
 

حرکت شما ازخودگذشتگی نیروهای مسلح را 
به نمایش گذاشت

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی با سرهنگ ارتشی تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با سرهنگ محمد حقیقی که فیلم فداکاری اش در فضای مجازی گل کرد
که خدمت متواضعانه او در مناطق برفگیر مورد تمجید 
رهبر انقالب قرار گرفته بود دیدار و گفت وگو کرد. دو 

 ............ صفحه 3هفته پیش بود که فیلم خدمت...

شخصیت امام خمینیe فراتر از یک فیلم است
راهبرد جدید مسکو در بازار تسلیحات جهانی؛ 

نفوذ در بازار رقیب داستان خوب، همراه خواننده بزرگ می شود
15 8 14

پل شریدر، کارگردان آمریکایی درجشنواره جهانی فجر: 
ایران راه نفوذ خود را به هالیوود پیدا کرده است

یادداشتی از دکتر علیرضا رضاخواه علی اصغر عزتی پاک از کتاب »نفس بلند« 
و مؤلفه های ادبیات کودک و نوجوان می گوید

: j امام علی
صبر ضامن 

پيروزى است. 
چهل حدیث 
حدیث 7315
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 کاهش وابستگی به نفت، فرصتی برای تکیه 
بیشتر بر توانایی های داخلی است
 ضوابط مقابله با واردات بی رویه 

کاالهای خارجی باید با قاطعیت اجرا شود

 ............ صفحه 4

 واکنش رهبر معظم انقالب به تحریم های نفتی ترامپ 

دشمنی های آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند

محمود واعظی گفت بازار 
متولی ندارد  و ایجاد وزارت 

بازرگانی ضروری است!

به نام 
 »نظارت«

به کام واردات
annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حجت االسالم حجت گنابادی نژاد

در آغاز40  ساله دوم انقالب اسالمی و در کنار دستاوردهای 40  ساله نخست 
بزرگ ترین اولویت فرارو توجه به افق: »خودسازی«، »جامعه پردازی« و »تمدن سازی« 
است. سه اولویتی که عیار برنامه ها و فعالیت های 40 سال دوم باید باشد. بدون 

تردید حوزه علمیه اصلی ترین و بیشترین مسئولیت و نقش...

گام دوم انقالب اسالمی و تعامل 
حوزه علمیه مشهد و آستان قدس رضوی

 ............ صفحه 11

 ............ صفحه 2

پاسخ ظریف 
به تهدیدهای نفتی آمریکا

ترامپ بداند 
خلیج فارس 

خلیج مکزیک 
نیست

واکنش عفو بین الملل 
به اعدام های عربستان

اعدام؛ 
سالح سعودی 

برای سرکوب 
شیعیان

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8

درباره طالب شیروانی که 
دو شب خیابان ها را جارو زدند 

تا پاکبان های شهرشان برای زیارت 
به مشهد بروند

طلبه های 
حوزه خدمت

 ............ صفحه 10
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آگهی مناقصه
سازمان عمران و توسعه حریم
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 اقتصاد  »بازار متولی ندارد« این کلید واژه ای 
اســت که این روزهــا مدام از زبــان طیفی از 
دولتمردان از رئیس جمهــور، معاون اول وی و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه می شنویم، حاال 

هم واعظی رئیس دفتر...

پیکر مطهر شهید مدافع حرم »مجید قربانخانی« 
در حرم مطهر رضوی تشییع شد

 ............ صفحات 3 و 2 قدس خراسان
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

 رئیس قوه قضائیه در دیدار با آیت اهلل مکارم شیرازی: تالش می کنیم مسئله مهریه کامالً حل شود    اخبار: حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به منظور دیدار 
با مراجع عظام تقلید به قم سفر کرد و در جریان این سفر، پس از زیارت حرم حضرت معصومه)س( به بیت چند تن از مراجع عظام تقلید رفت و با آنان دیدار و گفت وگو کرد. رئیس قوه قضائیه در دیدار با آیت اهلل 
مکارم شیرازی گفت: تالش می کنیم در موضوع مهریه که چندبار مورد تأکید شما بوده است، بتوانیم این مسئله را کامالً حل نماییم که دغدغه خاطر حضرتعالی و بزرگانی که بر مبنای فقه و مبانی فقهی نظر دارند، رفع شود.

