
 

تصحیح خطاها، تجدیدنظرطلبی نیست
 سیاســت  آیت اهلل عباس کعبــی عضو مجلس آیت اهلل کعبی در تحلیل بیانیه رهبری:

خبرگان رهبری با اشــاره به بیانیه رهبر انقالب به 
مناســبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
گفت: هدف اصلی ایشان از صدور این بیانیه  آن است 

که بدانیم با توجه به سال هایی که از انقالب اسالمی 
می گذرد، با نگاه کالن راهبردی چه پیشرفت ها و چه 
کاستی هایی داشته ایم. رهبر معظم انقالب از اعضای 

 ............ صفحه 7مجلس خبرگان خواستند...

 » عزت« از کتاب 
به سینما آمد

 تعطیلی کارخانه ها 
خالف امنیت ملی است

 قانون واگذاری 
در گرو رانت زدایی
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با ایمان گودرزی، کارگردان مستند خاطرات عزت شاهی کدام اموال دولت به کدام طلبکار می رسد؟آیت اهلل آملی الریجانی:
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سالروز وفات حضرت ام البنینh را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

 ............ صفحه 5

 هشدار رهبر معظم انقالب به مسئوالن کشور 

فریب اروپا را نخورید، خود و ملت را دچار مشکل نکنید

درخواست رئیس کمیته مطالعات 
و پایش سیاست های جمعیتی 
 شورای عالی انقالب فرهنگی 

در گفت و گو با قدس 

گره بودجه 
»طرح جامع 

جمعیت و 
تعالی خانواده« 

را باز کنید

 اخبار  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز در دیدار هزاران نفر 
از مردم استان آذربایجان شرقی، ضمن تشکر صمیمانه از حرکت بزرگ و آگاهانه  ملت 
ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال، نظام جمهوری اسالمی را در بهترین موقعیت و 
جبهه  استکبار و در رأس آن آمریکا را در ضعیف ترین شرایط دانستند و گفتند: مردم بویژه 
جوانان و همچنین مســئوالن باید با وقت شناسی و اقدام بهنگام، از ظرفیت های فراوان 
به منظور حل مشکالت کشور استفاده کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنان 
خود با اشاره به راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن امسال افزودند: من در بیانیه  چند روز پیش، 

از مردم ایران تشکر کردم، اما آن تشکر خیلی ...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 میثم مهرپور

در روزهای گذشته گزارشی در رسانه ها منتشر شد که نشان می دهد بدهی بخش 
دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذر سال گذشته ۱۱.۸ درصد و نسبت به اسفند 
سال گذشــته ۳۴.۱ درصد افزایش داشته است. بر اساس این آمار منتشر شده 

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذر سال گذشته...

 چرا آینده بانک های خصوصی
در ایران مبهم است؟

 ............ صفحه ۴

 ............ صفحه ۲

 سرنوشت
اتحاد جماهیر شوروی 

درانتظار
اتحادیه اروپا 

 اروپا 
بر لبه تیغ

سپاه از متالشی کردن خانه تیمی 
عوامل حادثه زاهدان خبر داد

 دستگیری
3 تروریست و 

کشف 150 کیلو 
مواد آماده انفجار

 ............ صفحه ۸ ............ صفحه ۲

قاسمی در پاسخ به قدس:
مطالبه اروپایی ها 

 FATF ارتباطی بین
و سازوکار مالی شان 

ایجاد نمی کند
 ............ صفحه 7

 ایران در جمع
 صادرکنندگان بنزین

بهره برداری از فاز سوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس آغاز شد

:aپیامبر اعظم
به برادرتان، علمی 

را که راهنمایی اش 
کند و رأی و 

نظری را که به راه 
درست رهنمودش 
شود، صدقه دهید.

بحار- ج 75 - ص 105

/ع
۹۷
۱۵
۵۶
۸

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
 ️︀︽﹛ ︀ره ٢۵٩/ع/٩٧﹝︫ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ    

٢۶١/ع/٩٧ ︑﹢ام ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩(﹡﹢︋️ اول)
︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ ︠﹢د ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ︋︣ق ︎︣وژه ﹨︀ ︋﹥ 
︫︣ح ︗︡ول ذ﹏ و از ︵ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹉  ﹝︣﹙﹥ ای ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. داو︵﹙︊︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹋﹥ دارای ︡ا﹇﹏ 
 ٩٧/١١/٣٠ ا︨﹠︀د از ︑︀ر ️﹁︀︤ی ︋︀︫ــ﹠︡ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای درو ︋︣﹡︀﹝﹥ ر ️︣︡﹞ ر︑︊﹥ ۵ در ر︫ــ︐﹥ ﹡﹫︣و از ︨ــ︀ز﹝︀ن
︋ــ﹥ ︨ــhttp://www.setadiran.ir️︀  ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ﹇﹫﹞ــ️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︠﹢د را ﹝︴︀︋﹅ ︫ــ︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥

 تنها از طريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت ︡ا﹋︓︣ ︑ــ︀ ︑︀ر ٩٧/١٢/١۴  ︋︀ر﹎ــ︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ 
ا︨ــ️ ا︨﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ارز ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/١١ ︋︭﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 
︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︑﹢﹏ ﹎︣دد . در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟:                   

  . ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٣٢۴٠٠۵٧٠-٠۵۶  اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞︀س

شماره رديف
مناقصه

مبلغ بر آوردىشرح
( ريال )

مبلغ تضمين    
ضمانتنامه شركت در 
فرايند ارجاع كار  يا 
واريز نقدى (ريال)

تاريخ و ساعت 
افتتاح پاكات 
الف  ب  و ج

محل افتتاح 
پاكات

259/ع/197
تامين برق منطقه ويژه اقتصادى 

بيرجند-فاز چهارم
8/273/339/530415/000/000

مورخ
97/12/15
 ساعت 15

خراسان جنوبى 
بيرجند، 

سايت ادارى
شركت توزيع 
نيروى برق 

خراسان جنوبى، 
سالن جلسات

260/ع/297
احداث شبكه فشار متوسط به 

منظور  اجراى زير ساخت هاى برق 
شهرك صنفى بيرجند-فاز سه

3/918/834/354196/000/000

261/ع/397
تامين برق متقاضيان كال زين آباد 
شهرستان طبس ( فاز يك) و تامين 

برق روستاى جالران شهرستان 
درميان ( فازدو)

1/492/500/08475/000/000

روابط عمومى شركت توزيع نيروى  برق خراسان جنوبى

/ع
۹۷
۱۷
۴۸
۸

 ............ صفحه ۲



اخبار: روابط عمومی کل ســپاه در اطالعیه ای از اقدام قرارگاه قدس 
نیروی زمینی ســپاه در شناسایی و متالشی کردن خانه های تیمی 
عوامل جنایت تروریســتی اخیر سیستان و بلوچستان، در سراوان و 

خاش و دستگیری آنان خبر داد.
در پی دستور سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی مبنی بر پیگیری سریع و قاطع قرائن 
و سرنخ ها برای دستیابی به عوامل جنایت تروریستی اخیر سیستان و 
بلوچســتان که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از پاسداران 
امنیت کشــور و ملت گردید، روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای 
اعالم کرد: به فضل الهی و با همت و تالش های مجاهدانه نیروی زمینی 
سپاه، با پیگیری سرنخ ها توسط نیروهای اطالعاتی و عملیاتی قرارگاه 
قدس این نیرو، یکشنبه شب در عملیاتی سریع و مقتدرانه چندین 
خانه تیمی در ســراوان و خاش که برخی عوامل جنایت اخیر در آن 
استقرار یافته بودند، شناسایی، متالشی و تروریست های مستقر در آن 

دستگیر شدند.

 کشف 150 کیلو مواد آماده انفجار
بنا براین اطالعیه در این عملیات موفق، سه تن از تروریست ها دستگیر 
و 150 کیلوگــرم مواد آماده انفجار و 600 کیلوگرم مواد انفجاری در 

حال ساخت و مقادیری سالح و مهمات نیز کشف گردید.
در این اطالعیه با اشــاره به اینکه تروریست های دستگیرشده همان 
عواملی بودند که خودروی انتحاری عامل جنایت تروریستی اخیر در 

جاده خاش- زاهدان را تهیه، هدایت و پشتیبانی کرده اند، تأکید شده 
است: اقدامات سپاه در پیگیری سرنخ ها برای انتقام قطعی و کامل از 
هسته مرکزی گروهک عامل این جنایت، ادامه داشته و انتظار است 

با همکاری دولت و ارتش پاکستان این امر به سرعت محقق گردد.

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: پاکستان عملیاتی
 را علیه تروریست ها آغاز کرده است

سرلشــکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم که به قم سفر 
کرده بود در جمع سپاهیان این استان گفت: اگر گروهکی در کشور 
پاکستان با پول امارات و عربستان تجهیز می شود و در کشورمان اقدام 
تروریستی انجام می دهد، باید بداند آتش انتقام این ملت آن  گروهک را 
خواهد سوزاند. باقری در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی نیز با بیان اینکه 
طرف های پاکســتانی از روز گذشته عملیات هایی را علیه پایگاه های 
تروریســت ها آغاز کرده اند، گفت: اعالم کرده ایم که اگر توان مقابله 
ندارید ما خودمان وارد می شویم و انتقام خون عزیزانمان را می گیریم.

نیروی زمینی سپاه از شناسایی و متالشی شدن خانه تیمی تروریست های حادثه زاهدان خبر داد

دستگیری 3 تروریست و کشف 150 کیلو مواد آماده انفجار
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

امیر دریادار حسین خانزادی: دشمن رفتار جدیدی از ما خواهد دید    تسنیم: فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در رزمایش های آینده که پیش رو داریم دشمنان، رفتارهای جدیدی را 
از ما خواهند دید که موجب می شود فاصله آن ها از مرزهای جمهوری اسالمی ایران دورتر شود. در آینده نزدیک شبکه در هم تنیده دفاعی را در سطح دریا با مجموع قابلیت هایی که از طریق صنایع دفاعی جمهوری 

اسالمی ایران بدست آمده، ایجاد خواهیم کرد؛ به نوعی که هر دو مجموعه نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در کنار هم امنیت کامل را برقرار کنند و این کار را در گذشته هم انجام دادیم.

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

 اخبار  حضرت آیــت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی دیروز در دیدار هزاران 
نفر از مردم استان آذربایجان شرقی، ضمن 
تشــکر صمیمانه از حرکت بزرگ و آگاهانه  
ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، 
نظام جمهوری اسالمی را در بهترین موقعیت 
و جبهه  اســتکبار و در رأس آن آمریکا را در 
ضعیف ترین شرایط دانستند و گفتند: مردم 
بویژه جوانان و همچنین مســئوالن باید با 
وقت شناسی و اقدام بهنگام، از ظرفیت های 
فراوان به منظور حل مشکالت کشور استفاده 

کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنان 
خود با اشاره به راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن 
امسال افزودند: من در بیانیه  چند روز پیش، 
از مردم ایران تشکر کردم، اما آن تشکر خیلی 
کمتر و کوچک تر از حق ملت ایران اســت؛ 
زیرا مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال، 
کار بزرگی انجام دادند. گزارش ها و ارزیابی ها 
نشــان می دهند در اکثر شــهرهای کشور 
حضور مردم نسبت به سال های قبل، بیشتر 
و متراکم تر بوده اســت که با همه  وجود از 
مردم سپاسگزاری می کنم. اگرچه دشمن در 
تبلیغات خود این حضور را کتمان و یا سعی 
در کوچک نمایی آن می کند، اما این واقعیت 
را می بیننــد و معنــای این 
حضور عظیم مردمی را متوجه 
می شوند. هر کشوری که مردم 
آن این گونه در میدان حضور 
داشته باشند، از ِکید و آسیب 

دشمن مصون خواهد بود.

 برخی ضعف های خود 
را به مردم نسبت می دهند

رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به برخی افراد ضعیف و منفعل 
که همواره ضعف های خود را 
به مردم نســبت می دهند و 
مدعی ضعیف شــدن انقالب 
هســتند، خاطرنشان کردند: 
مردم همین هایی هســتند کــه در روز ۲۲ 
بهمن در خیابان ها دیدید و خداوند این ملت 
را که با بصیرت از هویت و کشور خود دفاع 

می کنند، مورد لطف قرار خواهد داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به شهادت 
جمعی از پاســداران حافظ امنیت و مرزها 
اشــاره و تأکید کردند: این شهادت ها باید ما 
را هوشــیار و آگاه کند که امنیت کشور به 
قیمت خون بهترین جوانان کشور به دست 
می آید و همه باید قدردان این جان فشانی ها 
باشــیم. رهبر انقالب اسالمی، امنیت کشور 
و امنیت مراســم هایی همچون راهپیمایی 

عظیــم ۲۲ بهمــن و عزت ملی کشــور را 
مرهون جان فشانی حافظان امنیت در سپاه، 
ارتش و نیروی انتظامی دانســتند. حضرت 
آیــت اهلل خامنه ای همچنین بــا تجلیل از 
مردم شــهیدپرور اصفهان و حضور پُرشکوه 
و اعجاب آور آنان در تشــییع شهدای حافظ 
امنیت، تأکید کردند: مردم اصفهان همواره 
جزو پیشگامان نهضت و انقالب اسالمی بوده 

و هستند.
ایشان در ادامه  سخنان خود، ۲۹ بهمن سال 
1۳56 و قیام مردم تبریــز را یوم اهلل واقعی 
خواندند و با اشــاره به پیشگامی و بصیرت و 
عملکرد انقالبی مردم تبریز و آذربایجان در 
حوادث مهم انقالب گفتند: این قیام مردمی 
دو ویژگی مهم داشــت: 1- وقت شناسی و 

۲-اقدام بهنگام.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه مردم 
آذربایجان باید در گام دوم انقالب نیز همچون 
مراحل قبل پیشگام و پیشتاز باشند، افزودند: 
امروز نظام جمهوری اسالمی از لحاظ فرصت 
و موقعیت و از لحــاظ زمان اقدام و حرکت، 
در بهترین شرایط قرار دارد. امروز روز کار و 
حرکت دولت، مســئوالن، ملت و بخصوص 
جوانان است که باید ظرفیت های بالاستفاده  
فراوان و گســترده  کشــور را شناســایی و 

بهره برداری کنند.
ایشــان اســتفاده از ظرفیت های کشور را 
نیازمند حرکت آتش به اختیار جوانان دانستند 
و خاطرنشان کردند: گروه های جواِن مؤمن و 
انقالبی باید هر کاری را که امکان پذیر است 
در چارچوب قوانین و مصلحت کشور انجام 

دهند و معطل کسی نباید بمانند.

 موقعیت ضعیف دشمن
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به موقعیت 
ضعیف دشــمن یعنی جبهه  استکبار و در 
رأس آن رژیم متجاوز آمریکا، تأکید کردند: 

ما نمی خواهیم خود را به ساده لوحی بزنیم و 
از دشمن غافل شویم اما واقعیات نشانگر آن 
است که دشمن بشدت گرفتار مسائل داخلی 

و خارجی است.
آیــت اهلل خامنه ای »مشــکالت  حضــرت 
اجتماعــی«، »افســردگی و ســرخوردگی 
جوانــان«، »افزایــش آمار قتــل و جنایت«، 
»گســترش اعتیاد و موادمخدر«، »درگیری 
میان ســران آمریکا« و »بدهی های عجیب و 
غریب« را بخش هایی از گرفتاری های آمریکا 
برشمردند و افزودند: همه  این موارد مستند 
بــه آمارها و گزارش های رســمی و داخلی 
آمریکاســت و به دلیل همین مشــکالت و 
گرفتاری ها، دچار وضعیت کنونی در سوریه 
و عراق و افغانســتان شــده اند و بشدت نیز 

عصبانی هستند.
ایشان با اشــاره به برگزاری ناموفق نشست 
ورشو گفتند: دولتمردان ضعیف العقل آمریکا 
از برخی دولت های همکار خود و دولت های 
ضعیــف و مرعوب برای نشســت ورشــو و 
تصمیم گیری ضد ایران دعــوت کردند، اما 
این نشست به هیچ نتیجه ای نرسید و همه  
این ها نشــانه  ضعف اســت و دشمن که در 
حالت ضعف دچار عصبانیت می شود، شروع 

به جنجال و فحاشی می کند.
رهبر انقالب اســالمی تأکیــد کردند: این 
جنجال ها که از روی ضعف است، نباید دل 
فالن مسئول را خالی و یا فالن جوان را دچار 
خطا کند. آن روزی که این انقالب یک نهال 
ضعیف بود، همه  دشمنان متحد شدند، ولی 
نتوانســتند کاری بکنند، بنابراین امروز که 
آن نهال تبدیل به یک درخت تناور شــده 
است، هیچ غلطی نمی توانند بکنند. ایشان با 
یادآوری سخنان حضرت زینب )س( در دربار 
یزید، گفتند: امروز هم ما به دشمن می گوییم، 
هر غلطی می توانی بکنی، بکن اما بدان که 

هیچ غلطی نمی توانی بکنی.

رهبر انقالب اسالمی، نشست شکست خورده  
ورشو و همنشینی مقامات کشورهای به ظاهر 
مسلمان با رژیم صهیونیستی و همپیمانی با 
آمریکا را موجب رفتن آبروی آنان دانستند و 
تأکید کردند: این افراد در میان ملت خود نیز 

هیچ آبرویی ندارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با اشاره به نشاط 
40  سالگی انقالب اسالمی و آمادگی و قدرت 
الزم برای حرکت روبه جلو خاطرنشان کردند: 
همه  مشکالت کشور اعم از گرانی ها، کاهش 
ارزش ریال و مسائل تولید داخلی قابل حل 
است، اما نیازمند صبر، تدبیر، اتحاد و جدیت 

مسئوالن در حرکت است.
ایشان با تأکید مجدد بر ظرفیت های فراوان 
کشور و ضعف دشــمن و ضرورت استفاده 
از فرصت ها، خطاب به جوانان گفتند: شــما 
جوانان عزیز، موتور پیشــران حرکت کشور 
هستید و باید خود را از لحاظ روحی، معنوی، 
اخالقی، صمیمــی، علمــی و توانایی های 
مدیریتی و تشکیالتی آماده کنید و مدیریت 
کشور را به دست بگیرید. البته از تجربه  پیران 
نیز باید استفاده کنید. رهبر انقالب اسالمی، 
آینده  کشــور را متعلق به جوانان دانستند و 
تأکید کردند: جوانان می توانند کشــور را به 
قله برســانند و باید آمادگی خود را در عمل 

و همچنین با ثبات قدم نشان دهند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای یک توصیه هم به 
مسئوالن کردند و گفتند: دشمن را درست 
بشناسید و مراقب باشید فریب او را نخورید، 
چه هنگامی که مشت و دندان نشان می دهد 

و چه هنگامی که لبخند می زند.

 باید مراقب اروپایی ها بود
ایشان افزودند: بدانید، دل های دشمنان بسیار 
بیشتر از حرف هایی که بر زبان می آورند، مملو 
از بغض و کینه نسبت به اسالم و مسلمانان 
و جمهوری اسالمی ایران است، بنابراین نباید 

خدعه  دشمن را قبول کرد.
رهبر انقالب اسالمی، رفتار و اقدامات غربی ها 
را به  معنی واقعی کلمه خدعه آمیز خواندند 
و گفتند: تکلیف آمریکایی ها که مشــخص 
اســت؛ زیرا شمشیر را از رو بسته اند، اما باید 
مراقب اروپایی ها بود؛ زیرا آن ها نیز با خدعه 
عمل می کنند. من به مســئوالن و دولتی ها 
نمی گویم چه کنند، اما باید بنشــینند، فکر 
کنند و به گونه ای عمل کنند که فریب آن ها 
را نخورنــد و به امید آنکه حاال کاری بکنیم، 
خودشــان و ملت را دچار مشــکل نکنند. 
از دشــمن وحشــت هم نکنید و بدانید که 
دست خدا باالی همه  دست هاست و خداوند 
پشــتیبان ملتی اســت که دین او را یاری 

می کنند.

هشدار رهبر معظم انقالب به مسئوالن کشور

فریب اروپا را نخورید، خود و ملت را دچار مشکل نکنید

 سالم گزارشی ازوضعیت شکرتهیه کنید، شکردربازارکمیاب شده، نزدیک 
نوروزاســت وبخش قابل توجهی ازاجناس هم مواداولیه اش شــکرمی باشد. 

09150009448
 بله ماهم می دانیم خوردن میوه جات وسبزیجات وکاهووکلم واستفاده ازحبوبات به 
جای گوشت کمک به الغری می کند، ولی باکدام پول ؟! قیمت های سرسام آورمیوه 
وتره باروکوچک شــدن روز افزون بسته های سبزیجات ومضاعف شدن قیمت آن ها 
خرید واستفاده ازآن هاراغیرممکن ساخته است! مافقرامجبوریم به خوردن نان وآب 

قناعت کنیم تادولتمردان ومجلسی هاچاق بشن ! 09350007054 
 با ســالم خدمت شــما بزرگواران دیروز رفتم برای بچه ها پای مرغ بخرم گفتن 
کیلویــی 10 هزار تومن، از کجا بیارم لطف کنید بفرمایید قیمت مرغ ارزان کنند از 

شما متشکرم. 09150003741
 مشــکالت کشوروملت ما زیادشدن ویاکم شــدن حقوق افرادسپاه ویا...وتعویض 
ویاابقای رئیس فالن قوه و خاطرات وامثال آن نیست.خود مسئوالن هم این مطالب 

رابهترازهمه ملت می دانند.به خداقسم فرداخیلی دیراست.به دادملت برسید.
 09150008863 

 وزیرارتباطات! دست مریزادباچنین انتخابی؟مگردرمملکت قحط الرجال است که 
چنین معاونی انتخاب کردی،؟ آیا نمی دانی ایشــان چه دســته گلی به آب داده،که 
بعیده ندانی، نتیجه اینکه.دسته گل فکرخودت نیز هست،باوجوداین، گفتار سخیف 
امیرناظمی که درقدس۸۹0۲ چاپ شــده است، را با هم مرورمی کنیم؛ امیرناظمی 
معاون وزیر دراقدامی عجیب بااشاره به فیلم ردخون باحمایت ازمنافقین درتوییترش 
نوشته است »این ردخون تا به کی ماراتکه تکه خواهد کرد« »واین 40 تکه ها چگونه 
سیمرغ خواهندشد«؟آیاچنین تفکری ازوزیرومعاون وزیرکشوراسالمی است... اگردین 
ندارید،الاقل آزادمردباشید،بیش ازاین خون به دل ملت شهیدپرورایران نکنید،والسالم. 

 09390002323
 مجوز دادن صنعت و معدن به شــرکت های هرمی به قیمــت نابودی جوانان یا 
پــول میلیاردی، چرا دولت جلوگیری نمی کند بــرای مالیات های میلیاردی بادران. 

