
 

مسجد جمکران مورد توجه رجال الغیب و عباداهلل بوده است
بیانات رهبر معظم انقالب در جمع خدمتگزاران مسجد مقدس جمکران منتشر شد

 اخبار  حضرت آیت اهلل خامنه ای در جریان سفر به قم 
در سال ۱۳۸۹ با خدمتگزاران مسجد مقدس جمکران 
دیدار و درباره این مسجد و خدمت به آن مطالبی بیان 
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تولید داخلی را تضعیف نکنید

نگاهی به فعالیت های 
سازمان فرهنگی آستان 

قدس رضوی در نیمه شعبان

اعزام گروه های 
تبلیغی به سه 

استان سیل زده
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یـــادداشــت  روز
 دکتر علیرضا رضاخواه

بحران در لیبی روز به روز پیچیده تر می شود. بر اساس گزارش های منتشر شده 
روز گذشــته حمالت هوایی به طرابلس افزایش یافته است و چشم انداز روشنی 
برای آینده این کشور بحران زده وجود ندارد. با این حال در این میان شخصیت 
اصلی بحران آفرین یعنی خلیفه حفتر به پدیده ای عجیب در عرصه سیاســت 

بین الملل تبدیل شده است. روز گذشته یک رسانه عربی...

خلیفه هفت رنگ لیبی

با حکم رهبر معظم انقالب

سردار سالمی فرمانده کل سپاه شد

نهاد  و  تفکر  کانون  یک  سیاست    
رئیس  به  نامه ای  در  پژوهی  سیاست 
دلیل  پنج  اسالمی،  شورای  مجلس 
کارشناسی در مخالفت با تشکیل وزارت 
شبکه  نامه  در  نمود.  مطرح  بازرگانی 
تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمده است: 

برای  که مستحضر هستید،  همان طور 
چهارمین بار پیاپی طی دو سال اخیر، 
بازرگانی در  وزارت  درخواست تشکیل 
مجلس در حال بررسی است. طی سه 
با  مجلس  نمایندگان  گذشته،  مرتبه 
قاطعیت با این تغییر ساختاری مخالفت 

غیرکارشناسی،  را  اقدام  این  و  کردند 
فاقد دالیل توجیهی، در تناقض با اسناد 
گذشته  تجربیات  با  متضاد  باالدستی، 
کشورهای  رویه  برخالف  و  کشور 
مجدد  بااین وجود،  دانستند.  پیشرفته 
با  همسو  نمایندگان  توسط  طرحی 

دولت در مجلس ارائه و در دستور کار 
قرارگرفته که هدف آن، تشکیل مجدد 
راستا  این  در  است.   بازرگانی  وزارت 
موارد ذیل به اطالع جناب عالی می رسد 
تا تصمیمی بر اساس منافع کشور اتخاذ 

گردد...

 ............ صفحه 2

گفت وگو با احمد منصوب 
دبیر اجرایی جایزه فرهنگی 
هنری شهید مهدی منصوب

هنرخدمت 
به فرهنِگ 

انقالب

 هشدار شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نسبت به عواقب تشکیل وزارت بازرگانی 
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حمالت تروریستی در سریالنکا بیش از 700 کشته بر جای گذاشت

ردپای داعش 
درحوادث خونین عید پاک

شکست حصر سیلی آبادان ادامه دارد

ماهیگیری رسانه های معاند 
از  سیل خوزستان
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 ............ صفحه 7

سیل ملخ پشِت بند بودجه! آیت اهلل شیخ عیسی قاسم مهدی یاور سال شد
زمینه سازی برای ظهور 

جز با نظام والیت فقیه امکان پذیر نیست
4 2 11

چرا با وجود تأیید وزیر جهاد 
اعتبارمبلغ مقابله با تهاجم حشرات هنوز پرداخت نشده است؟

 fهمزمان با شب والدت حضرت ولیعصر
و در جمع هزاران نفر از عاشقان و منتظران آن حضرت

استاد محمد شجاعی در گفت وگو با قدس:

: a پیامبر
يك روز مرزباني 

در راه خدا از 
يك ماه شب 

زنده داري و 
روزه داري بهتر 

است 
میزان الحکمه
 ج 2، ص 133
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تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با عمران خان:

راه مقابله با استعمار
 تقویت اشتراکات ایران و پاکستان است

 ............ صفحه ۳
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

سردار باقری: تصمیم شکست خورده آمریکا علیه سپاه فرصتی برای افول دشمن محتضر است    اخبار: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام تبریکی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفت: اقدام اخیر آمریکایی ها را ناشی از عصبانیت و بن بست راهبردی آنان در مواجهه با اقتدار، صالبت و قدرت معنوی و بازدارنده ایران قلمداد و اطمینان دارم این تهدید عقیم و تصمیم شکست 
خورده به فرصتی برای ارتقای محبوبیت و مرجعیت سپاه در مبارزه واقعی با تروریسم و ایفای نقش های نوین تعیین کننده برای ارتقای اقتدار و عزت ملی ایرانیان و جهان اسالم و افول دشمن محتضر تبدیل خواهد شد.

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

 khamenei.ir  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در جریــان ســفر به قم در ســال ۱۳۸۹ با 
خدمتگزاران مسجد مقدس جمکران دیدار 
و درباره این مسجد و خدمت به آن مطالبی 
بیان کردند. ایشان در این دیدار ضمن روایت 
خاطره ای از حضورشان در مسجد جمکران 
در دوران قبــل از انقــاب، از  اقبال و توجه 
اولیــای الهی و رجال الغیب بــه این مکان 
مقدس ســخن گفتند. پایگاه اطاع رسانی 
رهبر انقاب به مناسبت فرارسیدن عید نیمه  
شــعبان متن کامل بیانات رهبر انقاب در 
جمع خدمتگزاران مسجد مقدس جمکران 

در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۰6 را منتشر کرد.
در بخشــی از ایــن بیانــات 
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 
آمده است: جمع خدمتگزاران 
مســجد مقدس جمکران در 
اینجا تشریف دارند. به نظر ما 
یکی از توفیقات بزرگ الهی، 
خدمت در مســجد مقدس و 
مبارک جمکران است. کسانی 
که این توفیق را پیدا کرده  اند، 
خواهران،  چــه  برادران،  چه 
این نعمــت را، این خدمت را 
باید قدر بداننــد. قوام حیات 
معنوی انسان به تذکر و توسل 
و خشوع و ذکر است که در مساجد الهی، در 
جایگاه  های عبادت، برای انسان فراهم است، 
مخصوصاً آن مراکز و مســاجدی که اثری و 
نشــانه  ای از اولیاءاهلل در آن ها هست. جایی 
که انسان می داند یا ظّن به این دارد که مورد 

توجه اولیای الهی اســت، طبعاً معنویت آن 
مکان بیشتر است و مسجد مبارک جمکران 
جزو این گونه جایگاه  ها و مراکزی است که 
توجــه به خدای متعال و تذکر و خشــوع و 

تضرع در آن برای انسان فراهم  تر است.

 تقوا یعنی انسان دائم مواظب 
خودش باشد

در ادامــه بیانات رهبر انقاب آمده اســت: 
خوشبختانه امروز این مرکز مورد توجه مردم 
است؛ قدیم این جور نبود. سال هایی که ما در 
قم بودیم، شب های چهارشنبه یا شب های 
جمعه یک تعداد معدودی از افراد می رفتند، 
دل ها ایــن جور مجذوب و کنده شــده   به 
ســمت معنویات نبود؛ حاکمیت، حاکمیت 
فضای معنوی نبود. این بود که یک مرکز به 
این عظمت، به این قداست -که مورد توجه 
بزرگان بوده است، مورد توجه رجال  الغیب 
و عباداهلل و امناءاهلل بوده- این جور از چشــم 

مــردم در واقع پنهان بود و کســی توجهی 
نداشت. اهل معنا و اهل توجه و تذکر، دلداده  
بــه این محل بودند لکن تــوده   مردم، عاّمه   
مردم، حتی ما طلبه  ها بی  توجه بودیم، غافل 
بودیم. یکی از عیوب حاکمیت دستگاه های 
سیاسی غیر دینی و غیر معنوی همین غفلت 
اســت؛ مردم از ارزش هایی که دم دســت 
آن هاست و می توانند استفاده کنند، غافل 
می مانند. وقتی حاکمیِت مسلط بر جامعه و 
محیط بر جامعه، یک حاکمیت معنوی بود، 
الهی بود، دینی بود، یک خاصیت طبیعی آن 
همین است که معنویات رواج پیدا می کند، 
جلوی چشم قرار می گیرد، دل ها به طرف 
آن جذب می شود؛ این چیزی است که امروز 
اتفاق افتاده. نه اینکه امروز گناه نیســت، نه 
اینکه آدم بد وجود نــدارد و آدم بی  توجه و 
غافل وجود ندارد؛ چرا، لکن فرق اســت بین 
اینکه فضای عمومی جامعه، فضای معنوی 
باشــد، معنویات به عنوان یک ارزش مطرح 

باشــد در جامعه و اینکــه معنویات به کلی 
مغفولٌ  عنه باشد یا ضّدارزش باشد؛ این است 

که باید این فضا را قدر دانست.
حــاال آن برادران و خواهرانی از جمع شــما 
کــه در اینجا حضور دارید و در آن مســجد 
به نحوی به خدمتگزاری مشــغول هستند، 
این را قــدر بدانند و در ایــن مکان مقدس 
همه چیز را -همــه   برنامه  ها، همه   اقداماتی 
که انجــام می گیرد، خــود خدماتی که به 
مردم داده می شــود- در جهت همین ذکر 
و توجه و تذکر و ماننــد این ها قرار بدهند؛ 
چون شیطان باالخره در همه جا هست و در 
محیط های معنوی هم شیطان حضور پیدا 
می کند. این جور نیست که وقتی یک جایی 
مسجد شد، َحرم شد، شیطان بگوید دیگر من 
اینجا وارد نمی شوم؛ نخیر، هر جایی که من 
و شما هســتیم، شیطان هم آنجا هست؛ در 
طواف کعبه هم شیطان هست. بدترین فسق 
ها و اهانت ها و مانند این ها گاهی اوقات در 
مقدس  ترین مراکز انجام گرفته؛ چه گناهانی 
در طواف حرم کعبه   شریف و چه فسق هایی 
در راه منــا و عرفات که تاریخ این ها را ثبت 
کرده! مواظب باشید که هم شیطان به مردم 
آسیب نرساند، هم به خوِد شما آسیب نرساند. 
ایــن مراقبت ها همان چیزی اســت که در 
ادبّیات قرآنی و اسامی اسمش تقواست؛ تقوا 
یعنی همین؛ یعنی انسان دائم مواظب خودش 
باشد، اگر غفلت کردیم، شیطان با ما این کار را 
می کند. شیطان در نماز هم می  آید، شیطان 
در طواف هم می  آید، شیطان در حال توسل 

هم می  آید؛ خیلی باید مراقب بود.

بیانات رهبر معظم انقالب در جمع خدمتگزاران مسجد مقدس جمکران منتشر شد

مسجد جمکران مورد توجه رجال الغیب و عباداهلل بوده است

 وقتی به قیمت یک پکیج شوفاژ دیواری که بعد از جهش قیمت ارز از ۱/5 میلیون 
به ۸ میلیون رسید و به قیمت پراید که افزایش تقریبا 2/5 برابری پیدا کرده دقت 
می کنم، می فهم در طول این سال ها کارخانجات ما فقط نام شیک تولید کننده را 
یدک می کشیده اند و مونتاژکاری بیش نبوده اند. چه خوب است که امسال را مقام 
معظم رهبری به نام رونق تولید نامگذاری کرده اند. کارخانجات  بیایند و دست از 
مونتاژکاری بردارند و با همت جوانان کشورمان به تولید رونق دهند تا هرقدر که 
قیمت ارز هم باال رفت قیمت این کاالها مناسب بماند. البته دستگاه های نظارتی 

هم باید همت کنند تا به این مهم دست یافت.  09150007661
 رسانه های دولتی از نود بت ساختند و در غیابش ضجه می زنند! همین دولتی ها 
برنامه های: )ثریا(، )صرفاً جهت اطاع(، )دوربین خبرساز( و ده ها برنامه انتقادی 
تلویزیون را مجبور به حذف و خفقان کردند و بودجه رسانه ملی را گرو گرفتند. 

09360006158
 حــاال که دولت و وزیر جوانش کاری به بلبشــوی فضای مجازی و تحرکات 
منافقانه بعضی از ســلبریتی ها ندارند، حداقل قــوه قضائیه و مدعی العموم وارد 
شــوند و با این اقدامــات ویرانگر مقابله کننــد، لطفاً!! راســتی مجلس هنوز 

خوابه؟09010009087 
 ســام، بــا توجه به کمبــود معلم در ســال تحصیلی آینده چــه تدبیری 
یــا چه مشــوقی جهت اســتمرار خدمــت معلمان در شــرف بازنشســتگی 

دارید؟09150007109 
 خودمان را گول نزنیم. مســئوالِن کشــورمان، مردممان همه…! از یک َدم، 
دروغ! تزویر! تدلیس! سفســطه! مدلَســگری! ریـــا َو…  ســرتا پایمان را فرا 
گرفته! که نکبت َو نَحســی گریبان گیِر همه مان شده؟ باید صداقت پیشه کرد. 

 09370008044
 مسئوالن! چرا به خاطر ریاست دروغ می گویید؟ چرا از طرف همه ملت حرف 

می زنید؟09150008334 
 خواهش می کنم به مرفه ها کاری نداشــته باشــید؛ چون عمل دولت جدی 

نیست، واکنش آن ها مردم را بیچاره تر می کند. 09390003589 
 تبانی برخی اصناف و اتحادیه آن ها و بی توجهی شــهرداری و شورای شهر و 
نیروی انتظامی  و اداره اماکن سبب شده مفسدان و اراذل و اوباش و مواد فروش، 
قلیانخانه های مختلط مشهدرا به لجن بکشند و خانواده ها امنیت ندارند، چه کسی 

مسئول و پاسخگو است؟ 09150000210
 رودخانه یعنی خانه رود، اگر شــخصی در حریم رود خانه بسازد رود خانه اش 
را خراب می کند! با توجه به سیل خیز بودن اراضی باال دست مسکن مهر، فاز ۳ 
فرهنگیان و فاز 5 کارکنان دولت، آیا موافقید این زمین ها اراضی ملی اعام شود 
و با نهال کاری و نصب عائم هشدار و فنس کشی برای همیشه تاریخ از ساخت 

و ساز در این اراضی ممانعت به عمل آید. 09150007109
 صادرات موادغذایی مرغوب و میوه جات به خارج از کشــور سبب کمبود در 
داخل شده و موجب افزایش قیمت ها و عدم دسترسی ملت بخصوص اقشار کم 
درآمد شده است، که خود زمینه ساز بیماری های فراوان است. 09150009625

 شما مسئوالن با اشتباهتون بنزین رو می خواهید گران کنید تا باز همه چی 
بره باال. نخستین چیز هزینه حمل کاال... راهش اینه روزانه فقط ۱۰ لیتر وهمین 
طور به تناسب برای خودروهای سنگین معین کنیدکه اونم مصرف روزانه خودرو 
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سیالب بعدی تمام زحمات 
دولت را به باد می دهد

اگر ســیاب های اخیــر را بزرگ ترین فاجعه 
ســال های جاری می دانید و فکر می کنید در 
۱۰۰ ســال اخیر حتی جنگ تحمیلی به این 
میزان خسارت و مشــکات برای مملکت به 
بار نیاورده اســت، باید بگویم اشتباه می کنید. 
فجایعی هســتند که در ســکوت، ستون های 
بنای دیرپای این سرزمین را از درون می جوند و 
پوک می کنند و هیچ کس هم اهمیتی به آن ها 
نمی دهد. روزی سیابی شدیدتر از آنچه دیدید 
خواهــد آمد و آن روز همه پی خواهند برد که 
در این مدت فوجی از مدیران اتو کشــیده در 
رده های مختلف، چه بر سر بخش های حساس 
و حیاتــی این نظام و ســرزمین آورده اند. بله! 
سیابی در راه است که اگر به فکر سیل بندهای 
آن از هم اکنون نباشیم، امواجش همه ما را با 

خود خواهد برد.
امروز از هر اقتصاددانی که نقاط ضعف اقتصاد 
ایران را بپرســید، آن ها فهرست بلند باالیی از 
نقدینگی و تورم تا آشــفتگی بازار پولی و بازار 
ارز و عدم برنامه ریزی برای تحریم ها و غیره را 
ردیف خواهند کرد. اما در این میان همه آن ها 
یک تکمله و یک ترجیع بند را تکرار می کنند. 
آن ها خبر از یک بهمن در حال وقوع می دهند و 
آن صندوق های در آستانه فروپاشی بازنشستگی 

است.
دیگر کسی نمی تواند این حقیقت تلخ را پنهان 
کند که بخش عمده بودجه کشور که باید صرف 
عمران، دفاع و توســعه این سرزمین شود، هر 
ســال بیشتر از سال گذشــته صرف پرداخت 
حقوق بازنشستگان می شود. )مسئله ای هولناک 
که مرتب در حال کان تر شدن است. اما کسی 
از خود نمی پرسد این وضعیت تا چه زمانی ادامه 
خواهد یافت؟( دیر نیست اخوی که تمام درآمد 
و بودجه کشور هم برای پوشش هزینه های این 
صندوق ها، ناکافی خواهد بود! حتماً از خودتان 
می پرسید؛ مگر این صندوق ها منابع مالی ندارند. 
مگر بنا نبوده از محل حق بیمه های هنگفتی 
که در دهه های گذشته از بیمه شدگان گرفته 
می شده، فعالیت هایی اقتصادی ایجاد شود که 
بتواند در چنین مواقعی هزینه این صندوق ها 

را تأمین کند؟
پاسخ مثبت اســت. اما با تأسف در این مدت 
هــر چه شــرکت ورشکســته و کارخانه های 
ناکارآمد بوده، در ازای بدهی مراکز مختلف به 
این صندوق ها، تحویل آن ها شــده و در عوض 
دارایی نقد آن ها به تاراج رفته و برداشت شده 
است. نتیجه آنکه اکنون عموم این صندوق ها و 
در کل سازمان مربوط با انبوهی از دارایی هایی 
مواجه است که حتی نگهداری آن ها اغلب زیان 
مطلق است، چه رسد به کسب درآمد از آن ها 
برای تأمین حقوق و نیازهای بازنشســتگان! و 
اما پرســش: پس اکنون این حقوق و مزایا به 
بازنشستگان عزیز چطور پرداخت می شود؟ از 
کجا؟ پاسخ ساده است. از افراد شاغل حق بیمه 
می گیرند و تقدیم بازنشستگان می کنند. فاجعه 
اکنون دارد رخ می نماید که تعداد بیمه دهندگان 
از گیرندگان و بازنشســتگان هــر روز در حال 
بیشــتر شدن اســت. امکان ســرمایه گذاری 
نیســت؛ چون تمام بیمه دریافتی با انبوهی از 
کمک دولتی از محل بودجه صرف صاف شدن 
حساب بازنشستگان می شود. از طرف دیگر هم 
بیمه دریافتی کافی نیست. متوجه هستید ما 
به ســمت چه پرتگاهی می رویم؟ نمی خواهم 
در این موقعیت بــه انتصابات عجیب و غریب 
در این سازمان های مربوط بپردازم. اما به عنوان 
یــک روزنامه نگار که قصد غر زدن ندارد و تنها 
هدفش هشدار است، برآنم تا به جناب رئیس 
جمهور بگویم؛ دولت شما با تمام زحماتش دارد 
ارثی خطرناک را برای نسل بعد ارمغان می دهد؛ 
بســیار خطرناک! کاری کنید تا دســت کم از 
شــدت این سیاب کاسته شده و الیروبی ها از 
هم اکنون آغاز و سیل بندها ساخته شوند؛ به 

خاطر خدا!

حتی یک دستگاه 
بیل خاکی-آبی در گلستان

 و استان های مجاور هم نبود
قــرارگاه  فرمانده  محمــد  ســعید  اخبار: 
ســازندگی خاتــم االنبیــا)ص( در برنامــه 
گفت وگوی ویژه خبری گفت: مدیریت بحران 
باید پیش بینی های درســت و قدرت عمل و 
اجرا داشته باشــد. در حادثه سیل گلستان 
دیده شد که حتی یک دستگاه بیل دوزیست 
که قابلیت کار در خشکی و آب داشته باشد، 
وجود نداشــت حتی در اســتان های مجاور 
هــم نبود. پل های موقت و بیــل بازو بلند از 
دیگــر مواردی بــود که نبودش در اســتان 
گلستان احساس می شد. در خصوص اسکان 
پیش ساخته  هم می شــود ســاختمان های 
سریع النصب مهیا کنیم و در نقاط گوناگون 
کــه احتمال حادثه می رود دپــو کنیم و در 
زمان حادثه، آسیب دیدگان را اسکان دهیم. 
بی شــک بازنگری مدیریت بحــران نیازمند 
بودجه مضاعف است، اما بودجه ای که با فکر 
هزینه شــود یک دهم بودجه ای است که در 
فعالیت های انفعالی به مدیریت بحران تزریق 

خواهد شد.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

با حکم رهبر معظم انقالب
سردار سالمی فرمانده کل سپاه شد

فرمانده  آیت اهلل خامنه ای،  حضرت  اخبار: 
معظــم کل قــوا در حکمی با ســپاس از 
خدمات با ارزش و ماندگار »سردار سرلشکر 
جعفری« در فرماندهی سپاه، »سردار حسین 
ســامی« را با اعطای درجه سرلشــکری 
به فرماندهی کل سپاه پاســداران انقاب 
اســامی منصــوب کردند. رهبــر انقاب 
اسامی همچنین در حکم جداگانه ای »سردار سرلشکر محمدعلی جعفری« را به 
مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنافداه منصوب 
کردند. متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شــرح اســت: »بسم اهلل الرحمن 
الرحیم، سردار سرلشکر پاســدار محمد علی جعفری. نظر به تمایل جنابعالی به 
حضور در عرصه های فرهنگی و نقش آفرینی در جنگ نرم و با تقدیر از تاش های 
شایســته تان در دوران فرماندهی کل سپاه، شما را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی 
و اجتماعی حضرت بقیــه اهلل االعظم ارواحنا فداه منصوب می کنم. بهره گیری از 
ظرفیت های گسترده و توانمندی های ژرف در جامعه بویژه علمای دینی و نخبگان 
فرهنگی و جوانان جهادی و انقابی برای گسترش و تبیین معارف انقاب اسامی 
بر پایه خطوط ترســیم شده در بیانیه گام دوم، با برنامه ریزی عالمانه و مدبرانه و 
تعامل و هم افزایی با مجموعه های فرهنگی سپاه و بسیج از جنابعالی انتظار می رود. 

توفیق شما را از خداوند متعال مسألت می کنم«.
»بســم اهلل الرحمن الرحیم، سردار سرتیپ پاسدار حسین سامی، نظر به ابراز ضرورت 
جابه جایی در فرماندهی ســپاه از سوی سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری و با 
سپاس از یک دهه خدمت باارزش و پرحجم و ماندگار معزی الیه، با توجه به شایستگی ها 
و تجارب ارزنده جنابعالی در مدیریت های کان و مسئولیت های گوناگون نهاد انقابی و 
جهادی و مردمی سپاه، شما را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران 
انقاب اسامی منصوب می کنم. انتظار دارد ارتقای توانمندی های همه جانبه و آمادگی 
در همه بخش ها و نیز تقویت گوهر درونی سپاه یعنی تقوا و بصیرت و همچنین گسترش 
مدیریت های برخوردار از بنیه  معنوی و توانایی های کارشناسی و اعتای فرهنگی که در 
مدیریت سردار جعفری بدان پرداخته شده است، با ابتکارات جنابعالی افزایش یابد و سپاه 
در حرکت خود به ســوی تکامل گام های بلند بردارد. توفیقات شما و همکارانتان را از 

خداوند متعال مسألت می کنم«.

آیت اهلل رئیسی در اجتماع عظیم منتظران ظهور:
 آینده از آن متقین و صالحان است

فارس: آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی، رئیس 
قوه قضائیه در اجتماع عظیم منتظران ظهور در 
رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی گفت: 
آینده جهان متعلق به »پولدارها« نیست؛قرآن 
کریم می فرماید، آینده از آن صالحین و متقین 
است، بنای عالم هستی بر حق مداری است.  
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه اعتقاد 
به موعود موضوعی مربوط به شیعیان نیست و امری دینی مربوط به همه ادیان ابراهیمی 
اســت و تمامی آن ها آمدن منجی عالم بشریت را نوید داده اند افزود: علمای اهل سنت 
نیز بیش از ۳۰ کتاب برای موضوع ظهور و موعود نوشته اند و بنابراین اعتقاد به منجی در 
همه ادیان و فرق وجود دارد. رئیسی تصریح کرد: آنچه یک انسان سالک در راستای امر 
به معروف و نهی از منکر انجام دهد در راستای رضای خداوند و امام زمان )عج( است. از 
شاخص های مهم حکومت مهدوی برپایی عدالت است. وی اظهار کرد: به انسان توصیه 
شده هم خودش عادل باشد و در جامعه نیز عدالت را برقرار کند. عدالت در سخنرانی و 
قلم زدن کافی نیست و باید در متن جامعه عدل جاری شود. رئیس قوه قضائیه گفت: 
امروز به برکت اعتقاد به مهدویت و موعود جامعه اسامی امیدوار بوده و هیچکس حق 
ندارد ناامید باشــد. رسانه های دنیا ســعی بر القای یأس و ناامیدی دارند. عضو مجلس 
خبرگان رهبری گفت: در سوی مقابل مکتب انتظار قرار دارد که در آن توقف و عقبگرد 
وجود ندارد و همواره در حال پیشرفت و ایستادگی در رسیدن به هدف است که در ایران 
توســط امام خمینی )ره( احیا شد و مردم توانستند مقابل رژیم ستمشاهی به پیروزی 
برسند. وی تاکید کرد: نظام اهداف مهمی دارد که در سیره مهدوی گفته شده که مبارزه 
با فســاد، تبعیض و فقر و برپایی عدالت است و مردم با این باور و اعتقاد طی ۴۰ سال 
گذشته پیش رفتند و امید را در دیگر کشورها از جمله فلسطین زنده کردند و حرکت 
دوباره را آغاز کردند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: جوانان جنوب لبنان 
با الگوگیری از ایران مبارزات خود را علیه صهیونیســت ها شروع و موفقیت های زیادی 
را کســب کردند و ملت های دیگر شاهد این پیروزی ها بوده اند و به آینده خود امیدوار 
شده اند. رئیسی خاطرنشان کرد: جوانان امروز سوال می کنند آینده جهان از آن کیست؟ 
قرآن کریم می فرماید آینده از آن متقین و صالحان است و باید باور داشته باشیم بنای 
دنیا حاکمیت حق و شکست باطل است. وی تاکید کرد: اعتقاد به مهدویت به معنای 
زندگی امیدوارانه است که به انسان توان و قدرت می دهد تا به آینده روشن برسد و نیمه 
شعبان نماد امید به خدا، آینده توحیدی، از بین رفتن مستکبران در عالم و ختم شدن 

پرونده استکبار در عالم است. 

شماره پیامک: 30004567

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

همزمان با شب والدت حضرت ولیعصرf و در جمع هزاران نفر از عاشقان و منتظران آن حضرت

دولت باید مجمع را برادر خود بداند نه مزاحم

آیت اهلل شیخ عیسی قاسم مهدی یاور سال شد

خبر

خبر

 باشگاه خبرنگاران   محسن رضایی روز شنبه در سی امین دوره 
همایش سیاسی اتحادیه جامعه اسامی دانشجویان که در دانشگاه 
علوم و تحقیقات در حال برگزاری است با اشاره به انتقاد هایی که 
بتازگی به مجمع تشخیص شده است، گفت: اینکه می گویند مجمع 
تشخیص دســت به کار های جدیدی زده است و در مقابل دولت 
ایستاده است درست نیست. مجمع تشخیص می تواند کارآمدی 
کشــور و نظام را باال ببرد. یعنی اگر موضــوع مهمی از دولت و و 
مجلس رد شد، هیئت عالی نظارت جلوی آن را می گیرد و به دست 

کارشناسان می دهد. 

