
 خبر خوش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

واکسن ایرانی کرونا مجوز آزمایش انسانی گرفت

مجلس، طرح مالیات بر 
خانه های خالی را دوباره 

اصالح کرد

خانه به 
مصرف کننده 
واقعی می رسد؟

 سیاســت   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: از سه طریق تالش می کنیم 
واکســن کرونا را برای 21 میلیون نفر از جمعیت کشور تأمین کنیم. دکتر سعید نمکی در 
ارتباط زنده تلویزیونی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح شــهید سلیمانی اظهار کرد: این 
طرح در حوزه های آموزش، بیماریابی و افزایش تســت و مدیریت بیماری قبل از رسیدن به 
بیمارستان برنامه ریزی و با همکاری سفیران سالمت و نیروهای بسیج در اقصی نقاط کشور 
آغاز شــده است. وزیر بهداشت با بیان اینکه مراحل تأمین واکسن کرونا از سه طریق دنبال 
می شود توضیح داد: روش اول خرید واکسن از مجموعه کواکس است که رایزنی ها برای خرید 

 ............ صفحه 182 میلیون و 800 هزار دوز صورت گرفته است که از این طریق...

 اقتصاد   طرح اصــالح ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم به نام مالیات بر خانه های 
خالی اواســط مرداد مــاه در مجلس با هدف 
کاهش نرخ اجاره بها و قیمت مسکن با حذف 
ســوداگران و محتکران در بازار تصویب و برای 
بررسی به شورای نگهبان ارجاع شد و این نهاد 
در شهریور ماه 21 ایراد به آن وارد کرد. هر چند 

مجلس با اصالح...

 پنج نرخی شدن 
مرغ در 

روزگار کرونا

 مجلس و قوه قضائیه
 بی خیال پرونده 
ویلموتس شدند؟!

 ............ صفحه 11 ............ صفحه 6

کارشناسان از جای خالی 
آرامش و امنیت 

درشهرسازی می گویند

معماری بدون 
پیوست فرهنگی

 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
یداهلل جوانی

بسیج مجموعه ای است که در ۴1 سال گذشته کارآمدی آن به اثبات رسیده است. 
هرجا افراد با روحیه و تفکر بســیجی وارد عمل شده اند، توانسته اند دستاوردهای 
بزرگی کسب کنند و موانع را از سر راه بردارند. اگر امروزه شاهد بروز مشکالت در 
برخی زمینه ها هستیم و مردم با سختی ها و تنگناها دست وپنجه نرم می کنند، با 

اطمینان می توان گفت هنوز تفکر و روحیه بسیجی...

 بسیج یعنی 
بن بست معنا ندارد

 ............ صفحه 2

 

4 ویژگی بارز بسیجیان در پیام رهبر انقالب
 سیاست   در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، به مناسبت سالروز تشکیل بسیج عنوان شد

رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی، ایمان، 
عزم، احســاس مسئولیت و اعتماد به نفس را از 
ویژگی های بارز بسیجیان عنوان کردند. متن پیام 

حضرت آیت اهلل خامنه ای که ســرتیپ بسیجی 
محمد شیرازی، رئیس دفتر فرمانده معظم کل 
قوا آن را در ارتباط ویدئوکنفرانسی با بسیج مراکز 

 ............ صفحه 2استان ها و اقشار بسیج...

10 4 2
مارادونا  بر اثر 

مشکل قلبی درگذشت

 حیدر احمدی تاکنون بیش از

 5 هزار نهال بلوط کاشته است

رئیس دفتر رئیس جمهور: 

 :j امام رضا
كسى كه حضرت 
فاطمه معصومه را 

زيارت كند پاداش 
او بهشت است . 

عيون اخبار الرضا)ع(

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه 6آذر 1399 10ربیع الثانی1442 26 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9401  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

خاموشی ستاره فرهنگ سازی در تعویض روغنی
مذاکرات جدید برای برجام 

منتفی است

صفحه 1  1399/09/06

,ع
۹۹
۰۹
۳۶
۲

︣ح   ︫﹤  ︋﹩﹡︀﹝︐︠︀ ︣وژه ﹨︀ی︨  ﹥ ا︗︣ای︎  ︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩  ﹡︧ــ︊️︋  ︣ق︠  ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋ 
 ️︀٩٩/٠٩/٠۶︋﹥ ︨ــ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر ️﹁︀داو︵﹙︊ــ︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای در .︡︀﹝﹡ ا﹇ــ︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ــ﹏  ازــ︡ول ذ︗
http://www.setadiran.ir  ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ﹇﹫﹞ــ️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︠﹢د را ﹝︴︀︋﹅ ︫ــ︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹠︀ از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٩:٠٠ ﹝﹢رخ  ٩٩/٠٩/١٠  ︋︣دا︫ــ️  و ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣:٠٠ ︑︀ر ٩٩/٠٩/٢٣  ︋︀ر﹎︢اری 

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟٣٢۴٠٠۵٧٠-٠۵۶ اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞︀س .︡﹠︀﹝﹡

شماره رديف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع تضمين 
(ضمانتنامه بانكى 

يا واريز نقدى) 
(ريال)

تاريخ و ساعت 
محل افتتاح پاكاتافتتاح پاكات 

233/د/199
مصالح  و  ،ابزارآالت  ،لوازم  كاالها  كليه  تامين  و  تهيه 
همايش  سالن  تجهيز  و  تكميل  همراه   به  نياز  مورد 
ساختمان ستاد شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى  

850/000/000

مورخ
99/09/ 24

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبى 
– بيرجند – سايت 
ادارى- شركت 

توزيع نيروى برق 
خراسان جنوبى_ 

سالن جلسات تهيه و تامين كليه كاالها ، لوازم و مصالح مورد نياز و اجراى 234/د/299
520/000/000عمليات احداث سوله انبار مديريت برق شهرستان سرايان

شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى

آگهى مناقصات عمومى  يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفى
 به شماره 233/د /99 لغايت  234/د /99

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق︠ 

ت اول
نوب

︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و  ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد︋ 
. ︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ران ذ﹊﹡︀﹝﹫  ︎﹤ از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را︋ 

ف
موضوعردي

مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين
شركت در فرآيند 
ارجاع كار به ريال

حداقل رتبه و رشته مورد 
نياز

نوع تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار

1

عمليات اصالح و بازسازى 
شبكه هاى فرسوده 

فاضالب سطح منطقه يك 
بهمراه تامين لوله و لوازم   

128/197/262/075336/000/000
حداقل پايه 5 آب از سازمان 

1- واريز نقدى به حساب جاري مديريت و برنامه ريزى
شماره 100050004 بانك پاسارگاد

 شعبه آبفاى مشهد
2- ضمانتنامه بانكى
3 – اوراق مشاركت 2

بهره بردارى ،راهبرى 
،تعمير و نگهدارى تصفيه 

خانه فاضالب شماره 5 
مشهد ( خين عرب )

1244/411/291/4921/423/000/000

رتبه 1 بهره بردارى و 
نگهدارى تصفيه خانه هاى 
فاضالب صادره از مهندسى 

آب و فاضالب كشور

︪︡﹞ ١ -﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب
٢- ﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر : ︋﹢د︗﹥ ︾﹫︣︻﹞︣ا﹡﹩

٣- ︑︀ر و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥  : از ︑︀ر درج آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ٩٩/٩/١٠ از ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ـ︣﹋️ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇  http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ در ︀ ︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب

 ، ︡︀ن و﹇️ اداری (︨ـ︀︻١۴:٢٠️) ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٩/٢۴︋﹥ آدرس ﹝︪ـ︀︎ :  ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︀︋ـ﹩ ﹋﹫﹀﹩ و︧ـ﹙﹫﹛ ︎︀﹋︀ت ارز︑ ﹏﹞ و ـ۴- ︑︀ر
.︪︡﹞ ︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶ ، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب﹫︠

۵- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات از ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︤﹨ -۶﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

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

ع ۹
۹۰
۹۳
۴۶

︑︭﹀﹫﹥ ﹁︀︲﹑ب ، ﹫︀ت ﹝︖︡د آب ا︨️
«﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ»  

/ع
۹۹
۰۹
۳۶
۴

روز ︑﹢﹜︡︑︀ن ︋︀﹡﹥ ای ︫︡ ︑︀ ︣︐︋﹟ ︫︀د︋︀ش ﹨︀﹞︀ن 
را ︑﹆ ﹜︡︱﹢رت ﹋﹠﹫﹛.

 فرمانده عزيزمان جناب آقاى هاشم نيك نهاد

جمعى از همكاران شما

دلت شاد و روزگارت بهارى باد

مهر: عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به تأثیرات نتیجه 
انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران، اظهار کرد: ممکن است ترامپ یک مقدار 
خشن تر و خطر جو بایدن و دموکرات ها هم کمتر از جمهوری خوا هان 
باشــد، اما نکته حائز اهمیت اینجاســت که پرداختن زیاد به موضوع 

انتخابات آمریکا، به دنیا و دشمن آدرس غلط می دهد.
حجت االســالم والمســلمین محمود محمدی عراقی ســخنان اخیر 
رئیس جمهور را از موضع ضعف و نوعی چراغ ســبز به دشمن دانست و 
گفت: صرف نظر از مسئله انقالب و ارزش های انقالبی، این گونه مواضع 
از لحاظ عقالنی هم اشتباه است. وی گفت: این سخنان سبب می شود 
دشمن به این نتیجه برســد تحریم روی ایران می تواند اثر نهایی خود 
را بگــذارد؛ یعنی اگر تا االن فکر می کردند تحریــم روی ما 70 درصد 
اثرگذاشته است، با این سخنان نتیجه می گیرند که اگر یک مقدار فشار را 

بیشتر کنند، ۳0 درصد دیگر هم حاصل می شود.
محمدی عراقی افزود: صرف نظر از مسئله انقالب و ارزش های انقالبی، 
این گونه موضع گیری ها از لحاظ عقالنی هم اشــتباه اســت؛ زیرا عقل 
سیاسی می گوید که ما نباید خودمان را ضعیف جلوه بدهیم، حتی اگر 

واقعاً هم ضعیف باشیم ولی نباید اظهار ضعف کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه باید برای مردم روشــن 
کنیم چیزی اعم از نیروی انسانی و منابع در کشور کم نداریم، گفت: 
ما می توانیم مشکل اقتصادی خود را حل کنیم، هرکجا هم که همت 
کردیم توانســتیم حل کنیم، ولی شــرط آن این است که به بیرون 
چشم نداشته باشیم، نگاهمان به دست دیگران نباشد، امیدمان هم به 
انتخابات و رؤسای جمهور آمریکا نباشد. محمدی عراقی تصریح کرد: 
امروز باید به نیروهای جوان و تحصیلکرده داخلی اعتماد کنیم و آن ها 
را به کار بگیریم. همچنین باید بین دستگاه های اقتصادی و مجلس و 
دولت هماهنگی باشد. اگر واقعاً مدیریت کالن کشور بتواند بین همه 
نهادهای مسئول در عرصه اقتصاد هماهنگی ایجاد و مسائل سیاسی 
و جناحی را از موضوعات اقتصادی تفکیک کند، بسیاری از مشکالت 

حل خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: امروز شرکت های دانش بنیان 
اقدام های چشمگیری در حوزه نهضت نرم افزاری کرده اند و ما اگر بتوانیم 
بیشتر به آن ها بها بدهیم و همچنین از منابع و موقعیت راهبردی کشور 

به صورت بهینه اســتفاده کنیم، قطعاً به پیشرفت خواهیم رسید؛ زیرا 
شاخص ها و مؤلفه های جهش تولید در ایران آماده است.

وی گفت: باید میان نخبگان ما یک وفاق ایجاد شود مبنی بر اینکه تنها 
راه حیات و پیشــرفت ما مقاومت و ایســتادگی است. هرگاه ما از خود 
انعطاف نشان دادیم و یک قدم نرم تر شدیم، آن ها فشار را بیشتر کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز حدود دو سال است که مردم 
ما اســتقامت کردند. اگر این اســتقامت ادامه پیدا کند، سیاست فشار 

حداکثری آمریکا عوض می شود. من معتقدم حتی اگر ترامپ هم باردیگر 
رئیس جمهور می شد این سیاست را ادامه نمی داد؛ چراکه این سیاست 

نتوانست ایران را وادار به مذاکره از موضع ضعف و ذلت کند.
وی در ادامه با بیان اینکه شرایط امروز کشور با شرایطی که ما در بحبوحه 
انعقاد برجام داشتیم، متفاوت است، گفت: در آن زمان به دلیل اینکه رهبر 
انقالب برای مذاکره هسته ای اجازه داده بودند و بحث نرمش قهرمانانه را 
هم مطرح کرده بودند، یک مقدار فضای اجتماعی آماده شــده بود. دوم 
اینکه مردم تجربه این روزها را نداشتند. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام گفت: رهبر انقــالب در همان زمان هــم می فرمودند که من به 
مذاکرات خوش بین نیستم، ولی چرا اجازه دادند؟ امروز حکمت آن اجازه 
معلوم شده است. اگر رهبری اجازه نداده بودند و این فشارها و تحریم وارد 
می شد، همین جریان لیبرال غرب گرا به مردم می گفتند اجازه مذاکره 

داده نشد، دیپلماسی قفل شد و این گرفتاری ها برای کشور پدید آمد.
محمدی عراقی تصریــح کرد: رهبری این اجازه را دادند تا مردم ما این 
تجربه را هم داشته باشند یعنی تجربه مذاکره طوالنی، رسیدن به توافق و 
امضا شدن برجام و از طرفی آشکار شدن بدعهدی طرف های مقابل ایران 

در برجام. آمریکا که از برجام خارج شد، اروپا هم به هیچ کدام از تعهداتش 
عمل نکرد و حتی چین و روسیه هم مالحظه آمریکا را می کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز متأســفانه برخی رســانه های 
زنجیــره ای یک مســئله واضــح را 180 درجه در افــکار عمومی تغییر 
می دهند. واقعاً برخی چطور رویشــان می شــود تجربه ای که کشــور در 
ماجــرای برجام بدســت آورده را زیر پا بگذارند و باز هــم دم از مذاکره و 
ســازش بزنند. وی با انتقاد از مواضع جریــان اصالحات، تأکید کرد: این 
 اصالح طلبی نیســت که مــا از موضع ضعف با دشــمن برخورد کنیم و 
چراغ سبز به آن ها نشان بدهیم و کاری کنیم که دشمن شیر بشود، این 
چه اصالح طلبی است؟ این کار ولو از روی ناآگاهی باشد، وطن فروشی است.

وی با تأکید براینکه روی نقاط قوت اقتصادی کمتر تکیه می شود، گفت: 
امروز از مزیت های کشور خیلی کم استفاده می کنیم. اگر هماهنگی ها را 
بیشتر کنیم تا یک مقدار فشار از روی مردم برداشته شود، قطعاً همراهی 
مردم بیش از پیــش افزایش می یابد؛ چراکه همه از جمله آن هایی که 
حتی نظام جمهوری اســالمی را قبول ندارند، استقالل و قدرت کشور 

را دوست دارند.

حجت االسالم والمسلمین محمود محمدی عراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دم زدن دوباره از مذاکره وطن فروشی است

فرا رسیدن سالروز وفات کوثر همیشه جاری فضیلت، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومهh را به ولی نعمتمان امام رضاj و عموم ارادتمندانش تسلیت می گوییم.

 ............ صفحه 6

»امنیت جامع« »امنیت جامع« 
به سبک دیکتاتورهابه سبک دیکتاتورها

فیلم برداری از سرکوبگری های پلیس فیلم برداری از سرکوبگری های پلیس 
در فرانسه جرم تلقی می شوددر فرانسه جرم تلقی می شود

 ............ صفحه  ............ صفحه 88
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قالیباف: دست  روی  دست گذاشتن، تحریم ها را مؤثر می کند  قدس آنالین: رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بیانات رهبر انقالب در جلسۀ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: دست  
روی  دست گذاشتن، تحریم ها را مؤثر می کند. دکتر محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: » دست  روی  دست گذاشتن، تحریم ها را مؤثر می کند. رهبر معظم انقالب در جلسۀ شورای هماهنگی 

اقتصادی تأکید کردند اگر همت کنیم و به دل مشکالت برویم، می توانیم تحریم ها را بی اثر کنیم. مشکل اقتصاد کشور، نداشتن راهکار نیست؛ حل مشکالت در کنار اراده، شجاعت هم می خواهد«.

 سیاست/ مهدی خالدی   ۵ آذر ۱۳۵۸ 
بود که فرمان تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی از 
جانب امام خمینــی)ره(  بنیان گذار بزرگ 
انقاب اســامی صادر شد و پس از تصویب 
مجلــس شــورای اســامی در دی ۱۳۵۹ 
سازمان بسیج مستضعفین به صورت قانونی 
رســمیت پیدا کرد. اگرچه فلسفه وجودی 
بسیج مستضعفین در ابتدای شکل گیری در 
دفاع از انقاب نوپای اسامی و طبقات محروم 
جامعه خاصه می شد، اما این نیرو به عامل 
مهمی در تغییر معادالت جنگ هشت ساله 
تبدیل و در مراحل بعد نیز به عرصه ای برای 
مشــارکت و نقش آفرینی نیروهای مؤمن، 
جوان و انقابــی در حوزه های مختلف بدل 
شــد. اکنون و با گذشت بیش از 4۰ سال از 
این رویداد، بسیج نه تنها کارویژه های خود را 
از دست نداده، بلکه به عامل مهمی در دفاع 
از آرمان های انقاب اسامی و 
پای کار همیشگی در دفاع از 

مردم تبدیل شده است. 
روزهــای آخــر آبــان ۹۶ و 
آغازین بهــار ۹۸ وقتی زلزله 
کرمانشاه و ســیل گلستان، 
جان و جسم ایرانیان را آزرده 
کرد، این نســخه بسیج بود 
که خــود را نشــان داد و در 
رزمایشــی همگانی، امکانات 
و ظرفیت های گوشــه گوشه 
کشور را به کمک گرفت تا آالم 
هموطنان رنج دیده را بکاهد. 
روزهای پایانی اسفند ۹۸ نیز 
داســتان همین گونه بود. این 
بار بســیج به میدان مقابله با 
کرونا برخاست و دیری نپایید 
که کوی و برزن، شاهد حضور جوانان مؤمنی 
بود که برای ضدعفونی کردن معابر و عملی 
ساختن منویات رهبری در اجرای رزمایش 
مواسات و کمک مؤمنانه بپا خاسته و مانند 
همیشه خوش درخشیدند. مرور آنچه در ایّام 
شــیوع کرونا در کشورهای مختلف جهان و 
به خصــوص داعیه داران تمــّدن و فرهنگ 
گذشت و مقایســه آن با جلوه های تاریخی 
ایثار و فداکاری ایرانیان، مطمئناً درس های 

مهمی را در تاریخ ثبت خواهد کرد. 

بسیج و تبلور استعداد جوانان ایرانی»
پیام روز گذشته رهبر معظم انقاب اسامی که 
به  مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین 
صادر شد، بار دیگر اهمیت حضور دوچندان 
این نیروی مردمی را در تمام عرصه های انقاب 
به همگان گوشزد کرد. اطاق بسیج به عنوان 
»ثروت بــزرگ« و »ذخیره  خداداد ملت ایران« 
از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای، مطالبه ای 
جز فعال شدن هرچه بیشتر نیروهای مؤمن و 
انقابی در عرصه جنگ نرم و مقابله با جنگ 

اقتصادی دشمن نیست. 

مرتضــی آقاتهرانی، نماینده مــردم تهران 
در مجلس شــورای اسامی در گفت وگو با 
قدس با اشــاره به این نکته در تحلیل پیام 
روز گذشــته رهبر معظم انقاب، رســالت 
مهم این روزهای نیروهای انقابی را حضور 
جهادی و فعال تر در اجتماع عنوان می کند 
و می گوید: حضرت آیت اهلل خامنه ای نه امروز 
و دیروز بلکه هر روز ما را به دو نکته رهنمود 
می دهند؛ نخست اتکا به توان و ظرفیت های 
داخلــی برای عبور از مشــکات و دیگری 
هوشــیاری در مقابله با توطئه های دشمن. 
دبیرکل حزب پایداری انقاب اســامی در 
این باره تصریح می کند: این دو نکته واقعیت 
امروز ماســت. مســئوالن باید امید بستن 
به اروپا و آمریکا را در حل مشــکات کنار 
بگذارند و شالوده توسعه کشور را  بر نیروها 
و امکانات داخلی قرار دهند تا به این طریق 

توطئه های دشمن را به ناکامی بکشانند. 
نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اســامی با بیان اینکه در اسام هم تأکید 

زیــادی بر اتکا بــه خود و دل نبســتن به 
بیگانگان شده، با اشاره به آیه »ُقوا أَنُْفَسُکْم« 
ادامه داد: تا پایان دولت کنونی کمتر از یک 
ســال باقی مانده و اگر در همین مدت دل 
بستن به غرب را کنار بگذاریم، قطعاً تحوالت 
خوبی بر اســاس این رهنمود اتفاق خواهد 
افتــاد. مرتضی آقاتهرانی تصریــح کرد: اگر 
به توان مردم و اســتعداد جوانان خود تکیه 
کنیم، آن گاه »جهش تولید« توصیه شدۀ رهبر 
انقاب، به خوبی محقق خواهد شــد. خوب 
در این مسیر و پازل مسلماً نیروهای مؤمن 
و انقابی بسیج جایگاه ممتازی دارند. بسیج 
بی  ریایی و پرکاری خود را ثابت کرده و اکنون 
هم اگر فضا فراهم شود می تواند شگفتی های 
بسیاری خلق کند. وی می گوید: رهبر انقاب 
وقتی مفهوم »آتش به اختیار« را در پرداختن 
به مشــکات مطرح کردند، خط مقدم این 
خطاب بســیجیان هســتند. در عمل هم 
جوانان بسیجی در جنگ آتش به اختیاری 
را به بهترین وجه معنا کردند. در جنگ نیرو 

و فرمانده بسیجی منتظر هیچ چیز نبود و در 
ازخودگذشتگی از یکدیگر سبقت می گرفتند. 
در اوضــاع کرونا خوشــبختانه این روحیه 
مردمی بودن بار دیگر ثابت شد. اکنون به نظر 
می رسد با توجه به تهاجم اقتصادی همه جانبه 
دشمن علیه ما در کنار خنثی سازی جنگ 
نرم، این دو عرصه باید بیشتر توسط نیروهای 

انقاب مد نظر قرار گیرد. 

بسیج بزرگ ترین سازمان مردم پایه »
معاون اسبق سازمان انرژی اتمی نیز با بیان 
اینکه امروز 4۰ سال پس از اقدام بنیان گذار 
کبیر انقاب اسامی در صدور فرمان تشکیل 
بسیج مستضعفین، این نهاد هر روز پویاتر و 
سرزنده تر می شود، درباره دلیل این بالندگی 
می گوید: بســیج یادگار ارزشمند و میراث 
مانای امام خمینــی)ره( بود که تأثیرات آن 
در مراحــل بعد انقاب به عینه اثبات شــد. 
مســعود اخوان فرد با بیان اینکه بســیج را 
در یک تعریف می توان ســرمایه بی انتهای 
نیروهای انقابی نامید می افزاید: این سرمایه 
در برهه های حساس امتحان خود را پس داده 
و امروز نیز امنیت آفرینی و مشارکت سازنده 
و فعال در بحران های اجتماعی، ظرفیت های 
گســترده این نیرو را به ما گوشزد می کند. 
بسیج به عنوان یک سرمایه و یک اقیانوس بی 
انتهاست، اما در شرایط کنونی که کشور مورد 
جنگ همه جانبــه امنیتی، فرهنگی، علمی 
و حتی اجتماعی قــرار گرفته، این مطالبه 
درستی از سوی رهبری است که بسیج الزم 
است با پایگاه قوی مردمی وارد این نبرد شود 
و بتواند توطئه ها را خنثی سازد. اخوان فرد با 
اشاره به نقش آفرینی نیروهای جوان بسیجی 
در حوزه هســته ای و تحــول در این عرصه 
افزود: شهید مصطفی احمدی روشن، شهید 
مسعود علی محمدی، شهید مجید شهریاری 
و شهید داریوش رضایی نژاد گواه تأثیر اندیشه 
انقابی بــر عرصه های علمی و تحول در آن 
حوزه هســتند، اما الزم است همان گونه که 
نیروهای انقابی در عرصه نظامی و هسته ای 
منشأ تحول شده اند، به عرصه های دیگر علمی 
بر اساس مطالبه رهبری و البته خواست مردم 

وارد و پیشران توسعه کشور شوند. 
معاون اسبق سازمان انرژی اتمی با اشاره به 
تجربه حضور چند سال پیش نیروهای مؤمن 
در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی گفت: این 
حضور بسیج به انتشار بسیاری از پرونده های 
فساد منجر شــد و بسیاری از متقلبان را به 
محکمه کشاند. همچنین در موضع مقابله 
با کرونا نیز این بسیج بود که به کمک کادر 
درمان شتافت. بســیج در واقع بزرگ ترین 
ســازمان مردم نهاد و مردم پایه کشور است 
و الزم اســت از ظرفیت این ثروت بی پایان 
و ذخیره خداداد، حوزه های مختلف بیشتر 

استفاده کنند. 

گزارش تحلیلی قدس از تعریف کارویژه های جدید برای نیروهای بسیج

آتش  به اختیاری در عرصه های علمی و اجتماعی

شــرکت لبنیات میهن در تبلیغ کارتونی در تلویزیون به صراحت جمله بستنی س
میهن از شیر مادر بهتر و خوشمزه تر است را به کار برده! لطفاً به این شیوه غلط تبلیغ 

واکنش نشان دهید. رسالت مطبوعاتی حکم می کند. 9150000646
ما حواله داران آبان ماه کوییک آر به این ستم آشکار قیمت غیرمنصفانه مسئوالن س

شرکت این خودرو اعتراض داریم. لطفاً پیگیری کنید. 9166000398
چرا درمورد آزمون اســتخدامی فراگیرسنجش چیزی اعام نمی کنند. دیشب  س

آقای دکتر رئیسی خیلی دوپهلو صحبت می کردند. یعنی واقعاً می خوان آزمون رو 
تو این شــرایط کرونایی و قرمز برگزار کنند؟ نزدیک به یک میلیون داوطلب داره! 

9330000175
لطفاً مشکل مشتریان شرکت زامیاد را پیگیری کنید. پس از گذشت بیش از ۶ س

ماه از موعد تحویل و تکمیل وجه، نه خودرو تحویل می دن نه جوابگوی شــکایات 
مردم هستند! بلکه دوباره پیش فروش می کنند! فقط پول از مردم می گیرند و خبری 

از تحویل وانت نیسان نیست. 9120000827
ســیمای جمهوری اســامی منصفانه بامردم مصاحبــه نمی کنید! قطع به س

یقین آن هایی که درمصاحبه باســیمامی گویند باید محدودیت ها زیاد شــود، 
حقوق بگیرها هســتند؛ چون ازاین بابت نه تنهاضرری نمی کنند، بلکه به نفع 
آن ها هم هســت واگر قرارباشــد به نحوی از حقوق آن ها کســر وبه آن هایی 
که کســِب آن ها تعطیل می شــود داده شــود، حتماً وحتمــاً وحتماً موافق 
نخواهنــد بود؛ بنابراین باید به تصمیم گیرندگان که آن ها هم از نظر اقتصادی 
کاما تأمین هســتند و از این بابت اصًا هم مشــکل ندارند، فشار بیاورید تا 
 کســبه ها را تأمین مالی کنند، آن وقت عدالت انجام شــده وهمه هم حمایت 

خواهند کرد.9150000088 

 روحانی: دستور رهبر انقالب درباره بودجه امسال ©
و سال آینده را پیگیری می کنیم

فارس: رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت 
دولت، ضمن قدردانی از رهبر انقاب بابت 
میزبانی و تدارک جلسه روز سه شنبه گفت: 
رهبر معظم انقاب در این جلسه دستورات 
و نکات بسیار خوبی را برای حمایت از مردم 
و جهش تولید مطرح کردند. دو دستور ویژه 
به وزیر صمــت و وزیر نفت جهت جهش 
تولید دادند که این وزارتخانه ها باید برنامه ریزی و برنامه های خود را آماده کنند. ما 

این دستورات را امروز مرور کردیم و این دستورات را پیگیری خواهیم کرد. 
حســن روحانی افزود: سازمان برنامه و بودجه طبق دستورات رهبر انقاب سیاست 
بودجه امســال و ســال آینده را پیگیری می کنند. درباره شرکت های دانش بنیان، 
رسیدگی به اقشار کم درآمد و صرفه جویی های الزم در آب و گاز هم به وزرای مربوط 
دســتوراتی دادند که آن ها را دنبال می کنیم و امیدواریم بتوانیم دستورات ایشان را 

هرچه سریع تر در دولت و ستاد اقتصادی بررسی نهایی و اجرا و عمل کنیم.
وی درباره اجرای دستورالعمل های کرونایی روزهای اخیر گفت: مردم ما کار بزرگی 
را انجام دادند، آماری که دیشب به دستم رسید نشان می دهد به طور متوسط رعایت 

دستورالعمل ها باالی ۹۰ درصد است و این افتخارآمیز است.
رئیس جمهور تصریح کرد: مردم ما کار بسیار بزرگی کردند، می دانم این کار چقدر 
سخت است، اینکه مغازه داری کسب و کار خودش را تعطیل کند و کارگری کارش 
تعطیل شود چقدر برای مردم سخت می گذرد، با این حال، مردم همه به صحنه آمدند 

و واقعاً کار بزرگی انجام دادند.
روحانی همچنین با اشــاره به مقاومت ملت در برابر دشمنان گفت: یکی از مظاهر 
بزرگ پیروزی ملت ایران در شکســت حتمی و قطعی دشمن در جنگ اقتصادی، 

پایان دوره ترامپیست است.
به گفته وی ترامپ بدترین جنایت ها را در تاریخ آمریکا نسبت به ملت های مستقل 
به ویژه ملت ایران، ملت فلســطین و سایر ملت هایی که تحت ظلم این کشور قرار 
داشتند، انجام داد و شکست این فرد به دلیل شکست در مجامع بین المللی و حقوقی، 
شکست در معیارهای اخاقی و در افکار عمومی جهان بود و سرانجام در افکار عمومی 

ملت آمریکا هم شکست خورد.
رئیس جمهور با اشــاره به اقدام های ضد انسانی، تروریستی و ظالمانه ترامپ نسبت 
بــه ملت ایران گفت: حتی مــا در دوران کرونا هم عملکرد این فرد را دیدیم که در 
این دوران هم هر روز به تحریم و فشار خود اضافه می کرد. صندوق بین المللی پول 
می خواست به ملت ما ۵ میلیارد دالر برای مسائل پزشکی و مقابله با کرونا کمک کند 
ولی همین گروهی که در کاخ سفید حاکم بودند مخالفت کردند و نگذاشتند مردم 

راحت تر بتوانند با شرایط بهتر در برابر این بیماری سخت مقابله کنند.
وی تأکید کرد: علت شکست ترامپ سیاست های غلط خارجی، سیاست های غلط 
بهداشــتی و اقدام نظامی نژادپرســتانه اش بود. او برای همه غیر قابل اعتماد بود و 
رفتارهای عوام فریبانه و پوپولیستی را ادامه داد و خدا را شکر که این شر از سر مردم 

آمریکا و سر مردم منطقه کم شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور: 

مذاکرات جدید برای برجام منتفی است©
فارس: رئیــس دفتر رئیــس جمهور در 
حاشیه جلســه دیروز هیئت دولت گفت: 
دولت آمریکا خسارت های زیادی به روابط 
بین الملل زد، از جمله این خســارت ها در 
خاورمیانه بود که فشارهای خیلی شدیدی 
به ملت ایران وارد کــرد. امروز نه فقط در 
ایران بلکه بســیاری از کشورهای جهان و 

حتی کشورهای هم پیمان آمریکا از رأی نیاوردن ترامپ خوشحالند.
محمود واعظی اظهار کرد: طبیعی است ما هم از شکست ایشان استقبال کردیم اما 
اینکه ما به دولت بعدی آمریکا خوش بین باشیم، چنین صحبتی االن در دولت نیست. 
واقعیت آن است که ما به هیچ دولتی خوش بین نیستیم مگر اینکه ببینیم در عمل 
چه کار می  کنند. خود آن ها در مبارزات انتخاباتی موضوعاتی را اعام کردند و ادبیات 
و لحنشان و سیاست هایی که می خواهند اتخاذ کنند، نسبت به ترامپ متفاوت است. 
وی درباره طرح الزام دولت به پرداخت یارانه معیشتی از سوی  مجلس گفت: اینکه 
ما بتوانیم از هر فرصتی استفاده کنیم تا مردم و  کاسبانی که برای کرونا باید تعطیل 
باشــند و  یا به هر دلیل لطمه خوردند، مفید است. با مجلس در این زمینه هم نظر 
هستیم تا بتوانیم به مردم کمک بیشتری کنیم. باید با مجلس صحبت کنیم تا محل 
دقیق منابع مشخص شــود. با مسئوالن ذی ربط هم صحبت می کنیم تا به نتیجه 

مشخصی برسیم. 
به گفته واعظی  مذاکرات برجام در گذشته انجام شده و به چارچوبی رسیده و این 
چارچوب مراحل خود را هم در ایران و هم در کشــورهای مختلف طی کرده است. 
اتفاقی که افتاده این بوده که کشــورها به ویژه آمریکا به تعهدات خودشــان عمل 
نکردند، این مهم ترین کار ماست. یعنی مهم ترین شرط ما این است آنچه در برجام 

تعهدات کشورهاست باید محترم شمرده شود.
مســئول دفتر رئیس جمهور تأکید کرد:  مذاکرات جدید بــرای برجام نخواهد بود. 
مذاکرات برجام  قباً انجام شده و مراحل خود را طی کرده است. آمریکا به تعهدات 
خود عمل نکرده و مهم ترین شرط ما این است که  تعهدات کشورها باید در برجام 

برای همه محترم شمرده شود.