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

آیــت اهلل  حضــرت    khamenei.ir  
خامنه ای، رهبر معظم انقاب اســامی در 
آغــاز هفته  کار و کارگــر در دیدار هزاران 
نفر از کارگران صنایع مختلف، کار جهادی 
و بی وقفه را از شــرایط مهم رونق تولید و 
تحقق راهبرد عزت آفرین اقتصاد مقاومتی 
خواندند و با تأکید بر ضرورت رســیدگی 
به مسائلی همچون امنیت شغلی و مزد و 
احترام به کارگران افزودند: دشمن برای به 
زانو در آوردن ملت ایران بر فشار اقتصادی 
متمرکز شــده اســت، اما بداند این ملت 
هیچ گاه به زانو در نمی آید و ضمن استفاده 
از فرصت تحریم برای رشــد و شکوفایی، 
دشمنی های آمریکا را بی پاسخ نمی گذارد.

رهبــر انقاب اســامی دیدار امســال با 
کارگران را با توجه به ســال »رونق تولید«، 
دارای اهمیت بیشتری دانستند و با تشبیه 
کار بــه بهار به عنوان زمینــه ای برای بروز 
ظرفیت هــا و اســتعدادها گفتند: کار یک 
ارزش واالســت و این موضوع باید به یک 
فهم عمومی در جامعه تبدیل شود تا جایگاه 
ارزشمند کارگر نیز شناخته شود. حضرت 
آیــت اهلل خامنه ای یکــی از عوامل تحقق 
رونق تولیــد را کار جهــادی و فوق العاده 
دانســتند و افزودند: رونــق تولید یکی از 
ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی 
است و اگر اقتصاد مقاومتی 
تصمیم های  شــود،  محقق 
و  آمریکایــی  ســردمداران 
صهیونیســتی دربــاره نفت 
و مســائل اقتصــادِی دیگر، 
تأثیرگذار نخواهد بود. ایشان 
»رونق  کردند:  خاطرنشــان 
از کاالی  تولید«، »حمایــت 
کاری«  »تحــرک  ایرانــی«، 
در  مقاومتــی«  »اقتصــاد  و 
ملی  عزت  زمینه ســاز  واقع 
برابــر  در  نفوذناپذیــری  و 
تصمیم های بیگانگان خواهد 
شد. رهبر انقاب اسامی با 
تأکید بر اینکه عزت ملی یکی از اولویت ها 
و مســائل اصلی هر ملتی اســت، گفتند: 
ملت هــا هیچ گاه راضی نخواهند شــد تا 
تحت تأثیر و نفوذ تصمیمات دشمنان خود 

قرار گیرند. 

 دشمنی با جمهوری اسالمی، 
دشمنی با ملت ایران است

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
ادعاهای مقامات آمریکایی و صهیونیستی 
نظام  افزودند: آن هــا می گویند دشــمن 
جمهوری اســامی هستیم و با ملت ایران 
دشــمنی نداریم، اما دشمنی با جمهوری 
اســامی، دشمنی با ملت ایران است؛ زیرا 
جمهوری اســامی به کمک و مدد مردم 
برپاست و اگر کمک مردم نبود، جمهوری 
اسامی نبود. ایشان با اشاره به توطئه های 

گوناگون دشــمنان ملت ایران در 40 سال 
گذشــته از جمله تمرکز بر موضوع کار و 
کارگر و شکســت این تاش هــا، تأکید 
کردند: ملــت ایران بویژه کارگران در همه 
ایــن موارد، بر دهان دشــمن زدند و او را 

مأیوس کردند. 
رهبر انقاب اســامی با تأکیــد بر اینکه 
جامعه کارگری از وفادارترین قشــرها به 
جمهوری اســامی بوده و هست، افزودند: 
مسئوالن کشور و سیاست سازان و مجریان 
سیاســت ها باید قدر جامعــه کارگری را 
بدانند و به مســائل اساسی آن ها همچون 
امنیت شــغلی، احترام به کارگر و موضوع 
دســتمزد کارگران توجه صحیح و دقیقی 

داشته باشند.

