
اعتیاد کاخ سفید به جنایت

رؤسای سه اداره حرم در 
گفت وگو با قدس خبر دادند

آمادگی
حرم مطهر 

برای مراسم 
چراغ برات

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مونا خلیلی

ازدواج جوانان از جمله دغدغه های اصلی خانواده ها به شمار می رود. تأخیر در سن 
ازدواج با کاهش فرصت های تشــکیل خانواده برای جوانان همراه است؛ بنابراین 
افزایش سن ازدواج، تبعات و آسیب های اجتماعی چشمگیری به دنبال دارد. امروزه 

سن ازدواج افزایش مشهودی را نشان می دهد...

سنگ اندازی حامیان کودک انگاری 
در تسهیل ازدواج جوانان

بنزین دو نرخی شروعی برای توزیع عادالنه یارانه و مقابله با قاچاق 20 میلیون لیتری است 

آغاز یک پایان برقاچاق بنزین

  جهان  کاخ سفید اعالم کرد، دونالد ترامپ 
مصوبه کنگره آمریکا بــرای پایان دادن به 
مشارکت کشورش در جنگ ائتالف سعودی 
علیه یمن را وتو کرد. به گزارش بی بی سی 
دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا در 
پیامی در توضیح استفاده از این وتو گفت: 

این مصوبه تالشی غیرضروری و خطرناک 
برای تضعیف اختیارات قانونی من اســت و 
آن جان هزاران شهروند آمریکایی و سربازان 
شجاع ما را در حال حاضر و آینده به خطر 
می اندازد. در این راســتا انور قرقاش، وزیر 
مشــاور در امور خارجه امارات دیروز در پی 

وتوی ترامپ گفت:  تأکید ترامپ بر حمایت از 
ائتالف عربی به سرکردگی عربستان اشاره ای 
مثبت و راهبردی است. کنگره پیش نویس 
قطعنامه ای را در جهت توقف حمایت آمریکا 
از عربستان در جنگ یمن در آوریل مصوب 
کرد، در حالی که مجلس سنا در ماه مارس 

گذشــته آن را به تصویب رساند. این برای 
نخستین بار اســت که دو مجلس کنگره 
پیش نویس قانون مربوط به اختیارات جنگ 
را تصویب می کننــد. این مصوبه اختیارات 
رئیس جمهــوری را در زمینه اعزام نیرو به 

عملیات نظامی...

 ............ صفحه 4

ظریف پس از سوریه به ترکیه 
رفت و با اردوغان دیدار کرد 

تقویت 
اتحاد شرقی 

برای مقابله 
با غرب

 ترامپ پایان مشارکت آمریکا در جنگ یمن را وتو کرد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7 ............ صفحه 3

 

تالش آستان قدس برای معرفت افزایی دینی زائران
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی گفت: ما هم در جهت تسهیالت و امکانات حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار تولیت آستان مقدس کاظمین عنوان کرد

مادی زائران تالش و ســرمایه گذاری می کنیم و هم در جهت رشــد و باال بردن 
سطح معرفت دینی آن ها گام برمی داریم.حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 

 ............ صفحه 3در دیدار با تولیت آستان مقدس کاظمین که در تاالر والیت...

6 استان کشور هدف هجوم آفت ملخ قرار دارد

مبارزه با ملخ های صحرایی در گرو 
تأمین اعتبار و بسیج دولتی

کارشناسان از ناکارآمدی سازمان مدیریت بحران می گویند

وزارتخانه ای برای شرایط بحران 
می خواهیم

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 8

درخشان در شعر و زندگی راز کارساز بودن اعتقاد به مهدویت  من آپاچی را انتخاب می کنم!
14 11 16

به بهانه درگذشت استاد داراب بدخشان 
پیشکسوت شعر آیینی

دکتر شهاب الدین ذوفقاری در گفت وگو با قدس به این 
پرسش پاسخ داد که چرا انتظار موعود امیدآفرین است؟

دکتر »عبدالعزیز رنتیسی« بنیان گذار»حماس« 
چگونه به شهادت رسید؟

 : a پیامبر
رزمندگان در راه 

خدا، راهبران اهل 
بهشت اند 

بحار األنوار
 ج 8، ص 199
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روز ارتش بر غیور مردان حافظ عزت و اقتدار ایران اسالمی گرامی باد

قدردانی رهبر معظم انقالب از اقدام یک سرهنگ ارتشی 
در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی

جلوه  صداقت 
در شعار »ارتش فدای ملت«
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

وزیر نیرو در پاسخ به قدس: به صورت منظم سامانه های بارشی محتمل را پایش کردیم    اخبار: اردکانیان، وزیر نیرو در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر 
اینکه وزارت نیرو از دو ماه پیش در جریان گزارش وضعیت بارش ها و احتمال وقوع سیل قرار داشته و می توانسته آمادگی بیشتری ایجاد کند؟، تصریح کرد: ما از ماه ها پیشتر از آن با توجه به اطالعاتی که سازمان 

هواشناسی می دهد، به صورت منظم سامانه های بارشی محتمل را پایش کردیم و به عنوان نمونه در بهمن ماه در جلسه شورای آب با حضور استاندار خوزستان تصمیماتی گرفته شد. 

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

 اخبار  حضرت آیت اهلل خامنه ای، فرمانده 
معظم کل قوا ظهر دیروز )چهارشنبه( در 
دیدار فرماندهــان ارتش و نیروی زمینی، 
ارتِش امــروز را متدین تــر و کارآمدتر از 
همیشــه خواندند و با تجلیــل از حضور 
مؤثر و حیاتی ارتش و نیروهای مسلح در 
امدادرسانی به سیل زدگان، و همچنین با 
تأکید بر ضرورت اتحاد روزافزون نیروهای 
مسلح و زیبا خواندن دست برادرِی ارتش 
و سپاه پس از اقدام زشت آمریکایی ها علیه 
ســپاه، خاطرنشــان کردند: هر کاری که 
دشــمن را عصبانی کند، خوب و درست 
است و در مقابل همگان باید از هر کاری 
که دشمن را جری و روحیه آن را تقویت 

کند، اجتناب کنند.

 نیروهای مسلح، مظاهر و عناصر 
قدرت ملی

بــه گــزارش leader.ir حضرت آیت اهلل 
با  ایــن دیدار  خامنه ای در 
تبریــک روز ارتش و نیروی 
زمینی بــه کارکنان خدوم 
و  ارتــش  افتخارآفریــن  و 
نیروهای  آنان،  خانواده های 
مسلح را از »مظاهر و عناصر 
و  ملــی« خواندند  قــدرت 
البته در  خاطرنشان کردند: 
بسیاری از کشورها حتی در 
کشــورهای مدعی آزادی و 
حقوق بشر، نیروهای مسلح 
عنصر اقتــدار دیکتاتورها و 
برخورد با ملت ها هســتند، 
ایــن روزها  همچنــان که 
نمونه  آن در قضیه شنبه های 

پاریس قابل مشاهده است.

 هشدار مهم رهبر انقالب
رهبر انقاب اســامی، نیروهای مســلح 
را در منطق اســام و جمهوری اسامی، 
»حصارهایی امن برای ملت« برشمردند و 
افزودند: نیروهای مســلح در زمان جنگ، 
در مقابل تهاجم دشــمن با دانش، تجربه 
و فداکاری، ســینه سپر و آن را منکوب و 
وادار به عقب نشــینی می کنند و در زمان 
صلح نیز با کارآمدی و آمادگی کامل، مایه 
اطمینان و آرامش خاطر ملت هستند و به 
همین دلیل، دشمنان به دنبال بر هم زدن 

آرامش مردم از طریق مضطرب نشان دادن 
نیروهای مسلح هستند.

ایشان امدادرسانی ارتش و نیروهای مسلح 
به مردم در حوادث طبیعی را یک حضور 
مؤثر و حیاتی خواندند و گفتند: در سیل 
اخیر، نیروهای مســلح با همــه وجود و 
امکانات در اختیارشــان بــه کمک مردم 
شتافتند؛ به طوری که در استان گلستان، 
ارتش حتی قبل از حضور ســتاد مدیریت 

بحران، در محل حادثه حاضر شد.

 قدردانی رهبری از اقدام سرهنگ 
ارتشی

حضرت آیت اهلل خامنه ای، ثبت تصاویری از 
خدمات متواضعانه نیروهای ارتش به مردم 
را موجب ماندگاری این برگ های زرین در 
حافظه تاریخ دانستند و افزودند: اینکه یک 
سرهنگ ارتش خم شود تا فردی سالخورده 
با قدم گذاشتن بر دوش او سوار وسیله نقلیه 
شود، جلوه هایی از صداقت ارتش در بیان 

شعار »ارتش فدای ملت« است.
رهبر انقاب اســامی ارتــش را به برکت 
جمهــوری اســامی، ارتشــی »مکتبی« 
و »نمایشــگاهی از ارزش های اســامی« 
برشمردند و خاطرنشان کردند: نمونه هایی 
همچون شهیدان بابایی و صیادشیرازی در 
ارتش وجود دارند که از لحاظ کارآمدی و در 
عین حال تعهد، تواضع، فداکاری و گریختن 
از نام و نشان، قابل ارائه و الگو برای ملت و 
بلکه امت اســامی هستند و این روحیه و 

ارزش ها باید روز به روز تقویت شود.
ایشان، ارتِش امروز را متدین تر و کارآمدتر 
از همیشه برشمردند و گفتند: امروز زمام 

ارتش در دست نیروهای متدین و انقابی 
اســت، البته افرادی که همواره عادت به 
تحقیر ملت و تکریم خائنان را دارند، مدام 
از »ارتش مدرن رضاخان« دم می زنند، در 
حالی که آن ارتش به اصطاح مدرن، حتی 
یک روز نتوانست در مقابل هجوم بیگانگان 
دوام بیــاورد، اما ارتــش مقتدر جمهوری 
اسامی هشت سال در یک جنگ منظم 
مقاومت و ایستادگی کرد و امروز نیز دانش، 
تجربه، روحیه، توانایی، تدین و امانتداری 

ارتش بیش از گذشته و مایه افتخار است.

 اگر ارتش و سپاه در مبارزه با 
داعش وارد نمی شدند...

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور 
منطقه ای ارتش و نیروهای مسلح و مقابله 
آنان با فتنه های دشــمنان، این پرسش را 
مطرح کردند: اگر ارتش و سپاه در مبارزه 
با داعش وارد نمی شــدند، امروز منطقه و 
کشورهای همسایه ما چه وضعیتی داشت 

و چه کسانی بر آن حکومت می کردند؟
رهبر انقاب اسامی افزودند: البته هر یک 
از کشــورهای درگیر نیز مقابله و اقدامات 
الزم را انجام دادند، اما نقش نیروهای مسلح 
ایران قابل اغماض نیســت و امروز در واقع 
برکات نیروهای مسلح، عاوه بر ملت ایران، 

شامل کشورهای دیگر نیز شده است.

 عصبانیت دشمن از اتحاد روز افزون 
نیروهای مسلح

فرمانده کل قوا همچنین اتحاد روزافزون 
نیروهای مسلح را الزم و موجب عصبانیت 
دشمن دانســتند و گفتند: دست برادری 

دادن ارتش و ســپاه، حرکتی زیبا پس از 
حرکت زشت آمریکایی ها بود.

ایشان تأکید کردند: هر کاری که دشمن 
را عصبانی کند، خوب و درســت است و 
در مقابل، هر کاری که دشــمن را جری 
و روحیــه آن را تقویــت و روحیه جبهه 
خودی را تضعیف کند، بد و ناپسند است و 
همه باید در سخنان و کارهای خود از آن 

اجتناب کنند.
رهبر انقاب اســامی، هدف از سخنان 
بی پایه آمریکایی ها علیه جمهوری اسامی 
ایران را تضعیف روحیه عمومی دانستند 
و خاطرنشان کردند: آمریکا گرفتار هزاران 
میلیارد بدهی و گرفتاری های متعدد است 
و با گذشت چند سال از سیل و توفان در 
مناطقی مانند کارولینا هنوز نتوانسته اند 
آن مشکات را رسیدگی و جبران کنند، 
امــا برای تضعیــف روحیه ملــت ایران، 

یاوه سرایی می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضور بی نظیر 
مردمی در امدادرســانی به سیل زدگان را 
یکی دیگر از واقعیت های جلوی چشــم و 
موجب عصبانیت آمریکایی ها برشمردند و 
افزودند: حرکت عظیم و سریع اقشار ملت 
ایران از ارتش، سپاه و بسیج تا هزاران طلبه 
و دانشجو برای کمک به سیل زدگان قابل 
وصف و بیان نیست، اما دشمن به مصلحت 

نمی بیند این عظمت را به زبان بیاورد.
پیش از ســخنان فرمانــده کل قوا، امیر 
نیروی زمینی  سرتیپ حیدری، فرمانده 
ارتش در گزارشی با اشاره به امدادرسانی 
۲۱ یــگان عمده و تخصصی این نیرو در 
مناطق ســیل زده با دستور رهبر انقاب، 
گفت: ارتش جمهوری اسامی با حضور 
مســتمر در مرزها، چهره »أَِشــّداُء َعلَی 
الُکّفارِ« خود را به رخ دشــمنان کشید و 
همچنین با حضور در کنار مردم در سیل 
اخیر با محوریت نیــروی زمینی، جنبه 

»ُرَحماُء بَیَنُهم« را به منصه ظهور رساند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش، اقدامات اخیر 
آمریکا علیه ســپاه پاسداران را ددمنشانه 
خواند و تأکید کــرد: تا ظهور دولت حق 
و نابودی استکبار ارتش و سپاه دست در 
دست یکدیگر خواهند بود و ما نیز همراه 
با ملت ایران خواهیــم گفت که همه ما 
پاسداران نظام مقدس جمهوری اسامی 

هستیم .

قدردانی رهبر معظم انقالب از اقدام یک سرهنگ ارتشی در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی

جلوه  صداقت در شعار»ارتش فدای ملت«

 جنگ ایران و عراق چه ارتباطی با سیل و هموطنان دردمند سیل زده دارد و یا 
سایر موضوعات نظامی سال های اخیر؟ 09150008863 

 لطفاً گزارشی از دزدی بی  سروصدای پست بانک از حساب مشتریان که پیش 
از عید انجام شد بگیرید. بدون دلیل از هر حسابی پول برداشت کردند. ممنون. 

 09150000328
 مــا هم اکنون هم ۱0 هزار ریالی را یک تومان می خوانیم، پس کار ســختی 
نیســت. از مردم می خواهم پول های نو خود را جهت کمک به دولت و خود به 

یادگار حفظ کنند.09150009278
 بجا آوردن واجبات الهی شامل برکاتی است که هرکس شاید متوجه آن نشود، 

خدا را در معامله کم نگیریم.09390003589 
 مطمئن باشــید هنرنمایی شــورای شــهر تهران برای تغییر نــام بعضی از 
خیابان ها به نام پیشکســوتان سینما به همین جا ختم نخواهد شد و هیچ بعید 
نیســت در آینده ای نه چندان دور افرادی مثل فریدون فّرخ زادها و جمیله ها و 
گوگوش ها و کاباره چی های سابق خیابان الله زار را به عنوان فرهیخته و دانشمند 
و اســطوره و پیشکســوِت هنرمند معرفی و تعدادی از خیابان ها را به نام آن ها 
نیز مزیّن کنند!این ها در اصل می خواهند با ســنگر گرفتن پشت نام هایی چون 
مشــایخی و نصیریان و... چهره های انقابی و نمادهای مذهبی و فرهنگ ایثار 
و شــهادت ودفاع از آرمان های مقّدِس اســاِم ناب محمدی را از نگاه ها حذف 

کنند.09020009961 
 من کارگر برنج فروش هســتم، امروز در هیچ کدام از مناطق سیل زده ایران 
کشت نبوده یا انبار برنج زیر آب نرفته، سودجویی دیگران را مدیران کم کار نفوذی 
تطهیر نکنند و شما کارشناسی کنید؛ چون با این فرض هزاران قلم جنس باید 

گران شده فرض کرد، قباً هشدار داده بودم. 09150009278 
 قیمت ها هم بیش از ۱000 درصد گران شــد و مردم بخصوص بازنشستگان 
آموزش و پرورش را بشدت بردید زیر خط فقر و به روز سیاه نشاندید. هیچ کنترل 
قابل ماحظه و فراگیری انجام ندادید که حساب دست واسطه ها بیاد و بفهمند 
مملکت هرج ومرج و بی قانون نیست. شما در برابر محتکران پشت مردم را خالی 
کردید و سکوت کردید تا هر بایی سر مردم بیارند! گرانی بازار و تورم شد 500 
درصد، افزایش حقوق ها ۲0 درصد! آفرین بر دولت تدبیر و امید. 09350007054

 ســرعت اینترنت واقعاً افتضاح شده، من نمیدونم این وزیر جوان داره چیکار 
میکنه؟ همین که بیای هی گرون کنی که نشــد کار، بعد میگن ما وزیر جوان 

آورده ایم. 09390001288  
 از عکس های مناطق ســیل زده موزه ای دائمی تشکیل شود جهت اینکه هم 

کمک بشود و فراموش نگردد.09390003589

سنگ اندازی حامیان 
کودک انگاری در تسهیل 

ازدواج جوانان
ازدواج جوانان از جملــه دغدغه های اصلی 
خانواده ها به شــمار می رود. تأخیر در ســن 
ازدواج با کاهش فرصت های تشکیل خانواده 
برای جوانان همراه اســت؛ بنابراین افزایش 
ســن ازدواج، تبعات و آسیب های اجتماعی 
چشمگیری به دنبال دارد. امروزه سن ازدواج 
افزایش مشهودی را نشان می دهد، به طوری 
که بر اســاس ســالنامه آماری سال ۱396 
میانگین ســن ازدواج در دختــران به ۲4/۲ 
و در پســران به رقم ۲9/۱رسیده است. سن 
ازدواج و تشــکیل خانواده از عوامل مختلفی 
تأثیــر می پذیرد کــه از مهم ترین دالیل آن 
می توان به شــرایط اقتصادی، تغییر سبک 
زندگی و اقتضائات دنیای جدید اشاره کرد و 
در زمان حاضر بخش زیادی از جوانان کشور 
به دلیل مشکات اقتصادی، ناتوانی در تأمین 
هزینه های ازدواج و تأمین مسکن نمی توانند 
براحتــی ازدواج کننــد. در همین راســتا، 
رضا فکوری، جامعه شــناس و آسیب شناس 
اجتماعی با اشــاره به ضرورت اتخاذ تدابیر 
مؤثر برای تســهیل امــر ازدواج عنوان کرد: 
»بــدون تردید هر آنچه بــر پیچیدگی ها و 
دشــواری امر ازدواج افزوده شــود به همان 
میزان شــاهد بروز تردیدهــا و هراس هایی 
جدی در حصول این سنت حسنه خواهیم 
بود. یکــی از مصادیق عدم وجود هماهنگی 
میان دستگاه های متولی و مربوط در تحقق 
ازدواج آســان را می تــوان در روند پرداخت 
وام ها و تســهیات مرتبط با ازدواج مشاهده 
کرد«. تســهیل هر چه بیشتر تأمین مسکن 
برای جوانان، اشتغال زایی و تقویت بنیه مالی 
زوجین و جوانان متقاضــی ازدواج در قالب 
اجرای طرح ها و تمهیدات هدفمند و اصولی 
از ضروریاتی اســت که با حصول آن، بخش 
قابل توجهی از موانع ازدواج مرتفع خواهد شد؛ 
بنابراین سیاست گذاران و قانون گذاران باید با 
تصویب طرح های تشویقی، جوانان را نسبت 
به ازدواج در سنین مناسب ترغیب کنند. در 
همین زمینه با وجــود مغفول ماندن قانون 
تســهیل ازدواج جوانان که در سال ۱384 
تصویب شد؛ در سال های اخیر در کمیسیون 
فرهنگــی مجلــس، طرح های تشــویقی و 
حمایتی برای جوانانی که در ســن مناسب 
ازدواج می کنند، در نظر گرفته شــده است. 
مثاً کمیسیون فرهنگی مجلس در راستای 
حمایت از ازدواج دختران و پســران جوان، 
طرح جمعیــت و تعالی خانــواده را تنظیم 
کرده اســت. به موجب تصویب ماده ۱۲ این 
طرح، دولت مکلف است سربازان متأهل را از 
کمک هزینه مسکن متأهلی در حین خدمت 
برخــوردار کند که مســئولیت آن بر عهده 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
همچنین به استناد ماده ۲9 این طرح، دولت 
مکلف شــد به دخترانی که زیر ۲0 سال و 
پسرانی که زیر ۲4 ســال ازدواج می کنند، 
هدیه ازدواج پرداخت کند و بر اســاس ماده 
30 وزارت بهداشــت موظف شــد برنامه ها 
و اقدامــات الزم را برای برخــورداری همه 
زوج های فاقد فرزند و نابــارور از برنامه های 
غربالگری ناباروری حداکثر تا دو ســال پس 
از ازدواج انجام دهد. پیش ازاین نیز در مورخه 
8 اسفند 97 در راســتای حمایت از ازدواج 
جوانان، مجلس ضمن موافقت با اختصاص 
وام ازدواج بــه مبلغ 30 میلیــون تومان در 
سال 98 به زوج های جوان، بانک ها را مکلف 
کرد پرداخت آن را در اولویت نخســت قرار 
دهند. درحالی کــه به گمان کارشناســان 
مســائل اجتماعی، تصویب و اجرای قوانین 
حمایتی توأم با فرهنگ ســازی برای ازدواج 
ساده می تواند بخش زیادی از معضات حوزه 
ازدواج جوانان را حل کند؛ برخی از حامیان 
کودک انگاری با سنگ اندازی و اظهارنظرهای 
غیر کارشناســی پیرامون طرح تشــویقی 
کمیسیون فرهنگی )هدیه ازدواج به دخترانی 
که زیر ۲0 ســال ازدواج می کنند( و مصوبه 
مجلس برای اختصاص وام ازدواج به جوانان، 
قصد دارند مانع تســهیل ازدواج دختران و 

پسران ایرانی شوند. 
در همیــن زمینه، اخیراً یکــی از حامیان 
کــودک انــگاری جوانــان در گفت وگو با 
روزنامــه رســالت ضمن انتقــاد به طرح 
کمیســیون فرهنگــی با بیــان اینکه این 
طــرح در زمــان مناســبی ارائه نشــده، 
گفت: حال که طرح افزایش حداقل ســن 
ازدواج نیمه کاره رهاشــده، در مقابل طرح  
اهدای پاداش بــرای دخترانی که زیر ۲0 
ســال ازدواج می کنند، در نظر گرفته اند. 
معاون  تندگویان،  محمدمهدی  همچنین، 
امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان با 
انتقاد از افزایش وام ازدواج به 30 میلیون 
تومان، گفــت: »افزایش بیــش از این وام 
ازدواج ممکن اســت باعث معامله دختران 
زیر ۱8 ســال شــود.« با توجه به مطالب 
مطرح شده، باید از حامیان کودک انگاری 
جوانان پرســید که هدف آن ها از مقابله با 
تســهیل ازدواج جوانان و کودک انگاشتن 
دختران بالغ چیســت؟ چراکه این مسئله 
زمانی مطرح می شود که جامعه با افزایش 

سن ازدواج روبه رو است.

صدای مردم   

خبــــــر

نوبخت:
همه دستگاه ها موظف به پرداخت افزایش حقوق ها 

از فروردین ماه هستند
گروه سیاســی- خبرنگار حوزه دولت: 
محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه با اشاره به اینکه تخصیص اعتبار حقوق 
کارکنان دولت با احتساب افزایش ثابت 400 
هزار تومانی صورت گرفته است، تأکید کرد: 
همه دستگاه ها موظف به محاسبه و پرداخت 
افزایش حقوق ها از فروردین ماه هســتند. با 
توجه به مصوبه مجلس الزم است برای همه کارکنان دولت اعم از شاغان و بازنشستگان 
حکم جدید صادر شود و پرداخت های سال جدید براساس احکام جدید انجام شود، اما 
چون برخی دستگاه ها موفق نشدند همه احکام را صادر کنند، ما در تخصیص بودجه و 
پرداخت حقوق شاغان و کارکنان گفته ایم اگر احکام هم صادر نشده است، چون این 
رقم ثابت اســت، حتماً باید این ماه پرداخت شــود. باید برای ماه جاری همه کارکنان 
دولت اعم از شــاغل و بازنشســته حتماً 400 هزار تومان افزایش محسوب شود و اگر 
موردی پرداخت نشده، حتماً باید انجام شود؛ چرا که آنچه ما به خزانه تخصیص دادیم 
با احتســاب 400 هزار تومان بوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت 
مطالبات فرهنگیان نیز تصریح کرد: در سال گذشته اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش 
افزون بر ۱07 درصد پرداخت شد، آن هم با عنایت به اینکه متأسفانه منابع بودجه در 
حد 9۱ درصد تحقق پیدا کرد، اما برخی از دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش به علت 
اهمیت موضوع و ضرورتی که داشــت، ۱07 درصد تحقق پیدا کرد. در هفته گذشته 
مجدداً نزدیک به 600 میلیارد تومان به آموزش و پرورش پرداخت شد و برای امروز و 
فردا در سقف ۲۱00 میلیارد تومان منابع جدیدی که ما از سال گذشته از بانک مرکزی 
در حال دریافت هستیم را باز به آموزش و پرورش در حد نیازش پرداخت خواهیم کرد و 
امیدوارم پیش از هفته معلم، آموزش و پرورش با منابعی که در اختیارش قرار می گیرد، 

همه بدهی های فرهنگیان شریف را پرداخت نماید.