 سنگ اندازی آمریکا در مسیر تحقیقات عراق ©
در پرونده شهید سلیمانی 

ایسنا: یک عضو فراکسیون الصادقون مجلس عراق اعام کرد سفارت آمریکا در بغداد 
مانع ارسال نتایج تحقیقات درباره پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
به پارلمان می شود. عبداالمیر التعیبان، در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه با تأکید 
بر اینکه سفارت آمریکا تصمیمات خود را به دولت و حاکمیت عراق تحمیل می کند، 
گفت: از آمریکا می خواهیم که به سرکشــی های خود علیه حاکمیت و ملت عراق 

پایان دهد.
پیش از این مهدی تقی امرلی، عضو کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تأکید 
کرده بود: کمیسیون امنیت و دفاع به دولت عراق فشار خواهد آورد تا گزارش مربوط 
به پرونده ترور فرماندهان پیروزی )ســردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس ( را در 
ســریع ترین زمان ممکن به پارلمان بفرســتد. دولت عراق ملزم است در چند روز 
آینده نتایج تحقیق در رابطه با ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی 
فرودگاه بغداد را ارسال و طرف هایی که در این جنایت با آمریکایی ها دست داشتند 

را مشخص کند.

 بسیج یعنی ©
بن بست معنا ندارد

بسیج مجموعه ای است که در 4۱ سال گذشته 
کارآمدی آن به اثبات رســیده است. هرجا افراد 
با روحیه و تفکر بســیجی وارد عمل شــده اند، 
توانسته اند دســتاوردهای بزرگی کسب کنند و 
موانع را از ســر راه بردارند. اگر امروزه شاهد بروز 
مشــکات در برخی زمینه ها هستیم و مردم با 
ســختی ها و تنگناها دست وپنجه نرم می کنند، 
با اطمینان می تــوان گفت هنوز تفکر و روحیه 
بسیجی در آن حوزه ها ورود پیدا نکرده است یا 
مسئوالن آن با روحیه بسیجی فاصله زیادی دارند. 
از زمان تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام 
خمینی در پنجم آذر ســال ۵۸، کارآمدی آن از 
همان ســال های آغازین و به ویژه در دوران دفاع 
مقدس مشــاهده شــد. این در حالی است که 
حضــرت امام در پیام آبــان ۶7 خود خطاب به 
بسیجیان گفتند: »شما در جنگ تحمیلی نشان 
دادید با مدیریت صحیح می توان اســام را فاتح 
جهان کرد و مســئوالن به پشتوانه شماست که 

تمامی توطئه ها را با شکست مواجه می کنند«. 
همچنین پــس از پایان جنگ تــا زمان حال، 
در دوره هایــی، اوضاعی پیش آمده که شــاهد 
به صحنه آمدن بســیج مردمی بودیم و با ورود 
بسیج به عرصه های مختلف، مشکات به راحتی 
حل و موانع از ســر راه برداشته شده است. البته 
این موضوع هم به مختصات بسیج برمی گردد. 
بســیج همان مردم است، اساســاً مردم هرگاه 
وارد عرصه ای شــوند، موانع را به فرصت تبدیل 
می کنند. اگر کسی مردم را بشناسد، خواهد دید 
که نیروی مردمی یک نیروی متراکم و اثربخش 
است و تنها کافی است مسئوالن زمینه را فراهم 
کنند تا مردم وارد صحنه شــوند. هیچ بن بستی 
در برابــر مردم معنا ندارد. امــام خمینی)ره( با 
همین مردم، انقاب را به پیروزی رساند و شاه و 
آمریکایی ها را از کشور بیرون کرد و موجب تأمین 

استقال و عزت ملی آنان شد. 
در برهه های حساس دیگر کشور همچون زمان 
ســیل، زلزله و مصائب طبیعی، شــاهد بودیم 
وقتی ســیل مردم برای کمک رسانی به حرکت 
درمی آمد، اقدام های بزرگی رقم می خورد. مردم 
ظرفیت، اســتعداد و توانمندی های باالیی برای 
انجام اقدام های بزرگ دارند، بنابراین مســئوالن 
باید با توجه به سال ها تجربه بسیج در دوره های 
مختلف، از این نیروی مردمی بیشترین بهره را 

ببرند و آن را از قوه به فعل دربیاورند.
در حال حاضر و در دوران بیماری کرونا نیز، اگر 
کمک های مؤمنانه مردم و به خصوص بسیجی ها 
نبود، قطعاً بخشی از جامعه دچار مشکل می شد. 
کافی است مسئوالن و دولتمردان نیز جایگاه و 
اهمیت بسیج را همان گونه که امام)ره( شناختند، 
درک کننــد و برای کارهای جهادی به بســیج 
میدان بدهند. آن افرادی که در خارج از کشــور 
نســبت به نهادها و نیروهــای انقابی همانند 
بسیج هجمه وارد می کنند، کسانی هستند که 
در طول 4۱ سال گذشته بسیج را مانعی اصلی  
بر ســر راه ســلطه بر ایران دیدند. اگر آمریکا، 
منافقین، ضدانقاب یا حتی صهیونیســت ها به 
تخریب و هجمه علیه تفکر بســیج و نیروهای 
بسیجی می پردازند و رسانه هایشان شبانه روز در 
شبکه های مجازی دست به تخریب می زنند، به 
دلیل همان مقاومت 4۱ ساله مردم و ایستادگی 

آنان در برابر سلطه و زورگویی غربی هاست. 
طبیعی است دشمنان بیرونی به اشکال مختلف 
دست به تخریب بزنند، اما کسانی که در داخل 
دست به چنین اقدام هایی می زنند، عمدتاً نگاه 
غرب گــرا دارند و اعتقادی بــه نیروی مردمی و 
توان داخلی ندارند. درواقع این افراد تصورشــان 
این است که اگر بخواهیم مشکات کشور را حل 
کنیم، الجرم باید به ســمت آمریکا و مذاکره با 
آن پیش برویم و از انقابی گری دســت برداریم؛ 
بنابراین چنین تفکری وقتی نیروهای بسیجی را 
ثابت قــدم و مّصر بر ارزش های انقابی می بیند، 
آن ها را به تندروی و افراطی گری متهم می کند. 
این در حالی اســت که بسیج، حافظ استقال، 
امنیت و تأمین کننده منافع کشور در دهه های 
مختلف بوده است. اگر بسیجی ها در میان امواج 
سهمگین حوادث و توطئه های گذشته، غائله های 
تجزیه طلبی، بمب گذاری ها، جنگ هشت ساله یا 
فتنه ۸۸ نبودند، امروز کشــورمان از استقال و 

عزت کنونی برخوردار نبود.
آن هایی که شیطنت می کنند، درواقع به دنبال 
اهداف حزبی و گروهی خودشــان هســتند و 
بســیجی ها را مانع می بینند. گرچه برخی دم از 
بســیج می زنند، اما متأسفانه نگاهشان به جای 
دیگری است.  هر جایی که افراد با روحیه و تفکر 
بسیجی وارد شدند و نگاه تکلیف مدارانه به مسائل 
داشتند، کشور به پیشــرفت های بزرگی دست 
یافت. در حوزه صنایع دفاع و تجهیزات نظامی تا 
حوزه کشاورزی و حتی در عرصه محرومیت زدایی 
توســط گروه های جهادی چنیــن موضوعی را 
شاهدیم. رسانه های داخلی رسالت سنگینی دارند 
تا این نیروهای مردمی را که بدون چشمداشت در 
حال کار و تاش برای کشورند، معرفی کنند و به 
شناساندن فرهنگی که پشتوانه چنین اقدام هایی 
اســت، بپردازند. نهادهای فرهنگی و رســانه ها 
باید فرهنگ ایثار، ازخودگذشــتگی، کمک به 
محرومان، روحیه شهادت طلبی، تاش برای عزت 
ملی و تأمین منافع کشور را تقویت کنند؛ زیرا اگر 
چنین ارزش هایی نبود، ملت ما نمی توانست 4۱ 
سال مقاومت کند. هرچه تفکر و روحیه بسیجی 
در جامعه تبلیغ شود، طبیعی است که کشور از 

خطرات در امان خواهد ماند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 الزم است 
همان گونه که 
نیروهای انقالبی 
در عرصه نظامی 
و هسته ای منشأ 
تحول شده اند، به 
عرصه های دیگر 
علمی بر اساس 
مطالبه رهبری و 
البته خواست مردم 
وارد و پیشران 
توسعه کشور شوند

بــــــــرش

 مهر   فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: دشمن 
از ضربه به فیزیک نظام جمهوری اسامی ایران ناامید و مأیوس 

و جنگ نظامی از برنامه هایش خارج شده است.
سرلشکر حسین ســامی دیروز در آیین رونمایی از طرح های 
خدمات رسانی بسیج، با بیان اینکه خدمت ما به مردم بدون منت 
است و رسم و مرام بسیجی ها شرف، جوانمردی و غیرت است، 
گفت: آن ها از هیچ دشــمنی نمی ترسند و در عین حال جمال 
رحمت و محبت هســتند. زینت یافته به پاکی و طهارت و اهل 
ایثار هستند و این رخساره معنوی بسیج ماست؛ دشمن از اینکه 

به فیزیک نظام ما ضربه بزند، ناامید و مأیوس است.
وی با بیــان اینکه جنگ نظامی از گزینه های دشــمن خارج 
شده است، افزود: اما در جریان دشمنی با نظام، دین، فرهنگ، 

معیشت و سامت مردم را هدف قرار داده است.
فرمانده کل سپاه تأکید کرد: بسیج در عرصه ایستاده است تا از 
این ارزش های واالی ملت تحت فرمان رهبر معظم انقاب دفاع 

کند و این دفاع امروز برجسته ترین فراز تاریخ مقاومت ماست 
که در جریان است.

سرلشکر سامی تصریح کرد: ما تا انتها ایستاده ایم و انتهای این 
ایستادگی زوال کامل دشمنی است که امروز می بینیم غروب را 
تجربه می کند و خورشید درخشان انقاب ما در مرکز آسمان 

افتخار این ملت ایستاده است و نورافشانی می کند.
وی با بیان اینکه لباس جهاد از تن ما بیرون نخواهد آمد، اظهار 
کرد: جهاد بر اندام جوانان ما زینت یافته است. جوانان بسیجی 
ما مروجان ســعادت جامعه و مجاهدانی هستند که از حیثیت 
این ملت دفاع می کنند و ما تا آخر این ماجرا که غروب مطلق 
دشمنان ماست، ایســتاده ایم و به پیروزی ایمان داریم و آن را 

تعقیب خواهیم کرد.

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

خبر

دفاعی - امنیتی

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 یداهلل جوانی 
معاون سیاسی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی 
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4 ویژگی بارز بسیجیان در پیام رهبر انقالب
در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی، 
ایمان، عزم، احساس مسئولیت و اعتماد به نفس را از ویژگی های بارز بسیجیان 
عنوان کردند. متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای که ســرتیپ بسیجی محمد شیرازی، 
رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا آن را در ارتباط ویدئوکنفرانسی با بسیج مراکز استان ها 

و اقشار بسیج قرائت کرد، به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم. بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل، مظهر اقتدار ملی و 

نمایشگاه صفا و اخاص و بصیرت و مجاهدت است.
در دفاع از کشــور و اســتقال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گستره  
کشوری، در فعالیت های پیشرو علمی و فناوری های نوین، در رویکردهای ارزشی 
و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند. 
ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس، پایه های اصلی این توانایی ها 
و گره گشایی هاســت و این ها خود نعمت ها و موهبت های خداوند است که باید با 
شکر الهی و مراقبت دائمی، آن ها را حفظ کرد و بر آن افزود. بسیج، ثروت بزرگ و 
ذخیره  خداداد ملت ایران است. دشمنان این ملت، اکنون و همیشه در این اندیشه 
بوده اند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مســئوالن سازمانی و یکایک 
بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخاص و 

برنامه ریزی به پیش روند. موفق باشید ان شاءاهلل.
سّید علی خامنه ای. ۵ آذر ۱۳۹۹.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

گزینه نظامی علیه ایران از دستور کار دشمن خارج شده است

 فارس   وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی گفت: از ســه طریق تاش می کنیم 
واکسن کرونا را برای ۲۱ میلیون نفر از جمعیت 

کشور تأمین کنیم.
دکتر ســعید نمکی در ارتباط زنده تلویزیونی 
دربــاره آخرین وضعیت اجرای طرح شــهید 
ســلیمانی اظهار کرد: این طرح در حوزه های 
آموزش، بیماریابی و افزایش تســت و مدیریت 
بیماری قبل از رسیدن به بیمارستان برنامه ریزی 
و با همکاری سفیران سامت و نیروهای بسیج 

در اقصی نقاط کشور آغاز شده است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه مراحل تأمین واکسن 
کرونا از ســه طریق دنبال می شود توضیح داد: 
روش اول خرید واکســن از مجموعه کواکس 
است که رایزنی ها برای خرید ۱۸ میلیون و ۸۰۰ 
هزار دوز صورت گرفته اســت که از این طریق 
واکســن مورد نیاز ۸ میلیون و 4۰۰ هزار نفر 
تأمین  می شود. برای تولید مشترک حدود ۵/۵ 
میلیون دوز واکسن هم با یک کمپانی صاحب نام 

درحال مذاکره هستیم و حدود ۲۰ میلیون دوز 
از طریق یــک کمپانی معتبر دیگر تأمین می 
شــود، با این حســاب برای ۲۰ تا ۲۱ میلیون 

جمعیت کشور واکسن تهیه خواهیم کرد.
وزیر بهداشت با اشــاره به تاش های محققان 
برای تولید واکسن کرونا در کشور افزود: واکسن 
داخلی در حال پیشــرفت است و در این راستا 
اقدام خوبی صورت گرفت و ســازمان جهانی 
بهداشت پیشرفت چهار شرکت را قبول کرده 
است و یک شرکت مجوز تست انسانی را گرفته 

که هفته آینده وارد فاز انسانی می شود.

دولت

واکسن ایرانی کرونا مجوز آزمایش انسانی گرفت
خبر خوش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گفت:  و شهرســازی  راه  وزیــر 
عملیــات اجرایی راه آهن خواف 
- هرات به اتمام رســیده است و تا پایان 
ماه جاری مراســم افتتــاح آن با حضور 
مقامات عالی رتبه ایران و افغانستان انجام 

خواهد گرفت.
محمد اسامی که در حاشیه جلسه دولت 
و در جمع خبرنگاران ســخن می گفت، در 
توضیح بیشــتر این پروژه افزود: کشورهای 
محصــور در خشــکی به ویژه افغانســتان 
به شدت دنبال این بوده اند و هستند که به 
آب های آزاد دسترســی داشته باشند که با 
توافق های چندجانبه گسترش فرصت های 

ترانزیتی را دنبال می کنیم. 
وی همچنیــن یادآور شــد: در مدت اخیر 
4۵ درصد کاهش تردد در جاده های کشور 
داشتیم و امیدواریم با همکاری وسیع مردم 

زنجیره انتقال بیماری شکسته شود. 
اسامی با بیان اینکه پروتکل های بهداشتی 

بــه صــورت ۱۰۰ درصــدی در پروازهای 
هوایی انجام می شــود، گفت: یک صندلی 
خالــی در تمــام پروازها در کنــار هر نفر 
است ضمن اینکه کل سیستم حمل و نقل 
عمومی هوایی، ریلی و جاده ای به ســامانه 
وزارت بهداشــت متصل شده و کسانی که 
نتیجه تســت کرونای آن ها مثبت است، از 
پذیرششان جلوگیری می شود و در همین 
چند روز گذشته نزدیک 7۰۰ نفر شناسایی 
شــدند و از استفاده آن ها از وسایل حمل و 

نقل جلوگیری شده است.

دولت

راه آهن خواف - هرات تا پایان آذر افتتاح می شود
قول وزیر راه و شهرسازی
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 ایمن سازی صحن های حرم رضوی با 30 هزار متر کفپوش   آستان:رئیس اداره خدمات عمومی حرم مطهر رضوی گفت: براساس پیش بینی های بخش هواشناسی حرم مطهر از روز گذشته 30 هزار متر 
کفپوش پالستیکی در عرض یک متر و 40 سانتیمتر در مسیرهای تردد زائران پهن شد. محمدرضا سبزعلی با اشاره به آمادگی هشت دستگاه لودر برای برف روبی صحن های حرم مطهر ادامه داد: از زائران گرامی 

تقاضا داریم تا در این روز های برفی سعی کنند مسیر های تردد خود را در صحن ها و بست ها از روی کفپوش ها انتخاب کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
رئیس بنیاد بهره وری موقوفات: 

شرکت های عمرانی آستان قدس رقیب بخش ©
خصوصی نیستند

آستان: رئیس بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی با اشاره به ضرورت 
تکمیل زنجیره ارزش عمــران در این 
بنیاد تأکید کرد: شــرکت های عمرانی 
فعــال در عرصه ساخت وســاز، رقیب 
بخش خصوصی در بخش های عمرانی 
نیســتند . مالک رحمتی در نشســت 

مجمع عمومی ساالنه شرکت مسکن و عمران قدس رضوی که با حضور مدیران 
و اعضای هیئت مدیره گروه عمران و زیرساخت و شرکت مسکن و عمران قدس 
رضوی برگزار شــد، با اشاره به اینکه ســال 1400 بازه مهمی برای شرکت های 
عمرانی آســتان قدس رضوی است، گفت: با توجه به تشــکیل گروه عمران و 
زیرســاخت، به وجود آمدن زمینه های هم افزایی فی مابین شرکت ها، در پیش 
گرفتن سیاست های یکپارچه و اســتفاده از همه ظرفیت های موجود، به زودی 
شاهد رشــد، تعالی و پیشرفت چشــم گیری در این گروه خواهیم بود. یکی از 
مهم ترین کارها شناسایی نقاط ضعف، محدودیت ها و کاستی ها در این بخش و 

تالش برای رفع آن هاست.
وی با اشــاره به اینکه تکمیل زنجیره ارزش صنعت ساختمان در آستان قدس 
رضوی مغفول مانده اســت و با وجود همه حلقه های زنجیره ارزش این صنعت 
از قبیل اراضی و زمین های مناســب، شــرکت های خدمات فنی و مهندســی، 
مشــاوره و شرکت های دارای رتبه های شایان توجه در عرصه های ساخت وساز و 
زیرساخت های اساسی، بهره وری مناسبی ندارد، افزود: خوشبختانه ضمن تأکید 
بر تکمیل زنجیره ارزش در ســاختار سازمانی جدید با محوریت زنجیره ارزش و 
تخصص گرایی و بسیج همه امکانات و تجربیات گذشته، الگوهای جدیدی برای 

صنعت عمران با مشارکت های مردمی مورد انتظار است.
رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آســتان قدس رضــوی با تأکید بر ارائه خدمات 
باکیفیت به زائران و مجاوران امام رئوف از سوی این شرکت ها، ادامه داد: فعالیت 
شرکت های عمرانی زیرمجموعه آســتان قدس رضوی باید سامان دهی شود تا 
روز به روز کیفیت ارائه خدمات به زائران و مجاوران ارتقا یابد. ارائه خدمات باکیفیت 
به زائران و مجاوران موجب افزایش و تضمین سرمایه اجتماعی این آستان مقدس 
می شــود. هدف اصلی همه فعالیت های شرکت های تابع باید در مسیر افزایش 

سرمایه اجتماعی و خدمت باکیفیت به زائران و مجاوران قرار گیرد.

ورود به بازار سرمایه»
ورود شرکت ها به بازار سرمایه یک راهبرد اساسی در راستای شفافیت و ارتقای 
بهره وری آن هاست. وی ضمن بیان این مطلب که آستان قدس رضوی در راستای 
ارائه خدمات در حوزه عمران و توسعه، سه مؤلفه کیفیت مناسب، قیمت مناسب 
و زمان مناسب را الگوی فعالیت های عمرانی خود قرار داده است افزود: ان شاءاهلل 
با هم افزایی صورت  گرفته در هلدینگ عمران قدس رضوی، شاهد رونق در این 
مجموعه باشــیم. ارزش آفرینی همواره مدنظر قرار می گیرد و این ارزش با توجه 
جدی به سه مؤلفه اثرگذار در افکار عمومی، یعنی تولید با کیفیت مناسب، قیمت 
مناسب و در زمان مناســب محقق خواهد شد.رئیس بنیاد بهره وری موقوفات، 
با اشاره به ضرورت ورود شــرکت های زیرمجموعه آستان قدس رضوی به بازار 
ســرمایه، افزود: ورود به بازار سرمایه برای ما یک راهبرد است. در همین راستا، 
هدف  از ورود به بازار ســرمایه، مشــارکت با مردم از طریق واگذاری سهام، ارائه 
گزارش های ماهانه و شفاف ســازی صورت های مالی شرکت ها، همچنین تأمین 
منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای اجرای پروژه های عمرانی در سطح ملی است.

مشارکت با سایر نهاد ها برای اجرای پروژه های ملی»
رحمتی در بخش دیگری از ســخنانش به ظرفیت ها و امکانات شرکت مسکن 
و عمران قدس رضوی اشــاره و بیان کرد: با توجه به اقدام ها و اجرای پروژه های 
عمرانی بزرگ، حساس و مهمی که در سطح ملی و بین المللی توسط این شرکت 
انجام شده است، حقیقتاً این شرکت هنوز جایگاه و ارزش خود را در سطح جامعه 
پیدا نکرده است. از همین رو، باید با برنامه ریزی منسجم و بهره گیری و معرفی 
ظرفیت ها و تجربیات بی نظیر شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، جایگاه این 
شرکت را ارتقا داد.وی خاطرنشان کرد: تولیت آستان قدس رضوی شرکت های 
زیرمجموعه این آســتان مقدس را از رقابت با بخش خصوصی منع کرده  اند زیرا 

آستان قدس رضوی رقیب بخش خصوصی نیست. 
مأموریــت آن در حوزه عمران، مشــارکت با نهادهای بــزرگ همچون قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( برای تحقق پروژه های بزرگ و دشوار ملی است. در همین راستا 
برای افزایش بهره وری پروژه ها باید با بهره گیری از نرم افزارهای هوشمند، پایش 

پروژه ها به صورت نرم افزاری، مستمر و منظم انجام شود.

مرکز آموزش حرفه ای و مهارتی علوم پزشکی رضوی ©
راه اندازی شد

آســتان: مرکز آمــوزش حرفه ای و 
مهارتــی علوم پزشــکی رضــوی در 
شد.مدیر  راه اندازی  رضوی  بیمارستان 
آموزش و پژوهش بیمارســتان رضوی 
ضمن اعالم این خبر عنوان کرد: با توجه 
به اهمیت آموزش های تخصصی و فوق 
تخصصی به ویژه در حال حاضر که اقشار 

جامعه با ضیق وقت مواجه هســتند و نیز دوره های آکادمیک دوره هایی زمان بر 
اســت، برگزاری این دوره ها در مراکز متعدد معتبر توانسته به یاری بسیاری از 
علم دوستان بیاید.دکتر محمد وجدانپرست افزود: حدود دو سال است که بر اساس 
مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، امتیاز مرکز آموزش های 
تخصصــی و مهارتی عالوه  بر مراکز دولتی و دانشــگاهی به مراکز خصوصی که 
دارای امکانات آموزشی، تجهیزات و فضای فیزیکی مناسب باشند، اعطا می شود 
که بیمارستان رضوی با دارا بودن شاخص های الزم، اکنون موفق به راه اندازی این 
مرکز آموزشی شده است.دکتر وجدانپرست اظهار کرد: مقرر شده است بیمارستان 
رضوی روی مباحث تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در فاز نخست و سپس در 
صورت نیاز در حیطه های دیگری مانند پزشکان عمومی، گروه های پرستاری و... 

ورود پیدا کرده و دوره های توانمندسازی را برگزار کند.

طرح تحقیقاتی مشترک بنیاد فرهنگی رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی چالش های تعلیم و تربیت مجازی در دوران کرونا©
آســتان: در همکاری مشترک بنیاد 
فرهنگی رضوی و دانشــگاه فردوســی 
مشهد، طرح تحقیقاتی با هدف بررسی 
چالش های تعلیــم و تربیت مجازی در 
دوران کرونا به انجام رسید.سرپرســت 
اداره طراحی و تولید زیرســاخت های 
آموزشی و تربیتی بنیاد فرهنگی رضوی 

در رابطه با ضرورت و جزئیات اجرای این طرح پژوهشــی اظهار کرد: در ماه های 
اخیر و با ظهور همه گیری ویروس کرونا، اســتفاده از آموزش الکترونیک در نظام 
تعلیم و تربیت همچون بسیاری از کشورها گسترش پیدا کرد. علی اکبر روحی بیان 
کرد: در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت، سیاست گذاران و مدیران نظام 
آموزش و پرورش در سطح کالن و مدیران و مسئوالن مدارس در سطح خرد باید 
بستر مناسبی را برای اثربخشی آموزش الکترونیکی فراهم کنند. به گفته روحی، 
با توجه به اهمیت اســتفاده مطلوب از روش آموزش و یادگیری الکترونیکی در 
سطوح مختلف تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی که دانش آموزان از آمادگی کافی 
برای استفاده از این شیوه آموزشی برخوردار نیستند، پژوهشی با هدف شناسایی 
وضعیت موجود، موانع و چالش های فنی، ساختاری، آموزشی، فرهنگی و تربیتی در 
فرایند کاربست آموزش الکترونیک و مجازی در دوره ابتدایی در دوران همه گیری 
ویروس کرونا و ارائه راهکارهای مؤثر در مدارس منتخب شهر مشهد انجام گرفت.
وی ادامــه داد: در این پژوهش به مطالعه تجارب مدیران و معلمان مدارس دوره 
ابتدایی و والدین دانش آموزان در خصوص استفاده از روش های آموزش الکترونیک 
و مجازی در دوره همه گیری کرونا و چالش های مرتبط با آن پرداخته شد.این مقام 
مسئول اضافه کرد: در مرحله بعد، با بهره گیری از دیدگاه خبرگان و صاحبنظران 
حوزه آموزش الکترونیکی و تعلیم و تربیت، راهبردها و شیوه های مؤثر در فرایند 

استفاده از روش آموزش و یادگیری الکترونیکی ارائه شده است.

خـــبر
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قدس/محمدحسین مروج کاشانی: بارگاه حضرت رضا)ع( در 
طول تاریخ چند صد ساله خود چندیــن بار مورد حمله و هتک 
ار از  حرمت مهاجمان به دالیل مختلف قرار گرفته است. دو ـب
ایـن تهاجم ها توسط نیروي خارجی غزهاي ازبک )996 هجری 
قمری( و روس ها )1330هجری قمری( و سه بار توسط عوامل 
داخلی نادرمیرزا، شاهزاده افشاري، حســن خان ســاالر و رژیم 
پهلوی اول )در ســال1314 هجری شمسی( بوده است. حادثه 
توپ بنـدي حـرم مطهر امام هشــتم)ع( توســط عمال روسیه 
تزاری در دهم ماه ربیع الثانی سال1330 هجری قمری در زمـره 
موضوعاتی است که با وجــود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. علت ایـن امـر را بایـد در ضـعف منابع آن دوره 
و توجه کم محققان به این دوره تاریخی دانســت که با وجود 

اهمیت تاریخی، مطالب زیادی در مورد آن نگاشته نشده است.
 در گفت وگو با »دکتر ابوالفضل حسن آبادی« محقق و پژوهشگر 
حوزه تاریخ محلی و تاریخ شفاهی به این واقعه پرداخته ایم. وی 
دارای مــدرک تحصیلی دکترای تاریخ محلی بوده و هم اکنون 
مدیریت مرکز نســخ خطی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی را برعهده دارد. 

