
 

در مكتب فاطمه
 تاريخ   اســالم بــا ظهورش، خط بطــالن بر تمام مرورى اجمالى بر نقش آفرينى بانوى ايرانى مسلمان در پيروزى انقالب اسالمى

انديشــه هاى جاهليت درباره «زن» و «دختر» كشــيد؛ 
دخترى كه در هنگام تولد، شاهد چهره غضبناك پدر 
بود و بايد يا خاك سرد گور را مى پذيرفت يا با تحقير 

و ذلّت زندگى مى كرد، در دامن اســالم و تعاليم آن به 
«خير كثير» تعبير شــد و در ســايه اين نگاه الهى، به 
رشد و بالندگى رســيد. زن معرفى شده در قرآن، زنى 
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رئيس جمهورى

با دستاوردهاى كوتاه مدت
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 ايجاد كانال مالى ويژه بين ايران و عراق چه آورده هايى براى ما دارد؟ 

نقشه ارزى در بستر دستاوردهاى امنيتى

نگاهى گذرا به چهار دهه توسعه 
علمى و اجتماعى انقالب اسالمى

ديگر به 
هيچ خدمت 

پزشكى از آن 
سوى مرزها 

نياز نداريم

 اقتصاد  حاصل ســفر اخير عبدالناصر همتى به عراق، يك توافقنامه بانكى ميان دو 
كشور بود كه جزئيات يك مكانيزم پرداخت مالى را  مشخص كرده است.  دوم ارديبهشت 
امسال، جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور شيوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابالغ 
و براى 95 درصد ارز حاصل از صادرات صادركنندگان تعيين تكليف كرد.صادركنندگان 
كاال موظف شــدند كه ظرف 6 ماه ارز حاصل از صــادرات خود را از طريق، واردات در 
مقابــل صادرات، پرداخت بدهى ارزى خود، فروش ارز به بانك ها و صرافى هاى مجاز يا 

سپرده گذارى ارزى نزد بانك ها به كشور برگردانند. اما...

annotation@qudsonline.ir

ضميمه  روز

ششــمين شــماره ماهنامه انديشه نامه، 
ويژه چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 

منتشر شد

 پهلويسم؛ ناسيوناليسم 
«بله قربان گو» به دشمن 

 ............ صفحه 4

دخالت در عراق و افغانستان
130برابر بودجه ايران 

براى آمريكا 
هزينه داشته است

4/8تريليون دالر؛ 
هزينه در منطقه 

«براى هيچ»

انتقادهاى تند فرمانده 
نيروى دريايى سپاه از 

كشتى هاى خارجى 
صيد ترال در خليج فارس

كشتى هاى 
ماهيگيرى چينى 
را توقيف مى كنيم
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مخالفت آيت اهللا سيستانى 
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فرارسيدن سالروز شهادت حزن انگيز حضرت فاطمه زهرا  را به عموم مسلمانان تسليت مى گوييم
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در آستانه چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى با حضور توليت آستان قدس رضوى صورت گرفت

افتتاح و كلنگ زنى 5 پروژه كشاورزى در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

سخنگوى وزارت خارجه: اعالم «اينستكس» تعهد اروپا به برجام و ايران بود، نه «اقدامى داوطلبانه»    فارس: بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه گفت:در هفته  گذشته 
شاهد اعالم ثبت اين مؤسسه بوديم، اين يك گام نخست و مثبت تلقى مى شد، ولى كارى ديرهنگام و با تأخير بود كه قطعاً جاى انتقاد و گاليه از جانب جمهورى اسالمى نسبت به اين تأخير و اقدام ديرهنگام آن ها كماكان 

پابرجاست.كارى كه اروپا بايد مى كرد يك تعهد بود، تعهدى كه نسبت به برجام و ايران داشت؛ اين كارى داوطلبانه نيست و بايد آن را تمام و كمال و بدون فوت وقت انجام دهد.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 سياســت/ آرش خليل خانه  با وجود 
معافيت موقت عــراق از تحريم هاى آمريكا 
عليه كشورمان به منظور خريد نفت و گاز و 
انرژى، بدهى اين كشور به ايران به بيش از 2 

ميليارد دالر رسيده است.
بيژن زنگنه روز سه شــنبه در يك نشست 
خبرى گفت كه عراقى ها ماهانه 200 ميليون 
دالر گاز و عالوه بر آن برق مستقيم از ايران 
دريافت مى كننــد، اما پــول آن را به بهانه 

تحريم ها پرداخت نمى كنند.
وزير نفت همچنيــن از قطع روزانه 11 هزار 
بشكه ســوآپ نفت كركوك از سوى بغداد 
و خــوددارى دولت اين كشــور از پذيرش 
پيشنهادهاى تهران براى توسعه ميادين نفتى 
مشترك در گذشته به دليل تحريم ها سخن 
گفت و با انتقاد و گاليه از اين كشور همسايه 
گفت: عراق راه هاى خيلى ســهل الوصولى 
براى كمك به ايران دارد و همه را به عراقى ها 

پيشنهاد دادم، ولى آن ها نپذيرفتند.
به فاصله چند ســاعت اما رئيس كل بانك 
مركــزى كه به بغداد ســفر كرده بــود، از 
توافق هايــى بزرگ و مهم با اين كشــور در 
زمينه مقابله با تحريم هاى آمريكا و رفع موانع 

نقل و انتقاالت ملى بين دو كشور خبر داد.
عبدالناصر همتى گفت كه با همتاى عراقى 
خود در مورد مكانيزم پرداخت 
مالى بين ايران و عراق به توافق 
نهايى رســيده و اين مكانيزم 

نهايى شده است.
بر اساس اين توافق بدهى هاى 
ناشى از صادرات گاز و برق به 
عراق براساس دستور پرداخت 
بانك مركزى ايران پرداخت يا 
و درآمدهاى  منتقل مى شود 
صادرات آتى نيــز در همين 
چارچوب مورد اســتفاده قرار 

مى گيرد.
همتى با اشاره به اينكه بانك 
اســالمى  جمهورى  مركزى 
روسيه،  كشــورهاى  با  ايران 
تركيــه، هنــد و چين و ديگر كشــورها به 
راهكارهاى مناسب مالى براى مبادالت دست 
يافته  است، خاطرنشان كرد كه با همكارى 
دولت عراق و نيز با پيگيرى هرچه سريع تر 
مناســبات اقتصادى و ايجــاد كانال مالى 

پرداخت به نتايج مطلوبى خواهيم رسيد.

 عراق به راهكار مالى ايران پيوست
توافق تهران و بغــداد براى ايجاد كانال نقل 

و انتقاالت مالى گامى مهم و مؤثر در جهت 
تكميل اقدامات متقابل و خنثى كننده ايران 
براى عبور و مقابله با تحريم هاى آمريكاست 
كه در اولويت اين برنامه شكل دهى نظام ها 
و مكانيزم هاى مبادالت دوجانبه بر پايه حذف 
دالر با كشــورهاى اصلى طرف تجارى ايران 

قرار دارد.
پيــش از اين دولت موفق شــده بود چنين 
مكانيزم هايى را با هند و چين نيز ايجاد كند.

 SPV به نظر مى رســد پس از اعالم و ثبت
در اروپا و شكل گيرى اينستكس حاال دولت 
عراق هم ترغيب شــده اســت تا به راهكار 

پيشنهادى و ابتكارى ايران بپيوندد.
بويژه آنكه كارشناسان و ديپلمات هاى مطلع 
مى گويند عراق مشــمول تمديد معافيت از 

تحريم هاى آمريكا خواهد بود. 
اين درحالى است كه واشنگتن با اجراى يك 
عمليات روانى و تبليغاتى سنگين در روزهاى 
اخير بشدت دولت عراق را به لحاظ سياسى 
زير فشار گذاشته بود تا مانع از شكل گيرى 

اين توافق ميان تهران و بغداد شود.
ترامــپ حتى در اقدامى كامالً مغاير با عرف 
ديپلماتيك در يك پايگاه نظامى آمريكا در 
عراق گفت كــه نيروهاى آمريكا از موقعيت 
حضور در عراق براى رصد و زير نظر گرفتن 
ايران استفاده مى كنند. اظهاراتى كه خشم 
مقامات عراقى را برانگيخت تا آنجا كه آيت اهللا 
العظمى سيستانى نيز به اين اتفاق واكنش 

نشان داد.

 مردم و مرجعيت عراق 
در كنار ملت ايران

ايــن مرجــع عاليقدر شــيعه بــا صدور 
بيانيه اى تأكيد كرد كه عراق به داشــتن 
روابط حســنه و متوازن و برابرى با تمام 

كشورها و ديگر دولت هاى دوستدار صلح 
بر اساس منافع مشترك بدون دخالت در 
امور داخلى اش و بدون اينكه خدشــه اى 
بــه اســتقالل و حاكميتش وارد شــود، 
چشــم دوخته اســت،  همچنين اينكه به 
ايســتگاهى براى آزار و اذيت هر كشورى 

تبديل شود، مخالف است.

 مقاومت عراق در برابر فشار واشنگتن
پيام قابــل توجه ديگر اما در توســعه و 
حركت روابط سياسى-اقتصادى دو كشور 
به ســطح راهبردى نيز از ســوى نخست 
وزير عراق مخابره شد. عادل عبدالمهدى 
در ديــدار بــا رئيس كل بانــك مركزى 
كشــورمان و هيئت همــراه وى در بغداد 
ضمن يادآورى و قدردانى از حمايت هاى 
ايــران در مواجهــه عراق بــا بحران هاى 
مختلف از جملــه مقابله با داعش، تأكيد 
كرد كه ملت عــراق از تحريم ها رنج هاى 
زيادى برده اســت و آســيب تحريم ها را 
درك مى كنــد. عراق هيــچ گاه جزئى از 
تحريم هــاى آمريكا عليه ايــران و يا هر 

كشور ديگرى نخواهد بود.
وى همچنيــن بــه اظهــارات «دونالد 
ترامــپ»، رئيس جمهــورى آمريكا در 
مورد اســتفاده از خاك عــراق واكنش 
نشــان داد و با بيــان اينكه مخالف اين 
هستيم كه كشورى از خاك عراق عليه 
كشور ديگر استفاده كند، تأكيد كرد كه 
با طرف آمريكايى در خصوص اظهارات 
اخيــر ترامپ اختالف داريم و ما مخالف 
اين فهم و برداشــت هستيم. اين گونه 
اظهــارات غيرمفيــد بــوده و بايد پس 

گرفته شود.
پيــش از ايــن «برهــم صالــح»، رئيس 

جمهور و «حيدر العبادى»، نخســت وزير 
ســابق عراق نيــز به اظهــارات ترامپ و 
سياست هاى آمريكا انتقادهاى جدى وارد 
كرده و بر عدم همراهى عراق با آن تأكيد 

كرده بودند.

 ترامپ عصبانى است
رئيس جمهور عراق از ترامپ خواســته بود 
درمــورد اظهاراتش توضيح دهد و گفته بود 
آمريكا مجوزى براى آنچه ترامپ ادعا كرده از 

دولت عراق ندارد.
اين واكنش ها البته خشــم دونالد ترامپ را 
نيز در پى داشــت و رئيس جمهور آمريكا را 
بشدت از حمايت عراقى ها از ايران عصبانى 
كرد تا آنجا كه رسانه هاى آمريكايى نوشتند 
يكى از نزديكان ترامپ با برهم صالح تماس 
گرفته و ناخرسندى رئيس جمهور آمريكا را 
از سخنان همتاى عراقى اش به او ابالغ كرده 
است. اما رئيس جمهور عراق در پاسخ گفته 
اســت كه اگر شعار ترامپ اول آمريكا است، 
بايد به شعار من كه اول عراق است، احترام 

بگذارد.

 وزير عراقى در تهران
گفتنى اســت پيش از اين در سفر رضا 
اردكانيــان، وزير نيروى كشــورمان به 
عراق يادداشت تفاهم همكارى در حوزه 
نيرو بين دو كشــور امضا شد. بر اساس 
ايــن يادداشــت تفاهــم چارچوب هاى 
بلند مدت همكارى هاى مشــترك بين 
دو كشــور در حــوزه نيرو و بازســازى 
صنعت برق عراق با كمك و مشــاركت 
توانمندى ها و فناورى هاى شــركت ها و 

مؤسسات ايرانى تعيين شد.
در پى امضاى اين سند، وزير برق عراق به 
همراه هيئتى بلند پايه روز گذشــته وارد 
تهران شــد و قرار است در اين سفر سند 
همكارى دو كشور در زمينه برق و صنعت 

نيروگاهى امضا شود. 
لــوى خطيــب و هيئت همــراه وى در 
ســفر دو روزه خود به تهران در خصوص 
توسعه همكارى ها و استفاده از توانمندى 
ايرانــى فعــال در صنعت  شــركت هاى 
برق كشور عراق با مســئوالن كشورمان 

گفت وگو و تبادل نظر خواهند كرد.
بازديــد از ديســپاچينگ ملــى ايــران، 
مجموعه كارخانجات گروه مپنا، تأسيسات 
برق شهر مشهد و پژوهشگاه نيروى ايران 
از جمله  برنامه هاى اين هيئت خواهد بود.

مخالفت آيت اهللا سيستانى با اظهارات خصمانه آمريكا عليه كشورمان

مردم و مرجعيت عراق در كنار ملت ايران

 معــاون وزارت گفته نگرانى از بابت ميوه شــب عيــد! نداريم؛ مثل حاال كه 
نگرانى كمبود گوشــت نداريم، مشــكل قيمت از مردم اســت بــه وزارت چه! 

 09150009278
 خدا به حق همين امام غريب هواى كارگران روزمزد رو كه هيچكى هواشونو 
نداره داشته باش، نه بيمه اى نه بسته اى نه كارى نه دلسوزى. 09120008675

 اين بسته حمايتى دولت براى كسانى كه تحت پوشش هيچ نهاد ياجاى ديگر 
نيســتند و همين طور بيمه هم نيســتند، چى شد. ما بايد چكار كنيم، به كجا 
مراجعه كنيم ؟ از مسئوالن محترم عاجزانه درخواست مى كنم راهنمايى كنند 

تا ما هم از اين بسته استفاده كنيم. 09150007672 
 من متأســفم بابت روزنامه قدس كه اين قدر ســنگ فدراســيون فوتبال و 
كى روش رو به ســينه ميزنه، اگه فدراســيون درآمدزايى داشته، چرا هر وقت 
حــرف از بــازى تداركاتى بــا تيم هاى بزرگ ميشــه دم از بى پولــى مى زنند 
و درعــوض به تيم هاى محلى آفريقايى پول گردشــگرى بــه ايران رو ميدن؟ 

 09120008675
 با اينكه قراره جشــن انقالب بيشتر مطرح بشــه، چرا سرودهاى قديمى رو 

كمتر پخش مى كنند؟ 09150004469
 پول هــاى بيت المال تــو ايران يا تو جيب كى روش رفت يا خرج ســفرهاى 
ظريف و عراقچى به كشــورهاى اروپايى، يا هم تو شكم زنگنه جاسازى شده. ما 

هم صبر مى كنيم تا قيامت.  09110006820 
 وقتى نظارت و قاطعيت و اراده اى نباشد، گوشت گوسفندهاى داخلى قاچاق 
مى شود و از كشورهاى ديگر گوشت وارد مى كنند. مبارزه با قاچاق كارى ندارد 
اگر بخواهند و بگذارند. اينجاست كه بايد گفت: «جاى آنست كه خون موج زند 

در دل لعل»/زين همه ظلم كه بر مردم ما وارد شد.  09150008110 
 مــن يك كارگــرم با حقوق زير 2 ميليون و هيچ گونــه بيمه اى هم ندارم و 

سرپرست يك خانواده، چرا بسته حمايتى به ما نمى دهند؟ 09370005665
 من مستمرى بگير تأمين اجتماعى داراى بيمه تكميلى آتيه سازان حافظ در 
تاريخ 97/9/15 مدارك سى تى اسكن و سونوگرافى و آزمايش خون را تحويل 
دفتر 1097001 آتيه ســازان داده ام، االن دو ماهه هنوز هزينه آن را به حسابم 
واريز نكردن، در صورتى كه خودشــان زير رسيدشان نوشتن در مدت 30 روز 
واريز مى كنند. ضمناً به ما بازنشســتگان تأمين اجتماعى هزينه ويزيت دكتر و 
هزينه دارو و بعضى از آزمايشــات را هم نمى دهند، در صورتى كه مشــغول به 
كار بودم همه هزينه هاى مربوط را پرداخت مى كردند. اكنون كه بيشتر احتياج 
داريم نمى دهند شما را به خدا قسم ميدم به فكر ما كه 30 سال بيمه پرداخت 
كرديم به اميد اين روزها كه از آن اســتفاده كنيم مسئوالن باشن اين چه بيمه 

تكميليه.  09150003777 
 ميگن موشــك هاى جديد هويزه نقطه زنى است كه حرف نداره. از برادران 
دست اندر ساخت آن عاجزانه خواهش مى كنيم اشتباهاً سه تا از اون حسابياشو 
بزنن به وزارتخانه هاى جهاد مبارزه با گوشــت. مرغ به انضمام تخمش. ماهى و 
برنج و ميوه و... تجارت يا خجالت. و به اضافه 10 تا از موشك هاى خيلى خيلى 
نقطه زن را بزنن به برنامه و بودجه الكى مردم فريب تا آمريكا بفهمه موشــك 

ايرانى چيه. 09150002831 
 آيا دولت  در  اليحه  شــفافيت  انتخاباتيــش  در نظر گرفته  كه  اگر فالن  نامزد 
 رياست جمهورى  كه  رئيس جمهور هم  بود  و رفقايش  ناجوانمردانه  دروغ  گفتند 
 و رقبا را تخريب  كردند وغلط هاى  ديگر؛ نبايد تصور شود كه  فقط  منتظر قيامت  

بايد بود.091900088953

«شماى» عدالتخواهى 
در دهه پنجم انقالب

فتنه و آزمايش هاى سخت تمام شدنى نيستند، 
چون سنت الهى اجازه نمى دهد مردمى كه در 
قولشان ايمان را داد زده اند، بدون ابتال و آزمايش 
به صدق و كذب گفتارشان؛ اين جهان را ترك 
كنند (عنكبوت؛ آيــه 2 و 3) و نه تنها تمامى 
ندارد، بلكه بناست فتنه ها در طول زمان پيچيده 
و پيچيده تر و برخورد با آن ســخت و سخت تر 
هم بشود؛ زيرا اساس بر اين است كه به ميزان 
پيشرفت فرد و جامعه مؤمن در مسير، خداوند 
نيز ابتاليشان را شديدتر كند؛ بال به انسان مؤمن 
پرهيزكار زودتر مى رسد تا باران به سطح زمين. 

(امام صادق (ع)، اصول كافى؛ ج 2).
تجربه 40 ساله انقالب و تأملى بر سير فتنه هاى 
مختلف سياســى؛ اقتصــادى و اجتماعى اين 

سرزمين نيز اين سنت الهى را تأييد مى كند.
عدالتخــواه دهه پنجم انقــالب، پيش قراول 
مواجهه با اين فتنه هاى سخت و پيچيده است 
و افسر عملياتى اين نبرد و قاعدتاً همان كسى 
كه بيش و پيش از عموم مردم، توانايى هاى الزم 
براى اين مبارزه عميق و پيچيده را در بينش ها، 
گرايش ها و روش هاى عملياتى خود ايجاد نموده 

است.
در اين دوره زمانى و با نگاهى به پيچيدگى هاى 
عرصه مواجهه با فتنه، ســه ويژگى و مهارت 
كليدى، شماى اصلى عدالتخواهى دهه پنجم 
انقالب را تشــكيل مى دهد كه مى توان آن را 
تركيب سه ويژگى شبكه اى بودن، مقياس پذير 
نگريستن به مســائل و اجتماعى عمل كردن 

دانست.
همان گونه كه امروز با شبكه اى به هم پيوسته، 
چند سويه و بشدت متراكم از مسائل نظامى، 
سياسى، اقتصادى و اجتماعى مواجه هستيم كه 
به هيچ وجه نمى تــوان آن ها را در يك زمينه 
صرفاً معيشــتى يا يك دعواى صرفاً سياسى 
خالصه كــرد (همچون اتفاقات دى ماه ســال 
گذشته مشهد)، در مقام ايجاب و عدالتخواهى 
نيز به يك جبهه به هم پيوسته از عدالتخواهان 
متخصص در مســائل اقتصــادى، اجتماعى، 
فرهنگــى و...نيازمنديم كه مســتقل از حوزه 
تخصصــى و توانمندى هاى فــردى و گروهى 
خود، در يك پيوند وسيع و كامالً آشكار با ساير 
اشــخاص و گروه هاى فعال در اين شبكه ديده 
مى شــوند. عدالتخواهى شبكه اى با اين تقرير، 
معناى عميق عدالتخواهى گفتمان محور است 
كه مصاديق برايش موضوعيت مستقل ندارد و 
اگر زمانى به سراغ مصداق مشخصى همچون 
ده ونك و زمين خوارى لواســان و پرونده فالن 
فاميل رئيس جمهور و غيره و غيره مى رود، بنا 
نــدارد در اين مصداق بماند و از قضا آن را پلى 
براى تكثير يك شبكه از عدالتخواهان قلمداد 
مى كند كه بناست در مقابل صدها مصداق ديگر 
ظلم و بى عدالتى به پا خيزند و يك شبكه واحد 
در مقابل موجوديت هاى ظالم را تشكيل دهند.

عدالتخواه دهه پنجــم انقالب، نمى تواند در 
يك مقياس ثابت محــدود باقى بماند و در 
عين حال انتظار داشــته باشــد كه زنده و 
اثرگــذار هم باقى بماند. همــان فرد و گروه 
عدالتخواهــى كه در مقياس جهانى، دغدغه 
فلسطين و يمن و كودتاى آمريكايى ونزوئال 
را دارند؛ همان فرد و گروهى بايد باشند كه 
دغدغه پياده سازى اقتصاد مقاومتى و مبارزه 
با ناكارآمدى غربگرايان ايرانى و روشــنگرى 
در برابــر خطر تفكر برجام ســاز را بر دوش 
خــود حس مى كنند و از قضــا همان ها كه 
در مقيــاس محلى، نگــران و پيگير داليل 
افزايش قيمت گوشــت از جهاد كشاورزى 
اســتان، حذف تابلوهاى راهنمــاى زائر در 
شــهر و وضعيت نابســامان آلودگــى هوا و 
محيط  زيست نيز هستند. اين عدالتخواهى 
مقياس پذير، شرط الزم مواجهه با موجوديت 
مقياس پذير فتنه ها و مسائل روبه روى انقالب 
است كه البته تناقضى هم با رويكرد تخصصى 
و عميق به يك مقياس خاص (در عين توجه 

و تبيين در ساير مقياس ها) ندارد.
عدالتخــواه دهه پنجم انقــالب، عدالتخواه 
عصبانى صرفاً بيانيه نويس و هزينه ساز براى 
خود و ديگران نيســت، اگــر هم در زمان، 
مــكان و موقعيت مناســبى حضور ميدانى 
دارد، از ايــن جهــت و با اين هدف اســت 
كه مــردم را به اقامه عدالــت دعوت كند، 
نه اينكه خود را محور عدالتخواهى نشــان 
بدهد (ليقوم الناس بالقسط). براى او آنچه 
در تمامى مسير عدالتخواهى اهميت دارد، 
رشد فكرى و ذهنى مردم و مخاطبان است 
و اساساً نقشــى جز اين براى خود متصور 
نيســت كه از مســير مردم و بر خواســت 
اجتماعى مــردم عدالتخواهى را جلو ببرد. 
درســت به همين دليل اســت كه آنجا كه 
الزم مى بيند فلــش مطالبه و تصحيح روند 
را به سمت رويه هاى مردمى غيرقابل دفاع 
نيــز مى برد و لزومــاً عدالتخواهى را به نقد 
عدالتخواه  نمى دهد.  تقليل  قدرت  صاحبان 
بــراى تخاطب نزديك  اجتماعى، درتالش 
با جريان هاى مردمى و اســتفاده از ظرفيت 
عظيم و قدرت تمام نشــدنى مردم در حل 
مسائل اين كشــور است و اين همان گوهر 
نابى اســت كه امام(ره) توانست با استفاده 
از آن طومار نظام منحوس شاهنشــاهى را 

در هم بپيچد.
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يادداشت روز

 دكتر سعيد شعرباف

صداى مردم   

خبــــــر

سيد حسن نصراهللا در «چهل بهار» انقالب در بيروت:
ايران تأثيرگذارترين كشور منطقه است

اخبار:بيروت پايتخت لبنان روز گذشــته ميزبان مراسم بزرگداشت چهلمين سالروز 
پيروزى انقالب اسالمى در ايران تحت عنوان «چهل بهار» بود.

