
 
۲۷۰زوجاز۴استاندرطرح»همسایه«

۳روزمیهمانامامخوبیهابودند

دوازدهمین اردوی طرح »هم سایه« با بههمتمرکزبانوانآستانقدسرضوی آســتان
حضور ۲۷۰ زوج از اســتان های قم، تهران، گیالن 
و خراســان رضوی برگزار شد. »هم سایه« بخشی از 
طرح بزرگ »زندگی به سبک رضوی« ویژه زوجین 

غیر مشهدی سراسر کشور است. اردویی سه روزه و 
رایگان به همراه جشن ازدواج در کنار مضجع منور 
امام مهربانی ها. در این سه روز زوجین در کالس ها و 

 ............ صفحه 3جلسات مشاوره شرکت می کنند...

آیا جلسات دستمزد پایان سال 
مفید است؟

آمده ام به وظیفه طلبگی ام 
در سینما عمل کنم

طرح های مشکوک هسته ای
برخی کشورها با دالرهای نفتی

4 15 2
یادداشتی از حمید حاج اسماعیلی گفت و گو با  کارگردان »این منطقه آلوده به مین است« شمخانی درباره خطری بزرگ تر از تروریست ها هشدار داد

:jامام سجاد
مؤمن از دعای خود 

یکی از سه نتیجه را 
می گیرد:

یا برایش ذخیره 
می شود، یا در دنیا 

برآورده می شود 
و یا بالیی که 
می خواست به 
او برسد از او 

برگردانده می شود.
تحف العقول ص 280
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صفحه 1    1397/12/23

۹۷
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۵۶
۸

فراخوان مناقصه 
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان فريمان 
٧ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۷
۱۸
۶۸
۹

((آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ا﹇﹑م و ﹡︀ده ﹨︀ی دا﹝﹩ ))
﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍ــ︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م و ﹡︀ده ﹨ــ︀ی دا﹝﹩ ︗︡ول ز︣ را از 
 ﹤ ــ︣ا︳ د︻﹢ت︋  ︣︡اری ﹡﹞︀︡ ﹜ــ︢ا از ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︫︡  ︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩︠  ︵︣ــ﹅︋ 
       ،︡آدرس: ﹝︪ــ ﹤ ︧ــ︐﹥︋  ︀﹋️ در︋  ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ﹝︡ارک ز︣ را ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠١/٠۶ در︎ 

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

﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 
﹥ ﹡︀م ﹝﹣︨︧ــ﹥   ︋️﹚﹞ ﹉﹡︀ ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١︋   ︫﹤ وار︤ ﹝︺︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥︋ 

 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︎︣دا︠️ ︋︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗)دا﹝︍︣وری ﹇︡س ر︲﹢ی
ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️ و ا︮﹏ ︋︣﹎﹥ آ﹡︀﹜﹫︤ ﹡︀ده ﹨︀. 

︑︭﹢︣ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︔︊️ ︫︣﹋️ و آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️.
﹡ ︡︣︠︀ده ﹨︀ ︋﹥ ︫︣ط ︑﹙﹫﹥ و ︎︦ از ا︣از ︫︣ا︳ ﹋﹫﹀﹩ و ︑︀﹫︡ ﹁﹠﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د .

﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۶و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی

/ع
۹۷
۱۸
۶۴
۸

توضيحاتمقدار(تن)نهادهرديفتوضيحاتمقدار(تن)نهادهرديف
طبق فرمول سفارشى70مكمل دامى گاو شيرى18داخلى يا وارداتى2500جو1
طبق فرمول سفارشى35مكمل دامى تليسه و خشك19داخلى يا وارداتى2500ذرت دانه اى2
طبق فرمول سفارشى20ويتامين اى سلنيوم20داخلى يا وارداتى1000سبوس گندم3
داخلى6000تفاله خشك چغندر21داخلى1000تخم پنبه4
داخلى1000مالس 22داخلى يا وارداتى1000كنجاله سويا5
داخلى يا وارداتى200گلوتن ذرت23وارداتى150پودر چربى6
داخلى20سولفات مس24خالص داخلى120پودر ماهى7
وارداتى500تفاله گندم25وارداتى1000كنجاله كلزا8
وارداتى10پيش ساز گلوكز26وارداتى200دانه كتان9
داخلى يا وارداتى2000پرس يونجه خشك27داخلى50جوش شيرين10
داخلى10دستمال كاغذى28داخلى300فول فت سويا11
داخلى20مكمل آنيونى29وارداتى15توكسين بايندر12
داخلى15دى كلسيم فسفات30داخلى300پودر گوشت13
وارداتى1مخمر31داخلى20اكسيد منيزيم14
داخلى100بنتونيت32داخلى يا وارداتى500كنجاله گلرنگ15
وارداتى500كنجاله تخم پنبه33داخلى30مايع يده16
داخلى5000يونجه چاپرى34داخلى40اوره17

 CFT پیوستن به پالرمو و
خطای راهبردی است

نگاهکارشناسانبه
ساماندهیدستفروشانو

عملکردبازارهایسیار

درپیخرید
اعتباردربازار

اشتغال

جهادادامهدارد

برپایی هفت سین خدمت در مناطق محروم

سیاستآیت اهلل احمد جنتی، رئیس 
اختتامیه  در  رهبری  خبرگان  مجلس 
ششمین اجالس رسمی مجلس خبرگان 
رهبری دوره پنجم که عصر دیروز برگزار 
شد، با تبریک اعیاد ماه رجب، میالد امام 
و  )ص(  اکرم  پیامبر  مبعث  و  )ع(  علی 

ابراز تأسف برای فقدان آیات شاهرودی 
می کنم  اعالم  مردم  به  گفت:  مؤمن،  و 
که  کنید  پیدا  مجلسی  می خواهید  اگر 
در آن جدل نمی کنند، آن مجلس، این 
در  افزود:  وی  است.  خبرگان  مجلس 
مجلس خبرگان اختالف نظر هست، ولی 

درگیری نیست و این مجلس الگویی برای 
مجالس دیگر است و اعضای آن مجتهد 
هستند. رئیس مجلس خبرگان رهبری 
در تشریح جلسات خبرگان اظهار کرد: 
درباره قوه قضائیه، بیانیه خبرگان و نصب 
آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه بحث 

شد؛ خدا به ایشان توفیق دهد تا عدالت را 
اجرا کنند و با غارتگران اموال و مفسدان 
در  و  بعد  سال  و  نمایند  قاطع  برخورد 
سالگرد نصب ایشان به ریاست این قوه، 
باشند.  راضی  ایشان  از  مردم  و  خداوند 

همچنین مجلس...

 ............ صفحه 6

همزمانباایجادنهادی
جدیددروزارتخزانهداری

آمریکاباموضوعایران

نگرانیآمریکااز
تصویبنشدن

FATFلوایح
 ............ صفحه ۲

 بیانیه هشدارآمیز نمایندگان مجلس خبرگان 

 ............ صفحه ۷

 ............ صفحه 5

دیدارتاریخیرئیسجمهورایرانومرجعیتشیعیاندرعراق

قدردانی آیت اهلل سیستانی از نقش »دوستان« عراق در پیروزی علیه داعش
دکتــر حســن روحانــی،  اخبــار
رئیس جمهور ایران در رأس هیئت همراه 

ظهر دیروز چهارشــنبه با آیت اهلل علی 
سیستانی مرجع شیعیان، در نجف اشرف 

دیدار کرد. به نوشته پایگاه اطالع رسانی 
دفتر آیت اهلل سیستانی، حسن روحانی 

در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از نتایج 
 ............ صفحه ۲گفت و گوهایش...

 ............ صفحه 4

یحییآلاسحاق،رئیساتاقایرانوعراقازدشواریهایکاردربازارتشنهآنسویمرزمیگوید

تولیداتهمگون؛رقابتسختباترکیه

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
جعفر قنادباشی

برخی منابع خبری از توطئه جدید مقامــات آمریکایی و تحرکات تازه آن ها در 
راستای حمایت از صهیونیســت ها و به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر 
جوالن اشغالی خبر می دهند. جوالن طبق قوانین بین المللی جزو جدایی ناپذیر 
خاک سوریه بوده و حضور چند ساله رژیم صهیونیستی در این منطقه بر خالف 

تمام موازین بین المللی و اشغال گری محسوب می شود...

جوالن،بخشجداییناپذیر
سوریهاست

 ............ صفحه 8
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

سرلشکر رشید: تهدیدکنندگان را سرافکنده و پشیمان خواهیم کرد    فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اظهار داشت: ما در حالی که برای تهدید و جنگ با هیچ کشوری پیشگام نخواهیم بود، اما 
تهدیدکنندگان را از رویارویی با ملت شریف ایران، سرافکنده و پشیمان خواهیم کرد. بنابراین در حالی که از هیچ گونه جنگی استقبال نمی کنیم، اما برای پاسخ به هر گونه تجاوز به کشورمان، کامالً آماده ایم و 

امیدواریم فهم این مسئله برای متجاوزان با آزمون عملی و تحمیل هزینه سنگین حاصل نشود.

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

 گروه سیاسی/ آرش خلیل خانه   پس 
از 40 ســال جمهوری عــراق در بیانیه ای 
مشــترک با جمهوری اسالمی ایران تعهد و 
التزام رسمی خود را به قرارداد الجزایر اعالم و 

براعتبار آن صحه گذاشت.
این یک دستاورد عظیم و یک نقطه عطف در 
روابط سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی دو 
کشور همسایه و مهم منطقه به شمار می رود.

در این بیانیه عراق رســماً اعالم کرد که در 
تحریم ها علیه ایران، کشوری که در مبارزه 
با تروریســم کنار ملت عراق بوده، همراهی 

نخواهد کرد.
عالوه بــر ایــن در اتفاقی بســیار مهم و 
دارای ابعــاد منطقه ای تهــران و بغداد بر 
همکاری های منطقــه ای در حوزه امنیت، 
مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی و 
همچنین تدوین پیش نویس یک توافقنامه 

امنیتی به تفاهم رسیدند.
در حوزه اقتصادی و تجــاری هم روابط دو 
کشور در آستانه یک جهش قرار دارد، بویژه 
آنکه تهران و بغداد بر سر افزایش پایانه های 
مرزی، توسعه حمل و نقل جاده ای و تجاری، 
تســهیل مقررات گمرکی و تسهیل روادید 

زیارتی،توریستی و تجاری توافق کردند.

 بزرگ ترین دستاورد
 در دروازه شرقی 

پس از 6 ســال ســفر روحانی بــه عراق و 
دســتاوردهای ویژه و برجسته آن بر این امر 
صحه گذاشــت کــه راهبرد 
توجه به منطقه و همسایگان 
در شــرایط تحریم به مراتب 
راهگشاتر و مؤثرتر از سیاست 
ناکام نگاه به غرب و کشورهای 
اروپایــی دولت های یازدهم و 

دوازدهم است. 
ایــن  بخــش  مهم تریــن 
دســتاوردها را بایــد توافق 
راهبردی برای اجرای کامل 
و بدون تغییر قرارداد 1975 
الجزایر و همــه ضمایم آن 
تلقی کرد که به گفته سفیر 
سابق کشورمان در عراق به 
معنای پایان شــرایط نه جنگ و نه صلح 
و عبور از موانــع حل اختالفات حقوقی و 
فراموش کردن زخم های بــه جا مانده از 

دوران تلخ گذشته است.
حسن کاظمی قمی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس درباره دســتاوردهای این ســفر و 
تفاهمنامه های امضا شده با بیان اینکه یکی 
از قراردادهای مهم بین المللی بین ایران و 
عراق، عهدنامه مرزی موســوم به قرارداد 
1975 الجزایر است، اظهار داشت: بر مبنای 
این قــرارداد وضعیت مرزهای مشــترک 
در حوزه خشــکی و دریایی و رودخانه ای 

مشخص می شود.
وی افــزود: جنگ تحمیلی علیه ایران که 
بر ضــد دو ملت بود و توســط رژیم بعث 
صدام تحمیل شد، سرآغازش با پاره کردن 
این عهدنامه مرزی توســط صدام مقابل 
دوربین ها بود. در حالی که مطابق حقوق 
بین الملل قراردادهــای بین المللی تغییر 

ناپذیر و فسخ ناشدنی است. 
سفیر سابق کشــورمان در عراق خاطرنشان 
کرد: پس از شــکل گیری عــراق جدید از 
ســال 2003 به بعد یکی از موضوعاتی که 
در دســتور کار دو دولت قرار گرفت مسئله 
اجرایی کردن قرارداد مرزی 1975 بود. البته 
در سال های نخست یعنی 2003 تا 2006، 
عراق به دلیل شــرایط ســخت اولویت های 
دیگری داشــت؛ از جمله شکل دهی نظام 
سیاسی و دولت جدید. اما تالش برای اینکه 
عهدنامه مرزی دوباره عملیاتی شود، همواره 
در دستور کار دو کشور بود. وی تصریح کرد: 
نخستین سند در این رابطه در دولت جدید 
عراق که بر قانونی بودن این عهدنامه تأکید 
دارد در ســال 1386 به امضای دو وزارت 
امور خارجه رسید و در آن مکانیزم عملیاتی 
کردن معاهده در حوزه مرزهای خشکی و 
دریایی مشــخص شد. بر همان اساس هم 
دو کمیته فعال شدند و در مرزهای خشکی 
تیم های مشــترک جانمایی و میله گذاری 
و عالیم مرزی را آغاز کردند که پیشــرفت 
خوبی بود. در حوزه مرز آبی رودخانه ای هم 
کمیته ای فعال شد، اما در یک نقطه ای به 

دلیل یک مشکل فنی متوقف ماند.
کاظمــی قمی با اشــاره به اینکه در ســفر 
رئیس جمهور به عراق این مسئله دوباره در 
دستور کار قرار گرفت و طرفین توافق کردند 
که فعالیت این کمیته از ســر گرفته شود تا 
بتوان کار اندازه گیری، هیدروگرافی و الیروبی 
اروندرود انجام شود، گفت: این مسئله عواید 
و آورده اقتصــادی بــزرگ و مهمی برای دو 
کشور خواهد داشت. موقعیت این رودخانه 
اهمیت راهبــردی در همکاری های بین دو 

کشور دارد و بازیابی امکان حمل و نقل آبی 
و کشتیرانی مزیت های زیادی برای دو کشور 
خواهد داشت، خاصه آنکه دسترسی عراق به 

مرزهای آبی و دریایی بسیار محدود است. 

 شرایط نه جنگ و نه صلح پایان یافت
کاظمی قمی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه 
حل مشــکالت مرزی در حقیقت به معنای 
تقویت همکاری های دوجانبه و عبور کردن 
از گذشته تلخی اســت که در دوران جنگ 
تحمیلی و با وجود رژیم صدام به بهانه همین 
اختالفات مرزی به دو ملت تحمیل شده بود. 
در حقیقت با توافق دیروز و با حل مســائل 
مرزی ما از شرایط نه جنگ و نه صلح خارج 
خواهیم شد. در حالی که ما عمالً هم اکنون 
وارد همکاری ها و روابط راهبردی شده ایم و 
دو کشــور برای همکاری هرچه بیشتر گام 
برمی دارند. ضمن اینکه این اتفاق هم تأثیرات 
دوجانبه دارد و هم پیامدها و پیام ها و تأثیرات 

منطقه ای.

 روابط ایران وعراق 
در عالی ترین سطح 

حســن هانی زاده نیز در گفت وگو با قدس با 
تأکید بر اینکه سفر سه روزه رئیس جمهور 
به عراق دســتاوردهای مهمی در حوزه های 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی داشت، معتقد 
اســت اهمیت توافق های سیاسی، امنیتی و 
نظامی بین دو کشــور در خصوص مبارزه با 
تروریسم، جرایم سازمان یافته و تالش برای 
تدوین و امضای یک توافقنامه امنیتی بخش 
برجســته و خاص بیانیه مشترک دو کشور 
است؛ به دلیل آنکه عراق همواره مورد طمع 

قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای است.
این کارشناس ارشــد مسائل جهان عرب با 
اشاره به اینکه گزارش ها حاکی است آمریکا 
در صدد ســازماندهی مجــدد داعش برای 
نفوذ دوباره در عراق و همچنین به کارگیری 
گروه های تروریستی از این ناحیه علیه ایران 
است، اظهار داشت: به همین دلیل هم تهران 

و هــم بغداد نگران بــروز بحران های جدید 
هستند؛ بنابراین بســیار راهبردی است که 
تهران و بغداد در مورد همکاری های امنیتی 

در مبارزه با تروریسم به تفاهم رسیده اند.
هانی زاده اضافه کرد: از ســوی دیگر مبنای 
همکاری های مشــترک مرزی در مرزهای 
زمینی و آبی قــرارداد 1975 قرار گرفت که 
بســیاری از ابهامات و اختالف ها را حتی در 

مورد حوزه های مشترک از بین خواهد برد.
این کارشــناس مســائل منطقه با اشاره به 
پذیرش مبنا قرار گرفتن قرارداد الجزایر بویژه 
خط تالوگ در اروند رود و استفاده مشترک از 
چاه های نفتی هورالهویزه گفت: این می تواند 
یک حرکت رو به رشد برای دو کشور باشد 
که تمــام اختالفات مــرزی را در چارچوب 

قرارداد الجزایر حل و فصل کند.
هانی زاده افزود: تشکیل کمیته های مشترک 
امنیتی و جلوگیری از دخالت دیگر کشورهای 
منطقه و فرامنطقه در مسائل امنیتی دو کشور 
می تواند مبنای یک تعامل جدید باشد و نقطه 
قوتی برای همکاری های امنیتی ایران و عراق 
است و شرایط امنیتی در آینده بهتر خواهد 

بود و مرزها کنترل بهتری خواهند داشت.
این تحلیلگر مســائل غرب آسیا همچنین 
با اشــاره به اعالم رســمی عدم همراهی با 
تحریم هــای آمریکا از ســوی دولت عراق و 
توافقنامه های اقتصادی گسترده امضا شده 
در حوزه های نفتی، تجــاری، حمل و نقل، 
توسعه زیر ساخت ها و... بین دو کشور یادآور 
شد: کشورهایی مثل عربستان، اردن و امارات 
همواره تالش کرده اند تا عراق را از تعامل با 
ایران بازدارند و این کشور را وارد دایره تنگ 
عربی کنند تا بر آن تسلط داشته باشند. اما 
نگاه فرقه ای و مذهبی آن ها به عراق و بافت 
شیعی این کشور و قصد آن ها برای استفاده 
ابزاری از عراق بر مردم این کشــور پوشیده 
نبــود، در مقابل یکی از عواملی که ســبب 
شده ملت و دولت عراق با ملت و دولت ایران 
احســاس نزدیکی و برادری کنند صداقت 
جمهوری اسالمی اســت و آن ها دریافته اند 

ایران تنها حامی صادق آن هاست.
هانی زاده تأکید کرد: توافق های نفتی، بانکی 
و پولی، توافق برای افزایش پایانه های مرزی، 
تســهیل روادید، توسعه حمل و نقل ریلی و 
ترک تشریفات مرزی و گمرکی تجارت کاال 
یک نه بزرگ به عربســتان و آمریکا از سوی 
دولــت و ملت عراق بــود. بنابراین می توان 
گفت سطح روابط بین ایران و عراق در روابط 
خارجی دو کشــور نظیر و همتایی ندارد. تا 
زمانی که مرجعیت عامل تعادل جریان های 
سیاسی در عراق باشد، سطح روابط دو کشور 
که به عالی ترین ســطح خود رسیده تداوم 
خواهد داشت و ممکن است که این تعامل به 
شکل گیری یک محور اقتصادی و امنیتی در 

منطقه برای محور مقاومت بدل شود.

جهش روابط تهران و بغداد به عالی ترین سطح از نگاه کارشناسان

بغداد رسماً براجرای قرارداد 1975 صحه گذاشت

 بــا 3 میلیــون و 500 هزار تومان حقوق )کرایه خانه - قســط - قبوض 
نجومی - یک دانشجو- دو دانش آموز و...( به سختی و اصاًل نمی شود زندگی 
کرد. واقعاً خدا رحم کند. مســئوالن چه می کنند روز به روز بدتر می شــود. 

 09150007463
 جناب علی الریجانی! در دیــدار اعضای تعزیرات گفتید اعضای تعزیرات 
موفق نبوده انــد. خودتان چقدر موفق بودید؟ با چنــد دقیقه بدون تأمل با 
تأیید برجام زمان را برگرداندید به ســال های 58 و 59 که صف های گوشت 
100 برابــر بدتر از صف های نفت آن زمان که نماینده نداشــتیم. ولی االن 

که نماینده داریم تأسف می خوریم کاش نمی داشتیم و... 09330001824
 سالم لطفاً درباره جاماندگان سبد حمایتی دولت که قرار بود 15 اسفند واریز 
شــود که نشــد گزارش تهیه کنید. نزدیک عید است خب ما هم روی این پول 

حساب کرده بودیم. 09030001340
 شخص محترمی می گفت یک ترامپ پیدا کردند هر غلطی و گناهی می کنند 
گــردن ترامپ می اندازند و می گفت تنها نیرویی که می تواند به وضعیت موجود 
خاتمه دهد و ســامان ببخشد نیرویی است که مردم دوستش دارند و حمایتش 

می کنند. 09150001136 
 گرانی اجناس به خاطر اینه که مردم تا یه چیزی یخورده گرون میشه هجوم 
میبرن برای خرید. دقیق برعکس بقیه کشــورها! اونا چیزی که گرون میشه رو 
نمیخرن تا اون جنس قیمتش برگرده به قیمت قبلش، اما اینجا اینجوری نیس 

میخرن تا گرون بشه!09350009683 
 دولت به خاطر تأمین بودجه نمی گذارد قیمت ارز پایین بیاد و با این کار باعث 
بروز پدیده قاچاق کاال و ارزاق عمومی به خارج از کشــور و اختالس و دزدی در 

کشور می شود. 09150007855
 خدا کند در همین کاروان شهدای 25 اسفند خبری از آقا مهدی باکری هم 
باشد، چرا که از اروند هم شهید می آورند، کجاست آن سردار دریادل بی نشان... آن 
یوسف گمگشته اهل دل... آقا مهدی هنوز یک بغض شکسته نشده مدام است؛ با 

آقا مهدی باکری حرف های بسیار برای گفتن داریم 09150000609 
 صدا و سیماعزمش را جزم کرده تا مردم را سرگرم کند، اما وظایف اصلی اش 
را فراموش کرده، آموزش عمومی، دانشگاه ملی، بصیرت افزایی، دشمن شناسی، 
بیان احکام دین، امربه معروف، برنامه های تربیتی... همگی فراموش شده! و دائم 

در حال تبلیغ است. 09360006158
 متأســفانه با کاهش ارزش پول ما و باال رفتن ارزش پول کشورهای همسایه، 
مردم ما از استفاده محصوالت داخلی خودمان مثل خشکبار و غیره محرومند در 
عوض خبر دارم مســافران خارجی چمدان چمدان و ماشین ماشین آن را غارت 

می کنند. 09120008675 

دیدار تاریخی رئیس جمهور ایران و 
مرجعیت شیعیان در عراق

قدردانی آیت اهلل سیستانی 
از نقش »دوستان« عراق در 

پیروزی علیه داعش
اخبار: دکتر حســن روحانی، رئیس جمهور 
ایــران در رأس هیئــت همراه ظهــر دیروز 
چهارشــنبه با آیت اهلل علی سیستانی مرجع 
شیعیان، در نجف اشرف دیدار کرد. به نوشته 
پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل سیستانی، 
حســن روحانــی در این دیدار ضمــن ارائه 
گزارشــی از نتایج گفت و گوهایش با مقامات 
عراقی، دستاوردهای ســفر خود در راستای 
توســعه روابط دو جانبه بر مبنای »دوستی« 
و »حســن همجواری« را شــرح داد. آیت اهلل 
سیستانی نیز تأکید کرد که از هر گونه گامی 
در راستای توسعه روابط عراق با همسایگانش 
بر مبنای منافع دو طرف و احترام به حاکمیت 
و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استقبال 
می کند. او با اشــاره به جنــگ مردم عراق با 
داعش و فداکاری های عراقی ها در راســتای 
پیروزی بر این گروهک، از نقش »دوســتان« 
در تحقق این پیروزی قدردانی کرد. آیت اهلل 
سیســتانی همچنین مبارزه با فساد و بهبود 
خدمات عمومی و انحصار ســالح در دست 
حکومت و سازمان های امنیتی را الزم دانست 
و ابراز امیــدواری کرد که دولت عراق در این 
زمینه ها موفق باشــد. او بر ضرورت در پیش 
گرفتن سیاست های منطقه ای و بین المللی بر 
مبنای توازن و اعتدال تأکید کرد و گفت که 
ملت ها باید از خسارت و آالم بیش از این به 

دور بمانند.

واکنش وزیر دفاع به گزافه گویی نتانیاهو
به تهدیدات علیه نفتکش های 

ایرانی پاسخ محکم می دهیم
ایرنا: وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران در پاســخ به تهدید 
صادرات نفت ایران توســط رژیم صهیونیستی 
گفت: این اقدام ناامنی بین المللی تلقی می شود 
و مــا آن را محکم پاســخ می دهیم. »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 15 
اسفند ماه در اظهاراتی صادرات نفت جمهوری 
اســالمی ایران را قاچاق نفت خطاب کرد و با 
تهدید تلویحی نفتکش های ایرانی گفت: نیروی 
دریایی اسرائیل می تواند در صورت لزوم جلوی 
قاچاق نفت ایران را بگیرد. امیر ســرتیپ »امیر 
حاتمی« وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در پاسخ به ایرنا گفت: قطعاً اگر چنین قصدی 
داشته باشند، این موضوع به عنوان یک ناامنی 
بین المللی و راهزنی تلقی خواهد شد. ایران توان 
الزم برای برخورد با این موضــوع را دارد و در 
صورت بروز، محکم به آن پاســخ خواهد داد؛ 
عالوه بر این جامعه بین المللی نیز آن را نخواهد 
پذیرفت. قطعاً نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران این تــوان را دارند که در صورت هرگونه 
تهدید احتمالی از خطوط کشتیرانی کشور به 

بهترین شکل حمایت کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به دوره جدید 
قوه قضائیه خبر داد

تحول در ضابطین و ضابطین 
عام و ناجا

اخبار: همایش عمومی فرماندهان و رؤســا 
و مدیران پلیــس پایتخت در مقر فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ برگزار شد. حجت االسالم 
والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در 
این همایش به تغییر مدیریت دستگاه قضایی 
پرداخــت و گفت: ریاســت قبلــی به لحاظ 
واگذاری مسئولیت دیگری قبل از اتمام دوره 
به مقام معظم رهبری درخواست داد و رهبری 
نیز پذیرفتند و رئیس جدید دستگاه قضایی 
از دو روز پیــش کار خود را آغاز کرد. پس از 
40 سال رئیس قوه قضائیه از درون قوه قضائیه 
انتخاب شــد که انتخاب میمــون و مبارکی 
است. با مدیریت جدید دستگاه قضایی بناست 
تحوالت حساب شــده منطقی و کارشناسی 
داشته باشیم. از مدتی قبل مطالعاتی را در این 
زمینه شــروع کرده ایم تا تحولی در دادسرای 
کل کشور ایجاد شود. کارهای مطالعاتی انجام 
شــده و در حال جمع بندی هستیم تا بعد از 
تکمیل به رئیس قــوه قضائیه ارائه دهیم. در 
آینده ای نزدیک تحوالتی در دادسرا های کل 
کشــور خواهیم داشــت که برای بهتر شدن 
کارهاست. این تحوالت در ارتباط با ضابطین 
و ضابطیــن عام و نیروی انتظامی اســت که 
جلساتی در حوزه معاونت های دادستانی با ناجا 

برقرار خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین منتظری، دادستان 
کل کشــور در حاشیه این همایش و در جمع 
خبرنگاران در خصوص اینکه آیا امکان دارد که 
شیخ االسالم )متهم زن در پرونده پتروشیمی( 
به کشــور بازگردد یا نه گفت: پلیس اینترپل 
ایران همکاری خوبی با دســتگاه قضایی دارد 
اما مشــکل ما با پلیس اینترپل خارج از کشور 
بخصوص کشورهایی است که با ما عناد دارند. 
کانادا مأمن اختالســگران شده و ما از دستگاه 
قضایی و پلیس کانادا می خواهیم که نگذارند که 
چهره کشورشان آن قدر زشت نشان داده شود 
که به مرکزی برای تجمع اختالســگران بدل 
شود. متأسفانه عده ای اموال مردم را اختالس 

کرده و به کانادا می روند.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

با حکم رهبر معظم انقالب
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر همدان منصوب شد

اخبــار: حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، 
رهبر معظــم انقالب اســالمی در حکمی 
حجت االسالم حبیب اهلل شعبانی موثقی را 
به عنوان نماینده  ولی فقیه و امام جمعه  شهر 

همدان منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اســالمی خطاب به 
حجت االسالم حبیب اهلل شعبانی موثقی این 
گونه است: »اکنون با پایان یافتن مسئولیت جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج 
شیخ غیاث الدین طه محّمدی دامت توفیقاته و با تشکر فراوان از فعالیت های علمی و 
اجتماعی ایشان در دوران آن مسئولیت خطیر، جنابعالی را به امامت جمعه  همدان و 
نمایندگی خود در آن استان منصوب می کنم. همدان در شمار پیشروان حرکت انقالبی 
و مفتخر به تقدیم چهره های برجسته  جهاد و شهادت و نیز شخصیت های عالیقدر علم 
و عرفان است. انتظار می رود با همه  توان در خدمت حرکت دینی و انقالبی آن خطه 
تالش نمایید. با علمای دینی و فرزانگان دانشــگاهی و فعاالن عرصه های اجتماعی 
همکاری و از جوانان مؤمن و انقالبی پشتیبانی کنید. سلوک مردمی با همه  قشرها 
بویژه جوانان و تکریم خانواده های شهیدان و ایثارگران را ممشای همیشگی خود قرار 
دهید و از فضل و تقوا و بصیرت که بحمداهلل از آن برخوردارید، محتوای خطبه های 

جمعه را غنا ببخشید. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می کنم«.

