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همزمان با چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، آيين بهره بردارى و آغاز عمليات اجرايى چند پروژه 
فرهنگى آستان قدس رضوى با حضور توليت آستان قدس رضوى برگزار شد...

با حضور توليت آستان قدس رضوى فاز دوم اردوگاه فرهنگى امام رضا (ع)، 
10كتابخانه، يك مدرسه و طرح چهل چراغ آغاز به كار كرد

بهره بردارى از چندين پروژه فرهنگى در چله انقالب

بيانيه مهم رهبر معظم انقالب بزودى منتشر خواهد شد

منشور «گام دوم» انقالب اسالمى

رهبر معظم انقالب با يادآورى توصيه خود 
در زمان مذاكرات برجام تأكيد كردند

اروپا هم مثل آمريكا 
قابل اعتماد نيست

حجت االسالم والمسلمين رئيسى
در مراسم راهپيمايى 22 بهمن در حرم مطهر رضوى:

ترس از قدرت هاى خارجى 
آفت مديريت كشور است

نتايج افكارسنجى يك مركز تحقيقاتى آمريكايى نشان مى دهد 

ايرانيان ؛ بى اعتماد به آمريكا 
حامى تمام قد برنامه موشكى و هسته اى

معاون ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوى: 

138؛ راه ارتباط 
ايران با آستان 

امام هشتم

6 كميته فرعى كنگره استيضاح 
«ترامپ» را بررسى كردند

«پيش استيضاح» 
رئيس جمهور 
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جشن دشمن شكن 40 سالگى
حضور پرشور مردم سراسر كشور در راهپيمايى 22 بهمن  
شگفتى رسانه هاى جهان را بر انگيخت
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صفحه 1    1397/11/23
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تجديد مزايده اجاره مستغالت
︨︀ز﹝︀ن ﹝ ️︣︡﹞﹏ و ﹡﹆﹏

 ︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م
شرح در صفحه 2

فراخوان مناقصه 
بيمارستان اميد 
 ٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۷
۱۷
۰۷
۷

         ا︵﹑︻﹫﹥ 
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م ︫ــ︣و﹡︡ان ﹝︐︣م ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ 

﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︗︢ب ﹡﹫︣وی ﹋︀ر ︑️ ︫ــ︣ا︴﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︑﹢︨ــ︳ ︫︣﹋️ ﹡︀ن 
︭﹢ص   ︠﹟︀ری در ا﹊﹝﹨ ﹤﹡﹢﹍︙﹫﹨ ️﹋︣  ︫﹟رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ا﹢ ﹇︡س ر︲﹢ی︮ 
 ︀ ︡در ︗︣ا ﹩﹎ــ︡ارد .﹜︢ا ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︊﹙﹫ــ︼ و آ﹡ ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀صا︫ــ ︀︋

﹁︱︀ی ﹝︖︀زی ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ︋﹢ده و ﹝﹢رد ︎﹫﹍﹫︣ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د .

/ع
۹۷
۱۷
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۶

« آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن/ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای) » ﹡﹢︋️ دوم
 ️︀︻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
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 ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری(﹡﹢︋️ دوم) 
︫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 ️︀︨
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اروپا هم مثل آمريكا 

:حضرت محمد
يك نماز جماعت 
بهتر از چهل سال 

نماز ُفرادا 
در خانه است. 

مستدرك الوسائل، ج 6، ص 446
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

واكنش سخنگوى سپاه به طلب كمك آمريكا از مسيح على نژاد و مريم رجوى    فارس: سردار رمضان شريف سخنگوى سپاه پاسداران گفت: آمريكا امروز به قدرى دستش خالى است كه با 
يك دختربچه خبرنگار كه از ايران رفته است، جلسه مى گذارد تا راه براندازى انقالب را پيدا كند. امروز منفورتر از سازمان مجاهدين خلق در كشور وجود ندارد؛ سازمانى كه مريم رجوى به عنوان ستون پنجم 

دستور آتش را در عمليات مرصاد صادر كرد و حاال دشمن از آن ها طلب كمك مى كند. اين افراد امثال اپوزيسيون كشور هستند، اما بايد ديد اين ها قادر هستند كه با مردم ايران مقابله كنند؟

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

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنــه اى رهبر معظم 
انقالب اســالمى صبح جمعه در ديدار فرماندهان 
و جمعى از كاركنان نيروى هوايى و پدافند هوايى 
ارتش، بيعت شگفتى ساز همافران با امام خمينى 
رحمه اهللا در 19 بهمن 1357 را تجســم شجاعت، 
اميد به پروردگار، نهراســيدن از دشمن و عمل به 
وظيفه برشمردند و تأكيد كردند: 22 بهمن امسال 
به يارى پروردگار و در پرتو همين عوامل تاريخ ساز 
به معناى واقعى كلمه دشمن شكن خواهد شد و با 
هوشــيارى ملت و حضور همه  ساليق و ديدگاه ها، 

پرشكوه تر از سال هاى قبل خواهد بود.
بــه گــزارش khamenei.ir، حضــرت آيت اهللا 
خامنــه اى، راهپيمايــى 22 بهمن را از مســائل 
شگفتى ساز خواندند و افزودند: جشن ساالنه  انقالب 
در كشــورهايى كه انقالب كرده اند به رژه  نيروهاى 
مسلح در مقابل چند نفر تبديل شده است، اما در 
ايران سرافراز، 40 سال است مردم در سراسر كشور 
به خيابان ها مى آيند و بــر ادامه  راه انقالب تأكيد 
مى كنند كه اين مســئله، از معجزات شگفتى ساز 

انقالب است و بايد با تمام قدرت ادامه يابد.

 پاى انقالب، همه اختالف ها رنگ مى بازد
ايشــان حضور انبوهِ بى شــمار ملت در راهپيمايى 
22 بهمن را «دشمن شــكن و مرعوب كننده  آن»، 
«نشــان دهنده  حضور عمومى ملت در صحنه» و 
«تجلى عزم و وحدت ملى» برشمردند و خاطرنشان 
كردند: در جامعه اختالف ســليقه وجود دارد، اما 

وقتى پاى انقــالب و نظام و 22 
بهمن بــه ميان مى آيــد، همه  
اختالف ها رنگ مى بازد و همه در 

كنار هم به ميدان مى آيند.

 مرگ بر آمريكا ربطى
 به ملت اين كشور ندارد

رهبر انقالب اسالمى، رژيم آمريكا 
را تجســم «شــرارت، خشونت، 
جنگ آفرينى»  و  بحران ســازى 
خواندند و افزودند: مسئوالن رژيم 
آمريكا ضمن اهانت به ملت ايران 
مى گويند چرا «مرگ بر آمريكا» 
مى گوييد، براى روشن شدن ذهن 

مقامات آمريكايــى تأكيد مى كنيم كه ما كارى به 
ملت آمريكا نداريــم و مرگ بر آمريكا يعنى مرگ 
بر حاكمان آمريكا كه در اين دوره، «مرگ بر ترامپ 
و بولتون و پمپئو» مى شود. ايشان افزودند: تا وقتى 
رژيم آمريكا بر مبناى شــرارت، دخالت، خباثت و 
رذالت حركت مى كند، شعار مرگ بر آمريكا از دهان 

ملت مقتدر ايران نخواهد افتاد.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى در بخــش ديگرى از 
سخنانشان درباره  پيشنهادهاى اروپايى ها افزودند: به 
مسئوالن توصيه مى كنم به اين ها هم اعتماد نكنند؛ 
البته نمى گوييم با آن ها مراوده نداشته باشيم بلكه با 

چشم بدبينى به اروپايى ها نگاه كنيد.
رهبر انقالب خاطرنشــان كردند: درباره  آمريكا هم 
از چند ســال قبل و در مذاكرات هسته اى، هم در 
جلسات خصوصى و هم در جلسات عمومى مكرر 
به مسئوالن مى گفتم به آمريكايى ها اعتمادى ندارم 
و شــما هم به قول و حرف و لبخند و امضاى آن ها 
اعتماد نكنيد. اكنون نتيجه اين شــده اســت كه 
مسئوالنى كه آن روزها مذاكره مى كردند، خودشان 
مى گويند آمريكا غيرقابل اعتماد است. بايد از اول 
اين را تشــخيص مى دادند و بــر اين مبنا حركت 
مى كردند.ايشــان افزودند: همين اروپايى ها كه با 
وقاحت از ايران مطالبه  حقوق بشرى مى كنند، در 
پاريس نيروهاى مسلح را به جان مردم مى اندازند و 
مردمشان را كور مى كنند، اما درعين حال متكبرانه 
از ايران طلبكارى مى كنند، درحالى كه بايد به آن ها 

گفت شما اصالً حقوق بشر را مى شناسيد؟

 اقدامات فرانسه و انگليس 
را از ياد نبريم

تأكيد  خامنه اى  آيت اهللا  حضرت 
كردنــد: در جايگاه يك كشــور 
مقتدر و توانــا با همه  دنيا به جز 
چند استثنا ارتباط داريم و خواهيم 
داشت، اما بايد بدانيم با چه كسانى 
داريم حرف مى زنيــم و اقدامات 
فرانسوى ها، انگليسى ها و ديگران 

را در مقاطع مختلف از ياد نبريم.
رهبر انقالب اســالمى در بخش 
ديگرى از سخنانشان، همراه شدن 
ارتش با ملــت در جريان انقالب 

اســالمى را يك نعمت بزرگ و نقش نيروى هوايى 
را در اين موضوع بسيار برجسته دانستند و گفتند: 
نيروى هوايى در پيروزى انقالب اسالمى و مراحل 
مختلف پــس از آن، نقش آفرين بود كه 19 بهمن 
سال 1357 و بيعت جمعى از نيروى هوايى ارتش با 
امام راحل، اولين نقش آفرينى و همانند خوِد انقالب، 

شگفتى ساز و «رزق ال يُحَتسب» بود.
ايشان افزودند: 19 بهمن 57، جلوه  تسلط بر نفس، 
احساس وظيفه و احساس قدرت بود؛ چرا كه در آن 
رويداد، جوانان از طاغوت نترسيدند و با غلبه بر ترس 
خود و اميدوارى به خداوند، با شجاعت به ديدار امام 

آمدند كه امروز هم به همين ويژگى ها نياز داريم.
حضرت آيت اهللا خامنه اى گفتند: نقش نيروى هوايى 
در قضاياى شب 21 بهمن سال 1357، افشاى كودتا 
در پايگاه شهيد نوژه  همدان به وسيله  يك افسر جوان 
نيروى هوايى، تشــكيل جهاد خودكفايى به وسيله  
نيروى هوايى، اولين واكنش كوبنده در روزهاى آغاز 
جنگ تحميلى به وسيله  جنگنده هاى نيروى هوايى 
و بمباران بسيارى از پايگاه هاى عراق و نقش آفرينى 
در طول دوران دفاع مقدس، آغاز ساخت هواپيماى 
جنگى و پشتيبانى از مدافعان حرم از جمله اقدامات 
برجسته  نيروى هوايى و جزو تاريخ و هويت اين نيرو 
اســت.رهبر انقالب اسالمى بر لزوم حفظ و تقويت 
اين هويت و انسان سازى و تربيت جوانانى همچون 
شــهيدان بابايى و ســتارى و ديگر شهدا تأكيد و 
خاطرنشان كردند: تنها نيرويى كه توانست چنين 
شخصيت هاى برجسته اى را تربيت كند و استعداد 
درونى آن ها را به فعليت برساند، انقالب اسالمى و 

حركت عظيم ملت ايران است.

 از گرفتارى ها و گرانى ها مطلعم 
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به پايبندى ملت 
به «استقالل، عزت و ســرافرازى حاصل از انقالب 
اســالمى» افزودند: بنــده از گرفتارى ها، گرانى ها 
و ديگر مشكالت مطلع هســتم، اما به كشور نگاه 
خوشــبينانه دارم، چراكه مشــاهده مى كنم ملت 
همچون يك قهرمان و يك شخصيت قوى در مقابل 
جبهه  دشمن ايستاده است و مى داند چه مسير و 

اهدافى را بايد دنبال كند.
ايشــان تأكيد كردند: مردم، گله مندى، ناراحتى و 
توقعاتى دارند، اما هيچ مسئله اى هرگز موجب نشده 

و نمى شود كه ملت از پشتيبانى همه جانبه از آرمان ها 
و اهداف امام و انقالب و نظام روى گردان شود. رهبر 
انقالب اسالمى، ملت ايران را به كوهنوردى تشبيه 
كردند كه در 40 ســال اخير، بخش مهمى از راه و 
گردنه هاى پُرپيچ وخم و خطرنــاك را رد كرده اما 
براى دســتيابى به اهداف و بى اثر كردن تهديدها و 
توطئه ها، بايد بقيه  راه را نيز طى كند و به قله برسد.
رهبر انقالب اسالمى، همه  مسئوالن و آحاد مردم را 
به همت و كار و تالش بى وقفه فراخواندند و افزودند: 
هر كس در هرجا كه هســت به وظايف خود عمل 
كند تا همه  خانه هاى جدول عمومِى وظايف ملت 
و مســئوالن پُر شود و شتاب حركت ايران عزيز به 
سمت اهداف، بيشتر شود. ايشان دلهره افكندن و 
نااميد كردن را كار اصلى دشــمن و عناصر نفوذى 
برشــمردند و با اســتناد به آيات متعدد قرآنى و 
رويدادهاى درس آموز صدر اســالم افزودند: منطق 
اسالم اين است كه از دشمن نهراسيد بلكه از انحراف 
از صراط مستقيم بترسيد و اگر درست عمل كنيد، 

به يارى پروردگار حتماً پيروز خواهيد شد.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى، انحــراف از راه خدا و 
تسليم در مقابل دشمنان را موجب ذلت و بى پناهى 
ملت خواندند و خاطرنشــان كردند: در آن صورت، 
سرنوشــت ايراِن ما همچون دوران رژيم پهلوى يا 

كشــورهايى همچون عربستان مى شود كه آمريكا 
بر سرنوشت و منابع و منافعشان مسلط شده است.

 راهپيمايى 22 بهمن؛ 
مظهر وحدت، نه اختالف

ايشان همچنين در توصيه اى درباره  راهپيمايى 22 
بهمن افزودند: ممكن اســت كسانى به هر دليل و 
منطق و مبنايى، از فالن مسئول يا فالن آقا خوششان 
نيايد اما نبايد با شعار دادن بر ضد او، راهپيمايى را 
به مظهر اختالف و درگيرى تبديل كنند، چراكه اين 
حركت پُرشور ملى بايد همچنان باعظمت و وحدت 
ادامه يابد. رهبر انقالب اســالمى، فرداى كشــور و 
جوانان و ملــت را به مراتب بهتر از امروز خواندند و 
تأكيد كردند: در سايه  توكل، احساس مسئوليت و 
عمل مردم و مســئوالن به وظايف خود، پروردگار 
با لطــف و عنايت خويش، راه را بــراى ملت ايران 
باز خواهد كرد.  پيش از ســخنان فرمانده كل قوا، 
امير سرتيپ نصيرزاده فرمانده نيروى هوايى ارتش 
با بيان گزارشى از دستاوردها و توانمندى هاى اين 
نيرو در حوزه هاى مختلف، گفت: كاركنان غيرتمند 
نيروى هوايى و قرارگاه پدافند هوايى با تمسك به 
سيره  شهيدان و مدافعان حرم، براى دفاع از عزت و 

مرزهاى ايران اسالمى آمادگى كامل دارند.

رهبر معظم انقالب با يادآورى توصيه خود در زمان مذاكرات برجام تأكيد كردند

اروپا هم مثل آمريكا قابل اعتماد نيست

حضور پرشور مردم سراسر كشور در راهپيمايى 22 بهمن 
شگفتى رسانه هاى جهان را بر انگيخت
جشن دشمن شكن 40 سالگى

اخبار: راهپيمايى باشكوه 22 بهمن و جشن 
40 ســالگى انقالب روز گذشته در سراسر 
كشور برگزار شد و بار ديگر آرزوهاى محال 
آمريكا و غرب را نقش بر آب كرد. جشــن 
چهل سالگى انقالب در حالى بود كه آمريكا 
با پروژه هاى تابستان داغ و زمستان سخت، 
تالش كرده بود كه شــيرينى چهل سالگى 
انقالب در كام مردم تلخ شود اما مردم بار ديگر ثابت كردند كه پاى انقالبشان ايستاده اند. 
اين مسئله  از ديد رسانه هاى بين المللى پنهان نماند و رسانه هاى معتبر خارجى نيز در 
گزارش هاى مختلف به تشريح حماسه پرشور ملت ايران پرداختند. تأكيد سخنران مراسم 
پايانى راهپيمايى در تهران بر اينكه براى تقويت قدرت دفاعى و ساختن انواع موشك هاى 
ضدزره، پدافند هوايى، زمين به دريا و دريا به دريا، هوا به هوا و زمين به زمين از كسى 
اجازه نگرفته  و نخواهيم گرفت نيز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. روحانى در بخشى از 
سخنان خود گفته بود: «راهمان را و قدرت نظامى مان را ادامه مى دهيم و نزد ملت ايران 
به صراحت مى گويم كه قدرت نظامى ايران در طول اين 40 ســال و بويژه در پنج سال 
اخير براى همه جهانيان شگفت آور است». خبرگزارى آمريكايى «آسوشيتدپرس» نوشت 
كه تهرانى ها از ده ها منطقه مختلف اين شهر در ميدان آزادى جمع شدند و با تكان دادن 
پرچم هاى جمهورى اسالمى، شعار «مرگ بر آمريكا» سر دادند. اين خبرگزارى سپس 
به نمايش اقتدار موشكى جمهورى اسالمى ايران در حاشيه مراسم راهپيمايى 22 بهمن 
در تهران اشاره كرده و نوشت: «در كنار شعارهاى مرگ بر آمريكا، راهپيمايى روز دوشنبه 
همچنين عرصه اى براى نمايش موشك هاى نظامى ساخت ايران بود». خبرگزارى فرانسه 
در بازتاب راهپيمايى چهلمين سالگرد انقالب شكوهمند اسالمى ايران در تهران، براى 
وصف تعداد شركت كنندگان در اين راهپيمايى از عبارت «هزاران نفر» استفاده كرد. اين 
در حالى است كه خبرگزارى هاى انگليسى رويترز و آمريكايى آسوشيتدپرس، از عبارت 
صدها هزار نفر براى توصيف تعداد شــركت كنندگان در راهپيمايى 22 بهمن استفاده 
كرده اند. خبرگزارى فرانســه در گزارش خود انقالب اســالمى ايران را زلزله اى سياسى 
خوانده كه به هزاران ســال پادشــاهى در ايران پايان داده و حتى اكنون نيز در منطقه 

طنين انداز است.
اين گزارش همچنين به نصب نمادهاى موشكى در مسير راهپيمايى اشاره كرده و آن را 

نشانه سركشى ايران در دوران تشديد تنش ها با واشنگتن دانسته است.
به گزارش فارس؛ شبكه الميادين لبنان گزارش كرد كه مردم از اقشار مختلف به خيابان 
آمده و عليه آمريكا شــعار مى دهند. به نظر مى رسد ماهيت ايرانى ها اين طور است كه 
وقتى دشمن آن ها را تهديد مى كند، آنان دشمن را به چالش مى كشند و از كشورشان 
حمايت مى كنند. در اين گونه مواقع فرقى نمى كند كه ايرانى ها چه گرايش سياســى 
دارند، اصالح طلب، اصولگرا، مذهبى يا حتى كسى كه ليبرال باشد، از كشورش در مقابل 
تهديدهاى دشمن خارجى حمايت مى كند و امروز مشاهده مى كنيد كه چه جمعيتى 
به خيابان آمده اســت. شبكه خبرى زد.دى. اف آلمان (ZDF) ديروز در برنامه «مورگن 
مگزين» به موضوع چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى ايران پرداخت و به صورت 
زنده با «يورگ برازه» خبرنگار اين شبكه كه در تهران مستقر شده بود، ارتباط برقرار كرد 

و ديدگاه وى را در زمينه جو حاكم بر راهپيمايى جويا شد.
برازه گفت: «اكثريت جمعيت زير 40 سال دارند و آن ها با چيزى غير از جمهورى اسالمى 
آشــنايى ندارند. من چند روز گذشته با خيلى از افراد صحبت كردم. آن ها با جمهورى 

اسالمى مشكل خاصى ندارند؛ تنها ايرادشان به نحوه اداره كشورشان است».
اين خبرنگار آلمانى در ادامه گفت كه با عده اى صحبت كرده كه گفته اند براى عدالت، 
برابرى و آزادى انقالب شــده است. در ادامه مجرى اين شبكه خبرى درباره تحريم هاى 
غرب عليه ايران و ديدگاه مردم ايران هم از برازه پرسيد كه وى گفت: موضوع تحريم ها 
مطرح نيســت و مردم فقط تحريم هاى آمريــكا را در وضعيت اقتصادى كنونى دخيل 
نمى داننــد و از عملكرد دولت خود هم انتقاد دارند. آن ها حس مى كنند، كشورشــان  
درست اداره نمى شود و از فرصت بين 2015 تا 2018 پس از لغو تحريم ها براى بهبود 
وضعيت اقتصادى شــان خوب استفاده نشده است. شبكه «المسيره» يمن گزارش داد: 
شــركت كنندگان در راهپيمايى چهلمين سالگرد پيروزى انقالب، تصاويرى از قربانيان 

حمالت ائتالف سعودى-آمريكايى به يمن را در دست داشتند. 

گزارش

 سالگى

انقالب در كام مردم تلخ شود اما مردم بار ديگر ثابت كردند كه پاى انقالبشان ايستاده اند. 

 بنده از گرفتارى ها، 
گرانى ها و ديگر مشكالت 
مطلع هستم، اما به كشور 
نگاه خوشبينانه دارم، 
چراكه مشاهده مى كنم 
ملت همچون يك 
قهرمان و يك شخصيت 
قوى در مقابل جبهه  
دشمن ايستاده است 
و مى داند چه مسير و 
اهدافى را بايد دنبال كند
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آگهی مناقصه ) نوبت دوم (
س��ازمان مدیریت آرامستانهای ش��هرداری سبزوار 
در نظ��ر دارد انجام امورخدماتی بصورت حجمی خود 
از قبی��ل س��اخت قبور،كف��ن ودف��ن متوفی،نظافت 
فضای س��بز و اموردفت��ری باتأمین نیروی انس��انی 
راب��ه مبل��غ اولی��ه 6.200.000.000 ریال ب��رای مدت 
یكسال به پیمانكار واجدش��رایط واگذارنماید.مبلغ 
سپرده ش��ركت درمناقصه معادل310.000.000ریال 
بصورت نقدیاضمانتنامه بانكی میباشد.لذاشركتهای 
دارای صالحیت میتوانند جهت كسب اطالعات بیشتر 
ودریافت اسنادمناقصه به امورقراردادهای سازمان 
مراجع��ه و یا با ش��ماره تلفن44216862-051تماس 
حاصل فرمایند.آخرین مهلت شركت درمناقصه پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه97/12/01واسنادمناقصه 
روز پنجش��نبه 97/12/02درمحل سازمان بازگشایی 
میگردد.ضمن��ًا كارفرم��ا در رد ی��ا قب��ول هریك از 

پیشنهادات مختار میباشد.
 روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای 

شهرداری سبزوار 

تجدید مزایده اجاره مستغالت سازمان مدیریت حمل و نقل 
شهرداری تربت جام )نوبت دوم(

 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تربت جام در نظر دارد نسبت به اجاره مستغالت خود 
به ش��رح ذیل برای مدت دو س��ال )24ماه( اقدام نماید . لذا از متقاضیان محترم درخواست   
می گردد جهت اخذ اسناد مربوط به امور مالی سازمان مراجعه و یا با شماره تلفن 051-52545133  

تماس حاصل نمایند . )اسناد مربوطه صرفا بایستی از امور مالی سازمان دریافت شده باشد(
* سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 

* سایر موارد مربوط به هر مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است . 
1. مركز معاینه فنی واقع دركیلومتر 2 جاده تایباد . 