وزیر راه و شهرسازی وعده داد
بهره برداری از 400 هزار  واحد مسکن در سال 98 و 99 

گروه سیاســی- خبرنگار حوزه دولت: محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی 
گفت: برنامه ریزی کرده ایم تا عاوه بر تکمیل پروژه های مســکن مهر بیش از 400 
هزار واحد مسکونی در پروژه های مختلف در سال 98 و 99 به بهره برداری برسد و 
هم اکنون در برخی شــهرها کار شروع شده است. مهم این است که بتوانیم زمین ها 
را پیش بینی و برای این کار واگذار کنیم. از همه مهم تر اینکه اعتماد انبوه سازان و 
ســازندگان را جلب کنیم تا بتوانیم آن ها را بیاوریم تا مشارکت کنند. تا امروز این 
اقدامات صورت گرفته اســت. هدف گذاری مان این است که تسهیات سازندگان را 
به جای وام خرید افزایش دهیم؛ زیرا در این صورت انگیزه ســازندگان افزایش پیدا 
می کند، ســازندگان می توانند سهم دریافتی را به خریداران واگذار کنند. گام سوم 
مربوط به بازار تعهدی مصالح است که کارت اعتباری آن با مشارکت بانک مسکن 
و بنیاد مســکن طراحی شده و بزودی عملیاتی می شود و سازندگان می توانند این 
تســهیات را بگیرند که کمک بسیار شــایانی به متناسب سازی قیمت تمام شده 

مسکن می کند.

وزیر بهداشت در پاسخ به قدس خبرداد
آسیب بیش از 500 مرکز بهداشتی و درمانی در سیل اخیر

گروه سیاسی- خلیل خانه: سعید نمکــی، وزیر بهداشت در پاسخ به قدس گفت: 
بیش از 500 مرکز درمان روســتایی، 70 خانه بهداشت و حدود 60 بیمارستان دولتی 
در سیل اخیر آسیب دیدند و باید ترمیم یا بازسازی شوند، با این حال ما ارائه خدمات را 
در مناطق سیل زده متوقف نکردیم. برای بازسازی این مراکز باید منابعی از سوی دولت 
تخصیص یابد و در ماه های آینده بازسازی این مراکز انجام خواهد شد. قرار شد قسمتی 
از هزینه های جبران خســارات سیل را از سر جمع ردیف های بودجه ای وزارتخانه های 
مختلف تأمین کنند که آقای نوبخت نیز در این زمینه پیگیر موضوع هستند، اما این 
اتفاق قرار نیســت اثرات نامطلوب به خدمت رسانی در وزارت بهداشت و طرح تحول 
سامت داشته باشــد و ما این طرح را با قدرت ادامه می دهیم و به حمایت از بیماران 
خاص، ماندگاری کادر پزشکی در نقاط محروم و کاستن از پرداخت هزینه های کمرشکن 

بستری در شرایط تحریم، از جیب بیمار خواهیم پرداخت.

حجتی خبر داد
ابالغ مصوبه تسهیالت قرض الحسنه جبران خسارات 

کشاورزان
گروه سیاسی- خبرنگار حوزه دولت: محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
مصوبه تسهیات قرض الحسنه برای جبران خسارات کشاورزان در سیل اخیر اباغ شد 
و ستاد حوادث استان ها هم مسئول هستند که به صورت تیمی در این موضوع عمل 
کنند که دســتورعمل آن هم اعام شده است. اعتبارات استان ها هم براساس میزان 
خساراتی که به آن ها وارد شده با توجه به مصوبات دولت، در اختیار آن ها قرار می گیرد 
و عملیاتی می شود. در جلسه پیشین دولت در سال جدید مصوبات، بیشتر با توجه به 
مقتضیات سیل گلستان و مازندران بود اما اکنون با توجه به مسائلی که در برخی از 
استان های کوهستانی ما پیش آمد، مصوبات تکمیلی را به بحث و بررسی گذاشتیم. 
در بخش گندم با وجود سیل های اخیر و خسارات وارد شده، ما قطعاً افزایش تولید را 
خواهیم داشت و برداشت گندم ما که خوشبختانه بیشترین سطح زراعی را در کشور 
داشته، شروع شده است و با توجه به بارندگی ها، وضعیت مزارع و باغات ما خیلی خوب 
است و امیدواریم برخاف همه خسارات وارده، سرجمع دچار کمبود تولید نشویم و 

افزایش تولید را خواهیم داشت.

شماره پیامک: 30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مونا خلیلی

واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر داد

نهایی نشدن بنزین دونرخی و افزایش قیمت سوخت

خبر

 گروه سیاسی/ آرش خلیل خانه   رئیس شورای اطاع رسانی 
دولت گفت: موضوع تغییر نرخ ســوخت در ستاد اقتصادی دولت 
و شورای هماهنگی اقتصادی قوا مطرح و پیشنهادهای مختلفی 
نیز درباره آن ارائه شده است، اما هنوز در این زمینه جمع بندی و 
تصمیم گیری صورت نگرفته است. محمود واعظی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در مورد اخبار منتشــر شده از سوی برخی رسانه ها 
در مورد نهایی شدن تصمیم دولت برای دو نرخی کردن بنزین و 
افزایش 30 درصدی بنزین سهمیه بندی با بیان مطلب باال اظهار 
داشت: ما اکنون هم با مشکل قاچاق سوخت مواجهیم و هم چهار 
سال است که قیمت بنزین افزایش پیدا نکرده است. این در حالی 
اســت که هم اکنون میزان مصرف بنزین در کشور به باالی 90 
میلیون لیتر در روز و در برخی آخر هفته ها به باالی ۱00 میلیون 

لیتر رسیده است و الزم است این مسئله مدیریت شود.

 طرح ایجاد صندوق بیمه حوادث روی میز دولت
وی با بیــان اینکه تاش می کنیم به نحــوی عمل کنیم که به 
خانواده ها فشار نیاید، افزود: در حال بررسی و برنامه ریزی هستیم 
که اگر درآمدی از این محل ایجاد شود، صرف بخش هایی شود که 
مفید و الزم است. از جمله پیشنهاد شده از این محل یک صندوق 
بیمه حوادث غیرمترقبه ایجاد کنیم که در مواردی چون سرمازدگی، 
سیل و زلزله و امثالهم بتوان از این محل جبران خسارت مردم را 
کرد. وی گفت: این موضوع در ستاد اقتصادی و جلسه هماهنگی 
اقتصادی قوا بحث شد و دو سه طرح مختلف نیز مطرح شده، اما 
جمع بندی صورت نگرفت و قرار شد اعضای شورا طرح ها را بررسی 
و نظر خود را اعام کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با 
اعام اینکه روحانی در روزهای آینده به خوزستان و لرستان سفر 
خواهد کرد، اظهار داشــت: رئیس جمهور از نزدیک با مسئوالن 
محلی صحبت می کنند و مشکات را بررسی می کنند تا ان شاءاهلل 

با سرعت بیشتری بتوانیم این کار را انجام بدهیم.
واعظی در تشــریح مصوبات دیروز هیئت وزیران گفت: نخستین 
موضوع کمک به ســیل زدگان بود که وزیر کشــور گزارشی را از 
اقدامات انجام شده در این مدت ارائه کرد که این گزارش مرتبط با 

همه استان ها بویژه استان های لرستان و خوزستان بود که وضعیت 
آن ها نسبت به استان های دیگر باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد، که 
مرتبط با روســتاها و شهرهایی که مورد خسارت واقع شدند، بود. 
ارقامی که بــرای پرداخت به بخش صنعت مثل مزارع در مصوبه 

پیشین در نظر گرفته بودیم، نیاز به افزایش داشت.

 ارسال گزارش خسارات سیل برای رهبری
واعظی گفت: کار بســیار فشــرده ای  آقای جهانگیری انجام داده 
بودند، در جلساتی که پس از دستور رهبری داشتند در خصوص 
اینکه مشخص شود خسارات چه قدر بوده است تا جابه جایی هایی 
را در بودجه انجام دهیم و بقیه آنچه که الزم اســت را در نامه ای 
خدمت رهبری ارســال کردیم که بتوانیم از صندوق توسعه ملی 

استفاده کنیم و گزارش آن هم به دولت داده شد.
وی یادآور شد: رئیس جمهور دستور دادند کسانی را که در  سیل 
آسیب دیده اند و مهم تر از آن کسانی که خانه های خود را از دست 

داده اند، هرچه سریع تر نسبت به آن ها فکر کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهــور گفت: موضوع دیگری که امروز مورد 
بحث قرار دادیم این بود که برای کارمندان دولت و بازنشســتگان 
آیین نامه اجرایی مصوبــه دولت را تصویب کنیم و به جمع بندی 
رســیدیم که همه حقوق ها افزایش پیدا کند. واعظی در ارتباط با 
طرح حذف چهار صفر از پول ملی تصریح کرد: این موضوعی نیست 
که در حال حاضر درباره آن تصمیم بگیریم. باید بررســی شده، 
طرحش آماده شود و اقتصاددانان کشور در خصوص آن نظر دهند 
و سپس وارد ستاد اقتصادی دولت شود و بر روی آن نظر داده شود.

 دلیل لغو جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی
وی در خصوص جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی و حواشی آن 
گفت: این موضوع ربطی به حواشی که مطرح شده، ندارد؛ همیشه 
جلسات مختلفی برگزار می شود. همیشه روزهای چهارشنبه عصر 
جلسه اطاع رسانی داریم. دبیر جلسه به من گفت این تعداد از اعضا 
مسافرت هستند و ما دعوتنامه را کنسل کردیم. بحث شورای عالی 

انقاب فرهنگی هم همین بود. دبیر گفت تعدادی حضور ندارند و 
جلسه را لغو کردند. واعظی در پاسخ به پرسشی درباره نامه اعتراضی 
جمعی از نمایندگان در مورد ابقای رئیس سازمان خصوصی سازی با 
وجود تشکیل پرونده کیفری و ممنوع الخروج شدن نیز تصریح کرد: 
ما این موضوع را بررسی می کنیم و اگر مدیری تخلفی کرده باشد، 
دولت به هیچ وجه از او حمایت نمی کند، اما اگر مدیری روی اصول 

و منافع کشور بایستد، ما حتماً از او حمایت می کنیم. 
وی گفت: مدیران دولت باید امنیت شغلی داشته باشند، بنابراین 
ما حتماً این نامه را بررسی می کنیم. رئیس شورای اطاع رسانی 
دولت درباره ســفر نخست وزیر پاکستان به کشورمان نیز با بیان 
اینکه عمران خان روز یکشنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه وارد 
مشــهد خواهند شد و پس از زیارت حرم امام رضا)ع( همان شب 
به تهران می آیند، گفت: روز دوشــنبه مذاکرات ما آغاز می شود و 
ایشــان دیداری هم با رهبری خواهند داشت.  وی افزود: این سفر 
هم از لحاظ سیاسی و امنیتی هم از نظر اقتصادی بسیار اهمیت 
دارد. روابط دو کشــور همواره روابط خوبی بوده و با توجه به اینکه 
عمران خان بتازگی به نخست وزیری انتخاب شده اند و نخستین 
سفر ایشان به ایران اســت، برای ما بسیار اهمیت دارد. تدارکاتی 
دیده ایم و کمیته های مشــترک  و فنی هم در حوزه های مختلف 

فعال هستند و جمع بندی شان را به ما می دهند.
واعظی در مورد اظهارات یکی از مقامات ســابق نظامی در مورد 
آموزش نظامی در پوشــش هال احمر در جنگ بوســنی، اظهار 
داشت: اینکه فردی کلیپی پر کند و حرفی بزند، قابل استناد نیست.

آنچه که من دیدم هیچ کدام صحت ندارد. هال احمر هم علیه این 
فرد اعام شکایت کرده و بقیه مطالبش هم درست نیست.

وی اضافــه کــرد: این گونــه حرف ها در این مقطــع خاص که 
آمریکایی ها این گونه علیه سپاه تاش می کنند، پاس گل دادن به 
آمریکا و دشمن است.چه ضرورتی دارد ایشان حرف هایی بزند که 

واقعیت ندارد و اصاً درست نیست.

اخبار: جنبش عدالتخواه دانشــجویی در نامه ای به رئیس قوه 
قضائیه نوشت: انتظار می رود با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی 
در اســرع وقت به پرونده های فســاد گذشته خصوصی سازی ها، 
اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین 
سیاست هایی دامن جمهوری اسامی ایران را بگیرد. در این نامه 
آمده است: همان طور که مستحضرید واگذاری هایی که تاکنون 
با نام خصوصی سازی رخ داده است موجب توزیع رانت و تشدید 
نابرابری و بی عدالتی در کشور شده است. نکته قابل تأمل در مورد 
سیر خصوصی سازی ها این است که عاوه بر تضییع بیت المال، 
مهم ترین کارخانه ها و تولیدی های کشور در نتیجه واگذاری آن ها 

به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده می شوند. گزارش رئیس دیوان 
محاسبات در رابطه با تفریغ بودجه سال 96 که در مجلس مطرح 
 شده و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکت های 
واگذار شــده نیز گواه بر این موضوع است. به طور نمونه: در سال 
گذشته شــاهد عواقب این سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه 
بودیــم. به گونه ای که کارگران به علــت نااهلی رئیس کارخانه و 
عدم پرداخت معوقاتشــان، دست به اعتراض میدانی زدند که به 
امنیتی شــدن موضوع انجامید. با بررســی صورت گرفته شاهد 
بودیم که ســایر شرکت های واگذار شده نیز از وضعیت مشابهی 
برخوردارند؛ و درصورتی که اقدامی از طرف نهادهای نظارتی برای 

اصاح آن ها صورت نگیرد در سال پیش رو سایر نقاط کشور نیز 
با چنین معضات اقتصادی و امنیتی مواجه خواهند بود. اضافه 
می شود پیش  از این، نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
ارسال و از ایشان تقاضای پاسخگویی پیرامون فسادهای سازمان 
خصوصی سازی داشــتیم که این درخواست با جواب وقت ندارم 
ایشان روبه رو شد؛ بنابراین انتظار می رود جلوی این خطر را قبل 
از تشدید بیشتر آن گرفته و با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی 
در اســرع وقت به پرونده های فســاد گذشته خصوصی سازی ها، 
اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین 

سیاست هایی دامن جمهوری اسامی ایران را بگیرد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی اعالم کرد

درخواست از رئیس  قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده های فساد خصوصی سازی ها

هر کاری که دشمن را 
عصبانی کند، خوب 
و درست است و در 
مقابل، هر کاری که 
دشمن را جری و 
روحیه آن را تقویت و 
روحیه جبهه خودی 
را تضعیف کند، بد و 
ناپسند است و همه 
باید در سخنان و 
کارهای خود از آن 
اجتناب کنند
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

رسالت بنیاد پژوهش ها، فراهم آوردن غذای فکری برای مخاطبان است   آستان نیوز: حجت االسالم والمسلمین علی جالئیان اکبرنیا، معاون پژوهشی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی با 
اشاره به این مطلب گفت: برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب و آثار در مدارس حوزه علمیه، برگزاری نمایشگاه در مدارس و فروش آثار با تخفیف ویژه، معرفی کتاب از طریق رایانامه، جذب مخاطبان به مطالعه اثر با ارائه 
بخشی از کتاب از طریق فضای مجازی، تبدیل کتاب ها به مقاله مجله ای و روزنامه ای، معرفی اثر در صدا و سیما، بازدید از بنیاد و فروشگاه این مرکز و معرفی کتاب ها در روزنامه ها می تواند به ما در این راه کمک کند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار تولیت آستان مقدس کاظمین عنوان کرد

تالش آستان قدس برای معرفت افزایی دینی زائران
والمسلمین  االسالم  حجت  آستان: 
احمد مروی در دیدار با تولیت آستان 
مقدس کاظمین کــه در تاالر والیت 
حرم مطهر رضوی برگزار شــد، ابراز 
کرد: امیدواریم بتوانیم همکاری های 
 بیــن دو آســتان مقــدس رضوی
و آســتان مقــدس کاظمیــن را در 
موضوعات مختلف خصوصاً مســائل 

فرهنگی گســترش دهیم و هرگونه همکاری را وظیفه خودمان می دانیم.وی افزود: 
آستان قدس رضوی در طول سال پذیرای ۳۰ میلیون زائر ایرانی و غیرایرانی است، 
که بخش قابل توجهی از زائران غیر ایرانی ما برادران و خواهران عراقی هستند که 
برای اجرای برنامه های مخصوص به آنها، یکی از صحن ها و رواق ها را اختصاص دادیم، 

البته همه صحن ها و رواق ها در خدمت همه زائران است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: این حداقل امکاناتی است که در اختیار زوار عراقی 
قــرار می دهیم و امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته هرچه بهتر و بیشــتر 
امکانات و وضعیت زوار عراقی را بهبود ببخشــیم.حجت االسالم والمسلمین مروی 
اظهار کرد: ما برای خودمان هیچ شأنی جز نوکری و خادمی زائران حضرت رضا)ع( 
قائل نیستیم و هرکاری که باعث شــود زائران زیارت خوب و راحتی داشته باشند 

وظیفه خودمان می دانیم که انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت سامان داروی هشتم خبر داد
 همه نیاز بیماران هموفیلی

به داروی فاکتور8 را تأمین کرده ایم
آســتان نیوز: مدیرعامل شرکت 
گفــت:  هشــتم  داروی  ســامان 
در  دانش بنیــان  شــرکت  ایــن 
ســال جــاری ظرفیــت پوشــش 
کامل نیــاز ایران را بــه فاکتور 8 
 »AFانعقادی نوترکیب »ســافاکتو 
دارد و دیگــر کشــور نیــازی به 
واردات ایــن داروی حیاتی بیماران 

هموفیلــی نوع A نخواهد داشــت. دکتر امیرحســین مقصودی به مناســبت 
روز جهانی هموفیلی با تأکید بر اینکه امســال با پوشــش کامل نیاز کشور به 
داروی ســافاکتو می توانیــم از خروج 5۰ میلیــون دالر ارز از ایران جلوگیری 
کنیم، ابراز کرد: شــرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم در اواخر سال 1۳97 
توانســت 45 درصد نیاز بیماران کشور را به نخستین داروی فاکتور 8 انعقادی 
نوترکیب ســاخت ایران با نام تجاری ســافاکتو AF پوشــش دهد.مدیرعامل 
شــرکت دانش بنیان سامان داروی هشــتم تصریح کرد: تولید هر کدام از این 
آنتی بادی های مونوکلونال می توانــد حدود 5۰ تا 6۰ میلیون یورو صرفه جویی 

ارزی برای کشور به همراه داشته باشد.
مقصودی گفت: زمانی که یک شــرکت دارویی 5۰ درصد نیاز کشور را به یک 
دارو تأمین می کند و قرار اســت در ســال آینده 1۰۰ درصد نیاز کشور را به 
ایــن دارو برطرف کرده و از خروج ارز جلوگیــری کند، نیاز به حمایت مراکز 
درمانی و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی کشور دارد تا با دریافت 
به موقع مطالبات خود از یک ســو بتواند مــواد اولیه مورد نیاز داروی خود و 
نیاز کارخانه را تأمین کند و از سویی دیگر بتواند بر روی محصوالت جدیدش 
ســرمایه گذاری کند.وی تأکید کرد: بی شک کشــور باید برای حمایت از این 
شــرکت های دارویی که تولیدکننده داروهای حیاتی مانند سافاکتو هستند، 

اقدامات اساسی انجام دهد.

AFتوجه به صادرات سافاکتو  
مقصودی بیان کرد: شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم در تالش است در سال 
جاری با سازمان های مردم نهادی مانند کانون هموفیلی ایران که در حوزه های دارویی 
مرتبط با شرکت فعالیت می کنند، همکاری و تعامل بیشتری داشته باشد.مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم با تأکید بر اینکه کیفیت و اثربخشی داروی 
ســافاکتو در داخل کشور اثبات شده است، افزود: همچنین این شرکت بر آن است 
با همکاری این ســازمان های مردم نهاد در زمینه صادرات گام های بلندتری در سال 

جاری بردارد.

توزیع گوشت میان 115 خانواده محروم و سیل زده 
شهرستان سیمرغ

آستان نیوز: خادمیاران رضوی همچنان پس از گذشت حدود یک ماه از سیل اخیر 
در شهرستان سیمرغ مشغول امدادرسانی به هموطنان سیل زده هستند. 

همچنین پس از گذشــت حدود یک ماه از بروز حادثه سیل در شهرستان سیمرغ 
مازندران، امدادرسانی خادمیاران رضوی در قالب بازسازی منازل محرومان و توزیع 
اقــالم ضروری غذایی ادامه دارد.ســبد کاال، موکت، پتو و دیگــر اقالم ضروری به 
صورت هفتگی توسط خادمیاران رضوی اســتان مازندران جمع آوری و به مناطق 
سیل زده شهرستان سیمرغ ارسال می شود و پس از دریافت توسط دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در این شهرستان توسط خادمیاران جهادی بین خانواده های 
نیازمند توزیع می شــود.خادمیاران رضوی عالوه بر توزیــع کمک ها به نیازمندان 
و بازســازی منازل محرومان، به دیدار خانواده های آسیب دیده از سیل و همچنین 
جانبازان این شهرســتان در روســتاهای برج خیل، رکن کال و دیگر روستاها رفته و 

نیازمندی های آنان را پیگیری و برطرف می کنند.
خریداری چندین رأس گوسفند از سوی دفتر آستان قدس رضوی و ذبح شرعی از 
دیگر فعالیت های خادمیاران رضوی در دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی شهرستان 
سیمرغ است که در سه مرحله تعدادی گوسفند توسط دفتر آستان قدس رضوی و 
خیران خریداری و ذبح شده که در بسته های دو کیلویی آماده و در بین بیش از 115 
خانوار نیازمند و آسیب دیده از سیل روستاهای تاالرپشت، دستنکده کال و شهرک 

شهید بهشتی سیمرغ توزیع گردید.

خـــبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه
شرکت صنایع آهن و فوالد توس )سهامی 
خاص( شماره ثبت: 8518 شناسه ملی: 

10380242830
دع��وت  محت��رم  س��هامداران  از  بدینوس��یله 
می گ��ردد ت��ا در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
س��االنه صاحبان س��هام ش��رکت صنای��ع آهن و 
ف��والد توس )س��هامی خ��اص( برای س��ال مالی 
منته��ی ب��ه 1397/12/29 ک��ه رأس س��اعت 10 
صب��ح روز چهارش��نبه م��ورخ 1398/02/18 در 
محل دفتر ش��رکت فوالد متی��ل واقع در تهران 
خیابان دستگردی )ظفر( شماره 69 طبقه چهارم 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و گزارش 
بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال 

مالی منتهی به 1397/12/29
2- بررس��ی و تصویب ترازنامه و حس��اب س��ود 
و زی��ان ش��رکت ب��رای س��ال مال��ی منته��ی به 

1397/12/29
3- انتخ��اب بازرس قانونی ش��رکت برای س��ال 

مالی منتهی به 1398/12/29
4- انتخاب هیئت مدیره

5- تعیی��ن روزنام��ه کثیراالنتش��ار جهت درج 
آگهی های رسمی شرکت

6- س��ایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها 
در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره
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آگهی مناقصه عمومی 
 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گناباد در نظر دارد  نسبت  به خرید  اقالم مورد نیاز  سال 1398  به شرح زیر از 
طریق مناقصه عمومی اقدام  نماید . لذا  شرکتهای واجد شرایط می توانند از تاریخ  آگهی در ساعات اداری  به 
منظور دریافت برگ  شرایط و اطالعات بیشتر  به محل  شرکت واقع در گناباد -کیلومتر 15 جاده کاخک مراجعه  
نمایند  و پیش��نهادات خود را حداکثر  تا 10 روز پس از تاریخ  آگهی به واحد  بازرگانی ش��رکت تسلیم نمایند. 
ش��رکت در رد ویا قبول  کلیه ویا هر یک از پیش��نهادات  مختار بوده و هزینه  آگهی  بر عهده برنده مناقصه 

خواهد بود . تلفن 5 - 57373624  -051  فاکس:051-57373626
تعداد مورد نیاز نوع اقالم 

48000عددسطل 10کیلویی پنیر با درب 
15000عددسطل  4کیلویی پنیر با درب

7000عددحلب 14کیلویی پنیر  با چاپ ودرب 
7500عدد حاب 2کیلویی با درب  وچاپ

13000عددحلب پنیر 900گرمی با درب وچاپ 
200،000عددانواع کارتن ماست وپنیر 

332000عدد کفی لیوان ماست 700گرمی 
52000کیلو گرم نمک تصفیه شده پنیری 

92لیتر  اسانس دوغ 
1127بستهانواع استارتر )ماست وپنیر(

70کیلو گرم مایه پنیر 
1،560،000 عددلید درب لیوان پنیر 400

برگ سبزس��واری سیس��تم پروتون تیپ ویرا لیفت 
ب��ک ب��ه رن��گ طوس��ی - متالی��ک م��دل 1385 ب��ه 
ش��ماره موت��ور 4G15PMM3367 و ش��ماره شاس��ی  
-54 پ��الک  ش��ماره  ب��ه   PL1C97LNL6B099787
573ب63 مفق��ود گردیده و ازدرجه اعتبارس��اقط 

می گردد. /ع
98
00
70
4
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برگ س��بز، س��ند کمپانی خودروی پ��ژو پارس مدل 
1389 رن��گ س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 171ژ 
51 ایران 12 ش��ماره موتور 13489001283 و شماره 
شاس��ی NAAN51FA3BK653182 به مالکیت محمد 
بابائی زارج مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
00
71
1

دی
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مف
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کارت خ��ودروی کامیونت باری فلزی ایس��وزو مدل 
1386 رن��گ س��فید به ش��ماره انتظام��ی 737ع67 
ایران 42 ش��ماره موتور 558724 و ش��ماره شاس��ی 
حمی��د  مالکی��ت  ب��ه   NAG086NKR55E03160
حس��ین زاده جوان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
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قولنام��ه معامل��ه، برگ س��بز ،س��ند کمپانی، س��ند 
محضری خودروی س��واری بنز مدل 1387 رنگ نقره 
ای-بژ-متالیک به شماره انتظامی 821م59 ایران12 
ش��ماره موتور 27294330722705 وش��ماره شاسی                                       
WDD2110545L016895 ب��ه مالکیت محس��ن یکتا 

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

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه مالکیت )برگ س��بز (و کارت شناس��ایی  
س��واری چان��گان تی��پ CS35(AT م��دل 1397 ب��ه 
شماره انتظامی  677 ق13  ایران 12 به شماره موتور   
*JL478QEE*JC9AC021239و ش��ماره شناس��ایی 
NAS921200J5714011 بن��ام فاطم��ه ب��ی بی آبیار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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س��ند مالکی��ت ، برگ کمپان��ی وشناس��نامه مالکیت 
)برگ س��بز ( س��واری پ��ژو آردی 1600م��دل 1378 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی  134 س27  ای��ران 36 ب��ه 
ش��ماره موتور   22327808716و ش��ماره شناسایی 
78708406 بنام رسول زبردست مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. /ع
98
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کارت هوشمند راننده به شماره 2957422 
به نام امیر لطفی فرزند محمود به ش��ماره 
مل��ی 3860165917 مفق��ود گردی��ده و از 

درج اعتبار ساقط می باشد.
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خ��ودروی  ب��ه ش��ماره 4244608  کارت هوش��مند 
کامیون کش��نده اینترناش  مدل 1975 رنگ س��فید 
روغن��ی  ش��ماره موت��ور TB8658U5306 و ش��ماره 
شاس��ی 014306 به ش��ماره انتظامی 117 ع 11  ایران 
72 به مالکیت زهرا س��عید پور  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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آگهی تغییرات شرکت زعفران بهرامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34080 و شناسه ملی 10103455900
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای عباس عباس زاده به 
کدمل��ی 0859403238 آق��ای جواد عباس زاده به کدملی 0940725932 آقای مهدی عب��اس زاده به کدملی 0931528372 آقای حمید 
عباس زاده به کدملی 0942042867 آقای هادی عباس زاده به کدملی 0933509383 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب ش��دند خانم ربابه بیگمی به کدملی 0931528372 و خانم تکتم فرزینی به کد ملی 0938907212 به ترتیب به س��مت بازرس��ان 
اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند صورت های مالی سال 96 به تصویب رسید . روزنامه قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436199(

آق��ای محمد علی س��ینی چی دارای شناس��نامه 
ش��ماره 305 ص��ادره از ری متول��د60/02/14 
فرزند حس��نعلی اظهار می دارد که دانش��نامه 
ایش��ان  کارشناس��ی  مقط��ع  تحصی��الت  پای��ان 
مفق��ود گردیده اس��ت ل��ذا بموجب ای��ن آگهی 
دانش��نامه مذک��ور ابط��ال می گ��ردد از یابنده 
از طری��ق  را  ف��وق  م��درک  م��ی ش��ود  تقاض��ا 
پس��ت ب��ه نش��انی مش��هد پردی��س دانش��گاه 
ات��اق202  آموزش��ی  مدیری��ت  فردوس��ی 
ارس��ال و ی��ا در صورت ام��کان تحوی��ل نمایند
مدیریت آموزش��ی دانش��گاه فردوس��ی مشهد
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قدس/مروج: چراغ برات از سنت های قدیمی 
خراسانی هاست و بر اساس اعتقادات مردم این 
دیار در این سه شــبانه روز )12 تا 15شعبان( 
مردگان آزاد هســتند، زندگان با احسان برای 
آنهــا نه تنها تالش می کنند تا برات آزادی آنان 
را از آتش جهنم کسب کنند، بلکه آزادی خود 
از آتش جهنم را نیز از امام دوازدهم خواســتار 

می شوند. 
رئیــس اداره خدمات عمومی بــارگاه مقدس 
امام رضــا)ع( از آمادگــی این اداره بــرای ارائه 
خدمــات در ایام چــراغ برات )12 تــا 15 ماه 
شعبان( در بهشت های ثامن االئمه)ع( حرم مطهر 

رضوی خبر داد.
مهندس محمدرضا سبزعلی به خبرنگار قدس 
گفت: خدمات این اداره شامل انجام بازدیدها و 
بررسی های بهداشــتی و اقدامات الزم، تنظیف 
و شست وشوی ویژه، چیدمان مضاعف مبلمان 
نظافتــی، گل آرایی و تأمین نیروی انســانی به 
طــور فوق العــاده و خاص در ســاعات حضور 
ثامن االئمه)ع(  بهشت های  به  مراجعه کنندگان 

و... می باشد.
وی یادآور شــد: در پایان ایام چــراغ برات نیز 

مطابق برنامه ریزی انجام شــده اقدامات الزم از 
نظر بهداشتی و نظافتی انجام خواهد شد تا این 

مراسم به طور شایسته به اتمام رسد.

  نظارت دقیق بر اجرای برنامه ها
رئیس اداره دربانــان حرم مطهر رضوی هم در 
این باره گفــت: این اداره آمــاده ارائه خدمات 
در ایام چراغ برات ماه شــعبان در بهشت های 

ثامن االئمه)ع( حرم مطهر امام رضا)ع( است.
مهدی نجفی عبس آباد اظهار داشت: این اداره به 
عنوان پیگیری کننده و ناظر بر کیفیت خدمات 
ارائه شــده در ایام چراغ برات در بهشــت های 
ثامن االئمه)ع( اموری از جمله  نظافت و بهداشت، 
تأمین قرآن و کتب ادعیه، تأمین صندلی تاشو، 
آماده ســازی تأسیسات، مراقبت های انتظامی و 
امنیتی، امور ساختمانی، گل آرایی و فضاسازی 
فرهنگی و... را با فراخوان و استقرار دربانان این 

اداره به انجام می رساند.
وی ادامــه داد: مواردی همچون آماده ســازی 
بهشــت های ثامن االئمــه)ع( و تأمین امکانات 
مورد نیاز، کنترل تردد مراجعه کنندگان به قبور 
اموات، امدادرسانی جهت رساندن موارد مربوط 

به فوریت پزشکی به دارالشفای امام )ع(، تکریم 
و تعظیم مراجعه کنندگان، حفظ نظم و آرامش 
در محل بهشت های ثامن االئمه)ع(، ساماندهی 
روضه خوانان، جلوگیری از بر هم خوردن آرامش 
مراجعه کنندگان و پاســخگویی به پرسش های 
آنان و... از دیگر مواردی اســت که در ایام چراغ 
برات پیگیری و نظارت بر حسن انجام آن ها در 
محل بهشت های ثامن االئمه)ع( به اداره دربانان 

سپرده شده است. 

 ورود برخی اقالم 
و پخش خیرات و هدایا ممنوع است

رئیــس اداره انتظامات حریــم رضوی و اماکن 
وابسته به بارگاه منور امام رضا)ع( نیز در زمینه 
برگزاری مراســم چــراغ برات در ماه شــعبان 
گفت: این اداره ضمن تکریم مراجعه کنندگان و 
بازماندگان درگذشتگان و مرحومان و مدفونان 
در بهشــت های ثامن االئمه)ع(، از همه عزیزان 
تقاضا می کند از درخواســت و اصرار برای ورود 
اقالم ممنوعه به حرم مطهر رضوی پرهیز نمایند.

رمضان غالمی اظهار داشت: مطابق دستورعمل 
و ضوابط تعیین شــده، ورود مــواردی از جمله 

دوربین هــای فیلمبرداری و عکاســی، لوازم و 
وســایل مربوط به نوحه خوانی و مرثیه ســرایی 
مانند بلندگو، میکروفن، آمپلی فایر و همچنین 
ورود قوطی رنــگ، فرش و قالیچه، خوراکی ها، 
میوه ها، گل و گیاه و گلدان، بسته های شیرینی، 
حلوا، خرما و... به عنوان اکرام و اطعام و خیرات 
به حرم مطهــر رضوی ممنوع بوده و در مبادی 
ورودی توسط مأموران انتظامات حریم رضوی 

حسب ضوابط ممانعت به عمل می آید.
این مقام مسئول یادآور شد: البته در ایام چراغ 
برات ورود مواردی همچون زیرانداز ســاده )نه 
فرش و قالیچه(، قــرآن و رحل آن، کتب قرآن 
و ادعیه، صندلی تاشو، قاب عکس های مربوط به 
اموات و درگذشتگان )حداکثر در ابعاد 4۰×۳۰ 
ســانتی متر( پس از کنترل و بررســی توسط 

مأمــوران اداره انتظامات حریم رضوی و رعایت 
موارد امنیتی و انتظامی میسر و مقدور می باشد.

این مقام مسئول همچنین از همه شهروندان و 
بازماندگان مرحومان درخواســت کرد با پرهیز 
از توزیــع نذورات، خیــرات و مبرات در مبادی 
ورودی حــرم مطهر رضوی به لحاظ حفظ نظم 
و آرامش و رعایت دســتورعمل های امنیتی و 
حفاظتی و در راستای همکاری با خدمتگزاران 
بارگاه مطهر رضوی و تسهیل و تسریع در تردد 
زائــران و مجاوران و... همــکاری کنند. گفتنی 
است، درهای بهشــت های ثامن االئمه)ع( حرم 
مطهر امام هشــتم)ع( در طول سال، همه روزه 
و حتی ایام تعطیل از طلوع تا غروب آفتاب برای 
مراجعه کنندگان جهــت قرائت فاتحه و زیارت 

اهل قبور، مفتوح است.

آســتان: مدیرعامل شــرکت فراورده هــای غذایی رضوی 
از صادرات بیش از 4۳8 تن محصول این شــرکت در ســال 
1۳97 خبر داد.دکتر حمیدرضا اصیلی بیان کرد: این شرکت 
در سال گذشته محصوالتی همچون رب گوجه فرنگی، آبمیوه 
قوطی و کنسروجات را به کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، 

ترکمنستان، روسیه، آلمان و اتریش صادر کرده است.
وی ادامــه داد: به دلیل برخی از مشــکالت موجود در حوزه 

صادرات و ممنوع شــدن صادرات رب گوجه فرنگی در سال 
1۳97 این امر افزایش چشمگیری نداشته است.

مدیرعامل شرکت فراورده های غذایی رضوی، افزایش صادرات 
به عراق را از جمله مهم ترین دســتاوردهای چند سال اخیر 
این شرکت عنوان کرد.وی با اشــاره به اقدامات این شرکت 
در راستای گسترش بازار و تعداد کشورهای صادراتی در سال 
گذشته گفت: در این راستا برای فعالیت هایی همچون بهبود 

فرموالسیون، تغییر در بســته بندی محصوالت برای رقابت 
با ســایر تأمین کنندگان و نزدیک شدن به سالیق مشتریان 
تمهیداتی اندیشیده و اجرایی شده اســت.اصیلی ادامه داد: 
صادرات انجام شــده توسط شرکت در سال گذشته بیش از 
14 میلیارد و 776 میلیون ریال ارزآوری به همراه داشته است.
وی در پاســخ به این پرســش که برای رسیدن به کیفیت و 
اســتانداردهای جهانی برای صادرات محصوالت این شرکت 

چه اقداماتی انجام شــده اســت، گفت: در گام نخســت از 
طریق افزایش کیفیت مــواد اولیه و محصول نهایی می توان 
به اســتانداردهای جهانی رســید که این مهم در شــرکت 

فراورده های غذایی رضویی محقق شده است.
اصیلی ادامه داد: در گام های بعدی نیز می توان بســته بندی 
محصــول بــا توجه به نیــاز بازار هــدف و رقابت با ســایر 

تأمین کننده ها را نام برد.
مدیرعامــل شــرکت فراورده هــای غذایی رضــوی درباره 
گواهینامه ها و ایزوهای مورد نیاز برای صادرات محصوالت این 
شرکت بیان کرد: بدین منظور گواهینامه هایی از قبیل ایزو، 
HACCP و همچنین گواهینامه های بهداشت و استاندارد 

ایران و برای کشورهای اسالمی گواهی حالل ضروری است.

آمادگی حرم مطهر برای مراسم چراغ برات 

صادرات 438 تن محصول غذایی به 6 کشور جهان

رؤسای سه اداره حرم در گفت وگو با قدس خبر دادند

توسط شرکت فراورده های غذایی رضوی در سال 97 صورت گرفت

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  بارگاه 
ملکوتی حضرت رضا)ع( ســاالنه شاهد حضور 
عاشــقان و دلباختگانی اســت که از راه دور و 
نزدیک خود را به این مکان مقدس رسانده تا 
از برکات زیارت این آستان مبارک و حضور در 

این قطعه از بهشت بهره مند شوند.
در این میان زائران و مجاورانی هســتند که به 
علت برخی از معلولیت ها در هنگام تشــرف به 
حرم مطهر و تردد در دوربرگردان ها، صحن ها، 
کفشــداری ها و رواق های این بارگاه مقدس، 
به کمک و یاری افراد دیگر برای رســیدن به 

مضجع شریف رضوی نیاز دارند.
 به همین علت یکی از اقدامات صورت گرفته 
توسط ســازمان عمران و توسعه حریم حرم 
حضرت رضا)ع( در آســتان قدس رضوی در 
مدت سه سال گذشته مناسب و آسان سازی 
مســیر تردد توان یابان )بخصوص افرادی که 
با صندلی چرخدار مشــرف می شوند( بوده 

است. 
به همین مناســبت در ادامه برخی از اقدامات 
صــورت گرفته توســط این ســازمان جهت 
تسهیل تردد این عزیزان در بعضی از مناطق و 
مکان های حرم مطهر امام هشتم)ع( را بررسی 

می کنیم.

  هسته مرکزی حرم مطهر
هســته مرکزی حرم مطهر رضوی نســبت به 
ســایر مناطق و اماکن این آســتان ملکوتی از 
اهمیت بیشــتری در مقایســه با مناطق دیگر 
حــرم از نظر کثــرت جمعیت زائــران جهت 
رســیدن به رواق هــای مرکــزی و در نهایت 
روضه منوره و مضجع شــریف امــام رضا)ع( 
برخوردار اســت. با توجه به نــوع معماری و 
بافت ســاختمانی رواق هــا و صحن های حرم 
منور امام هشــتم)ع( و تردد بسیاری از زائران 
و مجاوران توان یاب که با صندلی چرخدار در 
حرم مقدس امام رضا)ع( تردد می کنند، ایجاد 
سطوح شیبدار )رمپ( برای تسهیل تردد این 

افراد الزم و ضروری بود.

  بست ها، صحن ها 
و فضاهای زیارتی حرم مطهر

همچنین در قسمت بست ها، صحن ها و فضاهای 
زیارتی حرم مطهــر رضوی نیز بــرای رفاه حال 
توان یابان برخی سطوح شیبدار ایجاد شده که به 
بعضی از آن ها به شرح ذیل اشاره می شود: ورودی 
به رواق دارالوالیه از صحن جمهوری اسالمی جنب 
ایوان طال- اصالح پله و تبدیل به رمپ در ســالن 
پذیرایی خدام در میهمانســرای شیخ حرعاملی- 

رمپ درب های ورودی میهمانســرای بست شیخ 
حرعاملی- اجرای رمپ سنگی جلوی غرفات غربی 
و شرقی بست باب الجواد)ع(- ایجاد رمپ سنگی 
مسیر خروجی زائران محترم در سردرب شرقی باب 
الکاظم)ع(- ساخت رمپ سنگی ورودی سرویس 
بهداشتی بســت شــیخ بهایی- ورودی سرویس 
بهداشتی شماره 6- ســاخت رمپ ورودی به باغ 
رضوان- رمپ های بین صحن غدیر و بســت شیخ 
طوســی- رمپ ورودی به میهمانسرای جدید از 

سمت صحن غدیر- رمپ خروجی از میهمانسرای 
جدید]درصحــن غدیر[ از ســمت ضلع شــرقی 
میهمانسرا- رمپ خروجی از دارالشفای امام)ع( از 
قسمت زیرگذر- رمپ ورودی به پارکینگ شماره 
4- اصالح رمپ سرویس های بهداشتی بست شیخ 
طوســی قســمت برادران- غرفات جنوبی صحن 
کوثر- اجرای ســرویس های بهداشتی معلوالن در 
باب الجواد)ع( و باب الرضا)ع(- اصالح رمپ ورودی 

به گیت بازرسی خواهران از ورودی صحن کوثر.

 اطراف و دوربرگردان های ورودی حرم مطهر
در برخــی از مناطق و دوربرگردان های ورودی به 
حرم مطهر رضوی هم سطوح شیبدار برای تسهیل 
در تردد توان یابانی که قصد ورود به حرم مطهر را 

دارند به شرح ذیل ایجاد شده است:
اصالح رمپ داخل میهمانسرا جهت تردد صندلی 
چرخدار- اجرای رمپ ورودی جنب کفشداری 
15- رمپ ســنگی داخل ســرویس بهداشتی 
در مقبره پیر پــاالن دوز- رمپ ورودی به هتل 
قصرالضیافــه- ورودی ســاختمان مرکز فضای 
مجازی و فناوری اطالعات آستان قدس رضوی- 
ســاخت رمپ دفتر تحویل صندلی چرخدار در 
سردرب بســت شیخ طبرسی- ســاخت رمپ 
سیمانی مقابل کوچه عباســقلی خان- ساخت 
رمپ سنگی ورودی مقبره پیر پاالن دوز- ساخت 
رمپ در پارکینگ شــماره یک مقابل تأسیسات 
امام)ع(- ســاخت رمپ های ویژه  دارالشــفای 
صندلی چرخدار در ورودی دوربرگردان بســت 
شــیرازی و بست شیخ طوســی و ورودی های 
بســت شیخ طبرســی و بســت نواب صفوی- 
ساخت رمپ گیت های اتاق 111 در بست شیخ 
طبرســی و بست نواب صفوی- ساخت رمپ در 
ورودی دفتر امانات بست شیخ طوسی- مرمت 

رمپ اتاق 111 در ورودی باب الرضا)ع(.

با مناسب سازی مسیر تردد در قسمت های مختلف صورت گرفته است 

تسهیل زیارت برای توان یابان در حرم مطهر رضوی



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

تعیین قیمت گوشت نیمایی براساس عرضه و تقاضا     رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه سازمان حمایت به موضوع قیمت گذاری گوشت قرمز وارد نمی شود، گفت: این 
سازمان فقط روی قیمت ها نظارت دارد. عباس تابش در رابطه با اینکه ضوابط تعیین قیمت گوشت قرمز وارداتی با ارزی نیمایی چیست، گفت: کارگروه تنظیم بازار به سازمان حمایت اعالم کرده که این سازمان به این 
موضوع وارد نشود. اگر عرضه کنندگان سود متعارف و ضوابط قیمت را رعایت نکنند سازمان حمایت برخورد خواهد کرد. به هر حال وقتی واردات کاالیی با ارز آزاد انجام می شود دیگر نیازی به قیمت گذاری نیست. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rصندوق ها دوباره احیا شوند
علی الریجانی رئیس مجلس گفت: منحل کردن صندوق ها پاک کردن صورت 
مسئله اســت و باید آن ها را احیا کنیم، چراکه در دوره ای به آن ها دستبرد زده 
شــد و برخی مقررات، بنیه آن ها را تضعیف کــرد. وی افزود: باید تئوری احیای 
صندوق ها را دنبال کرد، اگر صندوق ها امتیازاتی می خواهند به آن ها داده شود و 
البته دولت نیز پولی برای پرداخت ندارد؛بنابراین باید خلق ثروت صورت گیرد و 

اگر این کار با جدیت آغاز شود، مجلس نیز حمایت خواهد کرد.

 پیشنهاد توزیع کاالهای دپو شده
 در انبار اموال تملیکی بین سیل زدگان 

حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پیشنهاد فروش اموال دپو شده در 
انبارهای سازمان اموال تملیکی مورد موافقت قرار گرفت. )بر این اساس در صورت 
موافقت های بعدی( بزودی از 10 هزار میلیارد تومان اموال موجود در این انبارها حدود 
2000 میلیارد تومان برای جبران خسارت های سیل اخیر اختصاص خواهد یافت.

 
بنگاه های آسیب دیده از سیل  یارانه دستمزد 

می گیرند 
مدیرکل توســعه اشــتغال و سیاســت گذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از اجرای طرح اشــتغال عمومی در مناطق سیل زده و پرداخت یارانه 
دستمزد به واحدهای آسیب دیده از سیل خبر داد. اروجی گفت: دولت بنگاه هایی 
را در برخی شهرستان ها شناسایی می کند تا یارانه دستمزد پرداخت کنند و بیش 
از 3800 نفر یارانه دســتمزد دریافت می کنند. اطالعات گرفته شــده از استان 
نشان می دهد حدود 4000 مددجو با مبلغ 700 میلیون تومان مشمول حمایت 

وزارتخانه می شوند.

سهم ایران تنها »یک دهم درصد« از بازار روسیه است 
هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به آمار صادرات 
و واردات ایران به روســیه گفت: روســیه سال قبل نزدیک به 282 میلیارد دالر 
واردات داشــت و ایران با صادرات 300 میلیون دالری به روسیه تنها 0.1درصد 

این بازار را در اختیار دارد. 

خسارت سیل به ۸۸۷۸ واحد صنفی 
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از آســیب به 
8878 واحد صنفی در جریان سیل در هفت استان کشور خبر داد. پیمان زندی 
باالترین آمار واحد های صنفی آســیب دیده را با 4335 واحد مربوط به لرستان 
اعالم کرد و گفت: همچنین 600 واحد قالیبافی نیز در این اســتان آسیب دیده 

است.
صدور نخستین قبض برق پر مصرف ها تا آخر خرداد

محمودرضا حقی فام معاون توزیع شرکت توانیر با اشاره به اینکه نخستین قبض 
برق پرمصرف ها که 23 درصد خواهد بود تا آخر خرداد ماه صادر می شود، گفت: 
چنانچه پرمصرف ها به خوش مصرف ها تبدیل نشوند، افزایش تعرفه ها در سال 99 

باز هم برای این گروه اعمال خواهد شد. 

تقاضای جدید هند و چین برای خرید سیمان ایران 
کارشــناس صنعت ســیمان از تقاضای جدید تجار هندی و چینی برای خرید 
سیمان ایران خبر داد و گفت: پیش بینی می شود صادرات سیمان امسال 20 تا 
30 درصد افزایش یابد. علی محمد بُد با اشاره به ورود تقاضای جدید برای خرید 
سیمان ایران از طرف هند و چین، اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت انرژی در 
دنیا، تقاضا برای خرید سیمان ایران افزایش پیدا کرده و درخواست های جدیدی از 

سوی خریداران هندی و چینی داشته ایم.

خبر

 اقتصاد/فرزانــه غالمی   در حالی که برخی 
پارلمان نشــینان بــه خبــر ســهمیه بندی و دو 
نرخی شدن بنزین از حدود یک ماه آینده، واکنش 
منفی نشان دادند، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، 
این واکنش ها را موضع گیری شــخصی و متأثر از 
تالش نمایندگان برای کسب رأی در انتخابات دور 
آینده دانست و گفت: در زمان تصویب بودجه 98 
قرار شد ظرف سه ماه اول سال و متناسب با شرایط 
روز اقتصادی، الیحه بودجه تدوین و اصالح شود.

 سید حسن حسینی شــاهرودی که با خبرنگار 
ما ســخن می گفت، ضمن اشاره به جلسات مکرر 
ســران قوا در روزهــای اخیر ادامــه داد: در این 
جلسات نمایندگان کمیسیون اقتصادی، برنامه و 
بودجــه و مرکز پژوهش های مجلس حضور دارند 
تا موضوعات مختلف بودجه ای از جمله ســوخت 
را بررســی کنند. به گفته وی مجلس در حاشیه 
بررســی الیحه بودجه سال 98 طرحی با موضوع 
»ساماندهی وضعیت سوخت و توزیع منابع حاصل 
از آن به صورت نقدی بین اقشــار هدف و هدایت 
این منابع به حوزه های ضروری« را داشت، اما آن 
زمان مسکوت ماند و امروز شرایط کشور، متفاوت 
است، دولت در روزهای اخیر در جلسه سران، در 
خصوص سوخت، پیشــنهاداتی ارائه کرده است 
که تا این لحظه، جزئیات آن قطعی نشــده است 
و چنانچه قطعی شود، مجلس متناسب با شرایط 

کشور، از آن حمایت خواهد کرد.