 انتقاد از برخی خصوصی سازی های 
مسئله دار

حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در همین 
خریــداران  بعضــی  گفتنــد:  زمینــه 
کارخانه هــا بــا از بین بــردن کارخانه، 
فــروش تجهیــزات آن و تبدیل کردن 
بُرج، سوءاســتفاده  به  زمین کارخانــه 
می کننــد که همه مســئوالن در ســه 
قــوه، باید بــا این گونه مســائل مقابله 
جدی کنند. ایشــان واردات بی رویه را 
از دیگر مسائلی برشمردند که به تولید 
داخل و کارگر ایرانی ضربه وارد می کند 
و افزودنــد: در زمینــه مقابله با واردات 
بی رویــه کاالهــای خارجــی، مقررات 
سختی وجود دارد، اما این ضوابط باید با 

قاطعیت اجرا شوند.
رهبر انقاب اســامی گفتنــد: تحریم ها 
اگرچــه در برخی موارد زمینه ســاز بروز 
مشکات می شــوند، اما اگر با آن ها مقابله 
صحیــح و منطقی شــود، به نفع کشــور 
خواهد بــود؛ زیرا تحریم ها موجب تکیه بر 
توان، ظرفیــت و ابتکارهای داخلی خواهد 
شــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
توطئه های مختلف و ناکام دشــمنان در 
40 ســال اخیر علیه »ملت ایران، انقاب 

اســامی و نظام جمهوری اسامی« تأکید 
کردنــد: آمریکایی ها با تمرکز بر مســائل 
اقتصادی به دنبال بــه زانو درآوردن ملت 
ایران هســتند، اما بدانند این حرکت اخیر 
آنان نیز ناکام می ماند و ملت بزرگ و عزیز 
ایران در مقابل شیطان بزرگ هیچ گاه به 

زانو در نخواهد آمد.

 ایران هر مقدار الزم داشته باشد 
و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد

رهبر انقاب اســامی درباره تاش آمریکا 
برای مســدود کردن راه های صادرات نفت 
ایــران افزودنــد: ملت فعال و مســئوالن 
هوشیار ایران نشان داده اند اگر همت کنند 
همه بن بســت ها را می شکنند و قطعاً این 
تاش آمریکایی ها هم به جایی نمی رســد 
و جمهوری اسامی هر مقدار الزم داشته 

باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد.
ایشان با یادآوری یک نکته مهم خطاب به 
دشــمنان ملت ایران تأکید کردند: بدانید 
دشمنی های شما بی پاسخ نخواهد ماند و 
ملت ایران، ملتی نیســت که علیه او کار 
و توطئه کنند و او بنشــیند و تماشا کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در نکته ای دیگر 
در زمینه تشدید فشــارهای نفتی آمریکا 
گفتند: کاهش وابستگی به فروش نفت را 
قدر و نوعی فرصت می دانیم و از آن برای 
تکیه بیشتر بر توانایی های داخلی استفاده 
می کنیم. رهبر انقــاب توانایی های ملت 
ایران و جوانان پرتاش و خوش اســتعداد 
میهن را بسیار فراتر از وضع فعلی خواندند 
و خاطرنشــان کردند: باید فرهنگ کار و 
تولیــد و تاش را ترویــج دهیم و روحیه 
انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم 
و روش هایی شبیه بخت آزمایی را ترویج 
نکنیم که دســتگاه های مختلف از جمله 
صدا و ســیما باید متوجه این معنا باشند. 
ایشــان با استناد به آیه شریفه قرآن کریم 
دســتاورد حقیقی انسان را حاصل سعی و 
تاش او برشــمردند و افزودند: رشد فرد و 
جامعه در گرو اراده و همت و تاش است 

