
 

كتاب خاطرات عربى رهبر انقالب چگونه تدوين شد؟
 تاريخ   «اّن مع الصبر نصراً» عنوان كتاب خاطرات خودگفته  رهبر انقالب از دوران گفتارى از دكتر محمدعلى آذرشب

مبارزه عليه رژيم پهلوى به زبان عربى است كه عصر پنجشنبه 18 بهمن 1397 در 
مراســمى در بيروت رونمايى شد. اين كتاب توسط دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 

 ............ صفحه 11آيت اهللا العظمى خامنه اى همزمان با ايام دهه  مبارك فجر...

كنفرانس امنيتى مونيخ 
و پايان نظم ليبرال بانوى سيمرغ ها

رفيعى: قرار نيست 
فقط در زمين بجنگيم

8 16 12
يادداشتى از دكتر عليرضا رضا خواه به احترام كارگردانى كه 

هنوز همان «نرگس آبيار» شيار 143 است

شماره 7 سرخ ها مى گويد به تكرار قهرمانى فكر مى كنيم

:حضرت محمد
سه گناه است كه كيفر 

آن ها [در همين دنيا] 
سريعاً انجام مى گيرد 

و به آخرت تأخير 
نمى افتد، نافرمانى پدر 

و مادر، ستم بر مردمان 
و ناسپاسى احسان 

ديگران. 
بحار، ج 74، ص74
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 ............ صفحه 7

 چله باشكوه انقالب اسالمى واكنش عصبى و خشم آلود مقامات آمريكايى و اسرائيلى را رقم زد 

كاسه هاى گدايى اپوزيسيون زير عجزنامه ترامپ

وزير امور خارجه ايران پس 
از ديدار با مقامات لبنانى 
و فلسطينى در بيروت به 

كشورمان بازگشت 

پيام ظريف 
ايران 

به آمريكا
از لبنان

 اخبار  برگزارى باشكوه راهپيمايى 22 بهمن در چهلمين سال انقالب آن قدر اثرگذار 
بود كه با واكنش عجيب مقامات آمريكايى و اسرائيلى روبه رو شد. آمريكا و اسرائيل در 
طول يك سال گذشته و با سوءاستفاده از برخى ناكارآمدى هاى داخلى در قالب طرح هاى 
تابستان داغ و زمستان سخت تالش داشتند كه مردم كشورمان چهلمين سال انقالب 
اسالمى خود را نبينند يا با آشوب و اعتراض هاى داخلى، شيرينى چله انقالب بر كامشان 
تلخ شود. اما مطابق اعالم برخى مراجع آمارى و مسئوالن، راهپيمايى چله انقالب در همه 

استان هاى كشور بين 3 تا 50 درصد رشد داشته و ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمدحسين جعفريان

مى خواســتم من هم ستون امروز را در ســتايش مردمى بنويسم كه باز هم در 
سرماى زمستان آمدند تا مسئوالن ارشدشان بدانند تا چه اندازه به آن ها مديونند، 
اما گمان مى كنم بســيارى نوشته اند و آن ها كه بايد دريابند، دريافته اند. ستون و 
صفحه سياسى است اما بر آنم امروز از حاشيه يك اتفاق فرهنگى برايتان بنويسم؛ 

جشنواره فيلم فجر. بارى در اختتاميه سيمرغى به...

آقاى كارگردان! در آينه نگاه كن! 

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

نظارت و ارزشيابى در آموزش 
و پرورش را بايد جدى گرفت

تهديد منزلت 
اجتماعى معلمان 

با كم فروشى 
علمى

اسرائيل بار ديگر مناطقى از 
خاك سوريه را هدف قرار داد

توحش 
صهيونيستى 

در سايه 
سكوت جهانى

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 8

يكى از تاريك ترين بخش هاى 
بودجه 98، بررسى خواهد شد 

شفاف سازى در 
كمك به اشخاص 
حقيقى و حقوقى
 ............ صفحه 4
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در 40 سالگى انقالب اسالمى و با حضور توليت آستان قدس در حرم مطهر رضوى بهره بردارى شد

«فجر ثامن» نخستين خودروى برقى بومى ساخت داخل
 ............ صفحه 3
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 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ ( ع )
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۷
۱۷
۱۹
۳

﹝︤ا︡ه ﹁︣وش
 ﹐︫﹥ ﹨︀ی ︨︣زده، ︢ف ز﹡︡ه ا︲︴︣اری، ﹎︀و     

︣واری و ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟ و ︑﹙﹫︧﹥ ︢﹁﹩، ︗﹢ا﹡﹥︎ 
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۷
۱۷
۱۵
۷

﹐︫﹥ ﹨︀ی ︨︣زده، ︢ف ز﹡︡ه ا︲︴︣اری، ﹎︀و     

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ( ﹡﹢︋️ دوم) ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره :٨-٩٧
﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ١-د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠ 

︡﹝︀ت ﹀︀︸️ و﹡﹍︊︀﹡﹩ از︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی اداری، ︑︃︨﹫︧︀ت  ٢-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹝﹢ر︠ 
و ︨︡﹨︀ی ا︨︐︀ن در ︨︀ل ٩٨

٣-︡ا﹇﹏ ︮﹑﹫️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان: ﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︮﹑﹫️ از︨ــ﹢ی  ﹡︀︗︀ و وزارت ﹡﹫︣و در 
︭︠﹢ص ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︤︋﹢ر.    ۴- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ :︡ود ٢۶٫۵ ﹝﹫﹙﹫︀رد  ر︀ل

︀ ا︻︐︊︀ر︡ا﹇﹏٣﹝︀ه و﹇︀︋﹏  ــ︣﹋️ در﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ١٫٣٣٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد    ر︀ل︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞ -۵
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋﹥  ︑﹞︡︡︑٣︀﹝︀ه د﹞-۶    ︣﹍﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨ 
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١١/٢٣ ︑︀   ︫﹤ ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir      ٧- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:ازروز︨ 
︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٧/١١/٢٨      ٨- ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: آدرس ﹝﹠︡رج 
در ︋﹠۶︡      ٩- ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری  روز︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/٨      
١٠-﹝﹏ وز﹝︀ن ﹎︪ــ︀︩ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀: ︨ــ︀︻️ ︊︮٩ روز ︎﹠︕ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/٩ ︫︣﹋️ آب 

﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠ 
︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ع ۹
۷۱
۷۰
۷۴

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره ١۵١١-٣-٩٧
﹡﹢︋️ اول- ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ۶٠۶٩,١٣٩٧

 ﹅︣︵ از ︣ب در ﹡︷︣ دارد ﹋︀﹐ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ﹝︴︀︋﹅ ︗︡ول ز﹢﹠︗ ︤﹫︠ ️﹀﹡ ﹅︵︀﹠﹞ ﹩﹚﹞ ️﹋︫︣                                       
.︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋                                       

 ︣ف ﹝︡ت ١۴ روز از ︑︀ر︸ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️︨︫︣ح ﹋︀﹐ی ﹝﹢رد در︠﹢ا ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ︀﹡آ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹋ ﹩︀︐﹋︫︣ ﹤﹫﹚﹋ ︢ا﹛
 ﹐︀﹋ ﹤ارا ﹤﹞︀﹡ ︡︺︑ ︣م﹁ ))﹏﹫﹝﹊︑ ︣اج و︐ا﹜︢﹋︣ ، ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا︨ــ ﹏ذ ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ﹞ ︀︋ ︣ا︠﹢ان﹁ ﹩﹎درج آ
﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀︵﹅ ﹡﹀️ ︠﹫︤ ︗﹠﹢ب )) و ار︨ــ︀ل آن ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︡ارک و ﹝︧︐﹠︡ات ﹐زم ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ 
︧ــ︐﹩  ﹥ آدرس︎  ︣ا︋︣ ﹡︭︀ب ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝︐﹢︨ــ︳ )︋  ﹫︧ــ️︋  ︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت ﹋﹞︐︣ از︋   ︋) ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ــ﹢ارد ﹝﹠ــ︡رج در ︗︡ول ارز﹞

 . ︡﹠︀﹝﹡ ︡رج در ﹁︣ا︠﹢ان ا﹇︡ام﹠﹞
﹁︣م ︎︨︣ــ︩ ﹡︀﹝﹥ ارز︣︡﹞  ﹩︋︀️ ︑︡ار﹋︀ت و ا﹝﹢ر ﹋︀﹐  ﹝︤ا︡ه و ﹝﹠︀﹇︭﹥  WWW.NISOC.IR ﹋︧ــ︉ ︡ا﹇﹏ ﹡﹞︣ه ۶٠ در 

ارز﹢︑ ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن/︨︀ز﹡︡﹎︀ن ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ . 
︲﹞﹠︀ ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ٩۴۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ .

آدرس ︎︧︐﹩ : ا﹨﹢از –﹋﹢ی ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م(﹡﹫﹢︀︨︡)-︠﹫︀︋︀ن ︫︣﹢ر –﹝︖︐﹞︹ ︑︡ار﹋︀ت و ا﹝﹢ر ﹋︀﹐-︨︀︠︐﹞︀ن ١٠٢-اداره 
︑︡ار﹋︀ت ︣︠︡ ﹋︀﹐ی دا︠﹙﹩ –وا︡ ﹝﹊︀﹡﹫﹊︀ل ا︑︀ق ٩﹋︡ ︎︧︐﹩ ۵۴۵٧٩-۶١١٣٨︑﹙﹀﹟ ٢۵٠۶٠-٣۴١-٠۶١
:﹐︀﹋ ︭︣︀ت ﹁﹠﹩ و ﹝﹆︀د︪﹞ ︣︀︨ و ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳و ﹝︴︀﹜︺﹥ ︫︣ا ️رو ️︗ ︳︊︑︣﹞ ﹩︐﹡︣︐﹠در﹎︀ه ﹨︀ی ا

    www.iets.mporg.ir         -          www.nisoc.ir             -              www.shana.ir
 روابط عمومى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب

/ع
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شماره تقاضاجمع عددىموضوع مناقصهشماره قلم

1Safety releif valve 4in,cl.600

22031-95204-53-017
2Safety releif valve 4in,cl.300

3Safety releif valve 3/4in* 1 in, cl.600

4Safety releif valve 3/4in,cl.1500* 1 in, cl 300

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹡﹀️ ا︣ان
︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀︵﹅ ﹡﹀️ ︠﹫︤ ︗﹠﹢ب
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

سرلشكر باقرى: لهستان قول داده در نشست ورشو هيچ حرفى عليه ايران زده نشود     ايرنا: سردار سرلشكر محمد باقرى رئيس ستادكل نيروهاى مسلح اظهارداشت: لهستان قول 
داده است كه در نشست ورشو هيچ حرفى عليه ايران زده نمى شود. بايد منتظر بود تا اين نشست برگزار شود و ببينيم كه لهستانى ها چقدر به قول خود وفادار هستند. اين نشست بى ارزش و بى اهميت است، چه 

در نشست ورشو عليه ايران حرفى زده شود و چه حرفى زده نشود، تأثيرى در اقدامات و قدرت جمهورى اسالمى ايران نخواهد داشت.

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

 اخبار برگزارى باشكوه راهپيمايى 22 بهمن 
در چهلمين سال انقالب آن قدر اثرگذار بود 
كه با واكنش عجيب مقامــات آمريكايى و 
اسرائيلى روبه رو شــد. آمريكا و اسرائيل در 
طول يك ســال گذشــته و با سوءاستفاده 
از برخــى ناكارآمدى هــاى داخلى در قالب 
طرح هاى تابســتان داغ و زمســتان سخت 
تالش داشتند كه مردم كشورمان چهلمين 
سال انقالب اسالمى خود را نبينند يا با آشوب 
و اعتراض هاى داخلى، شيرينى چله انقالب بر 

كامشان تلخ شود.

 ميانگين افزايش 20 درصدى 
جمعيت راهپيمايان 22 بهمن امسال

امــا مطابق اعــالم برخى مراجــع آمارى و 
مســئوالن، راهپيمايى چله انقالب در همه 
استان هاى كشــور بين 3 تا 50 درصد رشد 
داشــته و ميانگين كشورى باالى 20 درصد 
بوده اســت. به گفته برخــى تحليلگران در 
جمعيــت شــركت كننده در راهپيمايــى، 
اســتان تهران نيز 20 درصد رشــد داشته 
و برخى اســتان ها مانند خراســان رضوى، 
البــرز، آذربايجان غربى در صدر بيشــترين 

شركت كنندگان قرار دارند.
هرچند اين حضور براى دلســوزان انقالب و 
تحليلگرانى كه جامعه ايرانى را 
مى شناسند، غيرقابل پيش بينى 
نبود، اما بشدت سران آمريكا و 

اسرائيل را آشفته كرد.

 چله انقالب، ترامپ
 را هم فارسى زبان كرد

از  روز  دو  گذشــت  بــا 
برگــزارى راهپيمايى عظيم 
چهلميــن  گراميداشــت 
انقــالب  وقــوع  ســالگرد 
اســالمى ايــران، مقام هاى 
رژيم صهيونيستى  و  آمريكا 
همچنان با انتشار پيام هايى 
از  نامتعارف خشــم خــود 
ناكامــى در تحقــق رؤياى 
شكســت انقالب اسالمى را 

ابراز مى كنند.
به گــزارش فــارس «دونالد 
ترامپ» رئيس جمهور آمريكا كه در ماه هاى 
گذشــته از هيچ تالشى براى اعمال فشار به 
مردم ايران كوتاهى نكرده، دوشنبه شــب در 
توييت هايى به زبان فارسى، انقالب اسالمى 
ايران را عامل «فساد» و «ترور» توصيف كرده 
و نوشت كه «مردم ايران كه مدت هاست در 

رنجند شايسته آينده روشن ترى هستند».

 كاسه هاى گدايى اپوزيسيون 
در زير عجزنامه ترامپ

توييت فارســى رئيس جمهــور آمريكا بعد 
از آنكــه همه تهديدهــا و تحريم هايش هم 
نتوانســت مانع جدايى مردم ايران از انقالب 
اسالمى و كشورشان شــود، به اندازه كافى 
عجيب بــود، اما از آن عجيب تر رفتار برخى 

از جريان هاى اپوزيسيون است.
ســهند ايرانمهر چهره اصالح طلب با اذعان 
به اين موضوع نوشــت: « زير توييت فارسى 
ترامپ بساط بحث له و عليه برپا بود كه يهو 
هواداران رجوى و سيدمحمدحسينى (مجرى 
ســابق تلويزيون و ليدر گروه رى استارت) و 
مابقى صنوف همسو آنجا را كردن گداخونه، 
نفرى يه كاســه رو به جلو و يه لنگ رو هوا 
كه اينم سندش كه اگه قراره كمك كنى ما 

مستحق تريم!».
نكته قابل توجه در اين توييت استفاده وى از 
تصوير و ادبياتى اســت كه در روزهاى اخير 
توسط گروهك تروريستى منافقين، «بنيامين 
نتانياهو» نخســت وزير رژيم صهيونيستى و 
گروه هاى برانداز نزديك به البى صهيونيستى 
«بنياد دفاع از دموكراسى ها» (اف دى دى) به 

كار رفته است.
عكاس اين عكس نيز هرچند تالش داشت 
خود را چهره اپوزيســيون و منتقد كشور 
نشان بدهد، اما نوشت: «من يلدا معيرى 
عكاس اين عكس هســتم. اين عكس را 
يك سال پيش در روز 9 دى ماه در جريان 
تهران  اعتراض هاى مردمي در دانشــگاه 
گرفتم و بــه خاطر ترس از دســتگيري 
و مشــكالت امنيتي كه ممكن بود براي 
خودم و خانواده ام پيش بيايد 6 ماه هويت 
عكاس را مخفي نگاه داشــتم. اين عكس 
در مقياس بسيار وســيعي در مطبوعات 

و رســانه هاى جهان منتشر شد و تبديل 
به نمادي از آزادگــي و حريت در جهان 
شد كه طبعاً براي من سبب بسي افتخار 
است؛ اما به عنوان يك ايراني كه هر روز و 
اياالت متحده  از تحريم هاى  هرروز بيشتر 
آسيب مى بيند، به خاطر تفاوت قيمت ارز 
و پول ملي قادر به مسافرت به كشورهاي 
همســايه هم نيست و به دليل قانون منع 
مسافرت آقاي ترامپ سال هاست از ديدار 
پدر و مادرش محروم مانده اســت، ديدن 
اين عكس در پشــت توييت آقاي ترامپ 
و مصاحبه مطبوعاتــي آقاي پمپئو و هر 
شرمندگي  بزرگي،  آمريكايي  سياستمدار 
زيادي به همراه دارد. اين عكس از مردم 
ايران و براي مردم ايران گرفته شده است 
و نبايد توســط هيچ كــس ديگري مورد 

سوءاستفاده قرار بگيرد».
اين موضع يلدا معيرى كه در اينســتاگرام 
منتشر كرده است را بايد با ديدار اخير مسيح 
على نژاد با پمپئو وزيــر خارجه منفورترين 
دولت آمريكا يا ديدار مسعود رجوى با صدام 
و مريم رجوى با تركى الفيصل مقايسه كرد 
كه نشــان دهنده زبونى و عجز اپوزيسيون 

خارج نشين است.
به گزارش فارس توييت خشم آلود ترامپ در 
حالى منتشر مى شود كه سال گذشته «رودى 
جوليانى» وكيل شخصى او و «جان بولتون» 
مشاور امنيت ملى كاخ سفيد در جمع اعضاى 
گروه تروريستى منافقين از رؤياى تغيير نظام 
در ايران صحبت كردند و مدعى شــدند كه 
جمهورى اسالمى ايران 40سالگى را نمى بيند 
و منافقين مى توانند كريسمس 2019 را در 

تهران جشن بگيرند.
بولتون، ناكام در تحقق اين هدف، در سالگرد 
40 سالگى انقالب اسالمى با انتشار دو توييت 

جمهورى اسالمى ايران را «شكست خورده» 
توصيف كرده و تلويحــاً به حمايت از ايجاد 
ناآرامى در ايران پرداخته اســت. او يك پيام 
ويدئويى هم منتشــر كرده و بازهم مدعى 
شده كه ايران ســالگرد انقالب هاى چندان 
بيشترى را نمى بيند. وى همچنين، برخالف 
گزارش هاى متعدد آژانس بين المللى انرژى 
اتمى، ايران را به تالش براى ساخت بمب اتم 

متهم كرده است.

 واكنش عصبى نخست وزير 
رژيم صهيونيستى

نتانياهو هم از اين قافله شكســت خوردگان 
چلــه انقالب عقــب نماند و روز دوشــنبه 
در واكنــش به ابراز انزجــار ايرانيان از رژيم 
صهيونيســتى، ادعا كرد اگر ايران به تل آويو 
حمله كند، اين آخرين سالگرد انقالبى خواهد 
بود كه جمهورى اســالمى جشن مى گيرد. 
وى در واكنــش به اعالم آمادگى فرماندهان 
نظامى ايران براى مقابله با هرگونه تجاوزگرى 
رژيم صهيونيســتى، مدعى شد: من تهديد 
از جانب نظــام ايران را ناديــده نمى گيرم، 
ولى درعين حال تحــت تأثير آن ها هم قرار 
نگرفته ام. نتانياهو ادعا كــرد چنانچه ايران 
به تل آويو و حيفا حملــه كند، به موفقيت 
نمى رسد و اين آخرين سالگرد جشن انقالب 

اسالمى خواهد بود.

 واكنش وزارت خارجه ايران
امور  وزارت  قاســمى، ســخنگوى  بهرام 
خارجه در واكنش به اظهارات جديد جان 
بولتون، مشــاور امنيت ملى رئيس جمهور 
آمريكا گفت: جان بولتون از يك نوع توهم 
كامًال مزمن نســبت به ايــران و ايرانيان 
رنج مى بــرد و با وجــود تمامى توهمات 
و تخيــال ت خودســاخته و القائات برخى 
گروه هاى تروريســتى هم كيش، رؤياهاى 
خــام و خواب هاى پريشــان خــود را در 
چهلمين  راهپيمايى  شــكوهمند  مراسم 
سالگرد انقالب تاريخى ملت بزرگ ايران 
بربادرفتــه ديده اســت. بولتــون در يك 
واكنــش انفعالى، خصمانه و عصبيت حاد 
بار ديگر به جــاى درك و فهم و آموختن 
ايران و ريشــه هاى  فرهنگ مردم بزرگ 
عميــق انقالب اســالمى با زبــان تلخ و 
بدون درك واقعيات و بازنگرى در بينش 
و برداشــت اشــتباه خود و با كينه توزى 
هميشگى ســعى كرده است با وعده هاى 
خام و تصورات خيالى مفرى براى رهايى 
و توجيه تحليل هاى غلط و پيشگويى هاى 

نافرجام خود داشته باشد.

چله باشكوه انقالب اسالمى واكنش عصبى و خشم آلود مقامات آمريكايى و اسرائيلى را رقم زد

كاسه هاى گدايى اپوزيسيون  زير عجزنامه ترامپ
آقاى كارگردان! در آينه نگاه كن! 
مى خواستم من هم ستون امروز را در ستايش 
مردمى بنويسم كه باز هم در سرماى زمستان 
آمدند تا مسئوالن ارشدشان بدانند تا چه اندازه 
به آن ها مديونند، اما گمان مى كنم بســيارى 
نوشــته اند و آن ها كه بايد دريابند، دريافته اند. 
ســتون و صفحه سياسى است اما بر آنم امروز 
از حاشيه يك اتفاق فرهنگى برايتان بنويسم؛ 
جشنواره فيلم فجر. بارى در اختتاميه سيمرغى 
به كارگردانى جوان دادند كه ايشان از گرفتنش 
امتناع كرد. هر چند ذات اين كار به گمانم عملى 
ابلهانه است كه آدم با هزار مكافات فيلمش را 
به جشنواره اى برساند و احتماالً انواع البى ها را 
بيازمايد و بعد چنين ژستى بگيرد، اما سخنم 
در اين باره نيســت. اين رفتار يكجور انشــاى 
«من خيلى مهمم» در مألعام اســت كه از آن 
مى گــذرم. حرفم ادامه قصه اســت كه همين 
كارگردان، يك كارگر افغانش را براى خواندن 
متنى پشــت تريبون فرســتاد تا از رنج هاى 

مهاجران بگويد.
بارى پس از ايــن اقدام در فضاى مجازى 
طبــق معمول ســر و صداهايى شــد. از 
جمله يك اكانت توييترى نوشــت، آقاى 
كارگردان! من كارگر رستوران شما بودم، 
چندرغاز حقــوق كارگرهاى افغانت را باال 
نكــش، نمى خواهد اين فيلم هــا را براى 
خاليــق بازى كنى. فضــاى مجازى جاى 
بى درو پيكرى است و من هم بنا ندارم اين 
قبيل يادداشــت ها را عليه يا له نويسنده، 
تأييــد يا تكذيب كنم. ايــن همه را گفتم 
تا هم مهاجران افغانســتانى و هم دوستان 
ايرانــى عالقه مند به سرنوشــت آن ها را 
متوجه نكته اى بســازم. با كمال تأسف پز 
دفــاع از حقوق مهاجران افغانســتانى در 
ايران به يك مد روز بدل شــده و روشــن 
اســت كــه فرصــت طلب هــا و در رأس 
اين  آن ها سلبريتى هاى شــيفته شهرت، 
ســوژه را از دســت نمى دهنــد. آن ها كه 
مرا مى شناســند، مى دانند من در اين راه 
پير شــده ام و مرارت هاى بسيار كشيده ام. 
چه بالهايى كــه هموطنــان ايرانى ام بر 
ســرم آوردند و هنوز هم دوام دارد و چه 
نيش هايى كه دوســتان افغانستانى ام نثار 
كردند و آن ها هم پايان نيافته، البته عشق 
و شــيرينى هم از هر دو ســو بسيار بوده، 
تا آنجا كه آن تلخكامى ها را شسته است.

اين هــا را گفتم تا چنانچه خواننده اى تازه 
با من و قلمم آشنا شده است بداند، مطلع 
و دلسوزانه حرف مى زنم. جوهر كالمم اين 
است كه نگذاريد روابط ميهمان و ميزبان 
پس از چهار دهه، بازيچه عده اى به ظاهر 
دلسوز و هنرمند اما در عمل رستوران دار 
و بى اعتنا به آن ها و چه بسا دشمن ايشان، 
دور را در دســت بگيرند. افغانستانى هاى 
مقيم ايران اگر در اين تله بيفتند، ســخت 
آسيب خواهند ديد. اغلب اين افراد از اين 
جمع و به بهانــه دفاع از حقوق مهاجران، 
دنبال اميال شــخصى، سياســى و حتى 
مادى و بازرگانى خويش هستند. با تأسف 
گاه حتى بزرگان مهاجران با اين ها همسو 
مى شــوند و متوجه تبعات ماجرا نيستند. 
روى ديگر ســخنم با توده مــردم اعم از 
ايرانى و افغانســتانى اســت كه شما را به 
خــدا با يك خبر گرمــى و با خبرى ديگر 
سرديتان نكند. 40 سال است اين برادرى 
دوام داشته، قدر آن را بدانيم.... و در آخر 
به آن ها كه به نام حقوق افغانســتانى ها به 
دنبال طرح خويش و كســب منفعت خود 
هســتند، مى گويم اين مگس صفتى اليق 
آدم جماعت نيســت كه از درد و محنت 
ديگرى براى خود پلكان شهرت و نردبان 
كسب درآمد بســازد. در آينه نگاه كنيد، 
به رنج هاى افغانســتانى ها بينديشيد و از 

خودتان خجالت بكشيد.

درخواست براى تجمع درباره 
FATF معيشت مردم و

فارس: 7271 نفر از طالب، فضال و استادان 
حوزه علميه قم، در نامه اى به رئيس جامعه 
مدرســين حوزه علميه قــم، دبير و اعضاى 
و مدير  شــوراى عالى حوزه هــاى علميــه 
حوزه هاى علميه سراســر كشــور، خواستار 
برگــزارى تجمع در مدرســه فيضيه قم در 
دفاع از معيشــت مــردم و مخالفت با لوايح 
اســتعمارى موســوم به FATF شدند. در 
نامه  استادان و طالب آمده است: غربگرايان 
ليبرال، پس از تجربه تلخ خســارت محض 
برجام كه حاصلى جز كوچك تر كردن سفره 
مردم در كنار تخريب تأسيســات هسته اى؛ 
يكى از مهم ترين مؤلفه هاى قدرت و امنيت 
ملى نداشــت؛ اكنــون به دنبــال تحميل 
خسارت محض ديگرى به مراتب خطرناك تر 

از برجام هستند.