 آقــای دکتر! لطفاً بــه طور خالصــه تاریخچه ای  
 از هتک حرمت بارگاه مطهر امام رضا)ع( بیان کنید.

با توجه به شواهد موجود در تواریخ، حرم مطهر رضوی در طول 
مدت بیش از هزار و دویست و اندی سال پس از شهادت حضرت 
رضا)ع( چندین بار مورد هتک حرمت قرار گرفت که بیشتر به 
دلیل شرایط سیاسی، حکومتی و کشمکش های قومی و... بوده 
است. نخستین حمله در زمان غوزها )از اقوام غیرایرانی( بوده که 
به خراســان و مشهد در سال 548 هجری قمری حمله کردند. 
از این حمله جدی تر، حمله لشکر ازبک ها در سال 996 هجری 
قمری و در جریان تصرف مشهد و حمله به حرم مطهر بوده که 
حدود 10 ســال شهر مشهد در تصرف آنان بود و موجب شهید 
شدن عده ای از زائران حرم در قسمت باالسر مرقد منور حضرت 
امام هشتم)ع( شــد.مورد بعدی، درباره فتنه ساالر در دهه 60 
هجری قمری یعنی بین سال های 1263 تا 1267هجری قمری 
است. در این فتنه بحث شورش علیه دولت مرکزی ایران و تصرف 
حرم مطهر رضوی و استفاده از خزائن و طالهای حرم برای امور 
نظامی مطرح شــده است. از دیگر موارد حمله به بارگاه مقدس 
امام رضا)ع( می توان به واقعه به توپ بســتن گنبد حرم مطهر 
حضرت ثامن االئمه)ع( توسط عمال روسیه تزاری در تاریخ دهم 
ماه ربیع الثانی ســال 1330 هجری قمری اشاره کرد. همچنین 
دستور حمله رضاشاه پهلوی به مسجد جامع گوهرشاد مشهد در 
سال 1314 هجری شمسی و حمله لشکریان رژیم ستمشاهی در 
زمان پهلوی دوم در تاریخ 29 آبان سال 1357 هجری شمسی 
که تعدادی از زائران در حرم مطهر به شــهادت رسیدند از دیگر 
موارد و وقایع حمله به بارگاه مقدس امام رضا)ع( به شمار می رود.

وضعیت آستان قدس و شهر مشهد در زمان حمله عمال   
روسیه تزاری به بارگاه مطهر رضوی چگونه بوده است؟
وضعیت مشــهد پس از دوره مشــروطه، یک حالت نابسامانی 
داشت و زد و خورد بین مشروطه خواهان و افراد ضدمشروطه در 
آن دوران همواره وجود داشــته است. اصوالً مشروطه در مشهد 
برخالف بسیاري از شهرهای دیگــر ایــران، هیچ گاه به صورت 
کامل مستقر نشد و این عامل موجب شد در سال های 1324 تا 
1330 هجری قمری، شهر مشهد پیوسته دچار تنش و آشوب 
باشد. همچنین وضعیت آستان قدس نیز در این زمان مطلوب و 
ین موافقان و مخالفان مشروطه  جالب نبوده است و زد و خورد ـب

مـشهد  در  مـشروطه  شـدن  مطرح  هنگام  از 
در سـال 1324هجــری قمــری تـا پیـروزي 
کامـل مشروطه طلبان در سال 1327 هجــری 
قمری ادامه یافــت. هر چند از این سال ظاهراً 
سنتی  بافت  اما  بودند،  پیروز  مشروطه خواهان 
نیروهاي  از   برخی  مخالفت  و  مشهد  شهر 
مذهبی و یا افراد سرشناس شهر مشهد ســبب 
شد تا این مخالفت ها همچون آتش زیر خاکستر 

باشد و هر از چند گاهی موجــب ناامنی هایی در 
شهر مشهد شود و در واقع ریشه این نارضـایتی ها 
ســبب تحریک افراد در شهر و به وجود آمدن 
شرایطی شد که حرم مطهر رضوی بمباران گردد. 
ایــن دوران در زمان حکومــت قاجار و حکومت 
احمدشاه بوده است. در این حمله چند عامل را 
باید همزمان در نظر گرفت؛ اوالً: وضعیت آستان 
قدس رضوی، ثانیاً: وضعیت حکومت و استانداری 
خراســان آن موقع، ثالثاً: ارتباطات بین المللی و 
دخالت عوامل بیگانه و خارجی ها. این سه عامل 
همزمان در وقوع حمله لشکریان روسیه تزاری به 
بارگاه مطهر امام رضا)ع( و به توپ بســتن گنبد 

مطهر رضوی تأثیر داشته است. 
در این زمان، متولی آستان قدس تازه تغییر کرده 
بود و شخصی به نام »مرتضی قلی خان طباطبایی« 
که از واقفان حرم مطهر اســت به تولیت آستان 
قدس می رسد و به همین دلیل، آشنایی کاملی با 
وضعیت آستان قدس نداشته است. مسئله دوم، 
بحث وضعیت شهر مشــهد و حکومت خراسان 
اســت. در این زمان »رکن الدوله« حاکم خراسان 

بوده و اختالف هایی بین او و مسئوالن حکومتی در مرکز کشور 
وجود داشته اســت و زمزمه های تغییر حاکم خراسان و آمدن 
شخصی به نام »نیرالدوله« که از شاهزادگان قاجار است به گوش 
می رسد. این عامل موجب دلسرد شدن رکن الدوله و عدم دخالت 

وی در امور جاری در منطقه خراسان و شهر مشهد می شود. 
وضعیت مشــهد که به شدت به هم ریخته و متشنج است و از 
حدود یک ماه پیش از وقوع حمله عمال روسیه تزاری، شخصی 
به نام »نایب علی اکبر حســنی« از اشرار منطقه نوغان مشهد به 
همراه شخص دیگری به نام »سیدمحمد طالب الحق« که شخص 
خطیب و سخنوری بود ابتدا در محل گنبد خشتی )در خیابان 
طبرسی فعلی( چادری برپا کرده و پس از مدتی وارد حرم شدند 
و اداره آن را در دســت گرفتند. از طرف دیگر هم شــخصی به 
نام »یوســف خان هراتی« که در این زمان برای فرار از مجازات به 

حرم مطهر پناه برده و به اصطالح »بست« 
نشســته بود نیز به شورشیان پیوست و در 
این زمان از »محمد قریش آبادی« که جزو 
یاغیان منطقه خراســان محسوب می شد 
دعوت کردند و او نیز به این افراد ملحق شد. 
شرایط به گونه ای بود که عمالً حرم مطهر 
امام رضا)ع( و محالت اطراف آن در اختیار 
این افراد یاغی بود و هر روزه در حرم مطهر 
از نیروهای خود به اصطالح سان می دیدند و 
بازدید می کردند و ضمن مخالفت با مشروطه 

از محمدعلی شاه قاجار حمایت می کردند. 
البته گفتنی اســت در این زمان محمدعلی 
شاه هنوز در دوران تبعید در روسیه بود و در 
این روزها عمالً با در اختیار گرفتن امور حرم، 
یاغیان اقدام به آزار و اذیت زائران و همچنین 
غارت و چپاول مغازه های اطراف حرم و زائران 

می کردند.
حتی چند روز پیش از به توپ بستن  گنبد 
مطهر توسط روسیه تزاری، معاون کمیساری 
مشهد )نظمیه مشــهد( که شخصی به نام 
»نایب حبیب« بود توســط شورشیان کشته 
می شــود و عمالً با توجه بــه رفتن حاکم 
خراســان یعنی رکن الدوله و ضعف نظمیه 
مشهد، مسئله امنیت شهر مشهد خیلی سر و 
سامانی نداشت. اما در این میان باید به نقش 
روسیه تزاری هم در ماجرای به توپ بستن  
حرم مطهر توجه شود.لشــکریان روسیه در 
اواخر ماه محرم الحرام ســال 1330 هجری 
قمری وارد مشهد شدند و در ابتدا حتی به دلیل اینکه در مسیر 
آمدن خود ترکمانان را نیز قلع و قمع کرده بودند مورد استقبال 
برخی از مردم خراســان نیز قرار گرفتنــد.در این میان ارتباط 
شخصی به نام »یوسف خان هراتی« که از سفارت روسیه حقوق 
دریافت می کرد و طالب الحق یزدی که پس از دســتگیری در 
ماجرای به توپ بستن  حرم مطهر، توسط روس ها آزاد می شود 
با کنســول روسیه در مشهد قابل توجه است. چند روز پیش از 
به توپ بستن ، شورشیان پس از کشتن »نایب حبیب« اقدام به 
قتل و غارت چند مغازه دار کرده که برخی از آن ها تحت الحمایه 
روس ها بودند. این عمل موجب شد تا روس ها که پیش تر به نظر 
می رســید به صورت پنهانی از بحث شورش حمایت می کردند 

عمالً وارد ماجرا شده و دخالت کنند.
در ابتدا شخصی به نام »دابیژا« که کنسول روسیه است، دستور 

خلع سالح نیروهای نظمیه مشهد را می دهد و عمالً شهر بدون 
هــر گونه نیروی بازدارنده می ماند و در ادامه به شورشــیان نیز 
هشدار تحویل سالح و ترک حرم مطهر داده می شود، با توجه به 
ارتباطاتی که روس ها با برخی از عناصر این شورش داشتند، آن ها 
فکر نمی کردند که نیروهای دولت روسیه، اقدامی در سرکوب آنان 
کنند و همچنین خود مردم و علمای مشهد نیز فکر نمی کردند به 
خاطر قداست و حرمت حرم مطهر رضوی، روس ها اقدام به حمله 
به این بارگاه مطهر و مقدس نمایند. آنچه در شــواهد تاریخی، 
مشهود اســت روس ها از چند نقطه مشهد از جمله باغ خونی، 

باالخیابان و... به حرم مطهر حمله کردند. 
الزم به ذکر است نقشــه و تصویری وجود دارد که اصل آن در 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری می شود و این تصویر 
توســط »میرزا طاهر مصنع رضوی«، ساعت ساز آستانه مقدسه 
رضویه و مشرف روشــنایی حرم مطهر امام هشتم)ع( در سال 
1330 هجری قمری و پس از واقعه به توپ بستن  گنبد و حرم 
مقدس امام رضا)ع( کشــیده شده که خود وی به دلیل سرودن 
قصیده ای در مذمت عملکرد روس ها، دستگیر و زندانی می شود 
و این نقشه را بر اساس مشاهدات خود ترسیم کرده است که به 
صورت دقیق محل نگهداری اسیران و استقرار نیروهای روسی و 
همچنین توپ ها در پشت بام حرم مطهر امام هشتم)ع( در آن 
مشخص شده اســت.پس از این به توپ بستن  و بیرون کردن 
شورشیان، تعدادی از زائران نیز به شهادت رسیدند و حرم مطهر 
تا ســه روز بسته بود. همچنین در تعداد کشته شدگان اختالف 
نظــر وجود دارد و از 60 تــا 64 نفر و حتی تا 800 نفر نیز ذکر 
کرده  اند. پس از ســه روز از این حادثه تلخ، متولی آستان قدس 
یعنی »مرتضی قلی خان طباطبایی« وارد عمل شده و اداره حرم 

مطهر به این شخص تحویل داده می شود.

وقایع و پیامدهای پس از به توپ بستن  چه بوده است؟  
شورشیان توسط خود روس ها دستگیر می شوند و بحث آزادی 
طالب الحق یزدی مطرح می شود و یوسف خان هراتی نیز کشته 
می شــود و قریش آبادی نیز فراری می شود. این واقعه در شرایط 
سیاسی آن زمان ایران نیز تأثیر بسیاری داشته و موجب ناراحتی 
علما و مردم در مشهد و نجف اشرف شده و تعدادی قصیده نیز 
در این باره سروده می شود که از جمله می توان به قصیده »میرزا 
طاهر مصنع رضوی« و »ملک الشعرای بهار« اشاره کرد. این قصاید 
در کتاب »تاریخ انقالب طوس« توســط »ستار شهبازی« پس از 

جمع آوری و تصحیح، گردآوری شده است. 
الزم به ذکر است در باور بسیاری از افراد، سقوط حکومت تزارها 
در روســیه شاید به خاطر همین هتک حرمت به بارگاه مقدس 
رضوی بوده باشد.همچنین تا چند ســال پس از واقعه به توپ 
بستن  حرم مطهر امام هشتم)ع( صحبتی از خسارت ها در شواهد 
و اسناد تاریخی نیست اما بعد از سقوط حکومت تزارها در سال 
1337 هجری قمری پیگیری دریافت خسارت از روس ها انجام 
می شــود و در همان زمان برآورد خسارات توسط متولی آستان 
قدس یعنی »مرتضی قلی خان طباطبایی« به انجام رسید که در 
اسناد همان زمان منعکس شده است. هر چند که به نظر می رسد 
برآورد خسارت خیلی دقیق و واقعی نبوده است ولی می تواند تا 
حدودی نشان دهنده میزان خسارت وارده به حرم مطهر حضرت 
ثامن االئمه)ع( باشد. در این زمینه باید تأکید کرد که مطابق آنچه 
در تاریخ ذکر شده اســت، مقصران این حادثه چه ایرانی و چه 
روســی عاقبت به خیر نشدند؛ کنسول روسیه یعنی »دابیژا« در 
کشور لهستان توسط انقالبیون روسی کشته می شود، همچنین 
»نایب علی اکبر حسنی« و »محمد قریش آبادی« هم کشته شدند و 

سایر شورشیان نیز سرنوشت مشابهی داشته اند.

نگاهی به اسناد تاریخی به توپ بستن حرم مطهر امام هشتمj به دست عمال روسیه تزاری

ظلم و جفای زاده هارون  زیاد رفت 
این نقاشی توســط »میرزا طاهر مصنع رضوی« ساعت ساز 
آستانه مقدســه رضویه و مشرف روشنایی حرم مطهر امام 
هشتم)ع( در سال 1330 قمری و پس از واقعه به توپ بستن  
گنبد و حرم مقدس امام رضا)ع( کشیده شده است و حاال 
برای نخستین بار از سوی مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
در اختیار روزنامه قدس قرار گرفته است. ابیاتی  هم که بر 
حاشــیه سمت راست این تصویر هم نوشته شده، از اوست:

یا صاحب الزمان)عج(، نظری سوی طوس کن
ما را خالص از ستم و ظلم روس کن
ای شهریار حرمت جّدت به باد رفت
ظلم و جفای زاده هارون زیاد رفت 

میرزا طاهر مصنع رضوی این نقشه را بر اساس مشاهدات 
خود ترسیم کرده است که به صورت دقیق محل نگهداری 
اسیران و استقرار نیروهای روسی و همچنین توپ ها در 
پشت بام حرم مطهر امام هشتم)ع( در آن مشخص شده 

است. 
اشــاره به وجود نهر آب در وسط صحن انقالب اسالمی، 
اشــاره به نوع پوشــش زن ها و مردهای مشهدی  و نوع 
پوشــش قوای روس، اشاره به هتک حرمت حرم مطهر و 
حضور ســگ و اسب و گاری در صحن، اشاره به شهادت 
اطفــال در پای ضریح مطهــر و... از نکات دیدنی در این 

نقاشی است. 

مقصران این حادثه 
چه ایرانی و چه 

روسی عاقبت 
به خیر نشدند؛ 
کنسول روسیه 

یعنی »دابیژا« در 
کشور لهستان 

توسط انقالبیون 
روسی کشته 

می شود، همچنین 
»نایب علی  اکبر 

حسنی« و »محمد 
قریش آبادی« هم 

کشته شدند و 
سایر شورشیان 

نیز سرنوشت 
مشابهی داشته اند
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روزنامـه صبـح ایـران 4

من به طبیعت حساسم     مردم : بارها در طبیعت با این منظره روبه رو شده ام که گردشگران ظروف یکبار مصرف خودشان را در سفره یکبار مصرف پیچیدند و در طبیعت رها کرده اند در این جور مواقع به آن ها تذکر می دهم و اگر خودشان نباشند زباله های آن ها را جمع می کنم و به شهر می آورم. از این 
جهت خانمم به شوخی می گوید ما با تو جایی نمی آییم چون دردسر درست می کنی. خانم بنده می ترسد به سبب حساسیتی که نسبت به طبیعت دارم با بعضی ها که این رفتارهای ناشایست را از آن ها می بینم،  درگیر شوم.

 

از کودکی خودتان بگویید و اینکه در چه   
محیطی رشد کردید؟

زمانی که جنگ شــروع شــد مــا در منطقه 
قصر شــیرین بودیــم و به خاطر جنــگ آواره 
شدیم. آمدیم جایی در ۵۰ کیلومتری کرمانشاه. 
منطقه ای که آنجا ساکن شدیم کوزران سنجابی 
نام داشت. من حدود ۲۰ سالی در آن روستا که 
البته شــهر شده است زندگی کردم و کاری که 
آنجــا انجام می دادیم کشــاورزی و دامداری به 
مقدار البته کم بود. خدمتم که تمام شد، دنبال 

این بودم که کاری پیدا کنم.
در همان کوزران درسم را تا کالس دوم راهنمایی 
ادامــه دادم اما متأســفانه به خاطــر بعضی از 
مشکالت و البته کمی هم تنبلی خودم که در آن 
مقطع نمی دانستم درس خواندن می تواند تا چه 
اندازه برای آینده ام مفید باشد، درس را رها کردم. 
در  و  آمــدم  کرمانشــاه  بــه   ۸۰ ســال   
 تعویض روغنی بــرادرم کارم را شــروع کردم.
 1۰ ســال کنار برادرم و به طور شراکتی با او 

کار کردم تا زمانی که به این نتیجه رسیدم 
می توانم برای خودم تعویض روغنی بزنم 
و کارم را تنهایی ادامه دهم. خالصه آمدم 
و کارم را شروع کردم. من تا همین چند 

سال پیش درباره درخت های بلوط 
کنجکاوی نداشتم و اگر هم 

این درخت ها را می دیدم، 
چیزی بود مثل دیدن 

بقیه درخت ها.
 حدود 1۰ سال پیش 
بود که می دیدم پدرم 
هر روز مقداری آب با 
خــودش می برد تا به 

چند نهالی که در کوهی 
نزدیک خانه کاشته آب بدهد. 
1۰ سال پیش ســن پدر بنده 
حدود ۸۰ سال بود برای همین 
یک روز به پدرم گفتم چرا هر 
روز بــرای نهال ها آب می بری؟ 
این کار برایت سخت است، باید 
هفته ای یک بار آب بدهی و تا 
هفته بعد آب الزم ندارند اما او 
گفت چون هنوز نهال هستند 
باید به آن ها توجــه کرد و از 
آب دادن به آن ها غفلت نکرد. 
خالصه مدتی که گذشــت در 
یکی از روزها رفتم و نهال هایی را 
که پدرم کاشته بود دیدم؛ دیدن 
آن نهال ها و اینکه دوســتانش 
می گفتند این ها نهال های پدرت 

هستند برایم خیلی خوشایند بود. ناگفته نماند 
که وقتی آن روز نهال های پدرم را دیدم با خودم 
فکر کردم این نهال ها می  توانند سال های سال در 
طبیعت باقی بمانند و آدم های فراوانی از دیدن 
آن ها لذت ببرند و یک خیرات ماندگار هستند. 
چهار ســال پس از اینکه پدرم آن چند نهال را 
کاشت، یک روز که رفته بود به نهال ها آب بدهد 
با صحنه غم انگیزی روبه رو شده بود چون نهال ها 
را از خاک بیرون آورده بودند و این ســبب شد 
پدرم با دیدن آن صحنه خیلی ناراحت شود. عمر 
پدرم باالتر رفته بود و دیگر در آن مسیر هم نهالی 
نداشت که به آن ها سر بزند و این برای من خیلی 

ناراحت کننده بود.

این شد که شما تصمیم گرفتید نهال   
بکارید؟

در کنار اتفاقی که بــرای نهال های پدرم افتاده 
بود خودم شــاهد اتفاق غم انگیــز دیگری بودم 
که دیدن آن صحنه هم موجب شــد فکر کنم 
که نیاز به کاشــت نهال بلوط داریم. با 
برادرم و دوستان برای گردش و تفریح 
به کوه های جوانرود رفته بودیم. وقتی 
جایی مســتقر شدیم، درختی را دیدم 
که پای آن مقدار زیادی بلوط ریخته بود 
بعضی از شــاخه هایش را شکسته 
بودنــد و آتش درســت کرده 
بودند تا بتوانند شــیره بلوط یا 
همان »َشــَوکه« درست کنند 
که شیره ای بســیار مقوی 
است که از کالهک بلوط 
زاگرس  در کوهستان های 
تهیــه مي شــود. کالهک 
بلوط در آب جوشانده می شود تا 
شیره داخل آن بیرون بیاید، بعد 
کار رقیق سازی این جوشانده که 
سختی های خاصی به همراه دارد 
انجام می شــود و سرانجام شوکه 
تهیه می شود که خاصیت درمانی 
هم دارد. وقتی آن صحنه را دیدم 
واقعاً ناراحت شدم و با خودم فکر 
کردم چطور می توانند به خودشان 
اجازه بدهند که برای گرفتن شیره 
درخت بلوط این طور به درخت و 
جنگل آسیب بزنند. این صحنه که 
آن روز من به چشــم خودم دیدم و 
فکر کردم چگونــه بعضی ها به طور 
قاچاقی می توانند این بال را سر درختان 
بلوط بیاورنــد؟ آن روز به برادرم گفتم 
وقتی کسانی هستند که این طبیعت 
را با کارهای خودشان نابود می کنند، 

وقتی کسانی هستند که می آیند و این بال را سر 
درخت های چندین ساله درمی آورند باید به جای 
خراب کاری آن ها کسانی باشند که باز هم بلوط 
بکارند و مــن می خواهم این کار را انجام بدهم! 
آنجا بود که بــا خودم تصمیم گرفتم باید نهال 
بلوط بکارم و از این تصمیم با برادرم و همراهانم 

حرف زدم.

واکنش برادرتان چه بود؟  
اول اینکه بگویم پــس از دیدن آن ماجرا من با 
اداره منابع طبیعی تماس گرفتم و گفتم چنین 
صحنــه ای را دیده ام. گفتند خودمان در جریان 
هستیم اما متأسفانه هنوز نتوانستیم این مشکل 
را حل کنیم چون این افراد تعدادشان از نیروهای 
ما بیشتر است و منطقه هم وسعت دارد و شبانه 
برای این کار می آیند. امــا واکنش برادرم پس 
از شــنیدن صحبت های مــن و تصمیم درباره 
نهال کاری این جمله بود که می دانم عالقه مند 
هستی اما این کار شــدنی نیست و نمی توانی، 
چون کار سختی اســت. اما من مصر بودم که 
حتمــاً این کار را انجام دهم و پس از برگشــت 
از آن برنامه دســت به کار شــدم. ابتدا رفتم و 
تعداد زیادی نایلون برای کاشت بلوط ها خریدم. 
تصمیم من برای شــروع کار این بود که تعداد 
3هزار نهال بکارم اما بعد متوجه شدم که 3هزار 
نهال رقم بسیار باالیی است و من جای مناسبی 
برای این کار ندارم برای همین بخشی از مغازه 
تعویض روغنی ام را که تقریباً بزرگ است خالی 
کردم و خاک هم از بیابان آوردم و نهال کاری من 
شروع شد. البته به جای 3هزار عدد تصمیمم بر 
کاشت هزار نهال شد که بتوانم آن ها را در همان 
فضای تعویض روغنی به عمل بیاورم، نگهداری 

کاشــتن  آماده  تا  کنم 
آن ها  بعــد  و  بشــوند 
را بــه طبیعــت ببرم.

چرا این نهال کاری   
انجام  منــزل  در  را 
ندادیــد و اینکــه 
خانواده چه برخوردی 

با کار شما داشتند؟
وقتــی با خانــم مطرح 
کردم که قرار است هزار 
نهال بکارم او هم موافق 

این کار بود و تشویقم کرد اما اینکه چرا در خانه 
انجام نشــد به دلیل این بود که من مســتأجر 
بودم و همین حاال هم مستأجر هستم. با خودم 
فکر کردم اگر در مدتی که نهال ها را کاشــته ام 
صاحبخانه خانه اش را خواسته باشد چه باید انجام 
بدهم و البته به این هم فکر کردم که حتی اگر 
خانه اش را نخواسته باشد شاید موافق کاشت این 
تعداد فراوان نهال در خانه اش نباشد و به نوعی 
کار من ســبب ناراحت شدن ایشان شود، برای 
همین قید کاشتن نهال ها در خانه را زدم. به این 
موضوع هم فکر کردم وقتی نهال ها کنار خودم 
باشند در ساعت های خلوتی کار می توانم به آن ها 
برسم. خالصه دست به کار شدم و هزار نهال را 

در تعویض روغنی ام کاشتم.

پیش از اینکه نهال ها را بکارید چقدر درباره   
کاشت نهال بلوط تحقیق و مطالعه کردید؟

حقیقت این اســت که من تا پیــش از انجام 

این کار اطالعاتی درباره نهال کاری نداشــتم. 
چیز هایی از قبیل اینکه چه فصلی کاشته بشوند 
بهتر است، به چه شکلی از آن ها باید نگهداری 
بکنم تا خشک نشــوند و چیزهای دیگری از 
این قبیل اما می شــود گفت با همان عشق و 
عالقه ای که بود کارم را شــروع کردم. پس از 
اینکه بلوط ها را کاشــتم و شروع کردم به آب 
دادن آن ها، هر روز یکی از کارهایم این بود که 
نگاه کنم ببینم آیا چیزی سبز شده است یا نه. 
اسفند ماه بود که اولین نهالی که کاشته بودم 
سبز شد. بی نهایت از سبز شدن نهال خوشحال 
بودم چون احســاس کــردم زحمتی که تا آن 
روز کشــیده بودم نتیجه داده است. مدتی که 
گذشت و همه نهال ها سبز شدند، متوجه شدم 
چهار نهال خشک شده اند، از خشک شدن آن 
چهار نهال خیلی ناراحت شــدم چون با خودم 
فکر کردم اگر همه نهال هایم خشک بشوند چه 
باید بکنم برای همین در یکی از روزها به منابع 
طبیعی مراجعه کردم و ماجرا را با آن ها در میان 
گذاشتم. وقتی شــنیدند چنین کاری کرده ام 
خوششان آمد و تشــویقم کردند و قول دادند 
بیایند به نهال ها سر بزنند. من هم به تعویض 
روغنی برگشتم و منتظر شدم که مهندس بیاید 
و نهال هایم را ببیند اما چند ساعت که گذشت 
دیدم خبری نشــد یکی دو روز هم گذشت باز 
خبری نشد. اما با پیگیری هایی که انجام دادم 
از طریق دوست مهندسی متوجه شدم مکانی 
که من نهال ها را کاشته ام باید جایی باشد که 
آفتاب به طور مستقیم بر آن ها نتابد و این اتفاق 
در مغازه ام برای تعــدادی از نهال ها می افتاد و 
این سبب خشک شــدن چند نهال شده بود. 
برای جلوگیری از خشک شدن بقیه نهال ها با 
زحمت بقیه آن ها را به خانه منتقل 
کردم. وقتی خانمم متوجه شــد 
که نهال ها را آورده ام گفت شــاید 
صاحبخانه راضی به این کار نباشد 
و من هم برایش توضیح دادم االن 

چاره دیگری ندارم. 

وقتی که هــزار نهال را در   
تعویض روغنی کاشتید برخورد 
مشتری ها و مردمی که کارتان را 

دیدند چه بود؟
همه آن هایی که کار من را می دیدند 
و بعــد اطالع پیدا می کردند که قرار اســت این 
نهال ها در طبیعت کاشته شوند تشویق می کردند، 
آفرین می گفتند از طرفی مشتری ها و آن هایی 
که کارم را می دیدند کاشت نهال بقیه درخت ها 
را دیده بودند اما کاشت نهال های بلوط را ندیده 
بودند و از این جهت کار من برای آن ها جالب بود.

چه مدت از نهال ها نگهداری کردید تا   
آماده کاشتن بشوند؟

برایتان گفتم که نهال های من در اسفند ماه سبز 
شدند و با خودم فکر می کردم می توانم آن ها را 
در بهار بکارم اما بعد متوجه شدم که باید آن ها 
را یک سالی و اگر شد بیشتر از آن نگهداری کنم 
تا آماده کاشــت در طبیعت بشوند برای همین 
یک سال و نیم از نهال ها نگهداری کردم تا جان 

بگیرند و آماده کاشتن بشوند.

اگر پیــش از یک یا دو ســال نهال ها را   

می کاشتید ممکن بود چه اتفاقی برای آن ها 
بیفتد؟

وقتی که نهال هنوز قوت الزم را ندارد اگر آن را 
در طبیعت بکاریم به طور مثال گوسفند می تواند 
آن را کامــل بخورد اما اگر برای خودش صاحب 
تنه هر چند کوچکی شده باشد وقتی گوسفند و 
یا حیوان علف خوار دیگری آن را بخورد ممکن 
اســت یکی دو برگ از آن باقی بماند و مهم تر از 
همه آن چوب اصلی که تنه درخت است هنوز 
در زمین باقی است و به وسیله حیوانات علف خوار 
از ریشه درنمی آید برای همین امکان سبز شدن 
دوباره آن وجود دارد. این بود که مدت بیشتری 

از نهال ها در خانه ام نگهداری کردم.

وقتی که شنیدید باید نهال ها را یک سال و 
یا بیشتر از آن نگه دارید تا وقت کاشت آن ها 
برسد از کاری که کردید پشیمان نشدید؟

وقتی نهال ها را کاشــتم  نمی دانستم این مدت 
طوالنــی را باید از آن ها نگهداری کنم اما وقتی 
متوجه شدم نگرانی ام بیشتر از این بابت بود که 
صاحبخانه خواسته باشد خانه اش را از من بگیرد 
البته سختی های دیگری هم داشت اما شکر خدا 

از نهال ها با همه سختی ها نگهداری کردم.