همزمان با ایجاد نهادی جدید در وزارت خزانه داری آمریکا با موضوع ایران
FATF نگرانی آمریکا از تصویب نشدن لوایح

اخبار: معاون وزیر خزانه داری آمریکا در جلسه کمیته امکانات مالی مجلس نمایندگان 
این کشور، از ایجاد یک نهاد جدید تحت نظارت وی با موضوع ایران خبر داد.

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای اطالع مجلس آمریکا، »ســیگال مندلکر« معاون 
مبارزه با تروریســم و اطالعات مالی وزیر خزانه داری آمریکا، هدف از تشکیل این 
نهاد موسوم به »واحد ادغامی امور مالی ایران« را »یافتن راه های جدید برای اقدام 
علیه ایران و بازیگران تحت حمایت این کشــور« دانســت. به گفته مندلکر، این 
نهاد در حکم رابطی بین آژانس های مختلف وزارت خزانه داری آمریکا اســت و به 
جمع آوری اطالعات درخصوص فعالیت های ایران می پردازد. این مقام آمریکایی 
در خالل صحبت های خود همچنیــن از 6 بخش جدید تحت عنوان »واحدهای 
اثرگذاری راهبردی« خبر داد که هدف از تشکیل آن ها به گفته او »گرد هم آوردن 
کارشناســان بخش امور مالی و تروریســم برای حصول اطمینان از به کارگیری 
صحیح ابزارها و امتیازهای در دســترس، برای دســتیابی به اهداف تاکتیکی و 
راهبردی اســت«. ایران، روسیه، کره شــمالی، داعش، ارزهای مجازی و فساد و 
حقوق بشــر، موضوع فعالیت هر یک از واحد های یاد شــده است. از جمله دیگر 
موضوعاتــی که محور اظهارات معاون وزیر خزانه داری آمریکا قرار گرفت، قوانین 
جهانی مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی است. وی با تأکید بر 
عدم تصویب لوایح مربوط به این قوانین در ایران گفت که آمریکا در این رابطه به 
کشورهای اروپایی هشدار داده و ایجاد یک ساز و کار مالی ویژه برای همکاری با 
ایران را اقدامی خطرناک برشمرده است. اشاره وی به ساز و کار حمایت از تبادالت 
تجاری ایران و اروپا )ســاحات( است که با همکاری کشورهای آلمان، انگلیس و 

فرانسه ایجاد شده است.
همچنین نمایندگان کنگره آمریکا با معرفی دو قطعنامه ضدایرانی دیگر قصد دارند 
تهران را به دلیل ادعاها پیرامون »باب لوینسون«، یک مأمور بازنشسته اف بی آی که ادعا 

می شود در ایران ناپدید شده، تحت فشار قرار دهند.

جلسه فرماندهان نظامی برای امنیت مرزهای غربی
مهر: آخرین وضعیت امنیتی منطقه شــمال غرب کشــور در جلسه ای با حضور 
امیر دریابان شــمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی و فرماندهان نیروهای مســلح منطقه شمال غرب مورد بررسی قرار گرفت. 
در این جلسه دریابان شمخانی پس از اســتماع گزارش سردار خاکپور، فرمانده 
نیروی زمینی ســپاه و دیگر فرماندهان منطقه در سخنانی تصریح کرد: در طول 
دو ســال گذشته گروهک های ضدانقالب که از سوی برخی کشورهای منطقه ای 
و فرامنطقه ای حمایت و پشــتیبانی می شوند، تالش وافری را برای ناامن نمودن 
مرزهای شمال غرب کشور داشتند که با هوشیاری و شدت عمل نیروهای مسلح 
و دســتگاه های امنیتی ناکام ماندند. ایجاد و توســعه پایگاه های نظامی از سوی 
کشــورهای فرامنطقه ای را در نزدیکی مرزهایمان به دقت زیر نظر داریم. هرگونه 
تالش برای ناامن ســازی مرزهای ایران از ســوی هر گروه یا کشوری با اقدامات 
پیشدستانه و تهاجمی شــدید همراه خواهد بود. اجازه نخواهیم داد سردمداران 

بی ثبات سازی و مزدورانشان امنیت مردم و ثبات منطقه را مخدوش نمایند. 

 وعده توزیع روغن موتور با نرخ مصوب دولتی 
به تاکسیرانان 

اخبار: مرتضی ضامنی، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در گفت وگو 
با خبرنگار اجتماعی فارس، از اقدامات حمایتی و خدماتی به تاکسیرانان و رانندگان 
حمل و نقل عمومی کشور خبر داد و گفت: تفاهمنامه  ای مابین اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور و شرکت عامل تولید روغن موتور ماشین برای تولید و توزیع این محصول 
به نرخ مصوب دولتی جهت تاکسیرانان و رانندگان حمل و نقل عمومی منعقد شد. 
ضامنی در پایان در مورد توزیع الســتیک بیان داشت: در توزیع الستیک از وعده ای 
که داده بودیم، جلوتر رفتیم و تاکنون افزون بر 130 هزار حلقه الســتیک در سطح 
کشور به راننده ها با نرخ مصوب دولتی توزیع شده است و تا زمانی که اعالم نیاز باشد 

پاسخگوی نیازها هستیم.

شماره پیامک: 30004567

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره خطری بزرگ تر از تروریست ها در منطقه هشدار داد

نزار زاکا از زندان اوین ادعای نامزدی انتخابات مجلس لبنان را کرد

طرح های مشکوک هسته ای برخی کشورها با دالرهای نفتی

خبر

خبر

اخبار: نزار زاکا، شهروند لبنانی که به جرم جاسوسی در تهران 
بازداشــت شده اســت و هم اکنون دوره محکومیت خود را در 
زندان اوین می گذراند، در نامه ای نامزدی خود را برای انتخابات 
پارلمانی کشورش اعالم کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه 
الحیات، با نزدیک شدن موعد انتخابات پارلمانی لبنان نزار زاکا، 
شــهروند لبنانی بازداشت شــده در تهران در نامه ای از داخل 
زندان اوین نامزدی خود در این انتخابات را اعالم کرد. وی که 

شعار آزادی لبنان را برای کمپین انتخاباتی خود انتخاب کرده 
اســت، اعالم کرد که نامزد کرسی اهل سنت منطقه طرابلس 
در پارلمان لبنان شده اســت. براساس این گزارش، مهی زاکا 
الیافی، خواهر نزار زاکا که ریاســت کمپین انتخاباتی او را نیز 
برعهده دارد، قرار اســت دوشنبه آینده یک نشست خبری در 
این باره برگزار کند. به گزارش ایســنا، نزار زاکا یک شــهروند 
لبنانی اســت که بارها به دعوت ارگان های مختلف کشورمان 

به ایران دعوت شــده بود. او چهار بار بــه دعوت معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری به ایران سفر کرده بود که در 
مرتبه چهارم به اتهام »همکاری با دولت بیگانه علیه منافع ملی 
ایران« هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه امام 
خمینی)ره( بازداشــت شد. او به 10 سال حبس و پرداخت 4 
میلیون دالر جزای نقدی محکوم شده است و هم اکنون در حال 

سپری کردن محکومیت خود در زندان اوین است.

فارس: دریابان علی شــمخانی، نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
صبح دیروز در مراســم بزرگداشت یاد و خاطره 
شهدای بدر و خیبر و شهدای شمال غرب کشور 
در ارومیه، جنگ اقتصادی و روانی دشمن را که با 
شدت و گستردگی بی سابقه ای در جریان است، 
ابزاری برای دلسرد کردن جامعه از تداوم مقاومت 
و پذیرش مسیر تسلیم و ذلت عنوان کرد و افزود: 
پیروزی بدون مقاومت و تالش حاصل نمی شود 
و با برنامه ریزی های صورت گرفته و تفکر انقالبی 
ســال 98 را سال مأیوس ســازی دشمن قرار 
می دهیم. دبیر شــورای عالی امنیت ملی سال 
آینده را سال پیروزی های جدید در داخل برای 
حل مشکالت مردم و در منطقه برای تقویت و 
توسعه پیروزی محور مقاومت و آغازی مقتدرانه 
برای گام دوم انقالب اسالمی خواند. وی افزود: 
مقابله با بی ثبات سازان و مخالفان استقالل کشور 
موجب شکوفایی ظرفیت ها و استعدادها خواهد 
شــد و این دریای بی کــران به طور قطع جوی 
باریک وابسته شــدن به قدرت دشمن و چشم 

امید داشتن به او را در می نوردد.

 اینستکس اروپایی ها مثل جوی باریک 
کم اثر است

وی با اشــاره به افق بلند انقالب اسالمی که 
اکتفا به حداقل هــا در آن جایی ندارد، افزود: 

روابط امــروز ایران با عراق ثمــره مقاومت و 
همپیمانی راهبردی و اینســتکس اروپایی ها 
مثالی از جوی باریک و کم ثمر است. شمخانی 
با تبیین شــرایط امروز منطقه و مواجه شدن 
رژیم صهیونیســتی با ناکامی های مســتمر 
اظهار داشــت: رژیمی که به دنبال تســلط از 
نیل تا فرات بود، امــروز در مرزهای بی اعتبار 
خودش محصور شــده و ســردمداران آن از 
ترس موشک های مقاومت خواب آرام ندارند. 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: تمامی 
تحرکات بیگانگان و برخی کشــورهای شرور 
در منطقه غرب آسیا بویژه اقدامات غیرعادی 
برخی کشورهای منطقه که سابقه سیاه آن ها 

در حمایت از جریان های تروریستی اثبات شده 
است را تحت رصد دائمی داریم.

 طرح های مشکوک هسته ای برخی 
کشورهای منطقه با دالرهای نفتی

شمخانی هشدار داد؛ برخی کشورهای منطقه با 
صرف دالرهای نفتی اجرای طرح های مشکوک 
هسته ای را در دســتور کار قرار داده اند که این 
اقدامات می تواند منطقه، بلکه جهان را با خطر 
و بحرانی بدتر از خطر تروریست های تکفیری و 

داعش مواجه کند.
وی افزود: بدون شــک شــکل گیری تهدیدات 
جدیدی از این دســت ما را ناگزیر خواهد کرد 

که بر اساس ماهیت و جغرافیای جدید تهدیدات، 
راهبرد خود را تنظیم و نیازهای کشور و نیروهای 
مسلح را در چارچوب آن پیش بینی و اجرا کنیم. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: صدام 
عملیات خیبر و بدر، صدامی بود که آرزو داشت 
در مدت یک هفته خوزســتان را از ایران جدا و 
انقالب را ســاقط کند، امروز عراق متخاصم به 

عراق متحد تبدیل شد.

 چگونه قطار انقالب یک متخاصم را 
به یک متحد تبدیل کرد؟

وی با طرح این پرســش که آیا این یک اتفاق 
و حادثه بدون فراز و نشــیب و سختی و جان 
دادگی بود؟ پاسخ داد: این سرمایه عظیم امروز 
حاصل جان دادگی، صبر، مقاومت و ایستادگی 
اســت. چگونه قطار انقالب یک متخاصم را به 
یک متحد تبدیل کرد؟ از اول انقالب تا به امروز 
40 سال است. چهار دهه را طی کردیم و وارد 
دهه پنجم انقالب شدیم برای گام دوم انقالب.  
وی بــا بیان اینکه انقالب بــر دو ریل حرکت 
می کرد؛ ریل منطقه ای و ریل داخلی، گفت: ریل 
داخلی تفکر انقالبی و تفکر باکری و شهدا بود. 
فکر مردم بود، برگرفته از شعار پیروزی خون بر 
شمشیر امام خمینی )ره( بود. برگرفته از هیهات 
منا الذله اباعبداهلل و شــعار »قولوا ال اله اال اهلل 

تفلحوا« پیامبر بود.

حل مشکالت 
مرزی در حقیقت 
به معنای تقویت 
همکاری های 
دوجانبه و عبور 
کردن از گذشته 
تلخی است که در 
دوران جنگ 
به دو ملت تحمیل 
شده بود

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

شهربازی معارفی میزبان دختران»شین آباد« شد  آستان نیوز: جالل مرادی سرپرست کاروان زیارتی دختران شین آباد در حاشیه این بازدید گفت: دختران شین آبادی با حضور در این شهربازی لحظات شاد و 
مفرحی را تجربه کردند و با توجه به اینکه این دختران مدت زیادی برای انجام امور درمانی در بیمارستان ها و اماکن درمانی سپری کرده اند، حضور در این شهربازی برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در آن ها تاثیر بسزایی 
داشت. وی افزود: برخی از این دختران در گذشته برای درمان و انجام عمل جراحی در بیمارستان های مشهد مانند بیمارستان امام رضا)ع( بستری بوده اند ولی موفق نشده بودند که برای زیارت به حرم امام رضا)ع( بیایند.

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

توسط سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( انجام شد 
نصب شیشه های حفاظ بر روی کاشی های پیرامونی 

روضه منوره رضوی
قدس/محمدحســین مــروج 
کاشــانی: یکــی از آثــار هنری و 
معماری نفیــس در بــارگاه مطهر 
حضرت رضا)ع( وجود کاشــی های 
کتیبــه، بــه  مزیــن   زرین فــام 
گره هندســی و نقوش گیاهی است 
که در ازاره دیوارهای پیرامونی روضه 
منوره رضوی به کار رفته است. این 

کاشی های زرین فام مانند کاشی های قرون اولیه اسالمی، به دست سفالگران ساخته 
شــد و در اوایل سده 6  هجری قمری، ازاره های بقعه مبارک حضرت امام هشتم)ع( 

نیز مزین به کاشی زرین فام شد.
در راستای حفاظت و حراست از این آثار نفیس، چندی پیش طرح نصب شیشه های 
حفاظ بر روی این کاشی های ارزشمند تاریخی از سوی سازمان عمران و توسعه حریم 

حرم حضرت رضا)ع( اجرا شد.
مدیرعامل این سازمان در این باره می گوید: سده هاست که کاشی های نفیس موسوم 
به ســلطان ســنجری با تنوع رنگ، شــکل و نقش و با کثرتی بی مثال از آن همه 

گونا گونی، لطف و صفای روضه منوره را دو صد چندان کرده است.
»مهندس محمدکاظم مالزم الحسینی« ادامه می دهد: گوشه های 6 یا هشت تایی 
نقــوش، کتیبه های متبرک به آیات قرآن کریم، اســمای الهی و احادیث حضرات 

معصومین)ع( را با خط خوش استادان ثلث و رقاع پدید آورده است.
وی توضیح می دهد: در اثر رنگ های زیبا و چشمنواز و ترکیب به قاعده و روح انگیز، 
نقش های هندسی و اسلیمی و... یکی از درخشان ترین و شکوهمندترین گنجینه های 

هنری لطیف و پرمضمون در حرم مطهر رضوی به وجود آمده است.
این مقام مسئول خاطرنشــان می کند: حفظ این گنجینه بی بدیل، سال ها دغدغه 
دست اندرکاران بود تا سرانجام پس از بررسی های فنی و ارائه جزئیات اجرایی مناسب 
که تضمین کننده پاســداری از این میراث معنوی و تاریخی بدون آســیب مشهود 
بصری و معماری می باشــد و در راســتای بند پنجم منشور هفت گانه رهبر معظم 
انقالب اســالمی و پس از تأیید و دریافت امریه تولیت معزز آستان قدس رضوی در 
بهمن ماه گذشــته تصمیم به نصب حفاظ الزم بر روی این کاشی های ارزشمند در 

پیرامون روضه منوره گرفته شد. 
مهندس مالزم الحسینی اضافه می کند: این حفاظ مناسب شامل صفحات شیشه ای 
شــفاف و باکیفیت با اتصاالت ظریف و ایستا اســت که در مقابل ازاره های کاشی 

سلطان سنجری واقع در اطراف روضه منوره حضرت رضا)ع( نصب شد.
وی اظهار می دارد: با این اقدام، هم کاشــی های مزبور از فرســایش و آسیب دیدگی 
محافظت می شــود و هم حرمت معنوی این کاشــی های گرانبها که مزین به آیات 

قرآن کریم، اسمای الهی و احادیث ائمه اطهار)ع( است، رعایت می گردد. 
مدیر عامل این سازمان متذکر می شود: ظرافت اجرا، موقعیت مناسب، اتصال به کف 
و کیفیت باالی این شیشه های دوجداره بدون آنکه خودنمایی کند سعی در حفظ 

یکی از کهن ترین آثار حرم مطهر رضوی دارد. 

مدیر امور رفاه زائران آستان قدس رضوی خبر داد
 تأمین 500 لیتر عطر طبیعی ایرانی 

جهت عطرافشانی حرم مطهر رضوی
قدس/ حسین کاشانی: مدیر امور رفاه زائران آستان قدس رضوی از تأمین 500 
لیتر عطر طبیعی ایرانی جهت عطرافشانی بارگاه منور امام رضا)ع( در نوروز 98 خبر 
داد.حمید حبیبی پور در این باره به خبرنگار قدس گفت: بخش نخســت این عطر 
به میزان حدود 260 لیتر روز گذشــته با همکاری و هماهنگی بخش بهداشت این 
مدیریت و هماهنگی حراست سازمان حرم مطهر رضوی و همکاری سازمان عمران و 
توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( در دستگاه های عطرافشان مستقر در هواساز های 

حرم مطهر امام هشتم)ع( ریخته شد.
وی ادامه داد: این عطر که توســط پژوهشــکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید 
بهشتی تهران تولید شده، مورد تأیید معاونت علمی آستان قدس رضوی بوده و 
ترکیبی از گل های شمعدانی عطری، گل محمدی و... با رایحه دلپذیر و مطبوع 
اســت.این مقام مســئول تصریح کرد: این اقدام پس از اجرای طرح آزمایشــی 
اســتفاده از عطرهــای طبیعی ایرانی و با توجه به تأیید معاونت علمی آســتان 
قدس رضوی، پیرو تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری در راســتای حمایت 
از تولیدات ایرانی، صرفه جویی اقتصادی و عدم اســتفاده از اسانس های خارجی 

صورت گرفته است.

در مراسم رونمایی از اسناد نقاره خانه حرم مطهر رضوی عنوان شد
تنها زمان تعطیلی نقاره خانه دوره پهلوی بوده است

آستان نیوز: کارشناس مسئول نمایه سازی و طبقه بندی اسناد در مراسم رونمایی 
از اســناد نقاره خانه حرم مطهر رضوی، نقاره خانه حرم امام رضا)ع( را قدیمی ترین 
نقاره خانه مذهبی ایران معرفی کرد که ســایر اماکن مذهبی به تبعیت از این مکان 
مقدس شروع به نقاره نوازی کردند. زهرا فاطمی مقدم در این مراسم، آیین نقاره زنی 
را از جمله میراث آیینی مذهبی عنوان کرد که قدمت بسیار طوالنی در تاریخ ایران 
زمین دارد.وی قدمت نقاره زنی و یا به تعبیری نوبت نوازی را به روزگار گذشته دانست 
که طلوع و غروب آفتاب، آغاز نوروز، جنگ ها و مواردی از این دســت به وسیله آن 
اعالم می شده و بتدریج با نواختن آن در بارگاه منور رضوی به رسمی غیر قابل تغییر 

در حرم امام رضا)ع( بدل و بُعد مذهبی آن پررنگ تر شده است. 
فاطمی مقدم با بیان اینکه در خصوص تاریخ دقیق ایجاد نقاره خانه در حرم رضوی 
و آغاز نقاره نوازی در آن مســتندات روشــنی وجود ندارد، گفــت: قدیمی ترین و 
مستندترین خبر پیرامون نقاره نوازی در حرم رضوی در کتاب مهمان نامه بخارا، در 

اوایل قرن دهم ذکر شده است. 
وی با اشاره به سیر تاریخی این رسم در حرم مطهر رضوی گفت: با روی کار آمدن 
سلسله صفویه و شکل گیری تشــکیالت اداری آستان قدس رضوی نقاره خانه هم 
دارای تشــکیالت اداری منظم و مدونی شد و به عنوان یکی از بیوتات مستقل در 
تشــکیالت اداری آستان قدس رضوی و زیر نظر مستقیم متولی با 13 نفر فعالیت 
می کرد. وی به تعطیلی برگزاری این سنت در دوره پهلوی اشاره داشت و قیام مسجد 
گوهرشاد و سیاست های خاص مذهبی رضاشاه را در این خصوص تأثیر گذار دانست.

کارشناس مسئول نمایه سازی و طبقه بندی اسناد با تشریح سیر تاریخی این مراسم 
گفت: به هر ترتیب این سنت تاکنون ادامه پیدا کرده به گونه ای که امروز نقاره خانه و 

بنای باشکوه آن یکی از اجزای اصلی حرم امام رضا)ع( محسوب می شود. 
وی همچنین به اسناد مربوط به تشکیالت اداری آستان قدس رضوی اشاره داشت و 
گفت: از اسناد دوره صفویه تاکنون که در مرکز اسناد نگهداری می شود بیش از 2000 
صفحه سند به مسائل نقاره خانه می  پردازد که از این تعداد 200 صفحه دوره صفویه، 
450 صفحه افشاریه، 950 صفحه دوره قاجاریه و بقیه مربوط به دوره پهلوی و معاصر 
اســت. فاطمی مقدم تصریح کرد: به طور کلی این اســناد اوراق اداری مالی آستان 
قدس رضوی و در برگیرنده هزینه های این تشکیالت در دوره های مختلف هستند.

خـــبر

 آستان/ رنگ آمیز طوسی  حوزه فرهنگ و هنر 
یکی از موضوعات مهم در دوره تولیت ســه ساله 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در آستان قدس 
رضوی اســت. چه در حوزه ایجاد زیرساخت های 
فرهنگی و افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و تربیتی 
نظیر تغییر کاربری باغات و موقوفات و چه در حوزه 
تولید آثار فرهنگــی و هنری و همچنین برگزاری 
رویدادها و جشــنواره های هنری در سطح ملی و 
منطقه ای. رویدادهایی که بــه اذعان هنرمندان و 
فرهیختگان این حوزه توانسته ردی مشهود در اثر 
هنر کشور برجای بگذارد.در ادامه نگاهی می اندازیم 
بــه برخی از جشــنواره ها و برنامه های فرهنگی و 
هنری که بین سال های 95 تا 97 در آستان قدس 
رضوی اجرا شــده است و نظر برخی هنرمندان در 

خصوص این برنامه را نیز جویا می شویم.

 شب های شعر »ملکوت هشتم« 
شب های شعر »ملکوت هشتم« یکی از برنامه های 
مؤسســه آفرینش های هنری اســت که همزمان 
با دهه کرامت ســال 95 در شهرهای قم، طبس، 
تبریز و مشــهد با حضور شاعران آیینی شروع شد. 
در سال 96 طبق سال های پیش در شهرهای قم، 
مازندران، شیراز، اهواز، بوشهر، سبزوار و مشهد و در 
ســال 97 در شهرهای قم، بهبهان، شیراز، سبزوار، 
نیشابور و مشهد با حضور شاعران برجسته آیینی 
سراسر کشور و همچنین شاعرانی از کشورهای هند 
و پاکستان برگزار شد. شب های شعر ملکوت هشتم 
عالوه بر تأثیرگذاری که در ذات خود دارد، می تواند 
به گسترش شعر رضوی در میان جامعه و شاعران 
هم کمک کند. بــا توجه به آنچه در ســیره امام 
رضا)ع( خوانده ایم، این امام رئوف به مسئله شعر و 
شاعر اهمیت زیادی می دادند بنابراین توجه به شعر 
در دستور کار آستان قدس رضوی قرار گرفته است.

 شب های شعر »ریحانه« 
شب های شعر »ریحانه« یکی دیگر از مجموعه شب 
شعرهای این مؤسسه است که همزمان با ایام شهادت 
حضرت زهرا)س( و با هدف اشاعه سیره اهل بیت)ع( 
با بهره گیری از ابزار شــعر و ایجاد انگیزه و نشــاط 
معنوی در میان بانوان اهل شــعر و ادب با همکاری 
تعدادی از بانوان خادمیار شعر و ادب رضوی در سه 
سال گذشــته برگزار شده است. این برنامه در سال 
95 در شهرهای مشهد، ایالم، تهران، تبریز، هویزه و 
قم، در سال 96 در شهرهای کرمانشاه، زابل، تهران، 
بوشهر، طبس، ساری، مشهد و شیراز و در سال 97 
نیز اکنون در مشهد مقدس و چندین شهر کشور از 
جمله بوشهر، اهواز و طبس با حضور شاعران آیینی 

خانم و آقا از سراسر کشور در حال برگزاری است.

 جشنواره شعر »بقا« 
جشــنواره شــعر »بقا« از دیگر برنامه های آستان 
قدس رضوی در حوزه شعر است که با موضوع دفاع 

مقدس در اردیبهشت 96 با همکاری حوزه هنری 
کشور و خراسان در مشهد و خوزستان برگزار شد. 

 پنجمین کنگره بین المللی 
شعر »بانوان عاشورایی«

پنجمین کنگره بین المللی شعر »بانوان عاشورایی« 
نیز یکــی از برنامه های بین المللی آســتان قدس 
رضوی در حوزه شــعر و ادبیــات بود که با حضور 
شاعرانی از کشورهای یمن، پاکستان، افغانستان و 
ایران )تهران، قم، شــیراز، اصفهان، تبریز و مشهد( 
در 7 آبان 96 در سالن بنیاد پژوهش های اسالمی 
برگزار شد. 951 اثر از شاعران زن و مرد به دبیرخانه 
بین المللی شعر بانوان عاشورایی رسید که بیش از 
20 اثر از این تعداد مربوط به شــاعران عرب زبان، 
افغانستانی و پاکستانی بود. احالم غانم )شاعر اهل 
سوریه(، علیرضا قزوه، اسماعیل محمدپور، مرضیه 
فرمانی، فاطمه نانی زاد، محسن ناصحی، الهام نجمی، 
خدابخش صفادل، فاطمه معصومی و سارا رهنما، 
شعرهای برگزیده خود را در این مراسم قرائت کردند.

 ششمین همایش ملی شعر
 »اصحاب الحسین)ع(« 

ششمین همایش ملی شعر »اصحاب الحسین)ع(« 
با موضوع »جون، غالم سیدالشهدا)علیه الســالم(« 
همزمان با محرم نیز در مهر 97 با حضور استادان 
ملی و فرهیختگان کشور و جمعی از شاعران آیینی 

کشور در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

 »مشاعره رضوی« 
برنامه تلویزیونی »مشاعره رضوی« نیز یکی دیگر 
از برنامه هایی بود که با حضور برترین شــاعران و 

شعردوستان کشور در طول ایام نوروز 96 برگزار و از 
شبکه آموزش پخش شد. 