قاچاقسوختحتیبهمقصدنفتخیزها!
حسینی شاهرودی در پاسخ به سؤال ما در خصوص 
تبعات تورمی این اقدام بویژه برای دهک های پایین 
اظهار داشت: در این چند سال بیش از حد معمول 
تورم داشتیم. حتی دستاورد دولت اول تدبیر و امید 
که تورم تک رقمی بود بر باد رفت. این تورم شدید 
از تغییر شاخص های اقتصادی و برخی انتظارات 
تورمی ناشی شد. این امر در حالی است که از سال 
86 تاکنون افزایش پلکانی قیمت سوخت به خاطر 
ترس از تبعات تورمی، مورد غفلت واقع شده و این 

غفلت برای کشور تبعات سنگینی داشته است.
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس افزود: 

در این ســال ها به زور تــورم را کنترل کردیم تا 
اینکه جهش ارزی شــدید را تجربه کردیم. یقیناً 
اگــر افزایش قیمــت بنزین و دو نرخی شــدن، 
اجرایی شــود توزیع عادالنه ثــروت و حمایت از 
اقشار آســیب پذیر، دیده خواهد شد ضمن اینکه 
صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش قاچاق هم 

محقق خواهد شد.
وی تأکید کرد: با بنزین ارزان 1000 تومانی ) در 
مقایســه با کشورهای همسایه( نمی توانیم امکان 
رقابت و انگیزه ای برای تولیدکننده و خودروســاز 
داخلی برای تولید خودروهای برقی و کم مصرف 
ایجاد کنیم. به گفته وی در حال حاضر به خاطر 
ارزانی ســوخت در ایران، حتی برخی کشورهای 
همســایه که روی نفت خوابیده اند هم مقصدی 
برای قاچاق بنزین از ایران شــده اند که در صورت 
اصالح قیمت سوخت، بســیاری از این چالش ها 

مرتفع می شود.

یارانهرابهمحرومانبدهیدنهثروتمندان
یک کارشناس اقتصادی هم در گفت و گو با خبرنگار 
ما ضمن تأیید تبعات تورمی افزایش نرخ حامل های 
انرژی و بویژه بنزین، گفت: ارزان فروشی سوخت، 
تاراج منابع ملی به نفع ثروتمندان و قاچاق روزانه 
حــدود 20 میلیون لیتر از مرزها هم هیچ منطق 

اقتصادی ندارد.
محمد صادق الحسینی خاطرنشان ساخت: بنزین 
1000 تومانی به خودی خود تورم زاست و وقتی 
دولت برای این کاال یارانه باالیی متحمل و اقتصاد 
را از مزایای صادرات آن به قیمت چند برابر، محروم 
می کند یعنی کسری بودجه را هر سال باید به جان 
خرید. برای نمونه امسال پیش بینی شده 100 هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم که این 
کسری قطعاً از محل چاپ پول و استقراض از بانک 
مرکزی مرتفع می شــود که تورم وحشتناکی به 

همراه دارد.
به باور این اقتصاددان ادامــه پرداخت یارانه های 
سنگین برای اقتصاد، مضر است و دفاع از حقوق 
مردم در برابر تورم، زمانی معنی می دهد که جامعه 
ما از نظر اقتصادی و رفاهی، یکدست باشد نه اینکه 

شهرنشین، روستانشین، دارنده یک خودرو، دارنده 
چندین خــودرو، کارخانه دار و خالصه دهک های 
درآمدی یک تا 10 را ببینیم و تفاوتشــان را انکار 

کنیم.
وی افزود: وجود این طبقات و گروه های مختلف، 
یعنی منابع مردم، همسو نیست. یارانه قرار است 
گروه های ضعیــف را منتفع ســازد، اما در عمل 
دهک هــای مرفــه، بین 28 تــا 36 برابر بیش از 
اقشار ضعیف، از یارانه منتفع می شوند که این امر 
ضد عدالــت اجتماعی و مصداق کمک به زندگی 
مرفهان است.صادق الحسینی با بیان اینکه برخی 
هموطنان با یارانه 45 هــزار تومانی امرار معاش 
می کنند، ادامه داد: این ها هیچ تریبونی برای دفاع 
از خود ندارند و حتی دولت هم در این سال ها در 
برابر اصالح قیمت حامل ها مقاومت کرده، حال آن 
که مطابق قانون برنامه ششم توسعه باید تاکنون، 

قیمت سوخت به فوب خلیج فارس 
می رســید.به گفته این اقتصاددان، 
نــرخ فعلی بنزین حداقــل باید به 
اندازه کشورهای همسایه نظیر عراق 
و افغانســتان و در محدوده لیتری 
6000 تومان باشد که این عدد قطعاً 
قاچاق 20 میلیون لیتری را کاهش 
خواهد داد.وی در توضیح راهکارهای 
جبران این افزایش قیمت ســوخت 
اظهار داشت: بخشی از سود حاصل 
از این اصالح نــرخ باید به طبقات 
هدف و به عبارتی اقشــار متوسط 

به پایین، به صورت نقدی و یا غیرنقدی پرداخت 
شود، چرا که تنها 40 درصد مردم ما خودرو دارند 
و اغلب از وســایل حمل و نقل عمومی اســتفاده 
می کننــد؛ بنابراین باید مرفهــان، هزینه زندگی 
لوکس خود را خود بپردازند نه از جیب محرومان!

مرفهان23برابرمحرومان،
رانتیارانهایدارند

خبرگزاری فارس هم در گزارشی یا استناد به آمار 
سازمان برنامه و بودجه نوشت: »طبق برآوردهای 
انجام شــده در ســال 98 مجموع یارانه آشکار و 

پنهان 890 هزار میلیــارد تومان خواهد بود. این 
رقــم معادل 10.9 میلیون تومــان یارانه اعطایی 
به ازای هر فرد و تقریباً 2.2 برابر بودجه ســاالنه 
کشور است؛ بنابراین باید نظام فعلی  یارانه ای کشور 

بازنگری شود«. 
بر همین اســاس »متوســط یارانه مســتقیم به 
ازای هر خانــوار ایرانی فارغ از 
معادل  درآمــدی  دهک های 
10 میلیون تومان در ســال و 
مجموع یارانه پنهان مستقیم 
خانوار مســتتر در حامل های 
انرژی مانند بنزین، برق، گاز، 
دارو و کاالی اساســی معادل 
250 هــزار میلیــارد تومان 
اســت. توزیع یارانه پنهان در 
اقتصاد بر اســاس برخورداری 
دهک های درآمــدی جامعه، 
نشان می دهد متوسط دریافتی 
یارانه پنهان دهک دهم )بیشتر برخوردار( بیشتر 
از هفت برابر متوســط دریافتی دهک اول)کمتر 
برخوردار( است. دهک دهم ساالنه به طور متوسط 
از 21 میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار 

بهره مند می شود«.
گزارش فارس اضافه می کند: »ضریب اصابت یارانه 
پنهــان گاز، برق و بنزین نشــان می دهد، میزان 
بهره منــدی دهک های باالی درآمــدی 23 برابر 
دهک های پایین اســت. ضریب اصابت برق برای 
دهک دهم برابر 18 درصد و برای دهک اول برابر 
با پنج درصد است. در نتیجه می توان گفت اهداف 

حمایتی دولت برای اقشار آسیب پذیر تحقق نیافته، 
زیرا در ظاهر امر بیشترین ســهم از یارانه انرژی 

نصیب افراد با درآمدهای باال شده است«.

آنچهاینروزهاازحاملهایانرژی
بهگوشمیرسد

گفتنی است از دو روز پیش، انتشار خبر دو نرخی 
شــدن و ســهمیه بندی بنزین از یک ماه آینده، 
واکنش های متعددی به همراه داشته است؛ خبری 
کــه تا این لحظه نه تأیید شــده و نه تکذیب، اما 
دســت کم نمایندگان مجلس، مخالفت خود را با 
اجرایی شــدن اینکه خارج از مجلس اتخاذ شده، 

اعالم کردند.
در خبرها آمده بود »بر اســاس تصمیم شــورای 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا، کمتر از یک ماه 
دیگر بنزین دو نرخی و مجدد سهمیه بندی خواهد 
شد. قیمت بنزین سهمیه بندی تغییر نخواهد کرد 
و قیمــت دوم بنزین نیز افزایش چندانی نخواهد 
یافــت و میزان ایــن افزایش احتمــاالً کمتر از 

30 درصد خواهد بود«.
دیروز همچنین خبر افزایش 9/5 درصدی قیمت 
CNG از ابتدای خرداد ماه ابالغ شد. بنا به اعالم 
 CNG قیمت CNG رئیس انجمن جایگاه داران
معادل 20 درصد قیمت بنزین باشد و بر این اساس 
مقرر شده قیمت CNG با افزایش 40 تومانی از 

415 تومان به 454 تومان برسد.
برای بنزین نیز سهمیه به خودرو از 60 لیتر برای 
خودروهای شخصی و 180 لیتر برای عمومی در 

نظر گرفته خواهد شد.

بنزین دو نرخی شروعی برای توزیع عادالنه یارانه و مقابله با قاچاق 20 میلیون لیتری است

آغازیکپایانبرقاچاقبنزین

بخشی از سود 
حاصل از این اصالح 
نرخ باید به طبقات 
هدف و به عبارتی 
اقشار متوسط به 
پایین، به صورت 
نقدی و یا غیرنقدی 
پرداخت شود 

بــــــــرش
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 آگهی تغییرات شرکت خدماتی هزار برگ فیض آبادی مروالت شرکت تعاونی به شماره ثبت 115 و شناسه ملی 10380139608
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393,12,03 و نامه ش��ماره 217 م��ورخ 1394,2,13 اداره تع��اون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان مه والت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای کاظم غفلتی فیض آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد غفلتی 
فیض آبادی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل و خانم بهناز غفلتی فیض آبادی به س��مت منش��ی هیئت مدیره برای 
مدت 3 س��ال تعیین گردیدند 2 - کلیه قراردادها و اس��ناد رس��می و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با 
امض��ای ثاب��ت آقای کاظم غفلتی فیض آبادی ) رئیس هیئت مدیره( و آقای بهزاد غفلتی فیض آبادی ) نایب رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مه والت )436008(
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آگهی تغییرات شرکت منحله )در حال تصفیه ( اعتبار میزان کارکنان دادگستری استان خراسان 

شرکت تعاونی به شماره ثبت 15711 و شناسه ملی 10380313319
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1397,03,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد نامه شرکت 72851مورخ 1397,04,16اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد آقای علی نوروزی فریمانی به سمت رئیس هیئت تصفیه آقای غالمرضا ایرانی خضری نایب رئیس و اقای 
محمدرضا اوحدی به عنوان منشی انتخاب و آقای علی نوروزی فریمانی به عنوان مدیر هیئت تصفیه انتخاب برای مدت شش ماه انتخاب شدند. 
3 - کلیه اسناد اعم از تعهد آور ، رسمی ، قراردادها با امضا ی آقای علی نوروزی فریمانی و یا آقای غالمرضا ایرانی خضری و یا اقای محمدرضا 

اوحدی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 - نشانی هیئت تصفیه: میدان جانباز پالک 10 کد پستی 9187675145میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436009(
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اطلس پی خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15861 و شناسه ملی 10380314776
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار 
ذی��ل تعیی��ن گردیدند: آقای علیرضا بخارائی نجفی به ش��ماره ملی 0940263416 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای 
مهرداد اش��کانی به شماره ملی 0942506413 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ابریشمی به شماره ملی 
0702438091 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور رسمی و بانکی با امضاء 

مهدی ابریشمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436217(

/ع
98
00
66
9

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی دوام نیرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16265 و شناسه ملی 10380318731
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد ذیل به موضوع 
ش��رکت الحاق ش��د و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: رش��ته نیرو: امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و 
انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص. رشته نیرو 
ش��امل دو زیر رش��ته می باشد: 1- تولید نیرو 2- پس��ت، انتقال و توزیع نیرو پس از اخذ مجوزهای الزم، ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436218(
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آگهی تغییرات شرکت گردشگری نمونه چالی دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33791 و شناسه ملی 10380490780
 طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 97,4,28 و پیرو صورتجلسه تنفسی مورخ 1397,05,11 و نامه شماره 972,128,10475مورخ 
97,6,21 و نامه ش��ماره 972,128,15428مورخ 97,9,15 اداره کل میراث فرهنگی و گردش��گری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1-صورته��ای مالی س��ال 1396 مورد تصویب ق��رار گرفت . 2- روزنامه ق��دس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید .                      
3- موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به س��مت بازرس اصلی و اقای مهدی شاه قاسمی کد ملی 0919527019 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436219(
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اطلس پی خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15861 و شناسه ملی 10380314776
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - اعضا هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا بخارائی نجفی به شماره ملی 0940263416 و آقای مهرداد اشکانی به 
شماره ملی 0942506413 و آقای مهدی ابریشمی به شماره ملی 0702438091 2- آقای محمود نوشاد به شماره ملی 0938703374 
به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا تیموری به شماره ملی 0941381341 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436224(
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 آگهی تغییرات خیریه و غیر انتفاعی حمایت از بیماران آسیب پذیر توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2793 و شناسه ملی 10380526891
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,05,21 و نامه ش��ماره 920,97,178885مورخ 97,12,28اداره بهزیس��تی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د :                              
1- آقای علی اصغر حاجی نقی به عنوان رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1060258382 - آقای سید حسین واحد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به شماره 
ملی 4459628139 - آقای غالمرضا بصیری پور بعنوان مدیر عامل به ش��ماره ملی 2002415269 - آقای محمود خادم الخمس��ه بعنوان خزانه دار به ش��ماره ملی 
09384403570 وخانم فرح ناز پور کیانی بعنوان منش��ی هیئت مدیره به ش��ماره ملی 2295237793 - آقای عبداهلل بهرامی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره به 
شماره ملی 2180956487 وآقای سید حسن حسینی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی 0849750520 و آقای رکن الدین رئیس الساداتی بعنوان 
عضو اصلی هیئت مدیره به ش��ماره ملی 0932523714 و فتانه کالهان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره به ش��ماره ملی 0932270867 -تمامی اس��ناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور موسسه با دو امضا از سه امضا )مدیر عامل : غالمرضا بصیری پور ، خزانه دار: محمود خادم الخمسه و رئیس هیئت مدیره : علی اصغر حاجی 

نقی ( همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436230(
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آگهی تغییرات شرکت کسب و کار رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 65780 و شناسه ملی 10860136950
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1397,12,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آق��ای مهدی جعفرنژاد به ش��ماره ملی 
0941206981 جایگزین آقای محمد جواد صدیقی به شماره ملی 0385126301 به نمایندگی از سهام شرکت مدیریت زنجیره تأمین 
رض��وی به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تص��دی هیئت مدیره تا تاریخ 99,5,15 گردید . ب : کلیه اس��ناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها و عقود اس��المی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از امضاء های 

رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436233(
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آگهی تغییرات شرکت رایا مهرگان سبز توس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 28083 و شناسه ملی 10380434689

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سیدمحمدعلی میرمحمدی ازغندی 0943579600 
بس��مت رئیس هیئت مدیره -خانم ملیحه میرمحمدی ازغندی 0943350123 بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی قره داش��ی 
5749479110 بس��مت عض��و هیئت مدیره - آق��ای بهرام صداقت 3674214083 بس��مت مدیرعامل خارج از مدیران ت��ا تاریخ 97,11,10 
انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسنادرس��می و تعهدآور و بانکی ش��رکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

معتبر است .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436184(
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آگهی تغییرات شرکت احیا نان ایرانیان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 40813 و شناسه ملی 10380565831

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,12,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 --بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ1397,10,15 
وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره 
ش��رکت افزایش س��رمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ 18,000,000,000 ریال ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه 
ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح میگردد ماده 5 اصالحی سرمایه شرکت مبلغ55,000,000,000 ریال منقسم به 5,500,000 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 )436174(
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

امکان افزایش تعرفه های پزشکی وجود ندارد
فارس: سخنگوی کمیسیون بهداشت 
و درمــان مجلس گفت: بــا توجه به 
شرایط اقتصادی موجود امکان افزایش 

تعرفه های پزشکی وجود ندارد.
حیدرعلــی عابــدی در خصــوص 
اعتراض های وارد شــده به تعرفه های 
پزشکان گفت: امســال شورای عالی 
بیمه بر اساس وضعیت اقتصادی کشور 

اقدام به تعرفه گذاری کرده است، پزشکان کشور همیشه در شرایط سخت اقتصادی 
در کنار مردم بوده اند و امسال نیز توقع می رود با درک کردن شرایط اقتصادی فعالیت 
خود را ادامه دهند.وی افزود: برای عبور از تنگناهای اقتصادی الزم است تمام اقشار 

جامعه از جمله پزشکان همراهی های الزم را داشته باشند.
عابدی با اشاره به اظهارات عضو شورای عالی نظام پزشکی در خصوص مغایرت میزان 
افزایش تعرفه ها با مصوبات قانونی برنامه پنجم و ششــم توسعه گفت: براساس این 
برنامه قرار نبود کشــور در محاصره اقتصادی قرار گیرد، اما در حال حاضر فشارهای 
اقتصادی بر جامعه وارد شده و الزم است پزشکان با درک این موضوع باری از دوش 
مردم بردارند.سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به شرایط 

اقتصادی موجود امکان افزایش تعرفه ها وجود ندارد.

اتمام حجت مجلسی ها با شریعتمداری
هنوز تأمین اجتماعی مدیرعامل ندارد

فارس: عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس با بیــان اینکه هنوز تأمین 
اجتماعی مدیرعامل نــدارد، گفت: 
وزیر رفاه باید در انتصاب مدیرعامل 
این سازمان به گونه ای عمل کند که 
ما به عنوان نمایندگان مردم از سوی 

جامعه مورد نقد قرار نگیریم.
مسعود رضایی گفت: متأسفانه آقای 

شریعتمداری برخالف انتظاری که کمیسیون اجتماعی مجلس از وی داشته است، 
رفتار می کند و ما پشتیبانی بسیاری از وزیر رفاه کرده ایم، اما پاسخ مناسبی از این 
حمایت دریافت نکرده ایم. وی گفت: وزیر رفاه در انتصابات دیگر خود نیز رضایت 
مجلس را فراهم نکرده و حساسیت ما به این دلیل است که هر یک از سازمان های 
زیرمجموعه این وزارتخانه به تنهایی در حد یک وزارتخانه است، چرا که عریض و 

طویل بوده و جامعه هدف بسیاری را در بر می گیرند.
رضایی افزود: متأسفانه بیشتر نمایندگان مجلس از تصمیمات شریعتمداری در 
زمینه انتصابات رضایت ندارند و نگران هستند حتی با وی اتمام حجت کرده و قرار 

است جلساتی در زمینه این انتصابات با وی برگزار شود.
وی گفت: وزیر رفاه باید در تصمیم گیری های خود و انتصاب رئیس سازمان تأمین 
اجتماعی به گونه ای عمل کند که ما نمایندگان مردم از سوی جامعه مورد نقد قرار 
نگیریم.  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزیر رفاه در تصمیم گیری های خود 
نباید مانند عملکرد خود در وزارت صنعت و ماجرای خودرو رفتار کند، بلکه انتظار داریم 

افرادی را منصوب کند که مورد رضایت جامعه هدف همان سازمان باشد. 
وی ادامه داد: طبق رویه های معمول سرپرســت مدت محــدودی می تواند عهده دار 
مدیریت یک سازمان باشد، اما سازمان بزرگ تأمین اجتماعی با بیش از ۴۰ میلیون 
بیمه شده کماکان با سرپرست اداره می شود و وزیر رفاه در این زمینه باید پاسخگو باشد. 
الزم به یادآوری است سازمان تأمین اجتماعی پس از فوت ناگهانی سیدتقی نوربخش 

در تاریخ 27 آبان ماه سال گذشته تا این لحظه با سرپرست اداره می شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد
ادغام یا انحالل؛ تنها راه حل پیش روی غیرانتفاعی ها

خانه ملت: عضو کمیسیون آموزش 
مجلس بــا انتقاد از رشــد قارچ گونه 
در  غیرانتفاعی  آموزشــی  مؤسسات 
کشور گفت: ادغام یا انحالل؛ تنها راه 
حل پیش روی مؤسســات آموزشی 

غیرانتفاعی است.
ســیدمحمدجواد ابطحی با اشاره به 
صحبت های وزیــر علوم در خصوص 

داوطلبانه بودن انحالل یا ادغام مؤسســات غیرانتفاعی و غیردولتی با یکدیگر گفت: 
یکی از اقدامات نادرستی که وزارت علوم در خصوص باال رفتن آمار مؤسسات آموزشی 
غیرانتفاعی و غیردولتی در کشور انجام داده، دادن مجوزهای بدون ضابطه در تأسیس 
این مؤسسات بود که وضعیت امروز آن ها و به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو در این 

مؤسسات، مشکالت فراوانی را برای وزارت علوم ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بسیاری از مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی در سال های اخیر 
اقدام به جذب هیئت علمی کردند، اما به دلیل نبود دانشجو و تعداد باالی صندلی های 

خالی در این مؤسسات، برخی از آن ها منحل شده و یا با یکدیگر ادغام شده اند.
وی تصریح کرد: باید در خصوص مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی، انحالل یا ادغام 
صورت بگیرد که در ســال گذشته تعداد بســیاری از این مؤسسات منحل شدند و 

بسیاری از آن ها از جمله برخی از مؤسسات علمی و کاربردی با یکدیگر ادغام شدند.

معاون وزیر علوم خبر داد
زمان برگزاری کنکور تغییر نمی کند

ایسنا: معــاون آموزشی وزارت علوم 
با تأکید بر اینکه برنامه ای برای تغییر 
زمان برگزاری کنکور ۹۸ نداریم، گفت: 
این آزمون در زمان اعالم شده برگزار 

خواهد شد.
دکتر مجتبی شــریعتی نیاســر در 
ادامه تأکید کرد: موضوع تعویق زمان 
برگزاری کنکور ۹۸ در شورای سنجش 

و پذیرش مطرح نیســت و همان طور که عنوان شد زمان برگزاری این آزمون تغییر 
نمی کند.گفتنی است بتازگی تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۹۸ با امضای نامه 
و ایجاد هشتگ هایی در توییتر خواستار تعویق زمان برگزاری کنکور سراسری به دلیل 

وقوع سیل در برخی استان های کشور و عدم آمادگی داوطلبان شده بودند.
آزمون سراســری سال ۹۸ در روزهای پنجشــنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۹۸ در 

حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود.

مدیرکل حراست سازمان بیمه سالمت:
تماس تلفنی برای صدور کارت بیمه سالمت، 

کالهبرداری است
ایرنا: مدیرکل حراست سازمان بیمه 
سالمت گفت: بیمه سالمت هیچ گونه 
بازاریابی تلفنی نداشــته و تماس های 
تلفنی با محتوای صدور کارت هوشمند 
یا بیمه تکمیلی سالمت، کالهبرداری 
بوده و بــه هیچ عنوان مــورد تأیید 

سازمان بیمه سالمت نیست.
محمد منتقمی راد درباره تماس تلفنی 

برخی شرکت ها با مردم و پیشنهاد ارائه کارت بیمه افزود: خدمات سازمان بیمه سالمت 
در کل کشور از طریق دفاتر پیشخوان ارائه می شود و هیچ گونه تماس تلفنی برای ارائه 
خدمت با بیمه شدگان یا سایر افراد برقرار نمی شود. در نتیجه با شرکت هایی که از عنوان 
بیمه سالمت سوءاستفاده کرده و با مردم تماس تلفنی برقرار می کنند، از طریق مراجع 

قضایی برخورد قانونی می شود.
وی بیان کرد: بیمه سالمت یک بیمه پایه است و بیمه تکمیلی ندارد. بیمه آتیه سازان 
حافظ هم با وجود اینکه زیرمجموعه سازمان بیمه سالمت محسوب می شود، به صورت 
مستقل فعالیت می کند.مدیرکل حراست سازمان بیمه سالمت اظهار داشت: برخی افراد 
و شرکت های سودجو، از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده و حتی در برخی موارد مردم را 
تهدید به ابطال دفترچه بیمه آن ها می کنند که یکی از مصادیق اخاذی است. سازمان 

بیمه سالمت برای استمرار اعتماد بیمه شدگان، با این کالهبرداری ها برخورد می کند.