و جوامعی که در دنیا از لحاظ مادی رشد 
کرده اند، بر اثر همین عوامل بوده اســت؛ 
چراکه خداوند وعده داده به کســانی که 
بــرای دنیا هم کار می کنند، کمک خواهد 
»رفاه  آیــت اهلل خامنــه ای،  کرد. حضرت 
ملت« و »رشد اقتصادی، فناوری و علمی« 
را در کنار »معنویت و پیشــرفت اخاقی«، 
از اهداف اصلی نظام اســامی خواندند و 
خاطرنشان کردند: تحقق این اهداف به کار 
و تاش مســتمر نیاز دارد. ایشان گفتند: 
هــدف از بیانیــه گام دوم این بود که باید 
با همان انگیزه و همت بلندی که کشــور 
را از زیر لگد مســتکبران خــارج کرد، به 
حرکت پرشــور برای رســیدن به قله های 
بلنــد پیشــرفت و عزت ادامــه داد. رهبر 
انقاب، جوانان با انگیــزه، تحصیلکرده و 
پرتاش را محور دستیابی کشور به آینده 
روشن دانســتند و افزودند: به فضل الهی 
مجموعه هــای گوناگــون و غالباً جوان در 
سراسر ایران عزیز مشغول فعالیت هستند 
تا در پرتو حرکتی عظیــم، ملت ایران به 

قله های رفیع عزت مادی و معنوی برسد.

 عصبانیت دشمن از تالش 
و یکپارچگی ملت ایران

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
عصبانیت دشــمن از تاش و یکپارچگی 
ملت ایران افزودند: در همین بای طبیعِی 
سیل، با وجودی که کسی ملت را به صحنه 
دعوت نکرد، مردم همچون سیل به کمک 
سیل زده ها رفتند و جوانان از سراسر کشور 
به کمک مردم و جوانان محلی شتافتند که 
این وحدت و همدردی و تاش ملی، بسیار 
مهــم و نوید دهنده آینده ای خوب خواهد 
بود. رهبــر انقاب در پایان سخنانشــان 
تأکید کردند: همــان گونه که اخیراً گفته 
شد، تاش های دشمنان آخرین نفس های 
دشــمنِی آنان است و دشمنان سرانجام از 
خصومت علیه ملت ایران خســته خواهند 
شد، اما این ملت از کار و تاش و پایداری 

و پیشرفت هیچ گاه خسته نخواهد شد.

واکنش رهبر معظم انقالب به تحریم های نفتی ترامپ

دشمنی های آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند

  قضیه برجام ننگین را می توان شبیه صلح امام حسن )ع( دانست، همان طور 
که صلح امام در جهت دوام اسام بود، برجام بد فرجام هم با طرفداران غربگرایی 

که داشت با ضرر و زیان فراوان به نفع انقاب تمام شد.09150001136 
 کلیه اجناس اول زمســتان در یک تفکر حساب شــده گران شدند و اکنون 
خزنده در حال گرانی مجدد اســت و بنزین بهانه ای برای ســرپوش آن اســت. 

09390003549
 در سال ۱۳۹۸ باید اتفاقات زیر رخ بدهد: بانک های نظامی در بانک سپه ادغام 
شود، واحد پول ملی تومان و چهار صفر از آن حذف گردد، منحل شدن دانشگاه 

فرهنگیان، افزایش تعداد استان ها. 09150003660
 خواب دیدم در منطقه ای ســیل زده نوبخت با واعظی دارن نیمرو می خورند. 
نوبخت یک زرده تخم مرغ لقمه گرفت برای واعظی و گفت بخور قرار شده مبلغ 
500 میلیارد تومان تا چند روز آینده نان برای سیل زده ها ارسال بشه تعبیر این 

خواب چیه ؟09150002831
 بیمه های تأمین اجتماعی وشخص ثالث وغیره،آخرسال به مردم آمار بدهند 
که چه مقدارازمردم پول حق بیمه گرفته اند و چه مقدارهزینه کرده اند و در پایان 
وجوه اضافی را به مردم برگردانند، چون هدف خدمت اســت نه بازکردن دکان. 