 09350005207
 هرچیز دونرخی شــد راهی برای دزدی وسوءاســتفاده گشوده شد. ازنان تادالر ) 

دزدپروری دولتی ( 09150007215
 ازماست که برماســت ! بزرگ ترین ظلم رادولت درحق ما کرده ومی کند. 6سال 
اســت که مارابه فقروفالکت انداخته تاحساب های خود وآقازاده هاپرشود، بعد ازاین 
مدت کم آوردند، افتادند به جان ملت وباگران کردن 400درصدی خدمات شــهری 
و500درصدی ارزاق عمومی مارافلج کردند، حاالکه طمعشان ازآمریکا بریده شده فقط 
وعده های توخالی می دهند تا این چندسال هم به این منوال بگذرد ! وبایک خرمن پول 

بروندکنار. چی به ملت رسیده ؟گرانی 700درصدی! 09350007054
 گویاقراراست چندوقت یک بار تحت عنوان»مطالبات و...«آبروی قشر شریف فرهنگی 
درطبق حراج گذاشته شود تاخیال مسئوالن ازجانب فرهنگ وفرهنگیان کشور راحت 
شود،همان ها که برای روی کارآمدن مسئوالن فعلی جانفشانی هاکردند،همچون سایر 

اقشارشریف ملت.09150008863
 یک نکته بسیار مهمی که مسئوالن اجرایی و قضایی باید به آن ورود کنند موضوع 
عرضه کاالهای احتکار شده به بازار است. آن ها اجناس احتکار شده شان را هر روز به 
چند برابر قیمت واقعی به بازار وارد می کنند و کســی نیست که جلو آن ها را بگیرد! 
باید هر کاالی احتکار شده با نظارت دولت و قوه قضائیه و با قیمت قبل از احتکار به 

بازارعرضه شود نه به قیمت دلخواه محتکران! باید حواس دولت جمع باشد.
09350007054

دستگیری عامالن سایت 
»یارانه« و ارسال کنندگان 

پیامک انبوه »سهام عدالت«
ایسنا: سرهنگ حسین رمضانی، معاون امور 
بین الملل و حقوقی پلیــس فتای ناجا گفت: 
عامالن راه اندازی و ایجاد ســایت یارانه دات 
کام شناســایی شــده اند و پس از دستگیری 
جزئیات بیشــتر از اقدامات آنان بیان خواهد 
شــد. وی دومین پرونده را مربــوط به اوایل 
همیــن هفته اعــالم کرد و گفــت: پیامکی 
انبوه از یکی از ســامانه های ارســال پیامک 
برای بســیاری از شــهروندان ارسال و در آن 
ادعا شــده بود که برای دریافت سهام عدالت 
و عیدی باید یکســری اطالعــات خود را در 
اختیار قــرار دهند که خوشــبختانه قبل از 
هرگونه اقدام و خســارت به شــهروندان این 
ســامانه نیز با همــکاری وزارت ارتباطات و 

پلیس فتا مسدود شد.

دعوای بانک مرکزی و 
عسگراوالدی بر سر ارز صادراتی

اخبار: رئیس اتاق مشترک ایران و چین با انتقاد 
از ناکارآمدی ســامانه نیما برای صادرکنندگان 
گفت: آقایان بانک مرکزی می گویند صادرکننده 
بایــد ارز خود را بیاورد در ســامانه »نیما«؛ خب 
کسی که در آن سوی مرزهای کشورمان خریدار 
کاالی صادراتی ماســت، »نیما« نمی شناســد؛ 
»نیما« بــرای او وجــود خارجی نــدارد؛ »نیما« 
دفتر دستکی اســت که آقایان راه انداخته اند و 
چند صراف را دور هم جمع کرده اند و اســمش 
را گذاشــته اند »نیما«؛ درحالی که طرف خارجی 
و خریدار کاالی صادراتی ما می گوید، شما بانک 
معتبر معرفی کنید تا پول صادراتتان را به آن بانک 
واریز کنم. در چنین شرایطی من پول صادراتم را 
چطور وارد کشــور کنم؟ اما روابط عمومی بانک 
مرکزی، در واکنشی تند اطالعیه ای صادر کرد و 
گفت: وی تاکنون هیچ اطالعاتی از نحوه مصرف 
ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه 
نکرده است. برخی آقایان شفاف و صادقانه با مردم 
صحبت نمی کنند و اینکه تمایلی ندارند در فضای 
شفاف فعالیت کنند و در سالیان طوالنی، اتاق های 
بسته حوزه تجارت خارجی کشور را قبضه کرده اند 
و صرفاً منافع شخصی و گروهی خود را می بینند، 
بدانند که مردم کامالً آگاه و هوشــیار هســتند. 
صادقانه به مردم بگویند نیما موجب می شــود 

کارهای پنهان ما بر مال شود. 

واریز عیدی بازنشستگان 
کشوری با حقوق بهمن ماه

اخبار: عیدی بازنشستگان کشوری، در تاریخ ۲1 
بهمن ماه توسط صندوق بازنشستگی کشوری به 
حسابشان واریز شده است. به گزارش فارس مبلغ 
عیدی امسال برای یک میلیون و 4۲1 هزار نفر 
از بازنشستگان کشوری براساس تصمیم دولت، 
حدود یک میلیون تومان بوده اســت. اما در این 
میان بازنشستگان شرکت های دولتی و وابسته 
به دولت مانند شــرکت پُســت یا بازنشستگان 
شهرداری ها در این تاریخ عیدی خود را دریافت 
نکردند. با پیگیری انجام شــده مشخص شد که 
برخی از این دسته شرکت ها و دستگاه ها تمایل 
داشــته عیدی با حقوق بهمن ماه به حســاب 
مستمری بگیرانشان پرداخت شود. در نتیجه این 
دستگاه ها، اطالعات حقوقی بازنشستگان خود را 
به صندوق بازنشستگی کشــوری داده و امروز و 
فردا مبلغ عیدی به همراه حقوق بهمن ماهشان به 
آن ها داده خواهد شد و جای هیچ نگرانی نیست؛ 
چراکه با پیگیری انجام شــده مشخص شده که 
ســازمان برنامه و بودجه نیز اعتبــارات الزم را 

تخصیص داده است.

واریز بسته حمایتی جاماندگان 
از 15 اسفند

اخبار: احد رستمی، مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه 
اجتماعی وزارت رفاه گفت: اعتراض افراد جامانده 
از بسته حمایتی بررسی شــده و قرار است این 
بسته ها به یک میلیون نفر داده شود. سامانه های 
#۸*14۲* و #۸*14۲0* اعتراضــات را ثبــت 
کرده اند و اطالعات افرادی که مشــمول بســته 
حمایتی می شوند، مشخص اســت. ۲ میلیون 
نفرنسبت به عدم دریافت بسته کمک معیشتی 
اعتراض داشــته اند که به همه آن ها این بسته ها 
واریز نمی شود. وزارت رفاه به همان شماره تلفن 
همراهی که خانوارهای مشــمول اعتراض خود 
را ثبــت کرده اند، پیامک ارســال خواهد کرد و 
نسبت به واریز و میزان بسته واریزی اطالع رسانی 
می شود. به محض تخصیص بودجه واریزها آغاز 
می شود که به همین منظور نامه نگاری  با سازمان 
برنامه و بودجه آغاز شده و آن ها نیز قول داده اند 
تأمین اعتبار کنند و چنانچه مشکلی نباشد، تا 
15 اسفند بسته حمایتی به حساب خانوارها واریز 
می شود. رقم بسته کمک معیشتی بین 100 تا 

۳00 هزار تومان خواهد بود.

واریز »عیدی« مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی تا 10 اسفند

تأمین  گفتــه سرپرســت ســازمان  به  اخبار: 
اجتماعی عیدی مستمری بگیران و بازنشستگان 
تأمین اجتماعی تا 10 اسفند ماه واریز می شود. رقم 
عیدی همان میزان مصوب اعالم شده توسط دولت 
است، بنابراین رقم واریزی به حساب مستمری بگیران 

و بازنشستگان یک میلیون تومان خواهد بود.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

ادامه پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج 
پس از یک سال

اخبار: بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون 
اصــل ۹0 با اشــاره به ســالگرد ســقوط 
هواپیمای تهران - یاسوج اظهار کرد: پرونده 
سقوط هواپیمای تهران - یاسوج همچنان 
در کمیســیون اصل ۹0 مفتوح اســت و 
جلسات زیادی روی این پرونده کار شده و 
کارشناسان هم وقت زیادی برای بررسی آن 
گذاشته اند. با وجود اینکه سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه ها به صورت کامل با 
کمیســیون همکاری نکردند و از ارائه برخی مدارک سرباز زدند، با توجه به دالیل و 
مستندات متعدد، جمع بندی نهایی کارشناسان، یخ زدگی هواپیماست که این موضوع 
با دعوت از کمیته بررسی سانحه در کمیسیون هم مطرح شد. کمیسیون اصل ۹0 
به انتخاب هیئت بررسی سانحه انتقاداتی داشته است، این کمیته خودش منتخب 
سازمان هواپیمایی می باشد که باید بر نقش همین سازمان نظارت کند. ما در قریب 
به اتفاق سقوط ها شاهد بودیم که خلبان مقصر اعالم شده و این پرونده هم در صورت 
عدم ورود کمیسیون اصل ۹0 همین مسیر را طی می کرد. عالوه بر این برخی از اظهار 
نظرهای شــتاب زده مثل مقصر خواندن خلبان توسط تیم بررسی سانحه، پیش از 

رسیدگی قضایی پرونده شک و شبهه ها را بیشتر می کرد.

فرق ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از نظر برنده جایزه صلح نوبل

فارس: »توکل کرمان« برنده یمنی جایزه صلح نوبل که در کنفرانس امنیتی مونیخ 
نیز حضور داشــت و به سخنرانی پرداخت، در صفحه فیس بوک خود از نوع برخورد 
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وی تعریف و تمجید کرد. او نوشت: »هنگام 
سخن گفتن از دخالت های مخرب خارجی در یمن، بشدت به ایران و نقش مخربش 
در منطقه نیز حمله کردم و ]هنگامی که در صندلی خود نشستم[ محمد جواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران که در صندلی کناری من نشسته بود رو به من کرد و گفت: ما به تو 
افتخار می کنیم. این  را نقل کردم تا فرق بزرگ میان نوع تفکر ایرانی ها و رفتارشان با 
برخی اعراب از جمله عربستان سعودی و امارات را متوجه شوید.« »توکل کرمان« در 
حالی این جمالت را نوشته است که در سال های اخیر بشدت از سوی کاربران سعودی 
و اماراتی در شــبکه های اجتماعی هدف توهین و آزار کالمی قرار دارد. او جزو نسل 
دومی های حزب اخوانی »االصالح« یمن محسوب می شود و بارها خواستار گفت و گو 
با جنبش انصاراهلل و خروج نیروهای سعودی از این کشور شده است. »توکل کرمان« 
دختر وزیر دادگستری سابق یمن، »عبدالسالم خالد کرمان« و برنده جایزه صلح نوبل 

در سال ۲011 است. او هم اکنون در ترکیه به سر می برد.

آخرین وضعیت 7 مرزبان ربوده شده میرجاوه 
اخبار: شهریار حیدری، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در نشستی خبری با حضور 
خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شده در مرز میرجاوه گفت: 1۲ نفر 
توسط گروهک های تروریستی ربوده شدند که پنج نفر آن ها در همان روزهای اول با 
پیگیری های دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت پاکستان آزاد شدند. وضعیت هفت 
نفر باقیمانده نیز از سوی وزارت امور خارجه، وزارت کشور و دولت در سطوح مختلف 
پیگیری می شود. به گفته وی این هفت نفر در حال حاضر صحیح و سالمند و در اختیار 

گروهک جیش العدل هستند.
مهرماه سال جاری 1۲ نفر از مرزبانان و بسیجیان بومی در نقطه صفر مرزی میرجاوه 
در جنوب شــرق کشور توسط گروهک تروریســتی جیش العدل ربوده و به کشور 

پاکستان منتقل شدند. 

کشته شدن 6 سرباز پاکستانی در نزدیکی مرز ایران
اخبار: در دو حمله مسلحانه به مواضع نظامی پاکستان در ایالت بلوچستان جنوب 
غرب این کشور در مرز ایران 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. به گزارش ایلنا به نقل 
از آناتولی، هدایت اهلل، افسر پلیس پاکستان اعالم کرد: در حمله مسلحانه در شهرک 
تورتات در ایالت بلوچستان در مرز ایران چهار سرباز پاکستانی کشته شده اند. وی افزود: 
در یک حمله مسلحانه دیگر در شهرک لورالی در این ایالت دو سرباز دیگر جان خود 

را از دست داده اند. تاکنون گروهی مسئولیت این حمالت را بر عهده نگرفته است.

تجمع شرکت کنندگان آزمون وکالت مقابل مجلس
فارس: جمعی از وکال صبح دیروز مقابل مجلس شــورای اسالمی تجمع کردند. در 
این تجمع معترضان خواســتار وفای به عهد ریاست کانون وکالی دادگستری مرکز 
نسبت به ظرفیت وکالت سال ۹7 شدند. تجمع کنندگان همچنین در این تجمع با 
شعار »وکالت، عدالت، حق مسلم ماست«، عنوان کردند که قرار بود به جمعیت 6۳00 

نفری وکال، ۳600 نفر در سال ۹7 اضافه شود.

شماره پیامک: 30004567

بهره برداری از فاز سوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس آغاز شد

ایران در جمع صادرکنندگان بنزین

خبر

 اخبار  فاز سوم پاالیشــگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
در شــهر بندرعباس روز گذشــته با حضور حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور افتتاح شــد. به گزارش خبرگزاری فارس 
در این پاالیشگاه محصوالتی همچون بنزین، نفِت گاز، ال پی جی، 
هیدروژن، گوگرد و سوخت جت، تولید می شود. در این پروژه میزان 
تولید بنزین براساس طرح ابتدایی 1۲ میلیون لیتر در روز برآورد 
شده که قابلیت ارتقا تا 15 میلیون لیتر در روز را دارد. این پروژه که 
در حین ساخت ۳500 نفر اشتغال زایی داشته و اشتغال زایی دائم 
آن 600 نفر می باشد، ظرفیت دریافت خوراک 1۲0 هزار بشکه در 
روز را دارد و با در مدار قرار گرفتن فاز ۳ این پاالیشــگاه، میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس قادر خواهد بود روزانه تا 45 میلیون لیتر 
بنزین یورو، 1۲/5 میلیون لیتر نفِت گاز، ۳ میلیون لیتر گاز مایع و 
۲ میلیون لیتر سوخت جت تولید کند. در این شرح بهبود کیفیت 
بنزین و نفِت گاز، با هدف صیانت از محیط زیســت مد نظر قرار 

گرفته است.
رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این پاالیشگاه گفت: »یک وقتی 
است ملتی می گوید من خودم را با وجود تحریم  شما در مسائل 
نفت، بانک، کشــتیرانی و بیمه و زندگی مردم اداره می کنم. این 
نیســت ملت ما می گوید من راه توسعه خودم را ادامه می  دهم. 
در همین پاالیشــگاه بندرعباس ما در سال گذشته آ مدیم برای 
افتتــاح از تولید ۸ میلیون لیتر به 1۲ میلیون لیتر و یک ســال 

بعــد امروز آمدیم برای افتتاح بهبود کیفیت که این 1۲ میلیون 
لیتر شــد یورو 5. این به معنای این است که نه تنها در کمیت 
و تأمین بنزین که کیفیتش را باال می  بریم. این افتخار جمهوری 
اسالمی ایران است اینکه از ســال ۹6 تا امروز در طول کمتر از 
دو ســال ما سه بار خدمت شما در این مکان رسیدیم و فاز اول 
را در ســال ۹6، فاز ۲ را در همین ســال ۹7 و فاز سوم را هم در 
همین سال جاری افتتاح کردیم به معنای حرکت خروشان این 
ملت در مسیر خودکفایی است و در مسیر عظمت این ملت است. 
کســی نمی تواند این عظمت بزرگ را به خاطر شرایطی که رب 
گوجه فرنگی و ماکارونی در چند هفته از مرز خارج می شــود و 
صادراتش افزایــش می یابد و چند روز این مردم در مضیقه قرار 

می گیرند، بگوید چه شد«.

 افزایش دوبرابری ظرفیت تولید بنزین در طول 5 سال
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز در این مراســم گفت: »ظرفیت 
تولید بنزین کشور در طول پنج سال به دو برابر افزایش یافته که 
تاکنون تاریخی ترین جهش تولید بنزین در کشور بوده است. این 
بزرگ ترین جهش تولید بنزین در کشور است که توانسته ایم بیش 
از 50 میلیون لیتر سوخت بنزین را افزایش دهیم. به همین دلیل 
اســت که امروز برخالف دفعات قبل که آمریکا یکی از تهدیدات 
مهم خود را در مرحله تحریم گذاشــته بود که با محدود کردن 
واردات بنزین برای کشــور مشکل ایجاد کند، این بار نمی تواند 
حتی کلمه ای بر زبان بیاورد. با افتتاح فاز ۳ پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس، عالوه بر تأمین بنزین مورد نیاز کشــور، می توانیم 
بنزین نیز صادر کنیم، اما به دلیــل افزایش ذخائر داخلی، فعاًل 

صادرات انجام نمی دهیم«. 
»سعید محمد«، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( نیز 
در این مراســم گفت: »برای راه اندازی فاز 4 این پاالیشــگاه نیز 
قراردادی را با مجموعــه دولت منعقد کردیم که کلنگ زنی آن 
حدود دو ماه پیش انجام شد، طول مدت این پروژه ۲4 ماه است 
که البته برنامه ریزی کرده ایم که طی 1۸ ماه به سرانجام برسد.در 
سه فاز قبلی 67 درصد مهندسی، 70 درصد کاال و 100 درصد 
اجرا توســط ایرانی ها انجام شــد، اما در فاز 4، 100 درصد این 

بخش ها توسط بخش داخلی انجام می شود«.

این جنجال ها که از 
روی ضعف است، 
نباید دل فالن 
مسئول را خالی و یا 
فالن جوان را دچار 
خطا کند. آن روزی 
که این انقالب یک 
نهال ضعیف بود، همه  
دشمنان متحد شدند، 
ولی نتوانستند کاری 
بکنند
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آستان/ زارع: تصور كنيد در يكى 
از مناطق دورافتاده كشورمان زندگى 
مى كنيد؛ مثالً ايذه در خوزســتان يا ســرپل 
ذهاب در كرمانشــاه يا ايرانشــهر در سيستان 
و بلوچســتان. همچنين 40بهــار از زندگى تان 
گذشته اســت، اما هنوز موفق به زيارت امام 
رضــا(ع) نشــده ايد. بضاعتى هــم نداريد تا 
بتوانيد بياييد زيارت. در همســايگى تان كه هيچ، 
حتى در بين هم واليتى هايتان هم فرد ثروتمندى 
پيدا نمى شــود تا بانى خير شــود و شما و بقيه را 
بياورد زيارت. حال چه مى كنيد؟اگرچه باورش 
ســخت اســت، امــا هنوز هــم عده زيــادى از 
هم ميهنانمان در مناطق دورافتاده نتوانسته اند 
به زيارت امام رضا(ع) مشــرف شوند. سه سال پيش 
وقتى حجت االسالم والمسلمين رئيسى به عنوان توليت 
جديد آســتان قدس رضوى توســط رهبــر معظم انقالب 
انتخاب شــد، دو بند نخســتى كه در حكم انتصاب وى بود 
مربــوط بــه حمايت از مســتمندان و نيازمنــدان بود. همين 
توجه رهبرى به قشر محروم جامعه، زمينه ايجاد معاونت امداد 
مستضعفان را در آستان قدس رضوى فراهم كرد. اين معاونت پس 
از ايجاد، يكى از رســالت هاى اصلى خودش را فراهم كردن شرايط براى 
زيارت آسان و كم هزينه، با استفاده از ظرفيت خيران و واقفان تعريف كرد. 
در همين راستا، اين معاونت تاكنون يك ميليون زائر زيارت اولى  ايرانى و 
خارجى را به مشهد آورده است. آنچه در داده نماى روبه رو مى بينيد گزارشى 
تصويرى از كارنامه معاونت امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوى در اين 
زمينه در ســه سال گذشته است. در اين تصوير هر آدمك نشان دهنده 1000 

نفر است و از ضرب آدمك در عدد روبه رويش به عدد صحيح دست پيدا مى كنيد.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
   سه شنبه 30 بهمن 1397 13 جمادى الثانى 1440 19 فوريه 2019   سال سى و دوم  شماره 8907 

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به ياد شهداى پاسدار در آستانه ميالد حضرت زهرا(س) اتفاق مى افتد

توزيع غذاى حضرت در روستاى مرزى
آستان/ محمدحسين مروج كاشانى: رئيس اداره امور تسهيالت زائران حرم 
مطهر رضوى گفت: در آســتانه والدت حضرت فاطمه زهرا(س) و در راســتاى 
تأكيدات توليت معزز آســتان قدس رضوى، غذاى متبرك و گرم ميهمانسراى 
حضرت رضا(ع) در روســتاى مرزى صدرآباد (واقع در 200 كيلومترى مشهد) 
از روســتاهاى بخش مزداوند شهرستان سرخس و در مجاورت مرزهاى زمينى 
جمهورى اســالمى ايران با دو كشور همســايه افغانستان و تركمنستان توزيع 
مى شود.«حسين راست نژاد» با اعالم اين خبر افزود: اين اقدام در راستاى تكريم 
ويژه روســتاييان عزيز مناطق مرزنشــين و غيورمردان مرزبان نيروهاى مسلح 
جمهورى اسالمى ايران در تاريخ پنجشنبه دوم اسفندماه 97 و در آستانه ميالد 

باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) انجام مى شود.
وى تأكيد كرد: با موافقت حجت االسالم والمسلمين رئيسى، 1500 پرس غذاى 
متبرك و گرم ميهمانســراى حضرت رضا(ع) پس از طبخ و انتقال به روســتاى 
صدرآباد با هماهنگى دهيارى، شــوراى اســالمى اين روســتا و هنگ مرزبانى 

شهرستان سرخس بين روستاييان عزيز اين روستا توزيع مى شود.

