
تصویب پس از اجرا

هشدار دریابان شمخانی به 
صهیونیست ها در باره تکرار 

ماجراجویی ها در سوریه

شیوه برخورد 
متفاوت مقاومت 

با اسرائیل

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
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آنچه منجر به نرسیدن کاالی اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی به دست مردم شد، 
نبود شــفافیتی است که در اقتصاد ایران نهادینه شده است. بی شک تنها راهکار 
مبارزه با رانت خواری، ســوء استفاده های اقتصادی، فقیرتر شدن عموم مردم و 

ثروتمند شدن عده ای خاص، تک نرخی کردن ارز است...

عدم شفافیت 
علت ناکارآمدی ارز 4200 تومانی

دو راهکار برای وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل خانه دار شدن مردم

دولت چگونه می تواند مردم را خانه دار کند؟

 آستان  روز گذشــته مجلس شورای 
اســامی در جلســه علنی و در جریان 
بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه۹۸ 

در راســتای تحقــق مــاده )۷۸( قانون 
الحــاق برخی از مواد بــه قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت و در جهت 

اجرای اصل سی ام قانون اساسی، آستان 
قدس رضوی و آن دســته از مؤسسات و 
بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای 

مســلح و ســتاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( به اســتثنای مــواردی که اذن 

صریح ولی فقیه مبنی...

 ............ صفحه 4

درپی افزایش
 بی دلیل قیمت خودرو 

مجلس نسبت به طرح وزارت 
واکنش نشان داد

استیضاح 
وزیر خودروسازان

 مجلس قانونی را تصویب کرد که می گوید آستان قدس رضوی باید مالیات بدهد 
اما شواهد نشان می دهد این نهاد مالیاتش را از سال 1394می پردازد

 ............ صفحه 4 ............ صفحه ۷ ............ صفحه 2

 
تجدید اجاره اراضی موقوفه آستان قدس رضوی 

تنها با خوداظهاری مستأجران

 آســتان  معاون اماک و اراضی آستان قدس رضوی معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی از یک خبر خوب رونمایی کرد
از تجدید اجاره اراضی موقوفه این آستان مقدس بدون 
بازدید نقشه برداری و با خوداظهاری مستأجران خبر داد.

مرتضی حقیقی با بیان اینکه سیاست این معاونت عاوه 

بر حفظ حقوق موقوفه، تکریم ارباب رجوع است، اظهار 
کرد: در راستای تسریع در پاسخگویی ها، تکریم و تسهیل 
در ارائه خدمات به ارباب رجوع، طرح تجدید اجاره اراضی 

 ............ صفحه 3شهری آستان قدس رضوی...

 ............ صفحه 3

»مهدویان« چهره سال 
سینمای انقالب شد

شعر فلسطین  یعنی
عشق، مادر و مقاومت

تشکیل نخستین پرونده 
در رابطه با گوشت در شعب ویژه

15 14 2
در پایان هشتمین دوره برگزاری گفت و گو با غالمرضا امامی، مترجم و استاد دانشگاه دادستان تهران خبر داد

:jامام علی
میوه قناعت، 

میانه روی 
در کسب و 
کار است و 

خویشتنداری از 
دست دراز کردن 

به سوی مردم. 
غررالحکم- ص328
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 ............ صفحه 2

برای نخستین بار در رزمایش »والیت 97«  صورت گرفت

شلیک موشک  کروز سطح به سطح از هواناو

 ترامپ نرفته پشیمان شد

400 سرباز آمریکایی 
در سوریه می مانند

سخنگوی وزارت کشور در تشریح الیحه جامع انتخابات خبر داد

شروط اختصاصی جدید برای 
داوطلبان مجلس و شورای شهر

 ............ صفحه ۷ ............ صفحه ۸

سرتیپ پاسدار جناب آقای محمد مهدی سیاری
درگذشت مادر گرانقدرتان، موجب تألم و تأثر فراوان گردید، ضمن تسلیت 
فقدان آن بانوی مکرمه، از باری تعالی )جل جالله( برای آن مرحومه، غفران و 
مغفرت الهی و برای مصیبت دیدگان، صبر و اجر جزیل مسئلت می نماییم.  

سید نظام الدین موسوی- رضا خوراکیان - سید حمید طباطبایی

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فريمان

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

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139760306022001472 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه داوطلب فرزند                   ــمى مس ــند رس س
محمد باقر بشماره شناسنامه 550 صادره از فريمان در يك باب خانه به مساحت 247/30 متر مربع پالك 5481 فرعى از 276 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــمى متقاضى محرز گرديده اس اصلى واقع در بخش 13 از محل مالكيت رس
فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717723
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/20
محمد رضا رجائى مقدم / رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى افراز معاينه محل 
ــماره 76073 مورخ  ــند ش ــت وارده 97/4390 مورخ 1397/11/7 و س ــن صالحى پيمان برابر درخواس نظر به اينكه آقاى حس
1383/6/12 دفتر 21 شهرستان بهار تقاضاى افراز سهمى خويش به مقدار ( 1558/02 متر مربع )  از پالك 139/4008 اصلى از 
بخش چهار همدان را از اين اداره نموده اند، لذا در اجراى ماده 18  آئين نامه اجرائى مفاد اسنادرسمى الزم االجراء از كليه مالكين 
مشاعى و افراد حقيقى و حقوقى كه خود را از آن ذيحق مى دانند دعوت مى شود چنانچه اعتراضى به تصرفات نامبردگان دارند  
در مورخ  1397/12/19 راس ساعت 9 صبح كه عمليات افراز انجام مى شود در محل حضور يافته مراتب را  اعالم نمايند. بديهى 

است عدم حضور مالكين مشاعى مانع از عمليات افراز نخواهد شد .( م الف 795)9717734
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار – هادى يونسى عطوف 

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9300037عليه شركت جهان دام مهتاب بموجب پرونده اجرايى كالسه فوق 
ششدانگ يك باب دامدارى به مساحت 2375/60متر مربع پالك ثبتى149/359واقع درشورا بخش بهنام سوخته پيشواكه ذيل 
ــيد جالل جاللى  ثبت وسند صادرسپس بموجب سند شماره 9809مورخ89/12/15  ثبت 58681 صفحه82 دفتر111 بنام س
دفتر4 پيشوا به شركت جهان دام مهتاب سهامى خاص منتقل و بموجب اسناد رهنى 16682و17414 دفتر17 پيشوا دررهن 
ــت وطبق نظركارشناس رسمى به مبلغ دوميلياردو چهارصد وپنجاه ميليون ريال ارزيابى شده و پالك  بانك ملت قرارگرفته اس
فوق واقع درپيشوا بلوارشهيد قمى ميدان دانشگاه آزاد مجتمع دامداران فيل قلعه كوچه كمپ بعدازكمپ سمت راست دامدارى 
جاللى داراى اعيانى هاى 540مترمربع درطبقه همكف به منظور استفاده ازبهاربند / طبقه همكف بمساحت214متراتاق كارگرى 
باقدمت بيش از20سال داراى انشعابات آب وبرق وگازكه برابرگزارش درتصرف مستاجرمى باشد وطبق نامه شماره97/901014 
ــنبه مورخ97/12/22دراداره ثبت پيشوا واقع  ــتانكارمورد وثيقه فاقد بيمه مى باشد / پالك فوق از ساعت9 الى12روزچهارش بس
درخيابان شريعتى جنب درمانگاه فردوس ازطريق مزايده بفروش مى رسد مزايده ازمبلغ پايه دوميليارد و چهارصدوپنجاه ميليون 

ريال شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى نقدافروخته خواهدشد.الزم بذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گازاعم 
ــعاب وياحق اشتراك و مصرف درصورتى كه مزايده داراى آنها باشد ونيزبدهى هاى مالياتى وعوارض شهردارى وغيره  ازحق انش
ــد به عهده برنده مزايده است ونيزدرصورت وجودمازاد وجوه  ــده باش ــده يانش تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم ش
ــتردخواهد شد ونيم عشروحق مزايده نقداوصول ميگردد ضمنا  پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مس
چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روزادارى بعداز تعطيلى در همان ساعت ومكان مقرر برگزار خواهد شد همچنين 

طبق اعالم بستانكارملك فاقد بيمه مى باشد 323ث/م الف    آ-9717733   تاريخ انتشار: 97/12/05
رييس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان پيشوا

احضار اجرايى شوراى حل اختالف
مشخصات محكوم له: حسن ملك پور     نام پدر: حسين  شغل:ازاد   
نشانى :عسلويه خيابان مسجد جامع كوچه ال عبا –منزل شخصى   

مشخصات محكوم عليه:خانم فرخنده  يزدانى   نام پدر:---- شغل:ازاد    نشانى:مجهول المكان
محكوم به : به موجب دادنامه شماره 97/1208 مورخ97/9/21 شوراى حل اختالف عسلويه كه به  موجب دادنامه  شماره ---- 
مورخ ----- به تاييد مرجع تجديد نظر شعبه –دادگاه عمومى -رسيده است محكوم عليه مكلف است مبلغ 10/000/000ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 175/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 97/8/20 تا زمان 

اجراى حكم و كليه خسارات دادرسى. در وجه محكوم له بپردازد. تاريخ انتشار:97/12/5 آ-9717724
شعبه يك شوراى حل اختالف عسلويه 

آگهى فقدان سند مالكيت
نظربه اينكه خانم محبوبه قدميارى فرزند حسن به شماره شناسنامه 358 به وكالت از طرف هادى الهى پورفرزند محمد حسن  به 
شماره شناسنامه 165 باستناد دوبرگ استشهاديه گواهى امضاء شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند المثنى نوبت اول 
به اين اداره مراجعه نموده ومدعى است سند مالكيت دفترچه اى به شماره سريال 095386  به ميزان ششدانك يك قطعه زمين 
به شماره پالك 1405 فرعى از 42  اصلى بخش چهار زبرخان كه متعلق به موكل نامبرده ميباشد به علت بى احتياطى مفقود 
گرديده كه با بررسى دفترامالك مشخص گرديد كه  سند مالكيت مزبورذيل دفتر 63 صفحه 149 ذيل شماره ثبت 24812 بنام 
ايشان ثبت وسند صادرگرديده است و دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت و يا سند معامله رسمى به 
اين اداره تسليم نمايد بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند 

معامله رسمى نسبت به صدورسند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار: 97/12/05  آ-9717708
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 24/97/16003 مورخ 1397/10/27 خانم زهرا جبارى استناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم 
مى دارد ميزان 314 سهم از 34231 سهم ششدانگ پالك 3309 فرعى از 2905 فرعى از 168- اصلى بخش ده طرقبه شانديز 
كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك فوق الذكر ذيل 
ــريال 0052908 صادر سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد  ــند به س ص 97 دفتر 1559 بنام نامبرده ثبت و س
ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت 

به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين 
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت 
ــمى نسبت به صدور سند مالكيت  ــند مالكيت يا معامله رس عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9717660 م.الف 861
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139704006092005523/1   شماره بايگانى پرونده: 9709094
شماره ابالغيه: 139705106092015933     تاريخ صدور: 1397/12/01

دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى  

ــماره  ــماره ملى: 0922500045 ش ــيله به آقاى مهدى احمدى نام پدر: ميرزاعلى اكبر تاريخ تولد: 1370/10/08 ش بدين وس
شناسنامه: 0922500045 و سعيد احمدى نام پدر: ميرزا على اكبر تاريخ تولد: 1379/09/22 شماره ملى: 0925585165 شماره 
شناسنامه: 0925585165 و سيدمحمد احمدى نام پدر: ميرزا على اكبر تاريخ تولد: 1362/11/01 شماره ملى: 0933374844 
شماره شناسنامه: 101183 و بى بى منيره احمدى نام پدر: ميرزاعلى اكبر تاريخ تولد: 1356/01/01 شماره ملى: 0932235603 
شماره شناسنامه: 60260 و سيده سميرا احمدى نام پدر: ميرزاعلى اكبر تاريخ تولد: 1365/10/01 شماره ملى: 0946622094 
شماره شناسنامه: 14122 و سيده سمانه احمدى نام پدر: سيدعلى اكبر تاريخ تولد: 1368/04/03 شماره ملى: 0920354718 
شماره شناسنامه: 0920354718 و ابالغ مى شود كه خانم مهين غالمى جهت وصول مهريه به مبلغ 1/000/000 ريال (بر اساس 
شاخص مبلغ 213/675/213/67 ريال) به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 19413، تاريخ سند: 1365/01/15، 
دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به كالسه 9709094 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1397/11/24 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9717661 م.الف 862
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006093001236/1
شماره بايگانى پرونده: 9708400

شماره ابالغيه: 139705106093005016       تاريخ صدور: 1397/12/01
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9708400

بدينوسيله به شركت منحله در حال تصفيه تعاونى اعتبار افضل توس به شماره ثبت: 14232، تاريخ ايجاد: 1378/05/17 و شناسه 
ملى: 10380298712 ابالغ ميگردد كه بستانكار پرونده آقاى غالمرضا سنگانه نام پدر: حسين مستند به شماره چك: 837208، 
ــعبه شاهد مشهد- اقدام به صدور اجرائيه به مبلغ 375/000/000/000 ريال نموده و  تاريخ چك: 1390/06/01، بانك ملى- ش
پرونده اجرائى به كالسه 9708400 عليه شما در اين اداره اجرا تشكيل گرديده است و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پست بدليل 
عدم شناسائى آدرس شما ابالغ اجرائيه ميسر نگرديده است لذا باستناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء 
مراتب طى اين آگهى به شما ابالغ و عمليات اجرائى ظرف ده روز پس از انتشار آگهى به شما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى 

مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9717662 م.الف 863
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092005341/1        شماره بايگانى پرونده: 9708827
شماره ابالغيه: 139705106092015926          تاريخ صدور: 1397/12/01

دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــى: 0791332756                                                 ــماره مل ــد: 1350/12/01 ش ــخ تول ــه تاري ــدر: عبدال ــدرى نام پ ــاى عليرضا ديوان ــه آق ــيله ب ــن وس بدي
شماره شناسنامه: 715 به نشانى: مشهد كوى امير 2 پالك 2 ابالغ مى شود كه خانم تكتم حسنى نسب حميدآباد جهت وصول 
150 به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 18876 دفتر 23 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
ــده و طبق گزارش مورخ 1397/11/11 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند  ــكيل ش ــه 9708827 در اين اداره تش كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9717663 م.الف 864
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1397 حوزه ثبتى شهرستان مياندورود امالك قريه جامخانه 
شماره 35- اصلى بخش 04

ــاس مواد 11 (اصالحى 10 1317/7) و 12 (اصالحى 1322/3/10) قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه اجرائى  بر اس
ــوم پذيرش درخواست ثبت شده و همچنين امالكى كه به موجب تبصره  ــه ماهه س قانون مذكور امالكى كه در س
ــون ثبت و مطابق راى هيئت نظارت نياز به تجديد آگهى دارد و امالكى كه طبق ماده 13 قانون  ــك ماده 25 قان ي
ــمى و آئين نامه مربوطه در هيئت حل اختالف  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــن  ــرش محمد حس ــرح ذيل آگهى مى گردد. موقوفه كربالئى احمد تاجر و پس منجر به صدور راى مى گردد به ش
ــتان  ــيخ مرتضى فقيهى به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه شهرس ــرزاده اش آقا على معروف به موقوفه آقا ش و پس
مياندورود به مقدار دوسير و پنج مثقال و 22 نخود مشاع و ساير متعلقات و منضمات بر طبق صورتمجلس استرداد 
ــهر مبنى بر استرداد. لذا اشخاصى كه نسبت  ــماره 4280 مورخ 1326/10/22 اداره امالك بهش 30/1 ف – نامه ش
ــند مى توانند به استناد ماده 16 قانون  ــده مندرج در اين آگهى اعتراضى داشته باش ــت ثبت ش به رقبات درخواس
ــليم و رسيد  ــت واخواهى خود را به دبيرخانه اين اداره تس ــار ظرف مدت 90 روز درخواس ثبت از تاريخ اولين انتش
ــده باشد  ــار اين آگهى دعوى در مراجع قضائى اقامه ش اخذ نمايند و هرگاه بين تقاضاكننده و ديگرى قبل از انتش
ــت را به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول  معترض بايد گواهى تقديم دادخواس
ــت و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم  به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
ــند مالكيت مى نمايد اين آگهى در  ــت به دادگاه عمومى محل را ارئه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور س دادخواس
ــد آگهى تحديد حدود امالك مذكور مطابق ماده 14 قانون ثبت طى  ــر خواهد ش دو نوبت به فاصله 30 روز منتش

آگهى ديگرى به عمل خواهد آمد.9716217
تاريخ انتشار نوبت اول :97/11/06

تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/12/05
م. الف : 97/40/5873

على اكبر نوريان اسرمى
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مياندورود

/ع
۹۷
۱۷
۷۴
۵

صفحه 6  1397/12/05
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خاور سیر مشهد
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14577 و شناسه ملی 10380302104

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.03.21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد نامه ش��ماره 972.128.4285مورخ1397.03.21سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 16372مورخ1397.03.29سازمان هواپیمایی کشوری 1� آقای علی یعقوبی به 
شماره ملی 6519867551 به سمت رئیس هیئت مدیره 2� آقای ناصر ناصری بحرآباد به شماره ملی 0939521245 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3� خانم مریم عدسی به شماره ملی 0732164109 به سمت عضو هیئت مدیره 4- آقای هاشم سلیمانی نسب به شماره ملی 0936768339 به سمت 
مدیر عامل )خارج از س��هامداران و هیئت مدیره( برای مدت دوس��ال برگزیده ش��دند ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 

سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )389228(

س
,9
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آگهی تغییرات شرکت پیشگامان احیا آبخیز شرق
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28362 و شناسه ملی 10380437415

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.07.07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای سعید فیروزی به سمت مدیر عامل ورئیس 
هیئت مدیره کد ملی0070895295- خانم نرگس کفایی نژاد اصفهانی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی1288178239 -خانم 
زهرا ژیان جباری س��مت عضو هیئت مدیره کد ملی0934253501 ش��رکت برای مدت باقیمانده و تا تاریخ 1397.11.24 انتخاب گردیدند 
2- کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آوررس��می و بانکی با امضاء مدیرعامل ) آقای سعید فیروزی کد ملی0070895295( همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )389227(

س
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آگهی تغییرات شرکت اندیشه پژوهان نوین چمران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58099 و شناسه ملی 14005795997

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.11.01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سید جالل الدین حسینی واعظ، به شماره ملی 0922985601، 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- آقای س��ید س��جاد انوش��ه، به شماره ملی 0922749612، به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای 
حمیدرضا صدرزاده خراسانی، به شماره ملی 0922795411، به سمت عضو هیئت مدیره 4- خانم رفعت حسینی واعظ، به شماره ملی 4879656127، به 
سمت عضو هیئت مدیره 5- آقای سیدرضا امیری بایگی، به شماره ملی 0922266913، به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
-کلیه اسناد و اوراق بهادار، تعهدآور و اداری شرکت، از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )389207(

آگهی تغییرات ش�رکت مسکن آزاد 
پیام اس�کان مهر ش�رکت تعاونی به 
ش�ماره ثبت 33980 و شناسه ملی 

10380491187
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397.08.10 و نام��ه ش��ماره 
228461 م��ورخ 1397.09.01 اداره تعاون کارورفاه 
اجتماع��ی مش��هد تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
1-صورت های مالی )ترازنامه، سود و زیان( سال 
96 به تصویب رس��ید 2- روزنامه قدس خراسان 
ب��ه عن��وان روزنام��ه کثی��ر االنتش��ار جه��ت درج               

آگهی های شرکتی تعیین گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )389146(
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آگهی تغییرات شرکت ماهان گاز طبس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 122 و شناسه ملی 10840014388
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سیدجعفر موسویان به شماره ملی 0839421796 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای مسعود حسین ملک زاده به شماره ملی 0383729671 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
راضیه موسویان به شماره ملی 0940941120 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت آقای سیدجعفر موسویان )مدیر عامل( به همراه امضای 
یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر ش��رکت معتبر می باش��د و نامه های اداری و عادی با امضای آقای سیدجعفر موسویان )مدیر عامل( به همراه 

مهر شرکت دارای اعتبار است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )389262(

/ع
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آگهی تغییرات شرکت ماهان گاز طبس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 122 و شناسه ملی 10840014388
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,04,18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقایان سید جعفر موسویان بشماره ملی 
0839421796و مسعودحس��ین ملک زاده بش��ماره ملی 0383729671 و خانم راضیه موس��ویان بش��ماره ملی 0940941120بعنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره و آقای س��عیدرضا ملک زاده بش��ماره ملی 0064755444 و خانم س��یده بهاره موسویان بشماره ملی 0830000860 بعنوان اعضای 
عل��ی الب��دل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. 2 - آقای داوود عظیمی به ش��ماره ملی 0839512147 به س��مت ب��ازرس اصلی و آقای جالل 
نعمتیان به شماره ملی 0839526148 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 96 مورد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )389263(تصویب قرار گرفت. 
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی صیادی 
فانوس ماهیان خلیج فارس گروه 

چهارهزاروپانصدوهشتادوپنج شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 9712 و شناسه ملی 

10960037195
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
م��ورخ 1397,10,20 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د:                                                                                               
مل��ی  ش��ماره  ب��ه  مه��دی  دهق��ان  -محم��د 
3501569122 به س��مت عضو علی البدل هیئت 
مدی��ره تعاون��ی ب��رای م��دت باقیمان��ده یعنی 

1398,12,8نتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بوشهر )389531(
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برگ سبز سند کمپانی و کارت سوخت موتور سیکلت 
طرنا CDI125 مدل 1391 رنگ قرمز آلبالوئی به شماره 
 NID2986124 انتظامی 28432/767 شماره موتور 
و شماره شاس��ی NID***125B9100376 به مالکیت 
س��عید راه چمنی مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
97
17
71
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند کمپانی و کارت خودروی سواری 
پرای��د هاچ بک مدل 1374 رنگ س��فید به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   12 ای��ران  441س87  انتظام��ی 
00842400 و شماره شاس��ی S1442274111671 به 
مالکی��ت حلیمه ارباب��ی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی سواری پیکان1600i مدل 1383 
رن��گ س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 518ج32 
ای��ران 12 ش��ماره موت��ور 11284018442 و ش��ماره 
شاس��ی 10015863 به مالکیت فریب��ا بهرامی مطلق 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان��ه س��اختمانی ب��ا ک��د نوس��ازی 
18-42-5-1 واق��ع در گلبهار مفقود 
اعتب��ار س��اقط  از درج��ه  و  گردی��ده 

می باشد. 

/ع
97
17
71
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
97
17
72
0

برگ س��بز خودروی س��واری پراید 131  مدل 1392 
به ش��ماره انتظامی 161 ن 79 ایران 12 شماره موتور 
 NA411100D1309821 4985471  و شماره شاس��ی
ب��ه مالکیت جواد اکبری  مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، کارت ماشین وکارت سوخت خ��ودرو وانت 
پیکان مدل 1386 به شماره موتور11486027276  و 
شماره شاسی 31627286 و شماره انتظامی 247 ب91 
ای��ران 36 بنام حجیه خانم مه��ری فرزند علی اکبربه 

ش ملی 0938511181  مفقود شده واعتبار ندارد.

/ع
97
17
71
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خودروی س��واری هاچ بک 206TU3 مدل 
1397 رنگ س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 576د94 
ایران 74 شماره موتور 182A0016210 و شماره شاسی 
NAAP03EE0JJ524189 به مالکیت شاهین امین پور  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
/ع
97
17
76
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خودروی س��واری کار س��وزوکی گرند 
ویتارا2400CC مدل 1389 رنگ سفید روغنی به شماره 
 J24B1084042 انتظامی 331ط39 ایران 12 شماره موتور
ب��ه   NAAS39SE9AK013132 شاس��ی  ش��ماره  و 
مالکیت مهدی جلیلی ف��ر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
97
17
76
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
97
17
75
8

کارت دانش��جویی اینجانب س��جاد منص��وری فرزند 
علی اصغر به   شماره دانشجویی 94244002170013 
صادره از دانش��گاه علمی کاربردی خانه کار مش��هد 
مفق��ود گردیده اس��ت از یابنده تقاض��ا می گردد با 

شماره تلفن 09157976501 تماس حاصل نمایند.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مهندسی مشاور طوس آب

 )سهامی خاص( به شماره ثبت 3115 

و شناسه ملی 10380190168
الع��اده ش��رکت  ف��وق  عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه 
مهندسی مشاور طوس آب راس ساعت 13 روز 
چهارش��نبه مورخ 1397/12/15 در محل شرکت 
واقع در مش��هد – بل��وار ارش��اد – خیابان پیام، 

نبش پیام4، شماره 14 تشکیل می گردد.
از کلی��ه س��هامداران محت��رم دع��وت می گردد 
در جلس��ه مذکور شرکت ویا نس��بت به معرفی 

نماینده اقدام نمایند.
دستور جلسه :1- الحاق موضوع به مفاد ماده 2 

)موضوع شرکت ( اساسنامه 
 هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور طوس آب   

/ع
97
17
75
9



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   یکشنبه 5 اسفند 1397 18 جمادی الثانی 1440 24 فوریه 2019  سال سی و دوم  شماره 8911 

اخبار روزنامـه صبـح ایـران

ابهامات زیادی درباره توصیه های FATF به ایران وجود دارد  مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به تعلیق چهارماهه اقدامات تقابلی FATF علیه ایران در صفحه خود نوشت: مجمع 
عمومی FATF چهارماه دیگر به ایران برای تکمیل توصیه های چهل گانه اش فرصت داد. دوسال است که این سیاست را در پیش گرفته اند. محسن رضایی با اشاره به فشارهای سیاسی و رسانه ای حامیان دولت 

برای تصویب این لوایح ادامه داد:  در حالی که سؤاالت و ابهامات زیادی درباره توصیه های FATF  وجود دارد، از دولت انتظار می رود با دیپلماسی قوی، کشور را از فروغلتیدن در باتالقی جدید بازدارد.  

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

 اخبار  رئیس جمهــور در جمع مدیران 
شــرکت های دانش بنیــان در پارک علم و 
فناوری پردیــس با بیان اینکه در طول پنج 
ســال گذشته پیشــرفت های علمی خوبی 
صورت گرفته است، گفت: ملت ما در شرایط 
سخت جنگ توانست شرایط را مدیریت کند؛ 
امروز نیز بســیاری از مسائل وجود دارد که 
فناوری های جدیــد می تواند با تغییر در آن 
مسیر فشار دشمن را ُکند کند و جلوی آن ها 

را بگیرد.

 آزادی اندیشه 
زیربنای توسعه علم و فناوری

حجت االسالم حسن روحانی در ادامه با اشاره 
به اینکه همه دستگاه ها زیربنای الزم را برای 
توســعه علم و فناوری ایجاد کرده اند، گفت: 
نخستین زیربنا، آزادی اندیشه است. اگر این 
زیربنا حاصل نشود، اگر محیط، محیط آزاد 
برای فکر، برای طرح در هر زمینه ای نباشد، 

توسعه علمی محقق نمی شود. 
روحانــی با بیــان اینکه علــم و دانش پایه 
اصلی فناوری و پایه اصلی پیشــرفت علمی 
و محیط مناسب اســت، افزود: اگر استاد را 
آزاد نگذاریم، برای اینکه بیندیشــد و سخن 
بگوید، همچنین اگر دانشجو را آزاد نگذاریم 
که حرف بزند و رفع اشــکال 
کند، امکان پیشــرفت وجود 
ندارد، چرا که پیشرفت علم و 
دانش و فناوری از آزادی شروع 

می شود. 
همچنین  جمهــور  رئیــس 
بــه وضعیــت آزادی بیان در 
حوزه های علمیه در حدود ۵۰ 
سال پیش اشاره و اظهارداشت: 
هنوز هم به نظر من آزادی که 
ما در دوران خودمان حدود ۴۵ 
تا ۵۰ سال پیش در حوزه های 
علمیه قم احساس می کردیم، 
فکر نمی کنم در دانشگاه های 

ما باشد. 
روحانــی در همین رابطه ادامه داد: در حوزه 
علمیه یک عالم و یک اســتاد خیلی راحت 

تمام علمــای بزرگ و نظــرات آن ها را نقد 
می کنــد و کنار می گذارد. من فکر نمی کنم 
چنین آزادی در دانشــگاه ما باشد، آن زمان 
که ما دانشجو بودیم در دانشگاه چنین آزادی 
نبود که یک دانشــجویی این طور روبه روی 
استاد بایستد و با این آزادی زبان حرف بزند.