 با کاشتن نهال ها وظیفه شما تمام شد  
 یا ادامه داشت؟

وقتی که من نهال ها را کاشتم باید تا مدت ها به 
آن هــا آب می دادم و این هم یکی از آن کارهای 
مشــکل بود چون وقتی نهال ها در خانه بودند 
می توانستم شیر آب حیاط را باز کنم و به آن ها 
آب بدهم. چیزی که در این میان بود هزینه آب 
بود و زمانی که از من هزینه می شــد اما بحث 

آبیاری این تعداد نهال در طبیعت موضوع دیگری 
بود چون اوالً در یک مکان جمع نبودند و پراکنده 
شده بودند و نکته بعد رساندن آب به این درختان 
بود که آســان نبود اما خوشبختانه انجمن سبز 

داالهو در این راه به من کمک کرد.
ناگفته نمانــد که ما نهال ها را در منطقه داالهو 
جایی به فاصله 1۴۰کیلومتر از شــهر کرمانشاه 
کاشتیم و آن منطقه جزو مناطق حفاظت شده 
بود. همزمان با کاشت نهال های من، اداره منابع 
طبیعی تعدادی نهال زالزالک برای کاشت آورده 
بود. ما به نهال ها یک سال آب دادیم و هفته ای 
یک بار هم به آن ها سر می زدم تا ببینم در چه 

وضعیتی هستند. 
سال دوم که سراغ نهال ها رفتیم دیدیم که دیگر 
به آبیاری ما نیــازی ندارند و از این بابت خیلی 
خوشحال شدم که کار آن کمتر شده است. برای 
آب دادن نهال هــا فرد خیری تراکتور و تانکری 
را در اختیار ما قرار داد و البته در پایین دســت 
نقطه ای که نهال ها را کاشته بودیم رودخانه بود 
اما فاصله رودخانه تا نهال ها زیاد بود و باید از آنجا 
آب را به نهال ها می رساندیم اما همه این کارها 
انجام شد تا نهال ها باقی بمانند و جان بگیرند. در 
آن یک ســالی که به نهال ها آب دادم از اعضای 
انجمن سرو ســبز داالهو تعدادی برای کمک 

می آمدند که کار را ساده تر می کرد.
ســال دوم و پس از اینکه نهال های ســال قبل 
تمام شد تصمیم گرفتم که بذر بلوط را به طور 
مســتقیم در زمین بکارم تا کار مقداری کمتر 
بشود و همین کار را کردم و توانستم دوباره هزار 
بلوط بکارم. خالصه از آن ســالی که شــروع به 
نهال کاری کرده ام پنج سالی می گذرد و هر سال 
سعی کرده ام تعدادی نهال یعنی حداقل ۴۰۰ تا 

۵۰۰ نهال به صورت گلدانی و حدود هزار نهال 
بلوط را هم به شــکل کاشت دانه های بلوط در 
زمین بکارم. تصمیم دارم تا روزی که می توانم به 
کاشت نهال بلوط ادامه بدهم. می خواهم مرهمی 
باشم بر زخم هایی که دیگران برای درخت های 

بلوط درست کردند.

اگر نهال گلدانی برایتان سخت است چرا   
هنوز هم هر سال تعدادی نهال به این شکل 

می کارید؟
کاشت نهال به صورت گلدانی این مزیت را دارد که 
با رسیدگی به آن ها روحیه آدم خوب می شود. هم 
سرسبزی دارند و هم وقت آزاد آدم را پر می کنند 
برای همین دوست دارم همچنان نهال گلدانی هم 
بکارم. مثالً االن نهال های گلدانی که در خانه دارم 
پیش از اینکه می خواهم به مغازه بروم ۲۰ دقیقه ای 
با آن ها مشــغول می شــوم و همین رسیدگی به 
گلدان ها حس خوبی به من می دهد. از طرفی وقتی 
که من کاشــت نهال را در تعویض روغنی انجام 
می دهم خیلی ها کار من را می بینند و این می تواند 
نوعی فرهنگ سازی برای اهمیت دادن به طبیعت 
باشد و شاید کسی باشد که با دیدن کار من تشویق 
شود و الگو بگیرد که او هم همین کار را انجام بدهد.

شما فقط نهال بلوط می کارید؟  
نه. من در کنار نهال های بلوط تعدادی هم درخت 
پسته وحشــی و یا همان ون وحشی کاشته ام. 
سال اول ۴۰۰ ون وحشی در گلدان کاشتم که از 
این تعداد حدود 1۸۰ نهال به سرانجام رسید اما 
بقیه آن ها خشک شدند. برای کاشتن این نهال ها 
از یکی از دوستانم که در منطقه داالهو زندگی 

می کند کمک گرفتم.

حیدر احمدی تاکنون بیش از 5 هزار نهال بلوط کاشته است

فرهنگ سازی در تعویض روغنی  

 من کاشت نهال را 
در تعویض روغنی 
انجام می دهم خیلی ها 
کار من را می بینند 
و این می تواند نوعی 
فرهنگ سازی برای 
اهمیت دادن به 
طبیعت باشد

بــــــــرش
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انجمن  سرو سبز داالهو یکی از انجمن های »
فعال کشور است

من مقداری از انجمن و فعالیت های آن دور هســتم اما 
خوشبختانه انجمن سرو سبز داالهو یکی از انجمن های 
فعال است که زحمت بسیار زیادی برای محیط زیست 
می کشــد. این انجمن از سال 13۹۵ فعالیت خودش را 
شروع کرده است و بیشتر از 3هزار عضو دارد و مثالً در 
بخش درخت کاری و تولید نهال، مبارزه با آتش سوزی ها و 
مبارزه با آفت در جنگل های بلوط فعالیت می کند. همین 
نهال هایــی که من می کارم نیاز به مراقبت های بعدی و 
کاشتن در طبیعت دارد و این کمکی است که انجمن به 
من می دهد. کار دیگری که آن ها انجام داده اند و در خاطر 
دارم اهدای دســتگاه های دمنده بــرای خاموش کردن 
آتش سوزی در مراتع و جنگل هاست که از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است و 1۷ تیم اطفای حریق دارند.

از آرزوهای من»
دلم می خواهد نهال هایی که کاشــته ام حفظ بشوند و 
این کاری است که تنها وظیفه من نیست بلکه وظیفه 
دامدار ها، گردشگران و همه آن هایی است که گذرشان 
به طبیعت می افتد. در این مدتی که نهال کاشته ام، بارها 
با صحنه های از خاک درآوردن نهال هایم روبه رو شده ام 
و این یکی از صحنه هایی است که من را خیلی ناراحت 
می کند چون برای تک تک نهال هایم زحمت بســیار 
زیادی کشیده ام و حدود دو سال از آن ها مراقبت کرده ام 
چون نهال بلوط مانند نهال توت یا دیگر درخت ها نیست 
که سریع رشد کند.کاشتن نهال بلوط اصالً کار سختی 
نیســت اما نمی دانم چرا دیگران آن را انجام نمی دهند 
در حالی که خیلی ها همین بلوط ها را برای خوردن و یا 
برای دام هایشان استفاده می کنند. ای کاش در کنار این 
استفاده کردن ها که گاهی هم خودخواهانه است مثل 

همان جریان گرفتن شیره از درخت کمی به این فکر 
می کردیم که ما چه وظیفه ای در مقابل این درخت ها 

داریم و به وظیفه خودمان عمل می کردیم.

این بار می خواهم ۳هزار بلوط بکارم»
نهال هایی که من کاشته ام به ۵ هزار نهال می رسد اما مقدار 
زیادی هم با کمک انجمن ســرو سبز داالهو کاشته ایم. 
اکنون به شکلی شده اســت که اگر بدانم کسی دوست 
دارد در طبیعت نهال بکارد و بدانم که از نهال ها نگهداری 
می کنــد، نهال مورد نظر را در اختیــارش قرار می دهم. 

دارند خوشبختانه بعضی ها که  دوست 
 در این حرکت شرکت 

کننــد و به طبیعــت خدمت کنند بــرای گرفتن نهال 
به من مراجعه می کنند و از این بابت خوشــحالم. هفته 
پیش مــن هزار نهال کاشــته ام اما امســال می خواهم 
ایــن عدد را ان شــاءاهلل بــه ۲ و یا 3هزار برســانم البته 
ایــن 3هــزار را می خواهم مســتقیم در طبیعت بکارم.

تبرها و بلوط ها»
یادم هســت با خانواده ام به طبیعت رفته بودیم. چشمم 
به آقایی افتاد که به محض پیاده شــدن از ماشــینش 
تبر به دست ســراغ درخت بلوطی رفت و شروع کرد به 
شکستن شاخه های درخت. من می خواستم به او تذکر 
بدهم اما خانم مخالف بود گفت شــاید با تو درگیر شود 
و خواست که به قول معروف بی خیال تذکر دادن به آن 
آقا بشــوم اما من نتوانستم سکوت کنم. رفتم و از ایشان 

پرسیدم این چوب ها را برای چه 
کاری می شکنید؟ مرد گفت قرار 
اســت کباب درســت کنیم و به 
چوب نیاز داریم! گفتم به نظرتان 
درخت 1۰۰ســاله  ایــن  حیف 
نیست که برای یک کباب درست 
کردن شاخه های آن را بشکنیم؟ 
گفتم من هم بــرای اینکه آتش 
درست کنم به چوب نیاز داشتم 
اما مقداری راه رفتم و چوب های 
خشک پیدا کردم که زیر درختان 
ریخته است. خالصه آن روز وقتی 

مقداری برای آن مرد درباره درخت ها صحبت کردم ایشان 
هم از کاری که در حال انجام آن بود پشیمان شد و حتی 

عذرخواهی کرد. آنجا بود که با خودم 
فکر کردم اگر ما به طور درست و اصولی 
درباره طبیعت و درخت ها حرف بزنیم 
دیگران هم حرف ما را می شنوند و به 
آن عمل می کنند. خوشبختانه نه تنها 
بین من و مرد درگیری رخ نداد بلکه او 
متوجه شد که دیگر نباید شاخه درختی 
را بشکند.یادم هست آن مرد جمله ای 
گفت که می تواند تأمل برانگیز باشــد؛ 
او گفت ما بچه طبیعت هستیم و این 
تبر همیشه به دست ما بوده است برای 
همین عادت داریم که از آن اســتفاده 
بکنیم. به نظرم این فرهنگ سازی باید انجام بشود که از 
تبر در راه شکستن درختان چندین ساله استفاده نکنیم.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  آدم های عاشق همان کسانی هستند که چیزی بیشتر 
از بقیه دارند و آن عشــق است. این عشق می تواند جلوه های بسیار زیبایی داشته باشد و 
از فردی به فرد دیگر متفاوت می شود. یکی عشــق زندگی اش این می شود که عمرش را 
برای خدمت به دیگران صرف کند، یکی هم عشقش این می شود که تا می تواند برای آبادی 
کشورش درخت بکارد. حیدر احمدی یکی از همین کردهای عاشق در کرمانشاه است. مردی 
که روزی تصمیم گرفت برای کمک به جنگل های زاگرس که حالشان خوب نیست، نهال بکارد 
آن هم در شرایطی که خودش مستأجر بود و مجبور شد از تعویض روغنی اش برای کاشت 
نهال ها استفاده کند. حیدر احمدی نگهبان بلوط هاست. ما نمی توانیم حال خوب او را وقتی 
که نهال بلوطی به عمل می آورد درک کنیم اما می توانیم از تماشای آنچه او کاشته است لذت 
ببریم و از شنیدن صحبت های عاشقانه اش درباره بلوط های زاگرس به وجد بیاییم و کمی 
تأمل کنیم که آدمی تا چه اندازه می تواند عاشق آب و خاک و درخت های مملکتش باشد.

حیف این درخت های 100 ساله نیست؟!
آقای  احمدی  نهال هایش را  در اختیار دیگران می گذارد تا آن ها هم به کمک جنگل های بلوط بروند

 به نظرم این فرهنگ سازی 
باید انجام بشود که از تبر 
در راه شکستن درختان 
استفاده  ساله  چندین 
ها  آدم  از  خیلی  نکنیم. 
ارزش و اهمیت درخت را 
نمی دانند و این ندانستن 
به  زدن  آسیب  موجب 

طبیعت می شود

بــــــــرش
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انتشار »اثبات االمامه عن طریق العقل و النقل« توسط بنیاد پژوهش های اسالمی  معارف: »اثبات االمامه عن طریق العقل و النقل« اثر سلطان محمد قائنی، عنوان تازه ترین اثر بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی است که به زبان عربی منتشر شده است. در این مجموعه چهار جلدی که با موضوع کالم و عقاید به رشته تحریر درآمده، مؤلف، مسائل امامت را با استدالل های متنوع عقلی و تاریخی ارائه 

و در مباحث خود از آیات قرآنی و روایت های معصومین)ع( استفاده می کند. این اثر مشتمل بر هشت مفتاح و یک خاتمه است و عبدالسالم کاظم الجعفری کار تصحیح آن را بر عهده داشته است.

نقش حضرت معصومهh در نهضت رضوی©
معارف: از ویژگی هــای حضرت فاطمه 
معصومه)س( که به ایشان جایگاهی ممتاز 
بخشید، می توان به والیت پذیری، بصیرت 
و آمادگی حضرت برای ترویج امامت امام 
رضا)ع( اشاره کرد. امام کاظم)ع( به دلیل 
ظلم و جور حاکمان وقت و شرایط خفقان 
آن زمــان بخش زیادی از عمر خود را در 

زندان به سر برد؛ به همین دلیل شرایطی فراهم نشد تا ایشان بتواند امام پس از خود را 
به مردم معرفی کند بنابراین در این مسیر از کمک حضرت معصومه)س( برای تبلیغ، 
ترویج و تثبیت امامت امام رضا)ع( بهره گرفت؛ حضرت معصومه)س( نقش بســیار 
بزرگی در این راه ایفا کرد و شــیعیان ایشــان را به عنوان منادی امامت امام رضا)ع( 
می شناختند. بســیاری از اصحاب امام کاظم)ع(، امام رضا)ع( را به عنوان امام بعد از 
ایشان قبول نداشتند بنابراین مکتبی را به عنوان مکتب واقفیه یعنی توقف در امامت 
موسی بن جعفر)ع( راه اندازی کردند. تالش  های بی بدیل حضرت فاطمه معصومه)س( 
نقش اثرگذاری در سرکوبی این فرقه و تثبیت و تحکیم جایگاه امامت علی بن موسی 

الرضا)ع( داشت.
بر این اســاس، می توانیم ادعا کنیم برخالف آنچه امروزه در کتاب ها نوشته می شود 
که سفر و هجرت حضرت معصومه)س( یک سفر عاطفی برای دیدار بود، به جرئت 
می توانیم بگوییم این سفر تنها به این دلیل نبود بلکه حضرت معصومه)س( با هدف 
اصلی تحکیم جایگاه والیت و امامت روانه ســفر شــد؛ بنابراین می توانیم حضرت 
معصومه)س( را به عنوان سرمایه معنوی و فرهنگی امام موسی کاظم)ع( برای آینده 
جهان شیعه بدانیم. ایشان حتی در زمان حیات پدر بزرگوارش و در مدینه، به برگزاری 

جلسات علمی، تبیین و ترویج نقش و جایگاه امامت امام رضا)ع( می پرداخت.
شباهت های زیادی بین ایشان و نقش آفرینی و جریان سازی مادر بزرگوارشان حضرت 
زهــرا)س( در جریــان دفاع از والیت و امامت امام علــی)ع( و نقش آفرینی حضرت 
زینب)س( در واقعه کربال وجود داشت. حضرت زینب)س( در کربال دو نقش اساسی 
پیام رســانی و تکمیل قیام امام حســین)ع( و همچنین ترویج و تثبیت امامت امام 

سجاد)ع( را ایفا کرد.
حضرت معصومه)س( با دو کار مهم ایســتادگی در برابر واقفیه و جلوگیری از رشد 
فرقه های انحرافی موجب تثبیت امامت امام رضا)ع( و حفظ شیعه شد؛ به طوری که 
پس از امام رضا)ع( انحرافی در شیعه نداشتیم. پس از رحلت حضرت)س( نیز شاهد 
هستیم که حضور ایشان خدمات زیادی به جهان اسالم از جمله ترویج فرهنگ شیعه 
و انتقال فرهنگ امامت به قم کرد. با ورود حضرت معصومه)س( به قم سیلی از سادات 
و بزرگان کوفه به قم سرازیر شدند؛ به طور نمونه ابراهیم بن هاشم از بزرگانی بود که 

معارف اهل بیت)ع( را با نشر احادیث ائمه)ع( منتشر کرد.
قم کوفه صغیر است، زیرا کوفه محل تفکر شیعه بود و حضرت معصومه)س( این تفکر 
را با ورود خود به قم منتقل کرد. علی بن ابراهیم، پسر ابراهیم بن هاشم نیز پس از پدر 
بیش از 8 هزار حدیث را نقل و گسترش داد. به برکت ورود حضرت معصومه)س( افکار 
دیگر از قم برچیده شد و این شهر به قطب عالم اسالم و شهر فقاهت تبدیل شد. در 
روایت ها هم می بینیم که از اهالی این شهر تجلیل شده است. حضرت علی)ع( از اهالی 
این شهر این گونه تجلیل کرده است که درود خداوند بر اهل قم، رحمت خداوند بر 
ساکنان قم، خداوند شهرهایشان را با آب باران سیراب کند و برکات خود را بر این مردم 
فرو فرستد و خطاهایشان را به نیکی تبدیل سازد. ایشان اهل رکوع، سجود، خشوع، 
قیام و روزه اند. فقیه، دانشور و اهل درک اند، همچنین اهل دین، والیت و حسن عبادت 

و اطاعت اند، صلوات، رحمت و برکات خداوند متعال نثارشان باد.
با این اوصاف می توانیم به جرئت بیان کنیم تأثیری که زنان در اعالم حقانیت امامت 
داشتند بسیار بیشتر از مردان بود؛ زیرا دفاع حضرت زهرا)س( از امامت امیرالمؤمنین)ع( 
تأثیر باالیی در طول تاریخ شیعه گذاشت؛ یا وقتی حضرت زینب و سکینه)س( پرچم 
پیام رسانی عاشورا را به دست گرفتند، اثر اجتماعی بیشتری داشت، زیرا این پیام رسانی 
در خانواده ها نفوذ پیدا می کرد. این بزرگواران، زنان تمدن ساز و نقش آفرینی بودند که 
به الگو و مدل شایسته برای زنان مسلمان در طول تاریخ اسالم تبدیل شدند و ما نیز 
به عنوان زنان انقالب اسالمی می توانیم برای جایگاه خود در گام دوم انقالب اسالمی 

از این اسوه های تمدن ساز الگوگیری کنیم.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان   عضو هیئت علمی 
دانشــگاه فرهنگیان و نویسنده کتاب »نگرشی به زیارت نامه 
حضرت فاطمه معصومه)س(« می گوید: تعداد بسیار معدودی 
از امامــزادگان زیارت نامه مأثور دارنــد و زیارت نامه حضرت 
فاطمه معصومه)س( مسند، متصل و دارای سند طالیی است.
دکتر محسن رفیعی که به مناســبت سالروز وفات حضرت 
فاطمه معصومه)س( با ما گفت وگو می کرد، با بیان اینکه چهار 
امام معصوم درباره  شأن و منزلت واالی حضرت معصومه)س( 
روایت دارند، بیان می کند: از امامان جعفر صادق)ع(، موسی 
کاظــم)ع(، رضا)ع( و جــواد)ع( روایت های زیــادی درباره 
شخصیت ایشــان داریم. امام صادق)ع( فرموده اند: فرزندی 
از فرزندان موســی کاظم متولد می شــود کــه مدفن او در 
شهر قم اســت و به شفاعتش همه شیعیان من وارد بهشت 
می شوند. حدیثی که جایگاه واالی حضرت معصومه)س( را 
نشــان می دهد. پدر گرامی حضرت معصومه)س( نیز درباره 
دخترشــان فرموده اند: »فداها أبوها« و لقب معصومه را نیز 

امام رضا)ع( به خواهرشان دادند.
او اضافــه می کند: نقل اســت گروهی از اهــل ری بر امام 
صادق)ع( وارد شــدند؛ آن حضرت در ایــن دیدار فرمودند: 
خداوند حرمی دارد و آن مکه است. پیامبر)ص( حرمی دارد 
و آن مدینه است. امیرالمؤمنین)ع( نیز حرمی دارد که کوفه 
است و برای ما نیز حرمی است و آن شهر قم است. به زودی 
بانویــی از اوالد مــن به نام فاطمه در آن دفن می شــود که 
هر فردی او را زیارت کند بهشــت بر او واجب خواهد شــد. 
راوی می گوید که این کالم را امــام صادق)ع( زمانی فرمود 
که هنوز امام کاظم)ع( متولد نشده بود و این پیشگویی امام 

صادق)ع( است.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه بیان می کند: همان طور که 
همه در زیارت نامه مأثور از امام رضا)ع( در پیشگاه حضرت 
معصومه)س( می خوانیم: »یَا َفاِطَمُه اْشــَفِعی لِی فِی الَْجَنِّه 
ْأِن« معلوم مي  شود که وجود  ناً ِمَن الَشّ َفإَِنّ لَِک ِعْنَد اهللِ َشــأْ
مبارک ایــن کریمه از والیــت الهي برخــوردار و با قرآن 
همراه اســت و از قرآن جدا نمي  شود. چنین مقامي را اگر 
کسي بشناســد و آن حضرت را با این معرفت زیارت کند، 
اســتحقاق بهشت را خواهد داشت. ســخنی که برگرفته از 
روایت گهربار امام صادق)ع( پدربزرگ بزرگوار ایشان است. 
در روایت هایی از امام موســی کاظم)ع( و امام رضا)ع( نیز 
داریم که می فرمایند هر که او را زیارت کند، بهشت پاداش 
اوســت. در کتاب المزار عالمه طباطبایی نیز آمده اســت: 
به آن اندازه که در فضیلــت زیارت فاطمه معصومه)س( و 
حضرت عبدالعظیم حســنی روایت وارد شده تصریحی بر 

زیارت ســایر امامــزادگان نداریم. تعداد 
بســیار معدودی از امامزادگان زیارت نامه 
مأثــور دارند. زیارت نامــه حضرت فاطمه 
معصومه)س( مسند، متصل و دارای سند 

طالیی است.

«
 hزیارت عارفانه حضرت معصومه

تضمین بهشت است
دکتر رفیعی به ســند زیارت نامه حضرت 
معصومــه)س( اشــاره کــرده و توضیح 
می دهد: عــالوه بر روایــات فراوانی که از 
پیشوایان معصوم در مورد فضیلت حضرت 
معصومه)س( رســیده، در اســناد معتبر 
نیز آمــده که علی بن ابراهیــم از پدرش 
ابراهیم بن هاشم از سعد بن سعد احوص 
از حضرت علی بن موسی الرضا)ع( روایت 
کــرده که فرمود: »ای ســعد! از ما در نزد 
شما قبری هست«. سعد می گوید: »فدایت 
شــوم، آیا قبــر فاطمه دختر موســی بن 
جعفر)ع( را می فرمایید؟« فرمود: »آری هر 
که او را زیارت کند، در حالی که به حق او 

عارف باشد، بهشت از آن اوست«.
او می افزاید: علی بن ابراهیم صاحب تفســیر و ابراهیم بن 
هاشــم قمی از چهره های مقبول در رجال روایات شیعه و 

ثقه هســتند که حدیث از آن ها صحیح 
است و فردی نیز در وثاقت آن  ها تردیدی 
ندارد. ســعد بن ســعد هم ثقــه بوده و 
روایت هــای دیگری نیــز از امام رضا)ع( 
نقل کرده و زنجیره ســند متصل است. 
در ادامه روایتی که با ســند نیکو از سعد 
آمــده حضرت رضا)ع( خطاب به ســعد 
فرمود: هر گاه بــه کنار قبر او آمدی، در 
نزد سرش رو به قبله بایست و 34 مرتبه 
»اهلل اکبر«، 33 مرتبه »ســبحان اهلل« و 
33 مرتبه »الحمدهلل « بگو؛ ســپس بگو: 
»الســالم علی آدم صفوه اهلل...«. ســند 
این زیارت نامه در منابع معتبر مانند ابن 
قولویه و ســایر منابع معتبر رجالی آمده 
اســت که اثبات می شود ســند متصل، 

مسند و راویان نیز ثقه هستند.
این پژوهشگر دینی خاطرنشان می کند: 
در بررســی متــن زیارت نامــه حضرت 
بــا دو زیارت نامــه عام و  معصومه)س( 
خاص مواجــه هســتیم. زیارت نامه عام 
ســند نداشــته و برای عموم امامزادگان 
نگاشته شــده است، اما زیارت نامه خاص 
 فقط ویژه حضرت معصومــه)س( بوده و از امام معصوم)ع( 

وارد شده است.

سعادت واقعی در گرو محبت اهل  بیتb است»
عضو هیئت علمی دانشــگاه فرهنگیان بــه متن زیارت نامه 
اشــاره کرده و بیان می کند: زیارت نامه حضرت با تسبیحات 
حضرت زهرا)س( آغاز می شود که عظمت این زیارت را نشان 
می دهد. همچنین در این زیارت نامه از پنج پیامبر اولوالعزم، 
چهــار پیامبر را یاد می کنیم و ســپس برای ســالم به ائمه 
اطهــار)ع( زیارت نامه از صیغه غایب به صیغه مخاطب تغییر 
می کند که نشان می دهد اهل بیت)ع( در حرم حضور دارند؛ 
و ســالم بر حضرت فاطمه معصومه)س( پس از سلسله پاک 
معصومین)ع( در این زیارت نامه نشان می دهد این بزرگواران 

نوری یگانه بوده و در یک سلسله به هم متصل هستند.
او تشریح می کند: نکته مهم دیگر در این زیارت نامه مقام شفاعت 
حضرت فاطمه معصومه)س( است. در بخشی از آن آمده است: 
أِْن«  ِه َفإَِنّ لَِک ِعْنَد اهللِ َشأْناً ِمَن الَشّ »یَا َفاِطَمُه اْشَفِعی لِی فِی الَْجَنّ
در این جمله به سبب اینکه حضرت)س( شأن و منزلتی واال نزد 
خداوند متعال دارد، درخواســت شفاعت شده است. این فراز از 
زیارت نامه می تواند ناظر بر این ســخن امام صادق)ع( باشد که 
فرموده است: در قم بانویی از فرزندان من که نامش فاطمه دختر 
موسی اســت رحلت می کند، با شفاعت او همه شیعیان ما به 
بهشت می شوند. سعادت واقعی در گرو محبت اهل بیت)ع( است. 
در بخشــی از زیارت نامه آمده است: »خداوندا! از تو می خواهم 
عاقبت مرا به سعادت ختم کنی و آنچه را که من در اویم از من 
نگیری«. مراد از حالت خوشــی که زائر در آن قرار دارد، والیت 

اهل بیت)ع( است.
دکتــر رفیعی در پایــان به یکی از مهم تریــن فرازهای این 
زیارت نامه اشاره کرده و می گوید: امام رضا)ع( درباره خواهر 
ها َفلَُه الَجَنُّه«. در  بزرگوارشان فرمودند: »َمن زاَرها عاِرفاً بَِحِقّ
توضیح این سخن می توان گفت که از جمله شرایط تکمیل و 
پذیرش زیارت، شناخت حقیقی و واقعی نسبت به صاحب قبر 
است، زیرا ارزشــی که عرض ادب و احترام با شناخت کامل 
نسبت به کسی یا چیزی دارد، ادب و احترام از روی گمان و 
تخیل نخواهد داشت. همچنان که در آیه 28 سوره نجم آمده 
است، ظن و گمان، در فهم حق و حقیقت هیچ سودی ندارد. 
روایت هــای دیگری نیز در این مورد داریم؛ به طور نمونه در 
زیارت اباعبداهلل)ع( داریم هر که به زیارت مرقد ایشــان برود 
در حالی که به حقش شناخت دارد، خداوند گناهان گذشته 
و آینده او را می آمرزد. با توجه به این نکته، در شرایط امروز 
جامعه که به دلیل بیماری کرونا ممکن اســت توفیق زیارت 
نزدیک از ما ســلب شده باشــد، می توانیم از راه دور هم زائر 
مرقد مطهر امامان و امامزادگان باشیم زیرا می دانیم که اهل 

بیت)ع( کالم ما را شنیده و پاسخ می دهند.

دکتر محسن رفیعی در گفت وگو با قدس: 

زیارت نامه حضرت معصومهh بیانگر مقام واالی ایشان است

در شرایط امروز جامعه 
که به دلیل بیماری 
کرونا ممکن است 

توفیق زیارت نزدیک 
از ما سلب شده باشد، 

می توانیم از راه دور 
هم زائر مرقد مطهر 
امامان و امامزادگان 

باشیم، زیرا می دانیم 
که اهل بیت)ع( کالم 
ما را شنیده و پاسخ 

می دهند

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9401 پنجشنبه 6 آذر 1399 10 ربیع الثانی1442 26 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 

یادداشت شفاهی
annotation@qudsonline.ir
 دکتر معصومه شریفی
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت تابعه اداره	كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

3 -موضوع : انجام انجام عملیات تطبیق و مس��تند س��ازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در س��طح ادارات ثبت 
تابعه اداره	كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی  برابر پیش قرارداد 

4 -شرح مختصری از مشخصات كار: انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در سطح 
ادارات ثبت تابعه اداره	كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی  مطابق مشخصات اعالم شده در پیوست شماره 

2 پیش قرارداد این اسناد	كه جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  50،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،000،000 هکتار

6 -مبلغ كل : )50،000،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا میزان 
تخصی��ص اعتب��ار مربوطه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گ��زار هیچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )2،500،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
وجه نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 90810850020000000020765

5848002بانك مركزی بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 06 /09 /99 لغایت 
12 /09 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از سامانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از دریافت و 
تکمیل اس��ناد مناقصه نس��بت به امضاء الکترونیکی و بارگذاری  آن تا  تاریخ 1399/09/24 صرفا در س��امانه تداركات 
الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام نمایند. همچنین فقط پاكت) الف( را تا تاریخ 1399/09/27 به آدرس مش��هد ، تقاطع 
ارشاد و خیام ، طبقه سوم دبیرخانه اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی ارسال نمایند و از ارسال سایر اسناد 
به صورت	كاغذی خودداری نمایند.ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریفات مناقصه و اخذ مدارك صرفا 

از طریق سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
9 -مح��ل دریاف��ت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه ت��داركات الکترونی��ك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
10 - گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 11:00 م�ورخ  1399/09/29 در محل سالن جلس��ات طبقه چهارم اداره كل ثبت 
اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات با 

معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای
انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در سطح ادارات ثبت تابعه اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های زیر 

مجموعه شهرستان های باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،694 هکتار

6 -مبل��غ كل : )11،860،600،000 ری��ال ( از مح��ل اعتبارات ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا میزان 
تخصی��ص اعتب��ار مربوط��ه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامین اعتب��ار ، مناقصه گزار هیچ تعه��دی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )594،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002

بانك مركزی بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 - شركت های مجاز كه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقشه برداری ) با هررتبه بندی ( و توان مالی و 
سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 06 /09 /99 لغایت 12 /09 /99 
نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از سامانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از دریافت و تکمیل اسناد 
مناقصه نسبت به امضاء الکترونیکی و بارگذاری  آن تا  تاریخ 1399/09/24 صرفا در سامانه تداركات الکترونیك دولت 
)س��تاد( اقدام نمایند. همچنین فقط پاكت) الف( را تا تاریخ 1399/09/27 به آدرس مش��هد ، تقاطع ارشاد و خیام ، طبقه 
س��وم دبیرخانه اداره كل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی ارس��ال نمایند و از ارسال سایر اس��ناد به صورت	كاغذی 
خ��ودداری نماین��د. ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تش��ریفات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه 

تداركات الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 - گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 13:00 م�ورخ  1399/09/29 در محل س��الن جلس��ات طبقه چهارم اداره كل ثبت 
اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلس��ه بازگش��ایی پاكات با 

معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های زیر مجموعه شهرستان های 

باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : -ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1-قوچان2- نیشابور3-فیروزه4-زبرخان
4 -شرح مختصری از مش��خصات كار: ایجاد سیستم آرش��یو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1-قوچان

2- نیشابور3-فیروزه4-زبرخان )حدود 5،553،000 برگ( به ترتیب اولویت فوق الذكر و مطابق مشخصات اعالم شده 
در پیوستهای شماره یک تا چهار اسناد مناقصه و با رعایت	كلیه موارد اعالم شده در اسناد مناقصه.