09350003571
 آقای روحانی و کارگزاران مملکت! این وضعیت تأسف بار در شأن این انقاب 
و مملکت ثروتمند ونظام اسامی نیست، اگر شما دربین 200 کشورجهان یک 
کشور پیدا کردید که مواد غذایی ملتش را صادر کند وحتی مواد غذایی که برای 
ملت قحطی زده وارد می شود، آن را دالل ها صادر کنند! اگرچنین کشوری پیدا 

کردید، جایزه دارید. 09150000210
  وقتی جواد هاشــمی درحوزه فرهنگ وهنردربرنامه شبکه سه سیما مرجع 
می شود و تفسیر قرآن می کند و فتوا می دهد، باید برای سیمای جمهوری اسامی 
تأسف خورد که تریبون به این سلبریتی ها می دهند که بیایند جای نورو ظلمت 
ومعروف ومنکر را درافکار مردم تغییر دهند، ازجناب علی عسگری رئیس سازمان 
صدا وسیما انتظار می رود نظارت بیشتری به برنامه های صداوسیما داشته تا در 

روز قیامت خجالت زده شهدای کشور نباشند. 09110006339
  کسی از زمان قطعنامه 5۹۸ یادش هست؟ نظام پیروز شد، ولی ان شاءاهلل تکرار 

نشود که مردم سرگردان وبازار آشفته. 09150009278
 با شروع ســرما در نیم کره جنوبی، فنر جمع شده توسط تحریم ها از ضامن 

خارج شده و منتظر وفور افزایش تقاضای نفت باید بود. 09390003589

واعظی:
لغو معافیت های خرید نفت 

ایران آخرین عملیات روانی 
ترامپ است

گروه سیاسی- آرش خلیل خانه: رئیس دفتر 
رئیس جمهور با اشاره به لغو معافیت های خرید 
نفت ایران از سوی دولت آمریکا اظهار داشت: این 
اقدام مشکاتی را برای ما به وجود خواهد آورد، 

اما نمی تواند مانع فروش نفت شود.
محمود واعظی با بیان اینکه در جلســه هیئت 
دولت در مورد این اتفاق بحث شــد، افزود: این 
موضوع در دو بعد خارجی و داخلی مورد بررسی 
قرار گرفت، در بعد سیاســت خارجی باید همه 
اعضای دولت نگاه واحدی به این موضوع داشته 
باشند؛ گزینه های مختلفی که در گذشته برای 
شــرایط مختلف تدوین کرده بودیم روی میز 
است و به این گزینه نیز فکر کرده بودیم. مسئول 
شورای اطاع رسانی دولت با یادآوری اینکه در 
بودجه ۹۸ پیش بینی های مختلفی شــده بود، 
از جمله اینکــه اگر با محدودیت هایی با فروش 
نفت مواجه بشــویم، بتوانیم کشــور را بخوبی 
اداره کنیم، خاطرنشــان کرد: اقدام اخیر آمریکا 
محدودیت هایی را بــرای ایران از نظر اقتصادی 
ایجاد می کند، اما آمریکا بیشتر به دنبال ایجاد 
یک جنگ روانی و تبلیغات گسترده بر پایه آن 
اســت. واعظی گفت: این اقــدام آخرین تاش 
آمریکاست. در یک سال گذشته آمریکا هر آنچه 
در توان داشته اســت، انجام داده است، پس از 
۱۳ آبان اقدامات آمریــکا تأثیری در بازار ایران 
نداشت. وی تصریح کرد: آمریکا فکر می کرد اگر 
سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی 
قرار دهد، اتفاق بزرگی در ایران می افتد، اما اتفاق 
بزرگی نیفتاد و موجب افزایش همبســتگی و 

وحدت مردم شد.

 اقدام عربستان و امارات خصمانه است
واعظی در پاسخ به این پرسش که با وجود اعام 
آمادگی عربستان و امارات برای جبران کمبود 
نفت ایران،دولت این اطمینــان را می دهد که 
درآمد ارزی کشور کاهش پیدا نکند؟ گفت: بله! 
قطعاً ما صادرات نفت را خواهیم داشــت. کاری 
که عربستان و امارات انجام می دهند، یک اقدام 
خصمانه علیه ایران است و قطعاً آن ها عاقل تر از 
این حرف ها هستند که به خاطر یکی دو سال 
روی کار ماندن ترامپ بخواهند با کشوری این 
گونه دشمنی داشته باشــند که برای همیشه 

