
 

اول فروردین دیدار امام و اّمت
 آستان  حجت االسالم والمسلمین رئیسی در آستانه سال جدید تولیت آستان قدس رضوی در بیانیه ای از مردم برای استقبال از رهبر انقالب دعوت کرد

بیانیه ای خطاب به ملت ایران صادر کرد. در این بیانیه آمده اســت: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم / آغاز ســال ۱۳۹۸ و اولین روز فروردین 

 ............ صفحه ۳مقارن با ایام البیض ماه رجب المرجب...

تحلیل های فلج کننده بدتر از 
تحریم های فلج کننده است رجعت ادبی برای تمدن سازی بدرود ! کربالیی اکبر

7 14 10
سعید جلیلی پیش از خطبه های نماز جمعه: محمدقائم خانی، مدیر محتوایی »مدرسه ادبیات، انسان، شهر« 

از اهداف برگزاری این کارگاه ها می گوید
چند خرده روایت از زندگی و زمانه زنده یاد »اکبرشریعت« 

که او را با نوحه »کربال، کربال...« به یاد می آوریم

:jامام صادق
آن که فراوان 

حدیث روایت 
کند و دین شناس 
باشد، برتر است 

از هزار عابدی که 
دین شناس و راوی 

حدیث نباشد. 
 بحار - ج 2- ص 145

w w w . q u d s o n l i n e . i r شنبه 25 اسفند 1397  9 رجب 1440 16 مارس 2019  سال سی و دوم  شماره 8928  8 صفحه    8 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان   700 تومان  

 ............ صفحه 5

 رهبر معظم انقالب با تبیین یازده دوگانه مواجهه با چالش ها و لزوم بسیج حداکثری امکانات کشور 

سنگین ترین شکست آمریکا را رقم خواهیم زد

رئیس کمیته امداد 
امام خمینیw در گفت وگو 

با قدس خبر داد

رشد 
35 درصدی 

صدقات مردم 
در سال جاری

 اخبار  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح پنجشــنبه در دیدار 
نمایندگان منتخب ملت در مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر ضرورت ایجاد یک گفتمان 
و فهم عمیق عمومی درباره »نوع و چگونگی مواجهه کشور و افراد مؤثر با چالش ها و حوادث« 
به تبیین یازده دوگانه مطرح در این زمینه پرداختند و خاطرنشــان کردند: در مقابل تهاجم 
حداکثری دشمنان باید به بسیج حداکثری امکانات و توانایی ها و نیروهای خود اقدام کنیم تا 
در پرتو باور عمیق مردم و مسئوالن به ذکر الهی و توکل به خدا، پروردگار وعده های صادق 

خود را درباره ملت بزرگ ایران محقق سازد....

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
میثم مهرپور

 بیانیه اخیر رهبر معظم انقالب به مناســبت چهلمین ســالروز پیروزی انقالب 
اسالمی و ورود جمهوری اسالمی به فصل جدیدی از زندگی را باید چیزی فراتر از 
یک بیانیه و تحت عنوان مانیفست جمهوری اسالمی برای دهه های آینده دانست. 

مانیفستی با محوریت تداوم اصول و...

 ُمسکن های لیبرالیسم اقتصادی 
دیگر اثر ندارد 

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 2

گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس درباره اقتصاد ایران 

در 40 سال اخیر چه می گوید؟

11 دستاورد کالن 
اقتصادی را بهتر 

بشناسید

با حضور قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی صورت 

گرفت

آغاز جهاد برای 
تحقق اقتصاد 

مقاومتی در چناران
 ............ صفحه 6 ............ صفحه ۳

کارشناسان اجرای نادرست 
قانون انتزاع را از دالیل 
بی تعادلی بازار می دانند

ساختار بیمار 
وزارت جهاد را 

به ضعف کشانده
 ............ صفحه 4

/ع
۹۷
۱۷
۶۵
۶

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۲

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝︀ت ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ 
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 

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

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۵٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد
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فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت ︑︭︭ــ﹩ 
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 
را  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ︳︫ــ︣ا ︋ــ︣گ  و  ﹝︣ا︗︺ــ﹥   iets.mporg.ir
 ,️﹁︀در ️﹚﹞ ︀ن︀︎ ︡ا﹋︓︣ ده روز ︎︦ از ــ️ و﹁︀در

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد
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فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩  
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 
را  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ︳︫ــ︣ا ︋ــ︣گ  و  ﹝︣ا︗︺ــ﹥   iets.mporg.ir
 ,️﹁︀در ️﹚﹞ ︀ن︀︎ ︡ا﹋︓︣ ده روز ︎︦ از ــ️ و﹁︀در

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۴/۵۶٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ -

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

 (آگهى تجديد فراخوان براى ارزيابى كيفى پيمانكاران )
 ︹︵︀﹆︑ ︪︡﹞ ︣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
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 ............ صفحه ۸

کشته و زخمی شدن بیش از 80 نمازگزار مسلمان در عملیات تروریستی کرایس چرچ یادآور جاهلیت قرون وسطی است

فاجعه نیوزیلند نتیجه اسالم هراسی آمریکا
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

ظریف: دورویی غربی ها در دفاع از سیاه نمایی علیه مسلمانان به بهانه آزادی بیان باید پایان یابد مهر: وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در توییتر در واکنش به حادثه تروریستی 
در نیوزیلند نوشت: »مصونیت ها در راستای تشویق به عدم تحمل مخالف در دموکراسی های غربی، منجر به این می شود: قلدرهای اسرائیلی وارد مسجدی در فلسطین می شوند و به مسلمانان توهین می کنند. 

تروریست ها در نیوزیلند، کشتار ۴۹ مسلمان را پخش زنده می کنند. دورویی غربی ها در دفاع از سیاه نمایی علیه مسلمانان به بهانه آزادی بیان باید پایان یابد.«

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

 اخبــار  حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر 
معظم انقاب اســامی صبح پنجشنبه در 
دیدار نماینــدگان منتخب ملت در مجلس 
خبرگان رهبری، بــا تأکید بر ضرورت ایجاد 
یــک گفتمان و فهم عمیــق عمومی درباره 
»نوع و چگونگی مواجهه کشــور و افراد مؤثر 
با چالش ها و حوادث« به تبیین یازده دوگانه 
مطرح در این زمینه پرداختند و خاطرنشان 
کردند: در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان 
باید به بسیج حداکثری امکانات و توانایی ها و 
نیروهای خود اقدام کنیم تا در پرتو باور عمیق 
مردم و مسئوالن به ذکر الهی و توکل به خدا، 
پروردگار وعده های صادق خود را درباره ملت 

بزرگ ایران محقق سازد.
رهبر انقاب اسامی در ابتدای سخنان خود 
با ابراز تأسف از فقدان دو عالِم فقیه، حضرات 
آیات هاشــمی شــاهرودی و مؤمن، آنان را 
اســتوانه های واقعی برای کشور و حوزه های 
علمیه خواندند و تأکید کردند: هر دوی این 
بزرگواران همواره بدون هیچ چشمداشتی در 

خدمت اهداف انقاب بودند.

 »فعال« و یا »انفعالی« بودن
رهبر انقاب اســامی محور اصلی سخنان 
خود یعنی نحوه مواجهه با چالش ها و حوادث 
و همچنین اتفاقات مثبــت را در قالب یازده 
دوگانــه بیان کردند و گفتنــد: گاهی اوقات 
برخورد ما در مواجهــه با حوادث و رویدادها 
»فعال« و چاره جویانه است و برخی مواقع نیز 
برخورد ما »انفعالی« و مبتنی بر گایه صرف و 

بی تحرکی است.

 »مواجهه ابتکاری« 
و »مواجهه عکس العملی«

حضرت آیت اهلل خامنه ای »مواجهه ابتکاری« 
و »مواجهــه عکس العملــی« 
را یکــی دیگــر از دوگانه هــا 
برشمردند و افزودند: در مواجهه 
عکس العملی، حرکت ما تابعی 
از حرکت دشمن است؛ اما در 
مواجهه ابتکاری، ابتکار عمل را 
به دست می گیریم و از ناحیه ای 
که دشمن تصور نمی کند، به او 
ضربه می زنیم. ایشان با اشاره به 
»مواجهه مأیوسانه« و »مواجهه 
امیدوارانه« به عنوان یکی دیگر 
از دو گانه های مطرح در مقابل 
حوادث و چالش ها گفتند: یک 
دوگانه دیگر »مواجهه از روی 
تــرس« و »مواجهه با دلیری و 

شجاعت« است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
یکــی دیگر از دوگانه هــا، مواجهه با »حزم و 
تدبیــر« و »مواجهه از روی سهل اندیشــی و 
سهل انگاری« اســت، گفتند: به عنوان مثال 
در موضــوع فضای مجازی می تــوان دو نوع 
برخورد داشت؛ یک برخورد همراه با تدبیر و 
دقت و برخورد دیگر همراه با سهل اندیشی و 
ندیدن پیچیدگی های موضوع و سهل انگاری و 

بی تفاوتی نسبت به آن.
 

 نگاه جامع به تهدیدها 
و فرصت ها و نگاه یکجانبه  صرف

ایشــان نگاه جامع به تهدیدها و فرصت ها و 
»نگاه یکجانبه  صرف به تهدیدها و یا فرصت ها« 
را، دوگانه دیگری دانســتند و خاطرنشــان 

کردند: یک نمونــه برای این دوگانه، موضوع 
نحوه مقابله با دشمنی آمریکاست که می توان 
تهدیدهــا و فرصت ها را با هم دید و یا اینکه 
فقــط تهدیدها و یا فقط فرصت ها را دید که 
هریــک از این دو نوع برخورد، قطعاً پیامدها 

و آثاری دارد.

 شناخت یا نشناختن واقعیت میدان
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه »شناخت 
واقعیت میدان« و یا »نشناختن واقعیات« یکی 
از دوگانه های اساسی در مواجهه با چالش ها 
و حوادث اســت، افزودند: در مسائل داخلی، 
دشمن و دنباله های او تاش زیادی می کنند 
تا جایگاه خودی را ضعیف و جایگاه دشمن را 
قوی نشان دهند و در نهایت اینگونه القا کنند 
که کشور با مشکات الینحل فراوانی مواجه 

شده و امکان هیچ اقدامی نیز وجود ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: یک نمونه 
دیگر، مسائل منطقه است؛ اگر ما از موقعیت 
و جایگاه خود در منطقه و از این واقعیت که 
دشمن در منطقه از ما حساب می برد، مطلع 
نباشــیم، یک جور عمل خواهیم کرد،اما اگر 
نسبت به این واقعیات آگاهی داشته باشیم، 
جور دیگری عمل خواهد شــد. ایشــان در 
همیــن خصوص تأکید کردند: کســانی که 
دربــاره حضور جمهوری اســامی ایران در 
منطقه مطالب و سخنان نادرست و نابجایی 
را مطرح می کنند، در واقع در حال کمک به 

نقشه دشمن هستند.

 دوگانه کنترل احساسات 
و رهاشدگی احساسات

رهبر انقاب اســامی در بیان یکی دیگر از 
دوگانه ها به »مواجهــه مبتنی بر مدیریت و 
کنترل احساســات« و »مواجهه با رهاشدگی 
احساسات« اشاره و خاطرنشان کردند: یکی از 
مواردی که ممکن اســت کشور دچار آسیب 
شود، موضوع عدم کنترل احساسات عمومی 
اســت. من بارها تأکید کرده ام که به جوانان 
اعتقاد و اعتماد دارم اما این به معنای کنترل 

نشدن احساسات جوانان در جامعه، نیست.
ایشــان همچنین در تذکری درباره معنای 
حقیقی جوانگرایــی افزودند: برخی گفته اند 
تأکیــد اینجانب بر »جوانگرایــی« به معنای 
»پیرزدایی« است، اما این برداشت غلط است و 
باید درباره معنای جوانگرایی فکر و تعمق کرد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، »رعایت ضوابط 
و حدود شــرعی و رعایت نکردن این موارد« 
در مواجهه با حــوادث و چالش ها را از دیگر 
دوگانه ها برشمردند و گفتند: یک نوع دیگر 
مواجهه، دوگانه »بهره گیری از تجربه ها« در 
مقابل »دوبار از یک سوراخ گزیده شدن« است.

 نحوه مواجهه با آمریکا
ایشــان در همین زمینه بــه موضوع نحوه 
مواجهه با آمریکا و اروپا اشاره کردند و افزودند: 
تجربیات ما از نحــوه عملکرد آمریکایی ها و 
اروپایی ها بســیار زیاد است، اما تجربه اخیر 
مربوط به برجــام و تعهداتی که آمریکایی ها 
باید انجام می دادند، اما زیر آن زدند، در برابر 
دیدگان ما اســت و باید در برخورد با آمریکا 

و جبهه مقابل، از این تجربیات استفاده شود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در بیان آخرین 
دوگانه گفتند: یک دوگانه این است که در 
مواجهه با حوادث، به یکدیگر حمله کنیم 
و هرکس دیگــری را مقصر جلوه دهد و یا 
اینکــه از درگیری داخلی پرهیز کنیم و به 
تعبیــر امام)ره( هرچه فریاد داریم بر ســر 

آمریکا بکشیم.
ایشان خاطرنشــان کردند: دشمن واقعی ما 
آمریکاست و ما در شناخت دشمن خود دچار 
خطا نخواهیم شد. رهبر انقاب اسامی سپس 
با استناد به آیات قرآنی، نکات مهمی را درباره 

مواجهه صحیح با چالش ها بیان کردند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
در منابع دینی ما نحوه مواجهه با پیروزی ها 
و رویدادهای مثبت بیان شده است، افزودند: 
قرآن می گوید در مواجهه با پیروزی ها دچار 
غرور نشوید و با تسبیح و استغفار، آن پیروزی 
را مربوط به خدا بدانید و نه مربوط به خودتان. 
ایشــان با اشاره به بیانات امام)ره( که همواره 
دست قدرت الهی را در این انقاب و حوادث 
مربوط به آن متذکر می شــدند، گفتند: امام 
بزرگوار در مواجهه با پیروزی ها، آن را نتیجه 
لطف و عنایت خداوند متعال می دانســتند 
همان گونــه که گفتند »خرمشــهر را خدا 
آزاد کــرد«. رهبر انقاب اســامی به حضور 
اعجاب انگیز و گسترده تر مردم در راهپیمایی 
۲۲ بهمن امســال نیز اشــاره و خاطرنشان 
کردند: آیا هیچ عامل انسانی می تواند ادعا کند 
که این حضور متراکم و قوی کار او بوده است؟ 
قطعاً عامل راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال جز 

دست قدرت الهی نبود.
رهبر انقاب با اســتناد به آیات قرآن کریم 
افزودنــد: در مواجهه با حــوادث تلخ نظیر 
تحریم یا احتمال حرکت نظامی دشمن باید 
متوجه بود که این حــوادث در واقع تحقق 
ســخن پروردگار مبنی بر مقابله دشــمنان 
خدا با مؤمنان و حرکت های ایمانی است که 
درک همین نکته بر ایمان مؤمنان می افزاید؛ 
همچنان که صف آرایی مستکبران در مقابل 

انقاب اسامی، بر ایمان ملت ایران افزود.
ایشــان افزودند: نظام اسامی توقع نداشت 
که سلطه گران جهانی در مقابل حرکت ملت 
ایران ساکت بمانند البته ما باید کاری کنیم که 

دشمنان حتی به فکر تحریم و اقدام نظامی و 
دیگر اقدامات نیفتند، اما اگر هم افتادند باید 
کاری کنیم که سرکوب و دچار شکست شوند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکه 
نباید در مقابل حــوادث دچار ترس و دلهره 
شد، افزودند: امام خمینی مظهر این توصیه 
الهی بود و هیــچ گاه از هیچ حادثه ای دچار 

ترس نمی شد.
»پرهیز از نومیدی« نکته دیگری بود که رهبر 
انقاب در تبیین »مواجهه صحیح کشــور و 
افراد مؤثر کشور با چالش ها و حوادث« مورد 
تأکید قرار دادند و گفتند: به فرموده پروردگار 
باید همیشه امیدوار باشیم که در سایه ایمان، 
توکل، عزم، تصمیم و اقــدام، اهداف خود را 
محقق کنیم و بینــی قدرت های بزرگ را به 

خاک بمالیم.
»پرهیز همه افراد از شــتابزدگی و بی صبری 
و بهانه گیری«، نکته دیگری بود که حضرت 
آیت اهلل خامنه ای آن را در مواجهه با چالش ها 

ضروری برشمردند.
ایشان خاطرنشان کردند: باید کمر همت بست 
و اقدامات الزم را در زمینه های گوناگون حتماً 
انجام داد، اما بدانیم که تا رسیدن به مقصود 
صبر الزم است، چرا که همه کارها امکان انجام 
سریع ندارند. رهبر انقاب اسامی، همچنین 
»مرزبندی پررنگ با دشمن را برای مصونیت 
در مقابل تهاجم نرم«، بســیار الزم خواندند 
و خاطرنشــان کردند: مرزهای فرهنگی نیز 
همچون مرزهای جغرافیایی نیاز به برجسته 
ســازی و مراقبت دارند تا دشمن با فریب و 
خدعــه و نفوذ از ایــن مرزها عبور نکند و بر 
فضای مجازی و فرهنگ کشور مسلط نشود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با وجود تأکید فراوان 
بر مرزبندی با دشمن، یک نکته حاشیه ای اما 
ظریف را هم توصیه کردند و آن اینکه »نباید 
به خاطر تعصب بجا علیه دشــمن، مخالفان 
نظر خود را به همراهی با دشــمنان منتسب 
کرد«. ایشان در همین زمینه افزودند: وقتی 
فان کنوانســیون یا معاهده در کشور مورد 
بحث است و موافقان و مخالفان استدالل ها 
و دیدگاه های خود را مطرح می کنند دو طرف 
نباید یکدیگر را به همراهی با دشــمن متهم 
کننــد و به جان هم بیفتند. رهبر انقاب در 
پایان دو نکته مهم را مورد تأکید قرار دادند: 
»ضرورت بســیج حداکثری نیروها در مقابل 
تهاجم حداکثری دشمن« و »پرهیز از غفلت 
از ذکر و یاد پروردگار«. ایشــان خاطرنشــان 
کردند: دشمن یعنی آمریکا و صهیونیست ها 
امروز همه امکانات و توانایی های خود را بر ضد 
ملت ایران بسیج کرده اند و غربی ها و اروپایی ها 
نیز به نوعی در حاشیه آن ها با ایران دشمنی 
می کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
سخنان آمریکایی ها درباره اعمال شدیدترین 
تحریم ها علیه ملــت ایــران افزودند: آن ها 
در مقابل ایران دســت به تهاجم حداکثری 
زده اند، اما اگر ما با بسیج حداکثری امکانات 
و توانایی های خود اقدام کنیم، به فضل الهی 
سنگین ترین شکست تاریخ آمریکا را نصیب 
این کشور خواهیم کرد. رهبر انقاب در نکته 
پایانی، با یادآوری سخن پروردگار به حضرت 
موسی)ع( مبنی بر کوتاهی نکردن در ذکر و 
یاد خدا افزودند: ذکر الهی وسیله و مایه همه 
توانایی هایی است که باید برای تحقق اهداف 
انقاب به کار گیریم که اگر این گونه شود خدا 
با ماســت و وعده های شیرین و صادق او در 

حق ملت ایران محقق خواهد شد.

رهبر معظم انقالب با تبیین یازده دوگانه مواجهه با چالش ها و لزوم بسیج حداکثری امکانات کشور

سنگین ترین شکست آمریکا را رقم خواهیم زد

 در این شرایط اقتصادی، این جوانک هنجارشکن، محسن افشانی با رفتارهای 
خاف عرف و دین، بدجوری دارد با روح و روان مردم مؤمن بازی می کند. دستگاه 

محترم قضایی چرا تکلیف این آدم را روشن نمی کند؟09150005569 
 مــن از پلیس مقتدر می خواهم به خاطر کاهش تخلفات این ایام خاص کلیه 

خودروهای شیشه دودی را به پارکینگ منتقل کنند. 09390003589 
 به لحاظ امنیتی آنچنان عرصه باید بر جان و مال و فرزندان مفسدین اقتصادی 
گریخته به خارج تنگ شود که شب و روز آرزوی مرگ کنند و اختاس و گریختن 

به خارج دیگر مفری برای این زالو صفتان نباشد.09150002995 
 کارنامه ١٠ ساله ریاست حضرت آیت اهلل آملی الریجانی در قوه قضائیه با این 
همه هجمه های ناجوانمردانه چه از خارج و چه از داخل بسیار مثمر ثمر بوده و جا 
دارد از زحمات شبانه روزی ایشان تشکر و قدردانی شود، امیدوارم که ایشان همان 
طور که تاکنون با مفســدان و زیاده خواهان برخوردهای عالی داشته در سنگر 

جدید نیز با همان شجاعت ادامه داشته باشد. 09150002088 
 امام خمینی )ره( همیشــه در انتخابات ها تأکید می کرد که میزان رأی ملت 
اســت، ولی متأسفانه چندین سال اســت که این اصل توسط مسئوالن نادیده 
گرفته می شــود، زیرا افرادی که در انتخابات به وســیله مردم از مسئولیت طرد 
می شوند فوراً از طرف مسئوالن دیگر در پست ها و جایگاه های امن قرار می گیرند. 

  09150008334
 در کشورهای پیشرفته پزشک یک فرد خدمتگزار مردم و کارمند دولت است، 
پزشک شخصاً و نه توسط پرستار نیم ساعت با احترام بیمار را معاینه می کند و 
آن ها نمی توانند هم در بیمارستان باشند و هم مطب شخصی داشته باشند! کامًا 

برعکس ایران! 09360006158

از »امیدیه« تا »ده ونک«
چندی پیش همینجا از شفافیت نوشتم و از 
اینکه نباید مردم را نسبت به وقایع مملکت 
در ابهام نگه داشــت و باید به سؤاالت آنان 
پاسخگو بود. در مراسم تحویل حکم انتصاب 
جناب رئیسی به ریاست قوه قضائیه، ایشان 
هم دقیقــاً جماتی با همین مضمون گفته 
و تأکید کردند باید به ســؤاالت مردم جواب 
بدهیم. هدفم از آن نوشته بویژه حساسیت 
این قوه نسبت به برخی اخبار مبهم، اما مهم 
فضای مجازی بود. همه می دانیم بسیاری از 
اخبار این فضا جعلی و شــایعه است، اما از 
صدقه  سر اینترنت، ســوی دیگر قضیه هم 
امروز قابل دسترسی اســت. یعنی نمایش 
واقعیاتی که بسیاری سعی در پنهان کردن 
آن دارند. معمــوالً این قبیل موارد که اغلب 
به تخلفات نام های مهم می پــردازد، بدون 
شرح رها می شوند. نه کسی آن ها را تکذیب 
می کند و نه کسی مسئولیت پاسخگویی را بر 

عهده می گیرد.
به طور مثال االن ماه هاست اخبار عجیبی 
از شهرستان »امیدیه« در استان خوزستان 
مبنی بــر یک پرونــده زمین خــواری و 
اعتراض جمعی به آن شــنیده می شــود. 
اخبار تکان دهنــده ای از برخورد با یکی از 
جانبازان مدافع حرم بــه همین دلیل در 
این استان و حتی برخورد با مستندسازی 
که برای ســاخت اثری در این باره به آنجا 
رفته و باز هم بگویم؟ بله! عجیب تر از این 
هم هست. یکی از مخاطبان نوشته بود به 
قصد ماقات اقــوام به امیدیه رفته بودم و 
چــون در اینترنت اخبــاری دیده بودم، از 
برخی مغازه داران هنگام خرید می پرسیدم 
که ماجرا چیســت؟ اما هیچ کس جوابی 
نمی داد و فقط با تــرس نگاهی می کردند 
و بس. حیرت می کنید اگر بگویم ایشــان 
مدعی شــده پس از مدت کمی پلیس به 
ســراغش آمده و به دادگاه کشیده شده و 
دســت آخر به او گفته انــد حق پرس و جو 

نداشته و رهایش کرده اند.
ماجرای شهرک الکچری کاک یکی دیگر 
از این نمونه هاست که اخبارش مدت هاست 
در فضای مجازی دست به دست می شود. 
مردم از خواندن ایــن رانت خواری عظیم 
جگرشــان آتش می گیرد؛ امــا در همان 
حال نمی دانند آیا این اخبار دقیق اســت 
و اگر هست چرا کسی برخورد نمی کند و 
اگر نیست چرا کســی تکذیب نمی کند یا 
ناشران را که حسب اتفاق گاه از روحانیون 
یــا چهره های سرشــناس دیگــر داخلی 

هستند بازخواست نمی نماید؟
آیا این خواســته زیادی اســت؟ اگر بنا بر 
نشر و مثال و ذکر چنین نمونه هایی باشد 
این دفتر مثنوی هفتــاد من کاغذ خواهد 
شــد. یک مورد حیرت آور دیگر، ماجرای 
دلخراش تخریب منازل ســاکنین ده ونک 
اســت. اخبــار آن را که مــن و امثال من 
می خوانند، هر چقدر هم بی تفاوت باشند، 
از فرط غصه و اندوه می خواهند دق کنند. 
ماه هاســت خبرهای تأسف بارش دست به 
دست می شــود، اما هیچ خبری برای رفع 
ابهــام مردم بــه آن ها داده نمی شــود که 
شــفاف و رک همه چیز را بگوید. در این 
میان کازینوی ملی هم که سرگرم ستاره- 
مربع، حتی در خــال برنامه های کودک 
است. اینجاست که یک قوه قضائیه منصف 
با اطاع رســانی دقیق، ســریع و عادالنه 

می تواند آرزوی انقابیون راستین باشد.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

انتقاد یک سردار نظامی از سرداران اقتصادی
اخبــار: ســردار ســرتیپ پاســدار 
محمدجعفــر اســدی فرمانده اســبق 
نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقاب 
شــهید   ۴١۹ یــادواره  در  اســامی 
شهرســتان کهگیلویه گفت: اگر امروز 
فرزندان شماها در سوریه نمی جنگیدند 
ایران  بایــد آن بمب ها در شــهرهای 
منفجر می شــد. یک روز خط مقدم داخل کشــور بود و ما برای موجودیت 
انقاب می جنگیدیم، اما امروز آن طرف مدیترانه برای ارتقای نظام جمهوری 
اسامی می جنگیم. جنگ برای ما یک نعمت بود و ما دوست و دشمن خود 
را شــناختیم و سر پای خود ایستادیم. متأسفانه بی عرضگی برخی ها سبب 
شده دشمن سوار انقاب شود، باید انتخاب هایمان انتخاب اهل باشد و فریب 
دشمن را نخوریم. سرداران نظامی ما در شلمچه می جنگیدند و خانه هایشان 
در جای جای ایران بود، اما امروزه خانه و محل تحصیل فرزندان ســرداران 
اقتصادی مملکت ما در انگلیس و آمریکاســت، این ها نمی توانند ســرداران 
خوبی برای مملکت ما باشــند. رأی ما باید برای رضای خدا باشــد تا برکت 
بر کشــور نازل شــود. آن چیزی که به ما عزت می دهد پابرهنگانی هستند 
که در خط مقدم می جنگیدند نه آن هایی که فرزندانشان در آمریکا تحصیل 

می کنند و یا زبان انگلیسی را مثل بلبل حرف می زنند.