به همت مركز بانوان و امور خانواده آستان قدس رضوى 
در هفته تكريم مادران شهدا اجرا مى شود

ديدار از مادران شهيد مشهد 
به مناسبت «هفته تكريم مادران شهدا»

آستان: سرپرســت مركز بانوان و امور خانواده آســتان قدس رضوى گفت: به 
مناسبت هفته تكريم مادران شــهدا، طبق روال سال هاى گذشته از روز رحلت 
حضرت ام البنين(س) تا روز والدت حضرت زهرا(س) طرح ديدار از مادران شهيد 
مشــهد اجرا مى شود و بانوان و دختران مشهدى به ديدار مادران شهدا خواهند 

رفت.
فاطمه دژبرد تصريح كرد: اين برنامه به همت كانون خادميارى خانواده شهدا مركز 
امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى و با همكارى مجمع مردمى مساجد و 

معاونت فرهنگى سپاه امام رضا(ع) در مشهد برگزار مى شود.
مســاجد و تشــكل هاى مردمى كه مايل به شــركت در اين طرح هســتند 
مى توانند از روز دوشــنبه 29 بهمن تا 4اسفند به حسينيه هنر در مدرس4 
مراجعه و يا با شــماره 05132291050 تماس حاصل كنند. ســال گذشته 
120 مسجد و تشكل مردمى در اين طرح شركت كرده و از 500 مادر شهيد 

نيز تجليل به عمل آمد.
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قائم مقام توليت آستان قدس رضوى از بخش هاى مختلف سازمان حرم و روند اجراى 
پروژه ها در اين بخش ها بازديد كرد

تصور كنيد در يكى  آستان/ زارع:
از مناطق دورافتاده كشورمان زندگى 
مى كنيد؛ مثالً ايذه در خوزســتان يا ســرپل 
ذهاب در كرمانشــاه يا ايرانشــهر در سيستان 
و بلوچســتان. همچنين 40بهــار از زندگى تان 
گذشته اســت، اما هنوز موفق به زيارت امام 
رضــا(ع) نشــده ايد. بضاعتى هــم نداريد تا 
بتوانيد بياييد زيارت. در همســايگى تان كه هيچ، 
حتى در بين هم واليتى هايتان هم فرد ثروتمندى 
پيدا نمى شــود تا بانى خير شــود و شما و بقيه را 
بياورد زيارت. حال چه مى كنيد؟اگرچه باورش 
ســخت اســت، امــا هنوز هــم عده زيــادى از 
هم ميهنانمان در مناطق دورافتاده نتوانسته اند 
به زيارت امام رضا(ع) مشــرف شوند. سه سال پيش 
وقتى حجت االسالم والمسلمين رئيسى به عنوان توليت 
جديد آســتان قدس رضوى توســط رهبــر معظم انقالب 
انتخاب شــد، دو بند نخســتى كه در حكم انتصاب وى بود 
مربــوط بــه حمايت از مســتمندان و نيازمنــدان بود. همين 
توجه رهبرى به قشر محروم جامعه، زمينه ايجاد معاونت امداد 
مستضعفان را در آستان قدس رضوى فراهم كرد. اين معاونت پس 
از ايجاد، يكى از رســالت هاى اصلى خودش را فراهم كردن شرايط براى 
زيارت آسان و كم هزينه، با استفاده از ظرفيت خيران و واقفان تعريف كرد. 
يك ميليون زائردر همين راستا، اين معاونت تاكنون يك ميليون زائردر همين راستا، اين معاونت تاكنون يك ميليون زائر زيارت اولى  ايرانى و 
خارجى را به مشهد آورده است. آنچه در داده نماى روبه رو مى بينيد گزارشى 
تصويرى از كارنامه معاونت امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوى در اين 
زمينه در ســه سال گذشته است. در اين تصوير هر آدمك نشان دهنده 1000
نفر است و از ضرب آدمك در عدد روبه رويش به عدد صحيح دست پيدا مى كنيد.
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قزوين
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تهران

مازندران

گلستان خراسان شمالى

البرز
خراسان رضوى

خراسان جنوبى

سيستان و بلوچستان

درياى عمان

خليج فارس

درياى خزر

هرمزگان

سمنان

اصفهان

چهارمحال و بختيارى

كهگيلويه
 و بويراحمد

خوزستان

6

بوشهرفارس

كرمان

يزد

1000 نفر

زائر اولى ها در سال95

زائر اولى ها در سال 96

زائر اولى ها تا بهمن 97

را﹨﹠﹞︀=

در سه سال گذشته يك ميليون زيارت اولى
به همت معاونت امداد مستضعفان آستان قدس 

رضوى به مشهد مشرف شده اند

َدری به خانه خورشـید

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︨︀ل ٩٧ ︫︣﹋️ 

︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ ٣٢ ا︨︐︀ن ﹇﹛ 
از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︱﹢ر در ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︨︀ل 
ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡ــ﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ ﹝︣ ٣٢ ا︨ــ︐︀ن   ︫١٣٩٧
︊ــ روز ︗﹞︺﹥ ﹝﹢رخ  ــ︀︻️ ١٠︮  ﹇ــ﹛ ﹋ــ﹥ راس︨ 
 ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︣١٣٩٧/١٢/١٧  و ︋︀ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ز
︎︣د︧ــ︀ن  ﹁﹙﹊ــ﹥ ︫ــ︣داری ︠﹫︀︋︀ن ا︨ــ︐﹆﹑ل 
ا︨ــ︐﹆﹑ل ٢ ﹝︖︐﹞︹ ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︨︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت 

︡ک۵ ︋︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏  ﹝﹩ آ﹢﹚︋
١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹡︀︸︣

﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︀ب︐﹡٢-ا
﹨︣ــ﹉ از ا︻︱ــ︀ در ︮ــ﹢رت ︑﹞︀﹏ ︋ــ﹥ ﹝︺︣﹁﹩ 
و﹋﹫﹏ ︋ــ﹥ ﹝︐︷﹢ر ︱﹢ر در ﹝︖﹞ــ︹ ﹁﹢ق ﹝﹫︐﹢ا﹡︡  
︑︀ ﹉ ﹨﹀︐﹥ ︋﹥ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝︖﹞︹ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ 
︠﹢د  ︗️ در︀﹁ــ️ ︋︣﹎﹥ و﹋︀﹜️ ︱﹢ر ︋﹥ د﹁︐︣ 

︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  ﹟﹫︧ ا﹝︀م ︹﹝︐︖﹞
﹜﹇ ٣٢ ︣﹞ ﹩﹡︀و︺︑ ️﹋︫︣ ﹤﹢︧︑ ︣︸︀﹡

/ع
۹۷
۱۷
۴۹
۵

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︥و ٢٠۶︑﹫︌ ٢ 
﹝︡ل ١٣٨٣ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٩١٩ب۵۵ ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر FSS14785374 و 
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 83638889 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︋︐﹢ل ︋︀و﹡︡ی 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۷
۱۷
۵۱
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢اری  ﹢درو︨   ︠(︤︊ ﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ (︋︣گ︨  ا︮﹏︫ 
 ︡﹫﹀ ﹥ ر﹡﹌︨  ︎︣ا︡ (︗﹩.︑﹩.ا﹊︦ آی) ﹝︡ل ١٣٨٨︋ 
- رو︾﹠﹩  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ s١۴١٢٢٨٨٩۴۴١٧١ و ︋﹥ 
︣ان  ک ٩٨۶ل٢٨ ا﹑ ﹞︀ره︎   ︫﹤ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٢٨٢٧١۶٧   و︋ 

. ︫︡︀  ︋﹩﹞ ︳﹇︀ ٩٨ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۷
۱۷
۴۹
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹢اری آر- وی – ام -﹋﹢ ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩  ︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩︨ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٢١ ی ١١ ا︣ان ١٢    ︫﹤ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ﹝︡ل ٩۵︋ 
︋﹥ ﹡︀م ﹞ ︡﹝﹞︡ی ︫ــ﹫ ا﹐︨﹑﹝﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 Na6nf1118fc000171 ﹩︨︀︫ ︀ره﹝︫ ﹤︋ Mf301315

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۷
۱۷
۴۹
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۷
۱۷
۵۳
۵

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى ( نوبت اول )
 ﹅︣︵ از ︀﹨ ️﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از ﹏︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ذ ︨︣︀زی ا︨︐︀ن︠  اداره ﹋﹏  راه و︫ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣ ️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در﹡ ️︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م www.setadiran.ir در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس

︀︧️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.  ︋﹩﹞ ﹩﹊︤﹫﹁ رت﹢  ︮﹤ ︡ه︋  ﹢ا︨︐﹥︫  ︣ح︠   ︫﹤ ︨︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 

شماره رديف
مبلغ براورد(ريال)شرح مناقصهمناقصه

مدت زمان 
مبلغ تضمين(ريال)فهرست بهااجرا

مهلت زمانى دريافت اسناد 
از سامانه

آخرين مهلت ارائه پاكت پيشنهاد 
قيمت و بارگذارى اسناد در سامانه

تاريخ و زمان برگزارى جلسه 
كميسيون مناقصه

197/15
تكميل زيرساخت هاى نمايشگاه                  

بين المللى بيرجند
6ماه42/051/683/340

راه و باند فرودگاه    
13972/103/000/000(تجميعى)

ساعت 12 روز چهارشنبه 

مورخ 97/12/01 تا ساعت 

12 روز يك شنبه مورخ 

97/12/05

ساعت 14 روز چهارشنبه 
مورخ97/12/15

ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 
مورخ 97/12/16

در محل دفتر مديركل

297/16
تكميل باند دوم شوسف-نهبندان

(هم زمان با ارزيابى كيفى)
36 ماه452/357/000/000

راه و باند فرودگاه    
139710/547/140/000(تجميعى)

ساعت 14 روز يك شنبه مورخ 
97/12/19

ساعت 9صبح روز دوشنبه
مورخ 97/12/20

397/17
احداث باند دوم طبس-يزد
(همزمان با ارزيابى كيفى)

48ماه410/000/000/000
راه و باند فرودگاه    

13979/700/000/000(تجميعى)
ساعت 14 روز يك شنبه مورخ 

97/12/19
ساعت: 30: 9صبح روز دوشنبه 

مورخ 97/12/20

497/18
احداث ورودى عشق آباد-

طبس(محدوده ميدان واليت)
12ماه21/148/043/226

راه و باند فرودگاه    
13971/057/500/000(تجميعى)

ساعت14 روز چهارشنبه مورخ 
97/12/15

ساعت 9:30 صبح روز پنج شنبه
 مورخ 97/12/16

 آدرس ﹋︀ر﹁︣﹝︀: ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︫﹫︡ آو﹠﹩- ﹝﹫︡ان راه و ︫︨︣︀زی- رو︋︣وی ︮︡ا و ︨﹫﹞︀ - ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٣٨٠٠٠ دا︠﹙﹩ ٢۴۴
﹠︺️ ، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ا︑︀ق ١١١ ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٢١٢٢٠ ︀ز﹝︀ن︮  ︴﹞ ︡﹫︣ی-︨  ︡﹝︀ت ا︨︐︀ن ︗️ را﹨﹠﹞︀﹩ و ︔︊️ ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︐︣م :︠﹫︀︋︀ن︫  آدرس و ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︐︣︠ 

 اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩- اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ 
/ع
۹۷
۱۷
۴۱
۰

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

︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٧/١١/٢٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه

97/31/122
تهيه و نصب حفاظ بتنى مفصلى (نيوجرسى 

مفصلى)در محور آزادراه مشهد -باغچه و راههاى 
حوزه استحفاظى استان (نوبت سوم )

47/496/607/2432/374/730/363

97/31/123

اجراى حفاظ بتنى يكطرفه (نيوجرسى يكطرفه ) و 

اجراى ناحيه انتقالى برروى پلهاى محور نيشابور-

سبزوار-شاهرود و بالعكس (نوبت دوم )

20/193/376/8641/009/668/843

- ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ ﹝︊﹙︼ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ︋︀︫︡.
٩٧/١٢/٠۶ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︑︀ ︨︀︻️ ٠٠: ١٣ روز دو︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -

٩٧/١٢/١۶ ٠٠: ١٣ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -
- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  ︨︀︻️ ١٠روز ︫﹠︊﹥ ٩٧/١٢/١٨

- 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
http://iets.mporg.ir : ︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ آدرس    : ︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣︀ی ز﹨ ️︀︨ ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس﹢︑ ﹩﹞ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ -
آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) : www.setadiran.ir                        ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ٣٨١٧۴۶/م ا﹜︿ ٨٩۵٢

اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑﹢︨︺﹥ و ︋﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ق رو︨︐︀﹩  (﹡﹢︋️ دوم)
︫︨︣︐︀ن ا︋︣﹋﹢ه  ︋﹥ ︫﹞︀ره ۶٠٣/٩٧/١۴٧

ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨﹅︣︵ و از ﹏ا︨ــ︀س ا︵﹑︻︀ت ذ ︣ ︣ق ا︨ــ︐︀ن ︤د در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق را︋  ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋ 
.︡︀﹝﹡ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٠٩٧۵٠۶۶٠٠٠٠١۶  ︋︣﹎︤ار

﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ︋︀ ارز﹝﹨ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻:﹤︭﹇︀﹠﹞ ١- ﹡﹢ع
٢- ︫︣ا︳ او﹜﹫﹥: - دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︋︀ ︡ا﹇﹏ ︀︎﹥ ۵ در ر︨︐﹥ ﹡﹫︣و

- دا︫︐﹟ ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ر ﹝︪︀︋﹥ 
︭﹢ص  ︀﹐︑︣﹟ ﹝﹆︀م وی در︠  ︀ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار دار﹡︡ ، ارا﹥ ر︲︀︐﹠︀﹝﹥ از︋  ︀︋﹆﹥ ا﹡︖︀م ﹋︀ر︋   ︨︡︺  ︋﹤ ︀ل ١٣٩١︋  ︣ای ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ از︨   ︋-

آ︣︠﹟ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
١٣٩٧/١٢/٠٨ ️︀︽﹛ ١٣٩٧/١٢/٠۴ ا︨﹠︀د:از ︑︀ر ️﹁︀٣- ز﹝︀ن در

﹡ -۴﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥:وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا︨ــ﹠︀د را ︋﹥ ︮﹢رت را﹍︀ن از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩                              
 .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀در www.setadiran.ir

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س
۵- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر:١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل

۶- آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١۴:٣٠  روز دو ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٢٠
٧- ز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀:︨︀︻️ ١٠:٣٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٢۵

٨- ︑︧ــ﹙﹫﹛ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀:﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت از 
︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

︣ق ا︨︐︀ن ︤د  ، ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋   ︫، ﹜︀﹇ ︣︷︐﹠﹞ ︡﹫ ﹙﹢ار︫  ــ﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︤د،︋  ٩- ﹡︪ــ︀﹡﹩ و︫ 
ا﹡︊︀ر﹨︀ -٣۶٢۴٨٩٨٩-٠٣۵

﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹝︊﹛، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش، ﹁︀﹇︡ ︑︱﹞﹫﹟ و   ︎﹤ ︡ه ا︨️. در ︲﹞﹟︋  ١٠- ︑﹢︲﹫︀ت:︨ــ︀︣ ﹝︪ــ︭︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج︫ 

٣٨٢۵۵٢:﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫  

︎﹫︪﹠︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ︾﹫︣ از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.                                                     
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان يزد

/ع
۹۷
۱۷
۴۱
۸

شرکت توزیع 
نیروی برق 
استان یزد



 اقتصاد/ زهرا طوسی  مجلس در اقدامی با هدف 
بهبود وضعیت کســب و کار و بازگرداندن رونق به 
بخش های کالن اقتصادی تصویب کرده اســت که 
دولت از محل واگــذاری اموال و دارایی های متعلق 
به دولت، مؤسســات و شــرکت های دولتی، بخش 
خصوصی را در مسیر دسترسی به طلب خود کمک 
کند. بدهی های دولت همواره روند افزایشی داشته و به 
بخش های مختلف تأثیرگذار در کشور از جمله تأمین 
اجتماعی، بانک مرکزی، صندوق های بازنشستگی و 
بخش خصوصی مربوط است. بدهی های کالن دولت 
که با انباشته شــدن در طول دهه های گذشته مرز 
500 هزار میلیارد تومان را گذرانده اســت، همواره 
به عنوان یکی از معضالت اقتصاد ایران محســوب 
شده است. در واقع حجم باالی بدهی های دولت به 
بخش های مختلف از جمله شبکه بانکی، پیمانکاران، 
صندوق های بازنشســتگی و تأمین اجتماعی سبب 

بروز مشکالتی در این بخش ها شده است. 

  بدهی دولت چقدر است؟
کل بدهی دولت و شــرکت های دولتی تا پایان سال 
۹۶، معادل ۴. 5۶5 هزار میلیارد تومان برآورد شــده 
اســت. بر اســاس آخرین آماری که مرکز مدیریت  
بدهی های وزارت اقتصاد منتشــر کرده، حجم مانده 
بدهی های دولت )بدون در نظر گرفتن شرکت های 
دولتــی( در پایان خرداد ۹۷، معــادل ۸. ۳۳۳ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت. ســهم اصلــی را در این 
بدهی، بانک ها و مؤسســات اعتباری دارند.  در واقع 
بزرگ ترین بدهی دولت به شــبکه بانکی اســت که 
معــادل ۴۲ درصد از کل بدهی هــای دولت را در بر 
می گیرد. پس از شبکه بانکی، پیمانکاران و مشاوران 
خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر 
اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص دومین طلبکار 
بزرگ دولت محسوب می شوند که به گفته رئیس اتاق 
بازرگانی تهران رقم آن نیز بسیار قابل توجه است و 
دولت تاکنون پرداخت حدود 100 هزار میلیارد تومان 
از آن را در بودجه سال آینده به آن ها وعده داده است. 

 اموال دولت چگونه واگذار می شود؟
حال پرسش این اســت که اموال دولت قرار است 
چگونه به بدهــکاران واگذار شــود؟ آیا واحدهای 

تولیدی و صنعتی دولتی که هم اکنون پشــتوانه 
اقتصادی ملی بــرای تقابل با تحریم ها هســتند، 
به بخش خصوصی واگذار می شــوند تا هم اخراج 
کارگران و هم گرانی کاال را با هم به جامعه تحمیل 
کنند یا سازو کار دیگری وجود دارد؟ قطعاً پرداخت 
طلب ســازمان هایی که در بخش دارو و تجهیزات 
پزشکی و مایحتاج عمومی مردم کوشش می کنند، 
اقدامی ضروری است، اما اجرای این قانون با نظارت 
حداقلی مقوله قابل تأملی است که باید برای آن چاره 

اندیشی کرد. 
احســان خانــدوزی، عضو 
دانشــکده  علمی  هیئــت 
اقتصاد دانشگاه عالمه درباره 
مصوبــه مجلــس مبنی بر 
اموال دولتی  اجازه واگذاری 
بابــت رد دیون دولت به بدهکاران بخش خصوصی 
و تعاونی به خبرنگار ما می گوید: دو رویکرد افراطی 
دربــاره واگذاری های اموال دولت وجــود دارد، که 
یکی دولــت را بهترین مالک و مدیر اموال عمومی 
و دارایی های ملی می داند و دیگری معتقد است که 
باید مالکیت را از دولت سلب کرد به نحوی که دولت 
فقط به وضع سیاست های کالن در اقتصاد بپردازد. 

تجربه جهانی نشان داده است که هیچ کدام از این 
دو رویکرد نمی توانند جوابگوی حل مسئله باشند و 
ما باید راه میانه ای را بســته به موقعیتی که اقتصاد 
در آن قــرار دارد انتخاب کنیم. وی می افزاید: با این 
مقدمه باید گفت مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت 
بدهی دولت به بخش های خصوصــی و تعاونی از 
محل واگذاری امــوال و دارایی های متعلق به آن و 
مؤسسات و شرکت های دولتی مسئله ای است که در 
هر دو حالت افراطی و حتی در رویکرد میانه کاماًل 
رد شــده و مورد نقد است. بدین مفهوم که ما چه 
دیدگاه افراطی دولت گرایانه را مد نظر داشته باشیم 
و چه دیدگاه های افراطی بازارگرایانه و چه حد میانه 
را انتخاب کنیم، هیچ کدام از این رویکردها توصیه ای 

مبنی بر واگذاری اموال دولت بابت بدهی ها ندارد.
ایــن اقتصاددان تأکید می کند: غــرض از واگذاری 
امــوال دولتی بــه بخش خصوصی این اســت که 
مالک و مدیر بعــدی بتواند با مدیریت بهتر، درجه 
کارایی و اثر بخشــی اقتصادی بنگاهی که تحویل 
گرفته است را ارتقا بخشــد، در این راستا توجه به 
این نکته بســیار حائز اهمیت است که دولت این 
اموال را به چه کســانی واگذار می کند؟ اشــخاص 
حقیقــی و حقوقی که مالکیــت را می پذیرند، چه 

ســوابق و چــه توانمندی هایــی در اداره اموال و 
 بنگاه ها دارند؟ این مسئله کلید شکست و موفقیت 

خصوصی سازی است.

 واگذاری اموال دولتی
 با مالک بدهی غلط است

خاندوزی تأکید می کند: زمانی که اموال دولت را 
بابت بدهی واگــذار می کنید مالک واگذاری این 
است که چه کسی از دولت طلبکار است؟ و فارغ 
از اینکه آیا صالحیت دارد کارایی صنایع صنعتی 
را باال ببرد یا مجتمع های کشاورزی یا دامپروری 
را به درســتی اداره کند، یا توانایی این را دارد که 
تولید، صادرات و اشــتغال کارگــران آن را حفظ 
کند یا خیر؟ این واگــذاری را انجام می دهید. آیا 
می توانیم بدون اینکه به این آیتم ها نگاه کنیم با 
همین یک مالک )میزان بدهی( تمام آن ضوابط 
علمی و دقت های کارشناســی را کنار بگذاریم و 
صرفاً به بهانه اینکه او طلبکار دولت است و بابت رد 
دیون، دارایی های دولتی را به او واگذار کنیم. این 
نوع خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی بابت 
رد دیون در هر نگاه تئوریکی که باشد یک پدیده 

شکست خورده است.

  واگذاری  امالک راکد در فضای غیررانتی
وی با اشــاره به اینکه بخش مولد اقتصاد هیچ گاه 
نبایــد بدون رعایت ضوابط کارشناســی و بابت رد 
دیون واگذار شود، تصریح می کند: اگر دولت امالک 
و مستغالت راکدی داشته باشد که اختاللی در روند 
اقتصادی کشور ایجاد نمی کنند، می توانند بابت رد 
دیون مورد توجه قرار بگیرند، اما مســئله این است 
که باید قاعده شفافی برای واگذاری ها وجود داشته 
باشد، که کدام دســته از طلبکاران دولت به کدام 
یک از اموال و امالک می توانند دست پیدا کنند، آیا 
زمین های مرغوب تر تنها نصیب گروهی خاص شده 
و زمین های نامرغوب نصیب بقیه طلبکاران می شود؟ 
برای اینکه در اینجا محفلی برای رانت و فساد ایجاد 
نشود، باید قاعده ای شفاف و غیررانتی ایجاد شود تا 
دسترسی عادالنه ای برای تمام طلبکاران فراهم شود.