2. پاركینگ مركزی سازمان واقع در كیلومتر 2 جاده تایباد جنب مركز معاینه فنی . 
3. تبلیغات بدنه اتوبوسهای واحد شهری .

4. تاكسی بیسیم 133
5. سایر مستغالت 

 سید یحیی موسوی - رئیس سازمان 
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صفحه 6    1397/11/23

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

تعدادواحدشرح كاالرديف

200974072000038

60دستگاهترانسفورماتور توزيع كم تلفات كالس ' AB 20-25 كاوا 1
50دستگاهترانسفورماتور توزيع كم تلفات كالس ' AB 20-50 كاوا 2
25دستگاهترانسفورماتور توزيع كم تلفات كالس ' AB 20-100 كاوا 3

ز﹝︀ن , ﹝﹙️ ,﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ :
﹥ آدرس  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹤  ︋١٣٩٧/١١/٢٨ ️︀︽﹛ ١٣٩٧/١١/٢٣ ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از︑︀ر﹫︲︀﹆︐﹞

︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️ ︋﹥ در﹞  www.setadiran.ir
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :

︑﹙﹀﹟  ٣١١٣٧٣۴٠-٠۵۴  و ٣١١٣٧٣۴٨ ﹁﹊︦ ٣١١٣٧٠۵٠-٠۵۴  ︎﹫︀م ﹋﹢︑︀ه ٩٣٠٧٢٨٠٢٠٠ 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : ﹉﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ️︧︎

︋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
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اخبار: به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر حفظ 
و نشــر آثار رهبر معظم انقالب، حضرت آيت اهللا 
خامنه اى رهبر انقالب اسالمى بيانيه اى تفصيلى را 
در تبيين «گام دوم» براى پيشبرد انقالب اسالمى 
به نگارش درآورده اند كه متن بيانيه  تفصيلى رهبر 
انقالب اسالمى در روزهاى آينده منتشر خواهد 
شد. ملت سرافراز ايران اسالمى با هدايت الهى و 
به اتكا بر انديشه  دوران ساز حضرت امام خمينى 

رحمه اهللا و راهبرى هاى جانشــين صالحش، با 
شركت در جشن 40 سالگى انقالب پرشكوهش، 
مى رود تا از كرامت خود و اصالت شــعارهايش 
صيانــت كند و وارد فرايند بــزرگ و جهانى 40 
سال دوم شــود. به همين مناسبت و در ارزيابى 
سرگذشــت راه طى شــده و مسيرى كه پيش 
روى ملت بزرگ ايران است، چنين بيانيه تفصيلى 

منتشر خواهد شد.

بيانيه مهم رهبر معظم انقالب بزودى منتشر خواهد شد
منشور «گام دوم»  انقالب اسالمى



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   سه شنبه 23 بهمن 1397 6 جمادى الثانى 1440 12 فوريه 2019   سال سى و دوم  شماره 8901 

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

400 هكتار از اراضي سيستان و بلوچستان زير كشت علوفه اى رفت   آستان نيوز: معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي گفت: اين 400 هكتار به كشت ذرت و يونجه علوفه اي اختصاص يافته 
است. مصطفي خاكسار قهرودي افزود: اين زمين ها در منطقه بمپور به منظور تأمين علوفه دام هاي سبك اعطايي آستان قدس رضوي، با همكارى و مساعدت اين نهاد تحت پوشش كشت ذرت و يونجه علوفه اي قرار گرفت. 
وي با اشاره به اعطاي 48 هزار رأس دام به دامداران اين استان به منظور اشتغال زايي بيان كرد: با اجراي اين طرح، حلقه كشت علوفه به حلقه دام وصل شد و دامداران براي تأمين علوفه دام ها مشكلي نخواهند داشت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم والمسلمين رئيسى

در مراسم راهپيمايى 22 بهمن در حرم مطهر رضوى:
ترس از قدرت هاى خارجى آفت مديريت كشور است

آستان: توليت آستان قدس رضوى 
با تأكيد بر اينكه ترس از قدرت هاى 
خارجى آفت مديريت كشور است، 
گفت: ايســتادگى و اقتدار تنها راه 
منطقى و عقالنى عبور از مشكالت و 
تحريم هاى تحميلى دشمنان است. 
حجت االســالم والمسلمين سيد 
ابراهيم رئيســى ديروز در مراســم 

راهپيمايى  22 بهمن مشــهد در جوار بارگاه منور رضوى ضمن عرض تسليت 
شــهادت حضرت زهرا(س) و گراميداشــت چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى، اظهار كرد: دشمنان با يأس از اقدامات نظامى و جنگ نرم، دنبال استحاله 

جمهورى اسالمى با تلفيقى از اقدامات قبلى هستند.
وى ابراز كرد: ترس از قدرت هاى خارجى آفت مديريت كشــور اســت. در لوايح 

چهارگانه نبايد اجازه داد بيگانگان براى ما خط و نشان بكشند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى عنوان كرد: ايســتادگى و اقتدار تنها راه منطقى و 

عقالنى عبور از مشكالت و تحريم هاى تحميلى دشمنان است.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى گفت: حضور پرشكوه امروز جوانان و نوجوانان، 

در كنار پدران و مادرانشان، انتقال نسل مقاومت و پيروزى را به تصوير كشاند.

برپايى پاتوق فرزندان انقالب 
توسط دانش آموزان مدارس امام رضا(ع) 

آستان: دانش آموزان مدارس امام رضا(ع) هم روز گذشته همراه ديگر مردم ايران 
چهلمين سالروز پيروزى انقالب اسالمى را جشن گرفتند. بچه محصل هاى دهه 
هشــتادى و دهه نودى به كمك بنياد فرهنگى رضــوى، غرفه «پاتوق فرزندان 
انقالب» را در مسير راهپيمايى برپا كردند.برپايى نمايشگاه كتاب، نمايشگاه عكس 
خاندان ويرانى، به نمايش گذاشتن عكس و تمثال شهدا، اجراى گروه هاى سرود 
دانش آموزى «گلبانگ آزادى» و رمى اســكتبار از جمله برنامه هاى اين ايستگاه 
فرهنگى بود كه به همت و تالش دانش آموزان اداره شــد.دانش آموزان مدارس 
هفده گانه امام رضا(ع) به اتفاق اوليا و همكاران مدارس در اين راهپيمايى شركت 
كردند.همچنين در پايان مراسم راهپيمايى، بيانيه اى توسط دانش آموزان مدارس 
امام رضا (ع) در محكوميت جنايت به شــهادت رساندن «زكريا جابر» كودك 6 

ساله شيعه عربستانى توسط وهابيون سعودى قرائت شد.

خـــبر

آستان  همزمــان با چهلمين ســالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى، آيين بهره بردارى و آغاز عمليات 
اجرايى چند پروژه فرهنگى آستان قدس رضوى با 

حضور توليت آستان قدس رضوى برگزار شد.
بنا بر اين گزارش، مراســم افتتــاح فاز دوم باغ 
اردوگاه فرهنگى امام رضا(ع) يا همان باغ بيلدر، 
با حضور توليت آستان قدس رضوى، محمدرضا 
كاليى شهردار مشهد، سردار يعقوب على نظرى 
فرمانده ســپاه امام رضا(ع) و جمعى از مسئوالن 
شــهرى مشهد و طرقبه برگزار شد. با افتتاح اين 
فاز از اردوگاه، سالن هاى ورزشى، خوابگاه، سلف 
ســرويس و چندين امكان رفاهى ديگر تكميل 
شــده، به بهره بردارى رســيد. اردوگاه فرهنگى 
تربيتى امام رضا(ع) با 180 هكتار مســاحت در 
منطقه ييالقى طرقبه مشــهد واقع شده است و 
ســال ها فقط توسط عده اى خاص از آن استفاده 
مى شــد، اما با دســتور توليت آستان قدس اين 
باغ بــه اردوگاهى فرهنگى- تربيتى براى جوانان 

تبديل شد.
در اين مراسم همچنين چند پروژه فرهنگى از جمله 
مجموعه ورزشى مهدى آباد در حاشيه شهر مشهد، 
عمليات توسعه فضاى ورزشى شهيد رجايى، مدرسه 
12 كالسه امام رضا(ع) در سرخس، كتابخانه گناباد 
و كارگاه آموزشى چهل چراغ در استان هاى بوشهر 
و اهواز به صورت ويديو كنفرانس افتتاح و همچنين 
چهل عنوان كتاب مرتبط با انقالب اسالمى منتشر 

شده توسط به نشر رونمايى شد.

 اقدامات فرهنگى آستان قدس رضوى
 در راستاى معرفت افزايى است

حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در 
آيين بهره بردارى از كتابخانه امام رضا(ع) گناباد كه 
به صورت ويديوكنفرانس برگزار شــد، اظهار كرد: 
اميدواريم اين گونه اقدامات فرهنگى زمينه افزايش 
شادى و نشاط را در بين جوانان و نوجوانان به عنوان 

آينده سازان جامعه فراهم كند.
توليت آســتان قدس رضوى همچنين به صورت 
اجرايى  آغاز عمليــات  ويديوكنفرانس دســتور 
مجموعه ورزشــى مهدى آباد در حاشــيه شهر 
مشــهد را صادر كرد و در سخنان كوتاهى گفت: 
پروژه هاى فرهنگى آستان قدس رضوى در كنار 
اقدامــات ديگر نهادها مانند شــهردارى، ســپاه 
و تربيت بدنــى گامى كوچك در راســتاى رفع 

محروميت هــا خواهد بود و اميدواريم بتواند رفاه 
هرچه بيشتر مردم را به دنبال داشته باشد.

وى افزود: اولويت آستان قدس رضوى خدمت رسانى 
به مردم مشهد و خراسان است و خوشبختانه طى 
ســال هاى اخير اقدامات ارزشمندى در اين زمينه 

انجام شده است.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى در جريان آغاز 
كارگاه هاى آموزشى مبلغان در ارتباط ويديويى با 
محل برگزارى مراسم در اهواز نيز گفت: امروز يكى 
از پروژه هاى فرهنگى آســتان قدس رضوى به نام 
حضرت رضا(ع) در خوزستان كه هر وجب آن يادآور 
جهاد و ايثار جوانان فداكار اين مرز و بوم است، كليد 
زده شد و اميدواريم خدمتى ماندگار براى مردم اين 

منطقه باشد.
وى بيان كــرد: خدمت به مــردم خوب و متدين 
خوزســتان از وظايف همه مسئوالن و دولتمردان 
است و ما هم به عنوان خادمان بارگاه منور حضرت 
رضا(ع) براى انجام وظيفه مان اقداماتى را در دستور 

كار داريم.
وى اظهار اميدوارى كرد مبلغان دينى بتوانند به نام 
حضرت رضا(ع) در هر گوشــه از استان خوزستان 
منشــأ خدمات تبليغى در حوزه فرهنگ اسالمى 

باشند.

 احداث 10 كتابخانه توسط آستان قدس 
در مناطق محروم مشهد

حجت االســالم حجت گنابادى نژاد نيز در مراسم 
افتتــاح كتابخانه امام رضا(ع) گنابــاد، اظهار كرد: 
تمامى مســئوالن بايد روحيه خدمتگزارى داشته 

باشند.
وى افزود: آســتان قدس رضوى پــس از انقالب 
اســالمى با رويكرد خدمت رسانى به مردم فعاليت 
داشــته كه در سه ســال اخير اين خدمت رسانى 

شتاب بيشترى پيدا كرده است.
رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى تصريح 
كرد: جامعه اى كه برنامه تبديل شدن به جامعه تراز 
اسالمى دارد بايد در حوزه فرهنگى كار كند كه در 
همين راســتا 10 كتابخانه توسط آستان قدس در 

مناطق محروم مشهد احداث شده است.
گنابادى نژاد ادامه داد: در گذشــته 50 هزار خادم 
در حرم مطهر خدمت مى كردند اما با برنامه ريزى 
كه صــورت گرفت، طرح خادميــاران رضوى اين 
خدمت به دســتگاه امام رضا(ع) را در كل كشــور 

گسترش داد؛ به شكلى كه امروز 200 هزار نفر براى 
خادميارى در 25 حوزه ثبت نام كرده اند.

رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى گفت: 
مدارس امام رضا(ع) كه معموالً در حاشــيه شهر 
احداث مى شود، 20 درصد افزايش پذيرش داشته 

و مهدالرضاها نيز در سراسر كشور گسترش يافته 
است.

گنابادى نژاد افزود: طى سه سال اخير يك ميليون 
مترمربع فضاى فرهنگى به مجموعه هاى فرهنگى 

آستان قدس رضوى اضافه شده است.

 تغيير كاربرى 40 هكتار از باغ بيلدر 
در راستاى اهداف فرهنگى و تربيتى

خليل اكبرى، معاون فنى و عمران آســتان قدس 
رضوى نيز در اين مراســم اظهار كــرد: با عنايات 
حق تعالى و امام رضا(ع) در مسير عمل به دستورات 
مقام معظم رهبرى در منشــور هفت گانه توليت 
آســتان قدس فضاهاى فرهنگى باغ بيلدر افتتاح 
شد و كل مساحت اين باغ 160 هكتار بوده كه در 
اين فاز از برنامه ها 40 هكتار آن مورد بهره بردارى 
قرار بگيرد.وى افزود: 4 ســالن با 3700 متر مربع 
زيربنا و با ظرفيت 800 نفر افتتاح شد كه دو فضاى 
آن خوابــگاه، يك فضا نمازخانه و يك فضا ســالن 
غذاخورى است و در كنار آن به فضاهاى فرهنگى، 

تفريحى و ورزشى توجه شده است.
معاون فنى و عمرانى آســتان قدس رضوى با بيان 
اينكه در حوزه تحصيلــى و تربيتى اقدامات قابل 
توجهى از سوى اين آستان مقدس صورت پذيرفته 
است، خاطرنشان كرد: پيش از اين رويداد مدرسه اى 
در ســرخس در زمينى 4000 مترى و در زيربناى 
1600 مترى بوده كه در اين فضا دو مدرسه 600 
نفره ساخته شده است و افتتاح شد و در گام بعد نيز 
اردوگاه فرهنگى دختران طبق دستور توليت آستان 

قدس رضوى افتتاح شد.
اكبرى تصريح كرد: پروژه ديگرمان كه در ايام فجر 
چهلم افتتاح شد كتابخانه گناباد بوده كه در فضاى 
2000 مترى با اعتبــار 3 ميليارد تومان در فضاى 
آقايان و بانوان ســاخته شــده و اين پــروژه هم به 
بهره بردارى رســيد. وى تأكيد كرد: در ايام اهللا دهه 
مبارك فجر در مجموع 7300 متر مربع از موقوفات 
آستان قدس رضوى در حوزه هاى علمى، فرهنگى، 
تحصيلــى و تربيتى جهت اســتفاده دانش آموزان، 
دانشــجويان و طالب مورد بهره بردارى قرار گرفت.

 افتتاح مدرسه 
 12 كالسه امام رضا(ع) در سرخس 

در اين مراسم همچنين مدرسه 360 نفره در منطقه 
محروم سرخس كه كلنگ احداث آن در تيرماه سال 
جارى به زمين زده شده بود، در كمتر از يك سال به 
پايان از طريق ويديو كنفرانس توسط توليت آستان 
قدس رضوى افتتاح شد. اين مدرسه 12 كالسه در 
زمينى به مساحت 3900 متر و با زير بناى 1700 
متر مربع در شــهرك شهيد رجايى سرخس واقع 

شده است.

با حضور توليت آستان قدس رضوى فاز دوم اردوگاه فرهنگى امام رضا (ع)، 10كتابخانه، يك مدرسه و طرح چهل چراغ آغاز به كار كرد

بهره بردارى از چندين پروژه فرهنگى در چله انقالب

توليت آستان قدس رضوى 
با تأكيد بر اينكه ترس از قدرت هاى 
خارجى آفت مديريت كشور است، 
گفت: ايســتادگى و اقتدار تنها راه 
منطقى و عقالنى عبور از مشكالت و 

حجت االســالم والمسلمين سيد 
ابراهيم رئيســى ديروز در مراســم 

همزمان با چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى سامانه 138 افتتاح شد
آســتان نيوز: مركز جامع ارتباطات مردمى 
(تلفن ملى 138) روز يكشــنبه طى مراسمى 
با حضور توليت آســتان قدس رضوى در جوار 
بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) راه اندازى شد. 
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى 
افزود: با فعاليت اين مركز، بانك پيشــنهادات 
مردمى شــكل مى گيرد تا براى معاونت هاى 
مختلف آســتان قدس رضوى، در پيشــبرد 

اهداف مؤثر واقع شود.
وى اظهار داشت: از طريق سامانه تلفنى 138، 
از مشــكالت خدمات رسانى در مجموعه هاى 
مختلف كه به نام حضرت امام رضا(ع) اســت، 
اطالع پيدا مى كنيــم. وى گفت: طرح نظارت 
ملــى و همگانى به صــورت مكانيزه در قالب 
مركــز جامع ارتباطات مردمى آســتان قدس 
رضوى ايجاد شــده كه مصداق امر به معروف 
و نهى از منكر اســت و مردم با ارائه انتقادات 
و پيشــنهادات خود به اصالح خدمات رسانى 

كمك مى كنند.

معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى: 
138؛ راه ارتباط ايران 
با آستان امام هشتم (ع)

همچنين معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس 
رضوى نيز در اين مراســم گفت: بيش از 1000 
سال است كه مردم بخش هاى مختلف اين بارگاه 
نورانى را به واسطه خدمات خود هدايت مى كنند 
و شــايد در دنيا هيچ نهادى مانند آستان قدس 
رضوى نباشد كه اينگونه با مردم عجين شده باشد.

سيد نظام موســوى افزود: سرمايه مادى آستان 
قدس رضوى از طريق مردم به واسطه وقف و نذر 
تأمين مى شود و سرمايه اجتماعى آن هم همين 
مردم است؛ بنابراين مردم دوست دارند پيشنهادات 
و خدمات خود را در آستان قدس رضوى ببينند 
و اداره امور آن مطابق با ميل و اراده و محبت آنان 
به ساحت قدسى، پيش رود.وى گفت: تلفن 138 
يك سامانه متمركز است كه همه افراد در سراسر 
كشور مى توانند از طريق اين سامانه با ساير نقاط 

آستان قدس رضوى ارتباط بگيرند.
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نمايى از غرفه «پاتوق فرزندان انقالب» كه توســط دانش آموزان مدارس
 امام رضا(ع) در راهپيمايى 22 بهمن در مشهد برپا شد
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︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره ٢۵٧/د/٩٧ (﹡﹢︋️ دوم)

︣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            شناسه آگهى:376381

/ع
۹۷
۱۷
۰۲
۳

ر︻︣ ️︀﹛ ︠︴﹢ط ﹜﹢﹜﹥ ﹁︪︀ر ﹇﹢ی ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز ﹀︶ ا﹝﹠﹫️ و ︨﹑﹝️ ︫﹞︀ را ︋﹥ ار﹝︽︀ن ﹝﹩ آورد
  آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹚︣﹞ ﹉︀ی

(٨٧٢٧٠٠۴٣) (٣۵٧٢٨٩٧٠۴٢- SL︀ره﹝︫ ﹤︭﹇︀﹠﹞) 
                            ( تامين كاالى خارجى كه مشابه توليد داخلى دارد توسط مناقصه گر ممنوع است )

 AIR COMPRESSOR د︨︐﹍︀ه ﹉ ︡︣︠ :﹤︭﹇︀﹠﹞ ١- ﹝﹢︲﹢ع
﹠︕ ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز-  ︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی ﹝﹠︴﹆﹥︎  ﹠﹑﹁ ﹟︤︤اده-︨   ︋︌﹝ ــ﹫︣از- ﹋﹞︣︋﹠︡ی ا﹞︡آ︋︀د - ︗﹠︉︎  ٢- ﹡︀م و ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︫ 

︨︀︠︐﹞︀ن ︑︡ار﹋︀ت و ﹋﹠︐︣ل ﹋︀﹐ -ا︑︀ق ۵
 ︫︡︀ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۴/١٣٩٧/١٢ ﹝﹩︋  ︀︀ن و﹇️ اداری روز︫   ︎️︀︽﹛ اول ️︋﹢﹡ ﹩﹎درج آ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر ️﹁︀ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ و در ️﹚﹞ ٣- ز﹝︀ن و

۴- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼  ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︊﹙︼ ۴٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝︴︀︋﹅ آ﹫﹠﹠︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩
︀︀ن و﹇️ اداری   ︎️︻︀ ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ︦ از ار︨︀ل ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹞ -۵﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝︡ارک ارز :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀رده روز︎ 

روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/١٨
۶- ﹝﹙ــ️ ار︨ــ︀ل ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠ــ︡ ار︗︀ع ﹋︀ر، ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️: ︎︦ از ︵ــ﹩ ﹁︣آ﹠︡ ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ︑︺﹫﹫﹟ 

﹝﹠︀﹇︭﹍︣ان ﹑︮ ︤︀﹫️ ﹝︣ا︑︉ از ︵︣﹅ د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹫﹍︣دد.
٧-ارا﹥ ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹫︊︀︫︡ .

http://www. . ︀ی︨آدر ﹤ ︀ ﹋︡ ﹁︣ا︠﹢ان ٣١٩٠۵٧٣ و︋  ︀﹍︀ه ﹨︀ی ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︋   ︎﹤  ︋︣︐︪﹫ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︋)   ir.shana.ir http://nigc-dist۵︩ آ﹎﹩ ﹨︀  ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٠٧١٣٨١٣٢۴٩۵ ︀ ٠٧١٣٨١٣٢٢٢٢ اداره ︑︡ار﹋︀ت و 

٩٧/١١/٢٧ ﹤︊﹠  ︫: ﹩﹎٩٧/١١/٢٣    ﹡﹢︋️ دوم آ ﹤︊﹠  ︫﹤  ︨: ﹩﹎︀ره ﹝︖﹢ز :١٣٩٧٫۶١٠۴     ﹡﹢︋️ اول آ﹝  ︫        . ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ت ﹋︀﹐ ︑﹞︀س﹫﹚﹝︻
  روابط عمومى منطقه پنج عمليات انتقال گاز

/ع
۹۷
۱۷
۰۹
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آ﹎︢︎ ﹩︣ه ﹡﹢︧﹩ (︨﹙︉ ﹅ ︑﹆︡م) ︨︀م ︫︣﹋️ ﹁︣دوس ﹡︀ب
 ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠۵

︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ﹝︭﹢︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ٩٧/١١/١٨ ﹝﹆︣ر ﹎︣د︡ ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ 
:︡︋︀  ︩ا﹁︤ا ︫︣︣ح ز ﹤︋ ﹩﹛︀٣٣/٣٣٣ر ﹜︨ ١٨۵۶۴ ﹤︋ ﹜︧﹆﹠﹞ ︀ل۶١٨/٧٩٣/٨١٢ ر

︨︣﹝︀﹥ ﹁︺﹙﹩ ︫︣﹋️ : ۶١٨/٧٩٣/٨١٢ ر︀ل
﹝︊﹙︼ ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ : ١/٢٣٧/۶٠۶/١٨٨ ر︀ل

﹝︊﹙︼ ︨︣﹝︀﹥ ︎︦ از ا﹁︤ا︩ : ١/٨۵۶/۴٠٠/٠٠٠ ر︀ل
ارزش ا︨﹞﹩ ﹨︣ ︨﹛ : ١٠٠/٠٠٠ ر︀ل

﹜︨ ١٨/۵۶۴ : ﹤︲︣︻ ﹏︋︀﹇ ︀م︨ ︡اد︺︑
﹡﹢ع ︨︀م : ︻︀دی 

﹝﹏ ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ : ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ ︫︣﹋️ از ﹝﹏ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︀ل ︫︡ه ︨︀﹝︡اران 
﹝﹢︲﹢ع ا﹁︤ا︋ ﹟﹫﹞︀︑ : ﹤︀﹞︨︣ ︩︪﹩ از ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︫︣﹋️

︋﹥ ﹨︣ ︨ ︉︀︮﹛ در︑︀ر ٩٧/١١/١٨  ﹉﹅ ︑﹆︡م ︡︗ ﹜︨ ︡︣︠︡ ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
﹜︢ا ︨ ﹤﹫﹚﹋ ﹤︋ ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ ﹝﹙️ داده ﹝﹩ ︫﹢د ︸︣ف ﹝︡ت ︫︭️ روز از ︑︀ر درج آ﹎︢︎ ﹩︣ه 
﹡﹢ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩︧︀ل ﹡﹞﹢دن ﹝︴︀﹜︊︀ت ︠﹢د و ︢︎︣ه ﹡﹢︨ ﹩︧︀م ︗︡︡ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ﹁︣دوس ، ︫︣ا︨﹑﹝﹫﹥ 
- ︗︀ده ︎﹙﹫︦ راه ا︨﹑﹝﹫﹥ -︎﹑ک ٨١ ﹝︣ا︗︺﹥ و ا﹇︡ام ﹡﹞︡︋. ︡﹠︀﹩ ا︨️ ︻︡م ︢︎︣ه ﹡﹢︨ ﹩︧︀م ︗︡︡ در﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
﹥ وا﹎︢اری  ﹢ده و ︵︊﹅ ﹝﹢اد ١۶۶ ︑︀ ١٧٠ ﹐﹥ ا︮﹑ح ﹇︧ــ﹞︐﹩ از ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ﹡︧ــ︊️︋  ︢︣ه ﹡﹢︧ــ﹩︋  ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا﹡︭︣اف از︎ 

.︡ ﹥ ا︫︀ص ︔︀﹜︒ وا﹎︢ار︠﹢ا﹨︫︡  ︣﹋️ ﹋︣ده ا﹡︡ ︀ ︻﹠︡ا﹜﹙︤وم︋   ︫﹩︧﹢﹡ ︣ه︢ ︀﹝︡ارا﹡﹩ ﹋﹥ در︎   ︨︣︀  ︨﹤  ︋︡︡︗ ︀م︨
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️
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︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎﹫﹊︀ن 
﹝︡ل ١٣٨٢ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 11158242057 و  ٧٣۴﹨ـ۴۵ ا︣ان ٣۶︫ 
︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 0082429923 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗﹢اد ﹇﹠︊︣ی 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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︣ا︡ ﹡﹢ک  ــ﹢︠️ ) ا︑﹢﹝︊﹫﹙︀ی︎  ــ﹠︡ ، ﹋︀رت ﹝︀︫ــ﹫﹟ ، ﹋︀رت︨  ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ ا︻﹑م ﹝﹫﹍︣دد ، ﹝︡ارک (︨ 
﹝︡ادی ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ١٢ ا︣ان ٨١۴ د ٣١ و ︨﹞﹠︡ ﹝︪﹊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ١٢ ا︣ان ٧٣٣ و ۴٩ ود︨︐﹥ 
ــ︺︊﹥ ا︋﹢ذر ︾﹀︀ری و ﹎︢ر﹡︀﹝﹥ ︋﹥ ﹡︀م آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ︨ــ﹆︀ء ر︲﹢ی  ﹉ ︗︀ری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩۴٩/١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ –︫ 

﹁︣ز﹡︡ ︾﹑﹝︣︲︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ و ا︨︐﹀︀ده از آن ︎﹫﹍︣د ﹇︀﹡﹢﹡﹩ دارد.