ادعای هک گوشی همراه رقیب نتانیاهو توسط ایران
اخبار: کانال ١۲ تلویزیون رژیم صهیونیســتی مدعی شــده ایران گوشــی 
موبایل »بنــی گانتز« رئیس حزب »انعطاف برای اســرائیل« رقیب »بنیامین 
نتانیاهو« برای نخســت وزیری رژیم صهیونیستی را هک کرده است. سازمان 
اطاعات و امنیت داخلی اســرائیل )شین بت( به گانتز گفته محتوای گوشی 
او از جمله اطاعات شــخصی و اطاعات حســاس موجود در آن در اختیار 
ایران قرار گرفته اســت. در پی انتشــار این اطاعات، گانتز برنامه انتخاباتی 

امروزش را لغو کرده است.

آیت اهلل مصباح یزدی درباره قیمت گوشت چه گفت؟
اخبار: برخی رسانه ها از صحبت های آیت اهلل مصباح به گونه ای تیتر زدند که 
گویا ایشــان به خاطر گرانی قیمت گوشت عنوان کردند که گوشت گوسفند 
در برخی مواقع می تواند حرام باشــد درحالی کــه اصل ماجرا چیز دیگری 
است، اما واقعیت این است که این تیترها، برشی شیطنت آمیز از صحبت های 
آیت اهلل مصباح در اختتامیه اجاســیه مسئوالن انجمن های هنری سازمان 
بسیج هنرمندان است، چرا که ایشان در بخشی از صحبت هایشان به موضوع 
هنر اشــاره کردند و از این دیــدگاه که ذات هنر را ناپــاک می داند، انتقاد 
کردنــد. در ادامه برای جاانداختن موضوع، این مثال را زدند: همان طور که 
گوشــت گوسفندی که خوردنش مستحب اســت وقتی که دزدی باشد و یا 
ذبح شرعی نشده باشد، حرام می شود هنر هم اگر ماحظاتش رعایت نشود، 

حرام می شود.

نظر رئیس کل بانک مرکزی درباره سفر عراق: 
شکست تحریم قطعی است 

کل  رئیس  عبدالناصرهمتــی  اخبار: 
بانــک مرکزی گفت: بــا روندی که در 
روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق 
می بینم و آنچه که با ســایر همسایگان 
افغانســتان  نظیر ترکیــه، آذربایجان، 
و... درحال شــکل گیری است می توانم 
خبــر از شــکل گیری یــک تحول در 
ترکیب کاالهــا و خدمات صادراتی و مقاصد تجاری ایران بدهم. شکســت 
سیاســت تحریم آمریکا در عمل در حال تحقق است و به تدریج آثار آن در 
تغییر ســاختار تجاری ایران در حال ظهور می باشد. حذف دالر در مبادالت 
منطقه ای و جهانی ایران با دیگر کشــورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید 

تجاری ایران است.

 افزایش 45 درصدی حقوق
شامل کدام معلمان می شود؟

تسنیم: حجت االسام علی عســگری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
آموزش و پرورش گفت: در موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت ۴٠٠ هزار 
تومــان به حقوق ثابت معلمان اضافه می شــود که این مقدار با حفظ درصد 
افزایــش حقوق به میزان ١٠ تا ۲٠ درصد به صورت پلکانی اســت. افزایش 
حقــوق برای معلمان به این دلیل که تحت تأثیر شــرایط ناعادالنه پرداخت 
حقوق در کشــور بودند موجب شد تا از یک حمایت نسبی خوبی برخوردار 
شــوند و برای برخی معلمان که در آغاز اســتخدام هستند و حقوق پایین 

می گیرند حدود ۴5 درصد افزایش را سبب می شود.

عمران خان:
کمک های ایران به پاکستان را هرگز فراموش نمی کنیم

اخبار: بــه گــزارش ایرنا بــه نقل از 
رسانه های دولتی پاکستان، عمران خان 
روز جمعــه طــی ســخنرانی در جمع 
حامیان حزب حاکم تحریک انصاف در 
شهر »باجور«، گفت: ایران کشور همسایه 
ما اســت و دو کشور از روابط برادرانه ای 
برخوردار هستند. وی با اشاره به تماس 
اخیر خود با دکتر حســن روحانی افزود: جمهوری اســامی ایران همســایه 
نزدیک و برادر ما است و روابط میان دو کشور در آینده بیش از پیش تقویت 
خواهد شــد. ما پاکستانی ها هرگز همیاری و کمک های ایران را در زمان های 
دشــوار فراموش نمی کنیم. عمران خان همچنین درخصوص روابط اسام آباد 
و دهلی نو گفت: ما حاضریم به خاطر پیشــرفت و رفاه پاکستان با دولت هند 
مذاکره کنیم. پاکستان مخالف جنگ، و خواهان صلح است اما نرمش صلح آمیز 

پاکستان نباید هرگز ضعف این کشور محسوب شود.

شماره پیامک: 30004567

آیت اهلل علم الهدی در نماز جمعه مشهد:

نفوذی دانستن مسئول زحمتکش اما خطاکار سبب غفلت از دشمن می شود

خبر

 اخبار  آیت اهلل سیداحمد علم الهدی ظهر دیروز در خطبه های 
نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور رضوی اظهار داشت: در دو 
سه روز قبل اجاس خبرگان بود و نکاتی بحث شد؛ حضور وزیر 
اقتصاد و دارایی را نیز داشتیم و البته از آقای رئیس جمهور دعوت 
شده بود تا به سؤاالت و مطالبات مردمی نسبت به مشکات عمده 
معیشتی پاسخ دهند، اما ایشان در سفر عراق تشریف داشتند و وزیر 
اقتصاد آمدند. آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه امسال ١3 نفر 
از خبرگان یعنی مجتهدین و علما که نماینده مردم هستند سؤال 
کردند، گفت: آقای وزیر اقتصاد نیز در دو وقت صبح و عصر زمان 

داشتند، اما پاسخ ها برای علما قانع کننده نبود.
وی ادامه داد: در سالی که گذشت مشکات اقتصادی و معیشتی 
بویژه برای قشر آسیب پذیر فوق طاعت بود و این مشکات به این 
قشر ضربه و صدمه زیادی وارد کرد. مقداری از این ها اقتضای انقابی 
است که می رود تا دنیا را بیدار کند و قرار است زمینه ساز حکومت 
جهانی اسام باشد. این انقاب دشمن زیاد دارد و تمام قدرت های 
کفر و الحاد و استکبار جهانی به سر این انقاب ریخته اند، زیرا این 
انقــاب یک پایگاه راهبردی را از آن ها گرفته و بعد از ۴٠ ســال، 
وحشت این ها فقط این نیست بلکه این انقاب سنگاخی جلوی 
پای آمریکا و اروپا و استکبار جهانی شده که حیات آن ها را تهدید 
می کند. آیــت اهلل علم الهدی افزود: آن ها اجازه نمی دهند مردم به 
پاخاسته زندگی راحتی داشته باشند، زیرا آن ها را به انواع مذلت  ها 
کشانده اند؛ هر روز این انقاب را آمریکا و استکبار یک فتنه و تهاجم 
و نامردی داشته، اما همه این ها را گذراندیم؛ تحریم، تهاجم و توطئه 

اقتصادی می کنند.

 نباید به مسئوالن بدبین باشیم
وی با اشاره به اینکه عزیزان مسئول ما غالباً آدم های خوبی هستند، 
گفت: نباید به مسئوالن بدبین باشیم؛ مقام معظم رهبری فرمودند 

مهم برای ما این است که در مقابل دشمن مرزبانی داشته باشیم و 
مرز دشمن و غیردشمن را بدانیم. دشمن ما غرب و آمریکا و عوامل 
نفوذی در داخل است، اما اینکه یک مسئول زحمتکشی که روز و 
شــب می دود و یک مورد هم خطا کرد نباید یقه وی را بگیریم و 
بگوییم عامل نفوذی دشمن و یا خود دشمن است و این درگیری 

سبب می شود از دشمن غافل شویم.
آیت اهلل علم الهدی عنوان کرد: مسئوالن درجه یک اجرایی و قضایی 
و مجلس انسان های خوبی هستند، اما با همه این خوبی ها بدانند 
مقدار فاکتی که امسال دچار شدیم به خاطر سوءتدبیر این ها بود. 
دشمن قدرت نداشت و نمی توانست ما را این قدر مستأصل کند. 
دالر ۴۲٠٠ تومانی را ریختند در میان مردم و حساب می کنیم با 
این دالر چندین تن، خوراک گربه و سگ و لوازم آرایش وارد کردند 

و این سوء تدبیر است.
وی گفت: با کمبود ارز در کاالی اساســی روبه رو هستیم، بیاییم 
دروازه بانک را باز کرده و ارز را در اختیار یک مشــت آدم سودجو 
قرار دهیم؟ اما یادتان باشــد مقام معظم رهبری سال گذشته در 
همین مکان اعام فرمودند سال ۹7، سال حمایت از کاالی ایرانی 
است ما که امروز می آییم گریبان آقای مسئول را می گیریم خودمان 
در مسئله استفاده نکردن از کاالی خارجی و حمایت کاالی ایرانی 

چقدر حرکت کردیم؟
آیت اهلل علم الهدی افزود: امروز )دیروز( جمعه آخر سال ۹7 است؛ 
در تمام خریدهایمان چقدر خارجی بوده است؟ جهیزیه ای که تهیه 
کردیم چقدر خارجی بوده است؟ اینکه بگوییم سوء تدبیر برخی 
مسئوالن کافی نیست، خودمان نیز مقصر بوده ایم. برای سال ۹8 ما 
دشمن خیلی نقشه دارد؛ خیلی توطئه در نظر دارد، اما این را بدانید 
ما ۴٠ سال انقاب را پشت سر گذاشتیم؛ در این ۴٠ ساله انقاب 
از آمریکا کاری نبود که برآید و صورت ندهد. آمریکا دفاع مقدس 
و شهامت مردم را دید و قدرت ندارد جلو بیاید. اگر تهاجم نظامی 
نکرده قدرتش را نداشته است. اگر بناست سال ۹8 آمریکا با تمام 
قدرت بیاید ما نیز باید با همه قدرت بیاییم. همه قدرت ما ارتش و 
سپاه و دولت نیست؛ همه قدرت ما شما مردم هستید و باید این 
بسیج حداکثری را داشته باشیم. با بسیج حداکثری که سراغ توطئه 
آمریکا در سال ۹8 می رویم خدا را نیز داریم. همه چیز این انقاب 
مربوط به خداوند اســت و دست غیبی حق همیشه نمایان است؛ 
این خدای ۴٠ سال اول پیر نشده؛ من پیر شده ام اما خدا پیر نشده؛ 
این خدای ۴٠ سال انقاب ضعیف و ناتوان نشده و اکنون نیز با ما 
است به شرطی که ما نیز به همین خدا اعتماد کنیم و از هیچ چیز 
نترسیم و نگوییم دشمن کنوانسیونی پیشنهاد داده و برای اینکه 
آمریکا بهانه نگیرد تصویبش کنید. ما خدا و امام زمان)عج( را داریم.

 اعالم زمان سخنرانی رهبری در حرم مطهر رضوی
آیت اهلل علم الهدی تصریح کرد: از برکات عتبه مقدس امام رضا)ع(، 
روز اول ســال چشــمان ما به جمال مقام معظم رهبری روشن 
می شود و امسال نیز این نعمت بر ما ارزانی شده است. مقام معظم 
رهبری اول سال به مشهد مشرف شده و در همین مکان و در روز 
اول فروردین و از ساعت ١5 از افاضات ایشان بهره مند می شویم و 

راهبرد یکساله حرکت انقابی به ما رهنمود خواهد شد.

وقتی فالن 
کنوانسیون یا 
معاهده در کشور 
مورد بحث است و 
موافقان و مخالفان 
استدالل ها و 
دیدگاه های خود را 
مطرح می کنند دو 
طرف نباید یکدیگر 
را به همراهی با 
دشمن متهم کنند

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

در ادامه اقدامات خصمانه اروپا
هلند دانشجویان ایرانی را 
تحت نظارت قرار می دهد

اخبار: دولت هلند روز پنجشنبه در اقدامی 
تبعیض آمیز از افزایش محدودیت و نظارت 
مشغول  ایرانی  دانشــجویان  بر  اعمال شده 
به تحصیل در این کشــور بــه بهانه مقابله 
با برنامه موشــکی ایران خبر داد. در بیانیه 
هیئــت دولت هلند که با عنــوان »افزایش 
نظارت بر دانشجویان و محققین کشورهای 
با ریســک باال« منتشر شده، ابتدا به تأکید 
هلند بر لزوم دسترســی همه به اطاعات و 
دانش اشــاره شده، اما ســپس عنوان شده 
اســت که »بعضی اوقات سیستم گشوده ما 
با اهمیت امنیت ملی و بین المللی در تضاد 
اســت. در برخی از موارد به دلیل ریســک 
انتقال ناخواسته اطاعات، دسترسی برخی 
افراد به دانش خوشــایند نیســت. مسئله 
انتقــال فنــاوری، در اتحادیــه اروپا نیز به 
صــورت فزاینده ای در معــرض توجه قرار 
گرفته است.« آمستردام در توجیه این اقدام 
خود به قوانین تحریمی شماره ۲۶7/۲٠١۲ 
اتحادیه اروپا علیه ایران اســتناد کرده که 
انتقال فناوری های قابل اســتفاده در برنامه 
موشکی به ایران را ممنوع کرده است. هلند 
خرداد ماه امســال هم دو دیپلمات ایرانی 
را بــا ادعــای نقش آفرینی آن هــا در قتل 
»محمدرضا صمدی کاهــی« عامل انفجار 
هفت تیر ١3۶٠ در ساختمان مرکزی حزب  
جمهوری اسامی، از این کشور اخراج کرد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

ارائه مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان تبریزی توسط خادمیاران حقوقی آستان نیوز: جاللی، مدیر دفتر آستان قدس رضوی در تبریز هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح عدالت قضایی و 
کاهش مشکالت حقوقی و قضایی مردم بیان کرد و گفت: خادمیاران حقوقی با ارائه مشاوره حقوقی به مردم، افراد را با حقوق و تکالیف خود آشنا می کنند. موضوع مشاوره این هفته حل و فصل اختالفات زمین های 

دهستان اسپیران استان آذربایجان شرقی بود که با حضور شورا و نماینده این دهستان در دفتر آستان قدس رضوی در تبریز برگزار شد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی در بیانیه ای از مردم 

برای استقبال از رهبر انقالب دعوت کرد
اول فروردین دیدار امام و اّمت

حجت االسالم والمسلمین رئیسی در 
آستانه سال جدید بیانیه ای خطاب به 
ملت ایــران صادر کرد. در این بیانیه 

آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

آغاز سال ۱۳۹۸ و اولین روز فروردین 
مقــارن با ایــام البیض مــاه رجب 
المرجب، فصل شکوفایی طبیعت را 

با بهار دعا و نیایش پیوند زده و شمیم دل انگیز مناجات و رایحه روحبخش بندگی خدا، 
جان های مشتاقان را نوازش می دهد.آنچه برکت این تقارن مبارک را برای ما بیشتر و 
باشکوه تر جلوه می نماید درک این ایام نورانی در جوار مضجع شریف رضوی، و در ماه 
زیارتی خاصه امام هشــتم)علیه السالم( می باشد.همچنین به سیاق هر سال برای ما 
اهالی مشهد مقدس و زائران امام رئوف علیه السالم، بهار با رنگ و بوی متفاوتی حلول 
می کند. میزبانی از رهبری حکیم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه 
ای )ادام اهلل ظله علی رئوس المسلمین ( و بهره گیری از منویات و رهنمودهایشان، که در 
واقع تبیین رویکردها و جهت گیری های سالیانه جمهوری اسالمی ایران و جهان اسالم 
در قبال موضوعات و مسائل پیش رو می باشد، توفیق بزرگی است که خدای متعال به 
واسطه مجاورت با حضرت علی بن موسی الرضا )علیه آالف التحیه و الثناء( نصیب ما 
نموده است.اینجانب، پیشاپیش، با تبریک سال نو به محضر همه ایرانیان عزیز و آرزوی 
سالی قرین با توفیقات و فتوحات بیشتر برای جامعه اسالمی، از عموم زائران و مجاوران 
عزیز دعوت می نمایم در روز پنجشنبه اول فروردین از ساعت ۱۵ در رواق امام خمینی 
)ره( حرم مطهر گرد هم آییم و از زالل فرمایشــات رهبر عزیز انقالب اسالمی سیراب 

شویم. ان شاء اهلل
سید ابراهیم رئیسی/ ۲۴ اسفند ۹7

رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی اعالم کرد
 اجرای طرح های آموزشی قرآنی 

ویژه خانواده ها در نوروز 98
قدس/محمدحسین مروج کاشانی: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از 
اجرای طرح بزرگ تربیت مربی خالق قرآن کریم برای نخستین مرتبه در کشور در نوروز 
۱۳۹۸ در بارگاه منور امام هشتم)ع( خبر داد.»حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع« 
به خبرنگار قدس گفت: این طرح ویژه استادان و مربیان قرآنی است که به عنوان زائر به 
حرم مطهر امام رضا)ع( مشرف می شوند و در ایام نوروز۹۸ با آموزش های روش تدریس 
طرح های فعال که با حداقل زمان مورد نیاز برای تدریس ارائه می شود آشنا می گردند.

وی ادامه داد: محتوای آموزشی این طرح شامل مدل های آموزشی خالق ویژه کودکان 
و نوجوانان، روش تدریس حفظ خالق، روش های استاندارد ارائه محتوا و... است که در 

محل دارالقرآن کریم حرم برگزار می شود.

راهنماهای همراه
حجت االسالم شجاع در زمینه اجرای دیگر طرح های بزرگ قرآنی در نوروز ۹۸ در بارگاه 
ملکوتی حضرت رضا)ع( گفت: طرح های »راهنمای همراه حیات طیبه و زندگی به سبک 
قرآنی« ویژه خانواده های زائران، »راهنمای همراه نماز«، »راهنمای همراه امام شناسی« و 
»مکتبخانه های همراه« از جمله طرح های مزبور در این مدت به شمار می روند.وی توضیح 
داد: موضوعاتی مانند ارتباط با خدا، خود، جامعه و خلقت و طبیعت بر اساس آیات قرآن 
کریم و بیان وظایف انسان در این  چهار موضوع از جمله موارد پیش بینی شده در اجرای 
طرح راهنمای همراه حیات طیبه و زندگی به ســبک قرآنی است.وی در زمینه اجرای 
طرح راهنمای همراه امام شناسی هم اظهار داشت: این طرح هم ویژه خانواده های زائران 
بوده و در حداقل زمان ممکن )۲0 دقیقه( به موضوعات آموزشــی از جمله آشنایی با 
زندگی، شخصیت و سیره حضرات معصومین)ع( در قالب تصویر، شعر، قصه، بازی و... 
می پردازد. وی متذکر شد: اجرای طرح های مزبور از سالروز والدت امام جواد)ع(، مطابق 

با ۲6 اسفند ۹7 آغاز و تا ۱7 فروردین ۹۸ در حرم مطهر رضوی ادامه دارد.

خـــبر

 آستان  بــا حضور سیدرضا فاطمی امین، قائم 
مقــام تولیت آســتان قدس رضــوی و علیرضا 
رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی تفاهمنامه 
همکاری آســتان قدس رضوی به عنوان معین 
اقتصاد مقاومتی در شهرستان چناران امضا شد. 

روز گذشته قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
در جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتی که با حضور 
استاندار خراسان رضوی، مدیران کل دستگاه های 
اجرایی و خدمت رســان اســتان و امام جمعه و 
مســئوالن چناران در مصالی نمــاز جمعه این 
شهرستان برگزار شــد، اظهار کرد: با تصویب و 
دستور حجت االسالم والمسلمین رئیسی، آستان 
قدس رضوی در شــهرهای چناران و ســرخس 
به عنوان معیــن اقتصاد مقاومتی حضور خواهد 
داشــت. فاطمی امین گفت: برنامه ریزی مدونی 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این شهرســتان 
و روســتاهای همجــوار صورت گرفتــه که تا 
اردیبهشت ۹۸ نهایی خواهد شــد. وی با اشاره 
به انعقاد تفاهمنامه ۳۱ بندی استانداری خراسان 
رضوی و آستان قدس رضوی برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی در شهرســتان چناران بیان کرد: مقام 
معظم رهبری به درستی بیان فرمودند که اقتصاد 
مقاومتی و تکیــه بر توان داخلی راه برون رفت از 
مشکالت کشور است و آستان قدس رضوی نیز 
در شــرایط جنگ اقتصــادی فرصت را غنیمت 
دانسته و برای کمک به مردم شهرستان چناران 

وارد این عرصه شده است. قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی تصریح کــرد: مهم ترین مأموریت 
و رســالت آســتان مقدس حضرت رضا)ع(، در 
حوزه های خدمت رسانی به زائران و فعالیت های 

فرهنگی تعریف شــده، اما برای توانمندســازی 
مردم، محرومیت زدایی و تقویت زیرساخت های 
تولید با همت و تالش مضاعف تمام بضاعت خود 

را به میدان خواهیم آورد.

 راه آهن مشهد-چناران برای توسعه منطقه
فاطمی امین گفت: ســاخت آزادراه مشــهد به 
چناران با مشارکت آســتان قدس و در راستای 
توسعه منطقه و افزایش ضریب ایمنی جاده های 

منتهی به مشهد در حال انجام است، همچنین 
کلینیک ویژه شــبانه روزی در کنار بیمارستان 
۵0 تختخوابی ثامن االئمه)ع( از محل درآمدهای 
مؤسســه موقوفات ملک نیز تا تابســتان ۹۸ به 
بهره برداری خواهد رسید. وی با بیان اینکه برنامه 
عملیاتی آستان قدس رضوی برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی در شهرستان های چناران و سرخس سه 
ساله است، اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مردم 
منطقه و همدلی و هم افزایی دستگاه ها و نهادهای 
مختلــف بتوانیم اهداف مورد نظــر را برای رفع 

محرومیت و بیکاری محقق نماییم.  
استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم ضمن 
قدردانی و تشــکر از تولیت آستان قدس رضوی 
و مدیران این مجموعه معنوی، گفت: بر اســاس 
مدل توسعه اقتصادی و فرهنگی، معین اقتصاد 
مقاومتی وظیفه شناســایی ظرفیت های محلی 
برای رونق سرمایه گذاری و توانمندسازی مردم را 
برعهده دارد و دستگاه های اجرایی هم بسترهای 
الزم را فراهم خواهند کرد. علیرضا رزم حسینی 
گفت: این تفاهمنامه با امضای استاندار خراسان 
رضوی، قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی، 
امام جمعه چناران، نماینده مردم طرقبه شاندیز 
در مجلس شــورای اسالمی و رئیس دادگستری 
شهرســتان منعقد شــده و برنامه ای اجرایی و 
عملیاتی است که در صورت همراهی مردم منطقه 

به اهداف خود خواهد رسید.

با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت

آغاز جهاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی در چناران

آستان نیوز: دومیــن یادواره شهدای آستان قدس رضوی 
با حضور خانواده معزز شهدا در حرم مطهر ثامن الحجج)ع( 
برگزار شــد. دومین یادواره ۸۸ شهید سرافراز آستان قدس 
رضوی با حضور خانواده این شــهیدان صبح دیروز در تاالر 
قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد. نخستین یادواره شهدای 
آســتان قدس رضوی ششم آبان ۹۵ در حرم مطهر رضوی 
برگزار شــده بود. قدردانی از خانواده شهدای آستان قدس 
رضــوی و خانواده چند تن از شــهدای مدافع حرم از دیگر 
برنامه های دومین یادواره شــهدای آستان قدس رضوی در 

حرم مطهر رضوی بود.
ســردار غالمرضا احمدی، فرمانده سابق سپاه امام رضا)ع( 
در این مراســم گفت: به گفته مقام معظم رهبری شهیدان 

یک بار با جان خود در برابر یک خطر جدی و ســازماندهی 
شده بین المللی و جهانی از انقالب دفاع کردند و اکنون هم 
با ارواح مطهرشــان ملت ما را بر صــراط مقاومت هدایت و 
مدیریت می کنند.وی ادامه داد: شهدا اسناد معتبری هستند 
از یک حادثه بسیار بزرگ علیه ملت ایران و همچنین آن ها 
اسناد پیروزی و مقاومت ملت ایران در پیروزی در برابر جبهه 

جهانی استکبار هستند.
احمدی بیــان کرد: ما از ســختی های دوران دفاع مقدس 
با ســربلندی عبور کردیم، فتنه های بــزرگ و اخالل گری 
تجزیه طلبان را به سالمت پشت سر گذاشتیم و فتنه داعش 
را هم دفع کردیم، ولی این موفقیت ها به این معنا نیست که 

دیگر از مشکالت فارغ شده ایم.