 زیرساخت علم و فناوری
 فقط وام و پول نیست

رئیس جمهور تأکید کرد: دولت و حکومت 
باید زیرساخت ها را برای شما آماده کند، ما 
فکر می کنیم زیرساخت یعنی ساختمان و یا 
معنــای وام و پول می دهد، در حالی که این 
طور نیست، نخستین زیرساخت آزادی است 
و اگــر ما آزادی الزم را در محیط علم فراهم 

کنیم، پیشرفت محقق می شود.
حجت االسالم حسن روحانی با بیان اینکه 
دولت باید بتواند هم زیرساخت های فیزیکی 
و هم زیرســاخت های حقوقی را آماده کند 
اظهارکرد: اگر زیرساخت های حقوقی فراهم 
باشد، دانشجوی ما می تواند رشد کند. رشد 
دانشــجو و فناوری به پیوستگی و وابستگی 
است. اگر ارتباط شــما با دانشگاه، صنعت، 
بازار و تولید ضعیف باشد، نمی توانید کارتان 

را پیش ببرید. 
وی گفــت: هر زمان فرصــت ایجاد کردیم 
نتیجه گرفتیم. ممکن است در یک فناوری 
به خطا برویم، می توانیم باز برگردیم و دوباره 
شــروع کنیم. در زمان جنگ هم بسیاری از 

کارها به نتیجه نمی رسید، اما وقتی با صبر و 
حوصله کار را انجام می دادیم به نتیجه نهایی 
می رسیدیم که می توانستیم آن نمونه را به 

خط تولید برسانیم و بازار را فتح کنیم.

 در فناوری، مرز معنا ندارد
روحانی با اشــاره بــه وضعیت فعلی تحریم 
عنوان کرد: شــرایط ما هم خوب است و هم 
ســخت. دولت از ابتدای کارش در سال ۹۲ 
تاکنون یکــی از اعتقاداتش این بود که علم 
مثل هنر، مثــل فناوری، مثل اخالق و مثل 
ایمان مرز نمی شناسد. رئیس جمهور ادامه 
داد: علم و فناوری مرز نمی شناسد. فیزیک 
و ریاضیات در همه جای دنیا یکی است؛ اما 
کمتر فناوری اســت که کشوری تولید کند 
و ۱۰۰ درصــد ایده، قطعه و همه مســائل 
آن برای یک شــرکت و یا یک کشور باشد. 
بسیاری از قطعات در صنعت شما و فناوری 
از دیگر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. 
الزم اســت ارتباط با دنیا یک ارتباط سهل 
باشــد و یکی از وظایف دولت ایجاد ارتباط 

سهل است.
وی با اشــاره بــه اقدامات دونالــد ترامپ و 
درخواست بودجه دیوارکشی از سوی رئیس 
جمهور آمریکا به کنگره خاطرنشــان کرد: 
خودشان نمی دانند که تمام پیشرفت هایشان 
در سایه این بوده که سال ها دیوار نداشته اند. 
در آمریکا اگر رشــد و پیشــرفتی هست، از 
کشورها و ملیت های مختلف حضور داشته اند. 

هر کشوری دور خودش دیوار درست کند در 
داخل نابود می شود و پیشرفت نخواهد کرد. 
ما هــم باید بتوانیم با محققین، متفکرین و 
اندیشمندان در کشورهای مختلف اسالمی 
و غیــر اســالمی همچنین همســایگان و 

غیرهمسایگان در ارتباط باشیم. 

 فناوری های جدید می تواند 
فشارهای دشمن را ُکند کند

حجت االسالم حســن روحانی با بیان اینکه 
بر روی خودکفایی بخصوص در حوزه هایی 
که تحریم هستیم، باید تالش بیشتر کنیم، 
گفت: در دوران دفاع مقدس ما می خواستیم 
موشــکی را بر روی هواپیما سوار کنیم که 
اتفاقاً شهید ستاری نیز در اینگونه فعالیت ها 
پیشقدم بود. موشک را بر روی هواپیما سوار 
کردیــم، اما زمانی که به شــلیک آن اقدام 
کردیم، انجام نگرفت و متوجه شدیم اشکال 
کوچکی وجود داشــته که ما از ابتدا به آن 
توجه نداشتیم. رئیس جمهور تصریح کرد: ما 
امروز باید خطاها و اشــتباهات را که به طور 
طبیعی پیش می آید بپذیریم. یکی از کارها و 
وظایفی که دولت باید به عهده بگیرد همین 

موضوع ریسک پذیری است. 
روحانی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل 
امروز وجــود دارد کــه فناوری های جدید 
می تواند مسیر فشــار دشمن را ُکند کند و 
جلوی آن ها را بگیرد. امروز شرکت های دانش 
بنیان کمک بزرگی به کشور می کنند و تنها 
بحث بر سر این نیست که چقدر صرفه جویی 
ارزی داریــم همین که خودمــان به عنوان 
یک ایرانی، تولید کننده و صادر کننده یک 
محصول هستیم، مهم اســت. آن مبارزه با 
استکبار که ما فریاد می زنیم با شعار درست 
نمی شــود، بلکه باید در عمل ظهور و بروز 

داشته باشد. 
وی یادآور شد: اگر در شرایط فعلی بیمار ما 
نیاز به یک دارویی دارد که ما می توانیم دارو 
را برای او تولید کنیم تا نیاز به خارج نداشته 
باشد این خود یک مبارزه است. ما امروز باید 
هم کار را تسریع کنیم و هم تسهیل. در عین 

حال اشتباهات را نیز کم خواهیم کرد.

روحانی در جمع مدیران شرکت های دانش بنیان:

می توانیم با کمک فناوری، فشار دشمن را کم کنیم

 به چه حقی ما پدران، عموهــا، دایی ها، برادرزاده ها و خواهرزاده ها رو تو 
بحث ترانزیت مواد از ســر مرزمان تا اروپا و آمریکا از دســت بدیم و شهید 
بشــند که خارجی ها جوانانشان معتاد نشند! به درک بذار بمیرند از معتادی 
به ما چه چرا ما خانواده هامون بی سرپرست بشند آن ها شمشیرو از رو بستند 

به خورد و خوراک ما رحم نمی کنند! 09150009636 
 من یک کارگر هتل هســتم با حقوقی ماهی یک میلیون تومان. که بیمه 
هم نیستم و همســرم هم باردار است. دختر مدرسه ای دارم و مستأجر هم 
هســتم. ماهی ۴۰۰ کرایه خونه میدم. شما حســاب کنید من با 6۰۰ هزار 
تومان چگونه یک زندگی را باید راه ببرم؟ مخارج زایمان همسرم هم از االن 
شده یک غم بزرگی تو دل ما... به خدا قسم شرمنده همسرم و بچه ام شدم. 

09150007055
 دســت مریزاد بــه درمانگاه های ســپاه، حقوق بازنشســته های ســپاه 
خیلــی زیــاد اســت کــه قســمتی از ویزیــت و دارو را بایــد پرداخــت 

کنند؟09150009211 
 آیا امکان دارد بن ســلمان بــرای معامله عزیزانمان بــا جیش الظلم به 

پاکستان آمده باشد؟09150009278 
 آقای روحانی شما که با ۲۰3۰ موافق بودید و هستید و دارید برنامه هایی 
که خواست دشمنان است پیاده می کنید حاال پاسخ مثبت به بیانیه رهبری 
می دهید؟ با این کار می خواهید ناکارآمدی خویش را بپوشــانید شما عوام 

فریبید.09150001136 
 آقــای ظریف در مذاکره تان با اروپایی های برجــام صالبت و اقتدار نظام 
اســالمی و ملــت ایران را بــه رخ آنان بکشــید، مفاد قابل اســتفاده از دو 
کنوانســیون ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که به موضوع دریای ســاحلی و 
حق عبور کشــتی ها اختصاص دارد را برایشان توضیح و اتمام حجت نمایید 

که حق قانونی ایران برای بستن تنگه هرمز محفوظ است. 09150000609
 دســتور وزیر تجــارت  برای  ورود و ترخیص   ســریع  کاالها در این  زمان، 
شایســته  تقدیر اســت  و باید  آهن آالت  و چــوب  و MDF و یراق آالت  در 
اولویت  قرار گیرد؛ چون  ماده  اولیه  تمام  صنایع  و ساختمان ســازی  اســت  و 
تمــام  کارگاه های آهنگری  و نجاری های  تعطیل  شــده  هم  با کاهش  قیمت 
 مصالــح، مجدداً رونق می گیرند و اشــتغال زایی  وســیع  صــورت  می گیرد. 

 09150002986
 مکرون و لودریان نماد گستاخی و وقاحتند در حالی که دولت فرانسه با به 
خاک و خون کشیدن جلیقه زردها حقوق بشر را به مسلخ برده و ذبح نموده، 
وقیحانه از ایران توضیح حقوق بشــر می خواهد، اما مسلم است که در پس 
آن فیگور گرفتن های حقوق بشــری دولت فرانسه باطنشان به تنها موردی 
که اعتقاد ندارد حقوق بشــر است. متولیان دســتگاه دیپلماسی کشورمان 
سفیر فرانســه را احضار و از آن چه در فرانســه می گذرد توضیح بخواهند. 

 09150000609
 امیدواریم مســئوالنی که با گرانی اجناس و بــازار پرهرج و مرج خودرو 
برخورد نمی کنند به درک واصل شــوند. حیا کنید و شرم کنید از این مردم 

مظلوم  ای بی شرم ها.09150008110 

فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( :

تحریم مشکل حادی 
برای کشور ایجاد نمی کند

ســازندگی  قــرارگاه  فرمانــده  تســنیم: 
خاتم االنبیــا)ص( در اظهاراتی گفت: امروز پس 
از آنکه دشــمن تمامی راه هــا از جمله راه های 
نظامــی و سیاســی را امتحان کــرد و دید که 
نمی تواند به صفوف متحد مــردم نفوذ کرده و 
آسیبی به کشور برساند، بخش اقتصادی کشور 
را هدف گرفته است. سعید محمد افزود: منتها 
با خودبــاوری مجموعه نیروهای انقالب و تکیه 
بر جوانــان و اعتقاد به مبحث »مــا می توانیم« 
که حضرت امــام )ره( در وجود تک تک مردم 
عزیز کشورمان نهادینه کرده بودند، قرارگاه هم 
به عنوان فرزند حضرت امام )ره( در تالش بود تا 
بتواند خدمات رسانی کند و به عنوان یک بازوی 
امین و قدرتمند کنار همه دولت ها در این سال ها 

خدمت رسانی کرده است.
وی ادامــه داد: تحریم هایــی کــه رخ داده، در 
ساخت و ساز کشور می تواند اثر بگذارد، منتها با 
توجه به توانمندی که امروز در قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( و همین طور در بدنه پیمانکاران 
خصوصی در کشــور ایجاد شده، عمالً مشکل 
حاد و خاصی را برای مجموعه کشور نمی تواند 
ایجاد کند. ضمن اینکــه ما باید از تهدیدی که 
امروز علیه کشور اعمال می شود به عنوان فرصت 
استفاده کنیم؛ البته جا داشت که ما بسیار پیش 
از این تمام تالشــمان را معطوف این می کردیم 
که بتوانیم مباحث اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی 
کنیم؛ شــاید کمی با تأخیر به مباحث اقتصاد 
مقاومتی ورود کرده ایم، اما امروز به همه آشکار 
شــده که غربی ها به دنبال مصالحه و حل وفصل 
مسائل نیســتند، بلکه پس از مذاکراتی هم که 
در برجــام اتفاق افتاد مجدداً از جریان مذاکره و 
توافق ها خارج شدند. باید در زمان تحریم ها تمام 
توان را چه در دولت و چه در مجموعه پیمانکاران 

به سمت بومی سازی و داخلی سازی ببریم.

ادعای »پمپئو« در مورد هدف 
تحریم های آمریکا علیه ایران

اخبار: وزیر امور خارجــه آمریکا در ادعایی 
جدیــد عنوان داشــت که واشــنگتن تالش 
می کند تحریم های اعمال شده علیه ایران به 
مردم آســیبی نزند. »مایک پمپئــو« در ادامه 
سخنان خود مدعی شد که »آمریکا می خواهد 
تحریم ها به گونه ای اعمال شــود که به مردم 
عــادی ایران صدمه ای نرســد، بلکه صرفاً آن 
فعــاالن بــد و مقامات جمهوری اســالمی را 
مجــازات کند که ایران را در طول ۴۰ ســال 
پس از انقالب به مســیر شکست کشانده اند«. 
آمریکا در یک سال اخیر پروژه ایجاد اختالف 
در ایران را به شکل جدی تری دنبال می کند و 
با راه اندازی بخش فارسی در توییتر به صورت 
مرتب پیام هایی را در آن منتشــر می کند که 
هدف اصلی این پیام هــا، ایجاد اختالف میان 
مردم و مقامات جمهوری اسالمی ایران است.

عراقچی به مجلس می آید
خانه ملت: مهرداد بائوج الهوتی، سخنگوی 
فراکسیون مســتقالن والیی مجلس شورای 
اســالمی، از حضــور ســیدعباس عراقچی، 
معاون امور سیاســی وزارت امور خارجه، در 
این فراکســیون خبر داد و گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شــده قرار اســت وی، 
امــروز میهمان اعضای فراکســیون باشــد. 
وی افزود: در این جلســه مســائل مربوط به 
سیاست خارجی، تحوالت منطقه و همچنین 
موضوع کنفرانس ضدایرانی ورشو در لهستان 

بررسی می شود.

ایران هر 2 سال گزارش 
داوطلبانه به شورای حقوق بشر 

ارائه می کند
مهر: معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق 
بشــر گفت: جمهوری اسالمی یکی از معدود 
کشــورهایی است که عالوه بر گزارش جامع، 
هر دو ســال یک بار گزارش داوطلبانه خود 
را نیز به شــورای حقوق بشــر ارائه می دهد. 
ســیدمجید تفرشــی در نشســت مشورتی 
ستاد حقوق بشــر با نمایندگان سازمان های 
مردم نهاد ادامه داد: امروز در کشــور هزاران 
ســازمان مردم نهاد ثبت و به صورت قانونی 
مشغول فعالیت در حوزه های مختلف هستند. 
ضمن آنکه گزارشــات ارسالی آن ها نیز مورد 
اســتقبال و وثــوق جامعه جهانــی نیز قرار 
گرفته اســت. تفرشی اظهار داشت: متأسفانه 
امروزه شــاهد سوء استفاده ابزاری از ظرفیت 
و موضوع حقوق بشــر در راســتای تحمیل 
سیاســت های دولت های زورگو و استکباری 
می باشیم. کشــورهایی که خود بانی مباحث 
اکنون  علیه کشورهســتند،  بشــری  حقوق 
خودشان بانی تحریم های ظالمانه علیه ایران 

شده اند.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

فرمانده مرزبانی کشور خبر داد
کشف بیش از 55 تن انواع مواد مخدر 

در 11 ماه گذشته توسط مرزبانان
مهر: فرمانده مرزبانی کشــور گفت: به همت مرزبانان در ۱۱ ماه اخیر، از ورود بیش 
از ۵۵ تن موادمخدر به کشور جلوگیری شده است. سردار قاسم رضایی در همایش 
تخصصی بررسی تحوالت ژئوپلتیکی مرزهای ایران که در مرکز تحقیقات راهبردی 
دفاعی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیانات مقام معظم رهبری درباره مرز 
بسیار با معناست؛ ایشان می فرمایند مرز هر کشور به منزله ناموس آن کشور است، 
دین اســالم هم به این موضوع نگاهی بسیار عمیق دارد. وی ادامه داد: هیچ کشوری 
در دنیا به اندازه جمهوری اســالمی تهدیدات مرزی ندارد و آن هم به جهت آرمان 
انقالب اسالمی است و امروز تهدیدات مرزی ما با پیش از انقالب قابل قیاس نیست. 
سردار رضایی با اشاره به وظایف اصلی این نیرو، تصریح کرد: مرزبانی نیروی انتظامی 
سه وظیفه عمده دارد، نخستین وظیفه این نیرو نظامی و دفاعی است، وظیفه دوم، 
انتظامی و استیفای حقوق دولت و مرزنشینان و سومین وظیفه مرزبانی، دیپلماتیک 

بوده و تنها نیروی مسلحی است که وظیفه مراودات دیپلماتیک دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
»سامانه جامع آموزش عالی کشور« در دست تدوین است

فارس: وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری گفت: مصوبه ای در شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در دســت تدوین است که در آن سامانه جامع آموزش عالی و طرح آماری 
آن، پیش بینی و تعریف شــده است. منصور غالمی در آیین بزرگداشت یکصدمین 
ســالگرد تأسیس دانشگاه خوارزمی که در تاالر ابوریحان این دانشگاه در کرج برگزار 
شد، با بیان اینکه اگر مشکالت را توسط دانشگاه ها برطرف نکنیم به بیراهه خواهیم 
رسید و معضالت تقویت خواهند شد، ادامه داد: در قالب اجرای برنامه ششم توسعه 
کشور، مصوبه ای در شورای عالی انقالب فرهنگی در دست تهیه و تدوین است که در 
آن سامانه جامع آموزش عالی و طرح آماری آن، پیش بینی و تعریف شده است.این 
مقام مسئول گفت: طبق تأیید یونسکو، نخستین دانشگاه جهان دانشگاه جندی شاپور 
است که در دزفول ساخته شده است و قدمت آن نیز بیش از ۱۰۰۰سال ارزیابی شده 
است. زمانی که یک نهاد بین المللی با یک مطالعه علمی دقیق، محل نخستین دانشگاه 
دنیا را ایران معرفی می کند نباید ظرفیت های خود را دست کم بگیریم و پیشرفت های 
متعدد علمی در سال های پس از انقالب هم نشان می دهد هیچ قله ای نیست که به 

دست دانشمندان ایرانی امکان فتح آن وجود نداشته باشد.

امیر حاتمی:
آمریکا می خواست داعش را ۴0 سال در منطقه حفظ کند

نیروهای  و پشــتیبانی  وزیر دفاع  اخبار: 
مسلح با بیان اینکه آمریکا می خواست 3۰ 
تا ۴۰ سال داعش را در منطقه حفظ کند اما 
نتوانست، گفت: آمریکایی ها خواستند قدرت 
دفاعی ما را برای همسایگان خطرناک نشان 
دهند. امیر سرتیپ امیر حاتمی در مراسم 
افتتاحیه نمایشــگاه ســرآمدان فناوری و 
صنعت که در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، اظهارداشت: انقالب اسالمی 
ایران که چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند آن را جشن گرفتیم، معجزات زیادی 
دارد، اصل پیروزی انقالب اسالمی هم یک معجزه بود. وی در ادامه تصریح کرد: امروز 
دشــمنان روح مردم ما را هدف قرار دادند، دشمنان می خواهند مردم ما را مأیوس و 
بی اعتماد به نظام کنند که موفق هم نمی شــوند. حاتمی با اشاره به بیانیه گام دوم 
انقالب رهبر معظم انقالب افزود: نباید نا امید بود، ما امروز در سکویی بسیار مطمئن تر 
ایستاده ایم. دشمنان بدانند که گام دوم ما حتماً پر شتاب تر از گذشته خواهد بود. وزیر 
دفاع با بیان اینکه امروز ۸۵ درصد نیازهای دفاعی خود را در داخل تولید می کنیم، 
گفت: همه می دانند که ساخت و طراحی زیر دریایی پیچیده تر از هواپیماست. ما در 
وزارت دفاع با بیش از ۵۰۰۰ شرکت، ده ها دانشگاه و مراکز مطالعاتی همکاری می کنیم 

و البته این استفاده حداقلی از ظرفیت های موجود است.

دستمزد واقعی و حقیقی کارگران 
باید بیش از 3 میلیون تعیین شود

اخبار: عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس با تأکید بر اینکه باید نگران ســبد 
معیشت کارگران باشیم، گفت: حداقل دستمزد واقعی کارگران باید 3 میلیون و 
۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان باشد. رضا شیران خراسانی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار 
که در مورد افزایش حداقل دســتمزد کارگران است، گفت: بر اساس تبصره های 
این ماده حداقل افزایش دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی و همچنین ســبد هزینه یک خانوار متوســط تعیین شود. شیران 
خراسانی افزود: در سیســتم هایی که منصفانه عمل می کنند دستمزد کارگران 
شناور اســت یعنی متناسب با تغییرات تورمی دســتمزدها افزایش می یابد، اما 
متأســفانه دستمزد در کشور ما شناور نیســت؛ هر چند در چندین ماه گذشته 
تولیدکنندگان و کارفرمایان چندین مرتبه قیمت ها را افزایش دادند، اما متأسفانه 

سهم کارگر دیده نشد.

شماره پیامک: 30004567

برای نخستین بار در رزمایش »والیت 97«  صورت گرفتدادستان تهران خبر داد
شلیک موشک  کروز سطح به سطح از هواناوتشکیل نخستین پرونده در رابطه با گوشت در شعب ویژه

ایسنا: دادســتان تهران از تشکیل نخستین 
پرونده در رابطه با گوشــت قرمز در شعب ویژه 
خبر داد و گفت: در این رابطه دو نفر از ســتاد 
تنظیــم بازار اســتان تهران و دو نفر از ســایر 
دســتگاه های مرتبط با تأمین و توزیع گوشت 
بازداشت شــده و پرونده آنان در حال تکمیل 
تحقیقات اســت. جعفری دولت آبــادی که در 
چهارمین نشست کمیته مقابله با گران فروشی 
در دادستانی تهران سخن می گفت با انتقاد از 
افزایش دوباره قیمت خودرو اظهار داشت:  پس از 
حماسه آفرینی مردم در روز ۲۲ بهمن ماه انتظار 
می رفت دستگاه های دولتی هوشمندی به خرج 
دهند و در صدد گران کردن کاالها نباشند، ولی 
شوک هایی در بازار خودرو رخ داد و قیمت هایی 
اعالم شد که زیبنده ملتی که در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن این گونه باشکوه شرکت کردند، نبود. وی 
افزود: ممکن است نرخ های خودرو واقعی نباشد، 
اما زمان شناســی هنری است که توجه به آن 

برای حکمرانان ضروری است.
دادستان تهران خاطر نشــان کرد: اگر اخبار 
منتشــره در کشــور از جمله خبرها پیرامون 
گوشت قرمز مدیریت نشــود، موجب نگرانی 
مردم خواهد شد. این که فرضاً اعالم می شود 
۲۰۰۰ دام زنده وارد کشــور شــده و مسئول 

دیگری رقم دیگری را اعالم کرد و اینکه برخی 
سایت ها مدعی شدند که چندصد گوسفند در 
این میان گم شــده است،  قابل توجیه نیست؛ 
چرا که بــه نوعی تضعیــف مدیریت اجرایی 
کشور است و نباید اجازه داد آمارهای متضاد 
توسط مسئوالن دستگاه ها اعالم شود. در مورد 
اخیر نیز عده ای روی این موج ســوار شدند و 
از این ماجرا برای تشــویش اذهان عمومی و 
شبهه افکنی اســتفاده کردند. جعفری دولت 
آبادی در واکنــش به خبر صادرات دام گفت: 
در سومین جلسه کمیته مقابله با گران فروشی 
اعالم شــد که صادرات گوشت قرمز و مرغ و 
برخی دیگر کاال ها با وجــود نیاز بازار داخلی 
ادامــه دارد که این اقــدام نوعی بی توجهی و 
سوء مدیریت است، افزود: مردم نمی پذیرند که 
دام داخلی را صادر و از خارج گوشت وارد شود 
و انتشار این گونه اخبار موجب کاهش اعتماد 

مردم به مسئوالن خواهد شد. 

اخبار: هواناوهای نیروی دریایی ارتش در دومین 
روز برگزاری رزمایــش دریایی »والیت ۹۷« که 
در آب های جنوب و جنوب شرق کشور از شرق 
تنگــه هرمز تا دریای عمان و مــدار ۱۰ درجه 
اقیانوس هند در حال اجراســت برای نخستین 
بار با شلیک موشک کروز سطح به سطح، هدف 
خود در فاصله دور را با موفقیت منهدم کردند. به 
گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، این 
موشک توانست هدف مورد نظر را در فاصله دور 
با موفقیت مورد اصابت قرار دهد. یگان های هواناو 
نداجا در سال های اخیر به سامانه های موشک 
انداز مجهز شدند که می توانند نقش مهمی در 
تقابل با دشــمن ایفا کنند. متخصصان جوان 
نیروی دریایی ارتش با ابتکار و دانش توانستند 
برای نخســتین بار هواناوهایی که تاکنون فقط 
مأموریت جابه جایی نیروها را برعهده داشتند 
به ســامانه های پرتاب موشک مجهز کرده و در 
این رزمایش با موفقیت به سمت اهداف از پیش 

تعیین شده پرتاب کنند. 

 نسل جدید»هواناو« سال آینده می آید
در همین حال فرمانده نیروی دریایی ارتش در 
اظهاراتی از نســل جدید »هواناو«ها برای سال 
آینده خبر داد و گفت: نسل جدید هواناوها که 

۱۰۰ درصد ساخت فرزندان این مملکت است را 
در سال آینده در عرصه رزم خواهیم داشت که 
ویژگی های بسیار برجسته تری دارد. هواناوهای 
ما امروز در منطقه حرف نخســت را می زنند و 
بدانید که ما همچنان قدرت برتر هواناو در منطقه 
خواهیم بود. امیر دریادار خانزادی همچنین در 
مورد بالگردها اظهار داشت: در عرصه بالگردهای 
رزمی ورود پیدا کرده ایــم، این بالگردها تولید 
داخل کشــور هســتند؛ هماننــد هواپیمای 
جنگنــده ای که بــا افتخار ارتــش جمهوری 
اسالمی ایران و وزارت دفاع در ماه های گذشته 
آن را نمایش دادند به این معنی است که ما به 
دانش و توان تولید این حوزه از تجهیزات دست 
یافته ایم و بالگردهای پیشرفته داخلی بزودی به 
این عرصه ملحق خواهند شد. وی همچنین از 
برگزاری رزمایش دریایی مشترک با کشورهای 
دوست در منطقه بویژه کشورهای حوزه آیونس 
)حوزه اقیانوس هند( در منطقه برگزار می کنیم. 

هشدار دریابان شمخانی به صهیونیست ها در باره تکرار ماجراجویی ها در سوریه

شیوه برخورد متفاوت مقاومت با اسرائیل

خبر

تسنیم: دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفت و گویی 
رسانه ای به تشریح تازه ترین تحوالت سیاسی و امنیتی مرتبط با 
ایران و منطقه پرداخته و از تغییر بسیار متفاوت شیوه برخورد جبهه 
مقاومت در مقابل اسرائیل در صورت تداوم حمالت گاه و بی گاه این 

رژیم اشغالگر به سوریه خبر داد. 
دریابان علی شمخانی با اشــاره به ماجراجویی های رژیم متجاوز 
صهیونیستی و در خصوص پاسخ احتمالی به حمالت اسرائیل به 
سوریه گفت: تدابیری اندیشیده ایم که از خط قرمز خود در حوزه 
تلفات انسانی ناشی از هرگونه تجاوز و تعدی محافظت کنیم. این 
کار با همکاری ارتش سوریه و مجموعه همپیمانان در این کشور 
انجام شده و بزودی شاهد تحّول مهمی در زمینه ارتقای بازدارندگِی 

مقاومت در سوریه خواهیم بود.

 به ۹۰ درصد اهدافمان در سوریه رسیده ایم
وی ادامه داد: مقامات رژیم صهیونیستی بخصوص مقامات نظامی 
و اطالعاتی آن ها بخوبی این مسئله را درک می کنند. شیوه برخورد 
با حمالت رژیم صهیونیســتی به سوریه و محور مقاومت در سال 
۲۰۱۹ بسیار متفاوت از شیوه برخورد در گذشته است. البته برای 
ما مسجل و قطعی است که رژیم صهیونیستی به دنبال جنگ در 
جبهه شمالی نیســت و در این نقطه احساس ضعف شدید دارد، 
بنابراین سناریوی بازدارندگی را بر اساس این برآورد تا چند مرحله 
پیــش بینی کرده ایم. نتانیاهو اگر در چند جبهه به طور همزمان 

درگیر شــود، حتماً به زندگی سیاســی متزلزل خود در آستانه 
انتخابات پایان خواهد داد؛ فکر نمی کنم این قدر احمق باشد.