خـــبر

از خوانندگان

 جامعه/ محمود مصدق  سیالب های اخیر 
که بخش های گسترده ای از شمال، غرب و 
جنوب کشور را به کام خود کشیده، بیش از 
هر زمانی کارآمدی سازمان مدیریت بحران 
را زیر ســؤال برده اســت. به طوری که این 
روزها بسیاری از مردم، کارشناسان و حتی 
مسئوالن بر این باورند که این سازمان توان 
و کارایی الزم را بــرای مقابله با بحران های 
طبیعی و غیرطبیعی نــدارد و برنامه ریزی 
کالن برای مدیریت در حوادث غیرمترقبه و 
بالیای طبیعی موضوعی اجتناب ناپذیر است. 
اما براســتی ســازمان مدیریت بحران برای 
مدیریت بحران سیالب های اخیر چه کاری 
می توانست انجام دهد که انجام نداده است؟ 
اگر در راستای هدف یاد شده ضعیف عمل 
کرده است این ضعف کارآمدی ریشه در چه 
عواملی دارد و سرانجام اینکه برای مدیریت 
مناســب بحران های طبیعی و غیرطبیعی 

احتمالی چه باید کرد؟ 

  مدیریت سیالب نداریم؛ مدیریت 
بحران سیالب داریم

محمود شفاعی بجســتانی، استاد دانشکده 
آب دانشگاه شــهید چمران اهواز در پاسخ 
به پرسش قدس می گوید: سیل یک پدیده 
تکرار شــدنی و خیلی تخصصی اســت که 
فقط بحران اجتماعی ایجاد نمی کند، بلکه 
خســارت های جانی و مالی زیــادی به بار 
می آورد، البته تقریبــاً راه حل های مقابله با 

سیالب هم مشخص است. 
وی هر چند مدیریت سیالب ها را در استان 
خوزستان با توجه به رهاسازی حساب شده 
آب سدها، در مجموع خوب ارزیابی می کند 
اما می گوید: البته در ســیالب های شــیراز 
و گلستان به دلیل شــدت بارش ها و کوتاه 
بودن زمان انتقال سیل از باال دست به پایین 
دست، نمی شد کار زیادی انجام داد مگر این 
که از قبل پیش بینی می شدند و در راستای 
پیشگیری و مقابله اقداماتی انجام می گرفت. 

وی با ابراز تأســف از اینکــه در هیچ یک از 
دستگاه ها و بخش های مسئول برنامه ریزی 
برای آمادگی در مرحله پیش از بحران، اتفاق 
نیفتاده اســت، تصریح می کند: در مدیریت 
بحران وزارت کشور تخصص های مرتبط با 
سیالب دیده نمی شود. در نتیجه آن ها سیل 

را از منظر دیگری مدیریت می کنند. 
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به اینکه در 
حال حاضر مــا مدیریت ســیالب نداریم 

بلکه مدیریت بحران سیالب داریم، تصریح 
می کند: یعنی منتظریم تا یک بحرانی اتفاق 
بیفتد بعــد آن را مدیریت کنیم. به عبارت 
دیگر اکنون مدیریت بحران ســیالب ناقص 
اســت. در واقع بخــش تخصصی مدیریت 
ســیالب و بخش پیش بینی ها دچار اشکال 
است. به همین دلیل نیاز است تا طرحی به 
منظور مدیریت جامع سیالب توسط دولت 

تصویب شود.

  مدیریت بحران در پیشگیری ناموفق 
بوده است

اسداهلل قاضی مرادی؛ عضو بازنشسته هیئت 
علمی بخش مهندسی رودخانه پژوهشکده 
حفاظت خاک و آبخیزداری کشور هم معتقد 
است مدیریت بحران کشور در فضای درمان 
یا همان مهار سیالب در هنگام وقوع در حد 
توانش خوب عمل کرده است، اما در فضای 
پیشــگیری از بحران ســیالب ها مثل همه 

دستگاه ها ناموفق بوده است.
وی می گوید: جامعیت برخــورد با موضوع 
سیالب ها خیلی مهم است. یعنی در شرایطی 
که مدیریت بحران می توانســت با احداث 
خاکریز، ســدهای انفجاری و سدهای پاره 
ســنگی که هزینه زیادی هم نــدارد، مانع 
جریان سیالب ها شود و یا آن ها را به تأخیر 
بیندازد؛ اما چنیــن نکرده چون پیش بینی 
نکرده است چنین سیالبی رخ می دهد اگر 
هم پیش بینی کرده باشد به دلیل نداشتن 
بودجه کافی قــادر به اجرای برنامه ها نبوده 
اســت. یعنی ســر نخ همه این ها به توسعه 
نیافتگــی و قــدرت ضعیف مالی کشــور 
برمی گردد؛ بنابراین باید برای مدیریت بحران 

یک برنامه ریزی جامعی صورت گیرد. 

  ساختار مدیریت بحران کشور باید 
عوض شود

دکتر امیــر محمودزاده؛ رئیس پژوهشــگاه 
مهندســی بحران های طبیعی شاخص پژوه 
هم با اشــاره به اینکه سیل یک پدیده کاماًل 
قابل پیش بینی و پیشــگیری است به قدس 
می گوید: این سیالب ها و خسارت های ناشی 
از آن نشان می دهد مباحث مرتبط با مدیریت 
بالیای طبیعی در اولویت های کشور قرار ندارد.

وی با اشاره به اینکه کشور باید تفکر خودش را 
نسبت به حوزه یاد شده تغییر دهد و به جای 
بحث مدیریت بحران تفکر مدیریت ریســک 
را در پیــش بگیرد، از بــه کار نگرفتن افراد 
متخصص در حوزه مدیریت بحران به عنوان 
بزرگ ترین مشــکل فعلی این حوزه که قادر 
به ایده پردازی در وضعیت موجود نیست، یاد 
می کند و می گوید: باید ساختار کشور در حوزه 
مدیریت بحران عوض شود.در واقع کشور به 
یک وزارتخانه شرایط اضطراری نیازمند است. 
دلیلش هم این است که تمام سازمان ها، نهادها 
و تشکل های مردم نهاد مرتبط با امداد و نجات 
باید در هم ادغام شوند تا ساختار یکپارچه ای 

برای امداد و نجات کشور شکل بگیرد.

  درخواست برای تشکیل وزارت 
مدیریت بحران

غالمرضا پورحیــدری؛ رئیس انجمن علمی 
مدیریت بحران ایــران هم نیز چنین نگاهی 
دارد و بــه قدس می گویــد: مدیریت بحران 
حوادث غیرمترقبــه در ایــران همچنان بر 
اساس رویه های قدیمی انجام می گیرد. یعنی 
بحــران رخ می دهد بعد مــا برای مدیریتش 
وارد عمل می شــویم و مدیریت ریســک؛ به 
معنای پیش بینی ساختارهای مدیریتی، انجام 

مطالعات الزم و ترســیم نقشه مخاطرات و 
تهدیدات در هر منطقه در کشور ما جایگاهی 
نــدارد به همین دلیل هر از گاهی با حوادث 

پیش بینی نشده، روبه رو می شویم.
وی با اشــاره به اینکه مطابق قانون، ســتاد 
مدیریت بحــران به عنوان نهادی وابســته 
بــه وزارت کشــور در ســال ۱۳۸6 و »به 
منظور ایجاد مدیریــت یکپارچه در موضوع 
سیاست گذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی 
و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، 
اطالع رســانی متمرکز و نظــارت بر مراحل 
مختلف مدیریــت بحران و ســاماندهی و 
بازسازی مناطق آسیب دیده« تشکیل شده 

اســت، می افزاید: اما این ستاد 
به دلیل کوچک بودن جثه اش 
قدرت  نداشــتن  همچنین  و 
و اختیــارات کافــی در عمل 
نمی تواند کار خاصی انجام دهد. 
در واقع ساختار مدیریت بحران 
دچار مشکل است و باید با یک 
برنامه ریزی اصولی این ساختار 
اصالح شــود به همین دلیل 
انجمن علمی مدیریت بحران از 
مدت ها پیش خواهان تشکیل 

وزارتخانه مدیریت بحران در کشــور شــده 
اســت تا این گونه بتوان به موقع بحران ها را 
پیش بینی و از بروز آن ها پیشگیری کرد و یا 

در صورت بروز، اثرات بحران را کاهش داد.

  در شرایط کنونی بود و نبود ستاد 
بحران تفاوتی ندارد

اما عباس پاپی زاده؛ عضو کمیسیون کشاورزی 
و نماینــده مردم اهواز در مجلس شــورای 
اســالمی نگاه انتقادآمیزتــری به مدیریت 
بحران کشور دارد تا جایی که چندی پیش 
در پاسخ به روزنامه ایران مبنی بر اینکه چرا 
رئیس ســازمان مدیریت بحران پاسخگوی 
عملکرد ضعیف این سازمان نیست، گفته بود: 
»سازمان بحران کشوری که بودجه و امکانات 
در اختیارش نیست، بهتر است منحل شود.«

وی در همین راســتا می افزایــد: دولت به 
ســتاد مدیریت بحران کشــور روی کاغذ 
اختیاراتی داده، اما در عمل شاهدیم که این 
نهاد در بحث بودجه برای جبران خســارت 
آســیب دیدگان از حوادث و بالیای طبیعی 
و بسیج کردن دســتگاه های مختلف هیچ 
اختیاری نــدارد و در روال کنونی بود و نبود 

ستاد بحران تفاوتی ندارد. 

کارشناسان در گفت و گو با قدس از ناکارآمدی سازمان مدیریت بحران می گویند

وزارتخانه ای برای شرایط بحران می خواهیم

مدیریت بحران 
حوادث غیرمترقبه 

در ایران همچنان 
بر اساس رویه های 

قدیمی انجام 
می گیرد

بــــــرش

افزایش همباشی سیاه، پیامد 
قانون گذاری بی دقت

علیرضا کریم خانی: طبق گزارش رسمی 
سالنامه آماری سازمان ثبت احوال، میانگین 
ســن ازدواج در دختران و پســران از سال 
۱۳۸۳ تا ۱۳۹6 حدود سه سال افزایش پیدا 
کرده به طوری که در سال ۹6 میانگین سن 
ازدواج برای دختران به 2۴.2 و برای پسران 
به 2۹.۱ سال رسیده است. این روند افزایشی، 
به طور مشــخص پس از تصویب اصالحیه 
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مجلس ششــم 
ســرعت چشــمگیری پیدا کرده و هر ساله 
بــر آن افزوده می شــود. از طرفی در نتیجه 
دسترسی بسیار سریع نوجوانان به محتواهای 
 نامناســب اینترنتی و فیلم های غیراخالقی، 
ســن بلوغ روز به روز در حال کاهش است. 
چنانکه بر اساس اظهارات کیوان الچیان، عضو 
انجمن متخصصان داخلی ایران در کشــور 
ما سن بلوغ در پســران و دختران ۱.5 سال 

کاهش یافته است.
بســیاری از جوانان بالغ که در سن ازدواج قرار 
دارند در اثر عوامل مختلفی از این امر گریزان 
هســتند. تغییر سبک زندگی ایرانی به سبک 
زندگی مدرن و ورود اندیشه های فردگرایانه در 
تفکر جوانان، از عوامل مؤثر بر این ازدواج گریزی 
است. همچنین مشکالت اقتصادی که امروزه 
در جامعه ایران وجود دارد، سبب ترس جوانان 
از اقدام به ازدواج شــده و آداب و رسوم غلط و 
انتظارات بی جای خانواده ها از جوان ها نیز بر این 
ترس دامن زده اند. عوامل دیگری مانند سربازی 
اجباری برای پسران و فرهنگ مدرک گرایی که 
جوانان را به طور غیرمستقیم وادار به تحصیل 
در دانشــگا ه ها می کند نیــز از عوامل دیگری 

هستند که می توان به آن اشاره کرد.
عالوه بر این عوامل که پدیده ازدواج گریزی 
را تشدید می کند، موانع قانونی نیز بر سر راه 
ازدواج در سنین پایین تر وجود دارد که جلوی 
راه ارضای صحیح نیاز جنسی توسط افراد را 
سد کرده است. مانند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی 
که بســیاری از نوجوانان بالغ را کودک تلقی 

می کند و مانع از ازدواج آنان می شود.
این موارد ســبب افزایش چشمگیر میانگین 
ســن ازدواج در ایــران شــده اند، که تبعات 
فرهنگــی، اجتماعی، حقوقــی و جمعیتی 
فراوانی را بر جامعه ایرانی تحمیل می کند. از 
جمله تبعات خطرناک افزایش میانگین سن 
ازدواج، می توان به شیوع پدیده ازدواج سفید 
یا همباشی سیاه )روابط همسرانه بدون ازدواج 
شرعی و رسمی( اشاره کرد که موجب تزلزل 

بنیان خانواده می شود.
کارشناسان معتقدند بر اساس نتایج به دست 
آمــده از پژوهش ها، ازدواج ســفید در ایران 
در حال گســترش اســت و این زنگ خطری 
بــرای نهاد خانواده می باشــد. سلحشــوری، 
نماینده مجلس، گفته اســت که » از دیدگاه 
جامعه شناسی شــاهد روند افزایشی این نوع 
زندگی در جامعه هستیم.« عدم تعهد طرفین 
در ازدواج سفید و کوتاه و متنوع بودن روابط و 
همچنین کمتر بودن هزینه ها در این نوع رابطه 
با جنس مخالف، مزیتی زودگذر برای جوانان 
ایجاد کرده تا ایــن راه را به عنوان جایگزینی 
برای ازدواج رسمی برگزینند. نظری، دانشیار 
علوم سیاسی دانشــگاه تهران نیز می گوید » 
حدود ۳۰ درصد از جوانان در کالنشــهرهایی 
مانند تهران، مشــهد، شیراز، اصفهان، تبریز و 
اهواز خانه مجردی دارند« که می تواند در تمایل 
آن ها به ازدواج سفید اثرگذار باشد و همچنین 
بیشترین مشتریان این نوع ازدواج، دانشجویان 

و جوانان این گروه سنی هستند. 
امــا همین نبود تعهــد، کاهــش اعتماد در 
خانواده ها و کاهش سرمایه اجتماعی، ناامنی 
روحی افراد و آسیب دیدن جدی زنان در این 
نوع روابط، مشکالت حقوقی حاصل از ازدواج 
سفید و همچنین تبعات جمعیتی آن اعم از 
کاهش نرخ موالید و افزایش سقط جنین، همه 
و همه مشــکالتی هســتند که پدیده ازدواج 

سفید برای جامعه به وجود می آورد.
حال در این برهه حساس، وضع قانون جدیدی 
که ســن ازدواج را محدودتر کرده و به عقیده 
قطعی اکثر کارشناسان موجب افزایش میانگین 
ســن ازدواج و تشدید ســرعت آن می شود، 
می تواند بــر اثری که قانون گــذاری مجلس 
ششم بر ســن ازدواج گذاشته است دامن زده 
و وضعیت را بحرانی تر از امروز نماید. با توجه به 
تجارب ملت ها و جوامع مختلف در طول تاریخ 
مانند آندلس، تردیدی نیست که افزایش فساد 
جنسی-اخالقی و تزلزل نهاد خانواده در جامعه، 

آن را در معرض فروپاشی قرار می دهد.
بدون شک یکی از وظایف اصلی حاکمیت 
در قبال جوانان و در راستای صیانت از کیان 
خانواده، فراهم آوردن امکانات و شرایط الزم 
برای ازدواج آســان جوانان اســت. یکی از 
مهم ترین شرایط الزم برای سهولت ازدواج، 
ایجاد سازوکارهای قانونی در راستای ازدواج 
سریع تر افراد بالغ و عدم سنگ اندازی در این 

مسیر است.
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عقیل رحمانی: معــاون امور فضای مجازی 
دادستان کل کشور گفت: دولت اگر مسیری 
پیش رو دارد به جز فیلترینگ اینســتاگرام 
ایــن شــیوه را در پیــش بگیــرد و روی 
فعالیت های اینستاگرام اعمال حاکمیت کند؛ 
چنانچه مســیری برای نظارت وجود ندارد، 

مجبورخواهیم شد اینستاگرام را فیلتر کنیم.

  نرم افزار های خارجی باید تابع 
قانون کشور باشند

دکتر جواد جاویدنیا در تشــریح این اخطار 
قضایی بــه قدس گفت: براســاس مصوبات 
موجود برای نظارت بــر فعالیت های تمامی 
نرم افزار های خارجی فعال در فضای مجازی، 
می بایستی تمامی آن ها سرورهای خود را به 
داخل کشور منتقل کنند. از سوی دیگر باید 
تعهــد بدهند که قوانین کشــورما را رعایت 
خواهند کرد؛ اگر آن ها تن به این قوانین ندهند 
مسلماً امکان فعالیت نخواهند داشت و مجوزی 

برای ادامه فعالیت آن ها صادر نمی شود.
معاون امور فضــای مجازی دادســتان کل 

کشور تصریح کرد: متأسفانه نبود این اعمال 
حاکمیت ها روی اینســتاگرام سبب شده تا 
آن ها صفحات شــخصی برخی از مسئوالن 
نظام را براحتی هرچه تمام تر مســدود کنند 
و این اقدام بی احترامی نابخشــودنی به ملت 

ایران است.
وی ادامه داد: البته ما این اقدامات را پیش بینی 
کرده بودیم و وزارت ارتباطات مذاکراتی هم در 
این زمینه انجام داده که کافی به نظر نمی رسد.

  هدف، فیلترینگ نیست
این مقام قضایی افزود: متأســفانه متولی این 
ساماندهی که وزارت ارتباطات باشد هیچ اقدام 
مناسبی برای اعمال حاکمیت و اجرای قوانین 

کشور در این زمینه صورت نداده است.
وی گفت: به هیچ عنوان هدف ما فیلتر کردن 
اینستاگرام و دیگر نرم افزارهای مشابه نیست؛ 
نّیت این اســت که در صورت بــروز هرگونه 
دشمنی و سوء استفاده از این بستر و بستر های 

مشــابه بتوانیم در مقابل این اقدامات واکنش 
مناسبی از خود نشــان دهیم و مقابل برخی 
رفتارها که می تواند به اقتصاد کشور و... ضربه 
وارد کند را بگیریم. معاون امور فضای مجازی 
دادستان کل کشور بیان کرد: حدود پنج سال 
پیش طرحی دادند و گفتند که اینســتاگرام 
را فیلترینگ هوشــمند می کنیم؛ درحالی که 
دادستانی کل کشور با این ماجرا موافق نبود، 
اما با تأکید و اصرار دولت و انجام هزینه زیاد این 
کار صورت گرفت، اما چند روزی بیشــتر دوام 
نداشــت. کمی بعد گفتند که ماجرا با مذاکره 

حل می شود، اما آن هم بی فایده بود.
دکتر جواد جاویدنیا در حالی که اعالم می کند 
در کشــور نرم افزار های بومــی خوبی وجود 
دارد که می تواند بــا کمی حمایت جایگزین 
اینســتاگرام شــود، هشــدارداد: باتوجــه به 
توضیحات داده شده اگر دولت مسیری پیش 
رو دارد به جز فیلترینگ اینستاگرام، این شیوه 
را در پیش بگیرد و روی فعالیت های اینستاگرام 
اعمال حاکمیت کند؛ چنانچه مســیری برای 
نظــارت وجود نــدارد، مجبور خواهیم شــد 

اینستاگرام را فیلتر کنیم.

معاون دادستان کشور:

مجبور باشیم »اینستاگرام« را فیلتر خواهیم کرد

خط قرمز

3000737274
سامانه پیامکی

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

ارسال فرمائید      

خط قرمز

با دستور قضایی در مشهد صورت گرفت

جمع آوری کفش های منقوش به نام شبیه به اهلل از بازار
عقیل رحمانی: با احساس مسئولیت یک وارد کننده کفش در مشهد و گزارش ماجرا به پلیس، تعدادی 
کفش متعلق به یک برند معتبر که کف آن نوشته ای شبیه به اهلل درج شده بود به سرعت از بازار جمع آوری 
شد. چند روز پیش یک واردکننده کفش پس از وارد کردن محموله کفش متعلق به یک برند خارجی 

متوجه می شود که زیر کفش های وارد شده نوشته ای شبیه به اهلل درج شده است.
 این وارد کننده متعهد پس از اطالع از ماجرا، به سرعت به سراغ اداره اماکن عمومي فرماندهي انتظامي 
خراســان رضــوی رفت و مأموران را در جریــان واقعه قرار داد؛ وارد کننده در ادامه نشــانی تعدادی از 
فروشگاه هایی که به صورت کلی از وی خرید کرده بودند را هم در اختیار پلیس قرار داد. از همین رو بود 
که مأموران برای بررسی ماجرا به صورت میدانی به محل فروشگاه های اعالم شده مراجعه و مشاهده کردند 
که تعدادی از کفش های مورد اشاره که متعلق به یک برند خارجی بود، در سه فروشگاه وجود دارد و هنوز 
فروخته نشده است. بر همین اساس بود که مأموران اداره اماکن عمومي فرماندهي انتظامي خراسان رضوی 
ماجرا را به اطالع جانشین سرپرست دادسرای انقالب مشهد رساندند و در پی آن هم قاضی دشتی فدکی 

دستور جمع آوری تمامی کفش ها را صادر کرد.
با صدور دســتور قضایی، مأموران کفش هایی که روی آن نوشــته ای شــبیه به نام اهلل درج شده بود را 
از ســه فروشگاه ســطح شــهر در خیابان حر و مطهری جمع آوری کردند. پس از اجرای دستور مقام 

قضایی، تحقیقات مأموران اداره اماکن عمومي فرماندهي انتظامي خراسان رضوی برای شناسایی دیگر 
فروشگاه های احتمالی که نمونه ای از این کفش ها را در اختیار دارند همچنان ادامه دارد.

با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد تعدادی از کفش های مد نظر در برخی فروشگاه های سطح شهر 
وجود داشته باشد، فروشندگان و یا شهروندان محترم در صورت مشاهده این ماجرا موضوع را از طریق 

تماس با ۱۱۰ پلیس در میان بگذارند.

 اختصاص600 میلیارد تومان برای مطالبات معلمان      تسنیم: وزیر آموزش و پرورش از تخصیص 600 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معلمان خبر داد. سید محمد بطحایی عنوان کرد: 600 میلیارد 
تومان تخصیص قطعی برای آموزش و  پرورش صادر شده و خزانه آماده پرداخت آن است. وی افزود: بخش عمده ای از این 600 میلیارد تومان برای حق التدریس معلمان اختصاص می یابد و با شرمندگی در برخی 

موارد حدود یک سال است که مطالبات حق  التدریس معلمان را پرداخت نکرده ایم. بطحایی گفت: حق الزحمه امتحانات و مطالبات خارج از کشور نیز با این رقم پرداخت می شود.
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روزنامـه صبـح ایـران

مسکن مهر برای اسکان سیل  زدگان استفاده می  شود    تهران - قدس: دبیر کمیته نوسازی و بازسازی قرارگاه بازسازی مناطق سیل  زده اعالم کرد: از ظرفیت مسکن مهرشهرها برای اسکان آسیب دیدگان 
مناطق سیل  زده استفاده می  شود. بنا بر گزارش پایگاه اطالع  رسانی وزارت کشور مهدی جمالی نژاد گفت: بنا بر ضرورت رعایت حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها در بازسازی مناطق آسیب  دیده مقرر شد وزارت نیرو 

در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام و مراتب را به همه دستگاه های مربوط در امر بازسازی اعالم کند.

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

به  توجه  که  درحالی   قدس   میهن/   
هشدارهای هواشناسی این روزها در صدر 
دیگری  هشدارهای  اما  دارد  قرار  اخبار 
خواربار  سازمان  جدید  هشدار  مانند  نیز 
سیل  خصوص  در  نیز  را  جهانی)فائو( 
ملخ های صحرایی و درگیر کردن افزون بر 

6 استان را باید جدی گرفت.  
ملخ های صحرایی از جمله آفاتی هستند که 
متأسفانه ثمره حضور آن ها نابودی مزارع و 

در نهایت قحطی است.
ایــن ملخ هــا  در دهه هــای گذشــته 
چندین  باره به کشــور ما حمله کرده و 
سنگین ترین رد پای این آفت را می  توان 
در خاطرات کشــاورزان در ســال های 

1340 و 1342 دنبال کرد.
آخرین ســابقه حضور ملخ هــای صحرایی 
به بهمن  ماه  سال گذشــته برمی  گردد که 
بــه بخش های مختلفــی از منابع طبیعی، 
کشــاورزی و شهری اســتان های جنوبی 
ازجمله هرمزگان، فارس و همچنین جنوب 
شرقی کشور ازجمله سیستان و بلوچستان 
بارندگی های  بردنــد.  هجوم 
اخیر در اســتان های کشور، 
رطوبــت و طراوت ناشــی از 
آن، حال بســتر مســاعدی 
برای میهمانــان ناخوانده در 
این سرزمین مهیا کرده است؛ 
بنابراین بنا بر گفته مسئوالن 
اگرتمهیدات الزم برای مقابله 
با ملخ های صحرایی اندیشیده 
نشــود همــان یــک مقدار 
محصول جان بــه دربرده از 
سیل نیز خوراک این حشرات 

غارتگر می  شود.
مــوج جدید هجوم ملخ هــا در روزهای 
گذشــته حداقل نصف استان هرمزگان 
را درنوردیــده و تا عمــق حداقل 100 
کیلومتری اســتان و تــا نزدیکی مزارع 
پیشروی کرده است و بنا بر گزارش های 
رســیده بخش هــای جنوبــی اســتان 
 سیســتان و بلوچســتان نیــز در حال 

درگیر شدن است.