آستان: در آستانه سال جدید جمعی از خادمیاران تاکسیران 
مشهدی در نشستی صمیمانه تقدیر شدند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی، در این نشســت که شــامگاه چهارشنبه ۲۲ 
اسفندماه برگزار شد، محمدعلی چمی گو، مدیرعامل مؤسسه 
آفرینش های هنری به ابعاد مختلف خدمت در بارگاه ملکوتی 
حضرت ثامن الحجج)ع( پرداخت.وی با اشاره به اینکه توفیق 
خدمت به زائر فقط به محدوده حرم منتهی نمی شود، گفت: 
همــه می توانیم در ابعاد مختلف کاری، خادم امام هشــتم 
باشیم.چمی گو همچنین ضمن قدردانی از تاکسیرانانی که در 
دهه آخر صفر ضمن خدمت رسانی به زائران، در زمینه انتشار 
محتوای رسانه ای رضوی نیز فعالیت داشته اند، افزود: بزودی 

مقدمات همکاری رانندگان تاکسی به عنوان خادمیار آستان 
قدس رضوی فراهم خواهد شد.در ادامه سیدرضا اشکذری، 
معاون فرهنگی سازمان تاکسیرانی مشهد از اعالم آمادگی آن 
سازمان برای خدمت همه جانبه به زائران و مجاوران حضرت 
امام رضا)ع( خبر داد.وی در ادامه با بیان اینکه تعداد زیادی 
از رانندگان سازمان تاکسیرانی مشهد به طور افتخاری نسبت 
به خدمت رسانی به محرومان و مستمندان فعالیت داشته و 
دارند، گفت: توفیق خادمیاری آستان مالئک پاسبان رضوی 
فرصت مغتنمی برای خدمت بیشتر به زائران و مجاوران آن 
حضرت است.در پایان این نشست هدایایی به رسم قدردانی 
و یادبود از سوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 

رضوی به حاضران اهدا گردید.

تاکسیران ها خادمیار می شونددومین یادواره شهدای آستان قدس رضوی 
یک خبر خوب در آستانه سال جدیدبا حضور خانواده معزز شهدا برگزار شد
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﹨︀ی ا﹋︐︪︀﹁﹩ /﹝︡وده ﹨︀ی ﹝︺︡﹡﹩ / ﹝︺︀دن ﹝︐︣و﹋﹥ و را﹋︡ را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ دار﹡︡﹎︀ن 
︑ــ﹢ان ﹁﹠﹩ و ﹝︀﹜﹩ ﹐زم وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ .﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ آ﹎︀﹨﹩ و ﹋︧ــ︉ 
 ️︀  ︨︀ و ﹏ــ︀ز﹝︀ن ذ  ︨﹏﹞ ﹤ ﹫︪ــ︐︣ و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹜﹫︧ــ️ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه︋  ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ️︗ ︡ه و ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︣ا︗︺﹥ ، ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︤ا﹞ ️﹝︧ــ﹇   http://frs.mimt.gov.ir ︀ن ︋﹥ آدرس﹞︨ــ︀ز
 ﹤ ︀︀ن و﹇️ اداری (︨︀︻️ ١۴:٣٠) روزدو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١/١٩/ ٩٨︋  ︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ، ︡ا﹋︓︣ ︑︀︎  ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه را ︑﹫﹥ و︎ 
د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ ،﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ﹁︀رس ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︫﹫︣از ︀ر راه اد︋﹫︀ت ︋﹙﹢ار ﹏ ﹝﹆︀م – رو︋︣وی ﹝︧︖︡ 

. ︫︡︀ ︐︀د ﹡﹞﹩︋   ︨️︀  ︨﹅︣︵ ︣ی از﹫﹍﹫  ︎﹤ ︨﹙﹞︀ن ︑﹢﹏  و ر︨﹫︡ در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡ .︲﹞﹠︀ ﹡﹫︀ز︋ 
 ۴١۵۶٨٨ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ ، ﹝︺︡ت و ︑︖︀رت ﹁︀رس 

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۷

جمهوری اسالمی
وزارت صنعت ، معدن و جتارت

سارمان صنعت
 ، معدن و جتارت استان فارس

آگهي فراخوان پيمانكاران-نوبت اول
︫ــ︣﹋️ ﹁︣ود﹎︀﹨ــ︀ و ﹡︀و︋︣ی ﹨﹢ا﹩ ا︣ان در ﹡︷︣ دارد ︎︣وژه ﹝︣﹝️ و ︋︧ــ︀زی ︨ــ︀︠︐﹞︀﹡︀ ،ز︨︣ــ︀︠︐︀ی 
︣وازی و ﹝﹢︵﹥ ︨ــ︀زی ﹁︣ود﹎︀ه ︋﹫︣︗﹠︡ را ︋︣ ا︨ــ︀س ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اري  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ︋︣﹇﹩ ، ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩ و︻﹢ا﹝﹏︎ 
 ︳︀ر وا︗︡ ︫ــ︣ا﹊﹡︀﹝﹫︎ ︀ي︐﹋︣︀ر ︎︀﹋︐﹪ ︋﹥ ︫ــ ای ﹁︪ــ︣ده ﹤﹚︣﹞  دو ﹪﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︭︀ت و از﹇︀﹠﹞

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
︀﹥ ۴ ا︋﹠﹫﹥ و ۵ ︑︀︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات و از ︨︀ز﹝︀ن  ︫︣﹋︐︀﹠︑ ﹤︋ ︡︀︋ ︀﹪ داراي ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ (ر︑︊﹥ ︋﹠︡ي) ︡ا﹇﹏ در︎ 

(.︫︡︀ ︢︣ش ﹡﹞﹪︋   ︎﹏︋︀﹇ ، ︣﹍︀ي د︐﹋︣  ︫︀ ︀︫﹠︡.(﹝︪︀ر﹋️︋  ﹢د︗﹥ ﹋︪﹢ر︋  ︋︣﹡︀﹝﹥ و︋ 
︣وازی و  ︣﹇﹩ ، ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ و︻﹢ا﹝﹏︎  ــ︀︠︐﹞︀﹡︀ ،ز︐︠︀︨︣︀ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت︋  ︧ــ︀زی︨  ︫ــ︣ح ﹝︐︭︣ي از ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︣﹝️ و︋ 
︐﹟ در︗︀-  ︀ ﹝﹫﹙﹍︣د-︋  ︀د︨️ و﹝︀︫﹫﹟- ﹋︀ر﹨︀ی ﹁﹢﹐دی︋   ︋﹩﹋︀ ﹫︣︗﹠︡ (︫︀﹝﹏ ︻﹞﹙﹫︀ت ︑︣︉- ︻﹞﹙﹫︀ت︠  ︀زی ﹁︣ود﹎︀ه︋   ︨﹤︵﹢﹞
︀﹝﹏ ︣ا︾︀ی  ︣﹇﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩︫  ﹠﹍﹩ و ﹋︀ر﹨︀ی ︑︀︨﹫︧︀ت︋  ︀﹐︨️- آ︨﹀︀﹜️ – ﹋︀ر﹨︀ی︨  ︀︠︐﹥- ز︣ ا︨︀س ،ا︨︀س و︋   ︨︩﹫  ︎﹟︐︋

﹁︱︀ی آزاد – ﹋︀︋﹏ ﹨︀ی ﹁︪︀ر ︲︺﹫︿ – و︀︨﹏ ︫︊﹊﹥ و ....) 
︀﹡︤ده ﹨︤ار و ﹨﹀︐︭︡ و ﹡﹢د  ︪︭︡ و︎  ︀﹡︤ده ﹝﹫﹙﹫﹢ن و︫  ︀ً ۶٩،٩١۵،۶١۵،٧٩٧ (︫︭️ و ﹡﹥ ﹝﹫﹙﹫︀رد و ﹡︭︡ و︎  ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ﹝︖﹞﹢︻

و ﹨﹀️)ر︀ل ︋︣ ا︨︀س ﹁︀رس ︋︀ي ︀︎﹥ ︨︀ل ٩٧ ﹝﹫︊︀︫︡ .
.︫︡︀ ﹥ ﹝︀﹨﹥ ︀رم ٩٧ (ا︨﹀﹠︡ ٩٧)  ﹝﹩︋   ︨﹏︡︺︑ ︬︠︀︫︣دا︠️ ︑︺﹙﹅ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د و  ︎︩﹫  ︎"︀﹠﹝︲

﹝︡ت ا︗︣اي ︎︣وژه ١٨ ﹝︀ه و ﹝︡ت دوره ︑︱﹞﹫﹟ ︋︣ا︋︣ ﹊︧︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︀︫ــ︡( ︑︀ ۵٠ ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد ر︀ل ۵٪ و  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ٢٫٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (دو ﹝﹫﹙﹫︀رد و ﹡︭︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن)ر︀ل ﹝﹪︋  ــ︍︣ده︫  ﹝﹫ــ︤ان︨ 
ــ︣﹋️ ﹁︣ود﹎︀﹨︀ و ﹡︀و︋︣ی ﹨﹢ا﹩ ا︣ان  ︍︣ده︫  ︊︀ي ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه︨  ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب︫   ︫﹤ ﹢رت وار︤ ﹡﹆︡ی︋   ︮﹤  ︋﹤﹋ ( ٪٢ ﹪﹆︋︀﹞
٨٧٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠۶٨۴٠۶٣٧١٨٩۶IR ︀ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩ در و︗﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹁︣ود﹎︀﹨︀ و ﹡︀و︋︣ي ﹨﹢ا﹪ ا︣ان (︫ــ﹞︀ره ︔︊️ 

٨۴١٨۵ ﹝﹢رخ ٧٠/٢/٢٩ ︑︣ان، ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹪ ١٠١٠١٢٨٧٧۵٠، ﹋︡ ا﹇︐︭︀دي ۴١١٣١٩۶٣٧٨١۵) ﹝﹢رد ︢︎︣ش ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
 ﹪︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤ ﹫︪ــ︐︣︋  ︀ً ︗️ ا︵﹑︻︀ت︋  ︀︫ــ︡، ︲﹞﹠ ﹥ ︻︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار ﹝﹪︋  ︑︧ــ﹢︤﹨ ﹤﹠﹥ آ﹎﹪ ﹨︀ي ﹁︣ا︠﹢ان روز﹡︀﹝﹥︋ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ http://iets.mporg.ir
︀︀ن و﹇️ اداری  ﹫︪︐︣ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀︎  ﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹪ آ︗ ︡️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ︣ا︳ د︻﹢ت︋  ︣﹋︐︀ي وا︗︫︡  از︫ 
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩– ︑﹙﹀﹟ ٣٢٣٨٩٢۵۴  ﹫︣︗﹠︡– اداره ﹋﹏ ﹁︣ود﹎︀﹨︀ی ا︨ــ︐︀ن︠  ﹥ آدرس ﹁︣ود﹎︀ه︋  روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠١/١٨︋ 
︀زر﹎︀﹡﹩ (۶۵   ︋﹩﹠﹁ ﹩︋︀︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ارز ﹤﹋ ﹩︀︐﹋︣ ︀﹋︐︀ي (ج)︫   ︎︀﹠︑ ﹤﹋ ️︨ا ﹫︲﹢︑ ﹤ (٠۵۶) ︑﹞︀س ︀﹞︣﹁ ﹏︮︀﹠︡ . ﹐زم︋ 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ا﹝︐﹫︀ز) را ﹋︧︉ ﹡﹞︀﹠︡ ﹎︪﹢ده︠ 
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شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی 
ایران معاونت عملیات فرودگاهی– مدیریت 

نگهداری ابنیه و سطوح  پروازی 
اداره کل فرودگاههای استان خراسان جنوبی

/ع
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آگهي فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
︑︡ار﹋︀ت   ﹤﹡︀﹞︀︨  ﹅︣︵ از  را   ﹏ذ  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹨︀ی   ﹤︭﹇︀﹠﹞ دارد   ︣︷﹡ در  ر︲﹢ی  ︠︣ا︨︀ن  ︫︨︣︀زی  و  راه   ﹏﹋ اداره 

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

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

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

︫﹞︀ره 
﹤︭﹇︀﹠﹞

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

٩٧/٤١
﹡﹢ ︋️ دوم

 ﹩︀︐︨︧︀زی و آ︨﹀︀﹜️ راه رو︋
︋︀ر︨︐︀ن-︠﹢ش ﹝︣دان ︫︨︣︐︀ن ︨︊︤وار

 ٨/٣٧٠/٣٩٥/٨٨٩
ر︀ل

٢٠٩٧٠٠٣٣٧٤٠٠٠١٣١

٩٧/٤٠
﹡﹢︋️ دوم

 ﹌﹠ ﹩︀︐︨︡اث و آ︨﹀︀﹜️ راه روا
︫︨︣︐︀ن ︠﹢︫︀ب

  ٥/٠١٠/٩٢٨/١٩٢
ر︀ل

٢٠٩٧٠٠٣٣٧٤٠٠٠١٣٢

ـ﹥ ﹝︖﹞ـ︹ ︻﹞﹢﹝ـ﹪  آ﹎ـ﹪ د︻ـ﹢ت︋ 
ـ︣﹋️ ﹡﹢رد ا﹢ان ︾︣ب  ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۴٠ و 

 ١٠٣٠٠٠١٠٣٧۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ٩٧/١٢/٢۵

و  ︨ــ︀﹝︡اران  ﹋﹙﹫ــ﹥  از  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ 
﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡︀ن د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ 
آ︡ ︑︀ در︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹋﹥ رأس  ︨ــ︀︻️ ١٠ ︊︮ روز 
﹝ــ﹏  در   ١٣٩٨/٠٢/٠٨ ﹝ــ﹢رخ  ﹊︪ــ﹠︊﹥ 
︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ا︨ــ︐︀ن ا﹑م، ︫︨︣︐︀ن 
 ﹩︐︺﹠ ــ︣ک︮  اــ﹢ان ، ︗ــ︀ده ﹋︣﹝︀﹡︪ــ︀ه،︫ 
ا﹢ان، ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹡﹢رد ا﹢ان ︾︣ب، ︨︀︠︐﹞︀ن 
اداری، ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝ــ﹩ ﹎ــ︣دد ︱ــ﹢ر ︋ــ﹛ 

ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ادا﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ 
﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹫﹙﹍︣د آ︗︡ار

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹡﹢رد ا﹢ان ︾︣ب(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
۹۷
۱۸
۶۷
۸

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم)
︫ــ︣داری ﹋︀︫﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹢ارد ز︣ را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ︋︭﹢رت 

.︡︀﹝﹡ ا︗︀ره وا﹎︢ار
︣داری ١- وا︡﹨︀ی اداری - ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹝︓︊️ ﹉ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︫ 

﹩﹠﹫﹝ ﹫︀︋︀ن ا﹝︀م︠  ٢- وا︡ ٢١٢ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿︠ 
︣داری ﹞︀ره ٣︫  ︀ر﹋﹫﹠﹌︫   ︎-٣

(︡︡︖︑) ﹩﹠﹫﹝ ﹫︀︋︀ن ا﹝︀م︠  ۴- وا︡ ٢٠٩ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿︠ 
︣داری ︀﹡︧﹢ن ︵︊﹆﹥ ﹝︓︊️ ﹉ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︫   ︎﹏︐﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞ -۵

.︡ ︀︫ ️ اداری ٩٨/١/١١ ﹝﹩︋  ︀︀ن و﹇  ︎️ ︀︽﹛ ٩٧/١٢/٢۵ ﹤︠︀د: از ﹝﹢ر﹠ ️ ︨ا ﹁︀شرايط مزايده:١- در
٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ ا︗︀ره در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ا︨️.
۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/١/١٧

︣داری  ﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︋︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۷
۱۸
۳۹
۲

عزت و اقتدار امروز کشور را مرهون رشادت رزمندگان و خون مطهر شهدا هستیم
قائم مقام تولیت آستان قدس در دومین یادواره 
شهدای آستان قدس که با حضور خانواده های 
۸۸ شهید این آســتان مقدس در تاالر قدس 
برگزار شد، گفت: عزت، اقتدار و امنیت امروز 
کشــور را مرهون رشــادت رزمندگان و خون 

مطهر شهدا هستیم. ســیدرضا فاطمی امین 
با بیان اینکه شــهدا از جان خود گذشتند تا 
امروز کشوری امن داشته باشیم، ابراز کرد: تا 
زمانی که روحیــه ایثار، مقاومت و بصیرت در 
جامعه جاری باشد، قطعاً توطئه های دشمنان 

و اســتکبار عملی نخواهد شد. وی با تأکید بر 
اهمیت زنده نگاه داشــتن یاد شــهدا، تصریح 
کرد: جامعه ای که روحیه ایثارگری و مقاومت 
در آن نابود شــود، محکوم به شکست است و 

قطعاً بازیچه  استکبار خواهد شد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 25 اسفند 1397 9 رجب 1440 16 مارس 2019  سال سی و دوم  شماره 8928 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

نوروز امسال افزایش قیمت بلیت قطار نداریم / 50 درصد سفرهای نوروزی به مقصد مشهد است  سعید رسولی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه قیمت 
بلیت قطار امسال نسبت به نوروز سال قبل تغییری ندارد، گفت: محور خراسان از اصلی ترین محورهای مسافری حمل ونقل شبکه ریلی کشور است و 50 درصد از سفرهای نوروزی به مقصد مشهد صورت 

می گیرد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
 فساد در تأمین اجتماعی؛ 

ماده 12 طرح حداکثر استفاده از توان داخل
گروه پژوهشــی اقتصاد: حق بیمه 
قرارداد یکی از اصلی ترین معضالت تولید 
ملی اســت، به همین دلیــل، ماده 12 
طرح حداکثر استفاده از توان داخل برای 
اصالح آن تهیه شده است؛ با این وجود، 
تبصــره این ماده با افزایــش اختیارات 
تأمین اجتماعی جهت فشــار بر تولید، 

هیچ کمکی به تولید نخواهد کرد و باید اصالح و حذف شود.
یکی از مهم ترین مشــکالت پیش روی تولید کشور، بحث بیمه تأمین اجتماعی 
است. سازمان تأمین اجتماعی در سال های اخیر با دریافت حق بیمه مضاعف از 
کارفرمایان، مشکالت فراوانی را برای تولیدکننده و کارگر ایجاد کرده است. این 
شیوه اخذ بیمه، حق بیمه قرارداد نام دارد که در سال های اخیر سبب اعتراضات 
فراوان کارفرمایی شــده اســت. همین اعتراضات زیاد کارفرمایان، موجب شد 
نمایندگان مجلس برای اصالح این وضعیت، ماده 12 طرح حداکثر اســتفاده از 
توان داخل را به همین موضوع اختصاص دادند.با بررسی تبصره ماده 12 این طرح، 
مشاهده می شود که این ماده مشکالت فعلی تولیدکنندگان با تأمین اجتماعی را 
حل نمی کند. عالوه بر این، این ماده با افزایش اختیارات تأمین اجتماعی جهت 

اخذ حق بیمه قرارداد، مشکالت تولیدکننده را دوچندان خواهد کرد.
کارشناســان تأمین اجتماعی مسئول تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد هستند. 
قائل به شــخص بودن تعیین ضرایب، زمینه فساد را فراهم می کند. کارشناس 
تأمین اجتماعی در ازای باال زدن ضرایب منتفع خواهد شد یا می تواند در قبال 
دریافــت وجه از کارفرما، ضرایب قراردادهای او را پایین بزند.از طرف دیگر، قائل 
به شخص بودن تعیین ضرایب سبب ایجاد تعارض منافع خواهد شد. کارشناس 
تأمین اجتماعی برای افزایش درآمد سازمان تأمین اجتماعی ضرایب را باال درنظر 
می گیرد، اما با تعیین ضرایــب باال، عمالً هزینه اضافی بر دوش تولیدکننده بار 
خواهد شــد. این هزینه اضافی تحمیلی به کارفرما، درنهایت به افزایش قیمت 
محصول و کاهش رقابت پذیری تولیدی ها منجر خواهد شد.درهمین رابطه فریال 
مستوفی، عضو اتاق بازرگانی در رابطه با کاهش رقابت پذیری تولید با پرداخت حق 
بیمه قرارداد، اظهار داشت: »حق بیمه قرارداد، هزینه ها را باال می برد و پیمانکار 
مجبور است روی قیمت پیشنهادی خود، رقمی را اضافه کند؛ چرا که چاره ای جز 
این کار ندارد. پس رقابت هم نمی تواند داشته باشد و بنابراین، با ادامه این روند 

پیمانکار هم از رده خارج و در نهایت ورشکست می شود«.

حقبیمهقراردادمحصولبخشنامههایسلیقهای
سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بخشنامه محور است و این سازمان با تفسیر 
بــه رأی از قانون در جهت اهداف مدیران خود عمل می کند. حق بیمه قرارداد، 
یک نوع از این تفســیر به رأی از قانون است. در قانون تأمین اجتماعی صراحتاً 
اعالم شده است که این سازمان موظف است حق بیمه کارگران را از روی لیست 
دستمزد کارگران دریافت کند. در عمل اما این سازمان با بخشنامه های خود حق 
بیمه قرارداد را در جهت افزایش درآمد سازمان ایجاد کرده است. محسن رزمخواه، 
کارشناس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی تهران، نیز بر این عقیده 
بود که پدید آمدن مشکالت فراوان تولید در مواجهه با تأمین اجتماعی ناشی از 
تفسیر به رأی از قوانین است. وی در همین زمینه اظهار داشت: »یکی از وظایف 
اتاق تهران، احصای این مقرراتی است که به صورت سلیقه ای اعمال می شود. این 

مقررات باید شناسایی و به مراجع ذیصالح ارجاع شود«.

سازمانتأمیناجتماعیهرجابهنفعشباشد،قانونرااجرامیکند
در همین راستا، فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل، با اشاره 
به رفتار سازمان تأمین اجتماعی در سال های گذشته و تفسیر به رأی آن از قانون 
بیان داشــت: »در سال 1۳۸۶ قانون رفع موانع تولید و صنعت به تصویب رسید 
کــه قرار بود مطابق آن دریافت حق بیمه قرارداد متوقف شــود. مدیران تأمین 
اجتماعی به قانون اولیه ایراد گرفتند و گفتند با توجه به اینکه قانون رفع موانع 
تولید و صنعت است پس فقط حق بیمه قرارداد از صنعتی ها نباید دریافت شود. 
بــه همین خاطر این قانون را در موارد غیر صنعت اجرا نکردند و در مورد تولید 
و صنعت هم درســت اجرایی نشد«.عمالً ماده 12 طرح حداکثر استفاده از توان 
داخل نه تنها به تولید کمکی نمی کند؛ بلکه با افزایش اختیارات تأمین اجتماعی، 
زمینه را برای نابودی بیشتر تولیدکنندگان داخلی فراهم خواهد کرد. با این وجود، 
شورای نگهبان این ماده را به مجلس بازگرداند؛ نمایندگان مجلس با حذف تبصره 

ماده 12 این قانون حمایتی، می توانند کمک شایانی به تولید ملی کنند.

گزارش تحلیلی

 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  در حالی که 
نبض بازار کاالهای اساسی در سال جاری، 
نامنظم می زند، صاحبنظران معتقدند این 
وضعیت بیش از آنکه حاصل ناتوانی وزارت 
جهاد کشــاورزی در اجرای درست قانون 
انتزاع باشد، از مشکالت عدیده ساختاری از 
جمله عدم شفافیت اقتصادی، چند نرخی 
شدن ارز و رانت گسترده حاصل از توزیع 
ارز 4200 تومانی و در کما بودن نهادهای 

نظارتی ناشی شده است.
واقعیت این اســت که در حــال حاضر، 
سازمان ها و وزارتخانه های دخیل در ایجاد 
این بی نظمی و تالطم، همچنان ساز خود 
را می زنند و ماه هاست که افکار عمومی با 
پاسکاری های متعدد دو وزارتخانه صمت و 
جهاد کشاورزی در خصوص دالیل به هم 
ریختن بازار و زمان بازگشت نظم نسبی، 
ســرگردان شــده اند و با گرانی و کمبود 
شدید کاالهای اساسی دست و پنجه نرم 

می کنند. 
گفتنی است اینکه در حال 
حاضر و بــا به هم ریختگی 
بــازار کاالهــای اساســی، 
دولت خود را مدافع احیای 
وزارتخانه بازرگانی هم نشان 
داده تــا به عقیده خود، بازار 

را به حالت تنظیم برگرداند.

ساماندهیبازاربا
توقفرانتهایارزی

در شــرایطی کــه برخــی 
را  وزارت جهاد کشــاورزی 
به ناتوانــی در تنظیم بازار 
کاالهای اساســی و عدم اجرای درســت 
قانون انتــزاع متهم می کنند، برخی دیگر 
هــم معتقدنــد وزارت صمــت در امور 
محّوله به وزارت جهــاد، مداخله می کند 
و اینکــه وزارت جهاد در تنظیم بازار مرغ، 
گوشت، شــکر، تخم مرغ و دیگر کاالهای 
اساسی بشدت ضعیف ظاهر شده، به این 
دلیل است از حدود ســه سال پیش و با 
اجــرای قانون انتزاع، فقط بخشــی از زیر 
مجموعه های وزارت بازرگانی مانند شرکت 
بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی 
منتقل شده و ابزارهای اصلی تنظیم بازار 
همچنان در اختیار وزارت صمت است که 
این وزارتخانه هم خــود حاصل ادغام دو 

وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن است.
صاحبنظــران در گفت و گــو بــا قــدس 
ضمــن تأیید ایــن واقعیت کــه وزارت 
جهاد کشــاورزی به جای تنظیم بازار به 
صادر کننده مجوز واردات تبدیل شده و در 
اجرای قانون انتزاع ناموفق و یا در بهترین 
حالت مجری ناقــص این قانون بوده، باور 
دارند، ریشه این وضعیت در ناکامی دولت 
در تــک نرخی شــدن ارز و تداوم اقتصاد 
یارانه ای آن هــم بدون نظارت حداقلی بر 

نحوه واردات و توزیع در بازار است.
به گفته آنان، نبود نظارت و پاسخگو نبودن 
دریافت کنندگان ارزهای 4200 تومانی، 
بهتریــن وضعیت را برای قاچــاق کاال از 
کشور فراهم آورده است و این بدان معنی 
است که کمبود کاال در کشور وجود ندارد، 
اما انگیزه کســب سود افسانه ای حاصل از 
چند نرخی شــدن ارز در کشور به قدری 
باالســت که قاچاق کاالهای اساســی و 

سوخت در مرزهای کشور بیداد می کند.
دبیــر کل خانــه اقتصاد ایــران در این 
خصــوص به خبرنــگار مــا می گوید: با 
اجــرای قانون انتــزاع، مجــوز واردات 
کاالهای اساسی به افراد اعطا می شود و 
ورود و توزیــع کاال تحت نظارت واحدی 
نیست حال آنکه قباًل بازرگانی دولتی به 
شکل متمرکز این کار را انجام می داد و 
حدود ۶0 سال تجربه کاری در بازارهای 

جهانی با خود به همراه داشت.
مسعود دانشمند با اشاره به چند پاره شدن 
بازار کاالهای اساســی و عدم تعادل این 
بازار،خاطر نشان می سازد: امروز واردکننده 
اگر بخواهد ســودجویی کند گوشت وارد 
شده با نرخ دولتی را با نرخ 15 هزار تومان 
می فروشــد و این در شــرایطی است که 
قیمت جهانی گوشــت و حقوق و عوارض 
واردات این کاال کامالً مشخص است و بر 
این اساس هر کیلو گوشت امروز باید نه با 
نرخی باالی 100 هزار تومان بلکه حداکثر 

40 هزار تومان به دست مردم برسد.
به گفته این کارشــناس اقتصــادی اگر 
رانت های ارزی ادامه داشــته باشد نه تنها 
احیــای وزارت بازرگانــی و اجرای قانون 
انتزاع، بلکه هیچ اهرمی نمی تواند تضمین 

کند بازار کاالهای اساسی به ثبات برسد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران هم با 
بیان اینکه دولت در گذشته از قاچاق حدود 
25 میلیارد دالری به کشور انتقاد داشت، 
به خبرنگار ما می گویــد: دولت آن زمان، 
نرخ پایین ارز را دلیل این حجم از قاچاق 
و عامل تشدید واردات، عنوان می کرد، اما 
امــروز با تداوم این شــیوه یارانه ای بدون 
نظارت، کاالهای اساســی و دارو بیشــتر 
از مرزها خارج می شــود و تالش ها برای 
تنظیــم بازار نــاکام می ماند.به باور احمد 
صادقیان اگر به جای پاسکاری های متعدد 

دو وزارتخانــه و پرداختن به امور روبنایی، 
نرخ ارز یکسان شود و تابع نرخ های جهانی 
در کاالهای اساســی باشــیم، قاچاق و یا 
صادرات بی رویه کاالهای اساسی متوقف 

و کمبودها مرتفع می شود.