 FATF مجمع از تصویب شتاب زده لوایح 
در مجلس و دولت جلوگیری کرد

وی با بیان اینکه دولت باید مجمع را برادر خود بداند و ما را مزاحم 
نداند، گفت: همین تصویب لوایح چهارگانه موضوع مهمی بود که 
مجمع از تصویب شتاب زده در مجلس و دولت جلوگیری کرده و 
آن را به دســت کارشناسی عمیق تری سپرده است. دبیر مجمع 

تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: رهبر معظم انقاب اسامی 
دو سال پیش گفتند مجمع باید یک تحول ساختاری و محتوایی 
پیدا کند و یکی از این تحوالت هیئت عالی نظارت اســت که بر 
سیاســت های کلی مصوبات مجلس و دولت نظارت می کند، این 
ادبیاتی که ما را مزاحم می دانند دوستانه نیست و ادبیات دوستانه 

این است که ما را مکمل خود بدانند. 
رضایی خاطرنشان کرد: در گام دوم باید همه تاش کنیم کارآمدی 
را در همه ســازمان ها و ارگان ها باال ببریم و مجمع تشخیص هم 
در همین راســتا فعالیت می کند. رضایی در قســمت پرسش و 
پاسخ دانشجویان با اشاره به قرار گرفتن سپاه در لیست گروه های 
تروریستی گفت: نه تنها جهان، بلکه خود آمریکا هم این موضوع را 
اعام نکرد، سنا و کنگره در این رابطه نیز نظر رسمی ندادند و این 
تصمیم، تصمیم ترامپ و پمپئو بود که سپاه را در لیست گروه های 
تروریستی قرار دادند، با این وجود رئیس جمهور بعدی آمریکا هر 
کسی باشد می تواند سپاه را از این لیست خارج کند. این تیری بود 
کــه ترامپ در تاریکی رها کرد، اگرچه اجماعی در رابطه با آن در 

آمریکا وجود نداشت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید 
بر اینکه دنیا هم قرار گرفتن سپاه در لیست گروه های تروریستی 
را قبول ندارد، گفت: چین در این رابطه موضع گرفت و اعام کرد 
که این طور نمی شــود دنیا را اداره کرد؛ بنابراین ما با یک تصمیم 
جهانی و حتی تصمیمی که برگرفته از تصمیم کل آمریکا باشد، 
مواجه نیستیم البته قرار گرفتن سپاه در لیست گروه های تروریستی 
می تواند مشــکاتی را هم برای مثال در قضیه قرارداد ها به وجود 

بیاورد و یا اینکه جنبه های دیگری نیز دارد. 
وی در رابطه با موضع خود در مورد برجام گفت: موضع بنده در 
رابطه با برجام خیلی روشن اســت؛ بنده زمانی که دیدم با نقد 
برجام رهبری را نقد می کنند، این را ظلم به ایشــان دانســتم و 
گفتم آن ۹ شرطی را که رهبری برای برجام تعیین کردند، مورد 
تأیید است؛ بنابراین بچه های انقاب باید از این مراقبت کنند تا 
برجام مورد تأیید رهبری را با برجامی که شورای امنیت تصویب 
کرده از هم تفکیک کنند، برای رهبر منافع عمومی و امنیت کشور 
مهم است و ایشان به دنبال منافع شخصی و گروهی نیست. وی 
افزود: اگر رهبری نسبت به انجام مذاکرات مخالف بود، هیچ وقت 
اجازه مذاکره نمی دادند. در هر حال یکی از نقد های من این بود 
که چرا یک تیم اقتصادی به همراه تیم مذاکره کننده کشورمان 
 نبوده اســت یا اینکه باید به برجام پنج یا 6 بند اضافه می شــد. 

 اخبار  همزمان با شــب والدت حضــرت ولیعصر)عج( و در 
جمــع هزاران نفر از عاشــقان و منتظــران آن حضرت که از 
اقصی نقاط ایران اسامی برای تجدید بیعت با امام زمان)عج( 
خود را به مســجد مقدس جمکران رســانده بودند، از آیت اهلل 
شیخ عیســی قاسم، رهبر شیعیان بحرین به عنوان چهارمین 
مهدی یاور ســال مسجد مقدس جمکران تجلیل شد. در این 
آیین باشــکوه، تندیس »کلمه الباقیه« توســط حجت االسام 
والمســلمین محمدحســن رحیمیان تولیت مسجد مقدس 
جمکران به آیت اهلل شــیخ عیسی قاسم اهدا شد. سید حسن 
نصراهلل، شــیخ ابراهیم زکزاکی، سردار حاج قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس، مهدی یاوران ســه سال گذشته این مکان 

مقدس بوده اند. شیخ عیســی قاسم در مراسم اهدای تندیس 
»مهدی یاور سال مسجد مقدس جمکران« به وی، با بیان اینکه 
انسان بزرگ ترین موجود روی زمین است، اظهار کرد: مسئولیت 
انســان این است که زمین را بسازد و روحیه انسان ها به سبب 
کوشش و فعالیتش رشد می کند. وی با بیان اینکه انسان امروز 
بســیار دورتر از سطح و نقشی است که باید باشد، تأکید کرد: 
انسان بسیار دورتر از عدالت و انسانیت است. خداوند می فرماید 
من انسان ها را آفریدم که عبادت کنند. دلیل این انحطاط، عقب 
افتادگی و تباهی چیست؟ یک دلیل دارد و آن دوری از خداوند 
است. رهبر شیعیان بحرین تصریح کرد: راه حل برون رفت از 
مشکات پیروی از امامی است که از راه اسام منحرف نمی شود 

و هرگز عبودیت و بندگی خود را فراموش نمی کند. وی با بیان 
اینکه او می داند انســانیت در حال تباهی است و در آتش دنیا 
قرار دارد و در آتش آخرت قرار می گیرد، گفت: راه حل در جمع 
شــدن دور امام حی است، راه حل در حلقه زدن به دور اسام 
و امام اســت و راه در وابسته شدن جدی به امام است. عیسی 
قاسم اظهار کرد: نمی توان از این آتش سوزان بیرون آمد، مگر 
با بازگشت جدی، صادقانه و هوشیارانه به اسام عظیم و رهبر 

عزیزمان که خدا او را برای این زمانه آماده کرده است. 

بازدید رئیس جمهور از مناطق سیل زده لرستان و خوزستان

قول ها و امیدهای دولت برای سیل زدگان

گزارش

 سیاســت/ مسعود بصیری  برخی مراکز مختلف آماردهی و 
متولیان موضوع آب در کشــور می گویند بارندگی های امسال در 
5۱ ســال گذشته بی ســابقه بوده و این وضعیت در حوضه آبریز 
غرب و جنوب غرب کشــور هم شرایط شدیدی تری داشته است. 
طبیعی است که این حجم بارندگی می تواند منجر به ایجاد سیل و 
خسارت هایی در کشور شود که همین اتفاق هم افتاد و از روزهای 
پایانی ســال گذشته وضعیت زندگی برای برخی مردم کشورمان 
سخت تر شد و به سرعت دامنه خسارت ها از شمال کشور به غرب، 

جنوب، جنوب غربی و بعد به شرق کشیده شد.
شاید به دلیل تعطیات عید و شاید هم به دلیل ضعف اطاع رسانی 
دستگاه های مسئول یا به هر دلیل دیگری روزهای نخست دولت 
از نظر آمادگی برای برخورد با حادثه ســیل با یک چالش جدی 
مواجه شــد و بخصوص حضور نداشتن استاندار گلستان و سپس 
حضور نیافتن رئیس جمهور در میان ســیل زدگان حاشــیه های 
زیادی را برای دولت به وجود آورد و حتی به رد و بدل شدن برخی 

مهاجه های رسانه ای هم کشیده شد. 
ســرانجام در روزهای اخیر رئیس جمهور به جمع مردم سیل زده 
لرستان، ایام و خوزستان رفت. او ضمن همدردی با مردم مناطق 
ســیل زده تصریح کرد که »دولت همه تاشش را برای بازسازی 
منازل مردم به کار خواهد بست و تردیدی نیست که ملت ایران از 

این آزمایش بزرگ کاماً موفق و پیروز بیرون خواهد آمد«.
او البته به صورت تلویحی هم به ویدئویی که چندماه پیش نتانیاهو 
درباره خشکسالی در ایران منتشر کرده بود، اشاره ای کرد و گفت: 
»در سالیان طوالنی غرب در تحریم ها و تبلیغات خود عنوان می کرد 
که خشکسالی ایران را از بین خواهد برد و به صراحت چنین تبلیغ 
می کردند که دریاچه ارومیه خشک خواهد شد و قابل احیا نیست؛ 
بنابراین شمال غرب ایران کاماً غیرقابل سکونت خواهد بود و بقیه 
نقاط کشور را نیز گرد و غبار و ریزگردها از بین خواهد برد و با این 
نوع تبلیغات بذر یأس و ناامیدی را در ذهن مردم پراکنده می کردند. 
خداوند متعال در بهار امسال ضربه اساسی را بر این تفکر استکبار 
جهانی و صهیونیسم وارد کرد، البته خسارت سیل خیلی زیاد است، 
امــا خداوند متعال رحمت نازل کرده و هم در کنار آن زحمت نیز 
فراهم شده است که با کمک و اتحاد و همدلی می توانیم از شرایط 

کنونی عبور کنیم.
او از نگرانی هــای خود در زمان ســیل آق قاهم گفت و اظهار 
داشــت: حادثه ســیل در آق قا و پلدختر بســیار اندوهناک 
و تأثرانگیز بود . در حادثه اخیر همه مســئوالن دســتگاه های 
اجرایی مشغول تاش شــبانه روزی بودند و به وجود مسئوالن 
و مدیران وزارتخانه ها و دســتگاه های مختلف و سپاه و ارتش 

افتخار می کنم. 

 دیگر در حریم رودخانه ها  اجازه ساخت و ساز نمی دهیم
رئیس جمهوری با اعام انتصاب وزیر کشور به عنوان فرمانده ستاد 
بازسازی مناطق سیل زده در جمع اهالی یکی از روستاهای ایام 
گفت: دولت در راستای بازسازی مناطق سیل زده تصمیماتی اتخاذ 
کرده که بر مبنای آن منازلی که دچار خسارت شده اند، بازسازی 
و آن دســته از منازلی که در حریم رودخانه ها قرار داشــتند، در 
منطقه ای دیگر توسط بنیاد مسکن انقاب اسامی، ساخته خواهند 
شد. روحانی  اظهار داشــت:  ساختمان سازی در کنار رودخانه ها، 
مســیل ها و حتی در داخل رودخانه ها کار بسیار نادرست، خاف 
قانون و غلط بوده است، می بینید اکثر خانه هایی که آسیب دیده 
معموالً نزدیک و یا چســبیده به رودخانه هســتند، ما اگر حریم 
رودخانه ها را مراعات می کردیم، حتماً خســارات ما کمتر می شد. 
وی بیان داشت: دست کم این کار را همه دنبال کنید، شهردارها، 
بخشــداران، فرمانداران، اســتانداران، وزارت نیرو و بخصوص قوه 
قضائیه همه دســت به دست هم دهیم تا جایی که تخریب شده 

)دیگر ساختمان نسازیم( جایی که می سازیم جای مناسب باشد.

یکی از عیوب 
حاکمّیت دستگاه های 
سیاسی غیر دینی 
و غیر معنوی همین 
غفلت است؛ مردم 
از ارزش هایی که دم 
دست آن هاست و 
می توانند استفاده 
کنند، غافل می مانند

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 افتتاح پایگاه بسیج در معاونت تبلیغات سازمان حرم  آستان: همزمان با جشن نیمه شعبان پایگاه بسیج کارکنان معاونت تبلیغات سازمان حرم مطهر رضوی با حضور سرپرست معاونت تبلیغات و همچنین 
فرمانده سازمان بسیج کارمندان استان خراسان رضوی در مدرسه پریزاد حرم افتتاح شد. حجت االسالم والمسلمین دکتر فرازی نیا در این مراسم گفت: روحیه بسیجی الزمه کار جهادی است و ان شاءاهلل با افتتاح 

این پایگاه بسیج شاهد فعالیت های جهادی و بسیجی بیشتری در سطح این معاونت باشیم. حجت االسالم حسن زاده، رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی هم به عنوان فرمانده این پایگاه معارفه شد.

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

رونمایی از دو نسخه تألیفی و وقفی شیخ بهایی و 
تعدادی از اسناد کهن  آستان قدس رضوی

مروج  قدس/محمدحســین 
کاشــانی: معاون امور موزه های 
ســازمان کتابخانه هــا، موزه ها و 
آستان قدس رضوی  اسناد  مرکز 
از رونمایــی از دو نســخه نفیس 
مرحوم شــیخ  وقفی  و  تألیفــی 
بهایی و تعدادی از اســناد کهن 
آستان قدس رضوی به موزه این 

آستان ملکوتی در سه شنبه این هفته خبر داد.
مهدی قیصری نیــک در این باره به خبرنگار قدس گفــت: همزمان با ایام 
میــاد فرخنــده حضرت مهدی موعود)عج( و ســوم اردیبهشــت ماه، روز 
بزرگداشت شــیخ بهایی و در ادامه برنامه سه شــنبه های فرهنگی در موزه 
آســتان قدس رضوی، مراسم رونمایی از دو نسخه نفیس »مشرق الشمسین 
و اکسیرالســعادتین« و »شرح االعمال الهندسیه« از این اندیشمند اسامی 
به همراه رونمایی از تعدادی از اســناد کهن آســتان قدس رضوی متعلق به 
قرون ششــم تا نهم هجری قمری، روز سه شنبه، سوم اردیبهشت ماه1398 
در ســاختمان گنجینه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری صحن کوثر حرم 

مطهر امام رضا)ع( انجام خواهد شد.
این مقام مســئول اضافه کرد: مرحوم شــیخ بهایی یکی از واقفان کتابخانه 
آستان قدس رضوی است که کتاب های خطی بسیار ارزشمندی از تألیفات و 
آثار وقفی وی در کتابخانه مرکزی این آستان ملکوتی نگهداری می شود و به 
پاس تجلیل از مقام علمی و فرهنگی این دانشمند و واقف اسامی، رونمایی 

از این دو نسخه نفیس در سه شنبه فرهنگی این هفته، صورت می گیرد.
معاون امور موزه ها ادامه داد: همچنین در این مراســم از تعدادی از اســناد 
نویافته آســتان قدس رضوی که به عنوان کهن ترین اسناد شناخته شده با 

خط سیاق در ایران محسوب می شوند هم رونمایی می شود.
قیصری نیک یادآور شــد: قدیمی ترین اســناد این مجموعــه که به نوعی 
کهن ترین سند آرشیوی کشــور در حال حاضر به شمار می آیند، مربوط به 

دوره سلجوقیان است. 
وی خاطرنشان کرد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی از غنی ترین مراکز کتابخانه ای، موزه ای و گنجینه اسناد در منطقه و 
جهان اسام به شمار می آید که ساالنه بیش از هفت میلیون نفر از خدمات 
فرهنگی این سازمان از طریق مراجعه حضوری یا کتابخانه دیجیتال آستان 

قدس رضوی بهره مند می شوند.

 دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( در مقطع 
دکترای تخصصی )Ph.D( دانشجو می پذیرد

آســتان / چکنــه: دانشــگاه 
بین المللی امام رضا)ع( در رشــته 
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت 
مقطع  بازرگانی  سیاســت گذاری 
دکتری )Ph.D( دانشجو می پذیرد.

معاون  قربــان زاده،  محمد  دکتر 
آموزشــی و تحصیــات تکمیلی 
دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( 

در این باره گفت: این دانشــگاه از بین داوطلبان شــرکت کننده در آزمون 
دکتری )Ph.D( ســال 98، در رشــته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت 
سیاســت گذاری بازرگانی به شــیوه آموزشی- پژوهشــی دانشجو پذیرش 

می کند.
وی عنوان کرد: دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(، تنها دانشگاهی است که در 
بین دانشــگاه و مؤسسات آموزشــی عالی شرق کشور در این رشته دانشجو 
می پذیرد.به گفته این مقام مســئول، پذیرش دانشــجو در این رشته ویژه 
برادران و خواهران است و داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند؛ باید 

کد رشته محل 5498 را در فرم انتخاب رشته وارد نمایند.

 امتیازات تحصیل در دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(
وی در مــورد امتیازات تحصیل در دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( گفت: 
انتســاب این دانشگاه به آســتان قدس رضوی، اعطای وام صندوق رفاه به 
دانشــجویان متقاضی، تقسیط شهریه از نیمســال اول، بهره مندی از فضای 
مناســب خوابگاهی برای دانشــجویان غیر بومی، اعطای وام قرض الحسنه 
ازدواج و عتبــات عالیات از جمله امتیازاتی اســت که در این دانشــگاه به 

دانشجویان در مقطع دکتری اعطا می شود.

 پذیرش دانشجو به شیوه آموزشی- پژوهشی
دکتر قربان زاده در مورد شــیوه پذیرش دکتری در این دانشــگاه بیان کرد: 
پذیرش در این رشــته به صورت آموزشی- پژوهشی است و داوطلبان پس 
از انتخاب رشــته و بررسی سازمان سنجش آموزش کشور، برای مصاحبه و 
بررسي ســوابق علمي و پژوهشــي )مرحله دوم آزمون( به دانشگاه معرفی 

خواهند شد.
وی بــا بیــان اینکه پذیرفته شــدگان نهایی از ســوی ســازمان ســنجش 
آموزش کشــور در شــهریور ماه اعام خواهد شــد، افزود: عمــوم داوطلبان 
 جهت کســب اطاعات بیشــتر می توانند به ســایت این دانشــگاه به نشانی
  http://imamreza.ac.ir مراجعــه کــرده و یــا بــا شــماره تلفن هــای

38041-051 داخلی 1428 و 38489787-051 تماس حاصل فرمایند.

خـــبر

 آستان تولیت آستان قدس رضوی روز گذشته 
در دیدار با عمران خان، نخســت وزیر پاکستان 
گفت: به جناب عالی که ســفر خود به ایران را با 
استعانت از حضرت علی بن موسی الرضا)ع( آغاز و 
متبرک کردید، خوشــامد می گویم. یقیناً الطاف 
خاصه حضرت علی بن موســی الرضا)ع( شامل 
حــال دو ملت خواهد بود و جنــاب عالی نیز از 

برکات آن بهره مند خواهید شد.
حجت االسام والمسلمین مروی ادامه داد: ایمان و 
اعتقاد دینی در مردم پاکستان یک اعتقاد ریشه دار 
و خالص است و اوج این ایمان در ابراز ارادت آنان 
چه شیعه و چه سنی به پیامبر اکرم)ص( و اهل 

بیت طاهرین ایشان متجلی است.

  ارتباط دو ملت برادرانه است
وی افزود: ابراز محبت مردم پاکســتان به انقاب 
اســامی و امام خمینی)ره( و امام خامنه ای یک 
پدیده بی نظیر و فرصت استثنایی برای گسترش 
همکاری های دو کشور است. ارتباط دو ملت ایران 
و پاکستان فراتر از همسایگی و یک ارتباط برادرانه 

است.
حجت االســام والمســلمین مــروی ادامه داد: 
مهم ترین زمینه برای تقویت ارتباطات دو ملت، 
عشق و ارادت به پیشــگاه مقدس حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( است. زائران عزیز پاکستانی 

که بیشــترین زائران خارجی این آستان مقدس 
هستند، در مشــهد و در این آستان ملکوتی در 
خانه خود و در میان برادرانشان هستند و احساس 

غربت نمی کنند.
تولیت آســتان قــدس افزود: نگاه اســتعمار به 
منطقه شبه قاره همیشه نگاه دست اندازانه بوده 
است و برای هموار کردن دست اندازی های خود 
ســرمایه گذاری ویژه ای بــر اختاف افکنی های 
قومی و مذهبی داشــته اند. بهترین زمینه برای 
خنثی کردن توطئه های تفرقه افکنانه مستکبران 

و قطع دست استعماری آن ها از منطقه، تقویت 
مشــترکات ایران و پاکســتان بویژه اشتراکات 
معنــوی و در رأس آن ها ابــراز ارادت به حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( از طریق تسهیل زیارت 

زائران پاکستانی است.
وی ادامه داد: آســتان قدس از طریق وزارت امور 
خارجه کشورمان تسهیل زیارت عزیزان پاکستانی 
را با جدیت دنبال می کند. همچنین برای تسهیل 
زیــارت اربعین و عبور عزیزانمان از مرز میرجاوه 
به مقصد کربای معلی برنامه هایی در چند سال 

گذشته داشته ایم که این برنامه ها با قدرت ادامه 
خواهد یافت.تولیت آستان قدس رضوی در پایان 
نیز گفت: ناامن کردن مرزهای دو کشور از طریق 
گروه های دست ساز آمریکا در هر دو طرف مرز و 
ایجاد بدبینی و اختاف، برنامه قطعی آمریکایی ها 
اســت. دولت ها و ملت های رشید و بیدار ایران و 
پاکســتان از این نقشه آگاهند و ضمن تأکید بر 
مقابله جدی با گروه های تروریستی تغذیه شونده 
از پول آمریکا و سعودی، اجازه نخواهند داد توطئه 

مستکبران بر روابط آن ها اثر منفی داشته باشد.

 تالش برای دستیابی به سطوح عالی روابط
عمران خان، نخســت وزیر پاکســتان نیز در 
این دیدار گفت: پاکســتان می خواهد روابط 
خود با ایران را به سطح عالی برساند. من در 
دوران مسئولیت خود تمام تاشم را می کنم 
تا روابط با ایران را به بهترین ســطح ممکن 

برسانم.
وی افزود: پاکستان از دوران سختی در حال عبور 
اســت و ما می خواهیم طبق اصول و آموزه های 

نبوی کشور را اداره کنیم.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با عمران خان:

راه مقابله با استعمار، تقویت اشتراکات ایران و پاکستان است

آستان نیوز: مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور معماری و 
شهرســازی آستان قدس رضوی از تکمیل طراحی مجموعه 

گردشگری بند گلستان توسط این شرکت خبر داد. 
مســعود علویان صدر بیان کرد: این پروژه پس از طراحی به 
کارفرما که شرکت سرمایه گذاری سازمان اقتصادی می باشد، 

تحویل شده است.
وی ادامه داد: بند گلستان به عنوان یکی از سایت های دارای 
ارزش طبیعی و انسان ساخت در منطقه  مشهد از دیرباز، محلی 

برای فراغت مردم بوده است. 
مدیرعامل شرکت مهندسان مشــاور معماری و شهرسازی 

آســتان قدس رضوی افزود: امروزه این عرصه برای تبدیل به 
مرکزی تفریحی و گردشگری ویژه و منحصر به فرد، مطابق 
با شئون اســامی و جایگاه شهر مشهد مقدس، از پتانسیل 
باالیی برخوردار اســت. علویان صدر درباره اهداف اساســی 
طرح بند گلســتان بیان کرد: این اهداف را می توان در ســه 
رویکرد کان که به نوعی، نگاه توأمان از ابعاد زیست محیطی، 
فرهنگی - مذهبی و اجتماعی به محدوده   مورد مطالعه را نشان 
می دهد، خاصه کرد.وی ادامه داد: این اهداف شامل حفظ و 
بهره برداری پایدار از محیط زیســت منطقه، بازتاب نماد های 
مذهبی مشــهد و هویت خراسان بزرگ و همچنین پاسخ به 

نیاز  اوقات فراغت خانوادگی با شئون اسامی است.

 دستاوردهای قابل پیش بینی
مدیرعامل شرکت مهندسان مشــاور معماری و شهرسازی 
آستان قدس رضوی با اشاره به برخی از دستاورد های ملموسی 
که در صورت تحقق پروژه دســت یافتنی خواهد بود، گفت: 
تعریف حدود 30 تا 50 بسته سرمایه گذاری برای فعالیت های 
درآمدزا و مفرح، احیای ســد و دریاچه پشت سد گلستان و 
ایجاد چشم اندازی زیبا از جمله این دستاوردها به شمار می رود.

علویان صــدر ادامــه داد: همچنین می تــوان ایجاد فضای 

تفرجگاهی برای خانواده ها و پرکردن اوقات فراغت جوانان و 
ایجاد مجموعه گردشگری با فعالیت های سالم و درآمدزا برای 

مسافران ایرانی را نام برد.
وی با تأکید بر لزوم صنعت گردشــگری و نقش این پروژه در 
تحقق آن، خاطرنشان کرد: مجموعه گردشگری بند گلستان، 
بستر مناســب و الزم را جهت برگزاری رویداد های معنوی و 
فرهنگی برای گردشگران اســتان و سایر گردشگران کشور 
فراهم می کند.مدیرعامل شــرکت مهندسان مشاور معماری 
و شهرسازی آســتان قدس رضوی ادامه داد: ایجاد مجموعه 
اقامتیVIP برای گردشگران تجاری صنعتی خارجی و ایجاد 
مراکز اقامت موقت نظیر متل در راســتای پیوند با طبیعت، 

بخشی دیگر از مزایای این پروژه است.
علویان صدر افزود: عاوه بر این می توان بازارچه، کارگاه های 
صنایع دستی و حجره  های فیروزه تراشی را ایجاد کرد که این 

امر برای جوانان بسیاری زمینه اشتغال ایجاد می کند.

آستان/ نیک پندار: همزمان با جشن نیمه شعبان به همت 
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی برنامه ویژه تبلیغی انجام 
شد. به گفته حجت االسام عماد دخانی این ویژه برنامه عاوه 
بر فعالیت خادمیاران، تبلیغی اســت که از ابتدای وقوع سیل 
تاکنون در حال انجام بوده است. مدیر امور فرهنگی خدام و 
کارکنان ســازمان فرهنگی آستان قدس رضوی ادامه داد: در 
این ویژه برنامه ســه گروه تبلیغی تشکیل شده از یک خادم، 
یک مبلغ، یک مــداح اهل بیت و یک مربی کار با کودک به 
طور جداگانه به سه استان سیل زده اعزام و به انجام برنامه های 
متنوع و مختلف پرداختند. برنامه های فرهنگی آستان قدس 
رضوی در محل کمپ های اســکان ســیل زدگان کشــور با 
محوریت میاد امــام زمان)عج( برگزار شــد.  وی ادامه داد: 
تبرک به پرچــم، اهدای اقام متبرک رضوی و اهدای جوایز 
ویژه کودکان، برنامه های اصلی بود که این گروه ها در مناطق 
مختلف سیل زده انجام دادند و موجبات تشفی قلوب مؤمنین 
در این استان ها را فراهم کردند.حجت االسام دخانی ادامه داد: 

همچنین باحضور خادمان امام هشــتم)ع( و همزمان با شب 
میاد امام زمان)عج(، مراسم جشن ازدواج هشت زوج جوان 

لرستانی در منطقه سیل زده چم مهر برگزار شد. 
مدیر امور فرهنگی خدام و کارکنان سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی  به حضور خادمان رضوی در مراسم جشن ازدواج 
و عروسی هشت زوج سیل زده اســتان لرستان اشاره کرد و 
گفت: این زوج های جوان با کمک خیران و گروه های جهادی 
مراســم ازدواج خود را همزمان با شب میاد امام زمان)عج( 
برگزار کردند و خدام رضوی نیز که در منطقه جهت همدردی 
با مردم لرستان حضور داشــتند در این مراسم شادی مردم 
شــرکت و به رســم یادبود هدایای متبرک رضوی را به این 

زوج های جوان اهدا کردند.

 ویژه برنامه های فرهنگی در بازارهای رضوی
مدیــر امور فرهنگــی خدام و کارکنان ســازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضوی همچنین از ویژه برنامه این نهاد در 

مشهد خبر داد و  گفت: به مناسبت نیمه شعبان در سطح 
بازارهای رضــوی ویژه برنامه های فرهنگی اجرا شــد. وی 
اظهار کرد: به مناسبت شب و روز نیمه شعبان برنامه های 
فرهنگی همراه بــا آذین بندی و فضاســازی در بازارهای 

رضوی امام رضا)ع( برگزار شد.
وی ادامه داد: 10 برنامه ویژه نیمه شعبان امسال با همکاری 

مدیریت بازارهای رضوی آستان قدس رضوی برگزار شد.
دخانی افزود: برنامه جشن هم  عهدی شامل برگزاری مراسم 
جشن در مسجد یا نمازخانه در بازارهای رضوی، برنامه عیدانه 
شامل ایجاد ایســتگاه های توزیع شکات، شیرینی و شربت 
و برپایی میز معرفی و فروش کتاب های موضوعی انتشــارات 
به نشــر در قالب برنامه ره نما ازجمله برنامه هایی است که در 

این ایام انجام شد.
مدیر امور فرهنگی خدام و کارکنان سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضــوی افزود: همچنین ویژه برنامه گلپوش دختران و 
بانوان با موضوع ترویج عفاف و حجاب توسط مرکز امور زنان 

و خانواده در بازارهای رضوی اجرا شد.
وی ادامــه داد: گروه هــای ســرود آوای رضــوان مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی نیز در سطح بازارهای 

رضوی در شب و روز نیمه شعبان اجرای سرود داشتند.
دخانــی عنوان کــرد: کســبه بازارهای رضــوی به صورت 
دســته جمعی در برنامه قرار عاشقی ســاعت 20 شب نیمه 
شعبان صلوات خاصه را قرائت کردند. اجرای پرده خوانی و ارائه 
تخفیف بازاریان به مناسبت نیمه شعبان از دیگر برنامه های 

بازاریان بود.

نخست وزیر پاکستان به حرم مطهر رضوی مشرف شد
نخســت وزیر پاکســتان به همراه هیئتی از 
مدیران این کشور به حرم مطهر رضوی مشرف 
شد. عمران خان، نخســت وزیر پاکستان روز 
گذشته در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی 
با همراهی ســیدرضا فاطمی امین، قائم مقام 
تولیت آســتان قدس رضوی به زیارت بارگاه 
منور امام علی بن موســی الرضا)ع( مشرف 
شد.نخســت وزیر پاکســتان پس از زیارت 
مرقــد نورانی امام رضا)ع( با حجت االســام 
والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی 
در تــاالر والیت حرم مطهر رضــوی دیدار و 

گفت وگو کرد.

نخست وزیر پاکستان در این تشرف همچنین 
از موزه قرآن و نفایس آســتان قدس رضوی 
بازدیــد کرد.گفتنی اســت؛ عمــران خان، 
نخســت وزیر پاکســتان به دعوت رئیس 
جمهور برای ســفری دو روزه به ایران سفر 
کرده است، اما پیش از تهران و در نخستین 
گام از سفر خود، برای زیارت امام رئوف وارد 

مشهد مقدس شد.
پاکســتان بیش از 210 میلیون نفر جمعیت 
دارد که از این تعداد بیش از 200 میلیون نفر 
مسلمان شیعه و سنی هستند، اما همه آن ها 

نسبت به امام رضا)ع( ارادت ویژه ای دارند.