همسایه آن ها در منطقه است. 
وی افــزود: ما اهل برخورد نیســتیم اما از این 
دو کشــور می خواهیم در اقداماتشــان تجدید 
نظــر کنند زیرا منطقه باید آرام باشــد. وی در 
پاسخ به پرسش دیگری در ارتباط با دغدغه به 
وجود نیامدن چهره هایی مثل بابک زنجانی در 
دوره تحریم های اخیر گفت: این نگرانی درست 
است، به هر حال هنگامی که می خواهیم نفتی 
را به فروش برسانیم و با چنین موانعی رو به رو 
هستیم، روش هایی را پیش می گیریم که ممکن 
است روش متعارف نباشــند؛ بر این اساس ما 
تاش بسیاری در این دوره کردیم، کمیته ای در 
وزارت نفت تشکیل شده است که نظارت عالی 
بر عملکردها داشته باشند. واعظی درباره انتخاب 
سخنگوی دولت هم با بیان اینکه هفته گذشته 
با مشورت کمیته ای که آقای رئیس جمهور برای 
انتخاب ســخنگو از داخل دولت تشکیل داده 
بودند، چهار گزینه را به ایشان پیشنهاد دادیم، 
گفت: آقای رئیس جمهور خواســته اند که با دو 
نفر از این افراد صحبت شــود. واعظی در پاسخ 
به پرسشی درباره انتصاب فرمانده جدید سپاه 
پاســداران، گفت: سرلشکر ســامی را از قبل 
می شناختیم، رئیس جمهور و وزرا از این انتصاب 
استقبال کردند و روز دوشنبه آقای رئیس جمهور 

نخستین جلسه را با حضور ایشان برگزار کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین در مورد 
حواشی و شــایعات مطرح شده در مورد لغو 
ســفر روحانی به کردستان، تصریح کرد: لغو 
این ســفر دلیل خاصی ندارد. مقدمات سفر 
را آمــاده کردیم، اما دو مورد را به ما گزارش 
دادند؛ یکی اینکه بارش برف صورت گرفت، 
هوا ســرد بود و دیدار مردمی جایی بود که 
مردم دچار ســرما و ســختی می شدند. دوم 
اینکه پس از طراحی ســفر، شرایطی پیش 
آمــد و آقای رئیــس جمهور باید جلســات 
گســترده ای می گذاشــتند تا مســائل را از 
نظر سیاســی و اقتصادی مورد بررسی قرار 
داده و کل کابینه و دســتگاه های مربوط را 
توجیــه کنند. وی افزود: امروز صبح )دیروز( 
قرار بود در ســنندج باشــیم، اما با توجه به 
اینکه نخســتین جلسه دولت پس از اتفاقات 
اخیر بود، باید در جلســه حضور می داشتیم. 
همیشــه می توانیم به سنندج سفر کنیم، اما 
وقتی آمریکا به دنبــال بر هم زدن وضعیت 

است، باید برنامه داشته باشیم.
وی در پاسخ به نگرانی ها درباره دو نرخی شدن 
بنزین و ارتباطش با اقدامات اخیر آمریکا گفت: 
کمیته مربوط در حال بحث و بررسی است، فردا 
جلسه ای خواهیم داشت تا بررسی کنیم. تاکنون 
هیچ تصمیمی که مغایر با قانون مجلس باشد 

را نگرفتیم.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

کالنتری:
ابعاد حمله ملخ ها در 50 سال اخیر بی سابقه است

گروه سیاسی- خبرنگار حوزه دولت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با 
اشــاره به اینکه حمله ملخ ها با این حجم به ایران در 50 سال گذشته بی سابقه بوده 
است، گفت: این اتفاق خسارات زیادی به جنگل ها و پوشش های گیاهی کشور وارد 

می کند.
عیســی کانتری در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه این ها ملخ های مهاجر 
هستند که از عربستان و سودان و مناطق مرطوب آن سوی خلیج فارس به کشور ما 
آمده اند اظهار داشت: تنها راه مقابله با این آفت که اجتناب ناپذیر است، سمپاشی است؛ 
زیرا اگر آن ها به مرحله تخم ریزی برسند، تخم های آن ها تا سال ها می تواند در زمین 