مدیران»بیزنسمن«
بازاررابرهمزدهاند

اظهــارات کارشناســان در گفت و گــو با 
خبرنگار مــا در حالی اســت که مهدی 
غضنفری وزیر سابق وزارت صمت هم به 
مهر گفته اســت: آنچه بازار را بر هم زده 
است دو موضوع اســت، اول قانون انتزاع 
اســت و دیگری تفکر مدیریتی در دوران 
تحریم. به این معنا که اگر منتظریم کشور 
به صورت اتوپایلوت خودکار باشد، مردانی 
می توانند تحریم شــکن باشند که در راه 
مبارزه با تحریم از صبح زود تا آخر شب با 
ایده و طرح عملیاتی مشغول به کار باشند. 
آن ها نباید خود »بیزینس من« بوده و سر 
و کاری با »بیزینس من ها« داشته باشند. 
در غیــر این صورت مشــکل را بر گردن 

حکومت خواهند انداخت. 
وی بر این عقیده است که وضعیت کنونی 
بازار محصــول کارکرد تمامی پارامترهای 
اقتصــادی از جمله قیمــت ارز، وضعیت 
نقدینگی، تعدد دستگاه های تصمیم گیر، 

فساد، رانت خواری و عدم شفافیت است.

کارشناسان اجرای نادرست قانون انتزاع را یکی از دالیل بی تعادلی بازار کاالهای اساسی می دانند

ساختاربیمار،وزارتجهادرابهضعفکشاندهاست کشف بیش از یک میلیون لیتر 
سوخت قاچاق توسط نیروی 
دریایی سپاه در خلیج فارس

فارس: نیروی دریایی سپاه پاسداران پس از 
یک هفته رصد اطالعاتی، بیش از یک میلیون 
لیتر سوخت قاچاق را در سواحل خلیج فارس 
ضبط کرد. این محموله سوخت از دو کشتی 
سوخت رسان و پنج یدک کش بزرگ کشف 

شد و 5۶ نفر نیز بازداشت شدند.

در دیدار دژپسند با رئیس جمهور 
آذربایجان تأکید شد

عزم تهران و باکو برای 
تقویت روابط دوجانبه

خبرگزاری مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی 
کشورمان در ادامه سفر دو روزه خود به باکو 
ظهر دیــروز )جمعه 24 اســفند( با رئیس 

جمهور آذربایجان دیدار و گفت وگو کرد.
 فرهــاد دژپســند در دیــدار ظهــر دیروز 
 )جمعه 24 اسفند( با الهام علی اف رئیس جمهور
آذربایجان در باکو، موضوعات مورد مذاکره 
در سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک 
همکاری هــای اقتصــادی دو کشــور و نیز 
اهمیت اســناد مورد نظر برای امضا در این 
نشســت جهت توســعه روابــط اقتصادی 
فیمابین را بررســی کــرد. در ایــن دیدار 
همچنین عزم دو کشور همسایه برای تقویت 
روابط دوجانبه مورد تأکید قرار گرفت. در این 
همکاری های  گسترش  راهکارهای  نشست 
تهران و باکو در حوزه های ســرمایه گذاری، 
تجاری، مالی و بانکی، گمرک و مسائل مرزی، 
ارتباطات، انرژی و محیط زیست، کشاورزی، 
امنیت غذایی و بهداشت، علمی و آموزشی 

و فرهنگ و گردشگری بحث و بررسی شد.
گفتنی اســت دیدار با نخست وزیر، وزیر 
اقتصاد، وزیر کشاورزی، رئیس بانک ملی، 
رئیــس راه آهن، رئیس گمــرک، حضور 
در همایش اقتصادی مشــترک و بازدید 
از کــوی صنعتــی پیراللهــی حومه باکو 
دیگر برنامه های ســفر دو روزه وزیر امور 
اقتصادی و دارایی کشورمان به جمهوری 

آذربایجان بود.

خبر

اگر رانت های ارزی 
ادامه داشته باشد 
نه تنها احیای 
وزارت بازرگانی و 
اجرای قانون انتزاع، 
بلکه هیچ اهرمی 
نمی تواند تضمین 
کند بازار کاالهای 
اساسی به ثبات 
برسد

بــــــــرش

صفحه 4    1397/12/25

آگهی تغییرات شرکت میعاد سبز توس شرکت تعاونی به شماره ثبت 32754 و شناسه ملی 10380479599
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,02,25 و نامه ش��ماره55945مورخ 1397,03,23 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی خراس��ان رضوی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ماده یک اساسنامه از خدماتی به تولیدی – توزیعی تغییر یافت -2 به موضوع فعالیت ماده 3 اساسنامه عبارات ذیل الحاق گردید 
:طراحی و اجرا –س��اخت و تولید و فروش تجهیزات و سیس��تم های اطفاء حریق و خودروهای س��بک و س��نگین آتش نشانی و خدمات شهری – صادرات و واردات 
کاالهای مجاز – تولیدات و قطعات یدکی در زمینه فعالیتهای ش��رکت – ارائه هر نو ع پش��تیبانی فنی – تعمیر و نگهداری –خدمات راهبردی و مدیریتی از قبیل 
مش��اوره –اجرا طرح و آموزش در زمینه فعالیت ش��رکت- مشارکت و عضویت در انجمن ها و کنسزسیوم و هرگونه تشکل های قانونی مرتبط با فعالیت شرکت- 
تهیه و توزیع قطعات یدکی و مصرفی شرکت پس از اخذ مجوز الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمیباشد. -3حوزه عملیات 

تعاونی ماده )4( اساسنامه به فرااستانی تغییریافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414767(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی چترا گشت آریا
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45783 و شناسه ملی 10380620265

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,01 ونامه شماره 70236 مورخ 1397,12,11 سازمان هواپیمایی 
کش��وری تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - به موضوع ش��رکت به ش��رح ذیل الحاق گردید:ارائه کلیه خدمات مس��افرت هوایی 
ب��ه ص��ورت الکترونیکی ، صدور بلیط الکترونیکی و توس��عه ن��رم افزارهای الزم جهت بهره برداری الزم ب��ا رعایت قوانین و 
مقررات سازمان هواپیمایی کشوری پس از اخذ مجوز الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت 

نمیباشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414793(
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آگهی تغییرات شرکت سیمین فراور توس پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29766 و شناسه ملی 10380450116
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اقای جواد نجاتی یزدی 
زاده کد ملی 0940974673 اقای جعفر نجاتی یزدی زاده کد ملی 0940974673 اقای محمد نجاتی یزدی زاده کد ملی 0946508801 
به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند -2 بازرسان شرکت به شرح ذیل برای مدت یکسال 
مالی تعیین ش��دند بازرس اصلی خانم لیال قانعی طوس��ی کد ملی 0938866761 بازرس علی البدل اقای احمد مهدیزاده دربان کد 

ملی 0942307038 -3روزنامه قدس جهت درج اگهی های شرکت تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414750(

/ع
97
18
71
1

/ع
۹۷
۱۷
۶۵
۶

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۲

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝︀ت ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ 
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 

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

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۵٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد
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فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت ︑︭︭ــ﹩ 
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 

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

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۴

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩  
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 

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

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۴/۵۶٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ -

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

 (آگهى تجديد فراخوان براى ارزيابى كيفى پيمانكاران )
 ︹︵︀﹆︑ ︪︡﹞ ︣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
۱۷
۶۵
۶

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۲

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝︀ت ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ 
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 

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

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۵٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۰

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت ︑︭︭ــ﹩ 
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 
را  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ︳︫ــ︣ا ︋ــ︣گ  و  ﹝︣ا︗︺ــ﹥   iets.mporg.ir
 ,️﹁︀در ️﹚﹞ ︀ن︀︎ ︡ا﹋︓︣ ده روز ︎︦ از ــ️ و﹁︀در

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۴

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩  
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 
را  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ︳︫ــ︣ا ︋ــ︣گ  و  ﹝︣ا︗︺ــ﹥   iets.mporg.ir
 ,️﹁︀در ️﹚﹞ ︀ن︀︎ ︡ا﹋︓︣ ده روز ︎︦ از ــ️ و﹁︀در

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۴/۵۶٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ -

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

 (آگهى تجديد فراخوان براى ارزيابى كيفى پيمانكاران )
 ︹︵︀﹆︑ ︪︡﹞ ︣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
۱۷
۶۵
۶

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۲

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝︀ت ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ 
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 

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

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۵٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۰

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت ︑︭︭ــ﹩ 
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 
را  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ︳︫ــ︣ا ︋ــ︣گ  و  ﹝︣ا︗︺ــ﹥   iets.mporg.ir
 ,️﹁︀در ️﹚﹞ ︀ن︀︎ ︡ا﹋︓︣ ده روز ︎︦ از ــ️ و﹁︀در

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۴

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩  
واــ︡ ﹨ــ︀ی ︑︀︋︺ــ﹥ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 

 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
ا︫ــ︀ص وا︗ــ︡ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ︨ــ﹥ روز از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری رو︋︣وی 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری ٩۴ ︫ــ︣ک دا﹡ــ︩ و ︨ــ﹑﹝️ و ــ︀ ︋﹥ 
︨ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨ــ︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس 
︀︎ــ﹍︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  و   cft.mums.ac.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 
را  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ︳︫ــ︣ا ︋ــ︣گ  و  ﹝︣ا︗︺ــ﹥   iets.mporg.ir
 ,️﹁︀در ️﹚﹞ ︀ن︀︎ ︡ا﹋︓︣ ده روز ︎︦ از ــ️ و﹁︀در

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۴/۵۶٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ -

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

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

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

 (آگهى تجديد فراخوان براى ارزيابى كيفى پيمانكاران )
 ︹︵︀﹆︑ ︪︡﹞ ︣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



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

جز وزیر و مدیرکل استان کسی حق صدور بخشنامه به مدارس را ندارد  ایلنا:سید محمد بطحایی؛وزیر آموزش و پرورش گفت: در برخی از استان های ما در طول یک سال در هر روز پنج بخشنامه 
به مدارس ابالغ شده است که اصالً اتفاق خوبی نیست برای همین اخیراً بخشنامه ای را صادر کردم مبنی بر آنکه غیر از وزیر و مدیرکل استان هیچ کس دیگری حق ابالغ بخشنامه  به مدارس را ندارد. بطحایی گفت: 

شرط موفقیت؛ همگرایی و همسویی و هماهنگی و یکپارچگی است. 

رئیس سازمان نظام پرستاری خبر داد
اصالح قانون سازمان نظام پرستاری

برنــا: رئیــس کل ســازمان نظام 
پرستاری درباره اصالح قانون سازمان 
نظام پرستاری گفت: این موضوع در 
دستور کار ســازمان است و در سال 

آینده پیگیری می شود.
اصغر دالوندی افزود: ســازمان نظام 
پرستاری به دنبال اصالح قانون این 
سازمان است و تعدادی از نمایندگان 

مجلس برای اصالح آن امضا جمع آوری کرده اند که در سال آینده سعی خواهیم کرد 
آن را در صحن علنی مجلس مطرح کنیم.

وی درباره پیگیری توقف برخی طرح های مربوط به پرستاری که در سال های اخیر 
پیشنهاد شده است، گفت: این طرح ها همچون تربیت پرستار بیمارستانی و آموزش 
سالمت از راه دور و...که وزارت بهداشت مطرح کرده است را بارها و با ارسال دو نامه 

به وزیر بهداشت پیگیری کرده ایم که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

دبیر شورای فضای مجازی:
هویت در فضای مجازی معتبر می شود 

مهر: دبیر شورای عالی فضای مجازی 
از تدوین سند هویت معتبر در فضای 
مجازی خبر داد و گفت: در صورتی 
که این نظام در کشــور حاکم شود 
کســب و کارهای نوپا توســعه پیدا 

می کند.
ابوالحســن فیروزآبادی گفت: هدف 
از ایجاد این نظام اســتقرار زیســت 

بوم زیرســاخت تعامالت آزادانه، سالم و پویا با رعایت حقوق فردی و اجتماعی 
در فضای مجازی اســت. فیروزآبادی اضافه کرد: در صورتی که این سند تصویب 
شود میزان اطالعاتی که نیاز است یک کاربر به آن دسترسی داشته باشد بر اساس 
اطالعات مورد اعتماد ارائه خواهد شد. به گفته وی، تأمین ادله دیجیتال در ثبت و 
اعطای شناسه های فضای مجازی، رعایت امنیت اطالعات هویت در این فضا، اعطای 
گواهی موثق، مرتبط بودن اطالعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی و نیز 
تعامل پذیری از جمله موضوعات مورد بحث در این سند در فضای مجازی خواهد بود.

معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی:
تعداد استادان خارجی در ایران افزایش پیدا کرده است

همکاری های  مرکــز  معاون  ایلنا: 
علمــی بین المللی گفــت: با وجود 
محدودیت هایی که وجود دارد، تعداد 
اســتادان خارجی در کشور افزایش 

داشته است.
عطاء  اهلل کوهیان در خصوص میزان 
حضور دانشجویان و استادان خارجی 
در کشور با توجه به شرایط اقتصادی 

فعلی گفت: نگاه اســتادان و دانشگاهیان به این مقوله کامالً علمی است و این نوع 
مشکالت تأثیر چندانی بر تعامالت بین المللی ندارد.

وی ادامه داد: در همین سال جاری با وجود یکسری محدودیت هایی که در کشور 
شاهد هستیم، تعداد اســتادان خارجی که به ایران آمدند نسبت به سال گذشته 
افزایش پیدا کرده اســت، همین موضوع نشــان از عالقه آن هاست البته که باید 
همینطور هم باشد، زیرا آن ها ظرفیت های باالی علمی ما را دیدند و به همکاری و 
حضور در ایران تمایل دارند. کوهیان گفت: من به عنوان کسی که در حال حاضر به 
آمار و ارقام دسترسی دارم و میزان تعامالت را می بینم، باید بگویم که تعداد رفت و 

آمدهای استادان و دانشجویان روند صعودی داشته است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست:
تخلف ها و دست اندازی به مناطق حفاظتی کاهش یافت

برنا: سرهنگ جمشید محبت خانی؛ 
فرمانــده یــگان حفاظت ســازمان 
محیط زیســت با اشــاره به افزایش 
هفت درصدی دستگیری متخلفان 
در مناطق حفاظتی چهارگانه کشور 
در ســال جاری گفت: با تالش هایی 
که صورت گرفت توانســتیم میزان 
تخلف ها و دست اندازی افراد سودجو 

را به محیط زیست بویژه در مناطق چهارگانه کاهش دهیم.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان محیط زیست با بیان اینکه حمایت و پشتیبانی از 
محیطبانان افزایش یافته است، گفت: در مناطق چهارگانه کشور، حفاظت و نظارت 
به صورت هوشمند انجام می شود. با هوشمندسازی نظارت ها بر محیط زیست شاهد 
کاهش درگیری محیطبانان با متخلفان، کاهش تلفات و جان باختن محیطبانان و 

متخلفان خواهیم بود.

معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش خبر داد
پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان در هفته جاری

و  مدیریت  توســعه  معاون  فارس: 
پشــتیبانی وزیر آموزش و پرورش از 
پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان 

در هفته جاری خبر داد.
علی الهیــار ترکمــن در خصوص 
پرداخــت مطالبات فرهنگیان اظهار 
کرد: بــرای پرداخت حقوق کارکنان 
رســمی، پیمانی و قراردادی، حقوق 

سرباز معلمان و حقوق حق التدریســان آزاد هیچ مشکلی نداشتیم. وی ادامه داد: 
یکسری موارد است که غیر از حقوق ثابت و به غیر از بند »و« هستند که در تعهد 
ماســت که می توان به حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی و معلمان خارج از 
کشــور، حق التدریس شاغالن، اضافه کار پرســنل اداری، حقوق مقرری  بگیران و 
مطالباتی که از ســال ۹۶ به سال ۹۷ منتقل شده است، اشاره کرد. الهیار ترکمن 
گفت: ۷۹۰ میلیارد تومان تخصیص در خزانه داریم که این تخصیص را از سازمان 
برنامه و بودجه گرفتیم و در خزانه است؛ باید خزانه با توجه به نقدینگی که دارد به ما 
پرداخت کند؛ پیگیر هستیم و قول های اولیه داده شده است و در هفته جاری قبل 

از پایان سال قطعاً پرداختی داریم.
وی افزود: اگر ۷۹۰ میلیارد تومان را بتوانیم بگیریم حدود چهار ماه خرید خدمات 
آموزشی،ســه ماه حق التدریس شاغالن، سه ماه اضافه کار پرسنل و تمام مطالبات 
سال ۹۶ را صفر می کنیم، ولی اگر این سطح نقدینگی کمتر پرداخت شود، به فراخور 

روی آن تأثیر می گذارد که ما با توجه به آن پول، اولویت گذاری می کنیم.

جانشین فرمانده ناجا خبر داد
آماده باش و تمهیدات پلیس برای چهارشنبه سوری

ایسنا: سردار ایوب سلیمانی؛ جانشین 
فرمانــده ناجــا از آماده باش پلیس 
برای تأمین امنیــت و حفظ آرامش 
شهروندان در چهارشنبه سوری خبر 
داد. وی در این بــاره گفت: رویکرد 
پلیس در چهارشــنبه ســوری این 
است که از وقوع تخلفات جلوگیری 
کند. ســلیمانی در مورد افرادی که 

ممکن اســت به اموال عمومی و تجهیزات شهری آسیب برسانند نیز گفت:قطعاً با 
این موارد برخورد می کنیم، حتی در جریان هستیم بعضی ها فراخوان هایی زدند که 
ما حواسمان به آن ها هم هست و به استان ها نیز ابالغ کرده ایم که مراقب افرادی که 
قصد برهم زدن آرامش و ســوء استفاده از این فضا را دارند، باشند. وی اضافه کرد: 

پلیس به شیوه ای هوشمندانه با تخلفات و افراد متخلف برخورد خواهد کرد.

خـــبر

خبر

 جامعه/ محمود مصدق  22 روز پس از 
پیروزی انقالب اســالمی، کمیته امداد امام 
خمینی )ره( به منظور حمایت و دستگیری 
از نیازمندان و محرومان جامعه تأسیس شد. 

این نهاد مردمی پس از گذشت بیش از چهار 
دهه از عمر خویش منشــأ خیرات و برکات 
بسیاری بوده است.امروز و در شرایط حاضر 
اقتصادی انتظارات از این نهاد بیش از هر زمان 

دیگری است.
مهندس ســید پرویز فتاح که از اردیبهشت 
سال 13۹4 مدیریت این مجموعه را پذیرفته 
است در گفت و گو با ما به برخی از ویژگی های 
امــروز این نهاد و تدابیــر آن برای کمک به 
محرومان اشــاره می کند.گفت وگوی ما را با 

پرویز فتاح بخوانید. 

 بعضی هــا ادعا می کننــد به دالیل 
روند  اقتصادی  مختلف مثل فشارهای 
کمک و اعتماد مردم به خیریه ها کاهش 
داشته است. ارزیابی شما به عنوان مدیر 
یکی از بزرگ ترین خیریه های کشور در 

این زمینه چیست؟
نظرم کامالً عکس آن چیزی است که اشاره 
کردید. یعنی با برخــی از اقداماتی که طی 
چند سال اخیر در زمینه شفاف سازی منابع 
درآمدی و هزینه هــای کمیته امداد صورت 
گرفته ما شــاهد افزایش اعتماد آحاد مردم 
به این نهاد هســتیم که روند افزایش میزان 
کمک های مردمی طی دو سه سال اخیر این 
موضــوع را بخوبی اثبات می کند. برای مثال 
امسال 35۰ میلیارد تومان از محل صندوق ها 
و ۶5۰ میلیــارد تومــان از محل طرح ایتام 
جمع آوری کرده ایم کــه همه این ها به غیر 
از 4۰۰ میلیــارد تومانی کــه از محل زکات 
داشــته ایم در قالب صدقه می آید؛ بنابراین 
انفاق مردم طی 11 ماه گذشــته به نسبت 
مدت مشابه ســال قبل 35 درصد افزایش 
داشته اســت که این رقم بسیار خوبی است 
و پیش بینی می شود در سال آینده افزایش 
پیدا کند. ضمن اینکه این کمک ها در جشن 
نیکوکاری نیز 5۰ درصد رشــد داشــته که 
گویــای اعتماد و اســتقبال مردم به کمیته 

امداد است.

و  فناوری  پیشــرفت های  وجود  با   
جمع آوری کمک های مردمی به روش 
از کشورها  الکترونیکی در بســیاری 
هنوز ما در کشــورمان شــاهد تعدد 
صندوق های خیریه هستیم. کمیته امداد 
در حال حاضر چه تعداد صندوق دارد و 
مهم تر اینکه این نهاد چه رویکردی در 
استفاده از روش الکترونیکی برای جذب 

کمک های مردمی دارد؟ 
اطالعی از تعــداد دقیق صندوق ها ندارم؛ اما 
صندوق های موجود ما در کشور سه دسته اند؛ 

بخشــی از آن ها در معابر، بخشی در اماکن 
مثل فرودگاه ها، مترو، ادارات و... و بخش دیگر 
نیز صندوق های کوچک خانگی هستند که 
امســال 1۰ درصد صندوق های معابر البته 
آن هایی که تحت آسیب بوده اند را جمع آوری 
کرده ایــم که ســال آینــده هم ایــن روند 
کاهشــی ادامه خواهد داشت، ولی در عوض 
صندوق های اماکن و خانگی همچنان برای 
سال آینده افزایش می یابند. در پاسخ رویکرد 
اصلی ما اســتفاده از فناوری هــای نوین در 
جمع آوری کمک های مردمی است. به همین 
دلیل تالش می کنیم تا به ســمت پرداخت 
الکترونیکی و غیرحضــوری حرکت کنیم. 
چون با این روش جمع آوری انفاق مردم برای 
کمیته امداد هیچ هزینه ای ندارد ضمن اینکه 
هیچ شائبه و آسیبی متوجه آن ها نمی شود و 
مهم تر از همه اینکه می توانیم خیلی سریع 
این کمک ها را به دست جامعه هدف برسانیم. 
امسال ۶۰۰ تا۷۰۰ میلیارد تومان؛ یعنی 4۰ 
درصد جمع آوری کمک های مردمی به روش 
الکترونیکی انجام شده است که نشان می دهد 
مردم هم خواهان پرداخت کمک هایشان با 

روش الکترونیکی هستند. 

 با توجه به وضعیت حاضر اقتصادی 
احتمال اینکه ســال آینده خانوارهای 
بیشتری متقاضی برای زیر پوشش رفتن 
کمیته امداد باشند قوت می گیرد؛ در این 
صورت آیا این نهاد آمادگی دارد افراد 

بیشتری را تحت پوشش ببرد؟
بله، اگر باز هم افراد نیازمندی وجود داشته و 
مایل باشند می توانیم سال آینده چتر حمایتی 
کمیته امداد را بیشتر باز کنیم تا افراد بیشتری 

را تحت پوشش ببریم. 
البته مجلس و قانــون هم این اجازه را به ما 
داده است که سال آینده از محل تبصره 14 
بخشــی از پشت نوبتی ها را جذب کنیم، اما 
بر اساس اعالم استان ها در حال حاضر پشت 
نوبتی نداریم و تعداد کمی هم که وجود دارد 
به ازای خروج و توانمندی مددجویان، تعداد 
تازه ای جذب می شوند. به هرحال ما در این 
زمینه نگرانی خاصی نداریم و آماده هستیم. 