شمخانی در زمینه تأثیر حمالت اسرائیل در سوریه اظهار داشت: ما 
به بیش از ۹۰ درصد اهداف خود ]در سوریه[ رسیده ایم؛ بنابراین 
حمالت ایذایی اسرائیل، تأثیر راهبردی نداشته و مقاومت کار خود 
را پیش برده است. ضمن این که با وجود تبلیغاتی که در خصوص 
اشراف اطالعاتی اسرائیل در ســوریه می شود، موفقیت ما نشان 
می دهد، صهیونیست ها اشراف اطالعاتی ادعایی را هم ندارند. در 
یک مورد به طمع حمله به انبار موشک، انبار قالِی لوله شده را هدف 

قرار دادند که از نظر نظامی افتضاحی نابخشودنی است.

 آمریکا مجبور است از منطقه خارج شود
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به بحث خروج نیروهای 
آمریکا از سوریه خاطر نشان کرد: به نظر من آمریکا تا پایان سال 
۲۰۱۹ مجبور است از نقاط دیگری از منطقه نیز خارج شود. وی 
درباره تالش های آمریکا برای ائتالف سازی علیه ایران به اختالف 
نظر کشورهای عربی در این زمینه اشاره کرد و گفت: حتی امارات 
هم مواضع کامالً منطبقی با عربســتان نــدارد و در داخل امارات 
متحده حاکمانی هســتند که پیام همکاری و رفع ســوء تفاهم 
می دهند. شمخانی در پاســخ به پرسشی درباره اینکه تا چه حد 
اقدامات آمریکا و متحدانش را در زمینه جنگ نظامی با ایران جدی 
می داند، گفت: چون می دانند که نمی توانند بجنگند، صدای تهدید 

را شدیدتر می کنند. روش ترامپ این است؛ ترامپ اهل جنگیدن 
نیست؛ برای اینکه نجنگد، تهدید می کند.

 روش های متعددی برای قطع جریان نفت داریم 
دریابان علی شمخانی در ادامه به تهدیدات ایران برای قطع صادرات 
نفت از طریق بستن تنگه هرمز و واکنش آمریکایی ها اشاره کرد و 
گفت: قطع صادرات نفت الزاماً مساوی با مسدود شدن تنگه هرمز 
نیست و روش های متعددی برای محقق کردن آن وجود دارد که 

امیدواریم مجبور به استفاده از آن نشویم.
وی در خصوص اینکه آیا ایران تحت فشــار تحریم ها و در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به معامله و مذاکره با ترامپ روی 
خواهد آورد یا نه، گفت: اساساً معامله با دولت ترامپ اشتباه است، 
چرا که این امر به معنی پذیرش نقض تعهد آمریکاست. عالوه براین 
ضمانتی وجود ندارد که دولت بعدی آمریکا به توافق احتمالی جدید 
پایبند باشد؛ بنابراین آمریکا باید ابتدا حسن نیت خود را از طریق 
عمل به تعهدات برجامی خود اثبات کند. در حال حاضر ما آمریکا 
را فاقد حسن نیت و زیاده خواه می بینیم و از طریق سازوکارهای 
جدیــدی که طراحی کرده ایم نیازی بــه معامله با آمریکا نداریم. 
شمخانی در ادامه به بحث ونزوئال اشاره کرد و گفت: مثال ونزوئال 
نشان می دهد که چرا ایران نباید به ایاالت متحده آمریکا اعتماد کند 
و نباید وارد مذاکره با آن ها شود. ونزوئال نه دارای برنامه هسته ای 
است، نه توانمندی موشکی دارد، نه نقش منطقه ای خاصی دارد، 
اما آمریکا به دنبال کودتا و تغییر رژیم در آن اســت. وی در زمینه 
تالش های آمریکا بــرای کاهش و قطع صادرات نفت ایران گفت: 
ایران ابتکاراتی را طراحی و عملیاتی کرده اســت که تحریم های 

غیرقانونی آمریکا علیه صادرات نفت ایران را خنثی می کند.

در زمان جنگ هم 
بسیاری از کارها به 
نتیجه نمی رسید، 
اما وقتی با صبر و 
حوصله کار را انجام 
می دادیم به نتیجه 
نهایی می رسیدیم 
که می توانستیم 
آن نمونه را به خط 
تولید برسانیم و 
بازار را فتح کنیم

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

نمایشگاه نقاشی خط »ریحانه النبی)ص(« در نگارخانه رضوان افتتاح می شود  آستان نیوز: این نمایشگاه به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی دایر خواهد شد. آیین گشایش این نمایشگاه 
در آستانه سالروز میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س(، یکشنبه، پنجم اسفند 1397، ساعت 17 تا 19 در نگارخانه رضوان مشهد برگزار می شود. همچنین آثار این نمایشگاه در پنجشنبه 9 اسفند سال جاری، از ساعت 
17 تا 19 در نگارخانه حاضر حراج خواهد شد. نگارخانه رضوان مشهد واقع در خیابان کوهسنگی 17، پالک 16، با برگزاری نمایشگاه های متنوع هنری از عکس و نقاشی تا خوشنویسی و نگارگری، پذیرای عالقه مندان است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در دو سال گذشته در آذربایجان غربی صورت گرفته است

ویزیت رایگان 5600 بیمار توسط خادمیاران رضوی
آستان نیوز: مدیر دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در آذربایجان 
غربی گفت: در دو سال فعالیت دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در 
استان 5689 بیمار محروم رایگان 

ویزیت شدند. 
حجت االســام والمســلمین اکبر 
نوروزنژاد برگزاری اردوهای جهادی 

سامت در مناطق محروم استان را یکی از برنامه های دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در راستای خدمت رسانی به نیازمندان دانست و ابراز کرد: در طول دو سال 
فعالیت دفتر نمایندگی در استان 5689 بیمار نیازمند توسط خادمیاران سامت 

ویزیت و درمان شدند.
وی تصریح کرد: تا امروز 50 پزشک در حوزه های تخصص، عمومی، آزمایشگاه، 

پرستاری و... به عنوان خادمیار رضوی در استان فعالیت می کنند.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان آذربایجان غربی خاطرنشان 
کرد: این نمایندگی در طول مدت فعالیت خود 6000 ســبد غذایی و ارزاق را با 
مشارکت خیرین جمع آوری و بین خانواده های محروم که از قبل توسط رابطان 

دفتر نمایندگی و خادمیاران شناسایی شده بودند، توزیع کرده است.
وی عیادت از 700 بیمار صعب العاج بستری در منزل، سرکشی از 270 سادات 
یتیم، تهیه جهیزیه برای 60 زوج محروم، عقیقه و ذبح 150 رأس گوســفند و 
توزیع گوشــت آن بین خانواده های نیازمند، توزیع 1845 بسته نوشت افزار بین 
دانش آموزان در مناطق محروم استان، ساخت و مرمت بیش از 60 منزل مسکونی 
به همت خادمیاران عمرانی، اعطای کمک هزینه خرید جهیزیه به زوج های جوان 
و... را از دیگر خدماتی دانســت که دفتر نمایندگی از زمان تأســیس تاکنون در 
استان انجام داده است.نوروزنژاد به جذب و گزینش خادمیاران رضوی اشاره کرد 
و افــزود: تاکنون 3770 نفر به عنوان خادمیار رضوی ثبت نام کرده اند که از این 

تعداد 1300 نفر فعال هستند.
وی اظهار کرد: همچنین 3403 زائر محروم و زیارت اولی نیز در قالب کاروان های 

زیارتی به مشهدالرضا مشرف شده اند.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در آذربایجان غربی یکی از برنامه های 
مهم دفتر نمایندگی را توســعه فرهنگ حسنه وقف و نذر دانست و عنوان کرد: 
تاکنون سه مورد وقف شامل یک مدرسه، حسینیه و زمینی جهت توسعه مسجد 

در استان وقف حضرت رضا)ع( شده است.

خـــبر

 آستان/ نیک پندار روز گذشته مجلس شورای 
اسامی در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش 
درآمدی الیحه بودجه 98 در راستای تحقق ماده 
)78( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت و در جهت اجرای 
اصل ســی ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی 
و آن دسته از مؤسســات و بنگاه های اقتصادی 
زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( به اســتثنای مــواردی که اذن 
صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و 
یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز 
مالیات خود به خزانه موضــوع ردیف  110112 

اقدام کنند.
اگرچه همه می دانند مجموعه حرم مثل هر بنیاد 
خیریه دیگری در ســطح جهان از مالیات معاف 
است اما این خبر زمینه ای شد تا در گفت وگو با 
مدیران مالی موسســه سازمان اقتصادی آستان 
قدس رضوی، عملکــرد مجموعه های اقتصادی 
وابسته به حرم مطهر رضوی و کم و کیف اجرای 

این مصوبه را جویا شویم.
محمدحســن آخوندزاده، مدیر امــور مجامع و 
حسابرســی داخلی مؤسسه ســازمان اقتصادی 
آســتان قدس رضوی در این زمینه به خبرنگار 
ما گفت: »آســتان قدس رضوی و شــرکت های 

وابسته به آن به واسطه اینکه از محل وقف تأمین 
می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند. اما با 
ورود تولیت جدید به آستان قدس رضوی، ایشان 
ضمن احترام به فرمان حضرت امام)ره( تصمیم 
گرفتند، فضای مالی داخل آستان قدس رضوی 
را برای عموم متخصصان شفاف کنند، در نتیجه 
در تعاملی مثبت با دولت محترم، سازوکار اداری 
این شفاف ســازی را طراحی کردند که در نهایت 
منجر به صدور بخشنامه 200/96/106 سازمان 
امور مالیاتی کشور گردید. به این ترتیب به دغدغه 
بســیاری از دوستداران انقاب اســامی و امام 
رضا)ع( که مطالبه شفافیت داشتند، پاسخ داده 

شده است.«
این بخشــنامه در تاریخ 22 مهــر 96 صادر و به 
همه نهادهای زیرمجموعه سازمان مالیاتی اباغ 

شده است.
مجید نادریان، دبیر کمیته راهبری حسابرســی 
مؤسســه ســازمان اقتصادی رضوی هم در این 
زمینه گفت: »طبق بخشــنامه سازمان مالیاتی، 
آســتان قدس رضــوی کماکان و شــرکت ها و 
مؤسســات وابســته به آن تا پایان عملکرد سال 
1395 از پرداخت مالیات عملکرد )درآمد( معاف 
می باشــند،  موضوع این بخشنامه که به امضای 
آقای نقوی نژاد، رئیس ســازمان امــور مالیاتی 

کشور رسیده اســت، معافیت مالیاتی شرکت ها 
و مؤسســات وابسته به آســتان قدس رضوی از 
مالیات بر درآمد عملکرد لغایت پایان سال 1395 
اســت. بنابراین تا این سال آستان قدس رضوی 
هیچ گونه بدهی مالیاتی از بابت عملکرد شرکت ها 
و مؤسسات تابعه ندارد. البته حتی در پیش از آن 
هم بعضی شرکت ها مانند شرکت مسکن و عمران 
قدس رضوی با وجود معافیت، اظهارنامه مالیاتی 

تسلیم  کرده اند.«
وی ادامه می دهد: »پس از ورود حجت االســام 
والمسلمین رئیسی، روند متفاوت شد و ایشان 
دستور دادند همه شرکت های اقتصادی آستان 
قدس رضــوی اظهارنامه مالیاتی تکمیل کنند. 
به  این ترتیب از ســال 1394، آســتان قدس 

رضوی هم به جرگه تسلیم کنندگان اظهارنامه 
مالیــات بر درآمــد عملکرد پیوســت و همه 
شــرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی که 
حدود 41 شــرکت می شوند، طبق آنچه قانون 
برایشان تعیین کرده، اظهارنامه مالیاتی تکمیل 

می کنند.«
از این مدیر سازمان مؤسســه اقتصادی رضوی 
درباره مبلغ مالیات بر درآمد عملکرد آســتان در 
سال 96 هم می پرســیم که می گوید: »مجموع 
اظهارنامه هایی که شــرکت های آســتان قدس 
رضوی برای عملکرد ســال 1396 خود تکمیل 
کرده اند مبلغ 158 میلیارد ریال است، همه این 
مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده و 
اســناد آن هم در دفاتر ما موجود است. عاوه بر 

ایــن، در نامه ای هم که آقــای یعقوب نژاد، مدیر 
کل امور مالیاتی خراســان رضوی در تاریخ 15 
آذر 1397 به معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور 
بین الملل رئیس جمهور زده اند موضوع پیش بینی 
مالیات جمعی- خرجی شــرکت ها و مؤسسات 
تابعه آستان قدس رضوی جهت سال 1398 به 
مبلغ 300 میلیارد ریــال، جهت درج در بودجه 
1398 بــه عنوان مالیات بر درآمد لحاظ شــده 

است.«
در مجموع به نظر می رسد حتی سازوکار پرداخت 
مالیات آستان قدس رضوی هم طبق بخشنامه 
200/96/106 ســازمان امــور مالیاتی کشــور 
مشخص شده و از این منظر حتی پیش از تصویب 
مصوبه مجلس بخش اصلی کار انجام شده است.

 مجلس قانونی را تصویب کرد که می گوید آستان قدس رضوی باید مالیات 
بدهد اما شواهد نشان می دهد این نهاد مالیاتش را از سال 1394می پردازد

تصویب پس از اجرا

آســتان: معاون اماک و اراضی آســتان قــدس رضوی از 
تجدید اجاره اراضی موقوفه این آســتان مقدس بدون بازدید 

نقشه برداری و با خوداظهاری مستأجران خبر داد.
مرتضی حقیقی با بیان اینکه سیاســت این معاونت عاوه بر 
حفظ حقوق موقوفه، تکریم ارباب رجوع اســت، اظهار کرد: 
در راستای تسریع در پاسخگویی ها، تکریم و تسهیل در ارائه 
خدمــات به ارباب رجوع، طرح تجدید اجاره اراضی شــهری 
آستان قدس رضوی، با خوداظهاری مستأجران و بدون بازدید 

نقشه برداری در حال اجراست.

وی تصریح کرد: این طرح به صورت آزمایشــی تا پایان سال 
98 و با ارائه تعهدنامه رسمی مستأجران مبنی بر عدم ایجاد 
هرگونه تغییر در وضعیت مورد اجاره بدون نقشــه برداری و با 
خوداظهاری صورت می پذیرد.معاون اماک و اراضی آســتان 
قدس رضوی ادامه داد: بر این اساس مدت زمان فرایند تجدید 
اجاره حدود چهار روز کاری کوتاه تر می شود و مردم با سرعت 
بیشتری می توانند نسبت به تنظیم سند اجاره مورد نظر خود 
اقدام کنند.حقیقی ضمن اشاره به اینکه تجدید به موقع اجاره 
به نفع مستأجران است، افزود: چنانچه مستأجران به هر دلیلي 

در زمان تعیین شــده براي تجدید اجاره بهاي اراضي موقوفه 
آســتان قدس رضوي اقدام نکنند و مشــمول گذشت زمان 
شــوند در هنگام مراجعه براي تجدید اجاره بها، محاسبات بر 
اساس نرخ روز محاسبه می شود.معاون اماک و اراضي آستان 
قدس رضوي اضافه کرد: در بسیاري از موارد تأخیر در مراجعه 
مســتأجران به منظور تجدید اجاره اراضي موقوفه در اختیار 
آنان، موجب بروز مشکاتي از جمله اعتبار نداشتن سند اجاره، 
عدم امکان در رهن قرار گرفتن ســند اجاره در نزد بانک ها و 

مؤسسات مالي و اعتباري و... براي مستأجران مي شود.

تجدید اجاره اراضی موقوفه آستان قدس رضوی تنها با خوداظهاری مستأجران
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قاب رضوی

طرح هم سایه ویژه تازه مزدوجین زائر سراسر کشور صبح جمعه 3 اسفند 
در صحن جامع رضوی و رواق کوثر حرم امام رضا علیه السالم برگزار شد.

معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی از یک خبر خوب رونمایی کرد

رنا
 ای

س :
عک

ــ﹞﹠︡ LX XU7 ﹝︡ل  ــ﹢اری︨  ﹢دروی︨  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
١٣٩۴ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
۵٩۵﹨ـ١۵ ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 124K0772181 و 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAC91CEXFF048779 ﹩︨︀︫ ︀ره﹝︫
﹞﹫︡ ︋﹫﹍﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 
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︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︨﹢اری ︑﹢﹢︑︀ ﹜﹊︧﹢س ES350 ﹝︡ل 
٢٠١٣ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵۶٩د١۴ 
ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2GRJ643664 و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
JTHBK1GG2D2015068 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️  ﹝ ﹟︧︀︑﹞﹩ زاده 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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﹀︀︸️ و ︮﹫︀﹡️ از ︣﹛ ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز و︸﹫﹀﹥ ﹝﹙﹩، د﹠﹩ و ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀︨️.
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (﹡﹢︋️ دوم/ ︫﹞︀ره: ١٣٩٧٫۶٣٣٠)

﹢︫ــ︩ ﹡﹢ار  ︀ ا︻﹞︀ل︎  ــ︀د︋  ︳ ﹜﹢﹜﹥ ٣٠ ا﹠︘ ﹝︪ــ︡ – د︫ــ️︫  ﹢︫ــ︩︠   ︎︰﹢︺︑ ١- ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ︻﹞﹙﹫︀ت
︣︐﹞ ١۵٧۵٠ ﹩︊︣﹆︑ از ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢٩۶ ︑︀ ٣٣۵ ︋﹥ ︵﹢ل (٣PLY ) د﹝﹞︤وج﹢︠ ﹤﹐ ﹤︨ ︨︣د ﹩﹊﹫︐︨﹑︎

٢- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︡ارك ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ارز︀︋﹩ ﹁﹠﹩ : ︑﹢ز︹ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋︀ر︋︣گ ا︨ــ︐︺﹑م 
︢ــ︣د . ﹜︢ا از  ﹢رت ﹝﹩︎  ︦ از ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎ــ﹩ ﹡﹢︋️ دوم︮   ︎﹤︐﹀﹨ ﹈ ︀︑ ︣︓﹋︡ا ، ــ﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان﹫ ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀ــ﹩ و ﹁﹠ــ﹩︋ 
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︗ ︡️ در︀﹁️ ﹨﹞︤﹝︀ن ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋︀ر︋︣گ ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و 
ارز︀︋﹩ ﹁﹠﹩، ﹡︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ در︠﹢ا︨ــ️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢د را ( ︋︀ ذ﹋︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ، ﹡﹞︀︋︣ و آدرس ) 

  .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در ️︗ دوم ار︨︀ل و ️︋﹢﹡ ﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ︦︎ ﹤︐﹀﹨ ﹈ ︀︑ ︣︓﹋︡ا
٣- ﹡︀م و ﹡︪ــ︀﹡﹩ د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د : ︫ــ︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز ا︣ان/ ﹝﹠︴﹆﹥ ︀ر ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز - 

﹝︪︡، ︋﹙﹢ار ︫︀﹨﹠︀﹝﹥، ︫︀﹨﹠︀﹝﹥ ︫ ︹﹝︐︖﹞ ،(﹩﹡︀︊︺︫ ︡﹫︫)٣۵﹫︡ ︋︀﹇︣ی، ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀ن ﹨︀ 
︣وژه  ︑ ︩﹫﹥ و ﹛︀︭﹞ ﹏﹝ ا︠︐︭︀︮﹩︎  ︣ا︋︣ -/٣۵/٧٣٠/۴۵٣/١١۴ ر︀ل و در︋   ︋(C) ا︗︣ا ︩ ︣آورد ﹋﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ : در︋   ︋-۴

( P ) ︋︣ا︋︣ ٧٧٣/٨٨۶ ﹢رو   ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۵- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︡رج در ︋﹠︡ ا﹜︿ ﹝︀ده ۶ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ در ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ﹨ـ ﹝﹢رخ ٩۴/٠٩/٢٢  ︋﹢ده ﹋﹥ در ︋︩ ا︗︣ا (C ) ︋︣ا︋︣ ١/٢٠١/۶٧٩/٩٧٧ ر︀ل و در ︑ ︩︋﹫﹥ و 
﹛︀︭﹞ ﹏﹝ ا︠︐︭︀︮﹩ ︎︣وژه (P ) ︋︣ا︋︣ ٠٢٨/٢۶ ﹢رو ﹝﹩ ︋︀︫︡ . در ︮﹢رت وار︤ ﹝︊﹙︼ ︋︭﹢رت ︨︍︣ده ﹡﹆︡ی ، ︀︋︧︐﹩ وار︤ی 
︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل  ﹥ ﹡︀م︫   ︋،١١٧٩ ︡﹋ ︪︡﹞ ﹩︐︑ ︀درات  ︮﹈﹡︀  ︋IR ١٩٠١٩٠٠٠٠٠٠٢١٩۴۵٣١۶٠٩٠٠۵  ــ︊︀ی ــ﹞︀ره︫   ︫﹤ ︋﹥ ︧ــ︀ب ︗︀ری︋ 

﹎︀ز – ﹝﹠︴﹆﹥ ︀ر ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز  (︋︀ ا︠︢ ︑︀﹫︡ ا﹝﹢ر﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ) ︮﹢رت ︢︎︣د. 
۶-  ﹝ــ﹏ ﹎︪ــ︀︩ ︎ــ︀﹋︀ت ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ : ︎︀﹋️ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀د در ︑ــ︣ان – ﹝﹫︡ان ﹨﹀️ ︑﹫ــ︣ – ︗﹠︉ ︠﹫︀︋︀ن ︋︀ر ﹝︧ــ︐﹫︀ن                          
 ﹅︣︵ ︀د﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ از﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ﹏﹞ آدرس ︀ ز﹝︀ن و ً︀ ︎﹑ك ٢٧٣، ︫︣﹋️ ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز ا︣ان ،  ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡. ︲﹞﹠

ا︵﹑︻﹫﹥ ﹋︐︊﹩، ︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا︳ ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡.
 ️︀︨ ︀ و www.iets.mporg.ir :︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹋︪﹢ر ︋﹥ آدرس﹍︀︎ ﹤︋ ︣︑ ︩﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ ︡﹠﹡︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ︀ر ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹎︀ز ︋﹥ آدرس: www.nigc-dist4.ir  ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣٣٠٠۴١٧٣-٠۵١  
٣٣٠٠۴١٧۴-٠۵١و ︫ــ﹞︀ره ﹡﹞︀︋ــ︣ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝﹠︴﹆ــ﹥ ٣٣۶۵۶٨٩٨-٠۵١( ︑︀﹫︡ ﹡﹞︀︋ــ︣ ٣٣٠٠۴١١٨-٠۵١ ) و ﹡﹞︀︋ــ︣ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀ن ﹨︀ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑(٣٣٠٠۴١٧۴ -٠۵١ ︣︋︀﹝﹡ ︡﹫︀︑) ٠۵٣٣٠٠ -١۴١٧٩
 روابط عمومى منطقه چهار عمليات انتقال گاز

/ع
۹۷
۱۷
۶۵
۲

︑︖︡︡ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ دوم )
︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ 
(ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ، ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ) ︋︣ ا︨︀س  ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︎︣وژه 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای︋ 

.︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︫︣ ﹤︋ ا﹡︖︀م و (WWW.SETADIRAN.IR) ️﹛دو
برآورد اوليهمدت نام و مشخصات  كاال رديف

10/000/000/000 8 ماه اجراى 4/5 كيلومتر شبكه جمع آورى فاضالب منطقه جواديه 1 شهر بجنورد 1

10/000/000/000 8 ماه اجراى 4/5 كيلومتر شبكه جمع آورى فاضالب منطقه جواديه 2 شهر بجنورد 2

︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا︻﹑م︫  ﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫ 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎ــ﹩ در دو ﹡﹢︋️ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹜︢﹋︣ ا︠ــ︢ و ا﹇︡ام﹢﹁ ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ﹅︣︵ از

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ع ۹
۷۱
۷۶
۵۵

/ع
۹۷
۱۷
۶۷
۷

«آگهى مناقصه عمومى شماره 1-97/25  (نوبت دوم) »
︫ــ︣﹋️ ﹝︣︡️ ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ق ﹡﹊︀ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ و ﹁﹫﹟ ﹨︀ی د﹢اره اوا︎︣ا︑﹢ر ︋﹢﹙︣﹨︀ی وا︡﹨︀ی ︋︀ر 
﹫﹢︨️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ︻﹑﹇﹞﹠︡ان  ︭﹢︮﹩ ﹋︀ر︎  ︣ا︳ ﹁﹠﹩ و︠  ︣ا︳ ذ﹏ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︫   ︫﹅︊︵ ︀﹊﹡ ﹩﹝﹫﹚  ︨︡﹫ ﹡﹫︣و﹎︀ه︫ 
﹠︀م  ﹞︀ره ٠١٠۵۶٩٢٧١۶٠٠٨︋  ﹫︊︀ی︫  ﹥ ︧︀ب︨  ﹥ ﹝︊﹙︼ ٣٠٠٫٠٠٠ ر︀ل︋  ︀ ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ و ﹁﹫︩ وار︤ی︋  ︣︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠️︗

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︣  ︫﹟اداره ︑︡ار﹋︀ت ا ﹤ ︺︊﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه︋  ︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ا︣ان︫  ︣ق ﹡﹊︀ ﹡︤د︋   ︋︡﹫﹛﹢︑ ️︣︡﹞ ️﹋︫︣
١-ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:  از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︋﹞︡ت ٧ روز.

٢-︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹠︪﹫︎ ﹩︐︧︀︋︀د ︠﹢د را ︋︣ا︨︀س ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/٢۵ ︋﹥ 
 ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹜﹫﹚︧︑ ︀﹊﹡ ﹩﹝﹫﹚  ︨︡﹫ ︣ق ﹡﹊︀ وا﹇︹ در ﹡﹊︀ - ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢۵ ︗︀ده زا︾﹞︣ز-﹡﹫︣و﹎︀ه︫   ︋︡﹫﹛﹢︑ ️︣︡﹞ ️﹋︣ اداره ︑︡ار﹋︀ت︫ 

دار﹡︡. ︎﹫︪﹠︀دات وا︮﹙﹥ رأس ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٧/١٢/٢۵ ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹇︣ا️ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
٣-︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺ــ︀دل ٣٢٩٫۵٢٠٫٠٠٠ ر︀ل ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀︋︧ــ︐﹩ ︋﹥ ﹊﹩ از                           

﹥ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︑︧﹙﹫﹛ ﹎︣دد: ︀﹋️ ا﹜︿︋  ︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︎  ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ ﹨﹞︣اه︋ 
﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀.  ︋﹩﹊﹡︀ ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉-٢-٣  ️﹋︣  ︫﹟︧︀ب ا ﹤ ︀﹡﹊﹩ وار︤ و︗﹥ ﹝︤︋﹢ر︋  ١-٣-ر︨﹫︡︋ 

﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀  ︋﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲-٣-٣
︀︷﹡ ﹩︭︣ آن ︑︣︑﹫︉ ا︔︣داده   ︫﹉ ،︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر ︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش،︨  ︍︣ده،︨  ﹫︪﹠︀د ﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤  ︋-۴

﹡﹢ا﹨︫︡︡
︀︨ -۵︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط ، در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.

︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹋︪ــ﹢ر  ــ︀️ ﹨ــ︀ی  www.tender.tpph.ir ، www.npgm.ir و︎   ︨﹤ ﹑︮﹥ ا︨ــ﹠︀د︋  ︗ــ️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه آ﹎﹩ و︠ 
﹞︀ره                                  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ــ﹙﹫﹞︀﹡﹩ و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩︋  ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۴۶٢٢٣۵٩-٠١١ آ﹇︀ی︨   ︫︀ ︀زر﹎︀﹡﹩︋  ︣ای ﹋︧ــ︉ ﹝﹢ارد︋  ﹝︣ا︗︺﹥ و︋ 

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︣زاد ︑﹞︀س﹫ ︑﹙﹀﹟ ٠٩١١٣۵٣٩۵۶٨ آ﹇︀ی ﹝﹠︡س︫ 
 اداره روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹢اری ︨ــ﹞﹠︡ ﹝ــ︡ل ١٣٩۵ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴٣٩ل۴٩ ا︣ان ٩٩ 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩  و   147H0181369 ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
NAACS1HE5GF210087 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︨ــ﹫︡ ︋︀﹇︣ 
︨ــ︖︀دی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۷
۱۷
۷۶
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

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

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ﹝﹙️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س 
﹑︨︐﹫﹉ ،د︨︐﹞︀ل  ︣︡ ا﹡﹢اع ︸︣وف ﹊︊︀ر ﹝︭︣ف ،︎  ر︲﹢ی در︭︠﹢ص︠ 
﹋︀︾︢ی ، ︀ی و ﹇﹠︡ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣:٣٠ روز ﹉ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/١٢ 
︑﹞︡ــ︡ ﹎︣د︡. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹆﹫﹆ــ﹩ و ﹆﹢﹇﹩ د︻﹢ت 
﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ http://dev.aqr.ir ﹝︣ا︗︺﹥ 
و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹝︢﹋﹢ر ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹢﹏ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه 
ــ﹞︀ره   ︫.︡﹫︀﹝﹡ ــ︡ه ا﹇︡ام ــ︣ا︳ ا︻﹑م︫  و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅︫ 

︑﹞︀س ٣٢٠٠١۴٢٠-٠۵١ و ٣٢٠٠١٣٣٨-٠۵١

/ع
۹۷
۱۷
۷۶
۴

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ﹅︣︵ رت ﹁﹙﹥ از﹢︭ ︫ــ︣﹋️ ﹇﹠︡ ﹠ــ︀ران در ﹡︷︣ دارد ﹝﹆︡ار ٧۵٠ ︑ــ﹟ ﹋﹉︋ 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︣︠ــ︡اری ﹡﹞︀ــ︡. ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ٧ روز از ︑︀رــ درج 
︀زر﹎︀﹡ــ﹩ وا﹇︹ در  ﹥ ا﹝﹢ر︋  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋  آ﹎ــ﹩، ︗ــ️ در︀﹁️ ﹁︣م︫ 
ــ﹞︀ره ︑﹞︀س                   ︫ ً︀ ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀ران﹠ ︡﹠﹇ ﹤﹡︀︠︀ران ﹋︀ر﹠ ︨︣ــ︐︀ن︫

۴۶١٢۶٨١۴-٠۵١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.︫︣﹋️ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دت ﹝︐︀ر ا︨️.
︫︣﹋️  ︡﹠﹇ ﹩﹞︀︨﹠︀ران

/ع
۹۷
۱۷
۷۷
۹

︨ــ︣︀ل  ︋︪ــ﹞︀ره  ︗ــ﹢از ︨ــ﹑ح ︫ــ﹊︀ری 
١٨٢۴٣١۶ ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ ا﹇ــ︀ی ︗ــ﹢اد ﹋︀﹝﹏ 
︊︀ز ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥  ︧﹟ زاده︠ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۷
۱۷
۷۶
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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   یکشنبه 5 اسفند 1397 18 جمادی الثانی 1440 24 فوریه 2019  سال سی و دوم  شماره 8911 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

نفت هر هفته در بورس عرضه خواهد شد   بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت: ممکن است مدت زمانی طول بکشد تا فروش نفت در بورس جا بیفتد، اما وزارت نفت هر هفته طالی سیاه 
را در بورس عرضه می کند. سفرهای الزم برای فروش نفت انجام شده است. به دنبال نمایش کارهایم نیستم، چراکه سفرها و مذاکرات باید منفعتی برای کشور داشته باشد و احتمال موفقیت در 

آن باال باشد. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rعدم شفافیت؛ علت ناکارآمدی ارز 4200 تومانی
آنچه منجر به نرسیدن کاالی اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی به دست مردم شد، 
نبود شفافیتی است که در اقتصاد ایران نهادینه شده است. بی شک تنها راهکار 
مبارزه با رانت خواری، ســوء استفاده های اقتصادی، فقیرتر شدن عموم مردم و 
ثروتمند شــدن عده ای خاص، تک نرخی کردن ارز اســت که آثار آن بر اقتصاد 
می تواند مثبت و مطلوب باشد. تا زمانی که ارز تک نرخی نشود و ارز با نرخ های 
مختلف 4200 تومانی تا 8000 تومانی و 14 هزار تومان در بازار معامله شــود 

نمی توان به ریشه کنی فساد اقتصادی امیدوار بود.
در شرایطی که ارز 4200 تومانی به دست برخی می رسد مسلماً سوء استفاده هایی 
مانع از ارزان فروشی می شود، به نحوی که اجناس با قیمت های باالتری به دست 
مردم می رســد؛ از این رو تنها راهکار مطلوب، تک نرخی شدن ارز است. این در 
حالی است که تک نرخی شدن ارز نیازمند شرایط مطلوب سیاسی و اقتصادی 
اســت. در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی و تحریم های اقتصادی و سیاسی 
قرار دارد، امکان تک نرخی شدن ارز بسیار سخت است؛ از این رو تنها راهکاری 
که می تواند مانع سوء استفاده از نرخ ارز شود و بازارها را با تکانه های مختلفی به 
هم نریزد، نزدیک کردن نرخ ارزها به یکدیگر است؛ به این معنا که دولت نرخ ارز 

نیمایی را تقویت کند.
با اینکه از اوایل فروردین 1381 ارز تک نرخی شد، با روی کار آمدن دولت هشتم، 
سیاست های اقتصادی این دولت منجر به چند نرخی شدن ارز شد. از آن زمان 
تا کنون چند نرخی شدن ارز بر بسیاری از مسائل اقتصادی کشور تأثیرات سوئی 
به جای گذاشته است. قطعاً قرار داشتن در جنگ اقتصادی و تحریم های بانکی 
مانع از دسترسی بانک مرکزی به منابع خود نزد سایر کشورها می شود؛ از این رو 
منابع مالی ارزی به دست ما نمی رسد و دولت توان تک نرخی کردن ارز را ندارد.

افزایــش اخیر نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کاالهای اساســی مورد نیاز مردم 
می شود؛ توصیه می شود در چنین شرایطی دولت کاالهای اساسی را به صورت 
یارانه ای و به صورت بی واســطه در اختیار مردم قرار دهد؛ چیزی شــبیه دوران 
جنگ تحمیلی که واردات در اختیار دولت بود و ســازمان های مختلفی از جمله 
فــوالد تا کاغذ، چوب، لوازم خانگی و اقالم خوراکی، کاالهای وارداتی را به مردم 

می رساندند.
به هر حال اینک امکان تأسیس نهادهایی شبیه نهادهای ذکر شده در زمان جنگ 
وجود ندارد؛ دولــت باید تالش کند اختالف نرخ ارز پایین و باال را کمتر کند و 
مانع نوسانات شدید بازار شود. کوتاه کردن دست واسطه از بازار، امر بسیار حائز 
اهمیتی است. آســیب پذیری مردم بیش از این صالح نیست، از این رو اعطای 
یارانه نقدی یا جنسی همانند دوره جنگ که توسط بسیج اقتصادی و کوپن انجام 

می گرفت، تأکید می شود. 
توجه به اقشــار ضعیفی که تحت پوشــش کمیته امداد یا بهزیستی هستند، 
بازنشستگانی که حقوق های پایین دارند یا کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت 
می کنند، بسیار حائز اهمیت است. توجه دولت به خانواده های نیازمندی که تحت 

پوشش هیچ ارگان حمایتی نیستند نیز بسیار ضروری است. 
افزایش 30 درصدی ارز در یک هفته به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و این مسائل 
بر اقتصاد کشور و معیشت مردم تأثیرات سوئی به جای می گذارد. کنترل و نظارت 
بر بازار ارز و نزدیک کردن نرخ ارز به یکدیگر تنها راهکاری است که در حال حاضر 

می تواند از افزایش تبعات اقتصادی بر پیکره جامعه جلوگیری کند.

اظهارات نابجا ممنوع!
رسول جهانگیری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اظهارات محمد 
طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: نباید صحبت هایی 
شود که در بازار تقاضای کاذب ایجاد شود، زمانی که من یک مسئولیت خاصی را 
عهده دار می شوم در زمانی که کشور در شرایط خاصی به سر می برد باید بدانم اگر 
کاال به اندازه نیاز هم در کشور وجود دارد با یک اظهار نظر نسنجیده ممکن است 

با کمبود آن کاال مواجه شویم.

یادداشت
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 اقتصــاد  افزایــش قیمت شــدید 
مســکن و فاصله قیمت ها با توان خرید 
متقاضیــان، رکود ســنگینی را در بازار 
معامــالت مســکن رقم زده اســت. از 
طرفی در شــرایط فعلی افزایش سقف 
وام خرید مســکن نیز بــه دلیل تبعات 
تورمــی آن، همچنین ناتوانی خانواده ها 
در بازپرداخت اقساط و کمبود ظرفیت 
منابع بانکی امکان پذیر نیســت. در این 
بین وزارت راه و شهرســازی به منظور 
تولید  مسکن،  بازار  کنترل 
400 هزار واحد مســکونی 
را تا ســال 98 برنامه ریزی 
کرده اســت. بدین منظور 
زمین هــای  از  اســتفاده 
پروانه  تأمیــن  و  دولتــی 
ساخت رایگان مشوق هایی 
است که برای انبوه سازانی 
کــه در طرح هــای وزارت 
مشارکت  شهرسازی  و  راه 
نظر گرفته شده  در  کنند، 

است.
افزایــش عرضه  هر چنــد 
می توانــد تســکین دهنده 
اگر  ولی  باشد،  بازار مسکن 
ایــن انبوه ســازی ها بدون 
نباید  باشد،  مالحظات الزم 
انتظــار تأثیــر چندانی در 
تنظیم بازار مسکن داشت. بخصوص اگر 
واحدهای آماده شده با قیمت روز به بازار 
عرضه شود که در این صورت مردم توان 
خریــد آن ها را نخواهند داشــت. در این 
بین اعمال دو سیاست زیر توسط وزارت 
راه و شهرســازی در این انبوه سازی ها، 
موجب می شــود طیف های بیشــتری از 
جامعــه با توان مالی خــود از این طریق 

صاحب خانه شوند:
دریافت  بین  زمانی  فاصله  ایجاد   )1
برای  ساخت:  هزینه  و  زمین  هزینه 
خرید مســکن در روش هــای معمول، 

خانواده هــا باید پس انداز کافی داشــته 
باشــند. ولی به دلیل هزینه های باالی 
اجاره بهــا، چنین امکانــی برای عمده 
خانواده های مســتأجر وجود ندارد. هر 
چند این انبوه ســازی ها قرار اســت در 
شهرهای جدید و با استفاده از زمین های 
دولتی صــورت پذیرد، امــا وزارت راه 
و شهرســازی قرار نیســت مانند طرح 
مســکن مهر، هزینه زمیــن را از قیمت 
تمام شــده مســکن حذف کند. با این 
وجود وزارت راه و شهرســازی می تواند 
واحدهای سفارش شده را پیش فروش 
کــرده و البته انتقال مالکیت زمین ها را 
برای مــدت معینی به تأخیــر بیندازد. 
یعنی در عمل متقاضیان در یک فاصله 
زمانی کوتاه هزینه ســاخت مســکن را 
پرداخت کننــد و بعد از تحویل گرفتن 
واحدهــای خود، در اقســاط بلند مدت 
هزینه زمین را پرداخت نمایند. در این 

صورت با گذشــت زمان و توسعه بیشتر 
شهرهای جدید، ســود ناشی از افزایش 
قیمت زمین هــا به مصرف کننده نهایی 

و دولت تعلق خواهد گرفت.
به  مالکیتی  واســطه  تبدیــل   )2
مدیریتی در فرایند تولید مســکن: 
وزارت راه و شهرسازی می تواند سیاست 
»تبدیــل واســطه مالکیتــی در فرایند 
تولید مســکن به واســطه مدیریتی« را 
در پروژه هــای خود اجرا کنــد. در این 
سیاســت، واسطه های مالکیتی از چرخه 
تولید حذف شده و سازنده تبدیل به یک 
واسطه مدیریتی می شود که حق الزحمه 
یا اجــرت خدمــت ارائه شــده خود را 
دریافت می کنــد. بنابراین انگیزه باالیی 
بــرای تکمیل و تحویل بــه موقع پروژه 
دارد. از طرفی با پیــش فروش واحد ها، 
مصــرف کنندگان، مالــک خانه های در 
حال ساخت خواهند بود و نه سازندگان. 

الزم به ذکر اســت این پیش فروش باید 
به قیمت تمام شده انجام شود و نه قیمت 
روِز بازار تا در نتیجه کاهش قیمت مسکن 
بــرای مصرف کننده نیز حاصل شــود. 
بنابراین ســود حاصل از سرمایه گذاری 
در فرایند ساخت، از فروشنده به مصرف 
کننده منتقل می شود که این امر فرصت 
ســوداگری را از سودجویان بازار مسکن 
می گیرد. بدین ترتیب منفعت ناشــی از 
نهاده ها و تســهیالت ارائه شده از سوی 
دولت، به جای واســطه ها مســتقیماً به 

گروه های هدف تعلق می گیرد. 
الزم به ذکر اســت یکــی از طرح های 
موفق اجــرا شــده تولید مســکن در 
زمین های دولتی، طرح »مسکن ویژه در 
شــهر تهران« بود که با اســتفاده از دو 
سیاست ذکر شــده اجرا گردید و هیچ 
نیازی هم به استفاده از منابع بانکی در 

آن نبود.

دو راهکار برای وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل خانه دار شدن مردم

دولت چگونه می تواند مردم را خانه دار کند؟
یارانه و بنزین در صحن مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد 
علی مطهــری مبنی بر حذف همه دهک های 
یارانــه بگیــر و پرداخت یارانه صرفــاً به افراد 
تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی و با 
افزایــش یارانــه نقدی دهک هــای کم درآمد 
جامعه مخالفت کردنــد. همچنین مجلس با 
»سهمیه بندی بنزین« مخالفت کرد. نمایندگان 
مجلس در جریان بررسي جزئیات الیحه بودجه 
سال 98 کل کشور، با پیشنهاد اختصاص ماهانه 
24 لیتر در ماه به ازای هر نفر مخالفت کردند.

مردم چقدر پول در بانک ها دارند؟

بانک مرکــزی رقم کل ســپرده های بخش 
غیردولتی نزد بانک ها و مؤسســات اعتباری 
غیربانکی را در 9 ماه سال جاری 1.719 هزار 

میلیارد تومان اعالم کرد.

 کاهش31 درصدی
کشتار دام صحت ندارد

محمود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی گفت: 
کاهش 31 درصدی کشتار دام سبک صحت 
ندارد. اگر چه آمار کشتار دام را دامپزشکی باید 
اعالم کند، اما امسال نسبت به سال گذشته در 
کشتارگاه ها به صورت رسمی 10 تا 1۵ درصد 

کاهش کشتار داشتیم.

بانک مرکزی شرکت متناظر با 
اینستکس را معرفی می کند

روابط عمومی بانک مرکزی گفت: با اینکه ابزار 
اعالم شده از طرف سه کشــور اروپایی برای 
تجارت و کانال مالی با ایران بســیار کمتر از 
تعهد اروپایی ها برای جلوگیری از شکســت 
برجام می باشد، لیکن برای نشان دادن تعامل 
بزودی شــرکت متناظر با آن را که در جریان 
تأسیس می باشد، جهت شروع همکاری با اروپا 

معرفی می کند.
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یکی از طرح های 
موفق اجرا شده 
تولید مسکن در 
زمین های دولتی، 
طرح »مسکن ویژه 
در شهر تهران« 
بود که با استفاده 
از دو سیاست ذکر 
شده اجرا گردید و 
هیچ نیازی هم به 
استفاده از منابع 
بانکی در آن نبود

بــــــــرش

 احمد حاتم یزدی
 اقتصاددان و مدیرعامل پیشین بانک صادرات

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ اول)
 ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ 
ا︨︐﹠︀د ︑︊︭︣ه ۴ ︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب ︨︀ل 
٩٧ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹁︣وش ︫︪︡ا﹡﹌ ﹉ ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ 
وا﹇︹ در ︠﹫︀︋ــ︀ن رازی-︗﹠︉ ︠﹫︣﹥ ده آ︋︀دی از 
︵︣﹅ ﹝︤اــ︡ه ﹋︐︊﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
 ️﹁︀ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و در ︉︧﹋ ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞
﹁ــ︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ واــ︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣داری 
ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١  ــ︀︫  ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ــ︀︋ 
ــ︣﹋️ در  ــ︍︣ده︫   ︨︼﹚︊﹞ .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
﹥ ︮﹢رت ﹡﹆︡  ﹝︤ا︡ه ﹝︺︀دل ٣٠٢/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋ 
︀ً ︫︣داری  ️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︲﹞﹠ ﹡︀﹝︲ ︀
در رد ــ︀ ﹇︊ــ﹢ل ﹨︣ــ﹉ از ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ ﹝︐ــ︀ر 
 ﹏﹢︑ ︡ه و︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا ️﹚﹞ ﹟︣︠ا︨️. آ
️ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ــ︣داری  ﹋︀︎
︀︎ــ︀ن و﹇ــ️ اداری رأس ︨ــ︀︻١۴:١٠️روز  ︑ــ︀ 
︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ٩٧/١٢/٢٢ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹝︤ا︡ه 
﹝ــ﹢رخ  ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥  روز   ︊︨︮ــ︀︻١٠️ رأس 
٩٧/١٢/٢٣ در ﹝﹏ ︨ــ︀﹜﹟ ︗﹙︧ــ︀ت ︫ــ︣داری 

︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︊︤وار  ﹫︡ ︻﹙﹩ ﹋﹢︫﹊﹩-︫︣دار︨   ︨

/ع
۹۷
۱۷
۷۳
۹

 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ﹩﹎آ
︨︣︐︀ران  ︣﹋️ ر﹁︀ه︎  ︀﹝︡اران︫   ︨﹩﹞︀﹝︑ ﹤︋
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٨٨١١ اداره ︔︊️ ︫︣﹋︐︀ی 
﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ٨۶٠٢٣۴۴٩۶ ا︻﹑م   ︫︀  ︋︪︡ــ﹞
﹝﹩ دارد ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︀︮︊ــ︀ن ︨ــ︀م ︋ــ﹥ ︑︀رــ ٩٧/١٢/١٨ در 
︨ــ︀︻️ ٨ ︮︊ــ در آدرس ﹝︪ــ︡ ﹝﹆︡س 
خ ︫﹫︡ ﹡﹢اب ︮﹀﹢ی د﹨﹛ -﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری 
.︡︀ن ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ︑︪﹊﹫﹏ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د﹝ا
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹢︲ــ﹢ع ا﹡ــ﹑ل 
︫ــ︣﹋️ ر﹁︀ه ︎︨︣ــ︐︀ران ︠﹢ا﹨︡ ︋ــ﹢د و از 
︑﹞︀﹝ــ﹩ ︨ــ︀﹝︡اران د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ﹎ــ︣دد در 

︗﹙︧﹥ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
︫︣﹋️ ر﹁︀ه ︎︨︣︐︀ران ︫︣ق 

/ع
۹۷
۱۷
۷۲
۲

/ع
۹۷
۱۷
۷۲
۶

 فراخوان تجديد مناقصه عمومى 
سازمان ملى استاندارد ايران

 ﹉  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ︣ان ︋︀ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٢٧٧١٣٨٠ در ﹡︷︣ دارد︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ا
 ︀ ︣ د︧﹈ ﹨﹞︣اه︋  ︪︐﹫︊︀ن ﹝︊︐﹠﹩︋   ︎﹤︧﹡ ﹤﹫︑ ️︗ ﹩︧﹫︵︀﹠︽﹞ ︀ز  ︡︣﹈ د︨︐﹍︀ه ذ︠﹫︣ه︨  ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
ــ﹞︀ره ٢٠٩٧٠٠٣٠٠١٠٠٠٠٠۶    ︫﹤ ﹡︭︉ ، راه ا﹡︡ازی و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︑︖﹫︤ات آ﹝﹢زش و ﹡﹍︡اری از ︑︖﹫︤ات ︋ 

 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از
﹫︪ــ﹠︀د                                   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑ــ︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از در﹎︣ ــ﹥ ذ﹋ــ︣ ا︨ــ️ ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏︋  ﹐زم︋ 
﹥ آدرس                                         ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋ 
 ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م  www.Setadiran.ir
︀ز﹡︡.   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ــ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 

.︡ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ︀رج از در﹎︀ه︨  ﹫︪﹠︀د ﹨︀ی وا︮﹙﹥︠   ︎﹤︋
.︫︡︀  ︋٩٧/١٢/۵ ﹤︊﹠︪﹊ روز ﹤﹡︀﹞︀ ١- ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 

٩٧/١٢/١١ روز ︫﹠︊﹥  ︑︀ر :️︀︨ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ️﹁︀ز﹝︀﹡﹩ در ️﹚﹞ -٢
٩٧/١٢/٢۵︀د:  روز ︫﹠︊﹥ ︑︀ر﹠︪﹫  ︎﹤ز﹝︀﹡﹩ ارا ️﹚﹞  -٣

. ٩٧/١٢/٢۶ ︀ر︑ ︊︮ ١١ ️︻︀︨  ﹤︊﹠︪﹊  روز : ︀﹨ ️﹋︀︎ ﹩︀︪﹎۴- ز﹝︀ن ︋︀ز
︀﹋️ ﹨︀ی  ︎ ﹤ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹢︭ ﹫︪︐︣ در︠  آدرس د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 

︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ا︣ان ﹙﹢ارا︨︐︀﹡︡ارد-︨   ︋- ﹩︐︺﹠  ︮︣  ا﹜︿:  ﹋︣ج-︫ 
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ۴١٩٣۴-٠٢١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩:٣٨٨١١۶ / م ا﹜︿:۴۴٠٩

                        .︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م: ٨٨٩۶٩٧٣٧-٨۵١٩٣٧۶٨ ︑﹞︀س
 ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ا︣ان 

/ع
۹۷
۱۷
۷۲
۱

ا﹠︖︀﹡︉ ﹝︧ــ︺﹢د ﹝︀رو︨ــ﹩ ﹝﹢︫ــ﹊﹩ ﹝︀﹜﹉ ︠﹢دروی 
︎︥و ۴٠۵ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︣︋︀﹡﹩ ۴٣٩ ق ٨٣ ا︣ان ٧۴ 
و ︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡﹥ NAAM01CA7BE035733 و ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 12489249082 ︋﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش 
︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁ــ︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠ــ﹢درو وا﹇︹ در 
 ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ ︫︣ ︀ن﹊﹫︎
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎
/ع
۹۷
۱۷
۷۴
۷

︨ــ﹠︡ ، ︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت  ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︎︀﹜︦ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤ ١٨٠CC﹝ــ︡ل ١٣٨٨ ر﹡ــ﹌ آ︋ــ﹩ ︋ 
٧۶١٧٨ ا︣ان ٧۶۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 04120 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩  ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ 8716218︧ــ﹟ را︨︐﹍﹢ ︵︣﹇﹩ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ︀وک  ز﹨ــ︣ا  ا﹠︖︀﹡ــ︉   ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ﹋︀رت  ا︮ــ﹏ 
ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ۴۵١٠٠۶۶٢٣۶ ﹝︐﹢﹜︡   ︫﹤  ︋︡﹝﹞ ︡︣ز﹡ــ﹁
 ٩۴١١١١٨٠١  ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ︀    ١٣٧١/١١/٢٣
﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ار︫︡  ﹝﹫﹊︣وب ︫﹠︀︨﹩ 
︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

ا︨️. /ع
۹۷
۱۷
۷۴
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۷
۱۷
۷۴
۱

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨﹠︡  ︠﹢دروی ︨﹢اری ︎︥و ︎︀رس  ﹝︡ل 
١٣٨٢ ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴٧۵ ج ۴٧ 
ا︣ان ۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر٢٢٨٢٨١١۴۴١٨ و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ 82800848 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︺︭﹢﹝﹥ ︨ــ︍︀﹨﹩ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ



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

شرایط خصوصی سازی آموزش پزشکی فراهم نیست   ایرنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: خصوصی سازی آموزش پزشکی امکان پذیر نیست. سعید نمکی در پاسخ به این پرسش که 
اگر شرایط برای خصوصی سازی آموزش پزشکی فراهم باشد، سازوکار آن چه خواهد بود، اظهار داشت: شاید بتوان در رشته هایی مانند پیراپزشکی از طرف دولت سرانه آموزشی را پرداخت کرد و بخش خصوصی 

آموزش ها را ارائه کند که در این خصوص هم فکر می کنم شرایط این کار چندان فراهم نیست.

وزیر علوم خبر داد
افزایش وام های دانشجویی در سال 98

ایســنا: وزیر علوم از تصویب نهایی 
افزایش مبلغ انواع وام های دانشجویی 

در سال 98 خبر داد.
دکتر منصور غالمی، ضمن بیان این 
مطلب اظهار کــرد: تصویب افزایش 
مبلــغ انــواع وام هــای پرداختی به 
دانشجویان متقاضی این نوع وام ها در 
سال آینده شامل همه وام ها از جمله 

وام ویژه دکتری خواهد بود. وزیر علوم خاطرنشان کرد: میزان ودیعه مسکن دانشجویان 
نیز سال گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه شد و احتماالً اگر منابع مالی صندوق 
رفاه دانشجویان اجازه دهد، میزان ودیعه مسکن دانشجویان نیز پس از تصویب نهایی 

بودجه سال آینده، افزایش خواهد یافت.

با موافقت نمایندگان
مهلت پرداخت اقساط جریمه غیبت از خدمت عمومی 

تمدید شد
خانه ملت: نمایندگان مردم در خانه 
ملت با تمدید مهلت پرداخت اقساط 
جریمه غیبــت از خدمت عمومی تا 

پایان سال 98 موافقت کردند.
نمایندگان در نشســت علنی صبح 
دیــروز مجلس و در جریان بررســی 
جزییات بخش درآمدی الیحه بودجه 
ســال 98 کل کشور، با بند الحاقی 3 

تبصره 11 مــاده واحده این الیحه موافقت کردند. در بند الحاقی 3 تبصره 11 ماده 
واحده الیحه بودجه سال 98 کل کشور آمده است؛ دولت مکلف است اقساط جریمه 
غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت 
اقساطی این جریمه ها بوده اند تا پایان سال 1398 وصول و به حساب خزانه واریز کند. 
افرادی که تا پایان سال 1398 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب 

محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می شوند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش خبر داد
دانش آموزان ایرانی ۴9۰۰ ساعت بیشتر از دیگر کشورها 

درس می خوانند
فارس: معــاون توســعه مدیریت و 
پشــتیبانی وزیر آموزش و پرورش با 
بیان اینکه در حال تدوین پیش نویس 
قانون اداری و مالی خاص هســتیم، 
گفت: دانش آموزان در ایران 13 هزار 
و900 ســاعت درس می گذرانند در 
حالی کــه این نرخ در جهان کمتر از 
9000 ساعت است و روی ساماندهی 

منابع اثر می گذارد. علی الهیار ترکمن در پاسخ به این پرسش که مگر خود آموزش و 
پرورش نباید نسبت به حل این موضوع اقدام کند، گفت: شورای عالی انقالب فرهنگی، 
مجلس و دیگر نهادها هم بر آموزش و پرورش نظارت دارند. البته شروع کار با ماست و 
حمایت شورای عالی انقالب فرهنگی را هم می خواهد. وی با اشاره به توزیع نامتعادل 
منابــع در آموزش و پرورش، ادامه داد: نســبت توزیع معلم به دانش آموز در مناطق 
مختلف متفاوت و نامتوازن اســت؛ در برخی مناطق یک به 43 اســت. یک جا 1 به 
5 است و مدارسی هم با یک دانش آموز اداره می شوند. الهیار ترکمن درباره پیشنهاد 
مطرح شده مبنی بر نصف شدن تعداد نیروها، دوبرابر شدن حقوق آن ها و بهره وری 
سه برابر و اینکه تا چه حد عملیاتی است؟ گفت: این موضوع به هیچ وجه در دستورکار 

فعلی ما نیست و تالش ما رعایت عدالت کامل حقوق معلمان است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
توانایی ارسال ماهواره را تا ارتفاع 5۰۰ کیلومتری داریم

صنعتی  دانشــگاه  رئیــس  فارس: 
امیرکبیر گفــت: ما توانایی ارســال 
ماهواره را تــا ارتفاع 500 کیلومتری 
داریم و می توانیم ماهواره ای بر اساس 
اســتانداردهای بین المللــی طراحی 
کنیم. سیداحمد معتمدی افزود:این 
موضوع نشان می دهد در هر جایی که 
حاکمیت و نظام اراده کند به اهداف 

دست یافته ایم. وی خاطرنشان کرد: با اقداماتی که صورت گرفته میزان قراردادهای 
صنعتی ما در سال های اخیر 2.5 برابر شده ضمن آنکه تعداد شرکت های دانش بنیان 
پذیرش شده از 16 شرکت به 137 شرکت افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در 
اصالح ساختار در تالش هستیم در اجرای امور انعطاف پذیری الزم را داشته باشیم، 
اضافه کرد: هر بخش صنعتی ســاختار و شرایط خاصی را دارد و با برنامه ریزی های 

مناسب می توان با استفاده از توانمندی های کشور اقدام به رفع نیازها کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی خبر داد
تدارک بسته های ارزان سفر برای نوروز 98

میزان: علی اصغر مونسان؛ معاون 
رئیس جمهوری و رئیس ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری در مــورد برنامه های 
این ســازمان برای نوروز 98 گفت: 
خوشــبختانه در ایام نــوروز 97 به 
لحاظ کیفیت شاهد اتفاقات خوبی 
در بخش گردشگری بودیم، به دلیل 

آنالین بودن و سرعت باالی پاسخگویی، آمار شکایت ها در نوروز امسال به حداقل 
رسید، امسال هم برنامه ها و اقدامات مناسبی برای ایجاد نوروزی بانشاط تدارک 

دیده شده است.
وی ادامه داد: ستاد های خدمات سفر که به شکل دایمی در طول سال فعال هستند 
از یک ماه قبل به شکل مستمر و جدی در استان ها به ریاست استانداران و در سطح 
ملی جلسات خود را تشکیل داده اند، بسته های سفر ارزان برای ایام نوروز تدارک دیده 
شــده است به این معنی که اگر گردشگران از حمل و نقل ریلی استفاده کنند و در 

اقامتگاه های سنتی اسکان داشته باشند، می توانند بسته سفر ارزان را تجربه کنند.
مونســان افزود: خوشــبختانه با همراهی بخش خصوصی و هتل ها، امسال هم در 
تعطیالت نوروز افزایش قیمت در این بخش را نخواهیم داشت، همچنین نوروزگاه ها 
در تمام اســتان ها با هدف معرفی آداب و رســوم و ایجاد فضایی شاد و بانشاط برپا 

خواهد شد.