 دوساالنه تذهیب های قرآنی 
یکــی از مهم ترین رویدادهای حوزه هنر ســنتی، 
»جشــنواره دوســاالنه تذهیب های قرآنی« است 
که در راســتای احیای مکاتب گذشته و حمایت از 

هنرمندان عرصه های هنر اسالمی برگزار می شود. 
پنجمین دوساالنه تذهیب های قرآنی دی 95 برگزار 
شــد که 465 اثر از 132 هنرمند در رشــته های 
تذهیب، تشــعیر، نگارگری از 22 اســتان شرکت 
کردند. در ششــمین دوره این دوساالنه نیز که با 
مشارکت خوب هنرمندان و ارسال 198 اثر از 15 
استان کشور و یک اثر نیز از افغاستان همراه بود آبان 
ســال جاری برگزار گردید. در ششمین دوره 154 
شرکت کننده 199 اثر خود را برای دبیرخانه ارسال 
کردنــد که از این تعداد، 96اثر در گرایش تذهیب، 
80 اثر در گرایــش گل و مرغ الکی و آبرنگی، 12 
اثر تشــعیر، هشت اثر فرش و سه اثر هم در بخش 
کاشــی بود. در پنج دوره قبلــی این رویداد نیز در 
مجموع 1933 اثــر از 1360 هنرمند تذهیب کار 
برای دبیرخانه ارسال شــده است که در نوع خود 

قابل توجه است.

 جشنواره عکس ملی »خانه دوست« 
جشــنواره عکس سراسری »خانه دوست« یکی از 
جشــنواره های معتبر عکس در سطح کشور است 
که تاکنون 6 دوره آن برگزار شــده اســت. در این 
جشنواره عکاســان از سراسر کشور در یک اردوی 
پنج روزه در ایام دهه آخر صفر به مشــهد مقدس 
ســفر کرده و از حضور زائران پیاده و حال و هوای 

مشهدالرضا در این ایام عکاسی می کنند. در پایان 
این جشــنواره نیز نمایشگاهی از آثار منتخب برپا 
و این آثار در یک کتاب نیز منتشــر می شــود. در 
ســال 95 تعداد 15 هــزار و 759 عکس از 1780 
عکاس از 141 شهر در رشته های مستند، موبایلی 
و عکس نوشــت به دبیرخانه جشــنواره رسید. در 
پنجمین دوره این جشنواره نیز در مجموع 17 هزار 
و 125 عکس از 2100 شرکت کننده به دبیرخانه 
جشنواره ارسال گردید و در نهایت 111 عکس به 
نمایشگاه راه یافت. ششمین دوره نیز با ارسال 10 
هزار قطعه عکس انجام و اختتامیه این برنامه نیز در 

روزهای آینده برگزار می شود.

 سومین جشنواره »غنچه های امید«
سومین جشنواره »غنچه های امید« در رشته های 
قرآن، سرود، دکلمه، نمایش عروسکی، قصه گویی 
و... در 26 و 27 بهمــن 96 برگــزار شــد. در این 
جشــنواره بیش از 1200 مربی و مدیر مهدکودک 

شرکت نمودند.

 نخستین سوگواره پرده خوانی »روایت عشق«
نخســتین ســوگواره پرده خوانی »روایت عشق« 
بــا حضور بهترین پرده خوانان و نقاالن کشــور در 
آبــان 96 همزمــان با دهه آخر صفر برگزار شــد 
که پرده خوانان شــرکت کننده به روایت فرازهایی 
از زندگانــی امام رضا)ع( پرداختنــد و پس از آن 
نســخه ای از پرده ای که به همین منظور توســط 
استاد حمیدی، نقاشی شــده بود به آن ها تحویل 
داده شد تا در شهرهایشان به اجرای برنامه بپردازند. 
براساس گزارش های موجود اجراهای این سوگواره 
در سراسر کشور بسیار مورد استقبال مخاطبان قرار 

گرفته است. دومین سوگواره ملی »روایت عشق« 
نیز در سال 97 با حضور جمعی از پرده خوانان برتر 
کشور با روایت هشت فراز از زندگانی امام رضا)ع( در 

مشهد و شهرهای مختلف کشور برگزار شد.

 نخستین جشنواره فیلم مستند »بهشت«
نخســتین جشــنواره فیلم مســتند »بهشت« با 
همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خراسان رضوی با محوریت موضوع امام رضا)ع( و 
زیارت در گستره ملی در اسفند 97 برگزار گردید 
که 200 اثر به دبیرخانه جشــنواره رسید که از آن 
میان 20 فیلم به بخش مســابقه راه پیدا کرد و در 
مجموع حدود 14 روز کارگاه با حضور 140 هنرجو 
از اقصی نقاط کشــور در طول این جشنواره برگزار 
شد که ماحصل آن تولید حدود 40 اثر مستند بود.

 سومین جشنواره »شبیه یاس«
سومین جشنواره »شبیه یاس« خراسان رضوی ویژه 
دختران باالی 10 سال و بانوان با مشارکت بسیج 
جامعه زنان خراســان رضوی در بخش های سرود، 
اســتندآپ کمدی، تئاتر، شــعر، دکلمه و نقالی با 
موضوعات سیره و فرهنگ رضوی، فرهنگ فاطمی، 
حمایت از کاالی ایرانی، دهه فجر و دشمن شناسی 

در اسفند 97 برگزار شد.

 جشنواره ملی عکس »امام رضا)ع( و 
گفت وگوی ادیان«

جشــنواره ملی عکس »امام رضا)ع( و گفت وگوی 
ادیان« در بهمن 97 با همکاری دبیرخانه همایش 
امام رضا)ع( و گفت وگوی ادیان در راستای پاسداری 
از میراث و هنر اســالمی، توسعه فرهنگ رضوی و 
دینی، رفع ذهنیت های منفی و سوء تفاهمات و آثار 
ناشــی از بمباران تبلیغی و رسانه ای علیه اسالم و 
تشــیع با حضور میهمانانی از کشورهای مختلف 
جهان برگزار شد و از مجموع 2500 عکس ارسالی 
40 اثــر منتخب به نمایش درآمد و کتاب آثار این 

جشنواره نیز رونمایی شد.

 جشنواره آکاپالی آوای رضوان
آکاپال شکلی از موسیقی یک یا چند نفره است که 
برای اجرای بدون همراهی ســاز ساخته می شود. 
نخستین جشنواره سراسری آکاپالی آوای رضوان 
به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضــوی در بخش های پاتوقی )اجــرای خیابانی(، 
نماهنگ و ســالنی در دو بخش مجزای خواهران 
و برادران در زمســتان امســال برگزار شــده و تا 
انتهای اســفندماه نیز ادامه دارد. سیره ائمه اطهار 
و معصومین)ع(، مــدح و منقبت حضرت رضا)ع(، 
بصیرت و استکبارســتیزی، دهــه فجر )چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی(، دفاع مقدس، 
نهضت عاشورا و دستاوردهای انقالب اسالمی ایران، 

موضوعات این جشنواره به  شمار می رود.

گزارشی از جشنواره های هنری مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در 3 سال اخیر

شـکوفایی سـرود در بهـار شعر 

آستان/ علی دلخون: دوازدهمین اردوی طرح »هم سایه« 
با حضور 270 زوج از استان های قم، تهران، گیالن و خراسان 

رضوی برگزار شد.
»هم سایه« بخشی از طرح بزرگ »زندگی به سبک رضوی« 
ویژه زوجین غیر مشهدی سراسر کشــور است. اردویی سه 
روزه و رایــگان به همراه جشــن ازدواج در کنار مضجع منور 
امام مهربانی ها. در این سه روز زوجین در کالس ها و جلسات 

مشاوره شرکت می کنند.
فاطمه دژبرد، سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوی درباره طرح »هم سایه« گفت: این طرح بخشی 
از طرح بزرگ »زندگی به سبک رضوی« و یکی از طرح های 

مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی ویژه زوجین 
سراسر کشور است.

دژبرد با تأکید بر رایگان بودن این طرح، افزود: زوج های جوان 
پــس از ثبت نام اولیه، به صورت گروهــی و در قالب اردوهای 
سه روزه به مشهد مشرف شــده و ضمن استفاده از خدمات 
رفاهــی و زیارت بارگاه منور رضوی، در دوره های آموزشــی 
روان شناســی زن و مرد، مهارت های زندگی و خانواده که در 
محل اقامت آن ها در زائرشهر رضوی و یا زائرسرا و همچنین 

حرم مطهر برگزار می شود، شرکت می کنند.
وی بیــان کرد: برنامه های فرهنگی و آموزشــی در این اردو 
به صورت مبدأ تا مبدأ طراحی  شــده و در طول مســیر نیز 

برنامه هایی برای عزیزان در نظر گرفته  شده است.
وی ادامه داد: امروز شــاهد برگزاری دوازدهمین اردوی طرح 
»هم سایه« با حضور 270 نفر از نومزدوجین از استان های قم، 

تهران، گیالن و خراسان رضوی بودیم.

تداوم آموزش ها به همت کانون های خادمیاری خانواده
سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی 
خاطرنشــان کرد: پس از اردو و بازگشــت به استان ها روند 
آموزش و مشــاوره طبق روال طرح زندگی به سبک رضوی 
از طریق کانون های خادمیاری خانواده در استان ها ادامه دارد.

دژبــرد بیان کرد: آموزش های کاربــردی و مهارتی در زمینه 

تحکیم، توســعه و تعالی خانواده بــرای زوجین جوان زائر و 
مجاور مشهد مقدس و همچنین زوجین سراسر کشور که در 
یک سال گذشته ازدواج نموده اند، در قالب یک برنامه مدون 
آموزشی با بهره گیری از روش ها و ابزارها برای یک دوره حدود 
سه ساله مطابق با یک نظام انگیزشی و ارتقایی به مرحله اجرا 

گذاشته می شود.

آستان نیوز: مدیر مرکز اســناد و مطبوعــات آستان قدس رضوی گفت: 
به برکت وقف اســناد از سوی خیران از دوره صفویه تاکنون مجموعه ای از 
کارکرد و فعالیت  زیرمجموعه های آستان قدس رضوی نگهداری می شود که 
به واسطه آن، یک حوزه تمدنی میراث شیعی در دوره ای حداقل 500 ساله 

در مرکز اسناد این مجموعه گردآوری شده است. 
ابوالفضل حسن آبادی در مراسم رونمایی از اسناد نقاره خانه که در محل موزه 
قرآن آستان قدس رضوی برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: آستان قدس 
رضوی تنها نهاد موقوفاتی در جهان اسالم است که چنین سابقه مدونی را 

در دوره های مختلف تاریخی در حوزه های گوناگون کاری در اختیار دارد.
حســن آبادی تصریح کرد: با بستر مساعدی که فراهم شده، سال آینده 
باید بتوانیم از منابع باارزشــی که در مرکز اسناد و مطبوعات نگهداری 
می شــود، به صورت منظم حداقل ماهی یک اثر رونمایی کرده و اسناد 
میراث تمدن اسالمی و میراث شیعی را هر چه بیشتر و بهتر به جامعه 

جهانی معرفی کنیم.

آستان نیوز: مدیرعامل مؤسســه درمانی آستان قدس رضوی از ویزیت 
تخصصی رایگان 110 بیمار محروم منطقه پنجتن مشهد توسط خادمیاران 
سالمت اعزامی از دارالشفا امام رضا)ع( خبر داد. دکتر ناصر سرگلزایی ابراز 
کرد: یک گروه 12 نفری شامل دو پزشک متخصص داخلی و طب اورژانس، 
پنج دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پنج نیروی پشتیبان 
در این اردوی جهادی به ارائه خدمات پزشکی افتخاری پرداختند.مدیرعامل 
مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی گفت: این برنامه جهادی با همکاری 
پایگاه بسیج منطقه دو مشهد و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
این شهر مقدس انجام شد.سرگلزایی با تأکید بر اینکه این110 بیمار توسط 
نیروهای بسیج منطقه شناسایی و دعوت شده بودند، افزود: تهیه داروهای 
نسخه های تجویز شده برای این بیماران، ارجاع آنان به پزشکان متخصص 
دارالشفا امام رضا)ع( مانند متخصص ارتوپدی، مغز و اعصاب و روان پزشک و 
دیگر خدمات درمانی مورد نیاز با مشارکت خادمیاران سالمت همکار با این 

مؤسسه از امروز در این دارالشفا آغاز شده است.

آستان نیوز: رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی در دومین سه شــنبه فرهنگی این ســازمان گفت: تراث و میراث 
فرهنگی دارای مؤلفه های دانش و فرهنگ پیشینه ای برای تحقق بیانیه گام 

دوم انقالب است که توسط رهبر معظم انقالب صادر شده است. 
حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی با اشاره به گستره موقوفات 
رضوی تصریح کرد: آنچه که در این سازمان وجود دارد همه بر پایه وقف و 
نذر و از ســر دلدادگی محبان اهل بیت)ع( به این ساحت مقدس است که 
این مهم باید مورد تکریم قرار گیرد و واقف بداند آنچه او تقدیم این آستان 

کرده در مسیر ایجاد تمدن اسالمی تأثیر گذاشته است.
وی با اشاره به فرا رسیدن تعطیالت عید باستانی گفت: در سال 98 تالش 
داریم موزه های مناسبتی و موضوعی را راه اندازی و موزه اسناد آستان قدس 
رضوی را ایجاد کنیم. حســینی به نمایش گذاشتن اشیای مرتبط با عید 
نوروز در موزه را دیگر فعالیت این ســازمان در ایام تعطیالت عنوان کرد و 

به 15 سند در ارتباط با برگزاری عید در حرم مطهر رضوی اشاره داشت.

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس:به همت خادمیاران سالمت رضوی انجام شدمدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی:

 دوره 500 ساله میراث شیعی را 
گرد آوری کرده ایم

 ویزیت رایگان 110 بیمار 
حاشیه شهر مشهد

 میراث فرهنگی، پیشینه تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب است

۲۷0 زوج از ۴ استان در طرح »هم سایه« ۳ روز میهمان امام خوبی ها بودند
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قاب رضوی

همزمان با ماه رجب و به یمن شفای بانوی جوان اصفهانی، نقاره های بارگاه 
منور رضوی نواخته شد.

 به همت مرکز بانوان آستان قدس رضوی
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

جزئیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانه اولی ها با وام ارزان  محمدجواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن درباره جزئیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی بنیاد مسکن گفت: 
واحدها صرفاً به متقاضیان خانه اولی همراه با وام یارانه ای واگذار می شود. در بخشی از طرح ساخت 4۰۰ هزار واحدی که ۱۰۰ هزار واحد آن بر عهده بنیاد است، در مناطقی از کشور انجام می شود که دارای زیرساخت های 
زندگی شهری باشند.قرار است در بخش زمین به متقاضیان کمک کنیم تا هزینه تمام شده آن از متقاضی اخذ شود. مابه التفاوت قیمت تمام شده ساخت با تسهیالت هم به عنوان آورده از متقاضی گرفته می شود. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rآیا جلسات دستمزد پایان سال مفید است؟
شــورای عالی کار در طول ســال به لحاظ قانونی پویایی الزم را از خود به نمایش 
نمی گذارد، اگر کمیته های تخصصی و فنی شورای عالی کار در طول سال به وظایف 
خود عمل کنند و نســبت به موضوعات اساسی بازار کار کشور با توجه به شرایط 
بحرانی اقتصادی موضع گیری مناسب داشته باشند، شاهد تضییع حقوق کارگران 

نخواهیم بود.
اگر قرار است دستمزد بین کارگران؛ کارفرمایان و دولت تعیین شود نیازمند برگزاری 
جلســات متعددی در شورای عالی کار و ورود جدی به مباحث اقتصادی، وضعیت 
بنگاه ها، توانایی کارفرمایان، مشــکالت کارفرمایان و حمایت های جدی براساس 
شــرایط اقتصادی که بر کارگران تحمیل شده باشد، هستیم. برگزاری جلسات به 
صورت چند جانبه و مکرر در شورای عالی کار الزامی است؛ چرا که دستمزد موضوع 
بســیار جدی و مهمی است و دســتمزدی که تعیین می شود در عرصه ملی باید 
قابلیت اجرایی داشته باشد؛ بنابراین باید همه مصلحت های اقتصادی کشور در تعیین 
دستمزد دخالت داده شود؛ در عین حال که باید تناسب جدی بین مؤلفه های متعدد 

اقتصادی برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار در نظر گرفته شود.
گرفتن اســتعالمات جدی از ســازمان های فنی و تخصصی در کشور برای تعیین 
دستمزد بسیار حائز اهمیت است، حضور کارشناسان خبره در جلسات الزامی است 
و همچنین نمایندگان دولت و کارفرمایان گروه های صنفی باید در شورای عالی کار 
رایزنی جدی داشته باشــند، در عین حال کارگران باید از مشاوران متعدد فنی و 
اقتصادی استفاده کنند تا شرایط منطقی برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار 

شکل بگیرد.
قطعاً با برگزاری یکی دو جلسه در شرایط اقتصادی نامطلوب نمی توان ادعای توجه 
به تعیین حقوق کارگری را داشــت، این مسئله ناشی از عدم اعتنای جدی دولت 
و کارفرمایان برای تعیین دســتمزد در کشوراست. بدیهی است این موضوع منجر 
به دلسردی، یأس و ناامیدی کارگران درعرصه اقتصاد کشور می شود. هنگامی که 
نزدیک به 15 میلیون کارگر منتظر تعیین دســتمزد سال 98 هستند و نیمی از 
جمعیت کشور را خانواده های کارگران تشکیل می دهند، تعیین دستمزد کارگران 
مسئله بسیار پر اهمیتی است؛ چرا که دستمزد عصاره حقوق کارگران در کشور است 
که اگر به صورت جدی مورد اعتنا قرار نگیرد به این معنی است که کارگران و نیروی 
کار کشور مورد توجه جدی نیستند و برای تأمین خواسته ها و نیازهای آن ها فرصت 
کافی در نظر گرفته نمی شود.براساس وظیفه شورای عالی کار دبیرخانه این شورا باید 
در طول سال به صورت جدی فعال باشد، از سوی دیگر کارگران نیز باید برتشکیل 
جلســات اصرار داشته باشــند، انتظار می رود دولت باید به عنوان میزبان شورای 
عالی کار ترتیب برگزاری جلسات را بدهد، اینکه در روزهای پایانی سال با یکی دو 
جلسه دستمزد کارگران تعیین نشود خسارت بزرگی به سرمایه های اجتماعی کشور 

است و بیانگر عدم برنامه ریزی منسجم برای رفع مشکالت کارگران است.

 سناریوی افزایش ترکیبی دستمزد کارگران 
روی میز شورای عالی کار

ســناریوی افزایش دســتمزد کارگران به صورت ترکیبی از »رقم ثابت به اضافه 
درصد« مانند روش افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از پیشنهادات ارائه شده 
در مذاکرات شورای عالی کار است. جلسه قبل پس از چانه زنی نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی بدون نتیجه ماند تا بررسی دستمزد سال آینده به نشست هفته آینده 

این شورا در 27 اسفند موکول شود.

آغاز توزیع اسکناس نو در شعب منتخب
طبق اعالم بانک مرکزی، از دیروز 22 اســفندماه توزیع اســکناس نو در شعب 
منتخب 12 بانک به مدت پنج روز کاری آغاز شــده اســت؛ بر این اساس مردم 
می توانند مطابق با روال هر ســال، از بانک های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، 
اقتصاد نوین، سپه، گردشگری، پست بانک، سینا، رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد 

و سرمایه اسکناس تا نخورده دریافت کنند.

یادداشت

خبر

 اقتصاد/ ساحل عباسی   در گفت و گو با یحیی 
آل اسحاق رئیس اتاق ایران و عراق به بررسی سفر 
اخیر رئیس جمهور به عراق و انعقاد پنج توافقنامه 
اقتصادی و تجاری و مزیت های تجارت با عراق در 
دوران ثبات امنیت سیاسی و اقتصادی این کشور 
پرداخته ایم، گفت و گوی ما با او را در ادامه می خوانید:

 با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور به عراق 
زمینه همکاری های تجــاری و اقتصادی دو 

کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
واقعیت این اســت که دو کشــور ایران وعراق به 
دالیل متعدد تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی 
و سیاســی و از نظــر شــرایط منطقــه ای به هم 
نزدیک و وابسته هســتند، دو کشور ایران و عراق 
از نظراستراتژی های سیاسی و اقتصادی تا حدودی 
همخوانی و هماهنگی فراوانی دارند که شــرایط را 
بــرای همکاری های اقتصادی فراهم کرده اســت. 
شرایط خاص اکنون عراق بعد از دوره بعثی ها که این 
کشور را در وضعیت خاصی قرار داد و توسعه عراق 
را بــه مخاطره انداخت و پس از آن جنگ و حضور 
آمریکا دراین کشور و حمله تروریست های داعش به 
این کشــور منجربه عدم توسعه عراق شد، با اینکه 
عراق دارای توانایی های بالقوه ای از نظر ژئوپلتیکی، 
منابع طبیعی چون نفت، بازار مصرف خوب و جوان 
بودن جمعیت است، اما حوادث دهه های اخیر،عراق 
را از نظر اقتصادی درشــرایط بسیار بدی قرار داده 
بود. با حل مشکالت عراق و حکمفرمایی آرامش و 
امنیت به عراق و اعتراف عراقی ها به همکاری های 
ایران در پاکسازی عراق از داعش، مسئوالن عراقی 
خواهان همکاری های اقتصادی با ایران هستند، چرا 
که قطعاً در همکاری اقتصادی با ایران بســترهای 

توسعه ای عراق فراهم می شود.

 چشم انداز توسعه تجاری با عراق چیست 
وایران در کدام بخش هــای اقتصادی عراق 
می تواند سرمایه گذاری مطلوبی داشته باشد؟

 ایران نیز به دالیل سیاســی و امنیتی عالقه مند 
به توســعه روابط اقتصادی با عراق است. آنچه که 
تا پایان سال 97 در مبادالت تجاری با عراق انجام 
شــده 12 میلیارد دالرصادرات و واردات دو کشور 

است که شــامل مجموعه خدمات فنی مهندسی، 
نفــت، گاز و انرژی و کاالســت. اگرایــران و عراق 
بتوانند سطح مبادالت را به 20 میلیارد دالر برسانند 
چشــم انداز اقتصادی خوبی را پیــش رو خواهیم 
داشــت. مجموعه زیربناها و شــرایط امروز عراق 
امکان مبادله تا مرز 20 میلیارد دالر را دور از ذهن 
نمی کند. به نظر می رســد عراق تا 15 سال آینده 
بزرگ ترین کشور در منطقه برای سرمایه گذاری در 
امور زیربنایی،مجموعه حوزه های اقتصادی، خدمات 
بازرگانی، گردشگری، بهداشت و آموزش است. عراق 
کشوری با امکان ســرمایه گذاری و امکانات مالی 
خوبی اســت. برخورداری از ذخایر نفتی وامکانات 
صادراتی، این کشور را از نظر منابع و توانایی ها در 
حد قابل قبولی نگاه داشته، قطعاً اگر نظام تدبیر و 
تنظیم امور اقتصادی عراق سامان پیدا کند شاهد 
جهش بزرگی در توسعه تجاری و اقتصادی با این 

کشور خواهیم بود.

 آیا می توان گفت سفر اخیر رئیس جمهوری 
داشته  مطلوبی  به عراق دستاوردهای  ایران 

است؟
خوشبختانه شرایط سیاسی کنونی عراق و رویکرد 
مسئوالن این کشور در همکاری با ایران در بهترین 
 شــرایط قــرار دارد، از ســوی دیگــر کاهش نرخ 
حمل ونقل، کیفیت سطح تکنولوژی ایران، خدمات 
فنی مهندسی، انرژی، برق و گاز همه دورنمای خوب 
تعامالت اقتصادی دو کشور را به تصویر می کشد؛ 
خوشبختانه با حل مشکالت بروکراسی های اداری 
و مسائل نظام بانکی، بیمه، حمل و نقل و استاندارد 
قسمت عمده مشــکالت از میان برداشته شده و 
می توان گفت ســفر رئیس جمهور و وزرای ایران 
به عراق ســفر موفقی است. امضای پنج توافقنامه 
تاکنون و توافقات ضمنی بین مسئوالن راهگشای 
بسیاری از موضوعات و مشکالت ریشه ای اقتصادی 

خواهد بود.

 چــه ظرفیت هایی ازعــراق نباید از دید 
سرمایه گذاران ایرانی مغفول بماند؟

عراق بزرگ ترین مرکز ســرمایه گذاری در منطقه 
است که در امور زیربنایی وخدمات فنی مهندسی 

ازظرفیت هــای خالی بســیاری 
برخــوردار اســت،ایران می تواند 
در حوزه ســالمت و گردشگری 
ســالمت زمینــه خوبــی برای 
ارزآوری باشــد، قطعاً مــا نباید 
فقــط در حوزه های صــادرات با 
عراق تبادالت اقتصادی و تجاری 
داشته باشیم، بلکه باید از موقعیت 
عراق بــرای صــادرات و واردات 
کاال از ســایر کشورهای جهان به 
ایران اســتفاده کنیم تــا با ایجاد 
مابین  فی  همکاری هــای  توازن 

توسعه یابد. با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای 
تولیــدی ایــران دارای ظرفیت های خالی اســت 
می توان از سرمایه گذاری سرمایه داران عراقی نهایت 
بهره برداری را به عمل آورد و قطعاً ما می توانیم در 
بسیاری از بخش های اقتصادی عراق سرمایه گذاری 
کنیم. خوشبختانه عزم مسئوالن برآن است تا حجم 
تبادالت تجاری دو کشــور به مرز 20 میلیارد دالر 
برسد که حتماً قابل وصول است و میدان خوبی را 

برای فعاالن اقتصادی دو کشور باز می کند.
 پیمان دو جانبه پولی تا چه حد می تواند در 
توسعه روابط تجاری و استیفای تعهدات مالی 

دو کشور مفید به فایده باشد؟

یکی از توافقــات خوب انجام 
شــده نقل و انتقــاالت پول 
و اســتفاده از دینار و ریال و 
ارز مورد قبول طرفین اســت 
که این پیمــان می تواند قدم 
بزرگــی در حــل مشــکالت 
وتوسعه  مالی  انتقاالت  و  نقل 
روابط تجاری دو کشور باشد، 
بــا توجه بــه توافقاتی که در 
رئیس  همتــی،  آقای  ســفر 
بانک مرکزی به عراق صورت 
گرفت، صادر کنندگان ایرانی 
می توانند کاالی صادر شــده را با دینار معامله و 
دینــار دریافتی را درعراق بــه یکی از بانک های 
مــورد توافق ایرانی یا عراقــی بدهند و در بانک 
مرکزی مــا در ایران ریال آن را به قیمت ســنا 
نه قیمت آزاد یا نیمایــی تحویل بگیرند، به این 
ترتیب تعهــدات صادرکننــدگان در ارائه ارز به 
کشور انجام می گردد و آن ها ریال خود را به نرخ 
قابل قبول ســنا دریافت می کنند، این مسئله به 
حل بخشی از نگرانی نقل و انتقال پول، استیفای 
تعهدات تجاری طرفین ودریافت نرخ قابل قبول 
بازرگانان و تجار کمک می کند و مقدمه مطلوبی 
در حل و فصل مشکالت مالی ایران وعراق است 

که نیاز به استفاده از دالر و ارزهای دیگر را پایان 
می دهد. خوشــبختانه با این روش اقدامات اولیه 
در وصول مطالبات ایران انجام شده و شرکت های 
دولتی چون مپنا توانسته اند بخشی از طلب خود 

را دریافت کنند.

 تشکیل شهرک های صنعتی در مرزهای دو 
کشور از چه جهاتی حائز اهمیت است؟

شهرک های صنعتی مشترک یکی از اقدامات بسیار 
خوبی است که دستاورد سفر رئیس جمهور به عراق 
است، با توجه به گستردگی مرزهای ایران و عراق 
شهرک های صنعتی در ســه منطقه مرزی ایجاد 
می شود که با اســتفاده از امکانات دو کشور اعم از 
انرژی، برق و گاز ایران و شــرایط بازار عراق عرصه 
را برای سرمایه گذاری و افزایش تبادالت تجاری و 

صنعتی فراهم می کند.