طراحیمجموعهگردشگریبندگلستانمشهدتکمیلشد
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توسط شرکت مهندسان مشاور رضوی 

نگاهی به فعالیت های سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در نیمه شعبان
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى با ارزيابى كيفى
 شماره 814/01/3851  (نوبت  اول) شماره مجوز 1398,351

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ﹝﹠︴﹆﹥︠   ︎﹩﹚﹞ ️﹋︣ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︫ 
﹞︀ره ٢ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : وا﹎︢اری  ︖﹞﹩ اداره ا﹝﹢ر︻﹞﹙﹫︀ت ︑︀︨﹫︧︀ت ا﹡︊︀ر ﹡﹀️︫ 

 ︀ ︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹠︡ی ﹝︺︐︊︣ و ﹝︣︑︊︳︋  ﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣  و︮﹑﹫️  ر︑︊﹥︋  ︑︀ر﹞،﹙️ و﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹏ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ : دار﹡︡﹎︀ن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮ 
︀دره  ︊︤، ۴- ا﹝﹢ر ︑︀︌ و ︑﹊︓﹫︣ ، ۵- ا﹝﹢ر ︑︀︨﹫︧︀︑﹩ ) ،︮  ︡﹝︀ت ﹁︱︀ی︨  ︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ، ٣- ﹡﹍︡اری و︠  ︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ( ١- ︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری ، ٢-︠   ︫︡﹫︀︑ ︀ی﹨︡﹋
ازاداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ، ﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ﹁︣م ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ و ﹁︣م ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ︋︡ا︫︐﹩ ، ا﹞﹠﹩ و ز﹞ ️︧﹫︴﹩ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ردو﹝﹫﹟ 
 ︀﹡︀﹝﹫ ﹢م ا︑︀ق ٣٠٩  وا︡ ا﹝﹢ر︎  ︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ︵︊﹆﹥︨   ︎﹩﹚﹞ ️﹋︣ ﹙﹢ار︗︀﹡︊︀ز ︗﹠﹢︋﹩︫  ︖︀د-︋  ﹙﹢ار︨   ︋- ︪︡﹞ : آدرس ﹤  ︋ ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︡ت﹞ ﹤  ︋﹩﹎آ ️︋﹢﹡

. ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ٩-٣٧۶٣٠٧٠٠ ﹟﹀﹚︑ ︀︋ ︀︣ا︗︺﹥ و﹞ ︀﹨و ﹇︣ارداد
﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹈﹙﹥ ای     ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ١٠٧/٠٢۴/٧١٢/۴٣٠ر︀ل   

﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ٣/۶۴٠/۴٩۴/٢۴٩ ر︀ل  
﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ︫︀﹝﹏ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀︨︣ ﹝﹢ارد ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹀︀د ﹝︀ده ۴آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝︭﹢ب ٠٩/٢٢/١٣٩۴ ﹋﹥ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︡ت  ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه﹞ ︣︋︋︣ا ️︋﹢﹡ ﹈ ︡ا﹋︓︣ ︋︣ای ︡ت﹞ ﹟︡ت ا︻︐︊︀ر آن ﹡﹢د روز (٩٠) و ا﹞
﹝︡ت ا︗︣ای ﹋︀ر: دو ︨︀ل ︫﹞︧﹩

﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر ︀پ دو﹝﹫﹟ ﹡﹢︋️ آ﹎﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ﹨﹀︐﹥ (﹨﹀️ روز) ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/١١
︑︀ر ︑︧﹙﹫﹛ ﹁︣م ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ : ازآ︣︠﹟ روز ︑﹢ز︹ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹝︡ت دو ﹨﹀︐﹥ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/٢۴

﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢١(︨︀︻١۶️).  ︫﹤ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭︀ت : روز︨  ﹫︪﹠︀د ﹨︀︋   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، ︵︊﹆﹥ ︀رم  ︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ﹝﹠︴﹆﹥︠   ︎﹩﹚﹞ ️﹋︣  ︫، ︊ ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٣/٢٢/ ١٣٩٨︨︀︻️ ١٠︮  ︀﹋︀ت : روز ︀ر︫   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن︋ 

(.﹤﹆︴﹠﹞ ︣︡﹞ د﹁︐︣﹋︀ر )
﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀ : ︋﹥ ﹝︡ت ٩٠ روز از ︑︀ر ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات ا︨️.
﹝﹏ ا︗︣ای ﹋︀ر : ︫︨︣︐︀ن ﹨︀ی ﹝︪︡ ﹝﹆︡س و ﹢زه ﹨︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹝﹠︴﹆﹥

                                                                                                                          www.iets.mporg.ir        www.monaghese.niopdc.ir    :️︀︨ آدرس
︪️ و رو) ︫︣ا︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︐﹆︀︲﹩ :١- ارا﹢︭︑ ﹤︣ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩.( ﹋︍﹩︎ 

︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ،  ︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ( ١- ︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری ، ٢-︠   ︫︡﹫︀︑ ︀ی﹨︡﹋ ︀ ︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹠︡ی ﹝︺︐︊︣ و ﹝︣︑︊︳︋  ﹑﹫️ ر︑︊﹥︋  ٢- ارا﹢︭︑ ﹤︣ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮ 
٣- ﹡﹍︡اری و ︠︡﹝︀ت ﹁︱︀ی ︨︊︤، ۴- ا﹝﹢ر ︑︀︌ و ︑﹊︓﹫︣ ، ۵- ا﹝﹢ر ︑︀︨﹫︧︀︑﹩ ) از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ، ﹋︀ر ور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ( ﹋︍﹩ ︎︪️ و رو)

︣﹋️ ﹝﹠︡رج در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩   ︫﹩︐︊︔ ﹩﹎آ ︣﹢︭︑ و(️﹋︣  ︫︦﹫︨︃︑) ﹩︐︊︔ ﹩﹎آ ︣﹢︭︑ ﹤٣- ارا
︣﹋️ ﹝﹠︡رج در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩  ) ︣﹋️ و ︑︭﹢︣ آ﹎﹩ آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات ︔︊︐﹩︫  ۴- ارا﹢︭︑ ﹤︣ آ﹎﹩ ︔︊︐﹩ آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 

۵- ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︧︐﹠︡ات ا︻﹑م ︫︡ه در ︋﹠︡﹨︀ی ( ا ا﹜﹩ ۴) ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ︋︣ا︋︣ ︋︀ ا︮﹏ ( ﹝︱︣ی ) ︋︀︫︡.   ۶- ارا﹢︭︑ ﹤︣ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︫︣﹋️.
︡ه در ﹁︣م ﹨︀ی ︑﹢﹙﹩  و ﹝︡ارك  ︣ ا︨︀س ﹁︣م ﹨︀ی در︀﹁︐﹩ (︡ا﹇﹏ ۵٠ ا﹝︐﹫︀ز ﹋﹫﹀﹩ ) ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ذ﹋︫︣  ﹥ ا︣از ا﹝︐﹫︀ز ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار︋ 
︣ا︳ ( ا︠︢ ︡ا﹇﹏ ۵٠ ا﹝︐﹫︀ز ﹋﹫﹀﹩ )︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت   ︫﹟︡︗︣ان ا﹇︡ام و ︵﹩ د︻﹢ت ﹡︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩، از وا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︋︀ارز ﹤ ︡ه ﹡︧︊️︋   ︫️﹁︀در

︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آورد.
  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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آگهى عمومى مناقصه يك  مرحله اى شماره  1/ 98
﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: بنياد شهيد و امور ايثارگران استان زنجان

﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥:
ميزان سپرده شركت موضوع

شماره مناقصهدر مناقصه به ريال

انجام خدمات پشتيبانى اعم از امور خدمات نظافتى و سرويس و 
خدمات پذيرايى ساختمانهاى تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران 

استان زنجان
340/000/00098/1

﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د:
︫ــ︣﹋︐︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر  آ﹎﹩ (٩٨/٠١/٣١) ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ﹉ ︫ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ 

. ︡﹠︀﹝﹡  ا︨﹠︀د ا﹇︡ام ️﹁︀︣ان ﹡︧︊️ ︋﹥ در︀د ا︐︨ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ٩٨/٠٢/٠٨ از
ــ﹥ ادرس                                    ــ︐︀د ا︣ان ︋  ﹝ــ﹏ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ : ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️ ︨ 

(  www.setadiran.ir)
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/٠٢/١٨  ﹫︪﹠︀دی:  ︑︀︎︀︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫  ﹝﹙️ ︑﹊﹞﹫﹏ و ارا﹥ ا︨﹠︀د و ﹇﹫﹞️︎ 

︫︡︀  ︋﹩﹞
ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/٠٢/١٩                   ︫︕﹠ ︀︻️ ١٠ روز︎  ﹫︪﹠︀دی :︨  ︑︀ر ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت و ﹇﹫﹞️︎ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞
ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ارا﹥ ︫︡ه ︵︊﹅ ︸﹢ا︋︳ و ﹝﹆︣رات ︋﹥ و︥ه ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت و آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  

۴٣٧٩۵٠ ﹩﹎و ﹡﹫︤ ︲﹢ا︋︳ دا︠﹙﹩ ︋﹠﹫︀د ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.                                                    ︫﹠︀︨﹥ آ ﹤︵﹢︋︣﹞
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 دوشنبه 2 اردیبهشت 161398 شعبان 1440 22 آوریل 2019   سال سی و دوم   شماره 8946 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

دستور رئیس جمهور برای کاهش رسوب ۸۵ هزار کانتینر کاال در گمرکات       مهدی میراشرفی  رئیس کل گمرک گفت:  رئیس جمهور روی این پیشنهادها دستور رسیدگی و تسهیل امور را 
داده اند. بر این اساس »صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت برای کاالهای رسیده به کشور«، همچنین »افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیۀ کاالها و عدم نیاز به تمدید مجوز 

ثبت سفارش، درصورت رسیدن کاال به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی«، برای اقدام به وزیر صمت ارجاع شده است.

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

رئیس کل بانک مرکزی جزئیات تأثیر اجرای عملیات 
بازار باز را اعالم کرد

رئیــس کل بانــک مرکزی با انتشــار 
یادداشــتی در فضای مجازی جزئیات 
تأثیر اجرای عملیات بازار باز را اعالم کرد.
عبدالناصر همتی در این یادداشت اعالم 
کرد: عملیات بــازار باز، امکان معامالت 
اوراق بهادار دولت را بین بانک ها و بین 
بانک مرکــزی و بانک ها فراهم می آورد، 
نکته بســیار مهم این است که در واقع 
اوراق بهادار دولتی را مشخص وبه دارایی هایی بدون ریسک تبدیل می کند، ولی 

همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.
 به بیان دیگر، آنچه تالش برای اجرای آن است، شکل پیشرفته عملیات سیاست 
پولی است که همزمان نه تنها معامالت اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک ها 
را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد 
کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختاریافته ای به نرخ سود خواهد داد تا 

نرخ ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.
بدون این دامنه، آشفتگی زیادی در نرخ های بین بانکی ممکن است به وجود آید، 
که با ترتیباتی که گفتم این مشکل به وجود نخواهد آمد و بانک مرکزی خواهد 

توانست با قدرت سیاست های خود را اجرا کند.

 ابالغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان
 با حداقل افزایش ۴۴۰ هزار تومانی

مصوبه افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ ابالغ شد. بر 
اســاس ماده یک این آیین نامه، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 
۱۳۹۸، هجده درصد )۱۸%( نسبت به سال ۹۷ افزایش می یابد. حداقل افزایش 
حقوق نسبت به سال ۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال )۴۴۰ هزار تومان( 

کمتر نخواهد بود.

شرط و شروط های موفقیت عملیات بازار باز چیست؟ 
 عملیــات بازار باز کنترل حجم پول در گردش از طریق خرید و فروش در اوراق 
بهادار دولتی یا بانک مرکزی اســت که میزان مشــخصی از حجم پول های در 
گردش را با فروش اوراق به مردم به بانک مرکزی منتقل می کند، این اوراق که به 
صورت یکساله در اختیار مردم قرار داده می شود بسته به سود پیشنهادی با ایجاد 
انگیزه در خرید اوراق جایگزین پول نقدی می شود که در دست مردم قرار دارد، 
در واقع پولی که در سبد خانوارها بود با اعطای اوراق در ذخیره پولی کشور جای 
داده می شــود، قطعاً سود اوراق باید منجر به جلب نظر مردم شود واین طرح به 

صورت مستمر تداوم داشته باشد.
موفقیت عملیات بازار باز بسته به تداوم آن است، از این رو توقف آن در سال آینده 
چندان به صالح نبوده و نمی تواند مثمر ثمر واقع شود. عملیات بازار باز در همه 
دولت های توسعه یافته دنبال می شود، در واقع در سال آینده بخشی از اوراق بهادار 
قدیمی از دســترس خارج و اوراق بهادار جدیدی جایگزین آن می شود، قطعاً در 
صورت کنترل کسری بودجه و سایر مخارج دولتی فشار نقدینگی بر اقتصاد کم 

می شود و طرح عملیات بازار باز موفق خواهد بود.
فشارهای نقدینگی که منجر به افزایش تورم شده موضوع مهمی است که باید به 
صورت جدی توسط دولت ها دنبال شود، کنترل نقدینگی سابق بر این از طریق 
افزایش نرخ بهره انجام می شد تا این موضوع منجر به پس انداز مالی شود، امروز 
نرخ بهره کاربرد کمتری نسبت به سابق دارد؛بنابراین دولت ها از عملیات بازار باز 
وخرید و فروش اوراق بهادار استفاده می کنند، با توجه به اینکه عملیات بازار باز در 
کشورهای توسعه یافته جواب داده است، موضوع نگران کننده ای نیست وکنترل 

تورم با آن اثبات شده است.
موضوع نگران کننده درعملیات بازار باز آن است که وجوهاتی که از فروش اوراق 
بهادار حاصل می شود مبنای اعتبارات دولتی قرار بگیرد و محل تأمین بودجه های 
جاری دولت شود؛ یعنی اوراق بهادار به قصد تأمین مخارج دولت فروخته شود. 
زمانی عملیات بازار باز محقق می شــود که بــه قصد افزایش ذخیره پولی بانک 

مرکزی به فروش برسد.
یعنی رشد نقدینگی در چند ماه گذشته به گونه ای بوده که نسبت آن به تولید 
ناخالص داخلی از ۱۰۷ درصد نیزگذشته است که تورم زاست؛ بنابراین عملیات 
بازار باز در صورت اجرای صحیح آن می تواند منجر به کاهش نقدینگی شــود و 
در کاهش و کنترل تورم مؤثر باشد، اگر عملیات بازار باز بتواند با نرخ سود قابل 
توجهی به مردم عرضه شود و مورد استقبال عموم قرار بگیرد، قطعاً آثار مفیدی 

در کاهش تورم به دنبال خواهد داشت.

خبر

 اقتصاد/ زهرا طوسی  ســیل ملخ هایی که 
از شبه جزیره عربســتان و از طریق دریا به ایران 
لشکرکشی کرده اند، امنیت محصوالت غذایی 6 
استان جنوبی کشــورمان به مساحت ۳۰۰ هزار 
هکتــار را تهدید می کنند، محصوالتی که ارزش 
ریالی آن ها افزون بــر ۱25 هزار میلیارد تومان 

برآورد می شود. 

  تهدید جهانی در مسیر ایران
5۹ کشــور در معرض هجوم ملخ ها هســتند و 
به همین خاطر در ســازمان خواربار جهانی فائو 
کنوانسیونی به نام سواک شکل گرفته که ایران 
نیز از اعضای آن به شمار می رود. آن طور که فائو 
اعالم کرده وضعیت ایران در رابطه با تهدید ملخ ها 
از زرد به نارنجی تغییر کرده است. هر چند هنوز 
زنگ خطر قرمز برای کشور ما به صدا در نیامده، 
ولی هشدار فائو به این معناست که حمله ملخ ها 
و گستردگی آن می تواند آسیب جدی به باغ ها و 

مزارع وارد کند 
کانون این ملخ ها در شــرق آفریقا بوده و مسیر 
حرکت خود را از دریای سرخ به سمت عربستان 
و از آنجا به سمت کشور ما آغاز کرده اند. ملخ های 
صحرایــی کــه از هشــت بهمن ماه از ســمت 
کشورهای عربستان، قطر و عمان به سوی کشور 
ما گسیل شــده اند، در سیر حرکتی خود دامان 
دیگر کشــورها نظیر پاکستان، مراکش، سودان، 
الجزیره و کشــورهای جنوب غرب آســیا را نیز 

خواهند گرفت.

  آمادگی دستگاه های مختلف برای مقابله
هر چند دستگاه های مربوط از آمادگی برای مقابله 
با این آفت برای کاهش خسارت های احتمالی آن 
به اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی سخن گفته 
و اعالم کرده اند تا کنون در ۴5 هزار هکتار مبارزه 
جدی انجام شده، ولی طبق اعالم مدیران جهاد 
کشاورزی موج دوم ورود این آفت ویرانگر که در 
اردیبهشت ماه با شدت بیشتری صورت می گیرد، 
نیاز به تدابیر جدی تری برای نابودی دارد. گفته 
می شود که این بار حمله ملخ ها بین 5 تا ۱۰ برابر 
شدید تر از بهمن ماه سال گذشته است که شاهد 
نخســتین موج حمله در هفت نقطه کشورمان 

بودیم.
پیش بینی فائو آن اســت که در اردیبهشــت  با 
تراکم های بسیار باالتری از هجوم ملخ ها به ایران 
نســبت به آنچه تا کنون شــاهد بوده ایم، مواجه 
خواهیم شد. علت هم آن است که 2۰ دسته ملخ 
در ساحل دریای سرخ عربستان و تا یمن مستقر 
هستند که هر دسته بین 2۰ تا ۱5۰ میلیون ملخ 
را شامل می شوند. عالوه بر آن در مناطق مرکزی 
عربســتان نیز هفت تا  هشت دسته ملخ مستقر 
اســت که طبق اطالعات فائو مقصد همه آن ها 

ایران است.

این ملخ ها که در مســیر حرکت خود زمین های 
زراعی خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب 
کرمان و سیستان و بلوچستان را مورد حمله قرار 
داده اند، به این خاطر خطرناک هستند که هر نوع 
سبزینه ای را کامل می خورند، چنان که در سال 
۱۳۴۰ پوشــش گیاهی بالغ بر 2 میلیون و 5۰۰ 
هزار هکتار زمین را از بین برده و موجب قحطی 

در کشور شدند.

  مبارزه ملی با بودجه های استانی
البته طبق شواهد کشور ما هر 5 تا 6سال شاهد 
حمالتی از سوی ملخ ها بوده، ولی با شدت و تراکم 
کمتر نه در چنین سطح گسترده ای که نیمی از 
کشور را درگیر خود کند. با این تفاسیرهنوز بودجه 
مبارزه با این آفت مصوب نشــده و استانداران از 
محل بودجه های اســتانی خود مشغول مبارزه با 

این پدیده هستند.
بر اساس اعالم مسئوالن، برای مبارزه و جلوگیری 
از بروز خســارت جدی به مزارع کشاورزی ناشی 
از شــیوع این آفت، نیاز به حداقل بیش از ۱2۰ 
میلیارد ریال نقدینگی است که از ستاد مدیریت 
بحران درخواســت شــده اســت. وزارت جهاد 
کشاورزی می گوید؛ اگر اعتبارات الزم تخصیص 
یابد تا آخر تیر می تواند هجوم ملخ های صحرایی 
را دفــع کند بدون آنکه آســیبی به محصوالت 

کشاورزی برسد. 

  30 درصد از محصوالت زراعی و باغی 
در معرض خطر

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرده که 
وظیفه مبارزه با ملخ بر عهده دولت است و در این 
6 اســتان اعالم آماده باش و اقدامات برای دفع 
آفت انجام شده است. به گفته محمد رضا درگاهی 
یک درصد از ســطوح زراعی و باغی کشور یعنی 
۳۰ درصد از محصوالت زراعی و باغی مورد تهدید 
هستند که برای حفظ آن ها عملیات مبارزه با ملخ 
صحرایی در ۳۸ هزار هکتار از اراضی 6 اســتان 

جنوبی کشور اجرایی شده است.
 وی در عین حال تأکید کرده با وجود نامه نگاری و 
درخواست وزیر جهاد کشاورزی در سال گذشته با 
وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران در این باره، 
این درخواست بی پاسخ مانده است، با گسترده 
شــدن هجوم ملخ ها نیاز است که هر چه زودتر 
اعتبار الزم ۱۰ میلیارد تومانی برای قوت گرفتن 
حجم مبارزه با این آفت تأمین شــود تا ملخ ها با 

حداقل خسارت دفع شوند.

  لزوم مبارزه مستمر با گونه همه چیز خوار
شفیع ملک زاده رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران 
در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه با یک 
آفت همه چیز خوار مواجه هستیم، گفت: با وجود 
اینکه به محــض ورود ملخ ها و در همان مراحل 

ابتدایی با آن ها مبارزه شــده، ولی به دلیل اینکه 
با سمپاشی تا ۹5 درصد جمعیت این ملخ ها تلف 
شــده و 5 تا ۱۰ درصد تخم ها باقی می ماند باید 
مبارزه به صورت مســتمر تا دفع کامل این آفت 
ادامه داشــته باشد، زیرا هر ملخ می تواند ۳۰۰ تا 
۴۰۰ تخم بگذارد و تنها با ادامه فرایند سمپاشی 
و معدوم کردنشان امکان دفع آن ها وجود خواهد 

داشت.
وی با اشاره به اینکه برای مبارزه با این ملخ های 
خطرناک باید ۱5۰ تا 2۰۰ هزار هکتار از اراضی 
جنوب کشــور سمپاشــی شــوند، تأکید کرد: 
دسته های پر تراکم این ملخ ها هر نوع سرسبزی 
اعم از علوفه، غالت، صیفی جات، درختان و حتی 
علف های هرز را که در مســیر خود ببینند مورد 

هجوم قرار داده و از بین می برند.

  ملخ ها جنوب ایران را 
می خورند

ملــک زاده بــا اشــاره بــه اینکه 
خوابیدگی  ســبب  بارندگی هــا 
محصوالتی مانند گندم شــده و 
آفــات و امراض قارچی ناشــی از 
رطوبت نیز مزارع و باغات کشاورزی 
را تهدید می کنــد، تأکید کرد: تا 
ملخ ها جنوب ایــران را نخورده اند 
دولت باید هر چه زودتربرای تأمین 
اعتبــار مبارزه با آفــت ملخ اقدام 
کند تا از این نظر آسیب جدی به 

محصوالت کشــاورزی نرسد، چرا که با هر گونه 
کوتاهــی آن هم در فصل برداشــت محصوالت 
اساسی مانند گندم و غالت که پیش بینی می شود 
عرضه آن ها به دالیل مختلفی نظیر سیل، آفات 
و امراض یاد شده کاهش پیدا کند، ممکن است 
حجم تولیدات کفاف پاسخگویی به موقع تقاضای 

بازار را نداشته باشد.
ملک زاده با بیان اینکه زمین های زراعی و باغات 
در جنوب کشــور جزو زمین های پر محصول و 
حاصلخیز محسوب می شوند، یادآور شد: طیف 
وســیعی از مزارع ما در جنوب گندم و جو است 
که در سطح گسترده ای از زمین های کشاورزی 
کشت می شود، هرمزگان قطب تولید لیمو ترش 
و انبه اســت با وجود این زمین های کشــاورزی 
این استان به کشــت محصوالت خارج از فصل 
شــامل گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، بادمجان، 
فلفــل دلمه ای و کدو اختصــاص دارد که نقش 
بسزایی در تنظیم بازاراین محصوالت و همچنین 
جلوگیری از افزایش قیمت ها در ســطح کشور 
دارنــد، همچنین در فارس کــه در تولید انواع 
غالت و مرکبات رتبه اول تا ســوم کشــور را به 
خود اختصاص داده است انواع محصوالت غذایی 
می توانــد مورد هجمه قرار بگیــرد، از جایی که 
ملخ ها حتی به درختان نخل هم رحم نمی کنند، 

در خوزســتان نخلســتان ها، 
حتی  و  خرمــا  محصــوالت 
برگ ها و چــوب درختان نیز 
از گزنــد این آفــات در امان 
نخواهند بود، در بوشــهر نیز 
خرما و صیفی جــات، گوجه، 
خیــار، خربزه و طالبی ممکن 
اســت مورد حملــه این افت 

باشند.
به گفتــه وی، این روزها فصل 
برداشــت محصوالت جالیزی 
اســت و حجم قابل توجهی از 
این محصــوالت در هفته های 
آینده آماده ورود به بازار مصرف 
می شوند. بروز سیالب در جنوب کشور که یکی 
از مهم ترین قطب های تولید محصوالت کشاورزی 
است هزاران هکتار زمین کشاورزی را نابود کرده و 
حاال در صورت صدمه به محصوالت سایر نقاط در 
معرض آفت ملخ، تأمین نیاز بازار داخلی با مشکل 

جدی مواجه می شود.
 گفتنی است اگر اعتبارات الزم به موقع اختصاص 
داده نشــود، تمام مزارع و باغات 6 استانی که در 
موج نخست از حمله ملخ ها در امان ماندند نابود 

خواهند شد. 
عالوه بر این اســتان ها ملخ ها بــه طور قطع به 
دیگر مناطق یورش می برند و اســتان های یزد، 
اصفهان، خراسان جنوبی و شمال کرمان نیز در 
معرض خطر قرار می گیرد. اســتان هایی که بار 
اصلی تولیدات زراعی و باغبانی کشور را بر دوش 
می کشند. به این ترتیب باالی ۴5۰ هزار میلیارد 
تومان محصوالت کشاورزی خسارت خواهند دید.

  گزارش فائو درباره خطر ملخ ها برای 
امنیت غذایی جهان

سازمان خواربار جهانی فائو در جدیدترین گزارش 
خود از ملخ های صحرایی که اخیراً به 6 اســتان 
جنوبی کشورمان حمله کرده، گزارش داده است.

دفتر ویژه ملخ صحرایی در سازمان خواربار جهانی 

که به صورت کامل شرایط ملخ های صحرایی را 
در جهان کنترل می کند و مسیر حرکت آن ها و 
خسارت هایی که احتماالً به بار می آورند را هشدار 
می دهد در گزارش خود گفته اســت: براســاس 
کنترل های شدیدی که در سطح بیش ار ۸۰ هزار 
هکتار انجام شده ملخ های صحرایی در دو طرف 

دریای سرخ در حال ازدیاد هستند.
عالوه بر این دومین نسل در برخی سواحل سودان 
و عربســتان در حال زیاد شدن است و به تدریج 

گروه ها و گله های بزرگ تری را شکل می دهند.
در گزارش فائو آمده اســت: برخی از این گروه ها 
به سمت عربستان حرکت کرده و در ماه مارس 
تخم گذاری کردند، در جنوب غرب آسیا گروه های 
بزرگ تر و تعدادی گله ها در سواحل جنوب ایران 
هستند و پایان مارس آنجا از تخم بیرون آمدند. 
گروه های بزرگ تری حداقل یک گله در منطقه 
الجاسم در جنوب غرب پاکستان در اواسط مارس 
دیده شده که آنجا تخم گذاری کرده اند. عملیات 
کنترلی در هر دو کشور با شدت بیشتری انجام 

می شود.
براساس گزارش فائو در ماه آوریل تعداد ملخ ها در 
دو طرف دریای سرخ کاهش می یابد، اما جمعیت 
آن ها در داخل عربستان و همچنین جنوب ایران 
و جنوب غرب پاکســتان افزایش زیادی خواهد 
یافت که برخی از آن ها در نهایت گله های بزرگ تر 
یا چند گله کوچک تر را تا آخر ماه می تشــکیل 
خواهند داد. گله های بزرگ تر ممکن است در دره 

نیل در شمال سودان نیز ظاهر شود.
در شــمال غرب آفریقا گله هــای کوچک تر ملخ 
در مناطق جنــوب کوه های اطلس در مراکش و 

الجزیره ظاهر خواهند شد.
فائو هشدار داده که همه کشورها باید نسبت به 
مراقبت هــای الزم در برابر ملخ های صحرایی هر 

جایی که الزم باشد اقدام جدی به عمل آورند.
ملخ صحرایی آفت بســیار خطرناکی اســت که 
شیوع آن در قالب گله های چندین  ۱۰ میلیونی 
برای کشــاورزی و امنیت غذایی جهانی بســیار 

خطرناک است. 

چرا با وجود تأیید وزیر جهاد، اعتبار مقابله با تهاجم حشرات هنوز پرداخت نشده است؟

سیل ملخ پشتِ بند  بودجه!