اين مراســم به همت حزب اهللا و با حضور نماينده رئيس جمهور لبنان و شــمارى از 
سياستمداران و سفرا برگزار شد و «سيد حسن نصراهللا» از طريق ويديوكنفرانس در آن 
سخنرانى كرد و قبل از آن سرود ملى لبنان، سرود حزب اهللا و چند سرود بر وزن و آهنگ 

سرودهاى انقالب ايرانى از جمله «خمينى اى امام» نواخته شد.
دبير كل حزب اهللا لبنان در اين سخنرانى  ايران را تأثيرگذارترين كشور منطقه توصيف 
كرد و درباره سالگرد چهلمين ســال انقالب اسالمى ايران گفت: اين پيروزى پيروزى 

اسالم و امت اسالمى و پيروزى همه مظلومان اين دنياست. 
وى اظهار داشــت: انقالبى كه امروز پيروزى آن را جشــن گرفتيم با يك مرد آغاز شد 
و ســپس شــمارى از مراجع دينى، روحانيون و طالب حوزه علميه و اقشــار مختلف 
مردم ايران به او پيوســتند. نصراهللا تأكيد كرد: ايران يكى از معدود كشورهاى مستقل 
در تصميم گيرى و برخوردار از اراده ملى در دنياســت.  دبيركل حزب اهللا  با اشــاره به 
دســتاوردهاى انقالب اسالمى افزود: ايران از لحاظ توليد علم رتبه شانزدهم دنيا را در 
اختيار دارد. نصراهللا گفت: ايران در زمان شــاه هيــچ جايگاهى از لحاظ توليد علم در 
دنيا نداشت اما در حال حاضر اين كشور رتبه اول منطقه در توليد علم، رتبه هفتم در 
اختراعات را در دنيا دارد.  وى افزود: هنگامى كه انقالب پيروز شد 232 دانشگاه و مركز 
علمى در ايران بود ولى امروز بيش از 3000 دانشگاه در سرتاسر ايران وجود دارد.  امروز 

بيش از 200 استاد و انديشمند مقاالت علمى خود را در دنيا منتشر مى كنند.
دبيركل حزب اهللا لبنان اظهار داشت: امروز هشتاد هزار استاد دانشگاه در ايران مشغول 
به فعاليت هستند. در سال 1357 تعداد دانشجويان 165 هزار نفر بود اما امروز 4 ميليون 

و 800 هزار دانشجو مشغول به تحصيل هستند.

علت تغيير در برنامه عزادارى فاطميه بيت رهبرى چيست؟
تسنيم: امسال با مصادف شدن 22بهمن 97 و ايام فاطميه، تغييراتى در مراسم عزادارى 
شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حسينيه امام خمينى(ره) ايجاد شد و اين برنامه يك 
شب زودتر از برنامه معمول هرسال شروع مي شود. طبق اطالع كسب شده، اين تغيير در 
برنامه به دليل اهتمام و تأكيد رهبر انقالب به سنت اهللا اكبر گفتن مردم در شب 22 بهمن 
و نيز التزام عملى خود معظم له بوده است. طبق يك سنت انقالبى از نخستين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى تاكنون در ساعت 21 روز 21 بهمن هرسال مردم در مساجد و 

منازل خود فرياد اهللا اكبر سر مى دهند.

سخنرانى ضد ايرانى رئيس جمهور آمريكا و واكنش ظريف
اخبار: دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا در سخنرانى ساالنه خود در كنگره عليه 
ايران ســخنانى بر زبان راند. دونالد ترامپ بار ديگر با ســخنانى عليه ايران، بر موضع 
سرســختانه خود در قبال ايران تأكيد كرد و گفت كه عزم واشنگتن در مقابله با ايران 
قاطع اســت. وى بار ديگر و با تأكيد بر كارايى و بازگشت تحريم هاى اعمال شده عليه 
ايران اعالم كرد براى اينكه ايران به سالح هسته اى دست نيابد از توافق اتمى كشورهاى 
قدرتمند جهان با ايران، خارج شده است. وى در ادامه ادعاهاى خود گفت: «از ايران كه 
مرگ بر آمريكا مى گويد و تهديد به نسل كشى عليه يهوديان مى كند، چشم برنمى داريم». 
محمدجواد ظريف در پيامى توييترى به ادعاهاى ترامپ در نشست ساالنه كنگره واكنش 
نشان داد. وى نوشت: «همزمان باآنكه دونالد ترامپ در سخنرانى وضعيت كشور دوباره 
اتهاماتى عليه ما مطرح مى كند، ايرانى ها -از جمله هموطنان يهودى ما- در حال جشن 
گرفتن 40 سال پيشرفت، با وجود فشارهاى آمريكا هستند. خصومت ورزى آمريكا اين 
كشــور را به سمت حمايت از ديكتاتورها، سالخان و افراط  گراهايى سوق داده كه تنها 

براى منطقه خرابى به بار آورده اند.»

سردار كوثرى: 
داعش قصد توطئه عليه چين، روسيه و ايران دارد

فارس: سردار اسماعيل كوثرى، جانشين فرمانده قرارگاه ثاراهللا  در خصوص تحليل هاى 
جديدى كه افغانستان را مركز شكل گيرى داعش جديد مى داند، اظهار داشت: اين موضوع 
در يك ســال گذشته مشخص بوده و ما نيز اعالم كرديم كه در حال برنامه ريزى است. 
داعشى ها به افغانستان مى آيند تا بين كشورهاى چين، شوروى سابق و روسيه  كنونى و 
ايران قرار بگيرند تا در هر زمانى كه صاحبانشان آمريكا، صهيونيست ها و عربستان سعودى 
خواستند در منطقه آشوب ايجاد كنند. قطعاً با آن ضرباتى كه درگذشته خوردند و آگاهى 
كه نيروهاى پايين دستى داعش پيدا كردند، توان گذشته را به هيچ عنوان ندارند. البته 
داعشيان مى خواهند اقداماتى انجام دهند، اما قطعاً و يقيناً هيچ موقع نخواهند توانست به 
اهداف كثيف خود برسند. داعشى ها قصد دارند ناآرامى هايى ايجاد كنند، اما اخيراً ضربه 
محكمى در كشور افغانســتان هم خوردند و ما هم مراقبت ها و رصدهاى خود را انجام 
مى دهيم كه آن ها نتوانند. آن ها مى خواهند به طرف غرب افغانستان و شرق ايران حركت 

كنند و مطمئناً نمى توانند حضور پيدا كنند.

شماره پيامك: 30004567

انتقادهاى تند فرمانده نيروى دريايى سپاه از كشتى هاى خارجى صيد ترال در خليج فارس

كشتى هاى ماهيگيرى چينى را توقيف مى كنيم

خبر

فارس: دريادار عليرضا تنگســيرى، فرمانده نيروى دريايى 
سپاه شــامگاه سه شــنبه در جمع صيادان منطقه جاسك 
اظهار داشــت: شك نكنيد كه هيچ دشمنى نمى تواند به ما 
گزندى وارد كند، بلكه اين خود ما هستيم كه مى توانيم به 
خودمان ضربه بزنيم، اســتحكام اين انقالب و نظام مقدس 
به مردم اســت و كشور منهاى مردم معنا و مفهومى ندارد. 
مسئولى كه يك فرد طرفدار كشور و انقالب را دلسرد كند، 
بايد جوابگوى خون تمامى شــهدا باشد. صاحبان سواحل ، 
همين شهرستان ها و روستاها هستند، بايد درد صيادان را 
بهتر و بيشتر بشناسيم و براى آبادانى كشور دست به دست 

هم دهيم، البته با شعار نمى توان كارى از پيش برد.

 برخى نان را از يك روستايى گرفته 
و در دهان بيگانه مى گذارند

نبايد امرار معاش ساحل نشــين روســتايى كــه از طريق 
ماهيگيرى اســت، از بين برود. امروز برخى با عملشان نان 
را از يك روستايى گرفته و در دهان يك بيگانه مى گذارند. 
اين براى ما قابل قبول نيســت! ايــن موضوع براى نيروى 
دريايى ارتش جمهورى اســالمى و سپاه پاسداران انقالب 
اســالمى قابل قبول نيست؛ چراكه مردم ولى نعمتان انقالب 

اسالمى هستند و ما نيز مدافع مردم هستيم.

 درخواست ناكام از آقاى وزير
بدون واســطه از آقاى وزير 20 مجوز براى مردم ابوموسى 
درخواســت كردم و وزير در پاســخ اين خواسته من گفت 
به دليل عدم ظرفيت دريا، صدور مجوز ممكن نيســت. در 
همان جلسه گفتم كه كشــتى هاى چينى و خارجى صيد 
ترال و كف انجام مى دهند و هرچه هست را جمع مى كنند 
و مى برند؛ اعطاى 20 مجوز به مردمى كه در جزيره هستند، 
امــكان ندارد؟ با توجه به زمان خــاص صيد و تخم گذارى 
ميگو و ماهى ها بايد در صيدگاه هاى اطراف كه تخم گذارى 

ماهى و ميگو صورت مى گيرد، صيادى ممنوع باشد.
وى با اظهار تأســف از اين مســئله گفــت: همه به خوبى 
مى دانيم كــه فانوس ماهيان در عمــق زندگى مى كنند و 
كشــتى هاى فانوس بايد به عمق زياد بروند و صيد فانوس 
انجام دهند، نه در ســاحل. در ســاليان قبل يكى از همين 
كشــتى ها در بندرعباس آتش گرفت. صيد صنعتى كه بايد 
در اقيانوس هند صورت گيرد، در كنار صيادان محلى و در 
آب هاى ســرزمينى انجام مى شود؛ از اين رو نيروى دريايى 
ســپاه، آن ها را توقيف كرده است. از همه جا تماس گرفتند 
و قــول دادند كه در آب هاى ســرزمينى حضور نمى يابند، 
اما در سردخانه هاى 6 كشــتى توقيف شده، ماهى هايى كه 
صيد آن ها مجاز نيســت موجود اســت و صيد قابل توجهى 
انجام داده اند. بعضى از اين ماهى هاى صيدشــده توســط 
اين كشــتى ها، خوراك ماهى هاى ديگر اســت كه با صيد 

گونه هاى يك ماهى، گونه هاى ديگر هم كم مى شود.

 نگرانى رهبر معظم انقالب
فرمانده نيروى دريايى ســپاه گفت: حتى نخستين شخص 
مملكت ايران اســالمى و فرمانده كل سپاه و تمام دلسوزان 
نظام از اين قضيه نگران هســتند. مگــر چند نفر از طريق 
صيد صنعتى ســود مى برند؟ بايد بــه اقيانوس هند بروند. 
در آبى كه لنج هاى ما قادر به صيد هســتند اين كشتى ها 

حق ماهيگيرى ندارند و دســتور دادم در صورت مشــاهده 
كشــتى هاى صيادى در اين محدوده، آن ها را توقيف كنند. 
ما دنبال راه اندازى بســيج دريايى هســتيم كه خود مردم 
بــراى دريا امنيت ايجاد كنند و اگــر جايى تخلفى صورت 

گرفت، با ما تماس بگيرند.

 كشتى هاى ماهيگيرى چينى را توقيف مى كنيم
در بحث بســيج دريايى نيز كمك هايــى براى خريد ماهى 
و تدابيــرى براى ادوات صيــادى انديشــيده ايم. تا جايى 
كه لنج هاى ما قادر هســتند صيد انجــام دهند، نبايد اين 
كشتى ها صيد كنند كه در صورت مشاهده، با آنان برخورد 
مى شــود. مگر چند درصد جامعه از اين ها سود مى برند كه 
در حال حاضر مى گويند ايرانى هســتند كه شكلشــان را 

عوض كرده اند؟
فرمانده نيروى دريايى ســپاه خطاب به صيادان جاســكى 
گفت: ما در كنار شــما هســتيم و با تخلفات كشــتى هاى 
صنعتى محكم برخورد مى كنيم. ما نه سياســى هستيم كه 
از مقام خود بترســيم و نه دنبال مقام و رتبه. ما البى گرى 
نداريــم، بلكه همانند رهبرمــان انقالبى عمل مى كنيم. در 
تماســى كه با استاندار داشــتم اعالم كرد كه من با شماها 
هستم و شــما محكم بايســتيد؛ اما يك عده سوءاستفاده 
مى كنند و ايــن براى ما قابل قبول نيســت. اگر عده اى با 
فانــوس ماهيان زندگــى مى كنند، برونــد در اعماق مثل 
رأس الحد يا جاهاى ديگر. ما هيچ اجازه اى براى كشتى هاى 
صيــادى نخواهيم داد كــه در اين منطقه صيــد كنند و 
فرمانده پايگاه جاســك نيز اين موضوع را اجرايى مى كند. 
اين كشــتى ها بايد به عمق بروند و در آب هاى ســرزمينى 
نباشند. كشتى هاى توقيف شده هركدام 15 تا 20 و 40 تن 
ماهى صيد كرده بودند و اين براى ما قابل قبول نيست. اگر 
اين كشتى ها، فانوس ماهيان را صيد مى كنند، نبايد ماهيان 

ديگر را صيد كنند.

اخبار: على الريجانى، رئيس مجلس شــوراى اسالمى ديروز در نشست شوراى ادارى استان قم 
با اعالم اينكه مقام معظم رهبرى دستور دادند كه در مدت چهار ماه آينده اصالح ساختارى در 
كشور صورت گيرد، گفت: «شايد اين اصالح ساختارى به اصالح بودجه نيز بينجامد؛ بنابراين در 

شرايط فعلى كشور ما احتياج به درك بهتر و همت مشترك تمام مسئوالن داريم».
اين اظهارات ســبب شــد برخى درباره احتمال تغيير قانون اساسى مشابه آنچه در سال 1368 
رخ داد، گمانه زنى كنند، اما ســيد اميرحســين قاضى زاده هاشــمى درباره دستور رهبر انقالب 
براى اصالح ســاختار كشور درچهار ماه آينده به خبر آنالين گفت: اين دستور مربوط به اصالح 
ساختار كشور نيست، بلكه درباره اصالح ساختار بودجه كشور است؛ بنابراين خبر يادشده ناقص 

اســت. پس ازآنكه پيش نويس اليحه بودجه 98 درآمد، رهبر معظم انقالب نامه اى به شــوراى 
هماهنگى اقتصادى و دولت نوشــتند و 6 بند ايراد و توصيه داشــتند. سپس مسئوالن گفتند 
«اصالح اليحه بودجه بر اين اســاس زمان مى برد، چون اصالح برخى از بخش ها مقدمات و كار 
مطالعاتى مى خواهد»، رهبر معظم انقالب فرمودند «چهار ماه به شــما فرصت مى دهم تا جايى 
كه مى توانيد براى ارائه اليحه بودجه 98 انجام دهيد، مواردى هم كه فرصت نمى شود، به صورت 
اليحه اصالحيه در ارديبهشــت ماه انجام دهيد.» دولت بايد اليحه اصالح بودجه را تدوين و آن 
را تقديم مجلس كند. وقتى اين اليحه به مجلس آمد، نمايندگان رسيدگى خواهند كرد؛ يعنى 

شروع كار كارشناسى و تدوين اليحه در دولت انجام مى شود.

در پى اظهارات رئيس مجلس مطرح شد

ماجراى دستور رهبرى براى اصالح ساختارى در كشور

اظهارات ترامپ 
در مورد اينكه 
نيروهاى آمريكا از 
موقعيت حضور در 
عراق براى رصد 
و زير نظر گرفتن 
ايران استفاده 
مى كنند. باعث 
واكنش آيت اهللا 
العظمى سيستانى 
نيز شد

بــــــــرش



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   پنجشنبه 18 بهمن 1397 1 جمادى الثانى 1440 7 فوريه 2019   سال سى و دوم  شماره 8900 

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 آموزش 70 هزار خادميار رضوى در يك سال  آستان نيوز: رئيس اداره آموزش مركز امور خادمين آستان قدس رضوى گفت: بيش از 70 هزار خادميار از كالس هاى بدو خدمت و ضمن خدمت خادميارى 
بهره مند شدند. حجت االسالم والمسلمين على پاياب همچنين افزود: از ابتداى سال جارى تاكنون 500 دوره كالس هاى بدو خدمت در استان ها برگزار شده است كه 60 هزار خادميار رضوى در اين كالس ها شركت 

كرده اند. وى ادامه داد: همچنين در سال جارى 20 دوره آموزش ضمن خدمت نيز ويژه خادمياران مشهدى برگزار شده و بيش از 10 هزار خادميار آموزش هاى مورد نياز خدمت در حرم رضوى را فراگرفتند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى و با 

حضور توليت آستان قدس رضوى برگزار مى شود
رونمايى از 40 عنوان كتاب جديد «به نشر»

با موضوع انقالب اسالمى
آســتان: مديرعامل به نشــر از 
برگزارى مراسم رونمايى از بيش 
از 40 عنوان كتاب جديد به نشر 
با موضوع انقالب اسالمى همزمان 
بــا چهلميــن ســالگرد پيروزى 
ايران  اسالمى  انقالب  شكوهمند 
و با حضور توليت آســتان قدس 

رضوى خبر داد.
حسين ســعيدى با بيان اينكه اين آثار در حوزه كتاب  هاى انقالبى در قالب 
رمان، داستان كوتاه، شعر و ويژه گروه كودك، نوجوان و عمومى دسته بندى 
مى شــوند، اظهار كرد: اين مراسم پنجشنبه 18 بهمن ماه ساعت 9 صبح در 
حاشــيه مراســم بهره بردارى از فاز دوم اردوگاه امام رضا(ع)، واقع در ابتداى 
جاده مشــهد طرقبه، انتهاى خيابان امام رضا(ع) 17، اردوگاه فرهنگى امام 

رضا(ع) برگزار مى شود.
وى با اشاره به عناوين كتاب  هاى انقالب اسالمى كه توسط به نشر به چاپ رسيده 
است و رونمايى خواهد شد، تأكيد كرد: مجموعه 22 جلدى «يك روايت معتبر»، 
«بيدارى»، «روياى آق تاريم»، «دشت ياغى  ها»، «آدم  هاى غلط»، «خلوت مدير»، 
«تيغ و تاج»، «رانت، فرهنگ سياســى تبعى و اقتدارگرايــى در ايران(1356-
1332)»و «آژان برازنده» كتاب  هاى بخش عمومى و بزرگسال به نشر(انتشارات 

آستان قدس رضوى) مى باشد.
به گفته مديرعامل به نشــر مجموعه 12 جلدى «در هواى انقالب»، «بنيان گذار 
انقالب اســالمى ايران: امــام خمينى(ره)»، مجموعه شــعر«عطر خنده امام»، 
مجموعه 12 جلدى «شــاه فرارى شده»، مجموعه شــعر«روح سبز ما، بهار ما، 
سالم»، مجموعه شعر«خبر ناگهان پخش شد»، مجموعه شعر «تاج شاه و كاله» 
و مجموعه چهار جلدى «قصه  هاى امام خمينى(ره) و بچه  ها» در بخش كودك و 

نوجوان و در قالب «كتاب  هاى پروانه» رونمايى خواهد شد.
وى تأكيــد كرد: مجموعه «يك روايت معتبر» ماحصل 10 ســال تالش و كار 
پژوهشى است كه بازخوانى روايت اشخاص، وقايع و اماكن ويژه و مهم مرتبط با 
تاريخ انقالب اسالمى را در بر مى گيرد و مخاطب اصلى آن قشر جوان، دانشجو و 

مخاطب عام است كه با تالش جمعى از نويسندگان منتشر شده است.

خـــبر

 آستان/ مروج كاشانى  در آستانه 40 سالگى 
انقالب شكوهمند اســالمى، روز گذشته با حضور 
رئيسى،  ســيدابراهيم  والمسلمين  حجت االسالم 
توليت آســتان قدس رضوى پنج پــروژه در حوزه 
كشاورزى آستان قدس رضوى به بهره بردارى رسيد. 
افتتاح بــاغ متراكم مزرعه نمونــه، بهره بردارى و 
كلنگ زنى ســامانه  هاى نوين آبيارى در كشــت و 
صنعت  هاى مزرعه نمونه و تربت حيدريه و مؤسسه 
كشاورزى و موقوفات چناران آستان قدس رضوى، 
همچنين افتتاح سالن ويژه قطعه كارى و بسته بندى 
گوشت مورد نياز ميهمانسراى حرم مطهر رضوى 
توسط توليت آستان قدس رضوى از برنامه هاى اين 

مراسم بود.
حجت االسالم والمســلمين رئيسى در اين مراسم 
گفت: با وجود آنكه جمهورى اســالمى ايران اين 
روز ها در برابر همه داشته  هاى خود تهديد مى شود 
و دشمن حتى حاضر نيست شيوه توليد بذر گياه را 
به سادگى در اختيار ما بگذارد، متخصصان داخلى 
با بومى ســازى دانش توليد در بخش  هاى مختلف 
كشــاورزى و صنعتى، براى افزايش توليد و ايجاد 

اشتغال پايدار تالش مى كنند.
وى بر ضرورت بهره گيرى از فناورى  هاى دانش بنيان 
در راســتاى استفاده بهينه از آب و خاك در توليد 
محصــوالت كشــاورزى تأكيد كــرد و گفت: اين 
رويكرد در دستور كار سازمان اقتصادى و هلدينگ 
كشــاورزى آســتان قدس رضوى قرار گرفته كه 
اميدواريم آثار آن را در توليد كاال هاى اســتراتژيك 

كشاورزى مانند بذر و نهال شاهد باشيم.
بــه گفته توليت آســتان قدس رضــوى با اجراى 
پروژه  هاى آبرسانى زيرسطحى به عنوان يك فعاليت 
دانش بنيان، در چند ماه آينده حدود 1000 هكتار 
از اراضى متعلق به آستان قدس رضوى زير كشت 

محصوالت كشاورزى خواهد رفت.

 توليد دام در زنجيره غذايى 
آستان قدس رضوى

مدير كشــت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس 
رضوى در آيين افتتاح پروژه  هاى جديد اين مزرعه 
گفت: بهره بردارى از واحد بســته بندى گوشــت و 
تجهيز كشــتارگاه مزرعه نمونه در راستاى تكميل 
زنجيره تهيه گوشــت مورد نياز در ميهمانســراى 

حضــرت رضا(ع) بــه گونه اى صــورت گرفته كه 
در حــال حاضــر روزانه بين 300 تــا 500 رأس 
دام (گوســفند) معادل پنج تا هشــت تن گوشت 
بسته بندى شده متناسب با روز ها و مناسبت  هاى 
مختلــف زيارتــى و مذهبــى جهت مصــرف در 
ميهمانسراى حرم مطهر رضوى در اين كشتارگاه 
ذبح و در ســالن بسته بندى پس از قطعه كارى، به 
روش بهداشــتى بسته بندى مى شــود.على اورعى 
افزود: اين بســته بندى  ها جهت مصارف خورشتى، 
قيمه، چلوخورشتى و چلوگوشتى انجام مى شود و 
در تجهيز و نوسازى سالن بسته بندى اين كشتارگاه 
از جديدترين سيســتم هاى روز دنيا استفاده شده 
و با به كارگيرى تونل انجماد، گوشــت هاى مربوط 
بسته بندى و منجمد مى شود.وى اظهار داشت: اين 
طرح جزو طرح  هاى مهم مزرعه نمونه آستان قدس 
رضوى بوده كه با هزينه اى افزون بر 3 ميليارد تومان 

انجام گرفته است.