وی با اشاره به پیشینه دولت های قبل در واگذاری 
شرکت های دولتی بابت رد دیون، توضیح می دهد: 
دولت دهم شرکت انحصاری دخانیات ایران را بابت 
رد دیــون به تأمین اجتماعی واگــذار کرد، تأمین 
اجتماعی هم بخشی از آن را به صندوق بازنشستگی 
فوالد واگذار کرد، صندوق بازنشستگی ورشکسته ای 
که خود از بدهی رنج می برد و تجربه مدیریتی برای 
اداره این شرکت نداشت، این صندوق بازنشستگی به 
جای مدیریت آن، با استفاده از امالک و دارایی های 
شــرکت دخانیات به عنوان وثیقه نــزد بانک های 
مختلف، اقدام به گرفتن وام و تسهیالت مختلف کرد 
تا مشکالت بازنشستگان خود را مرتفع کند و خیلی 
زود این رونــد واگذاری که در قالب رد دیون دولت 

اتفاق افتاده بود، این شرکت را به نابودی کشاند.
الزم به ذکر است که مجلس، خزانه داری کل کشور  را 
مکلف کرده است که سود سهام خود در شرکت هایی 
که ســهم دولت در آن ها کمتر از 50   درصد  است 
را وصــول و طبق جدول مربوطــه در قانون، واریز 
کند. نمایندگان همچنین وزارت ورزش و جوانان را 
 مکلف کردند تا با همکاری سازمان بورس و سازمان 
خصوصــی ســازی شــرایط پذیرش دو باشــگاه 
پرســپولیس و اســتقالل در بازار فرابورس تا پایان 
شهریور ۹۸ را فراهم کند. همچنین دولت مکلف به 
واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز 
شده اســت. نمایندگان مردم همچنین دولت را به 
تأمین بدهی 10 هزار میلیارد ریالی ناشــی از اجرا 
نشــدن سیاســت های کلی اصل ۴۴ از سال ۸۷ از 

طریق فروش سهام و دارایی مالی مجاز کردند.
پیشتر نیز براساس مصوبه نمایندگان مجلس، دولت 
می تواند در کنار ســایر ابزارهایی که برای تســویه 
بدهی های خــود دارد، به طلبکاران خود نفت خام 

تحویل دهد.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نقش و کارکرد دولت ها در حوزه توسعه شهری و زیرساخت ها باید بازنگری شود، گفت: ۷۰ هزار 
پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد، عنوان کرد:  شهرهای جدید متولی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 

مهر در کشور هستند که تاکنون بخش عمده ای از آن ها افتتاح و سایر واحدها در مرحله بهره برداری هستند. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r چرا آینده بانک های خصوصی در ایران 
مبهم است؟

در روزهای گذشــته گزارشــی در رسانه ها منتشــر شد که نشان 
می دهد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نســبت به آذر ســال 
گذشته 11.۸ درصد و نســبت به اسفند سال گذشته ۳۴.1 درصد 
افزایش داشــته است. بر اســاس این آمار منتشر شده بدهی بخش 
دولتی به بانک مرکزی در آذر ســال گذشته ۶۳ هزار میلیارد و در 
اســفند همان ســال حدود 5۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این 
اعداد و ارقام یک معنی می دهد و آن اینکه دولت نسبت به گذشته 

بدهکار تر شده است. 
با این حال نکته مهم و قابل تأمل این اســت که در سال های اخیر 
و به واســطه مســائلی از جمله موضوع مؤسسات مالی و اعتباری و 
مشــکالتی که در پرداخت سپرده های مردم در مؤسساتی همچون 
ثامن، کاسپین و...ایجاد شد، سپرده های مردم از بانک ها و مؤسسات 
غیردولتی )مجاز و غیرمجاز( به بانک های دولتی مهاجرت کرده اند. 
در نتیجــه این مهاجرت باید میزان بدهــی بانک های غیردولتی به 
بانــک مرکزی بیشــتر از بدهی بانک های دولتی بــه بانک مرکزی 
افزایــش یابد. به بیــان بهتر اگر چه این گزارش بیشــتر به بدهی 
بانک های دولتی به بانک مرکزی اشاره دارد. نکته این است که این 
وضعیــت به چند دلیل برای بانک هــای خصوصی یا غیر دولتی به 

مراتب وخیم تر است: 
اول: بانک های خصوصی یا غیر دولتی کمتر موضوع ســقف سود را 
رعایت کرده و تحت عنوان جذب ســپرده بیشتر سودهای بیشتری 

به سپرده ها پرداخت می کنند. 
دوم: از طرفی به دلیل اتفاقات رخ داده در ســال های اخیر، اعتماد 
مردم برای ســپرده گــذاری در بانک های خصوصــی کاهش یافته 
و عموماً ســپرده گذاران ترجیح می دهند با پذیرش ریســک کمتر 
بانک های بزرگ و دولتی را برای سپرده گذاری انتخاب کنند که این 

انتخاب عموماً به خاطر کاهش اعتماد آن ها است.
برای مثال بر اساس آمار در دو سال گذشته سپرده های غیردولتی 
بانک های دولتی به ترتیب ۲5 و ۳۴ درصد رشــد داشته است. اما 
این ارقام برای بانک های غیردولتی به ترتیب ۲1 و 1۹ درصد بوده 
 اســت که خود این موضوع نشــان دهنده اقبال بیشتر مردم برای 
ســپرده گذاری در بانک های دولتی اســت. ضمــن اینکه در این 
شــرایط از آنجا که بانک های دولتی عموماً ســود سپرده کمتری 
نســبت به بانک های غیردولتی پرداخت می کنند، بسته به تفاوتی 
کــه برای اختالف نرخ ســود در نظر می گیریم بایــد این ارقام را 

اصالح کرد.
به عنوان مثال اگر فرض کنیم بانک های غیردولتی چیزی در حدود 
سه درصد سود بیشتر نسبت به بانک های دولتی به سپرده پرداخت 
کنند. در این شــرایط باید این ســه درصد را از ارقام ســپرده های 

بانک های غیردولتی کم کنیم.
در این صورت رشد ســپرده های بانک های غیردولتی برای دو سال 
گذشته رقمی حدود 1۸ و 1۶ درصد شده و مؤید اقبال بیشتر مردم 

برای سپرده گذاری در بانک های دولتی است. 
در شــرایط فعلی به نظر می رســد دولت مجبور است با استقراض 
از بانــک مرکزی بدهی های بانک هایی که شــرایط خوبی ندارند را 
پرداخــت کرده و بانک ها مانند ســال های ابتدایی انقالب -البته با 
نیتی متفاوت- ملی اعالم شوند. طبیعی است که این روند به انجام 
تغییرات اساســی در مدیریت بانک ها نیز نیازمند است. برای مثال 
یکی از اشکاالت اساسی سیستم بانکی این است که بانک ها عموماً 
توسط کسانی اداره می شوند که سهم بسیار ناچیزی در دارایی های 
تحــت مدیریت خود دارند که این موضوع به معنای عدم تناســب 

مالکیت با مدیریت است. 

 میثم مهرپور/ کارشناس اقتصاد 

یادداشت
annotation@qudsonline.ir

کدام اموال دولت به کدام طلبکار می رسد؟

قانون واگذاری در گرو رانت زدایی

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡︐︀ب ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر 
﹠︺︐﹩ ﹇ــ︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد  ﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍ــ︣وری︮ 
︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ﹝﹢﹜﹥ ﹎︀وداری ︋﹢︨ــ﹫﹙﹥ ﹜﹢در(دارای 
﹇︡رت ﹝﹠︀︨ــ︉ و ︋﹫﹏ ︋︤رگ) را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡︐︀ب ﹡﹞︀︡ ﹜︢ا از وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 
﹝ــ﹩ آ︡ ﹝︡ارک زــ︣ را ︡ا﹋︓︣ ︑ــ︀ ︑︀رــ ١٣٩٧/١٢/١٢ در ︎︀﹋️ در 
 ︡﹋ ︀ ک ۴ و﹑︎ (﹩︀﹀﹋) ︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ٣١﹫︠ -︪︡﹞ :︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ آدرس

. ︡﹠︀﹝﹡ ٩١٨٣٧٩۴۴۵۵ ار︨︀ل ﹩︐︧︎
﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 

 ﹉﹡︀ ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١︋   ︫﹤ ١- وار︤ ﹝︊﹙︼ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل︋ 
﹠︺︐﹩ ﹇︡س  ﹥ ﹡︀م ﹝﹣︨︧ــ﹥ دا﹝︍ــ︣وری︮  ــ︺︊﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س︋   ︫️﹚﹞

 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︎︣دا︠️ ︋︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗)ر︲﹢ی
︀ ﹝︪ــ︬ ﹋︣دن  ــ︀︻️ ﹋︀ر﹋︣د︋  ٢- ا︮ــ﹏ ﹁︣م ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ا︗︣ت ﹨︨︣ 

︡ا﹇﹏ ︨︀︻️ ﹋︀ر در روز.
 ﹩﹎آ ﹟︣︠︀ر﹡︀﹝﹥ ︔︊️ ︫ــ︣﹋️ و آ︸ا ︀ ﹩ــ︣ ﹋︍﹩ ﹋︀رت ﹝﹙ــ﹢︭︑ -٣

︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️.
• ﹝﹣︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات 

﹝︐︀ر ا︨️.
• ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

︗️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۶و ١٢۴ 
. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑

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

/ع
۹۷
۱۷
۴۹
۶

آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ا﹇﹑م و ﹡︀ده ﹨︀ی دا﹝﹩
﹝﹢︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م و ﹡︀ده ﹨︀ی دا﹝﹩ ︗︡ول ز︣ را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ﹝︡ارک زــ︣ را ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٧/١٢/٠۵ در  ــ︣ا︳ د︻﹢ت︋  ︣︠ــ︡اری ﹡﹞︀ــ︡ ﹜︢ا از ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︫︡ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ده و ر︨﹫︡ در﹢﹝﹡ ک ۴ ار︨︀ل﹑︎ (﹩︀﹀﹋) ︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ٣١﹫︠ -︪︡﹞ :در ︋︧︐﹥ ︋﹥ آدرس ️﹋︀︎

﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: وار︤ ﹝︺︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︋﹥ ﹡︀م 
 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︎︣دا︠️ ︋︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗)دا﹝︍︣وری ﹇︡س ر︲﹢ی ﹤︧︨﹣﹞

ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️ و ا︮﹏ ︋︣﹎﹥ آ﹡︀﹜﹫︤ ﹡︀ده ﹨︀. 
︑︭﹢︣ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︔︊️ ︫︣﹋️ و آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️.

﹡ ︡︣︠︀ده ﹨︀ ︋﹥ ︫︣ط ︑﹙﹫﹥ و ︎︦ از ا︣از ︫︣ا︳ ﹋﹫﹀﹩ و ︑︀﹫︡ ﹁﹠﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د .
﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۶و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗

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

/ع
۹۷
۱۷
۴۹
۸

توضيحاتمقدار(تن)نهادهرديفتوضيحاتمقدار(تن)نهادهرديف

طبق فرمول سفارشى70مكمل دامى گاو شيرى16داخلى يا وارداتى2500جو1

طبق فرمول سفارشى35مكمل دامى تليسه و خشك17داخلى يا وارداتى2500ذرت دانه اى2

طبق فرمول سفارشى20ويتامين اى سلنيوم18داخلى يا وارداتى1000سبوس گندم3

داخلى6000تفاله خشك چغندر19داخلى1000تخم پنبه4

داخلى1000مالس 20داخلى يا وارداتى1000كنجاله سويا5

داخلى يا وارداتى200گلوتن ذرت21وارداتى150پودر چربى6

داخلى20سولفات مس22خالص داخلى120پودر ماهى7

وارداتى300تفاله گندم23وارداتى1000كنجاله كلزا8

وارداتى10پيش ساز گلوكز24وارداتى200دانه كتان9

داخلى يا وارداتى1000پرس يونجه خشك25داخلى50جوش شيرين10

داخلى10دستمال كاغذى26داخلى250فول فت سويا11

داخلى20مكمل آنيونى27وارداتى15توكسين بايندر12

داخلى15دى كلسيم فسفات28داخلى300پودر گوشت13

وارداتى1مخمر29داخلى20اكسيد منيزيم14

داخلى100بنتونيت30داخلى يا وارداتى500كنجاله گلرنگ15

︣︠︡ ا﹡﹢اع ︎﹑︨︐﹫﹉، ︸︣وف ﹊︊︀ر ﹝︭︣ف
 د︨︐﹞︀ل ﹋︀︾︢ی ، ︀ی و ﹇﹠︡

 ︫︣ــ︣ح ﹝﹆︀د ﹤︋ ︣ا﹇﹑م ز ︡︣︠ ﹤︋ ️︊آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ
: ︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از﹠﹞

در                                                   ز︋︀﹜ــ﹥  ︎﹑︨ــ︐﹫﹉  و  رو﹝﹫ــ︤ی  ︨ــ﹙﹀﹢ن  ر﹋︀︋ــ﹩،  ︎﹑︨ــ︐﹫﹉  ا﹡ــ﹢اع   -١
︿﹚︐﹞ ︀ی﹨︤︀︨

٢- ا﹡﹢اع ︸︣وف ﹊︊︀ر ﹝︭︣ف
٣- ا﹡﹢اع د︨︐﹞︀ل ﹋︀︾︢ی ︋﹥ ︮﹢رت ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی و ﹁﹙﹥

︡ه ﹡﹫﹛ ﹋﹫﹙﹢﹩ و ︀ی ﹋﹫︧﹥ ای) ﹠︡ی︫   ︋﹤︐︧ ﹢رت ︀ی ﹁﹙﹥︋  ۴- ا﹡﹢اع ︀ی (︋﹥︮ 
(﹩﹢﹚﹫﹋ ۵ ، ﹩﹢﹚﹫﹋ای ١ ﹤︐︧︋ ﹤︐︧﹊︫ ،﹩︀︑ای دو ﹤︊) ︡﹠﹇ ۵- ا﹡﹢اع

﹡︪ــ︀﹡﹩                                             ︋ــ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  و  ︣︠ــ︡   ︳︫ــ︣ا ﹝︪ــ︀﹨︡ه  ︗ــ️ 
︋ http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣:٣٠ روز ︨﹥ 
︡ه و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀  ﹫︪﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹏﹢︑ ﹤ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/٠٧  ﹡︧ــ︊️︋ 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در  و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫ــ︣ا︳ ا︻﹑م ︫ــ︡ه ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹫︡، ︲﹞﹠ــ

روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١۴٢٠-٠۵١ و ٣٢٠٠١٣٣٨-٠۵١

/ع
۹۷
۱۷
۳۵
۳

︎︣وا﹡ــ﹥ ﹝︧ــ﹢ل ﹁﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٨۵۶ ︋﹠︀م 
︠︀﹡ــ﹛ ﹝︣︲﹫﹥ ﹡ــ﹢ری ﹁︣ز﹡︡ ︧ــ﹫﹟ ﹋﹥ ﹝︣︋﹢ط 
︋ــ﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹎﹏ زر﹟ ︵﹢س ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۷
۱۷
۵۰
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۷
۱۷
۵۲
۵

︨﹠︡ ︨﹥ ︋︣گ ︨﹀﹫︡ ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ ﹨﹞︣و ١٢۵ 
﹝︡ل ١٣٩۴ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١۵٩۴١  ا︣ان 
٧٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 006737 و ︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡﹥ 
9441570 ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠ــ﹢دروی وا﹡️ دو﹋︀︋﹫ــ﹟ ︑﹢﹢︑︀ ﹝︡ل 
٢٠١٠ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢٩۶ی۴۴ ا︣ان 
١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 1TR6815803 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
 ﹩﹞﹑﹫︻ ︡﹝﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ MR0EW12G8A2019259

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۷
۱۷
۴۳
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︣ا︡ ١٣٢ ﹝︡ل ١٣٨٨  ﹢اری︎  ﹢دروی︨  ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک ︠ 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵٧۴ و ۶٧  ا︣ان ۴٢ ︫ــ﹞︀ره 
 S1422288123220 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر 3186945 و︫ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹢﹡︦ ︨︣︎︨︣ــ️ ﹁﹫﹢ج ﹋︀ر︤ا﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۷
۱۷
۴۹
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝ــ︡رک ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩ ا ︉﹡︀︖﹠﹞﹫︡ ︫ــ﹊﹢ه 
︻﹑ــ﹩ ﹁︣ز﹡ــ︡ ︨ــ︺﹫︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 
٣٨۶ ︮ــ︀دره از ﹝︪ــ︡ در ﹝﹆︴ــ︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ 
از  ︮ــ︀دره  ﹇ــ︡رت  ︋ــ︣ق  ر︫ــ︐﹥  ﹡︀︎﹫﹢︨ــ︐﹥ 
واــ︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ︋︖﹠ــ﹢رد ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ١۴٨۶٩ 
﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
را  ﹝ــ︡رک  ا︮ــ﹏  ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ︀︋﹠ــ︡ه  از 
ــ︀ز﹝︀ن  ︖﹠ــ﹢رد︨  ︋ــ﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩︋ 
︋︖﹠ــ﹢رد  ا︨ــ﹑﹝﹩  آزاد  دا﹡︪ــ﹍︀ه  ﹝︣﹋ــ︤ی 
.︡﹠︀﹝﹡ ن ار︨ــ︀ل﹑﹫︭︐﹛ــ﹢ر ﹁ــ︀رغ ا﹞اداره ا

/ع
۹۷
۱۷
۴۷
۷

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

/ع
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

تبعیض بین حقوق استادان وزارت علوم و بهداشت   خانه ملت: عضو کمیسیون آموزش گفت: متأسفانه بین حقوق استادان وزارت علوم و بهداشت تبعیض وجود دارد. محمد مهدی زاهدی افزود: 
استادان دانشگاه های وزارت علوم دریافتی بسیار کمتری نسبت به دریافتی های وزارت بهداشت دارند. این تبعیض دالیل مختلفی دارد از جمله مصوبات هیئت امنا و یا نگاه برخی دولتمردان که از نفوذ و البیگری 

به نفع یک وزارتخانه استفاده می کنند و این پرسش وجود دارد که چرا دو نفر با جایگاه علمی یکسان و رشته های مشابه دو دریافتی مختلف دارند. 

وزیر علوم خبر داد
تحریم 2 دانشگاه ایرانی از سوی کشورهای خارجی

جامعه:وزیــر علــوم از تحریم دو 
دانشگاه  شــهید بهشتی و صنعتی 
شریف به دلیل فعالیت های علمی 
در عرصه انرژی هســته ای از سوی 

کشورهای خارجی خبر داد.
دکتــر منصــور غالمــی گفــت: 
سوءتفاهمی بین مراکز بین المللی و 
دانشگاه های ما اتفاق افتاده مبنی بر 

اینکه هر دانشگاه ایران که در زمینه فیزیک هسته ای فعالیت کرده و یا مقاالتی 
چاپ کرده باشد که نشــان از یک دستاورد خوب علمی دارد، به دلیل سوءظن 
مقام های این کشورها به فعالیت های هســته ای ایران، کشورمان را در فهرست 

تحریم های بین المللی قرار داده اند.
وی ضمن اظهار امیدواری برای رفع تحریم دانشگاه های کشور از سوی کشورهای 
خارجی گفته است در ســفر اخیرش به اروپا در این زمینه با مسئوالن اروپایی 
صحبت کرده و توضیح داده اســت که جمهوری اســالمی ایران به دنبال سالح 
هســته ای نیســت و دانشــگاه های ما نیز دنبال فعالیت علمی برای اســتفاده 

دستاوردهای صلح آمیز انرژی هسته ای هستند.
خصومت و دخالت اروپاییان در خصوص فعالیت های علمی دانشگاه ها و تحریم  

برخی از مراکز آموزشی موضوع تازه ای نیست.
ســال 1393؛ یعنی چند سال قبل از »برجام«، دانشگاه صنعتی شریف به دلیل 
آن چه »کمک به برنامه مشــکوک هسته ای ایران« خوانده شده بود، در فهرست 
تحریم هــای اتحادیه اروپا قرار گرفت.جالب اینکــه با وجود آنکه دادگاه عمومی 
اتحادیه اروپا تحریم ها علیه دانشــگاه صنعتی شریف را فاقد ادله کافی دانسته و 
به شــورای اتحادیه اروپا فرصت داده بود تا برای اثبات ادعای خود مدارک کافی 

ارائه کند؛اما این اتحادیه بار دیگر در تصمیمی دوباره این دانشگاه را تحریم کرد.
قوه قضائیه کشــورمان در آن مقطع با صدور بیانیه ای رسمی این اقدام را »نقض 
حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی کشورهای عضو اتحادیه عنوان کرده بود و 
تأکید کرده بود که این اقدام غیرقانونی هرگز نمی تواند در عزم جدی دانشمندان، 
پژوهشگران و مؤسسات علمی ایران در توسعه، تولید و پیشرفت علم خلل ایجاد 

کند«.
اقدام اخیر اروپا در تحمیل تحریم ها بویژه تحریم علمی با اسناد تأسیسی اتحادیه 
اروپــا مغایرت دارد و هر گونه فشــار و محدودیتی برای محــروم کردن اتباع و 
مؤسسات دانشگاهی ایرانی از حقوق قانونی خود در زمینه های علمی و فناوری، 

نقض کنوانسیون بین المللی مبارزه با تبعیض در آموزش است.

وزیر آموزش و پرورش:
طرح معلم تمام وقت، انرژی زیادی از ما گرفت

فــارس: وزیر آموزش و پــرورش با 
بیان اینکه در بحث معلم تمام وقت، 
انرژی زیادی از ما گرفته شــد، گفت: 
این طرح به این معناســت که اضافه 
تدریس بــه طور رســمی در حکم 
حقوقی معلم وارد شــود، اما به دلیل 
هجمه ها ســازمان اداری استخدامی 
بود.سیدمحمد  در حال عقب نشینی 

بطحایی خطاب به دانشجویان بســیجی درباره انتقادشان درمورد خصوصی سازی 
گفت: در نظام آموزشی ما این مسئله که هزینه تحصیل دانش آموزان را مردم بدهند 
وجود ندارد؛ این حرف در هیچ کجا مطرح نبوده و نخواهد بود، اما اگر  خصوصی سازی 
به معنای اســتفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و مردمی برای اجرای برنامه ها 
باشــد جای بحث دارد.وزیر آموزش و پرورش درباره صحبت های رئیس جمهور در 
این مورد اظهار کرد: رئیس جمهور هم چنین منظوری نداشت و من به ایشان گفتم 
این مســئله به دلیل کمبود وقت در جلســه علنی مجلس و هنگام تحویل الیحه 
بودجه قابل طرح نبوده و متأســفانه از صحبت های شــما سوء برداشت شده است؛ 
در کشــورهای سرمایه داری نیز این مسئله وجود ندارد و هزینه آموزش عمومی بر 

عهده دولت هاست.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور خبر داد 
افزایش مدت زمان اعتبار گذرنامه به ۱۰ سال 

مهر: مدیــرکل امور مــرزی وزارت 
کشــور از تصمیم این وزارتخانه برای 
افزایش مدت زمان اعتبار گذرنامه به 

1۰ سال خبر داد.
شهریار حیدری اظهار کرد: بنا داریم 
مدت زمــان اعتبــار گذرنامه ها را از 
۴ سال به 1۰ ســال ارتقا دهیم، اگر 
گذرنامه شخصی مفقود می شد، حدود 

۶ ماه زمان الزم بود تا المثنی برای او صادر شود با پیگیری های ما این زمان را به ۲۰ 
روز  کاهش دادیم. حیدری همچنین در خصوص اشتغال مرزنشینان گفت: به وزارت 
کار تأکید کردیم به اشتغال مرزنشینان اهمیت بدهند تا جایی که مرزنشینان ما وارد 

کننده از دیگر کشورها نباشند بلکه صادر کننده باشند.
وی ادامه داد: در سال 9۷ بیش از ۲ میلیون نفر که عازم اربعین حسینی بودند، بدون 
هیچ مشکلی در حوزه زیرساخت برای ورود و خروج از مرزها عبور کردند؛ اما در سال 
9۸ دنبال این هستیم که به کیفیت کار افزایش داده شود و با کشور عراق برای صدور 

روادید صحبت کنیم تا به کوتاه ترین زمان برای صدور روادید برسیم.

مشاور عالی سنجش خبر داد
پنجشنبه آخرین فرصت شرکت در کنکور ۹۸

مهر: مشاور عالی سازمان سنجش 
نام کنکور سراســری  ثبت  گفت: 
ســال 9۸ از ۲۴ بهمــن 9۷ آغاز 
شده است و داوطلبان تا پنجشنبه 
۲ اســفند 9۷ فرصــت دارند در 
این آزمون ثبت نام کنند.حســین 
توکلی افــزود: پذیرش در هر یک 
از رشته ها بر اســاس نمره کنکور 

و ســوابق تحصیلی همانند کنکور سال گذشــته انجام می گیرد. وی گفت: 
دفترچه راهنمای ثبت نام بر روی ســایت سازمان سنجش منتشر شده است 
و داوطلبان باید واجد شــرایط عمومی و اختصاصی مطابق شــرایط مندرج 
در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراســری 9۸ باشــند.توکلی گفت: هر 
داوطلب می تواند در صورت تمایل عالوه بر شــرکت در گروه های آزمایشــی 
اصلی در یکی از دو گروه آزمایشــی هنر و یا زبان و یا هر دو گروه آزمایشی 
هنر و زبان شــرکت کند.آزمون سراســری سال 9۸ پنجشنبه و جمعه 13 و 
1۴ تیرماه برگزار می شــود و کارت شرکت در آزمون از 1۰ تیر 9۸ در سایت 

سازمان سنجش قرار می گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد
افزایش مستمری معلوالن از ۱۰۸ تا ۴۰۰ هزار تومان

بهزیســتی  ســازمان  رئیس  ایلنا: 
درخصوص افزایش مستمری معلوالن 
گفت: از 1۰۸ هــزار تومان تا حدود 
۴۰۰ هــزار تومان بنابــر بُعد خانوار، 
مســتمری معلوالن افزایش می یابد.