خبر

معيشت مردم و 

فارس:  نفر از طالب، فضال و استادان 

صداى مردم   

خبــــــر

معرفى رئيس جديد قوه قضائيه تا پايان سال
اخبار: حجت االســالم محســنى اژه اى، 
ســخنگوى قوه قضائيه در گفت وگو با الف 
در خصوص معرفى رئيس جديد قوه قضائيه 
گفت: رئيس جديد قوه قضائيه ان شاء اهللا 
تا پايان امســال و پيش از آغاز سال جديد 
معرفى مى شــود و كار خود را آغاز مى كند. 
وى در خصوص گزينه رياست قوه قضائيه 
گفت: تا پايان سال زياد نمانده و ان شاءاهللا معرفى مى شود. حجت االسالم محسنى 
اژه اى در خصوص شايعات آزادى مرتضوى دادستان سابق تهران از زندان گفت: اين 
خبر تكذيب شــد و وى همچنان در زندان اســت. وى در پاسخ به اين پرسش كه با 
توجه به عفو برخى از محكومان قضايى، آيا مرتضوى هم شامل عفو شده، گفت: من 

خبر ندارم.

پرداخت نقدى جاماندگان بسته حمايتى 
از چه زمانى آغاز مى شود؟

اخبار: رحيم اردالن، معاون ادارى و مالى ســازمان تأمين اجتماعى گفت: تا روز 17 
بهمن كه به  عنوان آخرين مهلت ارسال پيامك ها تعيين شده بود، 3 ميليون و 71 هزار 
و 500 نفر در دو ســامانه ثبت شده اند. فرايند بررسى اعتراضات ثبت شده از سوى 
جاماندگان بســته حمايتى از 23 بهمن آغاز شــده و قرار است در يك بازه زمانى تا 
29 بهمن وضعيت افراد جامانده از بسته حمايتى مشخص شوند. پس از تأمين اعتبار 
از سوى سازمان برنامه و بودجه، رقم ريالى خانواده هايى كه مستحق بسته حمايتى 

باشند، واريز خواهد شد.

برگزارى سومين جلسه دادگاه متهمان جاسوسى
اخبار: سومين جلسه محاكمه متهمان جاسوسى از مراكز نظامى كشور صبح ديروز 
به صورت غيرعلنى در شعبه 15 دادگاه انقالب به رياست قاضى صلواتى و با حضور 
مستشار دادگاه برگزار شد. در اين جلسه از دادگاه كه وكالى تعيينى متهمان نيز در 
آن حضور داشتند، نماينده دادستان تهران در ادامه بخش هاى ديگرى از كيفرخواست 

پرونده را قرائت كرد. تاريخ جلسه بعدى دادگاه متعاقباً اعالم خواهد شد.

گوشت تنظيم بازارى به اينترنت نرسيد
تسنيم: گوشت قرمز تنظيم بازارى كه قرار بود به صورت اينترنتى از ديروز دوباره در 
يكى از فروشگاه هاى اينترنتى كه با دولت همكارى مى كند، توزيع شود به دليل آنچه 

عدم تأمين توسط شركت پشتيبانى امور دام خوانده شده است، عرضه نشد. 

افزايش حقوق كاركنان سپاه تكذيب شد
اخبار: در پى انتشار خبرى جعلى منتسب به سرلشكر محمدعلى جعفرى، فرمانده 
كل سپاه مبنى بر افزايش حقوق كاركنان سپاه در بهمن و اسفند ماه، سردار رمضان 
شــريف، سخنگو و مسئول روابط عمومى كل ســپاه اعالم كرد: اين خبر جعلى و از 
اســاس كذب بوده كه توسط جريان رسانه اى معاند با هدف تشويش اذهان عمومى 
و ايجاد شــبهه و اختالف صورت گرفته اســت. وى هرگونه افزايش حقوق كاركنان 
سپاه را تابع مصوبات دولت و مجلس شوراى اسالمى دانست و تصريح كرد: در عين 
حال سپاه در رايزنى با مراجع قانونى در تالش است، بهبود معيشت كاركنان شاغل و 

بازنشسته را دنبال كند.

دستگيرى عامالن حمله تروريستى 
 به كالنترى 13 بندر امام

اخبار: پايگاه خبرى پليس، به نقل از سردار حيدر عباس زاده فرمانده انتظامى 
استان خوزســتان اظهار داشت: «در پى حادثه تروريستى منجر به شهادت دو 
تن از مأموران كالنترى 13 بندر امام(ره) شهرستان ماهشهر پليس اطالعات و 
امنيت عمومى نيروى انتظامى استان خوزستان با تالش هاى اطالعاتى و عنايت 
خداوند متعال موفق شــدند تعداد 9 نفر عامــالن اصلى و مرتبط اين حادثه را 
شناسايى و دستگير كنند. عوامل پليس اطالعات و امنيت عمومى استان موفق 
شدند دو قبضه اسلحه كالش به كار رفته و خودرويى كه در عمليات تروريستى 
مورد اســتفاده قرار گرفته بود، شناسايى و كشف كنند. در تحقيقات تكميلى 
متهمان اصلى و مرتبطين اعتراف داشــتند بــه چند مقر نظامى و انتظامى در 
سال جارى در سطح استان تعرضاتى داشتند كه تحقيقات تكميلى متعاقباً به 
اطالع عموم مردم خواهد رسيد». هفتم بهمن امسال، سرنشينان يك خودرو به 
روى يك گشــت پليس آتش گشودند و محمدرضا رفيعى نسب، سرباز وظيفه و 
اهللا نظر صفرى، ستوان يكم كادر پليس در اين حمله شهيد شدند. گروه «حركه 

النضال العربى لتحرير االهواز» اين حمله تروريستى را گردن گرفت.

معرفى رئيس جديد قوه قضائيه تا پايان سال

شماره پيامك: 30004567

رئيس دادگسترى تهران با تأكيد بر توجه ويژه به زنان زندانى در عفو گسترده اعالم كرد

دادستان تهران ورود پول هاى مشكوك به سينما را تأييد كرد

حاشيه سازى رسانه اى از ماجراى زندان زنان در قرچك

تهيه كننده سريال شهرزاد مهم ترين مصداق پولشويى در سينما و فرهنگ

خبر

خبر

اخبار: اسماعيلى، رئيس دادگسترى استان تهران درباره حواشى 
زندانيــان زن در زندان قرچك و اينكــه گويا برخى به اين خاطر 
كه اين عفو شــامل آن ها نشــده اعتراض كرده انــد و در پى اين 
اعتراض نيروى ضد شورش در زندان حضور پيدا كرده است و زد و 
خوردهايى صورت گرفته و بر اثر پرتاب گاز اشك آور در سلول هاى 
زندانيان، تعدادى از زنان زندانى آسيب ديده اند و اكنون وضعيت 
در اين زندان در شرايط مناسبى نيست، گفت: اين يك فضاسازى 
رســانه اى است كه از ســوى بيگانگان صورت گرفته بود، چرا كه 
شرايط عفو كامالً مشخص است و در شرايط اعالم شده براى عفو، 
بيشترين عنايت و توجه به زنان زندانى شده است؛ چنان كه در هر 
كجا شــرايطى براى عفو آقايان ذكر شده است، شرايط آسان ترى 

براى زنان زندانى در نظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه زنان سرپرســت خانوار نيز به گونه اى مشمول 

عفــو قرار گرفته اند، اظهار كرد: اين عفو شــامل زنانى كه داراى 
محكوميت هاى سنگين هستند، نيز مى شود و اگر در شرايط عفو 
گفته شده كه مردان با محكوميت سنگين، بايد 10 سال زندان 
طى كرده باشــند، اين رقم، براى زنان هشت سال در نظر گرفته 
شده است. در مورد شرايط سنى مشموالن عفو نيز شرايط بهترى 
براى زنان در نظر گرفته شــده اســت و شرايط سنى عفو براى 
خانم هــا به مراتب پايين تر از آقايان اســت. يكى دو نفر از درون 
زندان كه عموماً از اين افراد مغرض در همه جا داريم، تالش كرده 
بودند كه بگويند اين عفو شــامل زن ها نشــده است، ولى وقتى 
شرايط عفو براى زندانيان تبيين شد و مسئوالن زندان نيز در اين 
ارتباط به زندانيان توضيح دادند، نه تنها مشكلى نداشتيم، بلكه 

سبب شادى آن ها شد.
وى در پاســخ به اين پرســش كه آيا آمار دقيقى در اختيار دارد 

كه به چه ميزان زندانى از زندان قرچك كه زندان مخصوص زنان 
است آزاد مى شوند، تصريح كرد: در حال حاضر آمار دقيقى ندارم، 
اما مطمئن هستم كه بيشترين آزادى را از زندان قرچك خواهيم 
داشت. زنان در كل كشور بيشترين امتياز را براى عفو دارند و زندان 
قرچك نيز كه زندان ويژه زنان است، شامل اين موضوع خواهد بود 

و ما بيشترين آزادى را از زندان زنان خواهيم داشت.
اسماعيلى در پاسخ به اين پرســش كه اكنون وضعيت در زندان 
قرچك چگونه است، اظهار كرد: وضعيت در همه زندان ها از جمله 
اين زندان آرام بوده و آرام خواهد بود. شرايط زندان قرچك كامًال 

عادى است و ما هيچ مشكل خاصى نداريم.

اخبار: دادستان تهران در گفت وگو با راديو تهران درباره عفو اخير 
كه به تعداد زيادى از زندانيان تعلق گرفت و اينكه چه پروســه اى 
براى اعطاى عفو طى مى شــود، اظهار كرد: اين عفو همه ســاله 
انجام مى شد، اما امســال به خاطر 40  سالگى انقالب گستردگى 
بيشترى دارد. ســال هاى پيش استثنائات زيادترى وجود داشت. 
امسال كسانى كه تا 6 ماه حبس دارند و به هر دليلى اجرانشده بود 
به شرط اينكه شاكى نداشته باشند يا تا 15 اسفند رضايت بگيرند، 
حكمشان لغو مى شود. اين موضوع در عفوهاى قبلى خيلى كمتر 
بود. بخش قابل توجهى از محكومان موادمخدر كه محكوميت هاى 
طوالنى دارند، مشــمول عفو اخير مى شوند، محكومان به اعدام يا 
حبس ابد معموالً به آن ها عفو مى خورد و در تهران چند هزار حبس 
ابدى داريم كه تعداد زيادى از آن ها مشمول عفو مى شوند. به گفته 
دادســتان تهران، نداشتن بيش از دو سابقه كيفرى، عدم ارتكاب 
جرم جديد درجه  يك تا پنج و نداشتن شاكى خصوصى از شرايط 

اعطاى عفو است.

 گزارش هاى قضايى درباره توزيع گوشت
وى درباره اينكه مشخصاً درباره گوشت پرونده قضايى وجود دارد 
يا خير گفــت: در تهران پرونده قاچاق دام نداريم اما گزارش هايى 
درباره توزيع گوشت داريم كه در حال بررسى هستيم. گويا يكى 
از شركت هاى واردكننده، خودش تعدادى مغازه در اختيار گرفته 

و خودش هم توزيع مى كرده است. اميدواريم اين روند به سرانجام 
خوبى برســد، ولى االن پرونده اى غير از 8 تن گوشت كشف شده، 

نداريم.

 حواشى تكخوانى يك زن در جشنواره فيلم فجر
دادستان تهران درباره افتتاحيه جشنواره فيلم فجر و حواشى آن از 
جمله همنوايى در آن اظهار كرد: بناى ما پيشگيرى است، اما اگر 
گزارش برسد حتماً پيگيرى مى كنيم همان طوركه يك گزارش 
شــكايت از همخوانى زن در افتتاحيه آمد كه به دادسراى رسانه 
ارجاع شده اســت. توجيهات قانع كننده اى از سوى وزارت ارشاد 
دريافت نكرديم. انتظار داشــتيم وزارت ارشاد خودش رسيدگى 
كند، اما متأسفانه دوســتان اول تكذيب كردند اما در ادامه فيلم 
اين همخوانى به دست ما رسيد و حاال دوستان بايد توضيح دهند 
كه چرا چنين اجازه اى داده شــده است. وزارت ارشاد خودش بايد 
اين موضوع را مديريت مى كرد تا ما مجبور به مداخله و مقابله در 
امور فرهنگى نشــويم. سعى مى كنيم تا پايان سال به اين پرونده 

رسيدگى شود.

 تأييد ورود پول هاى مشكوك و كثيف به سينما
جعفرى دولت آبادى درباره ورود پول هاى مشــكوك به ســينما و 
اينكه اين رويه مدلى از پولشويى است، ازجمله پرونده آقاى محمد 

امامى، اظهار كرد: مهم ترين مصداقى كه وجود دارد همين ماجرايى 
است كه اسم برديد، همان سريال خانگى معروفى كه توليد شد. 
در پرونده هاى ديگرى هم اين ردپا را مى بينيم. فرهنگ و سينما 
مسير خوبى براى توجيه پولشويى است. اصل اينكه در فيلمسازى 
افرادى به اسم تهيه كننده اين پول هاى مشكوك را خرج مى كنند 
تأييد مى كنم اما صرفاً محدود به اين پرونده نيست و در حال حاضر 
پرونده هايى داريم كه اين ردپاها معلوم است، اما هنوز كيفرخواستى 

صادر نشده است.

 شناسايى 300 ملك از صاحبان مؤسسه كاسپين
وى درباره مؤسســه فرشتگان و پرونده آن اظهار كرد: در سال 94 
يك مجوزى از بانك مركزى به نام مؤسسه كاسپين صادر شد كه 
شــامل چند تعاونى ديگر بود كه باهم ادغام شده بودند. در واقع 
كاسپين، هشت تعاونى بودند كه بانك مركزى آن ها را ادغام كرده 
بود. ســؤال اين بود كه چرا مؤسسات غيرمجاز باهم ادغام و نهايتاً 
مجاز اعالم شــدند. در نهايت به بحران بخش مؤسسات اعتبارى 
كشيده شد كه حدود 10 هزار ميليارد تومان به مؤسسه كاسپين 

از خط اعتبارى دولت اعطا شد كه تا سقف يك ميليارد تومان .

توييت فارسى 
رئيس جمهور 
آمريكا پس از آنكه 
همه تهديدها و 
تحريم هايش هم 
نتوانست مانع 
جدايى مردم ايران 
از انقالب اسالمى 
و كشورشان شود، 
به اندازه كافى 
عجيب بود، اما از 
آن عجيب تر رفتار 
برخى از جريان هاى 
اپوزيسيون است

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

 امــام(ره) در روز معلم فرمودنــد: (بعضى از معلم ها تهيدســتند و مثل 
دراويش زندگى مى كنند.) ايشان از وضع نابسامان زندگى معلم ها بخصوص 
بازنشسته ها باخبر بودند. خبر داشــتند در وضع بدى زيرخط فقر و در فقر 
مطلق به سر مى برند. از حال و روز ما باخبر بود ولى آقاى رئيس جمهور كه 
بهترين ها از آن شماســت آيا خبر دارى شب هاى ما چه جور صبح مى شود؟ 
آيا خبر دارى مريض هــاى صعب العالج داريم از بى پولى نمى توانيم به دكتر 

ببريم! 09350007054
 در اختتاميه فجر خانم ها نرگس آبيار و شاكردوست تنها هنرمندان باحجاب نسبتاً 
مناسب بودند! و هر دو از مادر شهيدى ياد كردند و برعكس ديگر سلبريتى ها در صفحه 
شخصى شان از جانيان و تروريست ها حمايت نمى كنند! و مردم را سركيسه نمى كنند. 

 09360006158
 اين حضور سبز، حضور شاد، حضور پرنشاط و حضور پرصالبت گواراى ملت صبور 
ايران باد كه با وجود تمام سختى ها و گرانى ها و كمبودها و تالش مذبوحانه دشمنان 
خارجى و عوامل داخليشــان جهت نااميدكردن خلق قهرمان ايران در اين 40 سال 
اينچنين شتابان حضور يافتند تا خيال شهدا شاد باشد و دشمن مأيوس تر از هميشه 

و پاسخى بود به درخواست رهبر فرزانه انقالب. 0935000900
 مردم در روز بيست و دوم بهمن براى عزت و سربلندى كشور هزاران قدم برداشتند، 
دولتى ها و مجلسى ها، شما براى عزت و سربلندى مستضعفان، چند قدم بر خواهيد 

داشت، راستى يارانه بنزين فقرا و مساكين چه شد!؟ 09150007109 
 پشت صحنه مراسم اختتاميه فيلم فجر يكى نبود به اين دو نفر زن داور بگويد يا 
روسرى تو درست كن يا كالً بردارش تا ما تماشاگرها رنج نبريم. درود به خانم آبيار، 

دست مريزاد! چه حضور باوقارى (حاللك حليب امك).09150009773 
 همه آمدند و شعارهاشون در دفاع از واليت و برائت از مستكبرين بود، يك نفر در 
تأييد از دولت نه آمد، نه شــعار داد. اگر قرار بود شعار دهند همه عليه بى تدبيرى ها، 

خيانت ها و اشرافى هاى كاخ نشين بود.09150001136
 متأســفانه هنوز صدا و ســيما متوجه نيســت كه تبليغات كاال، شــعر و 
آهنگ و آواز نمى خواهد، اول صبح راديو و تلويزيون با پخش پيام بازرگانى، 
بيســكوييت، رب، ماكارونى، رواعصاب مردم اثر بد ميذاره و ســبب ميشه با 

خاموش كردن اين رسانه، از برنامه ها محروم شوند.09350003571 
 واقعاً بايد از مردم ايران و ايرانى تشــكر كرد و ممنون دارشون بود. واقعاً دلم براى 
تمام مردم ايران و جوان ها ميســوزه. اينقدر همصدا و يكدل هستن و جونشونو براى 
خاك و ناموسشــون ميدن و در راهپيمايى شركت مى كنند. دلم از اين ميسوزه كه 
بعضى دولتمردان از اين مردم فقط ســوء اســتفاده ميكنن و فقط به فكر خودشون 
هســتن و جوان ها رو تو آرزو هاشون دارن ميســوزونن. همه سر افكنده و شرمنده 
بچه هاشــون شــدن از دولت خواهش دارم كه به فكر مردم باشــه، كار و كاسبى و 
ارزانى رو افزايش بدن كه مردم بتونن يه نفس راحت بكشن. نزديك عيد هم هست 
اجناس ديگه قيمتشون سرسام آور ميشه و غيرقابل خريد چون كسى توان خريد رو 

نداره.09350009683
 ســخنان استاد و معيار مسلم بازيگرى جناب على نصيريان كه 40 سال سيمرغ 
نگرفته! بسيار تكان دهنده اســت. ايشان كه عمرش را در فيلم هاى ميهن پرستانه 
و انقالبى فرســوده كرده چرا اين همه سال مورد بى مهرى وعناد خواص قرار گرفته؟ 

09360006158
 راهپيمايى22 بهمن عيان نمود كه جهت دولتمردان با ملت كامالً متضاد اســت 
دولتى كه طرفدار FATF اســت و ملتى كه در راهپيمايى عليهFATF طومار امضا 

جمع مى كند.09350003156
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

پذيرش نخستين موقوفه متعلق به حضرت رضا(ع) در شهر سوق استان كهگيلويه و بويراحمد  آستان/ حسين مروج: مدير موقوفات آستان قدس رضوى در اين باره گفت: اين موقوفه مربوط 
به شش دانگ عرصه و اعيان به مساحت 565 مترمربع با تمامى متعلقات آن به عنوان موزه و كتابخانه آستان قدس رضوى وقف اين نهاد مقدس شده است. غالمرضا پرنده ادامه داد: تنظيم وقفنامه اين موقوفه 

همزمان با دهه مبارك فجر انجام شده و توليت آستان قدس رضوى ضمن موافقت با آن، مبلغ يك ميليارد ريال نيز جهت تجهيز و زيباسازى آن اختصاص دادند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در 40 سالگى انقالب اسالمى و با حضور توليت آستان قدس 

در حرم مطهر رضوى بهره بردارى شد
«فجر ثامن» نخستين خودروى برقى بومى ساخت داخل 

قدس/محمدحســين مــروج 
كاشانى: بــه مناســبت چهلمين 
ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى 
ايران و با حضور توليت آستان قدس 
رضوى از نخســتين خودروى برقى 
بومى، ويژه خدمات رسانى به زائران 
در بارگاه منور امام هشتم(ع) رونمايى 

و بهره بردارى شد.
مدير امور روشــنايى و خدمات فنى حرم مطهر رضوى در اين باره به خبرنگار قدس 
گفت: در راســتاى تحقق منويات مقام معظم رهبرى و تأكيد توليت معزز آســتان 
قدس رضوى مربوط به اســتفاده از ظرفيت هاى داخلى و در راســتاى رفع عيوب و 
اشــكاالت موجود در خودروهاى وارداتى، تصميم بر آن شد با استفاده از توانمندى ها 
و ظرفيت هاى موجود در اداره خدمات فنى اين مديريت، نسبت به طراحى و ساخت 
خودروى برقى بومى ويژه خدمات رسانى به زائران بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) اقدام شود.

وى در بيان معايب و اشكاالت موجود در خودروهاى وارداتى بيان داشت: عدم ارتفاع 
مناسب، ضعيف بودن ترمزها، فرمان، كمك فنرها، پوشش جانبى، ارتفاع نامناسب 
شاسى خودرو تا زمين، ضعيف بودن شاسى، عدم جانمايى كپسول آتش نشانى و... 
از جمله معايب موجود در اين خودروهاست. وى در زمينه اين خودروى برقى بومى 
افزود: اين خودرو كه به نام «فجر ثامن» نام گذارى شده است تمامى مراحل طراحى، 
بررســى و ساخت آن از ابتدا تا انتها توسط نيروهاى داخلى اداره خدمات فنى اين 
مديريت انجام شــده و با اطمينان مى توان ادعا كرد كه ساخت اين خودرو نتيجه 
اعتماد و بهره مندى از توان و ظرفيت نيروهاى داخلى و پشــتكار اين عزيزان بوده 
است. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: قيمت خودروهاى برقى وارداتى از اين نوع 
تقريباً بين 25 هزار تا 30 هزار دالر است، در صورتى كه قيمت تمام شده خودروى 

برقى بومى حدود يك پنجم قيمت خودروهاى برقى وارداتى است.
جنس اين خودرو از فايبرگالس و فلز و از نوع خودروهاى برقى گيربكس دار بوده كه 
ضخامت پروفيل شاسى آن چهار ميلى متر و وزن خودرو بدون سرنشين حدود دو تن 
و 100 كيلوگرم است و طول آن 5 متر و 20 سانتى متر، عرض آن 175 سانتى متر 
و ارتفاع آن 220 سانتى متر بوده و در كالس زائربر GEC14 و با ظرفيت جابه جايى 
14 نفر و در مدت حدود هفت ماه، توسط كاركنان و خادمياران افتخارى و فنى و 
در محل اداره خدمات فنى اين مديريت واقع در پاركينگ شــماره يك حرم مطهر 

رضوى طراحى و ساخته شده است.

خـــبر

 آستان/ على رنگ آميز طوسى  چهارشنبه ها 
روز زيارتى امــام خوبى ها، ثامن الحجج، على بن 
موسى الرضا(ع) است. از ديرباز عاشقان و دلدادگان 
آقا در اين روز، دل را به سمت مضجع منور آقا روانه 
كرده و با سالمى، عرض ارادت مى كردند به ساحت 

شمس خراسان.
در وصف و فضيلت زيارت از راه دور ائمه اطهار(ع) 
و بويژه امام هشتم(ع) روايات فراوانى نقل شده و 
مى طلبد تا در كشورى كه متعلق به امام رضا(ع) 
است، بسترى فراهم شود كه دل هاى شيعيان و 
محبان ثامن االئمه(ع)، هفته اى يك  بار در روزى 
كه به نام حضرت اســت، متوجه بارگاه پرنور اين 
امام مهربان شود. طرح ملى «سالم بر امام» و قرائت 
زيارت امين اهللا از دهه كرامت ســال 96 به همت 
آستان قدس رضوى شروع شده و در حال حاضر 
هر چهارشــنبه در مساجد و بقاع متبركه سراسر 

كشور برگزار مى شود.

 طرح «سالم بر امام» هم آوايى و همنوايى 
دلدادگان و محبان اهل بيت(ع) است 

مهــدى رجب پور، مســئول دبيرخانه طرح ملى 
«سالم بر امام» در اين باره مى گويد: طرح ملى قرائت 
زيارت امين اهللا با عنوان «ســالم بر امام» بهترين 
مسير براى ايجاد زمينه هايى در مكان هاى مذهبى 
و بخصوص بقاع متبركه و مساجد سراسر كشور 
است تا در روزهاى زيارتى امام رضا(ع) ارتباط قلبى 
بين مردم و امام رضا(ع) برقرار شود. از اين  جهت 
چهارشنبه  شب ها پس از نماز مغرب و عشا براى 
رضوى  اجراى اين طرح همزمــان با حرم مطهر 

انتخاب  شده است.
وى با تأكيد بر اينكه طرح «سالم بر امام» هم آوايى 
و همنوايى دلدادگان و محبان اهل بيت(ع) است، 
مى افزايد: در مشــهد مقدس افزون بر 90 درصد 
مساجد به اين طرح پيوستند و در سطح كشور نيز 
عالوه بر تمامى بقاع متبركه، تشكل هاى شاخص 
فرهنگى و مذهبى با پيوستن به اين طرح، ضمن 
برگزارى هفتــه اى آن، در ترويج و معرفى آن به 

مساجد و ساير تشكل ها فعاليت مى كنند.
مســئول دبيرخانه طرح ملى «سالم بر امام» بيان 
مى كنــد: افزون بــر يك ميليــون كارت زيارت 
امين اهللا به همراه بسته هاى متبرك براى توزيع در 
محل هاى برگزارى اين طرح در نظر گرفته شده 

كه تاكنون نيمى از آن توزيع شده است.
وى با ابراز اميــدوارى از اجراى اين طرح در تمام 
جهان اســالم، تصريح مى كند: در ادامه اين طرح 
اميدواريم ساير فضاها اعم از بيمارستان ها، مدارس، 
ادارات و... و در مرحله بعد تمام جهان اســالم با 
پيوســتن به اين طرح معنوى در روز زيارتى امام 
هشتم(ع) بر اين امام مهربان سالم و درود خود را 
نثار كرده و قلب هاى همه ايرانيان و مسلمانان جهان 
در اين روز معطوف به صحن و سراى حضرت شود. 
رجب پور يادآور مى شود: عالوه بر سازمان فرهنگى 
آستان قدس رضوى، سازمان صداوسيما، سازمان 
اوقاف و امور خيريه، سازمان بسيج مستضعفين، 
مركز رســيدگى به امور مساجد استان ها و ساير 

نهادها و تشــكل هاى فرهنگى سراسر كشور در 
اجراى طرح «ســالم بر امام» مشاركت دارند. وى 
در خصوص تأمين اعتبارات طرح با تأكيد بر اينكه 
كانون هاى خادميارى زائر و زيارت در همه استان ها 
مسئوليت اجراى طرح و پيگيرى هاى مربوط به آن 
را بر عهده دارند، ادامه مى دهد: اين طرح به صورت 
مردمى در حال اجراست و از هيچ سازمان و ارگانى 
حمايت نمى شــود و به تجربه هم ثابت شده كه 
اجراى چنيــن طرح هايى به صورت خودجوش و 
مردمى، نسبت به طرح هايى كه از جاى مشخصى 

حمايت مى شوند استمرار و دوام بيشترى دارد. 