 با توجه به اینکــه ترکیه به عنوان رقیب 
اقتصادی ایران به دنبال افزایش سهم خود در 
بازارهای عراق است چه راهبردی می تواند به 
حفظ و ارتقای فعالیت های تجاری ما در عراق 

کمک کند؟
قطعاً با امنیت بیشــتر بازار عــراق، نه تنها ترکیه، 
بلکه چین و حتی کشــورهای اروپایــی نیز برای 
ورود به عرصه های تجــاری و اقتصادی عراق و به 
دســت گرفتن بازارهای این کشــور تمایل دارند؛ 
بنابراین عراق در شــرایط رکود جهانی بازار بزرگی 
برای ســرمایه گذاری و تجارت اســت، ایران باید 
بدانــد در این بازار بی رقیب نیســت. با وجود همه 
تالش های انجام شده توسط تجار و سرمایه گذاران 
ترکیه ای خوشبختانه ما از آن ها عقب ترنیستیم، اما 
آن ها با حضور مســتقیم در عراق و ویترینی بودن 
کاالهایشان نمود ظاهری خوبی در بازار دارند، قطعاً 
در همه حوزه ها اعم از قیمت، بسته بندی، کیفیت 
سیستم بازاریابی بشدت مشغول و رقیب ما به شمار 
می روند، همگون بودن نــوع تولیدات ما با ترکیه 
نیز این رقابت را بیشتر می کند؛ بنابراین در کاالی 
مصرفی رقابت نزدیکــی داریم و تولیدکنندگان با 
توجه بــه این مهم باید به ارتقای کیفیت تولیدات 

خود توجه کنند.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق ایران و عراق از دشواری های کار در بازار تشنه آن سوی مرز می گوید

تولیدات همگون؛ رقابت سخت با ترکیه 

 ایران باید بداند در 
این بازار بی رقیب 

نیست. با وجود همه 
تالش های انجام 

شده توسط تجار 
و سرمایه گذاران 

ترکیه ای خوشبختانه 
 ما از آن ها 

عقب ترنیستیم

بــــــــرش

حمید حاج اسماعیلی/  کارشناس بازار کار

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
︫﹞︀ره ٨٩٧٠٢٢

 ﹅︣︵ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس در ﹡︷︣ دارد ﹁︣وش ا﹇﹑م ﹝︀زاد و ا︨﹆︀ط ﹝﹢︗﹢د در ﹡﹫︣و﹎︀ه ﹐﹝︣د را از ️﹋︫︣
︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ︨︐︀د ١٠٠٩٧١٠۴۶٠٠٠٠٢٣ و ︫﹞︀ره ﹝︣︗︹ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه 
 ︩︀︡ه ﹎︣ان و ﹎︪ــ︀د ﹝︤ا﹠︪ــ﹫︎ ﹤︡ه، اراا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀︡ه از در︤ا﹞ ︡﹠︣ا﹁ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣︋ ﹩﹞﹢﹝︻
︎︀﹋︐ــ︀ از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ــ️ ︋﹥ آ درس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ﹐زم ا︨ــ️ 
️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︊︔ ﹏در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥، ﹝︣ا ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡ه ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م︤ا﹞
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︀رج از︨  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥︠   ︎﹤ ︀ز﹡︡.︋   ︨﹅﹆﹞ ︡هدر ﹝︤ا ️﹋︣  ︫️︗ را
﹢د، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣  ︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏︫   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨︀د﹠︪ــ﹫ ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء، ﹝︪ــ︣وط، ﹝︡وش و︎   ︎﹤︋

داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد:

 ٣٩٠١٠٠٠٠۴٠٠١١١۵۶٠۴٠٢۵١۵٢IR ︀ره﹝︫ ︧ــ︀ب ﹤︋ ︤وار (︀ل۵٠٠/٠٠٠ ر) ︀ل︣وش ا︨ــ﹠︀د: ︎︀﹡︭︡ ﹨︤ار ر﹁ ︼﹚︊﹞ -١
٣۵٧١١۵۶۵٨٢٢٢٠٠٠٨٣٢٢٩٧۵٢۵۶٨٠۵١٠ ︤︣ان ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ وارری ا︨﹑﹝﹩ ا﹢﹝︗ ︤ی﹋︣﹞ ﹉﹡︀︋ ︤د﹡

٢- ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٢۵ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
٣- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١٠/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٢٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹞ -۴﹙️ ار︨︀ل ︎﹫︪﹠︀د﹨︀: ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠١/٢۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۵- ︑︀ر﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ︀د﹨︀: ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠١/٢٧ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

۶- ﹡︪ــ︀﹡﹩ ا︗ ️﹋︫︣ ﹟️ ار︨ــ︀ل ︎︀﹋︐︀ی «ا﹜︿» و «ج»: ︫ــ﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ز﹡︡- ﹡︊︩ ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟- ︫︣﹋️ ︋︣ق 
︭﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️) ︀﹋︀ت «ا﹜︿» و «ج»︋  ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس- د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی (︑︢﹋︣ ﹝﹛: ار︨︀ل ︧﹡ ﹉﹥ از︎ 

 ١٣٩٨/٠١/١٨ ︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹠︡ه، ︎﹫︪ــ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا ︳ا︨ــ﹠︀د و آ﹎︀﹨﹩ از ︫ــ︣ا ︡︣︠ ٧- ︎︦ از
︀ً ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︫︣﹋️ ︋︣ق  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ︡︋︀زد ﹤︵﹢︋︣﹞ ١٣ از ﹋︀﹐ی ︀︑ ︊︮ ١٣٩٨/٠١/١٩ ︋﹞︡ت دو روز از ︨︀︻️ ١٠ ️︀︽﹛

﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس، ارا﹥ ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ی ︣︠︡ ا︨﹠︀د و ا︠︢ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ از ﹋︀ر︫﹠︀س ﹝︤ا︡ه ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٨- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ﹁﹆︳ ︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︀ و︗﹥ ﹡﹆︡ (﹁﹫︩ وار︤ی در و︗﹥ ︫ــ︣﹋️ 
︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش،  ︍︣ده،︨  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤ ﹥ ﹝︊﹙︼ ١/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡،︋  ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس) و︋ 

︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹉︭﹩ و ﹡︷︀︣ آن، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
︫﹞︀ره ︧︀ب ۵٨٠١٠٠٠٠۴٠٠١١١۵۶٠۶٣٧۶٧۶٩IR ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه ︨︍︣ده ︗️ وار︤ ﹝︊﹙︼ ود︺﹥ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه 

٩- ︎︣دا︠️ ﹋︧ــ﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹨︣﹎﹢﹡ــ﹥ ﹨︤﹠﹥ ای ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︤ا︡ه ︑︺﹙﹅ ﹎﹫︣د ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. (﹡︷﹫︣ د︨ــ︐﹞︤د 
﹋︀ر︫﹠︀︨﹩، ٩ در︮︡ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش ا﹁︤وده و ︾﹫︣ه)

 ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡︡ه ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨ــ️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︤ا︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀١٠- ︨ــ
﹫︪ــ﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧ــ﹥  ︀ً ︱﹢ر︎  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︀︮ــ ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٣٢١۴٢۶٨۶-٠٧١ ︑﹞︀س  ︫︀ ﹫︪ــ︐︣︋  ا︵﹑︻ــ︀ت︋ 

︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت آزاد ﹝﹫︊︀︫︡.     م.ا﹜︿ ٢٢۵٩٠ ︫﹠︀︨﹥ ۴١۴۵٠٠    ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ٩٧/١٢/٢٣
شركت برق منطقه اى فارس

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای فارس

/ع
۹۷
۱۸
۶۹
۴

︎︣وا﹡ــ﹥ ︨ــ︀︠️ ﹋︀ر︠︀﹡ــ﹥ آرد ︑︺︀و﹡ــ﹩ ٩ 
ــ﹞︀ره ۵٩٧٧-٩١ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه از  ︋ــ﹥︫ 
︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹨︀ی 
زــ︣ ︑﹞ــ︀س ﹎︣﹁︐ــ﹥ ــ︀ ︋ــ﹥ آدرس زــ︣ 
︋︨︣︀﹡﹠︡ ا︣ا﹡︪︣—﹋﹫﹙﹢﹝︐٧︣ ︗︀ده ︋﹞︍﹢ر 
︋︤ر﹎ــ︣اه ︫ــ﹫︡ و﹜ــ﹩ ﹁︐ ﹝ــ︣ادی ︗﹠︉ 
﹋﹢﹨︧ــ︐︀ن ︎︀رک –﹋︀ر︠︀﹡ــ﹥ آرد ︑︺︀و﹡﹩ ٩ 
ر︨ــ﹢﹜﹩ زاده ٠٩٣٩٩٧١٠٧٩۵﹝﹞﹢د زاده 

٠٩١۵٢٩١٧٣٧٠

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

 آگهى مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شركت تعاونى صنف جعبه سازان مشهد به شماره ثبت 35197
 ︡︖︧﹞  ﹏﹞ ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/٠١/٠٧ در٢٠ روز ️︻︀ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول در︨ 
ر︫﹫︡ ﹨︖︣ی وا﹇︹ در ︠﹫﹟ ︻︣ب ︋﹙﹢ار ﹋︪︀ورز ﹋︪︀ورز ٣ ︋︺︡ از ︀رراه دوم ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ 

.︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤ ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ز︣ در ا﹟ ︗﹙︧﹥ د︻﹢ت︋  ا︻︱︀ء ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️︋ 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ا﹜︀ق ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︀ده ٣ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 

 ︀ ︣﹍رأی ︠﹢د را ︋﹥ ︻︱﹢ د ﹅ ︡﹡ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹫︧ــ︣ ﹡﹫︧ــ️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹢︱ ﹤﹋ ﹩︑در ︮﹢ر ﹟﹫﹠︙﹝﹨
﹢د ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ٢۴  ﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏︠  ︣ای ا﹟ ا﹝︣ ﹐زم ا︨ــ️ ︻︱﹢︋   ︋.︡︀﹝﹡ د وا﹎︢ار﹢ ﹡﹞︀﹠ــ︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫ــ︀ر︠ 
﹥ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀︡. ﹨︣ ︻︱﹢ و﹋︀﹜️ ٣ ︻︱﹢ د﹍︣ و ﹨︣ ︾﹫︣ ︻︱﹢ و﹋︀﹜️  ︣وع ﹝︖﹞︹︋   ︫﹏︊﹇ ️︻︀︨

.︫︡︀ ﹉ ︻︱﹢ را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫︐﹥︋ 
︪︡﹞ ︀زان  ︨﹤︊︺︗ ︿﹠ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︮   ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۷
۱۸
۶۱
۶

︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︋﹠︡ر︻︊︀س
آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره ٢۵/م/٩٧

                 ﹩﹋︡ ازم﹢﹛ ︡︣︠ ای ﹤﹚︣﹞ دو ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋︣﹎︤اری ️﹋︫︣ ﹟ا
.︡︀﹝﹡ ︀ر ﹡﹫︣و﹎︀ه ︋﹠︡ر︻︊︀س ا﹇︡ام︋ ﹟﹫︋و﹜﹢﹨︀ی ︑﹢ر                     

️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ در ا﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︗ ︡️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  ﹜︢ا از ︫ــ︣﹋
 ﹉) ︀ل١/٠٩٠/٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ︤︣ا︗︺﹥ و ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ وار﹞ www.setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس︑
 ﹤︧ــ﹡ ﹉ ١٣٩٨/٠١/٠١ ا﹇︡ام و ️︀︽﹛ ١٣٩٧/١٢/٢٣ رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ از ︑︀ر﹢︭ ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن و ﹡ــ﹢د ﹨︤ار ر︀ل)︋ 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ ﹤﹊﹠ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ از ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ را در︀﹁️ ﹡﹞︀﹠ــ︡.︋ 
 ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد، ﹐زم ا︨️ در ︮﹢رت ︻︡م﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ︀د از﹠︪ــ﹫︎
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر ا﹡︖︀م و ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︊︔ ﹏در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ﹝︣ا ︀︐﹋︫︣ــ
︀ً ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره: ٣٣۶۶٩٨۵۵- ٠٧۶ دا︠﹙﹩  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٨٢۶ و ٨٣۴ ︑﹞︀س
توضيحات: ١- ﹝︡ت ز﹝︀ن ا︗︣ای ﹋︀ر: ١٠ ﹝︀ه ︫﹞︧﹩

﹠︖︀ه ﹝﹫﹙﹫﹢ن و  ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ٢/۴۵٠/٧۵١/٨٠٠ رــ︀ل (دو ﹝﹫﹙﹫︀رد و ︀ر︮︡ و︎  ٢- ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟︫ 
 ︹﹀﹡ ﹤ ︀﹡﹊﹩ ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی︋  ــ﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣︋   ︮﹤  ︋︡︀ ﹠︖︀ه و ﹉ ﹨︤ار و ﹨︪ــ︐︭︡ ر︀ل) ﹋﹥︋  ﹨﹀︐︭ــ︡ و︎ 

﹋︀ر﹁︣﹝︀ در روز ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︧﹙﹫﹛ ﹎︣دد.
︀ دا︠﹙﹩  ﹢د︋  ﹣ا﹐ت ﹁﹠﹩︠  ︭﹢ص︨  ︣﹋︐︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در︠  ٣- د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت د﹁︐︣ ﹁﹠﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و︫ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ زاده ︑﹞︀س ︉ ︗︀ ︡س﹠﹞ ٨٣٣ آ﹇︀ی
︤﹨ -۴﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ︀﹨ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩                                              ︑ــ︡ار﹋︀ت  www.iets.mporg.ir و ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  ︀︎ــ﹍︀ه ﹝﹙ــ﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت  ﹝ــ︀ در ︨ــ︐︀︀ی  ۵- آ﹎ــ﹩ 
️ ﹡︀م/︎︣و﹁︀﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه/ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣» ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.   ︊︔» ︩︋ ️﹛دو www.setadiran.ir

۴١٢٩١٣ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫   
روابط عمومى شركت توليد نيروى برق بندرعباس

/ع
۹۷
۱۸
۶۴
۹

︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی
 ︋︣ق ︋﹠︡ر︻︊︀س

/ع
۹۷
۱۸
۳۴
۰

آگهى تجديد مناقصه نوبت دوم
︀ل ٩٧ در ﹡︷︣  ﹢د︗﹥︨   ︋٣٣٠١٠١ ︿ا︨ــ︐﹠︀د رد ﹤ ــ︊︤وار︋  ــ︣داری︨  ــ︣ی︫  ︀ز آ﹁︣﹠﹩ ﹁︱︀﹨︀ی︫  ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و︋ 
دارد ﹁︀ز اول ︎︣وژه ︗︡ول ﹎︢اری ﹝︧ــ﹫︣ دو︣︠﹥ و ︻︀︋︣ ︎﹫︀ده ﹋﹞︣︋﹠︡ ︫ــ﹞︀ل (︋︤ر﹎︣اه ا︣︋︪ــ﹛)  ﹏︮︀﹁︡︀رراه 
ــ︣﹋︐︀ی  ــ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︫︡   ︎﹤ ﹥ ﹝︊﹙︼ ٣/١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل︋  ﹫︀︋︀ن دا﹡︪ــ﹍︀ه را︋  ا︣︋︪ــ﹛ ︑︀︠ 
 ️︗ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری ﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  دارای ر︑︊﹥ ا︋﹠﹫﹥ ﹥ راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥︋ 
﹥ آدرس                      ︊︤وار︋  ︣داری︨   ︫️︀  ︨﹤  ︋︀ ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ︀ ︡﹆﹡ رت﹢︭ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل١۵۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋  ︍︣ده︫  www.sabzevar.ir﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡. ﹝︊﹙︼︨ 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و   ︫️﹚﹞ ﹟︣︠︀ر ا︨ــ️.آ︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪﹫ ــ︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از︎  ︀︫ــ︡ ︲﹞﹠︀︨   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀︋
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠١/١٧                     ــ︀︻️ ١۴/١٠ روز︫  ︀︀ن و﹇️ اداری︨  ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان︎  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨  ﹫︪ــ﹠︀دی︋  ︀﹋️ ﹨︀ی︎   ︎﹏﹢︑

﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ راس ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠١/١٨ در ﹝﹏ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︀ز﹝︀ن   ︨︦﹫ا︨︐﹫︣ی  ر ︡﹫︖﹞ 



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

 ساماندهی آموزش عالی کشور سال 98 اجرا می شود    ایرنا: منصور غالمی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نقشه اجرایی طرح ساماندهی آموزش عالی کشور آماده شده و این طرح از سال آینده 
اجرا می شود. وی در ادامه همچنین با بیان اینکه طرح ساماندهی آموزش عالی را به صورت استانی اجرایی می کنیم، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح در عمل کارآیی آموزش عالی را باال می بریم و آسیب هایی را که 

دامنگیر آن شده است، کمتر می کنیم.

۱۹ ماه پس از شکستن بینی مأمور راهور
نماینده مجلس از پلیس عذرخواهی کرد

تســنیم: حمداهلل کریمی نماینده 
بیجار که تابستان سال ۹۶ در فرودگاه 
مهرآباد تهران بینی یک مأمور پلیس را 
شکسته بود، از پلیس عذرخواهی کرد.
۹ مرداد سال ۹۶ یک نماینده مجلس 
شورای اســامی در فرودگاه مهرآباد 
با مأموران پلیس راهور تهران درگیر 
شــد که در جریان این درگیری این 

نماینده مجلس ضمن فحاشی و ضرب وشتم مأمور راهور، اقدام به شکستن بینی این 
مأمور پلیس می کند. براساس این گزارش، با شکایت نیروی انتظامی علیه این نماینده 

مجلس، پرونده قضایی تشکیل شده است.
پس از گذشت بیش از یک سال ونیم از این اتفاق و پیگیری شکایت قضایی از سوی 

نیروی انتظامی و از سوی دیگر تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، 
نماینده بیجار در مجلس از مأمور جوان پلیس راهور عذرخواهی کرد. با عذرخواهی 

نماینده بیجار و اعام رضایت پلیس و مأمور جوان، این پرونده مختومه شد. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا:
روزانه ۴۴ نفر در جاده های کشور کشته می شوند

و  راهنمایی  پلیــس  رئیــس  مهر: 
رانندگی ناجا گفت: همچنان با افزایش 
۱۰ تا ۱۵ درصدی ســفرها در کشور 

روبه رو هستیم. 
سردار ســیدکمال هادیانفر ادامه داد: 
آمار جانباختگان به طور متوسط ۴۴ 
نفر در روز بوده است، البته این تعداد 
کشته شایسته کشور ما نیست و باید با 

تاش و ارائه خدمات بهتر تعداد تصادفات را کم کنیم.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: بررسی های کارشناسان نشان می دهد که ساالنه 

هفت درصد از درآمد ناخالص ملی صرف تصادفات جاده ها می شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:
بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان به یک حساب خاص واریز 

کردیم
فــارس: مدیرعامل ســازمان بیمه 
ســامت ایران در خصوص حواشی 
ایجاد شــده در مورد اختصاص ۵۰۰ 
میلیون یورو به حســاب این سازمان 
برای پرداخت بدهی ها اظهار داشت: 
در حــال حاضر حواشــی و مباحث 
مطرح شده درباره دانشگاه های علوم 
پزشکی است و ارتباطی با ما ندارد که 

۴۴۱3 میلیارد تومان دریافت کردیم که ۱۱32 میلیارد آن به بخش خصوصی و 327۹ 
میلیارد تومان آن به بخش خصوصی اختصاص یافت. 

طاهــر موهبتی افــزود: در مورد بخش خصوصی با مبلغ دریافت شــده کل بدهی 
داروخانه ها در این بخش برای ســال ۹۶ پرداخت و بدهی سال ۹7 به مهر و شهریور 
رســید.  مدیرعامل سازمان بیمه ســامت ادامه داد: برابر با توافق وزارت بهداشت از 
327۹ میلیارد تومان، حدود ۱7۹۰ میلیارد تومان به حساب خاص واریز کردیم که 
دانشگاه ها بدهی بخش دارویی و تجهیزات مصرفی را بپردازند و این بیش از ۵۵ درصد 

اعتبار بخش دولتی است.
موهبتی گفت: عده ای معترضند که دانشگاه ها پول و اعتبار اختصاص یافته را که ما 
به آن ها واریز کرده ایم به شرکت های دارویی ندادند که البته وزارت بهداشت در این 
زمینه باید کنترل داشته باشد و ما نمی توانیم هیچ نظارتی داشته باشیم؛چرا که آن را 

به حساب خصوصی واریز کردیم. 
وی بیان داشت: برخی می گویند مصوبه رهبری برای ۵۰۰ میلیون یورو تنها برای دارو 
است در حالی که این چنین نیست و آن را با مصوبه دیگر ممکن است اشتباه گرفته 
باشــند و در واقع این مبلغ برای پرداخت بدهی ها در بخش دارو، تجهیزات پزشکی 

تولید داخل و سایر بدهی های خدمات درمانی در نظر گرفته شده است. 

رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری:
هر درصد سوختگی ۵ میلیون تومان هزینه دارد

فارس: مصطفی ده مــرده ای، رئیس 
بیمارستان سوختگی شهید مطهری 
در خصوص چهارشــنبه آخرسال و 
حوادث سوختگی اظهار داشت:  درمان 
ســوختگی تقریباً دو برابر شده است 
ولی این هزینه را وزارت بهداشــت و 
بیمارستان ها تأمین می کنند و در واقع 
این مسئله بیمارستان ها را روز به روز 

بدهکارتر کرده است.  ده مرده ای با بیان اینکه سال گذشته از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین 
بیش از 23۰ مصدوم حوادث چهارشنبه آخر سال در بیمارستان شهید مطهری تحت 
درمان قرار گرفتند، گفت: برخی از این افراد با گذشت یک سال از این حادثه، همچنان 

در حال مداوا بوده و دچار مشکات فراوان هستند. 
وی خاطرنشان کرد: درمان سوختگی برای هر درصد حدود ۵ میلیون تومان هزینه 
برای کشور دارد، که پیشگیری از این مسئله برای کنترل عواقب روانی، اجتماعی و 

اقتصادی آن حایز اهمیت است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبر داد
برخورد شدید با فروشندگان سمندر، مار آبی و الک پشت

میزان: فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیســت گفت: جرم فــردی که یک 
ســمندر را به فروش می رساند 3۰۰ 
هزار تومان است. الک پشت 2۰۰ هزار 
و جرم مار آبی ۱۰۰ هزار تومان است.

سرهنگ جمشید محبت خانی درباره 
فروش مار های آبی، سمندر لرستانی و 
الک پشت ها که در مغازه ها در زمان 

عید عرضه می شود، گفت: فروش این سه حیوان در هر مقدار و در هر جا جرم است. 
به سامانه ۱۵۴۰ مردم اعام کنند که افراد اقدام به فروش آن ها کرده اند. در مکان هایی 
کــه حدس می زنیم که افراد اقدام به فروش کنند حضور می یابیم و با افراد متخلف 
برخورد می کنیم.  وی ادامه داد: قیمت جرم فروش این حیوانات افزایش نیافته و باید 
میزان جرایم به روز شود که این مبلغ تعیین شده سال ۹۴ است و اشکالی است که 

به یگان حفاظت وارد است.

رئیس سازمان امور دانشجویان:
۲۷ درصد دانشجویان به مشاوره نیاز دارند

مهر: رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: اکنون حدود 27 درصد دانشجویان اعام 
می کنند که نیاز به مشاوره دارند؛ بنابراین باید مراکز مشاوره در دسترس افراد باشند 
و خدمت رسانی کنند. مجتبی صدیقی در خصوص شورای انضباطی دانشگاه ها گفت: 
موضوعات در این شــورا دوطرفه است؛ به این صورت که ما در برابر تخلفاتی که در 
دانشگاه ایجاد می شود بی تفاوت نیستیم و این حق دانشگاه است، از طرفی دانشجوی 
متخلف نیز حق دفاع از خود را دارد. صدیقی با تأکید بر حفظ قوانین در شــوراهای 
انضباطی افزود: کنترل دبیرخانه های این شورا بسیار مهم است و باید مسائل انسانی 
و شأن دانشجو و دانشگاه حفظ شود. معاون وزیر علوم تصریح کرد: همچنین تأکید 
جدی بر حوزه مشاوره دانشــجویان داریم و در حال حاضر مراکز مشاوره در تمامی 

دانشگاه ها فعال هستند. 
صدیقی در ادامه ارتقای خوابگاه های دانشجویی را یکی دیگر از برنامه ها دانست و گفت: 
به منظور ساخت خوابگاه های تازه، از سال ۹۸ وام و تسهیاتی برای مشارکت دانشگاه 
و صندوق رفاه پیش بینی شده اســت. امسال حدود 2۵ دانشگاه درخواست ساخت 

خوابگاه تازه را داشتند که اجازه دریافت وام به آن ها داده شد.

خـــبر

خبر

 جامعه/ اعظم طیرانی  با تغییر شــرایط 
اقتصادی و مشکات مالی که طی سال های 
اخیر بر دوش خانوارهای ایرانی سنگینی کرده 
شاهد افزایش دستفروشان در سطح شهرها 

هستیم . 
آن ها برای کاالهایشــان مشتریانی دارند که 
همه پیام های هشدار دهنده مترو و شعارهای 
تلویزیونی و خیابانی در خصوص معایب خرید 
از دستفروشان هم نمی تواند قانعشان کند که 

از خیر چنین خریدهایی بگذرند. 
چرا که جیب خــود را می بینند و بودجه ای 
که کفاف خرید از مغازه ها و پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده و قبــض آب و برق مغازه را 
نمی دهد. جنس ارزان تر ولو با کیفیت پایین تر 
برای خانواده ای که شرایط سخت اقتصادی را 
می گذراند نعمتی است که هیچ شعار و بنری 

نمی تواند نقمتش کند.
شاید همین منطق واضح تقاضا در برابر عرضه 
است که هر روز بخشی از جوانان را به سوی 
دستفروشــی ســوق می دهد.آن ها که توان 
راه اندازی شغلی پایدار را ندارند و ناگزیر باید 
راهی برای امرار معاش خود بیابند. راهی  مانند 
دستفروشی با کمترین هزینه و در عین حال 
مخاطره ای مانند از دست دادن همان اندک 
سرمایه خود در مواجهه با مأموران سد معبر.

البته در این میان زنان دستفروش زیادی هم 
به چشم می خورند که به دلیل فوت، طاق یا 
زندانی شدن همسر، سرپرست خانواده خود 
را از دســت داده اند و باید به تنهایی مخارج 
زندگی را تأمین کنند. عده ای هم زنان متأهل 
و بدسرپرست هستند که همسرشان به دلیل 
مشــکاتی نظیر اعتیاد نمی توانند مخارج 

زندگی را تأمین کنند.
هر ســاله در روزهای پایانی ســال هجوم 
دستفروش ها به حدی می رسد که تردد در 
متــرو و زیرگذرهای منتهی به خیابان های 
اصلی دشــوار می شــود، اما اکنون مدیران 
شــهری معتقدند که روزگار مــدارا کردن 
بــا دستفروشــی و دوره گردی بــه پایان 
رســیده و سال هاست برای رفع این معضل 

چاره اندیشی کرده اند.

 دستفروشی حاصل بیکاری است
شمس اهلل شریعت نژاد؛ عضو فراکسیون تولید و 
اشتغال مجلس با بیان اینکه در همه دنیا خرید 
و فروش در سطح شهر ها از قاعده مشخصی 
پیروی می کنــد، می گوید: در حوزه مدیریت 
شهری نظمی برای احداث مغازه وجود دارد 
و فروشگاه ها از اصناف مربوطه مجوز کسب 
و کار بابــت احداث مغازه دریافت می کنند و 
مالکان فروشگاه ها بابت احداث واحد تجاری 
خود هزینه های زیــادی پرداخت می کنند؛ 
بنابراین این طور نیست که هر کسی بخواهد 
بدون هماهنگی محصول مورد نظر خود را در 
هر نقطه ای از شهر در معرض فروش بگذارد 
و به این دلیل که هزینه تمام شــده کمتری 

پرداخت می کند ارزان تر به فروش برساند. 
وی با اشــاره به اینکه دستفروشــی حاصل 
وضعیت بیکاری کشــور اســت، می گوید: 
کاماً مشــخص است که وقتی فرد شغلی را 
نداشته باشد برای تأمین معاش خانواده خود 
به ســمت شــغل های کاذب و دستفروشی 
حرکت می کند، اما باید بپذیریم با این حال 
دستفروشی تولید ملی را ارتقا نمی دهد و نه 
تنها نسخه شفابخشــی برای درمان بیکاری 
نیست؛ بلکه آسیب ها و معضات متعددی به 
همراه دارد و این مسئله هم منطقی است که 
مغازه داران درخواست کنند به سبب مالیات 
و اجاره هایی که پرداخت می کنند از فعالیت 

دستفروشان جلوگیری به عمل آید.