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای )
︣﹋️ ﹨︀ی  ︀ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︀ص)در﹡︷︣دارد︋   ︠﹩﹞︀︨) ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 

 ️﹫﹑ ︣وژه ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را︋﹥ ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ ﹋﹥ دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡و﹝︣︑︊︳ ودارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮  ︣ی︎  آب و﹁︀︲﹑ب ︫ 
︡︀﹝﹡وا﹎︢ار ︡﹠︫︀  ︋﹩﹞ ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑  ︮︡﹫︀︑ ﹩﹨ا﹢﹎ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ آب و﹁︀︲﹑ب ﹋︪﹢ر و ﹩︨︡﹠﹞ ️﹋︫︣︣داری از ︋︣ه︋ 

ــ︊﹚﹎︣︀ر︋﹥ ﹝︡ت ٣۶﹝︀ه و﹝︊﹙ــ︼ ١٣/١۴٣/۵۶۵/٣٨٢ر︀ل  ︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب︫  ︣داری از︫ــ︊﹊﹥ و︑︭﹀﹫﹥︠  ︣ه︋  ــ︍︀ری︋  ︣ون︨  ١-﹁︺︀﹜﹫ــ️︋ 
 ︼﹚︊﹞ ﹤ ــ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉︤و︗ــ﹥ ﹡﹆︡وــ﹩ وار﹊﹡︀ ︀﹡﹊﹩ ،اوراق ﹝︪ــ︀ر﹋️︋  ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥:︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝ــ﹥︋  ﹡ــ﹢ع و﹝﹫ــ︤ان ︑︱﹞﹫ــ﹟︫ 

۶۵٧/١٧٨/٢۶٩
︀ص)  ︠﹩﹞︀︨) ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ١-﹋︀ر﹁︣﹝︀:︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب︠ 

٢-د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت:ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر 
 ︡ا﹋︓︣︑︀︑︀ر) ﹩﹎ا﹡︐︪︀رآ ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۵روز از︑︀ر﹢︑ ﹩﹞ ︳︫ــ︣ا ﹟︡︗وا:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞و ٣-︑︀ر
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

 واگذارى زمين به خانه  اولى  ها در اولويت وزارت راه است 
وزير راه و شهرسازى از تخصيص زمين به خانه  اولى ها به عنوان يكى از اولويت هاى وزارت راه و شهرسازى خبر داده است. محمد اسالمى اظهار كرد:  تخصيص زمين به خانه اولى ها در اولويت قرار دارد، اما عموم 

موارد مربوط به شهرسازى و مسكن شهرهاى زير 50 هزار نفر به شوراى برنامه ريزى استان تخصيص اعتبار شده است. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
چرا بودجه 98 بايد اصالح شود؟

چگونه كسرى بودجه را پر كنيم؟
اصالح ســاختار بودجه 98، از جمله موضوعاتى است كه از ابتداى امر مورد انتقاد 
كارشناسان و دست اندركاران قرار گرفت به نحوى كه ضرورت اصالح ساختار بودجه 
98، براســاس اخبار و اطالعات از سوى رهبر معظم انقالب نيز تأكيد شده است. 
مؤلفه مهمى كه در ساختار بودجه 98 بايد مورد بازبينى و اصالح جدى قرار بگيرد 

توجه به وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى است. 
براســاس بودجه 98، درآمدهاى نفتى به ازاى صادرات روزانه 1/5ميليون بشكه در 
روز چيزى در حدود 120 هزار ميليارد تومان پيش بينى شــده است، بودجه اى كه 
تحقق آن با ابهامات زيادى رو به رو اســت و عدم تحقق آن اقتصاد كشور را بسيار 
آســيب پذير مى كند. كاهش فروش نفت كمتر از يك ميليون بشكه در روز بيانگر 
عدم تحقق فروش مورد نظر بودجه در سال 98 است از اين رو نمى توان به تحقق 

درآمدهاى نفتى 98 اميدوار بود. 
آنچه در بخش درآمدى كه وابسته به فروش منابع نفتى است، مى تواند مورد اصالح 
و بازبينــى مجدد قرار بگيرد، توجه و تكيه به اصالح بودجه و تحقق راه هاى جديد 
درآمدى از طريق افزايش درآمدهاى مالياتى و طرح جامع مالياتى است كه متأسفانه 
همچنان بال استفاده مانده است. اجراى ماده 169 اصالح قانون ماليات هاى مستقيم 
مى تواند اطالعات تمامى ارگان ها، نهادها و دستگاه هاى دولتى و خصوصى، بانك ها، 
بيمه ها، بورس و دالالنى كه در عرصه خريد و فروش سكه و ارز حاضر هستند را در 
اختيار سازمان مالياتى قرار داده و با تجميع آن زمينه هاى تحول بزرگى در قسمت 

درآمدى دولت ايجاد كند.
بى شك در صورت اجراى صحيح و مطلوب قانون مالياتى، انتظار مى رود رقمى در 
حدود بيش از 100 هزار ميليارد تومان يا افزون بر اين محقق شــود و اين مسئله 
مى تواند كمك قابل توجهى به افزايش درآمدهاى دولت باشد. آنچه در اين بين براى 
اصالح بودجه بســيار مهم و حائز اهميت اســت، توجه و جديت دولت در راستاى 
اجراى قانون مالياتى است به نحوى كه اگر دولت با جديت طرح هاى مالياتى را اجرا 
و نظارت كند در بسيارى از بازارها اعم از خريد و فروش ارز، سكه، طال و سفته بازيها، 
ماليات هاى سنگين مانع از دست اندازى بر بازارها و اخذ ماليات از دالالن مى شود. 
اجراى قانون مالياتى مى تواند منجر به هدايت نقدينگى به سمت توليد و جلوگيرى 

از سفته بازى شود.
اجراى ماده 169 مكرر بايد به صورت مطالبه عمومى دنبال شود، قطعاً در صورت 
اجراى صحيح اين ماده تا چند ماه آينده شاهد تحول جدى در حوزه درآمدى دولت 
خواهيم بود، نظارت ها و اخذ مالياتى كه مى تواند مانع از قاچاق يا سفته بازى شود و 

درآمد قابل توجهى را جايگزين درآمدهاى نفتى كند.
قانون ماليات هاى مكرر ماده 169 قانون جامع و ضرورى است كه سال 94، توسط 
رئيس جمهور ابالغ اما همچنان به صورت كامل اجرا نشده است. اجراى ماده 169 
قانون جامع مالياتى راهى جهت كاهش تورم و هدايت نقدينگى است كه بركات قابل 

توجهى براى اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت. 
هــر چند قوانين جامع و قابل قبولى در جهت درآمدزايى، كنترل قاچاق يا هدايت 
نقدينگى به سمت توليد در كشور وجود دارد، اما ضعف دولت در اجراى دقيق و به 
موقع آن و عدم برخوردارى از مجرى قوى كه بتواند قوانين را به منصه ظهور برساند 
و نظارت قابل توجهى بر اجراى صحيح آن داشته باشد، منجر به اتكا به درآمدهاى 
نفتى شده كه بخش درآمدهاى نفتى را در بودجه پررنگ تر كرده در حالى كه بودجه 
كشور به هيچ وجه نبايد وابسته به درآمدهاى نفتى باشد. اصالح ساختار بودجه در 
قسمت درآمدى محل تحوالت اساسى در اقتصاد كشور خواهد بود كه متأسفانه به 
دليل دولتى ضعيف كه مجرى خوبى براى اجراى قانون نيست، بسيارى از عرصه هاى 

توسعه اقتصادى را وابسته به درآمدهاى نفتى كرده كه اميدى به آن نيست.

سيب و پرتقال شب عيد به مراكز استان ها ارسال شد 
سازمان  مديرعامل  شيرزاد،  حسين 
مركزى تعاون روستايى ايران از حمل 
ميوه شب عيد به مراكز استان ها خبر 
داد و گفت: تاكنون كار حمل سيب 
مورد نياز استان هاى كشور به ميزان 
23 هزار و 760 تن و پرتقال به ميزان 
14 هزار و 300 تن انجام شده است. 

ارائه كار از طريق كارت هاى اعتبارى مصالح تا پايان سال
جواد حق شناس، معاون مسكن شهرى بنياد مسكن گفت: تا پايان امسال اولين 
ارائه كار از طريق كارت هاى اعتبارى مصالح ساختمانى را خواهيم داشت. اعتبارات 
مورد نياز براى ســاخت 100 هزار واحد مسكونى 7 هزار و 500 ميليارد تومان 
برآورد شده است كه در اين طرح سهم هر واحد از تسهيالت 75 ميليون تومان 

در نظر گرفته شده است كه بايد به تأييد سازمان برنامه برسد.

4 فاز جديد پارس جنوبى آماده افتتاح شد 
همزمان با برگزارى مراسم چهلمين 
ســال پيروزى انقالب اســالمى، با 
راه انــدازى چهار فــاز جديد پارس 
جنوبــى، ايران از قطر در برداشــت 
روزانه گاز در اين ميدان مشــترك 
ســبقت گرفت. در شــرايط فعلى 
ظرفيت توليد گاز غنى ايران از ميدان 
گازى مشترك پارس جنوبى روزانه 
600 ميليون مترمكعب است كه با احتساب اين چهار فاز جديد، اين ظرفيت از 

مرز 700 ميليون مترمكعب در روز عبور مى كند.

يادداشت

خبر

 اقتصاد/ زهرا طوســى پس از آنكه حزب اهللا 
لبنان سه پست وزارت از جمله وزارت بهداشت 
را در دولــت جديد لبنان در اختيار گرفت، وزير 
بهداشــت ايران آمادگى نظام سالمت كشور را 
براى همكارى هاى دوجانبه بهداشتى و درمانى، 
صنايع ســالمت محور، تبادل فناورى، توليد و 
تجارت كاالهاى سالمت به وزير بهداشت لبنان 
اعــالم كرد، امــرى كه در صورت داشــتن يك 
ديپلماسى اقتصادى فعال مى تواند دريچه اى رو 
به يك بازار جديد ســرمايه گذارى براى كشــور 

تلقى شود.
در دوران ســخت تحول اقتصــادى كه ما با آن 
مواجه هســتيم، نقــش ديپلماســى اقتصادى 
بسيار تعيين كننده اســت و اين قابليت را دارد 
كــه توجه نهادهــا و مراكز اقتصــادى جهان را 
بــه توانمندى هاى اقتصادى ايــران جلب كند. 
ديپلماســى اقتصــادى مى تواند عامــل ورود 
ســرمايه گذارى خارجى و تكنولوژى به كشــور 
باشد و در عين حال ظرفيت هاى كشور در حوزه 
خدمات فنى و مهندســى، كاال و خدمات را نيز 
به خارج از ايران صادر كند وظيفه اى كه اكنون 
بر عهده معاونت اقتصــادى وزارت امور خارجه 

گذاشته شده است. 
در اين زمينه پرسشى مطرح مى شود كه تا چه 
حد اين معاونت مى تواند به ديپلماسى اقتصادى 
كشــور كمك كند؟ جمهورى اسالمى ايران در 
بيش از 100 كشور دنيا داراى سفارتخانه است 
و همچنين 34 كنسولگرى به نمايندگى از ايران 

در خارج از كشور فعاليت دارند. 
اين موضوع فرصت مناسبى را براى ايران ايجاد 
مى كند تا بتواند با فراهم كردن آمار و اطالعات 
دقيق، راه را براى شــركت ها و بخش خصوصى 
جهت حضــور در بازارهاى تخصصى منطقه اى 
از جمله، لبنان، عراق، افغانســتان، ســوريه و... 
فراهم كند، زيرا توليدكنندگان ايرانى مى توانند 
كاالهاى خود را در مقياس و كيفيت متناسب با 
هر منطقه توليد كنند. همچنين زمينه رايزنى ها 
براى مذاكره در مورد تعامالت منطقه اى را فراهم 
كنند، بنابراين به نظر مى رسد معاونت اقتصادى 
مى تواند با اتكا به سفارتخانه هاى محلى به عنوان 
يك جاده صاف عمل كرده تا بخش هاى خصوصى 
بتوانند توانمندى هاى بالقوه خود را بالفعل كنند و 

در بازارهاى جهانى خودى نشان بدهند. 
حال با بــه روى كار آمدن دولت ائتالفى جديد 
در لبنــان و ايجاد يك فرصت ســرمايه گذارى 
جديد براى فعاالن اقتصادى كشور در اين حوزه، 
بايد ديد كــه وزارتخانه ها و نهادهاى غيردولتى 
همچون اتاق هاى بازرگانى، انجمن هاى خدمات 
فنى و مهندسى چگونه مى توانند از اين فرصت 
براى حضور عملى و جدى در بازار اين كشــور 

استفاده و بهره الزم را ببرند. 

  اولويت هاى سرمايه گذارى خارجى
على مروى، مدير انديشكده حكمرانى شريف در 
گفت و گو با خبرنگار ما در پاسخ به پرسشى مبنى 
بر اينكه ســرمايه گذارى هاى خارجى براى ايران 
با چه اولويت هايى بايد همراه باشــد؟ مى گويد: 
معيارى كه موجب مى شــود يــك گزينه براى 
ســرمايه گذارى اولويت پيدا كند، در درجه اول 
اين اســت كه ســودآورى قابل قبول و ريسك 
نه چندان زيادى براى كشــور داشته و در عين 
حال، اين ســودآورى باال و ريسك پايين در بازه 
زمانى طوالنى و به شــكل پايدار برقرار باشــد، 

همچنين سبب افزايش عمق استراتژيك كشور 
شــود به اين معنا كه ارتباطاتى كه در قالب هاى 
مختلف با كشــورهاى ديگر دنبال مى كنيم را با 
ورود به حوزه اقتصادى تكميل كنيم و با تسرى 
اين ارتباط راهبردى عمق و پايدارى بيشترى به 

روابط خودمان با ديگر كشورها ببخشيم. 
وى در پاسخ به اينكه آيا سرمايه گذارى در حوزه 
بهداشــت و درمان در لبنان مى تواند در راستاى 
منافع اقتصادى ايران انجام شود، توضيح مى دهد: 
بله، ولى مشروط به اين است كه سرمايه گذارى 
در آنجا به نحوى باشد كه حتماً بازگشت سرمايه 
در قالب جريان سود آتى به كشور اتفاق افتاده و 
صادرات خدمات درمانى و بهداشــتى و خدمات 
فنى مهندسى را نيز دربر بگيرد، به عبارتى، بايد 
در قالب توافقنامه اى اقتصادى انجام شود كه به 
وسيله آن بتوانيم از محل جريان سوددهى آتى 
سرمايه گذارى مشترك در ساخت بيمارستان ها 
و درمانگاه ها و ســاير مراكز بهداشتى-سالمتى، 
منافعــى را بــراى كشــور تأمين كنيــم. اين 
ســرمايه گذارى مشــترك مى توانــد در قالب 
سهامدارى اشخاص حقيقى و يا اشخاص حقوقى 
كشــورمان انجام شده و مشــروط به بازگشت 
سرمايه و جريان سود در سال هاى آينده گردد. 
اين فرايند براى كشور ارزآورى در سال هاى آينده 

را تضمين خواهد كرد. 
وى مى افزايد: همچنين در جريان ساخت موارد 
ذكر شــده، مى توانيم طراحى پروژه را به شكلى 
انجام دهيم كه در كنار استفاده از نيروى انسانى 
لبنان، از مهندسان كشورمان نيز در قالب صادرات 
خدمات فنى و مهندســى داخل كشور استفاده 
كنيم. در همين توافقنامه ايران همزمان مى تواند 
دوره هاى آموزشى براى آموزش كادرهاى پزشكى 
و درمانى و سالمت لبنان در ايران را ارائه كند. در 
عين حال تأمين كادر پزشكى مراكز تازه تأسيس 
يا مراكز موجود و صدور انواع خدمات پزشــكى 
نيز مى توانــد در اين توافقنامه گنجانده شــود. 
كيفيــت ارائه اين خدمات بايــد از طريق اعمال 

استانداردهاى سختگيرانه تضمين شود. 
وى مى افزايد: خدمات توريســم ســالمت نيز 

مى تواند در قالــب همان توافقنامه تدارك ديده 
شود كه تســهيالت ويژه اى براى كسانى كه از 
لبنان براى دريافت خدمات پيشــرفته درمانى 
مى آينــد در نظر بگيرد از جملــه در بحث ويزا، 
اقامــت و فراينــد دريافت خدمــات با قيمت 
مناسب. مروى تأكيد مى كند: ورود به حوزه هاى 
ســرمايه گذارى در لبنان از اين جهت مى تواند 
براى ما اولويت داشــته باشد كه حزب اهللا لبنان 
جزو متحدين اســتراتژيك و ايدئولوژيك ما در 
منطقه اســت و هر گونه كمك بــه لبنان براى 
ارتقاى سطح بهداشت و درمان اين كشور عقالنى 

و توجيه پذير است.
 از ســوى ديگــر با توجه به اينكه مــا در حوزه 
درآمد هاى فــروش نفت با مشــكل مواجهيم، 
مى توانيــم بــا هوشــمندى وزارت خارجــه و 
دســتگاه هاى اقتصادى بســته توافقى با لبنان 
داشته باشــيم كه بتوانيم محدوديت هاى خرج 
كردن منابع و درآمدهاى نفتى كه نمى توانيم به 
ايران وارد كنيم را در قالب قراردادهاى تركيبى 
برطرف كنيم، از جمله اينكه با سازو كارهايى كه 
تعريف مى شود منابع ايران، صرف سرمايه گذارى 
در پروژه هاى بهداشت و درمان اين كشور شود. 

به اين ترتيب، تعاملى شــكل خواهد گرفت كه 
چندين برنده خواهد داشت. منافع كشور ايران 
از طريــق صادرات خدمات فنى- مهندســى و 
خدمات آموزشى نظام سالمت، بازگشت جريان 
سود سرمايه گذارى در لبنان و همچنين تقويت 
حزب اهللا به عنوان اصلى ترين متحد ايدئولوژيك و 
راهبردى كشورمان در منطقه تأمين خواهد شد. 
منافع مردم لبنان از طريق ارتقاى سريع و نسبتاً 
ارزان سطح سالمت و بهداشت اين كشور با توجه 
به اينكه نظام سالمت ايران از كيفيت بااليى در 
دنيا برخوردار است، تضمين خواهد شد. حزب اهللا 
لبنان هم با ارتقــاى تصوير و افزايش مقبوليت 
آن و همچنيــن ارتقاى تصوير ايــران به عنوان 
اصلى ترين حامى ايدئولوژيك و راهبردى وى در 

بين كل جامعه لبنان برنده خواهد بود.

  تحقق برونگرايى اقتصاد 
با ديپلماسى اقتصادى

مهدى ازرقى، كارشــناس اقتصاد بين الملل نيز 
در گفت و گو بــا خبرنگار ما با تأكيد بر اينكه در 
اقتصــاد مقاومتى دو مفهوم درونگــرا و برونگرا 
داريم، مى گويد: جهت گيرى برونگرا بودن اقتصاد 
با شيوه اى به اســم ديپلماسى اقتصادى محقق 
مى شود. به اين معنا كه تعامل ما با دنيا بر اساس 
فرمايشات رهبرى بايد دو ضلع داشته باشد؛ يكى 
تعامل هوشــمند و ديگرى ناظر به تقويت توليد 
داخــل، يعنى اين برونگرايى اقتصــاد دوباره در 

راستاى درون زايى اقتصاد بايد عمل كند.
به گفته وى، در قراردادهايى كه دستگاه اقتصادى 
در نگاه برونگرا مى بندد جهت گيرى در راستاى 
واردات و كاالهاى نهايى اســت و بازار داخل را 
در اختيار طرف مقابل قرار مى دهد، در صورتى 
كه تعامل در نگاه درون زا در راســتاى اشتغال و 
تقويت توليد داخلى و صادرات اســت و دستگاه 
ديپلماســى براى بازاريابى، سرمايه گذارى، عقد 

قرارداد و انتخاب بازار فعاالنه عمل مى كند.
وى دربــاره اينكــه چــه كشــورهاى بــراى 
ســرمايه گذارى مناسب هستند، تأكيد مى كند: 
كشورهايى كه بازار مناسب و پول داشته باشند 

براى ســرمايه گذارى مناسب هســتند، كشور 
عراق و ســوريه از جمله كشورهايى هستند كه 
ايــن ويژگى را دارنــد، از طرفى به خاطر جنگ 
بسيارى از زيرساخت هاى خود را از دست داده اند 
كه فرصت مناسبى براى حضور ما در پروژه هاى 

عمرانى اين كشورها به وجود آورده است.