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش بیان کرد
چالش بودجه ای مدارس خارج از کشور در سال آینده

ایسنا: رئیس مرکز امور بین الملل 
و مدارس خارج از کشــور وزارت 
آمــوزش و پــرورش با اشــاره به 
درنظر گرفتن بودجه 207 میلیارد 
تومانی بــرای مدارس خــارج از 
کشــور در ســال آینده گفت: با 
ایــن نــرخ ارز در ســال آینده با 
محدودیت هایی برای اداره مدارس 

خارج از کشور روبه رو می شویم.غالمرضا کریمی اظهار کرد: یکی از اقداماتی 
که باید به همین دلیل انجام دهیم کاهش شــمار معلمان اعزامی به مدارس 
خارج از کشــور اســت. یکی از برنامه های ما این است که هر شخصی را که 
تمایل داشــت به تبعیت از همسرش به خارج از کشور برود جذب و حقوق 
ریالی برای وی برقرار کنیم تا از این طریق بخشــی از محدودیت بودجه ما 

جبران شود.

خـــبر

خبر

پنجم   گروه جامعه/محمود مصدق  
اسفندماه هر ســال به بهانه بزرگداشت 
دانشــمند شــهیر ایرانی؛ خواجه نصیر 
الدین طوســی، روز مهندس نام گرفته 
است. مناسبتی که به بهانه آن می توان 
بــه برخــی از چالش هــای پیش روی 
فعــاالن این حرفــه بویژه مهندســان 
همچون نقایص قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان اشــاره کرد و برای از 

میان برداشتن آن اهتمام نمود.
به گفته مهندســان این قانون که بیش 
از 20 ســال از تصویــب آن می گــذرد 
تاکنون نتوانسته اســت آنگونه که باید 
انتظارات بهره برداران، مهندسان و حتی 
مســئوالن حوزه مسکن و شهرسازی را 
برآورده کند. همین موضوع سبب شده 
تا مجلس و وزارت راه و شهرســازی از 
مدت هــا پیش از این، در پی اصالح این 

قانون باشند.
حال پرســش این است که نقاط ضعف 
و کمبودهــای این قانون چیســت و آیا 
اصــالح آن می تواند به بهبود ســاختار 
مهندسی ساختمان و نیز ارتقای ایمنی 

در این عرصه کمک کند.

 کنترلی بر فرایند شهرسازی نیست
دکتر طاهره نصر؛ عضو شــورای مرکزی 
ســازمان نظام مهندسی کشور به برخی 
از نقاط ضعف این قانون اشاره می کند از 
جمله اینکه کنترلی بر فرایند شهرسازی 
نیست و به بیانی دیگر آیین نامه ای برای 
نوشــته نشده است.  کنترل شهرسازی 
این در حالی اســت کــه در بند 4 ماده 
2 قانــون بــه ترویج اصــول معماری و 
شهرســازی و در بند 7 همین ماده نیز 
به آســایش مردم به عنوان بهره برداران 

فضاهای شهری اشاره شده است. 
وی ادامه می دهد: از دیگر نقاط ضعفی 
که می توان در قانون فعلی به آن اشــاره 
کرد تهیــه و تنظیم مبانی قیمت گذاری 
خدمات مهندســی است. بایستی مبانی 
قیمت گــذاری با توجه بــه خدماتی که 

مهندسان ارائه می دهند، مورد بازنگری 
قرار گیرد. 

رئیس گروه تخصصی معماری ســازمان 
نظام مهندسی کشور سپس به بحث بیمه 
ساختمان می پردازد و می گوید: بیمه کیفیت 
ساخت نیز از مواردی است که می بایست در 
قانون بیشتر مورد توجه قرار می گرفت که 
اگر چنین بود، شاهد بافت های فرسوده ای 
که ناشی از ساختمان هایی با عمر 18سال 

است، نبودیم. 

 هیچ کس از این قانون راضی نیست
مهنــدس جابــر نصیری؛ مدیر ســابق 
کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی 
هم با تأکید بر این که قانون فعلی نظام 
مهندســی ســاختمان دارای ایرادهای 
عمده ای اســت به قدس می گوید: این 
قانون باید اصالح شود، چون هیچ کسی 
نیست که از آن راضی باشد. حتی برخی 
از مهندســان نیز به دلیــل نقص قانون 
موجود گرفتار مشکالت حقوقی و دادگاه 

شده اند.
وی در همیــن زمینــه می افزایــد: در 
کشور به تعداد انگشتان دست یک فرد، 
ســاختمانی وجود ندارد کــه مطابق با 
قانون نظام مهندسی مصوب سال 74 و 
آیین نامه کنترل ساختمان مصوب سال 
83 احداث شــده باشــد، یعنی در کل 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
در ساخت ســاختمان اجرا نشده ضمن 
اینکه هنــوز مــاده 4 آیین نامه اجرایی 
مصــوب 75 حتی تا 30 درصد هم اجرا 

نشده است.
وی با بیــان این که برنامه اصالح قانون 
نظام مهندســی در اختیار سازمان نظام 
مهندسی قرار نگرفته تا در مورد آن نظر 
داده شــود، می گوید: ما اطالع دقیقی از 
این برنامه نداریــم، چون یکی می گوید 
دولت الیحه اصالحیه داده و آن دیگری 
می گوید طرح از سوی مجلس ارائه شده 
است. ما هم نمی دانیم باالخره این طرح 
اســت یا الیحه و یکی از ایرادهای ما به 

این برنامه نیز همین موضوع است.
وی تصدیگــری حداقلی دولت در حوزه 
یــاد شــده را از جملــه نــکات مهمی 
می داند کــه باید در طــرح و یا الیحه 
مــورد نظر مجلس و دولــت پیش بینی 
شــود و می افزاید: یعنی از وزارت راه و 
شهرسازی تا شهرداری ها باید فعالیت ها 
را به بخش خصوصی بسپارند. البته این 
موضوع مستلزم آن اســت که عالوه بر 
قوانیــن ، دیــدگاه مدیران هــم به این 
ســمت برود چــون در حــال حاضر نه 
قوانین درستی برای بخش خصوصی در 
بخش ساخت و سازها داریم و نه بخش 
دولتی حاضر است از تصدیگری در این 

حــوزه دل بکند این موارد باید اصالح و 
در طرح یا الیحه مورد نظر دیده شود.

 اگر دولت الیحه بدهد...
حمیــد بنایی؛ عضو کمیســیون عمران 
مجلس شــورای اســالمی هم با اشاره 
به ضــرورت اصالح قانــون فعلی نظام 
مهندســی به قدس می گوید: به دولت 
اعــالم کردیم که اصالحیــه را در قالب 
الیحــه بیــاورد. خیلی هم بــه انتظار 
نشستیم و با وزیر قبلی و معاونان ایشان 
صحبت کردیم که قــول دادند تا اوایل 
ســال 97 الیحه مورد نظــر را تکمیل 
و به مجلس ارســال کننــد، اما دولت 
به تعهدش عمل نکــرد؛ بنابراین ما در 
کمیســیون در حال ادامه بررسی طرح 
اصالح قانون نظام مهندســی هستیم به 

قبل  چنــدی  که  طوری 
کلیــات آن بــه تصویب 
و  رســید  کمیســیون 
جزییــات آن هم در حال 
با  بررســی اســت.  وی 
تأکید بر ایــن که اعتقاد 
نماینــدگان  در مســائل 
مربــوط به اجرایــی، به 
از طرح  الیحــه بیشــتر 
اســت، می افزایــد: چون 
طرح بیشــتر دارای نقص 

اســت به همین دلیل ما در 
مجلــس اصرار داریم کــه دولت در این 
زمینــه الیحه بدهد. یعنی کمیســیون 
هنــوز آمادگی دارد تا اگــر دولت برای 
اصالح قانون نظام مهندسی الیحه بدهد 

روی آن فکر کند. 
وی در پاســخ به این پرســش که آیا طرح 
اصالح قانون نظام مهندســی همه ایرادات 
این قانون را برطرف می کند؟ می گوید: االن 
این نقد هم مطرح است. البته شاید این طرح 
ضعف هایی داشته باشد چون بعضی از اعضای 
سازمان نظام مهندسی و فعاالن این حوزه 
تماس می گیرند و مسائلی را مطرح می کنند 
که نشان می دهد این طرح هم ایراداتی دارد.

کارشناسان در گفت و گو با قدس از نقایص قانونی 2۰ ساله می گویند

ضرورت اصالح در قانون نظام مهندسی 

کمیسیون عمران 
مجلس هنوز 

آمادگی دارد تا 
اگر دولت برای 

اصالح قانون نظام 
مهندسی الیحه 

بدهد روی آن فکر 
کند

بــــــرش

   خیانت کارگر قدیمی به صاحبکار سابق

خط قرمز: فرمانده انتظامی خراســان رضوی از دستگیری دو 
عامل دســتبرد به گاوصندوق یک شرکت در مشهد و سرقت 

170 میلیون تومان وجه نقد خبر داد.

 سرقت 170 میلیونی با تبر و قمه 
ســردار محمد کاظم تقوی در تشریح این خبر گفت: گزارش 
ســرقت به عنف با تهدید قمه و تبر از یک شــرکت در مشهد 
پلیس را بر آن داشــت با توجه بــه اهمیت موضوع به صورت 

ضربتی وارد عمل شود.
وی افزود: در این رابطه دســتورات الزم به فرماندهی انتظامی 
مشهد صادر شــد و طرح ویژه شناسایی و دستگیری عامالن 
سرقت در دستور کارپلیس قرار گرفت. فرمانده انتظامی استان 
خراسان رضوی گفت: بررسی های اولیه تیم های دایره تجسس 
کالنتری شــهید نواب صفوی مشهد حاکی از آن بود که اوایل 
بامداد پنجشنبه گذشته دو نفر که تبر و قمه در دست داشتند 
وارد محل مذکور شده و با تهدید و توسل به زور 170 میلیون 

تومان وجه نقد از داخل گاوصندوق به سرقت بردند.
این مقام انتظامی افزود: مأموران کالنتری شهید نواب صفوی 

که دقایقی پس از ارتکاب سرقت در محل حاضر شده بودند با 
همکاری کارکنان این شرکت یکی از عامالن سرقت را که تبر 
به دست داشت در حال فرار دستگیر کردند، اما همدست قمه 
به دست او سوار بر موتورسیکلت بدون پالک از محل گریخت.

 طراح سرقت، کارگر سابق شرکت بود
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی ادامه داد: متهم 46 ساله 
که بررسی سوابق او نشــان می داد دارای سابقه کیفری است 

در تحقیقات پلیسی ناچار به بیان حقیقت شد و همدست 24 
ساله اش را معرفی کرد. وی افزود: اعترافات متهم پرونده پرده از 
یک راز برداشت و آن هم این بود که همدست او، کارگر قبلی 
شرکت مذکور بوده و با توجه به اطالعاتی که از میزان نگهداری 
وجه نقد و دیگر مسائل مربوط به محل داشته، نقشه سرقت را 

طراحی و همراه با او مرتکب جرم شده اند.
ســردار تقوی خاطرنشــان کرد: تحقیقات تیم دایره تجسس 
کالنتری شهید نواب صفوی با ردزنی های گسترده و کنترل و 
مراقبت های پوششی ادامه یافت و پلیس پس از چند روز، متهم 
24 ساله پرونده را نیز در اقدامی غافلگیرانه و پس از هماهنگی 
با مقام قضایی، داخل منزلي مسکونی در منطقه مهرگان مشهد 
و زمانی که قصد رفتن به شهرســتان چناران داشت، دستگیر 
کردند. وی با اشاره به این مطلب که اموال سرقتی از این متهم 
کشف و تحویل شاکی پرونده شده است به مدیران شرکت ها، 
مؤسسه ها، واحدهای اقامتی و پذیرایی و... توصیه کرد هنگام به 
کارگیری و استخدام کارگر دقت کافی را داشته باشند.از سوی 
دیگر ضمن توجه به رعایت حد و مرزهای اطالعات مالی و... از 

تجهیزات کنترلی و بازدارنده از سرقت ها استفاده کنند.

عامالن سرقت 170 میلیونی وجه نقد دستگیر شدند

خط قرمز

اجاره مانکن نیمه برهنه برای تبلیغات لباس!

9 فروشگاه به خاطر تبلیغات غیراخالقی پلمب شدند
عقیل رحمانی: با دستور جانشین سرپرست 
دادســرای انقالب مشهد، 9 فروشگاه که برای 
تبلیغات البسه مانکن نیمه برهنه اجاره کرده 

بودند، شناسایی و پلمب شدند.
فضای مجازی در کنار کاربردهای مفیدی که 
دارد می تواند زیان های فراوانی هم داشته باشد، 
گاهی این زیان می تواند موجب گسترش فساد 
و بی بندوباری و... شــود. در حالی که این فضا 
مانند شمشــیر دولبه عمل می کند، در کنار 
خوبی های ذکر شده، برخی افراد بدون توجه 
به فرهنگ عمومی جامعه در این فضا دســت 
به اقدامات مجرمانه ای می زنند که هر از چند 
گاهی رسانه ها به نمونه هایی اشاره و اخبار آن ها 

را منتشر می کنند.

 باز هم اقدام غیراخالقی در بستر 
اینستاگرام!

در همین راســتا چندی پیش کارشناســان 
پلیس فتای خراسان رضوی در پی رصد های 
شــبانه روزی و پایش فضــای مجازی متوجه 
وجود تبلیغات غیراخالقی و غیرقانونی در این 
فضا شدند. در بررسی های تکمیلی کارشناسان 
پلیس ایــن نتیجه حاصل شــد که چندین 
فروشگاه لباس که در نقاط مختلف شهر مشهد 
واقع شــده بودند، برای فروش کاالهای خود 
دست به تبلیغات عجیب و غریبی در صفحات 

اینستاگرام زده اند. 
این اقدام مجرمانه در حالی بود که در شــاخه 
دیگری از تحقیقات صورت گرفته مشــخص 
شد یک وجه مشــترک بین تمامی تبلیغات 
وجود دارد و آن هم این است که مانکن تمامی 
تبلیغات صورت گرفته در حالت های مختلف، 

یک نفر است.
پــس از جمــع آوری اطالعات اولیه توســط 
کارشناسان پلیس فتای اســتان، موضوع به 
پلیس اماکــن فرماندهی انتظامی خراســان 
رضوی اطالع داده شد. مأموران پلیس اماکن 
هم در ادامه برای کســب تکلیف ماجرا را به 

دستگاه قضایی منعکس کردند.

 پلمب فروشگاه های خاطی
همزمان با ارائه گزارش اولیه و اقدامات صورت 
گرفته به دستگاه قضایی، قاضی دشتی فدکی 
رســیدگی به موضوع را به صــورت ویژه ای 
در دســتورکار خود قــرار داد و در پی آن هم 
دستور شناســایی عامالن این اقدام و پلمب 
فروشگاه های متخلف را هم صادر و در اختیار 

مأموران گذاشت.
به همیــن واســطه مأموران پلیــس اماکن 
فرماندهــی انتظامی به قید فوریت و طی یک 
سلسله عملیات هماهنگ به محل 9 فروشگاه 
شناسایی شده که اقدام به تبلیغات غیراخالقی 
کرده بودند مراجعه و پس از شناســایی مالک 

فروشگاه آنجا را پلمب کردند. در ادامه مالکان 
متخلف فروشگاه های مذکور همراه با پرونده 
انتظامی تنظیمی به دادسرای انقالب مشهد 
هدایت شدند تا مقام قضایی در رابطه با جرایم 

صورت گرفته تصمیم گیری کند.

 هر تبلیغ 200 هزار تومان!
بنابر گزارش قدس، بر همین اساس هم پرونده 
تبلیغات خالف شرع و قانون روی میز جانشین 
دادسرای انقالب مشهد قرار گرفت که پس از 
آن پرونده از سوی جانشین سرپرست دادسرای 
انقالب مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه 
این اقدامات مشخص شد، زن جوانی که نقش 
مانکن را در این پرونده ایفا کرده است برای هر 
حضور در تبلیغات غیراخالقی، 200 هزار تومان 

دریافت می کرده است.
کمی بعد و پس از رسیدگی اولیه به پرونده، در 
حالی که هویت مانکن هم مورد شناسایی قرار 
گرفته بود، دستور دستگیری وی نیز صادر و در 

اختیار مأموران قرار گرفت.
این اقدام قضایــی در حالی صورت گرفت که 
با دستور جانشین سرپرست دادسرای انقالب 
مشهد شناســایی دیگر عوامل دخیل در این 
جرم و همچنین دیگر فروشگاه های احتمالی 
که به این شــیوه دســت به تبلیغ زده اند، در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه 
اجتماعی جوانان:

 »یارانه« جایگزین ضامن 
در وام ازدواج می شود

ایسنا: سکینه سیف جمالی؛ سرپرست دفتر 
برنامه ریزی و توســعه اجتماعــی جوانان با 
بیان اینکه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج برای هر فرد زوج متقاضی 30 میلیون 
تومان با دوره بازپرداخت 5 ساله و با دریافت 
یک ضامن معتبر و ســفته امکان پذیر است، 
افزود: طبق تبصره 16 الیحه بودجه ســال 
98 کل کشور، بانک مرکزی می تواند یارانه 
پرداختی به اشــخاص را به عنوان تضمین 
بپذیــرد. وی در ادامه تأکید کرد: همچنین 
بر اســاس تبصره مذکور، به منظور حمایت 
از ازدواج، بانک مرکزی موظف است از محل 
پس انداز جاری و قرض الحســنه سیســتم 
بانکی کشور، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
را به متقاضیانی کــه تاریخ عقد آن ها پس 
از یکم فروردین ســال 96 اســت و تاکنون 
نکرده انــد، دریافــت  قرض الحســنه   وام 
 30 میلیون تومان و با اولویت پرداخت کند.

یک مدیر در وزارت بهداشت مطرح کرد
 سطح سواد سالمت 

مردان ایرانی کمتر از زنان

جمعیت،  ســالمت  دفتر  مدیرکل  فارس: 
خانواده و مدارس وزارت بهداشــت با اشاره 
به اینکه فوت ناشی از بیماری های روان در 
مردان چهار برابر زنان اســت، گفت: مردان 
بیش از زنان در معرض عوامل تهدید کننده 

سالمت قرار دارند.
حامــد برکاتی با اشــاره به اینکــه مردان 
بیــش از زنــان در معرض عوامــل تهدید 
کننده ســالمت قرار دارند، افــزود: مردان 
بیــش از زنــان ســبک زندگی نادرســت 
و ناســالم دارنــد همچنین ســطح ســواد 
 ســالمت مردان پایین تــر از زنان اســت. 
وی ادامه داد: چاقــی، اضافه وزن، چربی و 
فشــار خون باال و اعتیــاد پنج عامل تهدید 
کننده ســالمت مردان در کنــار تصادفات 
است. برکاتی گفت: زنان 2 تا 3 درصد بیشتر 
از مردان واجد بیمه های عمومی و مکمل اند؛ 
همچنین در مردان ابتــال به بیماری روانی 

منجر به مرگ چهار برابر زنان است.

یک مسئول در معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری:

۱۷ کشور مصرف کننده 
داروهای زیستی ایرانی 

هستند

زیســت فناوری  توسعه  ســتاد  ایسنا:دبیر 
ریاســت جمهوری  علمی وفناوری  معاونــت 
دربــاره وضعیــت داروهای زیســتی تولید 
شده در کشور، گفت: وضعیت ایران در این 
حوزه بســیار مناسب است و در حال حاضر 
داروهای تولید شــده در کشور به 17 کشور 
دنیا صادر می شــود. مصطفی قانعی گفت: 
کســی تصور نمی کرد ایرانی که روزی یک 
کشــور واردکننده داروهای زیستی بود، به 
یک صادرکننــده تبدیل شــود و داروهای 

تولیدی در داخل، به 17 کشور صادر شود.
قانعی، صرفه جویی ارزی ناشی از تولید این 
داروها در کشــور را حدود یک میلیارد دالر 
در سال برآورد کرد و افزود: اکنون داروهای 
زیســتی در صدر داروهای وارداتی به کشور 
قرار دارند و برنامه ستاد این است که تا سه 
ســال آینده همین میــزان واردات را هم با 

تولید داخلی تأمین کنیم.

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r 8911 یکشنبه  5 اسفند 1397 18 جمادی الثانی 1440 24 فوریه 2019  سال سی و دوم  شماره 

3000737274
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمائید      
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روزنامـه صبـح ايـران

نيمى از ظرفيت ذوب آهن اصفهان خالى است اصفهان- قدس:  رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: مشكل اصلى شركت ذوب آهن مربوط به تأمين مواد اوليه بويژه سنگ آهن 
است كه منجر به خالى ماندن نيمى از ظرفيت توليدى اين شركت شده و توليد اقتصادى اين شركت را متأثر ساخته است. محمدرضا پورابراهيمى حمايت از واحدهاى توليدى كشور در شرايط كنونى را بيش از 

هر زمان ديگرى مهم و ضرورى دانست و اظهار كرد: براى حل اين مشكل به دنبال راه حل هاى اساسى در كميسيون اقتصادى مجلس هستيم.

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

واگذارى  از  درحالى كه  قدس   اراك/   
شركت ها و صنايع دولتى مانند «آذرآب» و 
«هپكو» در استان مركزى به عنوان طرح هاى 
ناموفق خصوصى سازى ياد مى شود و بسيارى 
از خوانندگان گزارش هاى پيگيرانه قدس را 
در خصوص تجمع هاى كارگرى و اعتراضات 
از  ورشكستگى  اساس  بر  شركت ها  اين 
از خوانندگان  بسيارى  براى  و  نبرده اند  ياد 
حال  مى كند  تداعى  ناخوشايند  خاطره اى 
قرعه واگذارى به پااليشگاه امام خمينى(ره) 
و نيروگاه شازند افتاده است. هرچند كه خبر 
واگذارى پااليشگاه هاى كشور سابقه اى هفت 
بازمى گردد،  سال 1390  به  و  داشته  ساله 
اما شنيده مى شود احتماالً 80 درصد سهام 
بخش  اختيار  در  اراك  شازند  پااليشگاه 
خصوصى قرار گيرد و 20 درصد باقيمانده 
جهت تعامل و همكارى و پيگيرى كارهايى 
دولت  اختيار  در  دارند  مجوز  به  نياز  كه 
قرار بگيرد. در سال گذشته بحث واگذارى 
بخش  به  خمينى(ره)  امام  نفت  پااليشگاه 
قرار  نفت  وزارت  كار  دستور  در  خصوصى 
گرفت، خبر واگذارى اين پااليشگاه كه يكى 
از راهبردى ترين پااليشگاه هاى نفت كشور 
همان  از  مى شود  محسوب 
بلند  را  مخالفان  صداى  ابتدا 
مختلفى  اظهارنظرهاى  و  كرد 
اين  بودن  اشتباه  با  رابطه  در 
اقدام در گوشه و كنار به گوش 
رسيد. اين در حالى است كه در 
اين مدت بسيارى از مسئوالن 
استانى ازجمله آيت اهللا قربانعلى 
نماينده  درى نجف آبادى 
ولى فقيه در استان مركزى، على 
ابراهيمى نماينده مردم شازند 
در مجلس، على اكبر كريمى و 
سيد مهدى مقدسى نمايندگان 
مردم اراك، كميجان و خنداب 
از  بسيارى  و  اسالمى  در مجلس شوراى 
را  كار  اين  صاحبنظران  و  كارشناسان 
بسيار خطرناك دانسته و نسبت به عواقب 

آن ها بارها و بارها هشدار داده اند. 

مخالفت با اين اقدام كه تاكنون از تريبون هاى 
از جمله رسانه ها، مجلس و حتى  مختلف 
نماز جمعه اعالم  شده است، اما به نظر مى رسد 

كه خللى در تصميم دولت نداشته است.

  پرده بردارى امام جمعه
نماينده ولى فقيه در استان مركزى و امام جمعه 
اراك پيش  از اين در خطبه هاى نماز جمعه 
اظهار كرد: واگذارى نيروگاه حرارتى شــازند 
غيركارشناسى اســت و واگذارى آن بدون 
كارشناسى الزم مشكالتى را براى كشور به 

وجود مى آورد كه قابل جبران نيست.
آيــت اهللا قربانعلى درى نجف آبــادى كه از 
مخالفان جدى اين واگذارى اســت و بارها 
در خطبه هاى نماز جمعه در اين مورد تذكر 
داده است در يكى از همين سخنرانى ها اعالم 
كــرد: «برخى با پرونده و آمار ســازى قصد 
دارند، بگويند اين پااليشــگاه زيانده است؛ 
چطور ممكن اســت چنين مجتمع بزرگى 
زيانده باشد كه روزانه 17 و نيم ميليون ليتر 
بنزين سوپر و سه ميليون ليتر بنزين هواپيما 
توليد مى كنــد، مگر از ايــن روند پيگيرى 
خصوصى سازى و آمارسازى دروغين خيانتى 
بزرگ تر هم سراغ داريم؟» نماينده ولى فقيه 
در اســتان مركزى دريكــى از خطبه هاى 
نماز جمعه اراك همچنين از پيشنهاد رشوه 
براى سكوت در برابر جريان خصوصى سازى 
پااليشــگاه پرده برداشــت و عنــوان كرد: 

شخصى به عنوان كارشناس تماس گرفت 
كه بيايد ما را ببيند و دراين باره البد توجيه 
كند يا با هديه اى ما را مجبور به ســكوت 
كند در حالى  كه به عنوان نماينده ولى فقيه 
در اســتان مركزى قدمى از منافع كشور 
عقب نشــينى نمى كنم و اجــازه نمى دهم 
غارتگــران براى غــارت بيت المال اقدامى 
كننــد و تا زنــده هســتم در مقابل اين 

دغل بازى سودجويان مى ايستم.»

 ورود به بحران
در حالى  كه پااليشگاه نفت امام خمينى(ره) 
توليد روزانه 16 ميليون ليتر بنزين يورو 4، 
12 ميليون ليتر نفت گاز، چهار ميليون ليتر 
نفت كوره، 3 هزار و 200 مترمكعب گاز مايع، 
800 مترمربع پروپيلين، 400 تن گوگرد و 
چهار ميليون ليتر سوخت هواپيما توليد كرده 
و يكى از بزرگ ترين شركت هاى پااليش نفت 
جمهورى اسالمى ايران محسوب مى شود و 
نقش بســزايى در صنعت حمل ونقل كشور 
دارد، اما عده اى ســعى دارند تا آن را زيانده 
معرفى كنند! در همين راستا نماينده مردم 
شازند در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره 
بــه واگذارى ناموفق و طرح هاى مشــابه در 
اين استان ابراز مى كند: شركت هپكو را هم 
باقيمتى پايين تر از قيمت واقعى به سهامداران 
واگذار كردند و لذا اين امر بيانگر آن اســت 
كه نه تنها شفاف سازى صورت نگرفت بلكه 

يك رانت هم پشت قضيه بود.على ابراهيمى 
با بيان اينكه همين مشكل براى شركت  مادر 
تخصصى آذر آب اتفاق افتاد و اين شركت را 
با ورشكستگى، تعطيلى و اعتراض كارگرى 
روبه رو كرد، بيان مى كند: تجارب خوبى در 
زمينه واگذارى ها در اين استان وجود ندارد و 

از اين  رو مخالف واگذارى پااليشگاه هستيم.