  ایجاد بازارهایی برای رفع سد معبر 
شــریعت نژاد ایجاد بازار های سیار مثل شب 
بازارها، روزبازارهــا و عصر بازارها را راهکاری 
موقــت برای رفع ســد معبر و ســاماندهی 
دستفروشــان عنوان می کند که از ســوی 
شهرداری ها صورت گرفته و می افزاید: با این 
حال بهتر اســت با اســتفاده از تجربه سایر 
کشور ها راهکار بهتری برای رفع این مشکل 
پیدا کرد چرا که عرضه کاال و... در این بازارها 
نیز شغل محســوب نمی شود و جزو مشاغل 
کاذب اســت که نقش مثبتی در تولید ملی 
نــدارد؛ بنابراین رفع معضل دستفروشــان 
نیازمند برنامه ریزی جامع اســت بدین معنا 
که عاوه بر جلوگیری از اشتغال کاذب، باید 

فکری برای فرصت های اشتغال آن ها کرد.

  گسترش حاشیه نشینی با توسعه 
بازارهای سیار 

بهروز کیانی؛ مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری شــهرداری مشهد به عنوان 
یکی از کانشــهر های کشــور می گوید: بر 
اســاس بند 33 قانــون شــهرداری ها، این 
ســازمان مکلف به مقابله با سد معبر است. 
برهمین اســاس طی چند سال اخیر اغلب 
شــهرداری های کانشهرهای کشور طرحی 
را برای جمع آوری و ساماندهی دستفروشان 
 و بساط گستران آغاز و بازارهای موقت مثل 
روز بازارهــا، عصر بازار ها و شــب بازار ها در 

مناطق مختلف را ایجاد کرده اند. 
مهندس کیانی می افزاید: بحث ســاماندهی 
دستفروشــان از سال ۸2 آغاز شد و با ایجاد 
شب بازارها از سال ۸۵ در قالب بازارهای سیار 
موقت ساماندهی شدند و اکنون کمتر شاهد 
حضور دستفروشان در سطح شهرها هستیم.

وی ادامه می دهد: اکنون دستفروشان داخل 
ملک های خصوصی و یا اوایل پاساژها بساط 
می کنند که به دلیل اینکه جزو معبر عمومی 

نیستند، جمع آوری آن ها غیر قانونی است. 
وی با اشــاره به اینکه بازار های ســیار جزو 
مشــاغل موقتی هســتند که بــه منظور 
افراد سالمند  ساماندهی دستفروشان بویژه 
و افرادی که ناتوانی مالی دارند ایجاد شــده 

اســت، می افزاید: افراد در 
شرایط  بودن  دارا  صورت 
)ســن باالی 3۰ ســال، 
کارت  پیشینه،  سوء  عدم 
پایان خدمت و یا معافیت(

می توانند بــرای حضور در 
بازارهایی که ظرفیت داشته 

باشند مجوز دریافت کنند. 
از  اســتفاده  هزینــه  وی 
بــرای  ســیار  بازارهــای 
هزینــه  را  دستفروشــان 
نگهداری این بازارها عنوان 
می گوید:ایجاد  و  می کنــد 
این بازارها بحث انتفاع ندارد. 

خانواده ایثارگران، افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی نیز از تخفیف ۵۰ درصدی 
برخوردارند و می توانند در صورت دارا بودن 

شرایط از آن بهره مند شوند. 
کیانی با اشاره به اینکه شهرداری ها از ایجاد 
و افزایش بازارهای ســیار استقبال نمی کند، 
اظهار می دارد: گرچــه این بازارها به منظور 
ایجاد مشاغل موقت )رفع معضل بیکاری( و 
ساماندهی دستفروشان ایجاد شده است، اما 
نباید از این مهم غافل بود که توســعه آن ها 
به نوعی موجب گسترش حاشیه نشینی در 
کانشهر ها خواهد شد که این مسئله تبعات 

زیادی به همراه دارد. 

نگاه کارشناسان به ساماندهی دستفروشان و عملکرد بازارهای سیار

در پی خرید اعتبار در بازار اشتغال

دستفروشی 
تولید ملی را ارتقا 
نمی دهد و نه تنها 
نسخه شفابخشی 

برای درمان 
بیکاری نیست 

بلکه آسیب ها و 
معضالت متعددی 

به همراه دارد

بــــــرش

نایب رئیس کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس خبر داد

احتمال محدود شدن نظام 
رتبه بندی برای تعدادی از 

معلمان 

نایب رئیس کمیســیون  خانه ملــت: 
آمــوزش و تحقیقــات مجلس شــورای 
اسامی با اشــاره به تصویب رقم 2۰۰۰ 
میلیــارد تومانــی بــرای اجــرای نظام 
رتبه بنــدی در قانون بودجه ســال ۹۸، 
تصریــح کرد: بــا توجه بــه محدودیت 
بودجه  ای این احتمال وجود دارد در سال 
نخست اجرای این طرح، نظام رتبه بندی 
برای معلمان باالی 2۵ ســال سابقه کار 

اجرایی شود.
قاسم احمدی الشکی با اشاره به تصویب 
2۰۰۰ میلیــارد تومان برای اجرای نظام 
رتبه بنــدی گفت: این رقم به هیچ عنوان 
پاســخگوی نیازهای آمــوزش و پرورش 
برای اجــرای نظام رتبه بنــدی معلمان 
نیست و بر اســاس برآوردها برای اجرای 
نظام رتبه بنــدی حداقل باید رقم 7۰۰۰ 
میلیارد تا ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه 

در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه پیشــنهادم این اســت 
با توجــه به محدودیت بودجــه ای، نظام 
رتبه بنــدی برای معلمانی کــه باالی 2۵ 
سال سابقه کار دارند، اجرایی شود تا پیش 
از بازنشستگی امتیازی برای این معلمان 
محسوب شود، گفت: امیدوارم سال آینده 
با تقویت اعتبــارات، نظام رتبه بندی برای 

تمام معلمان اجرایی شود.
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عقیل رحمانی: صبح روز گذشته قاضی صادقی در مراسم 
آغاز طرح مشترک گشت های نوروزی که با حضور سرپرست 
دادسرای زمین و مسکن، شهردار مشهد، یگان های حفاظت 
اراضی آستان قدس و... برگزار شد، مدیرانی که وظیفه قانونی 
خود را در راســتای رفع تصرف از اراضی ملی و... به درستی 
انجام ندهند مورد خطاب قرار داد و اعام کرد که متخلفان را 

شخصاً تحت تعقیب قرار خواهد داد.

  همکاری خوب مسئوالن در استان
دادســتان مرکز استان خراســان رضوی در این جلسه که 
در محل شــهرداری منطقه ۱۰ مشــهد برگزار شد، عنوان 
داشــت: در حال حاضر هماهنگی بسیار خوبی در استان و 
بین مسئوالن مختلف مانند نماینده محترم ولی فقیه، تولیت 
محترم آستان قدس، شهرداری، نیروهای نظامی و انتظامی، 
دستگاه قضایی و... برقرار است که می توان گفت این اتحادی 
که در استان برای رفع مشکات مردم و توسعه اقتصادی و... 

وجود دارد در کمتر استانی دیده می شود.
از ســوی دیگر هم باید از این فرصت ایجاد شده برای حل 
مشــکات مردم، تولید، شــهر، خدمات و... به نحو احسن 

استفاده کرد.
قاضی غامعلی صادقی ادامــه داد: از همین رو برای احقاق 
حقوق عمومی و شــهروندی، بنده و همکارانم در دســتگاه 
قضایی پشت سر مدیران و خدمتگزاران به زائران و مجاوران 
ایســتاده ایم و از آن ها حمایت می کنیم. در مقابل هم اعام 
می کنم، تا به امروز هیچ دستگاه اجرایی نمی تواند ادعا کند که 
در حوزه ای حمایت دستگاه قضایی را طلب کرده و دستگاه 

قضایی از آن ها حمایت نکرده است.
پس ما در دستگاه قضایی تا به امروز حمایت حداکثری را از 
تمامی مجموعه ها داشته و داریم، بخصوص از نیروهای نظامی 
و دستگاه های اجرایی و مجموعه شهرداری حمایت کرده ایم.

این مقــام قضایی بیان داشــت: تمامی زحمــت مبارزه با 
زمین خــواری و رفع تصرفات با نیروهــای عزیز یگان های 
مختلف است، شما هســتید که در سرما و گرما پای کارید 
و فقط ســخنرانی و اعام خروجی کار با امثال ما و نیروهای 
ستادی است، بنده از همه شما که برای حفاظت از اموال بیت 
المال و شهروندان در حال تاش هستید و در این راه از سوی 
برخــی متخلفان مورد اهانت، ضرب و جرح قرار می گیرید و 
حتی برخی از شما عزیزان در این راه مصدوم هم می شوید، 

تشکر و قدردانی می کنم.

  کوتاهی عوامل ستادی سبب آسیب می شود
دادستان مرکز اســتان گایه ای هم از عوامل ستادی کرد و 
این گونه ماجرا را بیان کرد: یک گایه هم از عوامل ستادی، 
مدیران و... دارم، نباید برای عوامل اجرایی حین انجام وظیفه 
اتفاقــی بیفتد و به آن ها توهین و... شــود، چرا شــاهد این 
دست اتفاقات هستیم؟ چون متولیان و عوامل ستادی خوب 
برنامه ریزی و عمل نکرده اند؛ نتیجه آن هم این شده که نیروی 

انتظامی باید برود در محل با یک همشهری و عضوی از این 
کشور درگیر شود.

در این راه مأمور کوتاهی نکرده و کوتاهی از سوی متولیان و 
عوامل ستادی است. این ماجرا حتماً یک راه حلی دارد. مگر 
همه جا در مقابل مجری قانون آجر پرانی می شود و از ساح 

استفاده می کنند؟
این گایه بنده پابرجاست، اگر در اراضی شهری، کشاورزی، 
موقوفــه و... درگیری هایی اتفاق می افتد، ضمن آنکه باید به 
عوامل اجرایی و مأموران خسته نباشید گفت که برای اجرای 
قانون خودشــان را به خطر می اندازند از عوامل ستادی باید 

گایه داشت.

   قول می دهم با متخلفان برخورد کنم
قاضی صادقی افزود: چرا باید مأمور ما در حین انجام وظیفه 
مصدوم شود؟ بنده به عنوان دادستان شهر اعام می کنم که 
باید این عوامل ســتادی را تحت تعقیب قرار داد و محاکمه 

کرد. مسبب ایجاد این فضا آن ها هستند.
در یکی از موارد، فردی که حین اجرای قانون به سمت مأمور 
ما آجر پرت و او را مصدوم کرد، برایش پرونده ای در دستگاه 
قضایی ایجاد و پس از رســیدگی او محکوم شد. همچنین 
از ســوی دیگر برخی از شــهروندان اعــام می کنند که از 
دستگاه های مختلف ناراضی هستند، منشأ این نارضایتی ها 

کوتاهی عوامل ستادی و متولیان امر است.
اگر بنده همچنان در این ســمت بــودم، قول می دهم یک 
روزی با این تخلف برخورد قاطع خواهم کرد. برخی پشــت 
میز می نشــینند، برنامه ای هم ندارند و موجب می شوند که 
کشور، شهروندان و مأموران اجرایی دچار آسیب شوند، این 

بی عرضگی و ناتوانی دست عوامل ستادی است.
وی تصریــح کرد: به نظر بنده برخی از شــهروندان به جای 

آنکه اقدام به تصرف، ســاخت و ساز غیرمجاز کنند و جلوی 
مأمــور قرار بگیرند، مطالبه عمومی ایجاد کنند و از متولیان 
درخواست مسکن کنند، اگر در این زمینه قانون هست که 
باید قانون گذار مشکل را حل کند، اگر مشکل اجرایی وجود 
دارد متولیان فکری برای مشکل بکنند. این نمی شود که با 
حکم قاضی و زندان فرستادن شهروند و خانواده او کار انجام 

شود. این ها از نتایج کوتاهی عوامل ستادی است.

  اعتبار ندارند، اما پول بلیت جلســات کاری تهران 
وجود دارد!

وی انتقاد دیگری هم از همکاری نکردن برخی مســئوالن 
کرد و در تشــریح ماجرا بیان داشت: برخی مواقع از عوامل 
ستادی می خواهیم که به تیم های اجرایی از نظر خودرو، حق 
مأموریت و... کمک بشود، اما خیلی راحت اعام می کنند که 

اعتبار نداریم!
اما به همین رئیس، متولی و یا مدیر، وقتی اعام می شــود 
که فردا در تهران جلســه ای برقرار اســت، یک بار شده که 
بگویید پول خرید بلیت هواپیما را ندارم؟ اگر بگویند بلیت در 
ساعت های مختلف قیمتش فرق دارد کدام را انتخاب می کند، 
ساعتی را اعام می کند که خودش را زودتر به تهران برساند! 
برای او که ۱۰۰، 2۰۰ و یک میلیون تومان ارزشــی ندارد، 
اسباب شرمندگی ما همین چیزهاست. اول سال یک بهانه، 
وسط سال یک جور و آخر سال هم که یک بهانه دیگر دارند.

  پاسخ کوتاهی مدیران با تعقیب قضایی
دادستان مشهد ادامه داد: هر اداره و یا مدیری وظیفه دارد در 
حوزه مأموریت سازمانی اش از اموال عمومی حوزه اختیاراتش 
حفاظت کند، این تلقی صحیح نیست که اگر دستگاهی در 
این راستا کوتاهی کرد، انتظار داشته باشد دستگاه قضایی، 

ناجا و... بیایند پای کار و آن مدیران بروند تعطیات و...، خیر 
این گونه نخواهد شــد. همین جا اعام می کنم اگر در پایان 
این طرح گزارشی به دست من برسد و مشخص شود مدیر و 
یا مسئولی کوتاهی کرده، بنده او را تحت تعقیب قرار خواهم 

داد.
قاضی صادقی دســتوری هم به یگان های اجرایی داد و در 
این راســتا افزود: همین جا دستور قضایی می دهم تا هرجا 
اماک، اراضی، بسترهای رودخانه و...که متعلق به بیت المال 
است و تصرف شــده، نیاز نیست برای رفع تصرف تک تک 
آن ها از بنده و همکاران دســتور قضایی اخذ کنید، به شما 
اجازه می دهم که رفع تصرف را انجام دهید و گزارش آن را به 
دستگاه قضایی منعکس کنید. پس برای رفع تصرفات منتظر 

دستورات قضایی نباشید.

  ایجاد شورای حفظ حقوق بیت المال برای جلوگیری 
از زمین خواری

در ادامه هم سرپرســت دادسرای زمین و مسکن )ناحیه 7( 
مشهد عنوان کرد: شــورای حفظ حقوق بیت المال توسط 
ریاست محترم دادگســتری و دادستان محترم مشهد اداره 
می شود که در این شورا موضوعات مختلفی مانند حفاظت 

و صیانت از اراضی عمومی و... مورد پیگیری قرار می گیرد.
قاضــی حقدادی تصریح کرد: نظر به اینکه راه های مختلفی 
برای زمین خواری مانند سند سازی، جعل اسناد و مدارک 
ســازمان های مختلف، فروش اموالی که مالکان آن در ایران 
نیســتند، تغییر کاربــری، رانت های اطاعاتــی و... وجود 
دارد، دســتگاه قضایی این خأل را احســاس کرد و بر همین 
اساس ریاســت قوه قضائیه برای جلوگیری از موازی کاری 
دســتگاه هایی که وظیفه نظارت بر امور اراضی را داشــتند، 

شورای حفظ حقوق بیت المال را ایجاد کرد.
در این زمینه هم با همراهی دادستان مرکز استان گشت های 
مربوطه راه اندازی و در پی آن و در آبان ماه سال ۹۶ دادسرای 
ویژه زمین و مســکن راه انــدازی و به صورت تخصصی امور 

مربوطه در این دادسرا پیگیری شد.
وی افزود: درپی آن هم موازی کاری ها حذف شد، گشت ها در 

تمام طول سال برای حفاظت از اراضی صورت گرفت.

  153 تصرف غیرمجاز قلع شد
سرپرست دادســرای زمین و مسکن مرکز استان ادامه داد: 
در ادامــه هم کمیته صیانت از حریــم با حمایت دبیرخانه 
شــهرداری راه اندازی شد که در این مدت حدود ۱۸۰ مورد 
تخلف درحریم شهر هم مورد شناسایی قرار گرفت و پس از 
انجام اقدامــات قانونی برای ۱۵3 مورد از موارد رأی تخریب 

صادر و رأی را هم اجرا کردیم.
 حدود ۱۵۰۰ پی َکنی شناسایی و جلوی اقدام های متخلفان 
هم گرفته شد.سال بعد رصد مناطق به صورت الکترونیکی و 
با اســتفاده از پهپاد خواهد بود و اجازه نخواهیم داد حتی 

یک وجب زمین خواری هم اتفاق بیفتد. 

خط قرمز

دادستان مشهد هشدار داد

عامالن کوتاهی را شخصاً تحت تعقیب قرار می دهم
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روزنامـه صبـح ایـران

همراهی 16 هزار روحانی با راهیان نور    اهواز: مسئول بسیج استادان، طالب و روحانیون کشور از حضور و همراهی افزون بر 16 هزار روحانی با اردوهای راهیان نور امسال خبر داد. حجت االسالم غالمرضا 
شفیع زاده با بیان اینکه سال گذشته 16 هزار روحانی به  عنوان روحانی همراه کاروان های راهیان نور یادمان های دفاع مقدس سفر کردند، افزود: امسال نیز پیش بینی می شود 16 الی ۲۰ هزار روحانی کاروان 

راهیان نور را همراهی کنند. وی گفت: سفرهای راهیان نور فرصت مناسب برای پرداختن به شبهات جوانان است. 

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

بسیاری  درحالی که  قدس   میهن/   
فرارسیدن  آستانه  در  ما  هموطنان  از 
تعطیالت نوروزی کوله بار سفر بسته و یا 
دریافت  انتظار  آژانس های مسافرتی  در 
یا  و  هتل ها  در  گشت وگذار  برای  ویزا 
اما  هستند،  خارجی  و  داخلی  تورهای 
عزم  بوم  و  مرز  این  جوانان  از  عده ای 
محروم  مردم  به  خدمت  برای  را  خود 

جزم کرده و کوله بار خدمت بسته اند.
اردوی جهــادی در ســاده ترین تعریف 
یعنی یک عــده داوطلبانه و بدون هیچ 
چشمداشــتی با تــوان و تخصص خود 
به قشــر هدف در مناطق کم برخوردار 
خدمات رســانی می کننــد. واقعیت این 
است که گروه های جهادی 
بــا همیــن هدف شــکل 
گرفــت و لذا بســیاری از 
جوانان برای پر کردن خأل 
کمبود هــا و جــای خالی 
تا  گرفتند  تصمیــم  دولت 

وارد گود خدمت شوند.
برای  اردو ها  ایــن  درواقع 
قرار  کــه  همیــن جوانان 
است آینده کشور را بسازند 
این نکته مهمی اســت که 
رهبر انقــالب نیز در دیدار 
دانشــجویی  نخبــگان  با 
بــه آن  در ۲۴ مهــر ۹۴ 
به  و خطاب  داشتند  اشاره 
جوانان فرمودند: »شما جوانان با حضور 
در اردو های جهادی، تماس مستقیم با 
مردم، احساس مسئولیت پیدا می کنید. 
انســان وقتــی خدمــت کــرد به طور 
مســتقیم، خدمت در چشم انسان عزیز 
می شود و نقاط ضعف را پیدا می کنید.«

تعطیــالت بیــن دو ترم دانشــگاهی، 

فرصتی برای برگزاری اردو های جهادی 
در دانشگاه هاســت؛ بنابراین بســیاری 
می توانند  درحالی کــه  دانشــجویان  از 
تعطیالت را در کنار خانواده و یا سفر به 
مناطق زیبای ایــران برنامه ریزی کنند، 
اما رنج سفر به مناطق محروم و خدمت 
به محرومــان را در پیش گرفته اند، گویا 
کار جهادی در این مرزوبوم پایانی ندارد.

است  سالی  بســیجی چند  دانشجویان 
که در حوزه اردوهای جهادی علمداری 
راه  پررنگــی در  می کننــد و حضــور 
خدمت رســانی به مردم دارنــد که این 

مسیر چندان بدون مشکل هم نیست.

 اردو بدون پشتیبانی
دانشــجویی  بســیج  مســئول  باادب، 
خراسان رضوی درباره مشکالتی که در 
این راســتا وجود دارد، بیان می کند: دو 
سال است که ستاد پشتیبانی اردو های 
جهادی برگزار نشــده درحالی که طبق 

قانون مسئولیت آن با استانداری است.
وی ابــراز می کنــد: متأســفانه در این 
خصــوص حمایتی نیز صــورت نگرفته 
اســت و لــذا امیدواریــم خــأل حضور 
توســط  مناطق محروم  در  مســئوالن 
رسانه ها پر شــود و تالش شود که این 
محرومیت هــا که شایســته اســتان ما 

نیست، بزودی حل شود.
وی بابیــان ایــن نکتــه که بــا علم به 
اینکه حرکــت ما در اســتان باید ذیل 
سیاست های نظام و سیاست های دولت 
باشــد، ادامه می دهد: اردو های جهادی 
در بین تمام دانشجویان برگزار می شود، 
اما در بسیج دانشــجویی کاماًل متفاوت 
است و به شکل تخصصی انجام می شود 
و هماهنگی در ستاد پشتیبانی اردو های 

جهادی که در سطح استان باید صورت 
بگیرد، متأسفانه در این چند سال انجام  

نشده است.

 محدودیت های منطقه ای
مسئول اردو های جهادی بسیج دانشجویی 
البــرز نیــز از موانعی که توســط برخی 
دستگاه ها و مسئوالن در این رابطه پیش 
پای آن هــا می گذارند ابــراز گالیه کرده 
و می گویــد: در راســتای برپایــی برخی 
از اردوهــای جهادی نیازمنــد اخذ مجوز 
به طور مثال از جهاد کشــاورزی هستیم، 
اما در بســیاری از مواقــع در این رابطه با 
مشکل مواجه بوده و همراهی الزم از طرف 

مسئوالن دیده نمی شود.
بهنام نظری ابراز می کنــد: برای خدمت 
در یک روســتا بویــژه در خارج اســتان 
جهاد ســازندگی باید مجــوز بدهد و اگر 
فرمانده ناحیه بــا اردو موافقت کند، اردو 
برگزار می شود. وی می گوید: برای بررسی 
چرایی صادر نشــدن این مجوز ها جلسات 
متعددی با مســئوالن جهاد ســازندگی 
گاهی می گویند صالح  داشته ایم؛بنابراین 
نیســت خارج از استان اردو برویم و گاهی 

موافقت می کنند.
وی ابــراز می کند: البته بــرای حضور در 
»سرپل ذهاب« مشکلی نداشتیم، اما برای 
خدمت در همین شهرســتان »مالرد« که 
فاصله بسیار کمی با شهر های البرز دارد به 
دلیل اینکه در استان تهران قرارگرفته، به ما 

اجازه فعالیت جهادی نمی دهند.
وی اظهار می کند: اگر به ما اجازه بدهند در 
تعطیالت تابستان و نوروز اردو های جهادی 
خارج از استان داشته باشیم و برای برگزاری 
هر اردو، نیازی به ســختگیری نباشــد، 
می توان گروه ها را منسجم تر و قوی تر ایجاد 

کرده و فعالیت های گسترده تری در مناطق 
محروم کشور داشت.

 توسعه اردوهای جهادی
در همین رابطه مسئول جهاد سازندگی 
ســازمان بســیج دانشــجویی از توسعه 
حوزه هــای خدمــت در ســال ۹۸ خبر 
می دهد. صــادق مفرد اظهــار می کند: 
در ســال ۹۸ تصمیم به افزایش گستره 
اردو های جهادی و جذب بیشتر نخبگان 

راداریم.
وی ابراز می کند: در همین راستا قرار است 
۴۰ روســتا به عنوان الگو با آمایش دقیق 
منطقه، از عمران، معیشــت، ســالمت و 
بحث های اجتماعی تا سایر موضوعات دیگر 
مورد بررســی قرارگرفته و ظرف مدت دو 
سال آباد شود. وی با نگاهی به کارنامه سال 
۹۷ عنوان می کند: ســال ۹۷ سال فعال و 
خوبی بود، زیرا امســال قریب به ۵۸ هزار 
دانشــجو در قالب ۱۸۰۰ گروه جهادی از 
دانشگاه های مختلف کشــور به اردو های 
جهادی اعزام شــدند. وی عنوان می کند: 
در کنار خدمات ارائه شــده دبیرخانه های 
تخصصی شکل گرفت و گروه های جهادی 
در حوزه هــای اجتماعــی مانند جمعیت 
دانشــجویی امام حســن )ع( ایجاد شد. 
وی یادآور می شــود: امسال ۴۳۰ دانشگاه، 
متولی ورود به مسائل حاشیه شهر نزدیک 
دانشــگاه های خود شــدند که جنس این 
اقدامات از جنس خیریه ای و خدمات رسانی 
بوده است. مفرد می گوید: درصدد هستیم 
تا افراد بیشــتری از دانشجویان که حتی 
بسیجی هم نیستند وارد عرصه، بخصوص 
حوزه هــای جدید کنیم؛ لذا برای ســال 
آینده ۷۰۰ هزار نفر روز خدمت رسانی در 

کشور برآورد کردیم.

جهاد ادامه دارد

برپایی هفت سین خدمت در مناطق محروم

برپایی 70 نمایشگاه نوروزی در کرمانشاه
صنایع دستی  معاون  کرمانشاه-ایسنا: 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری استان کرمانشاه گفت: نوروز 
امسال در ۷۰ نقطه استان نمایشگاه های 

سوغات و صنایع دستی برپا خواهیم کرد.
پروانه حیدری از برنامه ریزی برای معرفی 
و عرضه سوغات و صنایع دستی استان به 
میهمانان نوروزی خبر داد و بابیان اینکه در نوروز امسال به نسبت سال گذشته 
نمایشگاه های بیشتری در سطح استان برپا می شود، اظهار کرد: جمعاً ۷۰ مکان 
در ســطح استان که بیشترین جذب گردشگر در ایام نوروز رادارند، برای برپایی 

نمایشگاه های صنایع دستی و سوغات در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه پراکندگی نمایشگاه ها در سطح همه شهرستان های استان 
خواهد بود، افزود: در این نمایشــگاه ها سوغات و صنایع دستی استان در بیش از 

۶۰۰ غرفه و سیاه چادر عرضه می شود.
وی همچنین با اشــاره به استقبال گردشگران در سال های گذشته از غرفه های 
سیاه چادر برپاشده در سطح استان، خاطرنشان کرد: امسال نیز به مانند سال های 
قبل در کنار هر نمایشــگاه تعدادی غرفه ســیاه چادر برپا می کنیم تا پخت وپز و 

عرضه انواع شیرینی ها، آش ها و نان های محلی را در آن ها داشته باشیم.

آثار باستانی بابل مدفون در زیر زباله
کاوش  تیم  سرپرســت  بابل-ایســنا: 
باســتان شناســی تپه بزرودپی بابل در 
واکنش  به دپــوی زباله در محل تفحص 
باستان شناســی این تپه گفت: در زمان 
پاکســازی این محل حدود ۵۰ تن زباله 
تخلیه شد و نکته جالب اینجاست که این 
محوطه در ابتدا ۱۵ هکتار بوده که اکنون 

تنها ۲ هکتار از آن باقی مانده  است.
فاضلی با اشاره به اینکه مردم نسبت به فرهنگ و حفظ آثار تاریخی بیگانه هستند 
از غارت این آثار در تپه شهنه پشت )هفت تپه( بابل خبر داد و تأکید کرد: صدها 
 قبر باســتانی در این مکان توسط افراد عامه به غارت رفته است که جامعه هیچ 

حساسیتی در این موضوعات از خود نشان نمی دهد.
وی با انتقاد از اینکه تپه های تاریخی این شهرستان زیر تیغ پروژه های عمرانی قرار 
دارد، اظهار کرد: متأسفانه با وجود اعتراضات و به دستور استاندار وقت، عملیات 
عمرانی در این مناطق انجام شد که سبب تخریب بخشی از این تپه تاریخی شد.