در بهمن  ماه  ســال گذشته شهرستان های 
دیلم، گناوه، سنگستان،  دشتی، دشتستان، 
جم درگیر مبارزه با ملخ ها شدند و نخستین 
حمله ملخ ها به استان سیستان و بلوچستان 
نیز 11 اســفند ماه  سال ۹۷ و از شهرستان 

کنارک و بندر چابهار گزارش شد.
البته ماجرا به همین  جا ختم نمی  شود و بنا 
بر گفته مسئوالن استان کرمان »جازموریان« 
نیز یکی از کانون های ملخ خیز ایران است. 

 خطر جدی است
اگر بخواهیم میزان خسارت ملخ ها و خطر 
آن ها را گوشــزد کنیم کافی است در حجم 

تغذیه این حشره تأمل  کنیم.
هر ملخ صحرایی می  تواند هم وزن خودش 
یعنی 2 گرم در روز غذا بخورد از طرفی در 
هر کیلومترمربع از دسته پروازی متراکم تا 
۵0 میلیون ملخ مشاهده می شود که روزانه 
قادرند 100 تن از پوشش گیاهی را بخورند.

دسته های پروازی بســیار بزرگ می  توانند 
1000 کیلومترمربع را پوشش دهند و قادر 
هستند روزانه 100 هزار تن پوشش گیاهی 
را به مصرف برسانند که این معادل مصرف 

یک  میلیون فیل یا 4 میلیون گاو است.

 ارسال سم به استان های هدف
معــاون مدیریت کنترل و مبــارزه با آفات 
عمومی ســازمان حفظ نباتات کشــور در 

همین راستا از تشکیل ستاد مرکزی مبارزه 
با ملخ صحرایی در این ســازمان خبر داد و 
گفته است: ادوات و تجهیزات سمپاشی به 

استان های آلوده ارسال شده است.
محمود چاالکی از ارســال ســموم شامل 
4تن سم دلتامترین، سه دستگاه سمپاش 
به اســتان هرمزگان، ارسال دو تن سم، دو 
دستگاه ســمپاش به استان فارس و ارسال 
دو تن سم و یک دستگاه سمپاش به استان 
سیستان و بلوچستان و ارسال یک  تن سم 
به استان بوشهر و خوزستان و همچنین به 

جنوب کرمان خبر داده است.
وی اعــالم کرده اســت: عالوه بــر اعزام 
اکیپ هــای مبــارزه بــرای همــکاری و 
پشتیبانی با شرکت خدمات حمایتی برای 
انجام مبارزه هوایــی در نقاط صعب العبور 
هماهنگــی و برنامه  ریــزی بــرای مبارزه 

احتمالی انجام  شده است.

 همکاری کمرنگ
معــاون مدیریت کنترل و مبــارزه با آفات 
عمومی ســازمان حفــظ نباتات کشــور 
در حالــی برای مقابله بــا ملخ ها به مردم 
اطمینــان خاطر می دهد کــه مدیر حفظ 
نباتات ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
از همکاری کمرنگ دســتگاه های دولتی 
گالیه داشته و می گوید: برای مقابله جدی 
با موج جدید حمله ملخ ها نیاز به تخصیص 

اعتبارات ملی و استانی به موقع است.
حمیــد دولتی با اشــاره به حجــم باالی 
ریزش حداقل نیمــی از ملخ های بالدار در 
هرمزگان از مسئوالن این استان بخصوص 
ســتاد بحران، منابع طبیعی، آبخیزداری و 
همچنین نیروهای مسلح درخواست کمک 

و پشتیبانی دارد.
وی ادامــه می دهد: برای سمپاشــی نیاز 
بــه لباس های مخصــوص و همچنین باند 
پروازی و هواپیماهای ســمپاش هستیم و 
دراین زمینه به طور کتبی از نیروهای مسلح 
مســتقر در این اســتان درخواست کمک 
کرده ایم که هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.

وی می افزایــد: این خطــر متوجه تمامی 
کشور است؛بنابراین نباید تنها مقابله به آن 
را به یک دســتگاه خاص نســبت داد و از 

خطر آن چشمپوشی کرد.
وی تأکید می کند: با وجود دســته های 
ملخ صحرایی درشــرق، غــرب و حتی 
مرکز این اســتان ازجمله قشم متأسفانه 
به دلیل مشــکالت اعتباری برای تأمین 
تجهیزات ترابری و جاری عملیات مبارزه 
و پاکســازی در اراضی آلوده به این آفت 

به کندی پیش می رود.

 ضرورت تخصیص اعتبار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان 
و بلوچســتان نیــز به عنــوان یکــی از 
استان های درگیر اظهار می کند: با وجود 
پیگیری های مکرر، اعتبــار برای مبارزه 
با ملخ صحرایی در اســتان سیســتان و 

بلوچستان تأمین نشده است.
غالم حیدر زورقــی اظهار می  کند: با این 
 وجــود از محــل منابع داخلــی اقدامات 
 ضــروری ازجملــه تشــکیل تیم هــای 
دیده  بانــی و یک هواپیمای سمپاشــی 
برای مبارزه با ملخ صحرایی توسط جهاد 
کشاورزی پیش  بینی شده و کار مبارزه با 
این آفت خطرناک از 13 اسفند ماه سال 
گذشــته آغاز و نسبت به سمپاشی مراتع 
شهرســتان های کنارک، چابهار، قصرند و 

نیکشهر اقدام شده است.

6 استان کشور هدف هجوم آفت ملخ قرار دارد

مبارزه با ملخ های صحرایی در گرو تأمین اعتبار و بسیج دولتی

کشف پیکر یک شهید در سیل تکذیب شد
ایرنا - آبادان: رئیس بنیاد شهید آبادان 
شایعه پیدا شدن بقایای پیکر یک شهید 
و همچنین پالک شناسایی وی در منطقه 

»شطیط« این شهرستان را رد کرد.
علی ســامری اظهار داشت: دو روز پیش 
نیروهای بسیجی جهادی هنگام ساخت 
سیل بند در منطق شطیط آبادان با چند 

تکه استخوان و یک پالک به نام ایرج کاویانی مواجه شدند.
وی افزود: پس از پیگیری های انجام  شــده این پالک متعلق به یک جانباز 40 
درصــد اهل تنکابن بود که در دوران دفاع مقــدس در حوالی اروند رود پالک 

خود را گم  کرده بود.
رئیس بنیاد شــهید آبادان گفت: این جانباز در سال 63 به عنوان رزمنده در 
ســاحل اروند رود مجروح شــده که این وضعیت موجب گم  شدن پالک وی 

شده بود.
سامری با تکذیب شایعه پیدا شدن استخوان های یک شهید گفت: استخوان هایی 

که کنار پالک کشف  شده بود متعلق به انسان نبود.
به گزارش ایرنا برخی کانال های خبری روز گذشته از کشف پالک یک شهید و 
همچنین استخوان های یک شهید دفاع مقدس در منطقه شطیط آبادان براثر 

سیالب و طغیان اروند رود خبر داده بودند.

نیکوکار بجنوردی صاحب 220 فرزند شد
ایرنا - بجنورد: یک نیکوکار بجنوردی با 
پذیرش حمایت از 220 یتیم در خراسان 
شمالی، سایه خود را بر سر آنان گسترد 
و رکورد دار این امر خیر در میان خیران 

این استان شد.
این شــهروند نوعدوست که عضو هیئت  
علمی یکی از دانشــگاه های تهران است 
6 ماه پیش همکاری خود را با کمیته امداد امام خمینی)ره( آغاز کرد و اکنون 

ماهانه 220 میلیون ریال برای حمایت از این یتیمان می  پردازد.
این خیر دانشگاهی با پرهیز از معرفی خود، با بیان اینکه  بتازگی با طرح اکرام 

ایتام این نهاد آشنا شده، این امر را ناشی از عنایت خداوند به خود خواند.
محمــود بادله معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
خراسان شمالی گفت: این نیکوکار بجنوردی عالوه بر واریز ماهانه یک  میلیون 
ریال به  حساب 220 کودک یتیم، به خانواده های دارای مشکل در حوزه درمانی 
نیز کمک های فراوانی داشــته که تنها در یک مورد 240 میلیون ریال هزینه 

درمان یکی از خانواده های نیازمند را پرداخت کرده است.

سیل ۳00 محور ارتباطی ایالم را تخریب کرد
ایالم-قدس: اســتاندار ایالم از تخریب 300 محور ارتباطی جاده ای ایالم در 
ســیل اخیر خبر داد. قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت: 300 محور ارتباط 

جاده ای استان در سیل اخیر آسیب  دیده است.
اســتاندار ایالم گفت: همچنین بیش از 1۹ هزار خانه آسیب  دیده است و نیاز 
به تعمیرات و تجهیزات دارند و حدود 2000 خانه نیاز به بازسازی کامل دارند.

وی افزود: خوشبختانه امدادرسانی و کمک های مردمی به سیل زدگان به شکل 
قابل قبولی در حال اجراست.

اســتاندار ایالم در ادامه ضمن تشکر از مجموعه عوامل راهداری گفت: مشکلی 
که در اســتان وجود دارد راه ارتباطی روستاهای سیل  زده استان است که این 

مهم کار امدادرسانی را سخت می  کند.
وی در ادامه گفت: اگر در ســیل اخیر پیشــگیری نمی  شــد و سدها را تخلیه 
نمی  کردیم، ســتادهای بحران تشکیل نمی  شــد و اطالع  رسانی به  موقع انجام 

نمی  شد ما حتماً تلفات انسانی می داشتیم.

کانکس های مناطق زلزله  زده 
کرمانشاه جمع می  شود

کرمانشاه- ایسنا: مدیرکل مدیریت بحران 
اســتان کرمانشــاه از جمــع آوری تدریجی 
کانکس های مناطق زلزله  زده استان خبر داد 
و گفــت: این کار در مرحله اول برای 2۵31 
واحد تعمیری شــهری که مطمئن هستیم 
کار تعمیــر واحد آن ها به پایان رســیده و 
منازلشــان قابل سکونت است، انجام خواهد 

شد.
جلیــل باالیی اظهار کرد: بــا توجه به اینکه 
مناطــق زلزله  زده اســتان باید به شــرایط 
عادی برگردند و یکــی از مهم ترین عواملی 
که منظر شــهری را غیرعادی می کند وجود 
چادر و کانکس ها اســت، تصمیم بر این شد 
کــه کانکس ها و چادرهــای خانوارهایی که 
خانه آن ها ساخته  شده و قابل سکونت است، 

کم کم جمع آوری شود.

بازداشت یک پیمانکار 
آزاد راه تهران- شمال

کرج-قدس: دادســتان عمومــی و انقالب 
مرکــز اســتان البــرز از بازداشــت یکی از 

پیمانکاران آزاد راه تهران- شمال خبر داد.
حاجــی رضا شــاکرمی گفت: بــرای یکی از 
پیمانــکاران آزاد راه تهران- شــمال به اتهام 
تخریب محیط  زیست، تجاوز به بستر رودخانه، 
تصرف اراضی ملی در جاده چالوس پرونده ای 
تشکیل  شده است و متهم دیروز جلب و برای 
وی قرار وثیقه صادر شــد؛ اما به لحاظ عجز از 

تودیع وثیقه بازداشت شد.
شــاکرمی 1۷ فروردیــن  ماه ســال جاری از 
 صدور دســتور جلب برای یکی از پیمانکاران 
آزاد راه تهران-شــمال در خصــوص حادثــه 
ســیالب اخیر خبر داده و گفته بود: اقدامات 
برخی از پیمانکاران آزاد راه شمال سبب شده 

بود تا سیل به سمت یکی از روستاها برود.

براساس گزارش 
سازمان خواربار 
جهانی)فائو( سیل 
ملخ های صحرایی و 
درگیر کردن افزون 
بر 6 استان کشور و 
تمهیدات الزم برای 
مبارزه با این آفت را 
باید جدی گرفت

بــــــــرش

میهن

خبر

خبر

تاسیس شرکت تعاونی توسعه روستایی استوار بتن عطاملک درتاریخ 1397,12,08 به شماره ثبت 433 به شناسه ملی 14008182356
ثب��ت و امض��ا ذیل دفاترتکمی��ل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : به اس��تناد مجوز ش��ماره 
97,2022 م��ورخ 97,11,29 نمایندگ��ی تع��اون کار و ررف��اه اجتماعی شهرس��تان جوین - کش��اورزی و دامداری و دامپ��روری وتامین علوفه 
وخ��وراک دام و طی��ور و نهاده های کش��اورزی ودام��ی ، احداث گلخانه ، تولید برق در قالب احداث نیروگاه خورش��یدی متصل به ش��بکه 
و ف��روش آن ، پرورش زنبورعس��ل و تولید عس��ل و فرآوری آن ، تولید و پ��رورش طیور ودام و پرواربندی ، بس��ته بندی مواد غذایی 
وخشکبار و صیفی جات ، ارائه خدمات پشتیبانی و نرم افزاری ، بازرگانی ، صنایع دستی و گردشگری ،تولید محصوالت لبنی و پخش مواد 
غذایی ، تولید و توزیع و خرید وفروش انواع بلوکه ، انواع تیرچه ، انواع موزائیک و سنگنما و سنگ فرش و جدول و انواع سازه های بتنی 
و مصالح س��اختمانی ، انعقاد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی ، تامین نیروی انسانی در راستای اهداف شرکت وکلیه فعالیتهای 
مرتب��ط ب��ا موض��وع فوق پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز در ص��ورت لزوم ، ارائه خدمات بیمه ای ، ص��ادرات و واردات انواع محصوالت و 
کاالهای مجاز ، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی ودیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی وحقوقی 
دیگر، اخذ کمک وهدایای نقدی و غیر نقدی از دولت و اش��خاص حقیقی وحقوقی ،تودیع وجوه به حس��اب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت 
در بانکها ، مش��ارکت با اش��خاص حقیقی وحقوقی با اولویت تعاونی ها ، س��رمایه گذاری وخرید س��هام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا س��ایر 
ش��رکتها وموسس��ات عمومی ،تعاونی و یا خصوصی ، مش��ارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای 
ارتقای سطح تولید وخدمات.تبصره 1-در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی ، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح 
قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان جوین ، بخش عطاملک ، دهستان حکم آباد 
، روس��تا خرم آباد، کوچه )خاکی( ، جاده نقاب ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس��تی 9648149051 سرمایه شخصیت حقوقی : 10,500,000 ریال 
منقسم 21 سهم 500000 ریالی می باشد. اولین مدیران : خانم ملیحه کرابی به شماره ملی 0780051051 و به سمت عضو هیئت مدیره - 
عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای احسان کرابی به شماره ملی 0793723345 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال 
آقای مجتبی شمس آبادی به شماره ملی 0794346235 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم مریم کهکی به شماره ملی 
0795204248 و به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س��ال آقای محمدرضا کرابی کد ملی 5739539471 به سمت 
منش��ی هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای مجتبی شمس آبادی به شماره ملی 0794346235 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال محمد 
ش��مس آبادی 0794345085 به س��مت بازرس اصلی و مریم امیرکاظمی 5739925401 به س��مت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت 
یک س��ال مالی انتخاب ش��دند. دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق 
بهادار با امضای مجتبی ش��مس آبادی )رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ( و درغیاب ایش��ان با امضای احس��ان کرابی) نایب رئیس هیئت 
مدیره( و مهر تعاونی دارای اعتبار اس��ت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مجتبی ش��مس آبادی )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد 

بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین )436010(

آگهی تغییرات شرکت منحله درحال 
تصفیه اعتبار ثامن الحجج دانش 
آموختگان سبزوار شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 995 و شناسه ملی 

10380110750
برابر نامه ش��ماره 1816,ث ح,97 مورخ 97,11,27 
معاون دادستان عمومی و انقالب تهران و رئیس 
هیئت تصفیه شرکت تعاونی منحله اعتبار ثامن 
الحجج ، اسامی صاحبین امضا از 4 نفر به 3 نفر 
به ش��رح ذیل اصالح می گردد : 1- آقای مرتضی 
ت��ورک 2- آقای س��یدمحمد صادق��ی 3- آقای 

فرهاد دخالتی 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار 

)436011(
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آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی آذین 
سنگ رضوان شرکت تعاونی به شماره ثبت 

1074 و شناسه ملی 14005102391
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,11,14 و نامه ش��ماره 
7885 م��ورخ 97,12,8 اداره تع��اون کار و رف��اه 
اجتماع��ی شهرس��تان تایب��اد تصمیم��ات ذی��ل 
اتخاذ شد : 1 - سرمایه شرکت از تعداد14سهم 
450000ریالی ب��ا نام ب��ه ارزش 6300000ریال 
به 1980 س��هم 450000 ریالی به ارزش 891000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد 

)436058(
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آگهی تغییرات شرکت گردشگری نمونه چالی 
دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
33791 و شناسه ملی 10380490780

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1397,06,03 و نامه شماره 972,128,11169مورخ 
97,7,5 اداره کل میراث فرهنگی و گردش��گری 
خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - با 
توج��ه به اس��تعفای آقای س��ید جواد ش��اکری ، 
آقای محمدعلی عب��دی 1062958098 به عنوان 
مدیرعامل جدید ش��رکت برای م��دت باقیمانده 
تص��دی ت��ا تاری��خ 99,1,20 جایگزی��ن نامب��رده 

گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)436243(
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تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه گروه راه سالمتی اتیسم خراسان رضوی 
درتاریخ 1397,04,03 به شماره ثبت 6121 به شناسه ملی 14007671965

ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : کلیه فعالیتهای موسس��ه غیرسیاس��ی 
، غیرانتفاع��ی و غیردولت��ی ب��وده و در موضوع حمایت دارویی و درمانی کودکان اتیس��م ب��ا رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اس��المی ایران و 
ای��ن اساس��نامه فعالیت خواهد نمود. ش��ماره مجوز 3853,2,1712 تاریخ مجوز 1397,03,12 فرمانداری مش��هد مقدس م��دت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله جنت-خیابان رازی غربی ]امام خمینی 31[-خیابان 
شهیدفرخی-پالک 0-طبقه همکف- کدپستی 9137955613 سرمایه شخصیت حقوقی : 11,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا 
: خانم عالیه عطار به ش��ماره ملی 0939429004 دارنده 11,000,000 ریال س��هم الش��رکه اولین مدیران : خانم زهرا معاون به ش��ماره ملی 0930631609 
و به خزانه دارس��مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س��ال خانم ثمیال حسینی نعیمی به شماره ملی 0931467330 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو 
علی البدل به مدت 2 س��ال خانم زهره معاون به ش��ماره ملی 0931467349 و به س��مت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم 
الهه حجارشوری چه به شماره ملی 0931538351 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شهربانو پرکو به شماره ملی 0933276818 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه محرری به شماره ملی 0937795704 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
میترا فضل ارثی به شماره ملی 0938157450 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم عالیه عطار به شماره ملی 0939429004 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرجان مهری به شماره ملی 0945255071 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال 
خانم فاطمه توالئی به شماره ملی 1062587367 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد رضا صادقیه به عنوان بازرس اصلی برای 
مدت یک سال مالی خانم سمیرا ذبیحیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی برگزیده شدند دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور با امضاء ثابت مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود . اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436301(
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آگهی تغییرات شرکت ارگانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8998 و شناسه ملی 10380247533
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,12,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سعید علی خان زاده به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای 
وحید علی خان زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای حامد خاکزاد به سمت عضو هیئت مدیره 4- آقای جواد رضائی به سمت عضو هیئت 
مدیره 5- آقای محمود علی خان زاده به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده تصدی تا تاریخ 98,4,11 انتخاب گردیدند 2- کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور رس��می و بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس      
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود )ضمنًا کلیه امور و امضاء قراردادها و نقشه های مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان و مسکن 

با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود (
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436257(
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آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه آتیه گستر آرامش سناباد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 63064 و شناسه ملی 14007202253

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,04,07 و نامه ش��ماره 97,403,127048 مورخ 1397,12,27 بیمه مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. - موسسه 
حسابرس��ی وخدمات مدیریت آبتین محاس��ب پارس به ش��ماره ملی 10380623614 به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت دایا رهیافت به ش��ماره ملی 10380076460 به عنوان بازرس اصلی برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای 

مالی سال 1396 تصویب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436249(

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت خدماتی 
شهرک صنعتی کاشمر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 2096 و شناسه 

ملی 14003640410
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
م��ورخ 1397,08,20 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د: 
گردی��د.   تصوی��ب   1396 مال��ی  صورته��ای   -
موسس��ه آیی��ن آگاهان حس��اب به شناس��ه ملی 
10320880086 ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی و آقای 
محمد علی عاشوری به شماره ملی 5725208502 
به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 

انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )436263(
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آگه�ی تغییرات ش�رکت خورش�ید 
نگاران بار ثاوا شرکت سهامی خاص 
به ش�ماره ثبت 33033 و شناس�ه 

ملی 10380482354
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,12,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
ش��رکت از واح��د ثبتی مش��هد به آدرس اس��تان 
خراسان رضوی، شهرستان فریمان، بخش مرکزی، 
ش��هر فریمان، امام خمینی، خیابان مدرس غربی، 
خیاب��ان ام��ام خمینی، پ��الک 154 ، طبق��ه همکف 
کدپس��تی9391658766 تغیی��ر یاف��ت وم��اده 4 

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

)436261(
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آگهی تغییرات ش�رکت گردش�گری 
نمون�ه چالی دره ش�رکت س�هامی 
خاص ب�ه ش�ماره ثب�ت 33791 و 

شناسه ملی 10380490780
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,06,11 و نامه ش��ماره 972,128,15428مورخ 
97,9,15 اداره کل می��راث فرهنگی و گردش��گری 
خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -کلیه 
اس��ناد و اوراق تعه��د آور ش��رکت از قبیل چک ، 
ب��روات - قرارداده��ا و عقود اس��المی با دو امضا 
از س��ه امضای آقایان احمد یزدان پناه - علیرضا 
خادم پیر - محمدعلی عبدی همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436254(
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   پنجشنبه 29 فروردین 1398 12 شعبان 1440 18 آوریل 2019   سال سی و دوم   شماره 8944 

روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

رحیم صفوی: بعید می دانم خطر تهاجمی زودهنگام به سراغ ما بیاید   ایسنا: مشاور فرمانده کل قوا تأکید کرد: جوانان امروز بهتر از ما هستند و گام دوم انقالب اسالمی با هوشمندی و مردمداری این 
جوانان پیگیری می شود. ما باید قدرت اول غرب آسیا بشویم. در حوزه علم، قدرت دفاعی و آبادانی رشد کنیم. البته از نظر من هم اکنون هم هستیم،اما مشکالتی مثل مشکالت اقتصادی وجود دارد. اگر خطری برای 

کشور پیش بیاید جوانان نیروی وظیفه بهتر از جوانان قدیم پیشقدم می شوند. البته بعید می دانم خطر تهاجمی زودهنگام به سراغ ما بیاید. مهم ترین خطر عملیات روانی، مشکالت اقتصادی و بالیای طبیعی هستند.

ماده 13 موافقتنامه پاریس 
و افشای اطالعات امنیتی کشور

در سایه ادعای برخی از اقلیم شناسان مبنی بر گرمایش زمین به جهت افزایش تولید 
گازهای گلخانه ای انسان ساخت، نهادهای بین المللی مسئول در حوزه تغییرات اقلیم 
طرح های متعددی در جهت جلوگیری از افزایش دمای کره زمین را مطرح کرده اند. 
ازجمله این طرح ها می توان به توافق تغییر اقلیم پاریس اشاره کرد. این توافقنامه در 
اجالس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل )COP21( در پاریس به 
تأیید اولیه کشورهای حاضر در اجالس رسید. توافق پاریس در راستای کاهش دمای 
کره زمین، کشورهای عضو را موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انسان ساخت 
کرده است.  این همه در حالی است که بسیاری دیگر از اقلیم شناسان، معتقد هستند 
که گرمایش زمین در دوره های دیگری نیز اتفاق افتاده اســت و ارتباطی به گازهای 
گلخانه ای انسان ساخت ندارد. از سوی دیگر سهم گازهای گلخانه ای انسان ساخت در 
جو زمین تنها 0/2 درصد اســت؛ بنابراین نقش این گازها، بسیار ناچیز است و حتی 
اگر این گازها کاهش یابند، تأثیر چندانی در کاهش دمای کره زمین نخواهند داشت.با 
این  وجود، کشورهای توسعه یافته که خود از اصلی ترین عامالن افزایش انتشار گازهای 
گلخانه ای هستند، با حمایت از این توافقنامه، کشورهای درحال توسعه مانند ایران را 
برای اجرای توافق پاریس تحت فشار قرار می دهند. ایران به عنوان یکی از کشورهای 
حاضر در COP21، این توافقنامه را تأیید اولیه کرده است.  در حال حاضر نیز این 
توافقنامه در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است. عالوه بر ضررهای اقتصادی 
توافقنامه پاریس، مسائل دیگری مانند مغایرت با قانون اساسی از انتقادات وارده به این 
توافقنامه است. از جمله این مغایرت ها می توان به مغایرت ماده 13 توافق پاریس با بند 
5 از اصل 3 قانون اساسی اشاره کرد. موافقتنامه پاریس در بند 7 ماده 13 از کشورهای 
عضو می خواهد که به طور الزام آور گزارش های دوره ای منظم در مورد میزان  انتشار 
گازهای گلخانه ای و منابع تولیدکننده آن در اختیار کنوانســیون قرار دهد. با توجه 
به اینکه منابع منتشرکننده گازهای گلخانه ای کارخانه ها و واحدهای صنعتی، تولید 
سیمان، فوالد، آلومینیوم و حتی صنایع نظامی را نیز شامل می شود، این احتمال وجود 
دارد که در سال های آینده کنوانسیون خواستار اطالعاتی باشد که به دالیل امنیتی 
امکان ارائه آن ها وجود ندارد. در این شــرایط، کشور برخالف مواد موردپذیرش خود 
اقدام کرده است که ممکن اســت با تنبیهات بین المللی روبه رو شود.موضوعی 
که در مسائل مربوط به صنعت هسته ای، موجب ایجاد تجربه ای تلخ برای کشور 
شد. از سوی دیگر این اشراف اطالعاتی بر صنایع و نظارت های ذکرشده موجب 
نفوذ بیگانگان بر کشــور می شود که به صراحت در تضاد با بند 5 اصل 3 قانون 
اساسی است. بر اساس این بند از اصل 3، دولت جمهوري اسالمي ایران موظف 
اســت براي نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي طرد 
کامل اســتعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب به کار برد. از همین رو نیاز است تا 
مجلس شورای اسالمی بویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
با بررسی همه جانبه و دقیق توافقنامه تغییر اقلیم پاریس، از افشای اطالعات و 

وارد شدن ضربه به امنیت ملی کشور جلوگیری نماید.