 كشت 667 اصله نهال 
در قطعات سه در پنج متر 

وى در مورد طرح ساخت باغ مالينگ متراكم هلو 
و شــليل در اين مزرعه نيز گفت: ساخت اين باغ 
در مســاحت حدود 300 هكتار و در روى پايه  هاى 
رويشى انجام شده و چهار رقم هلو و دو رقم شليل 
در اين باغ كشت شــده و جديدترين سامانه هاى 

آبيارى زيرســطحى در اين باغ به كار گرفته شده 
اســت.مدير كشــت و صنعت مزرعه نمونه آستان 
قدس رضوى اضافه كــرد: در هر هكتار از اين باغ 
667 اصله نهال در قطعات مربوط با فاصله سه در 
پنج متر كشت شــده و براى ساخت اين سيستم 
باغدارى نوين افزون بر 40 ميليون تومان براى هر 
هكتار هزينه شده اســت و اميدواريم در پنج سال 
آينده ســطح اين باغات متراكم با آبيارى نوين تا 

350 هكتار افزايش يابد.
اورعى يادآور شــد: هم اكنون 110 هزار اصله نهال 
پربازده در باغات متراكــم اين مزرعه وجود دارد و 
بيش از 60 هزار تن محصول ميوه در سال توسط 

اين مزرعه توليد و راهى بازار مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: مزرعه نمونه آســتان قدس 
رضوى همچنين بزرگ تريــن توليدكننده ذرت و 

گوجه فرنگى در منطقه شرق كشور است.

 افزايش كارايى و بهره ورى آبيارى
 از 30 به 95 درصد 

اورعى در مورد سامانه هوشمند آبيارى زيرسطحى 
15 هكتارى در اين مزرعه نيز گفت: در اين طرح با 
استفاده از مدرن ترين سامانه ها، لوله  هاى آبيارى در 
48 سانتيمترى زير زمين به كار گرفته مى شود و 
با اســتفاده از اين روش كارايى و بهره ورى مصرف 
آب از 30 درصدى در روش سطحى به بيش از 95 

درصد ارتقا مى يابد. 
اين مقام مسئول يادآور شد: براى اجراى اين طرح 
حدود 35 ميليون تومان براى هر هكتار هزينه شده 
است و اين طرح قابليت افزايش سطح آبيارى از 15 

هكتار تا 60 هكتار را نيز دارا مى باشد.
وى كاهش مصــرف آب، كاهش رويش علف هاى 
هرز، كاهش سمپاشى، كاهش تبخير آب، كاهش 
تعريق، افزايش راندمان محصول و... را از مهم ترين 

مزاياى اين طرح دانست.
مراديان يكى از مديران كشاورزى و موقوفات چناران 
نيز به صورت ويدئو كنفرانس با اشاره به به كارگيرى 
آزمايشــى روش آبيارى قطر ه اى در مزرعه قره تپه 
اين ســازمان گفت: اين طرح از نيمه خرداد سال 
جارى در مزرعه قره تپه انجام شــده و با اين روش 
شاهد افزايش 30 درصدى سطح زير كشت و توليد 
92 تن چغندر در هر هكتار بود ه ايم و در آبان سال 
جــارى حدود 2500 تن چغندر با اين روش از اين 

مزرعه برداشت شده است.
محمدباقر قناد طوسى، مدير كشت و صنعت تربت 
حيدريــه به صورت ويدئو كنفرانس در مورد اجراى 
ســامانه آبيارى 107 هكتارى باغات پسته مزرعه 
محمدآباد اين كشــت و صنعت نيز اظهار داشت: 
بــراى اجراى اين طرح بيــش از 9 ميليارد تومان 
اعتبار توســط آستان قدس رضوى اختصاص پيدا 

كرده است.

 بايد در كشاورزى كشور نقش ايفا كنيم
همچنين در آيين افتتاح پروژه  هاى جديد كشاورزى 
آستان قدس رضوى، مديرعامل هلدينگ كشاورزى، 
دامپرورى و صنايع غذايى اين مجموعه در گزارشى 
به ارائه برنامه  هاى جارى و چشم انداز آينده پرداخت.
محمدجواد وريدى گفت: اعتقاد راســخ داريم كه 
عالوه بر احيا و بهره بردارى از موقوفات كشاورزى، 
دامپرورى و صنايع غذايى در آستان قدس رضوى 
بايد در مقوله كشاورزى كشور نيز نقش مؤثرى ايفا 

كنيم.
وى تصريح كرد: 90 درصد از منابع زمين و آب به 
عنوان موقوفات كشاورزى آستان قدس رضوى در 
اختيار مردم و 10 درصد در داخل مجموعه آستان 
قدس رضوى مطابق شــرايط و دســتورعمل  هاى 
مربــوط وجود دارد و بايد جهت اســتفاده بهينه و 
مؤثر از اين منابع و افزايش بهره ورى و توليد مناسب 

محصول بيش از پيش تالش كنيم.
وريدى متذكر شد: چشم انداز اين هلدينگ توليد 
محصوالت سالم، پايدار و اقتصادى در جهت مقوله 

ارتقاى امنيت غذايى در كشور است.
وى تأكيد كرد: آستان قدس رضوى بايد با شناخت 
و مكان يابى صحيــح، نقش خود را در زنجيره  هاى 
توليد كه بدون متصدى بوده و يا مفقود اســت به 

خوبى ايفا كند.

 تأسيس شركت بذر و نهال رضوى
اين مقام مسئول همچنين به تأسيس شركت بذر و 
نهال رضوى اشاره كرد و افزود: اهميت بذر در كشور 
ما بسيار زياد بوده و هم اكنون در بسيارى از اقالم 
كشاورزى (حدود 90 درصد) وابستگى به خارج از 
كشور وجود داشته و بايد به نقش توليد و بذر نهال 
در راستاى اقتصاد مقاومتى، اشتغال، جلوگيرى از 
خروج ارز، كاهش وابســتگى به خارج از كشور و... 

توجه اساسى شود.
وريدى با اشــاره به اينكه ايران سومين قطب دنيا 
در تنوع گيا هان دارويى به شــمار مى رود، تصريح 
كرد: شركت گيا هان دارويى رضوى با تغيير كاربرى 
در پروژه ساخت سيمان سمنگان، تأسيس شده و 
در زمينه توليــد و توزيع گيا هان دارويى به عنوان 
يك ظرفيت قابل توجه در آســتان قدس رضوى 

اقدام هاى الزم در حال انجام مى باشد.

در آستانه چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى با حضور توليت آستان قدس رضوى صورت گرفت

افتتاح و كلنگ زنى 5 پروژه كشاورزى در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى

مديرعامل به نشــر از 
برگزارى مراسم رونمايى از بيش 
 عنوان كتاب جديد به نشر 
با موضوع انقالب اسالمى همزمان 
بــا چهلميــن ســالگرد پيروزى 
ايران  اسالمى  انقالب  شكوهمند 
و با حضور توليت آســتان قدس 
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توليت آستان قدس رضوى با آيت اهللا عيسى قاسم در مشهد ديدار و گفت وگو كرد.
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آگهى مناقصه شماره ( 200971004000072)
 ( در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (مناقصه شماره 97-52  )

︋︣ ا︨︀س ﹝︀ده ١٣ ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ ︎︣وژه ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ︋︭﹢رت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
دو ﹝︣﹙﹥ ای وا﹎︢ار ﹝﹫﹍︣دد:        

︤ر﹎︣اه ﹝︡رس                 ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︑︣ان -︋  ﹠︀﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︪﹢ر︋   ︋︣ــ︀︠️ و ︑﹢︨ــ︺﹥ ز ــ︣﹋️︨  ١-  د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︫ 
﹙﹢ار آرش ﹫︀︋︀ن ﹁︣︡ ا﹁︪︀ر - ﹡︊︩︋  ︠﹫︀︋︀ن و﹫︡ د︨︐﹍︣دی –︠ 

٢- ︫︣ح ︎︣وژه: ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ ا︡اث ︋︀﹡︡ دوم آ︨︐︀﹡﹥ - ︪﹞﹥ ︻﹙﹩ - د︊︀ج ︋﹥ ︵﹢ل ٢۵ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ در ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران، 
︋︀ ﹝︡ت ا︗︣ای ﹋︀ر ۴٢  ﹝︀ه 

ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د)   ︨﹅︣︵ از ً︀ ﹁︣  ︮:﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡﹠︤اری ﹁︣آ﹎︣ ــ﹫︣ ﹝︣ا﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و︋   ︨ -٣
                                               ١٣٩٧/١١/٢۵ ــ︡ا﹋︓ــ︣ ︑ــ︀ ︑︀ر ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر ︋ــ﹥ آدرس http://www.setadiran.ir   و ﹝﹙ــ️ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د از︨ 

﹢د. ﹢ا﹨︡︋   ︧︠︣﹫﹞
ــ︀️ ﹁﹢ق و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در︨  ︀ً ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎︣ان در︮  ︲﹞﹠ــ

 ۴١٩٣۴ : ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹩﹡︀︊﹫︐︪ ﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡﹠︡. ︑﹙﹀﹟︎  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︫️︗ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را
ــ︣﹋️                                               ﹫﹞︀ن ﹨︀ و ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹁﹠﹩ -︫  ︀﹋ــ️ ا﹜ــ︿) اداره ﹋﹏ ا﹝ــ﹢ر︎  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ (︮︣﹁︀︎  ︀﹋ــ️︫  ﹞ -۴ــ﹏ ︑﹢ــ﹏︎ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤︧﹚︗  رخ ١٣٩٧/١٢/١١ و ︑︀ر﹢﹞ ﹤︊﹠ ــ︀︻️ ١۶ روز︫  ︨ــ︀︠️ و ︑﹢︨︺﹥ ز︣︋﹠︀﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︪﹢ر ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨ 

︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/١٢ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︊︀ر﹊ و در ︮﹢رت ﹜︤وم .︫︡︀︋ ﹩﹞ ق﹢﹁ ︀دات ٣ ﹝︀ه از ︑︀ر﹠︪﹫︎ ︡ت ا︻︐︊︀ر﹞

﹥ ﹝︊﹙︼  ۶۴٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ر︀ل ﹝﹫︊︀︫︡.       ︀ل ١٣٩٧︋  ︀﹡︡ ﹁︣ود﹎︀ه︨  ︀﹥ راه، راه آ﹨﹟ و︋  ︀ی︎   ︋️︨︣﹁ ︣ا︨︀س ︣آورد :︋   ︋-۵
︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ١٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫﹍︣دد.   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞ -۶

٧- ﹝﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور ︵︣ح: ﹁︣ار﹨︧︀ز ﹁﹟ ( ︑﹙﹀﹟ : ٨٨٣٣٣٠٨١  )
﹥ ﹡︪︀﹡﹩ http:\\iets.mporg.ir  ﹡﹫︤ ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ ا︨️.  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋   ︎﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ ︀﹠﹝︲

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ٣٧١٠٨٠/ م ا﹜︿ ۴١٩۴

« آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن/ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای) » ﹡﹢︋️ اول
 ️︀︻ر ︀ ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹋︀﹐ی ﹝﹠︡رج در ︗︡ول ز︣ را︋  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ر و از﹢︪﹋ ﹩و ا︗︣ا ﹩︐︺﹠︮ ︡﹫﹛﹢︑ ،﹩︨︡﹠﹞ ︡ا﹋︓︣ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑﹢ان ﹁﹠﹩ و ن﹢﹡︀﹇
                            ،️﹫﹑ ︣︡اری ﹡﹞︀︡. ﹜ــ︢ا ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن/︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن وا︗︡︮  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ (ــ﹉ ﹝︣﹙ــ﹥ ای)︠ 
﹥ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀اوراق ا︨ــ︐︺﹑م ارز ️﹁︀ر در﹢︷﹠﹞ ﹤  ︋٩٧/١١/٢۵ ︡ا﹋︓︣ ︑ــ︀ ︑︀ر ︡﹠﹡ــ﹩ ︑﹢ا﹞
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١﹢﹚︋ -︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ️﹋︫︣ــ
 ️﹁︀اوراق ﹝︢﹋﹢ر را در  iets.mporg.ir آدرس ﹤ ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋   ︎﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ︣ ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋ ﹥ ︑﹢﹏ اوراق︋   ︋️ ︊︧﹡ ٩٧/١٢/٠٩ ︀ر︑ ︀ ︑ ︣ ︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ اوراق، ︡ا﹋︓ ︡ و︎  ﹠︀﹝﹡

تعدادشرح كاالرديف
مدت تحويل 

محل تامين اعتبار محل تحويل كاالكاال

1
تامين 2500 دستگاه كنتور مولتى جت خشك سايز 1/2 با 

كالس كارى R 160 مطابق با مشخصات فنى مندرج در اسناد 
مناقصه

60 روز2500
انبار شركت آب 

وفاضالب خراسان 
رضوى

منابع داخلى شركت 
(غير عمرانى)

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

ع ۹
۷۱
۷۰
۴۲

 ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری(﹡﹢︋️ اول) 
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤  ︋ (︡︡︗ ︀ه ــ︳ ا﹡︐﹆︀ل آب ــ ︣﹠︀ران –︠  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح آ︋︨︣ــ︀﹡﹩︫  ︡﹝︀ت︎  ــ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
٢٠٠٩٧١۴۴۶٠٠٠١٠١  را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان 
ــ︀﹝︀﹡﹥  ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀ــ﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م 
 ︀ز﹡︡. ︑︀ر  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ار︨︀ل  ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٧/١١/١٨ ﹤﹡︀﹞︀ ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨ 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١١/٢٧

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/١١
ــ︡ف ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د –ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 

︑﹙﹀ــ﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۷۱
۷۰
۱۵

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره ٢۵٧/د/٩٧ (﹡﹢︋️ اول)

︣ق ︠︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در﹡︷ــ︣دارد از﹝﹏ ا︻︐︊ــ︀رات دا︠﹙﹩  ︫ــ︣﹋️ ︑﹢زــ︹ ﹡﹫︣وی︋ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵از ﹏رد ﹡﹫︀ز  ، ︋﹥ ︫ــ︣ح ︗︡ول ذ﹢﹞ ﹩﹛︀︐﹫︖ر ︑﹊﹀︀ز د﹢︐﹠﹋ ︡︣︠ ﹤︋ ️︊د﹡︧ــ﹢︠
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀ــ︡. داو︵﹙︊︀ن ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
ــ︀                              http://iets.mporg.ir︀ــhttp://www.tavanir.org.ir ︋ــ﹥ ︨ــ︐︀︀ی   ٩٧/١١/١٨ ــاز︑︀ر
︣ح ﹝﹠︡رج درا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹢د را ﹝︴︀︋﹅︫  ﹫︪﹠︀دی︠  http://www.skedc.ir ﹝︣ا︗︺﹥ و  ﹇﹫﹞️︎ 
﹙﹢ار  ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١۴ روز ︫ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٧/١١/٢٧ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ︋﹫︣︗﹠︡_︋ 
︎﹫︀﹝︊︣ا︻︷﹛(ص)_︀︨️ اداری_︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩، ︋︭﹢رت ﹝︣ و ﹝﹢م 
︫︡ه ︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢۴٠٠۵٧٠ -٠۵۶ 

   .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞︀س

شرحشماره مناقصهرديف

مبلغ تضمين    
(ضمانتنامه بانكى 

يا واريز نقدى)
ريال

تاريخ،روز و 
ساعت افتتاح 

محل افتتاح پاكاتپاكات الف و ب  

1/000/000/000خريد كنتور تكفاز ديجيتالى257/د/197
 97/11/28

يك شنبه
ساعت 15

خراسان جنوبى،بيرجند، 
بلوار پيامبراعظم،سايت 

ادارى،شركت توزيع نيروى برق 
خراسان جنوبى، سالن جلسات

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى 

/ع
۹۷
۱۷
۰۲
۳



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   پنجشنبه 18 بهمن 1397 1 جمادی الثانی 1440 7 فوریه 2019   سال سی و دوم  شماره 8900 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

مجوز واردات گوشت با ارز نیما و بدون سود بازرگانی صادر شد  با تصویب هیئت وزیران و با هدف تأمین نیازهای مصرف جامعه، واردات گوشت با ارز نیما و سود بازرگانی صفر تعیین شد. وزارت 
صنعت موظف شد نسبت به توزیع مناسب تر گوشت های وارداتی با ارز یارانه ای اقدام کند.هیئت وزیران همچنین وزارت اقتصاد را موظف کرد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در مراحل ترخیص 

گوشت از بنادر اقدام کند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r آسیب شناسی قانون کار 
جهت بهبود »مقررات بازار کار« 

عرفانه فتحیان کارشــناس ارشــد کارآفرینی دانشگاه تهران: 
آسان ســازي فضاي كسب و كار از جمله الزامات و پيش زمينه هاي رشد 
اقتصادي اســت. در هر كشوري كه مقررات كسب و كار بنگاه ها، پرهزينه 
و دردسرزاست،  بنگاه ها تمايل بيشــتري به فعاليت در بخش غيررسمي 
دارند. در ســال ۲۰۱۹، بانک جهانی وضعيت ســهولت انجام كســب و 
كار در ۱۹۰ كشــور و در ۱۱ حوزه شــامل: شروع كســب وكار، دريافت  
مجوزهای ســاخت، دريافت برق، ثبت مالکيت، دريافت اعتبار، حمايت از 
سرمايه گذاران خرد، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، 
حل وفصل ورشکستگی و مقررات بازار كار را مورد بررسی قرار داده است.

 مقررات کار منجر به دو نوع هزینه برای بنگاه داری 
براي ايجاد و اداره يک واحــد  اقتصادي، رعايت كليه مقررات مزبور الزم 
و اساســي است، اما قانون كار به  لحاظ اثري كه به نحوه فعاليت هر بنگاه 
اقتصادي مي گذارد، در اين ميان جايگاه ويژه دارد، اما به طور كلي تنظيم 
مقررات بازار كار منجر  به  شــکل گيري  دو نوع هزينه براي بنگاه  مي شود . 
نوع اول، هزينه هاي دستمزدي شامل پرداخت هاي بنگاه بابت زمان صرف  
شده  توســط  هر كارگر براي انجام كار است و هزينه هاي غيردستمزدي، 
مثل حق بيمه ، مزاياي پايان كار و حق سنوات هستند. اين گونه هزينه ها 
موجب مي شــود كه نيروي كار به عامل  شبه  ثابتي  در توليد بدل شود كه 

هزينه هاي آن به همراه افزايش و كاهش ساعات كار  تغيير  نمي كند.

 ناتوانی قانون کار در اهدافش
با تصويب قـانون كـــار ۱٣٦۹، امکان مداخله دولت در روابط كار بيش 
از گذشــته  فراهم  شــد و به بيانی ديگر اين قانون  كالبــد  ايجاد  نظم و 
برقــراري تعادل فيمابين منافع كارگران و كارفرمايان يعني عوامل توليد 
و سرمايه به شمار مي آمد ، اما متأسفانه اين قانون در نيل به اهداف خود  
توفيق  قابل توجهي نداشــته اســت كه داليل آن را مــي توان در موارد  

ذيل  برشمرد:
۱- حمايت افراطي از نيروي كار و نگاه  يک سويه  در برخي مـــوضوعات 
قانون كار مانند تعليق  قرارداد  كار، اخراج و تأمين امور رفاهي غيرمرتبط 
با كار كه هر چند در مقام  عمل  نيز تحقق نيافته، لکن آثار  رواني  سوء بر  
سرمايه گذاري  داشته است. به طوری كه تعداد آراي مراجع  حل  اختالف 
مبني   بر بازگشــت به كار  كارگر بسيار كمتر  از  موارد صدور رأي بر خاتمه  

كار  بوده است.
۲- تعهدات اساسي دولت كه در اصول قانون اساسي مانند بند يک  اصل  
٣ و اصول ۲۹، ٣۰ و ٣۱ آمده  و عمدتاً  ناظر  بر تأمين اجتماعي  و خدمات  
رفاهي مي باشــد اكثراً بر عهده كارفرما گذارده شــده كه موجب  افزايش 

هزينه هاي توليد، كاهش  سرمايه گذاري و تقليل اشتغال شده است. 
٣- عدم اســتفاده كامــل از ظرفيت هاي  موجود  در قانــون كار از جمله 
تعلل  و تأخير  نهادهاي  تصميم  گير  در اين قانون  جهت  پاســخگويي بهينه 
نيازهاي روز جامعــه؛ براي مثال عدم تصويب آيين نامه تبصره يک  ماده  
٧ در  ارتبــاط با تعيين حداكثــر مدت موقت براي  كارهــاي  با  طبيعت  

غيرمستمر  است.
٤- در شرايطي كه كاهش هزينه هاي توليد مهم ترين عامل در ايجاد رونق 
اقتصادي و موفقيت  در  رقابت هاي اقتصادي حاصل از جهاني شدن اقتصاد 
مي باشــد، محدوديت كارفرمايان در تغيير شرايط كار و نيز تغيير ساختار 
توليد و تحرک مثبت و تحمل هزينه هاي سنگين در اين روند ، مانع  جدي 

در سرمايه گذاري تلقي مي گردد.
راه های برون رفت از چالش های مقررات بازار كار به عنوان يکی از عوامل 
مؤثر بر ســهولت كسب و كار، يقيناً از جنس حقوق و قواعد است و جز با 
چرخش ســاختار حکمرانی به سمت فعاليت های جامعه و اجتماع محور 

محقق نمی گردد.

یادداشت

 اقتصاد/ زهرا طوســی  حاصل ســفر اخير 
عبدالناصر همتی به عراق، يک توافقنامه بانکی 
ميان دو كشــور بود كه جزييــات يک مکانيزم 

پرداخت مالی را  مشخص كرده است. 
دوم ارديبهشت امســال، جهانگيری معاون اول 
رئيس جمهور شيوه فروش ارز حاصل از صادرات 
را ابــالغ و برای ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات 
صادركنندگان تعيين تکليف كرد.صادركنندگان 
كاال موظف شــدند كه ظرف ٦ مــاه ارز حاصل 
از صــادرات خود را از طريــق، واردات در مقابل 
صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به 
بانک ها و صرافی های مجاز يا سپرده گذاری ارزی 

نزد بانک ها به كشور برگردانند.
اما اين دستورعمل يک استثنای مهم داشت و آن 
به معافيت صادركنندگان به مقصد نهايی عراق 
و افغانستان مربوط می شد. اما با تغيير و تحول 
در بدنه بانک مركزی و دســتورعمل جديد اين 
معافيت برداشته شد. با دستورعمل جديد فعاالن 
اقتصادی، بايد ارز رسمی ناشی از صادرات خود 
را به كشور بر می گرداندند كه دينار از شمول آن 
خارج بود. با دامنه دار شدن اين مشکل صادرات 

به عراق به نصف كاهش يافت.

هیچ مکانیزمی برای برگرداندن ارز نبود
نايب  سيد حميد حســينی 
رئيس اتاق مشــترک ايران و 
عراق در گفت و گو با خبرنگار 
ما توضيح می دهد: تا قبل از 
اينکــه پيمان ســپاری ارزی 
اجباری بشود صادركنندگان ايرانی با استفاده از 
سيستم صرافی عراق كارشان را انجام می دادند. 
خريدارعراقــی پولش را بــه صرافی های عراق و 
اقليم كردســتان می داد و صادركننــده ايرانی 

ريالش را دريافت می كرد. 
وی با اشاره به اينکه دينار در كشور ما ارز رسمی 
نيست،ادامه می دهد: بعد از لزوم تعهد ارزی برای 
صادركنندگان هيچ مکانيسمی برای اينکه بشود 
پول را برگرداند وجود نداشــت، چون هم دينار 
مورد پذيرش واقع نشــد و هم صادركنندگان ما 
حســابی در بانک های عراقی نداشتند، از طرفی 

امــکان واردات كاال هم از عراق وجود نداشــت؛ 
بنابراين صادرات با عراق طی ماه های گذشته با 

مشکل روبه رو شده بود.