 امام رضا(ع) پاسخ شركت كنندگان در 
طرح «سالم بر امام» را خواهد داد

استاد عليرضا پناهيان نيز درباره اين طرح مى گويد: 
هر اقدامى كه زمينه ارتباط قلبى با امام رضا(ع) را 
فراهم كند اقدام شايســته اى است و نوعى جهاد 
فى ســبيل اهللا محسوب مى شــود. وى مى افزايد: 
ابزارهاى رسانه اى امروز زمينه اى را فراهم كرده اند 
تا مردم از دور و نزديك ارتباط بيشــترى با امام 
رضا(ع) داشته باشند، اگر كسانى هم امكان حضور 
در حرم رضوى و بقاع متبركه براى شركت در اين 
طرح ملى را نداشته باشند از اين طريق همراه با 
همــه مؤمنان در اين روز زيارت امين اهللا را قرائت 
كنند. امام رضا(ع) پاسخ شركت كنندگان در طرح 

«سالم بر امام» را خواهد داد.
پناهيان ادامه مى دهد: طرح «سالم بر امام» طرح 
بسيار شايسته اى اســت كه دل هاى مردم را در 
روزهاى زيارتى امام رضا(ع) متوجه ايشان مى كند.

 طرح «سالم بر امام» 
عامل معرفت افزايى است

آيــت اهللا كاظم صديقى، امام  جمعه موقت تهران 
نيز در اين خصوص بيــان مى كند: اجراى طرح 
«ســالم بر امام» داراى آثار و بــركات فراوانى در 
حــوزه معرفت افزايى اســت و انتظــار مى رود با 
حمايت تشــكل هاى مردمى در مســاجد و بقاع 
متبركه گســترش يابد. وى تصريح مى كند: در 
طرح ملى «سالم بر امام» با تبيين زيارت امين اهللا 
مى توان مــردم را به زيارت بامعرفت امام رضا(ع) 
هدايت كــرد. وى بيان مى كند: زيارت امين اهللا از 
زيارت هاى كوتاهى است كه داراى دعاهايى بسيار 
زيبا و متنوع بــوده و تنها اختصاص به يك حرم 
ندارد. ويژگى ديگر زيارت امين اهللا اين اســت كه 
مى تــوان آن را از راه دور به نيت زيارت يك امام 

معصوم قرائت كرد.

 طرح «سالم بر امام» تظاهراتى بزرگ 
براى تبليغ دين است

حجت االســالم مرتضى امين نيا، مدير مؤسســه 
حق پژوهى نيز در اين خصوص بيان مى كند: توجه 
دل ها به امام رضــا(ع) در حقيقت توجه دادن به 
خوبى هاست و هر مراســم دينى از جمله قرائت 
زيارت امين اهللا در روزهــاى زيارتى امام رضا(ع) 
ارزشمند اســت. وى با بيان اينكه طرح «سالم بر 
امام» كه در روز زيارتى امام رضا(ع) برگزار مى شود، 
تظاهراتى بزرگ براى تبليغ دين است، مى افزايد: 
امام رضا(ع) حق عظيمى بر گردن مردم دنيا بويژه 
ايران و مشهد مقدس دارند و از اين  جهت بسيار 
شايسته است مردم به ياد ثامن الحجج(ع) در طرح 

«سالم بر امام» زيارت امين اهللا را قرائت كنند.
امين نيا بيان مى كند: زيارت امين اهللا زيارتى است 
كه امير عابدان امام زين العابدين(ع) در اوج عرفان، 
خطاب به اميرمؤمنان على(ع) آن را انشا فرموده و 
از بهترين زيارتنامه هاست و به گفته امام باقر(ع) 
مى توان آن را در تمام زيارتگاه هاى ائمه(ع) خواند.

گزارشى از طرح ملى «سالم بر امام»

وقتى همه ايران زائر رضوى مى شوند

قدس/ كاشانى: رئيس اداره علوم قرآنى حرم مطهر رضوى 
از طراحى بنر راهنماى همراه «اصول و فروع دين» و«بســته 
خالق» هوشمند آموزش قرآن ويژه نوجوانان 12 تا 16 ساله به 

مناسبت 40 سالگى انقالب اسالمى خبر داد.
حجت االسالم والمســلمين مهدى شجاع به خبرنگار قدس 
گفت: در اين بنر با تأســى به توصيه رهبر معظم انقالب در 
زمينه حاكم شدن قرآن در فضاى زندگى انسان ها، سعى شده 

اصول و فروع دين در قالب يك درخت سرسبز بيان شود كه 
ريشه و ساقه آن اصول دين و ميوه هاى آن فروع دين است. 

رئيس اين اداره در ارتباط با طراحى «بســته خالق»، آموزش 
هوشــمند قرآن ويژه نوجوانان 12 تا 16 ساله هم گفت: اين 
بسته توسط كارشناسان علوم قرآنى اين اداره در مدت 6 ماه 
طراحى و به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 

ايران به بهره بردارى رسيد.

وى افزود: در اين بسته يك كتاب بازى و سرگرمى، دو صفحه 
بازى دســتى و كارتى در زمينه آموزش روخوانى و روانخوانى 
قرآن، يك ســرگرمى فعال با محتواى سبك زندگى اسالمى 
طراحى شده، همچنين كتابچه جداول هوشمند آموزش هم 

در راستاى قرآن، عترت و نماز در اين بسته وجود دارد.
حجت االســالم والمسلمين شــجاع اظهار داشــت: زائران و 
مجاوران مى توانند براى استفاده از اين بسته خالق، همه روزه 

(بجز ايام تعطيل) به اتاق شماره 12 دارالقرآن كريم حرم مطهر 
رضوى واقع در صحن جمهورى اسالمى، مراجعه و با راهنمايى 

كارشناس مربوط از اين بسته خالق آموزشى بهره مند شوند.

طراحى راهنماى همراه «اصول و فروع دين» و «بسته خالق» آموزش قرآن

aq
r.i
r :

س
عك

  

قاب رضوى

aq
r.i
r :

س
عك

  

اين روزها نوجوانان شــهرمان در موزه زنده زيارت دوست داشتنى به طور ملموس با 
تاريخ انقالب اسالمى آشنا مى شوند

  رئيس اداره علوم قرآنى حرم مطهر رضوى خبر داد

قدس/محمدحســين مــروج 
بــه مناســبت چهلمين 
ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى 
ايران و با حضور توليت آستان قدس 
رضوى از نخســتين خودروى برقى 
بومى، ويژه خدمات رسانى به زائران 
در بارگاه منور امام هشتم(ع) رونمايى 
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)آگهی فراخوان جهت ارزیابی كیفی پیمانكاران (
1- دس��تگاه مناقصه گذار: اداره کل ثبت اس��ناد و امالک خراسان رضوی آدرس مشهد 

تقاطع بلوار خیام و ارشاد 
 2- محل اجرای پروژه: اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان جوین   

 3- موضوع: احداث اداره ثبت اسناد وامالك جوین 
 4- ش��رح مختصری از مش��خصات کار: انجام عملیات اجرایی مربوط به احداث س��اختمان 
اداره ثبت اس��ناد و امالك جوین در دو طبقه به مساحت 800 متر مربع و تاسیسات برقی 

و مكانیكی  
 5- مبلغ اعتبارابالغی )12/000/000/000( ریال که از محل طرح تملك داراییهای سرمایه 

ای ملی تامین میگردد 
 6- شرکت ها متقاضی می بایست حداقل دارای رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی و گواهی صالحیت از لحاظ ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی باشند .
 7- از شرکتهای واجد شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ 97/11/24 
اسناد ارزیابی را دریافت و پس از تكمیل تا ساعت 13 مورخه 97/12/15 ضمن بارگذاری 
در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( یك نسخه به دبیرخانه این اداره کل واقع 

در مشهد ، تقاطع ارشاد و خیام ، طبقه سوم تحویل و رسید دریافت نمایند .
 ضمنا تاکید میگردد کلیه مراحل مربوط به تشریفات ارزیابی کیفی و مناقصه پیمانكاران 
و اخذ مدارك مناقصه صرفا از طریق س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( قابلیت 

پیگیری داشته و مورد قبول کارفرما میباشد .
 8- محل دریافت فایل اس��ناد مناقصه: س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت )س��تاد( به 

www.setadiran.ir آدرس الكترونیكی
 http://iets.mprog.ir :9- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 

ت اول
نوب

فراخوان برگزاری مجمع عمومی و عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین«
به اطالع کلیه اعضاء محترم س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان قزوین می رس��اند که نوبت اول مجمع عمومی س��ازمان در 
روزیكشنبه  مورخ 97/12/19 رأس ساعت  17 محل سالن اجتماعات حمداله مستوفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین 
تش��كیل م��ی گردد، لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود در مجمع فوق ش��رکت و یا وکالت نامه کتبی خ��ود را به همراه کارت 

عضویت سازمان به موکل مورد نظر جهت ارائه به مجمع تحویل نمایند. 
دستور جلسه : 1- انتخاب و استقرار هیئت رئیسه موقت سنی و انتخاب هیئت رئیسه اصلی مجمع عمومی

2- گزارش عملكرد ساالنه هیئت مدیره و اعالم نظر نسبت به آن
3- بررسی و تصویب ترازنامه سال 97

4- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 98
5- تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا برای سال 98

6- بررسی و تصویب حق الزحمه پیشنهادی برای اعضا هیئت مدیره ، بازرسان ، شورای انتظامی و... .
7- بررس��ی و اتخاذ تصمیم نس��بت به س��ایر اموری که طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به عهده نظام مهندس��ی اس��تان و در 

صالحیت مجمع عمومی می باشد.
 در صورت به حد نصاب نرس��یدن و عدم رس��میت یافتن نوبت اول ، مجمع عمومی نوبت دوم ، در روز پنجش��نبه مورخ 97/12/23 

رأس ساعت    17 لغایت 19 در سالن تبلیغات اسالمی واقع در چهارراه عمران تشكیل می گردد.
 هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
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پروانه کس��ب کتاب و ل��وازم التحریر فروش��ان  به 
ش��ماره  2636543  و شماره پروانه 6/2  به تاریخ 
ص��دور 1376/5/9  متعلق به آقای س��عید علمدار 
قهفرخی فرزند س��ید آقا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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97
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز س��واری رنو تیپ لوگان به رنگ سفید-  
 D286658 روغن��ی م��دل 1393 ب��ه ش��ماره موت��ور
وشماره شاس��ی NAPLSRALDE1222251 به شماره 
پ��الک 54-385ط44 مفق��ود گردی��ده و از درج��ه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س��بز و کلیه مدارک خودروی پژو 405GLX مدل 
1383 رنگ مش��كی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 764 ه 82 
ایران 36 ش��ماره موت��ور 12483062247 و ش��ماره 
شاسی 83028603 به مالكیت حسین مهرپور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ع 9
71
69
27

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شكستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد نسبت به خرید  اقالم  با مشخصات مشروحه ذیل  از طریق مناقصه از تامین کنندگان  واجد شرایط اقدام نماید: 
1-نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات کلی مناقصه :

رشته و پایه مورد نیازمحل تامین اعتبارنام و محل پروژهشماره مناقصه
تضمین شركت در فرآیند 

ارجاع كار)ریال(

97-51
خرید دو دستگاه دیزل 

63kva 300 وkva ژنراتور

منابع عمرانی ، اسناد خزانه اسالمی دوساله به تاریخ سر رسید 99/4/23 ) 15٪ سود 
حفظ قدرت خرید طبق قانون بودجه سال 97 به صورت روزشمار ، به مبلغ پیشنهادی 

اضافه خواهد گردید (

تولیدكنندگان داخلی و یا دفاتر و نمایندگی های 
فروش تولیدكنندگان داخلی ، مجاز به شركت در 

این مناقصه می باشند .
247/000/000

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 8 صبح مورخه  97/11/23  لغایت تا ساعت 19 مورخه  97/11/28  در سایتهای http://iets.mporg.ir  و سامانه تدارکات الكترونیكی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط تامین کننده، از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت  انجام خواهد شد. 
*نكته مهم*: تامین کنندگان جهت ش��رکت در مناقصه حتمَا می بایس��ت در بازه ی زمانی فوق نس��بت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الكترونیكی دولت اقدام نمایند ، در غیر این 
صورت امكان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت.    4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یكی از صور درج شده 

در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت 45 روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهاد ها معتبر بوده و به همان میزان قابل تمدید باشند.

6-سایتهای ثبت آگهی : http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir ,     7-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 19 مورخه  97/12/09   از طریق 
س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت  ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت واصل ش��ود ترتیب اثر داده نخواهد ش��د.   8- مكان تحویل اس��ناد : از طریق سامانه 
تدارکات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir      9-زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه درساعت 08:30 صبح  مورخه  97/12/11   در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

بازگشایی خواهد شد.     10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.      11-به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان12-هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
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w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

مجلس براى بررسى گرانى هاى اخير، جلسه «غيرعلنى» برگزار مى كند  عضو هيئت رئيسه مجلس از برگزارى جلسه غير علنى مجلس براى بررسى وضعيت اقتصادى كشور و گرانى هاى اخير خبر داد.
محمدعلى وكيلى اظهار داشت: مجلس روز شنبه هفته آينده نشست غيرعلنى براى بررسى آخرين وضعيت اقتصادى كشور برگزار مى كند كه احتماالً چهار ساعت به طول خواهد انجاميد. در اين جلسه محمدباقر نوبخت 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و تجارت، محمد شريعتمدارى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، سيد محمود حجتى وزير جهاد كشاورزى و بيژن زنگنه وزير نفت حضور خواهند داشت. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r واردات گوشت با ارز نيما و 4 درصد حقوق گمركى 
با تصويب هيئت وزيران و با هدف تأمين نياز هاى مصرفى، واردات گوشــت با ارز نيما و 
حقوق گمركى چهار درصد مجاز شد. يك سال قبل هيئت دولت حقوق ورودى واردات 

گوشت گوساله را به 12 درصد كاهش داده بود.

آزادسازى سهام عدالت براى سال نو 
فرهاد دژپســند، وزير اقتصاد و دارايى در پاسخ به اين پرسش كه براى سال نو يا پيش 
از آن چه خبر خوشحال  كننده اى براى مردم داريد، گفت: تالش داريم تا سهام عدالتى 
كه مردم دارند را آزاد كنيم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به يك كاالى سرمايه اى 

تبديل كنند.

انتقاد به فرايند تعيين دستمزد كارگران
رئيس كميســيون ماليات، كار و تأمين اجتماعى اتاق بازرگانى ايران با انتقاد از فرايند 
فعلى تعيين حقوق و دستمزد كارگران، گفت: متأسفانه كارگران «وجه المصالحه» جريانات 
سياسى در كشور شده اند. محمود تواليى افزود: با توجه به تأثير متفاوت ميزان دستمزد 
كارگران بر هزينه هاى تمام شده واحدهاى توليدى، تعيين درصد خاص افزايش دستمزد 

براى همه واحدها اشتباه است.

كشتى هاى ماهيگيرى چينى ضوابط را رعايت نكنند، 
توقيفشان مى كنيم

هادى حق شــناس، معاون ســازمان بنادر 
و دريانــوردى درباره نظارت بر كشــتى هاى 
ماهيگيرى چينى در آب هاى ايران، گفت: با 
توجه به اينكه اين كشتى ها با پرچم ايران تردد 
مى كنند، ما به آن ها كشتى ايرانى مى گوييم، 
اما بايد در فاصله 10 مايلى از ساحل و عمق 
200 مترى دريا اقدام به ماهيگيرى كنند و 
اگر اين قوانين را رعايت نكنند، توقيف خواهند شــد. 82 درصد انرژى غذايى مورد نياز 
مردم از توليدات داخل تأمين مى شود. عباس كشاورز، معاون وزير جهاد گفت: در سال 
92، حدود 54 درصد از انرژى غذايى مورد نياز مردم از توليد داخلى تأمين مى شد كه 

اين ميزان در حال حاضر به 82 درصد افزايش يافته و به وضعيت پايدار رسيده است.

سيگارى ها 380 ميليارد تومان ماليات دادند 
طبق آمار بانك مركزى در 9 ماه امســال، 380 ميليارد تومان ماليات بر فروش سيگار 
وصول شــد. براساس آمار 9 ماه بانك مركزى اين رقم نسبت به مدت مشابه سال 96، 
رشد 35.6 درصدى دارد و حدود 100 ميليارد تومان افزايش يافته است. مصوب 9 ماه 
امسال 400 ميليارد تومان بود و درآمد كل سال جارى نيز 530 ميليارد تومان در نظر 

گرفته شده است. 

تبعيض در اعطاى سبد كاال بايد اصالح شود
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در اعطاى سبد كاال به مردم عملكرد 
بسيار نامطلوبى داشته و مردم بشدت از تبعيض و بى عدالتى پيش آمده در اين موضوع 
ناراضى هستند.حسينعلى حاجى دليگانى با انتقاد از عملكرد دولت در نحوه توزيع سبد 
كاال، گفت: دولت در اعطاى سبد كاال به مردم عملكرد بسيار نامطلوبى داشته به طورى 

كه امروز دغدغه بسيارى از مردم دريافت سبد كاال است.

نصب كارتخوان در مطب جلوگيرى از فرار مالياتى پزشكان 
ناصر موسوى الرگانى، عضو كميسيون اقتصادى مجلس با تأكيد بر اينكه نصب كارتخوان 
در مطب پزشكان ابزارى براى شفافيت درآمدى و جلوگيرى از فرار مالياتى است، گفت: 
اين اقدام و همچنين اخذ 10 درصد دســتمزد پزشكان به عنوان ماليات، سبب ايجاد 

عدالت خواهد شد. 

خبر

اگر اين قوانين را رعايت نكنند، توقيف خواهند شــد. 

 گروه پژوهشى اقتصاد  هرســال رديف هايى 
از اليحــه بودجه تحت عنوان «كمك به اشــخاص 
حقيقى و حقوقى» در مجلس تصويب مى شود. اين 
مبالغ طبق قانون به برخى از دســتگاه هاى اجرايى 
داده مى شود و با تشخيص باالترين مقام اجرايى هر 
دستگاه به افراد يا سازمان هايى داده مى شود كه در 

راستاى اهداف و وظايف دستگاه فعاليت مى كنند.

  پيشينه قانونى 
قانون «كمك به اشــخاص حقيقــى و حقوقى» در 
ماده 71 قانون محاســبات عمومى كشور در تاريخ 
اول شهريور سال 1366 به تصويب مجلس شوراى 
اســالمى وقت رســيد و قرار بر اين شد كه ضوابط 
پرداخت اين قبيل كمك هــا در آينده به تصويب 

مجلس برسد.
 طبق اين مصوبه دولت مكلف شــد تا بر مصرف 
اعتباراتى كــه به عنوان كمــك از محل بودجه 
پرداخت مى شود، نظارت كند و نحوه نظارت هم 
تابع آيين نامه اى شــد كه بنا به پيشــنهاد وزارت 
اقتصاد و دارايــى و وزارت برنامه و بودجه تهيه و 
به تصويــب هيئت وزيران برســد. (منبع: قانون 

محاسبات عمومى كشور) 
پس از آن در سال 1378 مجلس قانون ضوابط اين 
پرداخت ها را در 5 ماده تحت عنوان «ضوابط پرداخت 
كمك و يــا اعانه به افراد و مؤسســات غير دولتى 
موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومى كشور» 
تصويــب كرد. متن كامل اين قانون را مى توانيد در 

سايت مركز پژوهش هاى مجلس مطالعه كنيد. 
(منبع: قانون ضوابط پرداخــت كمك و يا اعانه به 
افراد و مؤسسات غير دولتى موضوع ماده (71) قانون 

محاسبات عمومى كشور)
بار ديگر كه پاى اين موضوع به شــكل جدى در 
مجلس شوراى اســالمى باز شد در سال 93 بود. 
در اين سال مجلس شــوراى اسالمى در جريان 
بررسى طرح «الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى 
از مقررات مالــى دولت» در مــاده 40 اين طرح 
موافقت كرد كه دستگاه هاى اجرايى مجاز به كمك 
به اشــخاص حقيقى و حقوقى از محل اعتبارات 
قوانين بودجه سنواتى مى باشند و شروطى براى آن 
تعيين كردند، از جمله آنكه بر اساس بند (ب) اين 
ماده، دستگاه هاى اجرايى موظفند نسبت به اخذ 

شماره ملى اشخاص حقيقى گيرنده و يا سهامداران 
و صاحبان ســهم  و اعضاى هيئت     مديره و بازرس 
يا بازرسان قانونى اشخاص حقوقى گيرنده كمك 
و درج آن در بانك اطالعاتى كه توســط معاونت 
برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور براى 
اين منظور ايجاد مى گردد، اقدام و ســپس مبلغ 

كمك را پرداخت نمايند. 
گردش عمليات مالى (دريافت هــا و پرداخت ها) و 
حســاب ساالنه اشــخاص حقوقى كمك گيرنده و 
انطباق هزينه هاى انجام شده توسط كمك گيرنده 
بــا اهداف اعالم شــده توســط دســتگاه اجرايى 
پرداخت كننــده  كمك بايد توســط حســابرس و 
بازرس قانونى كمك گيرنده رسيدگى شود و نتيجه 
رسيدگى توسط دستگاه اجرايى كمك كننده تا پايان 
شهريورماه سال بعد به معاونت برنامه ريزى و نظارت 

راهبردى رئيس جمهور ارسال گردد. 
(منبع: تعيين شــروط دســتگاه هاى اجرايى براى 
كمــك مالى بــه اشــخاص حقيقــى و حقوقى) 
پس از آن به واسطه تصويب مجلس، دولت سامانه اى 
براى نظارت بر نحوه هزينه كرد اين بودجه راه اندازى 
كرد كه هم اكنون زير نظر سازمان برنامه و بودجه 

اداره مى شــود. (ســامانه ثبت كمك دستگاه هاى 
اجرايى به اشخاص حقيقى و حقوقى)

  آيا كمك به افراد حقيقى و حقوقى از 
محل بودجه دولتى درست است؟ 

تقريباً هر سال در زمان تصويب اليحه بودجه سخنى 
از اين موضوع در صحن مجلس مطرح مى شــود، 
معمــوالً هنگامى كه دولت كســرى بودجه دارد و 
نمايندگان مى خواهند براى جلوگيرى از اصراف و 
جبران كسرى بودجه مواردى غير ضرور را از اليحه 
حذف كنند و نخســتين رديف هايــى كه به ذهن 
همه مى رسد كه بايد حذف شوند بودجه «كمك به 
اشــخاص حقيقى و حقوقى» است، اما آيا واقعاً اين 

رديف هاى بودجه ضرورى نمى باشند؟ 
بايد گفت «نه». زيرا بسيارى از افراد و سازمان هايى 
وجود دارند كه در ساختار قانونى و حاكميتى كشور 
نيستند و سهمى از بودجه ندارند، اما فعاليت آن ها 
در راســتاى اهداف و وظايف دستگاه هاى اجرايى 
اســت. براى مثال اكثر موارد مصرف اعتبار كمك 
به اشــخاص حقيقى و حقوقي غير دولتي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي كه در اليحه بودجه سال 

98، حدود 100 ميليارد تومان اســت، مى تواند به 
هنرمندانى داده شــود كه در حال خلق اثرى براى 
پيشــبرد اهداف فرهنگى انقالب اسالمى هستند، 
مى تواند به كارگردانى براى تهيه فيلم سينمايى با 
موضوع شناساندن شهداى مدافع حرم داده شود و 
اختصاص اين بودجه مى تواند به او كمك شــايانى 
بكند و يا بودجه كمك به اشخاص حقيقى و حقوقى 
كه در اختيار مجلس شوراى اسالمى است، مى تواند 
به سازمان هاى مردم نهاد و يا طرح هاى دانشگاهى 
داده شود كه در زمينه قانون گذارى در حال كمك 
به كميســيون هاى تخصصى و نمايندگان مجلس 
هســتند. اين ها طبيعى اســت، زيرا هر چقدر هم 
ساختار قانونى و بروكراسى در كشور ايجاد شود باز 
هم افراد و مجموعه هايى هستند كه در اين ساختار 
نمى گنجند، ولى فعاليت آن ها در راستاى فعاليت 

دستگاه هاى اجرايى است.
با توجه به توضيحات باال مى شود گفت كه احتماالً 
مشكل بســيارى از نمايندگان مجلس و نخبگان 
كشور با غير شــفاف بودن مبناى هزينه كرد اين 
مبالغ است، نه با اصل در اختيار قرار دادن اين بودجه 

به دستگاه ها و نهاد هاى حاكميتى.