 دستگاه هاى اقتصادى به وزارت خارجه 
متصل نيست

وى تأكيد مى كند: رهبرى در ســخنانى گفته اند 
«يكى از ضعف هاى عمــده ما در دولت هاى قبل 
اين بوده اســت كه دســتگاه هاى اقتصادى ما به 
دستگاه وزارت خارجه ما متصل نبودند و هركدام 
براى خودشان كار مى كردند» امرى كه همين االن 
هم اتفاق مى افتــد، يعنى هم افزا كردن تعامالت 
خارجى با نيازهاى اقتصادى كشور، توصيف دقيق 

رهبرى ناظر به بحث ديپلماسى اقتصادى است.

 نقش دستگاه ديپلماسى در اقتصاد كشور
وى با اشــاره به نقش دســتگاه ديپلماسى در 
اقتصاد كشــور، تصريح مى كنــد: تعامالت ما با 
كشورهاى خارجى در انتخاب كشورهاى مقصد 
بايد به گونه اى باشــد كه ناظر به تقويت درونى 
سه اتفاق براى ما رقم بزند، يكى گرفتن دانش و 
فناورى، تأمين مواد اوليه و بحث بازاريابى و بازار 
سازى براى توليدات داخل، در واقع وزير اقتصاد 
ما بايد سفرايى در كشورهاى ديگر داشته باشد 
كه نگاه تاجر مآبانه داشته باشند، سفيران فعلى ما 
شخصيت هاى سياسى و فرهنگى هستند، براى 
پيشــرفت بايد اين مالحظات را درباره انتخاب 

سفرا داشته باشيم. 
ما چند سال ساختارى به اسم معاونت اقتصادى 
نداشــتيم و حاال كه معاونى در اين بخش داريم 
يك شــخصيت ديپلمــات را براى اين پســت 
گذاشتند كه كمترين نقش را در بحث تعامالت 
بين المللى ايفا كرده اســت، اين فرد بايد دنبال 
ايجاد زيرساخت براى تفاهمنامه هاى اقتصادى 
باشد، به عنوان مثال اكنون كه در لبنان فرصتى 
براى ســرمايه گذارى در بازار سالمت به وجود 
آمده است، معاون اقتصادى بايد براى قراردادهاى 
عملياتى و بستن تفاهمنامه هاى اقتصادى براى 

كشور پيشگام شود.

 لزوم جدا شدن
 بخش بازرگانى از سفارتخانه

مســعود دانشــمند، دبيركل خانه اقتصاد ايران 
پيشتر به قدس گفته بود در شرايطى كه نيازمند 
پيشــبرد اهداف اقتصــادى با برقــرارى روابط 
اقتصادى با كشــورهاى جهان، جذب سرمايه و 
فناورى از كشورهاى پيشرفته و افزايش صادرات 
نفتى و غيرنفتى هســتيم، ما با يك جور انفعال 
در ايــن حوزه روبه رو هســتيم كه به ســاختار 
سفارتخانه ها و وزارت امور خارجه ما بر مى گردد.

وى با تأكيد بر اينكه، وزارت خارجه در همه جاى 
دنيا بسترساز توسعه روابط اقتصادى است، ادامه 
مى دهد: آنچه از عملكردها به نظر مى رسد، اين 
است كه سياســت ما بر امور اقتصادى ما حاكم 
شده است، اشكال ما از همين جا شروع مى شود 
كه سفارتخانه هاى ما جايى براى توسعه اقتصادى 
نيســت. رايزن اقتصادى بايد در يك ســاختار 
اصالح شــده، مســتقل از بروكراسى سفارت و 

وزارت خارجه عمل كند.

سرمايه گذارى در بهداشت و درمان لبنان كارويژه اقتصادى وزارت خارجه ايران قرار گيرد

تحقق برونگرايى اقتصاد با ديپلماسى اقتصادى

حسين صمصامى/ اقتصاددان 

در اقتصاد مقاومتى دو مفهوم 
درونگرا و برونگرا داريم؛ 

جهت گيرى برونگرا بودن اقتصاد 
با شيوه اى به اسم ديپلماسى 
اقتصادى محقق مى شود. به 

اين معنا كه تعامل ما با دنيا بر 
اساس فرمايشات رهبرى بايد 

دو ضلع داشته باشد؛ يكى 
تعامل هوشمند و ديگرى ناظر 

به تقويت توليد داخل، يعنى 
اين برونگرايى اقتصاد دوباره در 
راستاى درون زايى اقتصاد بايد 

عمل كند

بــــــــرش

صفحه 4    1397/11/23

آگهی تغییرات شرکت سه هزار و 
دویست و نود و دو سروش صنعت 
ایالم شرکت تعاونی به شماره ثبت 

5031 و شناسه ملی 10300077823
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1395،06،01 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د 
: - نام ش��رکت به " س��ه هزار و دویست و نود 
و دو زر بافت رون��اک ایالم" تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. رونوشت: 
اداره تع��اون کار و رف��اه اجتماع��ی شهرس��تان 
ای��الم بازگش��ت بنام��ه ش��ماره 4327 م��ورخ 

 1395,07,18
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )374288(
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برگ سبز خودرو سواری سپند پی کی آی مدل 
1385 رنگ بژ روشن-متالیک شماره پالک 522 ص 
57 ایران 36 و شماره شاسی psv68i5066395 و 
وحید  مالکیت  به   m131553375 موتور شماره 

میرنژاد عنبرانی مفقود و فاقد اعتبار است.
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آگهی مناقصه عمومی ) نوبت اول( مناقصه شماره :97-8
1-دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

2-موضوع مناقصه: امور خدمات حفاظت ونگهبانی ازساختمان های اداری، تاسیسات و سدهای استان در سال 98
3-حداقل صالحیت مناقصه گران: کلیه شرکتهای واجد صالحیت ازسوی  ناجا و وزارت نیرو در خصوص ارائه خدمات مزبور باشند.

4- برآورد اولیه :حدود 26.5 میلیارد  ریال   5- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار : 1.330 میلیارد    ریال با اعتبارحداقل3ماه وقابل تمدیدتا3ماه دیگر    6-محل 
دریافت اس��ناد مناقصه: س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد(به نشانی www.setadiran.ir      7- مهلت دریافت اس��ناد مناقصه:ازروز سه شنبه مورخ 97/11/23 
تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ  97/11/28      8- محل تحویل اس��ناد مناقصه: آدرس مندرج در بند6      9- مهلت تحویل اس��ناد مناقصه: تا پایان وقت اداری  

روزچهارشنبه مورخ 97/12/8        10-محل وزمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9صبح روز پنج شنبه مورخ 97/12/9 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
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م��درک فارغ التحصیل��ی رعن��ا یخچیان طوس��ی 
شناس��نامه  ش��ماره  ب��ه  غالمرض��ا  فرزن��د 
مقط��ع  در  مش��هد  از  ص��ادره   0923406670
شناس��ی-دبیری  زیس��ت  رش��ته  کارشناس��ی 
صادره از واحد دانش��گاهی مشهد به شماره ... 
مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د. 
از یابن��ده تقاض��ا می ش��ود اصل م��درک را به 
ب��ه نش��انی:  دانش��گاه آزاد اس��المی مش��هد 
امامی��ه 42 س��ازمان  امامی��ه،  بل��وار  مش��هد 
مرک��زی دانش��گاه آزاد اس��المی مش��هد اداره 
نمایی��د.  ارس��ال  التحص��الن   ف��ارغ  ام��ور 

/ع
97
16
30
2

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

مزایده ) مرحله دوم (آ
زمین واق��ع در انتهای هاش��میه 85 جنب 
آپارتم��ان ه��ای دارایی ب��ه مت��راژ 5590

متر مربع با پروانه به متراژ43/881مترمربع 
زی��ر بنا در 17س��قف ب��ه صورت نق��دی به 
فروش می رسد جهت دریافت اسناد فروش 

به آدرس فوق مراجعه شود.
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن اتحاد توس سناباد /ع

97
17
08
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آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
 ش��هرداری اقبالیه در نظر دارد در راس��تای اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر اقبالیه به شماره 5/819/ش 
مورخ 1397/11/06 بیمه نامه های خود را طبق مش��خصات ذکر ش��ده در جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید . لذا شرکت های بیمه گر و نمایندگی های دارای مجوز از بیمه مرکزی واجد الشرایط میتوانند از تاریخ انتشار 
آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری اقبالیه مراجعه نمایند . مهلت تحویل اسناد مناقصه 
حداکثر ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه می باشد . شرکت کنندگان در ساعات اداری پیشنهادات 

خود را به دبیرخانه شهرداری اقبالیه تسلیم نمایند.
ردیف  شرح  مدت:

1- بیمه درمان تکمیلی  یکسال شمسی
2- بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع شهروندی شهرداری و سازمان های وابسته  یکسال شمسی

3- بیمه نامه مسئولیت شهرداری در قبال کارکنان  یکسال شمسی
4- بیمه نامه عمر حوادث کارکنان شهرداری  یکسال شمسی

5- بیمه نامه آسانسورها  یکسال شمسی
6- بیمه نامه آتش سوزی و حوادث احتمالی از قبیل ساعقه،برق و... برای تجهیزات و وسایل الکترونیکی شهرداری  

یکسال شمسی
7- بیمه نامه آتش سوزی اماکن تجاری و مسکونی شهر اقبالیه  یکسال شمسی

 1- هزینه آگهی )هرچند نوبت ( بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
2- شرکت کنندگان موظفند نسبت به ارائه گواهی  فعالیت از سازمان های ذیربط صالحیت اقدام نمایند. 

3- شهرداری در رد  یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
4- واریز  مبلغ 000، 000، 250 ریال س��پرده ش��رکت در مناقصه به حس��اب جاری    0106395281003 بانك ملی شعبه 

اقبالیه یا ضمانت نامه بانکی 
5-برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد گردید. 

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله دراسناد مناقصه درج گردیده است. 
7- داشتن کلیه اسناد و مدارک )اساسنامه،گواهی فعالیت،رزومه کاری و.... (شرکت بیمه الزامی می باشد. 
8- درج این آگهی در روزنامه های )والیت( و سراسری)قدس( مالک کمیسیون معامالت شهرداری می باشد.

 مهران اکبرپور شهردار اقبالیه 

آگهی مزایده )نوبت دوم(
ش��هرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال 

بصورت اجاره واگذار نماید.
1-کارواش اتوبوسی

2-جمعه بازار )روز بازار(
ش��رایط مزایده:  1-دریافت اس��ناد: از مورخ��ه 97/11/21 لغایت پای��ان وقت اداری 

97/11/30 می باشد.
2-سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.

3-هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5-قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6-بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز چهارشنبه مورخه 97/12/1

7-محل دریافت اس��ناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای 
شهرداری با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8-باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.
 روابط عمومی شهرداری کاشمر 
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آگهی مزایده)نوبت اول(
سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
س��بزوار درنظر دارد بودجه مصوب سال97نس��بت 
به فروش آهن آالت مس��تعمل موجود درس��ازمان 
ازطری��ق مزایده کتبی اق��دام نماید.لذا متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت فرم 
مربوطه به دبیرخانه س��ازمان مراجعه ویا با ش��ماره 
تلفن05144229325تم��اس حاص��ل فرمایند.مبلغ 
سپرده ش��رکت درمزایده معادل43/000/000ریال 
به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د.ضمنًا 
س��ازمان در رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختار 
وتحوی��ل  درمزای��ده  ش��رکت  اس��ت.آخرین مهلت 
س��ازمان  دبیرخان��ه  ب��ه  پیش��نهادی  پاکت ه��ای 
پای��ان وق��ت اداری س��اعت 13/10 روز پنجش��نبه 
ساعت10صبح  رأس  مورخ97/12/9می باشد.مزایده 
روز ش��نبه مورخ97/12/11 درمحل س��ازمان عمران 

برگزار میگردد.
 مجید استیری رئیس سازمان 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

بازگشت نخبگان ايرانى از 100 دانشگاه برتر جهان به كشور  ايلنا: معاون علمى و فناورى رئيس جمهور از بازگشت نخبگان ايرانى از 100 دانشگاه برتر جهان به كشور خبر داد. سورنا ستارى در ادامه 
با بيان اينكه تقريباً سه سال است كه برنامه بازگشت نخبگان را راه اندازى كرده ايم، خاطر نشان كرد: تاكنون از 100 دانشگاه برتر دنيا حدود 1200 نفر نخبه از سيستم ما براى بازگشت به كشور استفاده كرده اند؛ 

اين تازه ترين آمار است، زيرا هر ماه تعدادى به اين آمار اضافه مى شود.

معاون پشتيبانى وزير آموزش و پرورش خبر داد
پرداخت 95 درصد از مطالبات فرهنگيان تا پايان امسال

فارس: معاون توســعه مديريت و 
پشــتيبانى وزير آموزش و پرورش 
از پرداخــت 95 درصد از مطالبات 

فرهنگيان تا پايان امسال خبر داد.
على الهيار تركمن اظهار كرد: تمام 
مطالبات آموزش و پرورش شــامل 
مطالبات نيروهاى خدماتى، پيمانى، 
رسمى و حق التدريس كه از سال 96 

باقى مانده بود را احصــاء كرديم، ضمن اينكه تخصيص ها هم تا حدودى صادر 
شــده، ولى خزانه به خاطر مشكالت نقدينگى كه دارد، هنوز نتوانسته است به 

ما پرداخت كند.
وى ادامه داد: در بهمن ماه چون مصادف با پرداخت عيدى اســت، كمى از لحاظ 
نقدينگى شرايط خزانه خاص است، ولى پيگير هستيم كه در اسرع وقت بتوانيم 

اين مطالبات را پرداخت كنيم. 
الهيار تركمن تصريح كرد: تا قبل از پايان امسال تالش مى كنيم بخش مهمى از 

مطالبات كه حدود 95 درصد آن مى شود را بتوانيم تسويه كنيم. 
وى با بيان اينكه در اين تسويه كل مطالبات فرهنگيان 96 قطعاً پرداخت خواهد 
شد، گفت: ابتدا تمام مطالبات سال 96 پرداخت مى شود و يك بخش كوچكى از 
مطالبات سال 97 فرهنگيان مى ماند كه از سال 97 به 98 منتقل خواهد شد كه 

ان شاءاهللا پيگيرى مى كنيم كه بتوانيم آن را نيز پرداخت كنيم.

معاون انتظامى سازمان نظام پزشكى پاسخ داد
تبليغ پزشكى، تخلف انتظامى است

ايسنا: معاون انتظامى ســازمان نظام پزشكى كشور قوانين مرتبط با تبليغات 
پزشكان را تشريح كرد.

دكتر على فتاحى گفت: هر تبليغاتى كه در حوزه پزشكى، در هر رسانه اى اعم از 
فضاى مجازى، مطبوعات، نشريات داخلى و... مى خواهد انجام شود، بدون در نظر 
گرفتن محتواى آن بايد از سازمان نظام پزشكى كشور مجوز دريافت شود. در غير 

اين صورت پزشك مرتكب تخلف شده است.
وى افزود: اگر پزشــك تبليغ غيرمجازى را انجام دهد و هيچ عارضه اى هم براى 
بيمار رخ ندهد، باز هم پزشــك محكوم است، جداى از اينكه عارضه ايجاد كرده 
باشد يا خير.فتاحى ادامه داد: پزشك مواردى را مى تواند تبليغ كند كه در پروانه 
طبابتش آمده اســت و چيز ديگرى را نمى تواند تبليغ كند؛ بنابراين در صورت 
مجوزدار بودن تبليغ هم اگر محتوا درست نباشد، قطعاً با پزشك برخورد مى شود.
فتاحى تأكيد كرد كه مردم براى اطالع از مجاز يا غير مجاز بودن تبليغات پزشكان 
مى توانند با تماس با معاونت هاى فنى و نظارت نظام پزشــكى هاى هر استان و 

شهرستان از مجوزدار بودن يا نبودن تبليغات اطالع حاصل كنند.

وزير علوم خبر داد
توقف فعاليت بيش از 300 مركز دانشگاهى پيام نور

ايســنا:وزير علــوم، تحقيقات و 
فناورى از توقف فعاليت 300 مركز 
دانشــگاهى پيام نور خبر داد.دكتر 
منصور غالمى دليل توقف فعاليت 
اين مراكز را كم شــدن دانشــجو 
دانســت و با ذكر اين مطلب كه در 
برخى موارد اين واحدها ادغام شده 
است، تصريح كرد: تمامى واحدهاى 

دولتى دانشگاه علمى - كاربردى متوقف شده است، چرا كه دانشگاه هاى علمى-
كاربــردى دولتى محل تحصيل كاركنان دولت و دريافت مدرك با هدف ارتقاى 

شغلى شده بود.
وزير علوم، تحقيقات و فناورى با اشــاره به اينكه به فعاليت 50 واحد دانشــگاه 
غيرانتفاعى خاتمه داده شد، ادامه داد: 70 واحد غيرانتفاعى ديگر اگر نتوانند به 

شاخص هاى مدنظر دست پيدا كنند طبق ماده 9 با آنان برخورد مى شود.
وى افــزود: نيازمند بازنگرى جدى در آموزش عالى هســتيم كه در اين راه بايد 

حمايت هاى الزم صورت گيرد.

عضو كميسيون بهداشت مجلس:
قانون در اجراى طرح تحول سالمت اجرا نشده است

و  بهداشت  عضو كميسيون  ايرنا- 
درمان مجلس شوراى اسالمى گفت: 
طرح تحول سالمت مشكل مديريتى 
بويژه در زمينه منابع دارد. اگر قانون 
برنامه ششم توســعه كه تكليف را 
روشن كرده اســت رعايت مى شد، 
بخشى از مشــكالت حل شده بود.
على نوبخت افــزود: در صورتى كه 

پرونده ســالمت الكترونيك در مراكز درمانى و بيمارستانى اجرايى مى شد، 30 
درصد هزينه ها صرفه جويى شــده و حتى شايد بهتر مى توانستيم طرح تحول 
ســالمت را اداره و اجرا كنيم. وى با بيان اينكه قانون در اين زمينه رعايت نشده 
كه اين مشــكالت را به همراه داشته اســت، اظهار داشت: تنها روش براى رفع 
اين مشكل رعايت قانون است كه در ماده 70 تا 74 قانون برنامه ششم توسعه، 
تكليف تمام اين مسائل روشن شده است.نوبخت ادامه داد: به دليل اينكه قانون 
اجرا نشده، بسيارى از اين دردسرها به وجود آمده است، انتظار مى رود با مديريت 

درست بخشى از اين مسائل به نتيجه مورد نظر برسد.

رئيس سازمان غذا و دارو خبر داد
توليد 7500 قلم دارو در كشور

ايسنا: معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو گفت: حدود 7500 قلم 
دارو در داخل كشور توليد مى شود و 2500 قلم داروى خارجى، حدود 3 درصد 
بازار ايران را تشــكيل مى دهد.مهدى پيرصالحى عنوان كرد: باوجود تحريم ها از 
حدود 10 هزار قلم دارو كه در كشــور موجود است، حدود 7500 قلم در داخل 
كشور توليد مى شود و 2500 قلم كه از اقالم خارجى است حدود 3 درصد بازار 
ايران را تشــكيل مى دهد و عمده تأمين داروى كشور توسط كارخانجات داخلى 

انجام مى گيرد.
رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه بيش از 110 كارخانه داروسازى داريم 
كه توليدات خود را به بازار كشــور عرضه مى كنند، تصريح كرد: تحريم مى تواند 
اذيت كند و بعضى كمبودهاى دارويى را ايجاد كند، اما اينگونه نيست كه دشمن 
بتواند دســت ما را به طور كامل ببندد ما در هر صورت توانايى تأمين داروهاى 

مورد نياز را در كشور داريم. 

سازمان امداد و نجات اعالم كرد
سيل جان يك نفر را در خوزستان گرفت

مهر: رئيس ســازمان امداد و نجات 
گفت: گرفتار شــدن يك خودروى 
ســوارى در مسير ســيالب اللى 
خوزســتان موجب فــوت يك نفر 
شــد.مرتضى ســليمى با اشاره به 
عمليات هاى امداد و نجات به دليل 
حــوادث جــوى طى 48 ســاعت 
گذشته كه توســط 27 تيم امداد 

و نجات شــامل 92 نفر انجام شده اســت، گفت: 10 استان ايالم، چهارمحال و 
بختيارى، خوزستان، سمنان، فارس، كرمانشاه، لرستان، مازندران، مركزى و يزد 
درگير ســيل، كوالك و برف شده اند كه به 33 شهر، روستا و محور كوهستانى 

امداد رسانى شده است.
وى با اشــاره به اين كه طى دو روز گذشته به 655 نفر امداد رسانى شده، گفت: 
240 نفراسكان اضطرارى و 11 نفر به مناطق امن منتقل شده اند.به گفته سليمى 
در اين مدت گرفتار شدن يك خودروى سوارى در مسير سيالب اللى  خوزستان 

موجب فوت يك نفر شد.

خـــبر

معاون توســعه مديريت و 
پشــتيبانى وزير آموزش و پرورش 
 درصد از مطالبات 

على الهيار تركمن اظهار كرد: تمام 
مطالبات آموزش و پرورش شــامل 
مطالبات نيروهاى خدماتى، پيمانى، 

وزير علــوم، تحقيقات و 
 مركز 
دانشــگاهى پيام نور خبر داد.دكتر 
منصور غالمى دليل توقف فعاليت 
اين مراكز را كم شــدن دانشــجو 
دانســت و با ذكر اين مطلب كه در 
برخى موارد اين واحدها ادغام شده 
است، تصريح كرد: تمامى واحدهاى 

بهداشت و  عضو كميسيون 
درمان مجلس شوراى اسالمى گفت: 
طرح تحول سالمت مشكل مديريتى 
بويژه در زمينه منابع دارد. اگر قانون 
برنامه ششم توســعه كه تكليف را 
روشن كرده اســت رعايت مى شد، 

على نوبخت افــزود: در صورتى كه 

رئيس ســازمان امداد و نجات 
گفت: گرفتار شــدن يك خودروى 
ســوارى در مسير ســيالب اللى 
خوزســتان موجب فــوت يك نفر 
شــد.مرتضى ســليمى با اشاره به 
عمليات هاى امداد و نجات به دليل 
 ســاعت 
 تيم امداد 

خبر

 جامعه/ اعظم طيرانى بيش از 57 ماه از 
اجراى طرح تحول نظام سالمت در حوزه 
سالمت كشور مى گذرد. اين طرح كه با سه 
محور بنيادين كاهــش پرداخت از جيب 
مردم در حوزه بهداشــت و درمان، ارتقاى 
عدالت در دسترسى به خدمات سالمت و 
توسعه زيرساخت هاى سالمت شكل گرفت 
تاكنون در روند اجرا با چالش هاى متعددى 
مواجه شــده است. اجراى بالتكليف نظام 
ارجاع و پزشك خانواده و وضعيت اشتغال 
و بيكارى پزشــكان عمومى از جمله اين 
چالش هاست كه سبب شده بخشى از اين 
عده عطاى طبابت را به لقايش بخشيده و 

به ساير مشاغل روى  آورند.
براى كاستن از اين مشكالت چه بايد كرد؟ 
و آيا نظام ســالمت مى توانــد با مديريت 
صحيح تر دانش آموختگان بيكار، بخشى از 
مشكالت كمبود بودجه و اعتبارات الزم در 

راه اجراى نظام ارجاع را برطرف كند؟

 بيش از 53 هزار دانشجوى پزشكى
دكتــر عبــاس كاميابى؛ رئيــس انجمن 
پزشــكان عمومى ايران در گفت وگو با ما 
مى گويد: براســاس آخرين آمار ارائه شده 
از سوى سازمان نظام پزشكى، هم اكنون 
حدود 80 هزار پزشــك عمومى داريم و 
به مرور تعداد پزشــكان متخصص، فوق 
تخصص و فلوشــيپ در كشور به اين رقم 
نزديك مى شوند. حدود نيمى از پزشكان 
عمومى در كار حرفه اى خود يعنى طبابت 
فعاليــت ندارند و اين درحالى اســت كه 
هم اكنــون بيش از 53 هزار دانشــجوى 
پزشكى در دانشگاه هاى كشور اعم از دولتى 
و آزاد مشــغول تحصيل هستند و هرسال 
بين 6 تا 7 هــزار نفر به دانش آموختگان 
پزشــكى افزوده مى شود، اما امكان جذب 

آن ها در نظام سالمت وجود ندارد.
وى در پاســخ بــه اين پرســش كه اگر 
پزشــكان عمومى وضعيت اشتغال قابل 
قبولى ندارند، چرا دانشــگاه ها دانشجوى 
پزشكى پذيرش مى كنند، اظهار مى دارد: 
متأسفانه دانشگاه هاى ما به دليل نداشتن 
سياســت و برنامــه مشــخص در زمينه 
پذيرش دانشجو و تناسب آن با نياز كشور 

با هــم رقابت مى كنند و دانش آموختگان 
در آينده مشكالت شغلى زيادى خواهند 
داشت و برخى هم ناچار به ادامه تحصيل 
در رشــته هاى تخصصى و پس از آن فوق 
تخصصى، مهاجرت و اشــتغال در ســاير 
كشــورها خواهند بود. كشــور ما در حال 
حاضر به بازارى بسيار مناسب براى تربيت 
پزشك و جذب توسط ساير كشورها تبديل 
شده اســت و اين مهاجرتى پر سود براى 

آنان بوده و هست.
دكتــر كاميابى مى گويد: مــن در عجبم 
كه چگونه وزارت بهداشــت و مجلس به 
صورت جدى براى كاهش ظرفيت پذيرش 

دانشگاه ها اقدامى اساسى نمى كنند. 