 در اساســنامه کمیتــه امداد از 
اشــتغال زایی مددجویان به عنوان 
یکی از اهداف مهم این نهاد یاد شده 
است. برای سال 98 چه برنامه خاصی 

در این زمینه دارید؟ 
برای ســال آینده ردیف تبصــره 1۶ بودجه 
کمیتــه امداد که ویژه وام اشــتغال اســت 
باالترین رشــد را در میان ردیف های بودجه 
ما دارد. یعنی هیچ ردیفی را پیدا نمی کنید 
که 2/5 برابر شده باشد. یعنی بودجه ردیف 
اشتغال زایی کمیته امداد برای سال آینده به 
35۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که 
این موضوع نشــان می دهد مجلس و دولت 
روند اشتغال زایی جامعه هدف را پسندیده و 
به ما اعتماد کرده اند تا بتوانیم در سال آینده 
مشکل صف تقاضای وام جامعه هدف را حل 
کنیم. عالوه بر این ما 2۰۰۰میلیارد تومان وام 
اشتغال زایی روستایی داریم و 5۰۰ میلیارد 
تومان هم خودمان به این رقم اضافه می کنیم. 
یعنی در مجموع در ســال آینده می توانیم 
سه برابر امســال وام در زمینه اشتغال زایی 
ارائه کنیم البته چون سقف وام اشتغال زایی 
ما از 2۰ میلیون تومان به 5۰ میلیون تومان 
افزایش می یابد تعداد دریافت کنندگان وام 
خود اشتغالی در ســال ۹8 سه برابر امسال 
نخواهد شد. به عبارت دیگر امسال 11۰ هزار 
فقره وام اشتغال زایی پرداخت کرده ایم که این 
رقم احتماالً در سال آینده به 2۰۰ هزار نفر 

خواهد رسید.

 آقای فتاح، در شرایط موجود برخی 
از دستگاه ها و نهادها از تحقق نیافتن 
بودجه شان از سوی دولت خبر می دهند 
و از این بابت گله مند هســتند. امسال 
تعامل دولت در این زمینه با کمیته امداد 

چگونه بوده است؟
صادقانه عرض کنــم که دولت خیلی با این 
نهاد حمایتی تعامل داشته است. ما اصالً خود 
را جدا از دولت نمی دانیم. همواره ادعا داریم 
همه کارهایی که انجام می دهیم در چارچوب 
نظام است که در این چارچوب دولت یکی از 
آن هاست که به کمیته امداد اعتماد دارد. به 

طوری که دولت می توانست بخشی از کاری 
که ما انجام می دهیم را از طریق غیر کمیته 
امداد اجرایی کند. مثالً در حوزه مسکن افراد 
تحت پوشش کمیته امداد، دولت می توانست 
از طریق بنیاد مســکن، وزارت مسکن و... 
اقدام کند، اما این کار را در چارچوب ما پیش 
می برد. یا یارانه را به کمیته امداد می دهد تا 
ما آن را به جامعه هدف بدهیم در حالی که 
خودش می توانست یارانه افراد تحت پوشش 
کمیتــه امداد را واریز کنــد. این اعتماد در 
حوزه بودجه هم کامالً مشهود است. دولت 
امسال ۹5 درصد بودجه ما را تخصیص داده 

که در این زمینه ما جزو استثناها هستیم.
در پرداخت وام تقریباً دولت و بانک مرکزی 
همــکاری کامــل کرده اند. امیــدوارم این 

تعمیق  همچنان  همکاری 
پیــدا کند چــون نفع این 
مهم برای نظام است. اینجا 
نباید ما جناحی و سیاسی 
نگاه بکنیــم. کاری که در 
این حوزه انجــام می گیرد 
منافع ملی است و باالترین 
منافع ملی هم همین جامعه 
هدف هســتند که بتوانند 
این شرایط سخت را سپری 
کنند. این وفاق ملی نشانه 

خیلی خوبی است.درخواستم 
این است که همه در جاهای دیگر هم این 
طور عمل کنند.به جای نقدهای آنچنانی از 
یکدیگر و موضع گیری علیه هم، که ضررش 
متوجه همه ملت می شود بیایند راه وحدت 
و تعامل را در پیــش بگیرند که نفع آن به 

مردم برسد. 

 پس یعنی تمام انتظارات شــما از 
دولت برآورده شده است؟

ببینید، انتظارات ما خیلی باالســت، اما 
دولت هــم محدودیت هایــی دارد.یعنی 
منابع درآمدی دولت که بیشتر از فروش 
نفت اســت پاســخگوی همــه نیازهای 
کشور نیســت. به هرحال ما متوجه این 
محدودیت ها هستیم و می دانیم که دولت 
به اندازه وسعش به تعهداتش عمل کرده 
اســت.یعنی احســاس نمی کنیم دولت 

کوتاهی کرده است.
 به عبارت دیگر هرچــه بودجه و قانون 
بوده دولت محترمانه به آن ها عمل کرده 
است، البته شاید بگوییم نیاز جامعه هدف 
بیشــتر از آن چیزی اســت که مصوب 
مجلس است که این موضوع دیگری است 
که ان شاء اهلل باید دعا کنیم تا خزانه پر 
شود و تحریم ها که کمرش شکسته شده 
کاماًل رفع شود تا دولت بیشتر به کمیته 
امداد بودجه برساند و ما هم بهتر جامعه 

هدف را مورد حمایت قرار بدهیم. 

رئیس کمیته امداد امام خمینیw در گفت وگو با قدس خبر داد

رشد 35 درصدی صدقات مردم در سال جاری

کمیته امداد 
در سال آینده 

می تواند 3 برابر 
امسال وام در 

زمینه اشتغال زایی 
پرداخت کند

بــــــرش

خط قرمز

پس از اختالف 2 دختر اتفاق افتاد

بازی با آبروی دوست قدیمی برای انتقامی کودکانه!
عقیل رحمانی: دو دختر مشهدی که همکالسی هم بودند، بر سر 
مســائل پیش پا افتاده با هم قهر می کنند و یکی از آن ها به دلیل 
کینه جویی و فروکش آتش خشم درونش، فضای مجازی را برای 
انتقام انتخاب کرد. هفته گذشته ماجرایی در پلیس فتای خراسان 
رضوی مطرح شد و شاکی پرونده که دختری حدود 15 ساله بود 
در تشریح موضوع به مأموران پلیس فتا گفت: چند روزی است که 
فردی با تصویر من در شبکه های اجتماعی غیرمجاز اقدام به ایجاد 
پروفایل کرده و به آن واسطه با جنس مخالف ارتباط برقرار و پس 
از آن هم با برخی افراد معلوم الحال قرارهای خیابانی وعده می دهد.

 قرارهای مجازی یک آشنا!
دختر 15 ســاله ادامه داد: عامل این اقدام پس از برقراری ارتباط 
مجازی نشانی مغازه دایی من را هم به آن افراد می دهد و از آن ها 

می خواهد آنجا سرقرار بیایند!
وجود همین نکات در اظهارات اولیه شــاکی پرونده براحتی برای 
مأموران اثبات می کرده که این اقدام باید توســط یکی از دوستان، 
آشنایان و یا فردی صورت گرفته باشد که اطالعات دقیق از زندگی 
خانوادگی شاکی در دست دارد. بنابراین دیگر فرضیه های پرونده 
کنار گذاشته شد و کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی خود را برای 
شناسایی عامل این اقدام آغاز کردند. تالش سایبری پلیس پس از 

چند ساعت روی اکانت جعلی ساخته شده سبب شد تا شماره 
تماسی که با آن فرد مجرم در شبکه های اجتماعی حضور دارد 
شناسایی شــود. به همین واسطه بود که به سرعت هویت فرد 
خاطی لو رفت و مشخص شد که این اقدام توسط دختری که او 
هم حدود 15 سال سن دارد در حال انجام است. هماهنگی های 
قضایی در ادامه صورت گرفت و متهم پرونده در حوالی شهرک 
شهید رجایی شناسایی و در مقر پلیس حاضر شد. وقتی شاکی 
پرونده با متهم روبه رو گردید معلوم شــد کــه عامل این اقدام 

غیراخالقی همکالسی اش است!

  انتقام کودکانه و بازی با آبروی همکالسی!
در ادامه متهم دلیل ســاخت اکانت جعلی با هویت متهم را این 
گونه بیان داشت و گفت: من و شاکی با هم در یک کالس درس 
می خوانیم. چند روز پیش بر سر مسئله ای پیش پا افتاده با هم 

اختالف نظر پیدا کرده و قهر کردیم.
در ادامه برای انتقام از شاکی یک سیم کارت خریدم و با تصاویر 
او در شبکه های اجتماعی اکانت ساختم و دست به این اقدام زدم. 
بعد از آن هم آدرس مغازه دایی دوستم را به افراد مختلف می دادم. 
در حالی که متهم پرونده مدعی بود هرگز تصور نمی کردم پلیس 
من را شناســایی کند و از رفتار خود پشــیمان بود، انجام دیگر 

مراحل انتظامی پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت.

  مراقب فرزندان خود باشید
در همین خصوص سرهنگ جواد جهانشیری؛رئیس پلیس فتای 
خراسان رضوی به شهروندان توصیه کرد: خانواده ها می بایستی 
بیشــتر روی رفتارهای اجتماعی فرزندان خود کنترل و نظارت 
کنند، اگر در رفتار عادی و روزانه فرزندشــان تغییراتی مشاهده 
می کنند به دنبال دلیل آن بروند، تنها ماندن فرزندان در فضای 
 مجــازی آن هم بــدون کنترل می تواند عواقب ناخوشــایندی 

در پی داشته باشد. 

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
تخصیص ارز دولتی به »رژ لب« 

و »الک« تکذیب می شود

ایسنا: سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره 
بــه برخی اخبار مبنی بر تخصیص ارز دولتی 
به فراورده های آرایشــی و بهداشتی نظیر رژ 
لب، الک و...، گفت: هیچ گونه ارزی از طریق 
ســازمان غذا و دارو به فراورده های آرایشی و 

بهداشتی تخصیص پیدا نکرده است.
دکتــر کیانوش جهانپور گفــت: هیچ یک از 
فراورده های آرایشــی و بهداشتی جزو اقالمی 
که از ارز ترجیحی استفاده کنند، نیستند و به 
هیچ وجه هم چنین مجوزی برایشان از سوی 

سازمان غذا و دارو صادر نمی شود.
وی افزود: سازمان غذا و دارو بحث تخصیص 
ارز دولتــی را صرفــاً با معرفی شــرکت های 
واردکننده مواد اولیه دارویی، داروها و تجهیزات 
و ملزومات ضروری پزشکی پیش می برد. در 
حوزه سایر فراورده ها و کاالهای سالمت محور 
اعم از فراورده های غذایی و... که حتی ممکن 
است ارز ترجیحی هم بگیرند یا اقالم دیگری 
مانند کاالهای آرایشی و بهداشتی، مکمل ها 
و فراورده هــای طبیعی و ســنتی که محل 
ارتزاقشان از ارز ترجیحی نیست، به هیچ وجه 
ســازمان غذا و دارو در زمینه تخصیص ارز به 

این حوزه ها ورود ندارد.

سرپرست آموزش متوسطه وزارت 
آموزش  و پرورش خبر داد

تصمیم گیری اردوی مطالعات 
نوروزی بر عهده  شورای 

مدرسه و والدین است

فارس: عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت 
آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش با 
اشــاره به برگــزاری اردوی مطالعات نوروزی 
در برخی مدارس، اظهار کرد: سیاســت های 
آموزش  و پرورش تأکید دارد فضای مدارس، 
کنکور زده نشود البته مدیریت اوقات فراغت 
دانش آموزان برعهده  شورای مدرسه و والدین 
است. وی افزود: برخی از دبیرستان های دوره 
دوم بــرای دانش آموزان در تعطیالت نوروزی  
کالس های آمادگی کنکــور برگزار می کنند؛ 
شرکت در این کالس ها کامالً داوطلبانه است 
و حتماً باید در شــورای مدرسه این تصمیم 
گرفته شود که اردوی مطالعاتی در ایام نوروز 
برگزار شود.عمادی با بیان اینکه فرصت حضور 
در طبیعت و اســتفاده از مواهب خداوندی را 
از دانش آموزان نگیریــم، گفت: مجوز اردوی 
مطالعات نوروزی را معاونت پرورشی و فرهنگی 
صــادر می کند، اما توصیــه می کنیم فرصت 

تعطیالت فقط صرف آموزش نشود.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:
اسکان فرهنگیان در مدارس 

را از سر ناچاری پذیرفته ایم

خانه ملت: سیدحمایت میرزاده؛ سخنگوی 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره 
استفاده از مدارس برای اسکان فرهنگیان در 
نوروز گفت: اســتفاده از مدارس برای اسکان 
مسافران درست نیست و البته از سر ناچاری 
اســت؛ نه مدارس جای مناسبی برای اسکان 
خانواده هاست و نه در شأن مسافران بخصوص 
فرهنگیان است که بخواهند برای اقامت چهار 

پنج روزه خود در مدارس اقامت کنند.
وی افزود: این موضوع نشان از آن دارد که به 
مســائل رفاهی فرهنگیان توجه الزم نشده تا 
آن ها اگر سالی یکی دو بار مسافرت می روند، 
این قدرت و توان مالی را داشــته باشــند که 
از هتل و اماکن مرفه و معتبر در ســفر خود 
آموزش  کمیسیون  کنند.سخنگوی  استفاده 
و تحقیقــات مجلس ادامه داد: از ســویی به 
دنبال آن هســتیم که بخش خصوصی برای 
ســرمایه گذاری هتل آپارتمان وارد شــود و از 
ســوی دیگر باید رفاه الزم را برای خانواده ها 
ایجاد کنیم.وی ادامه داد: البته باید از آموزش 
و پرورش تشکر کرد،زیرا در بسیاری از مدارس 
امکانات رفاهــی الزم را ایجاد کرده اند؛ یعنی 
اینگونه نیست که مســافران در کالس درس 
اقامت کنند، بلکــه در بازدیدهایی که انجام 
شده مشاهده کردیم امکاناتی را برای اسکان 

خانواده ها در مدارس ایجاد کرده اند.

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

 رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد کشف محموله عظیم کاالی قاچاق با هوشیاری پلیس

خط قرمز: فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف 
24 تن مــواد محترقه قاچاق از یک دســتگاه 

کانتینر به ارزش 12۰ میلیارد ریال خبر داد.
سردارعزیز اله ملکی در تشریح این خبر گفت: 
مأموران پلیس آگاهی استان هرمزگان با انجام 
اقدامات فنی و اطالعاتی از اقدام قاچاقچیان مبنی 
بر انتقال محموله بزرگ مواد محترقه توسط یک 
دســتگاه کانتینر 4۰ فوتی از شهرستان قشم 
مطلع و پیگیری موضــوع را به صورت ویژه در 
دستورکار خود قرار دادند. وی افزود: قاچاقچیان 
قصد داشتند با شــیوه و شگردهای خاص و از 
طریق مبادی غیرمجاز، کاال را از استان هرمزگان 
به اســتان های مرکزی کشــور انتقــال دهند 

که ســریعاً اکیپی از مأمــوران پلیس آگاهی با 
هماهنگی مقام قضایی به شهرستان قشم اعزام 
و کانتینر فوق را که بخشی از آن به داخل لنج 
منتقل  شده بود، توقیف کردند. این مقام ارشد 
انتظامی خاطرنشان کرد: در بازرسی از کانتینر و 
لنج توقیفی، 24 تن مواد محترقه قاچاق کشف و 
سه متهم تاکنون در این زمینه دستگیر شده اند. 
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه 
ارزش محموله مکشوفه برابر اعالم کارشناسان 
12۰ میلیــارد ریال برآورد شــده، گفت: تهیه، 
ساخت و فروش هرگونه موادمحترقه و منفجره 
ممنوع بوده و در صورت مشاهده با متخلفان برابر 

قانون برخورد می شود.

میزان: رئیس پلیس تهران بزرگ، از کشــف 
بیش از 1۶ هزار و 5۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز 

احتکار شده در این شهر خبر داد.
ســردار حســین رحیمی در تشریح چگونگی 
کشف این محموله اظهار داشت: در پی کسب 
اخبار اولیه پیرامون فروش غیرمجاز گوشت طرح 
تنظیم بازار توســط فردی به هویت مشخص، 
تحقیقات در این خصوص در دستورکار معاونت 
نظارت براماکن عمومی پلیس امنیت عمومی 
تهران بزرگ قرار گرفت. وی ادامه داد: با حصول 
اطمینان از صحت خبر اولیه، مأموران نظارت 
بر اماکن پلیس امنیت عمومی فاتب در مرحله 
اول موفق به کشــف و توقیف 1۶۰۰ کیلوگرم 

گوشت گوسفندی شدند و در ادامه محل دپو 
و نگهداری محموله اصلی گوشت احتکار شده، 
در ســردخانه ای بزرگ در منطقه  شــور آباد 
کهریزک شناسایی شد که بالفاصله تیم ویژه ای 
از معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
عمومی تهران بزرگ به این محل اعزام و بیش 
از 15 تن انواع گوشت که می بایست در شبکه  
بازار به منظور تعادل بخشی به قیمت گوشت 
قرمز توزیع می شد، کشف و توقیف شد.فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ گفت: در حال حاضر پیگیر 
آن هستیم هرچه ســریع تر تشریفات قانونی 
توزیع محموله در بازار صورت پذیرد تا محموله 

به دست مصرف کننده اصلی برسد.

کشف بیش از ۱۶ هزار کیلو گوشت احتکار شده24 تن مواد محترقه در هرمزگان کشف شد
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روزنامـه صبـح ایـران

تولید نانو لیپوزوم هایی با کاربرد انجماد سلول های بنیادی و دارورسانی هدفمند    ایسنا : محققان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نانو لیپوزوم های حساس به سرما را تولید کردند 
که از آن می توان در انجماد سلول های بنیادی و همچنین برای درمان سرطان استفاده کرد. این نانو لیپوزوم ها قابلیت رهایش دارو با کاهش درجه حرارت را دارند و از آن  ها می توان در ساخت نگهدارنده های انجماد 

رسانی، درمان سرطان، انجماد اسپرم، جنین و  مراکز اصالح نژادی دامپروری قابل کاربرد است. سلول های زنده مانند اسپرم، جنین و دارو رسانی استفاده کرد. این محصول در صنایع داروسازی در حوزه دارو

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

اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  اخیراً  پیشرفت    
گزارشی با موضوع دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی منتشر 
کرده است که به واسطه اعتبار این مرکز پژوهشی مرور این گزارش 
از اهمیت به سزایی برخوردار است. از همین رو مهم ترین نکات این 

گزارش استخراج و در متن ذیل قابل مطالعه می باشد.
 این گزارش در مقدمه خود با نشــان دادن تضاد میان اصالحات 
نهادی و استبداد سیاسی، انقالب اسالمی را مسیر پایان استبداد 
و در نتیجه آشــتی با اصالحات نهادی در اقتصاد دانسته است. در 
ادامه مهم ترین مطالب این گزارش از دستاورهای اقتصادی انقالب 

اسالمی مرقوم گردیده است.
 

1-  بر اساس این گزارش شاخص امید به زندگی از حدود 50 سال 
در اواخر دوره پهلوی به بیش از 70 سال در 
سال های اخیر افزایش پیدا کرده است. مرجع 
اطالعات مربوط به دوره پهلوی کتاب ایران 

بین دو انقالب نوشته آبراهامیان می باشد. 

2- پس از انقالب اســالمی رتبــه ایران در 
شاخص توسعه انسانی با نمره 0/57 در بین 
کشورهای رده ضعیف بود، اما در حال حاضر 
با نمره 0/80 خود را به جمع کشورهای قوی 

رسانده است. 

3- روند افزایش تولید ســرانه از سال 1357 
که 6.4 هزار دالر بود به 20 هزار دالر در سال 
1397 رســید. این در حالی است که هشت 

سال دفاع مقدس و چندین سال تحریم پیاپی برمسیر رشد بهتر 
این شاخص اصطکاک ایجاد کرد.

 
4- شاخص بعدی شاخص توزیع درآمد یا ضریب جینی می باشد. 
نمره این شاخص بین اعداد صفر و یک می باشد. هر چه این شاخص 
به عدد یک نزدیک تر باشد به معنی اختالف طبقاتی بیشتر میان 
اقشار جامعه است و هر چه به صفر نزدیک تر باشد نشان از توزیع 
عادالنه درآمدها در یک کشور دارد.آمار مربوط به ضریب جینی از 
ســال 1348 در ایران وجود دارد. در سال 1348 این ضریب برای 
ایران دارای نمره 0/44 بود که تا سال 1354 این شاخص به 0/50 
می رســد و توزیع درآمدها در کشور وخیم تر می شود. اما با وقوع 
به بهبود می گذارد. به طوری که در  انقالب اسالمی این شاخص رو 
سال 1359 نمره ایران در این شاخص به 0/40 بهبود پیدا می کند. 
همچنین در سال 1389 این شاخص به بهترین نمره خود یعنی 
0/38 رسید و می توان گفت توزیع ثروت در کشور با وجود افزایش 

بیش از دو برابری جمعیت وضعیت بهتری پیدا کرد.

 5- توسعه سراسری مکانیزاسیون بانکی و افزایش دسترسی طبقات 
مختلف مردم شــهر و روستا به خدمات بانکی و توسعه سراسری 
شبکه شتاب از دیگر دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی است. 
به طوری که در سال 1396 روزانه 74 میلیون تراکنش با کمترین 
خطا در میزان پردازش در شبکه بانکی کشور توسط مردم صورت 
گرفته است. این موفقیت موجب شده که ایران در گزارش های بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول از منظر شاخص های دسترسی به 
سیستم های پرداخت در ردیف کشورهای توسعه یافته و در رتبه 
اول منطقه قرار بگیرد. همچنین بر اســاس گزارش بانک جهانی 
استفاده ایرانیان از اینترنت بانک در بین 146 کشور در رتبه 29 و 

در ردیف کشورهای منطقه یورو قرار دارد.

6- یکي از مهم ترین دســتاوردهای انقالب اسالمی 
در حوزه اقتصاد، توســعه بازار ســرمایه بوده است، 
وظیفه بازار سرمایه تأمین مالي بنگاه هایي است که در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي فعالیت دارند. تأمین مالي 
از طریق بازار سرمایه عالوه بر آنکه هزینه مالي کمي 
براي بنگاه دارد، مشارکت هاي مردمي را هم افزایش 
مي دهد و حجم نقدینگي را در مســیر صحیح خود 
قرار مي دهد. بازار سرمایه قبل از انقالب اسالمي بسیار 
کوچک و محدود بود و عمده رشد بازار سرمایه مربوط 
به سالیان پس از انقالب است، به طوری که شاخص 
کل بازار از 11 هزار در ســال 1381 به 160 هزار در 
سال 1397 افزایش پیدا کرده است. همچنین ارزش 
بازار از حدود 12 هــزار میلیارد تومان به 600 هزار 

میلیارد تومان در این سال ها رسیده است.

7- دستاورد اقتصادی دیگر انقالب اسالمی بهبود شاخص نفوذ 
بیمه در کشــور بوده اســت که از 0/53 درصد به 2/3 درصد 
افزایش یافته اســت. یعنی بعد از انقالب اسالمی، شاخص نفوذ 
بیمه که امکان انتقال ریسک را برای مردم فراهم می کند بیش 
از چهار برابر شده است. همچنین روند نسبت خسارت در سال 
1357 برابر با 0/46 درصد بوده که در سال 1396 به 61 درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. افزایش نسبت خسارت بدین معنی 
است که شــرکت های بیمه گذار در ازای ســود کمتر خدمات 

بیشتری به مردم ارائه داده اند.

8- در سال های پس از انقالب اسالمی با وجود تحریم و جنگ، 
تجارت خارجی ایران پیشــرفت قابل توجهی داشــته است. به 
طوری که صادرات غیرنفتی ایران از 543 میلیون دالر در سال 
1357 به حدود 47 میلیارد دالر در ســال 1396 رسید. یعنی 
میــزان صادرات غیر نفتی در طول 40 ســال بیش از 86 برابر 

شــده اســت. همچنین ارزش تجارت کاالی ما با کمتر از 11 
میلیارد دالر در ســال 1357 به حــدود 100 میلیارد دالر در 
سال 1396 رسید. به عالوه اینکه پس از انقالب 139 توافقنامه 
گمرکی و بازرگانی با کشــورهای مختلف منعقد شد که نشان 
از اهمیــت و برونگرایی ایران در اقتصاد جهانی دارد. یکی دیگر 
از دســتاوردهای مهم انقالب اسالمی در حوزه تجارت خارجی، 
کاهش بروکراسی اداری و تجاری و استفاده از اسناد الکترونیکی 
و راه اندازی سامانه های گمرکی و تجاری برخط است که توانسته 
ضمــن کاهش زمان و هزینه تجارت و بهبود فضای کســب و 
کار، گامی مهم برای شفاف ســازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و قاچاق کاال در کشــور بــردارد. از رویکردهــای مهم انقالب 
اســالمی در موضوع بازرگانی توجه بــه معافیت ها و تخفیفات 
 تجاری مرزنشــینان بوده است که مترادف با رویکرد عدالتخانه 

انقالب اسالمی در مدیریت اقتصادی کشور می باشد.

9- بــا وجود رابطه بســیار خــوب رژیم پهلوی بــا غرب، اما 
ســرمایه گذاری خارجی در هیچ ســالی قبل از سال 1357 به 
بیش از یک میلیارد دالر تجاوز نکرد؛ اما پس انقالب اســالمی 
و باوجود فشارهای گوناگون سیاسی و اقتصادی بر روابط مؤثر 
کشور، در سال 1395 میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بیش 
از 5 میلیارد دالر بوده است و از سال 1380 تا کنون هیچ سالی 
میزان جذب ســرمایه گذاری خارجی ایران کمتر از 2 میلیارد 

دالر نبوده است. 

10- اتکای بودجه به نفت در اواخر دوره رژیم پهلوی بیش از 
75 درصد بود، اما پس از انقالب اســالمی و با ایجاد صندوق 
توســعه ملی در ســال 1389 تالش شد بخشی از درآمدهای 
نفتی به ســرمایه گذاری های ماندگار تبدیل شــود و ســهم 
این منابــع در بودجه عمومی به 32 درصد در ســال 1397 
کاهش یابد. یعنی در طی 40 ســال میزان وابســتگی بودجه 
بــه درآمدهای نفتی بیش از 43درصد کاهش پیدا کرد. البته 

کمترین میزان وابســتگی بودجه به نفت در ســال 1395 
رقم خورد که فقط 27 درصد بودجه عمومی کشور به نفت 
وابســته بود. الزم به ذکر اســت که تاکنون بیش از 100 
میلیــارد دالر از درآمدهای نفتی جهت تخصیص به بخش 
خصوصی توانمند، بخش عمومــی غیردولتی )حداکثر 20 
درصد منابع( و تعاونی ها، به صندوق توسعه ملی واریز شده 
است و این موضوع از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی در 
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع کردن اقتصاد 

به شمار می رود. 