  اجراى اشتباه اصل 44
وى ابــراز مى كند: البته بايــد اضافه كرد در 
اين راستا مخالفتى با اصل 44 قانون اساسى 
نداريم و معتقديم اصلى مهم است و به عنوان 
يك قانون بايد در كشــور عملياتى شود، اما 
متأسفانه در سال هاى گذشته شاهد اجراى 
غلــط آن در واگذارى شــركت ها به بخش 
خصوصى بوده ايم به  طورى  كه امروز بسيارى 
از واحدهاى صنعتى در پى واگذارى به بخش 

خصوصى از بين رفتند و نابود شدند.
وى با بيان اينكه انتقال پااليشگاه شازند به 
بخــش خصوصى براى چرخــه حمل ونقل 
كشــور خطرناك اســت، تأكيد مى كند: بر 
همين اســاس با انتقال پااليشگاه شازند به 

بخش خصوصى مخالف هستم.
ابراهيمــى مى افزايــد: بنــده به ســازمان 
خصوصى ســازى، وزارت امــور اقتصادى و 
دارايــى و وزارت نفــت كه به فكــر انتقال 
پااليشگاه شازند به بخش خصوصى هستند، 
هشــدار مى دهم كه در افــكار خود در اين  
ارتباط تجديدنظــر كنند، زيرا با اين انتقال 
با دست خودمان پااليشگاه شــازند را وارد 
چالش و بحران مى كنيم. وى يادآور مى شود: 
ازجمله عواملى كه ســبب شده مسئولين 
اســتانى و بنده مخالف واگذارى پااليشگاه 
باشــيم اين اســت كه اوالً در كشور فرد يا 
بخش توانمند در حوزه نفــت وجود ندارد 
كه بخواهد مديريت پااليشگاه را در اختيار 
بگيرد، از طرفى ســهام پااليشگاه در قالب 
سهام عدالت قرار است در بورس واگذار شود 
كه اين به منزله جابه جايى است كه در شرايط 
كنونى و باوجود تحريم ها به صالح نيســت 

پااليشگاه از اختيار حاكميت خارج شود.

نمايندگان مردم اراك با واگذارى پااليشگاه مخالف هستند

نيروگاه«شازند» در صف خصوصى  سازى

ايجاد 15 هزار طرح اشتغال زايى توسط بنياد بركت
ياســوج – قدس:  مديرعامل بنياد 
بركت وابسته به ســتاد اجرايى فرمان 
امام(ره) گفت: براى ســال آينده افزون 
بر 15 هزار طرح اشتغال زايى در سطح 
اين بنياد  مناطق محروم كشور توسط 

هدف گذارى شده است.
ســعيد جعفرى بيان كرد: بــا اجراى اين 
تعداد طرح اشــتغال زايى افزون بر 23 هزار شغل مســتقيم ايجاد خواهد شد. وى 
تصريح كرد: از مجموع حدود 41 هزار شغل مستقيم ايجادشده در سال جارى توسط 
ســتاد اجرايى فرمان امام(ره)، سهم بنياد بركت از اين تعداد 18 هزار مورد با حدود 

10 هزار طرح اشتغال زايى بوده است.
جعفرى يادآور شــد: رويكرد و سياست راهبردى بنياد بركت و ستاد اجرايى فرمان 
حضرت امام(ره) توانمندســازى و اجراى طرح هاى اجتماع محور در ســطح مناطق 
محروم كشور است. بنا بر گفته وى ستاد اجرايى فرمان امام(ره) در چند سال گذشته 
بيش از 40 هزار پروژه را با سرمايه گذارى افزون بر 500 هزار ميليارد ريال در سطح 

كشور راه اندازى كرده  است.

صنايع خوزستان اشتغال ايجاد نمى كنند
اهواز- قدس:  اســتاندار خوزســتان در 
تخصصى  كارگــروه  پانزدهمين جلســه 
اشــتغال اظهار كرد: در خوزســتان تعداد 
صنايع مــادر، صنايــع بــزرگ و صنايع 
ســرمايه بر قابل  مالحظه اســت، اما اين 
انجام  با سرمايه گذارى هاى  صنايع معادل 
 گرفته اشــتغال ايجاد نمى كنند. غالمرضا 
شريعتى بابيان اينكه سرمايه گذارى هايى كه بايد در حوزه هاى پايين دستى خوزستان 
انجــام مى گرفت، به علت جنگ و عزيمت تجار از اين اســتان انجام نگرفت، افزود: 
خوزستان به دليل قابليت هايى كه داشته، سرمايه گذارى هاى انجام  گرفته در آن در 
حوزه صنايع مادر و بزرگ بوده است و اين شرايط باعث شده تا استان خوزستان منشأ 

توليدات مختلف در ديگر نقاط كشور شود.
اســتاندار خوزســتان با بيان اينكه مســائل زيســت محيطى رغبت را براى 
ســرمايه گذارى در استان كم كرده اســت، تصريح كرد: دولت تالش و توجه 
ويژه اى به خوزســتان داشــته اســت تا بتوانيم عقب ماندگى هــا را در بحث 
ســرمايه گذارى در حوزه صنايع پايين  دستى استان جبران كنيم.  پروژه هاى 
مختلفى نيز در اين زمينه در استان اجرايى و يا در حال اجرا است. وى عنوان 
كرد: خوزستان پس از عسلويه دومين توليدكننده محصوالت پتروشيمى در 
كشــور اســت و بايد اين توليدات تا زنجيره نهايى در استان ادامه پيدا كنند 
و نبايد محصوالت توليدشــده در همان مراحل ابتدايى از اســتان خارج و در 

مناطق ديگر اشتغال ايجاد كنند.

تشكيل 50 گردان سايبرى در استان كرمان
كرمان-قدس:  فرمانده ســپاه ثاراهللا 
اســتان كرمان با اشــاره بــه برگزارى 
دوميــن گردهمايــى فعــاالن فضاى 
مجــازى در كرمان در آينده اى نزديك 
اظهار كرد: حدود 50 گردان ســايبرى 
كه اعضاى هر گردان حدود 50 تا 70 
نفر است در استان كرمان تشكيل  شده 

است كه بايستى روى محتواى آن بيشتر كار شود.
ســردار غالمعلي ابوحمزه در همايش شهداى رســانه گفت: قرار بر اين شده 
كه در راســتاى تحقق بيانات و دستورات رهبر معظم انقالب در زمينه فضاى 

مجازى در رسانه اقداماتى در اين حوزه صورت گيرد.

خداحافظى امام جمعه زاهدان

زاهدان- قدس:  آيت اهللا عباســعلى سليمانى 
امام جمعه زاهدان، در خطبه هاى نماز جمعه از 
مردم سيستان و بلوچستان خداحافظى كرد وى 
علت اين كناره گيرى را تفكر زيباى رهبر معظم 

انقالب مبنى بر جوان گرايى عنوان كرد.
وى افزود: البته چون بنده نماينده خبرگان 
رهبرى هســتم قطعاً تا پايــان دوره پيگير 
مسائل استان سيستان و بلوچستان خواهم 
بــود و بعضــى از كارهــا را از طريق حوزه 

نمايندگى تعقيب خواهم كرد.
وى ادامه داد: اما نگاه رهبر معظم انقالب و دفتر 
حضرت آقا مسئله جوان گرايى است كه نام من 
هم در اين ليســت قرارگرفته است كه به گفته 
رئيس دفتر مقام معظم رهبرى بنده اولين شهيد 
اين تفكر زيبا هستم كه در ادامه نيز ساير عزيزان 

به اين شهادت نائل مى شوند.
آيت اهللا عباسعلى سليمانى گفت: از همه مردم 
عذرخواهــى مى كنــم و حالليــت مى طلبم و 
اميدوارم مردم عزيز استان كاستى ها، ضعف ها و 
نارسايى ها را بر من ببخشيد و قطعاً من هركجا 
باشــم دعاگوى لطف مردم شيعه و سنى استان 

سيستان و بلوچستان خواهم بود.

15 اسفند «روز ملى درياچه 
اروميه» در تقويم

اروميــه- قدس:  معــاون محيط زيســت 
انسانى ســازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
15 اســفند به عنوان روز ملى درياچه اروميه 
نام گذارى مى شود.مسعود تجريشى در نشست 
خبرى با اصحاب رســانه با اشــاره به اينكه با 
توجــه به اهميت احياى درياچــه اروميه و با 
همفكرى تاريخ شناسان استانى 15 اسفندماه 
به عنــوان روز ملى درياچــه اروميه در تقويم 
كشور نام گذارى مى شود، اضافه كرد: در سفر 
آينده معاون اول رئيس جمهور به اســتان اين 

امر به صورت رسمى اعالم خواهد شد.

خبر

واگذارى نيروگاه 
حرارتى شازند 
غيركارشناسى 
است و واگذارى آن 
بدون كارشناسى 
الزم مشكالتى را 
براى كشور به وجود 
مى آورد كه قابل 
جبران نيست

بــــــــرش

خبر

خداحافظى امام جمعه زاهدان

آيت اهللا عباســعلى سليمانى زاهدان- قدس:  آيت اهللا عباســعلى سليمانى زاهدان- قدس:  آيت اهللا عباســعلى سليمانى 

ميهن

تعداد طرح اشــتغال زايى افزون بر 

شريعتى بابيان اينكه سرمايه گذارى هايى كه بايد در حوزه هاى پايين دستى خوزستان 

است كه بايستى روى محتواى آن بيشتر كار شود.
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خاور سیر مشهد
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14577 و شناسه ملی 10380302104

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.03.21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد نامه ش��ماره 972.128.4285مورخ1397.03.21سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 16372مورخ1397.03.29سازمان هواپیمایی کشوری 1� آقای علی یعقوبی به 
شماره ملی 6519867551 به سمت رئیس هیئت مدیره 2� آقای ناصر ناصری بحرآباد به شماره ملی 0939521245 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3� خانم مریم عدسی به شماره ملی 0732164109 به سمت عضو هیئت مدیره 4- آقای هاشم سلیمانی نسب به شماره ملی 0936768339 به سمت 
مدیر عامل )خارج از س��هامداران و هیئت مدیره( برای مدت دوس��ال برگزیده ش��دند ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 

سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )389228(
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آگهی تغییرات شرکت پیشگامان احیا آبخیز شرق
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28362 و شناسه ملی 10380437415

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.07.07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای سعید فیروزی به سمت مدیر عامل ورئیس 
هیئت مدیره کد ملی0070895295- خانم نرگس کفایی نژاد اصفهانی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی1288178239 -خانم 
زهرا ژیان جباری س��مت عضو هیئت مدیره کد ملی0934253501 ش��رکت برای مدت باقیمانده و تا تاریخ 1397.11.24 انتخاب گردیدند 
2- کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آوررس��می و بانکی با امضاء مدیرعامل ) آقای سعید فیروزی کد ملی0070895295( همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )389227(
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آگهی تغییرات شرکت اندیشه پژوهان نوین چمران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58099 و شناسه ملی 14005795997

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.11.01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سید جالل الدین حسینی واعظ، به شماره ملی 0922985601، 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- آقای س��ید س��جاد انوش��ه، به شماره ملی 0922749612، به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای 
حمیدرضا صدرزاده خراسانی، به شماره ملی 0922795411، به سمت عضو هیئت مدیره 4- خانم رفعت حسینی واعظ، به شماره ملی 4879656127، به 
سمت عضو هیئت مدیره 5- آقای سیدرضا امیری بایگی، به شماره ملی 0922266913، به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
-کلیه اسناد و اوراق بهادار، تعهدآور و اداری شرکت، از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )389207(

آگهی تغییرات ش�رکت مسکن آزاد 
پیام اس�کان مهر ش�رکت تعاونی به 
ش�ماره ثبت 33980 و شناسه ملی 

10380491187
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397.08.10 و نام��ه ش��ماره 
228461 م��ورخ 1397.09.01 اداره تعاون کارورفاه 
اجتماع��ی مش��هد تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
1-صورت های مالی )ترازنامه، سود و زیان( سال 
96 به تصویب رس��ید 2- روزنامه قدس خراسان 
ب��ه عن��وان روزنام��ه کثی��ر االنتش��ار جه��ت درج               

آگهی های شرکتی تعیین گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )389146(
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آگهی تغییرات شرکت ماهان گاز طبس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 122 و شناسه ملی 10840014388
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سیدجعفر موسویان به شماره ملی 0839421796 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای مسعود حسین ملک زاده به شماره ملی 0383729671 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
راضیه موسویان به شماره ملی 0940941120 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت آقای سیدجعفر موسویان )مدیر عامل( به همراه امضای 
یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر ش��رکت معتبر می باش��د و نامه های اداری و عادی با امضای آقای سیدجعفر موسویان )مدیر عامل( به همراه 

مهر شرکت دارای اعتبار است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )389262(

/ع
97
17
72
7

آگهی تغییرات شرکت ماهان گاز طبس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 122 و شناسه ملی 10840014388
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,04,18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقایان سید جعفر موسویان بشماره ملی 
0839421796و مسعودحس��ین ملک زاده بش��ماره ملی 0383729671 و خانم راضیه موس��ویان بش��ماره ملی 0940941120بعنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره و آقای س��عیدرضا ملک زاده بش��ماره ملی 0064755444 و خانم س��یده بهاره موسویان بشماره ملی 0830000860 بعنوان اعضای 
عل��ی الب��دل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. 2 - آقای داوود عظیمی به ش��ماره ملی 0839512147 به س��مت ب��ازرس اصلی و آقای جالل 
نعمتیان به شماره ملی 0839526148 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 96 مورد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )389263(تصویب قرار گرفت. 

/ع
97
17
72
8

آگهی تغییرات شرکت تعاونی صیادی 
فانوس ماهیان خلیج فارس گروه 

چهارهزاروپانصدوهشتادوپنج شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 9712 و شناسه ملی 

10960037195
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
م��ورخ 1397,10,20 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د:                                                                                               
مل��ی  ش��ماره  ب��ه  مه��دی  دهق��ان  -محم��د 
3501569122 به س��مت عضو علی البدل هیئت 
مدی��ره تعاون��ی ب��رای م��دت باقیمان��ده یعنی 

1398,12,8نتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بوشهر )389531(

/ع
97
17
72
9

برگ سبز سند کمپانی و کارت سوخت موتور سیکلت 
طرنا CDI125 مدل 1391 رنگ قرمز آلبالوئی به شماره 
 NID2986124 انتظامی 28432/767 شماره موتور 
و شماره شاس��ی NID***125B9100376 به مالکیت 
س��عید راه چمنی مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
97
17
71
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند کمپانی و کارت خودروی سواری 
پرای��د هاچ بک مدل 1374 رنگ س��فید به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   12 ای��ران  441س87  انتظام��ی 
00842400 و شماره شاس��ی S1442274111671 به 
مالکی��ت حلیمه ارباب��ی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
97
17
72
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی سواری پیکان1600i مدل 1383 
رن��گ س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 518ج32 
ای��ران 12 ش��ماره موت��ور 11284018442 و ش��ماره 
شاس��ی 10015863 به مالکیت فریب��ا بهرامی مطلق 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
97
17
67
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان��ه س��اختمانی ب��ا ک��د نوس��ازی 
18-42-5-1 واق��ع در گلبهار مفقود 
اعتب��ار س��اقط  از درج��ه  و  گردی��ده 

می باشد. 
/ع
97
17
71
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
97
17
72
0

برگ س��بز خودروی س��واری پراید 131  مدل 1392 
به ش��ماره انتظامی 161 ن 79 ایران 12 شماره موتور 
 NA411100D1309821 4985471  و شماره شاس��ی
ب��ه مالکیت جواد اکبری  مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، کارت ماشین وکارت سوخت خ��ودرو وانت 
پیکان مدل 1386 به شماره موتور11486027276  و 
شماره شاسی 31627286 و شماره انتظامی 247 ب91 
ای��ران 36 بنام حجیه خانم مه��ری فرزند علی اکبربه 

ش ملی 0938511181  مفقود شده واعتبار ندارد.

/ع
97
17
71
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خودروی س��واری هاچ بک 206TU3 مدل 
1397 رنگ س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 576د94 
ایران 74 شماره موتور 182A0016210 و شماره شاسی 
NAAP03EE0JJ524189 به مالکیت شاهین امین پور  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
97
17
76
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خودروی س��واری کار س��وزوکی گرند 
ویتارا2400CC مدل 1389 رنگ سفید روغنی به شماره 
 J24B1084042 انتظامی 331ط39 ایران 12 شماره موتور
ب��ه   NAAS39SE9AK013132 شاس��ی  ش��ماره  و 
مالکیت مهدی جلیلی ف��ر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
97
17
76
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
97
17
75
8

کارت دانش��جویی اینجانب س��جاد منص��وری فرزند 
علی اصغر به   شماره دانشجویی 94244002170013 
صادره از دانش��گاه علمی کاربردی خانه کار مش��هد 
مفق��ود گردیده اس��ت از یابنده تقاض��ا می گردد با 

شماره تلفن 09157976501 تماس حاصل نمایند.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مهندسی مشاور طوس آب

 )سهامی خاص( به شماره ثبت 3115 

و شناسه ملی 10380190168
الع��اده ش��رکت  ف��وق  عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه 
مهندسی مشاور طوس آب راس ساعت 13 روز 
چهارش��نبه مورخ 1397/12/15 در محل شرکت 
واقع در مش��هد – بل��وار ارش��اد – خیابان پیام، 

نبش پیام4، شماره 14 تشکیل می گردد.
از کلی��ه س��هامداران محت��رم دع��وت می گردد 
در جلس��ه مذکور شرکت ویا نس��بت به معرفی 

نماینده اقدام نمایند.
دستور جلسه :1- الحاق موضوع به مفاد ماده 2 

)موضوع شرکت ( اساسنامه 
 هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور طوس آب   

/ع
97
17
75
9
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

 دســتگیری چند تن از کارمندان جهاد کشــاورزی سیستان و بلوچستان   مهر: دادســتان زاهدان از دستگیری تعدادی از کارمندان جهاد کشاورزی سیســتان و بلوچستان در ارتباط با قاچاق 
سازمان یافته دام خبر داد. حجت االسالم علی موحدی راد با اشاره به اینکه تاکنون چندین نفر در رابطه با قاچاق گسترده و سازمان یافته دام در سیستان و بلوچستان دستگیر شده اند، اظهار داشت: پرونده 

قاچاق دام در استان درحال بررسی است و تاکنون نیز 3 تن از کارمندان جهادکشاورزی دستگیر شده و 2 تن دیگر از دالالن بازار دام که با آنان در ارتباط بودند نیز بازداشت شده اند.

بی پولی و رابطه آن با کاهش قدرت نظامی آمریکا
هرچند ترامپ گفته بود همه ســربازان خود را از ســوریه خارج خواهد کرد 
اما دیروز کاخ ســفید اعالم کرده است که 200 تفنگدار این کشور به عنوان 
حافظ صلح در سوریه باقی خواهند ماند. اگرچه در زمان تصمیم ترامپ برای 
خروج نیروهایش از سوریه، وزیر دفاع این کشور و برت مک گورک نماینده 
آمریکا در ائتالف ضدداعش در اعتراض به این تصمیم استعفا دادند و ترامپ 
هم گفت ظرف 60 روز ســربازان از سوریه خارج خواهند شد اما اکنون در 
حالی که حدود ســه ماه گذشته و خبری از خروج نیست، کاخ سفید اعالم 
کرده است که 200 سرباز خود را در سوریه حفظ خواهد کرد تا به برقراری 

صلح کمک کنند.
تصمیم ترامپ برای خروج از ســوریه در زمان خــود با مخالفت های جدی 
انجام شد اما کمی که زمان گذشت، معلوم شد این تصمیم خیلی هم جدی 
نیست و می تواند هم در زمان و هم در تعداد سربازان خارج شونده تغییراتی 
رخ دهد. شــاید به همین خاطر هم بود که ســناتور جمهوریخواه، لیندسی 
گراهام، نهــم دی، پس از دیدار و گفت وگو با رئیس جمهوری آمریکا، گفت: 
ترامپ چیزهایی در مورد خروج از ســوریه گفته که او نمی دانسته و اکنون 

احساس بهتری نسبت به این تصمیم دارد.
این ســناتور جمهوریخواه در حســاب کاربری خود در توییتر نیز نوشت که 
طرح ترامپ در مورد خروج نیروها از ســوریه به   شکلی انجام خواهد گرفت 
»که اطمینان حاصل شده باشد، یک: داعش به طور کامل از بین رفته  است، 
دو: در نهایت، ایران قرار نیســت جای خالی را پر کند، سه: متحدان کرد ما 

تحت حفاظت خواهند بود«. 
با این سخنان می شد فهمید که آنچه ترامپ گفته تنها بخشی از یک تصمیم 
بوده و احتماالً بخش های دیگری هم بعداً به آن اضافه شده است که از جمله 
آن هایی بود که گراهام درباره صحبت های ترامپ منتشــر کرد. در حقیقت 
ترامپ کوشیده با جوسازی هم فضای داخل کشورش را مدیریت کند و هم 

نگاهها را متوجه متحدان خود کند.
آمریکا می داند که از پس هزینه های ســربازانش در سوریه برنخواهد آمد اما 
دلش هم نمی خواهد داعش را از دســت بدهد بنابراین اخیراً خبرهایی مبنی 
بر جابه جایی تروریستهای داعشی در مرزهای عراق و ورود آن ها به این کشور 
منتشــر شده است. از آن سو، آمریکا نگاهی هم به برخی نیروهای کرد موافق 
خود دارد و می خواهد آن ها را تقویت کند تا جای خالی سربازانش را پر کنند. 
شاید هم به همین دلیل است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، 
بارها تهدید کرده که با حمله ای گسترده نیروهای کرد »یگان های مدافع خلق« 
را سرکوب خواهد کرد. ترکیه این نیروهای متحد آمریکا را گروهی تروریستی 

و همدست »حزب کارگران کردستان« )پ ک ک( می داند.
اما این تنها بخش جدی ماجرا نیســت چرا که واشنگتن می کوشد نیروهای 
اروپایی را هم به ســوریه وارد کند چراکه پاتریک شنهن، سرپرست وزارت 
دفاع آمریکا هفته پیش به کشورهای اروپایی سفر و تالش کرد این کشورها 
را برای اعزام نیرو به ســوریه پس از خروج نیروهای آمریکایی متقاعد کند. 
مجمــوع این اتفاقات بیانگر آن اســت که آمریکایی هــا برنامه خاصی برای 
سوریه دارند و نخواهند گذاشت ســوریه به سادگی از دستشان خارج شود 
بنابراین ضمن حفظ کانون بحران تالش می کنند از قدرت گرفتن نیروهای 
ســوری و همپیمانان آن جلوگیری کنند. این کار فعاًل با نگه داشــتن 200 
سرباز و حفظ احتمالی یک پایگاه نظامی بزرگ انجام خواهد شد و در آینده 
همین پایگاه محل جدی برای کمک رســانی به نیروهای تروریســت مورد 

حمایت آمریکا خواهد بود.
اما آنچه در این میان نباید از نظر دور شــود مسئله کاهش شدید توان مالی 
آمریکا برای مانورهای بیشــتر قدرت در جهان است که عماًل آن را با مشکل 
جدی حفظ ســربازانش در خــارج از آمریکا مواجه کــرده و به همین دلیل 
می کوشــد جای ســربازانش را با نایبانش پر کند اما ایران باید به هر شــکل 
ممکن مانع از شکل گیری یک کانون تروریستی جدید در منطقه شود و شاید 
به همین دلیل است که شــمخانی دیروز گفته است: به زودی تحّول مهمی 

در زمینه ارتقای قدرت بازدارندگِی مقاومت در سوریه مشاهده خواهد شد.

 سیاست/ آرش خلیل خانه  طرح فروش 
بازار که  خودرو به قیمت 5 درصد حاشیه 
راهکاری سریع و معقول  بود  دولت مدعی 
برای کنترل وضعیت آشفته بازار این کاالی 
سرمایه ای است و بنا بود طی چند ماه این 
بازار را دست کم به تعادل نزدیک کند، حاال 
نه تنها گرهی نگشوده که بالی جان رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم شده 
است تا آنجا که دیروز زمزمه هایی از استیضاح 
او در مجلس بلند شد. این طرح اگرچه در 
روزهای آخر صدارت بر وزارتخانه صمت از 
سوی محمد شریعتمداری و البته به پیشنهاد 
خودروسازها به دولت ارائه و شاید بهتر باشد 
گفته شود تحمیل شد، اما عمالً رضا رحمانی 
وزیر جدید اجرای آن را عهده دار شده و البته 
تاکنون نیز تمام قد از این طرح و از موضع 
خودروسازان دفاع کرده است.با وجود مجوز 
خودروسازها برای فروش 20 درصد از تولید 
خود که مدعی هستند در ماه های اخیر دو 
برابر هم شده به صورت فروش فوری و به 
قیمت 20 درصد حاشیه بازار و در حالی که 
طرح های پیش فروش دو خودروساز دولتی 
یعنی ایران خودرو و سایپا به تاریخ تحویل 
تیرماه سال 99 رسیده، عمالً فضای بازار به 
این طرح واکنش معکوس نشان داده است 
وزارت  اقدامات  به  کجی  دهان  نوعی  که 
صمت بود.رئیس کمیته تحقیق و تفحص از 
علل ناکارآمدی شرکت های خودروساز داخلی 
در مجلس، پس از این رویداد در گفت وگو با 
ایسنا گفت که بنا به تجارب و شناختی که 
دارم افزایش قیمت خودرو به 5 درصد حاشیه 
بازار، امکانی تازه برای استمرار روند ناکارآمد و 
معیوب فعلی است. محمدرضا نجفی نماینده 
مردم تهران اظهار داشت: نظام قیمت گذاری 
که  است  پذیرش  قابل  شرایطی  در  بازار 
وضعیت رقابتی وجود داشته و عرضه و تقاضا 

با هم متوازن باشد.

  دفاع رحمانی از خودروسازها
با این حال رضــا رحمانی در واکنش به این 
اتفاق گفت که تالطم بازار خودرو ارتباطی با 
خودروسازان ندارد و بیشتر مرتبط با اموری 

است که خارج از حیطه کنترل خودروسازان 
اســت. وی اظهار داشــت: خودروسازان در 
ماه های اخیر با مشــکالتی روبه رو بودند که 
این مشکالت در قالب کاهش تولید نمایان 
می شــد. امروز این مشکالت برطرف شده و 
وضعیت خودروسازان با تولید بیشتر روزبه روز 
رو به بهبود می رود. وی در عین حال تأکید 
کرد، تا زمانی که تسهیالت الزم برای تأمین 
سرمایه به قطعه سازان داده نشود مشکالت 

تولید خودرو برطرف نخواهد شد.
وزیر صمت روز چهارشــنبه نیز در پاسخ به 
قدس درباره دلیل موفق نبودن طرح فروش 
خودرو به قیمت حاشیه بازار، عامل اصلی را 
کاهش تولید عنوان کرده و گفت که برخی از 
خودروسازها به ما هشدار می دادند که در حال 

توقف کار و تعطیل شدن هستند.
رضا رحمانی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما 
که برخی کارشناسان معتقدند این کاهش و 
توقف تولید از سوی خودروسازها عمدی بود 
نیز اظهار داشت: من از نظر فنی نمی توانم این 

موضوع را تأیید کنم.
رضا رحمانی در عین حال اظهار داشت که بنا 
بر مصوبه دولت، خودروسازها موظف هستند 
تا مابه التفاوت قیمت رسمی خودرو تا قیمت 
حاشیه بازار را به حساب خزانه واریز کنند تا 
خودشان در گرانی خودرو ذی نفع نباشند و 
این گمانه مطرح نشود که در گرانی خودرو 
نقش دارند.اما این موضوع یک حقیقت دیگر 
را نمایان می کنــد و آن نفع عملی دولت از 

گرانی خودرو اســت. حال این سؤال جدی 
مطرح می شــود که اگر این ســود کالن به 
حساب دولت و خزانه می رود، آیا دولت انگیزه 
کافی بویژه در این ماههای پایانی سال برای 

کاهش قیمت خودرو دارد؟
البته وزیر صمت در حاشــیه جلسه دولت 
گفت که این پول ها برای دولت چیزی نیست 

و دولت انگیزه ای برای گرانی خودرو ندارد.
دیروز یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 
90 مجلــس با بیان اینکه قیمــت بازار آزاد 
مدنظر وزارت صنعت و خودروسازان، مبنایی 
ندارد، گفت: دالالنی که روح و روان مردم را 
به هم ریخته و هر روز قیمت ها را به منظور 
سودجویی بیشتر افزایش می دهند، در حال 
مدیریت وزارت صنعت هســتند و به همین 
دلیل اســتیضاح رحمانی را در دســتورکار 
قرار دادیم. امیر خجسته در خصوص آخرین 
وضعیت روند رســیدگی این کمیسیون به 
وضعیت خودروسازان و افزایش شکایت مردم 
از                                                                                                                                                                                                                        عدم تعهد آنان در گفت وگو با فارس، 
با بیان اینکه شرکت های ایران خودرو و 
ســایپا به حیاط خلوت دولت ها تبدیل 
شده اند، اظهار داشــت:                                                                                                                                                      مدیریت برخی 
افراد در هیئت مدیره های این شرکت ها 
و شرکت های زیر مجموعه  آن ها پیش از                                                                                                                                               

                                                                         انقالب و پــس از                                                                                                                                                                                                                        انقالب وضعیت را در 
این دو شرکت بغرنج کرده است. 