وحید قبادی دانا با اشاره به برنامه های 
در نظر گرفته شــده برای پیشگیری 
از معلولیــت اظهار کرد: بســیاری از 

معلولیت ها بر اثر تصادف است، اما بخشی از آن مربوط به زمینه های ژنتیک است، 
امروزه با طرح غربالگری اجباری به دنبال پیشگیری از بیماری های ژنتیکی هستیم 

که منجر به معلولیت می شود.
وی همچنین افزود: افرادی که مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، 

آزمایش های ژنتیک برای آنان رایگان است.

خـــبر

خبر

شــیروان   احمدی  مریم  جامعه/   
توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی 
بــر لزوم اتخــاذ تصمیماتی بــرای جبران 
سیاســت های کنترلی دهه ۷۰ و خطرات 
کاهش جمعیت سبب شد شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در ســال 91 طرحی را با 
عنوان »طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده« 
به مجلس پیشنهاد کند. طرحی که پس از 
بررســی در مجلس به طرحی 55 ماده ای 
تبدیل و در خردادمــاه 9۲ تقدیم مجلس 
شــد و پس از انتقاد رهبر معظم انقالب و 
کارشناســان جمعیتی تغییر کرد و پس از 
یک سال بررسی و اصالح مجدد به مجلس 
ارسال شــد، اما به دلیل تحمیل هزینه 1۲ 

هزار میلیارد تومانی بر دولت مسکوت ماند.
در گفت و گو با دکتر محمد جواد محمودی، 
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های 
جمعیتی شورای عالی انقالب فرهنگی این 

موضوع را مورد بحث قرار داده ایم:

 آقای دکتر از نظر جمعیتی در کشور 
چه وضعیتی داریم؟

مطابق نتایج سرشماری سال 95 نرخ رشد 
جمعیت ایران از 1.۲9 درصد در سال 139۰ 
به 1.۲۴ درصد در ســال 95 رسیده است. 
با توجه به اینکه نرخ باروری کماکان کمتر 
از نرخ مــورد نیاز برای جایگزینی جمعیت 
است، پیش بینی می شود در سال های آینده 
با کاهش بیشــتر نرخ رشد جمعیت مواجه 
شــویم. میزان موالید از حــدود ۲۰ در هر 
1۰۰۰ نفر جمعیت در سال 9۴ با کاهشی 
محســوس به 1۸.۴ در 1۰۰۰ در سال 9۶ 
رسیده است. همچنین موالید 9 ماهه سال 
9۷ نســبت به مدت مشابه سال 9۶ حدود 
۸ درصد کاهش یافته اســت. در کنار این 
کاهش تولد در چهار دهه گذشته افراد باالی 
۶5 ســال از 3.1 درصد در سال ۶5 به ۶.1 
درصد در ســال 95 افزایش پیدا کرده که 
افزایشی دو برابری است. طی سال های9۰ 
تا 95 نیز درصد افراد باالی ۶5 سال از 5.۷ 
درصد به ۶.1 درصد افزایش یافته است. این 
تحوالت حکایت از تغییر ساختار جمعیتی 
کشــور و نشــانه حرکت جمعیت به سوی 

سالخوردگی دارد.

 با ایــن وضع اصالح روند رشــد 
جمعیت در کشور امکان پذیر است؟

بله، اما دشــوار اســت؛ زیرا ســاختارهای 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اثر مستقیمی 

بر این روند دارد. البته کم شــدن ازدواج در 
شــرایط فعلی طبیعی اســت، زیرا افراد در 
معرض ازدواج کم شده اند. نگرانی اینجاست 
که اگر در سال های آینده برنامه جامعی برای 
این معضل نداشته باشیم با کاهش تولد و در 
پی آن با کاهش جمعیت مواجه خواهیم بود. 
روندی کــه اگر ادامه پیدا کند در دهه های 
آینده تمام شاخص های جمعیتی از وضعیت 
هشدار کنونی، به وضعیت بحرانی می رسند.

کوتاه ترین و بهترین مســیر برای 
رسیدن به این هدف را چه می دانید؟

بسته پیشــنهادی شــورای عالی انقالب 
فرهنگی و طــرح جامع جمعیت و تعالی 
خانواده مجلس می تواند بهترین راه برای 
رسیدن به جمعیت مد نظر باشد، اما باید 
میان کار و زندگی تعادل ایجاد شود. باید 
مشوق های اقتصادی هم وجود داشته باشد 
و در پی راهکاری برای کاهش سن ازدواج 
باشیم. به همین منظور باید سبک زندگی 
را به سبک زندگی ایرانی -اسالمی تبدیل 
کنیم. باید از تجربیات جهانی در راستای 
افزایش جمعیت اســتفاده کــرده و آن را 

بومی کنیم.

 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 
چه می گوید؟

این طرح چهار فصل دارد. در فصل نخست، 
هدف، رســیدن به نرخ باروری ۲.5 در رشد 
کمی جمعیت تا سال 1۴۰۴ همراه با ارتقای 
کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1۴3۰ 
هجری شمســی است. در این قسمت سن 
مناسب ازدواج برای آقایان ۲۰ تا ۲5 سال و 

برای خانم ها 1۸ تا ۲۲ سال در نظر گرفته 
شده است.

در فصــل دوم، کاهش ســن ازدواج مورد 
بررسی قرار گرفته است. باید وزارتخانه های 
آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با همکاری حوزه های علمیه 
مهارت هــای زندگی را بــه جوانان آموزش 
دهند و نهادهای مربوطه واحدهای درسی 
»سبک زندگی ســالم و خانواده متعالی« را 
در تمام رشــته های آموزشی بگنجانند. در 
این فصل دولت مکلف به تأمین بخشــی از 
اعتبارات وزارتخانه های علوم، بهداشــت و 
راه و شهرســازی و تمام مؤسسات آموزش 
عالی اعم از دولتی و غیردولتی برای تأمین 
خوابگاه های مناسب برای دانشجویان آقا و 
خانم متأهل دارای فرزند است، به طوری که 
ظرف ســه ســال از تاریخ الزم االجرا شدن 
قانون، همه آن ها دارای خوابگاه شوند. برای 
سربازان متأهل هم وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح موظف است سربازان متأهل 
دانش آموخته دوره های کارشناسی ارشد و 
باالتر را از کمک هزینه مسکن متأهلی در 

حین خدمت برخوردار کند.
در فصل ســوم نیز که عنوان کاهش میزان 
طــالق دارد، وزارت آمــوزش و پــرورش، 
بهداشت، علوم، قوه قضائیه، نیروی انتظامی 
و حتی صداوسیما وظیفه دارند میزان طالق 

را کاهش دهند.
فصل چهارم که مربوط به فرزندآوری است، 
بیشترین سیاست های تشویقی را دارد. در 
نخســتین ماده این فصــل مدت مرخصی 
شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه های 
اجرایی، بخش های غیردولتی و مشــموالن 

قانــون کار از هنگام تولد کودک به مدت 9 
ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق  العاده های 
مربوطه تعیین شده است. در ادامه نیز، تمام 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند 
بنا به تقاضای کتبی دانشجویاِن مادر باردار یا 
دارای فرزند زیر پنج سال، مستند به گواهی 
پزشک متخصص با مرخصی بدون احتساب 
در ســنوات تحصیلی آنان به مدت حداکثر 
پنج و نیم سال در تمامی مقاطع تحصیلی 
موافقت کنند. ماده ای از آن هم برای بیمه 
زنان متأهل خانه دار و در بخشــی دیگر نیز 
مادرانی که بیمه نیســتند را تحت پوشش 

بیمه قرار می دهد.

 به نظر شــما با تصویب این طرح 
مشکالت جمعیتی کشور حل می شود؟

تضمینی برای اثرگذار بودن این طرح وجود 
ندارد، زیرا ساختار جمعیتی کشور در حال 

رفتن به ســمتی است که 
تعــداد افراد جــوان آماده 
برای ازدواج ســال به سال 
این طرح  کمتر می شــود. 
حداقل هایــی اســت که با 
جمعیتی  ساختار  به  توجه 
باید انجــام دهیم و در این 
ســال ها جای خالی آن را 
شاهد بودیم. ساختار سنی 
جمعیــت در حال رفتن به 

سمت سالخوردگی است. در1۰ سال اخیر 
افراد در ســن کار با یــک درصد کاهش به 
۷۰ درصد رســیده اند و ساختار افراد دارای 
سن کار در 1۰ ســال اخیر 1۰ درصد پیر 
شده است. تا سال 9۰ میانگین سنی کشور 
۲۷ سال بود، اما اکنون به 3۰ سال رسیده 
است. برخالف آمارهای ارائه شده و تبلیغات 
صورت گرفتــه، تعداد تولدهــا در 9 ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش پیدا کرده است.

 برای اجرایی شــدن و تصویب این 
طرح چه مقدار بودجه الزم است؟

برای چهار ســال ابتدایــی آغاز این طرح 
اعتباری حــدود ۶-5 هزار میلیارد تومان 
نیاز اســت. حل مشــکل جدی جمعیتی 
کشــور به این طرح بســتگی دارد و باید 
اعتبــارات آن تأمیــن شــود. حتی اگر 
اعتبارات ثابت است، باید از محل کاستن 
سایر هزینه ها برای این طرح اعتباری در 

نظر گرفته شود. 

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی شورای عالی انقالب فرهنگی در گفت و گو با قدس خواستار شد

گره بودجه»طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده« را باز کنید

برخالف آمارهای 
ارائه شده تعداد 

تولدها در ۹ ماهه 
امسال نسبت به 

مدت مشابه سال 
گذشته کاهش پیدا 

کرده است

بــــــرش

خیانت نارفیق در جاده مشهد-تهران

خــط قرمز: فرمانــده انتظامی اســتان از 
دستگیری ســه عامل اصلی سرقت به عنف 
خــودروی پژو ۲۰۶ حامــل 1۰۰ هزار دالر 
وجه نقد در جاده مشهد - تهران و تحقیقات 
گسترده پلیســی برای کشف دیگر ابعاد این 
پرونده خبر داد.ســردار محمد کاظم تقوی 
در تشــریح عملیات ضربتــی پلیس برای 
دستگیری عامالن این سرقت گفت: ساعت 
1:15 دقیقــه بامداد روز گذشــته ماجرای 
سرقت از خودروی پژو ۲۰۶ حامل 1۰۰ هزار 
دالر در جاده مشــهد - تهران به فوریت های 
پلیســی 11۰ اعالم شــد. فرمانده انتظامی 
خراســان رضوی افزود: بــا توجه به اهمیت 
موضوع بالفاصله دستورات الزم به فرماندهی 
انتظامی شهرستان ســبزوار برای پیگیری 

سریع پرونده داده شد و درپی آن کارآگاهان 
پلیس آگاهی این شهرستان وارد عمل شدند. 
وی افزود: بررســی های اولیــه کارآگاهان بر 
اساس ادعای شاکی پرونده حاکی از آن بود 
او برای خرید کاال از مشهد عازم تهران بوده 
و یکی از دوستانش برای این امر همراهی اش 
می کرده که در حوزه استحفاظی فرماندهی 
انتظامی شهرستان سبزوار، سرنشینان نقابدار 
یک خودروی پژو ۴۰5 با تصادفی ساختگی 
راهشان را ســد می کنند. این مقام انتظامی 
افزود: شــاکی پرونــده در اظهاراتش مدعی 
شد که سرنشینان پژو ۴۰5 با تبر به سمت 
او حمله ور شــده و به قفسه سینه، پا، سر و 
صورتــش صدمه زده و خــودروی پژو ۲۰۶ 
ســفید رنگ حامل 1۰۰ هزار دالر وجه نقد 

را ربوده اند.سردار تقوی ادامه داد: کارآگاهان 
پلیس آگاهی ســبزوار در بررسی علمی این 
پرونده پیچیده به نکات مجهولی رســیدند 
و همسفر شاکی پرونده را به عنوان مظنون 
تحت بازجویی قرار دادند. وی خاطر نشــان 
کرد: این مرد جــوان در اظهارات خود منکر 
هرگونه ارتباطی با موضوع سرقت بود، اما در 
ادامه وقتی در برابر شواهد و ادله های پلیسی 
قرار گرفت همه چیز را بازگو کردو در ادامه او 
با به میان آوردن نام دو همدستش ادعا کرد 

نقشه سرقت را طراحی و اجرا کرده اند.
در پی ادعای متهم، کارآگاهان با ردزنی های 
گســترده اطالعاتی، دو همدست او را نیز در 
حوزه استحفاظی شهرستان سبزوار دستگیر 
و خودروی پژو ۲۰۶ سفید رنگ و 1۰۰ هزار 

دالر وجه نقد را کشــف کردند. سردار تقوی 
گفت: تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی به 
دستور مراجع قضایی با توجه به ادعای شاکی 
پرونده و همچنیــن اعترافات اولیه متهمان 
برای کشــف و روشن شدن دیگر ابعاد مبهم 

این سرقت بزرگ ادامه دارد.

سرقت 100 هزار دالری در حوالی سبزوار

خط قرمز

سرقت با روشی عجیب

باند »گوی آهنی« متالشی شد
عقیل رحمانی: باند ســرقت لوازم فروشگاهی که به شیوه ای 
خاص در مشهد و شهرستان های اطراف آن اقدام به سرقت های 
متعددی می کردند، با تالش پلیس متالشــی و در این زمینه 
1۲ نفر بازداشــت شدند.مدتی پیش پرونده سرقت باند »گوی 
آهنی« به شــعبه ۲۰3 بازپرسی دادســرای مشهد ارجاع شد. 
بر همین اساس بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده های پیچیده 
سرقت دادسرای مشهد هم رســیدگی به پرونده را در دستور 

کار شعبه قرار داد.

 سرقت درپی تخریب شیشه فروشگاه
بررســی های مقام قضایی گویای این موضــوع بود که در این 
پرونده با باند حرفه ای سرقت رو به رو است و اعضای باند با شیوه 
تخریب شیشه های فروشگاه های بزرگ نقشه سرقت های خود 

را عملی می کنند.
در حالی مواردی از این نوع ســرقت در مشــهد به بازپرســی 
منعکس شد که تحقیقات تکمیلی گویای این واقعیت بود که 
ســارق و یا سارقان در شهرهای مختلف خراسان رضوی هم با 

همین شیوه اقدامات مجرمانه خود را عملی کرده بودند.
با دستور قضایی، مأموران پلیس برای شناسایی عامالن سرقت ها 

دست به کار شدند و اقدامات فنی و پلیسی خود را کلید زدند.
تیم های پلیسی چندین روز روی موضوع متمرکز شدند و تمامی 
ســرنخ های موجود پرونده را مورد تحقیق قرار دادند. اقدامات 
پلیسی ادامه داشت تا اینکه با امتداد یکی از ردپاهای به جامانده 
از باند ســرقت »گوی آهنی« در صحنه جرم مأموران توانستند 

خودروی پراید وانت مورد استفاده در سرقت ها را که در آخرین 
اقدام در ســبزوار برای اجرای نقشه ســرقت از فروشگاه لوازم 
صوتی و تصویری از آن اســتفاده شده بود و به همین واسطه 
ســارقان تعدادی تلویزیون ۴۰ اینچ را به سرقت برده بودند در 
مشــهد شناسایی کنند.مأموران که محل حضور راننده خودرو 
را هم در حوالی خیابان ابوطالب شناسایی کرده بودند، عملیات 

دستگیری را آغاز و متهم را دستگیر کردند.

 کشف گوی آهنی پرده از شیوه سرقت ها برداشت
در ادامه خودروی متهم به مقر پلیس منتقل و فرد مظنون به 
ســرقت مورد بازجویی قرار گرفت و در اظهاراتش به مأموران 
گفت: اعضای باند سرقت من را به زور برای انجام نقشه هایشان 

باخود به سبزوار بردند!
این اظهــارات در حالی بود که از داخــل خودروی متهم یک 
گوی آهنی کشف شــد و پرده از شیوه سرقت متهمان به این 
واسطه برداشته شد. درحالی که متهم، دیگر اعضای باند را هم 
لو دادو باعث شــد آن ها هم دستگیر شوند، یکی از اعضای باند 
در اعترافاتش مدعی شــد که در یکی از ســرقت ها ساعت ۲3 
از مشــهد به سمت سبزوار حرکت کردیم تا نیمه های شب به 
آنجا برسیم. متهم ادامه داد: در آن سرقت که خودروی پژو۴۰5 
در اختیارمان بود، پس از انتخاب یک فروشگاه برای سرقت، با 
گوی آهنی شیشه های سکوریت مغازه را که حفاظ مناسب هم 
نداشت شکستیم و لوازم سرقتی را به سرعت از شهرخارج و به 

گلبهار منتقل کردیم.

همچنین متهم دیگری هم اعتراف کرد: سال گذشته در همین 
شهر با همین شیوه یک برنج فروشی را هدف سرقت قرار دادیم، 
در چناران هم از یک قصابی گوشــت و کله پاچه و... به سرقت 

بردیم! در فریمان هم سرقت کرده ایم.
در حالی که در این رابطه 1۲ متهم دستگیر شده که هرکدام از 
آن ها در سرقت های مختلفی شرکت داشته اند، مشخص شد که 
آن ها در برخی از سرقت ها از یک دستگاه خودروی ماکسیما هم 
استفاده و شیوه سرقت اعضای باند تخریب شیشه های سکوریت 

فروشگاه ها با گوی آهنی بوده است. 
در حالــی کــه احتمال می رود تعــداد شــاکیان اعضای باند 
سرقت»گوی آهنی« بیش از 5۰ نفر باشند، مشخص شد پرونده 
سرقت های متعددی هم در شهرهای مذکور برای آن ها مفتوح 

است.

معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی:

 آن قدر پول نداریم 
که جنس ارزان بخریم 

ایسنا: دکتر محمد جهانگیری در خصوص 
ضرورت افزایش تعرفه های پزشکی در سال 
139۸، گفــت: زمانی آب معدنــی را برای 
بیمارســتان ها یک ریال می خریدیم و یک 
ریــال هم می فروختیم، اما اکنــون آن را دو 
ریال می خریم، حال آیا می توانیم همان یک 
ریال بفروشیم؟ این منطقی نیست. از طرفی 
بیمارستان ها باید در زمینه حقوق و دستمزد 
کارکنان بیمارســتان ها از ابتدا طبق قانون 
عمل کرده و این بخش هم جزو هزینه های 
بیمارستان های خصوصی محسوب می شود؛ 
بنابراین جزء فنی تعرفه را باید بر اساس نرخ 
تورم رشد دهیم که امیدواریم پیگیری شود 

و در عین حال به مردم هم اجحاف نشود.
وی بــا تأکید بر لزوم کیفی ســازی خدمات 
ســالمت در کشــور، گفت: باید به این فکر 
باشیم که امروز آن قدر پول نداریم که جنس 
ارزان بخریم، بلکه باید به سمت کیفی سازی 
رفته و سعی کنیم که کیفیت ارائه خدماتمان 

افت نکند. 
در حال حاضر هزینه واقعی یک تخت روز در 
بخش خصوصی 1.5 میلیارد تومان است؛ در 
حالی که باالترین تعرفه ما در بخش خصوصی 
۴۲۷ هزار تومان اســت؛ بنابراین حتی سود 
تعرفــه واقعی یک تخت روز هم نمی شــود. 
به هر حال پزشــکان وارد صحنه شده و کار 

می کنند، چون عشقمان این حرفه است. 

رئیس سازمان انرژی اتمی: 
ایران به ۱5 کشور رادیودارو 

صادر می کند
ایرنا: رئیس ســازمان انــرژی اتمی گفت: 
ایران یکی از کشــورهای پیشــتاز و پیشرو 
در غرب آســیا در تولید رادیودارو و توسعه 
اکنــون  و  اســت   رادیوداروهــای جدیــد 
رادیوداروهای تولید داخل به 15 کشور مانند 
مصر، هند، پاکســتان، عراق، لبنان، سوریه و 

 برخی کشورهای اروپایی صادر می شوند. 
علی اکبر صالحی افزود: در زمینه  رادیوداروها 
در کشــور هم تولید انجام می شود و هم به 
صورت مســتمر تحقیق و توســعه در این 
زمینه انجــام می دهیم. به طور مثال یکی  از 
رادیوداروهایی که طی سال های اخیر روی آن 
تحقیق کرده ایم، دارویی برای درمان سرطان 

پروستات است.
وی گفت: در حال حاضر  این دارو بر اســاس 
دســتورعمل های وزارت بهداشت به صورت 
نمونه در دانشــگاه های علوم پزشکی مانند 
شهید بهشتی، مشهد و شیراز روی بیماران 
مبتال  به این نوع از سرطان آزمایش می شود. 
قیمت هر دوز این دارو 15 هزار دالر اســت، 
اما در کشــور ما به صورت رایگان به بیماران 

داده  می شود. 
صالحی افزود: دشــمنان تالش می کنند به 
وســیله تحریم ها روی تولید  رادیوداروها در 
کشور تأثیر بگذارند. به طور مثال می گویند با 
رادیوداروها کاری ندارند، اما بعد می گویند که 
هواپیماها نمی توانند نقل و  انتقال رادیوداروها 
را انجام بدهند یا اینکه شرکتی که این داروها 

را تولید می کند، تحریم می کنند. 

باتالش سربازان گمنام امام زمان)عج(
 باند فساد ارزی 

در مازندران متالشی شد
خط قرمز: سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
اداره کل اطالعات اســتان مازندران، پنج نفر 
از عوامل اصلی باند فســاد ارزی را دستگیر 
و متهمان را در اختیار دســتگاه قضایی قرار 
دادند.اخالل در نظام اقتصادی کشور، خرید 
و فروش غیرقانونی ارز، تحصیل مال نامشروع 
 و جعل و ارائه اسناد مجعول از جمله اتهامات 

دستگیر شدگان است. 
تأســیس شــرکت های کاغذی و صوری و 
تطمیع مسئوالن برخی شعب بانک ها از جمله 
شــگردهای این شبکه ســازمان یافته برای 
دریافت ارز دولتــی به بهانه واردات کاال بوده 
که با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی مشخص 
شد تاکنون کاالیی به کشور وارد نشده و ارز 
حاصله در بازارهای آزاد از طریق چند صرافی 

به فروش رسیده است. 
میزان حواله های ارزی اخذ شده این باند فساد 
۷۲ میلیون دالر بوده که از برخی بانک ها در 
استان های مازندران، تهران، بوشهر، سیستان 
و بلوچستان، بندرعباس، تبریز و قزوین بدون 

وثیقه و تضمین دریافت شده است.
سربازان گمنام امام زمان)عج( در این پرونده 
مبلــغ ۲1 میلیارد ریال از منابع مالی موجود 
این باند را توقیف و از پرداخت 3۸ فقره حواله 
ارزی به ارزش ۲۰ میلیــون یورو جلوگیری 

کردند.

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



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 30 بهمن 1397  13 جمادی الثانی 1440 19 فوریه 2019  سال سی و دوم  شماره 8907 

روزنامـه صبـح ایـران

ساالنه ۱۴ هزار هکتار بافت ناکارآمد باید نوسازی شود  قزوین- قدس : کارشناس مسئول دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری ایران گفت: ۱۴۰ هزار هکتار و ۲۷۰۰ محله بافت ناکارآمد شهری در کشور 
داریم که ساالنه باید ۱۰ درصد آن معادل ۱۴ هزار هکتار نوسازی و بازسازی شود. سجاد صالحی گفت: در سال ۸۲ سند ملی راهبردی احیاء، بازسازی، نوسازی، توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 

تصویب شد و تاکنون اقدامات زیادی در این عرصه صورت گرفته است.