فاضلی از تطابق نداشتن و به رســمیت نشناختن  مناطق تاریخی توسط مردم 
به عنوان مشــکل اصلی بروز برخی نامالیمات در اماکن باســتانی و آثار تاریخی 
یادکرد و با یادآوری اینکه فرهنگ جامعه دچار ایرادهای اساســی است، تصریح 
کرد: در کشورهای پیشرفته و بویژه در اروپا مردم نسبت به آثار تاریخی این گونه 

بی توجه نیستند؛ بنابراین این موضوع باید در کشور آسیب شناسی شود.

قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان 
کوتاه نمی آید

پیشــگیری های  مدیر  زاهدان-قدس: 
امنیتــی و وضعی معاونــت اجتماعی و 
پیشــگیری از وقــوع جرم دادگســتری 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: قاچاق 
سوخت سیستان و بلوچســتان در سال 

جاری ۶۱ درصد رشد داشته است.
غالمرضا باغ شــیرین اظهار داشــت: در 
زمینه کشــفیات مربوط به قاچاق کاال و ارز در سیستان و بلوچستان نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته قاچاق احشام ۵۸ درصد، مشروبات الکلی ۷۴ درصد، 
قاچاق سیگار ۳۰ درصد، لوازم آرایشی و بهداشتی ۷۹ درصد و قاچاق چای با ۶۱ 
درصد کاهش روبه رو بوده، اما در رابطه با قاچاق برنج و سوخت به ترتیب با افزایش 

۴۶۴ برابری و ۶۱ درصدی روبه رو بوده ایم.

کشف ریل ماشین دودی قجری در جنوب پایتخت
فرهنگی  میراث  معاون  قدس:  تهران- 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری استان تهران اعالم کرد: ریل 
ماشــین دودی دوره قاجار به دنبال انجام 
عملیــات عمرانی شــهرداری در خیابان 
مقابل امامزاده عبداهلل شــهرری کشف و 

نمایان شد.
بنا بر گزارش روابط عمومی این اداره کل، محسن شیخ االسالمی گفت: پایه های 

ریل این ماشین دودی به مساحت حدود ۴۰ متر نمایان شده است.
وی ادامه داد: در نخســتین قدم این مســیر و ریل ها باید مرمت شود و با کمک 
دستگاه هایی مانند شهرداری، ماشین دودی به صورت نمادین در کنار همان پایه 

قرار گیرد تا ریل به  دست  آمده با آن ماشین هویت پیدا  کند.
معاون میراث فرهنگی استان تهران با بیان اینکه اثر به دست آمده هویت صنعتی و 
مدرن شدن تهران است، تأکید کرد: این نقطه می تواند بخشی از هویت حمل ونقل 

درون شهری منطقه باشد.
بر اســاس مســتندات تاریخی نخســتین خط آهن ایران خط آهــن تهران به 
شــاه عبدالعظیم حســنی)ع( ری بوده و امتیاز آن در سال ۱۲۶۱ خورشیدی به 

ناصرالدین شاه تحویل  شده است.

نخستین قطار تهران - همدان به ایستگاه رسید
همدان – ایرنا: نخستین قطار مسافربری 
مســیر تهران - همدان ســاعت ۱۰ و ۳۰ 
دقیقه صبح روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه 

وارد همدان شد.
مدیرکل راه آهن غرب کشــور در حاشیه 
ورود نخستین قطار تهران - همدان گفت: 
سرعت این قطار ۱۴۰ کیلومتر در ساعت 

است و در مدت ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه مسیر یادشده را طی می کند.
روح اهلل تقی زاده اظهار داشت: این قطار هرروز از ساعت ۶ صبح از تهران حرکت کرده 

و ساعت ۱۲ظهر نیز مسافران را به تهران می برد.
وی ادامه داد: پیش بینی ها برای حرکت دومین قطار نیز در این مسیر صورت گرفته 
است و در صورت استقبال مردم، روزانه یک قطار دیگر در این مسیر تردد می کند.

وی اظهار داشت: این قطار با داشتن صندلی اتوبوسی، بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ مسافر را 
جابه جا می کند.

تقی زاده با اشــاره به اینکه در روزهای عید نوروز، تعداد مسافران تهران به همدان 
بیشتر است تأکید کرد: این قطار ویژه نوروز ۹۸ راه اندازی شده است و ساعت حرکت 

آن پس از تعطیالت عید تغییر می کند.
وی اضافه کرد: قیمت بلیت این قطار تا ۲۴ اسفند جاری ۴۰۰ هزار ریال و پس  از 

آن ۵۱۰ هزار ریال تعیین  شده است.

پروژه بزرگراه ایالم- مهران در حال تکمیل است
پروژه بزرگراه ایالم-مهران یکی از طرح هایی 
اســت که به برکت عتبــات عالیات و مرز 
بین المللی مهران در استان کلید خورد و در 
نوع خود با وجود کمبود اعتبارات، در حال 

به ثمر رسیدن است.
در این راستا مدیرکل راه و شهرسازی ایالم 
اظهار داشت: از ۱۰۲ کیلومتر پروژه مسیر 
بزرگراه ایالم-مهران ۸۲ کیلومتر آن تاکنون به صورت چهار خطه زیر بار ترافیک قرار 
دارد. علی اصغر کاظمی ادامه داد: البته در قسمت هایی از این ۸۲ کیلومتر بایستی 

یک الیه دیگر آسفالت به انجام برسد و جداکننده بتنی نیز نصب شود.
وی یادآور شــد: در ۲۰ کیلومتر باقیمانده نیز هم اکنون در سه قطعه پیمانکاران 

مشغول فعالیت هستند.

فرش اردبیل به اسم قم 
صادر می شود

اردبیل- قدس: اســتاندار اردبیل با انتقاد 
نامناســب برای صادرات فرش  از وضعیت 
و صنایع دســتی از گمرکات استان اردبیل، 
افزود: اصاًل قابل قبول نیســت که صادرات 
فرش این اســتان با برند و شهرت خاص از 
طریق قم انجام شود، درحالی که ما با ثبت 
این میــزان صادرات فــرش می توانیم رقم 

کیفی صادرات خود را ارتقا دهیم.
اکبر بهنام جو در جلســه کارگروه صادرات 
ســاماندهی صادرات فــرش و محصوالت 
صنایع دســتی را در استان اردبیل به عنوان 
یک اولویت جدی بیان کرد و ادامه داد: ما 
در کنار شناسایی بازارهای هدف صادرات، 
بایــد تولیدکننــدگان را به ســمت تولید 
محصوالت با محوریت صادرات سوق دهیم 
که در این زمینه خریدار کشــت و صنعت 
مغان در تالش اســت تا بازاریابی خوبی را 
برای محصوالت خــود در آذربایجان انجام 

دهد.
صــادرات  وضعیــت  بــه  همچنیــن  وی 
سیب زمینی و نابســامانی شکل  گرفته در 
ایــن زمینه اشــاره کرد و افزود:  در ســال 
آینده باید میزان تولید، نیاز داخلی و میزان 
صادرات محصــول ســیب زمینی به عنوان 
محصول استراتژیک این استان مورد توجه 
قرار گیرد تا نابسامانی در این حوزه به پایان 

برسد.
بهنام جو، ادامه داد: بــا برنامه ریزی دقیق 
سازمان جهاد کشاورزی و صمت سال آینده 
ساماندهی بازار سیب زمینی و صادرات این 

محصول در اولویت کار قرار گرفته است.

موزه خصوصی تمبر البرز 
زیر غبار فراموشی

کرج- ایســنا: مدیر موزه خصوصی تمبر 
البرز گفت: از ابتدای ســال تاکنون کمتر از 

۲۰۰ نفر از این موزه بازدید داشته اند.
ســید حســین موســوی یکتا اظهار کرد: 
در تنهــا موزه خصوصی اســتان بیش از ۲ 
میلیون قطعه تمبر شــامل مجموعه کاملی 
از تمبرهای دوره پهلوی، مجموعه نســبتاً 
چشمگیری از تمبرهای دوره قاجار و کلیه 
تمبرهــای دوره جمهوری اســالمی ایران 

وجود دارد.
وی ادامــه داد: به جــز تمبرهــای ایرانی، 
تعــدادی تمبر خارجی نیز در این مجموعه  
نگهداری می شــود که برخی از آن ها طال و 
نقره کاری شده هستند. به دلیل کمبود فضا 
و نبود شــرایط مناسب برای نگهداری همه 
این تمبرها، بخشی از آن ها را بسته بندی و 

به ناچار در کمد نگهداری می کنم.
این کلکســیونر البرزی خاطرنشــان کرد: 
بیــش از ۹ ســال اســت که این مــوزه را 
راه اندازی کرده ام،ولی نه تنها مسافران بلکه 
البرزنشــینان نیز از وجــود آن بی خبرند و 
همین موجب شــده از ابتدای سال تاکنون 
این مجموعه کمتر از ۲۰۰ نفر بازدیدکننده 

داشته باشد.
وی توضیــح داد: در تمامــی شــهرها بــا 
تابلوهایی مکان موزه هــا و اماکن فرهنگی 
هنری مشخص شــده، ولــی در کرج هیچ 
نشانی که عالقه مندان را به سمت این موزه 

هدایت کند، وجود ندارد.
موســوی بابیان اینکه بازدیــد عموم از این 
مــوزه رایــگان اســت و هیچ هزینــه ای از 
بازدیدکننــدگان دریافت نمی شــود، افزود: 
ولی با این اوصاف به دلیل تبلیغات نامناسب 

استقبال چندانی از آن نمی شود.
این کلکسیونر با گالیه از بی مهری  مسئوالن 
نسبت به این گنجینه ارزشمند توضیح داد: 
متأسفانه مسئوالن تاکنون هیچ حمایتی از 
این مجموعه تاریخی نداشــته و با هرکسی 
حرف می زنم مسئولیت را به گردن دیگری 

می اندازد.
موسوی یکتا ابراز کرد: به دلیل محدودیت 
مکان مجبــورم تمبرها را به صورت کیلویی 
دربسته های نایلونی نگهداری کنم. عالوه بر 
این برای نگهداری از این تمبرها پودرهای 
خاصی الزم است که بسیار گران شده اند و 

از پس خرید آن ها برنمی آیم. 
اگر مسئوالن حمایت کنند امکان این وجود 
دارد که موزه تخصصی تمبر در استان ایجاد 
شــود و در صورت تأمین فضای مناســب 
می توانم تمام قطعــات تمبری که تاکنون 

نگهداری کرده ام را به نمایش بگذارم.

گروه های جهادی 
بدون هیچ 
 چشمداشتی برای 
 پر کردن خأل 
کمبود ها و جای خالی 
دولت در عمران و 
آبادی مناطق محروم 
تصمیم گرفتند تا 
وارد گود خدمت 
شوند

بــــــــرش

 آشنایی با آداب  و رسوم آذربایجانی ها در آستانه فرارسیدن نوروز

»سایاچیها«نویدبهارمیدهند

گزارش خبری

 تبریز/ قدس  یکی از وجوه دوست داشتنی 
ایران، گستردگی فرهنگ هایی است که در 
نقطه نقطه آن شــاهدیم. نــوروز نیز مانند 
سایر مناســبت های کشور، با آداب  و رسوم 
مختلــف و گاهــی نزدیک به هــم در بین 

شهرهای مختلف همراه است.

 چرشنبه سوری
هرچنــد که در حــال حاضر بســیاری از 
آداب ورســوم محلی به دســت فراموشــی 
رسم  آذربایجانی ها  اما  اســت،  سپرده شده 
داشــتند که صبح آخرین چهارشنبه  سال 
بر ســر آب رفته و از روی آن پریده و باهم 
این شــعر را زمزمــه کنند:»آتیــل ماتیل 
چرشنبه« )عاطل و باطل شود چهارشنبه(؛ 
»بختیم آچیل چرشــنبه« )بختم باز شــود 
چهارشــنبه( در روســتاها چهارشنبه آخر 
سال را »چرشنبه خاتون« می گویند و بانوان 
باالی اجاق خوراک پزی با آرد شــکل زنی 
زیبا را می کشــند و زیر آن یک آینه و شانه 
می گذارنــد تا وقتی چرشــنبه خاتون آمد 
سرش را شانه بزند. این رسم تأکید بر بارور 
شدن زمین در آخرین روزهای اسفند دارد. 
مفصل ترین مراسم آخرین چهارشنبه  سال 
آن اســت که در آن شب برنج سفید پخته 
و همراه با آجیل و شــیرینی بر سفره قرار 
می دهند. پســران جوان و نوجوان شــالی 
برداشــته و از ســوراخ باالی بام که محل 
خارج شــدن دود تنور و تهویه اســت، آن 
را پایین می اندازند. صاحبخانه نیز مقداری 
آجیل و شــیرینی در گوشه شال می بندد 
تا پسر آن را باال بکشــد. اگر پسر خواهان 
دختر خانواده باشــد، شال را باال نمی کشد. 
اگر خانواده دختر راضی باشند، نشانه ای به 
شــال می بندند. رسم شال اندازی هنوز در 

رایج  آذربایجان شرقی  روســتاهای  بعضی 
است.

صبح آخرین چهارشنبه زنان بر سرچشمه 
رفتــه کوزه ها را پــر می کنند و از روی آب 
می پرند و گاه دام ها را از آب عبور می دهند. 
از آب چشــمه برای روشــن کردن سماور، 
خمیر کردن نــان یا پختن غذا اســتفاده 
می کنند. فرســتادن خوانچــه ای از میوه و 
شــیرینی در این روز برای عروس خانواده 
از مراســم دیگر چهارشنبه ســوری است. 
خوردن هفت دانه روغنی، شیرینی یا غله، 
درست کردن هفت نوع خوراکی شیرین نیز 

در این روز معمول است.

 سایاچی ها نویدبخش بهار
نوروز خوانی ها بیشــتر توسط »سایاچی ها« 
اجرا می شــده کــه در روســتاها و گذر از 
روســتایی به روســتای دیگر و شهری به 
شهری دیگر، مژده رسیدن بهار را می دادند.

در برخی مناطق آذربایجان شــرقی، مردم 
کوزه یا کاســه ای آب را نزد روحانی محل 

می برنــد و روحانــی بر آن ۴۰ بار ســوره 
یاســین می خواند و فوت می کند. ســپس 
ایــن آب تبــرک را بر گوشــه و کنار خانه 
بویژه بر دام هــا و محصوالت می ریزند و به 
کودکان می دهند؛ تا هــم برکت و باروری 
را زیاد کند و هم شــفا بخشــد. چند روز 
بعد از عید نیز خوانچه هــای عیدانِه آماده 
می شــود. هر خوانچه شامل پارچه، کفش، 
جوراب، شــیرینی، برنج خام و... است که 
برای عروس خانواده یــا دختر خانواده که 

تازه ازدواج کرده می فرستند.

 آداب آذربایجان غربی
ازجمله رســم های زیبای ایام نوروز که در 
آذربایجان غربی به فراموشــی سپرده شده، 
رســم »تکم چی ها« نــام دارد. چند روزی 
مانده بــه عید، تکم چی به طــور نمادین، 
تکم )بز ساخته شده از قطعات چوب( را در 
کوچه های روستاها و شهرها می چرخاند و 
درحالی که اشعاری به زبان ترکی می خواند، 
نوید آمــدن عید را می داد و پاداش خود را 

از مردم می گرفت. مــردم آذربایجان غربی 
هنوز هم اسفندماه را با عنوان »بایرام آیئی« 
بــه معنای مــاه عید می خواننــد و مطابق 
ســنت های کهن و قدیمی مردم آذربایجان 
غربی هفته اول اســفندماه را »چیله قووان« 
یعنی هفته ای که چله زمســتان را فراری 
می دهد یــا »یاالنچی چارشــنبه« یا همان 
»چهارشــنبه دروغیــن« می نامیدنــد و با 
آیین هایی اتمام فصل زمســتان را جشــن 

می گرفتند.
درگذشته آذربایجان، چهارشنبه هفته دوم 
یعنی  به»کوله چارشنبه«  موسوم  اسفندماه 
چهارشــنبه کوتاه بود و سومین چهارشنبه 
نیز »موشتولوقچی چارشنبه« یا چهارشنبه 
پیــام آور یا »قره چارشــنبه« بــه معنای 

چهارشنبه سیاه یا بزرگ نام داشت.

 بخت گشایی دختران
از مراســم بســیار قدیم آخرین چهارشنبه 
ســال، مراســم بخت گشایی شــامل گره 
زدن دســتمال یا چارقد بود. بدین ترتیب 
که دختران دم بخت گرهی به دســتمال یا 
چارقد خود می زدند و از نخســتین رهگذر 
می خواســتند تا به امید باز شــدن گره از 
کارشــان، گره را بگشــاید. بیرون رفتن از 
خانه در صبح روز چهارشــنبه آخر ســال 
و پــر کردن کوزه آب از مراســم مرســوم 

بخت گشایی بود.
در آذربایجــان غربــی همچنیــن یکی از 
مراســم، فال گوش ایستادن بوده است. این 
رســم که بیشتر از ســوی زنان خانه انجام 
می گرفت بدین صورت بود که در مکانی که 
دیده نشوند می ایستادند و کلیدی زیر پای 
خــود نهاده و به ســخنان رهگذران گوش 

می دادند و تفأل می زدند.

میهن

خبر

خبر
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

امیرعبداللهیان: با قدرت در کنار متحدان خود در منطقه ایستاده ایم  
ایلنا: حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در توییتی نوشت: »روابط تهران و بغداد راهبردی و پایدار می ماند. با قدرت در کنار متحدان خود در منطقه ایستاده ایم و به اقدامات سازنده 

خود تا رسیدن منطقه به امنیت، ثبات، رفاه جمعی و توسعه پایدار ادامه خواهیم داد«.

درباره مصاحبه احمدی نژاد و سرافراز
روایت های کالن مدیران اجرایی و انباشت دانش حکمرانی

در یکی دو ماه گذشته احمدی نژاد یخ ارتباط با رسانه ها را شکست و به مصاحبه 
با چند رسانه داخلی و خارجی تن داد. البته برخی از مصاحبه ها به نظریه پردازی 
احمدی نژاد درباره مسائل بنیادی درزمینه انسان کامل و... گذشت، اما او در مصاحبه 
با روزنامه شرق برای نخستین بار به صورت منسجم شاکله ای از آسیب شناسی خود 
از نظام حکمرانی در ایران را به تصویر کشــیده اســت. چند روز پیش نیز محمد 
سرافراز، مدیر مستعفی رسانه ملی در گفت  وگویی طوالنی، از مشکالت ساختاری 
دوران مدیریت خود گفت. این گفت وگوها اگرچه به نســبت دوران مدیریت این 
افراد بسیار اجمالی بود، اما ما برای تصحیح نظام حکمرانی به این روایت های کالن 

مدیران ارشد اجرایی کشور نیاز داریم.
ســال 92 و روزهایی که احمدی نژاد در حال تحویل دولت بود، جوانان مرتبط و 
عالقه مند به او در پاســخ به نقدها و هجمه هایی که به دولت او می شــد احساس 
وظیفه کرده و جزوه ای به نام »احمدی نژاد بدون روتوش« برای توصیف دستاوردهای 
دولت احمدی نژاد در حوزه های مختلف تدوین کردند. همان زمان در یادداشتی از 
این حرکت، فارغ از محتوای آن اســتقبال کردم. در این سال ها هم  بارها از تبعات 
منفی و هزینه های ناشی از »گسست تجربیات مدیریتی« در حوزه حکمرانی گفته 
و درباره ضرورت انباشت تجربیات سیاستی و حکمرانی نوشته ام. استدالل اصلیم 
این بوده و هست که اگر فرهنگ را آداب، رسوم، ارزش ها، ایده ها، باورها و مناسکی 
تعریف کنیم که از گذشتگان به ما رسیده و ناخودآگاه به زندگی ما جهت می دهد، 
در نتیجه تکرارشوندگی مهم ترین مؤلفه مقوم فرهنگ است و در واقع برای تبدیل 
یک کنش و یک تجربه به فرهنگ باید این تجربه و کنش در طول زمان به وسیله 
افراد مختلف تکرار شود. این انباشت و »ته نشین شدن« تجربیات در طول زمان است 
که یک فرهنگ را شکل می دهد؛ برای اینکه تجربیات ماندگار شود و انتقال یابد، 
ابتدا باید ثبت و ضبط و منتقل گردد. تاریخ در اصل همین ثبت و ضبط تجربیات 
عرصه های مختلف زندگی انسانی در سیاست، اقتصاد و اجتماع است. پس هر چه 
ســنت تاریخ نگاری و تاریخ خوانی در اجتماعی قوی تر باشد می توان قدرت و قوت 

فرهنگی بیشتری را برای آن جامعه متصور بود.
نتیجه اینکه تاریخ اســت که فرهنگ می سازد و فرهنگ است که هویت می دهد. 
بدون داشتن هویت تاریخی، وضعیت اجتماعی مشوش و به اصطالح »پیشامدی« 
خواهد شــد. بدون انباشــت تجربیات در هر حوزه، تجربیات بر دوش هم ســوار 
نمی شــوند تا در عرصه اجتماعی یک حرکت روبه جلو داشته باشیم. بدون تاریخ 
به جای حرکت در طول، در عرض خواهیم چرخید. ریشه بسیاری از ناهنجاری های 
اداری، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی ایران امروز را می توان ناشی از ناانباشتگی 
تجربیات در این حوزه ها دانست. مثالً مدیری با هزینه های بسیار تجربه ای را کسب 
می کند و بر اساس آن تحولی را شروع می کند و مدیر بعدی بدون توجه به تجربه 
و هزینه هایی که برایش صورت گرفته، آن را براحتی کنار می گذارد و طرح خودش 
را شــروع می کند و اشتباه های نفرات پیشین را دوباره تجربه می کند و در نهایت 
این سعی و خطاها انباشت نمی شوند تا مدیران آینده برای تجربه کردن، هزینه های 
کمتری به کشــور و بیت المال تحمیل کنند. از این منظر شاید مهم ترین علتی که 
سبب شده فرهنگ غربی یک سیر خطی و روند رو به رشدی )به معنای پیچیده شدن و 
هماهنگ شدن ابعاد مختلف زندگی به وسیله فرهنگ( داشته باشد، همین قدمت سنت 
تاریخ نگاری و ثبت تجربیات در غرب باشد. اصالتاً علوم انسانی غربی چیزی جز انباشت و 
تنقیح همین تجربیات وجودی و زیسته انسان غربی پس از رنسانس نیست. امروزه هم 
این سنت بشدت در حوزه فرهنگی و اجتماعی و حتی حکمرانی در غرب دنبال می شود. 
کتاب های بسیار زیادی در حوزه تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در غرب تولید شده 
و می شود. از روایت های گوناگون و فزاینده درباره پدیده ها و قهرمان های سیاسی تا تاریخ 

فرهنگی و اجتماعی مدرسه و قاشق و چنگال و درخت و روابط زناشویی و....
شاید دیده باشید کتاب های خاطرات نخبگان غربی بخصوص مدیران و سیاستمدارانشان 
را که چند صباحی پس از پایان دوره مسئولیتشــان روانه بازار نشر می شوند و اتفاقاً با 
استقبال مخاطبان مواجه می شوند. استقبال از کتاب های خاطرات استیو جابز، بوش، 
کلینتون، اوباما و همسرش و… از نمونه های بارز این سنت در یکی دو سال اخیر است. 
البته این امر به نخبگان محدود نمی شود و سنت تاریخ نویسی و تجربه نگاری به اشکال 
مختلف آماتوری و حرفه ای در غرب توسط اقشار مختلف، چه کسانی که خود عامل و در 
متن حادثه بودند و چه ناظران بیرونی حوادث به صورت جدی دنبال می شود و ما شاهد 
روایت های مختلف از یک حادثه یا یک دوره تاریخی هستیم و مثالً یک دبیرستان در 

ایلینویای آمریکا بزرگ ترین آرشیو تاریخ شفاهی این کشور را داراست.
در این سال ها بارها به دوستانی که با دفتر احمدی نژاد ارتباطاتی داشته اند سفارش کردم 
که تاریخ شفاهی او و مدیرانش از تجربیات مدیریت کالن اجرایی کشور را مکتوب کنند، 
اما این توصیه جدی گرفته نشد. جدای از محتوای صحبت های احمدی نژاد و فارغ از 
برخی ایده های تخیلی و فضایی او درباره آینده )مثالً درباره تقســیم منابع( اما روایت 
تاریخی احمدی نژاد یا سرافراز از اشکاالت ساختاری نظام حکمرانی ما مهم است. آن ها 
در برخی از مواضع مصاحبه هایشان نشانه های این اشکاالت را در دولت یا دوران مدیریت 

پیش و پس از خود نیز نشان می دهند و تالش می کنند روایتشان را »معقول« کنند.
احمدی نژاد هشت سال رئیس جمهور این مملکت بوده و اگرچه خود نمی خواهد اقرار 
کند، اما در کنار توفیقاتش، شکست هایی نیز داشته، ولی بااین همه متأسفانه غیرازاین 
مصاحبه و برخی حرف های پراکنده، روایتی از ایشان و تیم همراهشان در آن هشت سال 
در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نداریم. مثالً جناب آقای جلیلی که 
سال ها مسئول پرونده هسته ای ایران بوده است، در حد یک صفحه نیز روایت و تجربه 
خود را از نحوه مذاکرات با غربی ها مکتوب نکرده است تا برای آیندگان بماند و مشخص 

شود آیا این اتهام که او در مذاکرات فقط بیانیه خوانده درست است یا خیر.
ما نیاز به ثبت تجربیات مدیران باالدستی کشور از رؤسای جمهور و وزرا و مدیران ارشد 
حاکمیت تا شهرداران و فرماندهان نظامی تا مدیریت های خرد حتی تا مدیریت یک 
مدرسه داریم تا با نقد و بررسی بعدی آن ها و تبدیل آن ها به روایت های گوناگون و به 
گفت وگو گذاشــتن این روایت ها با روایت دیگر مدیران، این تجربیات به بهترین روش 
انباشت و در اختیار نسل های بعدی مدیران قرار گیرد و آن ها مجبور نباشند دوباره چرخ 
را از اول تولید کنند و دوباره شکست بخورند یا شرایط توفیقاتشان منتقل نشود که در 

هر دو صورت خسران و خسارات بزرگی بر دوش نظام و مردم گذاشته خواهد شد.

 سیاست   آیت اهلل احمد جنتی، رئیس 
اختتامیه  در  رهبری  خبرگان  مجلس 
ششمین اجالس رسمی مجلس خبرگان 
رهبری دوره پنجم که عصر دیروز برگزار 
میالد  رجب،  ماه  اعیاد  تبریک  با  شد، 
امام علی )ع( و مبعث پیامبر اکرم )ص( 
و ابراز تأسف برای فقدان آیات شاهرودی 
و مؤمن، گفت: به مردم اعالم می کنم اگر 
می خواهید مجلسی پیدا کنید که در آن 
جدل نمی کنند، آن مجلس، این مجلس 

خبرگان است.
وی افزود: در مجلس خبرگان اختالف نظر 
هست، ولی درگیری نیست و این مجلس 
الگویی برای مجالس دیگر است و اعضای 
آن مجتهد هستند. رئیس مجلس خبرگان 
رهبری در تشریح جلسات خبرگان اظهار 
کــرد: درباره قوه قضائیه، بیانیه خبرگان و 
نصب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه 
بحث شــد؛ خدا به ایشــان توفیق دهد تا 
عدالــت را اجرا کنند و با غارتگران اموال و 
مفسدان برخورد قاطع نمایند و سال بعد و 
در سالگرد نصب ایشان به ریاست این قوه، 

خداوند و مردم از ایشان راضی باشند.
همچنیــن مجلــس خبــرگان در پایان 
ششــمین اجالس رسمی این مجلس که 
در تاریخ 21 و 22 اســفند 97 برگزار شد، 
ضمن تبریــک حلول ماه پربرکت رجب و 
قدردانی از حضور میلیونی مردم وفادار در 
راهپیمایی 22 بهمن و گرامیداشــت 40 

سالگی انقالب اسالمی بیانیه صادر کرد.