ادامه  در  بصیری     سیاست/  مسعود 
نگرش جدید ایران به منطقه و اتخاذ سیاست  
همگرایی با همسایگان که از چندی پیش 
توسط دولت پیگیری می شود، محمدجواد 
برای  دیروز  به سوریه،  از سفر  ظریف پس 
دومین بار ظرف یک ماه گذشته وارد ترکیه 
شد و با مقامات این همسایه غربی کشورمان 
دیدار و گفت وگو کرد. او در کنفرانس مشترک 
با همتای ترک خود ضمن خرسندی از انجام 
که  معتقدیم  گفت:  مسافرت ها  این گونه 
آمریکا نمی تواند روابط سایر کشورها را تحت 
کنترل خود داشته باشد. هیچ گاه یک کشور 
نمی تواند برای حفظ دیدگاه های برخی عناصر 
داخل آن کشور، منافع سایر کشورها را قربانی 
کند. وی یادآور شد: شاید برای خیلی ها جالب 
توجه باشد که در سال گذشته روابط اقتصادی 
ایران با بسیاری از کشورها کاهش یافت، ولی 
یافته  افزایش  ایران  به  آمریکایی ها  فروش 
است و این نشانگر سیاست منافقانه دولت 
آمریکاست. مبادالت تجاری ایران و ترکیه از 
سال 2017 افزایش چشمگیری داشته و دو 
کشور توانسته اند با پشت سرگذاشتن برخی 
اختالفات در خصوص سوریه و عربستان، تراز 
تجاری خود را افزایش دهند. این روند پیش 
از آن و در پنج سال کاهش پیدا کرده بود 
که در دو سال اخیر دو کشور با نگاه به افق 
35 میلیارد دالر مبادالت تجاری تصمیم به 

افزایش آن گرفته اند.

 افزایش تمایالت تجاری 
بیشترین سطح مبادالت تجاری دو کشور در 
سال 2012 بود که رقم آن از 21 میلیارد دالر 
عبور کرد، اما پس از آن این رقم به طور مرتب 
تا سال 2017 کاهش یافت و به کمتر از 10 

میلیارد دالر در سال رسید.
اکنون دو کشــور امیدوارند در کنار کاهش 
تنش های منطقه ای و نزدیک کردن نظرات 
سیاسی شان به یکدیگر که بخصوص پس از 
نشست آســتانه و با افزایش ارتباط با کشور 
روســیه اتفاق افتاد، تراز تجاری خود را نیز 
باالتر ببرند و شاید به همین دلیل است که 
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم چندی پیش 

از افتتاح دفاتر تجاری ایران در چند کشــور 
عمان، سوریه، عراق و ترکیه خبر داده بود.

دیروز هم چاووش اوغلو در کنفرانس مشترک 
با ظریف ضمن توجه بــه موضوع اقتصادی 
گفت: برای رســیدن به حجــم تجارت 30 
میلیارد دالری تجاری بین دو کشــور باید 
به همکاری ادامه دهیم. همان طور که برادر 
عزیزم جنــاب ظریف هم فرمودند، ما درباره 
ســازوکار های موجــود مثل اینســتکس و 
همچنین ســازوکار های جدید هم صحبت 
کردیم که چــکار می توانیم بکنیم و چطور 
می توانیم موانع موجود بر سر راه تجارت را از 
بین ببریم. اما بحث تجاری تنها موضوع میان 
دو کشور نیست، هرچند که در اولویت جدی 

قرار دارد. هر دو کشــور به دالیل مختلف و 
در سطوح متفاوت در زمینه عملکرد آمریکا 
و ســعودی دچار مشکل هســتند. ترک ها 
بخصوص پس از کودتــای نافرجام 2016، 
کــه آن ها عامل اصلی را مســتقر در آمریکا 
می دانند، گرایش جدیدی به شــرق و بویژه 
ایران و روسیه پیدا کرد و همچنین رودست 
خوردن آن ها از آمریکا در سوریه هم به آنان 
ثابت کرد که ایران می تواند دوســت خوبی 
بــرای آن ها باشــد؛ از این رو نشســت های 
چندجانبه برای حل مشــکل سوریه برگزار 
کردند و همان ها شرایط را برای بهبود اوضاع 
در سوریه و در روابط بین تهران و آنکارا بیش 

از پیش فراهم کرد.

در دیدارهای دیروز مقامات دو کشور درباره 
ادامه نشســت آســتانه نیز صحبت کردند. 
ظریف در این خصوص به خبرنگاران گفت: 
جلسه آینده روند آستانه در روزهای آینده در 
شهر نورسلطان در قزاقستان برگزار خواهد 
شد و امیدواریم با همکاری دوستان ترکیه ای 
و روســیه ای خود و با مشــارکت طرف های 
سوریه و سازمان ملل بتوانیم آن را یک مرحله 
به جلو ببریم. رئیس دستگاه دیپلماسی درباره 
آمادگی های نظامی ترکیه در شــرق فرات 
گفت: ما از نگرانی های دوستانمان در ترکیه 
نســبت به تهدیدها کامالً مطلع هستیم و 
همواره به دوستان در منطقه اعالم کرده ایم 
بهترین راه برای حفظ امنیت همه کشورهای 
منطقه، استقرار ارتش ســوریه در مرزها با 
ترکیــه و اطمینان از عــدم تعرض هرگونه 
حرکت تروریستی علیه دولت و مردم ترکیه 
از سمت ســوریه است. ظریف تصریح کرد: 
حتماً برای ما امنیت و آرامش مردم ترکیه 

بسیار مهم اســت و در این 
زمینــه همکاری های خوبی 
با هم در بحث امنیتی داریم.

به این مســائل باید روابط 
نزدیک نظامی دو کشــور را 
هم اضافه کــرد که یکی از 
نقاط مهم آن دیدار مقامات 
کشــور  دو  نظامی  ارشــد 
بود که بعدهــا به عملیات 
مشترک نیز منجر شد. حاال 
دو کشــور بخوبی می دانند 
که حضور آمریکا در روابط 
تأثیر منفی  میان دو کشور 
خواهد داشت. ناگفته نماند 
که دولت ترکیه در انتخابات 
متوجه  کامــاًل  هــم  اخیر 

تمایل کشــورهایی مثل امــارات، تونس 
جنوبی و عربســتان به احزاب رقیب حزب 
عدالت و توسعه شد و به همین دلیل تالش 
می کند راه تازه ای برای مراودات سیاســی 
و اقتصادی با شــرق باز کند، چون در این 
ســال ها ارتباطات غربی آن ها را از خیانت 

آمریکایی ها در امان نداشت.

ظریف پس از سوریه به ترکیه رفت و با اردوغان دیدار کرد 

آزمونی برای وزیر ارتباطاتتقویت اتحاد شرقی برای مقابله با غرب
سیاست: یاسر جبرائیلی، کارشناس سیاسی 
نوشت: پیشتر هشــدار داده بودیم که راهبرد 
آمریکا، تفکیک بخش تحریمی ایران از بخش 
غیرتحریمی و ایجاد تقابل میان این دو بخش 
اســت. اجرای الزامات »اف  ای تی اف« و بویژه 
الحاق به »سی اف تی« و »پالرمو« کمک به رژیم 
ایاالت متحده برای پیش بــردن این راهبرد 
است. رخدادهای پس از درج سپاه در فهرست 
سازمان های تروریســتی، نظیر مسدودسازی 
صفحات فرماندهان سپاه در اینستاگرام کاماًل 
مؤید این مدعاست. اگر دولت و مجلس واقعاً 
به دنبال تقویت ســپاه هســتند، باید راهبرد 
دشــمن برای ایجــاد دوقطبی در کشــور را 
خنثی کنند. بــرای نمونه، اگر اینســتاگرام، 
صفحات سپاه را می بندد، یعنی پایبند قوانین 
آمریکاست نه ایران. در این صورت، نباید این 
شبکه اجازه فعالیت در کشور را داشته باشد. 
وزارت ارتباطات باید به این شبکه اجتماعی 
هشــدار دهد که در صورت عدم بازگشایی 
صفحات فرماندهان ســپاه ظرف 2۴ ساعت 
آینــده، با تمام توان از جمله با اســتفاده از 
محدودســازی پهنای باند، جلــوی فعالیت 
این شبکه در ایران را خواهد گرفت. آزمونی 
است برای آقای آذری جهرمی که تعهد خود 
به ایران اسالمی را نشان دهد. اشتباهی که 
در ماجــرای تلگرام انجام شــد، نباید تکرار 
شــود. آقایان فیلم بازی کردند که بیایید از 
تلگرام خارج شــویم و بیشتر فعاالن جریان 
انقالبی خارج شدند، اما خود تلگرام را برای 
رســانه های نیابتی شان حفظ کردند. اتفاقی 
که باید بیفتد، ایجــاد محدودیت در پهنای 
باند اینستاگرام اســت، حتی فیلترینگ هم 

راه نیست.

جوانان حزب اللهی
سیاست: عبداهلل گنجی، روزنامه نگار نوشت: 
چــرا جوانــان حزب اللهی در ســیل حمالی 
می کنند، ولی از اصالحاتی ها خبری نیســت؟ 
علت اینکه در اصالحات به کلی زایش نیروی 
تراز انقــالب وجود ندارد، بــه دلیل عدم نگاه 
اعتقادی به نظام و رهبری، جوانانی که احیاناً 
به اصالح طلبان احساس تعلق می کنند مرزهای 

هویتی نظام را نمی شناسند یا قبول ندارند.

بحث تجاری تنها 
موضوع میان دو 

کشور نیست، 
هرچند که در 

اولویت جدی قرار 
دارد. هر دو کشور 
به دالیل مختلف و 
در سطوح متفاوت 
در زمینه عملکرد 
آمریکا و سعودی 

دچار مشکل هستند
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شبکه های اجتماعی

دیدار ظریف و اردوغان
سیاست: ظریف در سفر به ترکیه با رئیس 
جمهور این کشور نیز دیدار کرد، به گزارش  
اداره کل اطالع رســانی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجــه، در این دیدار، رجب 
طیــب اردوغان با ابراز تأســف از حوادث 
تلخ اخیر در برخی مناطق کشــورمان بر 
اثر جاری شدن ســیل، با خانواده کشته 
شــدگان این حوادث ابراز همدردی کرد. 
وزیر امور خارجه کشــورمان هم برگزاری 
موفقیت آمیز و مشارکت باالی شهروندان 

ترکیه ای در انتخابات اخیر شوراها و محلی 
ترکیــه را تبریک گفــت. طرفین ضمن 
مخالفت با تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
و تروریستی خواندن ســپاه پاسداران، بر 
گســترش روابط دوجانبــه در چارچوب 
توافقــات بیــن دو کشــور در حوزه های 
پنج گانه  بر تقویت روابط اقتصادی دو کشور 
تأکید کردنــد. در این دیدار همچنین در 
خصوص آخرین تحوالت ســوریه، یمن و 

شمال آفریقا رایزنی و تبادل نظر شد.

»العرب« نزدیک به سعودی:
در بحبوحه تحریم ها، عراق قرار است به ریه اقتصادی 

ایران تبدیل شود
انتخاب: سالم سرحان در العرب چاپ 
لندن نوشــت: روز به روز شاخص های 
بیشتری پدیدار می شــود که حکایت 
از تکیــه ایران بر عــراق، برای مقابله با 
تحریم هــای آمریکا دارد. در واقع ایران، 
عــراق را ریه اقتصادی خود می داند که 
می تواند از شــکاف سیاسی شدید در 

بغداد برای خروج از بحران های اقتصادی خود استفاده کند.
                          تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/14

آگهى ابالغ اجرائيه
پرونده به شماره كالسه 9703781 وفق ماده 18 آيين نامه اجرا 

ــيروان غربى پالك  ــانى كرج مهرويال ميدان معلم خيابان انوش ــاى حجت خواجوى خواجه غياثى به نش آق
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ــه فوق كه برابر گزارش مامور ابالغ  ــيله به آقاى حجت خواجوى خواجه غياثى بدهكار پرونده كالس بدينوس
آدرس فوق شناخته نگرديده ابالغ ميگردد كه برابر چك شماره382137مورخ 1397/11/30 بانك تجارت 
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت  ــما و محمد ابراهيم عطائى مبلغ 1/400/000/000  ريال بدهكار مى باش بين ش
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نمود پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين 
ــما ابالغ ميگردد پس از ده روز از تاريخ انتشار  ــد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرا به ش اجرا مطرح مى باش
ــار درج و منتشر ميگردد.  ــوب و فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتش ــده محس اين آگهى اجرائيه ابالغ ش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اينصورت پس ازگذشت مدت مذكور نيم  ظرف مدت ده روز نس
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب  ــر دولتى نيز تعلق ميگردد بدون انتش عش

خواهد شد.9800682
معاون اداره اجراى اسناد رسمى كرج - قاسمى

آگهى حصر وراثت 
ــين  طهماسبى داراى شناسنامه شماره7711  به شرح دادخواست به كالسه 113/61/98ح   آقاى غالمحس
ــادروان تاجى باللى به  ــن توضيح داده كه ش ــر وراثت نموده و چني ــت گواهى حص ــن حوزه درخواس از اي
شناسنامه شماره 4904  در تاريخ 91/12/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
ــبى به شماره شناسنامه 7711 پسر متوفيه2- محمود  ــت به:1-غالمحسين  طهماس آن متوفى منحصر اس
ــبى به شماره شناسنامه 4030077110 پسر متوفيه3- غالمحسن طهماسبى به شماره شناسنامه  طهماس
ــر متوفيه4- آسيه طهماسبى به شماره شناسنامه 10391 دختر متوفيه/اينك با انجام تشريفات  9722 پس
ــى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از  ــت مزبور را در يك  نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس مقدماتى در خواس
متوفى / متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه تقديم دارد را گواهى صادر خواهد 

شد.( م الف15) 9800702
رئيس حوزه شماره 113 شوراى حل اختالف شهرستان كبودراهنگ 

آگهى مزايده ملك توقيفى
در پرونده كالسه 954152اجرايى طى رأى صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقى دادگسترى استان همدان 

محكوم له : بهامين گران پايه محكوم عليه : اصغر جوانمرد فرد محكوم به : 1/900/000/000 ريال درحق 
ــبت به برائت ذمه خويش  ــا توجه به اينكه محكوم عليه نس ــر دولتى برابر قانون لذا ب ــوم له ونيم عش محك
ــت {محكوم له } اقدام به توقيف 6 دانگ پالك ثبتى 55 فرعى  ــت .اين اجرا به درخواس اقدامى نكرده اس
مجزا شده از 11 فرعى از 12 اصلى شماره 4033 دفتر 15 صفحه 503 {تاريخ كارشناسى 1397/9/11} 
ــم آباد - شش دانگ زمين 9000 متر مربع كه معراجعلى قرايى نيم  ــتاى قاس واقع در همدان : اراضى روس
ــده است .لذا اين  ــت وارزيابى ش ــت به ارزش 525/000/000 تومان كه 750 متر مربع اس دانگ مالك اس
اجرا به تاريخ 1398/2/15 ساعت 9/30 تا 10 اقدام به برگزارى مزايده مى نمايد. مورد مزايده 5 روز قبل 
ــنهادى را فى المجلس به {حساب  ــت . برنده مزايده بايد كل مبلغ پيش ــاهده اس از تاريخ مزايده  قابل مش
ــترى } واصل فيش را ارائه دهد.در صورت عدم تائيد مزايده  ــعبه دادگس 2171295776003بانك ملى ش
ــد.  ــترى كل همدان واحد مزايده اتاق 120 مى باش ــغ واريزى عودت مى گردد. محل برگزارى دادگس مبل

9800703
 دادورزاجراى احكام مدنى دادگسترى همدان - زائرى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه 4500067752 شرح دادخواست به كالسه 11/98/م1  ــماره شناس آقاى احمد ملك خطائى داراى ش
ــادروان مرحومه  نور طال كيانى به  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــدرود حيات گفته، ورثه حين  ــى 4529788857 در تاريخ97/12/26 در اقامتگاه دائمى خود ب ــماره مل ش

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ــهور با خانگه  فرزند  1-احمد ملك خطائى  كدملى 4500067752  صادره از ح 1 ايالم فرزند منصور مش

متوفى
ــهور با خانگه   ــادره از ح 1 ايالم فرزند منصور مش ــى 4500705651  ص ــك خطائى  كدمل ــادق مل 2- ص

فرزند متوفى
ــهور با خانگه   ــادره از ح 1 مهران فرزند منصور مش ــى 4529867889  ص ــك خطائى  كدمل ــرا مل 3- زه

فرزند متوفى
4- مهريه ملك خطائى  كدملى 4529869962  صادره از ح 1 مهران فرزند منصور مشهور فرزند متوفى

ــهور با خانگه   ــادره از ح 1 ايالم فرزند منصور مش ــى 4500067744  ص ــك خطائى  كدمل ــرت مل 5- نص

فرزند متوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى كه اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد اوباشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

و اال گواهى صادر خواهد شد.9800720
رئيس شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى-على پاشا صيادى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه9700522
بدين وسيله به محمد قاسم سويدانلوئى نام پدر: اله وردى، شماره شناسنامه: 6101 ، شماره/ شناسه ملى: 
0935022627 متولد: 1355/01/06 ،به نشانى شيروان، خيابان جمهورى 8 پالك 49 ابالغ مى شود كه 
بانك مسكن شعبه مركزى به استناد قرارداد بانكى شماره 10310-4719 جهت وصول مبلغ 48/486/676 
ريال تا تاريخ 1397/08/12 به انضمام خسارت تأخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه حساب كامل 
ــه 9700522 در اين اداره  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالس ــى طبق مقررات عليه ش بده
تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/09/24 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى 
كثير االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب 

مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.9800683
صمد ابراهيم زاده

رئيس 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 واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139860308001000309-1397/01/26 هيئت اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــين   ــينه  فرزند محمد حس ــوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد  رس ح

ــنامه 0640043577 نسبت ششدانگ يكباب  منزل   به مساحت 96/76 متر مربع قسمتى  ــماره شناس بش
ــن  ــى از 1554- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت غالمرضا و حس ــى از يكفرع ــالك 4537 فرع از پ
ــت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــكروئى محرز گرديده اس ــهرت همگى ش و ليلى فاطمه ش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  پس از اخذ رس
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.9800681
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/29

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/14                          
على فضلى 

رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــهاديه گواهى شده منظم به تقاضاى كتبى  ــتناد دوبرگ استش ــى تالى باس نظربه اينكه آقاى صفرعلى طوس
ــهم از يك  ــت 34,8س ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اس جهت دريافت س
ــهم مشاع از 6336 سهم ششدانگ پالك 4- اصلى واقع در بخش12شهرستان سبزوار كه متعلق به وى  س
مى باشدبعلت نقل مكان مفقودشده است بابررسى دفترامالك معلوم شد سندمالكيت ااوليه بشماره مسلسل 
ــده ودفترامالك  ــليم ش 626745 ذيل ثبت 26806-صفحه181-دفترامالك جلد141 بنام وى صادروتس
ــتناد ماده120آئينامه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد  بيش ازاين حكايتى ندارد.لذا باس
ــندمالكيت نزدخود باشدبايستى  ــبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود س هركس نس
ــندمعامله  ــندمالكيت ياس ــت اصل س ــار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوس ظرف10روز ازتاريخ انتش
رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول اعتراض 
ــندمالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى  ــندمالكيت ياسندمعامله رسمى نسبت به صدور س بدون ارائه س

اقدام خواهدشد.(م الف 98/100/2736)9800728
تاريخ انتشار:98/1/29

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

 ﹟﹢﹡ ﹤﹡︀﹞︀︨ وب ﹟︣﹎ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ 
︫︣﹋️ ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
۴٣١٠٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٩٠٧٧١

 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩           
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠١,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
 ︡ــ︣﹋️ در وا  ︫﹏﹞ - ــ︡ : ١ ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ آدرس ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی-

 ٣١ ︗﹠﹢︋ــ﹩  ︠﹫ــ︀م  ﹝︪︡-ار︫ــ︀د-︠﹫︀︋︀ن 
(︎﹫︀م ١)-︋﹙﹢ار ︠﹫︀م ︗﹠﹢︋﹩-︎﹑ک ٠-︵︊﹆﹥ 
︑︽﹫﹫ــ︣  ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٨۵٨٣٧٧١۵  ﹨﹞﹊ــ︿ 
︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋︪ــ︣ح 

.︡ق ا︮﹑ح ﹎︣د﹢﹁
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۴٣۶٠٠٧)

/ع
۹۸
۰۰
۵۴
۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︮﹠︀︹ ر﹡﹌ ︎﹢دری 
︨︍﹫︐︀ ﹝︣وار︡ ︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٨١٧٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠۶۴۵۶١۵

 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
︋︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١١,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و ︠︡﹝︀ت 
ــ﹞︀ره ︔︊️ ٣١٢١ و   ︫﹤ ﹝︣︡ــ️ را﹞﹠ــ︡ ا﹝﹫﹟︋ 
︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۶٣۵٩۵ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس 
ــ﹥ ﹋ــ︡ ﹝﹙﹩  ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇ــ︀ی ﹝ــ︣داد ﹎﹙﹞﹊︀﹡ــ﹩︋ 
٠٩۴۶٢۴١۶٩۴ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای 

.︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊ ︡ت﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۴٣۶٢١٣)

/ع
۹۸
۰۰
۶۶
۸

س
,۹
۸۰
۰۶
۶۶

١٠١٠٣۴۵۵٩٠٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٣۴٠٨٠ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ا﹝﹟︫  ︣﹋️ ز︻﹀︣ان︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آ﹇︀ی   ︨﹤  ︋٠٨۵٩۴٠٣٢٣٨ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ︡ : آ﹇︀ی ︻︊︀س ︻︊︀س زاده︋  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه   ︨﹤  ︋٠٩٣١۵٢٨٣٧٢ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ آ﹇︀ی ﹝︡ی ︻︊︀س زاده︋   ︨﹤  ︋٠٩۴٠٧٢۵٩٣٢ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ︗﹢اد ︻︊︀س زاده︋ 
 ﹟﹫︧ ︣ه آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝  ︨﹤  ︋٠٩٣٣۵٠٩٣٨٣ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه آ﹇︀ی ﹨︀دی ︻︊︀س زاده︋   ︨﹤  ︋٠٩۴٢٠۴٢٨۶٧ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ︻︊︀س زاده︋ 
︮︀﹡︺﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨۵٨٧۵١٨٣۶ (︠︀رج از ︑︣﹋﹫︉ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه)︋﹥ ︨﹞️ ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م ﹝︡﹞ ️﹫﹨ ﹏﹞︀︻︣︡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ و ﹅ ا﹝︱︀ی ﹋﹙﹫﹥ اوراق 
و ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩ و ︑︺︡آور و ︋︀﹡﹊﹩ ﹋﹥ ﹝︊﹙︼ آن ︋﹫︪︐︣ از ﹨︪︐︭︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل(﹨︪︐︀د ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن) ﹝﹫︊︀︫︡ ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ آ﹇︀ی ︻︊︀س ︻︊︀س زاده و ﹝︐︽﹫︣ دو ﹡﹀︣ 
 ﹤﹋ ﹩﹊﹡︀ ﹢د . و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹆︣ر ﹡﹞﹢د ﹅ ا﹝︱︀ی ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ر︨ــ﹞﹩ و ︑︺︡ آور︋  ﹢ا﹨︡︋  ــ︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر︠   ︫︣﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹚︮از ا︻︱︀ی ا
︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ﹨︣﹉ از آ﹇︀︀ن ︻︊︀س ︻︊︀س زاده و ︀ ︗﹢اد ︻︊︀س زاده و ﹞ ︀︡ی ︻︊︀س زاده  ﹝︊﹙︼ آن ﹋﹞︐︣ از ﹨︪︐︭︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل (﹨︪︐︀د ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن) ﹝﹫︊︀︫︡︋ 