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r عشایر خوزستان، خواهان تداوم مسئولیت آیت اهلل
جزایری شدند

اهواز-ایرنا: جمعی از عشــایر 
عرب و بختیاری خوزســتان با 
حضــور در بیت نماینــده ولی 
فقیه در این اســتان و سردادن 
تداوم مســئولیت  شــعارهایی 
دراین  موسوی جزایری  آیت اهلل 
سمت را خواستار شدند.مسئول 
دفتــر نماینــده ولــی فقیه در 
خوزستان در جمع این عشــایر ضمن قدردانی از حضور آنان گفت: آیت اهلل موسوی 
جزایری جبهه مســتحکمی مقابل انحرافات و وهابیت بــوده و برای ایجاد همدلی و 

یکپارچگی اقوام در خوزستان تالش فراوانی داشته است. 
حجت االســالم جالل جابریان اظهار داشت: پس از سخنان آیت اهلل موسوی جزایری 
در نماز جمعه هفته گذشته اهواز در خصوص وضعیت جسمی شان، موج گسترده ای از 
درخواست ها در استان و سطح کشور برای ماندن این عالم عالیقدر در این سمت شکل 
گرفت. وی آیت اهلل موسوی جزایری را یکی از شخصیت های برجسته علمی اسالم در 
منطقه برشمرد و افزود: وی یک چهره برون مرزی است و در کشورهای عراق، لبنان، 

هندوستان، سوریه و بیشتر کشورهای اروپایی شناخته شده است. 
 آیت اهلل سید محمد علی موسوی جزایری در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته اهواز 
موضوع بیماری خود و ضعف جسمی ناشی از آن را با نمازگزاران مطرح کرد و گفت: 

ممکن است نتواند ازاین به بعد نماز جمعه را اقامه کند.

جشنواره آدم برفی در شورابیل برگزار شد
شــکرانه  به  اردبیل-قدس:  
بارش رحمت الهــی در اردبیل 
جشــنواره بــزرگ آدم برفی در 
شد.  برگزار  شــورابیل  مجتمع 
علیرضا پوســتی رئیس شورای 
اسالمی شــهر اردبیل گفت: در 
پــی بارش قابل توجــه برف در 
اردبیل، این امکان فراهم شد تا 
برنامه ای با هدف ارتقای نشاط اجتماعی شهروندان برگزار شود. وی گفت: شهرداری 
و شورای شهر در کنار انجام پروژه های متعدد عمرانی، در راستای پیشبرد برنامه های 
فرهنگی نیز تالش می کند و همواره اعتالی فرهنگ شهر و افزایش نشاط اجتماعی را 
در رأس برنامه های خود قرار داده اند. وی افزود: ترغیب شــهروندان برای حضور 
در برنامه های فرهنگی و اجتماعی جهت ارتقای نشاط اجتماعی از جمله اهداف 

برگزاری این جشنواره بوده است. 

رد پای گوشت های دولتی در رستوران های البرز
مدیــرکل  کرج-قــدس:  
تعزیــرات حکومتــی البــرز 
از پلمــب یک رســتوران به 
دلیل عرضه خارج از شــبکه 
گوشــت های تنظیم بازار در 
اشــتهارد خبر داد.  علی اکبر 
مختاری گفت: طی بازرســی 
از 15 واحــد صنفــی ایــن 
شهرســتان یک رســتوران به دلیل عرضه خارج از شبکه گوشت تنظیم بازار 
پلمب شــد.  وی خاطرنشــان کرد: برای 14 واحد دیگر هــم پرونده تخلف 
صنفی تشــکیل شد.  گفتنی اســت؛ پیش از این رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن و نماینده البرز در مجلس موضوع مصرف گوشــت های تنظیم بازار در 

رستوران ها را مطرح کرده بود.

6 عامل تروریستی زاهدان 
دستگیر شدند

انقالب  و  دادســتان عمومی  زاهدان- قدس:  
مرکز سیستان و بلوچستان از دستگیری تعدادی 
از عوامــل حادثه انتحاری در محور خاش-زاهدان 
خبر داد. حجت االســالم علی موحدی راد با اشاره 
به متالشی شدن خانه های تیمی تروریست ها در 
ســراوان و خاش افزود: طی بازرسی و تفتیش از 
این منازل 15۰ کیلوگرم موادمنفجره آماده انفجار 
و 6۰۰ کیلوگرم مواد منفجره و تجهیزات ساخت 
بمب به همراه مقادیری سالح و مهمات کشف و 
ضبط شده است.موحدی راد بیان کرد: با عنایت به 
کشف مدارک و شــواهد در یکی از منازل کشف 
شده در شهرستان خاش به نظر می رسد احتماالً 
خودروی استفاده شده در حادثه تروریستی محور 

خاش – زاهدان در این مکان تجهیز شده است.
 

انحالل شورای شهر اراک 
شایعه است

اراک-قدس:  اســتاندار مرکــزی در خصوص 
اخباری مبنی بر انحالل شــورای شــهر اراک که 
در فضای مجازی منتشر شــده است، اظهار کرد: 
موضوع انحالل شــورای شهر اراک صحت ندارد و 
همه تالش ما بر این اســت که شورای شهر بتواند 
وظایف خود را انجام دهد و در این راستا هر کمکی 
که الزم باشد از ســوی استانداری صورت خواهد 
گرفت. ســیدعلی آقازاده با تأکید بر اینکه به هیچ 
وجه سیاست استانداری انحالل و یا تضعیف شورای 
شهر اراک نیست، افزود: خبر منتسب به مقامات 
وزارت کشــور مبنی بر انحالل شورای شهر اراک 
مورد تأیید استانداری نیست. آقازاده در خصوص 
اتمام مهلت سرپرستی سرپرست شهرداری اراک و 
عدم اقدام شورای شهر در این مدت برای انتخاب 
شهردار و واکنش های متعددی که این مسئله در 
پی داشته اســت، گفت: در هیچ کجای قانون در 
خصوص انتخاب سرپرست برای شهرداری مهلتی 

در نظر گرفته نشده است. 

خبر

خبر

میهن

از  یکی  زیارت  روستای   گرگان/ قدس  
روستاهای تاریخی در استان گلستان و ثبت  
شده در فهرست آثار ملی کشور است که 
بیش از دو دهه با وجود خط  و نشان کشیدن 
مسئوالن قضایی و منابع طبیعی، اما همچون 
به  ویالسازی  آفت  کالنشهرها  از  بسیاری 
جان این منطقه تاریخی افتاده و چهره آن 
را مخدوش کرده است. روستای زیبای زیارت 
از شمال به نهارخوران و ارتفاعات بند سر 
و از جنوب به آبشار و ارتفاعات پوشیده از 
جنگل محدود می شود، اما مدتی است که 
ساخت وسازهای غیرمجاز و ویالهای رنگارنگ 
و  را خدشه دار  تاریخی  روستای  این  چهره 
اذهان روستاییان را مکدر کرده است. گفتنی 
است ؛ بنا بر استناد اداره امور اراضی گلستان 
واحد   15۰۰ از  بیش  زیارت  روستای  در 
غیرمجاز ساخته  شده که مجوز کمیسیون 
ماده یک تبصره یک جهاد کشاورزی را ندارند 
و ساخت آن ها به قبل از دهه ۷۰ شمسی 
زیارت  روستای  برمی گردد. 
زمین  هکتار   ۹۰۰ دارای 
کشاورزی و مستثنیات است 
که بیشتر این زمین ها از شیب 
برخوردار  درصد   15 تا   1۲
بوده و باید به باغ تبدیل شوند 
تا از فرسایش خاک ممانعت 
که  است  حالی  در  این  شود 
باغ ها  مرفه  اقشار  از  بسیاری 
را به ویالهای شخصی تبدیل 
کرده و توجهی به این تخریب 
میزان  به  باران  بارش  ندارند. 
این  1۷۰  میلی متر در طی ماه جاری در 
منطقه موجب شد تا عرصه ای به مساحت 
حدود 5۰ هکتار در مجاورت جاده دسترسی 
زیارت  به  خوران  ناهار  گردشگری  منطقه 
گرگان دچار رانش و لغزش شود و بیش از 
گذشته اثرات سوء ساخت وسازهای غیرمجاز 
را بر همگان آشکار سازد. 18 بهمن ماه به 
دلیل لغزش زمین، بنا بر گفته رئیس آب 
منطقه ای گرگان حداقل 1۰ هزار تن مصالح 
و رسوبات را از بخش های جنگلی وارد جاده 

و رودخانه زیارت منتهی به نهارخوران گرگان 
کرد و راه را بر ساکنان این منطقه بست.

مسئوالنکوتاهآمدهاند
هرچند که آمار اداره امور اراضی گلســتان 
آمــار واحدهــای غیرمجــاز را 15۰۰ عدد 
برآورد می کند، اما ســال گذشته دادستان 
ســابق گرگان در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
خبــر از احــداث 6۰۰۰ واحــد غیرقانونی 
داد. حجت االســالم ســید مصطفی حقی 
کمبــود امکانات در اجــرای حکم تخریب 
ساخت وسازهای غیرمجاز را یکی از مشکالت 
اصلی بر سر راه قلع وقمع سازه های غیرمجاز 
عنوان کرد و افزود: مسئوالن مربوط در تهران 
به جای همراهی با بخش های شهرستانی در 
شــتاب دادن به برخورد با ساخت وسازهای 
غیرمجاز تنها شعار می دهند و امکانات مورد 

نیاز را در اختیار دستگاه ها قرار نمی دهند.

اقداماتجزیرهای
در همین راســتا، مدیر امــور اراضی جهاد 
کشاورزی گلستان می گوید: از سال 138۰ 
ساخت وسازهای غیرمجاز در این روستا آغاز 
شــد، اما تمام اقداماتی کــه توقف عملیات 
ساخت وســاز غیرمجاز در روســتای زیارت 

را به دنبال داشــت، از سال 13۹۲ آغاز شد. 
حسن خسروی با اشــاره به این موضوع که 
برخی ساخت وســازهایی که در این منطقه 
صورت گرفته در منطقه رانشــی زمین قرار 
دارد و بشدت در خطر است یادآور می شود: 
اغلب این ساختمان ها توجیه فنی مهندسی 
ندارند. وی ابراز می کند: در دولت پیشــین 
طرح ویژه گردشــگری النگــدره و زیارت 
تهیه  شــده بود که در این طرح ساخت وساز 
حداکثر تــا دوطبقه مجاز بود که 5۰ درصد 
طبقه دوم آن نیز تراس در نظر گرفته  شده 
بود. همچنین ساخت وساز در زمین های زیر 
5۰۰ متر ممنوع بود و در بخشــی از زمین 
که ساختمان بنا نشده هم باید درختکاری 
صورت می گرفت. وی یادآور می شود: اگر این 
طرح اجرا می شد این منطقه به یک جنگل 

تبدیل می شد ولی این کار صورت نگرفت. 

افزایشخطر
در همیــن حال فرماندار گرگان نیز با انتقاد 
از اغماض در مدیریت جامع حوزه روستای 
زیارت اظهار می کند: روستای زیارت شرایط 
خاصی دارد و همواره در معرض خطر لغزش 
و همچنین رانش زمین و الیه های خاک قرار 
دارد. ابوالقاســم صفوی با بیان اینکه از بین 

بردن باغ های کشــاورزی و درختان باهدف 
ساخت واحدهای مسکونی آسیب های جدی 
بــه طبیعت وارد کرده و از طرفی شــرایط 
پایدار خاک در این منطقه را ناپایدار کرده 
اســت، ابراز می کند:  ساختمان سازی های 
خارج از عرف و اعمال ســازه های چندین 
طبقه با وزن بســیار در مناطق شــیبدار 
احتمال رانش های وســیع و گســترده در 
این منطقه را دوچندان کرده اســت. وی با 
اشاره به رانش زمین در هفته گذشته یادآور 
می شود: وجود گسل های سه گانه در منطقه 
به همراه فعالیت های محدود آتش فشــانی 
و نیز رانــش زمین منطقه زیارت را به یک 
منطقه دارای ریسک خطر باال برای سوانح 

طبیعی تبدیل کرده است.
 صفوی تساهل و اغماض در مدیریت جامع 
حوزه روستای زیارت را موجب ایجاد تبعاتی 
ناگوار می داند و می گوید: امکان اســتمرار 
رانش الیه های زمین همواره در این منطقه 
وجود داشته و جان مردم  را تهدید می کند.

تخریبغیرمجازها
دادستان مرکز اســتان گلستان در همین 
رابطــه ابــراز می کند: همراه بــا مدیرکل 
امور اراضی و مدیر منابع طبیعی اســتان 
گلستان بازدیدی در زمینه ساخت وسازهای 
غیرمجاز صورت گرفتــه و احکامی نیز در 
جهت قلع وقمع ویال هــای غیرمجاز صادر 
شده اســت. حجت االسالم سید رضا سید 
حسینی بابیان اینکه به امور اراضی دستور 
دادیم که ویال های غیرمجاز در روســتای 
زیــارت  قلع وقمع شــود، ادامــه می دهد: 
همچنین به امور اراضی دســتور دادیم که 
گشت های خود را افزایش دهد تا به محض 
صورت  غیرمجــازی  ساخت وســاز  اینکه 
گرفت دســتور تخریب را در همان لحظه 
از دادستانی بگیرند تا عملیات ساخت وساز 
متوقف شود و ادامه پیدا نکند. سید حسینی 
تصریــح می کند: در همین راســتا تمامی 
احکام صادر شده در خصوص تغییر کاربری 

اراضی کشاورزی بوده است.

تخریب طبیعت، روستای زیارت گرگان را دچار رانش کرد

مدیریتروستایییکگامماندهبهصفر

وجود گسل های 
سه گانه و نیز رانش 
زمین منطقه زیارت 
را به یک منطقه 
دارای ریسک خطر 
باال برای سوانح 
طبیعی تبدیل کرده 
است
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آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شرکت بازآفرینی شهری ایران
      شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای اداری متعلق به خود را در پروژه مجد مشهد  به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )setadiran.ir( با شماره مزایده الکترونیکی  2097001039000011 به صورت الکترونیکی با شرایط پرداخت به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" به فروش برساند .
   مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 97/11/30 ساعت 8:00  تا تاریخ 1397/12/07 ساعت 15:30

   مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1397/12/08  ساعت 8:00 تا تاریخ 1397/12/18 ساعت 15:30
   زمان بازگشایی: تاریخ 1397/12/20 ساعت 10:00       

   زمان اعالم برنده: تاریخ 1397/12/21 ساعت 10:00       
1( برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش 

در برد اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بخش مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 
2( مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 02187572398تماس حاصل نمایند. 
3( برای شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره شبا IR 970100004001037204000700 نزد بانک مرکزی به نام حساب تمرکز وجوه درآمدی شرکت های دولتی با اعتبار سه ماهه با کد پستی 

1994763812 و شناسه ملی  14000180006 یا واریز وجه نقد به شماره شبا IR 040100004001037206373733 نزد بانک مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است. 
4( مزایده گران می بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده را به ازای هر شماره مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/12/08 لغایت ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 
1397/12/18 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پالک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران یا به نشانی: مشهد- بلوار دستغیب- تقاطع بلوار خیام- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی 

مشهد تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده شرکت در مزایده می بایست از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/12/08 لغایت ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 97/12/18 در سامانه تدارک الکترونیکی دولت بارگذاری گردد.
5( پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6( شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
7( درخصوص واگذاری با شرایط اقساطی، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارت است از 50% ، 60% و 70% و دوره پرداخت اقساط قابل انتخاب عبارت است از 12، 18 و 24 ماه. 

8( حداقل قیمت قابل پیشنهاد )قیمت پایه اقساطی( در خصوص شرایط پرداخت اقساطی مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنمای پیشنهاد قیمت در اسناد مزایده تعیین می گردد و مزایده گرانی که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم 
به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد )قیمت پایه اقساطی( در تعیین قیمت پیشنهادی می باشند.   

9( مالک انتخاب برنده، باالترین نسبت ارزش فعلی قیمت و شرایط پیشنهادی مزایده گران به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنمای نحوه تعیین برنده مزایده می باشد.
10( مزایده گران محترم می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  41934-021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت 

سامانه به آدرس www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

سپرده شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه نقدی مزایده )ریال(مساحت اعیان)مترمربع(شماره واحدشماره طبقهنشانیشماره مال مرجع
1S1-1 40199.474,874,030,000243,701,500چهارممشهد - بلوار قرنی ) برج فروردین ( بلوک

2S1-1 40282.414,120,500,000206,025,000چهارممشهد - بلوار قرنی ) برج فروردین ( بلوک

3S1-1 404102.745,034,260,000251,713,000چهارممشهد - بلوار قرنی ) برج فروردین ( بلوک

4S1-1 40777.233,938,730,000196,936,500چهارممشهد - بلوار قرنی ) برج فروردین ( بلوک

5S1-1 504101.24,958,800,000247,940,000پنجممشهد - بلوار قرنی ) برج فروردین ( بلوک

6S1-1 50678.874,180,110,000209,005,500پنجممشهد - بلوار قرنی ) برج فروردین ( بلوک

7S1-1 50778.23,988,200,000199,410,000پنجممشهد - بلوار قرنی ) برج فروردین ( بلوک

8S1-1 50864.53,418,500,000170,925,000پنجممشهد - بلوار قرنی ) برج فروردین ( بلوک
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

رئیس دستگاه قضا: تعطیلی کارخانه ها خالف امنیت ملی است  تسنیم: آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی امروز برخالف امنیت ملی و مؤلفه های مربوط به توسعه اقتصادی 
کشور است که ابعاد عاطفی و انسانی نیز دارد، تأکید کرد: چرخ های تولید در کشور نباید کند یا متوقف شود. امیدواریم با محوریت دادگستری ها و استانداری ها در سراسر کشور، این تعامل با بانک ها شکل بگیرد و 

از رئیس کل محترم بانک مرکزی هم می خواهیم که در این زمینه تدبیر الزم را داشته باشند تا از تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

آیت اهلل کعبی در تحلیل بیانیه رهبری:
تصحیح خطاها، تجدیدنظرطلبی نیست

مهر:  آیت اهلل عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به بیانیه رهبر 
انقالب به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: هدف اصلی ایشان 
از صدور این بیانیه  آن اســت که بدانیم با توجه به ســال هایی که از انقالب اسالمی 
می گذرد، با نگاه کالن راهبردی چه پیشــرفت ها و چه کاستی هایی داشته ایم. رهبر 
معظم انقالب از اعضای مجلس خبرگان خواستند تا فراز و فرودها، کم و کاستی ها و 
در عین حال پیشــرفت های انقالب اسالمی را با نگاه کالن راهبردی بررسی کنیم و 
در سیر آن یک هیئت اندیشه ورز تشکیل دهیم. این دغدغه مهم رهبری سبب شد 
تا ایشــان عالوه بر اینکه بررسی این موضوع را به مجلس خبرگان سپردند، خود نیز 
در مورد پیشــرفت ها و توقف ها، مطالعات عمیق و گسترده داشته اند. بیانیه گام دوم 
محصول حداقل ۴۰ سال تجربه رهبری در درون نظام است. ایشان این بیانیه را با نگاه 
جهانی به تمام انقالب ها، نهضت ها و تحوالت جهانی نگاشته اند و با توجه به گستردگی 
و جامعیت، الزم اســت که مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا تبدیل به باور عمومی و 
فرهنگ ملی شود. به همین جهت باید در سطح اندیشمندان حوزه و دانشگاه مورد 
بازخوانی مکرر قرار گیرد و از دل این بیانیه ایده  و روش های نوین اســتخراج شــود. 
در این بیانیه توجه ویژه ای به جوانان با عنوان مدیران آینده، برای شکســتن حلقه 
مدیریتی بســته کشور و آزاد ساختن انرژی جوانان شده است، زیرا در عین حال که 
کادرسازی، کادرشناسی و به کارگیری جوانان در حوزه مدیریت در آن حائز اهمیت 
اســت، نیاز دارد که جوانان مؤمن انقالبی کــه اعتقاد به مدیریت جهادی دارند وارد 
عرصه مدیریت کشــور شوند. امروز اهمیت دادن به نسل جوان، مؤمن و انقالبی نیاز 
ضروری کشور است. جوانان می توانند بر اساس شعار »ما می توانیم« در صحنه حاضر 

شوند و شانه خود را برای تحمل مسئولیت آماده کنند.
آیت اهلل کعبی ضمن اشــاره به رویکردهای کلی در بیانیه رهبر معظم انقالب گفت: 
یکی از رویکردها تبیین حقایق و ماهیت واقعی انقالب اســالمی است. رویکرد دوم 
گفتمان سازی انقالبی در چارچوب همین حقایق و واقعیت هاست. رویکرد دیگری که 
بسیار اهمیت دارد، مطالبه گری است. امروز مطالبه از مدیران و نخبگان و اندیشمندان 
حوزه و دانشــگاه و در عین حال مطالبه از عموم جامعه بســیار حائز اهمیت است. 
رویکرد بعدی رهبری در این بیانیه استفاده از تجربه ها و آینده پژوهشی است. ایشان 
در موضوع آینده پژوهشــی و استفاده از تجربه ها نکات کلیدی را بیان کردند. یکی 
از این نکات تصحیح خطاها بدون تجدیدنظرپذیری و انفعال است. تصحیح خطاهای 
گذشــته بدون تجدیدنظر در آرمان های انقــالب و بدون انفعال در برابر تمدن غرب 
مورد توجه رهبری اســت، زیرا نگاه انقالب، نگاهــی رو به جلو و تمدن گرایانه برای 
تحقق تمدن نوین اسالمی است. ما در این ۴۰ سال حرکت هایی کردیم و در آینده 
باید موضوعات دیگری با توجه به شــرایط زمانی در نظام اسالمی داشته باشیم. در 
همین روال ابداع روش ها و بهره مندی از ظرفیت های کالن موضوع دیگری است که 
مورد توجه رهبری قرار گرفته اســت. امروز دفاع از آرمان ها و ارزش های انقالبی در 
ســطح عموم جامعه و جلوگیری از رکود و خمودگی بخصوص در نسل جوان بسیار 
مورد توجه رهبری اســت. یکی دیگر از نکاتی که بسیار مورد توجه رهبری است و 
نظام اسالمی در تالش برای تحقق آن است، تلفیق ماهرانه میان جوشش انقالبی و 
نظم سیاســی است. بعضی به نام انقالبی گری در چارچوب نظم سیاسی و حاکمیت 
نظام نمی گنجد و در واقع باید به این موضوع توجه داشت که انقالبی گری خارج از 
حاکمیت، انقالبی نمایی است و در عین حال تسلیم مقابل وضع موجود بدون جوشش 
انقالبی هم نوعی محافظه کاری و عقبگرد به گذشــته محسوب می شود که در این 
میان این تلفیق ماهرانه از اهمیت باالیی برخوردار اســت. آیت اهلل کعبی در پاســخ 
به پرسشــی در مورد اینکه با توجه به بیانیه رهبــر معظم انقالب چگونه می توانیم 
عدالت را به گونه ای ایجاد کنیم که نه در دام تفکرات سوسیالیستی بیفتیم و نه اسیر 
نظریات غربی شویم، تصریح کرد: تولید ثروت یک ارزش اخالقی در جامعه اسالمی 
 است، اما تولید ثروت به معنای تأیید اشرافی گری و افزایش شکاف طبقاتی در عین
 زیاده خواهی و مسابقه منفی در زندگی تجملی، بدون لحاظ عواطف انسانی نیست، 
بلکه تولید ثروت در جهت مصالح عمومی و ارزش های انقالب اســت. در اصل، ورود 
مردم به حوزه ثروت آوری برای تحقق عدالت اجتماعی باید اتفاق بیفتد که این نقطه 
تفاوت جوهره تولید ثروت در نظام ســرمایه داری با نظام اســالمی است، زیرا تولید 
ثروت در اسالم در خدمت مصالح عمومی و تحقق عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله 

بین فقیر و غنی است که در اصل به تحقق ارزش های اسالمی می انجامد.