وی با بیان اینکه شــرکت های ایران خودرو 
و ســایپا ۴00 هزار تعهد به مردم، آن هم از                                                                                                                                               

                                                                         سوی مردمی که پیش از                                                                                                                                                                                                                        گرانی دالر ثبت نام 
کرده اند دارد، خاطرنشــان کرد: نمایندگان 
مجلس در این خصوص ورود کرده و به وزارت 
صمت فشار آوردیم و آقای رحمانی پذیرفت 
که خودروهای تعهدی شرکت های خودروساز 

به مردم، به قیمت قبل واگذار شود.
خجسته گفت: رحمانی وزیر صمت وقتی که 
به مجلس آمد، به او اعالم کردیم نرخ گذاری و 
تثبیت قیمت وجود داشته باشد و پس از                                                                                                                                                                                                                        این، 
پیشنهادی ارائه شد. وی اعالم کرد که خودرو 
5 درصد زیــر قیمت بازار به مــردم واگذار 
خواهد شد، این درحالی است که قیمت بازار 
آزاد مبنایی ندارد و بازار آزاد توسط دالالن و 
افــرادی که در بازار خودرو کمین کرده اند تا 

خون ملت را بمکند، مدیریت می شود.

  دست شورای رقابت را  باز کنید
در اتفاقی دیگر که به همین موضوع مرتبط 
است، دیده بان شفافیت و عدالت طی بیانیه ای 
خطاب به سران قوا از آن ها خواست تا نسبت 
به ســپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به 
وزارت صنعــت تجدید نظر کرده و دســت 
شــورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی 
خود در بازارهای انحصاری، از جمله خودرو 

باز بگذارد. در این بیانیه 
که  است  شــده  تأکید 
انتخــاب وزارت صنعت 
برای این مهم، اساســاً 
اســت؛ چرا که  اشتباه 
این  مســئوالن  برخی 
صنعت  در  وزارتخانــه 
خودرو ذی نفع هستند و 
برای تصمیم گیری درباره 

آن دچار تعارض منافع می شــوند. متأسفانه 
سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری 
خودرو نیز کامالً اشتباه بود و به خودروسازان 
انحصارگر اجازه داد پس از جهش قیمتی دی 
ماه، مجدد عرضه را کاهش دهند و حاشــیه 
قیمت بازار را باز هم باال ببرند. سیاست گذاری 
اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه 
فن آفرینان و دانشمندان باشد، جوالنگاه رانت 

خواران و رانت جویان کرده است.

درپی افزایش بی دلیل قیمت خودرو مجلس نسبت به طرح وزارت واکنش نشان داد 

 سخنگوی وزارت کشور در تشريح استیضاح وزیر خودروسازان
اليحه جامع انتخابات خبر داد

شروط اختصاصی جدید براى 
داوطلبان مجلس و شوراى شهر

فارس:  ســخنگوی وزارت کشور گفت: ۷ شرط 
عمومی برای ثبت نام در انتخابات تعیین شــده 
است. سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور 
با اشــاره به جزئیات الیحه جامع انتخابات اظهار 
داشــت: در این الیحه برای ثبــت نام داوطلبان 
در انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس شورای 
اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا در مواد 
55 تا 5۸ شــرایط عمومی و اختصاصی تعریف 
شده که هر یک از داوطلبان باید از آن ها برخوردار 
باشــند. وی در ادامه افــزود: همه داوطلبانی که 
قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
نام نویسی کنند، باید از شرایط عمومی که در هفت 

بند تعریف شده است برخوردار باشند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: تابعیت ایرانی، 
تدین به دین اســالم و عمل بــه احکام در حد 
انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس 
خود اظهاری فردی، وفــاداری به نظام جمهوری 
اسالمی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی 
بر اســاس خود اظهاری فردی، عدم محجوریت 
و داشــتن سالمت جســمی در حد برخورداری 
از شــنوایی و بویایی در انتخابات ها و بینایی در 
انتخابات ریاســت جمهوری، داشتن کارت پایان 
خدمت وظیفــه عمومی یا کارت معافیت دائمی 
برای آقایان، نداشــتن اعتیاد به مــواد مخدر و 
روانگردان و ســابقه محکومیــت مؤثر کیفری و 
نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجی شروط 
هفت گانه عمومی داوطلبان در هر سه انتخابات 
است. وی با اشاره به شروط اختصاصی جدید برای 
داوطلبان مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر 
ادامه داد: داوطلبان شــرکت در این دو انتخابات 
عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی باید یا از طرف 
حزب دارای فعالیت معتبر معرفی شوند یا اینکه 
امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱0 هزار نفر یا 
یک درصد واجدان شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه 
مربوطه خود را ارائه دهند. از طرف دیگر داوطلبانی 
هم که از این شرایط برخوردار نیستند می توانند 
مبلغــی را که میزان و شــرایط آن در آیین نامه 
اجرایی این قانون تعیین می شود، سپرده گذاری 
کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند.

ذره بین قدس

دالالنی که روح و 
روان مردم را به هم 

ریخته اند در حال 
مدیریت وزارت 
صنعت هستند

بــــــــرش

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

آگهى مزايده
اموال غير منقول (اسناد رهنى)

ــه هاى 9400029 الى 9400042 به استثناء كالسه هاى 9400031 و  به موجب پرونده اجرايى كالس
ــات به مساحت 20150 متر مربع  ــدانگ يك باب ساختمان و تأسيس ــند مالكيت شش 9400035 ، س
ــع در اراضى چماز تپه و  ــع در بخش 9 ثبت مياندرود واق ــى از 16 و 17 اصلى واق ــالك 3 فرع داراى پ
ــليم گرديد . ــركت چل الكتريك صادر و تس ــبوكالء ذيل ثبت 3494 صفجه 251 جلد 18 به نام ش اس

ــماالً به طول 198,70متر ديواريست به متصرفى بخشى و سعيدى شرقاً به طول  ــخصات ش حدود مش
103 متر ديوارى است به متصرفى بخشى و سعيدى جنوباً اول به طول 100,70 متر به ديوار كارخانه 
ــالك 1 فرعى از اصلى مذكور غرباً به طول 103 متر درب و  ــت دوم به طول 92,30 متر به ديوار پ موك
ــارى گهرباران .اصل ملك به موجب سند رسمى 4316 مورخ 73,11,27  ــت به حريم جاده س ديواريس
ــمى 8721 مورخ 78,07,19 دفتر 212 تهران و مازاد  ــند رس دفترخانه 212 تهران و مازاد اول برابر س
ــمى 8722 مورخ 87,07,19 دفتر 212 تهران در رهن بانك تجارت قرار دارد مازاد  ــند رس دوم برابر س
سوم برابر نامه شماره 12452,ج,آ,50 مورخ 86,07,25 سازمان تأمين اجتماعى شهرستان مياندورود به 
علت عدم پرداخت بدهى در قبال مبلغ 4,182,500,484 ريال در قيد بازداشت قرار گرفت.و همچنين 
ــت گرديد. مازاد بهاى  ــازمان تأمين اجتماعى مازاد آن بازداش ــه 28058 مورخ 90,11,26 س ــر نام براب
ــه 6318 مورخ 88,11,28 و مازاد بهاى احتمالى پنجم برابر نامه 1407 مورخ  احتمالى چهارم برابر نام
ــه 6792 مورخ  ــورخ 89,08,01 و نام ــر نامه 3958 م ــم براب ــاى احتمالى شش ــازاد به 89,03,24 و م
ــناد و امالك مياندرود جهت طلب بانك تجارت بازداشت گرديد. مازاد هفتم  89,11,30 اجراى ثبت اس
ــتم برابر نامه 672 مورخ 90,02,12 و مازاد يازدهم برابر  برابر نامه 6713 مورخ 89,11,30 و مازاد هش
ــه 019,1395,135 مورخ 95,01,22  ــورخ 95,01,22 و مازاد دوازدهم برابر نام ــه 019,95,134 م نام
ــتور شماره  ــت گرديد. و برابر دس ــر و نيز طلب بانك تجارت بازداش اجراى ثبت مياندرود بابت نيم عش
1397047000318977مورخ 97,03,12 اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان مياندرود به مبلغ 
ــد. باتوجه به مراتب فوق به علت عدم ايفاى  ــت گردي 678,276,180 ريال به نفع احمد جليلى بازداش
تعهد از ناحيه بدهكار ( شركت چل الكتريك )منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه هاى مذكور گرديد.

ــترى توصيف اجمالى ملك  ــمى دادگس ــناس رس ــى مورخ 96,12,24 كارش كه طبق نظريه كارشناس
ــول 103 متر به حريم جاده  ــه حد غربى آن به ط ــركت توليدى المپ كم مصرف ك ــت از: (ش عبارتس
گهرباران محدود مى گردد و در عرصه محدوده مذكور كه محدوده ملك محصور به ديوار از نوع آجر نما 
ــمت راست داراى نگهبانى( سرايدارى) با اسكلت ديوار  و با درب ورودى گاراژى كه در مدخل ورودى س
ــنگ و بدنه ديواره تعميرات حدوداً به مساحت 73  ــقف تيرريزى تاق ضربى كف س آجرى و آجرنما و س
متر مربع ودر قسمت شمال غربى داراى ساختمان انبارى و پست برق با اسكلت آجر و آجرنما سقف تير 
آهن و تاق ضربى حدوداً به مساحت 122,5 متر مربع و سالن توليد در قسمت شمالى با اسكلت فلزى و 
سقف شيب دار و با پوشش ورق گالوانيزه و عايق كارى با سيم تورى مرغى و پشم شيشه ديواره آجرى 
ــا درب ورودى گاراژى و تعميرات  ــر ارتفاع كناره دامنه 6 متر ب ــاى آجرى به ضخامت 0,35 مت ــا نم و ب
ــاحت 3365 متر مربع كه در داخل سالن و قسمت منتهى به غربى  ديواره داخل و كف موزائيك به مس

ــاحت حدود 280 مترمربع به صورت يك  بنا به صورت 2 طبقه در آمده كه باالى طبقه هم كف به مس
واحد ادارى هم كف قسمت بايگانى و اول مديريت داراى درب آلومينيومى و شيشه سكوريت و پنجره 
ــت.در قسمت جنوبى عرصه به قرينه سالن  ــده اس ها آلومينيومى و نماى بيرونى طرح رومى احداث ش
ــاحت 3360 = 28*120 در نظر گرفته شده پى ريزى آن  ــالن به ابعاد و بمس ــمالى نيز يك س توليد ش
انجام و تا كف ثنى چيده شده كه ادامه كار داده نشده و راكد مانده است و از امتيازات آب و برق و گاز 
ــد) و به مبلغ 44,000,000,000 ريال معادل چهار ميلياردو چهار صد ميليون تومان  برخوردار مى باش
ــد از جايگاه پمپ بنزين  ــاده گهرباران بع ــتان مياندرود به ج ــانى ملك : شهرس ــده است.نش ارزيابى ش
ــركت چل الكتريك. 2- اوصاف اجمالى ماشين  اختصاصى اناردين ولى نژاد نزديك عبور عزت الدين ش
آالت و تجهيزات و موجودى هاى انبار شركت چل الكتريك به شرح ذيل مى باشد. 1-2 ماشين آالت و 
ــتم كنترل  ــازنده lowinger آلمان با تجهيزات سيس ــه اى س تجهيزات توليدى: 1- برش تيوپ شيش
ــين خم كن tb ، اين دستگاه لوله هايى كه با طول معين  اتوماتيك مبلغ 765,000,000 ريال 2- ماش
ــوئيس باظرفيت 1700lamp,h مبلغ  ــازنده falma س ــكل u خم مى كند. س ــده اند به ش بريده ش
3,704,000,000 ريال 3- ماشين پوشش داخل تيوپ cs اين ماشين شامل شستشوى داخلى تيوپ، 
 falma ــك كن،پخت،تميز كردن گلوئى، سازنده ــنت يا متريال ويژه،خش ــى فلورس تيوپ،اليه پوشش
سوئيس باظرفيت 1650lamp,h به مبلغ 4,230,000,000 ريال 4- ماشين مونتاژ الكترود هاى المپ 
 falma ــازنده ــوپ و داراى 40 هد نصب كن به صورت دوار س ــدد الكترود به هر تي ــاژ دو ع psm مونت
 mp1,2 3000 مبلغ 6,147,000,000 ريال 5- جفت كن انتهاى تيوپlamp,h ــوئيس باظرفيت س
ــوئيس با                ــازنده falma س ــن و تخليه تيوپ و انتقال به كوره و آنيل كردن س ــت ك ــد جف داراى 40 ه
ظرفيت h,1600 مبلغ 6,763,000,000 ريال 6- ماشين متصل كنcm ، اين ماشين انتهاى دو تيوپ 
ــد. سازنده  ــتم اتوماتيك جوش به هم متصل مى كند و داراى 28 هد متصل كن مى باش را با يك سيس
falma سوئيس باظرفيت h,1550 مبلغ 6,019,000,000 ريال 7- ماشين پمپ و تست pam در اين 
ماشين تخليه پركردن گاز فعال سازى جيوه و تست نشتى انجام مى شود داراى 48 هد تخليه و 15 هد 
ــازنده falma سوئيس باظرفيت h,1500 مبلغ  ــت نشتى مى باشد. س ــازى جيوه و 30هد تس فعال س
 mbar 400-65 ــار ــپ خالء vp ، پمپ تخليه مربوط به pam با فش ــال 8- پم 1,018,000,000 ري
مبلغ 697,000,000 ريال 9- ماشين كاپ چسبان scm اين ماشين داراى 10 هد كاپ چسبان و 60 
 1500,h سوئيس باظرفيت falma ــمنت مى باشد. سازنده ــك كن س هد پخت با هواى داغ براى خش
ــين جهت مونتاژ نهائى كاپ و همچنين تست  ــين fas اين ماش مبلغ 4,594,000,000 ريال 10- ماش
نهائى المپ استفاده مى شود سازنده falma سوئيس باظرفيت h,1500 مبلغ 5,506,000,000 ريال 
ــتگاه مركزى توزيع قطعات در حال ساخت cds اين سيستم لوازم تشكيل  ــتم كانواير و ايس 11- سيس
دهنده المپ را بر حسب نوع المپ به هد هاى مونتاژ به طور خودكار طبق طرح داده شده اجرا مى كند 
سازنده falma سوئيس باظرفيت h,1500 مبلغ 3,611,000,000 ريال 12- تابلو هاى كنترل و فرمان 
GS اين بخش كليه عمليات هد هاى مختلف ماشين هاى خط و كانواير ها را بر حسب نوع توليد تعيين 
شده به طور اتوماتيك راهبرى مى كند سازنده falma سوئيس مبلغ 766,000,000 ريال 13- دستگاه 
باز سازى المپ با تابلو برق و تجهيزات مربوطه 5 دستگاه در انتهاى خط توليد جهت باز سازى المپها به 
ــه شاخه 3u تجهيزات  صورت غير خودكار به مبلغ 150,000,000 ريال 14- خط توليد المپ هاى س

كامل توليد خط سه شاخه 3u ماشين تزريق گاز و جفت كن دو دستگاه تونل حرارت دهى المپ هاى 
ــال و جمع بر آورد  ــاخت چين مبلغ 700,000,000 ري ــاير تجهيزات الزم س 3u تابلوهاى فرمان و س
ــين آالت توليدى 44,670,000,000 ريال 2- تجهيزات آزمايشگاهى شامل: شامل انواع تجهيزات  ماش
ــده تجهيزات تست نورى المپ ها  ــتحكام و خواص الكتريكى و مكانيكى المپ هاى توليد ش كنترل اس
ــخيص كيفيت و قدرت نور  ــى جهت تش ــت مواد داخلى المپ و عمر المپ كامپيوتر ها كره انعكاس تس
ساطع شده از المپ به مبلغ 850,000,000 ريال 3- تأسيسات جانبى و تجهيزات متفرقه 1- برق كل 
ــفرماتور 400v,20kv روغنى به قدرت  ــامل ترانس ــانى، تجهيزات 20kv ش تجهيزات موجود برق رس
800kva سال ساخت 1363- تابلو 20kv سه سلولى شامل سكسيونر ناقص با دو تيغه تابلو سنجش با 
كنتور هاى اكتيو و راكتيو بدون ترانس هاى جريان و ولتاژ و ديژنكتور 630a با رله هاى پرايمرى قابل 
تنظيم كابل كراسلينك 20kv با هادى مسى 2mm35 140 متر قيمت 000,000,360 ريال - كابل 
mm2 300×1 با هادى مسى به طول 930 متر قيمت 000,000,820 ريال – تابلو توزيع ورودى برق 
 63KA 1500 با قدرت قطعA ، HUNOT & WEBER ــامل كليد هاى اتوماتيك قابل تنظيم ش
 A 160 400 اتوماتيك 1 عدد ، كليدA 45 2 عدد، كليدKA ــع ــد 800A اتوماتيك با قدرت قط ،كلي
ــك 800A، DORMAN SMITH 2 عدد ، كليد اتو  ــد اتوماتي ــك قابل تنظيم 2 عدد ،كلي توماتي
 40A200 5 عدد ، كليد گردانA ــردان ــدد، كليد گ ــك 200A ، DORMAN SMITH 3 ع ماتي
 50KVA R ــامل خازن ــدد. قيمت 160,000,000 ريال – تابلو خازن ش ــنگى 21 ع 1عدد، فيوز فش
ــدد، خازن 25KVA R 2 عدد، كنتاكتور 200A 2 عدد ، كنتاكتور 400A 3عدد ، ورله اتوماتيك  4ع
ــامل تابلوهاى توزيع داخلى كابل هاى  ــه قيمت 80,000,000 ريال - تجهيزات برقى داخلى ش مربوط
ــاى مصرف قيمت  ــع به تابلوه ــل) از تابلو توزي ــينى كاب ــوط( نردبان و س ــزات مرب ــون و تجهي گوناگ
180,000,000 ريال - تجهيزات روشنايى شامل تابلوهاى روشنايى محوطه و سالنهاى توليدى و انبار و 
ــده قيمت.120,000,000 ريال جمع  ــنايى و انواع چراغ هاى نصب ش ــى هاى مربوط به روش كابل كش
ــران                       ــاخت اي ــوا س ــور ه ــال 2- كمپروس ــه 1,720,000,000 ري ــى كارخان ــزات برق ــى تجهي ارزياب
ــال ساخت 1375 يك دستگاه كمپروسر نيمه اسقاطى پارس  behbood sanat ظرقيت h,5m3 س
ــرده 2000 ليترى دو دستگاه مبلغ  ــك كن مخازن هواى فش ــور با ظرفيت h,3,1m3 – خش كمپروس
ــتگاه فرز عمودى  ــين تراش دس ــزات تعميراتى و انواع ابزار آالت ماش ــال 3- تجهي 350,000,000 ري
ــتى و آچار مبلغ 180,000,000 ريال 4- تجهيزات  ــتاده انواع ابزار هاى دس ــتگاه دريل بزرگ ايس دس
ــى  ــتگاه جك و ليفتر ميز و صندلى هاى كار شاس متفرقه خرپا و وينچ انواع پالت و ميز هاى كار 5 دس
هاى تست المپ 14 عدد شاسى تست المپ 5 طبقه آ ب سرد كن 5 شير كپسول آتش نشانى 19عدد 
ــين soldering لحيم كارى اتوماتيك  ــقفى 2 تن 1دستگاه ماش ــازه هاى فلزى كمكى جرثقيل س س
ــتعمل كارگاهى به صورت ريخت و پاش  ــتگاه قپان 100 كيلويى لوازم و تجهيزات متفرقه و مس 1دس
ــترومنتهاى ويژه مورد استفاده  مبلغ 550,000,000 ريال 5- لوازم يدكى انواع قطعات مكانيكى و اينس
ــك بازوهاى مكانيكى  ــيل ج ــه نمد مكانيكال س ــمه بلبرينگ اورينگ كاس ــين آالت انواع تس در ماش
ــتات الكترو موتورهاى مستعمل  ــيلندرهاى مخصوص ماشين هاى خط توليد ميكرو سوئيچ ترموس س
ــى و تجهيزات متفرقه  ــات جانب ــزات الكتريكى مبلغ 220,000,000 ريال جمع ارزيابى تاسيس تجهي
3,020,000,000 4- موجودى انبار هاى مواد و محصول 1- كپسول 40 كيلويى آرگون 33 عدد مبلغ 

82,500,000 ريال 2- انواع كارتن و مقوا باطله 39000 كيلو مبلغ 273,000,000 ريال 3- انواع سيم 
مسى 5,148 كيلو مبلغ 111,000,000 ريال 4- سيم الكى مسى 156 كيلو مبلغ 117,000,000ريال 
ــغ 1,634,000,000 ريال 6- انواع كابلهاى ضايعاتى حدود 300 كيلو مبلغ  ــر نيكل 5,717 مبل 5- واي
ــغ 924,000,000 ريال 8- فيالمنت فيليپس  ــكه 420 كيلو مبل ــفر 7 بش 84,000,000 ريال 7- فس
ــدد مبلغ 523,600,000 ريال 9- مقاومت نوارى 46500 عدد مبلغ 23,250,000 ريال  1400000 ع
ــغ 2,475,000,000 ريال 11- انواع  ــكل) 49500 كيلو مبل ــوپ خام( مواد اوليه المپهاى u ش 10- تي
ــه، مقاومت نوارى 46500  ــرح : كاپ 35 كارتن+ 60 كيس ــاخت المپ به ش ــتفاده در س لوازم مورد اس
ــرپيچ E14 12500 عدد،باالست و چينى مخصوص سرپيچ             عدد،ترميستور 150PTC 7850 عدد،س
 1124 11W ــرد المپ ــت E27 162700 عدد،چك 12100 عدد،ب ــرپيچ باالس E 271604 عدد ، س
ــتور 88500 عدد،مقاومت هاى استاندارد رنگى 6000 عدد،ترانزيستور 770 عدد،تيوپ  عدد،انواع رزيس
ــيد آلومينيوم 10 كيلو،نوار چسب سفيد پهن 170 حلقه ،نوار كاغذى 302  جيوه 288000 عدد- اكس
ــغ  ــدد. مبل ــى 18 ع ــزرگ خال ــى ب ــه،صندوق چوب ــه 3 كيس ــته،نخ پنب ــيل 2 بس ــودر س حلقه،پ
ــاخته شده المپ 2U اين المپ ها سالها در انبار مانده  1,192,000,000ريال 12- المپ هاى كامل س
است و به لحاظ كيفيت بايد تست گردندلذا بعنوان المپ مستعمل قيمت گذارى شده اند 17978 عدد 
ــده المپ 3U اين المپ ها سالها در انبار  ــاخته ش مبلغ 179,000,000 ريال 13- المپ هاى كامل س
مانده است و به لحاظ كيفيت بايد تست گردد.لذا بعنوان المپ مستعمل قيمت گذارى شده اند 52600 
ــل AWA حباب دار 2200 عدد مبلغ 55,000,000  ــدد مبلغ 578,600,000 ريال 14- المپ كام ع
ــه تيوپ 52611 عدد المپ نيمه ساخته سه تيوپ بدون كپ 69942  ــاخته س ريال 15- المپ نيمه س
عدد المپ نيمه ساخته دو تيوپ بدون كپ 23783 عدد تيوپ نيمه ساخته 55396 عدد (مجموعه غير 
ــاى انبار مواد و محصول  ــت محيطى) جمع ارزيابى موجودى ه ــل فروش به دليل آلودگيهاى زيس قاب
8,251,950,000 ريال جمع كل ارزيابى ماشين آالت و تجهيزات فنى و تاسيساتى و موجوديهاى انبار 
ــركت چل الكتريك مبلغ 56,791,950,000 ريال پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ  ش
ــتان مياندرود واقع در سورك خيابان شهيد بهشتى  ــناد و امالك شهرس 1397,12,20 در اداره ثبت اس
ــالن مزايده از طريق مزايده حضورى به فروش      ــناد رسمى س ــركت گاز واحد اجراى ثبت اس روبروى ش
ــزات از مبلغ  ــين آالت و تجهي ــغ 44,000,000,000 ريال و ماش ــك از مبل ــده مل ــد.و مزاي ــى رس م
56,791,950,000 ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد . شركت 
ــت . چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى  ــت و فروش كًال نقدى اس ــه براى عموم آزاد اس در جلس
مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. ضمناً بدهى 
ــز بدهى مالياتى و عوارض  ــتراك و مصرف و ني ــعاب و اش ــاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش ه
ــده يا نشده به عهده برنده مزايده است.و  ــهردارى و غيره كه رقم قطعى آن ها براى اين اداره معلوم ش ش
نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده و نيز بابت 
ــازمان تأمين اجتماعى شهرستان مياندرود و احمد جليلى مسترد خواهد شد. نيم عشر و حق  طلب س

حراج نقداً وصول مى گردد. م الف: 6404/40/97          تاريخ چاپ: 1397/12/05  آ-9717767
  على اكبر نوريان اسرمى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

مناقصه عمومى يك مرحله اي
︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ر︫︐﹥ ﹝︣︋﹢︵﹥    ︋ ️﹫﹑ ﹫﹞︀﹡﹊︀ران دارای︮  ﹍︢ارد .﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥︎   ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋  ︣ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن︋  ︣وژه ﹨︀ی ذ﹏ را︋  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای︎  اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس︠ 
،︀︎﹥ و︸︣﹁﹫️ آزاد در︠﹢ا︨️ ﹝﹩ ﹎︣دد ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ﹝﹢رخ  ١٢/٠٨/ ٩٧︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡.       ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:٣٧۶٨١٧١٣
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اعتبارموضوعمحل اجراپروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تداركات الكترونيكى دولت
نوع

قرارداد
مدت پيمان 

(ماه)
مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 

1397 با شرايط  مندرج (ريال)

مبلغ تضمين شركت در 

فرآيند ارجاع كار (ريال)

تاريخ تحويل اسناد و 

پيشنهادها تا ساعت 12 مورخ

تاريخ بازگشايى ساعت
8:30  مورخ

كاشمرسه كالسه روستاى ناى كاشمر ( 2097004542000083   )1
احداث ساختمان 

43,345,405,864170,000,00097/12/1997/12/20زيربنايى سرجمععمرانى- آبخورى 

2
تخريب و بازسازى آموزشگاه 4 كالسه روستايى صالح آباد ( كنده سوخته ) 

( 2097004542000084)
42,936,267,667150,000,00097/12/1997/12/20زيربنايى سرجمععمرانىاحداث  ساختمانصالح آباد

35,302,162,265270,000,00097/12/1997/12/20زيربنايى سرجمععمرانىاحداث  ساختمانقوچانتخريب و بازسازى آموزشگاه 9 كالسه قوچان (2097004542000085)3

﹥ ﹝︀ه د﹍︣ .(︋︣ا︋︣ ﹁︣﹝︀ی ﹨﹫️ دو﹜️) ︣ای︨   ︋︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀د و﹠︪﹫ ︦ از ︑︀ر ا﹁︐︐︀ح︎  ﹥ ﹝︀ه︎  ﹥ ﹝︡ت︨  ︀﹡﹊﹩ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹋︀ر﹁︣﹝︀︋  ﹢رت:١- ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋   ︮﹤ ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥)︋   ︫﹟﹫﹝︱︑
٢ - وار︤ ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀ب ︫﹞︀ره ٢١٧٣٠۶١٧٠١٠٠٢ ︨﹫︊︀ ﹝﹙﹩ ﹝︪︡ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی          ﹉ ︑︱﹞﹫﹠﹩ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.