5- مبلغ برآورد اولیه :  حدود 5،553،000 برگ و هر برگ حدود 3،500 ریال
6 -مبلغ كل : )19،436،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا میزان 
تخصی��ص اعتب��ار مربوطه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گ��زار هیچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت ش��ركت در مناقصه مبلغ )972،000،000 ریال ( می باش��د كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
وجه نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 90810850020000000020765

5848002بانك مركزی بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 - ش��ركتهای دارنده  حداقل رتبه خدمات پش��تیبانی 4 از ش��ورای عالی انفورماتیک	كش��ور كه توان مالی و س��ابقه 
قرارداد های مشابه براساس  سایر  مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
از تاری��خ 1399/09/06 الی   1399/09/12 به س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( مراجع��ه و پس از دریافت و 
تکمیل اس��ناد مناقصه نس��بت به امضاء الکترونیکی و بارگذاری  آن تا  تاریخ 1399/09/24 صرفا در س��امانه تداركات 
الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام نمایند. همچنین فقط پاكت) الف( را تا تاریخ 1399/09/27 به آدرس مش��هد ، تقاطع 
ارشاد و خیام ، طبقه سوم دبیرخانه اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی ارسال نمایند و از ارسال سایر اسناد 
به صورت	كاغذی خودداری نمایند.ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریفات مناقصه و اخذ مدارك صرفا 

از طریق سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
9 -مح��ل دریاف��ت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه ت��داركات الکترونی��ك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
10 - گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 09:00 صبح م�ورخ  1399/09/29 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای
)ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1-قوچان2- نیشابور3-فیروزه4-زبرخان(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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  اداره	كل راه و  شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  از طریق سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از 
طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت سقف ارجاع كار در راه و ترابری )حمل و نقل( الزامی است.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/09/04

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :                   ساعت14/00                       مورخه   99/09/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :                                                  ساعت14/00                       مورخه   99/09/25
زمان بازگشایی پاكت ها :                                                       ساعت 08/00                      مورخه   99/09/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف
 آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است               

آگهي تجدید مناقصه عمومی- نوبت اول

شماره فراخوان 
ستاد ایران

مبلغ ضمانت نامه
)به ریال(

مبلغ برآورد 
)به ریال(

پروژه ردیف

2099003377000043 1,046,000,000 20,908,359,347
تهیه، حمل و نصب و اجرای 

نیوجرسی بلوک مفصل دار جاده 
قدیم آمل-بابل )احمدچاله پی(

1

دانشگاه والیت ایرانشهر در نظر دارد مناقصه عمومی خرید یک دستگاه چیلر و سه دستگاه هوارسان دانشکده 
فنی مهندس�ی دانش�گاه والیت را به ش�ماره 2099060025000009 را از طریق س�امانه تدارکات الکرونیکی 
دول�ت برگ�زار نماید کلیه مراح�ل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد قیم�ت مناقصه گران و 
بازگش�ایی پ�اکات ه�ا از طری�ق درگاه س�امانه مناقص�ه  ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به ادرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/9/3 می باشد .

1-ش�رح مختصر موضوع مناقصه : خرید یک دس�تگاه چیلر و سه دستگاه هوارس�ان دانشکده فنی و مهندسی 
دانشگاه والیت 

2-مدت و محل انجام کار :120 روز کاری و محل انجام کار ایرانشهر 
3-مهلت زمانی دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/9/11

4-مهلت زمانی تحویل اسناد تکمیل شده به مناقصه گزار : حد اکثر تا ساعت12  صبح روز سه شنبه مورخ 99/9/25
5-زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 99/9/26 

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف : آدرس : استان سیستان و بلوچستان –ایرانشهر-کیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی – سازمان مرکزی دانشگاه 

والیت – دبیرخانه مرکزی  اطالعات تماس :054-37212289
هزینه درج اگهی و کارمزد و سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

6- پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت پیشنهادی کلیه مفاد مندرج در اسناد را مطالعه نماید .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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برگ س���بز س���واری پراید GLXiمدل 1386 به شماره 
 S1412286639942 موتور 2185803 و شماره شاسی
به ش���ماره انتظامی 577 د 34 ایران 36 به مالکیت 
زه���را دام���ن روئ���ی مفق���ود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو
مف

ی 
گه
آ

اینجان����ب  کار  ب����ه  اش����تغال  پروان����ه 
بش����ماره  یاس����ینی  محمدحس����ن 
01030004714 مفق����ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز،سند کمپانی و سند محضری خودروی پراید 
مدل 1387 رنگ مش���کی روغنی به ش���ماره انتظامی 
526ج53 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 2541723 و 
شماره شاسی S1412287818275 به مالکیت فاطمه 
صغ���ری صبحی ش���هری مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
09
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آگهی دعوت مجمع  عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت خدمات مسافرت هوائی و 

جهانگردی و زیارتی امیرتوس )سهامی خاص( به 
شماره ثبت18262 وشناسه ملی: 10380338194

 بدی��ن وس��یله از	كلیه س��هامداران ش��ركت 
و  جهانگ��ردی  و  هوائ��ی  مس��افرت   خدم��ات 
زیارتی امیرتوس دعوت می ش��ود در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت 
خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی و زیارتی 
امیرتوس )سهامی خاص( به شماره ثبت18262 
مورخ 1399/09/20كه در ساعت 9:00 صبح در 
محل خراس��ان رضوی شهرمش��هد 17شهریور، 
خیاب��ان ش��هیدحنایی23)عنصری ش��رقی2( ، 
خیابان ش��هید محمد علی حنایی)17شهریور2( 
آس��مان2،طبقه  اقامت��ی  تجارت��ی  مجتم��ع   ،
اول_واحد416 تشکیل می شود حضور به هم 

رسانند.
موضوع دستور جلسه:

بازرس��ان_انتخاب  مدیران_انتخاب  انتخ��اب 
روزنامه	كثیر االنتشار

9ع هیئت مدیره 
90
93
59



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

در تمام دولت ها ارزش پول ملی ۴۷ تا ۹۰درصد کم شده است اقتصاد: داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برنامه تیتر امشب، با اشاره به ناپایداری های مالی در کشور 
و کاهش قدرت خرید مردم گفت: هر چقدر افت ارزش پول ملی بیشتر باشد، نیاز به افزایش نقدینگی بیشتر خواهد شد. ما در تمام دولت ها بین ۴۷ تا ۹۰درصد افت ارزش پول ملی داشته ایم که ناشی از 

افزایش نقدینگی به علت کسر بودجه و چاپ پول است که پدیده دالری شدن اقتصاد را شکل می دهد.

اقتصاد مقاومتی

 پنجشنبه 6 آذر 13۹۹ 1۰ ربیع الثانی1۴۴2 26 نوامبر 2۰2۰  سال سی و سوم  شماره ۹۴۰1 
فرصت بازار لوازم خانگی ایرانی

رفتن برندهای کره ای لطف خدا بود©
اقتصاد: محمدرضا دیانی، تولیدکننده لوازم خانگی و مدیر گروه صنعتی انتخاب در برنامه 
 تلویزیونی پایش در رابطه با نعمت تحریم ها در خالی شــدن بازار لوازم خانگی اظهار کرد: 
» بازار داخلی محصوالت لوازم خانگی ما در اصل در اختیار برندهای خارجی بود که یکدفعه 
اقتصاد ایران را رها کردند و رفتند. الحمدهلل این لطف خدا بود، گاهی می گویند عدو شود 
سبب خیر اگر خدا خواهد. به هیچ عنوان این ها را نمی توانستیم از بازار داخلی بیرون کنیم، 
با هر ترفندی و به شکل های مختلف قانون را دور می زدند و حضور پررنگ خودشان را در 
ایران حفظ می کردند«. وی در رابطه با کیفیت محصوالت و امکان خرید لوازم خانگی توسط 
همه اقشار جامعه افزود: »مردم با توجه به نایابی و قیمت باالی برندهای خارجی، به کاالهای 
ایرانی روی آوردند و مشاهده کردند که کاالی ایرانی هم خوب و کیفیتش قابل قبول است. 
میزان تولید لوازم خانگی نسبت به سال قبل که خارجی ها بودند حدود ۳۰درصد افزایش 

پیدا کرده است«.

تحریم و داخلی سازی قطعات خودرو

فرانسه اجازه تولید داخلی نمی داد©
اقتصاد: از زمانی که خودروسازان خارجی به  ویژه پژو و رنوی فرانسه به  بهانه تحریم، صنعت 
ما را ترک کردند، تا به امروز ۱۵۴قطعه مهم خودرو داخلی سازی شده است و ۳۴۰میلیون 
یورو صرفه جویی ارزی داشــتیم. قطعه سازان می گویند برای تولید 2/۵میلیون خودرو در 
سال آماده اند. رضا رضایی، قطعه ساز باسابقه در گفت وگو با تسنیم گفته است: »در شرایط 
تحریم با تکیه بر توانمندی خود تولید قطعات را با برخی از شــرکت های هندی، ترکیه و 
چین آغاز و پس از طی همکاری کوتاه مدت، مرحله داخلی ســازی قطعات را آغاز کردیم.  
این در حالی اســت که در زمان حضور شرکت های فرانسوی ما مجبور بودیم قطعات را از 
شرکت هایی که آن ها می گویند، تأمین کنیم و به نوعی ما نمی توانستیم دخالتی در تولید 

آن ها داشته باشیم«.

ایران در انتظار توربین ملی

توربین سازان ایرانی  به جمع طراحان بزرگ دنیا پیوستند©
اقتصاد: مجری طرح نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی در گفت وگو با ایلنا با 
بیان اینکه پروژه تولید توربین ملی حداکثر تا ۴۰ ماه آینده به طور کامل در مدار تولید قرار 
 F و  E می گیرد، تأکید کرد: این توربین ملی نمونه ای در دنیا ندارد، تاکنون تکنولوژی کالس
از زیمنس آلمان وارد می شد، البته توربین ها در نهایت در داخل ساخته می شدند، اما در کل 
فقط چند شرکت مطرح مثل زیمنس، میتسوبیشی، شرکت آمریکایی GE و ایتالیا و سوئیس 
طراحی توربین را دارند، با این اتفاق پیمانکاران ایرانی نیز در زمره این کشورها قرار می گیرند 
و نه تنها توربین را داخل کشور می سازیم بلکه مهندسی نیز توسط ایران انجام شده است.

انرژی

اقتصاد: وزیر نیرو با اشاره به بهره برداری از ۶ 
نیروگاه از ابتدای امسال تاکنون گفت: ۹ نیروگاه 
دیگر تا پایان سال جاری وارد مدار بهره برداری 

می شوند. 
رضا اردکانیان افزود: در تابستانی که پشت سر 
گذاشته شد نه تنها خاموشی رخ نداد و صادرات 
انرژی هم بیشتر بود بلکه حتی میزان انرژی که 
به بخش صنعت داده شد، ۱۱درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. یعنی در 
سال جهش تولید به عنوان یک صنعت زیربنایی 

توانستیم انرژی بیشتری را هم عرضه کنیم.

۹ نیروگاه به بهره برداری می رسند
 جهش تولید 

در صنعت زیربنایی برق

 اقتصاد کالن

اقتصــاد: براســاس گــزارش هفــت ماهه 
منابــع و مصــارف بودجه ســال ۹۹ ،حدود 
2۹۰هزارمیلیارد تومان منابع وصول و ۳۰2هزار 
میلیارد تومان در طرف مصارف به ثبت رسیده 
است. حدود ۱8 درصد از منابع ارزی پیش بینی 
شــده برای کاالهای اساسی و ضروری محقق 
شده و این کسری آثار خود را به شکل رسوب، 
کمبود کاال و در نهایت تورم در ســفره مردم 
نشان می دهد. نبود ارز ناشی از صادرات، واردات 
کاالهای اساسی را مختل کرده و ناهماهنگی ها 

نیز بر این آتش افزوده است.

دخل وخرج هفت ماهه دولت منتشر شد
 آثار کسری بودجه 

در سفره مردم

 صنعت

اقتصاد: باشــگاه خبرنگاران جوان با اشاره به 
بحث درِگوشــی مجلس و دولت نوشت: چند 
وقتی است صحبت آزادســازی واردات خودرو 
مطرح  شده و مدتی پیش با همکاری گمرکات 
کشور تعدادی خودرو که در گمرک مانده بودند، 
ترخیص شد. گویا وزیر جدید صمت با آزادسازی 
واردات خودرو موافق اســت و این در شرایطی 
است که کشور ارز کافی برای خرید اقالم اساسی 
ندارد! همچنین انجمن تخصصی واردکنندگان 
خودرو برای واردات این جنس اصرار می ورزند و 
شاید به  نوعی به دنبال اعمال قدرت نیز هستند.

بحث درگوشی مجلس و دولت

 واردات خودرو خارجی 
آزاد می شود؟

 بانک

اقتصاد: دبیــرکل کانون بانک های خصوصی 
با بیان اینکه در بحث نــرخ کارمزدها هنوز با 
قیمت هــای واقعی فاصله داریــم، گفت: برای 
مثال فقط در مورد کارمزد هزینه چک بانکی در 
سال ۹8 هزینه هر برگ چک برای بانک ها بین 
۳7۰ تا ۴8۰تومان بود که این عدد امســال به 
8۰۰تومان رسیده است. هزینه چاپ، صحافی، 
کاغذ، هزینه صدورچک و پست را باید در هر 
بــرگ چک در نظر گرفت، اما بانک مرکزی به 
بانک ها ابالغ کرده امسال هزینه هر برگ چک 

2۰۰تومان است.

هزینه صدور دسته چک چقدر است؟
 فاصله کارمزدهای بانکی

 با قیمت واقعی

 کاهش تولید قارچ ©
با کمیابی کود مرغ

اقتصاد: رئیــس انجمن پرورش دهندگان قارچ 
خوراکی ایران با بیان اینکه قیمت بســتر تولید 
قارچ )کمپوست( افزایش قابل توجهی یافته است، 
اظهار کرد: افزایش قیمــت کلش گندم و کود 
مرغی که دو ماده اولیه اصلی تولید کمپوســت 
هســتند موجب شــده قیمت تمام شده قارچ 
افزایش یابد و پرورش دهندگان تمایل کمتری به 

تولید داشته باشند.

 خریداران موبایل ©
در انتظار کاهش قیمت دالر

اقتصاد: ســخنگوی انجمــن واردکنندگان 
موبایل اعالم کرد قیمت ها در بازار موبایل فعاًل 
ثبات دارند و این وضعیت به سه شرط می تواند 
تداوم پیدا کند: ۱. ادامه  یافتن کاهش نرخ ارز؛ 
2. حذف موانع ثبت سفارش ۳. تخصیص ارز 
بانک مرکزی به شرکت ها. به  گفته محمدرضا 
عالیان، در صورت عملی  شدن این سه شرط 
و تأمین بــازار موبایل، تا یکــی  دو ماه آینده 
کاهش قیمت ها و رونق نســبی بــازار را نیز 
می توانیم شاهد باشیم. با توجه  به اینکه تقاضا 
برای کاالهای مختلف از جمله موبایل در بازار 
شب عید افزایش می یابد، می توان امیدوار بود 
در اسفند و در صورت وجود شرایط ذکر شده، 

قیمت ها باز  هم  ارزان تر شود.

امسال می شود آجیل خرید؟©
اقتصاد: رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار معتقد 
است اعضای صنف آجیل برای اینکه قیمت این 
کاال در شــب یلدا برای مردم ارزان تمام شود، 
چندی پیش شروع به خرید آجیل و خشکبار 
کردند؛ چنانچه ایــن محدودیت ها ادامه پیدا 
کند، این مواد خوراکی ماندگاری اش را از دست 
داده و خراب می شود. قیمت آجیل شب یلدا 
امسال به دلیل افزایش قیمت ارز، بسته بندی و 
هزینه کارگر، ۵۰درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته است. یعنی در مجموع 8۰ قلم 
کاال و انواع مغزها قیمت آن ها حدود ۵۰درصد 

گران شدند.

مجلس، طرح مالیات بر خانه های خالی را دوباره اصالح کردبازار

خانهبهمصرفکنندهواقعیمیرسد؟
اقتصاد: طرح اصالح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم 
به نام مالیات بر خانه های خالی اواسط مرداد ماه در مجلس با 
هدف کاهش نرخ اجاره بها و قیمت مسکن با حذف سوداگران و 
محتکران در بازار تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع 
شد و این نهاد در شهریور ماه 2۱ ایراد به آن وارد کرد. هر چند 
مجلس با اصالح این ایرادها آن را دوباره به شورای نگهبان ارسال 
کرد، اما ابتدای آبان برای دومین بار شورای نگهبان ایرادهایی 
وارد کرد و این طرح را به مجلس بازگرداند. در نهایت روز گذشته 
اصالحات ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را تصویب کردند.

هر چند قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۹۴ تصویب 
 شده بود، اما به دلیل نواقصی از جمله نرخ پایین و غیربازدارنده 
مالیات، نبود ضمانت کافی اجرا و...  نیاز به اصالح و به روزرسانی 
داشت که در دو سال  اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفت و 

در نهایت آخرین اصالحیه آن روز گذشته انجام شد.
اواخــر آبان مــاه، هــادی طحان نظیــف، عضــو حقوقدان 
شــورای نگهبان در گفت وگو با تســنیم اعالم کرده بود اکثر 
ایرادهــای شــورای نگهبان به طرح مجلس بــرای مالیات بر 
خانه های خالی رفع شده و اندکی از آن باقی مانده است. همانند 
مشخص نبودن تعریف خانه های خالی، کافی نبودن زمان برای 
افرادی که می خواهند خانه خود را اجاره بدهند، شرایط خاص 
برخی خانه های در حال ساخت، تبعیض بین مالکان حقوقی و 
حقیقی، ابهام درباره افرادی که به  صورت موجه امکان اجاره یا 

فروش خانه خود را ندارند.

نمایندگانچهتصویبکردند؟»
نمایندگان روز گذشته مقرر کردند واحدهای مسکونی واقع در 
شهرهای باالی ۱۰۰هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی 
امالک و اســکان کشور )موضوع تبصره 7 ماده ۱۶۹ مکرر این 
قانون( خانه خالی شناسایی شوند، چنانچه بیش از ۱2 ماه از 
پایان عملیات ساخت )برای واحدهای نوساز( یا بیش از ۶ ماه 
از آخرین نقل وانتقال یا آخرین زمان سکونت )برای واحدهای 
غیرنوســاز( گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به 
ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاره ماهانه ملک می شــود که این 
مالیات در سال های بعد، ۵۰درصد بیش از سال قبل خواهد بود. 

این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
عــالوه بر این، نمایندگان تبصره هــای مختلفی برای تکمیل 
ســامانه امالک و اســکان )مالک تشــخیص خانه خالی( و 

معافیت های مالیاتی تصویب کردند.
به  طور نمونه نمایندگان در تبصــره ۳ این ماده مقرر کردند: 
سرپرســت خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل باالی 
۱8ســال خود می تواند یک کد پســتی دیگر نیــز به  عنوان 
ســکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده 
معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطالعات 

در سامانه طی مهلت تبصره 2 است.
کارشناســان امیدوارند با تصویب قوانیــن مالیاتی، با حذف 
سوداگران، مسکن به مصرف کنندگان واقعی برسد و قیمت های 

آن تعدیل شود.

عکس نوشت

پنجنرخیشدنمرغدرروزگارکروناپنجنرخیشدنمرغدرروزگارکرونا
تسنیم: باال رفتن افسارگسیخته قیمت مرغ در حالی است که شاهد اعالم 
قیمت های متفاوتی برای این محصول توسط مسئوالن مختلف و واحدهای 
صنفی هســتیم.  بعضی از قیمت ها صرفاً  اعالمی هســتند نه اعمالی.

۱۵هزارتومانی: مرغ منجمد دولتی
۱۸هزارو۵00تومانی: مرغ گرم دولتی در میادین میوه و تره بار

۲0هزارو400تومانی: مصوب کارگروه تنظیم بازار برای فروش مرغ در بازار
۲3یا۲4هزار تومانی: اعالمی توسط رئیس اتاق اصناف

34 هزار و۵00 تا 40هزار تومانی: مرغ در کف بازار آزاد

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

تکرار حقوق های نجومی برای خواص©
اقتصاد: سیدامیر سیاح، کارشناس اقتصادی، با انتشار هشتگ  حقوق های 
نجومی ماده2۹ نوشــت: هیئت وزیران تصویب  کرده ســقف حقوق 
بازنشستگان که )هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی بود(، برداشته 
شود. با این مصوبه، بی حیاها می توانند با رقمی نامحدود برای خودشان 
حقوق بازنشستگی تعیین کنند. مجلس این مصوبه ننگین را باطل کند.

درس عبرت از قصه پرهزینه مرغ©
اقتصاد: احسان خاندوزی، نماینده مجلس نوشت: آیا دولت از قصه 
پرهزینه مرغ درس می گیرد: ۱.بازگشت تجارت نهاده ها به وزارت 
جهاد و در مقابل، پاسخگو شــدن 2.حذف ارز ۴هزارو2۰۰تومانی 
نهاده ها ۳.بازنگری سازوکار تخصیص ارز کاالهای اساسی و فرایند 
گمرکی ۴.شفاف سازی و حذف دالل ها از سامانه بازارگاه ۵.داشبورد 

مدیریت زنجیره از جوجه ریزی تا مصرف.

      صفحه 6  6 /1399/09

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 2262فرعى از114-اصلى
ــهاديه گواهى  ــليم استش ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتس ــدن س ــينى بااعالم مفقودش آقاى على حس
ــماره 139902151256000432مورخ99/7/14دردفتراسناد رسمى شماره 6پيشوا و  امضاءشده ذيل ش
ــماره 139985601046003955مورخ 99/7/14تقاضاى صدور سند مالكيت  طى درخواست وارده به ش
ــرح زيرآگهى ميگردد 1 .نام  ــت كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش المثنى رانموده اس
ونام خانوادگى: آقاى على حسينى2 .شماره پالك:2262فرعى از114 *اصلى واقع دربخش بهنام سوخته3 
.علت ازبين رفتن : نقل وانتقال (جابجايى)* خالصه وضعيت مالكيت :سندمالكيت ششدانگ يك دستگاه 
ــدار 7/44مترمربع آن  ــاحت66مترمربع كه مق ــمت جنوبى ميانى طبقه دوم به مس ــان واقع درقس آپارتم
ــدقطعه 30تفكيكى تحت پالك2262فرعى از114-اصلى واقع  پيشرفتگى درفضاى حياط مشاعى ميباش
ــوخته پيشوا ذيل ثبت 78943درصفحه 70دفتر164بنام خانم معصومه كريمى  درقلعه كردبخش بهنام س
فرزند بخشعلى ثبت وسند به شماره چاپى 0311888بنامش صادروتسليم گرديده است.وبموجب سندانتقال 
شماره 2318مورخ 91/10/24 دفتر3پيشواتمامى موردثبت به آقاى على حسينى فرزندمحمدعلى منتقل 
ــماره 139902151256000432مورخ  ــهاديه ش ــه مالك بموجب استش ــت.لذا باتوجه اينك گرديده اس
14/7/99دفترخانه 6 پيشواودرخواست وارده به شماره 139985601046003955مورخ 99/7/14اعالم 
ــت.مراتب اعالم  ــندمالكيت المثنى نوبت اول رانموده اس ــت صدورس ــندمالكيت اوليه ودرخواس فقدان س
ــده يامدعى  ــمت چهارم اين آگهى ذكرنش ــورد آگهى معامله كرده كه درقس ــبت به ملك م تاهركس نس
ــد،به اين اداره مراجعه واعتراض خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت  ــندمالكيت نزد خودمى باش وجود س
ــد ويادر صورت اعتراض اصل سند مالكيت  ــندمعامله تنظيم نمايدواگرظرف مهلت مقرراعتراض نرس ياس
ــند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات صادر وبه متقاضى  ياس
ــليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد  تس

و امالك پيشوا 171م /الف/9909354
رئيس اداره ثبت اسنادپيشوا- خدادادبشيرى

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 2296فرعى از114-اصلى  
ــهاديه گواهى  ــليم استش ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتس ــدن س آقاى على دامغانيان بااعالم مفقودش
ــماره 139902151256000433مورخ99/7/14دردفتراسناد رسمى شماره 6پيشوا و  امضاءشده ذيل ش
ــماره 139985601046003954مورخ 99/7/14تقاضاى صدور المثنى سند  ــت وارده به ش طى درخواس
ــت كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بشرح زيرآگهى ميگردد  مالكيت المثنى رانموده اس
ــماره پالك:2296فرعى از114 *اصلى واقع دربخش بهنام  1 .نام ونام خانوادگى : آقاى على دامغانيان .ش
سوخته3 .علت ازبين رفتن : نقل وانتقال (جابجايى)* خالصه وضعيت مالكيت :سندمالكيت ششدانگ يك 
دستگاه آپارتمان واقع درقسمت غربى ميانى طبقه اول به مساحت46مترمربع كه مقدار 3/84مترمربع آن 
ــرفتگى درفضاى حريم نهرقنات ميباشدقطعه 20تفكيكى تحت پالك2296فرعى از114-اصلى واقع  پيش
درقلعه كردبخش بهنام سوخته پيشوا ذيل ثبت  79382درصفحه 193دفتر167بنام آقاى على دامغانيان 
فرزند محمدرضا ثبت وسند به شماره چاپى 0456622بنامش صادروتسليم گرديده است.لذاباتوجه اينكه 
مالك بموجب استشهاديه شماره 139902151256000433مورخ99/7/14دفترحانه 6پيشواودرخواست 
ــماره139985601046003954مورخ 99/7/14 اعالم فقدان سندمالكيت اوليه  ودرخواست  وارده به ش
صدورسندمالكيت المثنى نوبت اول رانموده است.مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
ــد،به اين  ــندمالكيت نزد خودمى باش ــده يامدعى وجود س ــمت چهارم اين آگهى ذكرنش كرده كه درقس
ــندمعامله تنظيم نمايدواگرظرف مهلت  ــند مالكيت ياس ــه واعتراض خودراضمن ارائه اصل س اداره مراجع
ــد ويادر صورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به  مقرراعتراض نرس
صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا 

خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 172م /الف/9909354
رئيس اداره ثبت اسنادپيشوا- خدادادبشيرى

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه ) 
متن آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه اى ) 

ــش دانگ يك باب مغازه به شماره دوازده فرعى از چهارصد  ــه 9900097 ش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــتان همدان به  ــد آباد اس ــش حوزه ثبتى اس ــش اصلى قطعه دوازده تفكيكى واقع دربخش ش ــصت وش و ش
ــيمترمربع به نام رقيه رحيمى فرزند عيسى به شماره  ــت و سه متروسى وهشت دس ــاحت (23/38 ) بيس مس
شناسنامه 95 و شماره ملى 4011057371 با جزء سهم 0/5 ازكل سهم 6 به شماره دفتر امالك الكترونيك 
ــماره چاپى 011405 سرى وسال 98 وبه نام آرشيدا ترابى فرزند مجتبى به  139920326003002624 ش
شماره شناسنامه 4000581228 و شماره ملى 4000581228 با جزء سهم 2/5 ازكل سهم 6 به استثناء بها 
ثمنيه عرصه واعيان سه دانگ مشاع ازششدانگ به شماره دفترامالك الكترونيك 139920326003002623 
ــماره چاپى 011406 سرى و سال 98 و به نام محمد حسين ترابى فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه  ش
ــالك الكترونيك  ــماره دفترام ــهم 6 به ش ــهم 3 ازكل س ــا جزء س ــى 4011402631 ب ــماره مل 104 و ش
ــال 98 ثبت و صادرگرديده است با حدود  ــرى و س ــماره چاپى 011407 س 139920326003002625 ش
ــترك به طول (6/90) شش مترونود سانتيمتربه شماره يازده فرعى شرقا : ديواريست  ــماال : ديوارمش اربعه ش
ــه متروچهل سانتيمتربه شماره چهارصدو پنجاه وشش فرعى جنوبا : ديواريست مشترك  به طول (3/40 ) س
ــيزده فرعى غربا : درب و ديوار به طول (3/40) سه  ــانتيمتربه شماره س ــش متروهفتاد س به طول (6/70) ش
ــاژ نگهدارى ، كه برابراجرائيه  ــد آباد خيابان امام خمينى پاس ــانتيمتربه براهرو پاساژواقع دراس متروچهل س
شماره 139904182925000031 مورخ 1399/4/4 دفترخانه ازدواج شماره 1 و طالق شماره 51 شهراسد 
ــكه تمام بهارآزادى طال كه به مبلغ 43/500/000/000 ريال تقويم گرديده بابت  ــيصد عدد س آباد درقبال س
مهريه خانم اكرم كوروند فرزند حياتقلى به شماره ملى 4011724361 عليه ورثه مرحوم مجتبى ترابى سهم 
ــيدا ترابى ورقيه رحيمى مورد بازداشت قرارگرفته است و طبق نظركارشناس رسمى ششدانگ به  االرث آرش
ــت  ــده و كاربرى ملك تجارى اس ــغ 4/900/000/000 ريال چهارميليارد ونهصد ميليون ريال ارزيابى ش مبل
ــه دانگ مشاع ازششدانگ به استثناء بهاى ثمنيه عرصه واعيان متعلق به بستانكار پالك فوق (به  كه مقدارس
صورت مشاعى ) ازساعت 9 الى 12 روزسه شنبه مورخ 1399/9/23 دراداره ثبت اسناد وامالك اسد آباد واقع 
ــنجانى كوچه احد ازطريق مزايده به فروش مى رسد .مزايده از مبلغ 750/000 /2/143  ــد آباد خ رفس دراس