خلیل خانه   آرش   / سیاسی  گروه   
تأکید  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
حفظ  برای  اروپا  مالی  سازوکار  براینکه 
برجام هیچ ربطی به FATF ندارد و ایران 
هیچ شرطی را در این زمینه نمی پذیرد، 
از سوی  مطالبه  این  تکرار  داشت:  اظهار 
 FATF مقامات اروپایی هیچ گاه مسئله
بهرام  نمی زند.  گره  مالی  سازوکار  به  را 
قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس 
درباره تکرار درخواست کشورهای اروپایی 
دستورعمل  های  اجرای  و  پذیرش  برای 
FATF از سوی ایران با وجود اجرا نکردن 
از  برجام  در  خود  تعهدات  حداقل های 
اخیر  بیانیه  در  مطالبه  این  تکرار  جمله 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  دفتر 
اروپا افزود: انتقاد ما به کشورهای اروپایی 
اجرای در  کاری  کم  و  تأخیر  خاطر  به 
 FATF بحث  ولی  پابرجاست،   SPV
هیچ ارتباطی با سازوکار اینستکس ندارد 
و ایران کشوری نیست که شرطی بپذیرد. 
وی در پاســخ به این پرسش قدس که آیا 
در گفت وگو با طرف های اروپایی به صراحت 
تأکید شــده که نباید FATF را به عنوان 
شرط برای اینستکس مطرح کنند، گفت: 
اروپایی ها و دیگــران می توانند هر حرفی 
بزننــد و می زنند، ولی دلیلی بر درســت و 
منطقی بودن این صحبت ها نیست. از نظر 
مــا FATF به هیچ چیزی ربطی ندارد؛ نه 
به برجام و نه موضوعات دیگری که ممکن 
است توسط اروپایی ها و دیگران مطرح شود. 
FATF ســازوکاری است که اگر بخواهیم 
در صحنه جهانی حضور داشته باشیم، برای 
روان سازی کار ارتباطات تجاری و اقتصادی 
خودمان، فکر می کنــم به عنوان فرایندی 
که در جهــان امروز وجود دارد و بیشــتر 
کشورهای جهان به آن ملحق شده اند، آن 
را باید بپذیریم. خیلی سازوکارهای دیگری 
در جهــان وجود دارد که شــاید از نظر ما 
مشروعیت کافی نداشــته باشد و ما آن ها 
را صد در صــدی و حداکثری مورد تأیید 
قــرار نمی دهیم، ولی با آن ها کار می کنیم، 
چون بخشی از ماهیت جامعه جهانی است. 

آنچه اروپایی ها می گویند مثل بقیه مواضع 
و موضوعاتی است که گهگاهی به غلط به 
آن اشــاره کرده اند. در مذاکرات با اروپا به 
صراحــت مواضع خود را بیــان کرده ایم و 
معتقدم تکرار این موضوع از سوی مقامات 
اروپایی اهــداف دیگری را دنبال می کند و 
احتماالً دالیل دیگری دارد، اما ایران هرگز 
مسئله FATF را به سازوکار مالی گره نداده 
است. قاسمی با بیان اینکه اینستکس بخش 
کوچکی از تعهد اروپاست، خاطرنشان کرد: 
ثبت این ســاز و کار با کندی بسیار پیش 
رفت، ثبت این سازوکار ابتدای کار است و 
توقع داریم آن ها ایــن تأخیر را در مرحله 
اجرا جبران کنند. بدین منظور در هفته های 
اخیر و روزهای آینده مذاکرات کارشناسی 
با حضور دستگاه های اقتصادی با طرف های 
اروپایی جریان داشته و دارد و به صراحت به 
اروپا اعالم کردیــم مردم و دولت ما صبر و 

تحملشان تا حدی است.

  مهار نشدن شرارت ها در پاکستان 
قابل تحمل نیست

ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ به 
پرســش دیگری درمورد حادثه تروریستی 
اخیر و اینکه به نظر می رســد پاکستان در 
حال پیوستن به ائتالف ضد ایرانی عربستان 
و اســرائیل است، با یادآوری اینکه اقدامات 
و تماس های اولیه میان تهران و اسالم آباد 

درباره همکاری های بیشتر که مانع چنین 
اقدامات ناگواری شود صورت گرفته است، 
گفت: برای ما قابل تحمل نیست که دولت و 
ارتش پاکستان نتوانند از این نوع شرارت ها 
و اقدامات تروریســتی از درون خاک خود 
نسبت به ایران، جلوگیری کنند و امیدواریم 
این ماجرا با اراده بیشتر و تصمیم جدی تر در 

اسالم آباد حل و فصل شود.
وی افزود: من فعالً درباره پیوستن پاکستان 
به ائتالف  یا ائتالف هایی در منطقه صحبت 
نمی کنــم، ما منتظر نــوع اقدامات و بیان 
راه حل هایی که قرار اســت دولت پاکستان 
ارائه دهد، هســتیم و در نهایت تصمیمات 

خود را خواهیم گرفت.
وی درباره سفر کوتاه وزیر خارجه هند به 
تهــران و اینکه آیا ایران و هند در زمینه 
مبارزه با گروه های تروریستی در پاکستان 
همکاری خواهند داشت، گفت: روابط ما 
با کشورهای منطقه روابط مستقلی است 
و براســاس تاریخ و نوع روابط، سیاست 
خارجی خــود را دنبال می کنیم و این ها 
را در هم ادغام نکرده و به یک شــکل و 

یکسان برخورد نمی کنیم.

  جای دیگران تعهد نمی دهیم
قاســمی درباره ادعای جرمــی هانت وزیر 
خارجه انگلیــس مبنی بر تعهد ایران برای 
خروج نیروهای انصاراهلل از بندر حدیده یمن، 

با اشاره به تالش کانون های مشخص برای 
ایران هراسی و ایجاد فشار گفت: آنچه وزیر 
خارجه انگلیس گفته حرف اشتباهی است. 
ما با همه کشورهای مؤثر در منطقه و بیرون 
منطقه درباره شرایط خاص یمن و فجایع 
انسانی که در آنجا رخ داد، صحبت کردیم. 
چند دور هم با کشورهای اروپایی گفت وگو  
داشتیم که فضایی مناسب برای آتش بس 
و ارسال کمک های بشردوستانه ایجاد شود. 
تالش های ایران به نشست استکهلم منجر 
شد و فکر می کنم صحبت »جرمی هانت« به 
تعهدی برمی گردد که احتماالً برخی گروه ها 
در استکهلم داشتند و این سخن خطابش 
به ایران نیســت، زیرا ایران نمی تواند جای 

دیگران به کسی تعهدی بدهد.
وی درباره شــدت گرفتن تبلیغات ایران 
هراســانه و برخی اظهارات اخیر مقامات 
آمریکایــی و اســرائیلی مبنی بــر وقوع 
جنگ در منطقــه علیه ایران نیز گفت: با 
توجه به سیاســت های خصمانه آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی، ما برای هر وضعیتی 
 آمادگــی داریم، ولی همه این ســخنان 

بی ربط و نادرست را همان 
تحت  بــرای  روانی  جنگ 
فشار قرار دادن ایران برای 
برخی ســازش ها می دانیم. 
امروز ایران از چنان توان و 
قدرتی در صحنه منطقه ای 
و جهانی برخوردار اســت 
که فکر می کنم اگر عقل و 
درایتی وجود داشته باشد، 
کســی درباره این موضوع 
فکر هم نمی کند. قاســمی 
درباره اخبار منتشــر شده 
از وقــوع درگیــری میان 
نظامیــان ایران و روســیه 

در روســتایی در ســوریه هــم گفت: در 
این زمینــه خبری نداریم و درباره صحت 
این خبر هم هیچ نوع گزارشــی دریافت 
نکرده ام. ولی بارها تأکید کرده ایم حضور 
ایران در سوریه مستشاری است و یگان و 

پایگاه نظامی نداریم.

قاسمی در پاسخ به قدس:

نقد دلیل روحانیمطالبه  اروپایی ها ، ارتباطی بین FATF و سازوکار مالی شان ایجاد نمی کند
 بر گرانی گوشت

سیاســت:  محمدرضا باقری فعال رســانه ای 
نوشــت:  آقای روحانــی اتفاقاً درســت گفتند، 
دلیل قاچاق، ارزانی کاالها و گوشــت و بنزین و 
گازوئیل در داخل است و این ها به دالر در عراق 
و افغانستان و ترکیه گران ترند. اما راه حلش گران 
کردن نیست، ارزش پول ملی در برابر دالر باید 
باال بره، ســاده ترش اینکــه دالر رو ارزون کنی 

بقیه اش درست میشه دکتر!

نفی کردن حق، خصلت متقلبان
سیاست:  جلیل محبی کارشناس حقوق نوشت: 
طبیعتاً دولت باید بماند تا خیلی چیزهای دیگر 
هم ثابت شــود، اما اســتیضاح -که حق قانونی 
نماینده اســت که در قانون اساسی به رسمیت 
شــناخته شــده- را نفی کردن، خصلت همان 
کســانی است که تقلب رمز فتنه  شان در دولت 

قانونی بود.

تفاوت دو دیپلماسی
سیاســت:  کبری آســوپار فعال روزنامه نگار 
نوشــت: پاکســتاِن امروز که کارمان به تهدید 
علنی اش رســیده، همان پاکستانی نیست که 
عبدالحمید ریگی و چند عضو دیگر جنداهلل را 
تحویل ایران داد؟ همان پاکســتانی نیست که 
گفته می شد در جریان دستگیری عبدالمالک 
ریگی با ایــران همکاری کرد؟ چطور در دولِت 
دیپلماسی بلد ها فاصله مان به جای کمتر شدن 

بیشتر شد؟

طرح عدم کفایت سیاسی 
رئیس جمهور

سیاست: حســین دهباشی مستندساز برنامه 
انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ نوشت: طرح عدم 
کفایت سیاسی رئیس جمهور نادرست است. نه 
چون وی چنین لیاقتی دارد یا ندارد )حاال دیگر 
چه کسی است که نداند؟( بلکه چون طراحان 
بحث عملیــات روانی نمی دانند. ورنه روشــن 
اســت که این کارشــان تنها فرصتی می دهد 
برای ننه  من غریبم و مظلوم نمایی به دوستان 

اصالح طلب که الحق در این فن استادند!

شبکه های اجتماعی

برای ما قابل تحمل 
نیست که دولت 

و ارتش پاکستان 
نتوانند از این 

نوع شرارت ها و 
اقدامات تروریستی 

 از درون
 خاک خود نسبت 
به ایران جلوگیری 

کنند

بــــــــرش
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آگهی تغییرات شرکت آالداغ گستر ایمن 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18052 و شناسه ملی 10380336188

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,07,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل 
الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: )     رشته ساختمان :  در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم 
از چوبی ، آجری ، س��نگی ،  بتنی ، فلزی , س��ازه های س��اختمانی , محوطه های کوچک , دیوار کشی , اجرای پیاده روها رشته راه و ترابری :  
در برگیرن��ده امور پیمانکاری مربوط به س��اخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگ��راه ها ، آزادراهها ، راههای ریلی ،  باندفرودگاه ، 
 سیستمهای انتقال هوایی پایه دار ،  تونل ها ، پلها ،  راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل )تهیه ،  نصب ، نگهداری و تعمیرتجهیزات 
(  و راهداری و عملیات آسفالتی آب : در بر گیرنده امور پیمانکاری مر بوط به بندها سدها و ساختما ن نیروگاه ابی سازه های هیدرولیکی 
و تونل های آب مخازن اب و ش��بکه های توزیع اب جمع اوری و انتقال اب و ش��بکه های آبیاری وزهکش��ی س��ازه های دریایی و ساحلی 
احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر ابزیان و عملیات ساختمانی )سیویل( تصفیه خانه های اب و فاضالب , سازه های دریایی 
, سدسازی و تاسیسات مربوطه , خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضالب پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )382044(
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آگهی تغییرات اتحادیه صنف تزئینات ساختمانی مشهد موسسه غیر تجاری
 به شماره ثبت 4829 و شناسه ملی 14005392100

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,04,07 و نامه شماره 120,1795916 مورخ 97,11,10 سازمان 
صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله 
افش��اری صالح به ش��ماره ملی 0938448110 - محمدرضا محبی به ش��ماره ملی 1062611081 - جواد ش��اهی فر به ش��ماره ملی 

0937637637 - ابراهیم دهقان نیری به شماره ملی 0932228852 - حمیدرضا استیری به شماره ملی 0938620142
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )381946(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای امید سازان شرق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 12147 و شناسه ملی 10380278390

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده م��ورخ 1397,10,11 و نامه ش��ماره 539787- 97 م��ورخ 1397,10,22 ام��ور نمایندگان و 
کارگزاران بیمه آس��یا اس��تان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس نقی زاده 
به کدملی0681673389 غالمرضا مومن زاده جوان به کدملی 0940514273 خانم جمیله س��میع زاده به کدملی 0938549634 بعنوان اعضاء اصلی و 
خانم فاطمه خوشنویس به کدملی 0943228581و خانم حوریه نقی زاده به کدملی0923764623 بترتیب بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )381940(

س
,9
71
74
40

تاسیس شرکت تعاونی مانا اندیشه نوین آتین درتاریخ 1397,11,27 
به شماره ثبت 67218 به شناسه ملی 14008149680

ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی میگردد. موضوع :به اس��تناد نامه ش��ماره 264332 مورخ 
1397,11,17 اداره تع��اون کارو رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تهیه و توزیع محصوالت صنایع غذایی – ارائه خدم��ات حمل و نقل مربوط به فعالیت های 
ش��رکت - ارائه خدمات اس��کان، رفاهی و تفریحی و ورزشی و فرهنگی و سایر مراکزی که به نوعی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت باشد، پس از اخذ 
مج��وز از دس��تگاه ه��ای ذیربط در صورت نیاز.- انجام انواع پ��روژه های مربوط به ارگانها و ادارات دولتی و بخش خصوص��ی در زمینه های ارائه خدمات 
پش��تیبانی , نظارت بر فضای س��بز , خدمات ش��هری , خدمات اداری و حسابداری و حسابرسی و کس��ب عوارض و وصول درامد و کارپردازی , تامین نیرو، 
نظافت و غیره در صورت لزوم و پس از اخذ مجوز -انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی و انجام فعالیت های آموزشی از طریق برگزاری کالس ها،کارگاه 
و سمینارها مرتبط با فعالیتهای شرکت در مسیر اهداف شرکت، ارائه خدمات مشاوره ای در ارتباط با فعالیت و اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . مدت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد،شفا خیابان هدایت 5]شفا 45[ خیابان هدایت 5,3 
]هدایت 3,4[ ، پالک 26 ، طبقه همکف کدپستی 9194956966 سرمایه شخصیت حقوقی : 21,000,000 ریال می باشد. اولین مدیران : خانم فاطمه گروهی به 
شماره ملی 0946599408 و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم اعظم گروهی به شماره ملی 0933268114 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین گروهی به کد ملی 0921920644 به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای محمد گروهی 
به ش��ماره ملی 0920244203 و به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س��ال خانم شهربانو گروهی به ش��ماره ملی 0941701522 و به 
سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و منشی 
هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
خانم زهراکندری کدملی 0925429120 به س��مت بازرس اصلی اکرم گروهی کدملی 0941263630 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه شهرآرا به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )381923(
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آگهی تغییرات موسسه خیریه دارالشفاء حضرت باب الحوائج حضرت علی اصغر )ع( شاندیز 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 597 و شناسه ملی 10380077192

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,06,09 و نامه ش��ماره 1914,2,516,1,133 مورخ 1397,8,19 پلیس اطالعات و امنیت عمومی فا اس��تان 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا خاکشور شاندیز با کد ملی 0934928649 بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای صادق بیضایی با کد 
ملی 3800532581 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی چرخنده با کد ملی 2121328904 بعنوان خزانه دار آقای ناصر شاه طهماسبی با 
کد ملی 0939232911 بعنوان منشی هیئت مدیره و آقای محمد دوغایی شاندیز با کد ملی 0934943869 بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . کلیه چکهای بانکی و اس��ناد تعهد آور با امضاء دو نفر از اعضاء به ش��رح ذیل و با مهر دارالش��فاء حضرت علی اصغر )ع( انجام پذیرد . مدیر 

عامل و خزانه دار یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار یا نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )381859(
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آگهی تغییرات فرهنگی هنری فرشته نو اندیش پارسیان
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4022 و شناسه ملی 10380660527

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,11,01 و نامه شماره 97,3,16,3,16716 مورخ 97,11,7اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1� خانم مریم همتیان خیاط به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارای کد ملی 0939694506 2- آقای س��ید محسن 
فان��ی ی��زدی به س��مت عضو هیئت مدیره دارای کد ملی 0939385406 3� آقای س��ید حمید فانی یزدی به س��مت عضو هیئت مدی��ره دارای کد ملی 
0934442215 4� آقای مجید همتیان به سمت عضو هیئت مدیره دارای کد ملی 0942430662 برای مدت پنج سال تعیین شدند. - کلیه اسناد مالی 

تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیر عامل همراه با مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )381858(
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آگهی تغییرات فرهنگی هنری فرشته نو اندیش پارسیان موسسه غیر تجاری
 به شماره ثبت 4022 و شناسه ملی 10380660527

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,01 و نامه ش��ماره 97,3,16,3,16716 مورخ 97,11,7اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1� خانم مریم همتیان خیاط دارای کد ملی 0939694506 و آقای سید محسن فانی یزدی دارای کد 
ملی 0939385406 و آقای س��ید حمید فانی یزدی دارای کد ملی 0934442215 و آقای مجید همتیان دارای کد ملی 0942430662 به س��مت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت پنج س��ال تعیین ش��دند -2 خانم سمانه سادات شارع شهری دارای کد ملی 0942028740 به سمت بازرس اصلی برای مدت 

یکسال انتخاب شد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )381857(

آگهی تغییرات موسس�ه باغات 
موسسه  رضوی  قدس  آس�تان 
غیر تجاری به شماره ثبت 506 و 

شناسه ملی 10380069639
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی     
فوق العاده م��ورخ 1397,10,01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : ماده 30 اساس��نامه به 

شرح صورتجلسه اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)381965(
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آگهی تغییرات شرکت فجر پیشگامان 
اندیش�ه برتر شرق ش�رکت سهامی 
خ�اص به ش�ماره ثب�ت 50848 و 

شناسه ملی 14003956189
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397,11,21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : نش��انی مرکز 
اصلی ش��رکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان 
رض��وی ، شهرس��تان مش��هد ، بخ��ش مرکزی ، ش��هر 
مش��هد، راهنمایی ، خیابان صفا)س��ناباد62( ، خیابان 
راهنمای��ی 12)ش��یرین 10_صفا7( ، پ��الک 60 ، طبقه 
همکف کدپس��تی 9185646875 تغیی��ر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )381861(

س
,9
71
74
38

آگهی تغییرات شرکت خدماتی 
کشاورزی نارون کاشمر شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 1467 و 
شناسه ملی 10380138134

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,07,01 و نام��ه ش��ماره 5073 م��ورخ 
اجتماع��ی  ورف��اه  کار  تع��اون  اداره   1397,08,07
شهرس��تان کاش��مر تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
اساس��نامه جدید شرکت در 52 ماده و 28 تبصره 

مورد تصویب قرار گرفت .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر 

)381860(

س
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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 ارحم الراحمین

سه شنبه  30 بهمن 1397 13 جمادی الثانی 1440 19 فوریه 2019  سال سی و دوم  شماره 8907 

 دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه 
اعالم کرد،  ایاالت متحد آمریکا غیرقابل پیش بینی ترین کشور 

جهان است.

پل الکامیرا، فرمانده نیروهای آمریکا در سوریه تهدید کرد در 
صورتی که کردهای سوریه با دمشق یا مسکو ائتالف کنند، 

کمک های نظامی واشنگتن به این نیروها قطع خواهد شد.

فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، 
گفــت، احتماالً اتحادیه اروپا در ارتباط با ماجرای تنگه کرچ، 

تحریم های جدیدی را علیه روسیه وضع کند.

اروپا بر لبه تیغ
سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی درانتظار اتحادیه اروپا 

  جهان  رویداد های کم ســابقه در اروپا، از صعود احزاب 
راستگرا گرفته تا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، آینده این 
اتحادیه را به حدی در خطر قرار داده که برخی متفکران 
غربی درباره بروز آشفتگی در اتحادیه اروپا و دچار شدن آن 
به سرنوشت شوروی هشدار می دهند، اما این همه ماجرا 
نیست، ظاهراً عواملی بیرون از اروپا همچون ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا، نیز تمام تالش خود را برای از هم پاشیدن 
این بلوک سیاسی غربی به کار گرفته اند. جورج سوروس، 
میلیاردر آمریکایی-مجارستانی و رئیس بنیاد های جامعه 
باز، اخیراً چند یادداشت در این زمینه نوشته و از احتمال 
افول جوامع باز، بخصوص در اروپا، ســخن گفته اســت. 
او در جدیدترین یادداشــت خود که در وبگاه »پراجکت 
سیندیکیت« منتشر شــده، حال و روز اروپای امروز را با 
آغاز دهه 90 در اتحاد جماهیر شــوروی مقایسه کرده و 
می نویسد: »اروپا ناخواسته به سمت نیستی گام برمی دارد 
و مردم اروپا باید، پیش از اینکه بســیار دیر شــود، بیدار 
شوند. اگر بیدار نشوند، اتحادیه اروپا به سرنوشت شوروی 
در ســال ۱99۱ مبتال خواهد شد. ظاهراً نه رهبران و نه 
شهروندان عادی ما نمی فهمند که ما در حال تجربه یک 
لحظه سرنوشت ساز هستیم. اغلب ما گمان می کنیم که 
آینده کم وبیش شبیه حال خواهد بود، اما ضرورتاً این گونه 
نیست. در عمر طوالنی و پرماجرایم، من بسیاری از دوره ها 

را دیده ام که آن ها را بی تعادلی رادیکال می نامم. امروز ما 
در چنین مرحله ای زندگی می کنیم.« سوروس ادامه داد: 
»مرحله تغییر بعدی، انتخابات پارلمان اروپا در می ۲0۱9 
خواهد بود که متأســفانه، نیرو هــای ضداروپایی در این 

انتخابات دست برتر را دارند«.
از سوی دیگر روز گذشته روزنامه »گاردین« در گزارشی 
تحت عنوان »چرا ترامــپ و تیمش خواهان محو کردن 
اتحادیه اروپا هستند؟« به موضوع افول اتحادیه اروپا و نقش 
نیروهای خارج از قاره ســبز در این افول پرداخته و تأکید 
می کند این روزها یک نبرد ایدئولوژیک بین دولت آمریکا با 
اتحادیه اروپا در جریان است. از نظر گاردین، دولت ترامپ 
نه تنها از اتحادیه اروپا متنفر است، بلکه درصدد نابود کردن 
آن است. سفر مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به اروپا و 
تالش برای بهره برداری از اختالفات اروپای شرقی-غربی 
در درون اتحادیه اروپا بخشــی از همین طرح کاخ سفید 
است.روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز روز گذشته در 
گزارشی پیرامون همین موضوع به اختالف رو به گسترش 
اروپا و آمریکا پرداخته و نوشت: کنفرانس امنیتی مونیخ 
که هرســاله محلی برای تقویت روابط آمریکا و اتحادیه 
اروپا بود، امسال سبب تشــدید شکاف میان روابط آن ها 
شد. واشنگتن پست تأکید می کند، ترامپ اروپا را نه یک 

دوست و یا رقیب، بلکه یک دشمن می بیند.