﹥ ﹝︀ه ﹫︪﹠︀دات :︨  ︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت           ا︻︐︊︀ر︎  ﹫︪﹠︀د﹨︀:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋﹏﹞            ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀:︨  ︀﹋️ ︑︱﹞﹫﹟ : د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره ﹋﹏       ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د و︎   ︎﹏﹢︑ ﹏﹞
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ذا الجالل واالکرام

»پرویز مشرف«، رئیس جمهور ســابق پاکستان، استفاده از 
تسلیحات هسته ای در صورت درگیری مسلحانه بین هند و 
پاکســتان را منتفی دانست و گفت: با توجه به مساعد بودن 

شرایط، بزودی به پاکستان بازمی گردد.

عبدالباری عطوان، ســردبیر رأی الیوم با اشاره به پایان روند 
سیطره آمریکا بر اقتصاد جهانی تأکید کرد به لطف اقدامات 

نابخردانه ترامپ، فروپاشی اقتصادی این کشور نزدیک است.

برنی سندرز، سناتور آمریکایی در پیامی در توییتر با انتقاد از 
وضعیت اقتصادی آمریکا نوشت: ما نباید اقتصادی داشته باشیم 
که در آن ده ها میلیون کارگر حقوق بخور و نمیر به دست آورند.

 ترامپ نرفته پشیمان شد

۴۰۰سربازآمریکاییدرسوریهمیمانند
  جهان  روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنجالی 
آمریکا از تصمیمش برای بقای تعداد محدودی از نیروهای 
کشورش در سوریه خبر داد. او اعالم کرد: تصمیم گرفته 
است ۴۰۰ سرباز آمریکایی را در شمال شرق سوریه نگه 
دارد. لیندســی گراهام، ســناتور جمهوریخواه آمریکایی 
که پیشــتر برنامه ترامپ برای خروج از سوریه را احمقانه 
خوانده بود از تصمیم اخیر کاخ سفید استقبال کرده و آن 

را هوشمندانه خواند.
از ســوی دیگر ترامپ اعالم کرد، تصمیمش برای ابقای 
تعدادی محدود از نیروهای کشــورش در سوریه به منزله 
تغییر در تصمیمش کــه در ماه دســامبر درباره خروج 

نیروهای آمریکایی از این کشور اعالم کرد، نیست.
او بــه خبرنگاران گفت: هیچ تغییــری در رویکرد من در 
ســوریه رخ نداده و سربازانی که در سوریه باقی می مانند 
بخــش محدودی از نیروهای آمریکا برای مقابله با احیای 
مجدد داعش و نفوذ دوباره این گروه خواهند بود. واشنگتن 
انتظار دارد نیروهای همپیمان اروپایی اش در خاک سوریه 
مستقر شوند. حدود ۲۰۰ سرباز در پایگاه آمریکایی التنف 
و ۲۰۰ نفر دیگر در منطقه امن که آمریکا قصد ایجاد آن را 
در شمال شرق سوریه دارد، مستقر خواهند شد. بر اساس 
گزارش های منتشر شده، نیروهای آمریکایی که در شمال 

شرق سوریه می مانند احتماالً بخشی از نیروهای مشترک 
با همپیمانان اروپایی خواهند بود که تعدادشــان ۸۰۰ تا 
۱۵۰۰ نظامی است و وظیفه ایجاد منطقه امن و نظارت بر 
آن را برعهده دارند. جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا نیز روز گذشته نسبت به اینکه همپیمانان 
اروپایی به ســوریه بیایند، ابراز اطمینان کرد. وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( نیز دیروز بر این اظهارات صحه گذاشت 
و اعالم کرد، واشــنگتن چند صد نیروی خود را در شمال 
شرق سوریه باقی می گذارد که به عنوان بخشی از نیروهای 
بین المللــی برای ایجاد منطقه امن تالش کنند. پنتاگون 
افزوده است: نیروهای آمریکایی موجود در منطقه التنف 
در آنجا باقــی می مانند. به گفته پنتاگون، نیروهای چند 
ملیتی برقراری ثبات در منطقه امن را با نیروهای آمریکایی 
تضمین می کنند و مانع از بازگشــت داعش شــده و در 
وهله اول این نیروها از کشــورهای همپیمان ناتو تشکیل 
خواهند شد. آمریکا ازسال ۲۰۱۴ عملیات علیه داعش را 
در عراق با موافقت بغداد و در سوریه بدون مجوز و رضایت 
دولت دمشق آغاز کرده است. ترامپ ۱۹ دسامبر در میان 
رایزنی هایــی که با طرف ترکیه ای درباره پرونده ســوریه 
داشت تصمیم برای خروج ۲۰۰۰ سرباز آمریکایی مستقر 

در خاک سوریه را اعالم کرد.

بدون تیتر

اتاق فکر

هیل: دونالد ترامپ، کلی کرافت سفیر فعلی 
آمریــکا در کانادا را به عنوان ســفیر جدید 

آمریکا در سازمان ملل انتخاب کرد.
سی ان ان: نتایــج نظرسنجی گالوپ نشان 
می دهد در صورتی که امــروز، روز برگزاری 
انتخابــات ۲۰۲۰ بود، دونالــد ترامپ در آن 

انتخابات شکست می خورد.
اللؤلؤ: شماری از شیعیان بحرین در اعتراض 
به تالش های دولت برای عادی  سازی روابط 
با رژیــم صهیونیســتی در مناطق مختلف 

تظاهرات کردند.

بحران سوریه و بلوغ 
دیپلماسی منطقه ای

اندیشــکده کارنگی در گزارشی به تحوالت 
دیپلماتیــک در منطقــه خاورمیانــه برای 
محــدود ســازی خشــونت های منطقه ای 
پرداخته و می نویسد، تعامل سه کشور ایران، 
ترکیه و روســیه برای حل بحران در سوریه 
نشــان دهنده تقویت دیپلماسی منطقه ای 
و حــذف نفوذ جهانی آمریکاســت. گزارش 
اندیشــکده کارنگی تأکید می کند، ســران 
کشورهای روسیه، ایران و ترکیه در دو سال 
اخیر به جهانیان نشان داده اند که می توان به 
عنوان سه بازیگر قدرتمند در منطقه با وجود 
اهداف و منافع متفــاوت، با تمرکز بر منافع 
مشترک هر روز بر میزان همکاری های خود 
افزوده و در پایان نیز کارنامه ای موفق از مبارزه 
با تروریسم در جهان ارائه کرد. این بار بحران 
سوریه به شکلی در حال حل و فصل است که 
برای نخستین بار آمریکا نقشی در آن ندارد، 
هر چند کــه ایاالت متحده تالش می کند با 
همکاری برخی از شرکا در غرب، این تالش ها 
را به شکســت بکشــاند تا بــه الگویی برای 
دیگر قدرت های نوظهور در حل بحران های 

منطقه ای بدون مداخله آمریکا تبدیل نشود.

عمر البشیر با انحالل دولت وعده داد
»یک سال دیگر از قدرت 

کناره گیری می کنم«
ایسنا: رئیس جمهور سودان در سخنرانی 
تاریخی ضمن منحل کردن دولت فدرال و 
دولت های محلی ایالت های کشورش و اعالم 
حالت فوق العاده به مدت یک سال تصریح 
کرد: ســال دیگر قدرت را ترک می کند. اما 
این سخنرانی نتوانست جلوی تظاهرات های 
جدیــد را بگیرد به گونه ای کــه مردم این 
کشور شبانه با تظاهرات هایی در پایتخت و 
شهرهای دیگر خواستار کناره گیری فوری 
او از قدرت شــدند. رئیس جمهور ســودان 
همچنین در حکمی معاونان وزارتخانه ها و 
دبیران کل را مکلف به اداره امور و افسرانی 
از ارتش و پلیس کشورش را مکلف به انجام 
وظایف رؤسای دولت های محلی سودان کرد.

خروج گام به گام از »استراتژی خروج«
شناگران پیش از آنکه در یک مسیر طوالنی شنا کنند، راه بازگشت به نقطه شروع 
را هم در نظر می گیرند. این جمله را می توان جامع ترین عبارت در تعریف مفهوم 
استراتژی خروج دانست. استراتژی خروج یک مفهوم کلیدی در برنامه ریزی است 
و تقریباً در مورد هر پروژه ای مستقل از موضوع پروژه تعریف می شود. برای حصول 
موفقیت در هر کاری شغل، تحصیل، سفر، پیوند، جدایی و هر چیز دیگری باید 

بدانیم استراتژی خروج ما چیست. آیا راه بازگشت داریم؟
ورود نظامی و لشکرکشی گسترده آمریکا به منطقه غرب آسیا بویژه بعد از حمالت 
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱را می توان نمونه ای از برنامه های کالن و راهبردی دانست که 
از فقدان »استراتژی خروج« رنج می برند. امری که حدود دو دهه سرمایه و انرژی 
ایاالت متحده را به خود معطوف کرده اســت. دستگاه دیپلماسی اوباما در سال 
۲۰۱۱ با طرح ایده »تغییر ثقل اســتراتژیک از غرب به شــرق آسیا« تالش کرد 
واشــنگتن را از مردابی که در زمان جورج بوش پســر در آن گرفتار شده، نجات 
دهد. با این حال آمار و ارقام نشــان می دهد اوباما بر خالف وعده ها و ژست های 
سیاســی اش مسیری معکوس را پیمود و حتی پنتاگون را در دو جبهه جدید در 

منطقه یعنی سوریه و یمن نیز درگیر کرد.
ترامپ هم با همین وعده به کاخ سفید آمده بود. او به رأی دهندگان آمریکایی قول 
داده بود که خیلی زود نظامیان آمریکایی را از سوریه و افغانستان باز خواهد گرداند؛ 
از همین رو با وجود مخالفت همه مشاوران امنیتی و نظامی، ترامپ به یکباره اعالم 
کرد که نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه به صورت» کامل «و »سریع« از سوریه 
خارج خواهند شد. اما در کمتر از چند ماه، ترامپ گام به گام استراتژی خروجش را 
کنار گذاشت. او در گام اول قید سریع را از استراتژی خود حذف کرد و البته تأکید 
کرد خروج تدریجی به معنی خلف وعده نمی باشــد. در گام دوم نیز روز گذشته 
قید »کامل« را از استراتژی اش حذف کرد و تصریح کرد ۴۰۰ نیروی آمریکایی در 
سوریه باقی خواهند ماند. نکته عجیب اینجاست که او باز هم مدعی است که هنوز 

بر سر وعده خود مبنی بر خروج نظامی از سوریه مانده است.
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پانزدهمینشنبهسیاهفرانسه
پانزدهمیــن شــنبه اعتراضات در فرانســه با حضور فعــاالن جنبش ضد 
سرمایه  داری در اکثر شهر های این کشور برگزار شد. بر اساس اعالم جلیقه 
زردها در شبکه های اجتماعی، روز گذشته عالوه بر اکثر شهر های بزرگ در 
مناطق مختلف فرانسه شامل شهر های کوچک، شهرک ها و روستا ها نیز مردم 
معترض به سیاست های دولت به خیابان ها آمدند. گزارش ها از برخورد شدید 

پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان حکایت دارد.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

  با حضور نظامیان قطر در عربستان  دعوت به شورش  افزایش تنش ها در شبه قاره
هند، جنگ آب را علیه 

پاکستان آغاز کرد
 فراخوان پمپئو  برای 

کودتا در نیکاراگوئه و کوبا
رزمایش »سپر جزیره 10« 

آغاز شد
مهر: تنش میان هند و پاکســتان مســیر 
صعودی خود را همچنان ادامه می دهد. وزیر 
حمل و نقل و کشتیرانی هند از تصمیم این 
کشور برای بستن آب رودخانه های مرزی به 
روی پاکســتان خبر داد. همزمان مقام های 
پلیس در کشــمیر تحت کنترل هند اعالم 
کردند، بیش از ۱۰۰ نفر از فعاالن و چهره های 
جدایی طلــب در ایــن منطقــه در جریان 
یورش های شبانه  نیروهای امنیتی بازداشت 
شــدند. از ســوی دیگر ســخنگوی ارتش 
پاکســتان در واکنش به افزایش تهدیدهای 
هند علیه این کشــور اعالم کرد که هرگونه 
حمله نیروهای هندی به کشورش روند صلح 
افغانســتان را تحت تأثیر قــرار خواهد داد.

 ایسنا: مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
در مصاحبه ای با شبکه تلموندو از برنامه های 
دولــت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
بــرای پشــتیبانی از معترضــان در کوبا و 
نیکاراگوئه  برای مقابله با حکومت هایشــان 
همچــون اقدامــات واشــنگتن در قبال 
معترضــان ونزوئالیی  خبــر داده و گفت: 
دولت دونالد ترامپ تاکنون این حمایت را 
انجــام داده و به این حمایت خود نه فقط 
برای ونزوئال بلکه مطمئناً برای نیکاراگوئه 
و کوبا هم ادامه خواهد داد. پیشــتر جان 
بولتن، مشــاور امنیت ملی آمریکا نیز در 
ســخنانی از مخالفان نیکاراگوئه حمایت 

کرده و خواستار براندازی اورتگا شده بود.

 فارس: کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فــارس از دیروز به مــدت ۱۹ روز 
بزرگ  ترین رزمایش خود موســوم به »سپر 
جزیره مشترک ۱۰« را در منطقه الشرقیه 
عربستان برگزار می کنند. نظامیان قطر نیز 
با وجود تداوم اختالف میان دوحه و ریاض 
در این رزمایش شرکت دارند. رزمایش سپر 
جزیره،در چارچوب سلسله مانورهای نظامی 
مشترک بین عربستان و شورای همکاری 
خلیج فــارس برگــزار می شــود. ناظران 
معتقدند، قطر با وجــود اینکه روابطش با 
عربستان تیره است، اما چون خود را عضو 
شورای همکاری خلیج فارس می داند در این 

رزمایش حضور یافته است. 
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  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد
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آ﹎︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ︑︣ا﹡︧﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ﹋﹞﹊﹩ ﹝﹢﹜︡ V٩۴٫٢ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د 
︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٧٢٠٠/٠٨ (﹡﹢︋️ اول)

︫ــ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ﹁﹢ق را ︋︣ ا︨ــ︀س ا︵﹑︻︀ت ذ﹏ و از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
.︡︀﹝﹡ ︀د ٢٠٩٧٠٠۴٢١١٠٠٠٠٢۵ ︋︣﹎︤ار︐︨

١-﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥:︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای
 ﹤ح در را︋︴﹥ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀︫ــ﹠︡. ارا﹑︭از ﹝︣ا︗︹ ذ ️﹫﹑︮ ﹩﹨او﹜﹫﹥:﹋﹙﹫﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹥ دارای ﹎﹢ا ︳٢-︫ــ︣ا

﹝︧︐﹠︡ات ا﹟ ︋﹠︡ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
١٣٩٧/١٢/٠٨ ️︀︽﹛ ١٣٩٧/١٢/٠۶ ا︨﹠︀د:از ︑︀ر ️﹁︀٣-ز﹝︀ن در

 ︼﹚︊﹞ ︤﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋︀ وار WWW.SETADIRAN.IRا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ︋﹥ آدرس﹢︑ ﹩﹞ ︳︫︣ا ﹟︡︗ا︨ــ﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥:وا ️﹁︀ه در﹢﹡-۴
.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀از ا︨﹠︀د را در ﹤︧﹡ ﹉ ﹩﹊﹫﹡︀ل ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و۵٠٠٫٠٠٠ ر

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ︫﹞︀ره ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س
۵-﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر:۶٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (︫︪︭︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل)

۶-آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١١ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/١٩
٧-ز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀:︨︀︻️ ١١:٣٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/١٩

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

٩-﹡︪︀﹡﹩ و ︫﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︤د، ︋﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر (﹏ و ﹊﹛)، ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د، وا︡ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ 
٠٣۵-٣٨٢۵۴١٣-٨١٢

١٠-︑﹢︲﹫︀ت:︨ــ︀︣ ﹝︪ــ︭︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه ا︨️.در ︲﹞﹟ ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︪ــ︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش، ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده و ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از 
﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

معاونت مالى و پشتيبانى

وزارت نیرو
شركت تولید 
نیروی برق یزد

/ع
۹۷
۱۷
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۰

        «آگهى فراخوان مناقصه عمومى(نوبت دوم)»           
︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹇﹛ در ﹡︷︣ دارد:

﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ︣ ﹇﹛ ( ︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ) را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ (︣﹞ ﹈﹙﹥ ای)︋   ︫︴ ︎︣وژه و︮﹢ل ﹝︴︀﹜︊︀ت در︨ 
:︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︣ا وا︗︫︡ 

ا﹜︿- ︫︣ح ﹝︐︭︣ ﹋︀ر:  ١) ا︠︴︀ر ︋﹥ ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ ︋︡﹨﹊︀ر     ٢) ﹇︴︹ ︗︣︀ن ﹎︀ز ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ ︋︡﹨﹊︀ر    ٣) و︮﹏ ︗︣︀ن ﹎︀ز ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ ︎︦ 
از ︑︧﹢﹥ ︋︡﹨﹩     ب- ﹝﹏ ا︗︣ا : ا︨︐︀ن ﹇﹛ ﹝﹩ ︋︀︫︡.    ج- ︫︣ا︳ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹝︐﹆︀︲﹩: 

١) ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ﹝︡ت ٣۶۵ روز ︑﹆﹢﹞﹩   ٢) ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ﹝︐﹆︀︲﹩ از ︨﹢ی ︨︀ز﹝︀ن ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩
 ﹤ ﹥ ﹝︊﹙︼ ٩٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋   ︋(︀︊﹫ ــ﹞︀ره ٢١٧۴۶٣٣۴٠٣٠٠۵︨  ﹥ ︧ــ︀ب︫  ︀﹡﹊﹩ ︀ و︗﹥ ﹡﹆︡ (وار︤ی︋   ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤ارا ﹩︀﹡٣) ︑﹢ا

﹩﹚﹢︑ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨﹞︣اه ا︨﹠︀د ️﹋︣ ︍︣ده︫  ︻﹠﹢ان︨ 
︀﹡﹊﹩ ︗️ ا︗︣ای ︑︺︡ات ﹇︣اردادی ۴) ︑﹢ا﹡︀﹩ ارا﹥ ا﹡﹢اع ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٧/١٢/١١ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︑︀ ︑︀ر ️﹁︀ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ و در ️﹚﹞ -د
﹨ـ - ﹝﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٢۵ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

و- ز﹝︀ن ﹎︀︪︩ ︎︀﹋️ ﹨︀ ︨︀︻️ ١٠:٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٢٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ﹟﹫ ﹥ آدرس ﹇﹛،︋  ︣ ارزش ا﹁ــ︤وده)︋  ︀ ﹜︀ظ ﹝︀﹜﹫︀ت︋  ︣︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ (︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۴٠٠/٠٠٠ رــ︀ل︋   ︠️︗ ︡ــ︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 ﹩﹎آ ﹟در ︲﹞﹟ ا .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀﹡︀﹝﹫ ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹇﹛، ا﹝﹢ر︎  ﹞︀ره ١٨︫   ︫﹤﹢﹋ ﹟︡﹛ا ﹟ز ︡﹫ ﹞﹫﹠﹩ و ﹝﹫︡ان︫  ﹝﹫︡ان ا﹝︀م︠ 
﹥ آدرس                            ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋   ︎️︀  ︨︀ www.nigc-qom.ir  :آدرس ﹤ ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن ﹇﹛︋   ︫️︀ از ︵︣﹅ ﹡︪ــ︀﹡﹩︨ 

www.spac.ir ﹇︀︋﹏ در︀﹁️ ا︨️.  
﹡﹊︀ت ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥: 

١) ارا﹥ ﹝︡ارک ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︗️ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
.︡ ﹡ ﹤︐﹁︣︢﹢ا﹨︫︡  ﹢ده و ا︻︐︣ا︲﹩︎  ﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر︋  ٢) ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹇﹛ در ﹇︊﹢ل ︀ رد ﹋﹙﹫﹥︎ 

.︡ ︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ﹆﹚︴﹞ ︨︡︣  ︋﹩﹎از ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در آ ︡︺  ︋﹤﹋ ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫ ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹝︪︣وط و ﹝︊﹛ و︎   ︎﹤  ︋(٣
︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن  ﹫﹞︀﹡︀ی︫  ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۶١٢١٣٠٣-٠٢۵ و ﹁﹊︦ ا﹝﹢ر︎   ︫︀ ﹫︪︐︣ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹥ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹢رت ﹡﹫︀ز︋  ۴) در︮ 

     .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٣۶۶٢٠٠٠۴-٠٢۵ ︑﹞︀س ﹜﹇
﹫︩ ︎︣دا︠️ ﹡︡ارد. ﹫﹞︀ن︎   ︎﹟۵) ا

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹇﹛  

︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ٢٣-٩٧
︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز :۶٣٩٣ /١٣٩٧
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۶

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ١ ﹡﹢︋️ اول ( ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای)
︫﹞︀ره ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د٢٠٩٧٠٠۴١٩٨٠٠٠٠٠١

﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︣︠︡ ، ﹡︭︉ ،راه ا﹡︡ازی و آ﹝﹢زش دو د︨︐﹍︀ه آ︨︀﹡︧﹢ر ١٢﹡﹀︣ه
︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥   ︋،(﹩﹎درج آ ︀ر︑)︪ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/۵﹊روز ︊︮ ا︨ــ﹠︀د : از ︨︀︻️ ١٠ ️﹁︀ه در﹢﹡ ــ﹊﹢﹡️ و ﹝﹏ و︨ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀را در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د (setadiran.ir) ️︀︨
﹝ــ﹏ و ﹝﹙ــ️ ︑︧ــ﹙﹫﹛ ︎︀﹋️ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ : ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︀︋︡ ا︨ــ﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏ ︫ــ︡ه و ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ︠ــ﹢د را ︋︭﹢رت 
 ﹩﹊︤﹫﹁ ﹤︧﹡ ︀﹠︑ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/١٧  ︋︀ر﹎︢اری ﹡﹞﹢ده و ﹤︺﹝︗ ٢٣٫٠٠  روز ️︻︀︨ ︀︑ (setadiran.ir) ︀د ︋﹥ آدرس︐︨ ﹤﹡︀﹞︀︨ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در
︎︀﹋️ ا﹜︿( ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥) را ︑︀ ︨︀︻️ ١٣٫٠٠ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/١۶ ︋﹥ ا﹝﹢ر ︣ا︨️  ﹝︣︡️ ︋︀﹡﹉ ﹋︪︀ورزی ︋﹢︫︣ ︋︀ ر︻︀️ ﹝﹢ارد 

﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹢﹏ د﹨﹠︡.
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ٩٧/١٢/١٨  در  ︀︻️ ١١٫٠٠ روز︫  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان رأس ︨  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ :︎  ︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و︎   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹝﹏ و ز﹝︀ن︋ 

﹝︣︡️ ︋﹥ آدرس ﹁﹢ق ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
︋︀زد︡ از ﹝﹏ ︎︣وژه : از ︨︀︻️  ١٠٫٠٠ روز ﹊︪﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ۵/٩٧/١٢ ︋︀ ︱﹢ر ﹡﹞︀﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ (ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ ︋︀ ذ﹋︣ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ا﹝﹊︀ن ︡﹫︀︑ ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.)و﹢﹠︻
 ︀ ︀لد﹁︺︀ت ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۴٢۵٫٠٠٠٫٠٠٠ ر ﹤︋ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︋︡ون ﹇﹫︡ و ︫︣ط و ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ︡︀︋ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در
 ﹏︋︀﹇(۴١٢٨ ︡﹋) ︫︣﹢︋ ︣ی︴﹞ ﹤︊︺︫︣ــ︫﹢︋ ︪︀ورزی ا︨︐︀ن﹋ ﹉﹡︀︋ ️︣︡﹞ ︧ــ︀ب ︫ــ﹞︀ره  ٩٠٢۴۵٣٠٣٧ ︋﹠︀م ﹤︋ ﹤︗و ︤ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار

.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︎︣دا︠️ ﹡︤د ︑﹞︀م ︫︺︉ ︋︀﹡﹉ ﹋︪︀ورزی ارا
مـدت پـروژه:   ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀د﹨︀: ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات ︡ا﹇﹏ ︀︋︡ ٩٠ روز ︋︀︫︡.

آدرس د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︋﹢︫︣- ︠﹫︀︋︀ت ︴﹞ ︡﹫︫︣ی- ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٧۵١۶۶۵٧۵٣۶ ︑﹙﹀﹟ ٢-٠٧٧٣٣۵۵٠٧٩١ 
 ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ︑﹢︲﹫︀ت: ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ٨٫۵٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︫ــ︣ا︳ ﹐زم:١- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ (︣︠︡ ، ﹡︭︉ ، راه ا﹡︡ازی و آ﹝﹢زش ٢ د︨ــ︐﹍︀ه آ︨︀﹡︧ــ﹢ر) ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︫ــ︣﹋️ ︋﹢ده و 
﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم را در ا﹟ ︭︠﹢ص از ﹝︣ا︗︹ ذی ︮﹑ح را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.( ﹝︡ارک ﹝﹩ ︀︋︧️ در ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح ︋︣ا︋︣ ︋︀ ا︮﹏ ﹎︣د︡ه ︋︀︫︡.)

٢- دا︫︐﹟ ︡ا﹇﹏ ٣ ﹋︀ر ﹝︪︀︋﹥ ︋︀ ︡ا﹇﹏ ﹝︊﹙︼ ﹨︣ ﹋︀ر ۵٫٠٠٠٫٠٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل در ۵ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٣-  ارا﹥ ﹝︡ارک ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ︫︣﹋️ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.

︀︨︣ ﹝﹢ارد ︋︣ا︨︀س ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ و ︫︣ا︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︭︠﹢︮﹩ ﹋﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹇﹫︡ ﹎︣د︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٣٨٩۶٩٣﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫
︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹡﹢︋️ اول :٩٧/١٢/۵-  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹡﹢︋️ دوم :۶/٩٧/١٢                                                                 

︫︣﹢︋ ︪︀ورزی ا︨︐︀ن﹋ ﹉﹡︀︋ ️︣︡﹞

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ﹡﹢︋️ اول
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ دو ﹝︣﹙﹥ ای ︋﹥  (︫﹞︀ره ٢٠١-٩٧)

١. ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از، ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل، ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ 
                        ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩-٠٧١

٢. ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ﹋︀︋﹏ ﹁﹫︊︣ ﹡﹢ری از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣ 
٣. ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻︀ت اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠ ) از ︑︀ر٩٧/١٢/٠۵  ﹜︽︀️ ٩٧/١٢/٠٩ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری

۴. ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠/٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧-٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
 ︹ز﹢︑ ️﹋︣ ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و︫  ــ︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣︋   ︫ ﹅︣︵ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ﹤ ۵. آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩︋ 

 .︫︡︀︊﹫﹞ ︣︢︍﹡︀﹊﹞ا www.farsedc.ir ︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس﹫﹡
۶. آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ︎﹫︪ــ﹠︀د : ︫ــ﹫︣از، ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل، ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را -︨ــ︀︠︐﹞︀ن ١۴٧-︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨ــ︐︀ن ﹁︀رس، ا﹝﹢ر 

︑︡ار﹋︀ت  ︑﹙﹀﹟: ٣٢٣١٨۶١٧       ٧. ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د: ︨︀︻️ ٨ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/٢٠
٨. ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس، ︵︊﹆﹥ اول، د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩

 ﹤ ــ︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹫﹍︣دد،︋  ︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ــ︀︻️ ︊︮١٠ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٧/١٢/٢٠︋  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥︨  ︀﹋︀ت:︎   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ٩. ز﹝︀ن︋ 
︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. 

١٠. ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️. 
︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉ ︀ ﹩﹊﹡︀  ︋﹉ ،﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣︋   ︮﹤ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٧۵٨٫٩۵٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹋﹥︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ .١١
︋﹙﹢﹋﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡  ﹋﹥ ︀︋︧︐﹩ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︀︨︣ ︎︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠︀ ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹞︐︣ 
﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر  ︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥︎   ︋︹︀︫ــ︡ .    ١٢.︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز ــ︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و ...) ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩︋   ︫﹉_ ارد﹢﹞ ︣︀ــ  ︨︀ ــ︡ه از ﹝︊﹙︼ ︀د︫ 
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ .    ١٣. ︎︣دا︠️ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و ﹋︧ــ﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︊︀︫ــ︡.     ١۴. ︨ــ︀︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط درا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️. 

٣٨٩۶۵٨ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫
   شركت توزيع نيروى برق استان فارس

/ع
۹۷
۱۷
۷۵
۷

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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