 تناسب معقول بين تعداد پزشكان 
متخصص و فوق تخصص 

وى اضافه مى كند: در حال حاضر نيز نحوه 
توزيع و نابرابرى جغرافيايى پزشكان عمومى 
و پزشكان متخصص و فوق تخصص براى 
نظام سالمت كشور مشــكالتى به وجود 
آورده اســت. عمده متخصصان در مراكز 
اســتان هاى برخوردار حضــور دارند و به 
دليل نبود نظام ارجاع و ســطح بندى در 
عمــده تخصص ها بار مراجعــات بيماران 
باالست. نبود تناســب معقول بين تعداد 
پزشكان متخصص و فوق تخصص نسبت 
به پزشــكان عمومى، قطعــاً برنامه هاى 
سطح بندى و استقرار پزشك خانواده را با 

مشكالت بسيارى مواجه خواهد كرد.
وى در خصوص اهميت اجراى نظام ارجاع 

و سطح بندى خدمات نيز مى گويد: اجراى 
پزشــك خانواده، ســطح بندى خدمات و 
نظــام ارجاع پشــتوانه قانونــى دارد و ما 
مدعى هستيم كه حتماً بايد اجرايى شود 
و مجلس لزوم اجراى پزشــك خانواده را 
در برنامه ششم توسعه و ساير برنامه هاى 
توســعه قبلى آورده اســت. در وضعيت 
اقتصادى فعلى كشــور بــا كاهش بودجه 
حوزه سالمت راهى جز استقرار نظام ارجاع 

باقى نمانده است.

 اشتغال در مناطق محروم 
توجيه پذير نيست

دكتر كاميابى مى افزايد: اگر نظام ارجاع و 
پزشك خانواده به طور كامل اجرا شود، ما 
از جمله كشورهايى هستيم كه در زمينه 
نسبت پزشــك خانواده و سرانه جمعيت 
وضعيت مطلوبى داريــم، ضمن آنكه اگر 
پزشــكان عمومى به اجراى نظام ارجاع و 
سطح بندى در كشور اطمينان داشته و در 
اين نظام ارتقاى تحصيلى، امنيت شغلى و 
هويت مطلوبى داشته باشند، قطعاً با رفتن 
بــه مناطق مورد نيــاز و محروم مخالفت 
نمى كنند، اما متأسفانه در حال حاضر سند 
متقنــى در اين خصوص نداريم و طبيعى 
است كه اشتغال در مناطق محروم به دليل 
نبود تسهيالت زندگى و آتيه مشخص براى 

همكاران توجيه پذير نيست. 

 پزشك بيكار نداريم!
بســيارى معتقدند با اجراى صحيح نظام 

ارجاع و پزشــك خانواده موضــوع تورم 
پزشــكان نيز از ميان خواهد رفت؛ اين در 
حالى است كه برخى از مسئوالن بهداشت 
و درمان در كشور هنوز نمى خواهند تورم 
در اين بخش و تأثيرات اجتناب ناپذير آن 

را تأييد كنند.
محمد جهانگيرى؛ معــاون فنى و نظارت 
سازمان نظام پزشكى ايران به اين موضوع 
اشاره مى كند و مى گويد: براساس آمار 130 
هزار نفرى پزشــكان عمومى، متخصص 
و فوق تخصص، حدود 35 هزار پزشــك 
متخصــص و تعدادى نيــز فوق تخصص 
هستند، اما در مورد آمار پزشكان عمومى 
نمى توان گفت نيمى از همكاران عمومى 
بيكارند، چرا كه بيشــتر آن ها مشــغول 
تحصيــل و گذرانــدن دوره هاى تخصص 

مى باشــند و تعدادى هم 
مهاجرت كــرده يا در خط 
يك درمان فعاليت ندارند؛ 
يعنى در ســاير ســطوح 
درمانى به جز سطح نخست 
پزشــكى نظير فعاليت در 
شركت هاى دارويى، مراكز 
خدمات  اعتيــادو  تــرك 
زيبايى فعاليــت دارند كه 
تصــور مى شــود درحوزه 
پزشكى فعاليت ندارند و يا 

بيكارند.

 از ظرفيت پزشكان 
عمومى بهره مند نشده ايم 

دكتر جهانگيرى ادامه مى دهد: خوشبختانه 
ما در حوزه سالمت پزشك بيكار نداريم، اما 
با توجه به اينكه هنوز نظام ارجاع اجرا نشده 
است آنگونه كه بايد از ظرفيت هاى پزشكان 
عمومى بهره مند نشــده ايم و با وجود نياز 
باالى كشور به پزشكان عمومى، برخى از 
اين همكاران در ساير حوزه ها فعاليت دارند. 
در حالى كه 80 درصد سطح نخست نياز 
خدمات پزشــكى توسط پزشكان عمومى 
برطرف مى شود و فقط 20 درصد بيماران 
نياز به مراجعه به متخصص و فوق تخصص 
دارند و اميد مــى رود با اجراى طرح نظام 

ارجاع اين مشكالت نيز برطرف گردد. 

كارشناسان بر ضرورت اصالح طرح هاى عدالت محور سالمت تأكيد مى كنند

تب باالى پذيرش دانشجو و نبض ُكند نظام ارجاع سالمت

اگر پزشكان 
عمومى به اجراى 

نظام ارجاع و 
سطح بندى در 

كشور اطمينان 
داشته باشند، قطعًا 

با رفتن به مناطق 
مورد نياز و محروم 

مخالفت نمى كنند

بــــــــرش

دو شياد پشت ميله هاى زندان آرام گرفتند

خط قرمز: رئيس پليس آگاهى اســتان خراســان رضوى از 
دستگيرى خواهر و برادرى خبر داد كه از سه شهروند 2ميليارد 

و 100 ميليون ريال رمالى كرده بودند.
سرهنگ «حسين بيات مختارى» در تشريح اين خبر گفت: 
در پى اعالم شــكايت شهروندى مبنى بر كالهبردارى از او با 
ترفند رمالى و فالگيرى، موضوع به صورت ويژه در دستور كار 
پليس آگاهى قــرار گرفت.وى افزود: كارآگاهان اداره مبارزه با 
جعــل و كالهبردارى تحقيقات خود را از خانمى كه شــاكى 
پرونده بود آغاز كردند.ســرهنگ بيات مختارى اظهار داشت: 
شــاكى در تحقيقات پرونده گفت كه متهمان با تبليغ رمالى 
و دعانويسى در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى و ادعاى 
حل مشكالت و گشايش در امور زندگى، اعتمادش را جلب و 
سپس در چند مرحله مبالغى بين 20 تا 30 ميليون تومان به 
بهانه حل مشكالتش از او گرفته اند، اما نه تنها هيچ نتيجه اى 
نگرفته بلكه ديگر زن و مردى كه عامل رمالى بودند، پاسخگوى 

تماس ها و پيگيرى هاى او نبودند.كارآگاه بيات مختارى افزود: 
كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى با بررســى هاى 
علمى و اطالعاتى خود، متهمان اين پرونده را كه خواهر و برادر 
هستند شناســايى و محل هاى تردد آنان را مورد ردزنى قرار 
دادند. وى گفت: پليس پس از كنترل و مراقبت هاى پوششى 

اين دو متهم را در حوالى شهر جديد گلبهار دستگير كرد.
سرهنگ بيات مختارى خاطرنشان كرد: از متهمان تعدادى 
كتاب و ابزار و ادوات رمالى كشــف و يك دستگاه خودروى 
پژو 207 توقيف شــد. رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى 
با اعالم اينكه تاكنون ســه شهروند شكايات خودشان را از 
اين خواهر و برادر رمال اعالم كرده اند، گفت: در تحقيقات 
صورت گرفته متهمان پس از اعتراف به بزه انتسابى با پرونده 
كالهبــردارى به ارزش تقريبى 2 ميليــارد و 100 ميليون 
ريال به دادسراى ناحيه چهار مشهد اعزام و با قرار مناسب 
قضايى روانه زندان شــدند. رئيس پليس آگاهى خراســان 

رضوى گفت: شهروندانى كه به همين شيوه و از سوى اين 
متهمــان مورد كالهبردارى قرار گرفته اند مى توانند هر چه 
ســريع تر براى ثبت شكايت و پيگيرى مطالبه خود به اداره 
مبارزه با كالهبردارى پليس آگاهى استان خراسان رضوى 
مراجعه و يا با شــماره تلفــن 21825200 تماس گرفته و 

راهنمايى هاى الزم را دريافت كنند.

كاله 2 ميليارد و100 ميليون ريالى خواهر و برادر شياد بر سر 3 شهروند ساده لوح

خط قرمز

با تالش پليس آگاهى خراسان رضوى

باند «تاليسمان سواران» متالشى شد
عقيل رحمانى: در پى رد زنى هاى شــبانه روزى كارآگاهان 
عمليات ويژه پليس آگاهى خراسان رضوى، دو عضو باند سرقت 
«تاليسمان سواران» كه چند صد ميليون طال را در نتيجه اجراى 
نقشه اى حرفه اى در مشهد به سرقت برده بودند دستگير و پشت 

پرده ديگر تخلفات آن ها نيز برمال شد.
چند روز پيش بود كه پرونده سرقت حدود 600 ميليون طال و 
پول نقد كه عامالن آن در حين انجام ســرقت به صورت كامًال 
حرفه اى عمل كرده بودند، با دستور «نخبه زعيم» بازپرس شعبه 
609 دادسراى مشهد براى انجام اقدامات فنى منجر به شناسايى 

سارقان، در اختيار پليس هاى تخصصى قرار گرفت.
همزمــان با ارجاع مرجوعه قضايى به اداره عمليات ويژه پليس 
آگاهى استان، پرونده با دستور سرهنگ جوانبخت (رئيس اداره 
عمليات ويژه) در اختيار تيم دوم عمليات ويژه قرار گرفت و بر 
همين اساس و در راستاى شناسايى عامالن سرقت، دستورات 

الزم صادر شد.
مأموران پليس آگاهى در ابتدا از مالباخته تحقيق كردند تا پى 
ببرند نحوه دقيق سرقت به چه صورت بوده و آيا در محل ردپايى 

از سارقان به جا مانده است يا خير.
درحالى كه سرگرد قرائى؛ افسر پرونده در بررسى هاى اوليه اى 
كه به صورت ميدانى در حوالى خيابان دانشــجو (محل وقوع 
ســرقت) صورت داد به اين نتيجه رسيد كه اين اقدام مجرمانه 
اوايل شــب و توسط دو سارق حرفه اى حدود 25 ساله رخ داده 
است.همچنين در ادامه مشخص شد يكى از مجرمان حرفه اى 
كه مالك يك دستگاه خودروى ريو بود، ابتدا براى اطمينان از 
خالى بودن واحد مسكونى زنگ خانه را مى زند و طورى مقابل 

آيفون تصويرى مى ايستد كه تصويرش مشخص نشود.

پس از آن كه مطمئن مى شــود فردى داخل خانه نيســت، با 
ســركرده باند تماس مى گيرد و اعالم مى كند كه منطقه امن 
است، لحظاتى بعد هم سارق حرفه اى كه سوار بر يك دستگاه 
رنو تاليســمان بود بــه محل مى آيد. كمى بعد هم ســركرده 
باند«تاليسمان سواران» در يك چشــم به هم زدن وارد خانه 
مى شــود و تمامى سيســتم هاى حفاظتى موجــود را از كار 
مى اندازد. در حالى كه همدست سارق حرفه اى همچنان مقابل 
خانه مى ايســتد و مراقب اســت تا ماجرا لو نرود، عامل اصلى 
سرقت به سراغ گاوصندوقى مى رود كه در يكى از اتاق هاست 
و در يك چشــم به هم زدن و با روشــى خاص، گاوصندوق را 
متالشى و حدود 600 ميليون تومان طال و جواهرات را به همراه 
وجوه نقدى كه در داخل گاو صندوق قرارداشت به سرقت برده 

و از محل متوارى مى شوند.

 دستگيرى تاليسمان سوار در كارواش
در حالى كه تنها ســرنخ مأموران از سرقت چند صد ميليون 
تومانى رخ داده دو خودروى تاليســمان و ريو بود، اقدامات 
فنى و تخصصى اعضاى تيــم دوم عمليات ويژه روى ماجرا 
متمركز شد. بررسى هاى فنى و پليسى چند روز ادامه داشت 
تا اينكه هويت ســركرده باند «تاليســمان ســواران» مورد 

شناسايى قرار گرفت.
رد زنى هاى پليســى به اين نكته اشــاره داشت كه متهم براى 
شستن خودروى گرانقيمتش در حوالى خيابان ملك الشعراى 
بهار و دريــك كارواش حضور دارد. بر همين اســاس بود كه 
هماهنگى هاى قضايى الزم صورت گرفت و لحظاتى بعد محل 
حضور سركرده باند «تاليسمان سواران» محاصره و او دستگير 

شد.متهم كه هرگز تصور نمى كرد در چنگال عدالت گرفتار شود 
به مقر پليس منتقل و مورد بازجويى قرار گرفت و وقتى تمامى 
راه هاى فرار و كتمان حقيقت را بسته ديد به انجام سرقت 600 

ميليونى اعتراف و ديگر همدستش را هم لو داد.
با توجه به اعترافات صورت گرفته بود كه مأموران عمليات ويژه 
به خيابان صيادشيرازى رفتند و ديگر عضو باند و سارق ريو سوار 

را در محل اختفايش غافلگير و دستگير كردند.
در ادامه ديگر متهم پرونده هم به ارتكاب سرقت اعتراف كرد و 
آن ها لو دادند طالهاى سرقتى را به يك طالفروش كه در حوالى 

خيابان سناباد فعاليت دارد، فروخته اند.

 ماجراى خودروهاى لوكس سركرده باند
عمليات دستگيرى مالخر در حالى كليد خورد و وى هم دستگير 
شد كه كمى بعد نيز سرنخ تازه اى پيش روى مأموران قرار گرفت 
و به اين نكته اشاره داشت كه سركرده باند «تاليسمان سواران» 
كه چهار ســابقه مجرميت هم داشــت، يك دستگاه خودروى 
گرانقيمت «بى ام و» نيز دارد كه به احتمال زياد خودروى هاى 
مذكور از پول هاى حاصل از سرقت هاى متعدد خريدارى شده 
است. بر همين اساس هم اين ماجرا همچنان از سوى مأموران 

در حال بررسى است.
در ادامه متهمان پس از تكميل مراحل انتظامى براى طى شدن 

اقدامات قضايى به دادسراى ناحيه 6 مشهد منتقل شدند.

در انگليس رخ مى دهد
دانش آموختگان مدارس 
دولتى جايى در پذيرش 

دانشگاه ها ندارند

نشــان  جديد  بررســى  يك  نتايج  فارس: 
مى دهد، شــمار دانش آموزان انگليسى كه از 
مــدارس دولتى دانش آموخته شــده و وارد 

دانشگاه مى شوند رو به كاهش است.
به گزارش گاردين، نتايج يك بررسى تازه كه 
توســط آژانس آمارى آموزش عالى انگليس 
منتشر شده نشان مى دهد، شمار دانش آموزان 
انگليسى كه از مدارس دولتى دانش آموخته 
شده و وارد دانشــگاه مى شوند رو به كاهش 

است. 
وزيــر آمــوزش انگليس مى گويد: ســقوط 
دانشجويان از مدارس دولتى با وجودگسترش 
سريع بخش آموزش عالى و تأكيد بر افزايش 
مشــاركت دانش آموزان از مدارس دولتى رخ 

داده است.
نتايج يك بررسى نشان مى دهد، باور عمومى 
بر اين اســت كه تنها دانــش آموختگان از 
مدارس خصوصى سهم بهترى از دانشگاه هاى 

مطرح دارند. 
آمار و ارقام نيز بيانگر آن اســت كه دانشگاه 
آكسفورد كمترين پذيرش از دانش آموختگان 
مدارس دولتى را دارد؛ دانشگاه سنت اندروز، 
دانشگاه دورام، امپريال كالج لندن و كمبريج 
نيز به ترتيب در رتبه هاى بعد از آكسفورد در 
پذيرش دانش آموزان دانش آموخته از مدارس 

دولتى قرار دارند. 

رئيس شوراى اجتماعى كشور:
طرح جامع كاهش 

آسيب هاى اجتماعى 
تدوين مى شود

ايرنا: رئيس شوراى اجتماعى كشور گفت: از 
دو سال پيش تيم هاى تحقيقاتى و كارشناسى 
براى تدوين «طرح جامع كاهش آسيب هاى 
اجتماعى» مشــغول به كار هستند و تا پايان 

امسال اين طرح تدوين خواهد شد.
«تقى رستم وندى» افزود: طبق تكليفى كه 
برنامه ششــم توسعه تعيين كرده، بايد طرح 
جامع را براى كاهش آســيب هاى اجتماعى 
تدوين كنيم كه در مصوبه شوراى اجتماعى 
اين موضوع به ما تكليف شده است تا فراتر از 
طرح اين را در قالب قانون جامع پيشگيرى از 

آسيب هاى اجتماعى مطرح كنيم.
وى اضافه كرد: در همكارى مجلس شــوراى 
اسالمى و پژوهشــگران تالش خواهيم كرد 
كه طرح جامع كاهش آسيب هاى اجتماعى 
را به قانونى مادر تبديل كنيم كه هم ضمانت 
اجرايى داشــته باشــد و هم نقش و ســهم 
دستگاه ها در آن مشخص شود. در بودجه هاى 
سنواتى كشور هم بايد براى همه دستگاه ها 
اعتباراتــى در خصوص كاهش آســيب هاى 

اجتماعى مدنظر قرار گيرد.

براى پذيرش بدون آزمون
امروز آخرين مهلت پذيرش 
كارشناسى علمى - كاربردى

مهر: فرصت ثبت نام در دوره هاى مهندســى 
فناورى و كارشناســى حرفه اى نظام آموزش 
مهارتى دانشــگاه جامع علمــى - كاربردى 
براى بهمن ماه ســال 1397 امروز 23 بهمن 
پايان مى يابد.براساس مصوبه جلسه شانزدهم 
شوراى ســنجش و پذيرش 12 دى ماه 97 
عالقه مندان به تحصيل در رشته هاى تحصيلى 
دوره هاى مهندســى فناورى و كارشناســى 
حرفه اى «ناپيوســته» نظام آموزش مهارتى 
مراكز و واحدهاى آموزشــى دانشگاه جامع 
علمى - كاربردى در بهمن ماه ســال 1397، 
(اعم از داوطلبانى كه در پذيرش دوره مهر ماه 
و يا مرحله تمديد پذيرش در تكميل ظرفيت 
مهرماه ثبت نام كرده و يا نكرده اند) مى توانند 

دوباره در اين پذيرش ثبت نام كنند.
متقاضيان بايد داراى مــدرك كاردانى (فوق 
ديپلم) حداكثر تا تاريخ 30 بهمن 97 باشند. 
داوطلبان بايد در زمان اعالم شده مدارك خود 
را به مراكز و واحدهاى آموزشى مؤسسه محل 

تقاضا ارسال و يا تحويل دهند.

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

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

میهن

این ایران است که با ندای امام راحل در سال 1357 به خروش درآمد و همچون 
موجی گران طاغوت و اســتکبار را در جهان به لرزه انداخت.اکنون پس از 40 
سال باز هم ملت ایران با ندای مقتدای خود به صحنه آمد و جهان را با خروش 
بی امان خود به حیرت واداشت.بنا بر فرموده مقام معظم رهبری 40 سال است 
مردم در سراسر کشور به خیابان ها می آیند و بر ادامه راه انقالب تأکید می کنند 
که این مسئله، از معجزات شگفتی ساز انقالب است.در 22 بهمن امسال یک 
بار دیگر تمامی اقشار و اقوام مختلف مردم ایران با خروشی غیرقابل توصیف 
به میدان آمدند تا برگ زرینی دیگر در تاریخ انقالب ثبت کنند و یکپارچه با 

همدلی عشق به انقالب را فریاد بزنند. همزمان با گرامیداشت چهلمین سالروز 
پیروزی انقالب اقوام ترک، گیلکی و برادران اهل سنت ترکمن صحرا از شمال، 
مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان و هموطنان عرب زبان خوزستان از 
جنوب با اقوام کرد زبان از چهار گوشه کشور وحدت و همدلی را در قالب قاب 
همدلی به نمایش گذاشتند تا دشمن دیرینه باور کند هنگامی که پای میهن و 
انقالب در میان باشد همگی همراه هم هستند و از هیچ تهدیدی نمی هراسند.

در 22 بهمن امسال نه تنها گزافه گویی های دشمن نتوانست ذره ای از حضور 
مردم بکاهد، بلکه برودت هوا و بارش برف و باران در بســیاری از استان ها نیز 

خللی در حرکت این موج خروشــان ایجاد نکرد و یــک بار دیگر مردم ایران 
ضمن اعالم وفاداری به نظام اسالمی و آرمان های انقالب بیعتی مجدد با مقام 
عظمای والیت داشتند.در 22 بهمن امسال عشایر سلحشور از دامنه زاگرس 
گرفته تا حاشــیه اروند و تا دور ترین نقطه ایران در سواحل مکران و سرزمین 
میرزا کوچک جنگلی و مردم دیار ستارخان و باقرخان نشان دادند که در برابر 
دشمن تا آخرین قطره خون از آرمان های انقالب دفاع خواهند کرد و مهر تأیید 
این ادعا حضور نســل چهارم و سوم انقالب و فرزندان شهدای مدافع حرم در 

این صحنه ها بود که نشان می داد راه شهدا و امام شهدا همچنان ادامه دارد.