 گفتنی است اگر 
اعتبارات الزم به 
موقع اختصاص 
داده نشود، تمام 
مزارع و باغات 
6 استانی که در 
موج نخست از 
حمله ملخ ها در 
امان ماندند نابود 
خواهند شد

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

هوشنگ شجری / عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

                                                                ﹩﹊︤﹫﹁ ️︸︀﹀ ︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹝﹢ر﹁
︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی  در         ﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت و آ﹝﹢زش ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︠ 

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ــ﹩ و ﹝︣ا﹇︊︐﹩  ︠ــ﹢د را از﹊︤﹫﹁ ️︸︀﹀ ــ︣ دارد ا﹡︖ــ︀م︷﹡
︳و ﹝︣ا﹇︊︐﹩ وا︗︡ ︫︣ا ️︸︀﹀ ︡رج ︋﹥ ﹝﹢︨︧︀ت﹠﹞ ︳و ︋︀ ︫︣ا ﹩﹞﹢﹝︻

 : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︫︣ا                                    .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار 
ا﹜︿) ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات  از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری  روز 

دو︫﹠︊﹥  ١٣٩٨/٢/٩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
 ﹏︮︀﹁︡ – ︣ی︐﹡﹑﹋ ︡﹫ــ ︤ر﹎︣اه︫   ︋– ︡ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︪ــ ﹏﹢︑ و ️﹁︀در ﹏﹞ (ب
﹝﹫ــ︡ان ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︗︀د – ﹝︣﹋ــ︤ ︑﹆﹫﹆︀ت آ﹝ــ﹢زش ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ 

 ﹩﹇﹢﹆ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی – اداره ا﹝﹢ر
︊︮ ︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ٩٨/٢/١٠ ︨︀︻️ ١٠︐﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︋︀ز پ)︑︀ر

ت) ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ : ۵-٣٨٧١٧٠٧١-٠۵١  دا︠﹙﹩ ٣١١ و ٣٠٩ 
رــ︀ل                                                            ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ﹝︊﹙ــ︼  ﹝︺ــ︀دل   : ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︨ــ︍︣ده  ﹝﹫ــ︤ان  ث) 
﹥ ﹡︀م ﹝︣﹋︤  ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹈ ︀ ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︮ ﹤ (︨﹫︭︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل )  ﹋﹥︋ 
﹞︀ره  ﹥ ︧︀ب ︗︀ری︫   ︋︤وار ︀  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑﹆﹫﹆︀ت آ﹝﹢زش ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︠ 

٧٧٠٢۶۶٧٨٠   ﹡︤د ︋︀﹡﹈ ﹋︪︀ورزی ︋﹥ ﹡︀م ︨︀ز﹝︀ن ︑﹆﹫﹆︀ت، آ﹝﹢زش و ︑︣و︕ ﹋︪︀ورزی 
︑︊︭︣ه : ﹨︤﹠﹥ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د

﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت وآ﹝﹢زش ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۰
۸۴
۰

       

﹤﹫﹑ ︮ا
 ︣﹢﹋ ︋︣ق ︀︐﹊ ️﹋︣︀ی  ︑︽﹫﹫︣ات  ︫ــ﹨ ﹩﹎︣و  آ﹫︎
﹎﹠︀︋︀د ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/١/٢٨ ا︫︐︊︀﹨︀ ز﹨︣ا دوز﹡︡ه ︀پ 
︫ــ︡ه  ﹋﹥ ز﹨︣ه دوز﹡︡ه  ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و 

.︫︡︀  ︋﹩﹞  ﹫ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︮  /ع
۹۸
۰۰
۸۳
۴

︣داری  آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه︫ 
﹋︀︫﹞︣﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ز﹝﹫﹟

︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷ــ︣ دارد ــ﹉ 
﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ ﹝﹙﹊﹩ ︫︪︡ا﹡﹌ ︎﹑ک ︔︊︐﹩ 
٣٠٢۶/۴٣/۵٣۴٢ ا︮﹙ــ﹩ ︋ــ︀ ﹋︀ر︋ــ︣ی 
﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ وا﹇ــ︹ در ︠﹫︀︋ــ︀ن ﹝﹠︐︷ــ︣ی 
︗﹠﹢︋﹩، ﹝﹠︐︷︣ی ︗﹠﹢︋﹩ ٧، ︋﹫︧️ ﹝︐︣ی 
︎︪ــ️، ︋﹥ ﹝︧ــ︀️ ٢٠۴/۶ ﹝︐ــ︣ ﹝︣︋︹ 
ــ﹥ ﹁︣وش  را از ︵︣ــ﹅ ﹝︤اــ︡ه ﹋︐︊ــ﹩︋ 

.︡﹡︀︨︣︋
 ️﹁︀ــ️ در︗ ︡﹠﹡ــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞
ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ 
 ــ︀ر︑ ﹜︽︀ــ️   ٩٨/٢/١٠  ــ︀ر︑ از 
﹥ ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی   ︋٩٨/٢/١٩

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ۵۵٢٢٩٨٩٩ – ۵۵٢٢٧٧٠١-۴
︣داری ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸
۰۰
۸۲
۳

️ اول
︋﹢﹡

شركت سامان داروى هشتم
 ﹟﹫﹞︀︑ ﹤ در ﹡︷ــ︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
دو د︨ــ︐﹍︀ه ︨ــ︣د︠︀﹡﹥ ︋ــ︀﹐ی 
از   EPC ︮ــ﹢رت  ︋ــ﹥  ︮﹀ــ︣ 
︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ا﹇︡ام 
 ️︗ ️︨ا﹨︪ــ﹞﹠︡ ا﹢︠. ︡︀﹝﹡
در︀﹁ــ️ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋ــ﹥ آدرس 
﹝︣ا︗︺ــ﹥   samandaroo.com

. ︡﹫︀﹝﹡

/ع
۹۸
۰۰
۸۰
۸

︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨٧ ر﹡﹌  ــ﹢اری︎  ﹢دروی︨  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
﹡﹆ــ︣ه دای ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴۵۵س٩١ 
︀︨ــ﹩  ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2316596 و︫  ا︣ان ١٢︫ 
S1412287711747 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︋ــ︤اد ﹝﹞︡زاده 
︋﹙ــ︡اش ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۰
۷۹
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹩﹝︑︀ ﹉︣ا﹡ــ﹁ ︉﹡︀︖﹠ــ﹩ ا﹚﹫︭︐﹛ــ︡رک ﹁︀رغ ا﹞
︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ۴٣ ﹁︣ز﹡︡ ﹇︣︋ــ︀ن ︮︀دره از 
﹝︪ــ︡ در ﹝﹆︴ــ︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︎﹫﹢︨ــ︐﹥ ر︫ــ︐﹥ 
︀دره از وا︡ دا﹡︪﹍︀﹨﹩   ︮﹩︨︀﹠  ︫️︧د︋﹫︣ی ز
۴٣٢٧٧/د-٨٣/١١/١۵  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   ︪︡ــ﹞
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
ــ﹥  از ︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ا︮ــ﹏ ﹝ــ︡رک را︋ 
﹡︪ــ︀﹡﹩:  ︋ــ﹥   ︪︡ــ﹞ ا︨ــ﹑﹝﹩  آزاد  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
︨ــ︀ز﹝︀ن  ا﹝︀﹝﹫ــ﹥۴٢  ا﹝︀﹝﹫ــ﹥،  ︋﹙ــ﹢ار   ︪︡ــ﹞
اداره   ︡ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︪ــ آزاد  دا﹡︪ــ﹍︀ه  ﹝︣﹋ــ︤ی 
﹡﹞︀﹫ــ︡.  ار︨ــ︀ل  ا﹜︐︭﹫ــ﹑ن  ﹁ــ︀رق  ا﹝ــ﹢ر 

/ع
۹۷
۱۸
۶۶
۹

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ﹋︀﹝﹫﹢ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 83M0594851 ۴۵ - ٨۶١ ع ١١ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر
 NAD45ACAO00024938 ︫︀︨ــ﹩  و︫ــ﹞︀ره 
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه وازدر︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۰۰
۸۲
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۰
۸۴
۱

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ ١۴١ ﹝︡ل ١٣٨٧ 
ر﹡﹌ ︋︥ رو︫ــ﹟ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 2636884 و 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤  ︋S1482287274059 ﹩︨︀ ︫﹞︀ره︫ 
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹠﹫︿ ا﹝﹫︣ ﹋︀﹁﹩  ١۶۶ ص ٣٩  اــ︣ان ٧٨︋ 

﹋﹠﹍﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ و ︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ ︎﹫︪ــ︣و 
١٣۵︋ــ﹩ ﹋﹑چ ︋ــ﹥ ر﹡﹌ ﹇︣﹝ــ︤ ﹝︡ل ١٣٩٠ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︋︡﹡﹥٩٠٩٢٨۴٩ و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر٨١۶۴٠١۴۴ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︎﹑ک ۶٣٨-۴١٢٢٢ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹞﹫︡ ︨ــ﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۰
۸۱
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹠︡ ﹝︱︣ی  ︣گ ﹡﹆ــ﹏ و ا﹡︐﹆︀﹐ت و︨  ــ︊︤ و︋  ︋ــ︣گ︨ 
ــ﹢اری ۴٠۵ ﹝ــ︡ل ١٣٨۴ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆︣ه ای  ︠ــ﹢دروی︨ 
﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٧٧ق٢۶ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر 2020882 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 14269571 ︋ــ﹥ 
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹞ــ︡ ر﹝︱ــ︀ن زاده ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۰
۸۲
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︀رس ﹝︡ل ١٣٨٩  ﹢اری︎  ﹢درو︨   ︠(︤ ︊ ︣گ︨  )︋ ﹤﹞︀﹠ ︀︨﹠  ︫﹏ ︮ا
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٢۴٨٨٢۶١٢٧۵ و   ︫﹤ ︡ رو︾﹠﹩ و︋  ﹫﹀ ︋﹥ ر﹡﹌︨ 
﹩ NAAN01CA3AE674405 و ︋﹥ ︫﹞︀ره  ︀︨ ﹞︀ره︫   ︫﹤︋
︎ــ﹑ک ٩۶۵م١٧ ا︣ان ٩٨﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۰
۸۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︀︍︀︨ ا︮﹏ ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︋︣گ ︨︊︤) ︠﹢درو ︨ــ﹢اری
131SE ﹝ــ︡ل ١٣٩٧ ︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ و ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر M13/6133326 و ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
NAS411100J3450870 و ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ۴١۵ج٧۶ 

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

/ع
۹۸
۰۰
۸۲
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠ــ﹢دروی ︎︥و ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٣٧ب۶۵ 
ا︣ان ٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 14189022994 و ︫ــ﹞︀ره 
 ﹤﹡︀ر ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAP03ED2AJ126314 ﹩︨︀︫
︔︀︋ــ️ ︎﹢ر ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۰
۷۴
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹩︗) ︀︊︮ ︡︋︣گ ︨︊︤،︨ــ﹠︡ ﹇︴︺﹩ و︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︎︣ا
︑﹩ ا﹊ــ︦) ﹝︡ل ١٣٨٢︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ٣۶ ا︣ان 
۵١٣د٩١ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠٠۴٨٨۶٨۶  ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩     
ــ﹙﹫﹞﹩  S1412282951429 ﹡ــ︀م ﹝︀﹜ــ﹉ آ﹇ــ︀ی ﹨︀دی︨ 
 ︫︡︀  ︋﹩﹞ ︳﹇︀ ﹝﹆︡م ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۰
۸۳
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝︪︀وران (﹡﹢︋️ دوم)
︫︣داری ﹇﹛ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹢︲﹢ع  ︎︣وژه  ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹅ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝︪︀وران ︋﹥        

 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ی وا︗︡ ︫︣ا︐﹋︫︣
︫︣ح ﹝︐︭︣ ︎︣وژه : 

-ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝︪ــ︀وران ︋︣ای ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︎︣وژه ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︀وره و ︋︀ز﹡﹍︣ی ︵︣ح ︗︀﹝︹ 
﹜﹇ ︫︣ ︴︨ ﹩︴︨ ︀ی︋آوری آ ︹﹝︗

︫︣ا︳: - دا︫︐﹟ ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣  ﹝﹠︨︡﹩ آب از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ﹋︪﹢ر ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ︡ا﹋︓︣ ﹝︣︠ ️﹚︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ده روز ︋︺︡ از ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ دوم  ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

- ︡ا﹋︓︣ ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ︎︀﹋︀ت ︋﹥ ︫︣داری ﹇﹛ ﹨﹀︡ه روز ︋︺︡ از ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ دوم  ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
 ﹤ ︣ط ، ا﹝︱︀ ﹋︣ده و︋  ︡ون ﹇﹫︡ و︫  ︀ ﹇﹫︡ ﹇︊﹢﹜﹩ و︋   ︡︀﹉ ﹡︧ــ﹥ از ا︨﹠︀د را در︀﹁️ و︋  ﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن︋   ︎-

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤﹝﹫﹝︲ ︀د ︠﹢د﹠︪﹫︎
- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت درا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

- ﹝﹏ ︑﹢ز︹  ا︨﹠︀د : 
﹙﹢ک B -︵︊﹆﹥ دوم- ﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩  ︣داری ﹝︣﹋︤- ︋  ︡ر-︨︀︠︐﹞︀ن ︫  ﹙﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩︮  ︱﹢ری: ﹇﹛-︋ 

︫︣داری ﹇﹛-اداره ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ︻﹞︣ا﹡﹩-︫﹞︀ره ︑﹞︀س :٣۶١٠۴۵٩٣-٠٢۵
︾﹫︣ ︱﹢ری: ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︫ــ︣داری ﹇﹛ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ Peyman.Qom.ir و ︣︠︡ ا︨ــ﹠︀د ︋﹥ 

︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩
 ﹤︧﹡ ﹉ ︡︀︋ ،﹤﹡︀﹞︀︨ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ از ︡︣︠ ︣م در ︮﹢رت︐﹞ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ :﹤︗﹢︑ -
از آن را ــ︀پ ﹡﹞﹢ده و ︋︀ ﹇﹫︡ ﹇︊﹢﹜﹩ ︫ــ︣ا︳ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ،︑﹞︀﹝﹩ ︮﹀︀ت آ﹡ــ︣ا ﹝︣ و ا﹝︱︀ ﹡﹞﹢ده و در دا︠﹏ ︎︀﹋︀ت 

﹝︣︋﹢︵﹥ ﹇︣ار د﹨﹠︡.
- ﹝﹢︑ ﹏﹏ ︎︀﹋︀ت : ﹇﹛- ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨ــ﹩ ︮︡ر-︨ــ︀︠︐﹞︀ن  ︫︣داری ﹝︣﹋︤-︋﹙﹢ک A -︵︊﹆﹥ ︫︪﹛ -اداره 

﹤﹡︀﹞︣﹞ ︣ا︨️ و ا﹝﹢ر
اداره ﹋﹏ ار︑︊︀︵︀ت و ا﹝﹢ر ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︫︣داری ﹇﹛

/ع
۸۹
۰۰
۷۹
۹

       

﹝︖﹢ز ﹞﹏ ︨ــ﹑ح ︫﹊︀ری ﹝︭﹢ص ︻︀︪︣ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
KN١٢۴۶٨۴-١۵﹋︀﹜﹫︊︣ ١٢ ﹝︡ل ︑﹊﹙﹢ل ︑﹥ ︎︣﹋﹢︨ــ﹥ 
︨ــ︀︠️ اــ︣ان ︋﹠︀م ا︨ــ﹑م ︋︀را﹡ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
۵٩٧٩۶٣٣۴٣١ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۰
۸۴
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

سال تحصیلی بدون تأخیر شروع می شود    فارس: معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه سال تحصیلی در زمان خود آغاز می شود، گفت: برای برگزاری آزمون ارشد نیز دانشگاه ها نیاز ندارند تا برنامه 
امتحانی خود را تغییر دهند. مجتبی شریعتی نیاسر درباره شروع سال تحصیلی گفت: سال تحصیلی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی مطابق سال های گذشته آغاز می شود. شورای سنجش و پذیرش، آزمون کارشناسی 

ارشد را امسال با هفت هفته تأخیر برگزار کرد، اما این موضوع دلیل نمی شود تا در زمان شروع سال تحصیلی نیز تأخیر داشته باشیم.

رئیسسازمانجوانانهاللاحمر:
فعالیت های داوطلبی در هالل احمر به معنای 

استخدام نیست
ایسنا: شــهاب الدین صابونچــی؛ 
هالل احمر  جوانان  سازمان  رئیس 
با تأکید بــر اینکــه نمی توان به 
داوطلبی به چشــم یک شغل نگاه 
کرد، گفت: مفهــوم داوطلبی این 
اســت که با شــغل افراد متفاوت 
باشد. طبیعتاً اگر هالل احمر بنای 
جذب نیرو داشــته باشــد مزیتی 

برای کســی که قباًل عضو داوطلب بوده است قائل می شود، اما معنایش این 
نیســت که این افراد ســهمیه خاصی دارند یا اگر چند ســال سابقه داشت 
تعهدی برای اســتخدامش وجود داشته باشد. ضمن اینکه هالل احمر کشور 
در کل بــا تمام تشــکیالت اداری، مالی، اجرایــی و... ٨۵٠٠ نفر نیرو دارد و 
بــرای صدها هزار نفر داوطلب نمی توان در هالل احمر فرصت شــغلی ایجاد 
کرد؛ طبیعتاً هدف ما این اســت که بتوانیم افــراد را هدفمند کنیم تا آن ها 
در کنار مسیرهای شــغلی خود بتوانند هر کاری از دستشان بر می آید برای 

هالل احمر انجام دهند.

معاوندرمانوزارتبهداشت:
تعرفه های پزشکی متناسب با شرایط اقتصادی 

رشد داشته است
ایرنا: معاون درمان وزارت بهداشت 
گفت: افزایش تعرفه های پزشــکی 
در این دوره نســبت به سال قبل 
بیشــتر بوده و متناسب با شرایط 
اقتصادی کشور رشد داشته است. 
وزارت بهداشت نیز بر حفظ کیفیت 

خدمات سالمت نظارت می کند.
قاســم جان بابایی درباره افزایش 

تعرفه های پزشکی در سال 9٨ افزود: تعرفه های خدمات پزشکی توسط دولت 
اعالم می شود. ممکن اســت این تعرفه ها موجب ایجاد چالش هایی در ایجاد 
هزینه های ســرباری برای ارائه کننده خدمات سالمت شود، اما این به معنی 

کاهش کیفیت خدمات سالمت نیست.
وی بیان کرد: سال های گذشته نیز تعرفه ها ۵ یا 1٠ درصد افزایش داشته، اما 
کیفیت خدمات کاهش پیدا نکرده و از طرفی نظارت وزارت بهداشت در زمینه 

حفظ کیفیت خدمات سالمت انجام شده است تا حقوق مردم حفظ شود.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: خدمات سالمت باید با قیمت مناسب در اختیار 
مردم قرار بگیرد. البته نرخی که وزارت بهداشــت برای تعرفه های پزشــکی 
پیشنهاد داد از این میزان باالتر بود، ولی در نهایت دولت این افزایش تعرفه را 
تصویب کرده و وزارت بهداشت موظف است نظارت بر حفظ کیفیت خدمات 

سالمت را همانند گذشته انجام دهد.

عیسیکالنتریبیانکرد
تأثیر خسارت سیالب ها بر محیط زیست 

ایرنــا : رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با بیان اینکه تأثیر 
ســیالب ها بر حوزه محیط زیست 
کشور چندان خسارت بار نبوده اعالم 
کرد، دغدغه موجود ایجاد احتمالی 
گردوغبار، ناشی از خاک های ریزدانه 

بجا مانده از رسوبات سیل است.
عیسی کالنتری با ارائه گزارشی به 

حســن روحانی رئیس جمهور، در خصوص وضعیت تاالب های کشور نیز، برای 
تخصیص مناســب حقابه ها از جانب وزارت نیرو، ازپر آب شدن تاالب های غرب 
و جنوب غرب کشور، همچنین آبگیری 2۵ تا 3٠ درصدی تاالب های سیستان 
و استان فارس خبر داد. وی همچنین با تبیین اقدامات انجام شده برای دریاچه 

ارومیه از پیشرفت به سمت احیای این دریاچه خبر داد.

معاونتوسعهمدیریتوپشتیبانیاینوزارتاعالمکرد
 راهکار ۷ ساله برای حل مشکالت دیرینه

آموزش و پرورش
تسنیم: معــاون توسعه مدیریت و 
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
معتقد اســت که علت مشــکالت 
دیرینه این وزارتخانه در بی توجهی 
دولت هــا نیســت و راهکارهایی را 
مطــرح می کند که بــا اجرای آن 
۷٠درصد مشکالت دیرینه در هفت 

سال حل می شود.
علــی الهیار ترکمــن گفت: تبعیت آموزش و پــرورش از قوانین عام برای این 
وزارتخانه هزینه زایی می کند، همچنین باید برای سنگین بودن بار برنامه های 
درسی فکری شــود هم اکنون به دانش آموزان 13 هزار و 9٠٠ ساعت آموزش 
می دهیــم و همین مســئله نرخ نیاز به منابــع را باال می بــرد، توزیع عوامل 
آموزشــی بویژه نیروی انسانی در جاهای مختلف، سنگین بودن ساختار اداری 
آموزش و پرورش و در نهایت وابســتگی بیش از حد به منابع عمومی دولت و 
مشخص نشــدن سهم آموزش و پرورش از GDP و نداشتن سهم مشخص در 
مالیات از سایر عواملی است که مســائل و مشکالت را برای آموزش و پرورش 

حادتر می کند.
وی افزود: به عنوان کارشناسی که سال ها در این حوزه کار کرده و نگاه سیاسی 
نداشــته و به بیان صحبت های پوپولیســتی عالقه نــدارم، معتقدم اگر با یک 
برنامه مشخص و تحلیلی وارد این مسائل شویم قطعاً پس از سه سال بیشتر از 
4٠درصد مشــکالت فعلی برطرف می شود و در یک دوره هفت ساله می توانیم 
باالی ۷٠ درصد مشــکالت را حل کنیم که ایــن یک عزم جدی بین مجلس 
و دولت و تمام نهادهای سیاســت گذار مانند شــورای عالی انقالب فرهنگی را 
می طلبد تا همه در کنار هم کمک کنند نظام آموزش و پرورش ارتقا پیدا کند.

توسطمحققانداخلی
8 قلم داروی ایرانی درمان صرع تولید شد

فارس: محققــان داخلی موفق 
به تولید چندین قــرص درمان 
بیمــاری صــرع بــا خصوصیت 
آزادسازی تدریجی در بدن شدند.
به گزارش مرکــز ارتباطات و 
علمی  معاونت  اطالع رســانی 
و فناوری ریاســت جمهوری، 
محققــان ایرانــی موفــق به 

تولید چندین قرص درمان بیماری صرع با خصوصیت آزادســازی تدریجی 
در بدن شدندکه ضمن قطع وابســتگی، بیماران را از عوارض طاقت فرسای 
دارو در امــان نگاه می دارد. یک شــرکت دانش بنیان داخلــی با تمرکز بر 
تولید فراورده های دارویی با اشــکال مختلف، در عمــر کوتاه خود تابه حال 
بیش از 12٠قلم از انواع قرص ها، قطره های چشــمی، کپســول، پماد، ژل، 
اســپری بینی شــربت سوسپانســیون و آمپول تولید کرده است.  غالمرضا 
اخوان فرید مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان با اشاره به تولید هشت قلم 
فراورده های دارویی در کشــور گفت: برای نخســتین بار در کشور به تولید 
داروهای خوراکی با مزیت پیوســته رهش دست یافتیم. داروهایی که قبل از 
این به کشــور وارد می شــد. تولید این داروها سالیانه 3٠ میلیون دالر برای 
کشــور صرفه جویی ارزی معادل 12٠ میلیارد تومان خواهد داشــت، ضمن 
آنکه با تولید فراورده های دارویی در کشــور موفق به تأمین نیاز بازار تا حد 

قابل توجهی در کشور شدیم.

خـــبر

خبر

  دانش آموختگانی که می مانند و 
می سوزند

حســین خنیفر؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان 
با تأیید اینکه یک ســوم و به تعبیری 3٠٠ 
هزار معلم و پرسنل وزارت آموزش و پرورش 
کشــور تا دو سال آینده بازنشسته می شوند 
در پاســخ به قدس می گوید: ما برای جبران 
یا جایگزینی این نیروها تا همین مدت زمان 
داریم. در واقع دانشگاه فرهنگیان نیز هر سال 
دانشجو تحویل می گیرد و معلم به آموزش و 

پرورش تحویل می دهد.
وی با اشــاره به اینکه نیاز آموزش و پرورش 
بــه معلم 3٠٠ هــزار نفر نیســت بلکه ۷٨ 
هزارمعلم اســت، می افزاید: با توجه به سیر 
جمعیت دانش آموزی کشور،برای جایگزینی 
معلمان بازنشسته تا سال 14٠4 برنامه ریزی 
کرده ایم.ضمن اینکه بــرای مدیریت تأمین 
معلم دستگاه آموزش و پرورش در سال آینده 
نیز برنامه داریم. البته از ظرفیت دانشگاه های 

دیگر هم استفاده می کنیم.
وی می افزاید: برای سال9٨ از محل ظرفیت 
کنکور سراسری و همچنین از طریق ماده 2٨ 
حدود ۵۵ هزار معلم جذب می کنیم؛ بنابراین 
در یک بازه زمانی دو ســاله ایــن نیاز رفع 
می شود. یعنی دانشگاه فرهنگیان قادر است 
از طریق کنکور و قانون ماده 2٨ نیاز آموزش 

و پرورش به معلم را رفع کند. 
به عبارت دیگر هرچه دانشجو وارد دانشگاه 
فرهنگیان می شود پس از چهار سال جذب 
سیســتم آموزش و پرورش خواهند شد. 
اکنون ما نزدیک ۷٠ هزار دانشجو داریم و 
برای مهرماه 9٨ بیش از 2۵ هزار دانشجو 
دانش آموخته شده و جذب وزارت آموزش 
و پرورش می شــوند؛ بنابرایــن ظرف دو 
سال کمبودها ترمیم خواهد شد و به کف 

خواهیم رسید.
وی در همیــن زمینه تأکیــد می کند: اگر 
مساعدت کنند و ردیف و بودجه ما را به موقع 
بدهند مشــکل خاصی در تأمین معلم برای 
سیستم آموزش و پرورش پیش نخواهد آمد 

وگرنه نمی توانیم معجزه کنیم. 
وی می گوید: نقش این دانشگاه تأمین معلم 
برای کالس هایی است که معلم ندارند. ردیف 
و بودجه آن هم مشــخص اســت؛ بنابراین 
دانشــگاه باید حمایت شــود. یک دانشگاه، 
دانشجو تربیت می کند و آن ها را در خیابان 
رها می کند و یا دانشگاهی مثل صنعتی شریف 
بیشــترین بودجه را دریافت می کند، اما 9٠ 

درصــد دانش آموختگانش از کشــور خارج 
می شــوند و 1٠ درصد دیگر هم چشمشان 
به آن سوی آب هاســت، اما دانش آموختگان 
دانشــگاه فرهنگیان در کشــور می مانند و 

می سوزند.

 مشکل کمبود معلم چه زمانی حل 
می شود؟

دکتر یار محمد حسین بر مدیرکل امور اداری 
و تشــکیالت وزارت آموزش و پرورش هم در 
این زمینه به قدس می گوید: طبق برنامه ریزی 
انجام شده از همه ظرفیت های قانونیـ  جذب 
حق التدریسی ها، خرید خدمات آموزشی، ماده 
2٨، جذب نهضتی ها و... برای جبران کمبود 
معلم استفاده می شود در نتیجه برای مهرماه 
امسال هم مشــکل خاصی در زمینه تأمین 
معلم برای کالس های درس نخواهیم داشت. 
وی از افزایش جذب دانشــگاه فرهنگیان از 
سال 96 خبر می دهد و می گوید: ظرفیت های 
جذب این دانشگاه به نسبت سال های گذشته 
چند برابر شده است. یعنی برای نخستین بار 
سهمیه جذب این دانشــگاه از ۵٠٠٠ تا 1٠ 
هزار به 3٠ هزار نفر در سال 9٨ رسیده است 

که جذب این تعداد بستگی به نظر دوستان 
ما در سازمان امور استخدامی دارد.یعنی اگر 

مجوز جذب را بدهند این اتفاق می افتد. 
وی در پاسخ به این پرسش که مشکل آموزش 
و پرورش در زمینه کمبود معلم چه زمانی حل 
می شود و این وزارتخانه از لحاظ نیرو در چه 
سالی به ثبات می رسد؟ می گوید: جذب نیرو به 
تناسب جمعیت دانش آموزی تعریف می شود.

ما نیرو را در قبال دانش آموز جذب می کنیم. 
در یک برهه از زمان آمار دانش آموزان کشور 
نزدیک به 1۷ میلیون نفر بوده و به تناســب 
این رقم نیرو جذب و اســتخدام شده است، 
اما پس از آن آمار دانش آموزی روند کاهشی 
پیدا کرده، اما نیروها حفظ شــده اند و اکنون 
نیروهای جذب شده دارند بازنشسته می شوند 
و ما بر اساس نیازها، نیروهای جدید استخدام 

می کنیم.