 بانک مرکزی خریدار دینار صادرات شد
وی افزود: با پيگيری هايی كه شد بانک مركزی 
قانع شد كه می تواند يک سيستم مالی را پياده 
كند، به اين شــکل كه كاری كه صرافی ها انجام 
می دادند بانک هــای ايرانی در عــراق بر عهده 
بگيرند؛ بنابرايــن به بانک های ايرانی دســتور 
داد كه به نمايندگی از بانــک مركزی، دينار را 
از صادركننــده خريــداری كنند و در ســامانه 
ثبت كنند و بانــک مركزی خودش خريدار اين 
دينار باشــد.وی با اشاره به اينکه در توافق انجام 
شــده صادركنندگان ايرانی می توانند از طريق 
بانک های عراقی فعاليت كننــد، ادامه می دهد: 
در اين مکانيسم الزم بود هماهنگی هايی با طرف 
عراقی انجام بشود و ظاهراً در اين سفر بانک های 
عراقی نيز اعالم آمادگی كردند كه برای بانک های 
ايرانی حساب ديناری باز كنند و بانک های ديگر 
ايرانی به غير از بانک ملی و پارسيان نيز بتوانند 
در اين فرايند فعال شوند و شركت های عراقی هم 
می توانند در بانک های ايرانی افتتاح حساب كنند 

و مبادالت خود را با دينار انجام دهند.
اصغر بالسينی اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار 
ما ســفر رئيس بانک مركزی ايران در شــرايط 
كنونــی را موضــوع مهمی می دانــد كه داليل 
متعددی می تواند حائز اهميــت بودن آن را به 

تصوير بکشد.
وی با اشاره به اينکه حجم تجارت بين دو كشور 
در ســال جاری به رقمی نزديک به ۱٣ ميليارد 
دالر رســيده است، اين مسئله را بيانگر اهميت 

بازار عراق برای صادركنندگان ايرانی دانست.
به گفته بالســينی، يکی از موارد قابل توجه در 
مراودات تجاری با عراق تبادالت دولتی اســت 
كه از آن جمله می توان به صادرات برق اشــاره 
كرد كه به داليل مختلفی امکان وصول پول برق 
صادراتی ايران فراهم نبود از اين حيث نيز سفر 
رئيس بانک مركزی ايران به عراق سفر بسيار پر 

اهميتی است.

 تنوع در بازارهای ایران
بالســينی تصريح می كند: شايد اهميت سفر به 
عراق را از اين جهت نيز می توان مورد بررســی 
قرار داد كه به طور سنتی يکی از حوزه هايی كه 
امکان تعيين نرخ دالر بــرای ايران در آن اتفاق 

می افتد بازار سليمانيه عراق است.از سوی ديگر 
بازار دبی و بازار هرات نيز نرخ دالر را تعيين كرده 
و با تغييری در بازار داخلی ايران عامل تعيين نرخ 
بازار آزاد به شمار می روند. بی ترديد حضور و ورود 
بانک مركزی در اين زمينه در ســفر به عراق و 

مذاكره بسيار ضروری بود و قطعاً اين سفر منجر 
به ايجاد تنوع در بازارهای ايران می شود. 

وی با بيان اينکه بازارعراق به 
عنوان بازار مهمی كه قابليت 
افزايش صــادرات و تبادالت 
تجاری تا ۲۰ ميليارد دالر در 
سال را داشته باشد، می تواند 
به گسترش تبادالت تجاری طرفين كمک كند، 
عنوان می كند: توافقات قابل توجهی در ســفر 
رئيس بانک مركزی به عراق صورت گرفته كه از 
آن جمله می توان به برخورداری بانک مركزی از 
حســاب يورويی و ديناری و ايجاد شعبه بانکی 
در ايران توســط عراقی ها اشاره كرد.وی يادآور 
می شود: در شرايطی كه آمريکا تحريم های خود 
را افزايش داده تنوع بخشــی به بازاردر زمينه 
قيمــت گــذاری ارز در بازارهايی مثــل بازار 
سليمانيه عراق و اينکه بانک مركزی بتواند در 
آن عرصه حضور داشته باشد بسيار مؤثر خواهد 
بود.بــه گفته اين اقتصــاددان بانک مركزی با 
توجــه به قدرتــی كه دارد هــر گاه به صورت 
فعاالنه و نه منفعالنه در بازارهای ارز مداخله و 
ورود كرده توانسته از تنش های بازار ارز بکاهد؛ 
بنابراين رويکرد فعاالنه بانک مركزی را بايد به 

فال نيک گرفت.
دكتر مجيد شاكری اقتصاددان 
نيز در كانال تلگرامی خود اين 
تصميم بانک مركزی را مثبت 
ارزيابی كرد و نوشت:نمی توانم 
انکار كنم كه  به اين سفر به 
موقع به جا، درســت و با نتيجه صحيح بســيار 
اميــدوارم و فراموش نمی كنم كه چنين نتيجه 
مثبتی ضمن دقت نظــر مقامات بانک مركزی 
ادامه سياســت درســت امنيتی ايران در غرب 

اسياست.
در مقابل منطق پيشــنهادی طــرف اروپايی 
)فروش دســتاوردهای امنيتی ايران در غرب 
آسيا به ازای ايجاد دسترسی های كنترل شده 
حوالــه ای روی يورو( منطق جديدی در حال 
ظهور اســت:ايجاد نقشه ارزی جديد در بستر 

دستاوردهای امنيتی ايران

ایجاد کانال مالی ویژه بین ایران و عراق چه آورده هایی برای ما دارد؟

نقشه ارزی در بستر دستاوردهای امنیتی

حاشیه
توافق ایران وعراق چه می گوید؟
آمريکا آبان ماه امسال تحريم های  نفتی و بانکی 
را عليه ايران اعمال كرد تا عمالً راه های مبادالت 
تجاری ايران با كشورهای خارجی را مسدود كند.  
بانک مركزی از كشــور عراق به عنوان گزينه ای 
كه می تواند روزنه ای برای مبادالت تجاری ايران 
با  كشــورهای ديگر باشد، استفاده كرده است تا 
در صورتــی كه محدوديت هــای تحريمی مانع 
مبادالت تجاری ايران با ديگر كشــورها شــود، 
عراق به مثابــه  دريچه اقتصاد ايران با دنيا عمل 
كــرده و به عنوان يک كانال ويــژه برای تأمين 
نيازمندی های كااليی و ارزی كشــور  اســتفاده 
شــود. حال براساس توافق دو كشور، بدهی های 
ناشی از صادرات گاز و برق ايران به عراق براساس 
دســتور پرداخت بانک مركزی ايران  پرداخت يا 

منتقل می شود و درآمدهای صادرات آينده نيز 
در همين چارچوب مورد استفاده قرار می گيرد. 
 همچنيــن صادركنندگان ايرانــی می توانند از 
طريق بانک های عراقی فعاليت كنند و در همين 
راستا نيز بانک های ايرانی می توانند  در بانک های 
عراقی حساب ديناری و يورويی داشته باشند .  بر 
اين اساس، مبادالت گاز و نفت با اين حساب ها 
انجام می شود. همچنين شركت های عراقی هم 
می توانند در بانک های ايرانی افتتاح حساب كنند 
و مبــادالت خود را با دينــار انجام دهند .  بر اين 
 اساس، رئيس بانک الرشيد عراق پيش قدم شده 
و پيشنهاد تأسيس يک شعبه اين بانک در ايران 
را داده كه با اســتقبال طرف ايرانی  روبه رو شده 

است. 

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٢۶-٩٧
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و︋﹙﹢︧︐︀ن  

                  ﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :︻﹞﹢﹝﹩  ︣﹞  ﹉﹙﹥ ای
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻︊︀رت ا︨ــ️ از ︣︠︡ ا﹡﹢اع ︑︣ا﹡︧ــ﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ︑﹢ز︹ ︋︪ــ︣ح ︗︡ول ذ﹢︑) ﹏﹏ در 

ا﹡︊︀ر ︣︠︡ار )
شماره فراخوان در سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت
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︋ــ﹥                                                                            رــ︀ل   ١,٣١٨,۵٠٠,٠٠٠ ﹝︊﹙ــ︼  وارــ︤  ــ︀  ︋︀﹡﹊ــ﹩  ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥:  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟  ﹡ــ﹢ع  و  ﹝︊﹙ــ︼ 
︣ق  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ــ︀︣ در آ﹝︡﹨︀︫  ﹠︀م︨  ︣ق زا﹨︡ان︋  ــ︺︊﹥︋  ︀درات ︫   ︮﹉﹡︀ ︧ــ︀ب ︗︀ری١٠٣۴٠٣٨١۵٠٠٢︋ 

︨﹫︧︐︀ن و︋﹙﹢︧︐︀ن
 ﹤﹫﹚﹋ ︣︋︀ر﹎ــ︢اری ︑︭︀و ﹟﹝︲ ️︧ــ︀︋ ﹩﹞ ︀دد﹨﹠︡﹎︀ن﹠︀ر : ︎﹫︪ــ﹋ ︡﹠︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا ﹟﹫﹝︱︑ ﹏﹢︑ ﹏﹞ ز﹝︀ن و
﹝︡ارک ︎︀﹋︀ت (ا﹜︿,ب و ج ) در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١۵ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/١١ ﹡︧︊️ ︋﹥ 
ار︨︀ل ا︮﹏ ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫︣ا︳ درج ︫︡ه در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︎︀﹋︀ت ﹐ک و ﹝︣ ︫︡ه ︑︀ ﹝﹙️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ﹁﹢ق 
︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ آدرس ﹡︪ــ︀﹡﹩ زا﹨︡ان ︠﹫︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ︡﹁︀︮﹏ دا﹡︪ــ﹍︀ه ٣٧و٣٩︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت دو﹜️   ︨﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡﹠ا︨️ ︑﹞︀﹝﹩ ﹁︣ا ︣﹋︢ ﹫︧ــ︐︀ن و︋﹙﹢︧ــ︐︀ن ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم︋  ︋︣ق︨ 

︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د. 
︑︀ر  و ﹝﹏ ︋︀ز﹎︀︪﹩  ︎︀﹋︀ت :  ︎﹫︪﹠︀دات ارا﹥ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت دو﹜️ در ︨︀︻️ ١٠ روز ﹊︪﹠︊﹥  ﹝﹢رخ 

١٣٩٧/١٢/١٢ در ︨︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن ﹎︀︪︩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
︡ه  ــ ️︀︀د︫   ︨﹤ ︀︧ــ️︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت دو﹜️ , ﹝﹩︋  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در︨  در ︲﹞﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 
︭﹢ص                     ︠﹟︪ــ︐︣ در ا﹫ ﹥ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁ــ️ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ﹡︧ــ︊️︋ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۴١٩٣۴ - ٠٢١ ︑﹞︀س
﹝︡ت ﹇︣ارداد : ٣ ﹝︀ه  

 Tender.tavanir.org.ir﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ت ︮﹠︺️ ︋︣ق﹑﹞︀︺﹞ ️︀︨ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت﹋ ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞
︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت   ︎﹟﹫﹠︙﹝﹨ www.sbepdc.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹙﹢︧︐︀ن︋  ﹫︧︐︀ن و︋  ︣ق︨  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋   ︫️︀  ︨︀
﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ .  ︣﹋️ در رد ︀ ﹇︊﹢ل︎   ︫﹟ا︨️ ا ﹩︡  ︋.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞www.iets.mporg.ir آدرس ﹤︋

« ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️ ».  
︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ﹁︀﹇︡ ︨ــ︍︣ده ︀ ا﹝︱︀ ، ﹝︪ــ︣وط و﹝︡وش و ︨ــ︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر ، ︫ ﹈︭﹩ و 
︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.  ﹡︷︀︣آن و ︎﹫︪﹠︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در آ﹎﹩ وا︮﹏ ︫﹢د ﹝︴﹙﹆

امور تداركات و قراردادها شركت توزيع نيروى برق سيستان وبلوچستان

/ع
۹۷
۱۷
۰۵
۹

️ اول
︋﹢﹡

/ع
۹۷
۱۶
۴۳
۶

آ﹎﹩ ا︻﹑م ﹡︷︣ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︑︪﹫︬ ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن
 ز﹝﹫﹟ ︫︣ی  ﹡﹢︋️ دوم

    ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︑︪﹫︬ ﹝︀ده ١٢ ا︨︐︀ن ︤د ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡︷︣﹥ ︫﹞︀ره ٧۶۴  
 ️︀︤د را ︋﹥ ﹝︧ــ ۴ ︩︋ ﹩﹚︮رخ ٩٧/١٠/٣٠  ︎﹑ک ١٣/ ۵٩٣٨/٣ ا﹢﹞
٣٩٢۵٠٠ ﹝︐ــ︣ ﹝︣︋︹ ︵︊﹅ ﹋︣و﹋﹩ ذ﹏ ا﹟ آ﹎﹩ ︋︭ــ﹢رت ﹝﹢ات ا︻﹑م ﹡﹞﹢ده ﹜︢ا ︋︀ ︑﹢︗﹥ 
︋﹥ ︻︡م د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝︀﹜﹈ ︀ ﹝︀﹜﹊﹫﹟ ︎﹑ك ﹁﹢ق و ︋︀ ا︨︐﹠︀د ︋﹥ ﹝︭﹢︋﹥ ﹝﹢رخ ٧١/١١/٠٣ 
 ︀ ﹈﹛︀﹞ ︀م ﹝︣ا︑︉ را در دو ﹡﹢︋ــ️ ︋﹥ ﹁︀︮﹙﹥ ١٠ روز ︋﹥ ا︵﹑ع︷﹡ ️﹚︭﹞ ︬﹫︪ــ︑ ︹﹝︖﹞
 ﹩﹛︀﹝︐ر︨︀﹡︡ در ︮﹢رت ا︻︐︣اض ا ﹩﹞ ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︎﹑ك ﹁﹢ق﹢﹆ ︣︀︊︀ن ︨ــ︀︮ و ﹟﹫﹊﹛︀﹞
 ﹟︨︣︠ــ﹥ ﹝︀ه از ا﹡︐︪ــ︀ر آ ️﹚﹞ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ︮︀دره ﹝︣ا︑︉ ا︻︐︣اض ︠﹢د را ﹤︣︷﹡ ﹤︋
آ﹎﹩ ︋ــ﹥ ﹝︣ا︗︹ ︮︀﹜︡﹆︑ ﹩︀︱﹇ ﹤﹛ دار﹡︡ در ︮﹢رت ︻ــ︡م ا︻︐︣اض در ﹁︣︗﹥ ز﹝︀﹡﹩ 

︀د ︫︡ه ﹡︷︣﹥ ︮︀دره ﹇︴︺﹩ ا︨️ .

اداره ار︑︊︀ط و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︤د

اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی
 ا︨︐︀ن ︤د
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

 كمتر از 6 درصد ازدواج هاى دانشجويى به طالق منجر شده است  مهر: رئيس نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاه ها گفت: آخرين ارزيابى از ازدواج هاى دانشجويى كه طى سال 90 تا 96 انجام گرفته، 
نشان مى دهد كه ازدواج هاى دانشجويى از ثبات بيشترى برخوردارند.حجت االسالم مصطفى رستمى گفت: آمارى كه به ثبت احوال كشور ارائه داده ايم،حدود 5,9 درصد يعنى زير 6 درصد ازدواج هاى دانشجويى به 

طالق منجر شده است.وى افزود: نيمى از طالق ها در پنج سال نخست زندگى رخ مى دهد.

معاون پرستارى وزارت بهداشت: 
19 هزار پرستار جذب مى شوند

گروه جامعــه- محمود مصدق: 
معاون پرســتارى وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــكى كمبود 
پرســتار را مهم ترين مشــكل اين 
معاونت دانســت و گفت: مســئله 
كمبود شديد پرستار همه چيز ما را 
تحت تأثير خود قرار داده و موجب 
اضافه كارى اجبارى پرستاران شده 

است.مريم حضرتى، در نشست خبرى صبح ديروز خود در پاسخ به قدس افزود: 
پرستاران تا حدى مى توانند با اضافه كارى بيشتر از توانشان ارائه خدمت كنند؛ 

بنابراين كمبود نيروى پرستار در مجموع بيشتر به مردم آسيب وارد مى كند.
وى اجرا نشدن قانون بازنشستگى پيش از موعد را براى پرستاران از كمبود نيروى 
پرستارى خواند و اظهار داشــت: 90 درصد پرستاران ما در بيمارستان ها فعال 

هستند، در حالى كه به پرستارى جامع نگر نياز داريم.
وى افزود: آقاى نمكى وزير بهداشــت در روز پرستار قول جذب 19 هزار نيروى 
پرستارى در سال هاى 98 و 99 را داده اند كه اميدواريم اين اتفاق بيفتد تا بخشى 
از مشكالت اين حوزه برطرف شــود. البته در سه سال گذشته 27 هزار نيروى 

پرستارى جذب شده اند كه 15 هزار نفر آن ها نيروهاى رسمى هستند.
وى گفت: ما مى بايست به ازاى هر 4 پرستار، يك كمك پرستار جذب كنيم.

حضرتى با اشــاره به اين كه ما در 30 سال آينده با سونامى سالمندى در كشور 
مواجه مى شويم، تصريح كرد: بر اين اساس بايد با جذب پرستار و كمك پرستار 

خود را براى آينده، هرچه بيشتر آماده كنيم. 
حضرتى در خصوص وضعيت مهاجرت پرستاران هم گفت: آمار دقيقى از ميزان 
مهاجرت پرستاران ايرانى نداريم؛ اما بررسى ها نشان مى دهد كه ساالنه بين 500 
تا 5000 پرستار مهاجرت مى كنند، ولى طبق گزارش سازمان نظام پرستارى، در 

سال 200 پرستار درخواست مهاجرت مى دهند.

اظهار نظر وزير علوم درباره تجميع مراكز علمى
دانشگاه ها الغر مى شوند
مهــر: وزير علــوم گفــت: طرح 
ساماندهى مراكز آموزش عالى كشور 
در دست تهيه است و بر اساس اين 
طرح مراكز علمى و دانشــگاه هاى 
كوچك، تجميع و به عنوان شبكه 

علمى فعاليت مى كنند.
منصور غالمى بــا بيان اينكه بحث 
تعطيلى مراكز علمى و دانشــگاهى 

مطرح نيست، افزود: دانشگاه هاى پيام نور به شهرهاى بزرگ تر منتقل مى شوند 
ـ كاربردى كه برخى دســتگاه هاى دولتى آن ها را ايجاد  و دانشــگاه هاى علمىـ 
كرده اند به بخش خصوصى سپرده مى شوند.غالمى گفت: دانشگاه آزاد اسالمى نيز 
طرحى را براى ساماندهى مراكز علمى خود با توجه به كاهش دانشجو پيگيرى 

مى كند.
وزير علوم افزود: دانشگاه هاى كشور آمادگى دارند براى هر دستگاهى كه بخواهد، 
نيروى انسانى تربيت كند و ضرورى نيست كه هر دستگاهى براى خود دانشگاه 

داشته باشد.
وى گفت: البته برخى دستگاه ها بر اساس قانون براى خود دانشجو تربيت مى كنند.

رئيس كميسيون بهداشت مجلس: 
رئيس جمهور از جامعه پزشكى عذرخواهى كند

خانه ملت: رئيس كميسيون بهداشــت و درمان طى پيامى از اظهارات رئيس 
جمهور در صحن علنى مجلس در مورد جامعه پزشكى انتقاد كرد. 

در پيام حســينعلى شــهريارى خطاب به دكتر روحانى آمده است: «از شما و 
بسيارى امثال شما مى پرسيم، اين چه رسمى است كه مسئوالن عالى رتبه خود 

را مقيد نمى دانند كه در باب هر موضوعى اظهار نظر نكنند.» 
در ليست دانه درشت هاى فاسد در حوزه اقتصاد و اخالق نظرى بيندازيد، و آمار 
پزشكان و پرستاران و جامعه خدوم بهداشت و درمان را از اين مجموعه خاطى كه 
ملك و مملكت را به سراشيبى سقوط نزديك كرده استخراج كنيد در چند پرونده 

شرم آور از اين فجايع كه دامنگير مردم شده است، نام اين عزيزان را ديده ايد؟
وى ادامه مى دهد: امروز نيز با شــجاعت تمــام از گفته هاى توهين آميز خود، از 
جامعه خدوم پزشكى كشور عذرخواهى كنيد.در هر موردى اظهار نظر نكنيد كه 
از شــأن خود مى كاهيد و معنى و مفهوم صحيح برابرى و عدالت را از مشاوران 

دانشمند خود بپرسيد و متوجه درك اشتباه خود از اين مفاهيم شويد.

عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس:
ايران از نظر رشد علمى جزو 20 كشور نخست دنياست

خانه ملت: محمــد دهقانى نقندر؛ 
عضو كميســيون قضايى و حقوقى 
مجلس گفت: در زمينه رشد و جهش 
علمى جزو 20 كشــور نخست دنيا 
هســتيم البته اين وضعيت ما را قانع 
نمى كند و بايد گفــت اين وضعيت 
بــا آرمان ها و اهــداف انقالب فاصله 
بسيارى دارد.وى افزود: بدبينانه ترين 

ارزيابى ها كه توســط آمريكايى ها صورت گرفته نشان داده كه ايران به لحاظ قدرت 
اقتصادى جزو 13 كشور نخست دنياست، اما بررسى ها توسط برخى از سازمان هاى 
مطالعاتى اروپا نشان مى دهد كه ايران جزو 7 كشور اول دنياست.دهقانى گفت: انقالب 
اســالمى امكان خودپااليشى در كشور دارد به نظر من در 40 سالگى انقالب، ملت 
ايران بيش از همه زمان ها به يك بلوغ سياســى بى نظيرى رســيده اند و امروز اين 
امكان فراهم شده است تا با توجه به تجربيات گذشته از ظرفيت خودپااليشى انقالب 
استفاده شود تا ملت بتوانند خود را از يك جريان دنياپرسِت قدرت پرست كه متأسفانه 

بخش مهمى از آن ها دچار غربگرايى و بيگانه پرستى شده اند نجات دهند.

رئيس دانشگاه آزاد تأكيد كرد
انتقاد از طرح دولتى سازى دانشگاه آزاد 

مهر: رئيس دانشگاه آزاد اســالمى گفت: موضوع اصالح اساسنامه اين دانشگاه 
اصالً مطرح نيست و بحث هايى كه در اين زمينه صورت مى گيرد دقيق نيستند.

محمدمهدى طهرانچى در پاســخ به اين پرسش كه برخى نمايندگان مجلس 
موضوع اصالح اساسنامه دانشگاه آزاد را مطرح كرده اند، گفت: اساسنامه دانشگاه 
آزاد در شوراى عالى انقالب فرهنگى به تصويب رسيده و براساس توافقى كه ميان 
مجلس و اين شــورا صورت گرفته، قرار است مجلس به موضوعاتى كه از سوى 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى مصوب مى شود، ورود نكند.وى خاطرنشان كرد: 
برخى ها موضوع دولتى سازى اين دانشگاه را مطرح مى كنند كه موضوع مقبولى 
نيست.طهرانچى با بيان اينكه سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش بر 
عملكرد دانشگاه آزاد نظارت دارند، تأكيد كرد: وزارت علوم نظارت كامل بر عملكرد 
اين دانشگاه دارد.همچنين سه نفر از اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى نيز به 

نمايندگى از اين شورا در هيئت امناى دانشگاه حضور دارند.

توصيه رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور:
آخر اين هفته سفر نرويد

تسنيم: رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور گفت: انتظار داريم از 
پنجشنبه بعدازظهر و بخصوص جمعه محورهاى مواصالتى استان هاى غربى و شمال 
غربى كشــور درگير برف و باران شود كه اين بازه زمانى براى سفر مناسب نيست.

سرهنگ نادر رحمانى گفت: به دليل برودت هوا، شب هنگام و ابتداى صبح جاده هاى 
كوهستانى لغزنده است و رانندگان بايد توجه ويژه نسبت به اين موضوع داشته باشند.