ــنهادى  ــروع وبه باالترين قيمت پيش ــه ميليون وهفتصد وپنجاه هزارريال ش ريال دوميليارد و صدو چهل وس
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گازاعم ازحق انشعاب ويا  ــود . الزم به ذكراس نقدا فروخته مى ش
حق اشتراك ومصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى وعوارض شهردارى 
ــت  ــد به عهده برنده مزايده اس ــده باش ــده يا نش وغيره تا تاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم ش
ونيزدرصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
ــروحق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز  ــد ونيم عش ش

ادارى بعد از تعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرر برگزارخواهد شد . (م الف 339) 9909348
تاريخ انتشار: 1399/9/6            تاريخ مزايده : 1399/9/23

رئيس ثبت اسناد و امالك اسد آباد – كامران متقى

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى غالمحسين زارع به استناد دو برگ استشهاديه گواهى امضاء شده منظم به تقاضاى كتبى 
جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه و مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ 
ــى  ــت با بررس ــهل انگارى مفقود گرديده اس ــهد به علت س پالك 32291 فرعى از 4- اصلى بخش 9 مش
ــند مالكيت اوليه ذيل دفتر الكترونيكى 139820306004019551  ــتم جامع امالك معلوم شد س سيس
ــليم شده  ــماره 803445ب/98 صادر و تس ــند مالكيت تك برگى به ش ــين زارع ثبت و س بنام غالمحس

است.
ــى و متذكر مى گردد هر كس  ــه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگه ــتناد مفاد ماده 120 آئين نام ــذا به اس ل
ــند مالكيت نزد خود باشد. بايستى ظرف  ــبت به ملك مورد آگهى معامله انجام داده يا مدعى وجود س نس
ــند مالكيت يا سند معامله اى  ــت اصل س ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
ــت در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون  ــليم نمايد بديهى اس به اين اداره تس
ــند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى  ــند معامله رسمى نسبت به صدور س ــند مالكيت يا س ارائه س

اقدام خواهد شد. آ- 9909314
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 مشهد- عباس جهانى فر

« رونوشت آگهى انحصار وراثت »
ــت تقديمى ثبت شده به كالسه  ــرح دادخواس ــنامه 287 به ش ــماره شناس خانم صنم اميرى نيا داراى ش
ــادروان  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش 9901084 / ح 1 از اين دادگاه درخواس
ــنامه 286 در تاريخ 1391/12/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى  ــماره شناس جبار اميرى نيا به ش
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 – صنم اميرى نيا فرزند جبار به شماره شناسنامه 
ــنامه 784 متولد  ــماره شناس 287 متولد 1350 ( دختر متوفى ) 2 – على اميرى نيا فرزند مصطفى به ش
ــماره كدملى 2910437961  متولد  ــيه اميرى فرد فرزند مصطفى به ش 1331 ( برادر متوفى ) 3 – آس
ــماره كد ملى 2840675803  1332 ( خواهر متوفى ) 4 – دلبر اميرى مندولكانى فرزند مصطفى به ش
ــت مزبور را در يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس متولد 1333 ( خواهر متوفى ) اينك با انجام تش
ــر آگهى ظرف مدت  ــد از تاريخ نش مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باش

يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد .  م / الف 9909341/14
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سلماس – جوان قره باغ

رونوشت آگهى حصر وراث
نظر به اينكه خانم طاهره  رحمانى  داراى شناسنامه 5749194256  به شرح دادخواست به كالسه   363  از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  على رحمانى   به شناسنامه   
ــدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت  ــگاه دائمى خود ب ــخ  1394/9/16   در اقامت 5749150577   در تاري

آن مرحوم منحصر است به   
1.   ستار  رحمانى   فرزند على كد ملى  5749194264 ت.ت  1351/2/1  نسبت فرزند مرحوم  

2.  محمد  رحمانى     فرزند على  كد ملى 5749199258ت.ت  1353/4/20  نسبت فرزند مرحوم 
3.  مرتضى  رحمانى    فرزند  على  كد ملى 5749213064 ت.ت  1358/6/30  نسبت فرزند مرحوم    

4.  فاطمه  صادق رحمانى   فرزند على كد ملى   5749186350 ت.ت  1344/2/1     نسبت فرزند مرحوم
5 . زهرا رحمانى   فرزند على  كدملى   5749203778  ت.ت  1355/6/1  نسبت فرزند  مرحوم

6. زهره  رحمانى    فرزندعلى  كدملى   5749952134   ت.ت  1364/2/1 نسبت  فرزند  مرحوم
7 . طاهره  رحمانى  فرزندعلى  كدملى  5749194256  ت.ت  1349/1/10   نسبت  فرزند  مرحوم          

8 .  صديقه  رحمانى   فرزند على كد ملى  173380 5749 ت.ت  1324/2/20 نسبت همسر مرحوم
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى  اينك با انجام تش
نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9909340                                                                                                   

   سيد حسن سامقانى  قاضى شورا شعبه  هفتم  دشوراى حل اختالف شهر ستان زبرخان 

اگهى  فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقا / خانم  رويا مظلوم فرزند على با تسليم دو برگ گواهى نامه مصدق مدعى است سند مالكيت 
دودانگ مشاع ازششدانگ / سهم پالك 2975 بخش 2يزد كه  در صفحه 360 دفتر 99ذيل  شماره 54402 
به ثبت رسيده است و به علت جابجايى مفقود گرديده / از بين رفته است/ در دسترس نمى باشد/ قابل استفاده 
ــند مالكيت المثنى نموده لذا بموجب ماده 120اصالحى آئين نامه  ــد و ازاين اداره تقاضاى صدورس نمى باش
ــانيده  مى شود  تا هركس  نسبت  ــناد وامالك مراتب طى يك نوبت آگهى و به اطالع عموم رس قانون ثبت اس
ــد  تا  ــند مالكيت نزد خود مى باش ــده يا مدعى وجود س به  ملك مورد آگهى معامله اى كرده و ذيال ذكر نش
ــند مالكيت يا سند  ــاراين آگهى به محل ثبت مراجعه و اعتراض خود را  ضمن ارائه اصل س 10روزپس از انتش
ــند مالكيت  ــبت  به پالك مزبورس ــت مهلت مقرر نس معامله كتبى اعالم نمايد در غير اينصورت  پس از گذش
المثنى  صادر و به مالك تسليم خواهد شد معامالتى كه به حكايت سوابق ثبتى و اظهار مالك  مستند به سند 

رسمى درسند مالكيت نوشته شده است بدين شرح  مى باشد :
 شماره سرى سند مفقودى 078978 مى باشد تاريخ انتشار 1399/9/6//9909339

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس
ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و س ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــتقر در  ــه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس ــمى و ماده 13 آيين نام رس
ــيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم  ــناد و امالك شهر فردوس مورد رس اداره ثبت اس
به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       

ــدانگ يكباب  ــبت به شش ــه نمايندگى وزارت آموزش و پرورش، نس ــالمى ايران ب ــت جمهورى اس !ـ دول
ساختمان (دبستان )، به مساحت 4611/97 متر مربع ، انتقال ملك از مالك رسمى آقاى رجبعلى ايدون 
ــالك 3170 فرعى واز 3173  ــم جماليه مفيدى از پ ــرى ، خانم مرضيه كالنى و خان ــم طلعت اخگ ، خان
ــتان فردوس ـ  ــك فردوس ، ـ مكان وقوع ملك : شهرس ــى از يك ـ اصلى بخش ي ــى واز 3174 فرع فرع

خيابان خرمشهر
ــدانگ يكباب  ــبت به شش ــالمى ايران به نمايندگى وزارت آموزش و پرورش ، نس 2ـ دولت جمهورى اس
ساختمان آموزشى به مساحت 63397/82 متر مربع ، از محل مالكيت مشاعى خودشان - از پالك 4101 

فرعى از يك ـ اصلى بخش يك فردوس ـ مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس ـ حاشيه بلوار دانشجو 
3ـ دولت جمهورى اسالمى ايران به نمايندگى وزارت آموزش و پرورش ، نسبت به ششدانگ اعيان يكباب 
ــاختمان آموزشى ، به مساحت 14379/77 متر مربع ، واگذار شده  ــاختمان ادارى باانضمام چهارباب س س
ــمى اداره اوقاف و امور خيربه شهرستان فردوس تحت عنوان موقوفه مسجد جامع بتصدى اداره  مالك رس
ــور خيريه فردوس _ از پالك 2191 فرعى از دوـ اصلى بخش يك فردوسـ  مكان وقوع ملك  ــاف و ام اوق

: شهرستان فردوس ـ خيابان طالقانى 
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى   به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى 
ــند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه  ــته باش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش نفع ,  نس
ــليم اعتراض به  ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  ــت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس اداره ثب
تقديم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم 
ــد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى  ــى دادگاه خواه قطع
ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور  تقديم دادخواس

سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . آ-9908857
تاريخ انتشار نوبت اول:   21/ 1399/08
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/06

  محمود جهانى مهر -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

   هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
فاقد سندرسمى نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان تصرفات مالكانه  ــند رسمى مصوب 1390/09/20 مس فاقد س
ــماره شناسنامه 2 صادره از قدمگاه در يك  ــن به ش بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى قدمگاهى فرزند حس
باب خانه به مساحت 205/45 مترمربع در قسمتى از پالك 139 اصلى واقع در اراضى پيش فروش قدمگاه 
بخش 3 زبرخان خريدارى از مالك رسمى مشاعى آقاى عيسى مرشدلو فرزند حسين محرز گرديده است. 
ــمى وماده  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــار در  ــه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش ــن نام 13آيي
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــتا ها راى هيات الصاق تا در صورتى كه اش ــهرها منتشر و درروس ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را  ــليم و پس از اخذ رس به اين اداره تس
ــت و  به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
شد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور پس از 
ــار نامه حاوى تحديد حدودمراتب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد حدود  به صورت همزمان  ــم اظه تنظي
ــاند ونسبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد  با اطالع مى رس

حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد . آ-9908878
تاريخ انتشار نوبت اول:  21 /1398/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/06

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد وامالك 

   هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 

فاقد سندرسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــتور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س نظر به دس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مصوب 1390/09/20 مس رس
ــخدرى فرزندعيسى به شماره شناسنامه 1050228057 صادره از نيشابور در يك  متقاضى خانم مهناز س
باب خانه به مساحت04/ 144 مترمربع در قسمتى از پالك 18 فرعى از 137 اصلى بخش 3 زبرخان واقع 
ــمى مشاعى خانم فاطمه قدمگاهى فرزند مصطفى محرز  در اراضى تلخ زنج قدمگاه خريدارى از مالك رس
ــاختمانهاى فاقد سند  ــت. لذا به موجب ماده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س گرديده اس
ــمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير  رس
ــار در شهرها منتشر و درروستا ها راى هيات الصاق تا در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند  االنتش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــه مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه  ــود را ب خ
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت و بديهى اس اس

ــد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه  صادر خواهد ش
ــب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد حدود  به  ــس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدودمرات ــور پ مذك
صورت همزمان با اطالع مى رساند ونسبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى 

آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد .آ-9908879
تاريخ انتشار نوبت اول:  21 /1398/08       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/06

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد وامالك

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى 
شهرستان فردوس

ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و س ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــتقر در  ــه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس ــمى و ماده 13 آيين نام رس
ــيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم  ــناد و امالك شهر فردوس مورد رس اداره ثبت اس
به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       

!ـ آقاى حبيب اله دعائى فرزند عبدالحسين ، نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى ، به مساحت 
169/41 متر مربع ، از پالك 1659 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس ، خريدارى مع الواسطه از آقاى 
ــتان فردوسـ  باغشهر اسالميه _ انتهاى خيابان  ــتهـ  مكان وقوع ملك : شهرس محمد باقر ملك زاده آراس

شهيد هاشمى نژاد _ سه راهى هاشمى نژاد 5 و 6 _ پالك 112
ــاغ و زمين متصل به  ــدانگ يكقطعه ب ــبت به شش ــدزاده نوده فرزند محمد رضا ، نس ــم فاطمه اس 2ـ خان
ــردوس ، خريدارى مع  ــالك 4424 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك ف ــر مربع ، از پ ــاحت 3566/67 مت مس
الواسطه از آقاى عزيز ضرغامى ـ مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس ـ باغشهر اسالميه _ خيابان شهيد 

هاشمى نژاد 
3ـ آقاى عباس محبى فرزند عبدالحسين ، نسبت به ششدانگ يكباب باغمنزل به مساحت 1018/69 متر 
مربع ، _ از پالك 4427  فرعى از 1ـ اصلى بخش يك فردوس ـ مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس ـ 

حاشيه خيابان حضرت امام خمسنى (ره)
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى   به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى 
ــند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه  ــته باش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش نفع ,  نس
ــليم اعتراض به  ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  ــت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس اداره ثب
تقديم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم 
ــد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى  ــى دادگاه خواه قطع
ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور  تقديم دادخواس

سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . آ-99908872
تاريخ انتشار نوبت اول:   21/ 1399/08             تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/06

  محمود جهانى مهر   -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

 هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــمى            برابر راى شماره  139960308001002797   مورخ  1399/07/28  هيات  ــند رس فاقد س
اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ــه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى كريم ابادى فرزند عباس  ــى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكان ثبت
ــماره شناسنامه 1 و كدملى 0652366775 در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 113/29 متر مربع  بش
قسمتى از پالك 1476ـ اصلى ( كه پالك مذكور با ساير پالكهاى شمال شهر تحت عنوان 1554_اصلى 
تجميع گرديده ) واقع در خراسان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت حسين كريم 
آبادى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  ــخاص نس در صورتى كه اش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك  انتش
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض،دادخواس ماه از تاريخ تس

انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9908825
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/08/20                          تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/06                          

على فضلى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

 هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره  139960308001002676   مورخ  1399/07/19  هيات اول/دوم  ــند رسمى برابر راى ش فاقد س
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــن رضا  ــب فرزند حس ــك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رضا انورى نس ــوزه ثبت مل ح
ــاحت 129/98 متر  ــدانگ يكباب منزل به مس ــنامه 1 و كدملى 0652212360 در شش ــماره شناس بش
ــان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل  ــمتى از پالك 1396ـ اصلى واقع در خراس مربع قس
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــتى گردى محرز گرديده اس ــين دس مالكيت محمدحس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد.آ-9908827
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/08/20                          تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/06                          

على فضليرئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 
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اعتبار الیحه رتبه بندی معلمان در بودجه 1400 پیش بینی شد  فارس: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، درباره وضعیت الیحه رتبه بندی معلمان اظهار کرد: الیحه رتبه بندی را به دولت 
ارائه کردیم و در دولت در بودجه سال آینده، بودجه رتبه بندی را هم دیدیم . وزیر آموزش و پرورش با اظهار امیدواری از تصویب الیحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال و اجرای آن از سال آینده، تصریح کرد: اعتبار 

الیحه رتبه بندی معلمان پیش بینی شده است و ان شاءاهلل الیحه اش تقدیم مجلس می شود و با هر اصالحاتی که در مجلس شود، می تواند از ابتدای سال آینده انجام شود.

روس ها مدعی شدند 

واکسن کرونای ما 91/4 درصد مؤثر است©
ایرنا: روســیه پس از اعالم نتایج پیشگامانه واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد، 
ادعا کرد واکسن کرونای این کشــور 91/4درصد در پیشگیری از ابتال به کرونا 
مؤثر اســت و هزینه آن برای هر بیمار کمتر از ۲۰ دالر است.روزنامه دیلی میل، 
طبق اعالم صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه، واکسن کرونای این کشور به 
نام »اسپوتنیک ۵« بیش از 9۰درصد کارایی دارد و قیمت آن برای هر دوز، کمتر 
از 1۰دالر آمریکا )۷ پوند( اســت. این نتایج موقتی و به روز شــده از طریق یک 
بیانیه مطبوعاتی اعالم شد و هنوز هیچ اطالعاتی از نتایج آزمایشات بالینی منتشر 
نشده اســت. واکسن کرونای روسیه توسط مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و 

میکروبیولوژی N F Gamaleya در مسکو ساخته شده است.
 

ابداع پالسمای سرد برای نابودی ویروس کرونا©
فارس: به گزارش اسلش گیر، روش تازه نابودی ویروس کرونا مبتنی بر استفاده از 
نوعی پالسمای سرد است که در دمای عادی اتاق قابل استفاده بوده و می تواند در 

عرض ۳۰ ثانیه سطوح مختلف را از ویروس کرونا پاکسازی کند.
این نخستین بار است که پالسمای سرد برای نابودی مؤثر و سریع ویروس کرونا 
و حذف آن از ســطوح مختلف، مورد اســتفاده قرار می گیرد. ضدعفونی سطوح 
با پالســما موجب می شــود تا احتمال انتقال آن به بدن به علت تماس و لمس 
سطح های مختلف از بین برود.با توجه به اینکه ویروس کرونا گاهی تا ده ها ساعت 
روی سطوح مختلف باقی می ماند، ضدعفونی دقیق برای از بین بردن آن بسیار 
مهم است. پالسمای خنک با پالسمای خون تفاوت اساسی دارد. پالسمای سرد 
با استفاده از نوعی گاز به صورت الکتریکی شارژ می شود و الکترون ها و یون های 
شارژ شده آن می توانند با اسپری شدن روی سطوح، ویروس کرونا را از بین ببرند.

کاسبی خصوصی ها با کرونا©
جامعه: در چند ماه گذشته که شاهد 
شــیوع بیماری کرونا در کشور بودیم 
پرستاران نشان دادند پایبند عهدشان 
ماندند و بــرای کمک به یــک بیمار 
دردمند مبتال به کرونــا از هیچ کاری 

دریغ نکردند.
خبرگــزاری فارس به بهانه شــنیدن 

درددل ها و مشــکالت پرســتاران در روزهای کرونایی، میزگردی با چند تن از 
پرستاران دارد.

بخشی از این گفت و گو را انتخاب کردیم که در ادامه مطالعه می کنید.
سجاد حسن زاده، دکترای آناتومی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
که 1۰ سال است به عنوان پرستار مشغول به کار بوده و از ابتدای شیوع بحران 
کرونا وارد میدان مقابله با کرونا شده  است، می گوید: برخی قوانین حوزه پرستاری 
در سال ۸۸ تصویب شده و اجرایی نشده است و زمانی که وزیر جدید بر صندلی 
وزارت می نشــیند اعالم می کند این مصوبات مربوط به دولت قبل بوده اســت. 
قانون تعرفه گذاری و بهره وری باید اجرایی شــود، از زمان شیوع کرونا اعالم شد 
بیمارستان های دانشگاهی باید کارانه و حق ویژه کرونا پرداخت کنند، اما متأسفانه 
این قانون در بیمارســتان های تأمین اجتماعی و خصوصی اجرایی نمی شــود. 
بیمارستان خصوصی اعالم می کند اگر درآمد باالیی داشت، حق کرونا را پرداخت 

می کند اگر نداشت که هیچ!
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان می گفت ما برنامه ریزی انجام داده ایم 
که برخی از نیروها چند ساعت آموزش ببینند و به عنوان کمک پرستار فعالیت 
کنند و همین طرز تفکر موجب شــده هر کسی ادعای پرستاری کند. آن کسی 
که باید تاوان این بی برنامگی را بدهد فرد بیمار اســت، زیرا باید هزینه درمان را 

پرداخت کند، اما آ ن طور که باید خدمات باکیفیت دریافت نکند.
حسن زاده می گوید:برخی بیمارستان ها سیستمشان را این طور چیده اند که پرستار 
مقیم نداشــته باشند یعنی شــیفت ها را براساس بیمار تعریف می کنند. بیشتر 
بیمارستان های خصوصی پس از شــیوع کرونا تغییر کاربری داده اند و گفته اند 
چون به دلیل کرونا مردم بــرای جراحی و درمان های دیگر مراجعه نمی کنند، 
تعداد تخت آی سی یو را از 1۰ به ۶۰ رسانده تا بتوانند کمبودهایش را جبران و 
درآمدزایی کنند. وقتی پرستار مجبور است کار کند و از طرفی یک پرستار باید 
1۰ بیمار را پوشش دهد، کیفیت خدمات پایین می آید. در شروع بیماری کرونا 
در تعداد پرستار مشکلی نداشتیم، اما  آن قدر در ماه های گذشته ریزش پرستار 

داشتیم که اکنون با کمبود و محدودیت پرستار مواجه هستیم.
مصطفی عبدالملکی، لیسانس پرستاری و فوق لیسانس مدیریت بهداشت و درمان 
هم در خصوص تغییر ساعات کاری پرستاران در بحران کرونا می گوید: ساعات 
کاری پرستاران به نســبت گذشته تغییر کرده است و اغلب بیمارستان های ما 
تغییر کاربری داده اند تا درآمدهای خود را باال ببرند. در بیمارستان های خصوصی 
معموالً شــیفت ها باالی ۸ ساعت است و پرســتار باید در کاورهای گرم شیفت 
خود را بگذراند. اگر پرستاری کوچک ترین خطایی انجام دهد، آسیب را خودش 
می بیند. شیفت های کاری اگر قرار است شبیه پروتکل های جهانی اجرایی شود 
که باید زمان آن مشخص باشد، اما متأسفانه می بینیم گاهی برای ۳۰ بیمار یک 
یا دو پرســتار خدمات ارائه می دهند که همین موضوع موجب کاهش کیفیت 

خدمات پرستاری شده است.
امیر مســعود یاراحمدی، کارشناس بهیاری هم در این میزگرد می گوید:یکی از 
دالیل باال رفتن مرگ و میر این اســت که برخی مراکز که اســتاندارد نیستند 
را بــه بیماران کرونایی اختصاص داده اند و اکنون هر پرســتاری با هر درجه ای 
را در بخش آی ســی یو باالی سر مریض گذاشته اند. وقتی بیمار را به بیمارستان 
می رسانیم، به دلیل کرونا چون نمی توانیم وارد بخش ها شویم و از کیفیت ارائه 
خدمات به بیمارمان باخبر شویم؛ بنابراین نمی توانیم بفهمیم که قرار است چه 
اتفاقــی برایش بیفتد و در این موقعیت آیا پرســتار حرفه ای و باتجربه بهتر کار 

می کند یا پرستار مبتدی!
به گفته وی، در بیمارستان های خصوصی به صورت معمول عصر و شب فعالیت 
می کنیم، یعنی 1۸ ســاعت، ولی اگر تاریخ شیفت به روز تعطیل بخورد باید ۲4 
ساعت شــیفت بدهیم، آن هم در یک مرکز. در بیمارستان های دولتی به دلیل 

نظارت بیشتر حداکثر کار در شیفت 1۲ساعت است.
مثالً اگر در یک مرکز بین سه نیروی پرستار یک نفر کرونا بگیرد، دو نفر دیگر باید 
کار او را پوشش دهند. این مشکل امکان دارد در مرکز دیگر هم پیش بیاید و کار 

مضاعف بر گردن یک پرستار محول خواهد شد.
عبدالملکی در بخش دیگــری از صحبت های خود می گوید:بیمارســتان های 
خصوصی علت اینکه مراقب یا پرســتار می گذارند، چون منبع درآمدشان است، 
یعنی با یک شرکت خصوصی قرارداد می بندند و می گویند شیفت های خصوصی 
ما را پوشش دهید و با این کار هم کمبود نیرو جبران می شود و هم درآمدزایی 
می کنند. در واقع با این کار سهمی را برای خود برداشته و درصدی را به شرکت 
می دهند. در بیمارستان دولتی هم اگر بیماری مراقب نداشته باشد می گویند با 
فالن شــرکت قرارداد داریم و بیمار و خانواده اش مبلغی به یک مراقب و پرستار 

می دهند که کنارش بایستد.
در بیمارستان های دولتی هم با یک شرکت خصوصی قرارداد بسته اند که نیروهای 
پرستاری خود را تأمین کنند و شرکت خصوصی به دلیل کرونا برای مثالً ۸9 روز 
با شــرکت موردنظر قرارداد بسته است که به پرستاران سنوات و عیدی ندهد و 
این طور وانمود می کنند که هم می خواهند به سیستم کمک کند تا کمبودشان 

جبران شود هم اینکه به نفع خودش کار کنند.
حســن زاده می گوید: در کشور ما پزشک ساالری مرسوم است، مثالً یک پرستار 
حدود 4میلیون تومان می گیرد و یک پزشــک حداقــل 1۵ تا ۲۰میلیون، ولی 
تا حاال پزشــکان به درآمد خود اعتراض نکرده اند و هیچ بیمارستانی حق ندارد 
کارانه و دستمزد پزشــک را ندهد، در حالی که همیشه پرستاران آخرین گروه 
دریافت کننده حقوق هســتند و می دانیم تمام مراقبت های بالینی و خدمات را 

پرستاران انجام می دهند.
یاراحمدی می گوید: یک پرســتار با حقوق پایین برای گذران زندگی باید چند 
جا کار کند و این نیرو همیشــه در محل های کار و خانه خود خســته اســت. 
سیســتم درمان ما پزشک محور است و همه کسانی که تصمیم هایی را در نظام 
سالمت می گیرند، پزشک هســتند و تمام امتیازات به سمت پزشکان متمایل 
می شود. فیش حقوقی من در سمت سوپروایزر به عنوان یک پرستار ۶ میلیون و 
۲۰۰هزارتومان است و هم سمتی من در بیمارستان دولتی حدود ۸ میلیون تومان 
می گیرد. حقوق پرستار با پزشک حداقل ۶ تا ۷برابر فرق می کند. در بیمارستان 

خصوصی که این اختالف بسیار بیشتر است.

معماری  مصدق   محمود  جامعه/  گروه   
شناختی،  زیبایی  شاخص های  بر  ایرانی اسالمی 
است.  استوار  آرامش  و  امنیت  احساس  استحکام 
این شاخص ها که در ساخت وسازها نشان از هویت 
می گذرد  زمان  چه  هر  حاال  دارند،  ما  فرهنگ  و 
بیشتر به دست فراموشی سپرده می شوند. دیگر از 
خانه هایی با حیاط های وسیع، اندرونی ها، هشتی ها، 
مقرنس کاری، جلوخان ها و... چندان خبری نیست. 
امروز وقتی در شهرها قدم می زنیم ساختمان هایی 
را می بینیم که از پی هم از زمین سربرآورده اند و 
با روحیات و باورهایمان سازگاری ندارند. موضوعی 
که حتی واکنش مقام معظم رهبری را به دنبال 
داشته، به طوری که ایشان در دی ماه سال 9۲ 
و در دیدار شهردار و اعضای دوره چهارم شورای 
شهر تهران با اشاره به تأثیرگذاری مثبت معماری و 
نمای ساخت وسازها بر سبک زندگی افراد جامعه، 
اینکه معماری و نمای تهران، نمای یک شهر  از 
ایرانی اسالمی نیست، انتقاد کردند و فرمودند: باید 
تا جایی که ممکن است محیط زندگی شهری به 
تحقق سبک  و ساخته شود که  گونه ای طراحی 

زندگی اسالمی راحت تر، امکان پذیر باشد.
حــال با ایــن تأکید پرســش این اســت که چه 
ضرورت هایی برای بازبینی در شیوه های معماری و 
ساخت وسازها در کشور وجود دارد و مهم تر اینکه 
رعایت الگوی ایرانی اســالمی در معماری شهری 

چگونه امکان پذیر است؟
  
 شرط پیاده کردن الگوی ایرانی اسالمی »

در معماری 
 دکتــر طاهره  نصــر، عضو 
شورای مرکزی سازمان نظام 
کشور  ساختمان  مهندسی 
در پاسخ به قدس سازگاری 
با قانون را نخستین ضرورت 
بازبینی در ســاخت و ســازها بر اســاس الگوی 
ایرانی اسالمی می داند و به قدس می گوید: آنچه حائز 
اهمیت اســت اینکه در بند 1 مــاده ۲ قانون نظام 
مهندسی و کنترل ســاختمان به صورت قاطع به 
»تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسالمی در 
معماری و شهرســازی« اشاره شده است که کاماًل 
همراســتا با اهداف ســند الگوی ایرانی اســالمی 

پیشرفت است. 
وی ســازگاری با امکانات در دسترس کشور را در 
حال و آینده یک ضرورت دیگر در بازبینی  شــیوه 
معماری شــهری، می خواند و می گوید: در راستای 
الگوی یاد شده باید به »توسعه پایدار« نیز به عنوان 
یکی از اصول مهم در شهرسازی امروز توجه کرد . 
ضمن اینکه در آموزه های دینی و تاریخی ما، شهری 
خوب توصیف شده است که باری از دوش مردمان 
را بردارد و بتواند امنیت، آسایش و رفاه را به همراه 

داشته باشــد.این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی شــیراز با اشاره به اینکه پیوست فرهنگی 
را نمی تــوان فقط برای معماری دانســت بلکه در 
نگاهی گسترده تر باید برای شهرسازی، مدنظر قرار 
گیرد، می افزاید: ضرورت حرکت به ســوی مفهوم 
»فرهنگ در شهرسازی« در برنامه های اول و دوم 
توسعه کشور به صورت کلی و در برنامه های سوم 
و چهارم توســعه به تفصیل مورد توجه قرار گرفته 
است. مؤلفه های کالبدی شکل شهر به عنوان عناصر 
اصلی تشکیل دهنده شهر عموماً تحت تأثیر نیازهای 
مختلف به وجود آمــده؛ بنابراین به عنوان یکی از 
ویژگی های شــهری می تواند نمایانگر شــخصیت 
واقعی شهر تلقی شود. منظر و تصویر ذهنی مردم 
از شهر به تعامل میان آنان و مکان خلق برمی گردد. 
بنابراین می توان چنین تلقی کرد که وجود تصویر 
ذهنی قوی از مکان خالق و پشــتیبان هویت شهر 
خواهد شد. از سویی دیگر در تبیین عنصر »هویت«، 
توجه به مقوله فرهنگ دارای اهمیت بسزایی است 
زیرا فرهنگ و محیط، هویت ســازِ زندگي انسان 
است، به نحوي که هرکدام نقش اساسي در تشکیل 
هویت برعهده دارند. همچنین قابل ذکر است فصل 
مشترك هویت انســاني محیط و هویت فرهنگي 

انسان، هویت محیط را تشکیل می دهد. 
وی درباره امکان پیاده کردن الگوی ایرانی اسالمی 
در معماری شــهری بــا توجه به رشــد روزافزون 
بلندمرتبه سازی ها و پایین آمدن مساحت خانه ها هم 
می گوید: اگر نگاهی واقعی به موضوع داشته باشیم 
در شرایط موجود نمی توان الگوی ایرانی اسالمی را 
در معماری شهری رعایت کرد مگر اینکه طرح های 
توسعه ای شــهری مورد بازنگری قرار گیرند. یعنی 
در طرح های توســعه ای که هر چند سال یک بار 
اتفاق می افتد باید مؤلفه های مختلف از جمله مؤلفه 
هویتی و فرهنگی را رعایت کنیم. یعنی اول بستر 
شهرســازی باید مورد توجه قرار گیرد نه تک بناها 

تا به هدف مورد نظر که رســیدن به الگوی ایرانی 
 اسالمی در معماری شهرهاست، دست یابیم. وقتی 
متأسفانه بستر شهری ما به این صورت شکل گرفته 

نمی توانیم به تک بنا اهمیت بدهیم. 