 تردید داریم!
وزیر آموزش و پرورش هم از تالش و پیگیری 
این وزارتخانه برای افزایش سهمیه دانشگاه 
فرهنگیــان و تقویت بنیه علمــی پذیرش 
معلمــان از طریق ماده 2٨ در ســال جاری 

خبر می دهــد و می گوید: ســه برابر بودجه 
کشــور باید به آموزش و پرورش اختصاص 
پیدا کند تا آموزش و پرورش بتواند نقش های 
خود را بخوبی ایفا کند، اما در کوتاه مدت این 
شدنی نیست. به گزارش مرکز امور هماهنگی، 
ارتباطات و حــوزه وزارتی آموزش و پرورش 
ســید محمد بطحایی می افزاید: در کشــور 
محدودیــت منابع وجود دارد با این وجود در 
سال 9۷ اعتبارات آموزش و پرورش سه برابر 
سال96 است و ان شاءاهلل این اعتبارات در سال 

9٨ سه برابر سال گذشته خواهد بود. 
با این همه، اما قاســم احمدی الشکی؛ نایب 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی نســبت به توانایی دانشگاه 
فرهنگیــان برای جذب دانشــجو معلم ابراز 
نگرانــی می کند و می گوید: ظرفیت جذب و 

تربیت دانشــجو در دانشگاه 
فرهنگیــان محدود اســت، 
چراکه 64 پردیس دانشگاهی 
در مراکز استان ها وجود دارد 
و حدود 32 دانشگاه در خارج 
از مراکــز اســتان ها موجود 
است؛ این تعداد دانشگاه در 
بهترین حالت نمی تواند نیاز 
کشــور به معلم را رفع کند؛ 
بنابراین باید برای آن فکری 
اساسی کرد. وی با اشاره به 

اینکه سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه 
کشور اعالم کرده تا پایان سال 1399حدود 
1٨۵ هزار نفر در آموزش و پرورش از طریق 
آزمون جــذب می شــوند، می افزاید:حتی با 
تحقق این موضــوع و ادامه فعالیت برخی از 
نیروهای بازنشســته هنوز ایــن وزارتخانه با 
14٠ هزار نفر کمبود نیرو مواجه خواهد بود 
که می تــوان با اســتفاده از روش 2+ 2 - بر 
اساس این روش امکانات دانشگاه های معتبر 
در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار می گیرد تا 
این دانشگاه بتواند به تعداد مورد نیاز دانشجو 
تربیت کند- بخشی از مشــکل را حل کرد 
در غیر این صــورت کالس های درس مانند 
چند دهه گذشته با ۵٠ نفر دانش آموز برگزار 
می شــود که در پی آن کیفیت آموزشی فدا 

خواهد شد.
با آنچه گذشت به نظر می رسد برای رهایی 
از دغدغه کمبود معلم در هر ســال، بیش 
از برنامه های کوتاه مدت و تکیه بر بودجه 
و یا حتی یکی دو مرکز آموزش عالی باید 

به برنامه های بلند مدت مؤثرتری اندیشید.

وزارت آموزش و پرورش با چالش بازنشستگی 300 هزار معلم تا 2 سال آینده چه می کند؟

مراکز آموزشی وظرفیت محدود جبران کمبود معلم

اگر بودجه ما را 
به موقع بدهند 

مشکل خاصی در 
تأمین معلم پیش 

نخواهد آمد وگرنه 
نمی توانیم معجزه 

کنیم

بــــــرش

 جاده خاکی هم کمکی به فرار قاچاقچیان نکرد درگیری مسلحانه در جنت  آباد تهران

جام جم آنالین: رئیــس کالنتری جنت آباد 
پایتخت از درگیری مسلحانه درپی درخواست 

طالق خبر داد.
سرهنگ سعید لشــینی گفت: ساعت 3٠:1٨ 
عصر روز جمعه گذشــته مأمــوران پلیس در 
جریان یک درگیری مســلحانه قرار گرفتند و 
تیمی از مأموران برای بررسی موضوع به آدرس 
اعالمی اعزام شدند. وی افزود: با حضور مأموران 
کالنتری در محل، مشــخص شد که دو طرف 
نزاع و درگیری مســلحانه یک خانواده بوده و 
فردی که اقدام به تیراندازی کرده بود، پدر زن 
یکی از مصدومان اســت. به گفته لشینی، در 
تحقیقات پلیسی مشخص شد که پدر زن فرد 
مجروح برای رفع مشکالت خانوادگی اقدام به 
دعوت از داماد و خانواده اش می کند تا با حضور 
اعضای خانواده مشــکالت زوجین مرتفع و از 
جدایی آن ها جلوگیری شود؛ اما با شدت گرفتن 

اختالف و درگیری و درخواســت جدایی، پدر 
زوجه با دوســالح گرمی که در منزل نگهداری 

می کرد درگیری مسلحانه ای را آغاز کرد.
رئیس کالنتری جنت آباد پایتخت با بیان اینکه 
در این درگیری داماد و یکی از همراهانش دچار 
مصدومیت جزئی از نواحی دست و شکم شدند، 
ادامه داد: با کشف دو قبضه سالح گرم، پدر زن 
دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به کالنتری 

منتقل شد.

خط قرمز: فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
از کشف محموله 2٠1 کیلویی موادمخدر در 

مسیر خواف به مشهد خبر داد. 
ســردار محمد کاظم تقوی در تشــریح این 
خبر گفــت: جان برکفان مرکز عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با موادمخدر خراســان رضوی 
در عملیاتی مشــترک با مأموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان خواف و پس از ردزنی های 
گسترده اطالعاتی به ســرنخ هایی از قاچاق 
محموله موادمخدر به این استان دست یافتند. 
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی افزود: 
مأمــوران انتظامی با کنتــرل و مراقبت های 
پوششی، خودروی سمند حامل موادافیونی 
که از اطراف یکی از شهرســتان های استان 
خراســان جنوبی حرکت و در ادامه درحال 
پیمودن مســیر خواف به مشــهد بــود را 
تحت نظر قرار دادند و در اقدامی غافلگیرانه، 

برای توقف خودروی مذکور وارد عمل شدند.
ســردار تقوی ادامه داد: ســوداگران مرگ 
بدون توجه به دســتور ایســت پلیس قصد 
فرار به مســیری فرعی داشــتند که در پی 
یک عملیات پلیسی، این خودرو متوقف و در 
بازرسی اولیه 2٠1 کیلوگرم تریاک از داخل 
خودروی ســمند کشــف و دو متهم در این 
رابطه دستگیر که با تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قضایی شدند.

کشف۲۰۱کیلوگرمتریاکازخودروسمندشلیکپدرزن،دامادرامجروحکرد

معاونآموزشابتداییمطرحکرد
اجباری کردن 2 سال 

پیش دبستانی در برخی مناطق 

مهر: معاون آموزش ابتدایی گفت: منابع آموزش 
و پرورش محدود اســت و باید دست به انتخاب 
بزنیم و بــرای همین روی طرحی کار می کنیم 
کــه در مناطــق محــروم و دو زبانه دو ســال 

پیش دبستانی را اجباری کنیم.
رضوان حکیم زاده گفت: درباره پیش دبســتانی 
بحث های زیادی وجود دارد و برای اجباری شدن 
آن، همه چالش ها مربوط به تغییر قانون است و 
ما ترجیح می دهیم اگر قرار باشد قانونی تغییر 
کند، منطبق با اصول علمی باشــد؛ به این معنا 
که ســاختار نظام تحصیلی و دوره ها منطبق با 
دوره های رشــد دانش آموزان باشــد. به همین 
دلیل شــاید بهتر این بود که ما از سال پنجم، 
دانش آموزان را در اختیار می گرفتیم و در سند 
تحول آموزش و پرورش نیز آغاز آموزش رسمی، 

پنج سال تمام ذکر شده است.
وی اظهار کرد: برای اجباری کردن پیش دبستانی، 
نیــاز به بودجه و امکانات داریم و در حال حاضر 
منابع ما محدود اســت و باید دست به انتخاب 
بزنیم. ایــن انتخاب باید ناظر به مناطق محروم 
و دوزبانه باشــد تا مهم ترین بحث آموزشی که 

عدالت آموزشی است، برقرار شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
بیان کرد: برای سال تحصیلی آینده، بنا را بر این 
گذاشتیم که بچه های مناطق محروم و دوزبانه را 
به مدت دو ســال پیش از شروع رسمی مدرسه 
یعنی از چهارسالگی به پیش دبستانی بفرستیم 
چرا که در این مناطق دچار چالش های بســیار 
هستیم و اگر می خواهیم کودک مدرسه را رها 
نکند و در مدرســه موفق باشــد و آینده خوبی 

داشته باشد، به این اقدام نیاز داریم.

مدیرکلدفترطبایرانیوزارتبهداشت
اعالمکرد

وضعیت تعرفه های طب سنتی 
در سال جدید 

ایسنا: محمود خدا دوست؛ مدیرکل دفتر طب 
ایرانی وزارت بهداشت ضمن اشاره به چگونگی 
افزایش تعرفه های طب ســنتی در سال جاری، 
در عیــن حــال از برنامه هایی بــرای افزایش 

سالمتکده های طب سنتی در کشور خبر داد.
وی ضمن اشــاره به وجود 6٠ سالمتکده طب 
ســنتی در 1۷ رشــته محل تربیت متخصص 
طب سنتی، گفت: سالمتکده های ما آموزشی، 
پژوهشی و درمانی هستند، اما از آنجا که در برخی 
شهرها مانند رفسنجان، اردبیل، شهرکرد، ارومیه 
و سمنان مجوز برای تربیت متخصصین وجود 
ندارد، فعالیت مراکز تنها به صورت درمانی ادامه 
دارد. خدادوست در ادامه 14 خدمت را در حوزه 
طب سنتی شــامل تعرفه معرفی کرد و افزود: 
خدماتی نظیر حجامت، بخور، ماساژ، بادکش 
و... جزو خدمات تعرفه دار محسوب می شوند 
که مصوبه افزایش تعرفه در سال جدید مانند 
سایر خدمات پزشکی در بخش های دولتی و 
خصوصی با اعداد اعالم شــده توسط وزارت 
بهداشت شامل حال این خدمات نیز می شود.

وی در پایــان گفت: مــا در دفتر طب ایرانی 
وزارت بهداشت همواره به دنبال این موضوع 
هستیم تا خدمات بیشــتری از طب سنتی 
تحت پوشــش بیمه قرار گیرد تا هزینه ها به 

مردم فشار کمتری وارد کند.

عضوشورایراهبردیاندیشکدهتدبیر
آبایران:

بهانه احداث سد منطقی نیست!
ایلنا: انوش نوری اســفندیاری؛ عضو شــورای 
راهبــردی اندیشــکده تدبیر آب ایــران گفت: 
ســدهایی که چندین سال خالی بود، پر شدند 
و تا حدی آب ذخیره شد، همچنین مقداری از 
آب ها به خاک نفوذ کرده و ذخایر آب زیرزمینی 
بهتر شده است، اما همه این ها بستگی دارد که ما 
چقدر از این نعمت بتوانیم استفاده کنیم. ممکن 
اســت دوباره فراموش کنیم برنامه ســازگاری 
با کم آبی بســیار مهم اســت و دوباره دست به 
برخی برنامه های جاه طلبانه و بلندپروازانه بزنیم 
که امکان ادامه نداشــته و فقط هزینه ها را روی 
دســتمان بگذارد. وی گفت: ما بیش از حد به 
سدســازی تکیه کردیم، باید بر اساس میانگین 
درازمدت تصمیم بگیریم نه اتفاقات یک ســال. 
خیلی از سدها قابلیت پر شدن نداشتند و سال ها 
خالــی بودند و اینکه بخواهیــم فقط به خاطر 
احتمال وقوع سیل سد احداث کنیم راه منطقی 
و درستی نیست. باید راهکارهای سازگارانه تری 
با طبیعت در پیش بگیریم، اثرات ســدها برای 
محیط زیست مخرب بوده و پاسخی هم برای آن 
پیدا نکردیم و سعی کردیم به فراموشی بسپاریم.
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باشگاه خبرنگاران: دو پسر جوان به خاطر 
طلب یک میلیون تومانی خود، نامزد دوستشان 
را که به آن ها بدهکار بود، پنج ساعت گروگان 

گرفتند و او را آزار و اذیت کردند.
دختر جوان ســوار بر موتور نامزدش شد تا به 
همراه او و یکی از دوســتانش بــه خانه برود، 
اما در زیر گذر پل شــهید رجایــی تهران دو 
مرد از خودروی پــژو 2٠6 پیاده و راه حرکت 
موتورسیکلت را بســتند. مردان ناشناس که 
قمه به دست بودند شــروع به تهدید دو مرد 
موتورســوار کرده و به زور دختر جوان را سوار 

خودروشان کرده و متواری شدند.
»پریسا« عصر همان روز با پلیس تماس گرفت 
و از گروگانگیری پنج ساعته اش توسط مردان 
پژو سوار خبر داد. دختر جوان به پلیس گفت: 
پنج ســاعت قبل دو مرد جوان مرا ربودند و 
به خانه ای که پاتوق موادفروشان بود بردند. 
آن ها مرا در اتاقی حبس کرده و پس از آزار و 
اذیت و تهیه فیلم های سیاه آزادم کردند. من 
از مردان پژو سوار به خاطر آدم ربایی و آزار و 

اذیت شکایت دارم.

با شکایت دختر جوان تحقیقات پلیسی برای 
دســتگیری دو شــیطان صفت آغاز شد. در 
نخستین گام کارآگاهان با راهنمایی های دختر 
2٨ ساله راهی کلبه شوم شدند. با ورودپلیس به 
خانه، تنها فردی که در آنجا حضور داشت و مرد 
میانسالی بود را بازداشت کردند. مرد میانسال 
در تحقیقات پلیسی مدعی شد که خانه متعلق 
به من اســت، اما نمی دانم در اینجا چه اتفاقی 

رخ داده است، چرا که من چند روز قبل از این 
ماجرا به کمپ ترک اعتیاد رفته بودم. در این 

مدت هم خانه دست پسرم »شایان« بود.
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان پسر او را رد زنی 
و به ســراغ شایان رفته و او را بازداشت کردند. 
او در تحقیقات اولیه منکر ماجرا شد، اما زمانی 
کــه با دختر جوان رو به رو شــد به آدم ربایی 
اعتراف کرد. او گفت: من و دوستم به موادمخدر 

 اعتیاد داریم. با نامزد شــاکی پرونده هم سر 
خرید و فروش مواد آشنا شدیم. گاهی اوقات 
در پاتوقی که دور هم جمع می شدیم او مواد 
می آورد. این موضوعات ادامه داشت تا اینکه 
»آرش« نامزد »پریسا« به من یک میلیون تومان 
بدهکار شد. چند باری به سراغش رفتم و پولم 
را خواستم، اما هر بار بهانه آورد.  برای اینکه 
پولم را از او بگیرم موضوع را با یکی از دوستانم 
در میان گذاشتم. به این نتیجه رسیدیم که 
»پریسا« را برباییم و با تهدید از نامزدش پول 
بگیریم. روز حادثه به کمین او نشســتیم و 
زمانــی که آن ها در حال عبور ازمحل مذکور 
بودند راه را سد کردیم. با ربودن دختر جوان 
او را به مخفیگاهمان بردیم و با آرش تماس 
گرفتیم. او را تهدید کردم که اگر یک میلیون 
تومان را برنگرداند فیلم هایی شیطانی را که 
از نامزدش گرفته ام در فضای مجازی منتشر 
می کنم. آرش مدام از ما مهلت می خواست در 
ادامه هــم او را رها کردیم. با اظهارات متهم، 
همدســتش نیز بازداشت شــد و تحقیقات 

پلیسی در این خصوص ادامه دارد.

پسازدستگیریخردهفروشموادمخدردرتهرانمشخصشد

اجراینقشهشیطانیبرایوصولطلبیکمیلیونی!

خطقرمز

 جامعه/ محمود مصدق  بازنشسته شدن3٠٠ هزار نفر از معلمان ظرف دو سال آینده یکی 
از چالش های اساسی این وزارتخانه به شمار می آید. چالشی که اگر برای جبران آن اقدامی 
اساسی صورت نگیرد، قطعاً در سال 14٠٠ به صورت جدی با بحران مواجه خواهیم شد. 
شاید به همین دلیل است که وزارت آموزش و پرورش این سال ها تمام تالشش را می کند تا 
بسیاری از معلمانی که به سن بازنشستگی می رسند، اما توان کافی برای کار کردن را دارند، 
حفظ کند. از سویی دیگر طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور جذب معلم فقط از طریق 
دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی امکان پذیر است، اما این مراکز بویژه دانشگاه فرهنگیان 
می توانند ظرف دو سال پاسخگوی نیازها باشند و وزارت آموزش و پرورش را از چالش کمبود 
معلم نجات دهند.مسئوالن آموزش و پرورش نگاه امیدوارانه ای به این مسئله دارند، اما برخی 

نیز با تردید به این موضوع نگاه می کنند.
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روزنامـه صبـح ایـران

شهرک های صنعتی ایران افزون بر 3 میلیارد دالر کاال صادر کردند    مشهد - ایرنا: معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در 
سال گذشته 3 میلیارد و 750 میلیون دالر کاال صادر کردند. محمدعلی عزیزمحمدی افزود: پارسال 2357 واحد تولیدی جدید در نواحی صنعتی کشور ایجاد و برای 39 هزار نفر شغل ایجاد شد. وی اظهار داشت: با 

راه اندازی این واحدها 98 درصد از اهداف این سازمان برای رونق تولید محقق شد.

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

 اهواز/ قدس  اوضاع خوزستان هنوز 
به حالت عادی باز نگشته است و طغیان 
رودخانه های کرخه، دز و کارون تاکنون 
از ۲۷۰ روستا و  سبب آبگرفتگی بیش 
زمین های  از  هکتار  1۰۰هزار  از  بیش 
کشاورزی شده و حدود ۴۰۰ هزار نفر را 

در معرض سیالب قرار داده است.
سیل در خوزستان تمامی نیروهای مسلح 
را پــای  کار آورد و در ایــن میان حضور 
ســردار حاج قاسم سلیمانی در برخی از 
مناطق سیل زده و دعوت وی از مشتاقان 
مدافع حرم به خوزســتان سبب شده تا 
بســیاری از نیروهای مردمی و همچنین 
مدافعان حرم لباس خدمت برای کمک 
بــه مردم ســیل زده بــر تن کننــد. در 
پی ســخنان فرمانده محبــوب مدافعان 
حرم، بســیجیان و رزمندگان فاطمیون 
نیز با برپایی یــک اردوی جهادی عازم 
کمک  رســانی به ســیل زدگان اســتان 
لرســتان شــدند و گروه های عراقی نیز 
به مردم سیل زده  به منظور کمک رسانی 

خوزستان موکب خدمت برپا کردند.

 اردوی جهادی مسلمانان
چهارشــنبه هفته گذشــته با محوریت 
حشدالشــعبی عراق، تعداد۴۰ دســتگاه 
کامیون حامل کمک هــای مردمی عراق 
بویــژه کاالهــای اساســی 
وارد کشــور شــد، اما تمام 
شــیطنت های رســانه ای و 
سیل شایعات از زمانی آغاز 
مهندسی  نیروهای  که  شد 
حشدالشــعبی بعدازظهــر 
فروردین ماه   ۲9 پنجشنبه، 
از عراق وارد شهر »شادگان« 
اهــواز شــدند تا بــا ایجاد 
برای مهار سیالب  سیل   بند 
و جلوگیــری از ورود آن به 
کمک  حال  شهری  مناطق 

نیروهای ایرانی باشند.
هرچند که شعار نیروهای حشد الشعبی 
در کمک رســانی به مردم بــر این پایه 
استوار اســت که »شــما ما را در آتش 
رها نکردید و ما هم جمهوری اســالمی 
را زیــرآب فراموش نمی کنیــم« اما به 
نظر می رسد حضور این نیرو ها به مزاج 
بسیاری از بیگانگان و عناصر آن خوش 

نیامده است.
در این میان شــعار نوشــته شده روی 
حشد الشــعبی  رزمندگان  کامیون های 
عراقی کــه در آخرین روزهــای هفته 
گذشته وارد این استان شدند قابل  تأمل 
اســت. آن ها بــر روی خودروهای خود 
نوشــته بودند: »حب الحسین یجمعنا« 

یعنی مهم نیســت که تو ایرانی باشــی 
یا عراقی،عرب هســتی یا عجم، ســیاه 
هســتی یا سفید، عشق حسین)ع( ما را 

به دورهم جمع می کند. 
البته کمک هــای عراقی ها تنها به اعزام 
چندین دســتگاه به این اســتان ختم 
نشده است، بلکه عراقی ها در قالب یکی 
از موکب های شــهر بصره با استقرار در 
روســتایی نزدیــک اهــواز روزانه برای 

15۰۰ نفر غذا طبخ می کنند.
درحالی که کمپینی با عنــوان »اهل وفا« 
جهت کمک بــه ســیل زدگان ایرانی در 
۶کشور فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، عراق 
و تونس در شهر غزه آغاز به کار کرده است، 
اما تمامی رســانه های بیگانه بیش از همه 
به نیروهای حشدالشعبی حساسیت نشان 
داده و سعی دارند تا با تحریک احساسات 
عمومی، ســدی در برابر سیل مهربانی و 

نوع دوستی ایجاد کنند.

 نیاز به تجهیزات راهداری 
اســتاندار خوزستان در خصوص چرایی 
در  حشدالشــعبی  نیروهــای  حضــور 
خوزســتان توضیح داد: باوجود فعالیت 
افزون بر ۲۰۰۰ ماشــین آالت در سطح 
اســتان، اما هنــوز نیاز بــه تجهیزات 

راهسازی محسوس است.
غالمرضا شریعتی افزود: نیروهای عراقی 
قبل از ورود خود به ایران اعالم آمادگی 
کردند که می توانند ماشین آالت بیاورند 
و ما نیز اســتقبال کردیــم. وی گفت: 
همان طور کــه ما در مبارزه با داعش به 

عراقی ها کمــک کردیم آن ها نیز زمانی 
که ما گرفتار سیل شدیم، امکانات خود 
را بــرای کمک و حمایــت از ایران قرار 
دادند و این کار انسان دوستانه ای است.

وی ادامــه داد: آن ها حتی بیمارســتان 
صحرایی نیــز آوردند که به آن ها گفتم 
به بیمارســتان صحرایــی و این تعداد 
آمبوالنــس احتیــاج نداریــم؛ بنابراین 

تعدادی از آن ها را برگرداندند.
اســتاندار خوزستان در پاســخ به این 
پرســش که گفتــه می شــود نیروهای 
انسانی عراق به کشور آمدند درحالی که 
ما کمبود نیروی انسانی نداریم نیز پاسخ 
داد: هیچ نیروی انســانی  ای به کشــور 
نیامده، بلکه مســئوالن نیروهای عراقی 
به همراه ماشــین آالت خود به کشــور 
آمدنــد و آن ها این حق را دارند که این 
ماشین آالت را به تنهایی دست ما ندهند.

شریعتی ابراز کرد: از سوی دیگر، اخیراً 
عکســی در فضــای مجــازی از حضور 
نیروهای حشدالشعبی در ستاد مدیریت 
بحران منتشر شده که مربوط به جلسه 

مدیریت بحران نیست و صحت ندارد.

 شیطنت بیگانگان
رســانه های ضدانقالب در روزهای اخیر 
سعی داشــتند با دروغ و شایعه پراکنی، 
انسان دوســتانه  و  داوطلبانه  کمک های 
عراقی ها به ســیل زدگان را زیر ســؤال 

برده و درباره آن شبهه ایجاد کنند.
اگر سری به صفحات مجازی بویژه حول 
محور ســیل در خوزستان بزنید مشاهده 

می کنید که سیل شایعات در این خصوص 
بسیار ســهمگین اســت از اطالعیه های 
بی اساســی که هشــدار می دهد غذاهای 
دســتپخت موکب های عراقی را نخورید 
تا خبــر درگیری و کتــک کاری مردم با 
نیروهای حشدالشعبی که توسط حسین 
احمدی، فرمانده انتظامی شهرستان گناوه 
تکذیب شد و همچنین انتشار تصاویری 
با عنوان تذکر یک نیروی حشدالشــعبی 
در مورد حجاب یک خانم ایرانی و حضور 
آن ها در جلسه شــورای مدیریت بحران 
خوزستان همگی حکایت از بازی رسانه ای 
برای خدشــه دار کردن وحدت نیرو های 

مردمی دو کشور و مسلمانان دارد.
جالب اینجاست که در همین راستا یکی 
از صفحات »صدای آمریکا« نیز اقدام به 

راه اندازی یک نظرسنجی کرد. 
سؤال نظرسنجی صدای آمریکا این بود 
که؛ جمهوری اســالمی ایــران از گروه 
حشدالشعبی موسوم به بسیج عراق که 
تحت تحریم آمریکا قرار دارد، در سیل 

خوزستان کمک گرفت. نظر شما؟
جدا از شــیطنتی که در ســؤال وجود 
دارد و کمــک داوطلبانه برادران عراقی 
به کمک خواســتن جمهوری اســالمی 
تعبیر شده، نتیجه این نظرسنجی رسانه 
دولتی آمریکا جالب بود، زیرا 8۲ درصد 
پاســخ دهندگان اعالم کردند موافق آن 
نتیجه نظرسنجی  این  بنابراین  هستند؛ 
کــه به مــذاق بیگانگان خــوش نیامد 
موجب شد تا این رسانه آمریکایی آن را 

ساعاتی پس از انتشار حذف کند!

شکست حصر سیلی آبادان ادامه دارد

ماهیگیری رسانه های معاند از  سیل خوزستان 

170 موکب در خوزستان خدمات می دهند
اهواز – قدس: رئیس کمیته اسکان، تغذیه 
و جذب مشارکت های مردمی ستاد اربعین 
حسینی خوزستان گفت: شمار موکب های 
اربعیــن که هم اکنون در مناطق ســیل زده 
خوزستان مشغول خدمت رسانی هستند به 

1۷۰ موکب رسیده است.
حجت االسالم سید محمود موسوی افزود: 
از این تعداد،9۰موکب خوزســتانی و 8۰ موکب از ســایر استان های کشور هستند 
که به صورت داوطلــب و در پی فراخوان عمومی برای کمک رســانی به هموطنان 
سیل زده در خوزســتان با تجهیزات و امکانات مورد نیاز در مناطق درگیر سیالب، 
اردوگاه های اســکان اضطراری، پادگان ها و یادمان هــای دفاع مقدس در 9۰ نقطه 
مشغول خدمت رسانی هستند. وی بابیان اینکه مواکب اربعین حسینی روزانه حدود 
3۰۰ هزار وعده غذایی گرم با اســتفاده از کمک های مردمی و خیران نیک اندیش 
پس از پخت و آماده سازی، بین سیل زدگان خوزستانی توزیع می کنند، افزود: مواکب 
مردمی براساس مأموریت یک ماهه تا 1۷ اردیبهشت در مناطق سیل زده خوزستان 
حضور خواهند داشت و در صورت نیاز و درخواست ستاد مدیریت بحران خوزستان 

و مسئوالن ارشد استان امکان تمدید مأموریت وجود دارد. 
رئیس ســتاد بازســازی عتبــات عالیات خوزســتان گفــت: در طول مدت 
خدمت رســانی از هیچ اعتبار دولتی اســتفاده  نشــده و نخواهد شد و همه 

هزینه ها از محل کمک های مردمی تأمین  شده است.

8 روستای حمیدیه زیر آب است
سرپرســت فرمانداری  – قدس:  اهواز 
شهرســتان حمیدیه گفت: هنوز هشت 
روستای این شهرســتان شامل خسرج 
عــوده، خســرج خلــف، قاســم زامل، 
بیــت گنیم، شــاطی، حمدان ســلجه، 
آلبوعید یــک و نبی زیر آب هســتند. 
شاهین هاشــمی بیان کرد: 13روستای 
شهرستان حمیدیه نیز در معرض تهدید سیل ناشی از طغیان رودخانه کرخه 

بودند که اکنون وضعیت از حالت بحران خارج  شده است. 
وی گفت: از روز گذشــته هیئتی برای محاسبه خسارات سیل به منازل تشکیل  شده 
است.  وی ادامه داد: معیشت بیشتر مردم شهرستان حمیدیه بر پایه کشاورزی است و 

در سیل اخیر بخش کشاورزی حمیدیه، بیشترین خسارت ها را متحمل شد. 
 وی ادامــه داد: مطابق برآورد اولیــه تاکنون 915۰ هکتار گنــدم، ۲۰۰ هکتار جو،
95۰ هکتار صیفی و سبزیجات و 15۰ هکتار کلزا در این شهرستان خسارت  دیده اند. 

توفان 7 میلیارد ریال به اصفهان خسارت زد
اصفهان- قدس: مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: وزش باد 
شدید در دو روز گذشته، ۷ میلیارد ریال به فضای سبز، باغ ها و خودروهای شخصی 

در این استان خسارت وارد کرد.
منصور شیشــه فروش اظهار داشت: باد شدید از روز جمعه در برخی مناطق غرب و 
جنوب اســتان اصفهان وزیدن گرفت که دامنه آن تا اصفهان و شرق این شهرستان 
ادامه یافت. وی افزود: همچنین خســاراتی به درختان فضای سبز شهرهای واقع در 
این مناطق وارد و سقف تعدادی از گلخانه ها در شهرهای سمیرم، دهاقان و فالورجان 
تخریب شــد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: این حادثه 
همچنین موجب فرو ریختن برخی از داربست ها و نمادهای شهری و خسارت به 

برخی از خودروهای شخصی شد. 

4 دختر نوجوان در »کنارک« غرق شدند
زاهدان- ایرنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی ایرانشــهر در 
جنوب سیســتان و بلوچستان گفت: چهار 
دختر بین 1۴ تا 1۷ سال سن عصر شنبه در 

رودخانه کهیر کنارک غرق شدند.
دکتر مهران امینی فرد اظهار داشــت: این 
حادثه عصر دیروز بر اثر لغزش این دختران به 

داخل رودخانه کهیر که به همراه خانواده برای تفریح رفته بودند، رخ داد.
وی ادامه داد: خانواده این دختران برای نجات آنان به روستای اطراف مراجعه کردند که 

به علت شدت  جریان آب تا آمدن آنان متأسفانه هر چهار دختر غرق شدند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ایرانشــهر گفت: بالفاصله بعد از اعالم حادثه به 
نیروهای اورژانس سه دستگاه آمبوالنس دانشگاه به محل حادثه اعزام شدند که 

تا رسیدن آن ها این دختران غرق  شده بودند.