رحمانى از رانندگان خواست حتماً پيش از آغاز سفر، تجهيزات زمستانى خودرو را 
كنترل كرده، لباس گرم و زنجيرچرخ به همراه داشته و پيش از ورود به محورها باك 
بنزين خودروى خود را پر كنند.وى يادآور شــد: شماره تلفن 88255555 مربوط 
به مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا به صورت شــبانه روزى آماده 

پاسخگويى به شهروندان درباره آخرين وضعيت راه هاى كشور است.

خـــبر

گروه جامعــه- محمود مصدق: 

درمان و آموزش پزشــكى كمبود 
پرســتار را مهم ترين مشــكل اين 
معاونت دانســت و گفت: مســئله 
كمبود شديد پرستار همه چيز ما را 
تحت تأثير خود قرار داده و موجب 
اضافه كارى اجبارى پرستاران شده 

وزير علــوم گفــت: طرح 
ساماندهى مراكز آموزش عالى كشور 
در دست تهيه است و بر اساس اين 
طرح مراكز علمى و دانشــگاه هاى 
كوچك، تجميع و به عنوان شبكه 

منصور غالمى بــا بيان اينكه بحث 
تعطيلى مراكز علمى و دانشــگاهى 

محمــد دهقانى نقندر؛ 
عضو كميســيون قضايى و حقوقى 
مجلس گفت: در زمينه رشد و جهش 
 كشــور نخست دنيا 
هســتيم البته اين وضعيت ما را قانع 
نمى كند و بايد گفــت اين وضعيت 
بــا آرمان ها و اهــداف انقالب فاصله 
بسيارى دارد.وى افزود: بدبينانه ترين 

خبر

 جامعه/ اعظم طيرانى  انقالب اســالمى 
ايران؛ خيزشــى بزرگ و تحولى شــگرف 
در تمامى شــئون جامعه است كه ثمرات 
آن قابل كتمان نيست.مقايســه 40 ســال 
ثمرات اين انقالب با آنچــه پيش از آن در 
نظام ستمشاهى صورت گرفته خود گوياى 
نقش مردم و تدبير مديرانى است كه باوجود 
فشارهاى بين المللى بخش قابل مالحظه اى 

از راه توسعه را بخوبى پيموده اند.
بــراى آنكه تصويرى روشــن از اين ادعا را 
ترســيم كنيم بخشــى از فصــل تحوالت 
اجتماعــى اين چهار دهه را با يكديگر مرور 

خواهيم كرد. 

 كسب رتبه 21 جهان
 در مقاالت علمى و كيفى

ســنگرداران علمى كشــور در چهار دهه 
گذشــته نه تنها هيچ گاه مرعوب توســعه 
علمى غرب نشدند كه حتى در مقاطعى نيز 
گوى سبقت را از رقيبان بين المللى ربوده اند.

به گفته محمد مهدى نــژاد نورى؛ معاون 
سابق پژوهشى وزارت علوم، پس از انقالب 
اسالمى برخالف گذشــته محيط دانشگاه 
داراى روحيه خودبــاورى و اتكا به نفس و 
توليد علم شد به گونه اى كه امروز درحوزه 
دســتاورد هاى دفاعى جزو قدرت هاى برتر 
نظامى دنيا هســتيم و در حــوزه فضايى 
تمامى اجزاى فضايى را خودمان مى سازيم. 
عالوه بر اين در حوزه هاى هوايى، هسته اى، 
دريايى، زيستى و فناورى نيز دستاورد هاى 
بسيارخوبى به دســت آورده ايم؛ به گونه اى 
كــه 380 ميليارد تومــان درآمد از فروش 

محصوالت نانويى داشته ايم. 
وى از افزايش شــمار نشريات علمى كشور 
از 20 نشــريه در سال 57 به 1049 نشريه 
و افزايــش مقاالت چاپ شــده بين المللى 
از 669 مقالــه به 53 هزار مقاله مى گويد و 
اينكه در اين مدت شمار دانش آموختگان 
زن دانشگاه ها نيز از 6 درصد در سال 57 به 

45 درصد افزايش يافته است. 

 كسب رتبه نخست 
در بين كشور هاى مديترانه 

ارتقــاى برنامه هاى بهداشــتى و درمانى از 
جمله نشــانه هاى افزايش اميد به زندگى و 
نيز يكى از شاخص هاى سنجش پيشرفت و 
عقب ماندگى كشورهاست. انقالب اسالمى 

ايران تحولى شــگرف در ايــن حوزه ايجاد 
كرده است. معاون بهداشت وزير بهداشت با 
اشاره به اين موضوع مى گويد: قبل از پيروزى 
انقالب اسالمى، از هر 1000 كودك، حدود 
 130 كودك به يك ماهگى نمى رسيدند و 
 خانواده ها 120 كودك را قبل از يك سالگى 
از دست مى دادند. همچنين از هر 100 هزار 
مادر باردار، حدود 245 مادر به دليل  عوارض 

باردارى و زايمان فوت مى شدند. 
عليرضا رئيســى اضافــه مى كنــد: تعداد 
پزشكان كه مجموعه اى از پزشكان ايرانى و 
خارجى بودنــد در آن زمان حدود 14 هزار 
 و 700 نفر و پوشــش واكسيناســيون 30 
درصد بود. در آن زمــان فقط 600 تا 610 
دانشجوى پزشكى داشــتيم؛ اما امروزه در 
همه  شــاخص ها به كمتر از يك دهم مرگ 
و مير رسيده ايم و ســال هاست از بين 23 
كشــور مديترانه رتبه نخســت را كســب 
كرده ايم. اين مســئول ادامه مى دهد: امروزه 
تعداد دانشــجويان پزشكى حداقل به باالى 
6000 نفر رسيده و حدود 140 هزار پزشك 
ماهر و تربيت شــده با  ساختار مدرن كشور 
داريم. پوشش واكسيناسيون به100 درصد 
رسيده و واكسن هاى جديدى نيز به پروتكل 
واكسيناســيون اضافه شده و امروزه به هيچ 
خدمت پزشكى در خارج از مرزها نياز نداريم. 

 خودكفايى 97 درصدى توليد دارو 
صنعت دارويى ايران صنعتى با بيش از 70 
ســال سابقه اســت، اما اين صنعت قبل از 
انقالب اسالمى رونقى نداشت و بحث دارو 

بيشتر به صورت واردات مطرح بود.
كيانوش جهانپور؛ سخنگوى سازمان غذا و 
دارو بــا بيان اين مطلــب در گفت و گو با ما 

مى گويد: توان توليد دارو تا پيش از پيروزى 
انقالب اسالمى تنها 25 درصد بود در حالى 
كه پــس از انقالب صنعت دارو توانســت 
توانمندى هاى بيشــترى پيدا كند و توليد 

داخلى به حدود 97 درصد ارتقا پيدا كرد. 

 دگرگونى هاى اساسى 
در آموزش و پرورش 

كارنامه آمــوزش و پرورش نيــز به عنوان 
يكــى از اركان اصلى تربيت نيروهاى فعال 
جامعه در چهار دهه گذشــته درخشــان 
بوده است.قائم مقام وزير و سرپرست مركز 
امور هماهنگى، ارتباطــات و حوزه وزارتى 
وزارت آمــوزش و پرورش در گفت و گو با ما 
مى گويد: آموزش وپرورش ايران در سال هاى 
پس از انقالب با دگرگونى هاى اساســى در 
مقايسه با سال هاى پيش از آن مواجه شده 
و تحوالت چشمگيرى در حوزه هاى مختلف 
علمى، رفتارى، اخالقى، فرهنگى و اجتماعى 
برجاى گذاشته است.اميرعلى نعمت اللهى؛ 
به بخشــى از اين تحوالت اشاره مى كند و 
مى گويد: ارتقاى سالمت دانش آموزان دختر 
از طريق راهبرى آموزش تغذيه، آهن يارى 
و مكمل يارى با ويتامين D، ارتقاى سطح 
آگاهى دانش آموزان در خصوص پيشگيرى 
از بيمارى هاى واگير و غيرواگير، كسب 183 
مدال طال در المپيادهاى جهانى، با ســواد 
شدن 9/5 ميليون نفر از قشرهاى مختلف 
با اجراى طرح هاى متعدد سوادآموزى، رشد 
دوبرابرى جمعيت دانش آموزان عشــايرى 
و رشــد 4/1 برابــرى جمعيــت نوآموزان 
پيش دبســتانى در چهار دهه اخير از جمله 
آموزش وپــرورش  وزارت  دســتاوردهاى 

است.

 توسعه موزه هاى كشور 
حفظ و صيانت از ميراث ارزشمند ايرانى و 
اسالمى كشورمان يكى از مهم ترين اهداف 

فرهنگى انقالب اسالمى است.
معاون ميراث فرهنگى كشــور در گفت و گو 
با ما به بخشــى از آنچه در اين راســتا و در 
چهار دهه گذشته تحقق يافته اشاره مى كند 
و مى گويد: توســعه موزه هاى كشور از 43 
موزه بــه 665 موزه و تجهيز، بهســازى و 
ايمن سازى آن ها، مديريت بحران در مناطق 
جنگى و مرزى در سال هاى جنگ تحميلى 
و بسته بندى و انتقال اشيا و اموال فرهنگى 
ـ تاريخى اين مناطق به جايگاه هاى امن از 
جمله مهم ترين دستاوردهاى پس از انقالب 

به شمار مى رود. 
محمد حســن طالبيــان؛ ادامــه مى دهد: 

اســترداد 1540 قلم اموال 
از  تاريخــى  ـ  فرهنگــى 
هفت كشــور، برگزارى 37 
با  بين المللــى  نمايشــگاه 
ايران در  محوريت تمــدن 
دوران قبل و پس از اسالم، 
ثبــت 23 اثر در فهرســت 
ميراث جهانى، ثبت 13 اثر 

در فهرست ميراث جهانى ناملموس، افزايش 
تعداد ثبت آثار تاريخى از 1622 به 3200 
اثر تاريخى از ديگر رويدادهاى مهم اين حوزه 

پس از پيروزى انقالب اسالمى است. 
بررسى هر يك از برگ هاى ارزشمند تحوالت 
شگرف انقالب اسالمى عالوه بر آنچه اشاره 
شــد فرصتى بيش از اين را مى طلبد كه در 
اين مجــال نمى گنجد؛ اما با اين حال براى 
اثبات ايــن ادعا مى توان به دســتاوردهاى 
ديگرى همچون كسب رتبه دوازدهم جهانى 
در حوزه نانو قطب پزشكى غرب آسيا، قرار 
گرفتن كشورمان در فهرست 6 كشور طراح، 
ســازنده و پرتاب كننده ماهواره در جهان، 
تالش براى تبديل شــدن به قطب پزشكى 
در غرب آســيا، توسعه حوزه هايى همچون 
سلول هاى بنيادين و يا عضويت در باشگاه 

هسته اى جهان اشاره كرد.
...و امروز ايران اســالمى؛ مقتدرتر از ديروز 
با تكيه بر اراده ملتى كه به توســعه همه 
جانبه كشور خود مى انديشد عزم خويش را 
براى حفظ استقالل و ارزش هاى اجتماعى 
جزم كرده است و به فردايى بهتر از ديروز 

اميدوار است.

نگاهى گذرا به چهار دهه توسعه علمى و اجتماعى انقالب اسالمى

ديگر به هيچ خدمت پزشكى از آن سوى مرزها نياز نداريم

حدود 140 هزار 
پزشك ماهر و 
تربيت شده با 
 ساختار مدرن 

كشور داريم

بــــــــرش

ماجراى انفجار تانكر سوخت در پى درگيرى مسلحانه چه بود؟در پى اشراف اطالعاتى دقيق يگان حفاظت ميراث فرهنگى خراسان رضوى

رحمانى: 6 حفار غيرمجازى كه در پى يافتن 
دفينه در حال كندن حفره بودند در محاصره 
مأموران يگان حفاظت ميراث فرهنگى استان 
خراسان رضوى گرفتار و تمامى آن ها دستگير 
شدند.فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى در 
تشريح اين خبر به قدس گفت: سه شنبه شب 
گذشته در پى كسب اطالعاتى مبنى بر فعاليت 
چند حفار غيرمجاز در حوالى شهرستان چناران، 
مأموران اين يگان به سرعت به همراه مأموران 
انتظامى شهرســتان به محل عزيمت كردند و 
منطقه مــورد نظر را به صورت نامحســوس 
تحت كنترل گرفتند. ســرهنگ مجيد كيانى 
مقــدم ادامه داد: مأموران پس از مدتى كنترل 
محل مشاهده كردند كه دو دستگاه خودروى 

پرايــد در حوالى يكى از مناطق تاريخى پارك 
شــده اســت.تيم هاى عملياتى كمى دقيق تر 
شــدند كه در نتيجه مشخص شد تعداد 6 نفر 
در همان حوالى با حفــر زمين در حال انجام 
حفارى هاى غيرمجاز هستند.بر همين اساس 
عمليات دستگيرى متخلفان آغاز و در پى آن 
متهمان محاصره و هر 6 نفر حفار غيرمجاز در 
محل دستگير شــدند. وى در حالى كه عنوان 
كــرد متخلفــان در پى اين حفــارى به هيچ 
چيزى دست پيدا نكردند، تصريح كرد: پس از 
بازداشت متهمان، از آن ها يك دستگاه موتور 
برق و تعدادى ادوات حفارى كشف شد.در ادامه 
دو خودروى متخلفان هم توقيف شد. متهمان 
پس از تكميل مراحل انتظامى براى انجام ديگر 
مراحل پرونده به دستگاه قضايى منتقل شدند.

فرمانده  پليس:  رســانى  اطالع  پايگاه 
انتظامى استان لرستان از درگيرى پليس با 
مهاجمــان در محله « دره گرم» خرم آباد و 
انفجار تانكر سوخت در اين درگيرى خبر داد.

ســردار مهديان نسب اظهار داشت: ساعت 2 
بامداد روز گذشته، مأموران انتظامى شهرستان 
خرم آباد حين گشت زنى در محله «دره گرم» 
به دو سرنشــين خودرو پرايدى كه در كنار 
پمپ بنزين پارك شده بود، مشكوك شدند 
كه در پى آن سرنشــينان خودرو به محض 
مشاهده پليس به سوى آن ها آتش گشودند.
وى افزود: در اين درگيرى، مهاجمان به سوى 
تانكر خالى ســوخت گاز مايع كه در محوطه 
پمپ بنزين پارك شده بود تيراندازى كردند 
كه منجر به انفجار مهيب و شكســته شدن 

شيشه ساختمان هاى مجاور مى شود.فرمانده 
انتظامى اســتان لرستان در خاتمه گفت: در 
اين درگيرى، يك نفر از سربازان دالور و جان 
بركف نيروى انتظامى به درجه رفيع شهادت 
نائل آمد و همچنين يك افسر ناجا نيز مجروح 

شد كه در بيمارستان به سر مى برد.

شهادت سرباز وظيفه در درگيرى پليس با مهاجمانميله هاى زندان نصيب 6 حفار غيرمجاز شد

خط قرمز

واكنش سرپرست معاونت امور فضاى مجازى دادستانى كل كشور به خبر دستگيرى «سلطان مدرك»

فيلتر 28 سايت فروش مدارك علمى جعلى
عقيل رحمانى: سرپرست معاونت فضاى مجازى دادستانى كل 
كشــور ضمن تأكيد بر اينكه تعداد زيادى از مدارك در اختيار 
چهره هاى مشــهور و معروف قرار گرفته است، به قدس گفت: 
در اين خصــوص 7 نفر از عوامل اصلــى جعل مدارك علمى 
نامعتبر طى چندين ماه تالش توسط دادسراى ويژه رسيدگى 
به جرايم فضاى مجازى مشهد شناسايى و دستگير شدند كه 
يكى از متهمان دســتگير شــده به نوعى عامل اصلى صدور و 
فروش مدارك جعلى در كشــور بود. ششــم بهمن ماه بود كه 
خبر دستگيرى «سلطان صدور مدارك جعلى» را در خط قرمز 
مشهد منتشر كرديم كه در آن خبر اشاره شده بود با دستگيرى 
6 جاعل حرفه اى مدارك علمى دانشگاهى، مشخص شد يكى 
از متخلفان براى سلبريتى هاى زيادى مدارك جعلى در مقاطع 
دكترى صادر كرده بود. در حالى كه در سلســله گزارش هاى 
منتشر شده اشاره كرديم كه اسامى سلبريتى ها و افراد مشهورى 
كه مدارك جعلى را دريافت كرده اند مشــخص شده و مدارك 
آن ها روى ميز قاضى امير حسين جوانبخت، بازپرس شعبه 751 
دادسراى مشهد قرار دارد، روز گذشته در اين زمينه با سرپرست 
معاونت امور فضاى مجازى دادستانى كل كشور هم گفت و گو 

كرديم كه در ادامه مى خوانيد.

 شناسايى سرور هاى ارائه دهنده خدمات به متخلفان
دكتر جواد جاويد نيا؛ سرپرســت معاونت امور فضاى مجازى 
دادستانى كل كشور ابتدا به فيلتر سايت هاى متعلق به جاعالن 
و شناسايى سرورهاى ارائه دهنده خدمات به آن ها اشاره داشت 
و در اين زمينه گفت: در مرحله نخست، ماجراى تخلفات صورت 
گرفته با شــكايت وزارت علوم در دستور كار مقام قضايى قرار 

گرفت و در اين رابطه دستوراتى هم صادر شد.
 دبيــر كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه ادامه داد: در 
ادامه با توجه به شــكايت مطرح شده پرونده اى در شعبه 751 
بازپرسى دادسراى ناحيه 7 مشهد (دادسراى ويژه رسيدگى به 
جرايم رايانه اى) مفتوح و پــس از انجام اقدامات مورد نياز و با 
دستور بازپرس پرونده، 27 سايت متعلق به مؤسسات غيرمجاز 
فعال در حوزه آموزش عالى كــه اقدام به صدور و فروش انواع 
مدارك علمى جعلى، معادل ســازى شده و... مى كردند، فيلتر 
گرديد. در اين رابطه سرورهاى ارائه دهنده خدمات به متخلفان 
هم شناسايى شده است كه ديگر اقدامات مورد نياز در اين زمينه 

هم در حال پيگيرى مى باشد.
جاويدنيا تصريح كرد: در بررســى هاى صورت گرفته مشخص 
شد برخى اقدامات مجرمانه كه از سوى گردانندگان مؤسسات 
مذكور رخ داده بود و متهمان به صورت گســترده اى دســت 
بــه جعل و صدور مدارك آموزش عالى در ســطوح مختلف و 
همچنين اقدام به جعل مدارك دانشگاه هاى خارجى هم كرده 
بودند، در مراكزى به وقوع پيوســته بود كه يا به صورت كامًال 
غيرمجاز فعاليت مى كردند يا فعاليت آموزشى خارج از محدوده 

مجوز صادره انجام داده بودند.
وى به آسيب هايى كه اين اقدام مجرمانه مى تواند در بر داشته 
باشد هم اشاره كرد و در ادامه عنوان كرد: فعاليت مجرمانه و غير 
مجاز مؤسسات مذكور مى تواند سيستم آموزشى كشور را دچار 
ضرر و زيان هاى جبران ناپذيرى كند و باتوجه به اهميت همين 
ماجرا بود كه شكايت نمايندگان وزارت علوم در حوزه دادستانى 
مركز استان خراسان رضوى و پيگيرى هاى دقيق مقام قضايى 
در مشهد منجر به شناســايى متخلفان و در ادامه هم موجب 

مسدود سازى سايت هاى اين مؤسسات صدور مدارك نامعتبر 
علمى شد.

 افراد چهره و پرونده اى كه روى ميز بازپرسى قراردارد
جاويدنيا افزود: در همين راستا هفت نفر از متهمان با پيگيرى و 
تالش شبانه روزى بازپرس پرونده دستگير و تعداد زيادى مدارك 
آموزشى مجعول كه در اختيار چهره هاى مشهور قرار گرفته بود، 
كشــف و ضبط شد كه در همين رابطه پرونده مذكور در حال 

طى كردن مراحل قضايى و قانونى مربوطه مى باشد.
سرپرســت معاونت امور فضاى مجازى دادستانى كل كشور با 
اشاره به اينكه خط قرمز ما به وقوع پيوستن جرم است، اظهار 
داشت: دستگاه قضايى هميشه حامى تمامى فعاليت ها و كسب 
و كارهاى مجازى اســت كــه در چارچوب قانون ادامه فعاليت 
مى دهند و اين حمايت هم تا زمانى ادامه و اســتمرار دارد كه 
جرمى از ســوى گردانندگان اين كسب و كارها صورت نگرفته 

باشد و مردم دچار خسارت نشوند. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد
اجراى كامل طرح پزشك 

خانواده حداكثر تا 1404

گروه جامعه- محمــود صدقى: معاون 
بهداشت وزارت بهداشــت از اجراى كامل 
طرح پزشك خانواده در كشور تا سال 1402 
خبــر داد و گفت: البته اين در شــرايطى 
خواهد بود كه بودجه هاى پيش بينى شده 
اين برنامه كامالً تخصيص يابد در غير اين 
صورت اجراى آن تا ســال 1404 به طول 

مى انجامد. 
عليرضا رئيســى در نشست رسانه اى ظهر 
ديروز خود در تشريح آخرين وضعيت اجراى 
طرح پزشك خانواده گفت: اين طرح بدون 
پياده شدن كامل برنامه هاى نظام ارجاع و 
پرونده الكترونيك سالمت، قابليت اجرايى 

ندارد.
وى با اشــاره به اين كه برنامه نظام ارجاع 
در شهرها بويژه در شهرهاى بزرگ بخوبى 
اجرا نمى شود، افزود: در واقع مشكل فعلى 
ما شــهرهاى بزرگ هستند كه نظام ارجاع 
را در آن ها نداريم و هر فردى خودش سراغ 

پزشك مى رود.
وى با بيان اين كه براى طرح پزشك خانواده 
12 گام اجرايى تعريف شده است، تصريح 
كرد: هفت گام مربوط به حوزه بهداشــت 
اســت و پنج گام ديگراين برنامــه بايد از 
ساير حوزه ها دنبال شود با اين وجود طبق 
دو ســناريو كه براى تكميل برنامه پزشك 
خانواده نوشته ايم، قرار است تا سال 1402 
اين برنامه كامل شود البته اگر بودجه هاى 
پيش بينى شده آن به صورت كامل تخصيص 
يابد؛ در غير اين صورت در سناريو دوم، اين 

پروژه با دو سال تأخير تكميل خواهد شد.

با حضور معاون دادستان تهران لو رفت
دپوى 170 تن گوشت 

تنظيم بازار در يك سردخانه

صداوسيما: 170 تُن گوشت منجمد تنظيم 
بــازار كه در ســردخانه اى در جنوب غرب 

تهران دپو شده بود كشف شد.
مهرانگيز گفت: هر جا احساس كنيم حقوق 
مردم ضايع مى شود به عنوان مدعى العموم 
به موضوع ورود خواهيم كرد كه اين پرونده 
هم از همين دست بود. در دو ماه اخير شاهد 
انتظار طوالنى مردم در صف هاى گوشــت 
تنظيم بازار بوديم و چون نظارت درستى در 

روند توزيع نبود، به ماجرا ورود كرديم.
وى گفت: ما هيچ مشكلى از لحاظ واردات 
و فراوانى گوشت نداريم و مشكالت فقط در 

چرخه توزيع است.
معاون دادســتان تهران گفت: قطعاً اگر در 
بحث توزيع، تخلف و قصور مسئوالن ذيربط 
براى ما محرز شــود ورود خواهيم كرد و با 

متخلفان برخورد مى كنيم.
مهرانگيز درباره تخلفات اين سردخانه گفت: 
170 تن انواع گوشت منجمد تنظيم بازارى 
در اين سردخانه دپو شده است، اين اقدام در 
حالى است كه بايد محموله در بازار توزيع 

مى شد.