ایران به خروش آمد
معجزه شگفتی ساز انقالب

 عکس ها: وحید بیات-حسین کام شاد -ایرنا-باشگاه خبرنگاران جوان 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

ابهامات اينستكس
سياست: وحيد شــقاقى شهرى تحليلگر مســائل اقتصادى در گفت وگو با سايت 
اصالح طلب فرارو در خصوص سازوكار مالى اروپايى هاى (اينستكس) گفت: متأسفانه 
بحث مواد اوليه، قطعات و به طور كلى نياز هاى بخش هاى توليدى ناديده گرفته شده 
است. يعنى دست كم در فاز نخست اينســتكس اين موارد را پوشش نمى دهد. اين 
بخش تأثير بســيارى بر اقتصاد ايران دارد و اگر قرار باشــد دسترسى ما به اين موارد 
محدود باشد، بى شك اينستكس نمى تواند تأثير بسزايى بر اقتصاد ايران بگذارد. من فكر 
مى كنم كه اروپايى ها در پشت پرده با اياالت متحده به توافق هايى دست پيدا كرده اند، 
زيرا حتى در بيانيه نخست اروپايى ها هيچ اشاره اى به اين مسئله نشده كه آيا اينستكس 
صادرات نفتى و پتروشيمى را شامل مى شود يا خير. يعنى دقيقاً همان مسئله اى كه ما 
بشدت از سوى آمريكا تحت فشار قرار داريم، كامالً ناديده گرفته شده است. اروپايى ها 
از ارديبهشــت سال جارى وعده داده بودند كه اين سازوكار مالى راه اندازى مى شود و 
شرايط ايران را در برابر تحريم ها بهبود مى بخشــد. اما اين وعده آن ها حدود 10 ماه 
طول كشــيد و با وجود اينكه گفته بودند پيش از شروع تحريم ها راه اندازى مى شود، 
اما اين اتفاق رخ نداد و اكنون هم كه به ثبت رســيده كامالً ناقص است. ضمن اينكه 
فقط دو يا ســه ماه زمان الزم است كه عملياتى شود. يعنى يك سال طول كشيد تا 
وعده آن ها عملى شود و اكنون كه مى گويند قرار است گسترش پيدا كند، خيلى قابل 

اعتماد نيست.

كتاب خاطرات عربى رهبر انقالب چگونه تدوين شد؟
khamenei.ir: «اّن مع الصبر نصراً» عنوان كتاب خاطرات خودگفته  حضرت آيت اهللا 
خامنه اى از دوران مبارزه عليه رژيم پهلوى به زبان عربى است كه عصر پنجشنبه (18 
بهمن 1397) طى مراسمى در بيروت رونمايى شد. اين كتاب توسط دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى همزمان با ايام دهه  مبارك فجر انقالب اسالمى 
منتشر شــده و ترجمه  فارســى آن نيز بزودى روانه  بازار خواهد شد. از اين رو دكتر 
محمدعلى آذرشب استاد دانشگاه تهران كه مسئوليت گردآورى اين كتاب را برعهده 
داشته است، در گفتارى به شرح چگونگى تهيه اين كتاب مى پردازد. آيت اهللا خامنه اى 
سال ها پيش جلساتى داشتند كه در آن به زبان عربى صحبت مى كردند؛ جلساتى درباره  
ادبيات عرب قديم و معاصر. گاهى در البه الى صحبت ها خاطراتى هم بيان مى كردند. 
به ايشان در آن جلسات گفتيم، شما كه داريد به زبان عربى صحبت مى كنيد، امكان 
دارد كــه اين خاطراتتان را از اول شــروع كنيد و بيان كنيد تا اين خاطرات تدوين و 
منتشر بشود و درس باشد براى ديگران، ايشان هم گفتند، با كمال ميل و همان لحظه 
بسم اهللا الرحمن الرحيم گفتند و شروع كردند به گفتن خاطرات؛ از كودكى تا دوران 
مبارزه، از مجاهدت ها و زندان ها و تبعيد و شكنجه ها گرفته تا كارهاى ميدانى و درس ها 
و نويسندگى شان؛ همين طور ادامه دادند تا خاطرات رسيد به آغاز انقالب اسالمى. اين 

خاطرات تدوين شد و شد كتاب «اّن مع الصبر نصراً».

اگر شاه هم 40 سال فرصت داشت چه مى شد؟
سياست: وحيد اشترى، فعال عدالتخواه نوشت: پس از 40 سال، گزاره عوامانه «انقالب 
از سر شكم سيرى بود» به اين خاطر شكل گرفت كه به دليل رقابت گفتمانى با چپ ها 
ريشه هاى اقتصادى انقالب هميشه نفى شد. اتفاقاً گرسنگى و فقر و بى عدالتى در انقالب 
نقش داشــت ولى هيچ اثر شاخصى كه وضع افتضاحى را كه در آن زندگى مى كرديم، 
به مردم نشــان بدهد و توسط انقالبيون نگاشته شده باشد وجود ندارد. همه اين منابع 
موجود، خارجى است. به طور نمونه فرد هاليدى در كتاب توسعه سرمايه دارى در ايران 
مى گويد: در دهه 40 اجاره بها حدود 60 درصد از حقوق و دســتمزد مردم بود. تا سال 
52 پانزده برابر افزايش يافت. در ســال 53 دوباره 200 درصد رشــد كرد و در سال 54 
هم دوباره 100 درصد افزايش يافت. نيكى كدى در كتاب ريشه هاى انقالب ايران متذكر 
مى شود كه تا سال 55، 36 درصد خانوارهاى 6 نفره فقط در يك اتاق زندگى مى كردند. 
بررسى آمار نشان مى دهد خانوارهاى تهرانى كه تا آستانه انقالب از مسكن مناسب محروم 
بودند به 42 درصد رسيده بودند. از گزاره قبلى مضحك تر، جمله «شاه هم اگر 40 سال 
فرصت داشت و مى ماند...» است. همه آمار و ارقام نشان مى دهد ما هرچه به زمستان 57 
نزديك تر مى شديم روز به روز حالمان داشت بدتر مى شد. مثل منجالبى كه هرچه بيشتر 
دست و پا مى زديم بيشتر داشتيم فرو مى رفتيم. اگر دست روح خدا نبود، 1000 سال 

ديگر هم مى مانديم جز غرق شدن راه ديگرى وجود نداشت.

 سياست  با وجود تالش هاى كشورهاى 
غربى در راستاى خبرپراكنى و پروپاگاندا عليه 
جمهورى اسالمى ايران و ناراضى نشان دادن 
پيروزى  سالگرد  چهلمين  آستانه  در  مردم 
انقالب اسالمى، نتايج مطالعات افكار سنجى 
مراكز تحقيقاتى در آمريكا اما چيز ديگرى 
را نشان مى دهد.  نظرسنجى جديد دانشگاه 
تحقيقاتى  مؤسسه  همكارى  با  «مريلند» 
«ايران پُل» كه در واپسين ماه سال ميالدى 
(4 تا 12 دسامبر – 13 تا 21 آذر) با جامعه 
آمارى 1017 نفر از هفت گروه جمعيتى در 
سراسر ايران و از طريق تماس تلفنى تصادفى 
برگزار شد، نشان مى دهد برخالف ادعاهاى 
برنامه  تمام  قد حامى  ايرانى ها  كاخ سفيد، 

موشكى و هسته اى كشورشان هستند.

 آيا برنامه هسته اى مقصر مشكالت 
اقتصادى است؟

به گــزارش خبرگزارى فارس بــا اينكه در 
تبليغات منفى رســانه ها و دولت هاى غربى، 
برنامه هسته اى ايران مقصر تمام مشكالت 
اقتصــادى – حتى تحريم هــاى يكجانبه و 
ظالمانه اى كه آمريكا عليه ايران اعمال كرده 
– نشان داده مى شود، اما نزديك به 90 درصد 
از ايرانى ها در اين نظرسنجى خواستار تداوم 
پيشرفت برنامه هســته اى كشورشان بوده 
و آن را امــرى مهم و ضرورى عنوان كردند. 
مصاحبه شوندگان در پاسخ به اين سؤال كه 
«از نظر شما توســعه برنامه هسته اى چقدر 
اهميت دارد؟» گفته اند: «78,6 درصد خيلى 
زيــاد؛ 11,2 درصد تقريباً مهم اســت؛ 3,7 
درصد خيلى مهم نيســت؛ 2,6 درصد اصًال 
مهم نيســت». اين اعداد در سال 2015 به 

ترتيب 84، 7، 3، 2 درصد بوده است.

 بى تأثيرى برجام بر زندگى مردم 
هرچند نزديك به 50 درصد پاسخ ها به اين 
ســؤال كه «با توجه بــه اطالعاتى كه درباره 
برجام داريد نظر شــما درباره آن چيست؟» 
تقريباً و شــديداً موافق بوده است اما 81,2 
درصد پاسخگويان در سؤالى ديگر برخالف 
وعده سياســيون و برخى شعارها معتقدند 

كه زندگى مردم بعــد از برجام اصالً بهبود 
نيافته و تنها 11,4 درصد معتقدند خيلى و 
تا حدودى بهبود يافته است.حدود 42 درصد 
از ايرانى ها در اين تحقيق گفتند كه اعتمادى 
به كشورهاى اروپايى در خصوص پايبندى به 
تعهدات حفظ برجام، بهره مند سازى ايران از 
عوايد اقتصادى و مقابله با تحريم هاى آمريكا 
ندارند. در مقابل اما 44 درصد ابراز اميدوارى 
كردنــد كه اروپا بــه وعده هايش عمل كند. 
همچنين 81.2 درصد از شــركت كنندگان 
نيز معتقدند كه اروپايى هــا عامدانه اجراى 
تعهداتشان را به تعويق انداخته و با سرعتى 
كــه مى توانند براى ايجاد كانــال ويژه مالى 
(INSTEX) پيش نمى روند. بيشــتر اين 
افراد (85.2 درصد) فشارهاى آمريكا و ترس 
اروپا از كاخ سفيد را عامل اين مسئله اعالم 
كردند.طبق اين نظرسنجى، بيشتر ايرانى ها 
(72.4 درصد) تجربه تلخ برجام و خلف وعده 
آمريكايى ها را اثباتى بر غيرقابل اعتماد بودن 
آمريكايى ها در مذاكرات بعدى و اينكه دادن 
امتياز بيشتر موجب بهبود اوضاع نمى شود، 
دانستند. سؤال ديگر اين تحقيق، نظر مردم 
ايران را درباره وضعيت اقتصادى اين كشــور 
جويا مى شــود كه برخالف تبليغات منفى 
و گسترده رســانه هاى خارجى، فقط 42.9 
درصد از شــركت كنندگان معتقدند اقتصاد 
كلى ايــران در وضعيت «بســيار بدى» قرار 
دارد. نزديك بــه 30 درصد از نظردهندگان 

اما وضعيت اقتصادى ايــران را خوب اعالم 
كرده اند. 36.2 درصــد از مردم، تحريم ها و 
فشارهاى خارجى را موجب مشكالت كنونى 
در اقتصاد اين كشور مى دانند.مؤسسه ايران پل 
در بخش ديگرى از اين افكارسنجى به سراغ 
موضوع برنامه موشــكى ايران رفته و درباره 
اهميت توسعه و تقويت آن سؤال كرد. نزديك 
به 96 درصد از نظردهندگان تأكيد كردند كه 
ارتقاى توان موشكى ايران براى آن ها و البته 
امنيت و بازدارندگى كشور حائز اهميت است.
همچنين در موضوع مبارزه با تروريسم نيز 
بخش اعظمى از مــردم ايران (86.6 درصد) 
خواســتار حفظ و افزايش حمايت هاى اين 
كشور از گروه هاى مقاومت منطقه در مبارزه 
با سازمان هاى تروريستى مانند داعش شدند. 
83.6 درصــد از نظردهنــدگان نيز ضمن 
مخالفت با مداخله جويى هاى خارجى براى 
سرنگون كردن دولت قانونى سوريه، گفتند 
كه مردم اين كشــور بايد درباره باقى ماندن 
«بشار اسد» در سمت رياست جمهورى تصميم 

بگيرند نه غربى ها.

 افزايش نفرت از آمريكا
اين نظرسنجى در ادامه از ايرانى ها خواست 
كه با شنيدن نام كشــورهاى خاص، ميزان 
محبوبيــت آن را بيان كنند كه نتايج آن به 

شرح زير است:
چين: 56.2 درصــد مطلوب – 40.8 درصد 

نامطلوب
روسيه: 63.8 درصد مطلوب – 24.5 درصد 

نامطلوب
آلمــان: 56.1 درصد مطلوب – 40.6 درصد 

نامطلوب
فرانسه: 46.5 درصد مطلوب – 47.8 درصد 

نامطلوب
بريتانيا: 25 درصد مطلــوب – 73.9 درصد 

نامطلوب
آمريكا: 15.2 درصد مطلوب – 81.4 درصد 

نامطلوب
ســازمان ملل: 41 درصد مطلــوب – 54.8 

درصد نامطلوب

 خودكفايى يا ارتباط با ساير كشورها؟
به عنوان ســؤال پايانى پرســيده شده است 

«اگر ايــران فقط بتواند يكى 
از سياست هاى زير را انتخاب 
كند؛ به نظر شــما كدام يك 
بايد اتخاذ شــود؟» كه تالش 
براى دستيابى به خودكفايى 
اقتصــادى و تــالش بــراى 
افزايش تجارت با كشورهاى 
ديگر دو گزينه ارائه  شده به 
پاســخگويان بوده است كه 
ايرانى ها تأكيد  از  69 درصد 
كردند، براى رفع مشــكالت 
سياست هاى  بايد  اقتصادى، 
خودكفايــى اقتصــادى كه 
همان تعبير اقتصاد مقاومتى 

است، به  طور كامل اجرا شــود. البته 27.9 
درصــد نيز گفتند كه بايــد حجم مبادالت 

تجارى با ديگر كشورها افزايش پيدا كند.
هرچند استناد به اين نتايج آمارى نمى تواند 
توجيه گر و نشــان دهنده رويكرد بى طرفى 
نهادهاى مطالعاتى در آمريكا باشد، اما ميتواند 
نشان بدهد تصويرى كه از نگرش مردم ايران 
در رسانه هاى غربى مخابره مى شود، متفاوت 
از واقعيت اســت و برخــالف ادعاى برخى 
سياستمداران، اكثريت مردم ايران همچنان 
رويكــرد مقاومت در مقابــل زورگويى هايى 
آمريكا و غرب را مورد حمايت قرار مى دهند.

نتايج افكارسنجى يك مركز تحقيقاتى آمريكايى نشان مى دهد 

 دو راه كامالً متفاوتايرانيان ؛ بى اعتماد به آمريكا ،حامى تمام قد برنامه موشكى و هسته اى
سياست: سيد امير سياح فعال رسانه اى نوشت: 
 «از 40 سال پيش صنعت خودرو و دفاعى ايران 
دو راه كامالً متفاوت رفتند. اولى دنبال خريد و 
انتقال فناورى رفت دومى كه 100 درصد تحريم 
بود، ناچار به دنبال R&D و يادگيرى فناورى. 
نتيجه خريد فنــاورى پرايد و نتيجه يادگيرى 
فناورى رســيدن به مرزهاى فناورى جهانى و 

توليد موشك هاى نقطه زن شده است».

 بى انصافى
سياست: مهدى قاســم زاده فعال رسانه اى در 
واكنش به پاســخ زائــرى، روحانى جنجالى به 
توضيحات آيت اهللا علم الهــدى درباره ديدار با 
همافران و سالم نظامى كه به فرمانده شان داده 
بودند، نوشت: جناب زائرى، كاش حضرت عالى 
نيز كمى انصاف و شهامت داشتيد و پس از آنكه 
متوجه شديد تهمتى ناروا را به جناب علم الهدى 
زده ايد، با يك عذرخواهى از ايشان بحث را تمام 
مى كرديد تا اينكه دوباره به نحوى ديگر و با نام 
بردن از جناب مصباح در كنار ايشان، سعى كنيد 
اشتباه قبلى تان را ماستمالى و توجيه نماييد و 

خود را نيز متهم به عقده گشايى كنيد!

 كنايه هاى ضرغامى و آشنا
سياست: حســام الدين آشنا مشاور فرهنگى 
رئيس جمهــور در توييتى كنايه آميز نوشــته 
بود: « در اين روزهــا يادى كنيم از عزتمندانى 
كه آرشــيو تلويزيون ملى ايران را با بودجه اى 
درخور ولــى حفاظتى اندك ديجيتال كردند؛ 
اجنه هم آرشــيو آماده را چون ورق زر ربودند 
و فروختنــد؛ نه به من و نه بــه تو بلكه به از 
ما برترانى كه در تونل زمان اسطوره ساختند 
از عوامل دردهاى بى درمــان ملت ايران» اما 
عزت اهللا ضرغامى رئيس پيشــين صداوسيما 
در پاســخ به وى و با اشاره به سابقه روحانى 
در برخورد با منتقدان بويژه بگومگوى اخيرش 
با ضرغامى نوشــت: « قرار بود پرونده سازى را 
جمع كنيد! شفاف سازى خودتان را قبول دارم. 
اون از چرخ زندگى، اون از چرخ هسته اى. اون 

از تحمل منتقد، اين هم از پرونده سازى.
4 چرخ را بــا هم پايين نياوريــد!  بايد هنوز 

رانندگى كنيد!»

شبكه هاى اجتماعى

 برخالف 
ادعاى برخى 

سياستمداران 
بيشتر مردم ايران 

همچنان رويكرد 
مقاومت در مقابل 

زورگويى هايى 
آمريكا و غرب را 

مورد حمايت قرار 
مى دهند

بــــــــرش

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

بازتاب

صفحه7    1397/11/23
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139760301060004576هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سند رس اراضى وس
ــماره شناسنامه 17صادره از..درششدانگ يك باب خانه  معارض متقاضى آقاى   بهروزبقرائى فرزند يحيى بش
ــوزه ثبت ملك ورامين  ــماره66فرعى از12 اصلى واقع درقريه خيرآباد ح ــاحت150مترمربع پالك ش به مس
ــهرت بقرائى محرز گرديده است  ــاعى متقاضى بهروزبقرائى و خريدارى ازرقيه وفرزانه هردو ش ازمالكيت مش
ــخاص نسبت به  ــود درصورتى كه اش لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى ش
صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه  خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات  مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد 543ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/11/8 تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/11/23 

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139760301060003793هيات اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــتقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
ــنامه 5صادره ازورامين درششدانگ  ــماره شناس معارض متقاضى خانم اخترهداوند آقائى فرزند حاجى آقا بش
ــماره26و27 فرعى كه  ــاحت75/26 مترمربع پالك ش ــتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مس يك باب خانه به اس
ــت از110 اصلى واقع درقريه باغ نصرت ورامين ازمالكيت  ــده اس ــازى ش ــتاندارد س به پالك1054فرعى اس
ناصرپارسيون محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم  اعتراض دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 542ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/11/8 تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/11/23 

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760301060004666هيات اول/موضوع قان ــمى برابرراى ش رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سند رس اراضى وس
ــمعيل چزانى شراهى فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 58صادره از..درششدانگ  معارض متقاضى آقاى   اس
يك باب خانه به مساحت79/28مترمربع پالك شماره442فرعى از12 اصلى واقع درقريه خيرآباد حوزه ثبت 
ــن زاده محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  ــف حس ملك ورامين ازمالكيت يوس
فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 547ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/11/8 تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/11/23 

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى حصروراثت
به تاريخ97/11/14آقاى محمد صادق اردستانى جعفرى طى تقديم دادخواستى كه به شماره597/2/97ثبت 
اين شوراشده است چنين اعالم نموده كه آقاى عباس اردستانى جعفرى فرزند مسلم بموجب گواهى فوت 
ــات گفته وورثه حين الفوت  ــوابدرود حي ــماره.. درتاريخ 97/10/22درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش ش
ــرمتوفى2.  ــهررى پس ــتانى جعفرى ش م0480423970 صادره ازش وى عبارتند : 1. محمد صادق اردس
ــتانى جعفرى  ــجاد اردس ــرى ش م0480958750صادره ازتهران دخترمتوفى3. س ــتانى جعف زينب اردس
ــهررى  ــيدى مقدم ش ش715 صادره ازش ــرمتوفى4. فاطمه رش ش م 0481118500صادره ازورامين پس
ــرمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتشارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى  همس
ــوراى حل اختالف  ــرآگهى به ش ــد ظرف يكماه ازتاريخ نش دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باش

شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــماره598/2/97ثبت  ــتى كه به ش ــد كريمى جعفرى طى تقديم دادخواس ــه تاريخ97/11/14آقاى محم ب
ــب گواهى فوت  ــيد بموج ــوده كه خانم فرخنده همتى فرزند جمش ــت چنين اعالم نم ــده اس اين شوراش
ــه وورثه حين الفوت  ــوابدرود حيات گفت ــن اقامتگاه دائمى خوددر پيش ــماره.. درتاريخ97/7/14درآخري ش
ــرمتوفى2. فاطمه كريمى جعفرى  ــد : 1. محمد كريمى جعفرى ش ش53صادره از ورامين پس وى عبارتن
ــد كريمى جعفرى ش ش5986صادره ازورامين  ــادره ازورامين دخترمتوفى3. مجي ش م0421123419ص
ــى5. زهرا كريمى  ــر متوف ــى جعفرى ش ش0410051111صادره ازورامين پس ــرمتوفى4. على كريم پس
جعفرى ش ش0410355062صادره ازورامين دخترمتوفى6. محمود كريمى جعفرى ش ش3824صادره 
ــادره ازورامين مادرمتوفى// لذا مراتب يك نوبت دريكى  ــرمتوفى7. فاطمه آهنگر ش ش5ص ازورامين همس
ــارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى  ازجرايد كثير االنتش

باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم به: 
ــيدگى : 98/1/20ساعت9 محل حضورحوزه 6 شوراى حل اختالف خواهان : رعنا بهبويى خوانده:  وقت رس
ــته: مطالبه طلب //  خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف حوزه 6شهرستان  رقيه ميرزايى خواس
ــيدگى تعيين شده است علت  ــعبه ارجاعى گرديده ووقت رس ــيدگى به اين ش ــوانموده كه جهت رس پيش
ــى  ــوراوبه تجويز ماده73قانون آئين دادرس ــت خواهان ودستورش ــول المكان بوده خوانده به درخواس مجه

مدنى مراتب 1نوبت درجرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تاخوانده دروقت مقررباال جهت رسيدگى حضوربه 
هم رساند                                                                                                                                 

رييس شوراى حل اختالف حوزه 6 شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت
ــورد آگهى  ــند مالكيت ملك م ــدن س ــى جمالى بااعالم مفقود ش ــرى ومحمد رضا بن ــدى كله ــاى مه آق
ــليم استشهاديه گواهى شده به ذيل شماره يكتا 139702152899000611وشماره ترتيب10218  وباتس
ــناد رسمى شماره648تهران وطى درخواست وارده 139785601046002753مور مورخ97/11/1دفتراس

ــند مالكيت تك برگى رانموده است كه مراتب دراجراى ماده120آيين  خ97/11/7تقاضاى صدورالمثنى س
ــرح زير آگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : مهدى كلهرى ومحمد رضا بنى جمالى2.  نامه قانون ثبت بش
ــى 4. محل وقوع  ــى از158* اصل ــالك : 1415فرع ــماره پ ــدانگ يك كارگاه3. ش ــزان مالكيت : شش مي
ــل جابجايى 6. خالصه  ــدن به دلي ــوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود ش ــوخته پيش ــش بهنام س ــع دربخ : واق
ــاحت500 مترمربع ذيل ثبت 75332دفتر  ــدانگ يك كارگاه احداثى درزمين بمس وضعيت مالكيت : شش
102صفحه559بنام هانرى هارونفريان ثبت وسند بشماره چاپى170399صادرگرديده است سپس بموجب 
ــند 127123مورخ1381/5/5 دفترخانه 144تهران بالمناصفه به مهدى كلهرى ومحمد رضا بنى جمالى  س
منتقل گرديده است .لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكرودرخواست صدورسند المثنى 
ــمت ششم اين  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى كرده كه درقس تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نس
ــد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين  ــند مالكيت نزدخود مى باش ــده يامدعى وجود اصل س آگهى ذكرنش
آگهى به اداره ثبت اسنادو امالك پيشوا مراجعه واعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند 
ــند مالكيت  ــد ويادرصورت اعتراض اصل س ــليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس معامله تس
ــند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه  ــود اداره ثبت نسبت به صدورس ــند معامله ارائه نش ياس
متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت 