 متن کامل بیانیه خبرگان رهبری
متن کامل این بیانیه بدین شــرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم. ششمین اجالس 
رسمی مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 
21 و 22 اســفند 97 برگزار شد. خبرگان 
ملت در پایان این اجالسیه، ضمن تبریک 
حلول مــاه پربرکت رجــب و قدردانی از 
حضور میلیونی مردم وفادار در راهپیمایی 
22 بهمن و گرامیداشت 40 سالگی انقالب 

اسالمی بر مطالب زیر تأکید می نمایند:
1. انقــالب اســالمی، پس از 40 ســال 
بالندگی و سرافرازی وارد »دومین مرحله  
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی 
شده  اســت« و الگوی موفق مردم ساالری 
دینی، عدالتخواهی و »ایستادگی روزافزون 
در برابر زورگویان و مســتکبران جهان« را 
ارائه داده اســت. ازاین رو، بر تالش همگان 
بویژه نخبگاِن جوان و مؤمِن انقالبی برای 

تحقق هر چه بیشــتر گفتمــان تمدنِی 
انقالب اسالمی و ســایر موارد مذکور در 
بیانیــه مهم و راهبــردی رهبری در گام 
دوم انقالب تأکید می شــود و الزم است 
این بیانیه به عنوان یک ســند باالدستی 
نظام اسالمی موردتوجه عملی قرار گیرد 
و برنامه های الزم برای عملیاتی ساختن 

آن تدبیر شود.
2. کارنامه نظام جمهوری اسالمی ایران با 
وجود توطئه های گسترده دشمنان، بسیار 
درخشــان، با برکت، امیدبخش و موفق 
می باشــد. اینــک در گام دوم انقالب نیز 
باید با اتکا به خداوند و نگاه خوشــبینانه 
به آینده با عزم جهادی برگرفته از ایمان 
اسالمی و اعتقاد به اصل »ما می توانیم« با 
میدانداری جوانان مؤمن و باانگیزه، عنصر 
اراده ملی را جان مایه پیشرفت همه جانبه 

و حقیقی قرار دهیم.
۳. الزم اســت تمام مسئوالن امر و آحاد 
مــردم به نقش بســیار مؤثــر معنویت 
و اخــالق و ســبک زندگی اســالمی در 
پیشرفت همه جانبه جامعه توجه کنند و 
برای مقابله با تالش دشمن جهت ترویج 
فساد و تنزل فرهنگ دینی و آسیب های 

اجتماعی اهتمام جدی مبذول نمایند.
4. مجلس خبرگان رهبــری، با قدردانی 
از تالش های آیــت اهلل آملی الریجانی در 
دوران تصدی ریاســت قوه قضائیه بویژه 
مبارزه با مفسدان و اخاللگران دانه درشت 
اقتصادی در ماه های اخیر؛ ضمن تبریک 
به آیت اهلل رئیسی مسئول جدید این قوه، 
از ایشان می خواهد با تکیه بر تجارب 40 
سال گذشته و اهتمام ویژه به توصیه های 
هشــت گانه مقام معظم رهبری در حکم 

انتصاب ایشان، تالش کنند دستگاه عدالت 
با نظم و تدبیــری حکمت آمیز و صالبت 
و قاطعیت بیشــتر دوران جدیدی را که 
زیبنده  گام دوم انقالب اســت، آغاز کند 
تا زمینه تحقق عدالت فراگیر و پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و فساد در اشکال 

گوناگون آن بیش ازپیش فراهم گردد.
۵. هم اکنون در اقتصاد ایران مشــکالتی 
وجــود دارد که با تقویت نــگاه به درون، 
مدیریــت جهادی و خودباوری، همســو 
با سیاســت های اقتصــاد مقاومتی بدون 
داشتن رویکرد برونگرایی، می توانیم آن ها 
را حل کنیم و بــا مدیریت صحیِح نظام 
توزیع و نظارت و حمایت از شــرکت های 
دانش بنیــان و بنگاه هــای اقتصــادی و 
تولیدی متوســط و ُخرد، تقویت بخش 
تعــاون و مهم تــر از همه فعال ســازی 
به  اقتصادی بخصوص نسبت  دیپلماسی 
همسایگان، باید کشور را در برابر تحریم ها 
مقاوم تــر نمــوده و جایــگاه منطقه ای 

جمهوری اسالمی را ارتقا بخشیم.
۶. پیوســتن جمهــوری اســالمی بــه 
کنوانسیون های بین المللی مانند پالرمو، 
CFT  و غیــره اگــر به قصــد گرفتن 
بهانه از دشــمن باشد، خطای راهبردی 
خبرگان  مجلس  می شــود؛  محســوب 
رهبری، با تأکید بر ضرورت عدم انفعال 
و رعایت اصول عزت، حکمت، مصلحت و 
تهدیدزدایی در عرصه تعامل بین المللی، 
از قــوای ســه گانه و مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام می خواهد نسبت به نفی 
ســلطه و خطر نفوذ بیگانگان در حوزه 
تعامــالت راهبــردی مالــی و غیرمالی 
جمهوری اســالمی بــا هم پیمانان خود 

دقــت الزم را مبــذول دارنــد و مراقب 
نظام  و  انقــالب  دشــمنان  توطئه های 

مقدس جمهوری اسالمی ایران باشند.

 تحکیم روابط با عراق و ادامه 
حمایت از قدس شریف

7. مجلس خبرگان رهبری، ضمن تأکید 
بر حفظ وحدت امت اسالمی و پرهیز از 
هرگونه اختالف و تأکید بر فرهنگ نفرت 
از اســتکبار و لزوم حمایت از مقاومت، 
تصریح می کند: مســئله قدس شــریف 
همچنان مســئله اول جهان اسالم است 
و توطئه هــا و جنگ آفرینــی آمریکای 
جنایتکار در کشــورهای مسلمان عراق، 
سوریه، افغانستان، یمن، بحرین و لبنان 
را محکــوم کــرده و بر تحکیــم روابط 
راهبــردی جمهوری اســالمی ایران و 
کشور عراق و سایر همســایگان تأکید 

می کنیم.
در خاتمه با تبریک میالد 
مولــی المتقیــن حضرت 
)ع(،  علی  امیرالمؤمنیــن 
عید مبعث و تبریک سال 
نــو و آرزوی بهره منــدی 
ماه  مواهــب  از  همــگان 
از  اعتکاف،  ایــام  و  رجب 
همه بــرادران و خواهران 
دینــی بویژه کســانی که 
تمکن  از  مالــی  نظــر  از 
می خواهیم  برخوردارنــد 

بــا توجــه بــه تنگناهای معیشــتی و 
اقتصادی، ضمــن صرفه جویی و پرهیز 
از ریخت وپاش های زائد، امســال به طور 
ویژه به اصل مواســات اســالمی توجه 
کنند و بخصوص از خانواده های نیازمند 
حمایت نموده تا آنان نیز از شادی اعیاد 
رجــب و نــوروز بهره مند شــده و همه 
ایرانیان سالی توأم با معنویت و اخالق را 
آغاز نمایند ان شاءاهلل. درود و سالم الهی 
بــر روح بلند حضرت امــام، بنیان گذار 
جمهوری اسالمی و تمامی شهیدان راه 
حق و آزادی و مدافعان حرم و شــهدای 
اخیــر خاش زاهــدان و یــاد و خاطره 
فقیهــان بزرگوار آیت اهلل شــاهرودی و 
آیت اهلل مؤمن رضــوان اهلل تعالی علیهما 
را گرامی می داریم و توفیقات همگان و 
ســربلندی و پیروزی اسالم و مسلمانان 
و ملــت شــریفمان را از خداوند بزرگ 

مسئلت می نماییم.

بیانیه هشدارآمیز نمایندگان مجلس خبرگان

دهقان:پیوستن به پالرمو و CFT خطای راهبردی است
بزرگ ترین مفاسد در دولت 

روحانی اتفاق افتاده است

با  نماینده مجلس  محمد دهقــان،  فارس: 
بیان اینکه فســاد دولت آقای روحانی قابل 
قیاس با هیچ فســادی در 40 سال گذشته 
نیســت،  گفت:  گوشــه ای از فساد در دولت 
آقــای روحانی غارت کــردن ذخایر ارزی و 
طالی کشــور بود که امسال صورت گرفت 
و ده هــا هزار میلیارد تومــان از ذخایر ارز و 
طالی کشور به جیب دالالن و رانت خواران 
ریخته شــد. وی بخشــی از فساد در دولت 
روحانی را غارت هزاران میلیارد تومان ثروت 
ملت تحت عنوان خصوصی سازی برشمرد و 
تصریح کرد: متأسفانه افراد فاقد اهلیت را بر 
امور واگذاری اموال ملت منصوب کردند و به 
صورت عجیب و با پررویی بخشــی از اموال 
ملت را به یک سری افراد فاقد اهلیت و گاه 
کالهبردار و دالل و مفت خوار واگذار کردند 
که این بزرگ ترین فســاد تاریخ کشور بود. 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در 
ادامه عنوان کرد: قاچاق گســترده عجیب و 
غریبــی نیز در دولــت روحانی در این چند 
ســال اخیر اتفــاق افتاد که یکــی از آن ها 
فســاد مربوط به قاچاق کاال و قاچاق 1128 
کانتینر از مرزها و مسیر رسمی گمرک بود 
که باوجود انکار وزیر اطالعات و وزیر اقتصاد 
و نفی قاچــاق 1128 کانتینر، حکم قطعی 
آن صادر شد. دهقان همچنین قاچاق صدها 
کانتینر دیگر کاال ازجمله قاچاق مشــروبات 
الکلــی از کانال های رســمی گمــرک را از 
دیگر مفاســد صورت گرفته در دولت حاضر 
خواند و بیان کرد: متأسفانه عالوه بر قاچاق 
ســازمان یافته ورودی، شاهد قاچاق عجیب 
و غریب خروجی ســوخت و برخی کاالهای 
اساســی هســتیم که در این روزهــا اتفاق 
می افتد. وی قاچاق گوسفند از داخل کشور 
به خــارج را از دیگر فســادهای موجود در 
دولت روحانی بیان کرد و گفت: همان طور 
که در قاچاق 1128 کانتینر مشخص است 
کــه نمی تواند این اندازه قاچاق بدون درگیر 
بودن مسئوالن گمرک اتفاق بیفتد، در موارد 
قاچاق عمده نقش مســئوالن اجتناب ناپذیر 
است. شاید بیشترین مدیران در طول تاریخ 
انقالب در دوره آقای روحانی دستگیر شدند، 
چه در ســطح مدیرانی که در صدر کشــور 
مســئولیت داشــتند و چه در استان ها که 
اکنون به خاطر فســاد مالی محاکمه شده و 
در زندان به سر می برند. دهقان با بیان اینکه 
غــارت همه جانبه ای در دولت آقای روحانی 
اتفاق افتاد، گفــت:  اکنون بزرگ ترین خطر 
و موضوعی که مردم را ناامید کرده »فســاد« 
اســت. مفاســدی هم کم و بیش در سایر 
دستگاه ها دیده می شود،  اما در دولت چون 
برخی نزدیکان ســران دولــت خود مرتکب 
فســاد هستند )مانند حســین فریدون و یا 
برادر جهانگیری( نه تنها اراده مبارزه با فساد 
دیده نمی شود بلکه برخی افراد شاخص در 
اطراف دولت درگیر فساد هستند، از این رو 
در ایــن وضعیت نقــش قوه قضائیه بیش از 

گذشته باید خودنمایی کند.

آیت اهلل جنتی 
خطاب به رئیس 

جدید قوه قضائیه: 
با مفسدان برخورد 
قاطع داشته باشید 

تا مردم از شما 
راضی باشند

بــــــــرش

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

 محاکمه متهمان تعاونی البرز ایرانیان آغاز شد

سوء استفاده عجیب از بحران مؤسسات مالی

خبر

 سیاست  روز گذشته دادگاه چهار متهم تعاونی البرز ایرانیان به 
ریاست قاضی صلواتی در شعبه 4 دادگاه انقالب آغاز شد. این پرونده 
2۵۳ جلد دارد که در 2۳0 صفحه کیفرخواست برای آن صادر 
شده است. اتهام این افراد افساد فی االرض، اخالل عمده در نظام 
اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخالل، کالهبرداری 
مشدد و جعل امضا، استفاده از سند مجعول، جعل مهر و خیانت 
در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع است. خبرگزاری دولتی 
ایرنا مدعی شد که متهم ردیف اول فرزند استاندار سابق استان های 

سیستان و بلوچستان، همدان و ایالم در دولت قبل است. 
قاضی صلواتی اظهارداشت: کل سرمایه گذاران تعاونی البرز ایرانیان 

 91 هزار نفر و شکات ۶0۳۶ نفر هستند. گردش مالی شرکت 
4۳ هزار میلیارد بوده و مؤسسه ولیعصر 17 هزار و ۶00 میلیارد 
گردش داشته است که تعهد باقیمانده در ولیعصر 2۵0 میلیارد 
است و تعهد باقیمانده مؤسسه مالی البرز 1400 میلیارد است. 
تعاونی ولیعصر در سال 8۵ تأسیس و در سال 92 به دلیل تخلفات 
موسوی تعطیل و پس از آن توسط یکی از متهمان به صورت 
خانوادگی دوباره راه اندازی شد. در ادامه قاضی صلواتی از نماینده 
دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود. 
نماینده دادستان نسبت به اعمال نفوذ برخی افراد در این خصوص 
گفت: مکاتباتی وجود دارد که نشان می دهد برخی افراد توانسته اند 

در  مثاًل  ببرند.  پیش  را  مؤسسه  این  کارهای  نفوذ،  اعمال  با 
آقای  با  دارد  پست  اکنون  که  »ف.ه«  آقای   90.۳.2۳ تاریخ 
این خصوص  در  با هم  را  مکاتباتی  و  ارتباط داشته  رحمانی 
انجام داده اند.در یکی از این مکاتبات این گونه آمده است که 
ادغام مؤسسه البرز ایرانیان با مؤسسه فردوسی بالمانع است 
اقدامات مجرمانه  ادامه  برای  نامه دستمایه ای  و  این مجوز  و 
به  نسبت  که  اطالعاتی  اشراف  با  می شود.متهمان  متهمان 
از  مجوزی  خرید  به  اقدام  داشتند،  مرکزی  بانک  تصمیمات 
یکی از مؤسسات تعاونی راکد کرده و بالفاصله ساماندهی آن 

را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
  میثم مهدیار
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 ︹︵︀﹆︑ ︪︡﹞ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی آدرس ١- د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨ــ﹠︀د و ا﹝﹑ک︠ 

︋﹙﹢ار ︠﹫︀م و ار︫︀د 
 ﹟﹢︗ ︀ن︐︨︫︣ ا︗︣ای ︎︣وژه: اداره ︔︊️ ا︨﹠︀د وا﹝﹑ك ﹏﹞ -٢

   ﹟﹢︗ ︡اث اداره ︔︊️ ا︨﹠︀د وا﹝﹑ك٣- ﹝﹢︲﹢ع: ا
ــ︀︠︐﹞︀ن  ﹥ ا︡اث︨  ــ︣ح ﹝︐︭︣ی از ﹝︪ــ︭︀ت ﹋︀ر: ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ ﹝︣︋﹢ط︋   ︫-۴
اداره ︔︊ــ️ ا︨ــ﹠︀د وا﹝﹑ك ︗﹢﹟ در دو ︵︊﹆﹥ ︋﹥ ﹝︧ــ︀️ ٨٠٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︑︀︨﹫︧ــ︀ت ︋︣﹇﹩ و 

  .﹩﹊﹫﹡︀﹊﹞
۵- ﹝︊﹙ــ︼ ا︻︐︊︀را︋﹑︾ــ﹩  (١٢/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ر︀ل ا︨ــ️ ﹋﹥ از ﹝﹏ ︵︣ح ︑﹞﹙ــ﹈ دارا﹩ ﹨︀ی                          

︨︣﹝︀﹥ ای ﹝﹙﹩ ︑︀﹝﹫﹟  ﹝﹩ ﹎︣دد .
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ﹎﹢ا﹨﹩  ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و︋   ️︧︀︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ ر︫︐﹥ ا︋﹠﹫﹥ از︨   ︋﹩﹞ ︀︐﹋︣  ︫-۶

︮﹑﹫️ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ﹜︀ظ ا﹞﹠﹩ از وزارت ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
 ٩٧/١٢/٢٣ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ۵ روز از ︑︀ر د︻﹢ت ﹝﹫︪ــ﹢د ︳ــ︣ا ــ︣﹋︐︀ی وا︗︫︡  ٧- از︫ 
ا︨ــ﹠︀د  ارز︀︋﹩ را در︀﹁️ و︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣ ﹝﹢ر︠ــ﹥  ٩٨/٠١/٢٩ ︲﹞﹟ ︋︀ر﹎︢اری 
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹟ اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در   ︋﹤︧﹡ ﹈ ، (︀د︐︨) ️﹛در︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹈ دو

. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ ار︫︀د و ︠﹫︀م ، ︵︊﹆﹥ ︨﹢م ︹︵︀﹆︑ ، ︪︡﹞
︲﹞﹠ــ︀ ︑︀﹋﹫ــ︡ ﹝﹫﹍︣دد ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ و﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︪ــ︣﹀︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀ــ﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
ــ︐︀د)  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹈ دو﹜️ (︨   ︨﹅︣︵ از ︀﹁︣ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران و ا︠︢ ﹝︡ارك ﹝﹠︀﹇︭﹥︮ 

. ︫︡︀ ﹫﹍﹫︣ی دا︫︐﹥ و ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ﹝﹩︋   ︎️﹫﹚︋︀﹇
٨- ﹝﹏ در︀﹁ ️﹁︀﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹈ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس 

www.setadiran.ir ﹩﹊﹫﹡ا﹜﹊︐︣و
 http://iets.mprog.ir :︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀  ︎﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀  ︨-٩

 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

/ع
۹۷
۱۸
۶۷
۹

/ع
۹۷
۱۸
۶۰
۳

آگهى فراخوان مناقصه عمومى فشرده ( با ارزيابى كيفى ) يك مرحله اى
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ را از ﹏ذ (﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︀︋ ) ︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︪︣ده︫ اداره ﹋﹏ راه و

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︡ارک و ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︡رج در﹞ ، ︳︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا︑

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

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

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د﹝︊﹙︼ ︋︣آورد﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥

٤/٣٤٠/٩٩٧/٧٨٧٢٠٩٧٠٠٣٣٧٤٠٠٠١٢٥ ر︀ل︋︧︀زی و آ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐︀﹩ ︋︣ج-ز︡ا﹡﹙﹢ ︫︨︣︐︀ن ﹇﹢︀ن٩٧/٣٥ ﹡﹢︋️ دوم
١٥/٣٩٢/٦٨٣/٥٧٥٢٠٩٧٠٠٣٣٧٤٠٠٠١١٤ ر︀ل︋︧︀زی و آ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐︀﹩ ﹇﹙︺﹥ ︻︊︀س ﹇︪﹑ق ﹋︐﹙︣ ︫︨︣︐︀ن ﹇﹢︀ن٩٧/٣٦ ﹡﹢︋️ دوم

٥/٦٠٠/٧٢٦/٩٥٦٢٠٩٧٠٠٣٣٧٤٠٠٠١٢٦ ر︀لا︡اث و آ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐︀﹩ ﹁﹫︰ آ︋︀د ︫﹢راب ︫︨︣︐︀ن ﹁﹫︣وزه٩٧/٤٤
٥/٤٢١/٧٢١/٥٠٥٢٠٩٧٠٠٣٣٧٤٠٠٠١٢٧ ر︀لا︡اث و آ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐︀﹩ ﹇︣ق ︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران٩٧/٤٧
٢/٥٣٢/٨٨٠/٢١٥٢٠٩٧٠٠٣٣٧٤٠٠٠١٢٨ ر︀لا︡اث و آ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐︀﹩ ︨﹙﹫﹛ آ︋︀د ﹇︣ه ︫︀﹨﹢ردی ︫︨︣︐︀ن ﹇﹢︀ن٩٧/٤٨
٢٠/٤٢٨/٢٥٥/٣٧٥٢٠٩٧٠٠٣٣٧٤٠٠٠١٢٩ ر︀لا︡اث و آ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐︫ ﹌﹫︋ ﹩﹚︻  ﹩︀︨︣︐︀ن ︋︣د︨﹊﹟٩٧/٤٩

٦/٧٨٨/٨٥٩/٣٠٠٢٠٩٧٠٠٣٣٧٤٠٠٠١٣٠ ر︀لا︡اث و آ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐︀﹩ ︻﹠︀︋︧︐︀ن-︻﹠︊︨︣︐︀ن ︠﹢︫︀ب٩٧/٢٨ ﹡﹢︋️ دوم

ا︮﹏ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ (︋︣گ ︨︊︤)  
﹥ ر﹡﹌   ︋BM150 ︌﹫︑ ︧︣﹋﹢  ︋﹜︐︧﹫  ︨️﹚﹊﹫ ﹝﹢︑﹢ر︨ 
 PFMBUJ47358 ﹝︡ل ١٣٩١ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ﹩﹊︪﹞
و  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ﹥  NEO***150R9147128 و ︋ــ﹥ 
︫﹞︀ره ︎﹑ک ١٩٧٧٨ - ١٣١ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. /ع
۹۷
۱۸
۶۰
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۷
۱۸
۶۳
۲

 ٧︦﹊︡ا﹠﹝ ﹢اری︨  ﹢دروی︨   ︠﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠ ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
﹝ــ︡ل ١٣٨٢ ر﹡﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
۴٧٩ل١۵ ا︣ان١٢︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 32908214373 و︫﹞︀ره 
︫︀︨﹩ 82214546 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹫︡ ر︲︀ ﹝﹢︨﹢ی ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۷
۱۸
۶۸
۸

︋︣گ ︨ــ︊︤  ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︣اــ︡ ١١١  ﹝︡ل ١٣٩٠ 
ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 4061632 و ︫﹞︀ره 
︫︀︨﹩ S5430090053586 ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣۵٣ 
ه ٣۵ اــ︣ان ۴٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ر︲ــ︀ ︗ــ﹢ادی ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ (︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ) ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ 
آ︀︎ــ﹩ RTR150cc  ﹝ــ︡ل ١٣٩۵ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  
 *C1A6123791* ︣ان ٧٧۵ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر٢٨٣۴٨ا
︡ رک ︗︀ن   ﹫︀م و﹠  ︋N2G***150J9514790 ﹩ ︀︨ ﹞︀ره︫  و︫ 

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

/ع
۹۷
۱۸
۶۶
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۷
۱۸
۶۸
۷

   ︀︊︮ ︡︀رت ︠ــ﹢درو و ︋﹫﹞ــ﹥  ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︣ا﹋
﹝︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 01295182 و 
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 1412284651176 ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 ︣﹀﹡︀︗ ﹟︣﹫ــ ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️︫  ٧٨۵ د ۴٢ اــ︣ان ٣۶︋ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︍﹠︡ ﹝︡ل ١٣٨۵  ﹢دروی︨  ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩︠  ــ︊︨︤  ︋︣گ︨ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨٢٩ص٨٢ ا︣ان 
٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 150H9032374 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
150H9032374 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︤دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۷
۱۸
۶۱
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢دروی ︎︣اــ︡ ﹝︡ل 
١٣٨۵ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
﹞︀ره  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 1595294 و︫  ۴١٧د٧٧ ا︣ان ١٢︫ 
                          ﹜︀﹇︡﹝﹞ ️ــ﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ S1482285164812 ﹩︫︀︨ــ
︋﹠﹩ ا︨ــ︡ی ﹎︫︤﹉ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۷
۱۸
۶۷
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
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ا︮﹏ ﹝︖﹢ز ﹞﹏ ︨ــ﹑ح ︫﹊︀ری-ورز︫ــ﹩ دو ﹜﹢ل ︑﹥ 
︎︣ ﹝︡ل ﹋﹢︨﹥ ﹋︀﹜﹫١٢︣︊︨︀︠️ ا︣ان ︋﹥ ︫﹞︀ره ︋︡﹡﹥ 
 ﹌﹫︋︡﹝﹞ ︡﹡︣ام ا︻︷﹞﹩ ﹁︣ز︐16 ︋﹠︀م اB6B00023
﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥١٣٢٧٣﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٠ ﹋︡ ﹝﹙﹩  ــ﹞︀ره︫  ︋ــ﹥︫ 
۴۵٠٠١١٧٣٣۴ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨
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۹۷
۱۸
۶۵
۶
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﹎
آ

︋ــ︣گ ︨︊︤،︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ و ︋ــ︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︨ــ﹢اری 
 ﹉﹫﹛︀︐﹞ -︥ ﹥ ر﹡﹌︋  ︀︍︀ ١۴١آی︋   ︨︌﹫︑ ︡︣ا  ︎﹜︐︧﹫︨
﹝︡ل ١٣٨۵︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١۵٠٠٠١٢و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩

S1482285149862 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ۶۴-۶٢٣س٣٢ 
﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.  
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فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ و اداری و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  دارد︠ 
︠︡﹝ــ︀ت ﹡﹍︊︀﹡ــ﹩ ︫ــ︊﹊﹥ ︋︡ا︫ــ️ و 

در﹝︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن ﹁︣﹞ــ︀ن را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︋﹥ ︋ــ︩ ︾﹫︣ دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ا︫ــ︀ص 
﹥ روز از ︑︀ر درج  ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت︨  وا︗︫︡ 
︨︣︐︀ن  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر وا﹇︹ در︫  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︋   ︋﹩﹎آ
﹁︣﹞︀ن و ︀︨ ﹤︋ ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨︀ی دا﹡︪﹍︀ه 
︋ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ cft.mums.ac.ir و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ 
﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋ 

را  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ︳︫ــ︣ا ︋ــ︣گ  و  ﹝︣ا︗︺ــ﹥   iets.mporg.ir
 ,️﹁︀در ️﹚﹞ ︀ن︀︎ ︡ا﹋︓︣ ده روز ︎︦ از ــ️ و﹁︀در

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ و اداری 
 ﹩﹡︀︊﹍﹡ ــ︀ل و ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︠︡﹝ــ︀تــ︼ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر﹚︊﹞

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ١۵۵٫٠٠٠٫٠٠٠ ︼﹚︊﹞
- ﹋﹙﹫ــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ر︨ــ﹫︡ه ︡ا﹋︓ــ︣ ده روز ︎︦ از 
︀︎ــ︀ن ﹝﹙️ ار︨ــ︀ل ﹝ــ︡ارک در ﹝ــ﹏ د﹁︐ــ︣ ﹡﹞︀﹠︡ه 

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

 .︫︡︀︋ ﹩﹞

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد



برخی منابــع خبــری از توطئه جدیــد مقامات 
آمریکایی و تحرکات تازه آن ها در راستای حمایت 
از صهیونیســت ها و به رسمیت شناختن حاکمیت 
اسرائیل بر جوالن اشــغالی خبر می دهند. جوالن 
طبق قوانین بین المللی جــزو جدایی ناپذیر خاک 
سوریه بوده و حضور چند ساله رژیم صهیونیستی 
در ایــن منطقه بر خالف تمام موازین بین المللی و 
اشغال گری محسوب می شود. دونالد ترامپ که پیش 
از این با وجود مخالفت های داخلی نظریات شخصی 
خود را پیش برده و آمریکا را بر لبه پرتگاه خطر قرار 
داده، برای اجرایی کردن این ایده با مشکالت زیادی 
روبه رو خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا اکنون در 
صحنه داخلی با پرونده ها و بحران های زیادی روبه 
رو است؛ از بحث تبانی وی با روسیه گرفته تا پرونده 

فساد اخالقی ترامپ. 
باید توجه داشــت که البی صهیونیستی در آمریکا 
)آیپک( از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار اســت. در 
راستای نفوذ و فشار همین البی حامی اسرائیل بود 
که دونالد ترامپ یک سال پیش در اقدامی که حتی 
با مخالفت بســیاری از متحدان اروپایی واشنگتن 
مواجه شــد و با وجود هزینه تراشــی بسیار برای 
آمریکا و تنها با هدف جلب خشنودی صهیونیست 
سفارتخانه ایاالت متحده را به قدس اشغالی منتقل 
کرد. فشار البی صهیونیســت بر ترامپ اکنون نیز 
وجــود دارد و به همین دلیل ممکن اســت رئیس 
جمهور آمریکا برای رهایی از این فشــار با انتخاب 
راهــی میانه الفاظی را به کار برد که تصور حمایت 
آمریکا از الحاق جوالن به خاک اســرائیل را مطرح 

کند، اما مســلماً در صحنه عمــل این اتفاق هرگز 
نخواهد افتاد؛ چراکه این امر با مخالفت کشــورها و 
جوامع بین المللی روبه رو و هزینه های بسیاری برای 

واشنگتن ایجاد خواهد کرد.
اکنون کشــورهای اســالمی باید هوشــیار بوده و 
ســناریوهایی چندگانــه برای پاســخ احتمالی به 
اشغال گری صهیونیست ها را مد نظر داشته باشند. 
نخســتین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، 
پیگیری بحث اشــغال گری رژیم صهیونیســتی و 
محکومیــت آن در مجامــع قانونــی بین المللی و 
سازمان ملل اســت. بلندی های جوالن، منطقه ای 
است متعلق به سوریه که از سال 1967 تاکنون در 
اشغال بوده و در سال 1981 ضمیمه مناطق اشغالی 
شد؛ عملی که از طرف جامعه بین الملل به رسمیت 
شناخته نشده اســت. بحث دیگر پیگیری موضوع 
اخراج آمریکا از ســازمان ملل در صورت تحقق این 
امر خطرناک از سوی ترامپ به عنوان کشور خاطی 
است؛ چرا که تمامیت ارضی سوریه را زیر سؤال برده 
است. اصل حاکمیت کشورها و احترام به تمامیت 
ارضی از ابتدایی ترین اصول در روابط بین الملل بوده 
و از این مسئله نمی توان براحتی گذشت. بعد دیگر 
پاسخگویی در ســطح نهایی اقدام نظامی و عملی 
از سوی کشــورهای جبهه مقاومت )سوریه، ایران، 
حزب اهلل( خواهد بود. اسرائیل هم اکنون نیز بشدت 
نگــران واکنش احتمالی جبهه مقاومــت به ادامه 
اشغال گری در جوالن است؛ بنابراین در حال دست 
و پــا زدن و تقالی بی مورد برای موجه جلوه دادن 

حضور غیرمشروع خود در این منطقه می باشد.