سرپرست سازمان تأمين اجتماعى:
بيمه رانندگان 

قطع نشده است
فارس: سرپرست سازمان تأمين اجتماعى 
گفــت: 950 هزار نفر از رانندگان كشــور 
تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى قرار 
گرفتنــد كه با وجود عدم پرداخت ســهم 
هدفمندسازى يارانه ها بيمه حتى يك نفر از 

رانندگان نيز قطع نشده است.
محمدحســن زدا اظهار داشت: 950 هزار 
نفر از رانندگان كشــور با مشاركت سازمان 
هدفمندســازى يارانه هــا تحت پوشــش 
سازمان تأمين اجتماعى قرار گرفتند و مقرر 
شــده كه اين افراد 13,5 درصد حق بيمه 
تأمين اجتماعى را بپردازند و 13,5 درصد 
ديگر نيز از محل منابع هدفمندى يارانه ها 
پرداخت شــود. وى ادامــه داد: با توجه به 
تصويب طرح اطالع قانون بودجه سال 97 
در مجلس شــوراى اسالمى كه در بررسى 
اين طرح پرداخــت 2200 ميليارد تومان 
بابت بيمه راننــدگان حمل و نقل عمومى 
درون و برون شهرى به تصويب رسيد با اين 
مصوبه اختصاص رديف بودجه براى پرداخت 
حق بيمه رانندگان كه با پيگيرى ســازمان 
تأمين اجتماعى محقق شد تداوم خدمات 
اين ســازمان به رانندگان در سال جارى و 

سال هاى آ ينده تضمين شد. 

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

تمامی روستاهای باالی ۱۰ خانوار برقدار شدند    میهن-قدس: معاون وزیر نیرو بابیان اینکه به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی صنعت برق از رشد ۱۳ برابری برخوردار شد، گفت:  تمام روستاهای 
باالی ۱۰ خانوار ایران از نعمت برق برخوردار شده اند.  محسن بختیار افزود: ابتدای انقالب تنها ۱۰ درصد مردم روستاها از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار بودند درصورتی  که هم اکنون به 75 درصد 

افزایش داشته است. وی گفت: در حال حاضر بیش از 57 هزار روستا هم اکنون از نعمت برق برخوردارند.

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

 کرمانشاه/ قدس  زلزله جانکاه ۲۱ آبان 
اخیر  اتفاقات  پرآالم ترین  از  یکی  سال ۹۶ 
استان کرمانشاه بوده که هنوز پس از گذشته 
یک سال از این رویداد ناگوار، شاهد تبعات 

ناشی از آن هستیم.
بــا توجه به اینکه در این واقعه بســیاری از 
بناهای مسکونی در شهرستان های زلزله زده 
تخریب شــد، تعداد زیادی از جمعیت این 
شهرستان ها چادرنشــین و کانکس نشین 
شدند و یک سال گذشته را در فقدان امکانات 
رفاهی که در یک منزل مسکونی وجود دارد و 
با رنج و مشقت سپری کردند. با وجود اینکه 
مسئوالن درصدد هستند تا خردادماه سال 
۹8 پایان عملیات بازسازی را جشن بگیرند 
و این قائله را خاتمه دهند، اما 
همچنان افزون بر 4000 نفر 
مستأجر زلزله زده چشم انتظار 
بــرای حل  دولت  تصمیــم 
مشکل زمین و مسکن در این 
مناطق هستند. شایعاتی مبنی 
بر اهدای زمین به مستأجران 
مناطــق زلزلــه زده و اعطای 
تسهیالت 40 میلیون تومانی 
برای ساخت خیلی وقت است 
کــه در بین مــردم زلزله زده 
دهان  به  دهان می چرخد، اما 
بنا بر گفته فرماندار ســر پل 
ذهاب این اخبار فقط در حد حرف و شایعه 

است و در مقام عمل به گونه ای دیگر است.

  پس لرزه های زلزله
در همین راســتا حمــزه نصــری یکی از 
ســاکنان ســر پل ذهاب می گوید: با وقوع 
زلزله مستأجران بیشترین آسیب را دیدند، 
زیرا افرادی که مالــک بودند حداقل زمین 
برای ساخت مجدد داشتند، اما زلزله همان 
واحدهای استیجاری را هم از بین برد و خیلی 
از مستأجران مجبور به مهاجرت و یا کوچ به 
خانه اقوام شدند. وی می افزاید: سرپناه تنها 
یکی از مشــکالت مردم این منطقه است، 
زیرا با وقوع این حادثه تعداد زیادی از مردم 
شهرستان شــغل خود را از دست دادند و تا 
سرپا شدن کامل شهر دیگر قادر به فعالیت 

شغلی نبودند و لذا نه  تنها توان مشارکت در 
بازسازی مسکن خود را نداشتند، بلکه برای 

تأمین معیشت نیز در مضیقه بودند.
وی ادامه می دهد: همزمان با افزایش قیمت 
دالر و گرانی هــای لجام گســیخته، قیمت 
مصالح ســاختمانی نیز به طور چشمگیری 
افزایــش یافت و بســیاری از مردم به دلیل 
نداشتن سرمایه برای ســاخت  و ساز دچار 
مشکل شدند. وی ابراز می کند: متأسفانه به 
دلیل گرانی، تسهیالت پرداختی دولت برای 
ساخت وساز کافی نبود و اکثر مردم سرمایه ای 

برای بازپرداخت تسهیالت نداشتند.

  درگیر ودار و رایزنی 
در همین رابطه فرماندار سرپل ذهاب اظهار 
می کند: رایزنی های متعددی برای مستأجران 
بومی انجام پذیرفته تــا در صورت امکان با 
مشارکت دولت و راه و شهرسازی که متولی 

امر است، این مستأجران ساماندهی شوند.
محبت جمالی نیا ابراز می کند: برای حل این 
مشکل راه و شهرســازی تفاهمنامه هایی را 
به منظور خرید زمین در حوزه شهری انجام 
داده و لذا امیدواریم که به نتیجه رســیده و 
بزودی این مشــکل حل شــود. وی با بیان 
اینکه تا پایان بهمن ماه وضعیت اقدامات راه و 
شهرسازی برحسب تصمیمات ستاد بازسازی 
استان که استاندار پیگیر آن هستند به نتیجه 
خواهد رسید، ادامه می دهد: زمانی که بحث 
زمین به نتیجه برسد قطعاً از تسهیالت زلزله 

برای مســتأجرین بومی که واحدهای آن ها 
تخریب  شده است، اســتفاده می شود. وی 
اذعان می کند: هدف ما این اســت که زلزله 
به یک فرصت برای کسانی که در شهرستان 
سرپل ذهاب مستأجر بودند، تبدیل شود و 
چه بسا یک پالک زمین در اختیار چند واحد 
قرار گیرد و کار بازسازی به صورت انبوه سازی 
انجام شود و یا در اختیار یک نفر قرار گیرد. 
فرماندار سرپل ذهاب تصریح می کند: چند 
گزینه در این مورد مطرح بوده، اما اکنون نگاه 
ویژه بر این است که برای مستأجران از محل 
تسهیالت زلزله برنامه ریزی صورت گیرد که 

صاحب مسکن شوند.

  تعیین تکلیف مستأجران 
اســتاندار کرمانشــاه نیز که از ســاماندهی 
مستأجران در مناطق زلزله زده به عنوان یکی از 
دغدغه های خود و همچنین اولویت های ستاد 
بازسازی یاد می کند و می گوید: در این خصوص 
برای خرید زمین اعتبار نیاز است که وزارت راه 
و شهرسازی نســبت به این کار باید اقدامات 
الزم را انجام دهد. هوشنگ بازوند ابراز می کند: 
اگر قرار باشد زمین برای مستأجران به صورت 
توافقی خریداری شــود حاشیه ساز می شود و 
بدون شــک رانت در آن به وجود خواهد آمد 
و طبق قول رئیس جمهور زمین توسط دولت 
خریداری می شــود و در اختیار مســتأجران 
قرار خواهد گرفت. اســتاندار کرمانشاه بابیان 
اینکه ۵0 میلیون تومان برای ساخت مسکن 

مستأجران در نظر گرفته  شده، ادامه می دهد: 
وزارت راه باید هرچه ســریع تر تکلیف زمین 
مســتأجران را روشن کند چراکه قرار است تا 
پایان ســال ۹8 روند بازسازی مناطق زلزله به 

پایان برسد.

  آخرین اقدامات انجام  شده 
رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان 
کرمانشاه در تشــریح آخرین اقدامات انجام  
شده در این مناطق اظهار می کند: از ابتدای 
فعالیت ستاد بازســازی در استان کرمانشاه 
تاکنون ۳۵ هــزار و ۵۶۷ واحد آرماتوربندی 
در مناطق زلزله زده اســتان اعم از شــهری 
و روســتایی انجام  شــده اســت و برای ۳۲ 
هزار و ۹40 واحد اجرای اســکلت داشته ایم؛ 
همچنین برای ۲8 هزار و ۶0۵ واحد عملیات 
دیوارچینی انجام  شده است. رضا خواجه ای 
با بیان اینکه تاکنــون ۲۳ هزار و ۹۵0 واحد 
بازسازی  شده در استان به بهره برداری رسیده 
اســت، می گوید: با احتســاب واحدهای در 
معرض تخریب کار بازســازی ۳۶ هزار واحد 
در اســتان کرمانشاه آغاز شده که ۲۳ هزار و 
۹۵0 واحــد آن مورد بهره برداری قرار گرفته 
و کار مابقی واحدها نیز در دســت اجراست. 
خواجه ای در خصوص زمــان بهره برداری از 
واحدهای باقیمانده نیز گفــت: امیدواریم با 
حضور و مشارکت خود مردم تا پایان سال ۹۷ 
واحدهای بازسازی شده روستایی و نیمه اول 
ســال ۹8 نیز کار بازسازی واحدهای شهری 
به پایان برســد. وی تصریح کرد: با توجه به 
اینکه در مناطق مختلف روستایی میانگین 
پیشــرفت فیزیکی ســتادهای بازسازی ۹4 
درصد بوده و در شهرها نیز حدود ۷۳ درصد 
پیشرفت فیزیکی اتفاق افتاده، برابر با برنامه 
و زمانبندی عمــل کرده ایم و در حال حاضر 
همگام با برنامه زمان بندی درحرکت هستیم. 
وی در خصوص اقدامــات انجام پذیرفته در 
شهرستان سر پل ذهاب نیز ابراز کرد: نزدیک 
به ۱۱ هزار واحد آسیب دیده تعمیری در شهر 
سرپل ذهاب تعمیر شده و حدود 8۵00 واحد 
تخریبی در شــهر و روســتاهای شهرستان 
ســرپل ذهاب نیز احــداث و پایان کار آن ها 

اعالم  شده است.

4000 نفر در کرمانشاه چشم به دست دولتمردان دوخته اند

»زمین« رؤیای دست نیافتنی مستأجران مناطق زلزله زده

توفان سیستان را درنوردید
زاهدان- قدس: رئیس شبکه پایش هواشناسی 
سیستان و بلوچســتان گفت: با افزایش شدت 
جریانات و بادهای سرد شمالی در شمال استان، 
بیشینه سرعت وزش باد در زابل به ۱04 کیلومتر 
بر ساعت رسید و دید افقی را بشدت کاهش داد. 
محمود دیانتی افزود: وزش این باد شــدید دید 
افقــی در محدوده فرودگاه زابل را به ۱000 متر 
کاهش داد و سبب افزایش شدید غلظت ذرات معلق در هوای این شهر شد.  وی با اشاره بر 
اینکه غلظت ذرات معلق در هوای زابل به ۱۲۲0 میکروگرم بر مترمکعب معادل 8 برابر حد 
مجاز رسید، ادامه داد: وزش این باد عالوه برخیزش گردوخاک و کاهش دید افقی در زابل، 
کیفیت هوای پنج شهرستان شمالی استان را نیز تحت تأثیر قرارداد و موجب کاهش دید 
افقی در این نواحی شد. دیانتی خاطرنشان کرد: بر اساس خروجی مدل های هواشناسی، این 

وضعیت تا پنجشنبه در شمال، مرز شرقی و بخش های غربی استان ادامه دارد.

رهایي 4000 روستاي یزد از آبرسانی سیار
یزد-قدس: مدیرعامل آب و فاضالب روســتایی اســتان یزد از افتتاح مجتمع آب رسانی 
روســتای امام حسین)ع( و بهره مندی بیش از 4000 روستایي از نعمت آب شرب و سالم 
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي خبر داد. محمد فاتحی گفت: مجتمع 
آب رسانی روستایی امام حسین)ع( یکی از بزرگ ترین مجتمع های آب رسانی روستایي در 
استان است که درمجموع یک شهر و ۱۹ روستا را تحت پوشش قرار می دهد. وی افزود: با 
افتتاح این مجتمع بیش از 4000 نفر جمعیت روستایی استان از آب شرب سالم و بهداشتی 
بهره مند شدند و این در حالی است که تا پیش  از این، آب مورد نیاز این جمعیت از طریق 
آب رسانی سیار تأمین می شد. فاتحي همچنین ابراز کرد: عملیات اجرایی این طرح شامل 
حفر و تجهیز یک حلقه چاه، ۱۷ کیلومتر خط انتقال، چهار باب ایستگاه پمپاژ با حجم ۹00 
مترمکعب و ۱۳.۶ کیلومتر بازسازی شبکه است. این مسئول در پایان نیز اعتبار کل مجتمع 

آب رسانی روستایی امام حسین)ع( را ۲۹۷ میلیارد و 8۷۳ میلیون ریال ذکر کرد. 

رهاسازی پساب تصفیه  شده به دریاچه ارومیه
ارومیه-فارس: مدیرعامل شرکت آبفای شهری 
آذربایجان از رهاســازی بیــش از 4۲ میلیون 
مترمکعب فاضالب تصفیه  شــده بــه دریاچه 
ارومیه خبر داد. رســول اکبری گفت: طی ۶ ماه 
اول امســال حجم فاضالب تصفیه  شده ارومیه 
4۲ میلیــون و ۹۷0 هــزار مترمکعب بوده که 
این فاضالب تصفیه  شــده به  منظور کمک به 
احیای دریاچه ارومیه به سمت آن سرریز شده است.  وی بابیان اینکه ۱00 درصد جمعیت 
شهری آذربایجان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند، یادآور شد: کیفیت 
آب شرب شهرها یکی از مهم ترین مؤلفه های مورد توجه این شرکت بوده و در این راستا ۱۲ 
تصفیه خانه آب شــرب در شهرهای مختلف استان، آب شرب بهداشتی مورد نیاز استان را 
تأمین می کنند که این آب از طریق ۹۹ دستگاه کلرزن مایع و دستی و چهار دستگاه کلرزن 

گازی مطلوب سازی می شود.

زیرساخت های ورزشی اصفهان 13 برابر شد
اصفهان - ایرنا - مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: مساحت فعلی زیرساخت ها 
و اماکن ورزشــی در این منطقه در مقایسه با پیش از انقالب اسالمی ۱۳ برابر شده است. 
محمد سلطان حسینی افزود: هم اکنون وسعت اماکن ورزشی دراستان اصفهان ۲ میلیون و 
۱8۹ هزار و 4۵۲ مترمربع است درحالی که این میزان 40 سال قبل تنها ۱۶۷ هزار و ۳۲0 
مترمربع بود. به گفته او ورزشگاه نقش جهان، سالن ۶000 نفری» ۲۵ آبان« و خانه وزنه برداری 
ازجمله اماکن مهم این اســتان است که طی چند دهه اخیر احداث شد. وی بابیان اینکه 
زیرساخت های ورزشی نقش بسزایی در کیفیت کار ورزشکاران دارد، تصریح کرد: البته بازهم 
نیازمند افزایش سرانه ورزشی در این منطقه هستیم و بر همین اساس تا پایان سال جاری 
حدود ۵0 طرح از مجموع ۲00 طرح ورزشی در دست اقدام در این استان به اتمام می رسد.

تخت بیمارستانی اردبیل 
افزایش می یابد

اردبیل-قدس: استاندار اردبیل از توسعه و افزایش 
تخت های بیمارســتانی به تعداد ۱۵00 تخت در 

استان اردبیل در افق چهارساله خبر داد.
اکبر بهنامجو در جلســه شــورای اداری اســتان 
اظهار کرد: بــا پیگیری هایی کــه در حال انجام 
اســت به صورت همزمان ساخت بیمارستان ۵00 
تختخوابی نجف زاده و همچنین بیمارستان ۱000 
تختخوابی اردبیل با مشارکت پیمانکاران توانمندی 
همچون قرارگاه خاتم االنبیا از ســال آینده شروع 
می شود. وی به تأمین نیروی بیمارستان افتتاح شده 
پار س آباد و همچنین بیمارستان امام رضا)ع( اشاره 
و خاطرنشان کرد: قرار شد معاون رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان اداری و استخدامی در این زمینه 
مجوزهای الزم را صادر و جذب نیروهای متخصص 
را در سال آینده در این بیمارستان ها شاهد باشیم.

قرآن گذاری دروازه قرآن شیراز 
در ۲۲ بهمن 

شیراز-قدس: رئیس سازمان سیما منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری شــیراز اعالم کرد: مراسم 
رونمایی از »قرآن« دروازه قرآن همزمان با چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن برگزار 

خواهد شد. 
جهانبخش میرزاونــد در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه مرمت سازه دروازه قرآن به پایان رسیده است، 
بر لزوم بازگرداندن هویت اصلی به این بنای تاریخی 
شهر شیراز تأکید کرد و افزود: دروازه قرآن به عنوان 
نماد شیراز از گذشــته های دور از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده و به علت وجود قرآن بزرگ و وزینی 
که گفته می شود سنگینی آن به ۱۷ من می رسد 

در اذهان مردم مکانی متبرک به شمار می رفت. 
وی با اشاره به اینکه قرآن قدیمی موجود در دروازه 
قــرآن هم اکنون در موزه پارس شــیراز نگهداری 
می شــود، خاطرنشــان کرد: طرح شبیه سازی و 
بازســازی این قرآن در حال انجام است و همزمان 
بــا دهه فجر انقالب در روز ۲۲ بهمن ماه مراســم 
قراردادن صفحه ای از بازســازی این قرآن بر فراز 

دروازه قرآن برگزار خواهد شد. 
گفتنی اســت دروازه قرآن شیراز یکی از ۶ دروازه 
باقیمانده شــیراز به شــمار می رود که در شمال 
شرقی، حدفاصل تنگ اهلل اکبر میان کوه چهل مقام 

و کوه بابا کوهی قرار دارد.

خبر

رایزنی های متعددی 
انجام پذیرفته 
تا در صورت 
امکان با مشارکت 
دولت و وزارت 
راه و شهرسازی 
مستأجران مناطق 
زلزله زده ساماندهی 
شوند

بــــــــرش

خبر

میهن

آگهی تغییرات شرکت مهر آوند مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15423 و شناسه ملی 10380310525
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,02,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د :   اعضاء هیئ��ت مدیره به قرار 
ذی��ل ب��رای مدت دو س��ال تعیی��ن گردیدند: آق��ای علیرضا مه��دی بیک به ش��ماره مل��ی 0941825094 آقای غالمعلی س��خاوت به                                 
شماره ملی 0941824268 و آقای یونس احمدزاده صدیقی به شماره ملی 0939471590 - آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی 
0937953989 به عنوان بازرس علی البدل و حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی 14004773042 به 
عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.   روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373624(
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آگهی تغییرات شرکت مهر آوند مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15423 و شناسه ملی 10380310525
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,02,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
ب��رای م��دت دو س��ال تعیین گردیدند: آق��ای علیرضا مهدی بیک به ش��ماره ملی 0941825094 به س��مت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای غالمعلی سخاوت به شماره ملی 0941824268 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای یونس احمدزاده 
صدیقی به شماره ملی 0939471590 به سمت رئیس هیئت مدیره - کلیه چکها , بروات و اوراق و اسناد بهادار و قراردادها 

با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره ,نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373635(
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آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 611 و شناسه ملی 10380078383
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مؤسسه 
با امضاء مش��ترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر مؤسس��ه و برداشت از حساب های بانکی با امضاء ثابت 
مدیرعامل )آقای س��ید علی اکبر هاشمی جواهری با کد ملی 0941792056( و یکی از امضاهای مسئول امور پشتیبانی و 
بازرگانی مؤسس��ه )آقای علیرضا تاج فیروز با کد ملی 0943235091( و یا رئیس هیئت مدیره )آقای علیرضا صفارزاده 

با کد ملی 1755679580( با مهر مؤسسه معتبر میباشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373654(
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آگهی تغییرات ش�رکت مجتمع فوالد خاتم 
پارس�یان توس ش�رکت س�هامی خاص به 

شماره ثبت 15578 
و شناسه ملی 10380312040 

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
تصمیم��ات   1396،04،31 م��ورخ  س��الیانه 
ذیل اتخاذ ش��د : - روزنامه کثیراالنتش��ار 
قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین 
ش��د. آق��ای کام��ران ثنائی راد به ش��ماره 
مل��ی 2181731837- ب��ه عن��وان بازرس 
اصل��ی و آق��ای حمیدبرزگ��ری ب��ه ش��ماره 
مل��ی1062705114 ب��ه عنوان ب��ازرس علی 
الب��دل برای مدت یک س��ال مال��ی انتخاب 

گردیدند.   
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373813(
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آگهی تغییرات شرکت پیشرو سهند شرق شرکت 
سهامی خاص به ش�ماره ثبت 24321 و شناسه 

ملی 10380397590 
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی                
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397،11،01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - محل شرکت در واحد 
ثبتی مشهد به آدرس بخش مرکزی – شهر 
مش��هد – بلوار جانباز جانب��از 5 برج تجاری 
 9197613280 کدپس��تی  مرواری��د  اداری 
تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 

اصالح گردید.   
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثب��ت ش��رکت ه��ا و موسس��ات غیرتج��اری مش��هد 
)373814(
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آگهی تغییرات ش�رکت سرمایه گذاری 
آینده نگر ش�رق شرکت س�هامی عام 
به ش�ماره ثبت 29790 و شناس�ه ملی 

 10380450359
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1396،10،26 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - موسس��ه 
مل��ی  شناس��ه  هوش��یارممیز  حسابرس��ی 
10100439645 بعن��وان ب��ازرس اصل��ی و 
موسس��ه حسابرس��ی فراز مش��اور شناسه 
ب��ازرس  بعن��وان   10100218400 مل��ی 
عل��ی الب��دل ب��رای س��ال مال��ی منتهی به 

1396،06،31 انتخاب گردیدند .   
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373815(
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آگهی تغیی�رات خدم�ات دارویی رضوی 
موسس�ه غیر تجاری به شماره ثبت 147 و 

شناسه ملی 10380026657 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1397،05،24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 -موسس��ه حسابرس��ی و خدمات 
مدیری��ت بصیر محاس��ب توس با شناس��ه ملی 
و  قانون��ی  ب��ازرس  بعن��وان   14005277508
آق��ای امیر عب��اس عالقه بندان به ش��ماره ملی 
الب��دل  عل��ی  ب��ازرس  بعن��وان   0933926626
برای س��ال مال��ی 1397،12،29 انتخاب گردیدند 
2- روزنام��ه کثیراالنتش��ار ق��دس جه��ت درج                  
آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. 3 - صورتهای 

مالی منتهی به 96،12،29 به تصویب رسید.   
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373847(
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آگهی تغییرات شرکت آبیاری قطره ای صحرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 86 و شناسه ملی 10380017161  
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397،08،12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1( آقای محمد قابل به شماره ملی 5729448481 
به س��مت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه قابل به ش��ماره ملی 0320453677 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود 
کریمی کاریزی به ش��ماره ملی 0749403772 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند .                  
2( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسکن )373822(
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آگهی تغییرات شرکت پژوهاب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19938 و شناسه ملی 10380354491   
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397،10،13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  بنا بر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397،10،13و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حس��اب س��رمایه ش��رکت هیئت مدیره ،افزایش س��رمایه راعملی دانس��ته ،در نتیجه مبلغ 499000000 ریال از حساب 
بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصالح گردید ماده 5: سرمایه شرکت 

مبلغ500000000 ریال منقسم به 50000 سهم 10000ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373836(
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آگهی تغییرات شرکت آبیاری قطره ای صحرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 86 و شناسه ملی 10380017161    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1397،08،12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -روزنامه قدس جهت 
درج آگه��ی های ش��رکت تعیین گردید. -2خانم اعظم ش��هنازی به ش��ماره مل��ی 5729917910 و آقای مهدی ابراهیمی به ش��ماره ملی 
0941632946 ب��ه ترتی��ب ب��ه س��مت بازرس اصلی و عل��ی البدل برای مدت یکس��ال انتخاب ش��دند. 3- آقای��ان محمد قابل به 
شماره ملی 5729448481 و مسعود کریمی کاریزی به شماره ملی 0749403772 و خانم راضیه قابل به شماره ملی 0320453677 

به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسکن )373838(
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آگهی تغییرات شرکت تعرفه نیروی راهگستران سورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61676 و شناسه ملی 14006827999  
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397،10،20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای جواد اعتماد رضائی به ش��ماره ملی 
0939270714 به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای س��ید علیرضا ش��ریعت داودی به ش��ماره ملی 0937763756 به عنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره آقای حسین احمدی به شماره ملی 0945860994 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت 

رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373830(

موسسه آوای سبز رهایی 
دوست به شماره ثبت 899 شماره 

شناسه ملی14007578114
آدرس: ابت��دای ن��ادری جنوب��ی – کوچ��ه 
غنچ��ه  س��اختمان  زرآب��ادی،  ش��هید 
کدپس��تی  همک��ف   طبق��ه   7 پ��الک 
3413658639 تغیی��ر م��کان یاف��ت. 