 ردپاى كمك به اشخاص حقيقى و حقوقى 
در اليحه بودجه سال 98

طبق بررسى هاى انجام شــده «كمك به اشخاص 
حقيقــى و حقوقــى» در اليحه بودجه ســال 98، 
شامل هفت رديف بودجه ذيل عنوان دستگاه هاى 
اجرايى اســت كه شــامل اين قانون مى شــود كه 
مبالــغ آن در اينفوگرافى زير آمده اســت. مجموع 
اين مبالغ182,522,000,000 تومان مى باشد كه 
كاهش حدود 100 ميلياردى نسبت به سال 97 پيدا 
كرده است. همچنين رديف بودجه مربوطه بعضى 
از دستگاه هاى اجرايى مانند وزارت علوم و سازمان 
ميراث فرهنگى كه در سال 97 در مجموع حدود 60 
ميليارد به خود اختصاص داده بود، در اليحه بودجه 

سال 98 حذف شده اند.

 اطالعات سامانه را 
در اختيار عموم قرار دهيد  

 اختصاص اين بودجه به دستگاه هاى اجرايى كشور 
بر اساس قانون كامالً درست است، زيرا مى تواند به 
بسيارى از افراد يا سازمان هايى كه در چارچوب 
دولتى كشــور فعاليت نمى كننــد، كمك كند و 

فعاليت آن ها را تسريع بخشد. 
اما نكته مهمى كه در موضوع قانون بودجه «كمك 
به اشخاص حقيقى و حقوقى» وجود دارد، سامانه اى 
اســت كه به موجب تصويب مجلس در سال 93، 
توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست 
جمهورى راه اندازى شــد كه هــم اكنون زير نظر 

سازمان برنامه و بودجه كشور اداره مى شود.
مبلغ بودجه كمك به اشخاص حقيقى و حقوقى 
در بودجه 98، چيزى در حدود 182 ميليارد تومان 
مى باشد. با توجه به اين عدد بهتر است سامانه ثبت 
اين كمك ها به صورت شفاف در اختيار عموم مردم 
قرار بگيرد تا مبناى هزينه كرد و توزيع اين مبالغ 

براى همه مشخص شود.
بهتر است سازمان برنامه و بودجه با شفاف سازى، 
اطالعات اين سامانه را در اختيار عموم قرار داده تا 
مشخص شود كدام اشخاص حقيقى و حقوقى اين 
كمك هاى بالعــوض را دريافت مى كنند و مبناى 
هزينه كرد آن را براى همه مردم مشخص كند و با 
نظارت عمومى است كه مى توان مطمئن شد مبالغ 

اين بودجه در مسير اهداف آن مصرف مى شود. 

با شروع بررسى اصالحات بودجه در مجلس يكى از تاريك ترين بخش هاى بودجه 98، قابل بررسى خواهد بود 

شفاف سازى در كمك به اشخاص حقيقى و حقوقى

   چهارشنبه 24 بهمن 1397 7 جمادى الثانى 1440 13 فوريه 2019   سال سى و دوم  شماره 8902 

آگهي دعوت مجمع عمومي شرکاء 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 

ارقام پویا)حسابداران رسمی( به 
شماره ثبت 1015

از ش��رکای موسس��ه حسابرس��ی و خدمات 
مدیری��ت ارقام پویا دعوت می ش��ود جهت 
ش��رکت در مجمع عمومی شرکاء ، در تاریخ 
5 اسفند ماه 1397 رأس ساعت 8 صبح در 
محل دفتر مرکزی موسسه واقع در مشهد، 
بل��وار وکی��ل آباد، بین وکیل آب��اد 8 و 10، 

پالک 78 حضور به هم رسانند. 
اعض��ای                                  انتخ��اب   : جلس��ه  دس��تور 

هیئت مدیره )ترمیم(
رییس هیئت مدیره
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اعالم عمومی الیحه عوارض سال 1398 شهرداری بشرویه 
به اطالع می رس��اند: عوارض س��ال1398 شهرداری طی مصوبه 160 
مورخ 1397/11/14 ش��ورای محترم اس��المی ش��هر تصویب و جهت 
اس��تحضار اعالم عمومی می گردد.  جهت کس��ب اطالعات بیشتر به 

سایت شهرداری به آدرس www.boshrooyeh.ir  مراجعه نماید.
  حسین باللی : شهرداری بشرویه  
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی چاه سادات 
چناران به شماره ثبت 312تاریخ انتشار آگهی :97/11/24

جلس��ه مجم��ع عمومی عادی به طورف��وق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی تولیدی توزیعی چاه س��ادات چناران رأس 
س��اعت 16:30 روز جمع��ه م��ورخ 97/12/10 در محل جاده سنتو-روس��تای س��اغروان -میالن پاس��گاه س��لطان آباد-

مس��جد امیرالمومنین)ع( برگزار میگردد .لذا از کلیه اعضای دعوت می ش��ود با در دس��ت داشتن کارت ویا دفترچه 
عضویت رأس ساعت مقرردر محل مذکور حضور بهم رسانید ویا وکیل /نماینده خود را کتبَامعرفی نمایید . به اطالع                          
می رس��اند که به موجب ماده 18 آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی ، تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی 
و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود . واعضای متقاضی اعطا ی نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود  
حداکثر تا تاریخ 97/12/1درمحل دفترش��رکت تعاونی حاضرتا پس از احرازهویت وتایید وکالت برگه ورود به مجمع 
را دریافت دارند. ضمنا افرادی که کاندیدای تصدی سمتهای هیئت مدیره وبازرسی می باشندحداکثر یک هفته قبل 

از زمان برگزاری مجمع عمومی درخواست خود رابه دفتر تعاونی ارائه نمایند. 
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس  2-طرح وتصویب صورتهای مالی سال 95و96

3-خرید زمین جهت دپوی آب قنات وتصمیم گیری در خصوص ساخت استخر ذخیره آب 
4-حسابرس��ی اس��ناد مالی شرکت تعاونی از ابتدای تاسیس    5-تصمیم گیری در خصوص دریافت وجه بابت انتقال 

سهام بین اعضا    6-تمدید اجاره قنات وهزینه های جانبی   7-طرح وتصویب بودجه سال 97
8-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 98      9-انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره وبازرسان اصلی وعلی البدل

هیئت مدیره شرکت تعاونی چاه سادات
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی چاه سادات چناران 
به شماره ثبت 312 تاریخ انتشار آگهی :97/11/24

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی 
تولیدی توزیعی چاه س��ادات چناران رأس س��اعت15:30 
س��نتو- ج��اده  مح��ل   در   97/12/10 م��ورخ  جمع��ه  روز 

روس��تای ساغروان- میالن پاس��گاه سلطان آباد - مسجد 
امیرالمومنی��ن )ع(برگزار میگ��ردد .لذا از کلیه اعضا 
دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه 
عضویت رأس س��اعت مقرردر محل مذکور حضور بهم 
رسانید ویا وکیل /نماینده خود را کتبَامعرفی نمایید. 
به اطالع می رس��اند  که به موج��ب ماده 18 آئین نامه 
نحوه تش��کیل مجامع عمومی تع��داد آرای وکالتی هر 
عض��و حداکثر 3 رای و هر ش��خص غی��ر عضو تنها یک 
رأی خواه��د بود واعض��ای متقاضی اعط��ای نمایندگی 
می بایس��ت به هم��راه نماینده خود حداکث��ر تا تاریخ 
97/12/1 در مح��ل دفتر ش��رکت تعاونی حاضر تا پس 
از اح��راز هویت وتائی��د وکالت برگ��ه ورود به مجمع 
را دریافت دارند دس��تور جلس��ه : 1-ط��رح وتصویب 
اساس��نامه جدید ش��رکت تعاون��ی براس��اس آخرین 
تغییرات قانون  2-اصالح بند 36اساسنامه وافزایش 
تعداداعض��ای اصل��ی هیئ��ت مدی��ره از 3ب��ه 5نف��ر   
3-افزایش تعداد بازرسین شرکت از 1به 2نفر اصلی 

ویک نفر علی البدل 
هیئت مدیره شرکت تعاونی چاه سادات
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آگهی مزایده- نوبت اول
سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفراورده های 
دارد  درنظ��ر  س��بزوار  ش��هرداری  کش��اورزی 
نس��بت به واگذاری تاالر رستوران پارک ایرانی 
باقیم��ت کارشناس��ی  کتب��ی  ازطری��ق مزای��ده 
مدت5س��ال  ب��رای  واج��اره  ره��ن  بص��ورت 
نماید.متقاضیان  قاب��ل تمدیداق��دام  ویکدوره 
واج��د ش��رایط می توانن��د ب��رای کس��ب اط��الع 
بیش��تربه س��اختمان اداری س��ازمان به نشانی 
کارگر-ضلع  خراس��ان رضوی-س��بزوار-میدان 
ش��رقی پ��ارک جانب��ازان مراجع��ه ویاباش��ماره 
تلفن های44291311-44291141-051تم��اس 
حاص��ل نمایند.آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها 
ب��ه دبیرخانه س��ازمان ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز 
یکشنبه97/12/12می باشد.پیشنهادات واصله روز 
دوشنبه97/12/13ساعت10صبح بازگشایی می گردد.

 احسان امامی- رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی 
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مناقصه عمومی دومرحله ای
 قابل توجه تولید کنندگان

اداره کل نوس��ازی، توس��عه و تجهی��ز مدارس خراس��ان رضوی در نظ��ر دارد از محل 
اعتبارات دولتی براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به خرید تجهیزات تاسیسات 
گرمایش��ی و سرمایش��ی اقدام نماید .لذا از کلیه تولیدکنندگان واجد شرایط  دعوت 
به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد  مناقصه و ارزیابی تا مورخ 97.11.27 به سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
تلفن تماس:37681713

تاریخ تحویل پاکت تضمین  و ارزیابی به دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس: 
تا ساعت 12 مورخ  97.12.08

تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و ارائه سایر اسناد در سامانه ستاد:  تا ساعت 12 مورخ  97.12.08
محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات              

تاریخ  بازگشایی پیشنهادات : 97.12.12 ساعت 8.30  صبح
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس��ناد ، تحویل اس��ناد و بازگش��ایی در س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

م��دل1396  سبزس��اندرای  وب��رگ  ماش��ین  کارت 
شاس��ی  ش��ماره  12ای��ران346د15  پ��الک  ش��ماره 
موت��ور ش��ماره    NAPBSRBUAH1053237(VIN(

K4MS697W002350  نام مالک خانم طاهره ثقه االسالمی 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
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شناس��نامه مالکیت )برگ سبز ( س��واری پراید جی 
ال ایکس آی  مدل 1388 به ش��ماره انتظامی  236 
ه55 ایران 12 به ش��ماره موتور 3094844 و شماره 
شاسی S1412288030487 بنام منوچهر ذاکری کالت 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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برگ س��بز موتور س��یکلت پ��رواز م��دل 1391 رنگ 
مشکی به شماره انتظامی 41841/767 شماره موتور 
 N2N125R9110917 156 و شماره شاسیFMi228990
ب��ه مالکیت جواد درودگر جعفری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز خ��ودروی پراید جی تی ایک��س آی مدل 
1386 رن��گ س��فید به ش��ماره انتظام��ی 833ج36 
ایران 36 ش��ماره موتور 2078528 و ش��ماره شاسی 
ب��ه مالکی��ت مه��دی راس��تگو   S1412286178224

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت اقام��ت و کارت کارگ��ری اتب��اع خارج��ی  
آقای جمش��ید امیری فرزند حس��ن به شماره 
خان��وار   ش��ماره  و   39090733 اختصاص��ی 

922292758مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
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آ
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کارت کارگ��ری اتب��اع خارج��ی  آق��ای 
اصغر امیری فرزند حس��ن به ش��ماره 
اختصاص��ی 30852180 مفقود و فاقد 

اعتبار میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز وسند پراید SE131 مدل 1393شماره پالک 
36ایران345ص86  شماره موتور5199576شماره 
شاس��ی NAS411100E3685337 ن��ام مالک ولی اله 
شاه تقی زاده مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد 
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س��ند و ب��رگ س��بز خ��ودروی س��واری پرای��د دی 
ام ه��اچ ب��ک م��دل 1385 رن��گ مش��کی متالیک به 
ش��ماره انتظامی 819ص35 ایران 74 شماره موتور 
1504124 و ش��ماره شاس��ی S1442285177555 به 
مالکیت وهاب مهدی پور مش��هدی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
97
17
19
8
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گه
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آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی 
اترک ش�یمی شرق ش�رکت سهامی 
خ�اص به ش�ماره ثب�ت 25858 و 

شناسه ملی 10860189580
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
 1397,05,11 م��ورخ  س��الیانه  ع��ادی 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - روزنامه 
درج                                                             جه��ت  ق��دس  کثیراالنتش��ار 

آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)376666(

س
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آگهی تغییرات ش�رکت فنی مهندسی دلتا اسرار 
ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 1464 و 

شناسه ملی 10380137970 
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 

1395،04،23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
 آقای عل��ی پاکدل کد ملی 0793725488 به س��مت 
رئی��س هیئ��ت مدی��ره - خان��م فاطمه قزی ک��د ملی 
0790950881 ب��ه س��مت نایب رئیس هیئ��ت مدیره 
آقای محم��د پاکدل کد ملی 0793628024 به س��مت 
مدی��ر عامل و عض��و هیئت مدیره انتخ��اب گردیدند. 
- کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت با 
امض��ای مدیر عامل یا رئیس هیئ��ت مدیره، همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.      
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )376718(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
تاریخ انتشار 97/11/24

جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده نوبت اول ش��رکت 
تعاون��ی مس��کن آزاد تعاونگ��ران فت��وح ت��وس در 
س��اعت 8 صبح روز یکش��نبه م��ورخ 1397/12/5 در 
مح��ل پروژه ب��ه آدرس آزادی 80 مجتمع مس��کونی 
اری��کا برگزار می ش��ود. از کلیه اعض��ا محترم تقاضا             
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 
در جلس��ه حضور بهم رسانند.طبق ماده 19 آیین نامه 
اجرای��ی مجامع عموم��ی ، اعضای محترم��ی که امکان 
حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق 
رأی خ��ود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
محول نمایند که در ای��ن صورت تعداد آرای وکالتی 
هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیرعضو تنها 
یک رای خواهد بود.اعض��ا متقاضی اعطا نمایندگی با 
در دس��ت داشتن کارت ملی و برگ س��هام به همراه 
وکیل موردنظر خود باید تا تاریخ 1397/12/1 به محل 
دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های 
مزبور توس��ط مقام مجاز ، ورق��ه ورود به مجمع برای 

فرد نماینده صادر گردد .
دستور جلسه :اصالح ماده 5 اساسنامه

-تمدید مدت فعالیت تعاونی
 هیئت مدیره 

97
17
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7

آگهی مزایده )نوبت دوم(
سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفراورده های 
دارد  درنظ��ر  س��بزوار  ش��هرداری  کش��اورزی 
نس��بت به واگذاری بازار ن��وروزی بمدت10روز 
مزای��ده  ازطری��ق  در ده��ه آخراس��فندماه 97 
کتبی باقیمت کارشناس��ی بص��ورت اجاره اقدام 
نماید.متقاضی��ان می توانن��د برای کس��ب اطالع 
بیش��تر به س��اختمان اداری س��ازمان به نشانی 
کارگر-ضلع  خراس��ان رضوی-س��بزوار-میدان 
ش��رقی پ��ارک جانب��ازان مراجع��ه ویاباش��ماره 
تلفن های44291311-44291141-051تم��اس 
حاص��ل نمایند.آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها 
به دبیرخانه س��ازمان تا پایان وق��ت اداری روز 
 ش��نبه 97/12/4می باشد.پیش��نهادات واصل��ه 
روز یکشنبه 97/12/5س��اعت10صبح بازگشایی 

می گردد.
 احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی مشاغل 

شهری و فراورده های کشاورزی 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

ما با ناشران بخش خصوصى دعوا نداريم   تسنيم: رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى گفت:ما با ناشران بخش خصوصى دعوا نداريم، اما كتاب هاى كمك درسى بايد ساماندهى شوند تا به فرايند 
تربيتى و آموزشى مدارس كمك كنند. حجت االسالم على ذوعلم افزود: متأسفانه برخى مؤسسات خصوصى فرايند را به گونه اى ترسيم مى كنند و مدعى مى شوند با شيوه اى بهتر از كتاب هاى درسى، مسائل را توضيح 

داده اند. تبليغات مؤسسات خصوصى بازار گرمى است تا آن ها را توجيه كنند با استفاده از كتاب هاى كمك درسى در رقابت نادرست كنكور موفق مى شوند.

رئيس اداره بيولوژيك سازمان غذا و دارو تشريح كرد
فراخوان دوباره

واكسيناسيون كودكان متولد 95 به بعد 
ايسنا: دكتر علــى واشقانى درباره 
فراخوان تازه براى واكسيناســيون 
كودكان متولد سال 95 به بعد گفت: 
فلج اطفال سه تيپ ويروس دارد. در 
ابتدا واكسن خوراكى توليدى ما هر 
ســه نوع ويروس را داشت، اما ايران 
هم مانند ساير كشــورها در قالب 
برنامه ريشه كنى فلج اطفال ملزم شد 

از نوع سه ظرفيتى واكســن خوراكى به نوع دو ظرفيتى آن پيش رود، زيرا نوع 
دو فلج اطفال مدت ها بود كه در دنيا گزارش نشــده بود؛ بنابراين سازمان جهانى 
بهداشت تصميم گرفت ويروس نوع دو را از واكسن خوراكى حذف كند. در سال 
2016 اين موضوع اجرا شــد و گفته شــد كه همه كشورها ملزم هستند كه از 

واكسن سه ظرفيتى به دو ظرفيتى سوئيچ كنند.
وى افزود: كشــورهايى كه واكسن خوراكى سه ظرفيتى را به دو ظرفيتى تغيير 
دادند، بايد در چهار ماهگى نوزادان يك واكسن فلج اطفال تزريقى هم تزريق كنند. 
ما هم اين برنامه را از چهارم ارديبهشت سال 95 اجرا كرديم و يك واكسن تزريقى 

هم به برنامه واكسيناسيون اضافه شد.
واشقانى گفت: در ســال اجراى مأموريت سازمان بهداشت جهانى در كشورها، 
تأمين واكســن تزريقى توسط يكى از توليدكنندگان در 55 كشور دچار مشكل 
شد و واكسن را سهميه بندى كردند.در ايران هم واكسن تزريقى را در مناطقى با 
اولويت بيشتر مثل استان هاى هم مرز با افغانستان و پاكستان، تزريق مى كردند. در 
حال حاضر كه واكسن تأمين شده است، كودكان متولد 95 به بعد در 9 استان 
فراخوان شده اند تا واكسن تزريقى را دريافت كنند. كودكانى كه قبل از اين تاريخ 
متولد شدند، نوع سه ظرفيتى را دريافت كردند و واكسيناسيونشان كامل است و 

نيازى به واكسن تزريقى ندارند.

مديركل عتبات سازمان حج و زيارت خبر داد
90 هزار ثبت نام براى عتبات نوروزى

مهر: مديركل عتبات عاليات سازمان 
حج و زيارت از پايان پيش ثبت نام 
عتبات نوروزى خبر داد و گفت: 90 
هزار نفر در اين دوره پيش ثبت نام 
را انجام داده اند و اعزام زائران از 24 

اسفند ماه آغاز مى شود.
مرتضى آقايى با اشاره به اينكه اعزام 
متقاضيان تا 8 ارديبهشــت ماه به 

طول مى انجامد، گفت: روز شنبه نتايج قرعه كشى و اولويت ها مشخص مى شوند 
و پس از آن به متقاضيان اعالم مى شود كه بر اساس اولويت ها در روز اعالم شده 
ثبت نام اصلى را انجام دهند.وى تأكيد كرد: تمامى 90 هزار نفر را در قرعه كشى 
شركت مى دهيم و اولويت هايى كه پايين تر هستند نسبت به بقيه ارجحيت دارند.
آقايى افزود: ظرفيت اعزام نوروزى 60 هزار نفر اســت، اما ما براى پس از نوروز و 
مناسبت هاى ماه هاى رجب و شعبان نيز پيش ثبت نام را انجام داده ايم و متقاضيان 

مى توانند در اين ايام نيز سفر زيارتى خود را داشته باشند.

رئيس سازمان سنجش:
براى كنكور 99 تنها يك مدل سؤال طراحى مى شود

ســنجش  ســازمان  رئيس  ايرنا: 
آموزش كشــور گفت: بر اســاس 
مصوبه شــوراى سنجش و پذيرش 
دانشجو، براى كنكور سال 99 تنها 
يك نوع سؤال از نظام جديد طراحى 
خواهد شــد.ابراهيم خدايى افزود: 
داوطلبــان نظام قديم بــر اين باور 
هســتند كه در كنكور 98 پذيرفته 

نمى شــوند و از امســال به فكر كنكور 99 هستند؛ در حالى كه به جاى نگرانى، 
بايد براى كنكور 98 تالش كنند.معاون وزير علوم گفت: بر اساس مصوبه شوراى 
سنجش و پذيرش دانشجو كه وزير علوم رئيس آن است، سال 98 آخرين سالى 

است كه دو سرى سؤال براى داوطلبان نظام قديم و جديد طراحى مى شود.
به گفته خدايى، براى كنكور سال 99 طبق مصوبه اين شورا، تنها يك نوع سؤال 
از نظام جديد طراحى خواهد شد. خدايى به اين دسته از داوطلبان توصيه كرد كه 
ابتدا براى كنكور 98 برنامه ريزى كنند و تصميم گيرى در مورد كنكور 99 بستگى 
به نظر شوراى سنجش و پذيرش دانشجو دارد.وى در عين حال گفت كه شوراى 
سنجش و پذيرش دانشجو سال آينده در مورد طراحى سؤال براى داوطلبان نظام 

قديِم متقاضى در كنكور 99 تصميم گيرى مى كند.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس تأكيد كرد
كارت هاى الكترونيكى دردى از كوله بران دوا نكرد

خانه ملت:نماينده مردم در مجلس 
الكترونيكى  كارت هاى  گفت:  دهم 
بدون هيــچ بهره اى روى دســت 

مرزنشينان مانده است.
رسول خضرى گفت: متأسفانه دولت 
نه تنها حال اقتصادى كوله بران را به 
عنوان مرزنشينان زحمتكش بهبود 
نبخشــيده، بلكه بــا اقدامات خود 

وضعيت اقتصادى آن ها را حادتر نيز كرده است.وى تصريح كرد: تضمين منافع 
ملى كشــور به طور مستقيم با تأمين اقتصاد معيشتى مرزنشينان در شرايطى 
گره خورده اســت كه 12 هزار كارت الكترونيكى براى كوله بران صادر شده؛ اما 
كارت هاى مذكور به هيچ وجه سود اقتصادى مناسبى براى كوله بران در برنداشته 
اســت.خضرى افزود: تا زمانى كه طرح هاى الكترونيكى براى كوله بران از منظر 
اقتصادى مثمر ثمر نباشد، دولت مى بايست معابركوله برى را تسهيل كند، زيرا 

آن ها در شرايط بسيار سخت اقتصادى روزگار مى گذرانند.

مقام قضايى خبر داد
بستن چند حساب كالهبردارى يارانه اى 

با 150 ميليون موجودى
رحمانى: سرپرست دادســراى ويژه جرايم رايانه اى مشهد از شناسايى و مسدود 
ســازى چند حســاب بانكى كه با عنوان به روز رســانى حســاب يارانه بگيران، 
اطالعات حســاب شــهروندان را ســرقت مى كردند خبر داد. قاضى حقدادى در 
تشــريح اقدامات صورت گرفته به قدس گفت: چندى پيش پيامك هاى انبوهى 
براى شــهروندان در سراسر كشــور ارسال شــد كه در پى آن از دريافت كننده 
آن خواســته شده بود به نشــانى اينترنتى اعالم شــده در متن پيامك با عنوان

 www.Yaranehe.com مراجعه كنند و مشخصات خود را به روز كنند، در غير 
اين صورت پرداخت يارانه آن ها با مشــكل رو به رو و يا قطع خواهد شــد. با ورود 
دادستانى كل كشور در همان لحظات اوليه به ماجرا سرشماره ارسال پيامك انبوه 
مورد استفاده و سايتى كه شهروندان به آن ارجاع شده بودند، مسدود گرديد.كمى 
بعد هم تعدادى از شهروندان كه در دام كالهبرداران گرفتار شده و به سايت جعلى 
مراجعه كرده و پس از وارد كردن اطالعات شخصى، مشخصات حساب بانكى آن ها 
به سرقت رفته بود، با مراجعه به دادسراى ويژه فضاى مجازى مشهد اعالم شكايت 
كردند.وى تصريح كرد: بر همين اساس هم ماجرا در دستور كار مركز واكنش سريع 
جرايم رايانه اى استان خراسان رضوى قرار گرفت و پس از ردگيرى حساب هايى كه 
براى واريز وجوه به سرقت رفته از آن استفاده مى شد، تعدادى حساب شناسايى و 
در پى آن قبل از آنكه وجوه موجود در حساب ها توسط ديگر عوامل كالهبردارى به 
حسابى ديگر كه معموالً جعلى و... مى باشد؛ منتقل شود، در حالى حساب ها مسدود 
شــد كه حدود 150 ميليون تومان موجودى آن ها بود.اين ميزان موجودى نشان 
مى دهد كه از حســاب حدود 150 نفر در شهرهاى مختلف اين ارقام خارج شده 
است. قاضى حقدادى ادامه داد: در چند روز گذشته 10 مورد شكايت داشتيم كه 

حساب بانكى آن ها مورد سوء استفاده واقع شده بود.