بلندی های جــوالن یا گــوالن فــالت و منطقه ای 
کوهستانی است که در جنوب غربی ترین بخش خاک 
ســوریه واقع شده است. از منظر جغرافیایی مساحت 
بلندی هــای جوالن افزون بر یک درصد از مســاحت 
سوریه اســت و به 1860 کیلومتر مربع می رسد. این 
منطقه که هم اکنون در اشغال صهیونیست ها قرار دارد، 
یکی از مناطق حســاس نظامی در خاورمیانه به شمار 
می آید. بلندی های جوالن تنها 70 کیلومتر از شــهر 
دمشق پایتخت سوریه فاصله دارد. رژیم صهیونیستی 
در جنگ 6 روزه در سال 1967 این منطقه را به اشغال 
خود درآورد. نیروهای کاله آبی سازمان ملل از ۳1 مه 
سال 197۴ به عنوان نیروی ناظر سازمان ملل متحد 
)UNDOF( در بلندی های جوالن حضور دارند و بر 
حفظ آتش بس میان سوریه و اسرائیل نظارت می کنند. 
حدود 900 صلحبان ســازمان ملل در این بلندی ها 

مستقر هستند. 
در ادامه سیاســت های اشــغالگرانه صهیونیست ها، 
اسرائیل در سال 198۲ این مناطق را به عنوان بخشی 
از خاک خود اعالم کــرد، اما این اقدام هیچ گاه مورد 
تأیید سازمان ملل متحد قرار نگرفت. رژیم صهیونیستی 
از تحوالت بحران ســوریه از بهار سال ۲011 میالدی 
تاکنون برای تقویت شهرک ســازی صهیونیستی در 
بلندی های اشغالی جوالن استفاده می کند. این رژیم 
با پروژه های مختلف شهرک نشینان را به این مناطق 
منتقل می کند و تأکید کرده است که هر گونه عملیات 
عقب نشــینی از جوالن در آینده را نخواهد پذیرفت. 
تصمیم سازان صهیونیست سعی دارند اوضاع کنونی 
اسکان شهرک نشــینان در بلندی های جوالن را که 

سرزمین سوری است، به یک واقعیت غیرقابل تغییر 
تبدیل کرده و به جزو جدایی ناپذیر جغرافیای سیاسی 
این منطقه تبدیل کنند، بویژه اینکه صهیونیســت ها 
اهداف راهبردی در جوالن دارند و آن را یک منبع آبی 

در دراز مدت برای خود می دانند. 
محافل تصمیم گیری رژیم صهیونیستی بلندی های 
جوالن را موقعیتی راهبردی برای خود می دانند، این 
موضوع را از نظــر نظامی نیز می توان تطابق داد، چرا 
که با وجود چین خوردگی ها و بلندی های موجود در 
این منطقه بخش های زیادی از فلســطین اشغالی در 
زیر تســلط آن قرار دارد، عالوه بر اینکه این منطقه از 
اهمیت آبی برای اســرائیل برخوردار است و می دانید 
که صهیونیست ها تا چه اندازه به آب اهمیت می دهند، 
این را از کنگره نخســت صهیونیست ها در شهر بازل 
سوئیس در آگوســت سال 1897 می توان فهمید که 
در آنجا تأکید شــد که بدون آب دولت یهودی امکان 

تحقق نخواهد داشت. 
در همین حال طرح های یهودی سازی منطقه »جوالن 
اشغالی« سوریه توسط رژیم صهیونیستی به روش های 
مختلف همچنان ادامه دارد. ارتش این رژیم منحوس 
در ســال 1967 افزون بر 90 هزار نفر را از بلندی های 
جوالن اخراج کرد. صهیونیست ها برای اینکه از بازگشت 
مهاجران ســوری به روســتاهای خود در این منطقه 
جلوگیری کنند، هر از چند گاهی آن ها را منطقه بسته 
نظامی اعالم و عناصر ارتش به ســوی هر کسی که به 
این منطقه برود، شلیک می کنند، این سخت گیری ها و 
هشدارها اما در روحیه ساکنان منطقه و دست برداشتن 

آن ها از هویت سوریشان هیچ تأثیری نداشته است. 

بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
این روزها بشدت دچار بحران سیاسی شده است. 
دولت ائتالفی او به دنبال خروج متحدان ســابقش 
دچار ورشکســتگی شــده و تالش وی برای جلب 
نظــر احزاب صهیونیســتی ناکام مانده اســت، از 
همین رو چندی پیش سخنگوی بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونســتی در حساب توییتر 
خود اعالم کرد کنســت، پارلمان این کشور برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام منحل می شــود. اما 
بعید اســت که انتخابات زود هنگام بتواند بحران 
مشــروعیت دولت نتانیاهو را جبران کند. این در 
حالی اســت که بــه جریان افتادن پرونده فســاد 
مالی نتانیاهو و همســرش نیز این روزها همچون 
تیر خالصی بر جنازه سیاســی این رژیم منحوس 
محسوب می شــود. در چنین شرایطی همپیمانان 
آمریکایــی وی تالش دارند تــا وی را از منجالبی 
کــه در آن قرار گرفته برهانند. طرح به رســمیت 
شــناختن بلندی های جوالن که توســط سناتور 
لیندســی گراهام اخیراً مطرح شــده و با واکنش 
جدی بسیاری از سیاســتمداران جهان نیز مواجه 
شده است، تالش در همین راستا می باشد. نتانیاهو 
در آخرین تالش های انتخاباتی خود قرار اســت در 
چنــد روز آینده برای حضور در کنفرانس آیپک به 
واشــنگتن برود و طبق انتظارها، با ترامپ در کاخ 
ســفید مالقات می کند. به باور بنی گانتص، رئیس 
سابق ستاد مشــترک ارتش رژیم صهیونیستی و 
رقیب نتانیاهو، قرار اســت اعالمیه ای از کاخ سفید 
درباره به رسمیت شــناختن حاکمیت اسرائیل بر 

بلندی های جوالن در جریان ســفر نتانیاهو صادر 
شــود تا این قضیه پشــتوانه نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در مبارزات انتخاباتی او شود و شانس 
پیروزی او را باال ببــرد. روزنامه نیویورک تایمز هم 
در گزارشــی با عنوان »جوالن انتخاباتی« نوشــت: 
حضور نمایندگان مطــرح جمهوریخواه آمریکا در 
جوالن بیــش از هر چیز نشــانه ای برای حمایت 
رئیس جمهور آمریکا از نخست وزیر اسرائیل به شمار 
می رود؛ آن هــم در زمانی که وضعیــت نتانیاهو 
درنظرسنجی های انتخاباتی چندان مطلوب به نظر 
نمی رســد. به گفته این روزنامــه، نتانیاهو و تجار 
نزدیک به وی نقــش مهمی در پیروزی ترامپ در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا داشــته اند. در 
تل آویــو، یک تابلوی تبلیغاتی بــزرگ وجود دارد 
کــه روی آن تصویری از نتانیاهــو و دونالد ترامپ 
دیده می شود که دست هم را به گرمی می فشارند 
و زیر آن نیز به زبان عبری نوشته شده است: »یک 
اتحاد متفاوت.« بی جهت نیســت ساعاتی پیش از 
اینکه دادستان کل اســرائیل، نتانیاهو را متهم به 
فساد کند، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در 
ویتنام، نتانیاهو را یک رهبر باهوش، سختکوش و 
قــوی معرفی و ادعا کرد کــه وی تاکنون کارهای 
بزرگی انجام داده است.اینکه آمریکا تالش داشته 
همواره در انتخابات رژیم صهیونیســتی تأثیرگذار 
باشد، داستان مگویی نیست؛ جورج بوش با تعلیق 
وام، پیروزی اســحاق رابین بر اســحاق شامیر را 
تضمین کرد. چنین داستان های مشابهی در تاریخ 

روابط دو طرف دیده شده است.

حاشیه

تحرکات واشنگتن برای به رسمیت شناختن اشغال گری تل آویو در خاک سوریه

ماجراجویی خطرناک کابوی آمریکایی 
 جهان  ماجراجویی های رئیس جمهور کاســب مآب آمریکایی انگار 
تمام شدنی نیســت. ترامپ که پیش از این با وجود مخالفت داخلی و 
بین المللی با خروج از برنامه جامع اقدام مشترک درباره برنامه اتمی ایران 
)برجام(، توافقنامه آب و هوایی پاریس و خروج از یونسکو نشان داده که 
فردی کامالً غیرقابل پیش بینی بوده و تنها منافع کوتاه مدت سیاسی و 
اقتصادی مد نظر اوست، این بار اما سودایی در سر دارد که می تواند برای 

او و کشور متبوعش بسیار گران تمام شود. 
در همین راستا روز سه شنبه کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی در 
گزارشی اعالم کرد که ترامپ ممکن است برای کمک به پیروزی بنیامین 
نتانیاهو در انتخابات پیش روی اســرائیل، حاکمیت تل آویو بر جوالن 
اشغالی را به رسمیت بشناسد. بر اساس این گزارش، »بنی گانتز« رهبر 
ائتالف انتخاباتی »آبی و سفید« و رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات پیش 
رو، معتقد اســت که احتمال دارد ترامپ در جریان سفر دو هفته دیگر 
نتانیاهو به واشنگتن، اعالم کند که آمریکا حاکمیت تل آویو بر جوالن 

را به رسمیت می شناسد. چنین اقدامی می تواند دستاوردی در اختیار 
نتانیاهو قرار دهد تا او در انتخابات پیش رو روی آن مانور دهد. انتخابات 
زود هنگام در فلســطین اشغالی 9 آوریل )۲0 فروردین( برگزار خواهد 
شــد. نتیجه یک نظرسنجی جدید در فلسطین اشغالی نشان می دهد 
برای نخستین بار »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 
جایگاه دوم گزینه های مورد عالقه صهیونیست ها برای نخست وزیری 
سقوط کرده است. نتانیاهو که اکنون درگیر چند پرونده قضایی است 
و ممکن است به دلیل سوء استفاده از جایگاه نخست وزیری و دریافت 
رشوه با حکم زندان مواجه شود، در هفته های گذشته بارها از تصاویر و 

بیانیه های ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کرده است. 
این در حالی است که »لیندســی گراهام« از سناتورهای جمهوریخواه 
نزدیک به ترامپ نیز روز دوشنبه در بازدید از جوالن اشغالی وعده داد 
در بازگشت به واشنگتن برای پیشبرد طرح پیشنهادی »تد کروز« دیگر 
سناتور تندروی جمهوریخواه برای به رسمیت شناختن حاکمیت تل آویو 

بر جوالن تالش خواهد کرد.
»مارتین ایندیک« نماینده دولت ســابق آمریکا در مذاکرات سازش 
تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی اما در واکنش به احتمال 
تصمیم ترامپ در مورد جوالن، در توییتر نوشت: »این تصمیم آمریکا 
در تناقض مستقیم با قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد 
اســت. این همچنین در تضاد با توافقنامه عدم درگیری اســرائیل-

ســوریه سال 197۴ است... خوشمان بیاید یا نه، بلندی های جوالن 
بخشــی از اراضی سوریه است.« سیاستمداران اروپایی هم نسبت به 
هرگونه تغییر موضع آمریکا درباره بلندی های جوالن هشدار دادند. 

کارل بیلت، نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین سوئد در توییتر نوشت: 
»قانــون بین الملل، قانون بین الملل اســت. اگر ترامــپ به دنبال به 
رسمیت شناختن الحاق بلندی های جوالن به اسرائیل است، او چطور 

می تواند به اقدام )والدیمیر( پوتین در الحاق کریمه اعتراض کند؟«
در همین حال یک منبع رســمی در وزارت خارجه سوریه اظهارات 
»لیندســی گراهام« درباره جوالن اشــغالی را شدیداً محکوم کرده و 
تأکید کرد که این ســخنان از ســلطه طلبی و زورگویی های دولت 
آمریکا و نگاه این دولت به مســائل منطقه از چشــم صهیونیست ها 
نشأت می گیرد. این منبع گفت: اظهارات گراهام فقط از نادیده گرفتن 

حقایق تاریخی و جغرافیایی نشأت نمی گیرد، بلکه دلیلی جدید است 
که نشــان می دهد آمریکا برای قوانین بین المللی هیچ ارزشی قائل 
نیســت؛ زیرا تمام قطعنامه های سازمان ملل بویژه قطعنامه شماره 
۴97 شــورای امنیت جوالن را منطقه ای اشغال شده اعالم کرده اند. 
دیپلمات ارشــد ســوریه در واکنش به تحرکات در واشنگتن جهت 
تصویب قطعنامه ای درخصوص بلندی های جوالن اشغالی، از طریق 
یک مقام بین المللی هشدار داد: اگر نیروهای اسرائیلی از این منطقه 
عقب نشــینی نکنند، سوریه برای آزادســازی آنجا به گزینه نظامی 

متوسل خواهد شد.
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

 ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره آمریکا در توییتی نوشت: 
عربستان همواره در رده بدترین ناقضان حقوق بشری در جهان 
قرار دارد و مسئول اشاعه قحطی و وبا در یمن است. با این حال 

هنوز اصلی ترین خریدار تسلیحات ساخت آمریکاست.

اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در پاسخ به اظهارات اخیر 
نتانیاهــو که وی را دیکتاتور خوانده بود گفت: نتانیاهو، به 
خودت بیا. تو یک ظالم هستی؛ ظالمی که کودکان هفت 

ساله فلسطینی را به قتل می رساند.

ساکاشــویلی، رئیس جمهوری ســابق گرجستان، مدعی 
شــد رئیس جمهوری کنونــی اوکراین در ســال ۲01۴ 
سیاستمداران گرجستانی را از نیت تبادل کریمه در مقابل 

عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا آگاه کرده بود.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه در حالی که برای 
یک ســفر اقتصادی به آفریقا رفته بود نسبت به خطراِت 
حضــور اقتصادی و رو به رشــد چین علیه اســتقالل و 

حاکمیت کشور های آفریقایی هشدار داد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حساب توییتری خود 
نوشت: من بسیار قدردان صحبت های نانسی پلوسی در مخالفت 
با استیضاح هستم، اما همه باید این حقیقت کوچک را به خاطر 

داشته باشند که من هرگز هیچ کار اشتباهی انجام ندادم.

گی یر پدرسن، نماینده ســازمان ملل در سوریه در اولین 
مصاحبه مطبوعاتی خود پس از قرار گرفتن در این مسند 
گفت: شکست جغرافیایی داعش نزدیک است، اما این به 

معنی پایان عمر این گروه تروریستی نیست.

قاید صالح، رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر بعد از تصمیم 
بوتفلیقه برای کناره گیری از قدرت با اشاره به این که ارتباط 
مردم و ارتش الجزایر ارتباطی قوی اســت، تأکید کرد: مردم 

الجزایر می دانند چگونه با بحران ها برخورد کنند.

کمال کلچدار اوغلو رهبر حــزب جمهوری خلق اعالم کرده 
اســت که با توجه به نتایج نظرســنجی های معتبر منتشر 
 شــده، از پیروزی ائتالف ملت، اپوزیسیون ترکیه، درانتخابات 
شهرداری های شــهرهای بزرگی همچون استانبول و آنکارا 

اطمینان دارد.

جنبش »آزادی مردم شبه جزیره عرب« اعالم موجودیت کرد

شاهزاده شورشی
  جهان  یکی از شاهزاده های در تبعید سعودی یک جنبش 
اپوزیسیون برای تغییر رژیم به راه انداخته است. شاهزاده خالد 
بن فرحان آل سعود که یک دهه پیش از عربستان سعودی 
فرار کرده، به روزنامه ایندیپندنت گفت: من می خواهم شاهد 
یک حکومت قانونی در ریاض باشــم؛ حکومتی که از طریق 
انتخابات یک نخســت وزیر و کابینه در عربســتان منصوب 
می کند تا با نقض حقوق بشر رایج و بی عدالتی در عربستان 
مبارزه کنند. این شاهزاده مستقر در آلمان امیدوار است که 
این گروه اپوزیسیون که نام خود را »جنبش آزادی مردم شبه 
جزیره عرب« گذاشــته برای افرادی که از عربستان سعودی 
فرار می کنند، وکیل و مترجمان ویژه بگیرد و به آن ها امکان 
دسترســی به رســانه ها را بدهد تا در دریافت پناهندگی در 
اروپــا به این افراد کمکی کرده باشــد. این ایده در بحبوحه 
سرکوب آشــکار منتقدان رژیم آل سعود پس از قتل جمال 
خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول شکل گرفت. 
برخی از مقامات اطالعاتی ترکیه و آمریکا و همچنین قانون 
گــذاران آمریکایی معتقدند این قتل تنها با دســتور محمد 
بن ســلمان، ولیعهد قدرتمند عربســتان ممکن بوده است. 
شــاهزاده ۴1 ساله سعودی به روزنامه ایندیپندنت گفت: ما 
نیاز داریم که یک سیستم جدید در عربستان سعودی همانند 
دیگر دموکراســی ها روی کار آید؛ جایی که مردم در آن حق 
انتخاب یک دولت و ســاخت یک عربستان جدید را داشته 

باشند. وی افزود: ما ایده ای برای این سیستم قضایی، حقوق 
بشر و حسابرســی داریم، اما در حال حاضر ما باید بر قانون 
اساسی و فعالیت ها برای کمک به سعودی ها در اروپا تمرکز 
کنیم. شــاهزاده خالد در ادامه گفت: خاندان ســلطنتی آل 
سعود ریاست های سمبولیک و دیپلماتیک عربستان را مانند 
ملکه انگلیس برعهده خواهند داشــت، اما بدون شک قدرت 
به مردم واگذار خواهد شــد. شاهزاده خالد که از سال ۲007 
در تبعید خود خواســته در آلمان به سر می برد، گفت: این 
جنبش به شهروندان حمایت های حقوقی و دیگر انواع حمایت 
را ارائه می دهد تا آن ها مجبور نباشند به رسانه های اجتماعی 
تکیه کنند. وی افزود: در ســال ۲007 میالدی هنگامی که 
به من هشــدار داده شد دســتور بازداشتم به خاطر انتقاد از 
رژیم حاکم صادر شده، مجبور شدم از عربستان خارج شوم. 
من خودم این رنج را کشیده ام و می خواهم به دیگرانی که با 
مشکالت مشابهی همانند مشکالت من مواجه شدند، کمک 
کنم. هنگامی که شما اظهاراتی علیه دولت مطرح می کنید به 
کمک نیاز خواهید داشت. این شورش سلطنتی بخشی از یک 
جناح خاندان سلطنتی آل سعود است که با محمد بن سلمان 
درگیر شده اند. وی گفت: پدر و خواهر من در عربستان تحت 
حبس خانگی قرار دارند. شاهزاده خالد درست 10 روز پیش 
از ناپدید شدن جمال خاشقچی به روزنامه ایندیپندنت گفته 
بود که معتقد است مقامات سعودی قصد دارند وی را بربایند.

اتاق فکر

اندیشکده مرکز منافع ملی مطرح کرد
محدود سازی ترامپ

جــای خالی بینش سیاســی بویــژه در حوزه 
روابــط بین الملل همواره یکــی از دغدغه های 
جدی دیپلمات ها و ژنرال های آمریکایی نسبت 
به تصمیمــات دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
این کشــور در حــوزه سیاســت خارجی بوده 
 است. اخیراً نیز در نشســتی که در اندیشکده 
محافظه کار امریکن اینتر پرایز اینستیتو برگزار 
شد، دیک چنی، معاون رئیس جمهور پیشین 
آمریکا بر ســر همین موضوع بــا معاون فعلی 
رئیس جمهور به بحث و جدل پرداخته و هزینه 
ماجراجویی ترامپ در حوزه سیاســت خارجی 
را گوشــزد کرده است. اندیشکده منافع ملی در 
گزارشی به قلم کورت میلز به این موضوع پرداخته 
و می نویسد: دو دولت آخر جمهوری خواهی که 
در آمریکا روی کار آمدند، این کشــور را وارد دو 
جنگ ویرانگر در خاورمیانه کردند. نخســتین 
مورد یعنی جنگ خلیج فارس، مناقشه برانگیز 
بود، اما در نهایت یک پیروزی تاکتیکی قلمداد 
شــد. اما تالش دوم به امنیت ملی آمریکا ضربه 
زد. اگرچه ترامپ صراحتاً جنگ طلبی پیشینیان 
خود را رد کرده اســت، انتخاب نزدیکانش که 
رویکرد راســت افراطی دارند به همراه رفتارش 
در حــوزه روابط بین الملل، بســیاری را به این 
نگرانی انداخته اســت: آیا ترامپ تالش خواهد 
کرد که آمریکا را درگیر یک جنگ جدید کند؟ 
طرح این پرسش در کنگره آمریکا سبب شده تا 
بسیاری خواهان محدود سازی اختیارات رئیس 
جمهور در آغاز یک جنگ جدید شوند. امری که 
نوعی کاهش اختیارات رئیس جمهور کنونی در 
مقایسه با رؤسای سابق محسوب می شود. این 
گزارش تأکیــد می کند که برخی از نمایندگان 
کنگره تالش دارند قــدرت جنگ راه انداختن 
یک رئیس جمهور پیش بینی ناپذیر را مهار کنند. 
آن ها گفتند: ما قصد داریم بزودی پیش نویس 
الیحــه ای را از طرف برخی اعضای هر دو حزب 
طرح کنیم که هزینه کردن هرگونه منابع مالی 

برای جنگی نامشروع را محدود می کند.
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همزمان با افزایش فشارهای آمریکا
اعالم آمادگی چین برای 

کمک به ونزوئال
ایسنا: بحران سیاســی در ونزوئال همچنان 
ادامه دارد. مشاور امنیت ملی آمریکا می گوید، 
تالش ما برای پایان دادن به حکومت مادورو 
ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا نیز از قدرت های 
نفتی جهان خواسته ونزوئال را تحت فشار قرار 
دهند. این درحالی است که بحران خاموشی 
در ونزوئــال همچنان ادامــه دارد. دولت این 
بحران را ناشی از حمله سایبری آمریکا دانسته 
و خواســتار کمک از روســیه و چین شده 
اســت. دولت چین روز گذشته برای کمک 
به کاراکاس اعالم آمادگی کرد. با خاموشــی 
گسترده 6 روزه در ونزوئال، خدمات عمومی در 

این کشور با مشکل روبه رو شده است.

  نمابر تحریریه:     ۳7610087 -۳768۴00۴  )051(
  امور مشترکین:                ۳76180۴۴-5    )051(
  روزنامه گویا:                       ۳7651888    )051(
  روابط عمومی:                    ۳766۲587     )051(
  ارتباطات مردمی:                ۳7610086     )051(
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)051(   ۳76۲8۲05                                              
                                      فاکس: ۳7610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 917۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳7685011 )051(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      618۲   و   669۳7919 )0۲1(
 نمابر:                                     669۳801۳  )0۲1(
 پیامک:                                            30004567

 انعکاس
عکس نوشت

تنهایی » می « در مارچ
 در حالــی که تنها 17 روز تا تاریخ تعیین شــده بــرای خروج انگلیس 
از اتحادیــه اروپا )برگزیت( زمان باقی مانــده قانون گذاران مجلس عوام 
انگلیس سه شنبه شــب یک بــار دیگر توافق نخســت وزیر »ترزا می« با 
اتحادیــه اروپا دربــاره چگونگی این خــروج را رد کردند.  مجلس عوام 
انگلیس، پیش از این، روز ۲5 دی ماه یکبار دیگر طرح دولت انگلیس را 
برای برگزیت رد کرده بود. رئیس کمیســیون اروپا دوشنبه شب هشدار 
داد در صورتی که توافق اصالح شــده جدید یک بــار دیگر در پارلمان 
انگلیس شکست بخورد، فرصت دیگری برای توافق وجود نخواهد داشت.  

 رسوایی سیا در اسپانیاهمزمان با پیام داعشی های الباغوز در سایه بسته شدن مسجد االقصی
نتانیاهو: اسرائیل با 6 کشور 

اسالمی مهم ارتباط دارد
3000 داعشی خود را تسلیم 

کردها کردند
نقش آمریکا در حمله به 

سفارت کره شمالی 
ایرنا: نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس 
از درگیری هــای اخیر در مســجد االقصی 
مدعی شــد که این رژیم اکنون با 6 کشور 
اســالمی مهمی که در گذشته با این رژیم 
در خصومت بودند، روابطــی دارد. نتانیاهو 
در ادامه مدعی شد: این بخشی از »انقالبی« 
اســت که ما در جهان عرب و اســالم به پا 
می کنیم و خبرهــای خوش مهم در راهند 
و کشــورهای دیگر نیز به این روند خواهند 
پیوست. پلیس رژیم صهیونیستی مانع پخش 
اذان در مسجداالقصی پس از بستن درهای 
این مســجد شد و به مصالی قبه الصخره و 

نمازگزاران حمله کرد.

فارس: نیروهای دموکراتیک سوریه از تسلیم 
شدن ۳000 تن از نیروهای داعش در شهرک 
الباغوز در شرق سوریه در ۲۴ ساعت گذشته 
خبر دادند. الباغوز، آخرین منطقه تحت تسلط 
داعش در شرق ســوریه است. این در حالی 
اســت که داعش در نوار ویدئویی که شاید 
آخرین نوار ویدئویی این گروه در این منطقه 
باشــد، طرفدارانش در داخل شهرک الباغوز 
را دعوت به ایســتادگی در برابر محاصره و 
بمباران کرد. از سوی دیگر روز گذشته وزارت 
دفاع ترکیه از رایزنی میان آنکارا و مسکو در 
خصوص عملیات مشترک گشت زنی در شهر 

تل  رفعت در سوریه خبر داد.

فــارس: طبــق گزارش ها، تیــم تحقیق 
اســپانیایی باور دارنــد دو مهاجمی که ماه 
گذشته به ســفارت کره شمالی در »مادرید« 
حمله کردند با سازمان »سیا« ارتباط داشتند. 
به نوشته روزنامه »تلگراف«، هیچ یک از 10 
نفری که پس از حمله به سفارت کره شمالی 
دست وپای کارکنانش را بسته و آن ها را کتک 
زدند، تا کنون دستگیر نشده اند اما منابعی 
آگاه روز چهارشــنبه به »ال پایس« گفته اند 
هویت چنــد تن از آن ها از طریق شــواهد 
ویدئویی مشخص شده است و دستگاه های 
محرمانه اسپانیایی دو تن از آن ها را در ارتباط 
با سازمان سیای آمریکا تشخیص داده  است.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد
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جوالن انتخاباتی در جوالنچرا بلندی های جوالن برای صهیونیست ها اهمیت دارد؟جوالن بخش جدایی ناپذیر سوریه است
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