اسناد و امالك پيشوا* 317م/ الف
رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــماره436/7/97ثبت اين  ــه ش ــتى كه ب ــودرزى طى تقديم دادخواس ــم گ ــم مري ــه تاريخ97/11/14خان ب
ــيدى فرزند زين العابدين بموجب  ــت چنين اعالم نموده كه آقاى مجيد حاجى ميرزائى رش ــده اس شوراش
ــوابدرود حيات  ــماره305212ف/19 درتاريخ96/4/19درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش گواهى فوت ش
ــيدى  ش م0026138344 صادره  ــى ميرزائى رش ــوت وى عبارتند : 1. زهرا حاج ــه حين الف ــه وورث گفت
ــيدى ش م0026138352صادره ازورامين دخترمتوفى3.  ازورامين دخترمتوفى2. زهره حاجى ميرزائى رش
ــيدى ش م0250523523 صادره ازتهران پسرمتوفى4. اميرحسام حاجى  ــين حاجى ميرزائى رش اميرحس
ــى الرضائى كندرى  ــرمتوفى5. فاطمه موس ــران پس ــادره ازته ــيدى ش م5561265687 ص ــى رش ميرزائ
ــد اميد على  ــى6. مريم گودرزى فرزن ــراول متوف ــى ش م6239534935صادره ازشبسترهمس ــد عل فرزن
ــى ازجرايد كثير  ــذا مراتب يك نوبت دريك ــردوم متوفى // ل ــادره ازاليگودرزهمس ش م4171482089ص
ــى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف  ــود تاچنانچه كس ــارآگهى مى ش االنتش

يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره7پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره7شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
به تاريخ97/11/16 خانم سحرشاهسون طى تقديم دادخواستى كه به شماره601/2/97ثبت اين شوراشده 
ــماره... درتاريخ  ــر بموجب گواهى فوت ش ــون فرزند اصغ ــن اعالم نموده كه آقاى جالل شاهس ــت چني اس
ــوابدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند : 1. على  97/10/2درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش
ــون ش ش8189 صادره ازورامين  ــر متوفى2. مريم شاهس ــون ش ش15777 صادره ازورامين پس شاهس
ــون ش  ــون ش م0410297453 صادره ازورامين دخترمتوفى4. صغرى شاهس دخترمتوفى3. سحرشاهس
ــارآگهى مى شود  ــرمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتش ش11 صادره ازورامين همس
تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به 

شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

اجراييه
ــن كاظم آباد كوچه  ــانى محل اقامت : ورامي ــين نش ــخصات محكوم له : فيروزروحى نام پدر: غالمحس مش
ــه زاده ميانده نام پدر:  ــوم عليه : مريم عبدال ــخصات محك ــن خان انتهاى كوچه وليعصر(عج)پ5 مش حس
ــوا شهرك گلها ك گلستان سوم غربى بلوك دى 15پ15دى//  بموجب  ــانى محل اقامت : پيش يعقوب نش
ــوراى حل اختالف شهرستان پيشواشعبه دادگاه عمومى شهرستان پيشوا  راى486مورخ96/12/3حوزه7ش
كه قطعيت يافته است.محكوم عليه محكوم است به انتقال سند رسمى مالكيت يكدستگاه خودروى آردى 
بشماره انتظامى952 س86 ايران 21مدل1381بشماره شاسى81706110وشماره موتور22328107050 
ــتناد ماده19آيين نامه اجرائى  ــى درحق محكوم له // باس وپرداخت مبلغ250000 راال بابت هزينه دادرس
ــت تاازابالغ اين  ــعه اقتصادى.اجتماعى.فرهنگى.محكوم عليه مكلف اس ــوم توس ــون برنامه س ماده189قان
ــوم به وياانجام تعهدمفادراى  ــرف ده روزمفادآنرااجرابگذارد وياترتيبى براى پرداخت محك ــى ظ اخطاراجراي
ــتان پيشواتحويل  ــترى شهرس رابدهد درغير اينصورت پرونده جهت اقدام مدنى براى اجراى احكام دادگس

خواهد شد
رييس شعبه 7شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــتى كه به شماره97 /603/2ثبت اين  به تاريخ97/11/16آقاى عباس زوارئى ابراهيمى طى تقديم دادخواس
ــت چنين اعالم نموده كه خانم صغرى تاجيك خاوه فرزند على بموجب گواهى فوت شماره..  ــده اس شوراش
ــوابدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند  درتاريخ97/9/18درآخرين اقامتگاه دائمى خوددر پيش
ــر متوفى2. حميد رضا  ــم ش ش1052 صادره از ورامين پس : 1. محمد رضا زوارئى ابراهيمى فرزند ابوالقاس
ــا زوارئى ابراهيمى  ــر متوفى3. مجيد رض ــم ش ش10صادره ازورامين پس ــى ابراهيمى فرزند ابوالقاس زوارئ
ــر متوفى4. عباس زوارئى ابراهيمى فرزند ابوالقاسم ش  ــم ش ش1087 صادره ازورامين پس فرزند ابوالقاس
ش15339 صادره ازورامين پسرمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتشارآگهى مى شود 
تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به 

شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

((آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى))

ــامى افرادى كه اسناد عادى  ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــتان طبس (استان خراسان  ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرس ــمى آنان در هيئت مس يا رس
ــرح  ــيدگى و تأييد قرار گرفته جهت اطالع عموم در 2 نوبت به فاصله 15 روز بش جنوبى) مورد رس

زير آگهى ميگردد.
(قطعات واقع در بخش يك طبس)

1- ششدانگ اعيان يكباب منزل غالمحسين باقرى از پالك 4- اصلى روستاى دولت آباد استيجارى 
ــاحت 438/40  ــد به مس ــنخانى ميباش از اداره اوقاف طبس كه عرصه متعلق به موقوفه امير حس

مترمربع.
2- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم مريم حاجى عباسى از پالك 17- اصلى 

خريدارى از قاسم مكاريان به مساحت 386/20 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان محمد مهدى ايلخانى از پالك 29/880-  2/2- شش

اصلى خريدارى از حسن حجى ابراهيمى به مساحت 285 مترمربع.
3- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان مسلم بوستانى از پالك 60- اصلى خريدارى 

از غالمحسين يعقوبى مقدم به مساحت 422/06 مترمربع.
4- ششدانگ يكباب منزل معصومه دلدار از پالك 60- اصلى خريدارى از احمد يعقوبى به مساحت 

209/30 مترمربع.
5- ششدانگ يكباب منزل عصمت رمضانى پور از پالك 60- اصلى خريدارى از احمد يعقوبى مقدم 

به مساحت 200 مترمربع.
ــدارى از احمد يعقوبى به  ــالك 60- اصلى خري ــزل عليرضا پناه زاده از پ ــدانگ يكباب من 6- شش

مساحت 206/50 مترمربع.
ــالك 510- اصلى  ــان روح اهللا اكبريان از پ ــتمل بر اعي ــه زمين محصور مش ــدانگ يكقطع 7- شش

خريدارى از رمضان پارسا به مساحت 250/85 مترمربع.
ــن زاهدى نيا پالك 985- اصلى خريدارى از حجى و رمضان پيله  ــدانگ يكباب منزل حس 8- شش

كش زاده و ربابه خجسته و بى بى خديجه مرتضوى به مساحت 175/35 مترمربع.
ــتمل بر اعيان زهرا جهانيان از  ــى سهم از ششدانگ يكقطعه زمين محصور مش ــه سهم از س 9- س

پالك 1218/1- اصلى خريدارى ورثه مرحوم حسن جهانيان به مساحت كل 191/02 مترمربع.
10- سه سهم از سى سهم از ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان فاطمه جهانيان از 

پالك 1218/1- اصلى خريدارى ورثه مرحوم حسن جهانيان به مساحت كل 191/02 مترمربع.
ــتمل بر اعيان محمدعلى  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش ــهم از سى سهم از شش ــش س 11- ش
ــاحت كل                                          ــه مس ــان ب ــن جهاني ــوم حس ــدارى مرح ــى خري ــالك 1218/1- اصل ــان از پ جهاني

191/02 مترمربع.
12- شش سهم از سى سهم از ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان عباس جهانيان از 

پالك 1218/1- اصلى خريدارى مرحوم حسن جهانيان به مساحت كل 191/02 مترمربع.
13- چهار سهم از سى سهم از ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان مصطفى جهانيان 

از پالك 1218/1- اصلى خريدارى مرحوم حسن جهانيان به مساحت كل 191/02 مترمربع.
ــه سهم از سى سهم از ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان مهناز جهانيان از  14- س

پالك 1218/1- اصلى خريدارى مرحوم حسن جهانيان به مساحت كل 191/02 مترمربع.
15- سه سهم از سى سهم از ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان روح انگيز جهانيان 

از پالك 1218/1- اصلى خريدارى مرحوم حسن جهانيان به مساحت كل 191/02 مترمربع.
ــهم از سى سهم از ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان شقايق جهانيان از  16- دو س

پالك 1218/1- اصلى خريدارى ورثه مرحوم حسن جهانيان به مساحت كل 191/02 مترمربع.
ــتمل بر اعيان محمدرضا سهرابى زاده از پالك 1388-  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 17- شش

اصلى خريدارى مع الواسطه از ابراهيم سهرابى زاده به مساحت 385/15 مترمربع.
ــتمل بر اعيان محمدرضا سهرابى زاده از پالك 1388-  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 18- شش

اصلى خريدارى مع الواسطه از ابراهيم سهرابى زاده به مساحت 441/35 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان مهين سهرابى زاده از پالك 1388- اصلى  19- شش

خريدارى مع الواسطه از ابراهيم سهرابى زاده به مساحت 437/10 مترمربع.
20- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان مسعود سهرابى زاده از پالك 1388- اصلى 

خريدارى مع الواسطه از ابراهيم سهرابى زاده به مساحت 387/50 مترمربع. 
ــرو رضايى از پالك 1988- اصلى  ــتمل بر اعيان خس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 21- شش

خريدارى مع الواسطه از سيدابوالفضل حجازى به مساحت 200/77 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان عباسعلى ايزدخواه از پالك 2588- اصلى  22- شش

خريدارى مع الواسطه از محمدباقر بدرام به مساحت 41/46 مترمربع.
ــجد جواداالئمه(ع) اداره اوقاف شهرستان طبس از پالك 2859- اصلى  ــدانگ يكباب مس 23- شش

خريدارى مع الواسطه از قاسم داورى به مساحت 13/40 مترمربع.
24- چهار دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل عباس قربانى از پالك 4680/1- اصلى خريدارى 
ــطه از خانم ها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت  مع الواس

304/75 مترمربع.
ــطه  ــى خريدارى مع الواس ــالك 4680/1- اصل ــفائى از پ ــم ش ــدانگ يكباب منزل قاس 25- شش
ــاحت                                  ــيبانى به مس ــى يحيى ش ــهرت همگ ــا ش ــت و محمدرض ــده و آذرميدخ ــا فروزن از خانم ه

304/75 مترمربع.
ــيدمجتبى الياسى از پالك 4680/1-  ــتمل بر اعيان س ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 26- شش
ــهرت همگى يحيى  ــطه از خانم ها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا ش ــى خريدارى مع الواس اصل

شيبانى به مساحت 250 مترمربع.
27- ششدانگ يكباب منزل عليرضا ارفعى از پالك 4680/1- اصلى خريدارى مع الواسطه از خانم ها 

فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت184 مترمربع.
ــالك 4680/1- اصلى  ــه يعقوبى از پ ــاب منزل بانو فاطم ــدانگ يكب ــاع از شش 28- دو دانگ مش
ــهرت همگى يحيى شيبانى  ــطه از خانم ها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا ش خريدارى مع الواس

به مساحت 304/75 مترمربع.
ــطه  ــى خريدارى مع الواس ــالك 4680/1- اصل ــلم از پ ــن مس ــدانگ يكباب منزل حس 29- شش
ــاحت                                         ــيبانى به مس ــى يحيى ش ــهرت همگ ــا ش ــت و محمدرض ــده و آذرميدخ ــا فروزن از خانم ه

207/60 مترمربع.
ــدارى  ــى خري ــالك 4680/1- اصل ــان از پ ــا مرادي ــزل حميدرض ــاب من ــدانگ يكب 30- شش
ــيبانى به                                                              ــهرت همگى يحيى ش ــت و محمدرضا ش ــده و آذرميدخ ــا فروزن ــطه از خانم ه مع الواس

مساحت 152/25 مترمربع.
ــتمل بر اعيان محمد جواد زيتونى از پالك 4680/1-  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 31- شش
ــهرت همگى يحيى  ــطه از خانم ها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا ش ــى خريدارى مع الواس اصل

شيبانى به مساحت 299/60 مترمربع.
ــطه  ــيرمحمدى از پالك 4680/1- اصلى خريدارى مع الواس ــدانگ يكباب منزل زهرا ش 32- شش
ــاحت                               ــيبانى به مس ــى يحيى ش ــهرت همگ ــا ش ــت و محمدرض ــده و آذرميدخ ــا فروزن از خانم ه

300 مترمربع.
ــالك 4680/1- اصلى  ــان امير باقرى از پ ــتمل بر اعي ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 33- شش
ــهرت همگى يحيى شيبانى  ــطه از خانم ها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا ش خريدارى مع الواس

به مساحت 200/75 مترمربع.
ــطه  ــالك 4680/1- اصلى خريدارى مع الواس ــى از پ ــرى خالق ــاب منزل كب ــدانگ يكب 34- شش
ــاحت                                   ــيبانى به مس ــى يحيى ش ــهرت همگ ــا ش ــت و محمدرض ــده و آذرميدخ ــا فروزن از خانم ه

150/26 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان سيدجعفر خادم از پالك 4680/1- اصلى  35- شش
ــهرت همگى يحيى شيبانى  ــطه از خانم ها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا ش خريدارى مع الواس

به مساحت 289 مترمربع.
ــطه  ــى از پالك 4680/1- اصلى خريدارى مع الواس ــاب منزل محمدرضا ارفع ــدانگ يكب 36- شش
ــاحت                            ــيبانى به مس ــى يحيى ش ــهرت همگ ــا ش ــت و محمدرض ــده و آذرميدخ ــا فروزن از خانم ه

178/80 مترمربع.
ــتمل بر اعيان صديقه مغربى از پالك 4680/1- اصلى  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 37- شش
ــهرت همگى يحيى شيبانى  ــطه از خانم ها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا ش خريدارى مع الواس

به مساحت 300 مترمربع.
ــه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل خديجه زينلى از پالك 4680/1- اصلى خريدارى  38- س
ــطه از خانم ها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت  مع الواس

254/55 مترمربع.
ــتانى از پالك 4680/1- اصلى  ــيف اهللا گلس ــدانگ يكباب منزل س ــاع از شش ــه دانگ مش 39- س
ــهرت همگى يحيى شيبانى  ــطه از خانم ها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا ش خريدارى مع الواس

به مساحت 254/55 مترمربع.
ــى خريدارى  ــالك 4680/1- اصل ــز از پ ــزاده جوري ــين علي ــزل حس ــاب من ــدانگ يكب 40- شش
ــطه از خانم ها فروزنده و آذرميدخت و محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت                           مع الواس

246/55 مترمربع.
ــيردل از پالك 4680/2- اصلى  ــتمل بر اعيان زهرا ش ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 41- شش

خريدارى مع الواسطه از جهانگير رحمانى به مساحت 208/55 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان حسن عباس پور از پالك 4680/2- اصلى  42- شش

خريدارى مع الواسطه از جهانگير رحمانى به مساحت 208/55 مترمربع.
43- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان كبرى رحمان زاده از پالك 4680/125/186- 

اصلى خريدارى از على رحمانى به مساحت 218/75 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان مسلم باقرى از پالك 4763/212- اصلى  44- شش

خريدارى از على رحمانى به مساحت 181/92 مترمربع.
(قطعات بخش 2 طبس)

ــتاى كريت  ــى عليرضا توفيقى از پالك 26/54- اصلى روس ــدانگ يكقطعه زمين مزروع 45- شش
خريدارى مع الواسطه از منوچهر و بانو مالهت امير شيبانى به مساحت 5685/62 مترمربع.

ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراء اعالم شده ابالغ ميگردد  ــيله به فروش لذا بدينوس
چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتشار و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
ــيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف مدت يك  ــليم و رس خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت بدادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ماه از تاريخ تس
ــراض در مهلت قانونى  ــد و در صورتيكه اعت ــه اداره ثبت محل تحويل نماين ــت ب ــم دادخواس تقدي
ــت بدادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت  واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر بدادگاه نخواهد  ــند خواهد نمود. ضمن اينكه صدور س بصدور س
ــى روز خواهد بود.  ــار نوبت اول مهلت اعتراض س بود؛ و در خصوص آگهى اصالحى از تاريخ انتش
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اداره كل ثبت واسناد وامالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شيروان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــماره 139760307114002089هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــه 97/246 و رأى ش  برابر كالس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شيروان  ــند رسمى مس ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمود بهراد فرزند حسين  به شماره شناسنامه 0820202401 
ــكونى به مساحت 180/60 متر مربع   ــدانگ يك باب منزل مس و كدملى 0820202401 صادره از در شش
ــيروان بخش 5 قوچان  ــماره 3678 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار واقع در قطعه 4 ش ــمتى از پالك ش قس
ــمى از مالكيت صغرى مدير برزل آباد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم  خريدارى از مالك رس
ــود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف 24
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صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 

خط  و نشان هاى سردار سالمى براى ادامه گزافه گويى هاى دشمن    ايرنا: سردار حسين سالمى روز دوشنبه در مراسم راهپيمايى 22 بهمن در شهركرد گفت: ما به دشمنان خود هشدار مى دهيم 
كه دست از خباثت بردارند و ملت ايران را رها كنند. اگر دشمنان به گزافه گويى هاى خود ادامه دهند، شرايط متفاوت خواهد بود. سياست هاى ايران ثابت نيست و مدام تغيير مى كند و اين سياست ها به رفتار 

دشمنان بستگى دارد. دشمن از ما نخواهد تا منطقه را ترك كنيم، زيرا اين ها هستند كه بايد منطقه را ترك كنند.   
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هادى العامرى، رئيس ائتالف الفتح با اشاره به جنگ رسانه اى 
تبليغاتى دشمنان براى ايجاد يأس و نااميدى در ميان مردم 
عراق خاطرنشان كرد، آمريكايى ها را از در بيرون كرديم، ولى 

از پنجره بازگشتند.

ايلهان عمر، نماينده دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا در 
توييتى جنجالى، تصريح كرد، كمك هاى مالى آيپك، عامل 

حمايت جمهوريخواهان از رژيم صهيونيستى است.

سامح شكرى، وزير امور خارجه مصر در واكنش به بحران 
كشــورش با قطر تأكيد كرد كه قاهره تنها در صورت تغيير 
ملموس در سياســت هاى قطر، روابط خود با اين كشور را از 

سر خواهد گرفت.

6 كميته فرعى كنگره استيضاح «ترامپ» را بررسى كردند

«پيش استيضاح» رئيس جمهور آمريكا
  جهان   حدود 6 كميته فرعى در مجلس نمايندگان آمريكا 
در هفته گذشته موارد احتمالى براى استيضاح رئيس جمهور 
كنونى آمريكا را مورد بررسى قرار دادند. روزنامه لس آنجلس 
تايمز روز يكشنبه در گزارشى اعالم كرد كه در هفته گذشته، 
6 كميته فرعى در مجلس نمايندگان آمريكا موارد احتمالى 
براى استيضاح «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا را مورد 
بررسى قرار دادند. با وجود عدم به كارگيرى واژه «استيضاح» 
از سوى اين كميته هاى فرعى، آن ها موظفند تا نقطه نظرات 
و نتيجه بررســى هاى خود را در قالــب واژگانى محدودتر و 
كمتر تحريك آميز به كار برند. اما پرسش هاى مطروحه در 
اين كميته ها تقريباً معادل استيضاح است: آيا سوابق ترامپ 
در هنجارشكنى، سرپيچى از قانون و قانون شكنى آشكار، از 
تضاد منافع گرفته تا ارتباطات مشكوك با دولت هاى خارجى، 

بركنارى وى از سمت رياست جمهورى را توجيه مى كند؟
«نانسى پلوسى» رئيس مجلس نمايندگان آمريكا بتازگى گفته 
اســت كه «ما بايد ببينيم كه واقعيــات موجود چه چيزهايى 
هستند. ما نبايد به يك دليل سياسى استيضاح كنيم و به يك 
دليل سياسى نيز نبايد از استيضاح پرهيز كنيم؛ بنابراين بايد 
ببينيــم چه پيش مى آيد». وى در ادامه گفت كه اين مرحله را 
مى توان «پيش استيضاح» خواند.  كميته هايى كه طبق توضيح 
لس آنجلس تايمز در حال بررسى رفتارهاى خالف ترامپ هستند، 

6 كميته را شــامل مى شــوند. كميته امور اطالعاتى مجلس 
نمايندگان، در حال بررسى زد و بندهاى احتمالى ميان ترامپ 
و اعضاى خانواده او با دولت هاى خارجى نظير روسيه، عربستان 
سعودى و برخى از ديگر دولت هاى خارجى است. كميته امور 
مالى پولشويى احتمالى يكى از شركت هاى خانوادگى ترامپ 
را بررســى مى كند. كميته امور قضايى، نقض احتمالى قوانين 
انتخاباتى آمريكا توسط ترامپ را بررسى مى كند. كميته نظارت 
و اعتبارات هم پرداخت پول هاى خارجى به شركت هاى ترامپ 
را زير نظر دارد و در نهايت، كميته امور خارجى در حال تحقيق 
در خصوص تالش احتمالى ترامپ براى كاســتن از تحريم ها 
عليه روسيه است. كميته «روش ها» هم در حال تحقيق درباره 
تخلفات احتمالى ترامپ در زمينه پرداخت ماليات است. همزمان 
مذاكرات جمهوريخواهان و دموكرات ها در كنگره آمريكا براى 
جلوگيرى از تعطيلى دوباره دولت فدرال بدون رسيدن به توافق 
متوقف شده است. مذاكره كنندگان اميدوار بودند پيش از روز 
دوشنبه 11 فوريه (22 بهمن) به توافق برسند تا كنگره بتواند 
تا روز جمعه كه بودجه فدرال ماه قبل تمام مى شــود، توافق را 
تصويب كند، اما چنين توافقى به دســت نيامده است. محور 
اختالفات كه منجر به يك دوره تعطيلى دولت آمريكا شد، اصرار 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور، براى تصويب بودجه ساخت ديوار 

در مرز آمريكا و مكزيك است.

بدون تيتر

اتاق فكر

تسنيم: همزمــان با نزديك شــدن زمان سفر 
وليعهد سعودى به پاكستان مردم اين كشور در 
اقدامى به حضور وى در كشورشــان دســت به 

اعتراض زدند.
اسپوتنيك: به دنبال ورود دو ناوشكن آمريكايى 
به آب هاى درياى جنوبى، چين بشــدت به اين 
اقدام واشــنگتن اعتــراض و آن را تحريك آميز 

توصيف كرد.
العالم: دو ائتالف بزرگ «فتح» به رهبرى هادى 
العامرى و «ســائرون» به رهبرى مقتدى صدر از 
توافق ميان طرفين بر سر خروج تمامى نيروهاى 

بيگانه از عراق خبر دادند.