خـــبر

دكتر علــى واشقانى درباره 
فراخوان تازه براى واكسيناســيون 
 به بعد گفت: 
فلج اطفال سه تيپ ويروس دارد. در 
ابتدا واكسن خوراكى توليدى ما هر 
ســه نوع ويروس را داشت، اما ايران 
هم مانند ساير كشــورها در قالب 
برنامه ريشه كنى فلج اطفال ملزم شد 

مديركل عتبات عاليات سازمان 
حج و زيارت از پايان پيش ثبت نام 

هزار نفر در اين دوره پيش ثبت نام 

مرتضى آقايى با اشاره به اينكه اعزام 
 ارديبهشــت ماه به 

نماينده مردم در مجلس 
الكترونيكى  كارت هاى  گفت:  دهم 
بدون هيــچ بهره اى روى دســت 

رسول خضرى گفت: متأسفانه دولت 
نه تنها حال اقتصادى كوله بران را به 
عنوان مرزنشينان زحمتكش بهبود 
نبخشــيده، بلكه بــا اقدامات خود 

ســنجش  ســازمان  رئيس 
آموزش كشــور گفت: بر اســاس 
مصوبه شــوراى سنجش و پذيرش 
 تنها 
يك نوع سؤال از نظام جديد طراحى 
خواهد شــد.ابراهيم خدايى افزود: 
داوطلبــان نظام قديم بــر اين باور 
 پذيرفته 

خبر

 گروه جامعه/ محمود مصدق  هنوز هر 
گاه صحبت از كم فروشى به ميان مى آيد 
ناخود آگاه ذهن بســيارى از ما معطوف 
كاسبان بازار مى شود و نمايى از پيمانه و 
ترازوى آن ها را در ذهن تجسم مى كنيم.
غافل از آنكه گســتره اين مفهوم فراتر از 
يك حرفه است.ناگفته پيداست به دليل 
اهميــت يا فراگيرى مخاطبــان برخى از 
مشــاغل، آسيب اين معضل بيش از ساير 

حرفه هاست.
عملكرد پزشــكى كه زمانى اندك را براى 
ويزيت بيمار خــود اختصاص مى دهد يا 
مهندس و معمارى كه در ساخت سازه اى، 
اصول حرفه اى خويــش را قربانى منافع 
اقتصادى خود يا مالك ساختمان مى كند 

نيز مصداق كم فروشى است.
حرفه معلمى نيز از جمله مشــاغلى است 
كه متأســفانه گاه مى تــوان نمونه هايى از 
كم فروشى را در آن مشاهده كرد. معلمى 
كه يافته هاى علمى او سال ها تغيير نمى كند 
يا آنكه ترجيح مى دهد بخشى از زمان مؤثر 
تدريس را به برگزارى كالس هاى خصوصى 

اختصاص دهد نيز كم فروشى مى كند.

 كم فروشى در آموزش و پرورش 
هم وجود دارد

در حالى كه مديران و مســئوالن آموزش 
و پــرورش تمايــل چندانى بــراى تأييد 
كم فروشى برخى معلمان ندارند؛ چندى 
پيش حجت االســالم على اكبر كيخا، امام 
جمعه زابــل در گردهمايــى فرهنگيان 
منطقه سيســتان گفته بود: گزارش هاى 
رسيده نشــان مى دهد برخى معلمان در 
كالس درس، كم فروشى مى كنند؛ مطالب 
را نامفهــوم منتقل مى كنند تا دانش آموز 
مجبــور شــود در كالس خصوصى آن ها 
شــركت كند، چنيــن رفتارهايى ضمن 
آنكه به هيچ وجه قابل گذشــت نيســت 
هزينه هاى اضافى بر مردم تحميل مى كند.
ابراهيم ســحرخيز؛ معاون اسبق آموزش 
متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش هم 
در گفت و گو بــا ما مى گويــد: نمى توان 
موضوع كم فروشــى را كامًال رد كرد، اما 
تعداد اين گروه در مقابل اكثريت معلمان 
وظيفه شناس قابل توجه نيست در عين 
حال بايــد پذيرفت كم فروشــى و نمره 

فروشــى در آموزش و پرورش نيز وجود 
دارد همانطور كه دانشگاه از اين موضوع و 

معضل پايان نامه فروشى رنج مى برد.
وى در عين حال مى افزايد: اما نكته حايز 
اهميت اين است كه نمى توان در عملكرد 
معلمان موضوع مشــكالت معيشــتى و 
كاســته شــدن منزلت اجتماعى آن ها را 
ناديده گرفت. در مديريت، بحث انگيزش، 
موضوعــى بســيار مهم و تابــع عوامل و 
مؤلفه هاى مختلفى اســت كــه برخى از 
توانمندى هاى تخصصى  بــه  اين عوامل 
معلمان، وجــدان كارى و نگرش آن ها به 
سازمان خود بر مى گردد و بخش هايى از 
آن نيز بيرونى است همچون اعطاى پاداش 
و مزايا، امنيت شــغلى و... كه در كارايى و 

عملكرد معلمان تأثيرگذار است. 
وى مى گويد: نبايد انگشــت اتهام را تنها 
به ســوى معلمان نشــانه رفت چون به 
باور جامعه شناسان پديده هاى اجتماعى 
نه تك وجهى؛ بلكه چند وجهى هستند. 
در ايــن مقوله عواملــى همچون محيط 
اجتماعى، سطح ســواد والدين، موضوع 
كنكور و مؤسســات خــارج از آموزش و 
پرورش، ضعف سيستم نظارتى و ارزشيابى 

آموزش و پرورش و... به آن دامن مى زند.
وى با بيان اين كه كم فروشــى معلمان 
نسبت به يك دهه گذشته روند صعودى 
داشته است، تصريح مى كند: دليل اصلى 
اين موضوع آن اســت كه وزارت آموزش 
و پــرورش بــر آموزش بخــش دولتى و 
غيردولتى هيچ نظارتى ندارد. البته وقتى 
اين وزارتخانه دچار مشكالت زيادى است 
و نمى توانــد مطالبات معلمان را پرداخت 

كند اصًال جرئت رفتن به مدرسه را ندارد 
تا معلمان را پاى حساب و كتاب بكشاند. 

ســحرخيز در عين حال مى گويد: وزارت 
آمــوزش و پرورش 175 شــاخص براى 
ارزشيابى معلمان دارد، اما نمى تواند آن ها 
را اعمال كند؛ چــون آن قدر وضعيت را 
خــراب كرده ايم كه از ما ســلب اعتماد 
شده است به همين خاطر جرئت نداريم 
بــه مدرســه برويم و بر اســاس الگوها و 
شاخص هاى شناخته شــده در دنيا اقدام 
به ارزشــيابى معلمان كنيم. مثًال از چند 
سال پيش در حال اجراى برنامه ارزشيابى 
توصيفى هستيم، اما پرسش اين است كه 
آيا اين برنامه به اهدافش رســيده است يا 
خير؟ اين ها نشان مى دهد نظام ارزشيابى 

و نظارت ما ضعيف است. 
وى كاهــش كيفيــت نظام آموزشــى، 
نرســيدن دانش آموزان به اهــداف مورد 
نظر وزارت آمــوزش و پرورش در هر پايه 
تحصيلى، تحميل هزينه هاى غيرضرورى 
به خانواده ها از طريق تشكيل كالس هاى 
تقويتــى و خصوصــى و همچنين خريد 
كتاب هاى كمك درســى را تنها بخشى 
از تبعات منفى آسيب ياد شده مى خواند 
و مى گويد: اگر نظام ارزشــيابى، پژوهش 
محور شــود اســتفاده از روش هاى نوين 
آموزشى، كار تيمى و مهارت هاى گروهى 
دانش آموزان مورد توجه قرار مى گيرد. آن 
وقت والدين به معلم فشــار نمى آورند كه 
چرا نمره فرزندشان به جاى 20، 18 شده 
است. در آن صورت مى آيند به معلم فشار 
مى آورند كه چــرا گروه كم كارى كرده و 
يا مثل گروه هاى ديگر پيشــرفت نداشته 

است. اين گونه ديگر يك معلم نمى تواند 
از حربــه كم كارى براى داشــتن كالس 

خصوصى استفاده كند.

 كم فروشى كليت ندارد
عبدالرســول عمــادى؛ معــاون آموزش 
متوســطه وزارت آموزش و پــرورش اما 
«كليت» مشــكل كم فروشــى برخى از 
معلمان را رد مى كند و به قدس مى گويد: 
كليت بحث كم فروشى را تكذيب مى كنم، 
اما هر كلى يك استثناهايى دارد و ممكن 
است كم كارى موردى را در معلمان داشته 

باشيم.
وى با اشــاره بــه اين كه از نظــر وزارت 
آمــوزش و پــرورش معلمــان باوجــود 
تنگناهاى معيشــتى هيچ وقت در انجام 

وظيفه شان كم نمى گذارند، 
گونه  اين  يعنى  مى افزايد: 
نيســت كه معلمان براى 
منافــع  از  برخــوردارى 
دانش آموزان  اقتصــادى، 
كالس هاى  ســمت  به  را 
بدهند.  ســوق  خصوصى 
در واقــع اين عامل، نقش 
مؤثرى در كاهش راندمان 
البته  كارى معلمان ندارد. 
ممكن اســت بعضــى از 
آموزش هاى  مــا  معلمان 
الزم دانــش افزايــى و يا 

دوره هــاى خدمت مربوط به 
محتواى آموزشى را نديده باشند و آنگونه 
كه شايسته است تسلط كافى بر محتواى 
برخى از كتاب هاى نو نگاشــت نداشــته 
باشــند. يا كالسشان به داليلى به صورت 
كامل برگزار نشود، اما معتقديم معلمان ما 
به خاطر مسائل معيشتى از وظيفه و كار 

معلمى شان كم نمى گذارند. 
وى در خصوص واكنش وزارت آموزش و 
پرورش در مقابل كم فروشــى احتمالى و 
موردى بعضى از آموزگاران هم مى گويد: 
مديران مدارس و آموزش و پرورش بر كار 
معلمان نظارت مى كنند به طورى كه اگر 
تعــدادى از دانش آموزان و يا اولياى آن ها 
بگوينــد معلمى كــم كارى دارد مداخله 
مى كننــد و اين مداخله ها معموالً موجب 

بهبود وضعيت مى شود. 

نظارت و ارزشيابى در آموزش و پرورش را بايد جدى گرفت

تهديد منزلت اجتماعى معلمان با كم فروشى علمى

بايد پذيرفت 
كم فروشى 

و نمره فروشى 
در آموزش و 

پرورش نيز وجود 
دارد همانطور كه 

دانشگاه از اين 
موضوع و معضل 

پايان نامه فروشى 
رنج مى برد

بــــــــرش

خط قرمز

جزئيات تازه اى از پرونده بازداشت «سلطان صدور مدرك»

يك گوينده سابق صدا هم براى جاعل مدارك علمى كار مى كرد!
عقيل رحمانى: روز گذشــته با دستور قضايى يكى از افرادى كه 
با امير رضا ثابت، «سلطان صدور مدارك جعلى» ارتباط نزديكى 
داشته و به عنوان مجرى در برخى همايش هاى ارائه مدارك جعلى 
علمى ايفاى نقش مى كرد و يكى از گويندگان سابق صداى مركز 
خراسان رضوى هم بود، به دادســرا احضار و مورد بازجويى قرار 
گرفت.با ورود قاطعانه دســتگاه قضايى به ماجراى فروش مدارك 
علمى در سطوح مختلف، پرونده جعل مدارك دانشگاهى داخلى 
و خارجى و فروش آن ها در شعبه 751 دادسراى ناحيه 7 مشهد 
مطرح و رسيدگى به ابعاد گسترده آن به صورت ويژه اى در دستور 
كار بازپرس امير حسين جوانبخت قرار گرفت. با دستگيرى چند 
جاعل در شــهرهاى مشهد، اصفهان و نوشهر بود كه مقام قضايى 
در امتداد سرنخ هاى موجود اين تخلف گسترده كه مستقيماً نظام 
آموزشــى كشــور را هدف قرار داده بود به اين نتيجه رسيد كه 
تمامى شــاخه هاى جرم به يك تنه اصلى وصل است. تحقيقات 
قضايى نشان مى داد كه متهم اصلى به صورت سازمان يافته اى در 
زمينــه جعل مدارك علمى داخلى و خارجى فعال بوده و آن قدر 
اقدامات مجرمانه اش گســترش يافته كه بيش از 200 نفر را هم 
براى ساماندهى مراكز برگزارى همايش هاى فروش مدارك جعلى، 

به استخدام خود در آورده بود.

 سوء استفاده از مراكز مورد اعتماد!
به همين واســطه بود كــه مقام قضايى از ســربازان گمنام امام 
زمان(عج) در سازمان اطالعات ســپاه پاسداران خراسان رضوى 
خواست به موضوع ورود پيدا كنند و تمامى تحركات عامل اصلى 
فروش مدارك علمى جعلى در كشور را به دقت كنترل و مستندات 
جرم را هم جمع آورى كنند. تالش نيروهاى سازمان اطالعات سپاه 
استان به صورت شبانه روزى و توسط چندين تيم حرفه اى، حدود 
4 مــاه به طول انجاميــد و در نهايت امير رضا ثابت، «ســلطان 
صدور مدارك جعلى» و ديگر همدســتان وى كه مديران اصلى 
شركت هاى جعل مدارك علمى بودند، طى 9 عمليات همزمان و 

غافلگيرانه چهاردهم  بهمن ماه گذشته دستگير شدند.
در حالــى كه متهمــان براى موجه جلــوه دادن اقدامات خود از 
روش هاى گوناگونى مانند دعوت از افراد و مديران شــناخته شده 
استفاده مى كردند تا مدارك به دست آن ها به مدعوين اعطا شود، 
يكى از شيوه هاى اصلى جذب مشترى، اجاره سالن همايش هاى 
نهادهايى مانند صدا وســيما، وزارت كشور و... بود. پس از آن هم 
با انجام تبليغات در برخى رســانه هاى مكتوب و... كه براى كسب 
درآمد اقدام به انتشار آگهى مى كنند، پازل سودجويى هاى خود را 

تكميل مى كردند!

 مجرى صدايى كه مجرى مراسم متهم شد!
در همين رابطه تحقيقات موشكافانه سربازان گمنام امام زمان(عج) 
در سازمان اطالعات سپاه پاسداران خراسان رضوى كه همچنان 
هم براى روشن شدن نقاط تاريك پرونده ادامه دارد، چند روز پيش 
مشخص كرد كه يكى از مجريان ســابق صداى خراسان رضوى 
ارتباط نزديكى با «امير رضا ثابت»، متهم اصلى پرونده دارد و در 

برخى از مراســمى كه در سالن همايش هاى صدا و سيما و سالن 
همايش هاى وزارت كشور برگزار شده بود، نقش مجرى را ايفا كرده 
است.برهمين اساس متهم صبح روز گذشته به شعبه751 احضار و 

مورد بازجويى قرار گرفت.
متهم كه حدود 35 ساله اســت در تشريح نحوه آشنايى و ادامه 
فعاليتش با «سلطان صدور مدارك جعلى» به بازپرس پرونده گفت: 
من سال 90 با متهم آشنا شــدم و قرار شد من براى مجريگرى 

همايش هايى كه در تهران برگزار مى شد با او همكارى كنم. 
آن زمان ها من به عنوان مجرى در راديو خراســان هم مشغول به 
فعاليت بودم اما آن قدر به مرور زمان مشغله كارى در دفتر متهم 

براى من درست شد كه كارم را در راديو از دست دادم!

 نام يكى از وزراى اسبق هم به ميان آمد!
او ادامه داد: من وقتى با او آشــنا شــدم تصــور مى كردم كه راه 
پيشرفت پيش روى من قرار گرفته و فكر نمى كردم اقدامات آن ها 
مجرمانه باشد. از طرفى وقتى مى ديدم كه مراسم ها در مكان هايى 
مانند ســالن همايش هاى صدا و ســيما، وزارت كشور و... برگزار 
مى شــود، باخودم مى گفتم كه كار آن ها حتماً قانونى است. حتى 
در برخى مراسم افراد مطرحى دعوت مى شدند كه جاى هر شكى 

را از من مى گرفت.
به عنوان مثال در يكى از همايش ها به من اعالم شد كه روى سن 
نام يكى از افراد مطرح حاضر در مراســم را اعالم كنم، به همين 
دليل نزد فرد حاضر در جلســه رفتم و از او پرســيدم اگر امكان 
دارد كمى بيشــتر در مورد رزومــه كارى اش به من بگويد كه آن 
فرد به من گفت چطور پسرم شما من را نمى شناسيد، من... وزير 

اسبق... هستم!

پس از مدتى گرفتارى براى من ايجاد شــد و متهم ِسمت من را 
تغيير داد و باتوجه به اينكه آشنايى با فتوشاپ و طراحى داشتم، 
او از من خواست تا براى هر همايشى كه آن ها تصميم مى گرفتند 

برگزار شود، لوگوى ويژه اى طراحى كنم.
قسمت ديگر كار من اين بود كه هنگامى كه هر فرد براى دريافت 
مدرك روى سن دعوت مى شد، مشخصات و رزومه او را روى پرده 

سن به نمايش در آورم.
در ادامه و در پايان جلسه بازپرسى متهم تمامى اظهارات خود را 
مكتوب كرد و در اختيار مقام قضايى قرار داد تا بازپرس پرونده در 

اين زمينه تصميم گيرى كند.
در ادامه رسيدگى به پرونده مدارك جعلى يكى از كارمندان اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراســان رضوى هم كه با متهم 
ارتباط پنهانى داشت به شــعبه احضار شد. در حالى كه كارمند 
مذكور ارتباط ميان خود و متهم را كتمان مى كرد، بازپرس پرونده 
مستنداتى را رو كرد كه باعث شد متهم دچار تناقض گويى شود. 
مقام قضايى از او پرسيد چرا مصوبات يكى از جلسات داخلى اداره 
كل ارشــاد اســتان را چند روز پيش در اختيار «سلطان صدور 
مدارك» قرار داده اى؟ تماس هاى تلفنى شما و ارسال پيامك هايى 
كه به وى اعالم كرديد نامه... حاضر اســت، برويد بگيريد، بر چه 
اساس بوده؟ مگر براى يك ارباب رجوع به صورت خصوصى ارائه 
خدمت مى شــود؟ متهم در جايى عنوان كرده شما باعث شده ايد 
كه در حمايت از آن ها يكى از مديران را بركنار كنند! ماجراى گم 
شدن پرونده فرد متخلف در اداره چه بود؟ كارمند متخلف كه تصور 
نمى كرد مستندات مقام قضايى تا اين حد دقيق باشد چاره اى جز 
سكوت نديد!اين گزارش حاكى است، تحقيقات مقام قضايى در اين 

زمينه همچنان ادامه دارد.

مديركل امور اتباع و مهاجرين 
خارجى خبر داد

آخرين مهلت اتباع 
غيرايرانى براى دريافت 

كارت آمايش

فارس: مديركل امور اتبــاع و مهاجرين 
خارجى از آخريــن مهلت براى دارندگان 
كارت آمايش 12 و هويت 11 كه موفق به 

شركت در آمايش 13 نشده اند، خبر داد.
دارندگان  اظهار داشت:  مهدى محمودى 
كارت آمايــش 12 و هويت 11 كه موفق 
به شركت در آمايش 13 نشده اند؛ مهلت 
دارند براى نوبت آخر تا پايان سال جارى 
نسبت به مراجعه به ادارات كل امور اتباع 
و مهاجرين خارجى استاندارى هاى محل 
صــدور كارت مراجعه تــا تعيين تكليف 
شــوند.الزم به ذكر اســت؛ تمام خدمات 
ادارى صرفــاً به دارنــدگان مدرك معتبر 
آمايش، ارائه خواهد شــد و اتباع خارجى 
فاقد كارت آمايــش معتبر، تبعه خارجى 
غيرمجاز تلقى و برابــر قوانين و مقررات 
وضع شــده در خصوص غيــر مجازها، با 

آنان برخورد خواهد شد.

از ميان مشموالن خدمت سربازى؛
دانشگاه تهران امريه 
سربازى جذب مى كند

مهر:مركــز آموزش هــاى ضمن خدمت 
دانشگاه تهران از ميان مشموالن خدمت 

سربازى، امريه جذب مى كند.
متقاضيان پذيرش در امريه سربازى براى 
مركز آموزش هاى ضمن خدمت دانشگاه 
تهران بايد اعزامى ارديبهشــت و تيرماه 

سال 1398 باشند.
بايــد داراى مدرك  همچنين متقاضيان 
تحصيلى كارشناســى ارشــد از دانشگاه 
تهران در رشته هاى مديريت و برنامه ريزى 
آموزشــى و ســاير گرايش هاى مرتبط، 
مديريت منابع انسانى و ساير گرايش هاى 
مرتبط، مهندســى صنايع و مهندســى 

كامپيوتر باشند.
متقاضيــان براى جذب به عنــوان امريه 
ســربازى در مركــز آموزش هــاى ضمن 
خدمت دانشــگاه تهران بايد داراى رزومه 
مرتبط با مأموريت هاى اين مركز باشــند.
همچنين متقاضيان نبايد كســر خدمت 

سربازى داشته باشند.

مديركل مركز مصدومان شيميايى 
بنياد شهيد و امور ايثارگران: 

جمعيت مصدومان شيميايى 
ساالنه افزايش مى يابد

ايلنا: مديركل مركز مصدومان شيميايى 
بنياد شهيد و امور ايثارگران با بيان اينكه 
تخمين زده مى شود، حدود 400 هزار نفر 
در مناطق جنگى و غيرجنگى با گازهاى 
شيميايى مواجه شــده باشند، گفت: در 
حال حاضر نيز ســاالنه افــرادى به دليل 
بــروز عوارض ثانويه بــه جمع مصدومان 

شيميايى اضافه مى شوند.
محمدرضــا صديقــى مقدم گفــت: آمار 
افرادى كه در جنگ مصدوم شــيميايى 
شــده و با عاليم حاد بــه مراكز درمانى 
مراجعه كرده اند و به پشــت جبهه اعزام 
شــده و از منطقه جنگى تخليه شــدند، 
100 هزار نفر است، براى 63 هزار نفر از 
اين تعداد در بنياد شهيد پرونده تشكيل 
شــده كــه داراى عوارض مزمــن بوده و 
از طرف بنياد شــهيد خدمــات دريافت 

مى كنند.
وى ادامــه داد: اگرچه 100 هزار مصدوم 
شيميايى به پشت جبهه منتقل شده اند، 
اما تخمين زده مى شــود 4 يا 5 برابر اين 
عدد افرادى وجود داشــته باشــند كه در 
مناطــق جنگى و غيرجنگى شــيميايى 
شده  اندو عاليم آلودگى آن ها بسيار كمتر 
است، به عبارتى برآورد ما اين است كه در 
حدود 400 هزار نفر با گازهاى شيميايى 

مواجه شده  باشند.

ساالنه افزايش مى يابد

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

شناسايى 21 ميليون كيلوگرم گوشت در گمركات كشور   گرگان/ قدس:  وزير امور اقتصادى و دارايى از شناسايى 21 ميليون كيلوگرم گوشت قرمز در گمركات كشور خبر داد.فرهاد دژ پسند 
گفت: گوشت هاى شناسايى شده تا 10 روز آينده به بازار مصرف عرضه مى شود كه موجب شكستن قيمت مى شود. وى افزود: انتظار داريم فعاالن اقتصادى كه با ارز 4200 تومانى مبادرت به واردات گوشت 

مى كنند با اقدامى منصفانه اين گوشت را جهت استفاده مردم به بازار عرضه كنند و لذا با افرادى كه تخطى كنند، برخورد مى كنيم.

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

 خرم آباد  سيل هفته گذشته در استان 
لرستان بنا بر گفته معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى لرســتان 2 هزار و 30 
ميليارد ريال به اماكن عمومى، زيرساخت ها، 
ابنيه و منازل مردم خســارت وارد كرد و 
اموال و وسايل 905 واحد مسكن شهرى 
و 525 واحد روســتايى را به طور كامل از 
بين بــرد. ميزان اين آســيب ها به حدى 
بود كه رئيس دفتر رئيس جمهور و رئيس 
ستاد مديريت بحران كشور عازم لرستان 
شده و پس از حضور ميان مردم و شنيدن 
دغدغه هاى آنان، قول دادند اعتبارات الزم را 

جهت جبران خسارات سيل تأمين كنند.
 با وجود اينكه اين استان به  طور معمول 
و همه  ساله با اين مشكالت دست وپنجه 
نرم مى كند، اما در اين استان با جمعيت 
2 ميليون  نفــرى يك نردبان بلند وجود 
نــدارد و در حادثه اخير مردم را با دهنه 
بيل و لودر از ســيل نجات دادند كه رفع 
اين كمبودها نيازمند توجه جدى است. 
طغيان رودخانه و جارى شــدن سيالب 
و گل  و الى در معابر شــهرى و كمبود 
امكانات حاال موجب شــده تا بسيارى از 
فعاالن رسانه اى و همچنين 
مردم و مسئوالن نگاهشان را 
به سمت نواقص مهندسى در 
به  بى توجهى  پل ها،  احداث 
ساخت  رودخانه ها،  اليروبى 
 وسازهاى غيرمجاز و پل هاى 
غيراصولى در مسير آن ها و 
معطوف  شهردارى  كوتاهى 
كنند.  در اين راستا بسيارى 
كه  معتقدند  كارشناسان  از 
بخشى از اين سيل و تخريب 
امــوال مردم تنهــا به قهر 
طبيعت بازنمى گردد و دخالت هاى انسانى 
را نبايد در آن ناديده گرفت. بســيارى از 
شهروندان خرم آبادى عنوان مى كنند در 
بارندگى هاى اخير اگــر اليروبى رودخانه 
«خــرم رود» در زمان مناســب و پيش از 
شــروع فصل بارندگى انجام مى شــد به 

 احتمال  زياد از شدت طغيان رودخانه و به  
تبع آن وارد آمدن اين حجم از خسارت به 

شهروندان كاسته مى شد.

  نبود ديوار  حفاظتى 
در همين راستا سيد احمد موسوى يكى از 
فعاالن رسانه اى عنوان مى كند: طرح احداث 
خيابان ساحلى جهادگران جنب صخره اى 
كه قرار بود به پهناورترين آبشار تبديل شود 
كار زيرسازى آن انجام شد، اما به علت نبود 
ديوار حفاظتى در جريان سيل اخير تخريب 
شد و باعث تخريب خيابان و هدايت هزاران 
مترمكعب خاك به داخل شــهر شد. وى 
مى گويد: احداث ديوار حفاظتى از ســال 
96 آغاز شــد و اجراى فونداسيون آن نيز 
انجام  گرفته بود و اما تنها ساخت ديوارمانده 
بــود كه اگر اين ديــوار تكميل مى گرديد 
هم خيابان طراحى شده به مرحله آسفالت 
مى رســيد هم از ورود اين حجم خاك به 
شهر قطعاً جلوگيرى مى شد، اما متأسفانه 
اين طرح مهم كه مى بايســت در اولويت 
خدمات رســانى به مردم قــرار گيرد براثر 
سهل انگارى چندى پيش تعطيل شد. وى 
بابيان اينكه شهردارى مى بايست با توجه به 

وضعيت مالى پروژه ها را اولويت بندى كند، 
ادامه مى دهد: به هرحال بــا احداث ديوار 
حفاظتى مى توانستيم از تخريب بيشتر اين 
خيابان كه بازهم در معرض تخريب است و 
هدايت هزاران مترمكعب گل والى ديگر به 

داخل شهر جلوگيرى كنيم. 
وى تأكيــد مى كند: اميدواريم شــهردار 
خرم آباد در اين رابطه با جديت ورود كند 

تا از خطرى ديگر جلوگيرى شود.