توزیع 5000 بسته معیشتی 
توسط سپاه در مناطق سیل زده 

هماهنگ کننده  معــاون  قدس:  تهران- 
نیروی زمینی سپاه اعالم کرد: 5۰۰۰ بسته 
معیشتی در مناطق سیل زده شرق و جنوب 

شرق کشور توزیع می شود.
بنا بر گــزارش روابط عمومی نیروی زمینی 
سپاه، سردار ســرتیپ پاسدار »علی اکبر پور 
جمشــیدیان« به اقدام هــای نیروی زمینی 
ســپاه در امدادرســانی به مناطق سیل زده 
شرق و جنوب شــرق کشور ازجمله منطقه 
بردســکن، کالت، زابل و زهک اشــاره کرد 
و افــزود: اکنون بیش از 1۰۰ دســتگاه از 
ماشین آالت مهندســی نیروی زمینی سپاه 
در منطقه شــرق کشــور بــرای اقدام های 

مهندسی در بحث سیل مستقر شده اند. 
وی بــا بیــان اقدام های مهندســی نیروی 
زمینی ســپاه برای کنتــرل ورودی آب از 
رودخانــه هامون، تصریح کــرد: در صورت 
نیاز مســیر فرعی ورودی آب از رودخانه به 
سیستان به منظور هدایت سیالب به منطقه 

کم خطر بازگشایی می شود. 

پرواز مستقیم ارومیهـ  اربیل 
عراق برقرار می شود 

فرودگاه های  مدیــرکل  قــدس:  ارومیه- 
آذربایجان گفت: در نخســتین فرصت، پرواز 
ارومیه به اربیل عراق برای خدمت رسانی بیشتر 

به مسافران برقرار می شود. 
کمال پرهیزکار با اشاره به آخرین خبر در رابطه 
با پرواز مســتقیم ارومیه به کشور آذربایجان 
تصریح کرد: با توجه به افزایش بلیت هواپیما 
و با توجه به اینکه قیمت بلیت با دالر محاسبه 
می شود، سبب شده که پرواز مستقیم به این 
کشــور به تأخیر افتاده، اما پس از ماه مبارک 
رمضان بــاز هم تالش ها برای برقراری پروازها 

انجام می شود. 
گفت:  آذربایجــان  فرودگاه های  مدیــرکل 
هم اکنون اولویت نخســت فرودگاه ارومیه، 
برقراری پرواز مســتقیم به شهر اربیل عراق 
اســت، چون تردد مــردم آذربایجان به این 

شهر بسیار زیاد است.

رسانه های ضدانقالب 
سعی دارند با دروغ 
و شایعه پراکنی، 
کمک های داوطلبانه 
و انسان دوستانه 
عراقی ها به 
سیل زدگان را زیر 
سؤال برده و درباره 
آن شبهه ایجاد کنند

بــــــــرش
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آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1397 شمسى حوزه ثبتى شهرستان تربت جام
ــبت به امالك  ــخاصى كه نس ــامى اش ــت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اس ــاده 12 قانون ثب ــتور م به دس
ــيصد و نود و هفت هجرى  ــفندماه ماه يك هزار و س ــع در حوزه ثبتى تربت جام تا آخر اس ــك واق مجهول المال

شمسى تقاضاى ثبت نموده اند با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى مى گردد:
ــه متر و هفت دهم مترمربع (123/70 مترمربع) به  ــاحت يكصد و بيست و س ــدانگ يكباب منزل بمس 1- شش

شماره پالك 527- فرعى از 57- اصلى واقع در بخش سيزده مشهد مورد تقاضاى آقاى محسن حسينى
2- ششدانگ يكباب منزل بمساحت دويست و نود و دو مترمربع (292 مترمربع) به شماره پالك 528- فرعى 

از 57- اصلى واقع در بخش سيزده مشهد مورد تقاضاى آقاى محمد حسينى
لذا بدستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهى شده فوق معترض ميباشد و يا اينكه بين 
ــت از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهى  ــت مى بايس ــده و يا در جريان اس متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى ش
ــليم و رسيد دريافت نمايند و در اجراى تبصره  ــناد تربت جام تس به مدت نود روز اعتراض خويش را به ثبت اس
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه  2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى از تاريخ تس
دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مراجع مذكور اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايند.آ 9800843
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1398/02/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/03/01
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

شماره نامه: 139885621012000082
تاريخ ايجاد نامه: 1398/01/21

شماره پرونده:
حوزه ثبت ملك طبس

(آگهى نوبتى سه ماهه چهارم آخر سال 1397 حوزه ثبتى شهرستان طبس)
ــخاصى كه نسبت به امالك  ــامى اش ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اس بدس
ــتان خراسان جنوبى) تا آخر  ــتان طبس (اس ــهاى تابعه حوزه ثبتى شهرس مجهول المالك واقع در بخش
ــى آن برابر تبصره يك  ــال 1397 تقاضاى ثبت نموده اند و همچنين موارديكه آگهى نوبت ــفندماه س اس

ــرح ذيل  ــى قانون ثبت بايد تجديد گردد با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بش ــاده 25 اصالح م
آگهى ميگردد.

(قطعات واقع در بخش يك طبس)
1770 فرعى از 29- اصلى روستاى ديهشك پايين ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى محمود عبداللهى.

18 فرعى از 2598- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين محصور و انبارى متصل به آن عليرضا جعفرى.
4964- اصلى ششدانگ يك باب منزل ربابه سرابى.

4966- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين محصور ابوالقاسم هوشنگى.
(قطعات واقع در بخش دو طبس)

ــهربانو بتوليت و  ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى وقفى موقوفه عامه كربال ش 992 فرعى از 26- اصلى شش
تصدى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان طبس.

2179 فرعى از 117- اصلى ديهوك ششدانگ يكقطعه زمين محصور حسين قديرى
آگهى اصالحى

ــدانگ يكباب بقعه متبركه سيدحسين ابن جعفر فشاه عليا  ــا شش ــتاى فش 126 فرعى از 7- اصلى روس
بتصدى و توليت اداره اوقاف شهرستان طبس كه در آگهى قبلى تحت عنوان 12 فرعى از 7 اصلى منتشر 

گرديده (واقع در بخش 3 طبس).
ــده باال معترض ميباشد و يا  ــبت به امالك آگهى ش ــتور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس لذا بدس
ــت ميبايست اعتراض و يا گواهى مشعر  ــده و در جريان اس بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى ش
ــبت به آگهى نوبتى ظرف نود روز و در  ــار نوبت اول اين آگهى نس بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتش
ــليم و رسيد دريافت نموده و در  ــناد طبس تس ــى روز به اداره ثبت اس مورد آگهى اصالحى در مدت س
ــليم  اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين از تاريخ تس
اعتراض به اين اداره ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى 
ــوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود و  ــليم نمايند ضمناً حق ــع مذكور اخذ و به اين اداره تس الزم از مرج
ــه تحديدى تا سى روز قابل اعتراض  ــه تحديدى منظور ميگردد و از تاريخ صورت جلس در صورت جلس

خواهد بود. م.الف 6   آ9800844
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/2/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/1

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس- غالمرضا كدخدائى

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

قطعه يك ايالم
ــورخ 1397/12/06 هيأت اول/ دوم موضوع قانون تعيين  ــماره 139760315001004065 م برابر رأى ش
ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــدانگ) يك  ــكراله، به كدملى 4500448586 (شش ــاى على گل مرادى، فرزند ش ــارض متقاضى آق بالمع
ــاحت98/90 مترمربع، پالك شماره 467 فرعى از 1126 اصلى، واقع در ايالم- بلوار  ــاختمان، به مس باب س

فارابى- كوچه معطر، خريدارى شده از واليه عزيزى و منتسب به مالكيت قنبر جوهرى.
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا ب ل
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ظرف مدت دوماه ودر مورد آگهى 
ــليم و پس  ــار اولين آگهى اعتراض خود را به اين اداره تس هاى اصالحى ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس از اخذ رس
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد. 9800824
تاريخ انتشار نوبت اول:  98/02/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/02/17

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم- صفرى 

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1397
نظربه دستور ماده 12 قانون ثبت وبه استناد ماده ماده 59 آئين نامه ،اشخاصى كه در سه ماهه چهارم سال 
ــبت به امالك مجهول المالك واقع در حوزه ثبتى شهرستان آبدانان درخواست ثبت نموده بانوع  1397نس

ملك مورد تقاضا جهت اطالع عموم و به فاصله يك ماه بشرح ذيل آگهى مى گردد:
آبدانان قطعه 7 ايالم بخش 11 ايالم :

ــدانگ يكباب خانه به  ــى شش ــميان فرزندموس 1-پالك 715 فرعى از90فرعى ازيك اصلى صغرى محتش
مساحت143,07مترمربع واقع در آبدانان خيابان امام زاده-محله چم هواس.

2-پالك716 فرعى از68 فرعى از يك اصلى مراد مرادى فرزند چهارشنبه ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
258/77مترمربع واقع در آبدانان – خيابان شهيد مصطفى خمينى-كوچه پاييزان 1.

ــاحت  ــدانگ يكباب مغازه به مس 3-پالك 717فرعى از42فرعى از يك اصلى باقر صيدى فرزند كريم شش
39/92مترمربع واقع در آبدانان-خيابان شهيد مطهرى.

ــاب خانه به  ــدانگ يكب ــيدى فرزند عزيزشش ــى از2فرعى از يك اصلى داريوش جمش ــالك 718فرع 4-پ
مساحت180/24مترمربع واقع در آبدانان-خيابان سراب.

ــاولى ششدانگ يكباب دكان تجارى  5-پالك 720 فرعى از 42 فرعى از يك اصلى نعمت اله پاپى فرزند ش
به مساحت18متر مربع واقع در آبدانان-خيابان امام-كوچه شهيد كرمى.

ــاحت  ــدانگ يكباب خانه به مس ــنى پور فرزند مجيد شش ــالك 721 فرعى از يك اصلى مختار محس 6-پ
110/68مترمربع واقع در آبدانان-خيابان شهيد صطفى خمينى –كوچه پاييزان 2

لذا طبق مادتين 16و 17 قانون ثبت كسانى كه نسبت به امالك مورد تقاضاى فوق اعتراضى داشته باشند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى نوبتى بمدت 90 روز اعتراض خود را نسبت به متقاضيان باال به اين اداره تسليم 
و رسيد دريافت نمايند و هرگاه نسبت به متقاضيان باال قبال" دعوى در دادگاه مطرح بوده گواهى مشعر بر 
ــد  ــاقط خواهد ش جريان دعوا از دادگاه اخذ و ظرف مدت مقرر به اين اداره تحويل نمايند و اال حق آنان س
ــد. اين آگهى در  ــخص خواهد ش ضمنا" حقوق ارتفاقى امالك موضوع اين آگهى در زمان تحديد حدود مش

دو نوبت و به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد.9800825
تاريخ انتشار نوبت اول:     1398/02/02                    

تاريخ انتشار نوبت دوم:    03/01/ 1398
محمود بهرامى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان آبدانان

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 4500681507 به شرح دادخواست  ــريفه داراى شناسنامه ش آقاى كامران فريدى فرزند مهدى و ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــورا درخواس ــه 41/98/5 از اين ش به كالس
ــم و مينا به شناسنامه شماره  4246 در تاريخ1397/12/12 در اقامتگاه دائمى  ــريفه ارزه گر  فرزند قاس ش

خود بدرود زندگى گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-كامران فريدى  فرزند مهدى  و شريفه بشناسنامه 4500681507 متولد 1369 فرزند متوفى

2-فاطمه اميرى فرزند محمد و شريفه بشناسنامه 34 متولد 1332 فرزند متوفى
ــى اعتراضى  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
دارد و يا وصيتنامه  اى از متوفى نزد وى باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم 

دارد و اال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد.9800826
دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

/ع
۹۸
۰۰
۸۴
۰

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
﹞︀ره  ٩٨/٨۵/١۴٩٩    ﹝﹢رخ  ﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︖﹢ز︫  ︀﹡︡ ا﹠︐︣﹡️ دا﹡︪ــ﹍︀ه   را︋  ﹠︀ی︋   ︎︡︣ ︪ــ﹩ از︠  دا﹡︪ــ﹍︀ه ︤د در ﹡︷︣ دارد︋ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ️﹫﹑︮ ︳︀ی وا︗︡ ︫︣ا︐﹋︫︣ ﹤︋   setadiran.ir ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀︨  ﹅︣︵ ٩٨/١/٣١    از
 ︫︡︀︋ ﹩﹞٩٨/٠٢/٠٧ ️︀︽﹛٩٨/٢/٢ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ️﹁︀ه در﹢﹡ ١- ز﹝︀ن و

 ﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹤﹡︀︠︣﹫︋رخ ٩٨/٠٢/١٨ د﹢﹞ ﹤︊﹠ ︊ روز︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١۴ ︑︀آ︠︣و﹇️ اداری روز︀ر︫  ــ︀︻️ ٨︮  ٢- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د از︨ 
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ( ︣︑︀︑ ﹩﹀﹞︀ن آ﹝︐︠︀︨) ﹩﹚︮ا ︦︣د ︣ا︨️ دا﹡︪﹍︀ه وا﹇︹ در︎ 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت ا﹡︖︀م︠  ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٢١︋  ︀︻️ ٠٩:٠٠ روز︫  ︀ز﹎︀︪﹩ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︨   ︋٣- ︑︀ر
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︳︣ا ︀︧︐﹩ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨︐﹩ ﹝﹠︡رج در︫   ︋︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹏﹫﹝﹊︑ ــ︐︀د ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ︣ا﹠﹊﹥ ﹁︣آ﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در︨  ۴- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︻﹑وه︋ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ دا﹡︪﹍︀ه ﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹤﹡︀︠︣﹫︋ا︮﹙﹩ – د ︦︣د ︥و﹨︩ –︎  ﹥ آدرس ︤د- ︀رراه︎  ﹝﹠︀﹇︭﹥ را︋ 
︍︣ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼ ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل ﹝﹫︊︀︫︡  ۵- ﹝﹫︤ان︨ 

﹥ آدرس setadiran.ir ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ا︨️.  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤﹡︀﹞︀ ︣د ا︻﹑م ︻﹞﹢﹝﹩︨  ︣ا︳ آن در︋  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ و︫  ۶- ︑﹞︀﹝﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط︋ 
﹞︀ره ﹨︀ی ذ﹏ ︑﹞︀س   ︫﹤ ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︀︊︧ــ️ ︗️ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ (︑﹢﹋﹟)︋   ︫﹤ ٧- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡︋ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀
٠٢١-۴١٩٣۴ ﹤﹡︀﹞︀ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و را﹨︊︣ی︨   ︎︤﹋︣﹞

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︀︑︣ ︔︊️ ﹡︀م درا︨︐︀﹡︀ در setadiran ﹤﹡︀﹞︀︨ ️︀︨    ﹝﹢︗﹢د ا︨️.
ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ﹨ــ︀ی ٣١٢٣٣۵١۵-٠٣۵ و ٣١٢٣٣۵١۶-٠٣۵ اداره ا﹝ــ﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و   ︫︀ ﹫︪ــ︐︣ از ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ١٢- در︮ــ﹢رت ا︵﹑︻ــ︀ت︋ 

 . ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︤د ︑﹞︀س ︣ارداد﹨︀ی دا﹡︪﹍︀ه﹇
 ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی دا﹡︪﹍︀ه ︤د 

رنا
 ای

س :
عک
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

نماینده مجلس: اگر دولت به افرادی قول وزارت داده، نیازی نیست وزارتخانه جدید درست کند    
 فارس: علیرضا ســلیمی، عضو کمیســیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه در بسیاری از کشورها، تولید و بازرگانی ســاختار واحدی دارند و وزارت جداگانه ای با عنوان بازرگانی ندارند، گفت: اگر دولت به افرادی 

در مورد این پست ها قول داده، نیاز نیست وزارتخانه جدید درست شود.

افشاگری درباره توافق فرانسه و آمریکا پیش از 
خروج ترامپ از برجام

سیاست: »جرارد آرو« سفیر پاریس در واشنگتن که اظهارات جنجالی اخیر وی درباره 
توافق هسته ای ایران برایش دردسرساز شد، در آخرین روز مأموریتش به عنوان دیپلمات 
فرانسوی در آمریکا با نشریه »آتالنتیک« مصاحبه ای مفصل انجام داد. آرو در این مصاحبه 
به بیان نظراتش درباره مسائل مختلفی از جمله طرح صلح »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا موسوم به معامله قرن، اقدامات تبعیض آمیز و غیرانسانی رژیم صهیونیستی در 

قبال فلسطینی ها و برنامه جامع اقدام مشترک )توافق هسته ای ایران( پرداخت.
آتالنتیک از این مقام فرانســوی می پرسد: »چه زمان هایی بود که فکر نمی کردید 
دیگر از سوی ترامپ حیرت زده و شوکه شوید؟« که آرو پاسخ می دهد: »در موضوع 
توافق هســته ای ایران. ما در حال مذاکره با دولت )مشــخص نیست کدام کشور( 
درباره توافقی برای اضافه کردن متمم به توافق هســته ای ایران بودیم، درخصوص 
موشک ها و تروریسم و فعالیت های منطقه ای ایران. ما بسیار به حصول توافق نزدیک 
بودیم، اما ناگهان دولت ترامپ از برجام خارج شــد«. سفیر فرانسه در واشنگتن در 
پاسخ به این پرسش که »چقدر نزدیک بودید؟« توضیح می دهد: »برخی می گویند 
۹۰ درصــد، نمی دانم. درحال مذاکره بودیم. هیچ بحرانی هم در مذاکرات نبود. اما 
ناگهان یک شب همه چیز تمام شد. ترامپ یک شبه تصمیم گرفته بود. هیچ کسی 
هشداری دریافت نکرده بود و فردای آن شب نیز کسی نمی توانست برای ما توضیح 

دهد که این )خروج آمریکا از برجام( چه معنایی برای ما دارد«.

آیا هفته فیلم لهستان در تهران برگزار می شود؟
فارس: دی ماه سال گذشته بود که وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد، حدود یک ماه دیگر 
در ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ کنفرانسی ضد ایرانی در لهستان برگزار خواهد شد. این اقدام 
با واکنش وزیر امور خارجه کشورمان همراه شد و نوشت: »دولت لهستان نمی تواند این 
شــرمندگی را پاک کند: در حالی که ایران لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم نجات 
داد، این کشور اکنون میزبان سیرک مذبوحانه ضدایرانی شده است«. پس از او، حسین 
انتظامی، سرپرست سازمان سینمایی هم واکنش نشان داد و توییت کرد: »ایرانی، اقوام 
و ملل مختلف بویژه لهســتانی ها را در شرایط سخت با آغوش باز میزبانی کرده است. 
میهمان که حرمت میزبان را نگاه ندارد، نمی تواند انتظار داشته باشد به میهمانی خود 
ادامه دهد. به پاس عزت ایران و ایرانی، برگزاری هفته فیلم لهستان در تهران موکول به 
رفتار مناسب ورشو خواهد شد«. اکنون با گذشته سه ماه از این ماجرا، به نظر می رسد 
سفارت لهستان به دنبال برگزاری این رویداد فرهنگی است، هر چند در تارنمای سفارت 
لهستان فعالً خبری از این موضوع نیست. »ُویچخ اونلت« کاردار سفارت لهستان شامگاه 
شنبه در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور یافته و به ستاد خبری این 
رویداد گفته است: »یکی از راه های بهبود روابط میان کشورها، استفاده از فرصت مناسب 
تبادالت فرهنگی اســت که برنامه هفته فیلم لهستان در ایران در همین راستا برگزار 
می شود. یکی دیگر از راه های بهبود روابط میان دو کشور، بهره مندی از صنعت توریسم 
است که ایران باید در این زمینه تالش بیشتری کند تا کشورش را در دنیا کشوری امن، 
میهمان پذیر و توریســتی معرفی کند. من معتقدم که هیچ مشکلی برای سفر کردن 
مردم لهستان به ایران وجود ندارد؛ ایران کشور جذاب و شگفت انگیزی است که مردم 
دنیا می توانند بدون هیچ مشکلی به عنوان توریست به ایران سفر کنند«. باید دید آیا 
مقامات رسمی کشورمان مجوز برگزاری هفته فیلم لهستان در تهران را صادر می کنند؟

آریازند از برج میالد رفت
سیاست: »امیــر آریا زند« سرپرست برج میالد از این سمت استعفا داد و این 
استعفا مورد موافقت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران قرار گرفت. 
آریازند چهارشــنبه ۲۸ فروردین اســتعفای خود را به معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگی تقدیم کرد که مــورد موافقت قرار گرفت. آریازند که انتصابش در 
هفته های گذشــته اعتراضاتی را برانگیخته بود، چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه 
اســتعفای خود را به جوادی یگانه، معاونت امــور اجتماعی و فرهنگی تقدیم 
کــرد که مورد موافقت قرار گرفت. برخی فعاالن رســانه ای مدعی بودند امیر 
آریازند از فعاالن ســال ۸۸، حامی و دوســت کاوه مدنی معاون اسبق محیط 
زیست اســت که همراه با برخی فعاالن سیاسی به اوباما، رئیس جمهور وقت 

آمریکا در حمایت از ۵۵ زندانی سیاسی نامه نوشته است.

نهاد  و  تفکر  کانون  یک  سیاست    
سیاست پژوهی در نامه ای به رئیس مجلس 
شورای اسالمی، پنج دلیل کارشناسی در 
مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی مطرح 
اقتصاد  تحلیلگران  شبکه  نامه  در  نمود. 
مقاومتی آمده است: همان طور که مستحضر 
هستید، برای چهارمین بار پیاپی طی دو سال 
اخیر، درخواست تشکیل وزارت بازرگانی در 
مجلس در حال بررسی است. طی سه مرتبه 
گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این 
تغییر ساختاری مخالفت کردند و این اقدام 
را غیرکارشناسی، فاقد دالیل توجیهی، در 
تناقض با اسناد باالدستی، متضاد با تجربیات 
رویه کشورهای  برخالف  و  گذشته کشور 
پیشرفته دانستند. بااین وجود، مجدد طرحی 
توسط نمایندگان همسو با دولت در مجلس 
ارائه و در دستور کار قرارگرفته که هدف آن، 
بازرگانی است.  در  تشکیل مجدد وزارت 
این راستا موارد ذیل به اطالع جناب عالی 
می رسد تا تصمیمی بر اساس منافع کشور 

اتخاذ گردد.

 وزارت جهاد را پاسخگو کنید، نه یک 
وزارت جدید ایجاد کنید

یک( در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه های 
صمت و کشــاورزی، مسئولیت تنظیم بازار 
محصــوالت اساســی را نمی پذیرند؛ دلیل 
این مسئله آن است که وزارتخانه مسئول، 
باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. 
بــه همین دلیل، دولت به دنبال تشــکیل 
وزارتخانه سومی است که این مسئولیت را 
بر عهده آن بگــذارد؛ حال آنکه طبق قانون 
»تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی 
در وزارت جهاد کشاورزی« مسئولیت تنظیم 
بازار محصوالت اساســی بر عهــده وزارت 
جهاد کشــاورزی است و این وزارتخانه باید 
پاســخگویی الزم را در خصوص تنظیم 
بازار محصوالت اساســی داشــته باشد. 
وزارت جهاد  توســط  قبول مســئولیت 
کشــاورزی و در اختیــار گرفتن ســتاد 
تنظیم بازار و سایر وظایف متناسب با آن، 
زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار 
محصوالت اساســی بدون نیاز به تشکیل 

مجدد وزارت بازرگانی فراهم می  کند.

 ناکارآمدی مدیریت ارزی با تشکیل 
وزارت بازرگانی حل نمی شود

دو( دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصوالت 
اساسی، رشد شــدید نرخ ارز است؛ اما آنچه 
به این مسئله دامن زده، تخصیص ارز دولتی 
برای واردات این محصوالت است. تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه واردات محصوالت 
اساســی، ســبب شــکل گیری رانت و بازار 
قاچاق برای این محصوالت شد و به افزایش 
بیش ازحــد قیمت آن ها انجامیــد. به عنوان 
نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله های 
وارداتی بــا ارز دولتی، به دلیــل صرفه باال، 
مجدد به صورت قاچاقی به کشورهای همسایه 
صادر شــد و دالالن در این میان، از اختالف 
ارز دولتــی با ارز آزاد در تأمین این محصول، 
ســودهای کالن بدســت آوردند؛ همزمان، 
بخشی از دام مولد کشور نیز به صورت قاچاقی 
باقیمت ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر 
شــد که این نیز کمبود عرضه در بازار را به 
همراه داشــت. درنتیجه، وضعیت عرضه و 
تقاضا در بازار دچار نوســان شــد و افزایش 
بی رویه قیمت گوشت را به همراه داشت؛ در 
سایر محصوالت اساسی نیز وضعیت به همین 
منوال بود و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و 
نظارت ناقص، به هم ریختگی این بازارها را به 
همراه داشت؛ بنابراین این مسئله نیز ریشه در 
شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و ارتباطی با 

تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.
ســه( برخالف آنچه دولــت تصور می کند، 
حتی اگــر در کوتاه مــدت وزارت بازرگانی 
بتواند بازار محصوالت اساســی را مدیریت 
کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه 
پیدا می کند، توان تولیدی کشــور بویژه در 
محصوالت اساسی تضعیف خواهد شد که 
براحتــی امکان بازگشــت آن وجود ندارد؛ 
وابســتگی در محصوالت اساســی که یک 
بخش راهبردی محســوب می شود، آن هم 
در شــرایط تحریم، نتیجــه این وضعیت 
خواهد بود. حال آنکه در سال های گذشته، 
دســتاوردهای متعــددی ناشــی از ادغام 
بازرگانی در وزارت کشــاورزی نظیر رشــد 
۲۳ درصدی تولید محصوالت کشــاورزی، 
خودکفایی در تولید محصوالت اساسی نظیر 
گندم و شکر، کاهش ۵ میلیارد دالری تراز 
منفی بازرگانی بخش کشــاورزی و بهبود 
وضعیــت صادرات محصوالت کشــاورزی، 
حاصل شده اســت. با این  وجود، با توجه به 
عمر کوتاه باقیمانده دولت و اینکه اصالحات 
نهادی نیازمند گذر زمان دست کم یکساله 
بــرای تثبیت و اثرگذاری اســت، این اقدام 
حتــی در کوتاه مدت نیز نمی تواند منجر به 
بهبود وضعیت بازار محصوالت اساسی شود. 
بنابراین تشــکیل وزارت بازرگانی نمی تواند 
تنظیــم بــازار را بهبود بخشــد و عماًل در 
شــرایط فعلی کشــور که نیازمند اقدامات 
هوشمندانه و فوری اســت، تنها زمان را از 

دولت و نهادهــای اجرایی می گیرد که این 
به زیان مردم و اقتصاد کشــور تمام خواهد 
شد. چهار( بر اســاس مطالعات تطبیقی و 
الگوی کشورهای پیشرفته، تفکیک اقتصاد 
بایــد به صورت عمودی افراز شــود؛ به این 
معنا که بــرای چابک ســازی بخش های 
مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع 
مختلف، معادن و...، این بخش ها باید از هم 
تفکیک گردد. درواقع افراز افقی و تفکیک 
کارکردهای مختلف اقتصاد ازجمله تولید و 
تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید 
و غلبه واردات خواهد شــد و مانند گذشته، 
بــه ظهور و بــروز افراد صاحــب قدرت در 
واردات محصوالت مختلف که از آن ها تحت 
عناوینی چون »ســلطان گوشت«، »سلطان 
شکر« و... یاد می شود، می انجامد؛ بنابراین از 
این منظر نیز تشکیل وزارت بازرگانی توجیه 

کارشناسی و عملیاتی ندارد.
پنج( طبــق گــزارش اداره 
کل قوانین مجلس شــورای 
اســالمی، طــرح تشــکیل 
وزارت بازرگانی مغایر با اصل 
۷۵ قانون اساســی، ماده ۲۸ 
قانون برنامه ششــم توسعه، 
ماده ۱6 سیاســت های کلی 
ماده  و  مقاومتــی  اقتصــاد 
نظام  کلی  سیاست های   ۱۰
اداری است؛ بنابراین تصویب 
چنین طرحــی در بادی امر، 
غیرقانونی بــوده و در تضاد 
با اسناد باالدســتی است و 
اگر در دستورکار قرار گیرد، 
برای تصویب به دوسوم آرای 
نمایندگان مجلس شــورای 

اسالمی نیاز دارد.
با توجه به این موارد، تشکیل وزارت بازرگانی 
نمی تواند بــه بهبود وضعیــت تنظیم بازار 
محصوالت اساسی که دلیل اصلی این تغییر 
ساختاری است، منجر شود؛ همچنین که در 
شــرایط تحریم، این اقدام بیش از زمان های 
عادی به زیان کشور است و مجلس شورای 
اسالمی باید نســبت به عواقب این تصمیم 

برای اقتصاد کشور پاسخگو باشد.

هشدار شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نسبت به عواقب تشکیل وزارت بازرگانی

 نهی از منکر اشرافیتتولید داخلی را تضعیف نکنید
سیاست: جلیل محبی، دبیر ستاد احیای امر به 
معروف و نهی از منکر با اشاره به ماجرای افتتاحیه 
ایران مال نوشت: »اگر امر به معروف و نهی از منکر 
زنده باشــد، احدی به خود اجــازه نمی دهد امام 
جمعه را برای افتتاح یک محل اشرافی دعوت کند 
تا کار به رد دعوت بکشد. امر به معروف و نهی از 
منکر کلید رهایی از اشرافیت است؛ اشرافیتی که 

بالی جان جامعه اسالمی است«.