پیاده کردن الگوی معماری ایرانی اسالمی »
کار سختی شده است

چمران،  مهــدی  مهندس 
رئیس سابق شــورای شهر 
تهران هم در پاسخ به قدس 
می گویــد: در حــال حاضر 
الگــوی معمــاری ایرانــی 
اســالمی ما تعریف شده نیست و با توجه به اینکه 
طبقات ساختمان ها روز به روز افزایش می یابد و از 
مساحت آن ها کاســته می شود، رسیدن به الگوی 
معماری ایرانی اســالمی اصوالً کار پیچیده و بسیار 

سختی شده است.
وی با اشــاره به اینکه ســاختمان های بلندمرتبه 
هیچ گونه ســازگاری بــا معماری ایرانی اســالمی 
ندارند، می افزاید: اگر این ساختمان ها را رها کنیم 
به پالن هایی می رســیم که دارای خانه های بزرگ 
هستند که اکنون در این خانه ها محرمیت تعیین 
شده و زندگی روز از شب جدا می شود، به گونه ای 
که اگر غریبه ای به خانه بیاید تمام قسمت های آن 
دیده نشــود. البته بحث نورگیر بــودن اتاق ها هم 
رعایت می شــود. یعنی اکنــون در تهران به دلیل 
سختگیری هایی که شهرداری می کند، این موارد 
رعایت می شــود، اما در شــهرهای دیگر دیدم که 
این موارد چندان رعایت نمی شود. یعنی یک اتاق 
می ســازند و یک منفذ هم کنارش قرار می دهند 
و می گویند از این محــل اتاق های خانه نور و هوا 
می گیرنــد که این کار منطقی نیســت و نه تنها با 
الگوی معماری ما نمی خواند بلکه اصالً با بهداشت 

زندگی سازگاری ندارد.

وی بــا بیــان اینکه مشــکالت 
زندگی امروزی ســبب شده تا از 
ایرانی اســالمی  معماری  الگوی 
فاصله بگیریــم، تصریح می کند: 
شهرداری ها از نظر قانونی نکاتی 
چون نورگیــر بــودن اتاق ها را 
بررســی می کنند. وی می افزاید: 
امــا رعایت ایــن گونه مــوارد 
حداقل هاست و قطعاً با معماری 
ایرانی اســالمی چندان ســازگار 
نیســت. یعنی بین این ها فاصله 
بسیار زیادی است، اما این گپ را 
حاال چه جــور باید پُر کنیم، کار 

بســیار پیچیده و سختی است. یعنی راهکاری که 
به راحتی بتوان این گپ را پُر کنیم وجود ندارد، اما 
در پالن هایی که طراحی می شود باید برخی اصول 
ضوابط را در حین ساخت و سازها رعایت کنیم که 
موضوع محرمیت، تفکیک زندگی روز از شب، نما و 

عایق کاری ساختمان ها از آن جمله است. 

حتی از فرهنگ آسیایی هم فاصله گرفته ایم »
فاطمی عقدا،  محمود  دکتر 
رئیس اسبق مرکز تحقیقات 
ســاختمان و مسکن وزارت 
راه و شهرسازی، نگاه دیگری 
دارد و به قــدس می گوید: 
یکی از مظاهر و نماد فرهنگی هر جامعه ای همین 
مصنوعاتش است و چیزهایی که به دست افراد آن 
جامعه ساخته می شود. بنابر این محیط ، مبلمان 
شهری و ســاختمان های ما جلوه هایی از نمادهای 
فرهنگ و تمدن کشور هستند؛ از این جنبه ضرورت 
دارد کــه به فرهنــگ ایرانی اســالمی در طراحی 

معماری شهری توجه شود.
وی با اشــاره به اینکــه رعایت زیبایی شناســی، 
حقوق عامــه، مشــرف نبــودن ســاختمان ها به 
یکدیگر، نورگیر بــودن و صرفه جویی در انرژی را 
در ســاختمان های قدیمی که براســاس فرهنگ 
ایرانی اسالمی بنا شده اند، به وضوح می بینیم، تصریح 
می کند: بنابر این در ساخت و سازها باید برگردیم و 

این اصول را رعایت کنیم. 
وی در پاســخ به اینکه چرا الگوی ایرانی اســالمی 
چندان در ســاخت و ســازهایی که اکنون انجام 
می شود، رعایت نمی شود، می گوید: این مشکل در 
دهه های اخیر یعنی پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
و به هنگام ورود دانش آموختگان ایرانی به کشــور 
که در دانشگاه های غربی در حوزه معماری تحصیل 
می کردند، پیش آمده است. در واقع این افراد الگوی 
معماری غربی را وارد کشــور کردند و امروز آن قدر 
گســترش یافته که عمالً می بینیم هویت شهری 
ما هویت جامعه ایرانی اســالمی نیســت.یعنی اگر 

مثالً کســی وارد تهران شــود 
به جز محله هــا و خیابان های 
قدیمی بقیه محله ها و مبلمان 
شــهری را مطابــق و بیانگــر 
الگوی ایرانی اسالمی نمی بیند و 
نمی تواند تشخیص دهد که مثاًل 
اینجا تهران اســت یا پایتخت 
یکــی از کشــورهای غربی. به 
عبارتــی ما حتــی از فرهنگ 

آسیایی هم فاصله گرفته ایم. 
وی دربــاره نقــش بلندمرتبه 
سازی ها در بی توجهی به الگوی 
ایرانی اسالمی در ساخت وسازها 
می گوید: ساخت وسازهای بلند برای صرفه جویی 
از زمین و یا جبران کمبود زمین می تواند منطبق 
با فرهنگ جامعه باشد . یعنی هیچ ضرورتی ندارد 
که چون ما در ساخت و سازها به ارتفاع می رویم یا 
متراژ بناهای ما کم می شود دیگر نتوانیم ضوابط و 
مقررات معماری بومی خود را رعایت کنیم و چنین 
چیزی پذیرفتنی نیســت. اصالً هنــر معماری در 
طراحی و خلق راهکارهایی است که بتواند الزامات و 
نیازهای کشور را با فرهنگ جامعه اش برآورده کند. 
وی می افزاید: اما اینکه چرا در عمل کمتر شــاهد 
توجه به پیوست های فرهنگی و الگوی ایرانی  اسالمی 
در معماری شــهری هستیم به این دلیل است که 
از فرهنگ ایرانی اســالمی فاصله گرفته ایم. وقتی 
به فرهنگ خود، باور و اعتقادی نداشــته باشیم و 
جایی هم برای رعایت این الگو نباشد، این اتفاق به 
راحتی می افتد که نتیجه اش این می شود که امروز 
می بینیم.وی سپس به بحث چگونگی برون رفت از 
وضعیت موجود و حرکت به ســمت پیاده کردن 
الگوی ایرانی اسالمی در معماری شهری می پردازد 
و می گوید: برای پیاده شدن الگوی ایرانی اسالمی در 
معماری شهری ما اصالً خأل قانونی نداریم، مشکل 
فقط در اجراســت . یعنی جایی را نداریم که وقتی 
طرحی می آید یا می خواهد شــهرك و ساختمانی 
بنا شود، ضوابط و مقررات پیاده شود و اجازه ندهد 
هر چیزی اجرا شود. بنابراین به یک بازنگری کلی 
از بخش آموزش تا اجرا نیــاز داریم تا در معماری 
شهری بتوانیم الگوی  ایرانی اسالمی را پیاده کنیم. در 
واقع حل مشکل یاد شده این است که دستگاه های 
متولی توســعه فرهنگ ایرانی اســالمی از جمله 
دانشگاه ها که در صف نخست این موضوع هستند، 
دیدشــان را عوض کنند، چون تــا آن ها به الگوی 
معماری ایرانی اسالمی باور نداشته باشند، به نتیجه 
الزم نمی رســیم. پس از این مرحله شهرداری ها، 
وزارت مســکن و شهرســازی و دیگر دستگاه های 
نظارتی و کنترلی در حوزه طراحی معماری شهری 
هستند که باید به درستی به وظیفه شان که کنترل 

موضوع یاد شده است، عمل کنند.

کارشناسان از جای خالی آرامش و امنیت در ساخت وساز شهرها می گویند

معماری بدون پیوست فرهنگی
در شرایط موجود 

نمی توان الگوی 
ایرانی اسالمی را 

در معماری شهری 
رعایت کرد مگر 
اینکه طرح های 

توسعه ای شهری 
مورد بازنگری قرار 

گیرند

بــــــرش
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دستچین

فقط 7درصد پرونده های دانشجویان اخالقی است
ایسنا: حسین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی می گوید: 
حدود 9۰درصد پرونده های دانشــجویان دانشــگاهی که وی 
مدیریت آن را عهده دار است، مربوط به مسائل آموزشی و تقلب  
است. حدود ۷ درصد این پرونده ها نیز به مسائل اخالقی اعم از 
دعوا و اقدام های خالف اخالق مرتبط می شــود که در دانشگاه 

اتفاق افتاده است.

شهرداری ها جزو تخریب کنندگان آثار تاریخی هستند
میزان: مهدی مجابی، مدرس دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر 
میراث فرهنگــی، در خصوص تخریب خانه ها و بنا های تاریخی 
گفت:یکی از نهاد هایی که در خراب کردن بنا های تاریخی نقش 
دارد خود شهرداری ها و برنامه ریزان عمرانی کشور هستند. این ها 
جزو دسته تخریب کنندگان هستند. مردم هم طبعاً نگاه می کنند 

به شرایط و مد روز و دست باالیی که در نظرشان هست. 

بهداشت و درمان

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد
 علت مرگ

 سالمندان کرونایی 
فارس: معاون درمان وزارت بهداشت، در مورد 
وقــوع برخی از مرگ های کرونایی در ســنین 
سالمندی توضیح داد.قاسم جان بابایی، کارنامه 
عملکردی بیمارستان های تحت پوشش هر سه 
دانشگاه و مقایسه عملکرد دانشگاه ها در مدیریت 
بحران کووید 19 را تشریح کرد و گفت: براساس 
فرایند ارائه خدمت، وضعیت بیمارســتان های 
تحت پوشش دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفته 
است.وی رؤسای بیمارستان ها را بهترین افراد 
در شناسایی گلوگاه های قابل اصالح در مراکز 
درمانی دانست و افزود: با پایش مستمر سیستم، 
می توانیم در کاهــش مرگ های قابل  اجتناب 
مداخله کنیم.وی گفت: بسیاری از سالمندان 
گرفتار چند بیماری زمینه ای هستند و هنگامی 
خانواده هــا از ابتالی این افــراد به کرونا مطلع 
می شوند که سطح هوشیاری آن ها کاهش یافته 
و ایــن موضوع منجر به افزایش مرگ و میر در 

بین سالمندان می شود.

آسیب های اجتماعی

معاون رئیس جمهور:
معاونت امور زنان هیچ مسئولیتی 

در ارتباط با زنان معتاد ندارد!
مهر: معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور، در 
پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه معاونت امور 
زنان و خانواده رئیس جمهور ایران برنامه ای برای 
۵۰۰ زن معتاد متجاهر در تهران دارد یا خیر، 
اظهار کرد: خیر، معاونــت امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور ایران هیچ مسئولیت مستقیمی 

در ارتباط با زنان معتاد ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: نهادهایی مانند ســتاد 
مبارزه با موادمخدر و بهزیستی در برابر این افراد 

مسئولیت دارند.
پیشتر ســرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رئیس 
پلیس مبــارزه با موادمخدر پایتخت گفته بود: 
برآورد زنان معتاد متجاهر در پایتخت یک هزار 
نفر اســت که از ایــن تعــداد ۵۰۰ نفر آن ها 
جمع آوری و در مرکزی که از سوی بهزیستی 
فراهم شده است، نگهداری می شوند که ظرفیت 
این مرکز هم پر شده و ۵۰۰ زن دیگر بالتکلیف 

هستند.

گردشگری

یک کارشناس حوزه گردشگری:
 راهنماها

 راننده شده اند!
ایسنا: حمید درودیان، عضو هیئت مدیره انجمن 
صنفــی راهنمایان گردشــگری اســتان تهران 
می گوید:ما تنها گروه از بخش گردشگری بودیم 
که از آبان ســال گذشــته، یعنی پیــش از آنکه 
ویروس کرونا در دنیا شــایع شــود، بیکار شدیم. 
راهنمای گردشــگری از نظر وزارت کار شغل به 
حساب نمی آید و بیمه هم به آن تعلق نمی گیرد. 
نبود حمایت های کارآمد موجب شده بسیاری از 
راهنمایان گردشــگری از این حرفه خارج شوند 
و به مشــاغل دیگری روی آورند و حتی می دانم 
خیلی هایشان راننده تاکســی اینترنتی شده اند. 
چگونــه می تــوان این ســرمایه ها را دوبــاره به 
گردشگری برگرداند؟!درودیان می گوید: راهنمای 
گردشــگری جزو مشاغلی بود که در دوران کرونا 
1۰۰درصد آسیب دید. اگرچه آژانس دار، هتلدار و 
یا بومگردی ها هم دچار ضرر و زیان سختی شده اند، 
اما راهنما چه سرمایه ای دارد جز دانش؟ درآمد، 
دفتر خدمات مسافرتی، هتل و یا اقامتگاه که ندارد. 

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد
حضور 1۵۰هزار معلول در مسابقات 

قهرمانی ملی و بین المللی
ایسنا: رئیس سازمان بهزیستی  گفت: حدود 
1۵۰هــزار نفر از افراد دارای معلولیت در بیش 
از ۵۰ رشته مختلف ورزشی فعال هستند و در 
رده های قهرمانی و در مسابقات کشوری ملی و 

بین المللی مشارکت دارند.
وحید قبادی دانا افزود: هدف ما این اســت که 
افــراد دارای معلولیت زندگی مســتقلی را در 
بســتر جامعه و درون خانــواده همراه با نقش 
اجتماعی مؤثر ایفا کنند. ورزش می تواند عاملی 
برای اجتماعی شــدن این افراد باشد. عالوه بر 
بحث توانبخشی و توانمندسازی جسمی آن ها 
می تواند امید را در دل آن ها برای حرکت رو به 

آینده فراهم کند.  
وی گفت: در 14 ســال اخیر حــدود 1۰هزار 
نفر در جشنواره های ورزشی با یکدیگر رقابت 
داشــتند و یا معاونت توانبخشــی بهزیستی 
مســابقات ورزشــی را در ایام کرونا به صورت 

مجازی برای معلوالن برگزار می کند.

آموزش

رئیس بسیج دانشجویی مطرح کرد
وجود بیش از یک هزار هسته 

مسئله محور در دانشگاه ها
مهر: رئیس ســازمان بسیج دانشجویی گفت: 
بیش از یک هزار هسته مسئله محور توسط بسیج 
دانشجویی در سراسر دانشگاه های کشور وجود 
 دارد.محمدجواد نیک روش گفت: تنها ۶ درصد

جمعیت دانشــجویی از رشــته های علوم پایه 
هســتند که متأسفانه کم اســت؛ در صورتی 
که رهبر معظــم انقالب تأکیــدات زیادی بر 
رشته های علوم پایه داشتند.وی با اشاره به اینکه 
اگر پایان نامه ها روی مسائل محوری و مشکالت 
کشور متمرکز شــوند، کارهای بزرگی صورت 
می گیرد، اضافه کرد: رویکرد بسیج دانشجویی 

در چند سال اخیر مسئله محوری بوده است.
نیک روش با اشــاره به اینکه بیش از یک هزار 
هسته مسئله محور توســط بسیج دانشجویی 
در سراسر دانشــگاه های کشــور وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: بیش از ۲هزار گروه جهادی 
هم توسط بســیج دانشجویی مشغول فعالیت 

هستند.

فراسو

برداشت آزاد

 پنجشنبه 6 آذر 1399 10 ربیع الثانی1442 26 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9401 

ویژگی های مخالفان سفت و سخت طب سنتی
مهر: ســیدمهدی ناظمی قره باغ، مدرس فلسفه معتقد است: 
مخالفان ســفت و سخت طب سنتی، مدرنیست های کالسیک 
جهان سومی هستند، به این شکل که اگر با آن ها مخالفتی کنید، 
عصبانی می شوند و به خودشان اجازه می دهند راجع به همه چیز 
نظر بدهند، در حالی که حتی یک جزوه راجع به طب ســنتی 

نخواندند. 

واکنش به گرفتاری جدید طب
برنا: کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، 
در توییترش از اظهارنظر برخی افراد ناآگاه در زمینه طب انتقاد 
کرد و نوشــت: گرفتاری نیست، درد نیست آیا طرف هنوز فرق 
طب ســنتی )طب ایرانی(، طب اســالمی، طب فولکلور، طب 
مکمل و طب گیاهی)هربال مدیسین( را  نمی داند، ولی هر روز 

توییت پراکنی در این زمینه می کند؟!

فرمانده مقابله با کرونا را تضعیف نکنیم
ایرنا: حســینعلی شــهریاری، رئیس کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت: وزیر بهداشــت در حــال حاضر به عنوان 
فرمانده جنگ در جامعه تلقی می شــود، همان طور که در زمان 
دفاع مقدس فرمانده را تضعیف نمی کردیم؛ باید حواسمان باشد 
که تضعیف فرمانده مقابله با کرونا مشــکالت جدی تری برای 

جامعه به وجود می آورد.

وقتی روان شناسی ابزاری برای تجارت می شود
ایسنا: ندا علی بیگی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی گفت: متأسفانه یکی از اتفاقات بدی که در سال های 
اخیر افتاده این است که افراد بدون آگاهی و بدون در نظر گرفتن 
ویژگی های فردی خود وارد رشــته روان شناسی می شوند و در 
نتیجه برخی از این رشته به عنوان ابزاری برای تجارت استفاده 

می کنند تا یک ابزار علمی. 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

فیلم برداری از سرکوبگری های پلیس در فرانسه جرم تلقی می شود

»امنیت جامع« به سبک دیکتاتورها
  جهان  همان طور که پیش بینی می شد، مجلس ملی فرانسه 
باوجود مخالفت ها و تجمعات گسترده سرانجام الیحه جنجالی 
موســوم به »امنیت جامع« را روز گذشــته تصویب کرد. این 
پیشنهاد دولت مکرون با نظر موافق ۳۸۸ نماینده در برابر تنها 
۱۰۴ رأی مخالف در مرحله پارلمانی پذیرفته شــد. اکثریت 
کرسی های مجلس ملی فرانسه در اختیار نمایندگان نزدیک 

به امانوئل مکرون، رئیس جمهوری است.
ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه با اعالم این مطلب در توییتر، 
سه مورد مهم قانون پیشنهادی را چنین ذکر کرد: »افزایش 
توان پلیس شــهری، افزایش حمایت از نیروهای انتظامی، 
ممنوعیت فروش مواد منفجره«. اما مهم ترین بخش این قانون 
درباره به اشــتراک گذاشتن تصاویر مأموران پلیس در حین 
مأموریت اســت. بر پایه یکی از مواد این قانون جنجالی که 
پیش نویس آن تا امروز در دســت بررسی بود، پخش تصویر 
مأمور پلیس جرم انگاشته شده و عامل این اقدام به یک سال 

زندان و جریمه نقدی تا ۴۵ هزار یورو محکوم می شود.
در تعطیالت آخر هفته میالدی در شهرهای مهم فرانسه و در 
مخالفت با این قانون تجمعات میلیونی برگزار شد. منتقدان 
این قانون می گویند که چنین قانونی محدود کننده آزادی های 
شهروندان و به ویژه مخل کار خبرنگاران خواهد بود. فعاالن 
حقوق شــهروندی و روزنامه نگاران فرانسه در روزهای اخیر 

اعتراضاتی را علیه این قانون در پاریس و بیش از ۲۰ شــهر 
دیگر برپا کرده اند. مخالفان بر این باورند که این الیحه آزادی 
روزنامه نگاران برای تهیه گزارش در مورد رویدادهای عمومی را 
نقض می کند و مأموران پلیس را در صورت اِعمال خشونت به 
ویژه هنگام بازداشت متهمان، از پاسخگویی و قبول مسئولیت 

رفتار خشن خود، مبرا می کند.
ژان کاستکس، نخســت وزیر فرانسه پیش از تصویب قانون 
»امنیت جامع« در مجلس ملی گفتــه بود قانون جدید این 
کشــور در مورد جرم انگاری پخش تصویر مأموران پلیس در 

برخی شرایط، »علیه خبرنگاران نیست«.
کاستکس در دفاع از این الیحه در برابر نمایندگان مجلس ملی 
فرانسه گفت دولت بنا ندارد تا با قانون مورد نظر خود، آزادی 
مطبوعات یا آزادی بیان را هدف قرار دهد، بلکه می خواهد در 
برابر انتشار تصاویر و مطالبی که قصد عامالنش آسیب زدن به 

نیروهای پلیس است، از این نیروها محافظت کند!
نخست وزیر با اشاره به موج مخالفتی که علیه این قانون به 
راه افتاده، گفته بود دولت متن قانون پیشنهادی خود را بعد از 
تصویب، به شورای قانون اساسی خواهد داد تا معلوم شود که 
آیا با مفاد قانون اساسی در زمینه آزادی بیان و آزادی گردش 
اطالعات مطابقت دارد یا نه. قرار است نمایندگان مجلس سنا 

در ماه ژانویه درباره تصویب نهایی این الیحه تصمیم بگیرند.

 دومین حادثه برای سعودی ها 
ظرف 48 ساعت رقم خورد

 انفجار نفتکش یونانی ©
در بندر عربستان

بی بی سی: بر اساس گزارش شرکت امنیت 
دریایی بریتانیا، یک نفتکش تحت مدیریت 
یونان پس از برخورد با مین دربندر الشقیق 
عربستان آسیب دیده است. این نفتکش با 
پرچم مالت تردد می کرد. بندر الشقیق در 
دریای سرخ در شمال مرز یمن قرار دارد. 
پس از حمله موشکی انصاراهلل به تاسیسات 
نفتی جده، این دومیــن اتفاق نفتی برای 

عربستان به شمار می رود.

فارس: سرگئی الوروف، وزیرخارجه روسیه 
در کنفرانس خبری مشترک با فؤادحسین، 
همتای عراقی خود اعالم کرد مســکو آماده 
پاسخگویی به نیازهای تسلیحاتی عراق است.

پولیتیکو: مایک پمپئــو، وزیر امور خارجه 
آمریکا گفت، وزرای انتخابی دولت جو بایدن 

در جهانی خیالی زندگی کرده اند.
راشا تودی: آنه گرت کرامپ کارن باوئر، وزیر 
دفاع آلمان گفت بازرســی کشتی ترکیه در 
دریــای مدیترانه اقدامــی کامالً صحیح بود 
و اتهامات مطرح شــده علیه سربازان آلمانی 

بی اساس هستند.
رویترز: وانگ یی، وزیــر خارجه چین که 
برای تحویل پیام رئیس جمهور این کشور در 
توکیو حضور دارد، اعالم کرد شی جین پینگ 
خواهان ایجاد روابط کاری خوب با نخست وزیر 

ژاپن است.
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22/3523/08 4/525/24
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ابعاد حمله موشکی انصاراهلل به تأسیسات َجده ©
حمله روز دوشنبه جنبش انصاراهلل یمن به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در حومه شهر 
جده عربستان سعودی از جهات مختلفی اهمیت ویژه ای دارد. یگان موشکی این جنبش 
در این عملیات به گفته سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن از موشک کروز قدس 
۲ استفاده کرده است. همزمان تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد 
که این حمله موشکی، موفقیت آمیز بوده و آتش سوزی گسترده ای را در دو مخزن این 
تأسیســات به وجود آورده است. فاصله شهر جده در غرب عربستان با مرزهای یمن و 
نزدیک ترین نقطه ای که انصاراهلل بر آن حاکمیت دارد، بیش از 6۸۰ کیلومتر است و نوع 
موشک استفاده شده یمنی ها در این خصوص جالب توجه است؛ زیرا موشک های کروز 
با ســرعتی مادون صوت حرکت می کنند  و با توجه به گشت زنی مداوم اسکادران های 
جنگنده اف ۱۵ ایگل و یورو تایفون به همراه آواکس های A E _۳ آمریکایی روی آسمان 
عربســتان در جهت شناسایی پهپادها و موشک های کروز یمنی ها، به نظر می رسد که 

انصاراهلل از فناوری های پیشرفته پنهانکاری در حمله اخیر بهره برده است.
از ســوی دیگر تجهیز ارتش یمن به موشــک کروز دقیق با برد باالی 6۰۰ کیلومتر به 
معنای این است که قابلیت ساخت موشک  های کروز ضد دریایی نیز در صنایع نظامی 
این کشور وجود دارد؛ در نتیجه با توجه به عرض نه چندان زیاد دریای سرخ، کشتی های 
متجاوز نیز در آینده می توانند در صورت لزوم و به تشخیص تصمیم گیران مقاومت یمن، 
هدف مشــروعی برای ارتش و کمیته های مردمی یمن باشند. عملیات موفق موشکی 
اخیر یمن از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موازنه نظامی در سایه تداوم محاصره و تجاوز 
به یمن است. هدف قرار دادن تأسیسات نفتی سعودی ها که دارای بیشترین استحکامات 
و تدابیر امنیتی و نظامی اســت، بیانگر توانایی یمنی ها در دسترسی به آن ها و نابودی 
آن هاســت. حمله موشکی یمن به اهداف متعدد در خاک سعودی ها نشان می دهد که 
جامعه بین الملل و صهیونیسم جهانی از عربستان سعودی حمایت نخواهد کرد و جامعه 

جهانی تنها توانایی مالی ریاض را تخلیه می کند.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این اســت که آســمان جده در زمان عملیات 
حداقل توسط دو سامانه پدافندی پیشرفته پاتریوت آمریکایی و چندین سامانه اسکای 
گارد ارتقایافته محافظت می شده که به نظر، مقهور توانمندی تکنولوژیکی و تاکتیکی 
یمنی ها شده است. صنایع نظامی ایاالت متحده باز هم توسط سالح های جدید محور 
مقاومت به سخره گرفته شدند. با التفات به تأیید رسمی حمایت های مستشاری جمهوری 
اسالمی از یمن، دور از ذهن نیست که این موشک های پیشرفته با کمک تکنولوژیکی 
ایران ساخته شده باشند و همچنین با توجه به لغو تحریم های تسلیحاتی این کشور در 
ماه گذشته، کیفیت کاربردی این مصنوعات نظامی در نبردهای واقعی، ذهنیت ارتش های 
دیگر نسبت به توانایی و توانمندی صنایع نظامی جمهوری اسالمی را به طرز چشم گیری 

بهبود بخشیده و احتمال درخواست آنان برای خرید تسلیحات از ایران را باال می برد.
از طرفی، با شروع عملیات آزاد سازی شهر مأرب به عنوان پایتخت غیر رسمی و مرکز 
اصلی نیروهای سعودی در یمن توسط جنبش انصاراهلل، عربستان سعودی از پهلوگیری 
نفتکش و کشتی های حامل سوخت در بنادر متعلق به دولت نجات ملی ممانعت می ورزد. 
در واکنش به این تحریم ظالمانه، نیروهای یمنی نیز از روزهای گذشته اعالم کردند که بار 
دیگر تأسیسات حیاتی و صنایع نفتی ائتالف متجاوز را هدف قرار خواهند داد و گسترش 
عملیات های موشکی، دریایی و پهپادی انصاراهلل در آینده نزدیک علیه صنایع سوختی 
عربستان سعودی از اصلی ترین گزینه های روی میز یمن خواهد بود؛ گزینه هایی که از 

قضا در حوزه تاکتیکی کامالً عملیاتی هستند.