تحليل رند از دو چالش مهم آمريكا
روسيه سركش، چين همكار

خالدى: انديشكده رند در گزارشى تحت عنوان 
«روسيه يك سركش است، نه يك همكار؛ چين 
يك همكار است، نه يك سركش» به نقش روسيه 
و چيــن در تضعيف امنيت ملى آمريكا پرداخت. 
در ادامه آمده اســت: روسيه يك رقيب همكار يا 
نزديك نيســت، بلكه يك دولت سركش مسلح 
است كه قصد دارد برنامه هاى بين المللى را نابود 
كند. در مقابل، چين يك رقيب همكار است كه 
مى خواهد يك نظم بين المللى را شكل دهد. هر 
دو كشــور به دنبال تغيير وضع موجود هستند، 
اما رويكرد روســيه مخرب است. در مقابل، نفوذ 
چين در عرصــه جهانى به طور عمــده بر پايه 
اقدامات مثبت تر و شامل تجارت، سرمايه گذارى 
و كمك هاى توسعه است. اين ويژگى ها چين را در 
فهرست تهديد نه چندان فورى، اما چالش طوالنى 
مدت و بســيار بزرگ تر براى آمريكا قرار مى دهد. 
اكنون چند توصيه بــراى مقابله با چالش چين 
قابل پيش بينى است. در حوزه امنيت، آمريكا بايد 
همچنان در خط شرق و جنوب شرقى آسيا مانده 
و هزينه هاى بالقوه و خطراتى را كه در راه مقابله 
با توانايى هاى نظامى چين در حال افزايش است، 
بپذيــرد. در حوزه اقتصادى، آمريكا در واكنش به 
ابتكار جاده ابريشم جديد چين، بايد ارتباط خود با 
بازارهاى بزرگ جهان و از جمله كشورهاى صنعتى 

اروپايى و آسيايى را افزايش دهد.
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چراغ سبز غنى به مخالفان
آماده بازگشايى دفتر طالبان 

در كابل هستيم
مهر: رئيس جمهور افغانستان از آمادگى دولتش 
براى بازگشايى دفتر طالبان در كابل خبر داد. 
محمد اشرف غنى اعالم كرد اگر طالبان براى 
گفت وگو به كابل بيايند، امنيت آنان را تأمين 
خواهيم كرد. چراغ سبز غنى به طالبان پس از 
آن است كه او در روزهاى گذشته واكنش تندى 
عليه مخالفان دولت داشت. اين اظهارات غنى 
در حالى است كه نماينده ويژه آمريكا در امور 
افغانستان، قرار است دور تازه  سفرهاى خود را 
براى دستيابى به توافق با گروه طالبان آغاز  كند. 
همزمان اما پاتريك شاناهان، وزير دفاع موقت 
آمريكا ديروز در اقدامى ناگهانى، به طور سرزده 

وارد كابل شد. 

ترس از تكرار يك تجربه تلخ
طرح اســتيضاح ترامپ، رئيس جمهور جنجالى آمريــكا در حالى در كنگره آمريكا 
دنبال مى شــود كه بســيارى از منتقدان از روند كند پيگيرى آن توسط نمايندگان 
حزب دموكرات شكايت دارند. منتقدان معتقدند پرونده تخلفات ترامپ و نزديكانش 
به گونه اى اســت كه نه تنها منجر به استيضاح و بركنارى وى مى شود، بلكه سبب 
بازداشــت او به عنوان يك مجرم هم خواهد شد. اين ادعايى است كه توسط سناتور 
اليزابت وارن، يكى از نامزدهاى اصلى حزب دموكرات براى انتخابات رياست جمهورى 
در ســال 2020 مطرح شــد. او در جريان يك سخنرانى در نخستين روز از كمپين 
انتخاباتى خود در ايالت آيووا، اظهار كرد: زمانى كه ما به سال 2020 مى رسيم، ممكن 
است دونالد ترامپ ديگر رئيس جمهور نباشد. وارن ادامه داد: در واقع ممكن است او 
حتى يك فرد آزاد هم نباشد. با اين حال ظاهراً دموكرات ها در كنگره به دنبال اجراى 
يك طرح فازبندى شده براى استيضاح ترامپ هستند، فاز اول گردآورى مدارك قطعى 
دال بر سوء مديريت- طبق قانون اساسى آمريكا جرم هاى سنگين و تخطى از قانون- 
است كه مى تواند براى صدور حكم استيضاح كافى باشد. فاز دوم نيز اقناع افكار عمومى 
از طريق موجه و ضرورى جلوه دادن استيضاح و برخوردارى آن از حمايت دو حزبى 
در كنگره بويژه در سناى تحت كنترل جمهوريخواهان است؛ امرى كه تحقق آن تاحد 
زيادى دشوار به نظر مى رسد. اما نبايد فراموش كرد استيضاح يك رئيس جمهور توسط 
كنگره معموالً يك شمشير دو لبه است و مى تواند در مواردى به عكس خود نيز بدل 
شده و تبعات ناخوشايندى را براى استيضاح كنندگان به دنبال داشته باشد. در اين 
ميان، نمايندگان حزب دموكرات، افراد مؤثر حزبى كه بعضاً با عنوان سوپر دليگيت 
شناخته مى شوند و از همه بيشتر نانسى پلوسى، رئيس دموكرات مجلس نمايندگان، 
نگران تكرار يك تجربه تلخ تاريخى هستند. در جريان تحوالت سياسى سال 1998 
در واشــنگتن، جمهوريخواهان آمريكا كه اكثريت كنگره را در اختيار داشتند طرح 
استيضاح «بيل كلينتون» رئيس جمهور وقت آمريكا را آغاز كردند. اما اين طرح كه با 
حمايت جدى نوت گينگريچ، رئيس وقت مجلس نمايندگان دنبال مى شد، در مجلس 

سنا شكست خورد و سبب كاهش محبوبيت جمهوريخواهان نيز شد.
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عكس نوشت

وقتى چاقو دسته خودش را مى برد!
يك رسانه غربى از كودتاى نافرجام عليه ابوبكر البغدادى سركرده تروريست هاى 
داعشى خبر داد. روزنامه گاردين انگليس نوشت، ابوبكر البغدادى در ماه گذشته 
ميــالدى از تالش براى كودتاى داخلى كه از ســوى شــبه نظاميان خارجى 
اين گروهك تروريســتى در سوريه ترتيب داده شــده بود،  نجات يافته است. 
شبه نظاميان خارجى داعش به طور عمد به محافظان شخصى رئيس تشكيالت 
خونخوار داعش شليك كردند، اما بغدادى از اين خطر جان سالم به در برده و به 

منطقه اى همجوار در منطقه الباغور در باديه سوريه فرارى داده شد. 

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 دكتر عليرضا رضاخواه

وال استريت ژورنالعادل الجبير: با فرمان نيكالس مادورو
بزرگ ترين رزمايش نظامى 

تاريخ ونزوئال آغاز شد 
نمى دانيم جسد خاشقچى 

كجاست!
آمريكا نيروهايش را تاپايان 

آوريل از سوريه خارج مى كند
فارس: بــا فرمان رئيس جمهــور ونزوئال، 
بزرگ ترين رزمايش نظامــى در تاريخ اين 
كشور كه قرار است پنج روز به طول انجامد، 
آغاز شد. مادورو اين رزمايش را «مهم ترين» 
رزمايش در تاريخ 200 ســاله اين كشــور 
توصيف كرد. هدف ايــن رزمايش نمايش 
آمادگى ارتش براى دفاع از كشور اعالم شده 
است. رئيس جمهور خودخوانده ونزوئال پيشتر 
احتمال مداخله نظامى آمريكا براى مجبور 
كردن مادورو به منظور كناره گيرى از قدرت 
را رد نكرده بود. اعالم حمايت ضمنى خوان 
گوايدو براى مداخله نظامى خارجى در امور 
ونزوئال با انتقادات بسيارى مواجه شده است.

ايسنا: وزير مشاور در امور خارجه عربستان 
نتايج تحقيقات كارگــروه بين المللى درباره 
خاشقچى را رد كرد. عادل الجبير، قتل جمال 
خاشــقچى را تراژدى بزرگ دانست و گفت: 
اين كار توســط مقاماتى كه خــارج از حوزه 
اختياراتشــان عمل كردند، صورت گرفته و 
وليعهد هيچ نقشى در آن نداشت. وى درباره 
محل جســد خاشقچى نيز گفت: نمى دانيم! 
همزمان نيويورك تايمز نوشت، تركى الدخيل 
از افراد مطلع از جريان قتل خاشقچى سفير 
عربستان در امارات شــده است. اين روزنامه 
نوشت: تمام قدرت بن سلمان نمى توانند خون 

اين روزنامه نگار را از دست او پاك كنند. 

تسنيم: روزنامه وال استريت ژورنال از تصميم 
آمريكا براى خروج تمام نظاميان اين كشور از 
خاك سوريه تا پايان ماه آوريل (ارديبهشت) 
خبر داد. جوزف وتل، فرمانده ارشد آمريكا در 
خاورميانه نيز اعالم كرد كه خروج نيروهاى 
اين كشور از سوريه در چند هفته آينده آغاز 
خواهد شد. همزمان اما منابع خبرى از استقرار 
تجهيزات نظاميان آمريكايى و فرانســوى در 
غرب شــهر الرمادى عراق و در نزديكى مرز 
مشترك با سوريه به بهانه مبارزه با داعش خبر 
دادند. مردم رقه سوريه روز شنبه با برگزارى 
تظاهراتى خواستار خروج نيروهاى آمريكايى و 

فرانسوى از اين شهر شدند.
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فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹝ــ﹢ر ︑﹫ــ﹥ ﹝ــ﹢اد او﹜﹫ــ﹥، ︵︊ و 
︑﹢زــ︹ ︾︢ای ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝﹫ــ︡ را از 

︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣ دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار 
﹡﹞︀︡. ا︫︀ص وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ︨﹥ 
روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر 
وا﹇ــ︹ در ﹝︪ــ︡, ︠﹫︀︋︀ن ﹋﹢﹨︧ــ﹠﹍﹩ ﹝﹫︡ان ا﹜﹠︫︡ــ️ 
 ﹤ ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه︋  ــ﹥︨  و ــ︀︋ 
آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ cft.mums.ac.ir و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︀︎﹍︀ه 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 

را  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ︳︫ــ︣ا ︋ــ︣گ  و  ﹝︣ا︗︺ــ﹥   iets.mporg.ir

 ,️﹁︀در ️﹚﹞ ︀ن︀︎ ︡ا﹋︓︣ ده روز ︎︦ از ــ️ و﹁︀در
︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 

- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٧٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹡ ️ ر︀ل ︲﹞︀﹡

- ﹋﹙﹫ــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ر︨ــ﹫︡ه ︡ا﹋︓ــ︣ ده روز ︎︦ از 
︀︎ــ︀ن ﹝﹙️ ار︨ــ︀ل ﹝ــ︡ارک در ﹝ــ﹏ د﹁︐ــ︣ ﹡﹞︀﹠︡ه 

 .︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢︠ ️و ﹇︣ا ﹩︀︪﹎دا﹡︪﹍︀ه ︋︀ز ︦﹫ر
- ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

︫︣﹋️ ︠﹞﹫︣﹝︀﹥ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد:
 .︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ را در ︨︀ل ١٣٩٨ ﹏︫︣ح ذ ﹤︋ ﹩﹁︭︣﹞ ﹤﹫﹛اداو﹢﹞

از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن و ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︡ا﹋︓︣ در 
﹥ ار︨ــ︀ل  ــ︣﹋️ ﹡︧ــ︊️︋  ﹥ آدرس︫  ﹝ــ︡ت ــ﹉ ﹨﹀︐﹥ ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
︎﹫︪ــ﹠︀د ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞﹢﹡﹥ و ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋﹥ آدرس ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۶٧ 
 ً︀ ﹠﹝︲) .︡﹠︀﹝﹡ ر︲﹢ی ا﹇ــ︡ام ﹤︀﹞︣﹫﹝︠ ️﹋︣︀ن؛ ︫ــ﹢﹇ ︪︡ــ﹞ ︀ده︗
http://www.razaviyeast. ️﹋︣  ︫️︀  ︨﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 

com ﹇︀︋ــ﹏ در︀﹁️ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡) ︑﹙﹀﹟ ︑﹞ــ︀س: ۴۶١٢۶۶٢٢ ٠۵١- دا︠﹙﹩ 
٠۵١۴۶١٢۶۶١ ﹁﹊︦ ٢٢۴٨

       S.M.S-︣︀﹁ ﹩︧﹛﹢﹞٢- آ﹡︐﹩ ﹁﹢م       ٣- ا       ﹉︊︨ ﹜︨︡ ١- ﹋︣︋﹠︀ت
۴- ﹋﹫︧ــ﹥ ﹋︀﹝︍﹢ز️ ١٠ و ٢٠ ﹋﹫﹙﹢ ︣﹨﹢︗ ۵ ﹩︀پ         ۵- ︨ــ﹢﹜﹀︀ت 
﹝﹠﹫︤﹛         ︣﹎ ︢︾︀﹋ -۶︦ ︎︣وف ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی       ٧- ﹜﹀︀ف ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی 
﹢د  ︧ــ︐﹥ ︋﹠︡ی ︀ر ﹐﹥ و﹋﹫﹢م      ٩-︨  ︨ــ﹥ ﹐﹥ ︨︀︫ــ﹥      ٨- ﹜﹀︀ف︋ 
︎︣ک ٩٨ در︮︡       ١٠- ﹡﹞﹉ ︎﹢دری ︮﹠︀︹ ︾︢ا﹩ و ﹡﹞﹉ ︨﹠﹌        ١١- 
﹡︪︀︨ــ︐﹥ ︨ــ﹫︉ ز﹝﹫﹠﹩ ا︮﹑ح ︫ــ︡ه ﹎︣︡ داروــ﹩        ١٢- ﹋︀ر︑﹠︀ی 
︋︧ــ︐﹥ ︋﹠︡ی ﹜﹞﹫﹠︐﹩ و ︀︎﹩          ١٣- دی آ﹝﹢﹡﹫﹢م ﹁︧ــ﹀︀ت   ١۴- ﹋﹢د 

اوره ۴۶ در︮︡ ازت   ١۵- و١۶   ﹟﹫︑﹢﹫︋ H ﹟﹫﹞︀︐- ﹋︀︾︢ ﹎︣︦ ︎︣وف
︫︣﹋️ ︠﹞﹫︣ ﹝︀﹥ ر︲﹢ی (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
۹۷
۱۷
۰۷
۲

«آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان»
 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︫ــ︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس (︋﹥ ︻﹠﹢ان د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار) در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ا︨︐﹠︀د آ
ا︗︣اــ﹩ ︋﹠︡ «ج» ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡ــ﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت، ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀ــ﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︗️ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ «︣︠︡ ١٠ د︨ــ︐﹍︀ه ر﹜﹥ د﹀︣ا﹡︧ــ﹫﹏ ︗️ ︑︣ا﹡︧ــ﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ﹇︡رت» ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ٢٠٠٩٧١٠۴۶٠٠٠١٣۵ را از
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹏︣ا﹞ ︣︀  ︨️︗ ﹤﹞︀﹠︑﹢︻ا︨︐︺﹑م ︑︀ ار︨︀ل د ﹤  ︋︨︀ از در︀﹁️ و ار︨︀ل︎ 
️ دار در ز﹝﹫﹠﹥  ﹫﹑︮ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ﹜︢ا ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان www.setadiran.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس
 ﹤  ︋﹏ــ︡ه در ذ ــ﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ذ﹋︫︣   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ارز ️︗ ︡﹠﹡︀︋ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢اــ﹢ع ارز︲﹢﹞
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ را در︀﹁️ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏، ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه در 
️ ﹡︀م  ︊︔ ﹏در ︨︀﹝︀﹡﹥، ﹝︣ا ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م﹐ .︡﹠︀﹝﹡ ︋︀ر﹎︢اری ﹤﹡︀﹞︀︨ــ
در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. ︋﹥ ﹝︡ارک 
وا︮﹙﹥ ︠︀رج از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ارک ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀، ﹝︪ــ︣وط، ﹝︡وش ︑︣︑﹫︉ 

ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ

١- ︑︀ر او﹜﹫﹟ ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١١/٢۴
٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١١/٢٨

ــ︀︻️ ١٩ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ــ︀﹝︀﹡﹥: ︑︀︨  ︀︨ــ ا︨ــ︐︺﹑م (︋︀ر﹎︢اری ا︨ــ﹠︀د) در︨  ٣- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ار︨ــ︀ل︎ 
٩٧/١٢/١٣

﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︑︣ان- ︠﹫︀︋︀ن ا︨︐︀د ﹝︴︣ی ︫﹞︀ره ٨٢ ︑﹙﹀﹟:  ︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹇︡س ﹡﹫︣و︋  ۴- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︀ور:︫ 
٨٢۴٠۴۴۴١-٠٢١ و ﹁﹊︦ ٨٨۴١١٧٠۴- ٠٢١

 ︳از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا ،﹩︋︀و ︎︦ از ارز ﹤︐﹁︀ ︣ان ا﹡︐︪︀ر﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ر ارز﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ﹩﹎آ ﹟ا
︗️ ﹝︣ا﹏ ︋︺︡ی و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.

︨ــ︀︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︡رج ا︨ــ️ و ﹨﹛ ﹠﹫﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
 ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ︡س ﹡﹢روزی﹠﹞ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١۴٢٨۵۴-٠٧١ آ﹇︀ی﹝︫ ︀︋ ︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞

.︡﹠︀﹝﹡
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︀﹝︀﹡﹥: ︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣ی و︎  ــ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 
٣٧۵٨۶٩ ﹩﹎︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨- ٠٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡. م.ا﹜︿ ٢١٧٢٠/︫﹠︀︨﹥ آ﹡ ️ ۴١٩٣۴-٠٢١ و ︑﹙﹀﹟ د﹁︐︣ ︔︊

شركت برق منطقه اى فارس

/ع
۹۷
۱۷
۰۷
۳

شرکت
 برق منطقه ای فارس

﹝︡رک ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙﹩ ا﹠︖︀﹡︉ ︨﹫﹠︀ ﹁﹫︣وز︀ن 
﹁︣ز﹡ــ︡ ︧ــ﹟ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ١۶٧٠۴ 
︮︀دره از ︋︖﹠﹢رد در ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︎﹫﹢︨︐﹥ 
ر︫ــ︐﹥ ︻﹞︣ان ︮︀دره ازوا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ آزاد 
︋ــ︀ ︫ــ﹞︀ره ١٢٩٢١٨٢٠٠٣٨۴ ﹝﹀﹆ــ﹢د  ︋︖﹠ــ﹢رد 
﹎︣د︡ه ا︨️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. از ︀︋﹠︡ه 
︑﹆︀︲ــ︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ا︮﹏ ﹝ــ︡رک را ︋﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه 
آزاد ︋︖﹠﹢رد ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ : ︋︖﹠ــ﹢رد ، ﹁﹙﹊﹥ د﹁︀ع 
﹝﹆ــ︡س ، ︋﹙﹢ار ︎︣و﹁︧ــ﹢ر ︨ــ﹞﹫︺﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه 
.︡﹠︀﹝﹡ ــ︡ ︋︖﹠ــ﹢رد ار︨ــ︀لوا ﹩﹞﹑آزاد ا︨ــ

/ع
۹۷
۱۷
۰۴
۷

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

︀︋︀د  ︣داری ﹎﹠ ︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︫  ﹞ ︡ ︡ ︖︑ ﹩﹎آ
 ︫︣داری ﹎﹠︀︋︀د در ﹡︷︣ دارد در ر︻︀️ ﹝︀ده 
ــ︣دار︀  و︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د  ۵ آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ ︫ 
︋﹠ــ︡ ۶  ﹝︭﹢︋ــ﹥  ﹝﹢ر︠ــ﹥  ٩٧/٩/١٨ ︫ــ﹢رای 
︡﹝ــ︀ت  ا﹝﹢ر    ︠﹤﹫﹚﹋  ︣ــ ا︨ــ﹑﹝﹩  ﹝︐ــ︣م  ︫ 
  ﹏﹞︀ ︣ ﹎﹠︀︋︀د ︫  ︪️ ﹇︀︨ــ﹛︫  ارا﹝︧ــ︐︀ن   ︋ 
 ﹟﹫﹁︡︑ ﹏︪ــ﹢ی ﹝﹫ــ️ ، ﹝︣ا︐︫ ،️﹫﹞ ﹏﹝ :
و ﹀ــ︶ و﹡﹍︡اری و ︑﹠︷﹫︿ ﹝︖﹞﹢︻﹥  ︋︪ــ️ 
﹇︀︨﹛ را ︋﹥ ︋︩ ︭︠﹢︮﹩  وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ .﹜︢ا 
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︸︣ف ﹝ــ︡ت ١٠روز  از 
  ️﹁︀ــ️ در︗  ــ﹩ ﹡﹢︋️ دوم﹎درج آ ــ︀ر︑
 ﹤ ﹫︪ــ﹠︀د  ﹇﹫﹞️︋  ا︨ــ﹠︀د ﹝︤اــ︡ه و اراــ﹥︎ 
ا﹝ــ﹢ر ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره 

 ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ۵٧٢٢٢٢٧۶-٠۵١ ︑﹞︀س
︣دار ﹎﹠︀︋︀د    ︧﹫﹟ زاده︫ 

/ع
۹۷
۱۷
۰۷
۹

﹤﹫﹑ ︮ا
︴﹢ر ﹁﹢ق  آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و︻︀دی︋ 
 ﹩﹞︀︨) ︪︀ور ﹡﹆︩ آو﹎﹢ن﹞ ﹟﹫︨︡﹠﹞ ️﹋︣ ا﹜︺︀ده︫ 
﹞︀ره ︔︊️ ٢٢۶٩١ ﹋﹥ در ︑︀ر٩٧/١١/١٨︀پ   ︫﹤ ︠︀ص)︋ 

︀︫︡و︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد.  ︋﹩﹞ ﹫  ︫︮︡ /ع
۹۷
۱۷
۰۵
۱

/ع
۹۷
۱۷
۰۹
۳

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ ︋︀دران ١٢۵ 
︨ــ﹩ ︨ــ﹩ ﹝︡ل ١٣٨٩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩۴۴۵٨ 
ا︣ان ٧۶٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 8801695 و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ 8903203︣ی ︠﹢︫︡ل ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ (﹡﹢︋️ دوم)
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏و وا﹎︢اری ﹝﹢ارد ذ ︡︣︠ ﹤︋ ️︊︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︫ــ

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام
﹊﹢﹡︐﹍︀﹨︀ی ︾﹫︣ ر︨﹞﹩ ︀زی، ﹋︀﹡﹫﹢، ︗︡ول ﹎︢اری و آ︨﹀︀﹜️︨   ︨︣١- ا︗︣ای ز

︫︣ ︴︨ ٢- ا﹡︖︀م ر﹡﹌ آ﹝﹫︤ی ︗︡اول
﹫﹏ ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ و ﹊︨︡︐﹍︀ه  ٣- ︑︀﹝﹫﹟ ﹊︨︡ــ︐﹍︀ه ︑︣﹙﹩ ﹋︪ــ﹠︡ه، ﹊︨︡︐﹍︀ه ﹋﹞︍︨︣﹩، ﹊︨︡︐﹍︀ه︋ 

﹢رت ا︗︀ره  ︮﹤  ︋﹩︪︪﹋ ﹉︴﹚︾ ︀ ︑︣ا﹋︐﹢ر︋ 
 ︫︣ ︴︎︣وژه ﹨︀ی ︨ــ ️︗ (﹩﹠﹚﹫︑︣ا﹁﹫﹊﹩، ر﹡﹌ ︑︣ا﹁﹫﹊﹩، ﹝﹫﹙﹍︣د و ﹜﹢﹜﹥ ︎﹙﹩ ا︑ ﹢﹚︋︀︑) ︡︣︠ -۴

(︡︡︖︑)
﹫﹞︀ن ︣آورد او﹜﹫﹥︎  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪︋  ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥:١- ︨︍︣ده︫ 

٩٧/١١/٣٠ ️︀︽﹛ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٧/١١/٢١ ️﹁︀در ️﹚﹞ -٢
︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣

︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ︫︡ه ا︨️.

︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٧/١٢/١ ︀﹋︀ت:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋-۶
 ︀ ︣داری︋  ﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

.︫︡︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩︋ 
︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.  ︋-٨

︣دای ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۷
۱۶
۶۸
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