  پل ها بى تقصير نيستند
البته در اين ميان رضايى عضو شــوراى 
عنوان مى كند: سيالب  شــهر خرم آباد 
اخير در سراســر اســتان لرستان بويژه 
خرم آباد خســارات زيادى داشــت كه 
در بروز اين خســارات عوامل گوناگونى 

دخيل هستند.
 وى در ارتباط بــا نقش  پل هاى موقت 
و در حال ســاخت بر بروز ســيل اظهار 
دست ســاخت  در  پل هــاى  مى كنــد: 
نيســتند،  بى تقصير  اخير  در ســيالب 
اما نمى تــوان گفت صــد درصد مقصر 
هستند، چراكه اين پل ها توسط بهترين 

گروه هاى مشاوره طراحى  شده اند.

  خسارت بى سابقه
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
لرستان ضمن قدردانى از تمامى شهروندان 
و دســتگاه هاى دولتى و خصوصى كه در 
كمك به مردم ســيل زده از هيچ تالشى 
فروگذار نبودند، اظهار مى كند: متأســفانه 
به دليل خسارت اين سيالب، 1030 واحد 
شهرى و 1800 واحد روستايى نيازمند به 
تعميرات اساسى هســتند. احمد مرادپور 
با بيــان اينكه دخل و تصرف در مســير 
رودخانه ها و دســت اندازى در طبيعت را 
بى تأثير در تشديد خســارت ها نمى داند 
عنــوان مى كند: متأســفانه ســيل اخير 
1010 ميليارد ريال به زمين هاى زراعى و 
كشــاورزى خسارت وارد كرده و در همين 
راســتا 110واحد شــهرى و 1100 واحد 
روستايى نيز به دليل خسارت صددرصدى 
بايد بازسازى شوند.وى مى گويد: همچنين 
اموال و وسايل 905 واحد مسكن شهرى و 
525 واحد روســتايى به  طور كامل از بين 
رفته است.وى مجموع خسارت هاى وارده 
ســيل هفته گذشــته در اين استان را به 
اماكن عمومى، زيرساخت ها، ابنيه و منازل 

مردم 2030 ميليارد ريال عنوان كرد.

  به دليل دست اندازى و بى توجهى به طبيعت

سيل بر چهره خرم آباد سيلى زد

سفر درمانى و فوت امام جمعه اهواز تكذيب شد 
اهــواز - فارس : در چند روز گذشــته 
اخبــار متعددى دربــاره ســفر آيت اهللا 
سيدمحمدعلى موســوى جزايرى نماينده 
ولى فقيه در خوزســتان به كشــورهاى 
خارجى منتشــر شده اســت و برخى با 
سوءاستفاده از اين اخبار، شايعه فوت وى 
را در فضاى مجازى منتشر كردند.  گفتنى 
است در چند روز گذشته اخبار متعددى 
درباره ســفر خارجى آيت اهللا سيد محمدعلى موسوى جزايرى، نماينده ولى فقيه 
در خوزســتان به كشورهاى خارجى منتشرشده اســت برخى از افراد مغرض به 
سوءاستفاده از اين اخبار اقدام به انتشار شايعاتى مبنى بر فوت وى و سفر تفريحى 
به آلمان كردند. حجت االسالم كميل عساكره، مسئول امور رسانه اى بيت نماينده 
ولى فقيه با رد اين اخبار گفت: آيت اهللا موسوى جزايرى در صحت و سالمت كامل 

است و هم اينك در كشور انگليس حضور دارد.
وى ادامه داد: اين سفر به  منظور تبيين آرمان هاى انقالب براى خارج نشينان انجام 

 شده است و خبر سفر درمانى وى كذب است.

400 هزار واحد مسكونى در كشور احداث مى شود
كميسيون  سخنگوى  اردبيل-تسنيم: 
عمران مجلس گفت: بــا برنامه ريزى هاى 
انجام  شــده توسط دولت تا دو سال آينده 
400 هــزار واحد مســكونى در كشــور 
احداث مى شــود.  صديف بدرى گفت: با 
برنامه ريزى هاى انجام  شده توسط دولت تا 
دو سال آينده 400 هزار واحد مسكونى در 
كشور احداث مى شود كه اين امر مى تواند 

تحول عظيمى در حوزه مسكن كشور ايجاد كند.
 وى بيان كرد: در حوزه مســكن روســتايى و بافت هاى فرسوده نيز برنامه ريزى 
اساسى داريم تا بتوانيم شرايط خوبى را در اين زمينه ايجاد كرده و با ارائه تسهيالت 
و فرهنگ سازى مناسب اين مشكل را برطرف كنيم. سخنگوى كميسيون عمران 
مجلس گفت: مسئله مسكن به عنوان يك موضوع مهم مطرح است، ولى متأسفانه 
درگذشته اقدامات قابل قبولى در حوزه مسكن انجام  نشده و مشكالت زيادى به 

وجود آمده است.
بدرى بيان كرد: دولت درگذشــته عزم جدى در ارتباط با حوزه مسكن نداشت، 
ولى در حال حاضر برنامه ريزى اساسى در اين زمينه دارد و اميدواريم شاهد تحول 

عظيمى در اين زمينه باشيم.

افزايش ذخاير آبى در سدهاى لرستان 
آب  مديرعامــل  خرم آباد-قــدس: 
منطقه اى لرســتان گفت: سد هاله كوه 
دشــت بعد از آبگيرى در ســال 1386 
براى نخســتين بار ســرريز كــرد. رضا 
ميرزايى در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
بر اساس آمار شبكه باران سنجى شركت 
بارش هاى  ميزان  لرستان  آب منطقه اى 
لرستان تا بيســت و يكم بهمن معادل 
626 ميلى متر بوده كه در مقايســه با ســال گذشته 415 درصد و نسبت به 
ميانگين آمار بلندمدت 111 درصد افزايش را نشان مى دهد. وى در خصوص 
تأثير بارش ها بر روى حجم آب پشــت مخازن ســدهاى لرستان، بيان كرد: 
حدود 51 درصد از حجم مخازن ســدهاى اســتان پر است كه در مقايسه با 
دوره مشــابه ســال قبل حدود 48 درصد و نسبت به ابتداى سال آبى جارى 

يعنى اول مهرماه حدود 125 درصد افزايش داشته اند.

ارائه خدمات درمانى رايگان به 
روستاييان كردستان

ســنندج-قدس: مديرعامــل جمعيــت 
هالل احمر اســتان كردستان از بهره مندى 
2000 نفر از روســتاييان محروم اســتان 
كردســتان از خدمــات رايگان ســالمت 
در قالــب كاروان هــاى ســالمت جمعيت 
هالل احمر در ايــام مبارك دهه فجر خبر 
داد.  محمدباقــر محمــدى اظهــار كرد: 
120 نفر پزشــك، متخصص، دندانپزشك، 
پرســتار، ماما، كارشناس بهداشت محيط، 
روان شــناس و مربى جمعيت هالل احمر 
در كاروان هاى سالمت جمعيت هالل احمر 
استان در ايام اهللا دهه فجر به مردم مناطق 
محروم و روســتاهاى اســتان كردســتان 
خدمات رســانى كردند. وى افزود: در اين 
ايام در مجموع 2000 نفر از روســتاييان 
محروم استان كردستان از خدمات رايگان 
ســالمت در قالــب كاروان هاى ســالمت 

جمعيت هالل احمر بهره مند شدند. .

برق رسانى به  تمامى 
روستاهاى آذربايجان غربى

توزيع  شــركت  مديرعامل  اروميه-قدس: 
برق آذربايجان غربى گفت: تا پايان امسال 
تمام روســتاهاى آذربايجان غربى از نعمت 
برق برخوردار مى شــوند. اكبر حسن بگلو 
اظهار كرد: يك ميليون و 238 هزار مشترك 
يعنى 100 درصد شــهرهاى استان و بالغ 
 بر 2838 روســتا تحت پوشش شبكه برق 
هســتند. وى گفت: قبــل از انقالب فقط 
96 روستاى اســتان از نعمت برق استفاده 
مى كردند كــه اين رقم هم اكنون به 2838 
روســتا رسيده اســت. وى ادامه داد: 100 
درصد روســتاهاى باالى 10 خانوار استان 

تحت پوشش شبكه برق هستند.

خبر

در اين استان با 
جمعيت 2 ميليون 
 نفرى يك نردبان 
بلند وجود ندارد 
و در حادثه اخير 
مردم را با دهنه 
بيل و لودر از سيل 
نجات دادند 

بــــــــرش

خبر

مديرعامــل جمعيــت ســنندج-قدس: مديرعامــل جمعيــت ســنندج-قدس: مديرعامــل جمعيــت 

ميهن

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت آموزش�ی 
اندیش  نی�ک  غیرانتفاعی  فرهنگ�ی 
شیروان شرکت تعاونی به شماره ثبت 
393 و شناسه ملی 10860300613

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,09,24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : س��رمایه 
تعهدی ش��رکت ب��ه ش��ماره نام��ه3901,192 مورخ 
1397,9,24 به شماره حساب 3901,111,4268004,1 
در بانک توسعه و تعاون شعبه شیروان پرداخت و 
کل سرمایه به مبلغ 10500000 ریال تماما پرداخت 

شده میباشد . 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان 

)376590(

س
,9
71
71
33

آگهی تغییرات ش�رکت تولیدی صنعتی 
اکس�یژن مالئکه شرکت س�هامی خاص 
ب�ه ش�ماره ثب�ت 348 و شناس�ه ملی 

10380054610
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,05,30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : - روزنامه کثیراالنتشار قدس برای 
م��دت ی��ک س��ال جه��ت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین ش��د. - آق��ای هرمز قندهاری به ش��ماره 
مل��ی 0937509280 ب��ه عن��وان ب��ازرس اصلی و 
خانم اکرم رجبیان به ش��ماره ملی 0940773521 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376660(

س
,9
71
71
48

آگه�ی تغییرات ش�رکت ایالم 
المع شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 420 
و شناسه ملی 10300027060

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397,06,06 تصمیمات 
اعض��ای                               **تع��داد   : ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل 
هیئ��ت مدی��ره ب��ه 3 نفر کاه��ش نمود 
و م��اده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح 

مذکور اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )376508(

س
,9
71
71
27

س
,9
71
71
40

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی عشایری شهید قدوسی شرکت تعاونی به شماره ثبت 81 و شناسه ملی 10380016331
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,13 و نامه شماره 207,10,5,807 مورخ 97,9,14 اداره امور عشایر درگز تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : علیرضا پرهیزکار با ش��ماره ملی 0779477359 بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر نوائی قهرمانلو با ش��ماره ملی 
0779158598 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت ریحانی با ش��ماره ملی 0779530632 بعنوان منشی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند 2-آقای علی اصغر قاس��می نژاد با کدملی 0779477359 بعنوان مدیرعامل ش��رکت انتخاب ش��د - کلیه اسناد واوراق بهادار 
ش��رکت با امضاء ثابت مدیرعامل آقای علی اصغر قاس��می نژاد و رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا پرهیزکار مجاز می باش��د که درغیاب 

ایشان با امضاءنائب رئیس آقای علی اکبر نوائی قهرمانلو به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری درگز )376646(

س
,9
71
71
31

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان جهاد کشاورزی ایالم شرکت تعاونی به شماره ثبت 376 و شناسه ملی 10300025166
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 1400,7,25 
ب��ه قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای غالمحس��ین صیدخانی به ش��ماره ملی 6349668030 به س��مت رئیس هیئت مدیره - آق��ای خدابخش داودی نصر 
ب��ه ش��ماره ملی 4720660290 به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره - آقای علی امامی به ش��ماره ملی 6349782887به س��مت مدیر عامل ومنش��ی                               
هیئت مدیره  2- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای غالمحسین صیدخانی به 
عن��وان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایش��ان آقای خدابخش داودی نصر به عنوان نائ��ب رئیس هیئت مدیره به اتفاق علی امامی مدیر عامل و مهر 
شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای علی امامی به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود رونوشت:اداره تعاون،کار 

و رفاه اجتماعی ایالم بازگشت به شماره 9497 مورخ 97,10,10جهت اطالع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )376518(

س
,9
71
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29

آگهی تغییرات شرکت چهارصد و چهل و نه خوراک دام و طیور شفق غرب شرکت تعاونی به شماره ثبت 276 و شناسه ملی 10980096751
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره بمدت سه سال تا تاریخ 1400,10,13به قرار 
ذیل تعیین گردیدند: - خانم شیدا کشورزاد بشماره ملی 1827908823 به سمت رئیس هیئت مدیره -خانم فریده شیری بشماره ملی 6169881925 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای امیر حسین قدسی بشماره ملی 6160065221 به سمت منشی هیئت مدیره و- آقای علی قدسی بشماره ملی 
6169570504 به سمت مدیر عامل برای مدت 3 تعیین شدند 2- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق 
بهادار با امضای خانم شیدا کشور زاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان خانم فریده شیری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق 
علی قدسی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای علی قدسی به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد 

بود رونوشت : اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایوان بازگشت به نامه 1611 مورخ 1397,10,17جهت اطالع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایوان )376517(
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آگهی تغییرات شرکت ایالم المع شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 420 و شناسه ملی 10300027060
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده م��ورخ 1397,06,06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- اعضای هیئت مدیره وس��مت آنها تا 
تاریخ 1399,06,06 به قرار ذیل تعیین گردیدند: * مهرداد ش��اهماری به ش��ماره ملی 0067313353 به س��مت رئیس هیئت مدیره  سمیه عیوضی به 
شماره ملی 4500910344 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره * میالد شاهماری به شماره ملی 4501145994 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره                            
2- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور ش��رکت از قبیل: چک، س��فته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر و سایر اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است 3- آقای امید زنگنه به شماره ملی 
4501139854 به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز چنانی به شماره ملی 4500923829 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند.  4- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )376509(
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آگهی تغییرات شرکت شماره چهل و هشت مرغداری شرکت تعاونی به شماره ثبت 134 و شناسه ملی 10980223593
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,08,15 تصمیمات ذی��ل اتخاذ ش��د : 1- اعض��اء اصلی و                                                    
علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال تا تاریخ 1400,08,15 انتخاب گردیدند. -مریم مومنی بشماره ملی 4500437126 عضو اصلی                                                      
هیئت مدیره - سمیرا علی کرمی بشماره ملی 4490238371 عضو اصلی هیئت مدیره -موسی خیری بشماره ملی 4500379241 عضو اصلی

 هیئ��ت مدی��ره - خدابخش نوروزی بش��ماره مل��ی 4500371941 عضو عل��ی البدل هیئت مدی��ره - ابراهیم علی کرمی به ش��ماره ملی 
4500379606 عضو   علی البدل هیئت مدیره 2- ایوب غارتی بش��ماره ملی 4500977643 به س��مت بازرس اصلی و محمد علی کرمی 
بشماره ملی 4500976981 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رونوشت :اداره تعاون کار و رفاء اجتماعی 

شهرستان ملکشاهی بازگشت به نامه شماره 97,801مورخ 1397,08,19 جهت اطالع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )376504(
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آگهی تغییرات شرکت شماره چهل و هشت مرغداری شرکت تعاونی به شماره ثبت 134 و شناسه ملی 10980223593
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,08,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره بمدت سه سال تا تاریخ 1400,08,15 به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: - خانم مریم مومنی بش��ماره ملی 4500437126 به س��مت رئیس هیئت مدیره - خانم سمیرا علی کرمی بشماره ملی 4490238371 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره - آقای موسی خیری بشماره ملی 4500379241 به سمت منشی هیئت مدیره و- آقای ابراهیم علی کرمی بشماره ملی 4500379606 
به سمت مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند 2- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
آقای , خانم مریم مومنی به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان,خانم سمیرا علی کرمی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای ابراهیم علی 
کرمی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای ابراهیم علی کرمی به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود 

رونوشت :اداره تعاون کار و رفاء اجتماعی شهرستان ملکشاهی بازگشت به نامه شماره 97,801مورخ 1397,08,19 جهت اطالع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )376503(
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آگهی تغییرات شرکت آنزیم سازان سورنا آیلین ایرانیان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 38446 و شناسه ملی 10380540711

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,06,21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال عبارتند از آقای سید محمدرضا وحیدی تورچی به شماره ملی: 0054810094 به آقای علیرضا ازلی خشگناب به شماره ملی: 
0065301821 آقای پرویز باغبان نیکو به ش��ماره ملی: 0938738135  2-خانم آرمینه پیگان به ش��ماره ملی: 0946083681 به س��مت 

بازرس اصلی و خانم الهه سبزه گر به شماره ملی: 0653122950 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376664(

س
,9
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71
45

آگهی تغییرات شرکت همجواران کوی رضا شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 48701 و شناسه ملی 10380650482

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به » بهینه سالمت کارمانیا » تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. - محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، آب و برق ، 
خیابان الدن 26 ، بن بست ستایش ، پالک -139 ، طبقه همکف ، واحد شرقی 9179953185 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. -مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیر شبکه ای پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376649(

 111SE برگ س��بز خ��ودروی س��واری هاچ بک س��ایپا
مدل 1395 رنگ س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 
386ه�93 ایران 36 شماره موتور M13/5603194 و 
شماره شاسی NAS431100G5864916 به مالکیت جواد 
عصمتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز و کارت خودروی س��واری پ��ژو 206 مدل 
1383 رن��گ مش��کی متالی��ک ب��ه ش��ماره انتظامی 
654ب91 ایران 12 شماره موتور 10FSS14943395 و 
شماره شاسی 0083661748 به مالکیت سید کاظم فخر راد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت ن��اوگان حم��ل و نقل کامیون کمپرس��ی به ش��ماره  
2340750 وش��ماره انتظام��ی ای��ران 71- 569 ع 15  و 
شاس��ی  ش��ماره  و   00288193 موت��ور  ش��ماره 
34304414965192متعل��ق به آقای کاظم عس��گری 
ارجنک��ی  مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد. /ع
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

 سرلشكر سليمانى: دفاع از نظام و دين  قابل تفكيك از هم نيست    
تسنيم: فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى با بيان اينكه امروز حفظ دين و حفظ ارزش هاى دينى بدون حفظ نظام و حفظ نظام بدون حفظ ارزش هاى دينى امكان پذير نيست، 

گفت: اين دو درآميخته شده اند و جداشدنى نيستند.

ذوق زدگى جريان خاص از ادعاى احتمال
 سفر ترامپ به تهران

مشرق: روزنامه آفتاب يزد در مطلبى با عنوان «ادعاى درخواست ترامپ براى سفر به 
تهران» به نقل از داوود هرميداس باوند نوشت: «ما اكنون ترامپى را مى بينيم كه باز هم 
بحث مذاكره بدون قيد و شرط را مطرح كرده است. ازيك طرف آمريكا مى خواهد كه 
ايران را در يك وضعيت استيصالى قرار دهد كه ايران با تمام وجودش خواستار انجام 
مذاكره با آمريكا باشد و ايران هم نمى خواهد در اين استيصال تن به مذاكره دهد... اگر 
ايران چنين قصد و نيتى داشته باشد، مذاكره طبق قانون 33 منشور، اولين گام براى 
حل اختالفات است». چندى پيش «حسين موسويان» از اعضاى سابق تيم مذاكره كننده 
هســته اى در مطلبى نوشــته بود: «اگر من جاى آقاى روحانى بودم با تصميم شوراى 
عالى امنيت ملى و موافقت مقام معظم رهبرى در پاســخ به پيشنهاد آقاى ترامپ، به 
ايشان پيشنهاد مى كردم به تهران سفر كند و قبل از گفت وگوهاى كارى، چند برنامه 
ايران شناسى براى او مى گذاشتم…اگر ترامپ اين دعوت را رد كند، توپ به زمين طرف 
آمريكايى شــوت خواهد شد چون ترامپ مى خواهد به مقامات و افكار عمومى جهان 
تلقين كند كه او خواهان گفت وگو و حل وفصل اختالفات از طريق ديپلماسى است و 
اين ايران اســت كه مخالفت مى كند». ذوق زدگى جريان خاص از ادعاى احتمال سفر 
ترامپ به تهران در حالى است كه پيش از اين، اين طيف ترامپ را يك ديوانه و مزاحم 
معرفى كرده و وى را عامل اصلى به ثمر نرسيدن برجام جا زده بود. عالوه بر اين، اين 
ذوق زدگى در حالى است كه موضوع مذاكره مستقيم با آمريكا در دولت روحانى و در 

موضوع برجام كليد خورده و هيچ دستاوردى براى مردم نداشت.

آيا على الريجانى از بازگشت نخست وزيرى خبر داده است؟
نامه نيوز: خبررسانى رئيس مجلس درباره اصالح ساختار كشور، بالفاصله در فضاى 
سياسى و رسانه اى كشور با گمانه زنى هايى همراه شد. عده اى دستور رهبرى را اصالح 
بودجه ســال 98 اعالم مى كنند و برخى ديگر از احتمال اصالح قانون اساسى سخن 
مى گويند. احمد توكلى عضو مجمع تشخيص مصلحت درباره قالب نحوه اصالح ساختار 
كشــور گفت: اول بايد ديد مقصود آقاى الريجانى از اصالح ساختارى چيست تا بعد 
بگوييم در چه قالبى بايد انجام شود. آيا منظور او اصالح قوه مجريه، قوه مقننه و قوه 
قضائيه و قانون اساسى بود يا جاى ديگر؟ چون بازار هم جزو ساختار كشور است. آقاى 
الريجانى خوب منظور خود را بيان نكرده است. تير به تاريكى نمى اندازم. اگر قرار باشد 
اين {اصالح ســاختار} بخشى از اختيارات و وظايف ولى فقيه باشد بايد مسير خود را 
طى كند. همين طور نمى شود كه آقاى الريجانى بگويد «آقا فرمودند چهار ماه ساختار 
كشور را اصالح كنيد». دعب آقا هم اين نيست. مطلب به اين مهمى را حرف مى زنند، 

پيام، بيانيه يا فرمان مى دهند. 
توكلى درباره ضرورت احياى جايگاه نخســت وزيرى گفت: آقاى الريجانى اول درست 
موضوع را نقل كند تا منظور مشخص شود يا از آقا بپرسيم كه چه فرمايش و توصيه اى 
دارند، چون اگر بدون روشن شدن مسئله به اين سؤال پاسخ دهم معنى اش اين مى شود 
كه من اين تغيير ساختار را مهم مى دانم درحالى كه امكان دارد اين را مهم ندانم و اصالح 

ساختار جاهاى ديگر را مهم بدانم.

افشاگرى عضو دربار شاه
رضا پهلوى و فرح 22 ميليون دالر از عربستان پول گرفته اند

سياست: احمدعلى مسعود انصارى از اعضاى دربار پهلوى كه در آمريكا سكونت دارد، 
در گفت وگويى ويدئويى با تســنيم گفت: من معتقدم سعودى ها پول زيادى را خرج 
مى كنند و هدف آن ها تجزيه ايران است و از همه استفاده ابزارى مى كنند تا ايران تجزيه 
شــود. اين خواست سعودى ها در مدارك ويكى ليكس كه منتشر شد مشخص است 
كه به آمريكايى ها فشــار مى آوردند كه كارى كنيد ايران تجزيه شود. ما چه جمهورى 
اسالمى را دوست داشته و يا نداشته باشيم، فكر نمى كنم خواستار تجزيه ايران باشيم. 
معتقدم سعودى ها و آمريكايى ها از رضا پهلوى استفاده ابزارى مى كنند. رضا پهلوى به 
من گفت در غياب من به سعودى رفتند و قول دريافت 22 ميليون دالر را گرفتند. 2 
ميليون نقد حاكم مكه به او در آن سفر داده و بقيه هم گفتند مى فرستيم. 5 ميليون 
اين پول را هم از طريق شاه مراكش به او دادند و مى خواست سازمانى را براى خودش 

درست كند و از من خواست كه به او بپيوندم كه پيوستم.

 سياست  ظريف وزير امور خارجه ايران 
كه به منظور انجام سفرى دوروزه و رايزنى با 
مقامات لبنانى پس از تشكيل دولت جديد 
در اين كشور و به منظور اعالم همبستگى 
با دولت و ملت لبنان به بيروت سفر كرده 
بود، بامداد روز سه شنبه به تهران بازگشت. 
ظريف يكشنبه 21 بهمن ماه به منظور اعالم 
از  پس  لبنان  ملت  و  دولت  با  همبستگى 
تشكيل دولت جديد اين كشور وارد بيروت 
شد و در بدو ورودش گفت كه اين سفر، هم 
براى اعالم همبستگى و هم اعالم آمادگى 
ايران به منظور همكارى در همه حوزه ها با 

دولت لبنان انجام شده است.

 سفر ظريف پس از حضور 3 مقام 
آمريكايى در لبنان

وزير امور خارجه كشورمان پس  از آنكه سه 
مقام آمريكايى به لبنان سفر كردند، به اين 
كشور رفت و با مقامات مختلف آن ديدار كرد.
پيش از ســفر ظريف، ســيد حسن نصراهللا 
در ســخنرانى به مناســبت 40  ســالگى 
انقالب اســالمى ايران، بار ديگر به مقامات 
لبنان يادآورى كرد كه ايران آماده اســت در 
حوزه هايى كه توانمندى دارد، به لبنان كمك 
كند، از جمله در حوزه نظامى و تسليحاتى و 
همچنين توليد برق كه لبنان در آن بشدت 
مشــكل دارد. محمدجواد ظريف نيز در اين 
سفر به لبنانى ها گفت كه ايران آمادگى دارد 
در حوزه هاى مختلف به لبنان كمك كند، اما 
بااين حال وضعيت لبنان را درك مى كند اگر 

براى همكارى قدم پيش نگذارند.