بدون تیتر

اتاق فکر

الجزیره: اتحادیه جهانی علمای مسلمان در 
بیانیه ای نشست سران کشــور های عربی با 

نتانیاهو در لهستان را محکوم کرد.
امنیتی هند  نیروهــای  اکونومیک تایمز: 
دیروز در درگیری ۱۲ ســاعته فرمانده گروه 
جیش محمد و طراح اصلی حمله تروریستی 

کشمیر را به قتل رساندند.
هاآرتص: به دنبال تنش ها در روابط ورشــو 
و تل آویو، نشســت چهارجانبه »ویزگراد« به 

میزبانی رژیم صهیونیستی لغو شد.

اندیشکده بلفر بررسی کرد
ناتو در70 سالگی: اتحاد دربحران

خالدی: اندیشکده آمریکایی بلفر در یادداشتی 
تحت عنــوان »ناتو در 70 ســالگی: اتحاد در 
بحران« به بحران های پیــش روی این ائتالف 
نظامی پرداخته و نوشت: در حالی که سازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( کــه در آوریل 
۱949شــکل گرفت به برگزاری جشــن 70 
ســالگی خود نزدیک می شــود ایــن پیمان 
همچنان مهم ترین نهاد مشارکت جمعی برای 
تأمین امنیت، ثبات و صلح در اروپا و آمریکای 
شمالی اســت.با این حال، متحدان ناتو امروز با 
چالش های دشــوار و پیچیده مواجه هستند . 
مهم ترین چالشــی که اکنون این پیمان با آن 
دست و پنجه نرم می کند، نبود رهبری قوی در 
آمریکا و احیای رهبری این کشور بر ناتو است. 
تمایل برای بازگرداندن قدرت دفاعی اروپا، مقابله 
با توسعه طلبی های روسیه پوتین، پایان دادن 
به جنگ افغانستان، ورود اعضای جدید، رقابت 
با چین و توسعه فناوری نبرد در عصر دیجیتال 
چالش های دیگر ناتو است.مسلماً ایاالت متحده 
مسئولیت ویژه ای برای تحقق این اهداف دارد. 
ترامپ دچار اشتباه بزرگی شده است اگر بخواهد 
موضوع ناتو را به مســائل داخلی آمریکا پیوند 
دهد. متحــدان اروپایی و کانادا قدرت آمریکا را 
تقویت و گسترش می دهند و به کمک آن هاست 

که می توان روسیه و چین را مهار کرد.

 پیشرفت مهم در مذاکرات صلح یمن
توافق انصاراهلل و دولت مستعفی 

بر سر خروج از الحدیده
مهر: جنبش انصاراهلل و دولت مستعفی یمن 
در مورد مرحله نخست عقب نشینی اختیاری 
و طرح استقرار دوباره نیروها در شهر بندری و 
مهم »الحدیده« به توافق رسیدند؛ توافقی که 
سازمان ملل آن را یک پیشرفت مهم خواند. 
تغییر مکان نیروها از بندر الحدیده بخشی 
مهم و اساسی از توافق آتش بسی است که 
ماه دسامبر در سوئد منعقد شد. این توافق 
متارکه جنگ با وجود شکنندگی، نخستین 
گام در مســیر پایان دادن به جنگ ویرانگر 
یمن است. قرار است دور جدید مذاکرات در 
روزهای آینده به منظور دستیابی به جزئیات 

مرحله دوم طرح برگزار شود.

به خاطر یک مشت دالر
»محمد بن ســلمان«، ولیعهد عربستان روز یکشنبه با هفت هواپیما و اسکورت 
جنگنده های پاکستانی در میان تدابیر شــدید امنیتی وارد فرودگاه »نورخان« 
اســالم آباد شد. حدود ۱۲ هزار نیروی امنیتی که شامل محافظان شخصی »بن 

سلمان« نیز می شوند، حفاظت از وی را به عهده دارند.
 همزمان انتشــار خبر انجام بزرگ ترین سرمایه گذاری تاریخ پاکستان از سوی 
دولت عربستان سعودی، نگرانی های زیادی در خصوص اهداف بلند مدت دولت 

ریاض از سرمایه گذاری در این کشور بویژه بندر گوادر برانگیخته است. 
جدا از این واقعیت که مجوز شــرکت عربســتان در پروژه های اقتصادی ایالت 
بلوچســتان به افزایش درگیری های فرقه ای در پاکستان منجر می شود، نقش 
دادن به ریاض در پروژه های کریدور اقتصادی چین - پاکستان در گوادر می تواند 

باعث تحریک پکن شود. 
در حالی که پیش از این، چین قصد داشت یک شهر نفتی در گوادر بسازد، ولی 
اکنون گفته شده که عربستان سعودی آن را راه اندازی خواهد کرد و این اقدام نیز 

چین را تحریک خواهد کرد.
 از سوی دیگر برخی از تحلیلگران، معتقدند سرمایه گذاری های کالن سعودی 
در پاکستان، یک انگیزه دیگر هم دارد و آن، مهار بلندپروازی های دولت اردوغان 
و منبعث از تقابل دو رویکرد ایدئولوژیک میان اسالم اخوانی و وهابیت درباری 
سعودی است. این رویدادها نشــان می دهد که بن سلمان خواب های فراوانی 
برای پاکســتان دیده اســت و انتظار دارد که با ارائه بسته های وسوسه انگیز 
اقتصادی، بتواند پاکستان را به بستری برای نطفه گذاری سلفیت تکفیری تبدیل 
کند تا از این طریق، هم افغانستان را در قبضه قدرت و سیطره ایدئولوژیک خود 
داشته باشد، هم از افزایش قدرت منطقه ای ایران جلوگیری و بلندپروازی های 

عثمانی های جدید ترکیه را مهار کند.
 در این میان سیاستمداران پاکستانی بدون توجه به گسل های موجود اجتماعی 
و امنیتی کشورشــان و تنها به خاطر یک مشــت دالر حاضر شده اند ثبات و 

استقالل پاکستان را در معرض تهدید قرار دهند.
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الجبیر مهره  موساد
رسانه  اینترنتی »اودیسی« آمریکا در گزارشی مدعی ارتباط طوالنی مدت عادل 
الجبیر وزیر مشاور دولت سعودی در امور خارجی و وزیر خارجه سابق این کشور 
با موساد )سازمان جاسوســی رژیم صهیونیستی( شد. در این گزارش به نقل 
از »فیلیپ جرالدی« افســر سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( آمده 
است: اف بی آی در سال ۱990 زمانی که الجبیر سخنگوی سفارت سعودی در 
آمریکا شد، شروع به رصد و تحت نظر گرفتن او کرد. چند سال بعد اف بی آی به 
اطالعاتی مبنی بر تالش های موساد برای به خدمت گرفتن الجبیر دست یافت. 
این عضو سابق سیا با بیان اینکه وزیر خارجه سابق سعودی از ۱995 با موساد در 
ارتباط بوده است، گفت: شواهد نشان می دهد که فعالیت های الجبیر در سفارت 

آمریکا در عربستان کامالً تحت کنترل یک مأمور موساد قرار داشته است.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

  سرکرده النصره هدف حمله تروریستی خوان گسترده خان و نمک گیری شاهزاده کودتا در حزب کارگر
بحران سیاسی انگلیس، حزب 

مخالف دولت را دو پاره کرد
عربستان ۲0 میلیارد دالر در 

پاکستان سرمایه گذاری می کند
بیش از 50 تن در دو انفجار 
ادلب کشته و زخمی شدند

ایرنا: در ادامه بحران های سیاسی انگلیس در 
آستانه خروج از اتحادیه اروپا، هفت نماینده 
پارلمان از عضویت در حزب کارگر اســتعفا 
دادند. این افراد در اعتراض به رویکرد جرمی 
کوربین در قبال برگزیت و آنچه افزایش یهودی 
ستیزی در حزب کارگر عنوان شده، استعفا 
داده و گروه جدیدی موســوم به نمایندگان 
مســتقل پارلمان را تشکیل دادند. این اقدام 
می تواند موج دوم اســتعفا را به دنبال داشته 
باشد. کوربین گفته است که از این تصمیم 
متأثر شده است. استیون کیناک، از منتقدان 
جــدی کوربین اما از نماینــدگان معترض 
خواسته در حزب »بمانند و مبارزه کنند«.  

ایسنا: ولیعهد عربستان که به پاکستان سفر 
کرده است با مشترک و روشن خواندن آینده 
دو کشور از سرمایه گذاری ۲0 میلیارد دالری 
ریاض در پاکستان خبر داد. این سرمایه گذاری 
شامل هشت توافقنامه می شود که از جمله 
آن ها ســرمایه گذاری ۱0 میلیــارد دالری 
آرامکو در بندر گوادر اســت. گفتنی است 
محمد بن سلمان روز شنبه و برای سفری دو 
روزه وارد اسالم آباد شد. در حالی که مقامات 
پاکستان برای اســتقبال از شاهزاده جوان 
ســعودی از هیچ کوششی فروگذار نکردند، 
مردم پاکســتان با برگزاری راهپیمایی های 
اعتراضی از بن ســلمان اســتقبال کردند. 

العالم: بــر اثر وقوع دو انفجــار در مرکز و 
جنوب شهر ادلب در شمال غرب سوریه ۲۱ 
نفر کشته و 35 نفر دیگر نیز زخمی شدند. 
منابع خبری اعالم کردند این دو انفجار در 
نزدیکی یکی از مقرهای اصلی تحریر الشام 
رخ داده است. این انفجار همزمان با حضور 
کاروان امنیتی که گفته می شــد ابو محمد 
الجوالنی سرکرده اصلی النصره در آن حضور 
داشــته، صورت گرفته است. »هیئه تحریر 
الشام« )هتش( -که جبهه النصره رکن اصلی 
تشکیل دهنده آن است- چندی پیش، پس 
از عملیات گسترده علیه سایر تروریست ها، 

تقریباً به صورت کامل ادلب را اشغال کرد.

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
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﹝︤ا︡ه 
ــ︩ دا﹡﹌ ــ﹉ وا︡ ﹝﹠︤ل   در ﹡︷︣ا︨ــ️︫ 
﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ︋﹥ ﹝︐︣اژ ︑﹆︣︊︀ ١١۶ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ در 
﹝﹠︴﹆ــ﹥ ︠﹫︀︋︀ن ا﹝ــ︀م ︠﹞﹫﹠﹩  ا﹝ــ︀م ︠﹞﹫﹠﹩ 
﹥ ﹁︣وش  ــ﹑ک٢١/١ از︵︣ــ﹅ ﹝︤اــ︡ه ︋   ︎٨۶
﹝﹫︨︣ــ︀﹡﹫﹛ .  از ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن  وا︻︱︀ی 
﹆﹫﹆ــ﹩  و﹆﹢﹇ــ﹩ د︻ــ﹢ت ︋ــ﹥ ︻﹞ــ﹏ ﹝ــ﹩ 
 ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︑︀ر ﹏︀﹝︑ ــ︡  ︑︀ در︮ــ﹢رتآ
ــ﹥ آدرس  ١٣٩٧/١٢/٠۵ در︨ــ︀︻️ اداری ︋ 
︀︎︀﹡ــ﹥ ﹝︧ــ︀﹁︣︋︣ی ا﹝ــ︀م ر︲ــ︀ د﹁︐ــ︣ ︫ــ︣﹋️ 
︗︀﹡﹍︪ــ️ ﹝︣ (﹁︣دو︨﹩ ︠︣ا︨ــ︀ن)  ﹝︣ا︗︺﹥  و 
﹫︪﹠︀دی   ︎️﹝﹫﹇ ︡﹠︀﹝﹡ ﹤د را ارا﹢ ︎﹫︪﹠︀دات︠ 

︀︎﹥   ۵/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل    ﹝﹫︊︀︫︡ 
︑﹙﹀﹟  ︑﹞︀س ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣   

٠۵١٣٨۵١٩۵١٧

/ع
۹۷
۱۷
۵۲
۶

/ع
۹۷
۱۷
۵۳
۳

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

︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٧/١١/٣٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه

97/31/126
خدمات تعمير و نگهدارى تاسيسات 

مكانيكى و برقى و مخابراتى ساختمان هاو 
محوطه (پايانه مرزى دوغارون)

5/811/225/770290/561/289

97/31/118
خدمات تعمير و نگهدارى تاسيسات 

مكانيكى و برقى و مخابراتى ساختمان ها 
و محوطه (پايانه مرزى باجگيران)

4/514/963/260225/748/163

- ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ ﹝︊﹙︼ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ︋︀︫︡.
٩٧/١٢/٠٣ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︑︀ ︨︀︻️ ٠٠: ٨  ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -

٩٧/١٢/١٣ ٠٠: ٨ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -
- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  ︨︀︻️ ٩ روز دو︫﹠︊﹥ ٩٧/١٢/١٣

- 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﹎﹩ ٣٨۴۵٩۴/م ا﹜︿ ٩٠٠٨

اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

/ع
۹۷
۱۷
۵۳
۰

مناقصه شماره 6 /97 نوبت اول
 ﹅︣︵ ︤د در ﹡︷︣ دارد ٣٠۶٠٠﹝︐︣ا﹡﹢اع  ﹋︀︋﹏ ژ﹜﹥ ﹁﹫﹙︡ ︠︀﹋﹩ ︋﹥ ︫ــ︣ح و﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹠︡رج درا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ را از ﹤﹆︴﹠﹞ - شـركت مخابرات ايران
︦ از  ﹢د︎  ︡ه  ︑﹢︨︳ ﹝︣ا︗︹ ذ︣︋︳  د︻﹢ت ﹝﹩︫   ︫️﹫﹑  ︬︮﹫︪︑ و ︳︣ا ︣︡اری ﹡﹞︀︡ از﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ وا︗︫︡   ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان - ﹝﹠︴﹆﹥  ﹠︀م︫   ︋٣۴٠٠٠٨٠٢۶٨١٢٩ ﹤︨︀﹠  ︫︀ ︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ︤د︋   ︫️﹚﹞ ﹉﹡︀ ــ﹞︀ره ١۶۴۴۴۴۴۴٧٢︋  ﹥ ︧ــ︀ب ︗︀م︫  وار︤ ﹝︊﹙︼  - /٢۵٠٫٠٠٠ ر︀ل︋ 
 ﹤︣ا︗︺﹥ و ︋︀ ارا﹞ ﹟﹫︧ ︀ن ﹝︣﹋︤ ا﹝︀م﹝︐︠︀︨ (ع)﹟﹫︧ ︀م﹞وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ا ️﹋︫︣ ﹟︣ارداد﹨︀ی ا﹇ ︡١٣ /١٢ /١٣٩٧ در و﹇️ اداری ︋﹥ وا ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︤د
 ﹤  ︋ ١٣٩٧/١٢/٢۵ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︡ارك﹞ ︣︀ــ ﹢د و︨  ﹫︪ــ﹠︀د︠   ︎﹤﹝﹫﹝︲ ﹤ ︀﹡﹊﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در︀﹁️ و︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ، آ﹡︀ را ﹝︣ و ا﹝︱︀ء ﹡﹞﹢ده و︋   ︋︩﹫﹁

.︡﹠︀﹝﹡ ︢︠و ر︨﹫︡ ا ﹏﹢︑ ر﹢﹋︢﹞ ︀ن﹝︐︠︀ ︣﹋️ وا﹇︹ در︨   ︫﹟د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا
مدارك الزم : 

ــ﹞︀ره  ﹥ ︧ــ︀ب ︗︀م︫  ︀﹡﹊ــ﹩ ︑︱﹞﹫﹠﹩ ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡︋   ︋﹈ ︀ ﹩ــ﹊﹡︀ ︭ــ﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋  ــ﹥ ﹝︊﹙ــ︼/- ١،٠٣۶،٣٢٠،٠٠٠ر︀ل︋  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋  ١ - ︑︱﹞﹫ــ﹟︫ 
︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان - ﹝﹠︴﹆﹥ ︤د . ﹠︀م︫   ︋٣۴٠٠٠٨٠٢۶٧١٨١ ﹤︨︀﹠  ︫︀ ︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ︤د︋   ︫️﹚﹞ ﹈﹡︀︋١۶۴۴۴۴۴۴٧٢

٢ - ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥
︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن :  ︫﹤︗﹢︑ ﹏︋︀﹇١

 ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫ ︭﹩ و﹡︷︀︣ ا﹠︀ و﹨﹞︙﹠﹫﹟︎   ︫﹈ ︀ ︍︣ده ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر،︋   ︨︀ ︍︣ده ﹝︡وش ،︋   ︨︀ ︍︣ده ،︋  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹝︊﹛ ، ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط ، ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤  ︋*
﹋﹥ ︋︺︡ از ز﹝︀ن ﹝﹆︣ر در آ﹎﹩ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

* ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ FOC در LOP﹝﹞﹠﹢ع ︋﹢ده و در ﹡︣خ ︎﹫︪﹠︀دی ︀︋︡ ارزش ﹇﹫﹞️ ︑﹀﹫︿ و ﹝﹢ارد را﹍︀ن  در ﹋﹏ ا︗︤اء ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︨︫︣﹊﹟ ︫﹢د 
︣ا︨ــ︣ی                                 ــ︣﹋️ ︑︀ر  ︀پ در روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر︨   ︫﹟د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا ﹤  ︋︀﹡آ ﹏﹢︑ا︨ــ﹠︀د و ︹ــ﹩ در روز﹡︀﹝ــ﹥ ا︨ــ︐︀﹡﹩ ﹝﹑ك ز﹝︀ن ︑﹢ز﹎ــ﹢رت درج آ * در︮ 

.︫︡︀  ︋﹩﹞
﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︤د - ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︧﹫﹟(ع )  ــ︣﹋️︋  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩︫  ︀﹋️ ﹨︀ در ︑︀ر ١٢/٢۶ /١٣٩٧ در﹝﹏ اداره ︑︡ار﹋︀ت و︎   ︎︩︀ده و﹎︪ــ﹢ * ا︣﹞ ﹉ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟﹙﹥ ای︋ 

︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان - ﹝﹠︴﹆﹥ ︤د ︵︊﹆﹥ اول ﹝﹩ ︋︀︫︡ . ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی︫ 
www.yazdtelecom.ir    ٣٧٣٣٣٠١٨ :﹩﹢﹍︨︀︎ ﹟﹀﹚︑

︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان(﹝﹠︴﹆﹥ ︤د)   ︫

/ع
۹۷
۱۷
۴۰
۹

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ - ﹡﹢︋️ دوم 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨﹅︣︵ را از ﹏ــ﹏ و ﹡﹆ــ﹏ ︗︀ده ای ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡ــ︡ران در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ذ﹝ اداره ﹋﹏ را﹨ــ︡اری و
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ از ﹩︀︀ز﹎︪ــ ︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د و︋  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 

︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ( ︨︐︀د ) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir   ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ 

مبلغ تضمين فرايند مبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه
ارجاع كار

مدت اجراى 
كار

دوره تضمين

احداث شبكه و اتاقك تصفيه فاضالب 1200973489000199
راهدارخانه مركزى فرح آباد

12 ماه5 ماه6/786/817/425339/340/871

دارا ︋﹢دن ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ در ر︫︐﹥ آب  ︀  ا︋﹠﹫﹥  و ︋︀ ر︻︀️ ︨﹆︿ ار︗︀ع ﹋︀ر از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ( ﹝︺︀و﹡️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︨︀︋﹅) ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡
﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در ︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د :︑︀  ︨︀︻️ ١۴  ﹝﹢رخ  ٩٧/١٢/٠٧           

﹏﹋ ︣︡﹞ ︣︐﹁رخ ٩٧/١٢/١٩ در د﹢﹞ ︊︮  ︀دات : ︨︀︻️  ٨٫٣٠﹠︪﹫︎ ﹩︀︪﹎︀د در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د : ︨︀︻️ ١۴  ﹝﹢رخ   ٩٧/١٢/١٨     ز﹝︀ن ︋︀ز﹠︪﹫︎ ﹤ارا ️﹚﹞

٣٨٢٢٠۶:﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫ 
آدرس : ︨︀ری ︠﹫︀︋︀ن ا﹡﹆﹑ب ﹝﹆︀︋﹏ ا︨︐︀﹡︡اری-اداره ︎﹫﹞︀ن و ر︨﹫︡﹎﹩       ︑﹙﹀﹟   ٣٣٣٢۶٠٠٢  -٠١١                                           

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

« ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︣﹎︤اری   ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡︡︖︑ ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 

ــ﹑﹝﹩)    ︨︣ــ ــ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح ا︮﹑ح و︑﹢︨ــ︺﹥︫  ︡﹝︀ت︎  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︠ 
 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٧٠٠١۴۴۶٠٠٠١٠۵  را از ︋ــ﹥︫ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️                              ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎︣ان در︮ 
︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︋﹩﹞ ١٣٩٧/١١/٢٩ ﹤﹡︀﹞︀ ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋   ︎﹩﹞﹢﹝︻
︀︻️ ١٩ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٠۵  ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

︨︀ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/١٩ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
︡ف  ﹫︀︋︀ن︮  ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای︠   ︋-︪︡﹞ -︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︠ 

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

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

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۷۱
۷۳
۸۹

﹡﹢︋️ دوم

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه(﹡﹢︋️ دوم)
︣داری  ︣ی︫  ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و︋︀زآ﹁︣﹠﹩ ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
︨ــ︊︤وار در﹡︷︣ دارد ︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب ︨︀ل٩٧﹡︧ــ︊️ 
︋﹥ ﹁︣وش آ﹨﹟ آ﹐ت ﹝︧ــ︐︺﹞﹏ ﹝﹢︗﹢د در︨ــ︀ز﹝︀ن 
از︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡.﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
﹫︪︐︣ ودر︀﹁️ ﹁︣م  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
ــ﹞︀ره   ︫︀  ︋︀ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨   ︋﹤︵﹢︋︣﹞
 ︼﹚︊﹞.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︀︮ــ ٠۵١۴۴٢٢٩٣٢۵︑﹞ــ︀س﹟﹀﹚︑
ــ︣﹋️ در﹝︤ا︡ه ﹝︺︀دل۴٣/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل  ︨︍︣ده︫ 
 ً︀ ️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.︲﹞﹠ ﹡︀﹝︲︀︡﹆﹡ ︮ــ﹢رت ﹤︋
︨ــ︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣﹉ از︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر 
و︑﹢ــ﹏  در﹝︤اــ︡ه  ︫ــ︣﹋️   ️﹚﹞ ﹟︣︠ا︨ــ️.آ
︨ــ︀ز﹝︀ن  د︋﹫︣︠︀﹡ــ﹥  ︋ــ﹥  ︎﹫︪ــ﹠︀دی  ️ ﹨ــ︀ی  ﹋︀︎
︀︎ــ︀ن و﹇ــ️ اداری ︨ــ︀︻️ ١٣/١٠ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ 
 ︊︮١٠️︻︀︨ رأس  ﹝﹢رخ٩٧/١٢/٩﹝﹩ ︋︀︫︡.﹝︤ا︡ه 
ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان   ︨﹏﹞ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ٩٧/١٢/١١ در روز︫ 

︋︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد.
︀ز﹝︀ن   ︨︦﹫ا︨︐﹫︣ی ر ︡﹫︖﹞ 
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