11- یکی دیگر از دســتاورهای انقالب اســالمی توســعه 
اقتصاد دانش بنیان در کشــور بوده اســت. به طوری که تا 
ســال 1397 بیش از 4000 هزار شــرکت دانش بنیان در 
کشور ایجاد شده اســت که حاصل این مهم ایجاد اشتغال 
برای بیش از 127 هزار نفر پژوهشگر بوده است و همچنین 
درآمدی بیش از 33 هزار میلیارد تومان را این شــرکت ها 
به همراه داشته اند. همچنین در شاخص »اچ« که به کیفیت 
مقاالت تولیدی مرتبط اســت ایران از نمره 28 در ســال 
1356 به 257 در ســال 1396 رســیده است که منجر به 

کسب رتبه 42 در میان 239 کشور جهان شده است. 
با اینکه انتقاداتی به شــرایط موجــود وجود دارد و با دقت 
و هوشــمندی بیشــتر می توانســتیم در جایگاهی بهتر از 
جایگاه کنونی در اقتصاد جهانی باشــیم، اما دستاوردهای 
بزرگ اقتصادی پس از انقالب اســالمی در مقایسه با رژیم 
پهلوی را هم نباید نادیده گرفت و با افتخار به عملکرد خود، 
مسیر پیشرفت را امیدوارانه ادامه دهیم. مسیری که شرایط 
را تقریباً برای بروز هر اســتعدادی فراهم کرده اســت. در 
واقع انقالب اســالمی توانست انحصار امکان پیشرفت برای 
اقشــاری خاص بشکند و امکان پیشــرفت و بروز استعداد 
بــرای همه مردم را فراهم کند و قطعاً مهم ترین دســتاورد 

انقالب اسالمی همین اتفاق مهم است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره اقتصاد ایران در 40 سال اخیر چه می گوید؟

11 دستاورد کالن اقتصادی را بهتر بشناسید

ُمسکن های لیبرالیسم اقتصادی دیگر اثر ندارد 
 بیانیه اخیر رهبر معظم انقالب به مناســبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی و ورود جمهوری اســالمی به فصل جدیدی از زندگی را باید چیزی 
فراتر از یک بیانیه و تحت عنوان مانیفســت جمهوری اسالمی برای دهه های 
آینده دانست. مانیفســتی با محوریت تداوم اصول و چارچوب های دهه های 
گذشــته، ایجاد تحول و اصالح ایــرادات با محوریت اســتفاده از متفکران، 
کارگزاران و مدیران جوان و ترســیم خط روشنی برای 40 ساله دوم انقالب 
اسالمی. در این میان اگر جوانان را کلیدواژه اصلی این بیانیه بدانیم این سؤال 
مطرح اســت که چرا جوانان قرار اســت و باید محور و مرکز اصلی گام دوم 
انقالب باشند؟ سپردن کار چه در بعد تصمیم سازی و تصمیم گیری و چه در 
بعد اجرا و عمل به جوانان چه برایندی برای انقالب و موفقیت انقالب اسالمی 

در گام دوم خواهد داشت؟ 
شــکی نیست که گام دوم انقالب عالوه بر حفظ اصول رعایت شده از ابتدای 
انقالب تا کنون نیازمند ایجاد تغییرات و اصالحاتی اســت. تغییراتی که البته 
ساختارهای مورد نیاز آن درگام اول فراهم شده و در گام جدید برای تحقق و 
عملیاتی شــدن اصالحات مورد نیاز و اتمام کارهای نیمه تمام و آغاز اقدامات 

جدید و اصیل، انقالب اسالمی نیازمند عالمانی جسور است. 
کســانی که هم دانش ایجاد تغییر و تحول در ساختارها را داشته و هم عالوه 
برعلم و فهم و به روز بودن از جســارت و شجاعت کافی برای تحقق این امور 
برخوردار باشند. جســارت در کنار به روز بودن دو ویژگی عمده ای است که 
جوانان به واسطه شرایط سنی و حاالت روحی خود بیش از سایر افراد از آن 
 برخوردارند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: »برای همه چیز می توان 
طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اّما شــعارهای جهانی این انقالب 
دینی از این قاعده مستثنا اســت؛ آن ها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند 
شــد، زیرا فطرت بشــر در همه  عصرها با آن سرشته اســت. آزادی، اخالق، 
معنویت، عدالت، اســتقالل، عّزت، عقالنّیت، برادری، هیچ یک به یک نســل 
و یک جامعه مربوط نیســت تا در دوره ای بدرخشــد و در دوره ای دیگر افول 
کند.« واقعیت این است که هر مدل، نظام و مکتبی در سراسر تاریخ به واسطه 
ایرادات و تناقضاتش با نیازهای بشــر و صد البته به واســطه تدریجی بودن 
علم بشــر، تاریخ مصرف داشته و پس از مدتی تداوم وضع موجود غیر ممکن 
می نماید و آن مکتب فکری با اضمحالل تدریجی مواجه شده و کنار گذاشته 
می شود. حرکت جهان از اقتصاد دوران باستان به مکاتبی چون مرکانتالیسم 
و جایگزینــی فیزیوکرات ها به جای مرکانتالیســت ها و ســپس تولد اقتصاد 
متعــارف تحت عنوان اقتصاد کالســیک با نگارش کتــاب ثروت ملل و ده ها 
مکتب اقتصادی از مارکسیســم تا.... یکی پس از دیگری نشانگر به بن بست 
رسیدن مکاتب فکری از جمله مکاتب اقتصادی مرسوم در دنیاست. موضوعی 
که دلیل اصلی آن الهی نبودن این مکاتب اســت، چــرا که یگانه نظامی که 
پس از میلیاردها ســال همچنان به کار خود ادامه می دهد نظام هستی است 
و هر نظامی که قصد مانایی داشته باشد باید بر پایه نظام الهی حرکت کند. 
ســقوط مکتب کمونیسم به واسطه نادیده گرفتن شاخص مهم انگیزه در امر 
تولید و تعریف ناصواب از عدالت و... سبب شد خیلی زود و با گسترش مشاغل 
و فعالیت های اقتصادی و گسترش نارضایتی های اجتماعی کنار گذاشته شده 
و رسماً پایان کار خود را اعالم کند. از سوی دیگر مکتب لیبرالیسم اقتصادی 
که در قریب به بیش از 80 ســال اخیر با ده ها بحران عظیم و پیچیده مواجه 
بوده اســت با تزریق ُمســکن ها و درمان های مقطعی و گاهاً عدول و خروج 
از چارچوب های تعیین شــده تاکنون با وجود مشــکالت ساختاری در حال 
دســت وپازدن است و شــواهد و قرائن نشــان می دهد این مدل اقتصادی 
)سرمایه داری( نیز مانند ســایر مکاتب اقتصادی آزمایش شده طی چند صد 

سال اخیر به تاریخ خواهد پیوست. 
گام دوم انقــالب اســالمی را باید موعــد حضور جوانان عالــم و متدین در 
عرصه های تصمیم ســازی، تصمیم گیری و اجرا دانست؛ گامی که با استفاده 
از تجربیات و ماحصل راه طی شــده در 40 ســال گذشته آغاز تحقق دولت 

اسالمی در مقام عمل باشد.

با دقت و هوشمندی 
بیشتر می توانستیم 
در جایگاهی بهتر 
از جایگاه کنونی در 
اقتصاد جهانی باشیم، 
اما دستاوردهای بزرگ 
اقتصادی پس از انقالب 
اسالمی در مقایسه 
با رژیم پهلوی را هم 
نباید نادیده گرفت

بــــــــرش
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آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل داخلی کاال میثم ترابر مژن آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 337 و شناسه ملی 10860031281
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1397,09,01 و برابر نامه ش��ماره97,1564مورخ97,12,7 انجمن 
صنفی کارفرمائی ش��رکتها وموسس��ات حمل و نقل شهرس��تان خ��واف تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای عارف جالل��ی زاده کد ملی 
0937685097 - آق��ای رمضانعل��ی قربان��ی مژن آب��ادی کدملی0769331076 - آق��ای حمید جاللی زاده کد مل��ی 3610070897 به 
س��مت اعضاء هئیت مدیره برای دو س��ال انتخاب گردیدند - بازرس اصلی : خانم زهرا جالل زاده کد ملی 3621037926 و بازرس 
علی البدل : خانم طاهره رش��ید کد ملی 0938785400 برای مدت یکس��ال مالی تعیین ش��دند -روزنامه قدس جهت درج آگهی و 

دعوتنامه های شرکت تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )414737(
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آگهی تغییرات شرکت مشهد ثبات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4131 و شناسه ملی 10380200241
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,08,01باعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور 
به حس��اب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ. 850,000,000 ریال ازحساب بدهی شرکت 
کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح میگردد ماده 5 اصالحی سرمایه شرکت مبلغ 

1,000,000,000 ریال منقسم به 100,000 سهم 10,000 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414743(
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یادداشت

میثم مهرپور کارشناس اقتصاد 
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

کدخدایی: دعوت و پاسخ خواهی از مسئوالن بر اساس وظایف قانونی خبرگان است   سیاست: سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به برخی ادعاها که دعوت از وزیر اقتصاد توسط مجلس خبرگان 
را بی ارتباط با وظایف این مجلس دانسته بود، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »دعوت از مسئوالن کشوری و لشکری بر اساس رویه ای قدیمی و مطابق با آیین نامه داخلی خبرگان، به منظور اطالع نمایندگان 

مردم در خبرگان از اوضاع و احوال کشور و انتقال دغدغه های مردم به مسئوالن و پاسخ به مردم صورت می گیرد و نه تنها خالف قوانین نیست که برای انجام وظایف قانونی نیز ضروری است«.

سعید جلیلی پیش از خطبه های نماز جمعه:
تحلیل های فلج کننده بدتر از تحریم های فلج کننده است

فارس: ســعید جلیلی، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، پیش از خطبه های 
نمازجمعه دیروز تهران گفت: برای طی مســیر پرشتاب انقالب در گام دوم، نهادهای 
عمومی اهمیت ویژه ای دارند که یکی از آن ها نماز جمعه است. نمازجمعه باید قرارگاه 
انقالب باشد؛ باید میعادی باشد برای نیروهایی که دغدغه انقالب را دارند تا اگر در صحنه 
کشــور نیروهای ارزشمندی وجود دارند، هر هفته شناسایی و از آن ها قدردانی  شود. 
همچنان که اگر مشکالتی در کشور وجود دارد در نمازجمعه باید سؤال شود و توضیح 
خواسته شود تا نمازجمعه کانونی بشود برای نشاط اجتماعی یک منطقه و آنچه در یک 
هفته باید شکل بگیرد. مردم باید حرف های صادق انقالب و تحلیل های درست را در 
نمازجمعه به عنوان قرارگاه فرهنگی بشنوند. اینکه نمازجمعه مورد حمله بدخواهان قرار 
می گیرد برای همین است. آن ها می ترسند، چون این نمازجمعه است که به مردم نشاط 
و امید می دهد و مبنای محاســباتی صحیح را نشان می دهد. چرا نماز جمعه اهمیت 
دارد؟ در همین پیام گام دوم، رهبر معظم انقالب می فرمایند، باید برای پیمودن گام دوم 
دچار تحلیل سراپا غلط نشویم. کاری که امپراتوری رسانه ای دشمن انجام می دهد این 
است که تحلیل سراپا غلط ارائه می دهد. نمازجمعه می تواند در سراسر کشور تحلیل های 
سراپا غلط را نشان دهد. اگر می خواهیم حرکت درستی انجام دهیم، برخی مواقع تحلیل 
فلج کننده، بدتر از تحریم فلج کننده اســت؛ چون توان ملت را زمینگیر می کند.امروز 
بســیاری از مردم می پرسند، ریشه این مشکالت چیست و آیا حل می شود؟ اگر یک 
تحلیل غلط شکل بگیرد و فهم صحیح از مشکالت نداشته باشیم، تحلیل های غلط به 
خورد ملت داده می شــود؛ اینکه اگر فالن مشکالت وجود دارد به خاطر فالن موضوع 
سیاسی و فالن تحریم است و اگر به فالن کنوانسیون بپیوندیم، مشکل حل می شود. 
اینجا باید به تحلیلی درست که مورد فهم و اجماع همه باشد دست پیدا کنیم. از عزیزان 
دولت خواســته ایم که همین را بیان کنند که امروز مشکالت اقتصادی چه میزان با 
مســائل مدیریت و اشکاالت دستگاه های اجرایی و چه میزان آن به تحریم های ثانویه 
مرتبط است و چه میزان به فالن کنوانسیون ربط دارد. اینجاست که باید تحلیل درست 
داشته باشیم. اکثر صاحبنظران بیان می کنند نزدیک به 80 درصد مشکالت ناشی از 
برخی سوءمدیریت ها و سوءتدبیرها و مشکالت دستگاه های اجرایی- اداری است، این 
نگاه، یک نوع راه حل را در برابر ما قرار می دهد. عمده 20 درصد باقیمانده مشکالت به 
تحریم های ثانویه آمریکا و کارهایی که این کشور یکجانبه انجام می دهد برمی گردد و 
بخش اندکی مرتبط با سایر مسائل است. اگر این توصیف صحیح را نداشته باشیم، در 
راه حل هم دچار خطا می شویم.برخی می گویند باید بهانه را از دشمن بگیریم. دوستانی 
که این نگاه را دارند، می گویند بهانه بیشتر به آن ها ندهیم. سؤال این است که آیا بهانه 
ندادن می تواند مشکالت را حل کند؟ آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۴ بار اعالم کرده که 
ایران تمام تعهدات خود در برجام را انجام داده است. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که 
آمریکا کالً از برجام خارج شد. اروپا که ادعای حمایت از حقوق بین الملل دارد، با گذشت 
بیش از ۱0 ماه هنوز حاضر نشده اقدام عملی انجام دهد و حتی در موضع سیاسی حاضر 
نیست بگوید رفتار آمریکا نقض برجام است و آن را محکوم کند و حداکثر اظهار تأسف 
می کند. آیا می توانیم بگوییم گفت وگوها را با کسانی که این گونه رفتار می کنند، به امید 

حل مشکالت ادامه دهیم؟

 بستن تنگه هرمز به شکل اقتصادی نه نظامی
وی ظرفیت عظیم نیروی جوان را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر به وسیله همین جوانانی 
که پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس را ســاختند، چند پتروپاالیشگاه ایجاد کنیم، نه تنها 
احتیاجی به فروش نفت نخواهیم داشت، بلکه با تبدیل آن به فراورده، می توانیم هزاران 
شغل ایجاد کنیم و ارزآوری داشته باشیم. در آن صورت، تنگه هرمز را نه به شکل نظامی، 
بلکه به شکل اقتصادی می توانیم ببندیم؛ یعنی با تبدیل شدن به قطب صنعتی اجازه 
نخواهیم داد نفت از اینجا خارج شود و حتی نفت منطقه را می توانیم بخریم و تبدیل به 
فراورده کنیم.وی خاطرنشان کرد: کل صادرات ما به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، آن هم 
در زمانی که می گفت تحریم نیست و می خواهم با شما روابط اقتصادی داشته باشم، برابر 
نصف صادرات ما به افغانستان بود. بنابراین باید از فرصت  کشورهای همسایه به خوبی 
استفاده کنیم.جلیلی با بیان اینکه یک زمانی کسانی بر اساس محاسبات اقتصادی شان 
می گفتند، بابت هر روز تحریم، ۱۷0 میلیون دالر ضرر می کنیم، اظهار داشــت: امروز 
هما ن ها می گویند 80 درصد مشکالت مربوط به ضعف های اجرایی و سوءتدبیرهاست. 

آن وقت محاسبه این چگونه می شود و عدد ضرر آن چقدر است؟ 

رزمایش  منصورزاده   بهنام  سیاست/   
نیروی  رزمی   - تهاجمی  پهپاد  بزرگ 
با  انقالب اسالمی  هوافضای سپاه پاسداران 
نام »الی بیت المقدس ۱« صبح پنجشنبه در 
منطقه عمومی خلیج فارس برگزار شد. 50 
فروند RQ ۱۷0 ایرانی به صورت همزمان 
در » الی بیت المقدس۱« به پرواز درآمدند 
این  آمیز  موفقیت  برگزاری  به  توجه  با  و 
رزمایش، اکنون نیروی هوافضای سپاه صاحب 
بزرگ ترین ناوگان پهپاد بمب افکن تهاجمی 
با  رزمایش  این  می شود.  محسوب  منطقه 
حضور سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید، 
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا 
)ص(، سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
امیرعلی  پاسدار  سرتیپ  سردار  اسالمی، 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و 
جمعی دیگر از فرماندهان عالی رتبه نیروهای 
مسلح در منطقه عمومی خلیج فارس برگزار 
شد. پهپادهای تهاجمی در این رزمایش برای 
بار موفق شدند همزمان در یک  نخستین 
عملیات تهاجمی - رزمی، در فاصله بیش از 
۱000 کیلومتر دورتر از هدف پرواز و در یک 
زمان مشخص با حضور روی اهداف از پیش 
تعیین شده، آن ها را با دقت باال مورد اصابت 

قرار داده و منهدم کنند.

 احساس حقارت آمریکایی ها 
از پرواز ده ها فروند پهپاد ایرانی

سرلشــکر غالمعلی رشید در این رزمایش با 
بیان اینکه امروز شاهد قوی ترین رزمایش های 
نیروی هوافضای سپاه با نام الی بیت المقدس 
بودیم، گفت: آمریکایی ها باید با دیدن پرواز 
ده ها فروند هواپیمای بدون سرنشین نیروی 
هوافضای ســپاه که از نقاط مختلف به یک 
نقطه به عنوان پایگاه نمادین دشمن هجوم 
آورده و اهــداف خــود را به طور دقیق مورد 
اصابت و انهدام قرار دادند، احســاس حقارت 

و شرمساری کنند.

 تحریم ها جواب داد!
ســردار حسین سالمی، جانشــین فرمانده 

کل ســپاه نیــز با تحســین اقــدام و اراده 
نیروی هوافضای ســپاه در این قدرت نمایی 
خاطرنشان کرد: تحریم جواب داد و برخالف 
آمــال و آرزوهای پوچ و شــیطانی آمریکا و 
دیگر بدخواهان ملت ایران، شاهد پرواز ده ها 
 فروند پهپاد رزمی مدرن و پیشــرفته بومی 
RQ ۱۷0 ایرانــی و پهپادهای تهاجمی - 
رزمی دیگر در یک رزمایش بزرگ و عملیات 
تهاجمــی منحصربه فرد بودیــم. وی افزود: 
نیروی هوافضای سپاه پاســداران انقالب بر 
خود می بالد کــه در خط مقدم و طالیه دار 
تولید پهپادهای پیشرفته و مدرن با ویژگی 
کامالً ایرانی و بومی در شرایط تحریم است. 
سردار ســالمی تأکید کرد: همه پرنده های 
شرکت کننده در این رزمایش، اهداف خود را 
به دقت منهدم کردند. این پهپاد ها پدیده ای 
نوظهــور در حوزه اقتــدار دفاعی و صنعت 
نظامی کشــور ما هستند که برای نخستین 
بار و به صــورت همزمان و تهاجمی در یک 
رزمایش افتخارآمیز در منطقه خلیج فارس به 

نمایش گذارده می شوند.
ســردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه در حاشیه برگزاری بزرگ ترین 
رزمایش پهپــادی این نیرو در خلیج فارس، 
با اشــاره به اینکه همه فناوری های توسعه 
این پهپادها در مرکز تحقیقات و ســازمان 
خودکفایی این نیرو طراحی، تولید و عملیاتی 
شده اســت، گفت: »یکی از ویژگی های این 
رزمایش قــدرت طراحی و برنامه ریزی پرواز 

همزمان پهپادها در یک منطقه جغرافیایی 
بســیار کوچک اســت که طلوع یک قدرت 
هوایــی جدیــد را در ایران اســالمی رقم 
زده اســت«. وی با اشــاره به اینکه نیروها و 
پرنده های شــرکت کننده در این رزمایش 
شامل یگان های پهپادی سپاه در استان های 
خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان است، 
افــزود: »پهپاد های شــرکت کننده در نقاط 
مختلف به صورت همزمان به سمت منطقه 
تعیین شده در جزیره بنی فارو حرکت کردند 
و اهداف مورد نظر را با دقت باال مورد اصابت 

قرار دادند و آن ها را منهدم کردند«.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با اشاره به 
 MQ1 شرکت برخی پهپادهای مدل مشابه
آمریکایــی در این رزمایش، تأکید کرد:» این 
اقدام سیلی محکمی به گوش استکبار است و 
به آن ها یادآوری می کند پول های گزافی که 
در منطقه هزینه می کنند، این نتایج را برای 

شما به بار می آورد«.

 واکنش ها به پرواز پهپادهای ایرانی
ساعتی پس از انتشار خبر آغاز رزمایش پهپاد 
تهاجمی - رزمی نیروی هوافضای ســپاه در 
منطقه عمومی خلیج فــارس، یک روزنامه 
صهیونیستی گزارشــی درباره هدف ایران از 
برگزاری این رزمایش منتشر کر د. »جروزالم 
پُست« در مورد » الی بیت المقدس۱« نوشت: 
»50 پهپاد ایرانی در این رزمایش به کار گرفته 
شدند و هدف از این رزمایش، نمایش دادن 

قدرت نظامی ایران است، رزمایشی که پس از 
رزمایش بزرگ دریایی در ماه فوریه و متعاقب 
انجــام آزمایش های مکرر جدید موشــک 
بالســتیک توســط ایران، در حال برگزاری 
است«. در گزارش جروزالم پست، گروهک های 
تروریستی جدایی طلب »اپوزیسیون« خوانده 
شــده اند و با اشــاره به حمله سال گذشته 
موشکی ایران به آن ها در منطقه کردستان 
عراق، عنوان شده است: »ایران سال گذشته به 
مواضع گروه های اپوزیسیون ُکرد و همچنین 
داعش در ســوریه موشک بالستیک شلیک 
کرد. )ایــران( در حال قدرت نمایی در خلیج 

فارس است«.

 موفقیت هایی که هرگز از بی بی سی و 
من و تو شنیده نمی شوند!

تعدادی از کارشناســان رسانه های وابسته 
به دولــت بریتانیا نیز هــدف از برگزاری 
این آزمایش را در مرحله اول ارســال پیام 
ایســتادگی نیروهای مسلح ایران به دولت 
آمریــکا و در مرحله بعد بــاال بردن توان 

رزمی گردان های بســیج و 
با  آن ها  بیشــتر  هماهنگی 
یگان هــای نیــروی زمینی 
ســپاه پاســداران جهــت 
اعــزام به کشــور ســوریه 
اما علی علیزاده،  دانستند!  
کارشــناس مسائل سیاسی 
مقیــم لندن در مــورد این 
دنیا  »حاال  نوشت:  رزمایش 
به تحســین بلند شــده و 
برای فرزندان ایران دســت 
قهرمانی  فرزنــدان  می زند. 
مانع  تحریم  محدودیت  که 
و  تکنولوژیــک  پیشــرفت 

علمی شان نشده. مســلماً این اخبار را از 
بی بی ســی و من و تو نمی شنوید، چون 
وظیفه ســازمانی آن ها فقط و فقط نشان 
دادن ضعف ها و ناکارآمدی های ماســت؛ با 
ایــن هدف که اعتماد به نفس ملی خود را 
از دست بدهیم و از هویت ملی خود منزجر 

شویم و احساس ناتوانی کنیم«.

رزمایش پهپادی » الی بیت المقدس 1« این پیام را درباره ایران به دنیا ارسال کرد

 تأیید صدور حکم بدوی بزرگ ترین ناوگان هواپیمای بمب افکن بدون سرنشین
برای سلمان خدادادی

سیاست:  روزهای گذشــته برخــی اخبار از 
تشــکیل دادگاه »ســلمان خدادادی« و صدور 
حکم در این مورد حکایت داشــتند که رئیس 
دادگســتری اســتان تهران با اظهاراتش این 
موضوع را تأیید کرد، ولی این حکم را غیرقطعی 
دانســت. محمدجــواد جمالــی نوبندگانی، 
ســخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس صدور حکم در مورد »سلمان خدادادی« 
را رد کــرد و گفت: تاکنون چنین موردی به 
دســت هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان 
نرســیده اســت. هیئــت نظارت بــر رفتار 
نماینــدگان با توجه بــه اختیاراتی که دارد، 
نمی تواند حکم تعلیق را صادر کند. همچنین 
اگــر حکمی برای یک نماینده صادر شــود، 
از آن  مرجع به اطالع ما خواهد رســید، اگر 
چنین موضوعی بود به ما اطالع داده می شد، 
اما تا ســه شنبه هفته جاری هیچ مطلبی در 

این خصوص به ما گزارش نشده است.
البته اخبــاری ضدونقیض در مورد این حکم 
و جزئیات آن وجود داشــت تــا اینکه دیروز 
خبرگزاری قوه قضائیه با انتشار خبری به نقل 
از غالمحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری 
استان تهران این موضوع را تلویحاً تأیید کرد.
غالمحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری 
اســتان تهران درباره حکــم دادگاه یکی از 
نمایندگان مجلس گفت: این رأی تازه صادر 
شده و غیرقطعی است. به استناد ماده ۳52 
قانون آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد 
ماده ۳5۳ همان قانون، به جهت غیر قطعی 
بودن دادنامه از بیــان جزئیات رأی دادگاه 

قانوناً معذوریم.
به گزارش فارس با توجه به اینکه اسماعیلی 
نامــی از ایــن نماینده نبرده اســت ولی به 
نظر می رســد صدور این حکــم مربوط به » 

خدادادی« است.
رکنا پیشــتر از محکومیت سلمان خدادادی، 
نماینده مجلس شــورای اسالمی به دو سال 
انفصال از خدمت و تبعید و ۹۹ ضربه شالق 
برای »ارتباط نامشــروع« از ســوی شعبه 5 
دادگاه کیفری اســتان تهران خبر داده بود. 
پرونده ای که با خودکشی یک زن مورد توجه 

افکار عمومی قرار گرفت.