 پاسخ به جنگ روانى آمريكا
يكى از نكاتى كه موردتوجه مطبوعات لبنانى 
قرارگرفته، پيشــنهاد ظريف به لبنان براى 
تجارت با «ليره» است؛ پيشنهادى اقتصادى 
كه لبنــان را از حيث تحريم  هاى آمريكا هم 
در مظان اتهام قرار نمى دهد. هرچند شــايد 
اجرايى شدن اين ايده ها بنا به داليل اقتصادى 
و سياسى زمانبر باشند، اما اهميت اين سفر 
در شرايط تحوالت منطقه از جنبه سياسى و 

ديپلماسى حائز اهميت است.

حضور ظريف در لبنان و توجه رســانه هاى 
خارجــى و منطقه به اين ســفر، مى تواند 
پاســخى به جنگ روانى آمريكا و اسرائيل 
باشــد. به طور نمونه يك روزنامه لبنانى در 
كاريكاتورى به موضوع پيشنهاد ايران براى 
تســليح ارتش لبنان اشــاره كرده و قبول 
نكــردن لبنان را به علــت مخالفت آمريكا 
دانسته است. همچنين در پى پيشنهاد سيد 
حسن نصراهللا براى حل مشكالتى مثل برق 
توســط ايران با ساخت نيروگاه يا اتصال به 
شبكه منطقه اى و خريد برق از آن، پيشنهاد 
خريد سالح ايرانى دوباره موردتوجه رسانه ها 
قرار گرفــت. به گفته رســانه هاى لبنانى، 
مخالفان ايران مى گويند خود روحانى اعتراف 
كرده وضع كشورش نامساعد و بحرانى است، 
چگونــه به ما كمك كنند؟ ســالح هاى ما 
آمريكايى اســت و نمى توان سالح هاى غير 
آمريكايى استفاده كرد وگرنه حمايت آمريكا 
را از دســت مى دهيم. در مقابل، نيروهاى 
ملى لبنان براى حل مشــكالت اين كشور 
خواستار استفاده از شركت ها و توانايى هاى 
ايران هســتند و مى گويند چطور ايران به 
كشورهاى همســايه برق مى فروشد، وقتى 
بصرفه ترين راه است، ما هم مى خريم. آن ها 
در پاسخ به جريان آمريكايى در دولت گفتند 
كســى كه جلوى ايران را مى گيرد، خودش 
چرا براى حل مشــكالت اقــدام نمى كند؟ 
اما روزنامه االخبار با اشاره به پيشنهادهاى 

ايران نوشــت، ظريف به مســئوالن لبنانى 
«همان مكانيسم كارى مشترك را پيشنهاد 
كرده كه بين ايران و چند كشــور اروپايى 
و همچنين روســيه، تركيــه، چين و هند 
است. او به مسئوالن لبنانى پيشنهاد كرده 
كــه تعامالت تجارى با پول ملى يعنى ليره 
لبنان انجام شــود». االخبار اين پيشنهاد را 
«خيلى خيلى مهم» توصيف كرد و خطاب 
به لبنانى ها توضيح داد كه «به روشن ترين 
بيان، معناى پيشنهاد ظريف اين است كه 
ديگر بهانه جويى به دليل تحريم هاى آمريكا 
كافى نيست. طبيعتاً ايران به دنبال تحقق 
منافع تجارى اش با لبنان است، هرچند كه 
لبنان بازار كوچكى اســت؛ اما نكته مهم در 
اين پيشنهاد -كه منفعت بزرگ لبنان با آن 
رقم مى خورد- اين است؛ نخست، بازگشايى 
درهاى واردات با ليره لبنان، ســبب تقويت 
پول ملى مى شود. دوم، سبب كاهش هزينه 

لبنان در خريد ارز خواهد شد».

 ترافيك ديدارهاى وزير امور خارجه
ظريف در نخستين روز حضورش در بيروت 
با نمايندگان گروه هــا، احزاب و جريان هاى 
سياسى لبنان، «زياد نَخاله» دبير كل جنبش 
جهاد اسالمى فلسطين، اعضاى دفتر سياسى 
جنبش حماس و رهبران گروه هاى فلسطينى 
مستقر در ســوريه و لبنان ديدار و گفت وگو 
كرد. همچنيــن در دومين روز حضورش در 

بيروت با «ميشل عون» رئيس جمهور لبنان 
در محل كاخ بعبدا ديــدار و گفت وگو كرد. 
ظريف در ادامه ديدارهايش با «جبران باسيل» 
همتــاى لبنانى ديدار كرد و دو طرف پس از 
آن در نشست مطبوعاتى مشترك به تشريح 
رايزنى هاى دوجانبه پرداخته و به ســؤاالت 
خبرنگاران پاســخ دادند. رئيس دســتگاه 
ديپلماسى جمهورى اسالمى ايران در ادامه 
ديدارها با «نبيه برى» رئيس پارلمان لبنان هم 
ديدار كرد. طرفين در اين ديدار در خصوص 
راه هاى توســعه و تعميق روابــط دوجانبه، 
همكارى هاى پارلمانى، گسترش همكارى هاى 
تجــارى و اقتصادى با تأكيد بر مشــاركت 
بخش هاى دولتى و خصوصى دو كشــور در 
پروژه هاى اين كشور و نيز مهم ترين مسائل 
منطقه، از جمله فلسطين و سوريه گفت وگو و 
تبادل نظر كردند. وزير خارجه ايران همچنين 
با «سيد حســن نصراهللا» دبيركل حزب اهللا 
لبنان ديدار كرد. نصراهللا از مقامات، مسئوالن 
و ملت ايران به خاطر حمايت هايشان از لبنان، 
فلسطين، جنبش هاى مقاومت و ملت هاى 
منطقه در مقابله با تجاوزهاى صهيونيستى 

و تكفيرى قدردانى و تشــكر 
كرد. دبير كل حزب اهللا لبنان 
با اشــاره به اينكه حمايت ها 
و پشــتيبانى هاى جمهورى 
اسالمى ايران منجر به تحقق 
پيروزى هــا در بيش از يك 
ميدان شــد، افزود: اميدوارم 
كه جمهورى اســالمى ايران 
باوجود توطئه ها و فشارها به 

حمايت هاى خود ادامه دهد.
ديدار و گفت وگو با «سعد 
نخســت وزير  الحريــرى» 
روابــط  دربــاره  لبنــان 

دوجانبه و مسائل منطقه از جمله سوريه 
و يمن از ديگــر مالقات هاى ظريف در 

اين سفر دوروزه بود.
ايــن ترافيــك ديدارها درســت بيخ گوش 
اســرائيلى ها و آمريكايى هــا مى تواند پيام 
سياسى به سران اين كشورها و همپيمانان 

منطقه اى شان بدهد.

وزير امور خارجه ايران پس از ديدار با مقامات لبنانى و فلسطينى در بيروت به كشورمان بازگشت 

فرار مهندس و جاسوس هسته اىپيام ظريف ايران به آمريكا از لبنان
سياست: كانــال قرارگاه ســايبرى عمار در 
فضاى مجــازى مدعى شــد: ديلــى ميل و 
ساندى اكسپرس به نقل از مقامات اطالعاتى 
بريتانيا مدعى شــدند فردى مطلــع از ترور 
شــهيد مصطفى احمدى  روشن و راننده وى 
رضا قشقايى، در يك عمليات مشترك فرارى 

داده شده اند.
 ايــن دو روزنامه انگليســى اعــالم كرده اند 
كه اين فرد 47 ســاله كــه اطالعات مهمى 
از صنعت هســته اى ايران داشــته و در ترور 
دانشمندان هسته اى نقش بسزايى ايفا كرده با 
كمك سرويس هاى جاسوسى MI۶ و موساد 
حدود 4 ماه پيش به تركيه و سپس به آمريكا 
فرارى داده شده است. اين افشاگرى آغاز يك 
عمليات عليه ايران با عنوان دســت داشــتن 
ايران در ساخت بمب هسته اى و غيره خواهد 
بود كه توســط يك ســرى از اسناد جعلى به 
ســازمان ملل ارائه داده خواهد شد تا مجامع 
بين الملل را مجــاب كنند كه ايران در برجام 
صــادق نبوده و در تالش براى توليد ســالح 
هسته اى اســت؛ تا شايد گروكشى باشد براى 

.FATF تصويب

تالش جريان نفوذ
سياســت: حســين قاســمى، فعال حوزه 
مطالعات امنيتى نوشــت: هر وقت جمهورى 
اســالمى موفقيتــى كســب مى كنــد و در 
موقعيــت بــرد و پيروزى قرار دارد، شــبكه 
نفــوذى اين موفقيت را در دهان انقالب زهر 
كرده اســت. پيش از مراسم 22 بهمن خيز 
برداشــته شد تا با بحث كرج و لغو سخنرانى 
آقاى الريجانى و تعميم آن به تهران و شيراز 
و مراكز اســتان ها و...، اين مراســم را نابود 
كنند و آن را به محل نزاع و شــكاف جديد 
تبديل و جنگ و ســتيز سياسى و جناحى را 

رقم بزنند. 
احتمــاالً بعد از 22 بهمن هم شــاهد يك يا 
زنجيــره اى از عمليات هــاى بدنــام كننده و 
هزينه ســاز خواهيم بود. بنابراين الزم اســت 
با رصد و هوشيارى، ساير اقدامات نيز خنثى 
شــود. شــبكه نفوذى در ميان اصولگرايان، 
اصالح طلبان و مخالفــان نظام داراى افرادى 

است.

شبكه هاى اجتماعى

هرچند شايد 
اجرايى شدن 

اين ايده ها زمانبر 
باشند، اما اهميت 

اين سفر در شرايط 
تحوالت منطقه 

از جنبه سياسى 
و ديپلماسى حائز 

اهميت است

بــــــــرش

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

 بازتاب

آگهى ابالغ رأى شورا
شماره پرونده:422/97  شماره دادنامه 448/97 تاريخ رسيدگى: 1397/10/30 

مرجع رسيدگى:  مهران: شوراى حل اختالف شعبه يك، مهران مستقر در ساختمان قديم شهردارى
ــد جوانمير2- آقاى امين تجاره  ــه وكالت از 1- خانم فريده پور اكرم فرزن ــان: آقاى توفيق حليمى ب خواه
ــى  3- خانم مريم تجاره فرزند حضرتى 4- نجيمه تجاره فرزند برخش به آدرس مهران بلوار  ــد حضرت فرزن

سيد حسن(ع) دفتر وكالت حليمى
خواند گان:  1- سعيد سلطانى پور فرزند بهرام 2- عنايت اله سلطانى پور فرزند بهرام 3- ليال سلطانى پور 
ــرد فرزند احمد 6- عزت غاليان فرزند  ــلطانى پور فرزند بهرام 5- بتول انصارى ف ــد بهرام 4- زينب س فرزن

محمد جعفر، آدرس همگى مجهول المكان
خواسته: مطالبه خسارت خودرو

ــورا  حل  ــه 422/97  تاريخ 1396/03/13 ش ــخ 1397/10/30 در وقت فوق العاده  پرونده كالس ــه تاري ب
ــى  مبادرت به صدور رأى مى  ــيدگى به شرح آتيدادرس ــت با اعالم ختم رس اختالف مهران تحت نظر اس

نمايد.
«رأى شوراى حل اختالف شماره يك مهران»

ــور اكرم فرزند جوانمير2- آقاى  ــت آقاى  توفيق حليمى به وكالت از- خانم فريده پ ــوص دادخواس درخص
امين تجاره فرزند حضرتى  3- خانم مريم تجاره فرزند حضرتى 4- نجيمه تجاره فرزند برخش به طرفيت 
1- آقاى سعيد سلطانى پور فرزند بهرام 2- عنايت اله سلطانى پور فرزند بهرام 3- ليال سلطانى پور فرزند 
ــلطانى پور فرزند بهرام 5- بتول انصارى فرد فرزند احمد 6- عزت غاليان فرزند محمد  بهرام 4- زينب س
جعفر به خواسته مطالبه خسارت يك دستگاه خوردو نيسان به شماره انتظامى 254ب86 ايران 98 متعلق 
ــورخ 1392/09/10 با خودرو تريلى به  ــن مرحوم حضرتى تجاره كه در جريان تصادف م ــه مورث موكلي ب
ــير  ــلطانى پور فرزند يداله در مس ــماره 249 ع 26 ايران 14 متعلق به مورث خواندگان مرحوم بهرام س ش
ــد و وكيل  ــناس تصادفات مقصر صد درصد تصادف مى باش ــاس نظريه كارش دهلران به مهران كه بر اس
ــان را به مبلغ 97/000/000ريال بعالوه هزينه  ــت مطالبه تتمه خسات خودروى نيس خواهان ها درخواس
ــارت تاخير تاديه از تاريخ 1393/03/04 لغايت اجراى حكم و حق الوكاله را نموده است .  ــى و خس دادرس
ــورا حل اختالف با توجه به مدارك موجود در پرونده، گزارش اوليه كالنترى، گزارش كارشناسى  قاضى ش
ــعبه 101 دادگاه عمومى جزايى دهلران و گواهى حصر وراثت  ــارات، دادنامه كيفرى دادرس ش براورد خس
رانندگان دو خودروى تصادف موصوف و نامه بيمه آسيا  مبنى بر پرداخت  ديه مورث خواندگان و اظهارات 
وكيل خواهان ها كه مبلغ يكصد ميليون ريال از خسارات توسط بيمه آسيا پرداخت گرديده است و تتمه 
آن نود و هفت ميليون ريال مى باشد از آن جا كه ابتدا بايد ديون متوفى پرداخت گردد لذا مستندأ به مواد 
198-502-503-515-519-520-521-522-523 قانون آيين دادرسى  حكم به محكوميت خواندگان 
ــى به مبلغ (1/282/500) و تاخير  ــته بعالوه هزينه دادرس به مبلغ (97/000/000ريال) بابت اصل خواس
ــاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه  تاديه از تاريخ 1393/06/04 لغايت اجراى حكم وفق ش
ــبه خواهد شد و حق الوكاله  به مبلغ (9/700/000) ــترى مهران محاس واحد اجرايى احكام مدنى دادگس

ريال اعالم و صادر مى نمايد رأى صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شورا 
و ظرف 20 روز  پس از ابالغ قابل تجديد نظر در دادگاه عمومى حقوق مهران مى باشد.9717137

قاضى شوراى حل اختالف مهران- رسول اميدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ــكينه  ــماره ملى 4500378197  بطرفيت خانم س باتوجه به اينكه خانم گل خندان الگه فرزند على به ش
كوالبندى فرزند شمس اله و آقاى مهدى محمدى فرزند آقا محمد دادخواستى به خواسته حضانت تقديم 
ــت، لذا حسب درخواست مدعى و  ــده اس ــه 971235 اين دادگاه ثبت ش اين دادگاه نموده كه تحت كالس
ــى مدنى بلحاظ مجهول المكان بودن خوانده(آقاى مهدى  ــتور دادگاه وفق ماده 73 قانون آيين دادرس دس
محمدى) مراتب ابالغ وقت رسيدگى مورخ 1397/12/20 ساعت 13 را يك نوبت آگهى انجام و نتيجه به 

همراه نسخه اى از روزنامه در تاريخ نشر آگهى به اين مرجع قضايى ارسال گردد. 9717139
رئيس شعبه اول دادگاه خانواده ايالم- شهابى

شماره پرونده: 139704006092005102/1               شماره بايگانى پرونده: 9708437
شماره آگهى ابالغيه: 139703806092000022         تاريخ صدور: 1397/11/14

دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق شماره 88 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى شماره 139704006092005102 به كالسه 97708437 

ــماره ملى 0933809255 بدهكار پرونده اجرايى  ــيله به آقاى سيدرضا سيدى فرزند سيد محمد باقر بش بدينوس
شماره 139704006092005102 بكالسه 9708437 كه برابر گزارش مأمور پست آدرس شما شناخته نگرديده 
ــيده معصومه  ــما و خانم س ــماره 19950 مورخه 1385/2/28 بين ش ــند ازدواج به ش ابالغ مى گردد كه برابر س
حسينى زارع تعداد 100 عدد سكه بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس صدور اجرائيه نموده پس از تش
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ  ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــناد رس ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت  ــوب اس اجرائيه محس
ــما تعقيب خواهد شد. آ- 9717081  بدهى خود اقدام و در غير اين صورت عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش

م.الف 823
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه خانم طاهره بهرام پور باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت 
ــند مالكيت ششدانگ يكباب منزل به شماره پالك  ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
3578 فرعى از 394 فرعى از 21 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود 
گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد ششدانگ مالكيت نامبرده در ذيل شماره دفتر امالك الكترونيك 
ــماره چاپى 062998 ب 93 صادر گرديده است سپس برابر سند  ــند به ش 139520306003006831 ثبت و س
ــت. دفتر امالك بيش  ــهد در رهن بانك ملت قرار گرفته اس رهنى 74691 مورخ 1395/06/14 دفترخانه 83 مش

از اين حكايتى ندارد...
ــبت به ملك  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــتى ظرف مدت ده روز  ــد، بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش ــى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س ــورد آگه م
ــند معامله رسمى به اين اداره  ــند مالكيت يا س ــت اصل س ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس از تاريخ انتش
ــند  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــليم نمايد. بديهى اس تس

ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تس ــند معامله رس مالكيت يا س
آ- 9717082 م.الف 824

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــتناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت صدور سند  ــين خليل زاده على آباد به اس نظر به اينكه حس
ــدانگ يكباب آپارتمان به  ــند مالكيت شش ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــين خليل زاده على آباد  ــهد كه متعلق به حس ــماره پالك 16 فرعى از 4 فرعى از 1781 اصلى بخش يك مش ش
ــهل انگارى مفقود گرديده است و با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت نامبرده ذيل شماره  ــد به علت س ميباش
ــال 89 بنام حسين  ــرى الف س ــماره چاپى 187896 س ــند به ش ثبت 15602 صفحه 376 دفتر 119 ثبت و س
ــهد در رهن بانك مسكن قرار  ــند 19543 مورخ 88/3/2 دفتر 95 مش خليل زاده على آباد صادر گرديده و برابر س
ــتناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت  ــنامه به اس ــت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. و اين بخش گرفته اس

امالك صادر گرديد.
ــبت به ملك  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــتى ظرف مدت ده روز  ــد، بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش ــى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س ــورد آگه م
ــند معامله رسمى به اين اداره  ــند مالكيت يا س ــت اصل س ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس از تاريخ انتش
ــند  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــليم نمايد. بديهى اس تس
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تس ــند معامله رس مالكيت يا س

آ- 9717083 م.الف 825
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139704006093001213/1      شماره بايگانى پرونده: 9708278
شماره ابالغيه: 139705106093004563         تاريخ صدور: 1397/11/02

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9708278
بدين وسيله به آقاى

- رضا قانعى يدكى نام پدر: جهانگير با شماره ملى: 0873181751، شماره شناسنامه: 134 
ابالغ مى گردد بانك سپه جهت وصول طلب خود به مبلغ: 46/136/835 ريال (چهل و شش ميليون و صد و سى 

و شش هزار و هشتصد و سى و پنج ريال) شامل:
- اصل طلب: 19/714/220 ريال                  - سود: 3/791/419 ريال، شرح:

- خسارت تأخير تأديه: 17/631/196 ريال      - خسارت تأخير روزانه: 21/251 ريال، شرح:
- حق الوكاله: 5/000/000 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/10/13

ــارات متعلقه مندرج در قرارداد بانكى با شماره سند: 269316440، تاريخ سند: 1393/07/23، بانك  و ديگر خس
ــه 9708278 در اين اداره تشكيل شده و  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــپه عليه ش مربوطه: س
ــت، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه  ــت آدرس شما شناسايى نشده اس طبق گزارش مأمور پس
اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنيد، عمليات  ــوب مى گردد، نس ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9717084 م.الف 826
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006091001089/1           شماره بايگانى پرونده: 9707154
شماره ابالغيه: 139705106091011924             تاريخ صدور: 1397/11/18

دفترخانه اسناد رسمى شماره 199 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9707154

ــماره ملى:  ــد: 1345/10/17 ش ــدر: رضا تاريخ تول ــن التجارى نام پ ــن):- زهرا امي ــه متعهد (راه ــيله ب بدينوس
ــنامه: 1021 به نشانى: سلمان فارسى نبش بابك پالك 144 واحد 7 و متعهد (وام  ــماره شناس 0938661868 ش
گيرنده):- هادى نورى نام پدر: على مدد تاريخ تولد: 1354/04/14 شماره ملى: 5229248289 شماره شناسنامه: 
ــهد ابالغ مى گردد كه بانك  ــند رهنى 5872 مورخه 1395/08/29 تنظيمى دفترخانه 199 مش 2218 مديون س
ــت مشهد، آدرس  ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پس ــه 9707154 عليه ش ملت اجرائيه اى تحت كالس
ــيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ  ــما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوس ش
3/863/965/974 ريال (شامل 3/012/834/419 ريال اصل بدهى و... سود و 851/131/555 خسارت تأخير) تا 
ــارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و طبق  ــد و خس تاريخ تقاضا مى باش
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در  ــناد رس ماده 18- آئين نامه اجراى مفاد اس
روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34- اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز 
از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ يك باب آپارتمان 
ــهد مى باشد، طبق مقررات از طريق  ــكونى با پالك ثبتى 9079 فرعى از 9049 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش مس

مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9717099 م.الف 827
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139604006091001559/1            شماره بايگانى پرونده: 9607459
شماره ابالغيه: 139705106091011495              تاريخ صدور: 1397/11/01

دفترخانه اسناد رسمى شماره 59 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9607459

ــهيل  ــماره ملى 0923264841 و س ــپهر عرفانيان صادقى خانرودى دو فرزند جواد به ش ــيله به آقايان س بدينوس
ــواد عرفانيان صادقى خانرودى دو  ــماره ملى 0922361002 و ج ــان صادقى خانرودى دو فرزند جواد به ش عرفاني
ــم محبوبه عرفانيان صادقى خانرودى دو فرزند على اكبر به  ــماره ملى 0940376571 و خان فرزند خدابخش به ش
شماره ملى 0940376571 و خانم فاطمه محمد و خراسانى فرزند على اكبر به شماره ملى 0940691825 مديون 
سند رهنى 180020 مورخ 1392/08/06 تنظيمى دفترخانه 59 مشهد ابالغ ميگردد كه بانك سامان اجرائيه اى به 
كالسه 9607459 عليه شما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسائى 
ــما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور مبلغ 2/410/280/547 ريال  ــيله به ش واقع نگرديده، لذا بدينوس
ــد طبق ماده 18  ــتاد هزار و پانصد و چهل و هفت) مى باش ــت و هش (دو ميليارد و چهارصد و ده ميليون و دويس
ــر و از زمان انتشار در روزنامه،  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتش ــناد رس آئين نامه اجراى مفاد اس
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ  ــده محس اجرائيه ابالغ ش
ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به 
ــد، طبق مقررات از طريق  پالك فرعى 21567 مفروز و مجزى از پالك فرعى 10790 از پالك 183 اصلى ميباش

مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9717100 م.الف 828
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــطه مستند به وكالت  ــت 97/17215 مورخ 97/11/15 آقاى على اكبر زارعى مع الواس نظر به اينكه برابر درخواس
ــه نقندر استناد به دو برگ استشهاديه گواهى  ــماره 9356 مورخ 1395/12/28 از طرف خانم فاطمه كوش نامه ش
ــدانگ پالك 1168 فرعى از 66- اصلى بخش  ــاع از شش ــى و نه صدم دانگ مش اعالم مى دارد ميزان يك مميز س
ــى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع  ــانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررس ــش طرقبه ش ش
ــدانگ پالك فوق الذكر به شماره شناسه الكترونيكى 139620306008002700 بنام خانم فاطمه  مذكور از شش
ــند شماره سريال 379803 ب 94 صادر گرديده و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد  ــه نقندر ثبت و س كوش
ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س متذكر مى گردد هر كس نس
باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا 
سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
ــمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به  ــند مالكيت يا معامله رس اعتراض بدون ارائه س

متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9717101 م.الف 829
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــطه مستند به وكالت  ــت 97/17215 مورخ 97/11/15 آقاى على اكبر زارعى مع الواس نظر به اينكه برابر درخواس
نامه شماره 9356 مورخ 1395/12/28 از طرف آقاى على اصغر حاجى بابائى نقندر استناد به دو برگ استشهاديه 
گواهى اعالم مى دارد ميزان دو مميز هفتاد و شش صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1168 فرعى از 66- اصلى 
ــى دفتر امالك معلوم شد مالكيت  ــانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررس ــش طرقبه ش بخش ش
ــدانگ پالك فوق الذكر به شماره شناسه الكترونيكى 139620306008002701 بنام آقاى  مشاع مذكور از شش
ــماره  سريال 379804 ب 94 صادر گرديده و سوابق ثبتى بيش از  ــند ش على اصغر حاجى بابائى نقندر ثبت و س
ــال 1380 مراتب  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س اين حكايتى ندارد لذا به اس
ــند  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس
مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول 

و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9717102 م.الف 830
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139704006092002410/1
شماره بايگانى پرونده: 9703497

شماره ابالغيه: 139705106092015261          تاريخ صدور: 1397/11/15
آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092002410/1

ــى و نه) فرعى از 235  ــدانگ اعيان پالك ثبتى 11139 (يازده هزار و يكصد و س ــيله اعالم مى گردد شش بدينوس
ــى و پنج) اصلى بخش نه مشهد متعلق به شما در قبال طلب خانم مريم حميدى بازداشت گرديده  ــت و س (دويس
ــود ضمناً هرگونه نقل و انتقالى از طرف شما نسبت به  ــما اخطار ميش لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش
ــت و ترتيب اثر داده نميشود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار  ــت ممنوع اس مورد بازداش

چاپ و منتشر گرديده است آ- 9716923 م.الف 820
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره: 139760308001005246
تاريخ : 1397/11/02

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــون و ماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه

فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139760308001005244 -1397/11/02 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى وس
ــماره  ــنامه 634صادره ازبيرجندو ش ــماره شناس ــارض متقاضى خانم طاهره ميزانى فرزند محمد على به ش بالمع
ــدانگ يكباب منزل به مساح 88/14 متر مربع قسمتى از پالك 2089فرعى  ــبت به شش ملى 0651721725 نس
ــت .لذا به منظور اطالع عموم  ــاعى متقاضى محرز گرديده اس از247 - اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت مش
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم اعتراض ، دادخواس ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9716283
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/07     تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/11/24

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

شماره: 139760308001005258
تاريخ : 1397/11/02

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــون و ماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه

فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139760308001005226 -1397/10/29 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى وس
ــنامه 373صادره ازبيرجندو شماره  ــماره شناس بالمعارض متقاضى آقاى رضا على آبادى فرزند حاجى محمد به ش
ــاحت 300 متر مربع به پالك شماره  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس ــبت به شش ملى 0650720954 نس
ــت .لذا به  ــير منجى  محرز گرديده اس ــى واقع در بخش 2 از محل مالكيت آقاى غالم ش ــى از518 - اصل 27فرع
ــخاص نسبت به صدور  ــود درصورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس

مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد.9716284

تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/07 تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/11/24
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

شماره: 13976030800100526        تاريخ : 1397/11/02
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند
هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــون و ماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760308001005227 -1397/10/29 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى وس
ــينى فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه 112صادره ازبيرجندو شماره ملى  بالمعارض متقاضى آقاى محمد حس
0651788021 نسبت به ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 127/05متر مربع قسمتى از 1396- اصلى 
ــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــت .لذا به منظ ــل مالكيت آقاى رجبعلى مددى پور محرز گرديده اس از مح
فاصله 15 روز آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــيد ،  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض ، دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس

درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9716288
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/07  تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/11/24

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

شماره: 139760308001005263         تاريخ : 1397/11/02
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند
هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــون و ماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف  ــوع قان ــات اول/دوم موض ــماره 139760308001005228 -1397/10/29 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره  ــنامه 1صادره ازبيرجندو ش ــماره شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد اورادى فرزند غالمرضا به ش
ــاح 134/20 متر مربع قسمتى از پالك  ــدانگ يكباب منزل مسكونى به مس ــبت به شش ملى 0652756115 نس
ــت .لذا به منظور اطالع عموم  ــتگردى محرز گرديده اس 1396- اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت نوروز دس
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم اعتراض ، دادخواس ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9716299
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/07  تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/11/24

على فضلى  /  رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ــند رسمى برابر راى شماره97/10/23/13976030600700132هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف  س
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه 

بالمعارض  متقاضى آقاى غالم محمد شكارچى بشير آبادى  فرزند سعيد محمد بشماره شناسنامه 27
صادره از تربت جام در سه دانگ مشاع از شش دانگ ساختمان به مساحت 150,40 متر مربع پالك 1880فرعى 
از 3 - اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى آقاى 
ــود  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش كريم برنقرى محرز گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  و در صورتى كه اش
اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9716332
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/8 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/24

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى برابر راى شماره
ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ــوع قانون تعيي ــات اول / دوم موض 97/10/23/139760306007001323 هي
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى  ــاختمانهاى فاقد س س

آقاى منصور شكارچى بشير آبادى  فرزند سعيد محمد بشماره شناسنامه 37
صادره از تربت جام در سه دانگ مشاع از شش دانگ ساختمان به مساحت 151,40 متر مربع پالك 1880فرعى 
از 3 - اصلى  مفروز و مجزى شده واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از 
مالك رسمى آقاى كريم برنقرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9716333
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/8 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام



صفحه 8    1397/11/24

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش  ﹐︫﹥ ﹨︀ی ︨︣زده، ︢ف ز﹡︡ه ا︲︴︣اری، ﹎︀و و ︑﹙﹫︧﹥ ︢﹁﹩، ︗﹢ا﹡﹥ ︎︣واری و ︑﹙﹫︧﹥ 
((︊︮ ︡ه  ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١١/٢٩ ︨︀︻️ ١٠:٣٠︤ا﹞ ︀ر︑)) ﹟︐︧︋آ

﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه ۵٠،٠٠٠،٠٠٠ رــ︀ل ︋︭ــ﹢رت وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋︪ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب 
٨٣٨٨٧۴۵٩ ︋︀﹡﹉ ﹋︪︀ورزی ︫︺︊﹥ ﹝︪︡ ︋﹠︀م ﹝﹢︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی  ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت 

  .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی ︑﹞︀س ﹤︧︨﹣﹞ ︀︋ ︣︐︪﹫︋
︑﹙﹀﹟ : ١٢ا﹜﹩ ٠۵١٣٨۴٩٢٧١٠  دا︠﹙﹩ ١١٩-١٢۵   ﹨︤﹠﹥ آ﹎︺︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹫︊︀︫︡.

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی

/ع
۹۷
۱۷
۱۵
۸

/ع
۹۷
۱۷
۱۸
۷

﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده 
  ﹏و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ ︫︣ح ذ ﹏﹝ اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و
︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣اــ﹏ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭︀ت از در︀﹁️ و  ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  را از ︵︣ــ﹅︨ 
︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 

ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٧/١١/٢۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)مبلغ برآورد (ريال)محل اجرا موضوع مناقصهشماره مناقصه

97/31/127
ايمن سازى و نگهدارى 

منطقه يك استان 
شهرستانهاى مشهد – كالت  

47/496/014/6852/374/800/734طرقبه- شانديز

97/31/128
ايمن سازى و نگهدارى 

منطقه دو استان

شهرستانهاى قوچان – درگز   
چناران – جوين – جغتاى  

نيشابور- فيروزه
47/270/372/9232/363/518/646

.︫︡︀ ︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ ﹝︊﹙︼ در و︗﹥ اداره ﹋﹏︋  ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︮﹤  ︋️︧︀ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  - ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟︫ 
٩٧/١٢/٠١ ︀ر︫﹠︊﹥ ︑︀ر ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︑︀ ︨︀︻️ ٠٠: ١۴ روز ️﹁︀در ️﹚﹞ -

٩٧/١٢/١١ ٠٠: ١۴ روز ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ : ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫  ︎︨︀ - ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
٩٧/١٢/١٢ ﹤︊﹠︪﹊ ︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  ︨︀︻️ ١٠روز﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋️︻︀ - ︑︀ر و︨ 

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ﹝︪︡– ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م – ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶
 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س٨-٣٣۴١٢٠٢۴-٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣ : ٣٣۴٣۵٨٨٨-٠۵١ 

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩) : ۴١٩٣۴ -٠٢١

: ︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣︀ی ز﹨ ️︀︨ ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس﹢︑ ﹩﹞ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ -
http://iets.mporg.ir : ︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ آدرس

آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) : www.setadiran.ir                          ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩:٣٧۶٧٩٧  م ا﹜︿:٨٧٨٧
اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀(ع) در ﹡︷︣دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹫﹥ ، ﹡︭︉ و ﹇︣ا️ ا︋︤ار د﹇﹫﹅ 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︣ت ر︲ــ︀ (ع) را از︱ ︣︴﹞ ︣م ﹤︡س وا﹇︹ در ﹝︖﹞﹢︻ــ﹇ ﹟︮ ﹩︋︣︾ ︋ــ︣ای ︨ــ︣درب
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︑︀︎︀︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ٢٨ /١٣٩٧/١١ ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ 

                   (٠۵١٣١٣٠۵٢۴٣ : ﹟﹀﹚︑)   http://sem.agr-harimeharam.org  ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ آدرس
.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در ﹤︋ ️︊︧﹡

︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ ( ع )

/ع
۹۷
۱۷
۱۹
۴

/ع
۹۷
۱۶
۳۱
۲

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
﹥ ا︨︐﹠︀د   ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ آ﹁︐︀ب دا﹡︪ــ﹍︀ه را از ︦︣و ــ﹙︿︨  ︣وژه︨  ︧ــ︀زی︎  دا﹡︪ــ﹍︀ه ︤د در ﹡︷︣ دارد︋ 
 ︳︀ی وا︗︡ ︫︣ا︐﹋︫︣ ﹤︋ را   setadiran.ir ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ﹝︖﹢ز ︫﹞︀ره ٩٧/٧/٢٧٠١۴از

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ️﹫﹑︮
 ٩٧/١١/٢٧ ️︀︽﹛ ٩٧/١١/٢٢ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ️﹁︀ه در﹢﹡ ︀ل ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ .   ٢- ز﹝︀ن و١- ︋︣آورد ︎︣وژه ٨٫٢٢٣٫٧٠۴٫۴١٢ر

 ︫︡︀  ︋﹩﹞
 ﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹤﹡︀︠︣﹫︋︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/٨ د ١۵ روز ️︻︀ ︊ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۵/٩٧/١٢ ︑︀︨   ︮٨ ️︻︀ ٣- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د از︨ 

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ( ︣︑︀︑ ﹩﹀﹞︀ن آ﹝︐︠︀︨) ﹩﹚︮ا ︦︣د ︣ا︨️ دا﹡︪﹍︀ه وا﹇︹ در︎ 
 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت ا﹡︖︀م︠  ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/١١︋  ︀︻️ ١١ روز︫  ︀ز﹎︀︪﹩ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︨   ︋۴- ︑︀ر

 ︳︣ا ︀︧ــ︐﹩ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨︐﹩ ﹝﹠︡رج در︫   ︋︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹏﹫﹝﹊︑ ــ︐︀د ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ︣ا﹠﹊﹥ ﹁︣آ﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در︨  ۵- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︻﹑وه︋ 
 . ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ دا﹡︪﹍︀ه ﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹤﹡︀︠︣﹫︋ا︮﹙﹩ – د ︦︣د ︥و﹨︩ –︎  ﹥ آدرس ︤د- ︀رراه︎  ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ را︋ 

︍︣ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼ ۴٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل ﹝﹫︊︀︫︡  ۶- ﹝﹫︤ان︨ 
﹥ آدرس setadiran.ir ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ا︨️.  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤﹡︀﹞︀ ︣د ا︻﹑م ︻﹞﹢﹝﹩︨  ︣ا︳ آن در︋  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ و︫  ٧- ︑﹞︀﹝﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط︋ 

٨- ر︑︊﹥ ﹝︖︀ز ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ۴ ا︋﹠﹫﹥ و ۵ ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ﹏ــ﹞︀ره ﹨︀ی ذ  ︫﹤ ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︀︊︧ــ️ ︗️ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ (︑﹢﹋﹟)︋   ︫﹤ ٩- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡︋ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
٠٢١-۴١٩٣۴ ﹤﹡︀﹞︀ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و را﹨︊︣ی︨   ︎︤﹋︣﹞

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︀︑︣ ︔︊️ ﹡︀م درا︨︐︀﹡︀ در setadiran ﹤﹡︀﹞︀︨ ️︀︨    ﹝﹢︗﹢د ا︨️.
ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣١٢٣٣۵١۵-٠٣۵ و ٣١٢٣٣۵١۶-٠٣۵ اداره ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و   ︫︀ ﹫︪ــ︐︣ از ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ١٢- در︮﹢رت ا︵﹑︻︀ت︋ 

 . ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︤د ︑﹞︀س ︣ارداد﹨︀ی دا﹡︪﹍︀ه﹇
 ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی دا﹡︪﹍︀ه ︤د

/ع
۹۷
۱۷
۱۸
۸

آگهى تجديد مناقصه
︣﹎︤ار  اداره ﹋﹏ راه و  ︫︨︣ــ︀زی ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︵︊﹅ ︗︡ول ذ﹏  از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
      ﹏︣ا﹞ ، ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس ir .www.setadiran   ا﹡︖︀م︠  ــ︐︀د )︋  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ 

︀ز﹡︡ .  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ راه﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 

دارا ︋﹢دن  ر︑︊﹥ ۵  از ﹝︺︀و﹡️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و﹡︷︀رت را﹨︊︣دی ر﹫︦ ︗﹞﹢ر ︋︀ ر︻︀️ ︨﹆︿ ار︗︀ع ﹋︀ر در راه و ︑︣ا︋︣ی (﹞﹏ و ﹡﹆﹏) ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.
٩٧/١١/١٨ ︀ر︑ ﹤﹡︀﹞︀  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 

﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︀︨️ :                   ︨︀︻١۴/٠٠️                        ﹝﹢ر︠﹥   ٩٧/١١/٢٨
﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د :                                                 ︨︀︻١۴/٠٠️                        ﹝﹢ر︠﹥   ٩٧/١٢/٠٩
ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ :                                                     ︨︀︻️ ٠٨/٠٠                         ﹝﹢ر︠﹥  ٩٧/١٢/١٢

︀﹋️ ﹨︀ی ا﹜︿  ︎﹤ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹢︭ ﹫︪︐︣ در︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 آدرس ︨︀ری ︠﹫︀︋︀ن ︗︀م ︗﹛ -اداره ︎﹫﹞︀ن و ر︨﹫︡﹎﹩       ︑﹙﹀﹟   ٣٣٣۶٣٩٠۴  -٠١١

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س :   ۴١٩٣۴-٠٢١ 
د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م :   ٨٨٩۶٩٧٣٧ و٨۵١٩٣٧۶٨-٠٢١

ا﹟ آ﹎﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن در iets.mporg.ir️︀︨ ﹡﹫︤ درج ﹎︣د︡ه ا︨️ 

اداره ﹋﹏ راه و  ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

ف
دي

شماره فراخوان ستاد ايرانمبلغ ضمانت نامه (به ريال)مبلغ برآورد   (به ريال)پروژهر

13,668,778,720683,500,000200973377000392بهسازى و آسفالت راه روستايى پردمه آمل1

6,085,244,351304,500,000200973377000393بهسازى و روكش آسفالت راه آبگرم آمل2

2,759,614,826138,000,000200973377000394اجراى اليه اساس و آسفالت راه روستايى نمل-سپارده3

️ اول
︋﹢﹡

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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

چهارشنبه  24 بهمن 1397 7 جمادی الثانی 1440 13 فوریه 2019  سال سی و دوم  شماره 8902 

 نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب اهلل لبنان تصریح کرد: 
اعالم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان یکی از 

دستاوردهای محور مقاومت است.

گوایدو، رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال تأکید کرد برای از 
سرگیری مجدد روابط کاراکاس با رژیم صهیونیستی تالش می کند.

محمدعلی الحوثــی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن تأکید 
کرد، انقالب یمن برای رهایی از ظلم بود و هرچند دشمنان 
برای انحــراف آن تالش زیادی کردند، امــا مردم در مقابل 

توطئه ها ایستاده اند.

اسرائیل بار دیگر مناطقی از خاک سوریه را هدف قرار داد
توحش صهیونیستی در سایه سکوت جهانی

  جهــان  رســانه های ســوری از تجــاوز دوبــاره رژیم 
صهیونیستی به قسمتی از خاک این کشور خبر دادند. شبکه 
تلویزیونی االخباریه سوریه گزارش داد که تانک ها و توپخانه 
رژیم صهیونیستی با شــلیک گلوله بیمارستانی متروکه در 
القنیطره، نزدیک مرز لبنان را هدف قرار دادند. همچنین در 
این حمله یک پست دیده بانی در نزدیکی مرز سوریه هدف 
قرار داده شــده است. بر اســاس گزارش رسانه های سوریه، 
این حمله تلفات جانی نداشته و تنها خسارت های مادی به 

همراه داشته است.
 رژیم متجاوز صهیونیســتی در سایه سکوت سنگین مجامع 
و نهاد هــای بین المللی بارها و با ادعاهای واهی بخش هایی از 
خاک سوریه را هدف حمالت خود قرار داده است. در آخرین 
مورد 24 روز پیش جنگنده های اســرائیلی پنج موشک را به 
سمت فرودگاه بین المللی دمشق شلیک کردند که سامانه های 
دفاع هوایی سوریه در منطقه الکسوه تماماً آن ها را رهگیری 
و دفع کردند. همزمان با این تحوالت کارشناســان کنفرانس 
امنیتــی مونیخ در آســتانه برگزاری ایــن گردهمایی که از 
روز جمعه آغاز می شــود، گزارشــی از سلسله حمالت رژیم 
صهیونیستی به خاک ســوریه ارائه کردند. طبق این گزارش 
حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه از سال 2014 آغاز و در 
سال 2018 به اوج خود رسیده است. اسرائیل در سال 2018، 
112 و در پنج سال گذشته 218 بار مواضع مختلف در سوریه 

را هدف قرار داده اســت. بر اساس این گزارش پدافند هوایی 
سوریه نیز عملکرد موفقیت آمیزی داشته و توانسته بسیاری 
از ایــن حمالت را دفع کند. حمالت رژیم صهیونیســتی در 
حالی اســت که در حمله جنگنده های آمریکایی به روستای 
»الباغوز« واقع در شرق استان دیرالزور که صبح دیروز صورت 
گرفت نیز دست کم70 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در 
میان کشته ها هفت کودک نیز به چشم می خورند. در حمالت 
ائتالف به اصطالح ضــد داعش تحت رهبری آمریکا تاکنون 

هزاران غیرنظامی سوری جان خود را از دست داده اند. 

 توافق روسیه و ترکیه بر سر ادلب
همزمان با این تحوالت منابع خبری از توافق روسیه و ترکیه 
برای ایجاد ثبات در شهر ادلب سوریه از طریق اتخاذ »تدابیر 
قاطعانــه« خبر داده اند. در بیانیه مشــترکی که بعد از دیدار 
وزیران دفاع دو کشــور در آنکارا صادر شده، اشاره ای به اینکه 
دو طرف قرار اســت چه اقدامات نظامی را در چه زمانی انجام 
دهند، نشــده است. ترکیه که از شبه نظامیان سوری حمایت 
می کند و روســیه که حامی دولت قانونی سوریه است چند 
ماه پیش بر ســر ایجاد یک منطقه غیرنظامی در ادلب توافق 
کردند. این بیانیه در حالی صادر شــده که سران کشورهای 
روسیه، ترکیه و ایران قرار است فردا در شهر سوچی روسیه با 

یکدیگر دیدار کنند.

بدون تیتر

اتاق فکر

مؤسسه افکار سنجی پیو: تقریباً نیمی از 
شهروندان آلمانی قدرت و نفوذ آمریکا را یک 

تهدید بزرگ برای آلمان می بینند.
شمالی  کره  »استنفورد«:  مطالعات  مرکز 
درحین مذاکرات خلع سالح با آمریکا احتماالً در 
سال گذشته اقدام به تولید هفت بمب هسته ای 
و افزودن آن ها به زرادخانه خود کرده اســت.

بی بی سی: سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز 
گذشته در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد.

اندیشکده بروکینگز بررسی کرد
 سالح های هسته ای 

و ژئوپلتیک جدیدجهانی
خالدی: اندیشکده بروکینگز در یادداشتی تحت 
عنوان »ریسک مدیریت: سالح های هسته ای در 
ژئوپلتیک جدید« به برگزاری کنفرانس امنیتی 
مونیــخ پرداخته و نوشــت: در تاریخ 15تا17 
فوریــه، مقامات خارجی و رهبــران امنیتی از 
سراسر جهان در مونیخ گرد هم می آیند تا درباره 
چالش های جــدی امنیتی جهان بحث کنند. 
برخی از این نگرانی های مهم شــامل مســائل 
مربوط به مقوله کنترل تســلیحات هسته ای 
است. مدل کالسیک کنترل تسلیحات بر اساس 
توافــق دو طرفه میان آمریکا و روســیه مانند 
START و پیمان منع موشک های هسته ای 
میانبرد بــا توجه به شــرایط محیطی جاری، 
بازگشت رقابت میان قدرت های بزرگ و ظهور 
فناوری های جدید، تحت فشار زیادی قرار گرفته 
است. با این وجود مقوله کنترل تسلیحات که 
خطر ابتال به جنگ هسته ای را کاهش می دهد 
باید در اولویت سیاست های هسته ای واشنگتن 
باقی بماند.آمریکا باید گفت وگوهای راهبردی 
ثبات را با روســیه و چین آغاز کند. همچنین 
باید در زمینه آگاه ســازی نسل آینده در مورد 
خطراتی که تسلیحات هسته ای بر ثبات جهانی 

دارد، اقداماتی صورت گیرد. 

آشتی در مسکو
 میزبانی روسیه

 از 10 گروه فلسطینی
فارس: روز گذشــته مذاکــرات 10 گروه 
فلسطینی که برای صحبت درباره وضعیت 
داخلی و اختالفات خود به مسکو رفته اند، 
آغاز شــد. حماس می گوید، بایــد در این 
مذاکرات بر ســر سه مســئله توافق شود. 
مذاکرات گروه های فلسطینی در مسکو قرار 
اســت تا امروز ادامه پیدا کند تا طی آن به 
تفصیل درباره وضعیت مسئله فلسطین و 
آشــتی داخلی در راستای تغییرات کنونی 
در منطقه بحث و گفت وگو شود. اختالفات 
میان حماس و فتح به اوج خود رســیده و 
»محمود عباس« گفته قصد تشکیل دولت 

وحدت ملی بدون حضور حماس را دارد. 

کنفرانس امنیتی مونیخ و پایان نظم لیبرال
کنفرانس امنیتی مونیخ را می توان یکی از نشســت های مهم و اثر گذار در حوزه 
امنیت بین الملل دانســت. کنفرانسی که با وجود تأمین بودجه اصلی آن از سوی 
وزارت دفاع آلمان و صنایع تســلیحاتی، داعیه مستقل بودن دارد. این کنفرانس 
هرســاله در ماه فوریه در هتل بایریشــر هوف در مونیخ آلمان برگزار می شود و 
هرچند در آن تصمیمی گرفته نمی شود و صرفاً ویژه اظهار نظر، رایزنی و دیدارهای 
سیاســی است، اما باید اذعان کرد ایده های مطرح شده در این کنفرانس معموالً 

فضای تئوریک در حوزه امنیت بین الملل را شکل می دهد.
از همین رو است که کنفرانس مونیخ به یکی از مجامع بین المللی مهم در عرصه 
امنیت جهانی تبدیل شده اســت و به دلیل تشابه کمی و کیفی و بازتاب های آن 
با مجمع جهانی اقتصاد، به داوس امنیتی نیز شــهرت دارد. در این گردهمایی، 
سیاستمداران متخصص در امور امنیتی )معموالً وزیران امور خارجه و دفاع(، نظامیان 
کارشناس امور بین المللی و نیز برخی از صاحبان صنایع تسلیحاتی از کشورهای 
مختلف جهان به بحث و بررســی در خصوص مسائل امنیت جهانی می پردازند. 
روزهای آینده شاهد برگزاری پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ خواهیم 
بود درحالی که به هم ریختگی نظم جهانی مهم ترین دغدغه شرکت کنندگان در 
این نشست است. بی جهت نیست که در آستانه این نشست گزارش پیشینی این 
کنفرانس با عنوان »پازل شکسته« منتشر شده است که به متالشی شدن نظم 
لیبرال در جهان می پردازد؛ نظمی که قرار بود آینده حتمی بشر پس از فروپاشی 
دیوار برلین باشد. این گزارش تأکید دارد: جهان در بحران است و آمریکا تنها اوضاع 
را وخیم تر می کند. یک دوره جدید از رقابت قدرت بزرگ میان ایاالت متحده، چین 
و روسیه با خأل رهبری مشخصی در آنچه به عنوان نظم بین المللی لیبرال شناخته 
می شود، در حال بروز است. نظم لیبرال جهان در شرف متالشی شدن است، اما 
چه کسی قرار است این قطعات را دوباره کنار هم بگذارد؟ این مهم ترین پرسشی 
است که قرار است در کنفرانس مونیخ به آن پاسخ داده شود؛ پاسخی که می تواند 
جهتگیری رفتار بازیگران عرصه بین الملل را در سال های پیش رو مشخص کند.
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 انعکاس

عکس نوشت

آزادی فوتبالیست شیعه بحرینی 
حکیم العریبی ملی پوش سابق فوتبال بحرین پس از 70 روز بازداشت 
در تایلند آزاد شد. العریبی در اعتراضات به فشارها و تبعیض آل خلیفه 
شــکنجه و در حکمی غیابی به 10 سال زندان محکوم شده بود. او 
توانســته بود از بحرین بگریزد و به استرالیا پناهنده شود. بازداشت 
العریبی با موج گسترده اعتراض های مردمی و همچنین دولت استرالیا 

مواجه شد و سرانجام به آزادی وی انجامید.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

»نه« بوداپست به مداخله خارجیتهدید کنگرهپایان می
 نخست وزیر انگلیس

 استعفا می دهد
مخالفت ترامپ با توقف 

حمایت از عربستان 
شکست پمپئو در نخستین 

گام تور اروپایی
باشــگاه خبرنگاران جوان: تــرزا می، 
نخســت وزیر انگلســتان تصمیــم دارد تا 
تابستان و پس از خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا استعفا دهد. منابع آگاه در گفت وگو با 
روزنامه »سان« گفته اند »ترزا می«تصمیم 
دارد پــس از خروج انگلســتان از اتحادیه 
اروپا اســتعفا دهد. نخســت وزیر انگلیس 
ماه دســامبر به قانون گــذاران محافظه کار 
این کشــور گفت پیش از انتخابات 2020 
اســتعفا خواهد داد. با ایــن حال تاریخی را 
برای اســتعفای احتمالی خودش مشخص 
نکــرده بود. طبــق برنامه انگلیــس باید تا 
اواخر ماه مارس از اتحادیه اروپا خارج شود. 

ایسنا: دولــت آمریکا تهدید کرد که اقدام 
کنگــره را در پایان دادن به حمایت نظامی 
این کشور از ائتالف تحت رهبری عربستان 
در جنگ یمن وتــو می کند. این تهدید از 
سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
نشان دهنده تداوم بن بست با قانون گذاران 
بر سرسیاســت آمریکا در قبال عربســتان 
اســت. دموکرات هــا و جمهوریخواهــان 
آمریکایی قطعنامه اختیارات جنگی را دو 
هفته پیش با هدف ارســال پیامی صریح 
و قاطع به ریاض درباره بحران بشــری در 
یمن و محکوم کردن قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار مخالف سعودی مجدداً    ارائه کردند.

مهر: وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین 
گام از تور اروپایی خود به نوعی با شکست 
مواجــه شــد. او در کنفرانســی خبری 
درباره رابطه با پکن و مسکو به بوداپست 
هشــدار داد و عنوان داشت که این روابط 
مجارستان را منزوی می کند. در واکنش به 
این سخنان وزیر خارجه مجارستان آمریکا 
را از مداخله در امور داخلی کشورها برحذر 
داشته و گفت: مجارستان می تواند رابطه ای 
متعادل هم با روسیه و چین و هم با غرب 
داشته باشد و این یک دورویی بزرگ است 
که بگویم مجارســتان به واسطه رابطه با 

روسیه به حاشیه رانده شده است.

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/46 12/19

23/03 23/36 4/565/29

17/0917/44

6/216/53

17/29 18/02 


	1 m new
	2 new new new
	3 new
	4 new
	5 new
	6
	7
	8