تلفن: 02833344141  
همراه: 09193816214 /ع

97
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین علی نژاد 
فرزند مجتبی به ش��ماره شناسنامه 1 صادره از 
جوین در مقطع کارشناس��ی رش��ته مدیریت 
) بازرگانی ( صادره از واحد دانشگاهی نیشابور 
ب��ا ش��ماره س��ریال 1202811 مفق��ود گردیده و 
فاقد اعتبار میباش��د . از یابنده تقاضا میشود 
اصل مدرک را به دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
نیش��ابور به نشانی : نیش��ابور – بلوار پژوهش 
 – نیش��ابور  واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه   –
اداره ام��ور دان��ش آموخت��گان ارس��ال نماید
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
   پنجشنبه 18 بهمن 1397 1 جمادی الثانی 1440 7 فوریه 2019   سال سی و دوم  شماره 8900 

روزنامـه صبـح ایـرانآگهی

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

          ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹈﹙﹥ ای
اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨ــ︀زی ﹝︡ارس ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای ︎︣وژه ﹨︀ی ذ﹏ را ︋︣ا︨ــ︀س ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹍︢ارد .﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران دارای ︮﹑﹫️  ︋︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ 
            .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ﹝﹢رخ  ٩٧/١١/٢٣︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋ــ﹥ آدرس ️﹁︀در ️︗ و︸︣﹁﹫️ آزاد در︠﹢ا︨ــ️ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹤︀︎،  ﹤︵﹢︋︣﹞ ﹤︐ر︫ــ

︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:٣٧۶٨١٧١٣
︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥) ︋﹥ ︮﹢رت:

١- ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ︎︦ از ︑︀ر ا﹁︐︐︀ح ︎﹫︪﹠︀د و ﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡ ︋︣ای ︨﹥ ﹝︀ه د﹍︣ . (︋︣ا︋︣ ﹁︣﹝︀ی ﹨﹫️ دو﹜️)
٢ - وار︤ ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀ب ︫﹞︀ره ٢١٧٣٠۶١٧٠١٠٠٢ ︨﹫︊︀ ﹝﹙﹩ ﹝︪︡ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ( ﹉ ︑︱﹞﹫﹠﹩ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.)

﹝﹢︑ ﹏﹏ ︎︀﹋️ ︑︱﹞﹫﹟ : د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره ﹋﹏            ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د و ︎﹫︪﹠︀د﹨︀: ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️            ﹝﹏ ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀د﹨︀: ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت          ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات : ︨﹥ ﹝︀ه
﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹛ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ، ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د و ︋︀ز﹎︀︪﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣دد.

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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نوعاعتبارموضوعمحل اجراپروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تداركات الكترونيكى دولت
قرارداد

پيمان  مدت 
(ماه)

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 
1397 با شرايط  مندرج (ريال)

در  شركت  تضمين  مبلغ 
فرآيند ارجاع كار (ريال)

تاريخ تحويل اسناد و پيشنهادها 
تا ساعت 12 مورخ

تاريخ بازگشايى ساعت9 
مورخ

احداث ابتدايى شهرك وليعصر تربت حيدريه (مسكن مهر)1
(۲۰۰۹۷۴۵۴۲۰۰۰۰۵۵  ) 

تربت 
حيدريه

اجراى 
44،523،787،078230،000،00097/12/0497/12/07زيربنايى سرجمععمرانىتاسيسات 

احداث مدرسه ابتدايى ميان آبادى سبزوار2
سبزوار ( ۲۰۰۹۷۴۵۴۲۰۰۰۰۵۴  )

تكميل 
ساختمان- ديوار 
كشى و محوطه 

سازى
69،737،220،815490،000،00097/12/0497/12/07زيربنايى سرجمععمرانى 

آموزشگاه استثنايى 6 كالسه رخصت نيشابور3
احداث نيشابور ( ۲۰۰۹۷۴۵۴۲۰۰۰۰۵۶  )

22،000،000،000100،000،00097/12/0497/12/07زيربنايى سرجمععمرانىساختمان  

تخريب و بازسازى ابتدايى 6 كالسه احمدآباد ميانجلگه4
تكميل  ميانجلگه (  ۲۰۰۹۷۴۵۴۲۰۰۰۰۵۷   )

54،866،571،602250،000،00097/12/0497/12/07زيربنايى سرجمععمرانىساختمان

سالن چند منظوره ناحيه 2 مشهد5
(   ۲۰۰۹۷۴۵۴۲۰۰۰۰۵۸  )

مشهد 
ناحيه 2

تكميل 
65،606،620،131290،000،00097/12/0497/12/07زيربنايى سرجمععمرانىسالن 

احداث ابتدايى 6 كالسه شهرك سيجاوند خواف6
خواف ( ۲۰۰۹۷۴۵۴۲۰۰۰۰۵۹ )

تكميل 
ساختمان- ديوار 
كشى و محوطه 

سازى
54،160،285،535210،000،00097/12/0497/12/08زيربنايى سرجمععمرانى

احداث دبستان 6 كالسه نورالهدى تربت جام7
(۲۰۰۹۷۴۵۴۲۰۰۰۰۶۰ )

تربت
 جام

تكميل 
55،220،827،002270،000،00097/12/0497/12/08زيربنايى سرجمععمرانىساختمان 

دبيرستان الزهرا سرخس8
تكميل  سرخس(  ۲۰۰۹۷۴۵۴۲۰۰۰۰۶۱ )

33،148،388،281160،000،00097/12/0497/12/08زيربنايى سرجمععمرانىساختمان

احداث كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان ( الهيه) 9
(200974542000062  )

مشهد 
ناحيه 7

احداث 
825,262,847,3011,270,000,00097/12/0497/12/08زيربنايى سرجمععمرانىساختمان  

تخريب و بازسازى دبستان 6 كالسه كيخسرو خوشاب 10
احداث خوشاب(  ۲۰۰۹۷۴۵۴۲۰۰۰۰۶۳ )

66،327،987،546320،000،00097/12/0497/12/08زيربنايى سرجمععمرانىساختمان  

احداث 12 كالسه متوسطه دوره اول مهرگان تبادكان11
تكميل تبادكان (  ۲۰۰۹۷۴۵۴۲۰۰۰۰۶۴ )

59,504,257,824480,000,00097/12/0497/12/08زيربنايى سرجمععمرانىساختمان  

/ع
۹۷
۱۷
۰۶
۳

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى  35/م/97
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى مازندران

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ و ︠︡﹝︀ت ︋︡ا︫ــ︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ﹝︀ز﹡ــ︡ران در ﹡︷ــ︣ دارد از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
 ️︣︡﹞ ︤﹋︣﹞ ا︑︀ق ︨︣ور ﹌﹠︤ات ﹝︀﹡﹫︐﹢ر﹫︖︑ و MCMC ﹜︐︧﹫︨ راه ا﹡︡ازی ،︉︭﹡، ︡︣︠ ﹤︋ ️︊︧﹡ ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
︣ ا︨ــ︀س ﹝︪ــ︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹝﹠︡رج درا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. از﹝︐﹆︀︲﹫︀﹡﹩ ﹋﹥ آ﹝︀د﹎﹩  ︫︤ــ﹊﹩︋  ﹢ادث و ﹁﹢ر︐︀ی︎ 
︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡︊﹠︡ی ذ﹏ از  ﹫︪ــ﹠︀د ︵︊﹅︋   ︎﹏﹢︑ ا︨ــ﹠︀د و ️﹁︀در ️︗ ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︺ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را دار﹡︡ د︻﹢ت︋ 
 ﹏﹞︀ ﹥ ﹝﹠︡ر︗︀ت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︡ارک ﹐زم را︫   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹥ آدرس  WWW.SETADIRAN.IR ا﹇︡ام و︋  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵
ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق درج ﹡﹞︀﹠︡. در ︲﹞﹟ ︀د  ﹢رت ﹁︀﹏ ﹨︀ی PDF در ز﹝︀ن ﹝﹆︣ر در︨   ︮﹤ ︎︀﹋ــ️ ﹨ــ︀ی (ا﹜︿) ، (ب) و (ج) ︑﹫﹥ و︋ 
︀﹋︐︀ از   ︎︩︀︪﹎ ︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و﹠︪﹫  ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏آور ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا
︡ و ﹐زم ا︨️  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس WWW.SETADIRAN.IR ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د)︋  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ،﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را 
︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︠︀رج از در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︣︑﹫︉ 

ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
*﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:: از روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١١/٢٠ ︑︀ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١١/٢۵.

﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:: روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٠۵. ﹫︪﹠︀د︋   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞*
﹞︀ره ︧︀ب   ︫﹤  ︋︤رت ﹡﹆︡ی وار﹢  ︮﹤ ــ︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر::︋﹥︫   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞ *
︀﹡﹊﹩ ﹝︺︐︊︣ ﹋﹥ ﹝︡ت   ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ︀ ︀م(ره)︨ــ︀ری﹞ــ︺︊﹥ ﹝﹫︡ان ا  ︫️﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹠︀︨ــ﹥ ٣٠٠٣٧٨٠۶٣١٨۵ ︋   ︫︀  ︋۵۵۶٠٣١٢٢١١

.︫︡︀ ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋   ︎از ︑︀ر ︦ ﹥ ﹝︀ه︎   ︡︀︡ا﹇﹏︨   ︋﹩﹊﹡︀ ︣ر︨﹫︡ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋  ا︻︐︊︀ر︨ 
.WWW.SETADIRAN.IR آدرس ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د)︋  ﹫︪﹠︀دات::  ︨   ︎﹏﹢︑ ا︨﹠︀د و ️ ﹁︀در ﹏﹞ * 

 ︡﹠در ﹁︣ا ️﹋︫︣ ﹟﹫﹝︱︑ ︣﹢︭︑ ﹟﹫﹠︙﹝﹨و ﹩︐﹁︀وه ︋︣ ︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د در﹑︻ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︿︸﹢﹞ ︀د د﹨﹠︡ه﹠︪﹫︎ ::︣﹋︢︑  *
︀︻︀ت اداری در  ︀ز﹎︀︪﹩ در︨  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر را ︑︀  ﹇︊﹏ از ز﹝︀ن ︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︡﹠ ــ︀﹝︀﹡﹥ ،ا︮﹏︨  ار︗︀ع ﹋︀ر در︨ 
︡ا︫︐﹩  ︡﹝︀ت︋  ︫︤﹊﹩ و︠  ﹥ راه ︗﹢︊︀ر– دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ــ︀ری-︨  ﹥ آدرس︨  ــ︡ه︋   ︫︣﹞ رت ﹐ک و﹢  ︮﹤ ︀﹋️ ا﹜︿︋   ︎︉﹛︀﹇

۴٨١۵٧٣٣٩٧١ : ﹩︐︧  ︎︡﹋ . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︀﹨︭︀ت و ﹇︣ارداد﹇︀﹠﹞ در﹝︀﹡﹩ ﹝︀ز﹡︡ران-︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ – اداره
﹫︪﹠︀د﹨︀:: ز﹝︀ن ︑︪﹊﹫﹏ ︗﹙︧﹥ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٠۶ - ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ -   ︎︩︀ز﹝︀ن ﹎︪ــ*

ا︑︀ق ︑﹢ل اداری . 
︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٣٠۴۴١٠٩-٠١١ آ﹝︀ده ﹢﹍︨︀︎﹩ ︋﹥ ︨﹢ا﹐ت ﹝﹩ ︋︀︫︡  * اداره ﹝﹠︀﹇︭︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ی دا﹡︪﹍︀ه︋ 

/ع
۹۷
۱۷
۰۶
۴

«   ︨︀ل ︀﹝️ از ﹋︀﹐ی ا︣ا﹡﹩ » 
آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای ( ﹡﹢︋️ اول)

:﹏︫︣ح ذ ﹤︋
﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ﹝︀ز﹡︡ران 

١- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︻︊︀رت ا︨️ از :

️ اداری روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٧/١١/٢٩ ︀︀ن و﹇  ︎️ ︀︽﹛ ٩٧/١١/٢۴ ﹤︠︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر ٢-  ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د:  از روز
︣ق ﹝︀ز﹡︡رانhttp://www.maztozi.ir-   ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︤ا︡ه  ️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ﹋︣  ︫ ️ ︀ ️ ا︨﹠︀د :︨  ﹁︀در ﹏﹞  -٣

۴-﹝︊﹙︼ ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د: ﹝︊﹙︼٢١٨٫٠٠٠ر︀ل ︋︧︀ب ︗︀م  ︫ــ﹞︀ره ۵٢۴٠٣٣٢۴١٢ ︋︀﹡﹈ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ ا﹝﹫︣ ﹝︀ز﹡︡را﹡﹩ ︨︀ری (︎︣دا︠️ 
(﹩︐﹡︣︐﹠در﹎︀ه ا ﹅︣︵ از

﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞ -۵︀د و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت : ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٧/١٢/٠٨  
﹝﹫︊︀︫︡ و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ در ︨︀︻️ ١۴ ﹨﹞﹫﹟ روز ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

﹢︑ ﹏﹞ -۶﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : 
︨︀ری، ︠﹫︀︋︀ن ا﹝﹫︣ ﹝︀ز﹡︡را﹡﹩ ، رو︋︣وی ︠﹫︀︋︀ن و︮︀ل ︫﹫︣ازی - ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹝︀ز﹡︡ران - د︋﹫︣︠︀﹡﹥

۶-١)  ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان :ا﹜︿ - دا︫︐﹟  ️﹫︭︫﹆﹢﹇﹩    ب- دا︫︐﹟ ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ در ر︫︐﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣           
پ- ارا﹢︭︑ ﹤︣ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ (ر︑︊﹥) ﹡﹫︣و     ج – ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ا﹞﹠﹩ از اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩

٧-  ﹝﹏ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ :
 ︨︀ری ، ︋﹙﹢ار ︠︤ر ، ︋︺︡ از ︠﹫︀︋︀ن ︤ب ا ... ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران                                             

  www.Iets.Mporg.ir ︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس﹍︀︎ ️︀︨ -︿﹛٨ – ﹡︪︀﹡﹩ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ : ا
        www.Tender.Tavanir.org.ir ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ آدرس﹑﹞︀︺﹞ ️︀︨ -ب 

    www.maztozi.ir ︋︣ق ﹝︀ز﹡︡ران ︋﹥ آدرس ︹ز﹢︑ ️﹋︫︣ ️︀︨ -ج 
د- ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٣۴٠۵١٢١-٠١١ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت -  اداره ﹝﹠︀﹇︭︀ت                                                     

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق مازندران 

شركت توزيع نيروى برق

مبلغ تضمين ريالمبلغ برآوردى ريالشرح مناقصهشماره مناقصهرديف

1,542,241,406155,000,000پروژه توسعه احداث شهرى فاز 12 امور برق غرب آمل1971011094

1,710,613,110172,000,000پروژه توسعه احداث شهرى فاز 11 امور برق جنوب سارى2971011096

1,000,086,671100,000,000توسعه احداث شهرى فاز 7 امور برق شمال سارى3971011097

2,260,453,351227,000,000توسعه احداث شهرى فاز 2 غرب امور آمل4971011098

1,211,643,655122,000,000توسعه احداث شهرى فاز 6 امور شرق آمل5971011099

1,078,331,895108,000,000توسعه احداث شهرى فاز 5 امور شرق آمل6971011100

2,185,364,654219,000,000پروژه توسعه احداث شهرى و احداث فاز 12 امور قائمشهر7971011101

1,500,603,601151,000,000توسعه احداث شهرى 3 امور جنوب بابل8971011102

1,634,607,788164,000,000توسعه احداث شهرى فاز 15 امور برق قائمشهر9971011103

933,180,86094,000,000توسعه احداث شهرى فاز 16 امور برق قائمشهر10971011104

974,881,81995,000,000رينگ فاز 1 شرق امور آمل11971011105

1,905,348,155191,000,000اصالح و بهينه سازى روستايى و رفع ضعف ولتاژ فاز 3 قائمشهر12971011106

1,245,450,733125,000,000اصالح و بهينه سازى شهرى و رفع ضعف ولتاژ  فاز 2  قائمشهر13971011107

توضيحات :
1- تضمين شركت در مناقصه قابل قبول كارفرما شامل ”ضمانت نامه بانكى ، فيش واريزى و تأييديه مطالبات“ مورد تأييد مى باشد.

2- اين شركت از پذيرش چك بانكى ، چك شخصى ، ارائه وجه نقد و ...تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه خوددارى خواهد نمود .
3- مقادير و مبالغ پايه بصورت برآوردى بوده و  بصورت دقيق در اسناد مناقصه اعالم ميگردد.

4- به پيشنهادهاى فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر و
پيشنهاداتى كه بعد از انقضاى مدت مقرر در اين فراخوان واصل شود مطلقًا ترتيب اثرداده نخواهد شد.

5- ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

 ﹩﹞︀︨) ︪︀ور ﹡﹆︩ آو﹎﹢ن﹞ ﹟﹫︨︡﹠﹞ ️﹋︫︣ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹩﹎آ
︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨١۶٩٧

از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آورد در روز ︫ــ﹠︊﹥ ︋︐︀ر ٩٧/١٢/۴ راس ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ در ︗﹙︧﹥ 
︣﹎﹥ ︨︀م ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ . ︠﹫︀︋︀ن آ︋﹊﹢ه . ﹡︊︩ ︑﹊︐﹛ ︗﹠﹢︋﹩ . ︵︊﹆﹥  ︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟︋  ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︋ 

﹛ ر︨︀﹡﹠︡ . ﹑ک ٣٠٠ ︱﹢ر︋  دوم︎ 
︫︡︀︋ ️﹋︫︣ ️﹫﹑︮ ︀ذ︑︭﹞﹫﹛ در ﹝﹢رد ﹝﹢اردی ﹋﹥ در︑٢.ا .﹩︐︊︔ ︡وا ﹉ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :١.︑︽﹫﹫︣ آدرس در

از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آورد در روز ︫ــ﹠︊﹥ ︋︐︀ر ٩٧/١٢/۴ راس ︨ــ︀︻️ ︊︮١١ در ︗﹙︧﹥ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︋︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ︋︣﹎﹥ ︨ــ︀م ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡ . ︠﹫︀︋︀ن آ︋﹊﹢ه . ﹡︊︩ ︑﹊︐﹛ 

   ︡︡︗ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︀ب︐﹡ر︨︀﹡﹠︡ .            د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :١. ا ﹜︋ ر﹢︱ دوم ︎﹑ک ٣٠٠ ﹤﹆︊︵ . ﹩︋﹢﹠︗
. ︫︡︀︋ ️﹋︫︣ ️﹫﹑︮ ︀ذ︑︭﹞﹫﹛ در ﹝﹢رد ﹝﹢اردی ﹋﹥ در︑︀ب ︋︀زر︨﹫﹟   ٣. ا︐﹡٢. ا
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اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
ال اله اال اهللا

الملك الحق المبين
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بنى گانتز، رئيس سابق ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستى 
با مثبت ارزيابى كردن خروج اســرائيل از غزه اذعان كرد: با 
وجود اينكه اين اقدام براى شهرك نشينان خيلى دردناك بود، 
ما بايد از اين سياســت درس بگيريم و در مناطق ديگر آن را 

اجرا كنيم.

دونالد توســك، رئيس  شوراى اروپا با انتشار پيامى در توييتر 
بــار ديگر از برنامه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا انتقاد كرد و 
نوشت، جاى كســانى كه بدون فكر برگزيت را راه انداختند، 

در جهنم است.

دخالت در عراق و افغانستان130برابر بودجه ايران براى آمريكا هزينه داشته است

 4/8تريليون دالر؛ هزينه در منطقه «براى هيچ» 
تسنيم: بررسى نتايــج يك پژوهش دانشــگاهى نشان مى دهد كه 
دخالت آمريكا در عراق و افغانستان 4.8 تريليون دالر معادل 130 برابر 

بودجه سال 97 دولت ايران هزينه داشته است. 
«دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريكا از دوران رقابت هاى انتخاباتى 
بارها گفته كه آمريكا بعد از حمالت 11 سپتامبر سال 2001  تا كنون 
7 تريليون دالر در منطقه «خاورميانه» (غرب آسيا) هزينه كرده، اما 
دســتاوردى نداشته است.   روزنامه واشنگتن پست كه پايگاه داده اى 
براى رصد اظهارات ترامپ و راستى ســنجى آن ها تشكيل داده فوريه 
2018 گفته رئيس جمهور آمريكا 21 بار اين ادعا را تكرار كرده است.  
رسانه هاى آمريكا هر بار كه ترامپ سخنرانى  مهمى داشته و اين ادعا 
را تكرار كرده، سخنان او را از جنبه هاى مختلف زير سوال برده اند. از 
جمله اشكاالتى كه به اين ادعاى ترامپ وارد مى شود اين است كه مثًال 
او هزينه هاى آمريكا در افغانســتان را هم جزو هزينه ها در خاورميانه 

حساب مى كند، حال آنكه افغانستان جزو اين منطقه نيست.
جدا از اين رقم 7 تريليون دالر هم از نگاه رســانه ها، محل اشــكال 
اســت. روزنامه واشنگتن پست بارها براى رد رقم مورد ادعاى ترامپ، 
به نتايج يك پژوهش دانشگاهى اشاره كرده كه هزينه هاى مستقيم 
و غيرمستقيم جنگ هاى آمريكا در عراق و افغانستان را برآورد كرده 
است. تازه ترين نتايج پژوهش دانشگاه «براون» كه روزنامه هاى نيويورك  
تايمز و واشنگتن پست براى زيرســوال بردن آمارهاى ترامپ در اين 
زمينه به آن استناد مى كنند مجموع هزينه هاى مستقيم و غيرمستقيم 
آمريكا در منطقه غرب آســيا و افغانستان بين ســال هاى 2001 تا 

2017 را 4,79 تريليون دالر اعالم مى كند.  با يك جســتجوى ساده 
مى توان دريافت كه اين آمار درباره مجموع هزينه هاى نظامى آمريكا 
در منطقه مورد استناد و احتماالً پذيرش اكثر رسانه هاى آمريكاست. 
براى اينكه بدانيم اين رقم چقدر بزرگ است اين را در نظر بگيريد كه 
كل بودجه  نظامى و امنيتى ايران (يعنى تمام هزينه هاى مربوط به كليه 
قواى نظامى و انتظامى و امنيتى، از خريد تجهيزات گرفته تا حقوق 
پرسنل و...) بر اساس باالترين برآوردهاى موسسات مطالعاتى-امنيتى 
بين المللى (مثالً CSIS كه وابسته به پنتاگون آمريكاست) 16 ميليارد 
دالر در ســال است. در واقع هزينه اى كه آمريكا فقط در افغانستان و 
عراق و سوريه و پاكستان از 2001 تا 2017 صرف كرده،  معادل 300 
ســال كل هزينه هاى نظامى و انتظامى و امنيتى در ايران است.  اين 
اختالف موقعى بيشتر به چشم مى آيد كه آمريكايى ها از جمله ترامپ، 
اذعان دارند كه تقريباً هيچ دستاوردى در منطقه نداشته  اند و ايران تنها 
برنده تحوالت منطقه بعد از جنگ عراق بوده اســت. به عنوان مثال،  
ارتش آمريكا در جديدترين گزارش خود از تحوالت منطقه، اعتراف 
كــرده «ايران تنها پيروز تحوالت منطقه بعد از حمله ســال 2003 
آمريكا به عراق بوده اســت. از آن جالب تــر اينكه، كل بودجه  دولت 
ايران براى ســال 97، رقمى معادل 443 هزار ميليارد  تومان است؛ 
اگر 4,79  تريليون دالر آمريكا را به دالر 12000 تومانى محاســبه 
و بر رقم بودجه ايران تقســيم كنيم، در واقع آمريكايى ها از 2001 تا 
2017 به اندازه  تقريباً 130 سال كل بودجه  دولت ايران در سال 97، 
هزينه جنگ در منطقه ما كرده و عمالً دســتاورد خاصى نداشته اند.