حاجی زاده با اشاره 
به شرکت برخی 
پهپادهای مدل 
 MQ1 مشابه

آمریکایی در این 
رزمایش، تأکید 
کرد: این اقدام 
سیلی محکمی 

به گوش استکبار 
است

بــــــــرش

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

خبر

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــروزى متقاضيان پرونده هاى  ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مف ــتقر در اداره ثبت اس ــت حل اختالف مس هيئ
ــان و به استناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد  ــكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناس تش

نموده اند. 
ــماره 139760330002029686 مربوط به پرونده كالسه 1395114430002001057 تركان گنجى فرزند  1ـ رأى ش
ــاحت 65متر مربع پالك شماره 37  ــمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمس ــيرمحمد در قس ش
ــن آمرئى بزچلوئى خريدارى كرده  ــطه از حس فرعى از 1789 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس

است. (م الف 5400)
ــماره 139760330002029800 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002005493 يداله هفتانى فرزند  2ـ رأى ش
خسرو در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 147/30 متر مربع پالك شماره فرعى 
از 1968 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مرحوم فتح اله شاكرى توسط ابوالفضل و زهرا 

و سكينه و معصومه و محمدرضا فرزند مهدى خريدارى كرده است. (م الف 5401)
ــه 1397114430002000596 خانم نجيبه آقائى فرزند  ــماره 139760330002026156 مربوط به پرونده كالس 3ـ رأى ش
ــده به مساحت 60 متر مربع پالك شماره 52 فرعى از  ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش جالل در قس

2269 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از عباس فالح نژاد خريدارى كرده است. (م الف 5402)
4ـ رأى شماره 139760330002029608 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002001559 خانم نرگس حسين پور فشكى 
ــده بمساحت 95/50 متر مربع پالك شماره فرعى از  ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش فرزند محمد در قس

2327 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مرتضى برقعى خريدارى كرده است. (م الف 5403)
5ـ رأى شماره 139760330002029930 مربوط به پرونده كالسه 1393114430002001170 جعفر متقى فرزند على اكبر 
در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 68/10 متر مربع پالك شماره فرعى از 2277اصلى 

واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از محمود پور رحيمى خريدارى كرده است. (م الف 5404)
6ـ رأى شماره 139760330002031010 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002003199 خانم زهرا حيدرى فرزند على در 
قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت60متر مربع پالك شماره فرعى از 2191اصلى واقع در بخش 

دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از عبدالعلى بيگدلى ورثه رضا بيگدلى آذرى خريدارى كرده است. (م الف 5405)
7ـ رأى شماره 139760330002025748 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002018651 قاسم نجارى فرزند على 
در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 48 متر مربع پالك شماره 126 فرعى از 1877 

اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از عمران مهدوى خريدارى كرده است. (م الف 5406)
ــماره 139760330002029717 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002013970 محمدشيرين آبادى  8ـ رأى ش
فراهانى فرزند ولى اله در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 116/20 متر مربع پالك 
شماره فرعى از 1787 و 1788 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از رضاقلى رئيس عبدالهى 

و اصغر رئيس عبدالهى  خريدارى كرده است. (م الف 5407)
9ـ رأى شماره 139760330002028814 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002001836 خداويردى على دوست فرزند 
اله وردى در قسمتى از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 126/19 متر مربع پالك شماره 1 فرعى از 2100 

اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى / سند مالكيت مشاعى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5408)
10- رأى شماره 139760330002031099 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002001292 خانم اعظم كريمى 
پور فرزند ابوالفضل در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 144/16 متر 
مربع پالك شماره فرعى از 2374 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى / سند مالكيت مشاعى 

نبى محمدى خانقاه 135/16 سهم و تعاونى هيئت ژاندارمرى 9 سهم مى باشد. (م الف 5409)
ــماره 139760330002031037 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002018977 محمد كريمى پور  11- رأى ش
ــاع از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 144/16 متر مربع  ــه دانگ مش فرزند على در س
ــند رسمى / سند مالكيت مشاعى نبى  ــماره فرعى از 2374 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س پالك ش

محمدى خانقاه 135/16 سهم و تعاونى هيئت ژاندارمرى 9 سهم مى باشد. (م الف 5410)
ــماره 139760330002031836 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000159 غالمحسين اسمعيل غالم  12- رأى ش
فرزند محمدعلى در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 87 متر مربع پالك شماره 311 فرعى 

از 2496اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از رشيد لريائى خريدارى كرده است. (م الف 5411)
ــدى فرزند  ــه 1392114430002003570 ابوالفضل اس ــماره 139760330002030533 مربوط به پرونده كالس 13- رأى ش
ــاحت 57/87 متر مربع پالك شماره 3 فرعى  ــده بمس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش براتعلى در قس
از 2302اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از ولى همائى اكمل خريدارى كرده است. (م الف 5568)
14- رأى شماره 139760330002031184 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002000759 على اصغر اعتمادى  
فرزند حسن در قسمتى از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 73/82 متر مربع پالك شماره 204 
فرعى از 2369 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى / سند مالكيت مشاعى برابر سند 6496-

76/12/18 داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5569)
15- رأى شماره 139760330002026900 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002002561 يعقوب نصرتى فرزند 
خليل در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 117/60 متر مربع پالك 
ــند رسمى / سند مالكيت مشاعى برابر سند  ــماره فرعى از 1673 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س ش

117861-86/9/6 داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5575)
ــماره 139760330002026897 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002002559 رقيه درانى كفرانى  16- رأى ش
فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 117/60 متر مربع 
ــند رسمى / سند مالكيت مشاعى برابر  ــماره فرعى از 1673 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س پالك ش

سند 117861-86/9/6 داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5576)
ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر  ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
ــاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع  ــى به مالكين مش گردد با توجه به عدم دسترس
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را  ــليم و رس تس
به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس قانون مذكور 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)9717927
تاريخ انتشارنوبت اول:  1397/12/8 

تاريخ انتشارنوبت دوم:  1397/12/25
مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در هيئت 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 

نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــيد  فرزند خداوردى  در ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت  ــاء رش ــه پرونده 281-97 خانم بى بى نس 1-كالس

ــماره 1 فرعى از 749 اصلى  ــمتى از پالك ش ــرط تجميع با پالك 40 فرعى از 749 اصلى ) قس 60/18 متر مربع (به ش
خريدارى از مالك رسمى از مالكيت محمدحسين ثوابى

ــهم از چهار سهم سه دانگ مشاع از  ــيروان  فرزند على اكبر  در يك س ــركاء ش ــه پرونده 290-97  خانم الميرا ش 2-كالس
ــتثناء ثمن اعيان به مساحت 7462/65 متر مربع قسمتى از پالك شماره 343 فرعى از 13  ــدانگ يك قطعه باغ به اس شش

اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت على اكبر شركاء احدى از ورثه حسن شركاء و ورثه جعفر شركاء
3-كالسه پرونده 291-97  خانم الهه شركاء شيروان  فرزند على اكبر  در يك سهم از چهار سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه باغ به استثناء ثمن اعيان به مساحت 7462/65 متر مربع قسمتى از پالك شماره 343 فرعى از 13 اصلى باغات و 

حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت على اكبر شركاء احدى از ورثه حسن شركاء و ورثه جعفر شركاء
ــهم سه دانگ مشاع از  ــهم از چهار س ــيروان  فرزند على اكبر  در دو س ــركاء ش ــه پرونده 293-97  آقاى ايمان ش 4-كالس
ــتثناء ثمن اعيان به مساحت 7462/65 متر مربع قسمتى از پالك شماره 343 فرعى از 13  ــدانگ يك قطعه باغ به اس شش

اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت على اكبر شركاء احدى از ورثه حسن شركاء و ورثه جعفر شركاء
5-كالسه پرونده 294-97  آقاى محمدابراهيم شركاء شيروان  فرزند على اكبر  در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
باغ به استثناء ثمن اعيان به مساحت 7462/65 متر مربع قسمتى از پالك شماره 343 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه 

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت حسن شركاء احدى از ورثه جعفر شركاء .
6-كالسه پرونده 264-97  آقاى اسماعيل قاسمى فرزند محمد  در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 75/18 متر مربع 

قسمتى از پالك شماره 12882 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت تكتم حسينى
ــكونى به مساحت  ــدانگ يك باب منزل مس ــى فرزند على اكبر در شش ــه پرونده 208-97 آقاى مهدى سياوش  7-كالس
120/80 متر مربع قسمتى از پالك شماره 3319 فرعى از 1578 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رسمى 

از مالكيت قربانعلى سياوشى تبريان
 8-كالسه 263-97 آقاى اسماعيل اسماعيلى فخرى فرزند يحيى در ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 407/98 
قسمتى از پالك 2169 فرعى باقيمانده از 13اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ابراهيم اسماعيلى 

فخرى پيرشهيد
به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى دارند 
بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و 
رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا 
معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف 39-آ9717849
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/08   تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/12/25

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139760308001005867-1397/12/02 هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه و  1-برابر راى ش
ــنامه 27 صادره بيرجند به شماره ملى  ــماره شناس ــين به ش بالمعارض خانم فاطمه هنرمند فرزند محمد حس
ــاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت كل 551/35 متر مربع  ــبت به يك و نيم دانگ مش 0651673976 نس
تمامى پالك 2681- اصلى و قسمتى از پالكهاى يك فرعى از 2681- اصلى و 2676 – اصلى بخش يك بيرجند 

از محل مالكيت آقاى محمد حسين هنرمند و بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 
ــماره 139760308001005867-1397/12/02 هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه و  2-برابر راى ش
بالمعارض خانم معصومه  هنرمند فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه و شماره ملى 0640071953 نسبت 
به يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت كل 551/35 متر مربع تمامى پالك 2681- اصلى 
و قسمتى از پالكهاى يك فرعى از 2681- اصلى و 2676 – اصلى بخش يك بيرجند از محل مالكيت آقاى محمد 

حسين هنرمند و بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 
ــماره 139760308001005854-1397/12/01 هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه و  3-برابر راى ش
ــنامه 5962 و شماره ملى 0653147260  ــين به شماره شناس بالمعارض خانم مريم هنرمند فرزند محمد حس
نسبت به يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت كل 551/35 متر مربع تمامى پالك 2681- 
اصلى و قسمتى از پالكهاى يك فرعى از 2681- اصلى و 2676 – اصلى بخش يك بيرجند از محل مالكيت آقاى 

محمد حسين هنرمند و بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 
ــماره 139760308001005868-1397/12/02 هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه و  4-برابر راى ش
بالمعارض خانم زهرا هنرمند فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه و شماره ملى 0651732751 نسبت به 
يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت كل 551/35 متر مربع تمامى پالك 2681- اصلى و 
قسمتى از پالكهاى يك فرعى از 2681- اصلى و 2676 – اصلى بخش يك بيرجند از محل مالكيت آقاى محمد 

حسين هنرمند و بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 
محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2 نوبت و به فاصله 15 روز آگهى مى شود  درصورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى  به مدت 2 ماه  
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
ــت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق  خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717966
تاريخ انتشار نوبت اول  : 1397/12/09     تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1397/12/25
على فضلى   / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى ابالغ اخطاريه
نظر به اينكه آقايان حسين، محسن و خانم ستاره شهرت همگى ساالرى اخلمد درخواست افراز سه دانگ مشاع مالكيت 
ــهد مقدس را  ــدانگ پالك ثبتى باقيمانده 11666/15544/17649 فرعى از 175- اصلى بخش 10 مش خود را از شش
نموده اند و برابر اعالم شهردارى منطقه 10 مشهد مقدس اين ملك ضابطه افراز را ندارد لذا اين واحد ثبتى رأى بر عدم 
ــاعى اين ملك و كليه افراد حقيقى و حقوقى كه خود را  ــيله به مالك مش ــت و بدينوس افراز ملك فوق را صادر نموده اس
ذينفع مى دانند ابالغ مى گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهى اعتراض خود را به مراجع ذيصالح تسليم و گواهى 
ــد. آ- 9718470 م.الف  ــت بعد از مهلت مقرر وفق مقررات اقدام خواهد ش مربوطه را به اين اداره ارائه نمايند بديهى اس

902 تاريخ انتشار: 97/12/25
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 4 مشهد مقدس- محمد مقدسى

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ﹡﹢︋️ اول
︎﹫ــ︣و آ﹎﹩ ا﹡ــ﹑ل ﹝﹠︐︪ــ︣ه در روز﹡︀﹝﹥ 
و در ا︗ــ︣ای ﹝ــ︀ده ٢٢۵ ﹇︀﹡ــ﹢ن د︻ــ﹢ت از 
︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران ا︐﹞︀﹜ــ﹩ ا︻ــ﹛ از ﹆﹫﹆ــ﹩ و 
 ﹩﹇﹢﹆︀ ﹨︣ ذ﹠﹀︹ د﹍︣ از ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
﹝﹠﹙﹥ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ا︑︀د  ︑﹢س ︨ــ﹠︀︋︀د 
︀ ارا﹥ ا︨ــ﹠︀د  ، ﹨ــ︣ ﹎﹢﹡﹥ اد︻ــ︀ی ﹝︴︀﹜︊︀ت︋ 
و ﹝ــ︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ︡ا﹋︓︣ ︋ــ﹥ ﹝︡ت ۶ ﹝︀ه از 
︑︀ر او﹜﹫ــ﹟ ﹡﹢︋️ آ﹎﹞ ﹤︋ ﹩﹏ ︫ــ︣﹋️ 
وا﹇ــ︹ در ا﹡︐︀ی ﹨︀︫ــ﹞﹫﹥ ٨۵ ︗﹠︉ ﹝︖︐﹞︹ 
داراــ﹩ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︀﹠ــ︡ ︎ــ︦ از ا﹡﹆︱︀ی 
 ﹤︐﹁︣︢︎ ﹩ــ︀︻ــ︡ت ﹝︢﹋ــ﹢ر ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ اد﹞

﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ 
﹨﹫﹠﹞ ️﹋︫︣ ﹤﹫﹀︭︑ ️﹙﹥ ا︑︀د ︑﹢س ︨﹠︀︋︀د 

/ع
۹۷
۱۸
۶۸
۴

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︨︀﹐﹡﹥ ︫︣﹋️ ︮﹠︺️ ︀ران ا﹡︣ژی ﹁︡ک 

﹇︡ر (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۴۴١١ 
و ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٠۵٠۵١

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م 
︫ــ︣﹋️ ︮﹠︺️ ــ︀ران ا﹡ــ︣ژی ﹁ــ︡ک ﹇︡ر 
 ︡﹝﹩ ︠ــ︀ص) د︻﹢ت ︋ــ﹥ ︻﹞ــ﹏ ﹝﹩ آ︀︨ــ)
︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹐﹡﹥ 
﹋ــ﹥ در ︨ــ︀︻️ ١٠ ︮︊ــ ﹝ــ﹢رخ ﹉ ︫ــ﹠︊﹥ 
١٣٩٨/٠١/٢۵ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︋︣﹎︤ار 

﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر﹋︀ر ︗﹙︧﹥:

- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 
️﹋︫︣ ﹩﹡﹢﹡︀﹇

- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل
- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر

- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩٧
- ︑︭﹢︉ ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ٩٨ ︫︣﹋️
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︮﹠︺️ ︀ران ا﹡︣ژی ﹁︡ک ﹇︡ر

/ع
۹۷
۱۸
۶۷
۲

د︻﹢ت ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹝﹢︨︧﹥ و︧︐︀ ︻︡ا﹜️ ︠︀وران 

از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︫ــ︣﹋︀ء ﹝﹢︨︧ــ﹥ د︻﹢ت ﹝﹫︪ــ﹢د 
در   ١٣٩٧/١٢/٢٧ ﹝ــ﹢رخ   ︮︊ــ  ٩ ︨ــ︀︻️ 
︗﹙︧ــ﹥ ︑︽﹫﹫︣ات در ︑︺︡اد ︫︣﹋︀ء و ا﹡︐︀ب 
  ﹏﹞ ︣ه در︡﹞ ️﹫﹨ ــ︣ان و ا︠︐﹫︀رات︡﹞
﹢رت ︻︡م  د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ ︱﹢ر ︀﹁︐﹥ و در︮ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ︀︊︐﹋ د را﹢ ︱﹢ر ﹡﹞︀﹠︡ه︠ 
﹤︧︨﹢﹞ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞

/ع
۹۷
۱۸
۶۴
۰

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︵﹑﹥ داران ︮︀ب ︮﹠︺️ 

﹨︪︐﹛ ﹡﹢︋️ ︨﹢م 
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
﹡﹢︋️ ︨﹢م در ︨ــ︀︻️ ١٧:٣٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ 
١٣٩٨/٠١/١٠ در ﹝﹏ ﹁︣﹨﹠﹍︧ــ︣ای ︾︡︣ وا﹇︹ 
 ︡﹫ر︨ــ︐﹞﹩ – ︑﹆︀︵︹ ︋﹙﹢ار ︫ــ ︡﹫در︋﹙ــ﹢ار ︫ــ
︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹜ــ︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی  ︫ــ﹫︣ودی︋ 
﹝︐︣م ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ در 
ا﹟ ︗﹙︧ــ﹥ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.در ︲﹞﹟ ا︻︱︀ی 
﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر 
﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ ، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رای ︠﹢د را ︋﹥ 
﹝﹢︗ــ︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹁ــ︣د د﹍︣ی (︻︱﹢ – 
︀﹡﹢اده ) وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . در ا﹠︭﹢رت  ﹨﹞ــ﹊︀ر –︠ 
︑︺ــ︡اد آراء ﹨ــ︣ ﹁︣د ︻︱﹢ ︡ا﹋︓ــ︣ ٣ رای و ﹨︣ 
︀﹡ــ﹢اده) ︑﹠ ︀﹉ رای  ﹁ــ︣د ︾﹫︣ ︻︱﹢ (﹨﹞﹊︀ر –︠ 

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ :١ – ا︮ــ﹑ح ﹝ــ︀ده ۶ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 

(︑︽﹫﹫︣ آدرس ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ )
٢ – ا︮﹑ح ﹝︀ده ١٢ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︵﹑﹥ داران ︮︀ب 
﹜︐︪﹨ ️︺﹠︮

/ع
۹۷
۱۸
۶۷
۳

﹁︀﹋︐﹢ر﹁︣وش  و ︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢درو زا﹡︐﹫︀ ﹝︡ل ١٣٨٨ 
︋﹥ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ١٢١ه ٨۵ – ا︣ان 
٣۶ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٩٢۵٠۴ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
S1512288179411  ︋﹠︀م ﹝︣︑︱﹩ ︧ــ﹫﹠﹩ ︋﹥ ش م 
۵۴۵٩٨۴٣۶۶٩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه  و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۷
۱۸
۷۳
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۷
۱۸
۶۸
۲

︋︣گ ︨ــ︊︤  ︠﹢دروی ︨﹢اری ︨ــ﹫︐︣و﹟ زا﹡︐﹫︀ ﹝︡ل 
١٣٨٢ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 307361 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره   S1512282107967 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
 ︀︣ان ٢٨ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹩ آرا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶٩۴ ب ۵٩  ا

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︨﹢اری 131TV︀︍︀︨ ﹝︡ل ١٣٩٣ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣۶ ا︣ان  ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥︫ 
۶۵۵ط۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 5259865 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAS412100E3636153 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︧︺﹢د ا﹜﹞︀س 
رو ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۷
۱۸
۶۱
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۷
۱۸
۶۸
۳

﹫︣وCG١٢۵ ︌﹫︑ ﹤ ﹝︡ل   ︫️﹚﹊﹫ ︊︤  ﹝﹢︑﹢ر︨  ︋︣گ︨ 
١٣٨٢ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 055823 و ︫﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ SHA82805160 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶١۶٢۵  
︣و︤ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه  ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ر︲︀︎  اــ︣ان ٧۶٣︋ 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︨﹢اری 141SE ︀︍︀︨ ﹝︡ل ١٣٩٠ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣۴٩ج٩١ 
ا︣ان ۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 3876365 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S3482289340855 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︨ــ﹫︡ ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛ 
﹇︀روــ﹩ ﹝﹫︣آب ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

  .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۷
۱۸
۶۶
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︨﹢اری ١٣١SE︀︍︀︨ ﹝︡ل ١٣٩۵ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩١٢ و۵٨ ا︣ان ۴٢ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   M13/5736498 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
NAS411100G3619363 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ ︋︀﹇︣︎﹢ر 

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

/ع
۹۷
۱۸
۶۵
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︥و ︎︀رس xu7 ﹝︡ل ١٣٩۶ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ﹑ک ٧۴ ا︣ان ٨١٨ ص ٢٧ و︫  ﹞︀ره ︎   ︫﹤︋
NAAN01CE7- ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و    124k1021212

﹥ ﹡︀م ︻︊︡ ا﹜︣﹫﹛ درا﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه   ︋ HH818639
و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ (نوبت دوم)
︣︡ و وا﹎︢اری ﹝﹢ارد ذ﹏ از   ︠﹤ ︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵
︫︣ ﹜︣ ️︪﹎ ︀ت﹫١-  ا︗︣ا

(︡︡︖︑) ﹩﹠﹚﹫︑ا ﹩﹚  ︎﹤﹛﹢﹛ ︡︣  ︠-٢
﹫﹞︀ن ︣آورد او﹜﹫﹥︎  ︡ا﹇﹏ ۵ ٪︋   :﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️ ﹋︣ ︍︣ده︫  شرايط مناقصه:١-︨ 

٩٨/١/١١ ️︀︽﹛ ٩٧/١٢/٢۵ ﹤︠ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -٢
︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣

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

۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/١/١٧
٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و 

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

︣دای ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۷
۱۸
۳۹
۳



  همزمان با برگزاری چهارمین هفته اعتراضات مردمی  رژیم صهیونیستی نقاط متعددی در غزه را هدف حمله قرار داد

حزب حاکم الجزایر: بوتفلیقه به تاریخ پیوست توطئه نتانیاهو برای فرار از شکست سیاسی

خبرخبر

اخبار: جنگنده های رژیم صهیونیستی در 
واکنش به آنچه حمله موشکی به فلسطین 
اشغالی عنوان شده چندین نقطه در جنوب 
نوار غزه را هدف حمالت خــود قرار دادند. 
در ایــن حمله مناطق جنوبی نــوار غزه از 
جملــه بندر شــهر خان یونس و شــهرک 
ســابقاً صهیونیست نشــین »نتزاریم« هدف 
قرار گرفتند. به گــزارش خبرنگار المیادین 
جنگنده های رژیم صهیونیستی ۵۵ موشک 
را به ۲۷ هدف در نوار غزه شــلیک کردند. 
بــه ادعای رســانه های اســرائیلی، مناطق 
هدف گرفته شده، ساختمان های متعلق به 

حماس هستند. 
این حمالت ساعاتی پس از آن صورت گرفت 
که تل آویو، پایتخت رژیم صهیونیستی هدف 
حمله موشکی قرار گرفت. سخنگوی وزارت 
جنگ رژیم صهیونیستی در این باره مدعی 
شــلیک دو فروند راکت از نوار غزه به سمت 
منطقه »گوش دان« در حومه شمالی تل آویو 
شد. وی همچنین اذعان کرد که هیچ یک از 
راکت های شلیک شده هدف گنبد آهنین قرار 
نگرفته، هرچند که این سامانه فعال و شلیک 
کرده اســت. برخی منابع محلی از برخورد 
ترکش های ناشی از انفجار یکی از راکت ها، با 
ساختمانی در تل آویو خبر داده اند. پس از این 
حمله موشکی »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی با حضور در مقر ارتش این 
رژیم، با فرماندهان نظامی اســرائیلی جلسه 

اضطراری تشکیل داد. 
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت شلیک این 
موشک ها را بر عهده نگرفته است. همزمان 
جهاد اسالمی و حماس با صدور بیانیه هایی 
رسماً نقش آفرینی در این حمله موشکی را رد 
کرده اند. استناد صهیونیست ها به این حمله 
راکتی و حمالت گسترده بعدی جنگنده های 
این رژیم به باریکه غزه در حالی اســت که 
پیش از ایــن تحلیلگران در مــورد توطئه 
احتمالی نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
برای به راه انداختن جنگی خارجی با هدف 
بهره بــرداری انتخاباتی هشــدار داده بودند. 
جدیدترین نظرسنجی در فلسطین اشغالی 
نشــان دهنده آن اســت که برای نخستین 
بار »بنیامیــن نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی از رقیب انتخاباتی خود »بنی 
گانتز« رئیس اســبق ســتاد مشترک رژیم 
صهیونیســتی عقب افتاده و به جایگاه دوم 
گزینه های مورد عالقه صهیونیست ها سقوط 
کرده است. همین مسئله می تواند نتانیاهو که 
اکنون با پرونده فساد سنگین داخلی دست به 
گریبان بوده را برای فرار از شکست سیاسی 
به ماجراجویی خارجی با هدف انحراف افکار 

داخلی فلسطین اشغالی بکشاند.

فارس: هزاران نفر از معترضان الجزایری 
دیــروز بــرای چهارمین جمعــه متوالی 
تظاهــرات کــرده و مخالفت خــود را با 
تصمیمات اخیر رئیس جمهور این کشــور 

اعالم کردند. 
معترضــان شــعارهایی در مخالفــت با 
تصمیمات اخیر عبدالعزیز بوتفلیقه ســر 
داده و عالوه بر آن پالکاردهایی در دست 
داشتند که روی آن نوشته شده: »الجزایر 
آزاد و دموکراتیک« و »بروید یعنی بروید«. 
معترضــان همچنیــن شــعارهایی علیه 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه به 
دلیل حمایــت وی از تصمیمات بوتفلیقه 

سر دادند.
این تظاهــرات در حالی برگزار شــد که 
نورالدین بدوی، نخست وزیر جدید الجزایر 
از مخالفان خواسته بود مذاکره را بپذیرند. 
وی تأکید کرد که بزودی دولتی متشکل 
از جوانان تشــکیل می دهد که برای دوره 
کوتاهی قدرت را در دست داشته باشند. 
با ایــن حال مخالفان درخواســت وی را 

برای مذاکره رد کردند. 
الجزایر از مدت ها پیش شــاهد تظاهرات 
گســترده مردم علیه نظام بوتفلیقه است. 
بوتفلیقه بــه دنبال اعتراضات گســترده 
در الجزایر از تصمیــم خود برای نامزدی 

بــرای  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در 
پنجمیــن بــار متوالی منصرف شــد و 
برگزاری انتخابات را به تعویق انداخت اما 
معترضان خواهان تغییرات واقعی در این 

کشور هستند. 
در همیــن حال ســخنگوی حزب حاکم 
الجزایــر کــه رهبــری آن را بوتفلیقه بر 
عهــده دارد، تأکید کــرد که وی دیگر به 
تاریخ پیوســته است. »حســین خلدون« 
ســخنگوی »جبهه آزادی بخش ملی« در 
گفت و گو با شــبکه النهار تأکید کرد که 
حزب تالش دارد به آینده نگاه کند و در 

کنار معترضان باشد. 
به نوشــته پایگاه خبری الســومریه، این 
ســخنان خلدون بــه عنــوان حزبی که 
رهبری آن را بوتفلیقه بر عهده دارد، یک 
ضربه اساسی به وی محسوب می شود، از 
این رو که رئیس جمهور حاکم بر الجزایر 
تالش دارد روند سیاســی پیش رو را به 
نحوی به پیش ببرد که خود و نزدیکانش 
بتوانند همچنان قــدرت تصمیم گیری را 

در دست داشته باشند. 
جبهه آزادی بخش ملی الجزایر که پس از 
استقالل از فرانسه در سال 196۲ قدرت 
را در دست گرفت، همچنان حزب حاکم 

این کشور محسوب می شود.