ایها الناس، چه نشسته اید! 
سیاســت: عبداهلل گنجی، روزنامه نگار نوشت: 
روحانی: »۱۲فروردین که استاندار )لرستان( به من 
خبر داد ارتباط ما با پلدختر قطع شد خیلي نگران 
شدم؛ قرآن خواندم و دعا کردم و تا صبح چندبار 
تماس گرفتم تا اینکه به مــن خبر دادند تلفات 
جاني نداشتیم«. دعا و توســل و انس با قرآن در 
هنگامه مشکالت جزو باورهای دینی ماست و  اقدام 
روحانی در کنار تالش میدانی دولت قابل ستایش 
است،  اما فرض کنید این عبارت را رئیسی، قالیباف 
یا یک امام جمعه گفته بود؛ اکنون چه مصیبتی 
داشتیم که ایها الناس، چه نشسته اید که مردم تلف 

می شدند و این ها عقالنیت را تعطیل کردند.

پس از فضای احساسی
سیاست: علی قلهکی، فعال شبکه های اجتماعی 
نوشت: »اجازه هست حاال که فضای احساسِی پس 
از تروریســتی خواندن سپاه تمام شد یه چیزی 
بگم! تروریســتی نامیدن ســپاه زمانی وجاهت 
یافت که وزیر خارجه کشور تهمت پولشویی ده ها 
هزار میلیاردی رو به صورت پایان باز گفت! گوِل 
ُکِد غلِط لباس ســبزپوش های این روزها رو هم 

نخورید، گرای تحریم سپاه داخلی  است!«

مرسی که هستی
سیاست: فرید ابراهیم، فعال شبکه های اجتماعی 
نوشت: »طرف نماینده مجلسه. این ۲۰ روزی که 
ملت گرفتار سیل بودند مشغول عشق و حال در 
سفر خارجی بوده. اآلن که برگشته، با قیافه حق به 
جانبی توییت زده که: اعضای حشدالشعبی با اجازه 
کی برای کمک به ســیل زدگان وارد خوزستان 
شدند؟ باشه بزرگوار! فهمیدیم الل نیستی. حاال 

برگرد سر لفت و لیِست. مرسی که هستی!«

 برخالف آنچه 
دولت تصور می کند، 

حتی اگر در 
کوتاه مدت وزارت 

بازرگانی بتواند بازار 
محصوالت اساسی 

را مدیریت کند، 
با توجه به اینکه 
واردات بر تولید 

غلبه پیدا می کند، 
توان تولیدی کشور 
بویژه در محصوالت 

اساسی تضعیف 
خواهد شد

بــــــــرش

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

خبر

شبکه های اجتماعی

شماره پرونده: 139804006220000004/1     شماره بايگانى پرونده: 9800011
شماره ابالغيه: 139805106220000028       تاريخ صدور: 1398/01/27

دفترخانه ازدواج شماره 1 و طالق شماره 1 روستاى حصار بخش طرقبه استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه اجرائى 9800011

بدين وسيله به آقاى حسن ريش اسحق نام پدر: محمود تاريخ تولد: 1337/01/01 شماره ملى: 0036519251 شماره 
ــود كه خانم طاهره احياء طرقبه نام پدر: محمد تاريخ تولد:  ــانى: مجهول المكان ابالغ مى ش ــنامه: 5075 به نش شناس
ــنامه: 4675 به نشانى: طرقبه شهرك كريمى امام خمينى  ــماره ملى:  0935009272 شماره شناس 1348/01/01 ش
ــند طالق: شماره سند: 28، تاريخ سند: 1390/02/16،  ــتناد س ره 11 چهارراه اول پالك 34 جهت وصول مهريه به اس
ــان  ــتان خراس ــتاى حصار بخش طرقبه اس ــماره 1 روس ــماره 1 و طالق ش دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
ــما اجرائيه شماره 139804183446000002- 1398/01/27 صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  رضوى عليه ش
ــتانكار، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته  ــده و طبق اجرائيه و اعالم بس ــكيل ش 9800011 در اين اداره تش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس نش
ــوب مى گردد،  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش

نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800756 م.الف 425
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139704006092005844/1        شماره بايگانى پرونده: 9709595
شماره ابالغيه: 139805106092001058          تاريخ صدور: 1398/01/28

دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139704006092005844/1

بدينوسيله به:
- زهرا غيورمقدم نام پدر: على تاريخ تولد: 1355/01/01 شماره ملى: 0941859886 شماره شناسنامه: 432

- حسين غيورمقدم نام پدر: على تاريخ تولد: 1348/05/03 شماره ملى: 0942691581 شماره شناسنامه: 738
- محبوبه غيورمقدم نام پدر: على تاريخ تولد: 1361/09/29 شماره ملى: 0939948941 شماره شناسنامه: 4017

ــنامه: 1068  ــماره شناس ــماره ملى: 0937848751 ش - فاطمه غيورمقدم نام پدر: على تاريخ تولد: 1352/06/06 ش
ــناخته نگرديده ايد ابالغ  ــه 139704006092005844/1 كه برابر گزارش مورخ 97/12/11. ش ــكار پرونده كالس بده
مى گردد كه برابر سند ازدواج: شماره سند: 25277، تاريخ سند: 1396/06/26، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 
شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوى بين مورث شما و خانم عزت غفارى نقندر نام پدر: على اكبر: تاريخ تولد: 
1335/04/01 شماره ملى: 0943673984 شماره شناسنامه: 19 تعداد پنج عدد سكه طالى كامل بهار آزادى بدهكار 
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس مى باش
ــد لذا طبق ماده 19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش و بكالس
ــت فقط يك نوبت در روزنامه...... چاپ..... درج و منتشر  ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب اس از تاريخ انتش
مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9800760 م.الف 426
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد / زهرا تاهماى كالغ آبادى و عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139704306092000195        تاريخ ثبت: 1397/11/09
آگهى مزايده اموال منقول پرونده كالسه 9702582

ــد نبى كد ملى  ــم زهرا طالبى مقدم فرزن ــعبه دوم اجراى ثبت خان ــه 9702582 ش ــب پرونده اجرائى كالس ــه موج ب
0013508873 به استناد سند ازدواج 15652- 1393/9/9 جهت وصول تعداد 50 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى 
ــوى نژاد ابرده فرزند سيدهادى كدملى 0920356761؛  ــه فوق الذكر عليه: آقاى سيدمصطفى موس اجراييه اى به كالس
صادر كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1397/4/25 طى مراحل قانونى و گزارش كارشناس رسمى دادگسترى وارده 

به شماره 41789- 97/10/10، اموال منقولى به شرح ذيل:
1- سرويس كامل چوب (مبلمان 7 نفره استيل و سه عدد ميز عسلى تخت و ميز كنسول ميز ناهارخورى هشت نفره 

به همراه صندلى كنسول و آيينه ميز ال سى دى مستعمل سالم به مبلغ 90/000/000 ريال
2- مبل راحتى سه نفره مستعمل سالم به مبلغ 4/000/0000

3- تلويزيون ال جى 49 اينچ يك دستگاه سالم و كاركرده به مبلغ 30/000/000 ريال
4- سرويس سينما خانواده ايكس ال جى سالم و مستعمل يك دستگاه 13/0000/000 ريال

5- شمعدان يك جفت مستعمل سالم به مبلغ 3/000/000 ريال
ــس از قطعيت ارزيابى در روز  ــت و ارزيابى گرديد كه پ ــه مبلغ 140/000/000 ريال متعلق به مديون بازداش ــاً ب جمع
ــه مزايده اقالم مذكور در نشانى مشهد: مشهد بلوار  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس ــنبه مورخه 1398/3/7 از س سه ش
ــروع و به  ــش چهارراه اول پالك 5 برگزار و از مبلغ پايه 140/000/000 ريال ش ــوار خاقانى خاقانى 31 نب ــروزى بل پي
باالترين مبلغ پيشنهادى واگذار خواهد شد. ضمناً هزينه هاى قانونى طبق مقررات نيمعشر به مبلغ 7/000/000 ريال و 
حق حراج به مبلغ 8/400/000 ريال از خريدار وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد 

از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9800761 م.الف 427
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره مزايده: 139704306091000185      تاريخ ثبت: 1397/05/15
آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9600385 و 9600386

ــهد اجرائيه تحت  ــه 1394/02/13 دفترخانه 94 مش ــى 30267 و 30266 مورخ ــناد رهن ــتناد اس ــك ملت به اس بان
ــب: 1/031/245/239  ــامل اصل طل ــال مبلغ 1/161/015/692 ريال (ش ــه هاى 9600384- 9600385 در قب كالس
ــده) عليه فاطمه مظلوم  ــخ 1396/01/20 تا روز مزاي ــغ 129/770/453 ريال و روزانه از تاري ــارت به مبل ــال و خس ري
ــليمانيان فرزند حسين به شماره ملى  ــماره ملى 0931412129 و مهدى افخمى س ــانى فرزند محمدتقى به ش خراس
0945463707 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1396/05/09 و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد 
ــناد رسمى، الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ پالك ثبتى 6873 (شش هزار  اس
ــه) فرعى از 1340 (هزار و سيصد و چهل) فرعى از 236 (دويست و سى و شش) اصلى بخش  ــتصد و هفتاد و س و هش
ــهر، خاقانى 2 داخل دوربرگردان پالك 167 طبقه 4 واحد  ــانى به آدرس رضاش ــهد ملكى فاطمه مظلوم خراس نه مش
ــخصات و توصيف اجمالى  ــرقى 11 به مبلغ 1/700/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مش ــمال ش ش

ملك بدين شرح ميباشد:
ــكونى از يك ساختمان 4 طبقه و 12 واحدى به مساحت 67/87  ــدانگ اعيان يكباب آپارتمان مس ملك مورد نظر شش
ــند با پالك ثبتى 6873 فرعى از 1340 فرعى از 236- اصلى  ــت، داراى س مترمربع واقع در طبقه چهارم آپارتمان اس
ــكونى با تراكم زياد و موقوفه آستان قدس مى باشد، همچنين داراى پايانكار شهردارى  ــهد در محدوده مس بخش 9 مش
ــماره 9/17377 مورخ 1384/05/05 است ساختمان با قدمت حدود 12 سال داراى اسكلت فلزى با نماى سنگ  به ش
ــراميك است و در اتاق خواب ها موكت است، آشپزخانه اى اپن با كف سراميك  ــت، كف واحد در محدوده پذيرايى س اس
و كابينت هاى ام دى اف و فلزى دارد. داراى 2 اتاق خواب بوده، يك حمام و دستشويى عمومى دارد سيستم گرمايش 
پكيج و رادياتور به همراه شومينه و سرمايش آن كولر آبى است. ساختمان داراى يك كنتور آب، برق و گاز مستقل نيز 

مى باشد. آپارتمان داراى آسانسور، انبارى شماره قطعه 11 به مساحت 2/31 و پاركينگ مستقل است.
ــتن جميع موارد و با در نظر گرفتن موقعيت مكانى و جغرافيايى، مساحت، كاربرى،  ــى: با ملحوظ داش نظريه كارشناس
ــاير عوامل مؤثر در  ــاختمان، با فرض عدم بدهى ملك به كليه مراجع ذى صالح و س ــى، قدمت س معبر و ممر دسترس
ــتان قدس جمعاً به مبلغ  ــدانگ اعيان آپارتمان مزبور و حق انتفاع از عرصه موقوفه آس قيمت گذارى در حال ارزش شش

1/700/000/000 ريال معادل يك صد و هفتاد ميليون تومان پيشنهاد مى گردد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد:

شماالً: در سه قسمت اول و دوم پنجره و ديوار به نورگير سوم ديوار به اعيان 100 فرعى
ــتم پنجره و ديوار  ــم الى هش ــمت اول و پنجم و نهم ديوار به اعيان خطيب زاده دوم الى چهارم و شش ــرقاً: در نه قس ش

به داكت 
ــترك با آپارتمان جنوبى دوم و سوم پنجره و ديوار به نورگير شرقى چهارم و پنجم  ــمت اول ديوار مش جنوباً: در 5 قس

درب و ديوار به سرويس پله
غرباً: ديوار مشترك با واحد غربى به انضمام انبارى شماره قطعه 11 به مساحت 2/31 مترمربع.

ملك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مستأجر مى باشد و حدود ملك با واقع تطبيق ملك 
موصوف برابر نامه شماره دفتر امالك بازداشتى 240- 1398/01/26 فاقد بازداشتى مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ 
ــده در قبال مبلغ 1/700/000/000 ريال در روز چهارشنبه مورخه 1398/03/01 از ساعت 9  به مبلغ مورد ارزيابى ش
ــهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت  ــعبه اول اجراى ثبت مش الى 12 ظهر در محل ش
ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى مصادف گردد  ــروع و به باالترين قيمت پيش ش
ــد و مبلغ بابت نيم عشر اجرايى و مبلغ حق  ــاعت مقرر برگزار خواهد ش ــه مزايده روز بعد در همان محل و در س جلس
ــره 6 ماده 121 بعهده برنده  ــاى قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبص ــاير هزينه ه ــده زائد بر مبلغ مزايده و س مزاي

مزايده مى باشد. آ- 9800762 م.الف 428
مسئول شعبه اول اجراى ثبت اسناد و امالك مشهد

شماره مزايده: 139704306092000216     تاريخ ثبت: 1397/12/16
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9702129
ــور تاريخ تولد: 1361/02/06  ــفده نام پدر: تيم ــه 9702129 خانم مريم مهديپور يوس به موجب پرونده اجرائى كالس
ــند: 755، تاريخ سند:  ــماره س ــند ازدواج: ش ــتناد- س ــنامه: 597 به اس ــماره شناس ــماره ملى: 0942007387 ش ش
ــتان خراسان رضوى، اجرائيه اى  ــهر فرهادگرد فريمان اس 1383/12/17، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 63 ش
جهت وصول مهريه خود به تعداد 151 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى عليه- سيدرضا حسينى مقدم نام پدر: كريم 
ــنامه: 1832 كه پس از ابالغ اجرائيه 97/5/2  ــماره شناس ــماره ملى: 0942371933 ش تاريخ تولد: 1353/09/19 ش
ــماره وارده 20483- 97/6/11 مبنى بر توقيف اموال منقول مديون در قبال 5 عدد  ــت بستانكار به ش ــب درخواس حس
ــوارى پرايد سايپا 132 متعلق به مديون بازداشت كه توسط  ــكه تمام بهار آزادى خودرو سوارى 12- 137 م 77 س س
ــناس رسمى دادگسترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره وارده 32755 مورخ 97/8/21 به شرح  كارش
ذيل: مشخصات خودرو: خودرو سوارى 12- 77 م 137 سوارى پرايد سفيد سايپا 132 مدل 1390 رنگ نوك مدادى، 
شماره شاسى 5420090038655S شماره موتور 4018153 تعداد چرخ 4 عدد- وضعيت ظاهرى و فنى خودرو: اطاق 
ــيال  ــبورد، موتور، صندلى و تودوزى، گيربكس، ديفرانس ــازى دارد- داش بدنه: تمامى بدنه داراى اثر تصادف بدون بازس
ــخص ثالث آن در لحظه بازديد رويت  ــب با مدل، تجهيزات معمولى كارخانه (در زمان بازديد): بيمه ش ــالم متناس س
نگرديد. دور تا دور خودرو داراى اثر تصادف و برخورد مى باشد و نياز به صافكارى و رنگ آميزى كامل دارد و سپرهاى 
ــالم بودن موتور و گيربكس و با توجه به موارد فوق و در  ــروط به س عقب و جلو بايد ترميم گردد. قيمت پايه فوق مش
ــيل ارزش پايه كارشناسى خودرو سوارى  ــالمت موتور، گيربكس و ديفرانس ــناد مالكيت و با فرض س صورت صحت اس
فوق الذكر موصوف به مبلغ 180/000/000 ريال معادل يكصد و هشتاد ميليون ريال كه با توجه به گزارش مأمور اجرا 
ــهد خودرو مذكور در زمان بازديد در آدرس مشهد: (جاده شانديز) پاركينگ  ــتان عمومى و انقالب مش و نماينده دادس
تيراژه متوقف مى باشد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز سه شنبه مورخه 98/3/21 از ساعت 9 صبح الى 12 
ــهد- پاركينگ تيراژه از مبلغ پايه مبلغ 180/000/000 ريال معادل  ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مش ظهر جلس
ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ  ــتاد ميليون ريال ش يكصد و هش
نيم عشر دولتى (9/000/000 ريال) و مبلغ حق مزايده (10/800/000 ريال) زائد بر مبلغ مزايده ميباشد و طبق ماده 
12 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد شد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده 

در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9800764 م.الف 429
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704006092006061/1        شماره بايگانى پرونده: 9710063
شماره ابالغيه: 139805106092000978          تاريخ صدور: 1398/01/27

دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139704006092006061/1

ــماره ملى: 0941643549 شماره  ــهراب تاريخ تولد: 1362/10/14 ش ــيله به آقاى مهدى يتيم بان نام پدر: س بدينوس
ــه 139704006092006061/1  ــهد اسداله زاده 34 پالك 50 بدهكار پرونده كالس ــنامه: 5769 به نشانى: مش شناس
ــناخته نگرديده است ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج: شماره سند:  ــما ش كه برابر گزارش مورخ 98/1/10 آدرس ش
ــتان  ــهد اس ــهر مش ــند: 1397/05/23، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 ش 52430، تاريخ س
خراسان رضوى بين شما و خانم زهره سعادتى نيا تعداد پنجاه عدد سكه طالى بهار آزادى بانضمام حقوق دولتى بدهكار 
مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از 
ــوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف  ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس تاريخ انتش
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق 

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9800765 م.الف 430
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139304006091000157/1       شماره بايگانى پرونده: 9300470
شماره ابالغيه: 139805106091000423         تاريخ صدور: 1398/01/27

آگهى ابالغ اخطاريه اعالم كارشناس كالسه 9300470
ــما شركت لوله سمنگان (سهامى خاص) به شماره ثبت 1077 با امضا نسرين ال رضا ابالغ ميگردد با  ــيله به ش بدينوس
ــكريه) به مبلغ ارزيابى پالك 1- فرعى: 27869 از 3811 از پالك اصلى 4 در  ــتانكار (تعاونى عس توجه به اعتراض بس
ــهد حاشيه ميدان آزادى فلكه پارك ضلع شمال شرقى تاالر سى گل متعلق به  ــهد ناحيه: دو واقع در: مش بخش: 9 مش
سيد امير اشكان عطارى ماده 102 آيين نامه اجراى ثبت آقاى عليرضا ايزدخواه بعنوان كارشناس مجدد انتخاب گرديده 
چنانچه داليلى از حيث رد كارشناس داريد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت سه روز ميتوانيد اعتراض خود را كتباً 

به اين شعبه اعالم نماييد در غير اينصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد. آ- 9800766 م.الف 431
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139504006091001022/1
شماره بايگانى پرونده: 9504121

شماره ابالغيه: 139805106091000039           تاريخ صدور: 1398/01/06
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9504121

ــنامه: 70328 صادره از مشهد متولد 1349 و  ــمى پور نام پدر: عباسعلى شماره شناس ــيله به آقاى مهدى قاس بدينوس
كدملى 0933068026 (به عنوان بدهكار) مديون سند رهنى 189465 مورخه 1391/05/24 تنظيمى دفترخانه 69 
ــه اعتبارى ملل (تعاونى عسكريه) اجرائيه اى تحت كالسه 9504121 عليه شما صادر  ــهد ابالغ مى گردد كه مؤسس مش
ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ  ــهد، آدرس شما مورد شناس ــت مش نمود و چون برابر گزارش مأمور پس
ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به موضوعات الزم االجرا: 9/600/000/000 ريال (نه ميليارد و ششصد ميليون 
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و  ــارت تأخير و س ــد و خس ريال) تا تاريخ تقاضا مى باش
طبق ماده 18- آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در 
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34- اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از  ــده محس روزنامه، اجرائيه ابالغ ش
ــدانگ يك واحد مسكونى با  ــت از: شش تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
ــد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز  ــهد مى باش پالك هاى ثبتى 5407 و 5408 بخش دو مش

آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9800767 م.الف 432
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139604006092001724/1            شماره بايگانى پرونده: 9603005
شماره ابالغيه: 139805106092001021              تاريخ صدور: 1398/01/28

آگهى
ــين تاريخ تولد: 1342/06/01 شماره ملى:  ــين آباد نام پدر: محمدحس ــكينه عاقلى حس ــيله به ورثه زوج- س بدين وس
ــماره شناسنامه: 339- نوروزعلى چك دوست نام پدر: رمضانعلى تاريخ تولد: 1338/01/07 شماره  5228119051 ش
ــماره شناسنامه: 4- نيما چك دوست توسط قيم قانونى آقاى نوروز على چك دوست نام پدر:  ملى: 0872592766 ش
ــماره ملى: 0961158859 شماره شناسنامه: 0961158859- نويد چك دوست  مهدى تاريخ تولد: 1394/09/30 ش
توسط قيم قانونى آقاى نوروز على چك دوست نام پدر: مهدى تاريخ تولد: 1387/01/26 شماره ملى: 0929142373 
ــين زاده توسط وكيل خود عاطفه دادخواه مبلغ  ــنامه: 0929142373 ابالغ مى گردد كه خانم زهره حس ــماره شناس ش
435/000/000 ريال بابت ديه مرحوم مهدى چك دوست نسبت به سهم االرث شما در قبال طلب بستانكار بازداشت 
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت  ــما اخطار ميش گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش

بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9800768 م.الف 433
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092004718/1         شماره بايگانى پرونده: 9707723
شماره ابالغيه: 139805106092000873           تاريخ صدور: 1398/01/26

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092004718/1
بدينوسيله اعالم مى گردد: 

مبلغ 162/241/221 ريال متعلق به شما موجودى حساب شما در بانك كارآفرين شعبه احمدآباد مشهد در قبال طلب 
ــما اخطار ميشود ضمناً هرگونه  ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش خانم نرگس حاج مندى بازداش

نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9800769 م.الف 434
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000107/1       شماره بايگانى پرونده: 9800150
شماره ابالغيه: 139805106092001028          تاريخ صدور: 1398/01/28

دفترخانه ازدواج شماره 53 و طالق شماره 34 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى: 5539475267 شماره  ــحاق ايزدى نام پدر: مصيب تاريخ تولد: 1359/06/01 ش ــيله به آقاى اس بدين وس
ــنامه: 1125 به نشانى: مشهد طبرسى شمالى 59 نبش چهارراه اول پ 63 ابالغ مى شود كه خانم زينب عجيلى  شناس
جهت وصول 114 سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 9971- 1392/11/15 دفتر ازدواج 
ــكيل شده و طبق  ــه 9800150 در اين اداره تش ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــهد  عليه ش 53 مش
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار  ــرح متن سند شناخته نش ــما به ش گزارش مورخ 1398/01/20 مأمور، محل اقامت ش
ــود  ــار محلى آگهى مى ش طبق ماده 180 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــوب مى گردد، نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800770 م.الف 435
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704006092005726/1       شماره بايگانى پرونده: 9709442
شماره ابالغيه: 139805106092001031         تاريخ صدور: 1398/01/28

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092005726/1
بدينوسيله اعالم مى گردد خودروى سوارى به شماره انتظامى 579 ق 39 ايران 74

متعلق به ورثه مديون مرحوم منصور افضلى
- آرزو افضلى نام پدر: منصور تاريخ تولد: 1364/03/02 شماره ملى: 3130993126 شماره شناسنامه: 191

- زهرا افضلى نام پدر: منصور تاريخ تولد: 1379/06/26 شماره ملى: 0925409146
- ميالد افضلى نام پدر: منصور تاريخ تولد: 1366/01/28 شماره ملى: 3131495073 شماره شناسنامه: 2632

- نبات گلمرادى زاده نام پدر: على تاريخ تولد: 1321/10/07 شماره ملى: 3130329285 شماره شناسنامه: 282
ــى: 3120078190 در قبال طلب خانم فاطمه  ــماره مل ــن افضلى نام پدر: منصور تاريخ تولد: 1369/08/12 ش - معي
ــود ضمناً هرگونه نقل  ــما اخطار ميش ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش درويش تقى آباد بازداش
انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نميشود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت 

در روزنامه.... چاپ.... منتشر گرديده است. آ- 9800772 م.الف 436
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى عيسى وطن دوست باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت 
ــدانگ يكباب خانه به شماره پالك 92  ــند مالكيت شش ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
فرعى از 150 اصلى بخش 12 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى 
دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 6778 دفتر 46 صفحه 394 بنام عيسى وطن دوست ثبت 

و سند به شماره چاپى 743015 الف 91 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد....
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس

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

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9800773 م.الف 437
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139704006092003063/1         شماره بايگانى پرونده: 9704480
شماره ابالغيه: 139705106092009957           تاريخ صدور: 1397/07/29

دفترخانه ازدواج شماره 65 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــميرى فرزند على شناسنامه شماره 2423 و كدملى: 0933419864 ابالغ مى شود كه  ــيله به آقاى جواد كش بدين وس
خانم مرضيه خردو گوارشگى جهت وصول يكصد عدد سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9704480 در اين اداره  ــهر مشهد عليه ش 11647 دفترخانه 65 ش
ــده و طبق گزارش مورخ 1397/06/21 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به  ــكيل ش تش
تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800775 م.الف 438
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 9100400609100480/1         شماره بايگانى پرونده: 9101213
شماره ابالغيه: 139805106091000409        تاريخ صدور: 1398/01/25

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 102 آئين نامه اجراء پرونده كالسه 9101213
بدينوسيله آقاى احمد امير فخريان فرزند غالمرضا بشناسنامه 1323 و شماره ملى 0930609983 مديون سند رهنى 
ــهد ابالغ مى گردد كه پيرو اجرائيه صادره كالسه 9101213 له بانك  108734- 89/8/19 تنظيمى دفترخانه 16 مش
مهر اقتصاد (مؤسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان) عليه احمد امير فخريان و شركت پارس اقامت شرق (سهامى خاص) 
ــهد  ــدانگ پالك ثبتى باقيمانده 14 فرعى از 2121 اصلى بخش يك مش با توجه به تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى شش
ــت بيش از يكسال توسط هيئت كارشناسان به مبلغ 8/000/000/000 ريال ارزيابى گرديد كه جهت  با توجه به گذش

اطالع اعالم مى گردد. آ- 9800776 م.الف 439
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

 شماره مزايده: 139704306091000376            تاريخ ثبت: 1397/10/05
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9302236

بانك مهر اقتصاد به استناد سند قرارداد رهنى 92712 مورخ 1393/3/5 تنظيمى دفتر 39 مشهد اجرائيه تحت كالسه 
ــش ميليون و هشتصد و پنجاه و  ــصد و پنجاه و ش ــه ميليارد و شش 9302236 در قبال مبلغ 3656853836 ريال (س
ــش ريال) عليه آقاى محمود كافى مالك فرزند على اصغر به شناسنامه 391 و شماره  ــتصد و سى و ش ــه هزار و هش س
ــماره ملى  ــنامه 1279 و ش ملى 0940109621 (به عنوان راهن) و آقاى حميدرضا كافى مالك فرزند محمود بشناس
0937710563 (به عنوان بدهكار) صادر نموده است كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1393/12/4 و در پايان مهلت 
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ اعيان  ــناد رس مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
يكدستگاه آپارتمان به مساحت 152/52 مترمربع داراى پالك ثبتى 11432 (يازده هزار و چهارصد و سى و دو) فرعى 
از 576 (پانصد و هفتاد و شش) فرعى از 5 (پنج) اصلى واقع در بخش 9 (نه) مشهد واقع مشهد خيابان دانشگاه چهارراه 
گلستان ابتداى منوچهرى نرسيده به اسرار پالك 202 طبقه سوم به مبلغ 3/580/000/000 ريال (سه ميليارد و پانصد 

و هشتاد ميليون ريال) معادل با سيصد و پنجاه و هشت ميليون تومان ارزيابى و قطعيت يافته است.
نظريه كارشناسى به شرح زير مى باشد:

ــهد به  ــى از 576 از 5 اصلى از بخش 9 مش ــالك ثبتى 11432 فرع ــك واحد آپارتمان داراى پ ــده ي ــالك تعرفه ش پ
ــت كه عرصه آن موقوفه و داراى سند رسمى تفكيكى  ــوم روى پيلوت اس ــاحت 152/25 مترمربع واقع در طبقه س مس
ــت كه با محل مطابقت دارد، ساختمان مذكور با قدمت حداقل 18 سال با اسكلت فلزى  ــماره چاپى 773991 اس به ش
ــت نماى ساختمان آجر سه سانتى و داراى سه اتاق خواب و هال خصوصى و سالن پذيرايى است،  ــور اس و بدون آسانس
ــوفاژ با پكيج و سرمايش آن از نوع كولر آبى است.  ــت، سيستم گرمايش ش ــپزخانه آن معمولى و كابينتها فلزى اس آش

چهارچوب درها چوبى است.
ــاير عوامل مؤثر از جمله ميزان عرضه و تقاضا، ارزش  ــى ها و س ارزيابى:با عنايت به موارد فوق، موقعيت محلى و دسترس
ششدانگ واحد آپارتمان با مشخصات فوق الذكر مبلغ 3/580/000/000 ريال (سيصد و پنجاه و هشت ميليون تومان) 

برآورد و پيشنهاد مى گردد.
حدود اربعه:  شماالً اول بطول 4/35 متر ديوار به ديوار منزل پالك 947 فرعى دوم بطول 8/35 متر درب و پنجره به 

فضاى حياط خلوت نورگير اشتراكى.
ــت به  ــرقاً اول بطول 4/80 متر ديوار به ديوار منزل 9 فرعى از 5971 اصلى بخش يك دوم بطول 3/60 متر ديواريس ش
ــوم بطول 3/50 متر ديوار و درب به راه پله اشتراكى سوم بطول 3/60  ــمت شمالى) است س ــتراكى (اين قس راه پله اش
ــمت جنوبى محسوب مى شود) چهارم بطول 9/50 متر ديوار به ديوار پالك 8  ــت به راه پله مزبور (اين قس متر ديواريس

فرعى از 5971 اصلى بخش يك. 
جنوباً بطول 15/6 متر ديوار و پنجره به فضاى حياط اشتراكى.