.︫︡︀︊﹫﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︣  ︫︣﹞ و
(۴٣۶٢١٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۰۶
۵۹

﹢ران ︣﹋️ ﹋︪︀ورزی و دا﹝︍︣وری︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٩۶١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٠٨٩٣۵

 ﹤ ﹠﹫︀د ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹋︪﹢ر︋   ︋: ︡ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه   ︨﹤︋٠٨۵٩٢١۶٨۴۵ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ﹠︀ه︋  ﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ا︨﹞︀︻﹫﹏ ا﹁︧︣︎   ︋١٠١٠٠٢٠٣۴٢٠﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ︉︀﹡ ️﹝  ︨﹤︋٠٩۴١٨۶۴٧۶۶ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤  ︋﹩﹆﹫﹆ ﹩︱︑︣﹞ آ﹇︀ی ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤  ︋١۴٠٠١٠٢٩٠۵٩﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫﹤ ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ︻︊︡ا﹜﹥ ر︲﹢ی︋ 
ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ︀ج ︻︊︡ا﹜﹢﹨︀ب ︑︀︗︣︑︣ا﹡﹩ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩١۴٠٠٠٨٩۶۶۴٢ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ︗﹞︀ل ︗︺﹀︣︀ن ︋﹥ 
 ١۴٠٠٠١٨٨٠۶٠﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫﹤ ﹫︣﹥ ا︨ــ︐︀ن ︑︣ان︋  ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه اداره ﹋﹏ او﹇︀ف و ا﹝﹢ر︠   ︨﹤︋٠۴۵١٨۶٧٨٩٠ ﹩﹚﹞ ︡﹋
 ﹤︣﹫︠ ︣ه اداره او﹇︀ف و ا﹝﹢ر︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝٣٢۵٧۵٧٣٣٨٣ ، ︋﹥ ︨ــ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ﹟د ﹟﹋ ︤اد ︎﹢ر︋ آ﹇︀ی ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤︋
 ️﹝  ︨﹤  ︋٠٩٣٩۶۶٠۶٩۵ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ︻︊︀س ا﹁﹢ا︗﹩︋   ︋١۴٠٠٢٩۶۶٨۶٠﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫﹤ ︫︨︣ــ︐︀ن ﹝︀﹡︪︡﹫﹥ دو︋ 
︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︮︽︣ ا︠﹑﹇﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۵٢٢٩٣٩١٨۵۵ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︠︀رج از ︑︣﹋﹫︉ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای 
﹝︡ت دو︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د . ︡﹡︡﹅ ا﹝︱︀ی ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩ و ︑︺︡آور و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹝︐︽﹫︣ 

﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀﹝︣ دارای ا︻︐︊︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .
(۴٣۶١٣٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ آ︣︋︤ ︨︀زه 
ـ﹥  ـ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ـ ـ︣﹋️︨  ︑ـ﹢س︫ 
﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩  ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٣٠٩٧١ و︫ 

١٠٣٨٠۴۶١٩٨١
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ 
 ︡﹝﹞ آ﹇︀ی : ︡ ١٣٩٧,٠۵,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
 ﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣٢۶٧٠۶︋   ︫﹤ ︣ی︋  ﹝︐﹆﹩ ﹝﹆︡م︫ 
︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ﹝︣داد ﹁︀︑ ﹝﹆︡م ︋﹥ 
︀زرس ︻﹙﹩  ــ﹞️︋   ︨﹤ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧٨٢٨۴٩١︋ 
ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. ـ 
روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی 

︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۴٣۶٢٠٩)

س
,۹
۸۰
۰۶
۶۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀︠︐﹞︀﹡﹩ 
 ﹩﹞︀ ـ︣﹋️︨  ︣ا︨︀ن︫  ـ︀زه︠  ﹡﹫︀ز︨ 

︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۵٧٧٠ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣١٣٨٩١

﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١١,١١ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - 
ــ﹥ آدرس   ︋︡ــ︡ ︔︊︐﹩ ﹝︪ــــ︣﹋️ در وا ﹝ــ﹏︫ 
 ︩︋ ︪︡﹞ ︨︣ــ︐︀ن︫ ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی
﹝︣﹋︤ی ︫ــ︣ ﹝︪ــ﹢﹡ ︡︡ ︠﹫︀︋︀ن ﹋︪ــ︀ورز ٢٢,۵ 
︧ــ︐﹩  ︠﹫︀︋ــ︀ن ﹋︪ــ︀ورز ٧ پ ٠ ︵︊﹆ــ﹥ ﹨﹞﹊︿ ﹋︡︎ 
٩١٩۶٩۶٣١۵۶ ︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁ــ️ و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در 

 .︡ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۴٣۶١٧٠)

س
,۹
۸۰
۰۶
۶۱

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ا﹫ـ︀ ﹡︀ن 
︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ا︣ا﹡﹫︀ن︫ 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٠٨١٣ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۶۵٨٣١

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : 
١ -︠︀﹡﹛ ا﹋︣م آذران ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ 
︐︀ری   ︨﹤﹆︡  ︮﹜﹡︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣۴٢٨۴٣١٨ و︠ 
︋ــ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊ــ︡ل ﹋︡ ﹝﹙ــ﹩ ۵٢٢٩۴٩٩١۵١ 

. ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊ ︋︣ای ﹝︡ت
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۴٣۶١۶٩)

س
,۹
۸۰
۰۶
۶۰

ـ︣﹋️ ﹋﹊︪ـ︀ن  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
داده ︋︡ون ﹝︣ز آ︧︀ن ︫︣﹋️ ︋︀ 

﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٠٩٣٩ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶۶۴١٩٠٩
︻﹞﹢﹝ــ﹩                      ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ﹏ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ -﹝︀ده ١۶ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ح 

.️﹁︀ ︣﹫﹫︽︑ ﹤︧﹚︖︑ر﹢︮
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۴٣۶٢٩٠)

س
,۹
۸۰
۰۶
۹۲
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
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 دیوید فیلیپس، مشاور ارشد بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق 
آمریکا، از دولت ترامپ به خاطر ســکوت در برابر اقدامات شورای 
نظامــی انتقالی ســودان درمقابل تالش ملت این کشــور برای 

دستیابی به دموکراسی انتقاد کرد.

»ماتئو سالوینی« وزیر کشور ایتالیا از بسته بودن بنادر این کشور به 
روی مهاجران به دلیل ترس از انجام حمالت تروریستی خبر داد.

ترامپ پایان مشارکت آمریکا در جنگ یمن را وتو کرد

اعتیاد کاخ سفید به جنایت
  جهان  کاخ ســفید اعالم کرد، دونالد ترامپ مصوبه کنگره 
آمریکا برای پایان دادن به مشارکت کشورش در جنگ ائتالف 
ســعودی علیه یمن را وتو کرد. به گزارش بی بی ســی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در توضیح استفاده از 
این وتو گفت: این مصوبه تالشی غیرضروری و خطرناک برای 
تضعیف اختیارات قانونی من است و آن جان هزاران شهروند 
آمریکایی و ســربازان شــجاع ما را در حال حاضر و آینده به 
خطر می اندازد. در این راستا انور قرقاش، وزیر مشاور در امور 
خارجه امارات دیروز در پی وتوی ترامپ گفت:  تأکید ترامپ بر 
حمایت از ائتالف عربی به سرکردگی عربستان اشاره ای مثبت 
و راهبردی است. کنگره پیش نویس قطعنامه ای را در جهت 
توقف حمایت آمریکا از عربســتان در جنگ یمن در آوریل 
مصوب کرد، در حالی که مجلس ســنا در ماه مارس گذشته 
آن را به تصویب رســاند. این برای نخســتین بار است که دو 
مجلس کنگره پیش نویس قانون مربوط به اختیارات جنگ را 
تصویب می کنند. این مصوبه اختیارات رئیس جمهوری را در 

زمینه اعزام نیرو به عملیات نظامی محدود می کند.
مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل دموکرات هاست با 
۲۴۷ رأی مقابل ۱۷۵ رأی این پیش نویس را تصویب کرد، در 
حالی که مجلس ســنا نیز که اکثریت آن را جمهوریخواهان 
تشکیل می دهند، با ۵۴ رأی مقابل ۴۶ رأی این طرح را مصوب 

کرد، اما هیچ یک از این دو رأی برای ابطال وتوی ترامپ کافی 
نیستند؛ زیرا که اگر دو سوم اعضای مجلس نمایندگان یا سنا 
به مصوبه ای رأی دهنــد، حق وتو از رئیس جمهوری گرفته 
می شــود و مصوبه کنگره به قانون تبدیل می شود. طرفداران 
این مصوبه می گویند حمالت و بمباران ائتالف ســعودی در 
یمن به بحران انسانی در این کشور دامن زده و شدیداً ریاض 
را به دلیل کشتار غیرنظامیان مورد انتقاد قرار می دهند. آن ها 
معتقدند، مشارکت آمریکا در جنگ یمن نقض قانون اساسی 
است؛ زیرا که کنگره، نه رئیس جمهوری درباره ورود کشور به 
جنگ تصمیم می گیرد. جنگ چهار ساله در یمن بین ائتالف 
متجاوز ســعودی و حوثی ها منجر به کشتار ده ها هزار تن و 

بدترین فاجعه انسانی در جهان شده است.
در واکنــش به تصمیم رئیس جمهــوری آمریکا برای وتوی 
مصوبه کنگره، نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان از 
حزب دموکرات، گفت که جنگ یمن به بروز یک بحران انسانی 
منجر شده و افزود: »با این همه رئیس جمهوری با سوء نیت 
ترجیح داده اســت که یک مصوبه دو حزبی هر دو مجلس را 
نادیده بگیرد و ارتباط شرم آور آمریکا با این بحران دلخراش را 
تداوم بخشد.« سناتور برنی سندرز، از تهیه کنندگان این طرح 
با انتقاد از تصمیم آقای ترامپ، گفته است که »البته سرخورده 

شده ام، اما تعجبی هم نکرده ام.«

بدون تیتر

اتاق فکر

اسپوتنیک: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از 
ارســال جنگنده های »اف- ۳۵« این کشــور به 
پایگاه الظفره در امارات خبر داد. امارات نخستین 
کشور حوزه خلیج فارس است که این جنگنده 

پیشرفته را در اختیار دارد.
الجزیره: خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی 
به نیروهایش دستور داده که حمله به طرابلس را 

ادامه دهند و به هر قیمتی وارد پایتخت شوند.
رویترز: تصاویر ماهواره ای نشــان می دهند که 
تحرکات و بازیافت اتمی مجدد در سایت اصلی 

اتمی کره شمالی صورت گرفته است.

اندیشکده کارنگی بررسی کرد
سردرگمی سعودی در یمن

اندیشــکده کارنگی در گزارشــی تحت عنوان 
»عربســتان نمی داند چه می خواهد« به تبعات 
جنگ پنج ساله یمن پرداخته و نوشت: ولیعهد 
سعودی، عربستان را در باتالق یمن گرفتار کرده 
اســت؛ او نمی داند که چــه می خواهد و گیج و 
سردرگم است. عربستان به جای اینکه بخواهد 
با حمــالت هوایی کور خود الحوثی ها را وادار به 
موشک پراکنی به عمق عربستان و به بار آوردن 
خرابی ها بکند، بهتر بود ســالح رایج خود یعنی 
»ریــال« و »وهابیــت« را برای جلب دوســتی و 

همکاری قبایل به کار گیرد.
در ادامه آمده است: رویکرد نظام سعودی نسبت به 
مسئله یمن نشان دهنده تمایل آن برای پذیرفتن 
یک کشور ضعیف در همسایگی عربستان است 
که این امــر به امارات برای خلــق هرج و مرج 
در یمن فرصت داده اســت. سعودی ها به دنبال 
کنترل مرزهــای بین المهره و سلطان نشــین 
عمان هســتند، امارات هم بر آن است المهره را 
که رابطه دوســتی با سلطان نشین عمان دارد، 
به نقشه های جدایی طلبانه جنوب یمن ملحق 
کند. روشن است که سیاست عربستان کارساز 
نیست و فروپاشی کشور یمن مشکالت امنیت 
ملی عربســتان را وخیم تر می کند، در حالی که 
امارات که فقط متأثر از پیامدهای غیرمستقیم 
جنگ می شود، با تحریک یمنی ها به عربستان 

و یمن به یک اندازه آسیب می زند.
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 تکمیل خباثت

تســنیم: نماینده آمریــکا در امور صلح 
خاورمیانه با انتشار نقشه ای، منطقه اشغالی 
جوالن را بخشــی از اراضی تحت حاکمیت 
اســرائیل قلمداد کرد. گرینبالت در توییتر 
خود نوشــت: خوشامد به نقشه جدید، پس 
از رسمیت حاکمیت اسرائیل بر بلندی های 
جوالن. جوالن، بخشی از استان »القنیطره« 
سوریه است که در جنگ ۶ روزه سال ۱۹۶۷ 
به اشغال اسرائیل درآمد، اما جامعه بین الملل 
این اشــغال را به رسمیت نشــناخته است. 
ترامــپ، پنجم فروردیــن ۱۳۹۸ در اقدامی 
مغایر با قطعنامه های سازمان ملل حاکمیت 

اسرائیل بر جوالن را به رسمیت شناخت. 

چرایی سفر نخست وزیر عراق به عربستان
جهان نیوز: »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق دیروز در رأس هیئتی بلند پایه، با 
هدف دیدار و گفت وگو با مقامات سعودی در مورد مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی 
به ریاض، پایتخت عربستان سفر کرد. بر اساس اعالم رسانه های عربی، هیئتی ۸۰ نفره 
از فعاالن اقتصادی و تعدادی از وزرا، نخســت وزیر را در این سفر همراهی کرده و قرار 
است۱۳ توافقنامه در بخش های مختلف بین دو کشور به امضا برسد. سفر نخست وزیر 
عراق به عربســتان در حالی انجام می شود که عادل عبدالمهدی هفدهم فروردین به 
دعوت رســمی رئیس جمهور ایران و در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی 
به تهران آمده بود. واقعیت آن اســت که سفر نخست وزیر عراق به عربستان را باید در 
راســتای سیاست خارجی ِ مبتنی بر اصِل »تعامل سازنده« دولت کنونی عراق، قلمداد 
کرد. دولت عبدالمهدی از زمان به دست گرفتن زمام امور در عراق همواره اعالم کرده 
است که به اصل تعامل سازنده با تمامی طرف های منطقه ای و بین المللی پایبند است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که طرف های منطقه ای از جمله عربستان از دولت بغداد 
انتظار دارند که برای افزایش و گسترش روابط و مناسبات خود با کشورهای عربی، سطح 
و میزان روابط خود با ایران را کاهش دهد؛ مطالبه و انتظاری که هیچ گاه از سوی دولت 
بغداد مورد پذیرش واقع نشد. ارجحیت سفر عبدالمهدی به جمهوری اسالمی ایران و 
ســپس عربستان، در واقع نوعی پاسخ تلویحی به این انتظار خارج از عرف سعودی ها 
بود. عبدالمهدی با این اقدام خود، این پیام را به سران کشورهای عربی مخابره کرد که 
هرچند بغداد سیاست تعامل سازنده با تمامی کشورهای عربی را در پیش گرفته است، 
اما به هیچ وجه نمی خواهد که مناسباتش با تهران قربانی مراودات با سران عرب شود.

بدون شک سفر عبدالمهدی به عربستان هم نمی تواند موجب کوتاه آمدن مقامات بغداد 
از این اصِل مهم سیاست خارجی اش باشد؛ اصلی که به مقامات ریاض گوشزد می کند، 
عراق پلی برای تعامل است و نه درگیری و نزاع های منطقه ای.  سفر نخست وزیر عراق به 
عربستان البته فرصت مناسبی را در برابر بغداد قرار داده است تا مقامات عراقی از نزدیک 
با مقامات ریاض به گفت وگو در خصوص مسائل مختلف منطقه ای پرداخته و صراحتاً 
این پیام را به آن ها مخابره کنند که هر نوع مناســبات میان دو طرف صرفاً در جهت 
تقویت روابط دوجانبه امکانپذیر است و این مناسبات نباید به قیمت آسیب زدن به روابط 
بغداد با متحدانش همچون جمهوری اسالمی ایران تمام شود. نخست وزیر عراق پیشتر 
نیز بارها و در مناسبت های مختلف تأکید کرده است که عراق وارد هیچ ائتالف سیاسی 
علیه همسایگان خود نخواهد شد. بر همین اساس، ناگفته پیداست که مقامات سعودی 
نمی توانند انتظاری فراتر از تقویت مناسبات دوجانبه بغداد- ریاض از سفر عبدالمهدی 

به کشور خود، داشته باشند.
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 انعکاس

عکس نوشت

قهقهه شیطانی
رسانه »المنتصر« وابســته به داعش با انتشار پوستری حاوی تصویر آتش سوزی 
کلیسای نوتردام شهر پاریس این اتفاق را »یک مجازات برای این مکان ترویج کفر« 
دانست. داعش روی این پوستر آیه ۲۶ سوره نبأ، )َجَزاًء وَِفاًقا: کیفری که با اعمال 
آن ها موافق است( در قرآن را نوشته و در باالی پوستر نیز متنی به زبان فرانسوی 
با این مضمون نوشته است: »ساخت کلیسای نوتردام در سال ۱۱۶۳ آغاز شده، اما 
اکنون زمان خداحافظی با این مکان ترویج کفر شما رسیده است«. دفتر دادستانی 
شــهر پاریس اعالم کرده که با این آتش سوزی فعالً به عنوان یک حادثه برخورد 

کرده و آن را یک آتش سوزی عمدی یا اقدام تروریستی احتمالی نمی داند.

 جرم؛ حمایت از مقاومت  ابهام در سرنوشت »البشیر« چراغ سبز روس ها به آغاز عملیات
الوروف: تروریست ها تا ابد 

نمی توانند در ادلب بمانند
 توطئه جدید آمریکا 
برای جوالن اشغالی

 زندان، عربستان یا پناهندگی 
در یک کشور آفریقایی

آغاز موج بازداشت 
فلسطینی های مقیم عربستان

مهر: وزیر خارجه روســیه بــا اعالم اینکه 
تروریست ها تا ابد نمی توانند در ادلب بمانند، 
به عملیات احتمالی در ادلب ســوریه چراغ 
سبز نشان داد. سرگئی الوروف با بیان اینکه 
مشــکل ادلب باید حل شده و تروریست ها 
نابود شــوند، خواســتار بازگشت دمشق به 
اتحادیه عرب شده و گفت: این مسئله امکان 
مشارکت اعراب در حل بحران سوریه را فراهم 
می کند. اســتان ادلب در شمال سوریه و در 
مجاورت ترکیه جایی است که تروریست های 
مورد حمایت آنکارا در آن حضور قابل توجهی 
دارند و اردوغان از آن ها برای اهداف منطقه ای 

خود بهره می برد. 

جهان: در حالی که ۸ روز از کودتای نظامیان 
ســودانی علیه رئیس جمهور این کشــور 
می گذرد، همچنان خبری از محل نگهداری 
عمر البشیر منتشر نشده و سرنوشت وی در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. در همین راستا یک 
منبع آگاه سودانی دیروز اعالم کرد که عمر 
البشــیر به همراه عبداهلل البشیر برادرش به 
زنــدان »کوبر« در خارطوم منتقل شــده اند. 
همزمان وزیر امور خارجه اوگاندا اعالم کرد 
که کشــورش امکان اعطــای پناهندگی به 
البشیر را بررسی می کند. پیش از این اخبار 
ضد و نقیضی در مورد احتمال انتقال البشیر 

به عربستان یا امارات منتشر شده بود. 

فارس: یکی از معارضان ســعودی از آغاز 
بازداشت گسترده فلسطینیان مقیم عربستان 
خبر داد. »سعید بن ناصر الغامدی« در صفحه 
توییتر خود نوشــت: حساب های بانکی این 
افراد مســدود و اموالشان مصادره شده است 
و همچنین تعــدادی از آن ها اجازه خروج از 
عربســتان را ندارند. به نوشته الغامدی اتهام 
آن هــا توجه به مســئله مقاومــت و آرمان 
فلســطین، بیت المقدس، غزه و حمایت از 
حماس است. عربستان در ابتدای ماه مارس 
گذشــته نیز از بازداشت ۵۰ تن در ارتباط با 
مسائل امنیتی خبر داد که در میان آن ها ۶ 

فلسطینی و سه اردنی وجود داشت. 

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد
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آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (︫﹞︀ره ٣- ١- ١- ٩٨) ﹡﹢︋️ اول

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ 
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۵- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︫︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق 
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٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩

﹫︪﹠︀د﹨︀ی   ︎﹤ ︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹩ ﹎︣دد،︋  ︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︊ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٢/١۶︋  ــ︀︻️ ١٠︮  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥︨  ︀﹋︀ت:︎   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ٩- ز﹝︀ن︋ 
﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️.
١١- ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٧٧۶/۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩،  ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹉﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ 
︀ً ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹞︐︣ از ﹝︊﹙︼ ︀د ︫︡ه  ︫︡ه ︑﹢︨︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︀︋︧︐﹩ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︀︨︣ ︎︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠

︀︨ ︀︣ ﹝﹢ارد (︫ ﹉︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و...) ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
١٢- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.   ١٣- ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ و ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۴٣۵۴٠۶﹩﹎م.ا﹜︿ ١٠٨۶/︫﹠︀︨﹥ آ
١۴- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                                                                                                  

شركت توزيع نيروى برق استان فارس

/ع
۹۸
۰۰
۷۲
۴

/ع
۹۸
۰۰
۷۳
۴

فراخوان مناقصه
 

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

 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹝︣ا﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣٢٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧ــ︀︋︡اری ﹝︣︡️ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: 
︣ک  ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴-︫  ﹫︡ ﹁﹊﹢ری- رو︋︣وی︫  ︋﹙﹢ار︫ 

دا﹡︩ و ︨﹑﹝️- ︵︊﹆﹥ اول ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/١/٢٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٢/۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٢/١۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٢/١۶ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
️ ﹡ــ︀م:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠︡﹝︀ت ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ ︋︭﹢رت ﹝︣︡️ ︎﹫﹞︀ن
︫ــ︣﹋️ ﹋︪ــ️ و ︮﹠︺️ ا︨﹀︣ا﹟ وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ي در ﹡︷︣ دارد 
 ️︣︡﹞ ︧ــ︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀︑﹩، ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و ﹁﹠﹩ ︠﹢د، ︋︭﹢رت ︎﹫﹞︀ن﹡
︋﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی ︠︡﹝︀︑ــ﹩ دارای ︮﹑﹫️ اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁ــ︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹇︡ام 
 ﹟﹝︲ http://reo.ir/Auctions ️︀︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ﹞ ︀︋ ︡﹠﹡ــ︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا︀﹝﹡
دا﹡﹙ــ﹢د و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥، ︗️ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣ روز 
︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٢/٧ ︋﹥  ︫︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ا︨﹀︣ا﹟  ﹝︣ا︗︺﹥  و ︀ ﹝︡ارك 
﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را ︋﹥ آدرس ︎︧ــ︐﹪ ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹪ - ا︨﹀︣ا﹟  ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣٠ ︗︀ده زرق 
آ︋︀د ︮﹠︡وق ︎︧ــ︐﹪ ١۵٨ ا﹇︡ام و ︋︣ای ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی 

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︋︀زر﹎︀﹡﹪ ︑﹞︀س ︡٠٩١۵٣٧٢۴۶٩٧-٠۵٨٣٧٢١٩٢۶٩ وا
﹟و ︮﹠︺️ ا︨﹀︣ا ️︪﹋ ️﹋︫︣

/ع
۹۸
۰۰
۷۰
۶

/ع
۹۸
۰۰
۷۳
۶

فراخوان مناقصه
 

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

 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹝︣ا﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۶٢٧/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧ــ︀︋︡اری ﹝︣︡️ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: 
︣ک  ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴-︫  ﹫︡ ﹁﹊﹢ری- رو︋︣وی︫  ︋﹙﹢ار︫ 

دا﹡︩ و ︨﹑﹝️- ︵︊﹆﹥ اول ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/١/٢٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٢/۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٢/١۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٢/١۶ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
️ ﹡ــ︀م:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸
۰۰
۷۳
۸

فراخوان مناقصه
 

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

 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹝︣ا﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٧۶٠/٠٠٠/٠٠٠/۴    ︫﹟﹫﹝︱︑ *
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧ــ︀︋︡اری ﹝︣︡️ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: 
︣ک  ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴-︫  ﹫︡ ﹁﹊﹢ری- رو︋︣وی︫  ︋﹙﹢ار︫ 

دا﹡︩ و ︨﹑﹝️- ︵︊﹆﹥ اول ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/١/٢٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٢/۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٢/١۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٢/١۶ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
️ ﹡ــ︀م:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد
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