خبر
کره شمالی آمریکا را به ترک میز مذاکرات هسته ای تهدید کرد

 نقطه، سر خط 
جهان: مقامات پیونگ یانگ در کمتر از یک سال 
مذاکره با آمریکا، ظاهراً به این نتیجه رسیده اند 
کــه از ترامــپ آبی گرم نشــده و در نتیجه به 
دنبال از ســر گرفتن فعالیت های موشکی خود 
هستند؛ روندی که ارتباطی معنادار با شکست 
مذاکرات اخیر دونالد ترامپ با کیم جونگ اون 
در هانوی پایتخت ویتنام دارد. در همین راستا 
نماینده ارشد کره شــمالی در زمینه هسته ای 
دیــروز در نشســتی خبری ضمن هشــدار به 
مقامات آمریکایی در مــورد خروج از مذاکرات 
گفت، رهبری کره شمالی در حال بررسی توقف 
گفت وگوهای خلع سالح هسته ای است. »چوئه 
ســان هوی« ضمن محکوم کــردن آمریکا در 
بی نتیجه ماندن مذاکرات اخیر رهبر کره شمالی 
با رئیس جمهور ایاالت متحده، عنوان داشت: ما 
نه عالقه ای به قبول درخواست های آمریکا داریم 
و نه عالقه ای به ادامه این قبیل مذاکرات. معاون 
وزیر خارجه کره شمالی در ادامه هشدار داد که 

پیونگ یانگ در مورد ادامه مذاکرات با واشنگتن و 
همچنین توقف فعالیت های هسته ای و موشکی 
خــود بازنگری خواهد کــرد. وی با بیان اینکه 
آمریکا فرصت طالیی مذاکره با پیونگ یانگ را 
از دســت داده است گفت: می خواهم این نکته 
را روشــن کنم که گانگسترهایی مانند آمریکا 
موقعیت ها را به خطر می اندازند. این مقام کره 
شــمالی تأکید کرد که بزودی کیم اعالمیه ای 
رسمی درباره موضعش در خصوص مذاکرات با 
آمریکا و دیگر اقدامات کره شمالی صادر خواهد 
کرد. کره شمالی پیش از این نیز بارها آمریکا را به 
زیاده خواهی و اقدام های گانگستری در مذاکرات 

دوجانبه متهم کرده بود.
ایــن اظهــارات امــا خــالف بیانــات یکی از 
مذاکره کنندگان طرف آمریکایی اســت که با 
وجود شکســت مذاکرات دو طــرف در دومین 
دیدار سران آمریکا و کره شمالی، چندی پیش 
در این باره ابراز خوش بینی کرده بود. اســتفان 

بیگان، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی با 
بیان اینکه دیپلماسی )در این مذاکرات( همچنان 
به طرز بســیار فعالی برقرار است گفت: آمریکا 
انتظار دارد بتواند مشارکت نزدیک خود را در این 
مذاکرات ادامه دهد. لی کچیانگ، نخست وزیر 
چین نیز دیروز، در یک نشســت خبری ساالنه 
خواســتار صبر و گفت وگو میان آمریکا و کره 
شمالی شد. این مقام چینی اظهار کرد: مسئله 
شبه جزیره کره می تواند پیچیده و دیرینه تلقی 
شود و در عین حال می تواند یک شبه حل شود.

کیم جونگ اون و دونالــد ترامپ در تاریخ ۲۷ 
و ۲8 فوریه ۲019 بــرای دومین بار در هانوی 
پایتخت ویتنام دیدار و رایزنی کردند و در حالی 
که خوش بینی از سوی هر دو طرف برای حصول 

یک توافق وجود داشت به یکباره این مذاکرات با 
شکست مواجه شد و دو طرف بدون دستاوردی 
هانــوی را ترک کردند. پس از پایان نشســت 
مقام های آمریکایی مدعی شدند که کره شمالی 
خواستار لغو همه تحریم ها در ازای توقف بخشی 
از فعالیت های هسته ای این کشور شد که ما با 
آن مخالفت کردیم. اما وزیر خارجه کره شمالی 
پس از ناکامی مذاکرات دو روزه رهبر این کشور 
و رئیس جمهــور آمریکا، اظهــارات مقام های 
واشنگتن درباره شکست این مذاکرات به دلیل 
درخواست پیونگ یانگ برای لغو همه تحریم ها را 
رد کرد. ری یونگ هو در یک کنفرانس خبری 
در هانوی گفت که کره شمالی تنها به دنبال رفع 

بخشی از تحریم ها بوده است.

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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 »کارین کنایسل«، وزیر خارجه اتریش در نشست مطبوعاتی 
در شهر بروکسل بلژیک گفت که وین امکان بازگشایی سفارت 

خود در شهر دمشق را بررسی می کند. 

»حمداهلل محب«، مشــاور امنیت ملی دولت افغانســتان در 
اظهاراتی بی سابقه بشدت از عملکرد دولت آمریکا بخصوص 
»زلمای خلیل زاد« نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور 
افغانستان انتقاد کرد و گفت: واشنگتن تالش می کند تا دولت 

کابل را تضعیف کند.

ایلهان عمر، نماینده مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا روز 
پنجشــنبه گفت: خاندان حاکم بر عربســتان باید در قبال 
حمایتی که از گروه تروریستی »القاعده« داشته، پاسخگو باشد.

مال عبدالغنی برادر، رئیس تیم مذاکره کننده طالبان در واکنش 
به پنجمین دور از مذاکرات صلح افغانستان که در دوحه برگزار 

شد؛ نسبت به حصول صلح ابراز امیدواری کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین اعالم کرد: تصمیم 
آمریکا برای انجام آزمایش موشــک هایی که استفاده از آن ها 
طبق پیمان منع موشک های هسته ای میان برد )INF( منع 
شده است، حاکی از تداوم غیرمنطقی موضع واشنگتن است.

کشته و زخمی شدن بیش از 80 نمازگزار مسلمان در عملیات تروریستی کرایس چرچ یادآور جاهلیت قرون وسطی است

فاجعه نیوزیلند نتیجه اسالم هراسی آمریکا
  جهان  دیــروز تاریک ترین روز کشــور 
نیوزیلند در شــهر کرایس چرچ یا کلیسای 
مســیح رقم خــورد و چهار فرد مســلح با 
برنامه ریزی بســیار ســنگین و دقیق به دو 
مسجد مســلمانان این کشور حمله کرده و 
ده ها نفر از جمله زنان، کودکان و سالمندان 
را در هنــگام خواندن نماز جمعه به خاک و 
خون کشیدند. به گزارش یورونیوز، در حمله 
تروریستی به دو مسجد در شهر کرایست چرچ 
نیوزیلند دست کم ۴9 تن جان باخته اند. این 
دو حمله همزمان با اقامه نماز جمعه، در دو 
مســجد نور و لینوود اتفاق افتاد. به گزارش 
پلیس نیوزیلند، در این دو حمله دســت کم 
۴8 تن زخمی شده اند که در بیمارستان شهر 
کرایست چرچ تحت مداوا قرار گرفته اند. در 
میان قربانیان تعدادی کودک و نوجوان هم 
به چشم می خورد که در شرایط وخیمی قرار 
دارند. جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند 
در نشســتی خبری این دو حملــه را اقدام 
خشونت بار بی سابقه و غیرعادی عنوان کرد. 
پلیس از بازداشــت چهار نفر از جمله یک 

زن در این رابطه خبر داده اســت. همچنین 
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا تأیید 
کرده است که یکی از مظنونان بازداشت شده 
استرالیایی است. از سوی دیگر فرمانده پلیس 
نیوزیلند، گفت که پلیس پس از تیراندازی در 
دو مسجد، تعدادی وسایل انفجاری دست ساز 
را هم در خودرو مظنونان پیدا کرده اســت. 
بر اســاس گزارش های خبری منتشر شده، 
نخستین مسجدی که مورد حمله تروریستی 
قرار گرفت، مسجد نور بود. شاهدان می گویند 
مرد سیاه پوشی را دیده اند که وارد این مسجد 
شده و بعد چندین صدای شلیک شنیده اند. 
به گفته شاهدان فرد مهاجم پیش از رسیدن 
نیروهای امنیتی از محل گریخته است. یکی 
از شــاهدان که برای کمک به مسجد رفته 
بوده می گوید: »همه جــا غرق در خون بود 
و جنازه های نمازگزاران بر روی ســجاده ها 
دیده می شد.« ویدئویی از سوی عامل حمله 
روی شبکه های اجتماعی منتشر شده است. 
این ویدئو که نخســتین بار به شــکل زنده 
روی شــبکه های اجتماعی پخش شده، به 

نظر می رســد به وسیله دوربین نصب شده 
روی کاله یا پیشــانی مهاجم تصویربرداری 
شــده است. او در حالی که دو تفنگ با خود 
برداشــته، با خودرو به در یکی از دو مسجد 
می رســد و فاصله کمی را پیاده می رود آن 
گاه وارد مســجد شــده به روی نمازگزاران 
آتش می گشــاید و فقط در یکــی از اتاق ها 
بیــش از ده تن را می کشــد. وی در یکی از 
این صحنه ها، به تمام نمازگزارانی که به دلیل 
جراحت بر روی زمین افتاده اند تیر خالص 
می زند و هنگام خروج از مسجد نیز یک زن 
میانسال را با شلیک به سرش به طرز فجیعی 
به قتل می رساند. مسجد دوم در لینوود، در 
حاشیه شهر قرار داشته است و درباره حمله 
به آن هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده 
اســت. رئیس پلیس نیوزیلند، اعالم کرده 
است که مردی حدوداً ۳0 ساله به اتهام قتل 
در این زمینه بازداشت شده و بناست امروز 
در دادگاه کرایست چرچ حاضر شود. کشتار 
فجیع مسلمانان با محکومیت گسترده جهانی 

مواجه شده است. 

حاشیه های یک حمله تروریستی

اتاق فکر

کرایست چرچ با حدود ۳88 هزار نفر جمعیت، 
بزرگ ترین شــهر در جنوب نیوزیلند است. بر 
اساس سرشماری سال ۲01۳، مسلمانان حدود 
یک درصد جمعیت نیوزیلند را تشکیل می دهند. 
 اعضای تیم کریکت بنگالدش که قرار است 
شــنبه در کرایســت چرچ یک بازی آزمایشی 
داشته باشند، از مسجد النور فرار کردند. تمیم 
اقبال خان، از اعضای تیم کریکت بنگالدش در 
توییتی نوشت: همه اعضا از تیراندازی جان سالم 

به در بردند.
 فیســبوک ویدئوهای کشــتار مســجد نور 
نیوزیلند را حذف کرد. این کار به درخواســت 

مقام های نیوزیلند صورت گرفته است.
 »اسکات موریسون«، نخست وزیر استرالیا که 
خود فردی راست گرا و مهاجرستیز است، اعالم 
کرد فرد مهاجم به مســجد نیوزیلند شهروند 
استرالیاســت و او را فردی »افراطی، راست گرا و 

تروریست« معرفی کرد.
 انتظار می رود با این کشتار وحشتناک، قوانین 
سالح در این کشــور دوباره مورد بازنگری قرار 
گیرد. بر اساس آمارها حدود ۲/1 میلیون سالح 

در دست مردم قرار دارد.
 پلیــس در انگلیس پس از حمله نیوزیلند به 

حالت آماده باش درآمد. 
 به دنبال حمله تروریســتی به دو مسجد 
در نیوزیلند، پلیس شهرهای سان فرانسیسکو 
و لس آنجلــس آمریکا اعالم کردند که تدابیر 
امنیتی در اطراف مساجد این شهر را تشدید 

کرده اند.
 اســکای نیوز عامل اصلی این حمله را مانند 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، معتقد به 

برتری کامل نژاد سفید توصیف کرد. 
 تروریســت استرالیایی که به مسجد النور در 
نیوزیلند حمله کرده اســت از طرفداران دونالد 
ترامپ رئیس جمهــوری ایاالت متحــده بوده 
و او را »نمــاد احیای هویت و هدف مشــترک 

سفیدپوستان« خوانده است.
 بــر اســاس گزارش ها روز گذشــته صدای 
انفجارهایی در نزدیکی یک ایســتگاه قطار در 
اوکلند نیوزیلند شنیده شده که به نوشته روزنامه 
نیوزیلند هرالد، این اخبار در پی تیراندازی های 
مرگبار به دو مســجد در کرایست چرچ منتشر 

شده است.

مؤسسه تحقیقات IFO مونیخ بررسی کرد 
خطر زوال بیخ گوش اروپا

کلمانس فوئســت، مدیر مؤسسه تحقیقات 
IFO مونیــخ در یادداشــتی از اختالفات 
روزافزون کشورهای اروپایی و کاهش رشد 
اقتصادی ابراز نگرانی کرده و نتیجه می گیرد 
کــه در برابــر تنش های اقتصادی و رشــد 
ملی گرایی، اتحادیــه اروپا بیش از هر زمان 

دیگری با خطر فروپاشی مواجه است. 
این تحلیلگر در خصــوص گزارش اخیرش 
درباره اتحادیــه اروپا که در آن این اتحادیه 
با امپراتــوری اتریش ـ مجارســتان که در 
سال 1918 سقوط کرد مقایسه شده است، 
نوشــت: »از ســال ها پیش، به نظر می رسد 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا تمایل دارند 
مسیرهای متفاوتی در پیش بگیرند. انگلیس 
می خواهد از اتحادیه خارج شود، کشورهای 
شــرق اروپا ارزش های لیبرال اروپا را ضمن 
تمرکز بر مســئله مهاجــرت رد می کنند و 
دولــت ایتالیا نیز از زمان بر ســر کار آمدن 
مقــررات بودجــه ای منطقه یــورو را زیر 
سؤال برده اســت. این اتفاقات یادآور پایان 
سلطنت خاندان هابسبورگ است، زمانی که 
تالش های ملی گرایانه و استقالل خواهی ها به 
فروپاشی مجموعه ای چندقومی و چندملیتی 

منتهی شد که تا پیش از آن متحد بودند.«
وی درباره فرایندی که موجب شــده است 
اتحادیــه اروپا با این وضعیــت تهدیدآمیز 
مواجه شــود نوشــت: »از زمان فروپاشــی 
شــوروی ســابق در ســال 1989، تهدید 
خارجی کــه اعضای اتحادیه را به ســمت 
وحدت تقویت شــده هدایــت کند کمتر 
شــده اســت. عالوه بر این، تأثیرات بحران 
اقتصــادی ۲008 و نگرانی هــا درخصوص 
آینده بستر را برای پوپولیست ها مهیا کرده 
است که برای مشکالت پیچیده، نسخه های 
ساده انگارانه ای می پیچند. نمونه این راه های 
پیشنهادی پوپولیست ها ایجاد دیوار در برابر 
مهاجرت یا بازگشــت به پول های ملی در 

منطقه یورو است.« 
فوئســت درباره مســئله محوری انتخابات 
پارلمان اروپا در ماه مه ۲019 نوشــت: »از 
لحاظ اقتصادی، نباید اجازه داد که ملی گراها 
بر مباحث مسلط شوند؛ باید از آنچه اتحادیه 
اروپا می تواند به اروپایی ها بدهد و دارایی های 
عمومی مشترک ما باشد سخن گفته شود. 
در حال حاضر، ماکرون تنها کسی است که 
طرحــی واقعی در خارج از جناح ملی گرایی 
ارائه کرده است. پرسش این است که سایر 
رهبــران اروپا کجا هســتند. آن ها چه فکر 
می کنند. پیشــنهاد آن ها چیست؟ حتی از 

آلمان هم صدایی بلند نمی شود.«
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ارتباط با قاتل نروژی 

عامل کشــتار مسلمانان در نیوزیلند مدعی 
است که با آندرس بریویک، تروریست نروژی 
در ارتباط بــوده و حتی از طرف او حمایت 
شده است. بریویک در ژوئیه ۲011 ابتدا یک 
خودرو بمب گذاری شده در نزدیکی ادارات 
در اسلو منفجر کرد که منجر به کشته شدن 
هفت نفر شد و سپس به جزیره اوتایا محل 
برگزاری اردوی هــواداران حزب کارگر نروژ 
رفت و در یک تیراندازی گسترده 69 نفر از 
شرکت کنندگان را که اکثراً نوجوان بودند به 

قتل رساند. 

پرسش هایی که تروریست های غربی باید به آن پاسخ دهند
»می خواستم به مسلمانان بگویم که سرزمین ما هرگز سرزمین شما نخواهد شد؛ زمین 
ما متعلق به خود ماست؛ تا زمانی که یک سفیدپوست زنده باشد، هرگز نمی توانید به 
سرزمین های ما هجوم بیاورید و هرگز جایگزین مردم ما نخواهید شد«. این جمله ای 
اســت که تروریست مهاجم به مسجدی در نیوزیلند پیش از حمله اش در فیسبوک 
منتشر کرده است. حمله ای که در آن حدود ۵0 انسان بی گناه کشته و ۵0 نفر دیگر 
نیز زخمی شده اند. ظاهراً گوینده این جمله فکر می کند که استرالیا و نیوزیلند از ابتدا 
ملک سفیدپوستان بوده و متوجه نیست که سفیدپوستان اروپایی ۲0 میلیون بومی 
استرالیایی و نیوزیلندی را قتل عام کردند و سرزمین آن ها را غصب کردند. راست گرایان 
افراطی در غرب پیش از انجام یک عملیات تروریستی دیگر بد نیست به چند پرسش 

مهم پاسخ دهند.
آیا مسلمانان بودند که 6 میلیون یهودی را در اروپا قتل عام کردند و هو لوکاست را ایجاد 
کردند و سپس برای تکفیر گناه های خود سرزمین فلسطینی ها را به یهودی ها دادند؟

آیا مســلمانان بودند که جنگ های جهانی را شــروع کردند و میلیون ها انسان را در 
سرتاسر جهان به خاک و خون کشیدند؟

آیا مســلمانان بودند که بمب اتم را اختراع کردند و یا از آن استفاده کردند تا در یک 
لحظه صدها هزار نفر را قتل عام کنند؟

آیا مســلمانان بودند که ده ها میلیون سرخ پوست را در قاره آمریکا قتل عام کردند تا 
سرزمین های آن ها را غصب کنند؟

آیا مسلمانان بودند که 180 میلیون آفریقایی را به عنوان برده از خانه و کاشانه دزدیدند 
و 80 درصد آن ها به دالیل مختلف وسط راه جانشان را از دست دادند و با بی وجدانی 

آن ها را در اقیانوس اطلس انداختند تا خوراک کوسه ها شوند؟
آیا مسلمانان بودند که انواع و اقسام سالح های کشتار جمعی را ساختند و با آن جهان 

را به خاک و خون کشیدند؟
آیا مسلمانان بودند که میلیون ها نفر را در خاورمیانه قتل عام کردند و عروسی ها را به 

عزا تبدیل کردند؟
سفیدپوستان استرالیا و نیوزیلند عموماً فرزندان دزدان و قاتالن و خالفکارانی هستند 
که چند قرن پیش از اروپا تبعید شدند و شاید بتوان گفت؛ تنها کسانی که حق ادعا بر 

مالکیت این سرزمین ها را ندارند همین سفیدپوستان می باشند.
امروزه به دلیل ایجاد فضای اسالم ســتیزی در جهان و اسالم هراسی ای که به وجود 
آمده برخی به خود اجازه می دهند که به خانه های امن الهی حمله کنند و انسان های 

نمازگزار بی گناه را قتل عام کنند.
امروزه اگر در میانمار صدها هزار مســلمان هم کشــته شــوند در هیچ جای جهان 
کوچک ترین واکنشی نسبت به قتل عام آن ها و یا فجایعی که با آن برخورد می کنند 

انجام نمی شود.
اما مثالً در اروپا و یا اسرائیل اگر خون از دماغ یک نفر بیاید سازمان ملل و کل مجامع 
بین المللی و کل جهان برای مدت ها مشغول محکوم کردن و تحلیل دلیل این ماجرا 

می شوند.
آیا وقت آن نرسیده که رهبرهای کشورهای اسالمی )البته اگر خود را مسلمان می دانند( 
همه اختالفات خود را کنار بگذارند و تالش کنند از طریق مجامع بین المللی قوانین و 
مقرراتی را تصویب کنند که جلوی اسالم هراسی و اسالم ستیزی در جهان را بگیرند. 

سازمان کنفرانس اسالمی چه کاره است، یا شاید بهتر است بپرسیم اصالً کجاست؟

پایان بحران قطعی برق در ونزوئال
رویترز: دولت ونزوئال اعالم کرد برق همه مناطق این کشــور وصل شــده و تنها دو 
شــهرک باروتا و هایلو در نزدیکی کاراکاس به خاطر آتش ســوزی برق ندارند. از روز 

پنجشنبه هفته گذشته بخش بزرگی از ونزوئال در خاموشی فرو رفت.

درخواست تعلیق مذاکرات اروپا با ترکیه
یورو نیوز: تعداد ۳۷0 نماینده پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای از وضعیت حقوق 
بشر، آزادی رسانه ها و قدرت زیاد رئیس جمهوری در ترکیه ابراز نگرانی کرده و خواستار 

تعلیق مذاکره با این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا شدند.

سنا وضعیت اضطراری ترامپ را رد کرد
سی ان ان: سنا طرح پیشــنهادی برای پایان دادن به وضعیت اضطراری که از سوی 
رئیس جمهور آمریکا در مرزهای جنوبی این کشور اعمال شده را تصویب کرد. دونالد 

ترامپ گفته است که این طرح را وتو می کند.

مخالفت با برگزیت بدون توافق
پرس تی وی: پارلمان انگلیس با ۳1۲ رأی موافق در برابر ۳08 رأی مخالف، خروج 
بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا را رد کرد تا به این ترتیب دولت در هیچ مقطعی 

نتواند انگلیس را بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج کند.

۲0 مظنون سعودی قتل خاشقچی تحت تعقیب اینترپل
دیلی صباح: پلیس بین الملل )اینترپل( به درخواست آنکارا علیه ۲0 نفر از افرادی که 
به دست داشتن در قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار منتقد عربستانی مظنون هستند، 

حکم بازداشت صادر کرده است.

انتقال تکنولوژی حساس به عربستان با تأیید اسرائیل
الجزیره: با توجه به نفوذ اسرائیل در سیاست های آمریکا باور اینکه انتقال تکنولوژی 

حساس هسته ای به عربستان بدون توافق اسرائیل صورت گرفته باشد بعید است.

  نمابر تحریریه:     ۳۷61008۷ -۳۷68۴00۴  )0۵1(
  امور مشترکین:                ۳۷6180۴۴-۵    )0۵1(
  روزنامه گویا:                       ۳۷6۵1888    )0۵1(
  روابط عمومی:                    ۳۷66۲۵8۷     )0۵1(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷610086     )0۵1(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷088    )0۵1(
)0۵1(   ۳۷6۲8۲0۵                                              
                                      فاکس: ۳۷61008۵  )0۵1(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- 91۷۳۵  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳۷68۵011 )0۵1(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      618۲   و   669۳۷919 )0۲1(
 نمابر:                                     669۳801۳  )0۲1(
 پیامک:                                            30004567

 انعکاس

بدون تیتر

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 عماد آبشناس

به یاد فرماندهان صلیبیبیانیه 74 صفحه ای تروریست هاحمایت تروریست ازترامپ 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با امتناع 
از تروریستی خواندن قتل عام مسلمانان در 
نیوزیلند تنها به احساس همدردی با مردم 
نیوزیلند اکتفا کرد و در حســاب توییتری 
خود نوشت: ایاالت متحده در کنار نیوزیلند 
ایســتاده است. این در حالی است که عامل 
تیراندازی در مســجد النور شهر کرایست 
چرچ نیوزیلند در پیامی که در فضای مجازی 
منتشر کرده، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا به عنوان نماد هویت سفیدپوســتان 

مدرن حمایت کرده است.

یکی از تروریســت های نیوزیلندی پیش 
از اقدام تروریســتی خــود، بیانیه ای ۷۴ 
صفحه ای در فضای مجازی منتشر کرده 
است. او در منشورش انگیزه خود را »مقابله 
با مهاجرت مسلمانان« اعالم کرده است و 
می نویسد: »می خواستم به مسلمانان بگویم 
که سرزمین ما هرگز سرزمین شما نخواهد 
شــد؛ تا زمانی که یک سفیدپوست زنده 
باشد، هرگز نمی توانید به سرزمین های ما 
هجــوم بیاورید و هرگز جایگزین مردم ما 

نخواهید شد.«

در تصویری که فرد مهاجم پیش از حمله، 
از اســلحه خود در فضای مجازی منتشر 
کرده است، بر روی بدنه سالح عبارت هایی 
مربــوط به حوادثی که به باور او توســط 
مهاجران و مســلمانان به وقوع پیوســته 
و افــرادی که به مهاجران و مســلمانان 
حمله کردند، اشاره شده است. همچنین 
در عکس خشاب های اسلحه فرد مهاجم 
که بر روی آن ها نام های برخی فرماندهان 
جنگ های صلیبی علیه مسلمانان نوشته 

شده است، دیده می شود.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد
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