  نمابر تحریریه:     ۳76۱۰۰۸7 -۳76۸۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳76۱۸۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:    ۳76۵۱۸۴۴  و  ۳76۵۱۸۸۸   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳766۲۵۸7   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳76۱۰۰۸6   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰۸۸   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳76۲۸۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳76۱۰۰۸۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- 9۱7۳۵  
  تلفن:                                ۱۴- ۳76۸۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                                      669۳7۵7۵ )۰۲۱(
 نمابر:                    )داخلی۲۲6(66۴۳۰۱۲۲  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

برخورد یک خودرو برخورد یک خودرو 
با در ورودی دفتر آنگال مرکل با در ورودی دفتر آنگال مرکل 

یورو نیوز: یک راننده پیش از ظهر چهارشــنبه خودرو خود را مستقیماً به 
درب ســاختمان دفتر آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در برلین کوبید. پلیس 
آلمان محوطه اطــراف دفتر مرکل را به محاصره خود در آورده و اعالم کرد 
راننده خودرو را بازداشت کرده است. در حالی تحقیقات در مورد عمدی بودن 
این حادثه و چرایی آن آغاز شــده که راننده شعارهایی نظیر »قاتالن لعنتی 
کودکان و سالمندان« و »سیاست های جهانی سازی را متوقف کنید« را بر روی 

خودرو خود نوشته بوده است. 

annotation@qudsonline.ir

تحلیل

 علیرضا تقوی نیا کارشناس مسائل منطقه

خبر

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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 سانا   قنیطره در جنوب دمشق بار دیگر هدف 
حمله هوایی رژیم صهیونیســتی قرار گرفت. 
منابع خبری در سوریه همچنین از مقابله پدافند 
هوایی ارتش این کشــور بــا این حمالت خبر 
دادند. این حمله متجاوزانه حوالی جبل المانی 
در ریف دمشق و همچنین روستای رویحینه در 

جنوب قنیطره را هدف گرفت.
تلویزیون دولتی سوریه نیز ویدئو کلیپی منتشر 
کرد که پدافند دفاع هوایی سوریه را در حال 
دفع حمالت اسرائیل در حوالی جبل المانی در 

حومه دمشق نشان می دهد.
یک منبع نظامی ســوری نیز تأکید کرد که 
دشمن صهیونیستی از سمت جوالن اشغالی 
سوریه به سمت جنوب دمشق حمله هوایی 

را آغاز کــرد که این حمله تنها تلفات مادی 
داشت. این دومین مرتبه در ظرف یک هفته 
اخیر اســت که رژیم صهیونیستی دست به 
چنین اقدامی می زند. آخرین حمله این رژیم 
به سوریه چهارشنبه ۱۸ نوامبر بود که منجر 
به کشته شدن سه سرباز ، زخمی شدن یک 

سرباز و خسارت های مادی شد.

ناکامی صهیونیست ها در حمله به سوریه
برای دومین بار در هفته گذشته، اسرائیل به جنوب دمشق حمله کرد

 جهــان   در نتیجه دو انفجــار پی درپی در 
والیت بامیان افغانســتان ۱۸تن شهید و بیش 
از ۵۸ نفر دیگر زخمی شدند. انفجار در والیت 
بامیان که یکی از امن ترین والیات افغانســتان 
محسوب می شــود،  در نوع خود کم سابقه بود. 
این انفجارها واکنش های شــدید را برانگیخته 
است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
نیز ضمن محکوم کردن ایــن حمله، با مردم 
افغانستان ابراز همدردی کرد. وضعیت شماری 
از زخمی ها بسیار وخیم است. به گفته شاهدان 
عینی مواد انفجاری در داخل یک وسیله نقلیه 
جاسازی شده بود. به گزارش طلوع نیوز مقام های 
امنیتی بامیان اعالم کرده اند تا کنون ســه نفر 
را بازداشــت کرده اند کــه احتمال می دهند با 

این حمله مرتبط باشند. باوجود این سخنگوی 
پلیس بامیان تاکنون از وابســتگی این افراد به 
گروهی خاص جزئیاتی ارائه نکرده. طالبان نیز 
دســت داشــتن این گروه را در این انفجار رد 
کرده است. در هفته های اخیر، گروهک داعش 
عملیات در مناطق مسکونی و تجمعات مردمی 

را شدت بخشیده است.

شهادت 18نفر در بمب گذاری های بامیان
در نتیجه دو انفجار در هزارستان افغانستان رخ داد
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دا﹡︪ـ﹍︀ه و﹐️ ا︣ا﹡︪ـ︣ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ آ︨ـ﹀︀﹜️ ︡︗ ️︀︨︡ و 
ا︗ـ︣ای رو﹋︩ آ︨ـ﹀︀﹜️ ﹇︡﹛  دا﹡︪ـ﹍︀ه و﹐️  ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ٢٠٩٩٠۶٠٠٢۵٠٠٠٠١٠ را از ︵︣﹅ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ 
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د 
︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︀﹋︀ت از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹇﹫﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋ 
 ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠ 
،﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ـ︀️ ﹝︢﹋ـ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٩/٩/۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ︨︀ز﹡︡ . ︑︀ر ﹅﹆﹞
  ﹜︡﹇ ️ ︩ آ︨﹀︀﹜ ︡ و ا︗︣ای رو﹋ ︡︗ ️ ︀  ︨️ ︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ آ︨﹀︀﹜ ︭︐﹞ ١-︫︣ح

 ︪︣﹡︣اا﹡︖︀م ﹋︀ر ا ﹏﹞ ا﹡︖︀م ﹋︀ر : ︫︩ ﹝︀ه  و ﹏﹞ ٢-﹝︡ت و 
٣-﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٩/١١

﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٩/٢۵  ︫﹤ ︀︻١٢️ روز︨  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︡ ا﹋︓︣ ︑︀︨  ︡ه︋  ﹞-۴﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏︫ 
۵-ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ : ︨︀︻️ ١٠:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٩/٢۶ 

 ﹤ص ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹢︭ ﹫︪ـ︐︣ در︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︎︀﹋︐︀ی ا﹜︿ : آدرس : ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن –ا︣ا﹡︪︣-﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۴ ︋︤ر﹎︣اه ︫﹫︡ ﹝︣ادی – ︨︀ز﹝︀ن 

﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه و﹐️ – د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س :٣٧٢١٢٢٨٩-٠۵۴
﹨︤﹠﹥ درج آ﹎﹩ و ﹋︀ر﹝︤د و ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

. ︡︀﹝﹡ ﹤︺﹛︀︴﹞ ︀دی ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹀︀د ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د را﹠︪﹫︎ ️﹝﹫﹇ ﹤ا︨️ ﹇︊﹏ از ارا ︿︸﹢﹞ ۶- ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 

/ع
۹۹
۰۹
۳۳
۸

︪︣﹡︣اا ️﹐دا﹡︪﹍︀ه و

 ﹏﹫﹊︪︑ ️︗ ︡اران﹞︀︨ د︻﹢ت ﹩﹎آ
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده

︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹁﹠﹩ ا﹞﹟ د﹨﹠﹢ی
 ︨︀﹝﹩ ︠︀ص

 
آ﹎﹩ د︻﹢ت ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹁﹠﹩ 
ا﹞ــ﹟ د﹨﹠﹢ی ︨ــ︀﹝﹩ ︠ــ︀ص ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ 
︗ــ️  ﹝﹙ــ١٠١٠٠۵٠٠۴۴۵﹩  ︫﹠︀︨ــ﹥  ١٣٠٨۵و 
︑︪﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩  ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︣﹋️ د︻﹢ت  ︀﹝︡اران︫  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨ 
﹥ ︵﹢ر  ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋   ︫﹩﹞
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در ︨︀︻️ ١٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٩/١٨ 
︨︣︐︀ن  ــ︣﹋️ ( ا︨ــ︐︀ن ا﹜︊︣ز -︫  ︋﹥ آدرس︫ 
 ﹤﹚﹞-︡ره﹞︣﹎ ︣ــ ــ︩ ﹝︣﹋ــ︤ی -︫  ﹋ــ︣ج -︋ 
︫ــ︣ ﹎︣﹝︡ره-︠﹫︀︋ــ︀ن ︗︀ده ﹝︭ــ﹢ص ﹋︣ج-
﹋﹢﹥ ش ﹇︀︨ــ﹛ ︻︊︀︨﹩(︫︀ه ﹋︣م)-︎﹑ك -١٠-
︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿- ︋﹥ ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ :  ٣١۶۴٨٣۴١۴٨  

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

︀زر︨﹫﹟  ١-  ا﹡︐︀ب︋ 
٢-  ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 

٣-  ا﹡︐︀ب ﹝︡︣ان
 ️﹋︣ ۹ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

۹۰
۹۳
۶۰

/ع
۹۹
۰۹
۱۱
۰

( آگهى مزايده كتبى مرحله اول –  نوبت دوم )

︻︊︀س ︫ -﹩︋﹢﹆︺︣دار﹎︣﹝﹥

﹞︀ره  ﹥ ﹝︖﹢ز︫  ـ﹞︀﹜﹩ ﹝︧ـ︐﹠︡︋  ︣ا︨ـ︀ن︫  ︫ـ︣داری ﹎︣﹝﹥ از ︑﹢ا︋︹ ا︨ـ︐︀ن︠ 
٩٩/۴٢١٨ ﹝ـ﹢رخ ١٣٩٩/٠٧/٣٠ ︫ـ﹢رای ا︨ـ﹑﹝﹩ ︫ـ︣﹎︣﹝﹥ در ﹡︷︣ دارد 
﹠︡﹜﹩ ا︣ا﹡﹩   ︮︀  ︋TDL٨۶  ︡رو﹜﹫﹉ ﹋︀︋﹫﹟ دار﹫﹨ ﹩﹢︪﹋ در﹢﹛ ﹢﹊ ﹊︨︡︐﹍︀ه︋ 
︨︣ـ︀﹡︡. ﹜︢ا  ﹥ ﹁︣وش︋  ـ︣ح ذ﹏ و از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋   ︫﹤ ﹝︡ل ١٣٨۶ را︋ 
︀ـ︀ن و﹇️ اداری روز   ︎️︀︽﹛ ﹩﹎ا﹡︐︪ـ︀ر آ ـ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹫︲︀﹆︐﹞
 ﹏︭︀ت ذو ﹝︪ـ ︳ـ︣ا ︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟︫  ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٩/١٨︋  ︨ـ﹥︫ 
ـ︣داری ︑︧﹙﹫﹛ و  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︀﹋️ در︋︧ـ︐﹥︋  ﹢د را در︎  ﹫︪ـ﹠︀دی︠   ︎️﹝﹫﹇
︖︤ ا︀م ︑︺︴﹫﹏  ر︨﹫︡ در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡.︲﹞﹠︀"﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹨﹞﹥ روزه︋ 
در ︨ـ︀︻︀ت اداری ︗️ ︋︀زد﹊︋︡﹢ ﹜﹢در ︋﹥ ﹝﹏ ︑︀︨﹫︧ـ︀ت ︨ـ﹠﹌ ︫﹊﹟ 
︫ـ︣داری وا﹇︹ در ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢ ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ر︲ـ︀ (ع) ﹎︣﹝﹥ ︋﹥ ︗︀︗︣م رو︋︣وی 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹤﹝︪ ﹟︤﹠  ︋︌﹝ ︗︀﹍︀ه︎ 
١- ﹝︐﹆︀︲﹫ـ︀ن ︀︋︧ـ︐﹩ ﹝︊﹙︼ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︧ـ︀ب ︨ـ﹫︊︀ ︫ـ﹞︀ره 

 ﹤﹞︣﹎ ﹤︊︺  ︫﹩﹚﹞ ﹉﹡︀ ︣داری ﹎︣﹝﹥ ﹡︤د︋  ﹠︀م︫   ︋٠١٠٣٧٩٢۴٠١٠٠٣
 ﹤︙﹡︀﹠ ﹤﹋︡﹠︀﹝﹡ ︤ـ︡ه وار︤ا﹞ ـ︣﹋️ در ـ﹥ ︻﹠﹢ان ︑︱﹞﹫﹟︫  ( ﹋ـ︡ ٨٧١٣)︋ 
 ﹤ ـ︍︣ده وار︤ی آ﹡︀ن︋  ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪ـ﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ـ﹢م ﹡﹀︣ات اول ︑︀︨ 

.︡ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫︣داری ︲︊︳ و ︋︀ ﹡﹀︣ات ︋︺︡ی ︻﹆︡ ﹇︣ارداد  ︠﹢ا﹨︫︡ 
ـ﹥ ﹝﹫﹙﹫ـ︀رد و ︀ر︮︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل  ﹊﹢ ﹜﹢در ﹝︊﹙︼︨  ︀﹥ ﹁︣وش︋   ︎️﹝﹫﹇ -٢

.︫︡︀  ︋﹩﹞
.︫︡︀  ︋﹤︀ ﹫︪﹠︀دی ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹡︀︊︡ ﹋﹞︐︣ از ﹇﹫﹞️︎   ︎️﹝﹫﹇ -٣

 ︡︀ ـ︡ و︋︣﹡ـ︡ه ﹝︤ا︡ه︋  ﹢ا﹨︫︡   ︠️﹁︀در ﹡﹆︡ا در﹢﹛ ﹢﹊ ـ︀ی ﹁︣وش︋   ︋-۴
.︡︀﹝﹡ ︎︣دا︠️ و︗﹥ ا﹇︡ام ﹤ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ﹨﹀️ روز ﹋︀ری︋ 

︫ -۵︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ︑︀﹝﹡ ﹩﹞ ︡﹫︀﹠︡ ﹋﹥ ﹝︪﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ﹝﹠︹ ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن   ︎-۶

.︡﹠︫︀ دو﹜️ در ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝︭﹢ب د﹞︀ه ١٣٣٧ ﹡﹞﹩︋ 
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ︊ روز︨ـ﹥︫  ـ︀︻️ ١٠︮  ︀﹋︀ت ﹝︤ا︡ه در︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ـ ٧- ︗﹙︧ـ﹥︋ 

.︡ ١٣٩٩/٠٩/١٩ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣داری ﹎︣﹝﹥ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︫︡ 
ـ﹠︡، ︻ـ﹢ارض و ﹝︀﹜﹫︀ت  ٨- ﹨︤﹠ـ﹥ ـ︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ، ﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀ل︨ 

.︫︡︀ ︣﹡︡ه در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩︋  ︋︣︻︡ه︋ 
 ︀︋ ︀ و ا﹝﹑ک ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹩﹇﹢﹆ ︡ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ وا ️︗ ٩- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ٠۵٨٫٣٢۵٠٣٣۴١ دا︠﹙﹩ ٢١ ︑﹞︀س﹝  ︫﹟﹀﹚︑

,ع
۹۹
۰۹
۳۲
۹

﹩︮﹢︭︠ ︩︋︀ر﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋  ﹤﹞﹢ و ︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ︴︨ا﹝︀﹡️ ︎︧︐﹩ در ︹وا﹎︢اری  ︑﹢ز
 ﹩︮﹢︭  ︩︠ ﹫﹞︀﹡﹊︀ر︋  ︣ ﹝︪ــ︡ و ﹢﹝﹥  را︋﹥︎   ︫︴ ︧︐﹩  در︨  ︣ا︨ــ︀ن  ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ،︑﹢ز︹ ﹝︨︣﹢﹐ت︎  ︧ــ️ ا︨ــ︐︀ن︠  اداره ﹋﹏︎ 
از︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای در︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︀ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ﹝︊﹙︼ ۴۶/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل (﹏ و ︫ــ︩  
 ️﹫﹑︮ ︡﹫︀︑ ﹤﹞︀﹠﹫﹨ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︴︀︋﹆️ دا︫ــ︐﹥ و دارای ﹎﹢ا﹢︲﹢﹞ ︀︋ ︀﹡ع ا︮﹙﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ آ﹢︲﹢﹞ ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︀ل) ︋﹥  ا︫ــ︀ردو ﹨︪ــ︐︭︡  ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر﹫﹚﹫﹞
ور︑︊ــ﹥ ︋﹠︡ی از اداره ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︀ ︑︀ر ﹝︺︐︊︣ در ر︫ــ︐﹥ ︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ ︋︀ ︑︀ر ﹝︺︐︊︣ از اداره ︑︺︀ون ، 
 ﹅︣︵ از ︀﹨ ️﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ازدر﹎︣  ︋﹏︢ا ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹛ ︡︀﹝﹡︊︀︫ــ﹠︡ ، وا﹎︢ار﹫﹞ ﹩︻︀﹝︐︗︀ر و ر﹁︀ه ا﹋
 , ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م www.setadiran.ir آدرس ﹤ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋ 

﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢رودر︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡ .
. ︫︡︀︊﹫﹞ ٩٩/٠٩/٠۵ در روز﹡︀﹝﹥ و︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎ا﹡︐︪︀رآ ١- ︑︀ر

. ٩٩/٠٩/٠٨ ١۴ روز  ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ️︀︽﹛٩٩/٠٩/٠۶ روز︎﹠︕ ︫﹠︊﹥  ︑︀ر  ︊︮ از ︨︀︻️ ٨ : ️︀︨ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ️﹁︀ز﹝︀ن در ️﹚﹞ -٢
 ️︧︀︊﹫﹞ ︀د د﹨﹠︡﹎︀ن﹠︪﹫︎ ﹟﹝︲︊︀︫︡در﹫﹞ ٩٩/٠٩/١٨ ١۴ ︑︀ر ️︻︀︨ ️︀︽﹛ ٩٩/٠٩/٠٨ از︨︀︻️ ٨ ︑︀ر : ️︀︨ــ ﹅︣︵︀د از﹠︪ــ﹫︎ ﹤ز﹝︀ن ارا ️﹚﹞ -٣
 ︳٩٩/٠٩/١٨ ﹡︧︊️ ︋﹥ ار︨︀ل ا︮﹏ ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫︣ا ︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر  ️﹛︡ارک ︎︀﹋︀ت (ا﹜︿,ب,ج) در︨︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹞ ﹤﹫﹚﹋ ︣وه ︋︣ ︋︀ر﹎︢اری ︑︭︀و﹑︻

. ︡﹠︀﹝﹡ ︣ا︨️ ار︨︀ل ︡︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا ︧️ ا︨︐︀ن︠  ﹥ آدرس ﹝︪︡ اداره ﹋﹏︎  ︧️ و︥ه︋   ︎﹅︣︵ ︡ه از  ︫︣﹞ ︀ت ﹐ک و﹋︀ ︡ه در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︎  ﹝﹠︡رج︫ 
 : ﹏از دوروش ذ ﹩﹊ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ا﹜︿ ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ️﹋︀︎ ﹤۴-  ارا

ا﹜ــ︿ )اراــ﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︋ــ﹥ ﹝︊﹙︼ ٢/٣۴٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل (دو ﹝﹫﹙﹫︀ردو ︨ــ﹫︭︡و ﹏  ﹝﹫﹙﹫﹢ن رــ︀ل )از﹊﹩ از ︋︀﹡﹊ ︀︀ ﹝﹢︨︧ــ︀ت ﹝︀﹜﹩ ︑️ ﹡︷︀رت 
﹞︀ره  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︫   ︫️︋︀ ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی︋  ︧ــ️︠  ﹠︀م اداره ﹋﹏︎   ︋︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ و ﹤﹨︀﹞ ﹤ــ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان ﹝﹫︊︀︫ــ﹠︡ ا︻︐︊︀ر︨ 

. ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︀ر﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋  ﹤﹞﹢ و ︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ︴︨ا﹝︀﹡️   ︎︧︐﹩ در ︹٢٠٩٩٠٠١۴٩٢٠٠٠٠٠٧ وا﹎︢اری ︑﹢ز
ب )ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ی ﹡﹆︡ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢/٣۴٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل (دو ﹝﹫﹙﹫︀ردو ︨ــ﹫︭︡و ﹏  ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ︋﹥ ︧ــ︀ب ︫ــ﹞︀ره ۴٠٠١٠۴٧٧٠۶٣٧٢۴١۶ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ 
﹝︣﹋︤ی ︋﹠︀م ︧︀ب ︨︍︣ده ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︎︧️ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان (︫﹠︀︨﹥ ٣٨٨٠۴٧٧۶٠٢٨٣١٠٠٨١١٢٠٠٠۶٢٠٠٠٠٠١) ︋︀︋️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره 

. ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︀ر﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋  ﹤﹞﹢ و ︪︡﹞ ︫︣ ︴︨ت ︎︧︐﹩ در﹐﹢︨︣﹞ ︹٢٠٩٩٠٠١۴٩٢٠٠٠٠٠٧ وا﹎︢اری ︑﹢ز
ج)︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︮︀دره ︑﹢︨︳ ﹝﹢︨︧︀ت ︋﹫﹞﹥ ﹎︣ ﹋﹥ دارای ﹝︖﹢ز ﹐زم ︋︣ای ﹁︺︀﹜﹫️ و ︮︡ور ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ از ︨﹢ی ︋﹫﹞﹥ ﹝︣﹋︤ی ا︣ان ﹝﹫︊︀︫﹠︡ .

د)اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ︋﹩ ﹡︀م ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه ︋︀﹡﹉ ﹨︀ و دو﹜️ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︋︀ز︣︠︡ ﹇︊﹏ از ︨︣ر︨﹫︡ (﹝﹢︲﹢ع ﹇︀﹡﹢ن ﹡﹢ه ا﹡︐︪︀ر اوراق ﹝︪︀ر﹋️).
و)و︔﹫﹆﹥ ﹝﹙﹊﹩ ﹝︺︀دل ﹨︪︐︀دو︎﹠︕ در ︮︡ ارزش ﹋︀ر︫﹠︀س ر︨﹞﹩ آن .

. ︡﹠︀﹝﹠﹫﹞ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹞︀﹠︨︀︨و ︵︊﹅ ا ︡﹡﹢︪﹫﹞ ︀ ی)︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︮︀دره ︑﹢︨︳ ︮﹠︡وق ﹨︀ی ︲﹞︀﹡️ دو﹜︐﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹇︀﹡﹢ن ︑︀︨﹫︦ ︫︡ه
 ﹏︀﹝︑ در ︮﹢رت ﹤︭﹇︀﹠﹞︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر ﹝﹢︨︧︀ت ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه در﹠︀﹝﹡ ، روز ︎﹠︕ ︫ــ﹠︊﹥  ٩٩/٠٩/٢٠ ︊︮ ︀ت ا﹜︿ ،ب وج : ︨ــ︀︻️ ٩﹋︀︎ ﹩︀︀ن ︋︀ز﹎︪ــ﹞۵- ز

﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ در ︗﹙︧﹥ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت (ج)︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
︣ا︨ــ︀ن  ︧ــ️︠  ــ﹐﹢︑ ︡﹫﹩ , اداره ﹋﹏︎  ﹫︀︋︀ن︫   ︠, ﹩﹠﹫﹝ ﹫︀︋︀ن ا﹝︀م︠   ︠, ︡︣ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︪ــ︐︪﹫ ۶- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 

ر︲﹢ی , ︵︊﹆﹥ ۶ , ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت , ︑﹙﹀﹟  ︑﹞︀س ٠۵١٣٨٠١۶٣۴٠
٧- ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︺︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︊︀︫︡.                                                                                                           م ا﹜︿۶١۶٩               

 تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره 2099001492000007

 اداره ﹋﹏ ︎︧️ ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

﹢︋ــ️ دوم
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۹۹
۰۹
۳۲
۲

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز﹁ ﹩﹎آ
(﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ و  دو ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره  ١٣٩٩٫۴٩٠۴ ) 

﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟  ︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ﹜﹢﹜﹥︎  ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠ 
 ﹩﹚﹋ ︳︣ا ︀ ﹝︪︭︀ت و︫  ︣ح  ذ﹏ و︋   ︫﹤ ﹢د را︋  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠ 
﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︫︣﹋️ 
﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان (٠١۴-IGS-M-PL-١(٣) - Oct. ٢٠١۵ ) و ﹝﹢رد ︑︃﹫︡ ︋︀زر︨ــ﹩ ﹁﹠﹩ 
︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ از ︋﹫﹟ ︨ــ︀ز﹡︡﹎︀ن و ︀ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ذ︭﹑ح 
ــ︀ز﹡︡ه و ︀ ︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹥  ــ︣﹋︐︀ی︨  ︡ــ﹟ ﹝﹠︷﹢ر از ﹋﹙﹫﹥︫  ︣︠ــ︡اری ﹡﹞︀ــ︡ ،︋ 
︑﹢ا﹡︀ــ﹩ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ی ﹝︢﹋﹢ر و ︑﹫﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر را دار﹡︡ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️  د︻﹢ت ﹝﹩ ﹡﹞︗ ︡︀️ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان ︋﹥︨ 
(︨︐︀د) ︋﹥ آدرس (www.setadiran.ir) ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان (٢٠٩٩٠٩١۴۴۴٠٠٠٠۶٣) 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀را در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د﹞
︑︢﹋︣ : ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹜﹢﹜﹥ ︎﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟ ︋﹥ ︫ــ︣ط ︻ــ︡م ︱﹢ر در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
 ️︗ (﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡رج در ا︨﹠︀د ارز﹠﹞ ︳︫ــ︣ا ︀︋ ﹩﹇﹢﹆ ︬︫ــ) ︡ه﹠︀﹝﹡ ﹈ ً︀ ﹁︣︮

.︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣
 ﹩﹞︀︨) ﹩︋﹢﹠︗ ︀م و ﹡︪ـ︀﹡﹩ د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن﹡
ــ︡ای  ﹫︀︋︀ن︫  ﹫︀﹝︊︣ ا︻︷﹛ (ص)- ا︋︐︡ای︠  ﹙﹢ار︎  ــ︀️ اداری-︋   ︨-︡﹠︗︣﹫ ︠︀ص)-︋ 
﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹝﹩- ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩- ︵︊﹆﹥ اول- ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀- 
  : ﹇︣ارداد﹨ــ︀  ﹡﹞︀︋ــ︣   ،  ٠۵۶-٣٢٣٩٢٠٠٠   : ︑﹙﹀ــ﹟   -  ٩٧١٩٨۶۶٨٣٨  : ﹋︡︎︧ــ︐﹩ 

٠۵۶-٣٢۴٠٠۵٢٣
﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر ︎﹫﹞︀ن : ا︻︐︊︀رات ︨ــ︣﹝︀﹥ ای (﹝﹠︀︋︹ ︋﹠︡ ق ︑︊︭︣ه ٢ ﹝︀ده وا︡ه 

﹇︀﹡﹢ن ︋﹢د︗﹥- ︵︣︀ی ︾﹫︣︻﹞︣ا﹡﹩) ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
︀︤﹨︀ی ٢۵ ،۶٣ ، ٩٠ ، ١٢۵  ﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟ در︨   ︎﹤﹛﹢﹛ ︣︐﹞ ١٨١٫۵٠٠ ︡︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :︠ 

و ١۶٠ ﹝﹫﹙﹫﹞︐︣ی (︑﹆︀︲︀ی ︫﹞︀ره ٩٩٣٠٠٢۴) 
﹡ـ﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ـ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗ـ︀ع ﹋︀ر : ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی ا︻﹑م ︫ــ︡ه در 
آ﹫﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ︋︣ای ﹝︺︀﹝ــ﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه- ﹝﹢رخ 

١٣٩۴/٠٩/٢٢- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ۶٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (︫︩ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل) 
︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان :

• دا︫︐﹟  ️﹫︭︫﹆﹢﹇﹩ و ﹝︖﹢ز ︑﹢﹜﹫︡ ، ︑﹫﹥ و ︀ ﹁︣وش از ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح
• ︑﹢ا﹡︀﹩ ارا﹥ ا﹡﹢اع ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹋︀ر﹁︣﹝︀

• دا︫︐﹟ ︑︖︣︋﹥ ، ︧﹟ ︨︀︋﹆﹥ و ︑﹢ان ﹝︀﹜﹩ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹇︣ارداد
• ︑﹢ا﹡︀﹩ ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان

• اراــ﹥ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ︡ه ︨ــ︀ل ٩٨ و  ︀︡ا﹇﹏ ︨ــ︀ل ٩٧ ︑﹢︨ــ︳ 
﹝﹣︨︧︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︺︐︊︣ ︋︣ای ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .

• ارا﹥ ا︣ان ﹋︡ ﹋︀﹐ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.
︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ : • ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : از 

︑︀ر٩٩/٠٩/٠۵  ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١٩:٠٠روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٩/١٠ 
︐︀د :  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︣ روی︨   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨﹠︀د ارز  ︋️﹚﹞ ﹟︣︠آ •

 ︨︀︻️ ١٩:٠٠ دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٩/٢۴
 ٩٩/٠٩/٢۵  : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︕︀︐﹡ ا︻﹑م •

• ز﹝ـ︀ن و ﹝ـ﹊︀ن ︋︀ز﹎︪ـ︀﹩ ︎ـ︀﹋︀ت ا﹜ـ︿ و ب : ︨ــ︀︻️ ١١:٠٠روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
٩٩/٠٩/٣٠  - ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ ،  ︀زر﹎︀﹡﹩︎   ︋﹩﹠﹁ ﹩︋︀ــ︦ از ارز ︀﹋︀ت ج :︎   ︎﹩︀︀ز﹎︪ـ • ز﹝ـ︀ن و ﹝﹊︀ن︋ 
ــ︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت   ︨﹏﹞ ٩٩/١٠/٠۶ ، در در ︑︀ر ︳ــ︣ا ــ︣﹋︐︀ی وا︗︫︡  ︎︀﹋︐︀ی ﹝︀﹜﹩︫ 
︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ﹎︀︪︩ ︠﹢ا﹨︡ ︀﹁️. ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ︑︀ر و 
 ﹩︋︀︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹇︴︺﹩ ﹡︊﹢ده و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ رو﹡︡ ارز﹋︀︎ ︩︀︪﹎ ️︗ ︀ن ا︻﹑م ︫ــ︡ه﹊﹞
 ️﹋︣  ︫﹟و︗﹢د ا ﹟ا ︀ ﹢ا﹨︡ دا︫️ ،︋  ﹫︪﹠︀د﹨︀ ا﹝﹊︀ن ︑︽﹫﹫︣ و︗﹢د︠  ︀زر﹎︀﹡﹩︎   ︋﹩﹠﹁
﹫︪ــ﹠︀د ﹁﹠﹩ آ﹡︀ ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ︋﹥  ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ د︻﹢ت از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥︎ 
﹫︪﹠︀د﹨︀) ا﹇︡ام   ︎︩︀ــ︀︻️ ﹇︊﹏ از ︗﹙︧ــ﹥ ﹇︴︺﹩ ﹎︪ــ ︮﹢رت ﹋︐︊﹩ (︡ا﹇﹏ ٧٢︨ 

︠﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د.
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
(︨︐︀د) ︋﹥ آدرس (www.setadiran.ir) ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان (٢٠٩٩٠٩١۴۴۴٠٠٠٠۶٣) 
 ، ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ ﹜︢ا ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م
 ️︗ ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ــ﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︣ا﹞

︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. 
﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ا︨﹠︀د از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) 
︑﹢ز︹ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹨︣ ﹉ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︗️ در︀﹁️ و ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، 
 ️﹁︀︀د در︐︨ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ از ﹩﹎ذ﹋︣ ︫︡ه در آ ️﹚﹞ ﹟︣︠ا︨﹠︀د را ︑︀ آ ﹩︐︧︀︋
و ︀ ︋︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︀︋︧️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ︎︦ از ︋︀ر﹎︢اری 
در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︀ ﹇︊﹏ از ︫︣وع ︗﹙︧﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭︀ت 
ــ︣﹋️ ﹎︀ز  ︋︭ــ﹢رت ﹁﹫︤﹊ــ﹩ ﹡﹫︤ ︑﹢ــ﹏ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ر﹝︤ و ﹝︣﹝︀﹡﹥ وا ︡︣ا︨ــ️︫ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹩︋﹢﹠︗ ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن
www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets. ︀ی︐︀ــ﹩ در ︨ــ﹎ــ﹟ آا

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ️رؤ ﹏︋︀﹇  www.setadiran.ir و mporg.ir
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
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