ــانتى متر  ــوم بطول 1/60 متر چهارم بطول 20 س ــمت اول به طول 1/15 متر دوم بطول 1/30 متر س غرباً در هفده قس
ــانتى متر نهم بطول 1/60  ــتم بطول 20 س ــم بطول 1/30 متر هفتم بطول 1/40 متر هش پنجم بطول 2/05 متر شش
ــانتى متر چهاردهم  ــيزدهم بطول 20 س متر دهم بطول 1/40 متر يازدهم بطول 1/35 متر دوازدهم بطول 1/35 متر س
ــانتى متر ديوار و پنجره به  ــانزدهم بطول 2/60 متر هفدهم بطول 40 س بطول 2/50 متر پانزدهم بطول 1/20 متر ش

فضاى خيابان.
ــتراكى است كف با سقف طبقه تحتانى مشترك است و با حق استفاده  ــت بام براى تمام طبقات اش حقوق ارتفاقى، پش

از قانون و آيين نامه تملك آپارتمان ها.
ــتى فاقد بازداشتى مى باشد مزايده  ــماره 139885606003000421 مورخه 98/1/22 دفتر امالك بازداش برابرنامه ش
ــع در خيابان امام  ــهد واق ــعبه اول اجرا ثبت مش ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــورخ 98/3/4 از س ــنبه م در روز ش
ــد و مزايده از مبلغ  ــالك ناحيه يك از طريق مزايده نقداً به فروش مى رس ــناد و ام ــى خيابان ثبت اداره ثبت اس خمين
ــد. ضمناً  ــد نقداً فروخته خواهد ش ــته باش ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش 3/580/000/000 ريال ارزيابى ش
بدهى هاى مربوط به برق- آب- گاز اعم از حق انشعاب و يا اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است. ضمناً چنانچه روز مزايده 
ــر دولتى و  ــد و حق مزايده و نيم عش ــاعت و محل مقرر برگزار خواهد ش با تعطيلى مصادف گردد روز بعد در همان س

هزينه هاى قانونى طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد. آ- 9800777 م.الف 440
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد

رياست اداره اجراى اسناد رسمى
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 نارندا مودی، نخســت وزیر هند تهدید کــرد مادر بمب های 
هســته ای را در اختیار داریم و در صورت هرگونه تهدید آن را 

علیه پاکستان استفاده خواهیم کرد.

آیلت شاکد، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، ضمن اهانت 
به شــهروندان سه کشور الجزایر، تونس و مغرب، از نقشه این 

رژیم برای »محو کردن« این سه کشور خبر داد.

خورخه آریــزا، وزیر امور خارجه ونزوئــا در مصاحبه ای 
گفت که تاش آمریکا برای انجام کودتا در این کشــور با 

شکست مواجه شده است.

مصطفی شــنتوپ،  رئیس پارلمان ترکیه اعــام کرد، تصمیم 
واشنگتن مبنی بر به رســمیت شناختن»حاکمیت اسرائیل« بر 

جوالن اشغالی نقض آشکار اصل حاکمیت کشورهاست.

دونالد ترامپ، ساعاتی پس از حمات تروریستی روز یکشنبه در 
سریانکا در پیامی توییتری ضمن ابراز تسلیت به مردم سریانکا 
در گافی عجیب مدعی شــد: »در این حمات هولناک دست کم 

۱۳۸ میلیون نفر کشته و بیش از ۶۰۰ نفر مجروح شدند«.

»عثمان الغانمی« رئیس ستاد مشترک ارتش عراق تأکید کرد که 
گروه های زیر زمینی وابســته به تشکیات داعش در این کشور 

تحت کنترل نیروهای امنیتی هستند.

حمالت تروریستی در سریالنکا بیش از 700 کشته بر جای گذاشت

رد پای داعش در حوادث خونین عید پاک
 جهان  قلب سریانکا  روز گذشته و  همزمان با برگزاری آیین 
عید پاک در کلیســاهای این کشــور، به لرزه درآمد. در ساعات 
آغازین روز یکشنبه، وقوع انفجارهایی که تا ساعت تنظیم این خبر، 
بر شمار آنها افزوده و به ۸ مورد رسیده است؛ کلمبو- پایتخت این 
کشور- را لرزاند. تاکنون بر اثر این انفجار ۲۰۷ نفر کشته و 5۰۰ 
تن دیگر زخمی شده اند. هدف کلیساها و هتل های محل اقامت 
خارجیان عنوان می شود و تقریباً ۶ انفجار نخست همزمان اتفاق 
افتاد. براساس آخرین گزارشها، دولت سریانکا مقررات منع رفت و 
آمد اعام کرده است. این مقررات از ساعت ۶ به وقت محلی شروع 
و فوراً به اجرا گذاشــته شده و مشخص نیست تا چه زمانی ادامه 
خواهد داشت. همچنین دسترسی به شبکه های اجتماعی اصلی 
نیز مسدود شده اند. »رانیل ویکرامسینگه« نخست وزیر سریانکا، در 
پیامی که در توییتر منتشر شد این حمات را بشدت محکوم کرد 
و از مردم کشورش خواست تا در این ساعات غمبار متحد و قوی 
باشند. وی تاکید کرده است که دولت اقدامات الزم برای کنترل 
اوضاع را انجام می دهد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمات 
را برعهده نگرفته است اما رسانه های سریانکا دو فرد به نام های 
»زهران هاشم« و »ابو محمد« را به عنوان دو نفر از عوامل انتحاری 
انفجار های این کشور معرفی کرده اند. هاشم سابقه انتشار مطالبی 
در صفحه فیسبوک خود در دفاع از گروه تروریستی داعش را دارد. 
پیشتر برخی منابع به نقل از خبرگزاری فرانسه نیز اعام کردند 
که نیروهای امنیتی سریانکا به گروه افراطی موسوم به جماعت 

توحید ملی مظنون هستند.
شــورای مســلمانان ســریانکا با صدور بیانیه ای این حمات 
را محکــوم کرد. در ایــن بیانیه آمده که برخــی از »تندروها به 

دنبال ایجاد شــکاف در میان قومیت های ســریانکا« هستند و 
می خواهند زندگی را در این کشور مختل کنند. همزمان موجی از 
محکومیت های بین المللی نیز بعد از این حمات آغاز شده است. 
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در مراسم عید پاک در 
واتیکان با بازماندگان ابراز همدردی کرد و این حمات را »خشونتی 

بی رحمانه« خواند.
شبکه تی آر تی ترکیه گزارش داد پلیس سریانکا اعام کرد در 
مجموع ۶ انفجار هتل ها و کلیسا های این کشور را لرزانده است. 
هفته گذشته رئیس پلیس سریانکا با استناد به اطاعات دریافتی 
از یک سرویس امنیتی خارجی گفته بود گروهی افراط گرا قصد 
دارد کلیســاها را هدف قرار دهد. هم چنین به گفته اعظم امین، 
خبرنگار بخش سینهالی بی بی ســی، حمات بسیار منظم و با 
برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است. به گفته این خبرنگار پس 
از خشونتها و حوادث مربوط به شورشیان جدایی طلب »ببرهای 
تامیل« که در نهایت در سال ۲۰۰۹ خاتمه یافت، حادثه ای از این 
دست در سریانکا اتفاق نیفتاده بود و بسیاری در بهت این حمات 
به سر می برند. مراسم عید پاک که روز یکشنبه برگزار می شود، 
یکی از اصلی ترین اعیاد مذهبی مسیحیان جهان است. بر اساس 
تازه ترین سرشماری ها، ۷۰ درصد از مردم سریانکا از قوم سینهالی 
هســتند که قومی اســت آریایی که از شمال هند به این کشور 
آمده است. ۱۱ درصد از مردم  نیز از تبار تامیل هستند که قومی 
اســت دراویدی. ۷۰ درصد از مردم سریانکا بودایی، ۱۳ درصد 
هندو و ۱۰ درصد مسلمان هســتند. بر اساس سرشماری سال 
۲۰۱۲، حدود یک و نیم میلیون مسیحی نیز در سریانکا زندگی 
می کنند که اکثریت آن ها از پیروان کلیسای کاتولیک رم هستند.

بدون تیتر

اتاق فکر

عربی 21: رژیم سعودی در ادامه بازداشت های 
گسترده در این کشور میساء المانع، زنی را که 
زمانی مشاور آل سعود بود، بازداشت کرده است.

آناتولی: حزب حاکم ترکیه، بــا ارائه دومین 
طومار خواستار لغو و برگزاری مجدد انتخابات در 
استانبول شده که سه هفته پیش نتیجه اش را 

واگذار کرد.
روسیا الیوم: رؤسای پارلمان های کشورهای 
مجاور عراق در پایان نشســت خــود با صدور 
بیانیه ای بــر ضرورت مقابله با افــراط گرایی و 

حمایت از ثبات عراق تأکید کردند.

اندیشکده رند بررسی کرد
 چالش گرم تر شدن روابط 
چینـ  روسیه برای آمریکا

خالدی: اندیشکده رند در گزارشی تحلیلی تحت 
عنوان »روند گرم شــدن روابط چین و روسیه« 
به توســعه روابط میان مســکو و پکن در چند 
ســال اخیر پرداخته و نوشت: دن کاتس، مدیر 
اطاعات ملی آمریکا، در آخرین گزارش ارزیابی 
خود آورده است که »چین و روسیه بیشتر از هر 
زمان دیگری از اواسط دهه ۱۹5۰« به هم نزدیک 
شده اند که این مسئله تهدیدی مهم برای آمریکا 
محسوب می شود. در ژوئیه ۲۰۱۷، نیروی دریایی 
دو کشور برای نخستین بار تمرینی مشترک در 
دریای بالتیک انجام دادند؛ روســیه همچنین 
تجهیزات پیشرفته نظامی، از جمله سامانه دفاع 
 -۳5SU و ۲4 هواپیمای جنگنده S400 هوایی
را بتازگی به چین فروخته اســت. همچنین بر 
اســاس اطاعات دولت چین، تجارت دوجانبه 
از ۶۹/۶ میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۶ به ۱۰۷/۱ 
میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۸ رسیده است. پس 
تعجب آور نیست که تحلیلگران ایاالت متحده 
به طور فزاینده ای از گسترش چندجانبه روابط 

چین و روسیه نگران هستند. 
در ادامه آمده است: رابطه چین و روسیه در حال 
افزایش ولی در عین حال در عدم تقارن اســت. 
در حالــی که هر دو کشــور در مقابله با آمریکا 
هدف مشترکی دارند، اما آن ها این کار را به طرق 
مختلف انجام می دهند. چین، با در پیش گرفتن 
توسعه سریع اقتصادی چالشی بلند مدت برای 
آمریکا محسوب می شــود، اما روسیه به دنبال 
حمایت از بی ثباتــی در جهان در جهت مقابله 
با منافع آمریکاست. با این اقدامات پکن امیدوار 
است که جای خود را به عنوان »قلب اقتصادی 
خاورمیانه« باز کند، اما مســکو به دنبال بازیابی 
امپراتوری از دست رفته است. اکنون نقش آمریکا 
مهم است. آمریکا می تواند با روسیه کنار آمده و 
متحد شود، اما واشنگتن نمی تواند چین را داشته 
باشد؛ چراکه تنش و مسابقه میان این دو، رهبری 

جهانی احتمالی آینده را تعیین خواهد کرد.
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 حضور روسیه در آب های گرم 
مسکو بندر طرطوس سوریه 
را برای نیم قرن اجاره می کند

تابناک: معاون رئیس جمهوری روســیه از 
اجاره 4۹ ساله بندر طرطوس واقع در سوریه 
توسط این کشور خبر داد. یوری بوریسو پس 
از دیدار با بشار اســد ضمن اعام این خبر 
گفــت: تصمیم برای اجاره بنــدر مذکور در 
نشست کمیته مشترک دولتی دو کشور اتخاذ 
شد و بازتاب مثبتی در تبادل تجاری خواهد 
داشــت. اجاره طرطوس بــه نوعی پیروزی 
راهبردی برای مسکو محسوب می شود که 
همواره به دنبال دستیابی به پایگاهی طوالنی 
مــدت در آب های گرم بوده اســت. با وجود 
اینکه روسیه به لحاظ مساحتی بزرگ ترین 
کشــور در جهان اســت اما تنها به آب های 
بســته یا منجمد راه دارد و آرزوی رهبران و 
مقامات این کشــور از زمان روسیه تزاری تا 
ریاست جمهوری والدیمیر پوتین دستیابی 
به دریاهای آزاد و آب های گرم بوده اســت. 
در این راســتا می توان موضع گیری سفت و 
سخت روسیه درباره بحران و جنگ سوریه را 
درک کرد. البته مسئله نفوذ روسیه در ساحل 
سوریه جدید نیست و مسکو از زمان جنگ 

سرد در این منطقه حضور داشته است. 

خلیفه هفت رنگ لیبی
بحران در لیبی روز به روز پیچیده تر می شــود. بر اساس گزارش های منتشر 
شــده روز گذشته حمات هوایی به طرابلس افزایش یافته است و چشم انداز 
روشــنی برای آینده این کشــور بحران زده وجود ندارد. با این حال در این 
میان شــخصیت اصلی بحران آفرین یعنــی خلیفه حفتر به پدیده ای عجیب 
در عرصه سیاســت بین الملل تبدیل شده است. روز گذشته یک رسانه عربی 
به نقل از منابع آگاه در لیبی نوشت که بتازگی افسران فرانسوی برای کمک 
به ژنرال حفتر وارد لیبی شــده اند و قرار است آن ها به او در عملیات تصرف 
پایتخت این کشور کمک کنند. این در حالی است که دولت وفاق ملی لیبی 
پنجشنبه گذشته، بشدت از مواضع دولت فرانسه در حمایت از عملیات ارتش 
حفتر جهت سیطره بر پایتخت انتقاد کرد، اما پاریس تنها حامی غربی حفتر 
نیســت، روز شــنبه وزارت امور خارجه آمریکا با حمایت از خلیفه حفتر در 
درگیری هــای لیبی اعام کرد که وی نقش مهمی در حمایت از منابع نفتی 
لیبی ایفا کرده اســت. حفتر به پشــتیبانی ریاض، ابوظبی و قاهره نیز متکی 
اســت و تاش دارد تا خأل قدرت به وجود آمده در لیبی به دنبال فروپاشــی 
حکومت قذافی را با یک دیکتاتوری نظامی دیگر جایگزین کند. نکته عجیب 
آنجاســت که در ظاهر مســکو هم در بحران طرابلس در جبهه خلیفه حفتر 

قرار دارد. 
واقعیت این اســت که آنچه در لیبی رخ می دهد، نمایانگر سیاســت خارجی 
قدرت های بزرگ بویژه آمریکا، روسیه و فرانسه علیه انقابیون در کشورهای 
عربی است. موضع جدید آمریکا با هماهنگی سعودی ها و اماراتی ها به منظور 
فراهم کردن پوشش سیاســی خارجی از حفتر است. همه غربی ها به دنبال 
منافع ویژه خود مربوط به انرژی در لیبی و توقف ســیل مهاجران هســتند، 
اما اقدام مشــترک همگی آن ها تاش برای به شکست کشاندن روند انتقال 
دموکراتیک و حمایت از نظامیانی اســت که اعتقادی به دموکراسی ندارند؛ 
بویــژه خلیفه حفتر که اگر نبرد نظامی به نفع وی تمام شــود، فاجعه برای 

تجارب دموکراسی در تونس و الجزایر خواهد بود.
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عکس نوشت

دستگیری 719 فعال محیط زیست در لندن
پلیــس لنــدن در چنــد روز گذشــته ۷۱۹ فعــال معترض به 
سیاســت های تغییرات اقلیمــی دولت انگلیس کــه در جریان 
تظاهرات برخی معابر و خیابان ها را مسدود کرده بودند، بازداشت 
کرده اســت. به نوشــته »رویتــرز« این اعتراض ها که از ســوی 
ســازمانی موسوم به »اکستینکشن ربلیون« سازمان دهی شده در 
بخش های مرکزی پایتخت انگلیس چون »ســیرک آکســفورد«، 
»ماربل آرک« و »واترلو بریج« موجب اختال در تردد شــد.  این 
گروه مخالفت های مدنی غیرخشونت آمیز کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای و به صفر رســاندن آن تا سال ۲۰۲5 و توقف در آنچه 
که بحران آب و هوایی جهانی خوانده شده را خواستار شدند. به 
نوشته رویترز، »اما تامپسون« هنرپیشه و فیلمنامه نویس مشهور 
انگلیسی نیز جمعه به جمع معترضان در»سیرک آکسفورد « واقع 

در مرکز پایتخت پیوست.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

 ادامه اعتراضات در فرانسه یک بام و دو هوای غرب در لیبی از سوی دادگاه عالی افغانستان
دوره ریاست جمهوری 
اشرف غنی تمدید شد 

تشدید درگیری ها در طرابلس 
و تعطیلی فرودگاه»معیتیقه« 

»مکرون« وزیر کشور را به 
الیزه فراخواند

ایسنا: در حالی که دوره کار حکومت وحدت 
ملی افغانســتان طبق قانون اساسی بزودی 
پایان می یابد، اما دادگاه عالی این کشور دوره 
کاری اشرف غنی را تا زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری تمدید کرده است. به نقل 
از النشره، دادگاه عالی افغانستان اعام کرد 
به علت تعویق زمان برگزاری انتخابات، دوره 
ریاست جمهوری اشرف غنی تمدید می شود. 
بر اســاس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان 
دوره کاری دولت این کشور اوایل خردادماه 
ســال جاری پایان می یابــد و قدرت باید به 
رئیــس جمهوری جدید این کشــور واگذار 
شود. این در حالی است که انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان تا پنج ماه آینده )ششم 
مهر ماه( به تعویق افتاده اســت، اشرف غنی 
و عبــداهلل نیز در نظر دارند تا زمان برگزاری 

انتخابات در رأس قدرت باقی بمانند. 
در روزهای گذشته شورای اتحادیه حقوقدانان 
افغانســتان و نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری این کشــور ادامــه کار حکومت 
وحدت ملی را غیرقانونی دانسته و خواستار 
تشکیل دولت سرپرست در این کشور شدند.

العالم: منابع لیبیایــی از تداوم جنگ میان 
نیروهای خلیفه حفتر و دولت وفاق ملی به 
ریاست فائز السراج خبر می دهند. در همین 
راســتا با تشــدید درگیری ها در طرابلس و 
بمباران چندین نقطه از این شــهر، فرودگاه 
بین المللی »معیتیقه« تعطیل شــد. سازمان 
بهداشــت جهانی در تازه ترین گزارش خود 
درباره تلفات درگیری ها در جنوب طرابلس، 
شمار کشته ها را ۲۲۰ نفر و شمار زخمی ها 
را بیش از ۱۰۰۰ نفر اعام کرده است. ژنرال 
»خلیفه حفتر«، از پنجشــنبه ۱5 فروردین 
عملیاتی را به پشتیبانی عربستان، امارات و 
مصر برای تصرف شهر ساحلی طرابلس که 
مقر دولت وفاق ملی اســت آغاز کرده است. 
دولت وفــاق ملی لیبی که با حمایت اروپا و 
آمریکا در ســال ۲۰۱5 تشــکیل شد، این 
روزها شاهد حمایت غرب و آمریکا از خلیفه 
حفتر است. در همین راستا »دونالد ترامپ« 
روزشنبه برای نخستین بار در تماس تلفنی 
با خلیفه حفتر گفت وگو کرده است. پیشتر 
نیز وب سایت خبری »الخلیج الجدید« حمایت 

پنهانی فرانسه از ژنرال حفتر، را افشا کرد.

به  اعتراضی  کــه جنبــش  درحالی  مهر: 
اوضاع اقتصادی فرانســه و سیاســت های 
رئیس جمهــوری این کشــور موســوم به 
جلیقه زردها در بیست و سومین شنبه سیاه 
به برگــزاری تجمعات خود ادامــه داده اند، 
باالگرفتن تنش ها در برخی از شهرهای این 
کشور بویژه شــهر پاریس، سبب شده است 
تــا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانســه؛ 
کریستف کاستانه وزیر کشور خود را به کاخ 
الیزه فرابخواند. خبرگزاری ها پیشــتر از بروز 
تنش و درگیری میــان معترضان و پلیس 
فرانسه در آخرین تجمع جلیقه زردها خبر 
داده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانســه، 
حدود ۲۰۰ معترض فرانسوی تاش کردند 
تا خود را به کاخ الیزه رســانده و در برابر مقر 
رئیس جمهوری این کشور اعتراضات خود را 
اعام کنند؛ اما پلیس ضد شورش و نیروهای 
امنیتی آن ها را به عقــب راندند. در جریان 
تظاهرات اخیــر پاریس، تظاهرات کنندگان 
چند خــودرو و موتورســیکلت را به آتش 
کشیدند. پلیس فرانسه نیز از دستگیری ۱۲۶ 

تن تنها در پاریس خبر داده است. 
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١-︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان و ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ :٢٠٩٨٠٠١۵۶۶٠٠٠٠٠١ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠٢ 

٢-﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار: ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹞︀︐﹩ ﹋︪︀ورزی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ﹝﹫︡ان ﹁︣دو︨﹩ ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار︨︀ز﹝︀ن آب ( ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ︮︀د﹇﹩)
٣-﹨︣︠ ﹤﹠︤︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︊﹙︼ ۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ ازدر﹎︀ه ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹢︗﹢د در︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
﹞-۴﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥ : از روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠٢ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١٨روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠٧ (۵روز﹋︀ری)

۵-آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ارا﹥ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی ︋︀ر﹎︤اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ︑︀︨︀︻️ ١٨ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١٧
-﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ︎﹫︪﹠︀دات ار︨︀﹜﹩  ︡︀︋︡ا﹇﹏ ٣٠ روزاز ︑︀ر آ︣︠﹟ روز ︑︧﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ا︻︐︊︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.

۶-︑︀ر﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ︀د﹨︀: روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١٨ ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ در ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ا︨︐︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.
ــ︊︀ی  ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب︫   ︫﹤ ︀﹡﹊ــ﹩ و ــ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی︋  ــ﹢رت ︲﹞︀﹡ــ️ ﹡︀﹝ــ﹥︋  ــ﹥ دو︮  ٧-﹝︊﹙ــ︼ و ﹡ــ﹢ع ︑︱﹞﹫ــ﹟ ﹁︣ا﹠ــ︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر : ﹝︊﹙ــ︼ ٢٨١/۵٣٩/٨۵٠ رــ︀ل ا︨ــ️ ﹋ــ﹥︋ 
﹠︀︨ــ﹥ وار︤ی ٣٠ ﹋︀را﹋︐︣ی   ︫︀  ︋︀︀  ︎︀ ︀﹠︑︀ــ ︣دا︠️︨  ︤ا﹡﹥ داری ﹋﹏ از ︵︣﹅ د︨ــ︐﹢ر︎  ﹠︀م︠  ︀﹡ــ﹉ ﹝︣﹋ــ︤ی ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان︋  ٢۵٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٣٩٧٠۴٠٠۵٧٩١ ir   ﹡ــ︤د︋ 

 . ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤٣٩٧٠٣٩٧۶٠٢۶٣۵٠٠۶۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۶ ﹇︀︋﹏ ارا
٨-آدرس و ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر: ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع (︎︀﹋️ ا﹜︿) ︻﹑وه ︋︣ ︋︀ر﹎︤اری در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ، ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋︭﹢رت 
﹁﹫︤﹊﹩ و در ︎︀﹋️ ︋︧ــ︐﹥ و ﹝﹞﹢ر ، ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری (︨ــ︀︻️ ١۴) روز︨ــ﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١٧ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار در آدرس ﹁﹢ق 
  www.assc.ir  ️﹋︣  ︫﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤ ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٧٢۴۴٧٨٠ و︋   ︫︀ ﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︲﹞﹟ ︑﹞︀س︋  ــ﹢د .  ︲﹞﹠︀ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋   ︫️﹁︀و ر︨ــ﹫︡ در ﹏﹢︑ ︣﹋︢﹛ا

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ ︤﹫﹡ http://iets.mporg.ir ︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ آدرس
︫﹞︀ره ︑﹞︀س  ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥ : ۴١٩٣۴-٠٢١ و ﹝︧﹢ل ︨︀﹝︀﹡﹥ ا︨︐︀ن آ﹇︀ی ﹝﹢︨﹩ زاده ﹝︧︐﹆︣ در ︨︀ز﹝︀ن ︗︀د ﹋︪︀ورزی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

︫﹞︀ره: ۵٢۴/٩٨/٣۴/۵۵
١٣٩٨/٠١/٣١ :︀ر︑

وزارت ︗︀د ﹋︪︀ورزی
︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت 

︀﹝︐﹩ ﹋︪︀ورزی

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

٪︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︣  ︫﹤ ️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و︋  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ ﹋﹫﹀﹩ در︨ 
برآورد اوليه(ريال)مدتنام و مشخصات خدمات مورد نيازرديف

1250،044،000،000ماهاحداث مخزن 10000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر شيروان1

1232،000،000،000ماهاحداث مخزن 5000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر آشخانه2

1229،504،000،000ماهاحداث مخزن 5000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر جاجرم3

1222،000،000،000ماهاحداث مخزن 3000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر قاضى4

1219،000،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر درق5

1216،388،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر صفى آباد6

1217،049،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر سنخواست7

1218،000،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر راز8

1217،500،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر حصارگرمخان9

1217،500،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر چناران شهر10

1218،000،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر قوشخانه11

12175،000،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر زيارت12
 ﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ︦ ︣ ︸︣ف ۵ روز︎  ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︡ا﹋︓ ️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨ ︡ه ا︨ ︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ا︻﹑م︫  ︣ ︑﹢︲﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫  ︀︨

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋️ ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋ ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ و ا﹇︡ام ︢ ︣ ا︠ ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋  ︨﹅︣︵ از
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ع ۹
۸۰
۰۸
۲۱

️ اول
︋﹢﹡ ﹡︖︀ت آب ﹡︖︀ت ز﹡︡﹎﹩ ا︨️

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹢︋️ اول ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز:   ١٣٩٨٫۴١٢
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ــ﹏  ازذ ︳ــ︣ا  ︫︀ ﹢د را︋  ــ︀رس ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠  ︫ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞ــ︹ ﹎︀ز︎ 

: ︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑
︫﹞︀ره ︑﹆︀︲︀ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︑﹆︀︲︀ی ︫﹞︀ره    O-34088961-BS     ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره    ٩٧/١۵٨ 

︫︣ح ﹝︐︭︣ ا﹇﹑م در︠﹢ا︨︐﹩ :
 ︣︠︡ ، ﹡︭︉ و راه ا﹡︡ازی ﹡﹞screen size:55") ﹩︐︺﹠︮ ︣﹍︪︀ :   ١٣ ︻︡د︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︐︺﹙﹆︀ت ︨︀︠️ دا︠﹏ 

﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر: ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︋﹥ ﹝﹫︤ان   ٣٧۵،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل  ﹝﹫︊︀︫︡. 
﹡ــ﹢ع ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر:︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر ︋︭﹢رت ﹊ــ﹩ از ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹇︀︋ــ﹏ ﹇︊﹢ل و﹁﹅                       

آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٢٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢رخ ٠٩/٢٢/٩۴ ﹨﹫️ وز︣ان ﹝﹩ ︋︀︫︡.  
    ٩٨/٢/٣١ :︳︫︣ا ﹟︡︗ا︨﹠︀د ︋﹥ وا ﹏﹢︑ ︀ل     ︑︀ر︋︣آوردی ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ٧،۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞

︀رس ︗﹠﹢︋﹩،  ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز︎  ︀رس،︫  ﹢︫ــ︣، ︻︧ــ﹙﹢﹥، ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ا﹡︣ژی︎  آدرس و ︑﹙﹀﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار: ا︨ــ︐︀ن︋ 
︡︣︠ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ، اداره ️︣︡﹞ - ︀ز٢و ٣﹁

آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات: ٩٨/٣/٢١     ︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ﹝︀﹜﹩:٩٨/٣/٢٨
︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ﹁﹠﹩  ١٧/١٣٩٨/٠۴   

﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︨ــWWW.SPGC.IR ️︀ ﹝︣ا︗︺﹥ و︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟  ٢٢٩۵ و 
.  ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٢٢۵٣-٠٧٧٣١٣١ ︑﹞︀س

 روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

/ع
۹۸
۰۰
۸۴
۲

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان
︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز

 ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩
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