بدون تيتر

اتاق فكر

روسيه اليوم: رژيم صهيونيستى در اقدامى 
جهت تقويت روند ســازش ميان اسرائيل و 
كشورهاى عربى، از راه اندازى سفارت مجازى 
ميان خود و كشــورهاى عرب حاشيه خليج 

فارس خبر داد.
بيزنس اينسايدر: نيروى هوايى فرانسه در 
مأموريتى كه تمام شرايط حمله اتمى در آن 
رعايت شده بود، يك موشك با قابليت حمل 

كالهك هسته اى آزمايش كرد.
الميادين: ياسر عرفات پس از ديدن موفقيت 
مقاومت مسلحانه در جنوب لبنان، با حزب اهللا و 
مغنيه براى حمايت از انتفاضه ارتباط گرفته بود.

انديشكده كارنگى بررسى كرد
حمايت پوتين از مادورو؛ 

شخصى يا ملى؟
خالدى: انديشكده كارنگى در يادداشتى تحت 
عنوان «پشتيبانى روســيه از ونزوئال ريشه هاى 
عميق دارد» به حمايت مســكو از دولت مادورو 
پرداخته و نوشت: حمايت كرملين از دولت حاكم 
بر ونزوئال در بحران اخير پرســش هايى را درباره 
اينكه رهبرى روســيه براى حفظ منافع ملى يا 
تأمين منافع شــركت هاى بــزرگ و خصوصى 
عمل مى كند، ايجاد مى كند. در ادامه آمده است: 
سياست مســكو در ونزوئال بشدت تحت تأثير 
ايگور سچين، رئيس شركت ملى نفت روسيه و 
از نزديكان پوتين قرار دارد. سچين سرمايه گذارى 
هنگفتى در صنعت نفت ونزوئال انجام داده است. 
دخالت معاون ســابق نظامى ارتش شــوروى 
در آنگوال در حوزه سياســت نشان مى دهد كه 
سياست هاى امنيت ملى روسيه به طور فزاينده اى 
به وسيله تركيبى از منافع و جاه طلبى هاى اعضاى 
قدرتمند دايره داخلى پوتين هدايت مى شــود. 
پشتيبانى آمريكا از تغيير رژيم در ونزوئال و تحريم 
دولت مادورو نيز زمينه خروج شركت هاى نفتى 
ديگر از اين كشور را فراهم كرده و به منافع آقاى 

سچين خدمت بزرگى مى كند.
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23/0323/36 5/015/34

17/0417/37

6/276/59

17/2317/56

در واكنش به سخنرانى ساالنه ترامپ
حزب دموكرات آمريكا: 

رئيس جمهور بايد واقعيت را بگويد
مهر: ســخنرانى ســاالنه رئيس جمهور 
آمريــكا در كنگره اين كشــور با واكنش 
منفى بسيارى مواجه شد. استيسى آبرامز 
به نمايندگى از حزب دموكرات در سخنانى 
ضمــن انتقاد از ترامپ گفت: الزم اســت 
كه او واقعيــت را بگويد. آبرامز همچنين 
از اظهارات اختالف انگيز ترامپ در زمينه 
داخلى انتقاد كرد. واشنگتن پست نيز خطابه 
ساالنه ترامپ را همان عوام فريبى دوقطبى 
هميشگى اما اين بار طوالنى تر خواند. نانسى 
پلوسى رئيس دموكرات مجلس نمايندگان 
آمريكا هم از ترامــپ انتقاد كرده و گفت: 
او هيچ صحبتى از اپيدمى خشــونت هاى 

مسلحانه در آمريكا نداشت.

رئيس جمهورى با دستاوردهاى كوتاه مدت
«بيكارى به پايين ترين ميزان خود رسيده است»، «دستمزدها با بيشترين سرعت 
در حال افزايش است»، «اقتصاد در بهترين شرايط قرار دارد»، «ما در حال برنده 
شدن هستيم»، «سياست خارجى من بهترين سياست خارجى است»، «مهاجران 
در حال حمله به آمريكا هســتند» و... اين ها اصلى ترين گزاره هايى بود كه دونالد 
ترامپ رئيس جمهور جنجالى آمريكا بعد از چند هفته تعويق توانست در سخنرانى 
ســاالنه خود در كنگره بيان كند. حرف هايى تكرارى كه خيلى زود بعد از مطرح 
شدن در كنگره؛ توسط رسانه هاى آمريكايى مورد نقد و راستى آزمايى قرار گرفت. 
فارغ از جمله بندى هاى بچه گانه ترامپ كه هميشه با صفت هاى تفضيلى و عالى 
همراه است و نوعى كيش شخصيت و خود شيفتگى ذهنى رئيس جمهور آمريكا را 
نشان مى دهد؛ در تحليل دستاوردهاى دو ساله حضور ترامپ در كاخ سفيد چنانچه 
بخواهيم منصفانه قضاوت بكنيم، بايستى بگوييم شاخص هاى اقتصادى كه البته 
مهم ترين مسئله براى رأى دهندگان آمريكايى محسوب مى شود، بهبود پيدا كرده 
است. دليل اصلى آن هم سياست هاى خروج از ركودى است كه در دور دوم دولت 
اوباما اتخاذ شــده بود و نه اقدامات ترامپ. البته دولت ترامپ در حوزه اقتصادى 
برنامه هايى را اجرا كرده اســت كه در كوتاه مدت بازده خوبى داشته اند و موجب 
ايجاد شغل هاى جديد شده اند. از جمله اين برنامه ها افزايش تعرفه ها و تالش براى 
كنترل واردات مى باشــد، اما كارشناسان معتقدند چنين برنامه هايى در طوالنى 
مدت موجب وارد آمدن يك شوك اقتصادى بزرگ به اياالت متحده خواهد شد، 
علت اصلى آن هم درهم تنيدگى اقتصاد آمريكا با اقتصاد جهانى است. آغاز چنين 
روندهايى را مى توان در افزايش گرايش به انجام مبادالت اقتصادى با ارزهايى به 
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از جنگ سرد، هزينه كرده بود را از بين مى برد.

  نمابر تحريريه:     37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قدس» 

وابسته به آستان قدس  رضوى
  سردبير:

     محمد جواد ميرى

 انعكاس

عكس نوشت

اقتداى حامد كرزى 
به امام جماعت طالبان

انتشــار تصويرى از اقتداى حامد كرزى رئيس جمهور سابق 
افغانســتان و ديگر سياستمداران اين كشــور در نماز به امام 
جماعت طالبان، بازتاب مثبت و منفى زيادى در شــبكه هاى 
اجتماعى داشــته اســت. جديدتريــن دور از مذاكرات صلح 
افغانستان ميان نمايندگان احزاب سياسى و گروه طالبان در 

مسكو پايتخت روسيه در دو روز گذشته برگزار شد.

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 دكتر عليرضا رضاخواه

گام نخست براى سركوب جليقه زردهاداستان مداخالت خارجى واشنگتنروزنامه تلگراف:
لندن به تعويق برگزيت 

مى انديشد
ونزوئال از كشف محموله تسليحات 

آمريكايى خبر داد
پارلمان فرانسه طرح مقابله با اعتراض هاى 

خشونت آميز را تصويب كرد
مهر: روزنامه انگليســى تلگــراف از تالش 
لندن براى بــه تعويق انداختــن برگزيت 
خبر داد. اين روزنامه با اشــاره به مخالفت 
مجلس عوام با برگزيت نوشت: شواهد نشان 
مى دهد كه دولت انگليس درصدد به تعويق 
انداختن برگزيت به مدت هشت هفته است؛ 
پيش بينى مى شود برگزيت به جاى 29 ماه 
مارس به 24 ماه مى  (3 خرداد 98) موكول 
شود. به نوشته تلگراف اختالف هاى مرزى 
انگليس و ايرلند از مسائلى است كه سبب 
اين تأخير مى شــود. ترزا مى  نخست وزير 
انگليس از اوايل هفته جارى رايزنى ها براى 
دورى از برگزيت ســخت را در دستور كار 

خود قرار داده است. 

فارس: در حالى كه مواضع مداخله جويانه 
و تهديد نظامى ونزوئال توســط واشنگتن 
همچنان ادامه دارد، وزارت كشور ونزوئال 
از كشف و ضبط تسليحات آمريكايى در 
فرودگاه شــهر «والنسيا» اين كشور خبر 

داد. 
اين محموله كه شــامل 19 سالح سبك، 
ســالح هاى كمــرى با كاليبر بــاال و 90 
دستگاه تلفن همراه است براى مخالفان در 
ونزوئال ارسال شده است. آمريكا خواهان 
كنار رفتن نيكالس مادورو از قدرت است. 
همزمان پاپ فرانسيس رهبر كاتوليك هاى 
جهان تمايل خود براى ميانجيگرى جهت 
حل بحــران ونزوئال در صــورت رضايت 

طرفين داخلى را اعالم كرد.

مشــرق: پارلمان فرانســه طرحى را به 
تصويب رساند كه بر اساس آن و به بهانه 
خشونت آميز»،  «اعتراض هاى  ســركوب 
جليقه زردهــا در اين كشــور ســركوب 
مى شــوند. با وجود انتقادهــا از تأثير اين 
اليحه بر محدود شدن آزادى هاى فردى، 
اين اليحه در مجلــس ملى، با 387 رأى 
مثبت در مقابل 92 رأى به تصويب رسيد. 
اين اليحــه در گام آتى بايد براى اجرايى 
شدن در مجلس ســنا نيز تصويب شود. 
بر اســاس اين اليحه، ديگــر معترضان 
حق پوشــاندن صورت خود را ندارند و به 
پليس اختيارات بيشترى براى مداخله در 

اعتراض هاى خشونت آميز مى دهد. 
صفحه 8    1397/11/17

 (آگهى مزايده واگذارى زمين سازمان موقوفات ملك)
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد 
︀ ﹋︀ر︋︣ی ︑︖︀ری وا﹇︹ در︫ــ ︣﹠︀ران را  ﹢د︋  ︑︺ــ︡اد ٢(دو) ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟︠ 
 ٩٧/١١/١٨ ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹫︲︀﹆︐﹞ .︡︀﹝﹡ ︡ه وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅ــ︣︵ از
﹜︽︀️ ٩٧/١١/٣٠ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت د﹇﹫﹅ ︑︣ از ﹝﹏ ﹇︴︺︀ت و ﹡﹆︪﹥ ﹨︀ی 
 ﹏﹞ ﹤ ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋  ︣﹋️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در︀﹁️ ﹁︣م︎   ︫︳︣ا ﹝︣︋﹢︵﹥ و︫ 
﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  اداره ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ در ﹠︀ران ،︠﹫︀︋︀ن ﹝︴︣ی ︗﹠﹢︋﹩ ︗﹠︉︋ 
 ﹤︺︴﹇ ︣﹨ ️︗ ︍︣ده  ︨.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ (ع)  ︑﹙﹀﹟ ۴۶١٢۶۶٢۵ ﹤﹝﹐ا ﹟﹞︀︔
﹥ ︧︀ب   ︋﹩︐︧︀︋ ﹩﹞ ﹤﹋ ︡︀ل ﹝﹫︊︀︫ــ︀دی ﹝︊﹙︼ /۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر﹠︪ــ﹫︎
︀︀ن و﹇️ اداری  ﹫︪﹠︀دات︎   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︣دد. آ﹎ ︨︤︀ز﹝︀ن وار
﹢ر︑﹫﹊﹥  ﹥ آدرس ﹁﹢ق ﹝﹫︊︀︫︡، در︮  ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١١/٣٠︋  ــ﹥︫  روز︨ 
 ﹤ ︦ از ا︻﹑م ﹡︐︀︕ ︸︣ف ﹝︡ت ﹨﹀️ روز ﹋︀ری ﹡︧ــ︊️︋  ︋︣﹡ــ︡ه ﹝︤ا︡ه︎ 
︀ز﹝︀ن   ︨︹﹀﹡ ﹤ ︍︣ده وی︋   ︨︡︀﹝﹠﹡ رد ︑﹆︀︲︀ ا﹇︡ام﹢﹞ ﹤︺︴﹇ ︀ت﹇﹢﹆ ︤وار

.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲
︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ﹝︊﹛، ﹝︪︣وط و ﹁︀﹇︡ ︨ــ︍︣ده و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از 
 ﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨.︫︡ ︡﹨ا﹢﹡ ︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده﹎ ﹏﹢︑ ︣ر﹆﹞ ︡︻﹢﹞
︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ در رد ︀ ﹇︊﹢ل  ︀︫ــ︡ .︨  ︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩︋  ︋︣ ︻︡ه︋ 

﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.  ︎﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉
︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉  ︨

/ع
۹۷
۱۷
۰۵
۰

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ (﹡﹢︋️ اول)و ﹝︖﹞︹ 

︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ اول)
ا﹡︖﹞﹟ د︣﹠﹥ ︫﹠︀︨﹩ ا︣ان

ــ︀︻️ ١٣ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ  ︗﹙︧ــ﹥ در︨ 
١٣٩٧/١٢/٨ در ﹝﹏ اداره ﹋﹏ ز﹝﹫﹟ ︫﹠︀︨﹩ 
و ا﹋︐︪︀﹁︀ت ﹝︺︡﹡﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ︫﹞︀ل ︫︣ق ﹋︪﹢ر 
(︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪︡ ﹝﹆︡س  ـ ︋﹙﹢ار ︨︣ا﹁︣ازان 
ا﹡︐︀ی ︨ــ︣ا﹁︣ازان ١٨) ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. از 
ا︻︱︀ی ︎﹫﹢︨ــ︐﹥ ا﹡︖﹞﹟ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ در 

︗﹙︧﹥ ︀د ︫︡ه ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ︻︀دی (﹡﹢︋️ اول):

١- اراــ﹥ ﹎ــ︤ارش ︻﹞﹙﹊ــ︣د ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ا﹡︖﹞﹟ 
︑﹢︨︳ ر﹫︦ و ︠︤ا﹡﹥ دار

٢- ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ اول):

ا︮ــ﹑ح ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ و ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹡︐﹆ــ︀ل داــ﹛ 
︪︡﹞ ﹤︋ ︣ان︑ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹡︖﹞﹟ از

ا﹡︖﹞﹟ د︣﹠﹥ ︫﹠︀︨﹩ ا︣ان

/ع
۹۷
۱۷
۰۱
۱

 ︡︡و︨︐﹩ ﹁︣ز﹡︡ وا ﹠︀م ﹝﹢︨﹩︫   ︋ ﹩﹢︖︪﹡︀رت دا﹋
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣۵٨٠٧٩١٧٩۶ ر︫ــ︐﹥ ︻﹙ــ﹢م ︑︣︋﹫︐﹩    ︫﹤︋
 ︡︀م ﹡﹢ر وا﹫ ﹫﹢︨︐﹥  از دا﹡︪﹍︀ه︎  ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩︎ 
ا︣ا﹡︪︣ ︋﹥ ︫﹞︀ره دا﹡︪︖﹢﹩ ٩۶٣٩٢٣٢٠٧ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۷
۱۷
۰۵
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۷
۱۶
۹۰
۳

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
از  را   ﹏ذ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ دارد   ︣︷﹡ و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در  راه  اداره ﹋﹏ 
︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا︳ ، ﹝︡ارک و ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︡رج 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ در

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

و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د از ﹞ ︣︀︨﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ارتباطات و اطالع رسانى

 اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره 
﹝︊﹙︼ ︋︣آورد﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥﹝﹠︀﹇︭﹥

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د 

٩٧/٤٢ ﹤﹞﹢، ︪︡﹞ ﹩︲︡اری ارا﹍﹡ و ️︸︀﹀
و ﹡︀︐︨︫︣︀ی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  

  ٢٥/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
٢٠٠٩٧٣٣٧٤٠٠٠٠٩٥ر︀ل

/ع
۹۷
۱۶
۸۶
۵

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
 اداره كل راه و شهرسازى (نوبت دوم)

︣﹎︤ار  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از ﹏︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ذ ︨︣︀زی ︠  اداره ﹋﹏  راه و︫ 
﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
 ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋ 
﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ︠﹢ا︨︐﹥ 

︀︧️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.  ︋﹩﹞ ﹩﹊︤﹫﹁ رت﹢  ︮﹤ ︫︡ه︋ 
شماره رديف

مناقصه
مبلغ تضمين(ريال)فهرست بهامدت زمان اجرامبلغ براورد(ريال)شرح مناقصه

482/000/000ابنيه و تاسيسات سال71397ماه9/634/300/355تجديد مناقصه عمليات تكميلى پاويون فرودگاه بين المللى بيرجند197/13

︀﹝︀﹡﹥:︨︀︻️ ١٢ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ٩٧/١١/١۶︑︀ ︨︀︻️ ١٩روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١١/١٨  ﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨ 
آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹥ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ و ︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د در ︨︀﹝︀﹡﹥ :︨︀︻️ ١۴ روز  ﹉ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٧/١١/٢٨ 

.﹏﹋︣︡﹞ ︣︐﹁د ﹏﹞ روز  دو ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٧/١١/٢٩ در  ︊︮و ز﹝︀ن ︋︣﹎︤اری ︗﹙︧﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ٩ ︀ر︑
آدرس ﹋︀ر﹁︣﹝︀: ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︫﹫︡ آو﹠﹩- ﹝﹫︡ان راه و ︫︨︣︀زی- رو︋﹥ روی ︮︡ا و ︨﹫﹞︀ و ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٣٨٠٠٠دا︠﹙﹩ ٢۴۴

﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت  ︀ز﹝︀ن︮  ــ︴﹞ ︡﹫︣ی-︨  ︡﹝︀ت ا︨ــ︐︀ن ︗️ را﹨﹠﹞︀﹩ و ︔︊️ ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︐︣م :︠﹫︀︋︀ن︫  آدرس و ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︐︣︠ 
︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ا︑︀ق ١١١ ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٢١٢٢٠

 اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ 

« آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ – ﹡﹢︋️ دوم»
︫︣داری ﹇︫ ﹜︀︣ در ﹡︷︣ دارد ︋︣ ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥ ︫﹢رای ﹝︐︣م ا︨﹑﹝﹩ ︫ ﹜︀﹇ ︫︣︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︗︀ره ﹉ وا︡ ﹁︣و︫﹍︀ه ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ ︋﹥ ﹝︐︣اژ ۵۵ ﹝︐︣﹝︣︋︹ 
﹫︪︐︣ ﹨﹞﹥ روزه از ︑︀ر درج  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ــ︣ا︳ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹥ ا︫ــ︀ص وا︗︫︡  ــ︣اج از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋  ︀رک︨  وا﹇︹ در︎ 
︣داری   ︫www.Ghaemshahr.ir ️︀  ︨﹤  ︋︀ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و ︡وا ﹤ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه︋  ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠١١۴٢٠٨۴٠۵۶ ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹡﹞﹢ده و︋   ︫︀  ︋﹩﹎آ

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
١-﹡﹢ع ﹋︀ر : ا︗︀ره ﹉ وا︡ ﹁︣و︫﹍︀ه ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ ︋﹥ ﹝︐︣اژ ۵۵ ﹝︐︣﹝︣︋︹ وا﹇︹ در ︎︀رک ︨︣اج

٢- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه : وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣داری ﹇︫ ﹜︀︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡.       ٣- ﹝︡ت ا︗︀ره : ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ۶٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل                         ︀ء ﹊︧ــ︀ل︋  ﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل (︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢ع ا︗︀ره︋  ︀ء ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥︋  ︀︋ــ️ ا︗︀ره ﹊︧ــ︀ل : ا︗ــ︀ره︋  ۴- ﹝︊﹙ــ︼ ﹋﹏︋ 

.︫︡︀ (︫︭️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹝﹩︋ 
۵- ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه : ۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹋﹏ ﹇︣ارداد ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٣/٠٠٠/٠٠٠ (︨﹥ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ) ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︀ ︨︍︣ده ﹡﹆︡ی ︀ ا︨﹠︀د 

︠︤ا﹡﹥ ︀ از ﹝︴︀﹜︊︀ت ︫︣﹋️ ︫ ︀︬ ﹡︤د ︫︣داری ﹝﹩ ︋︀︫︡.        ︫ -۶︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹢د. ︣داری ︲︊︳︫   ︫︹﹀﹡ ﹤ ️ در ﹝︤ا︡ه︋  ﹋︣ ﹢م ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︫  ︣ اول و دوم و︨  ﹢رت ︻︡م ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ︑﹢︨︳ ﹡﹀ ︀ در︮  ︣دار  ︫﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︣ا︨︀س ﹝︀ده ٨ آ  ︋-٧

٨- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر ٩٧/١١/١١ ﹜︽︀️ ٩٧/١١/٢٩ ﹇︀︋﹏ ︑﹢﹏ ︋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹫︪﹠︀دات : ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/٢ ︋︺︡ از ︔︊️ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︑﹢﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ ﹎︣دد.  ︎﹏﹢︑ ٩- ز﹝︀ن

︦ از  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︎   ︎︀ آن و ︣︀︷﹡ و ﹩︭  ︫﹉ ،ــ︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر در ا︨﹠︀د ــ︍︣ده ︀ ا﹝︱︀ء، ﹝︪ــ︣وط و ﹝︡وش و︨  ﹫︪ــ﹠︀دات ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤︋-١٠
ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در آ﹎﹩ و︮﹢ل ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

١١- ز﹝︀ن و ﹝﹏ ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات : ︨︀︻️ ١٢ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/٧ در د﹁︐︣ ︫︣دار ﹇︀︪﹎ ︫︣ ﹜︀︩ و ︠﹢ا﹡︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︹﹡︀﹞﹑ ︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥︋  ﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن و ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن آن︋  ١٢- ︱﹢ر ﹋﹙﹫﹥︎ 

١٣- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︺︀﹝﹙﹥ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
١۴- ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول ﹝﹢رخ ٩٧/١١/١١        ١۵- ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ٩٧/١١/١٨

﹢ر   ︎﹟﹫︺﹞ ﹟﹝︋- ︣  ︫﹜︀﹇ ︣دار  ︫

/ع
۹۷
۱۶
۶۲
۷

/ع
۹۷
۱۷
۰۶
ا︵﹑︻﹫﹥ ۶

﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︑﹢︨︳   ︋﹩︴ــ︣ا  ︫️︑ ︣م ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︗︢ب ﹡﹫︣وی ﹋︀ر︐﹞ ︣و﹡︡انــ ﹥ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م︫  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥︋ 
 ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀صص ︋︀ ا︫ــ﹢︭︠ ﹟︀ری در ا﹊﹝﹨ ﹤﹡﹢﹍︙﹫﹨ ️﹋︫︣ــ ﹟︣د و ا﹫﹎ ﹩﹞ ︫ــ︣﹋️ ﹡︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︮﹢رت

﹡︡ارد .﹜︢ا ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︊﹙﹫︼ و آ﹎﹩ در ︗︣ا ︡︀ ﹁︱︀ی ﹝︖︀زی ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ︋﹢ده و ﹝﹢رد ︎﹫﹍﹫︣ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د .
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