باقی بماند و با مساعد شدن شرایط و افزایش رطوبت دوباره این هجوم طغیان کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح کرد
همراهی دولت با مجلس در طرح حمایت از سپاه

گروه سیاسی- خبرنگار حوزه دولت: معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره موضع 
دولت نسبت به طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا در حمایت از سپاه پاسداران، 
با تأکید بر اینکه محتوا و تکالیف این طرح اساســاً به دولت باز می گردد، گفت: این 
قانون تکالیفی را برای سازمان برنامه و بودجه وزارت دفاع، امور خارجه و بخش های 
دیگر از دولت تعیین می کند؛ بنابراین در همه مراحل تهیه آن نمایندگان دولت در 
قالب کمیته ای متشکل از بنده به همراه معاونت تقنینی و نماینده وزارتخانه های دفاع، 

اطاعات و امور خارجه در آن حضور داشتیم.
امیری تأکید کرد: آمریکایی ها با کاری که انجام دادند، انسجام و وحدت را بین قوای 
سه گانه و اقشار مختلف مردم دوچندان کردند و اگر تهدیدی برای نظام مطرح شود، 

صرف نظر از نگاه سیاسی همه پشتیبان نظام هستند.

وزیر نیرو:
نمی توانیم بگوییم وارد ترسالی شده ایم

دولت:  حوزه  سیاسی-خبرنگار  گروه 
وزیر نیــرو از پر شــدن ۸0 درصد مخازن 
سدهای کشــور بر اثر بارش های اخیر خبر 
داد. رضــا اردکانیان پس از جلســه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
مخازن ســاخته شده ســدهای کشور50 
میلیارد متر مکعب گنجایش دارد و تا اول 
اردیبهشــت حجم موجود کمی آب این مخــازن به بیش از ۳۹ میلیارد متر مکعب 
رســیده  است. وی افزود:این میزان نسبت به سال پیش 6۳ درصد افزایش یافته، در 

نتیجه شرایط خوبی برای تأمین آب شرب و سایر مصارف وجود دارد.
اردکانیان خاطرنشــان کرد: بارندگی های اخیر از لحاظ شدت، وسعت و مدت در هر 
پارامتر به تنهایی می توانست موجب وقوع سیل شود که در ایران هر سه با هم اتفاق 

افتاده، اما کشور از برکات بارش استفاده کرده است.
وزیر نیرو ادامه داد: اکنون در چاه نیمه های منطقه سیستان حدود ۹55 میلیون متر 
مکعب آب موجود داریم و این رقم در ســال گذشته تقریباً حدود 600 میلیون متر 
مکعب بوده و کمک بزرگی است و امیدواریم در مصرف منابع آب دقت کافی شود که 

با شکر این نعمت به صورت مستمر مشمول نعمت باشیم.
اردکانیان درباره ورود کشورمان به ترسالی نیز تصریح کرد: با این پدیده نمی شود چنین 
نظری داد و گفت که وارد ترسالی شده ایم یا نه، باید تغییر اقلیم را مد نظر قرار داد و 
ما به محض فاصله گرفتن از مدیریت سیاب درصدد هستیم جمع بندی جهانی را 
درباره این پدیده ها دریافت کنیم. جدا از اینکه وارد ترسالی شدیم یا نه، آنچه اهمیت 
دارد این است که مصرف به اندازه داشته باشیم، چه همه سال و چه هر سال یک بار 

بارش داشته باشیم.

پیشنهادهایی برای مقابله با اقدام های آمریکا
گروه سیاســی- خبرنگار حوزه دولت: لعیا جنیدی گفت: فهرست اقدام های 
حقوقی ممکن درمقابل حرکت آمریکا در اعام ســپاه به عنوان گروه تروریستی را 

برای رئیس جمهور فرستاده ایم که در چارچوب قوانین بین الملل قابلیت اجرا دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه نشست دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
با تأکید بر اینکه اصل عمل آمریکا خاف ضوابط حقوق بین الملل بوده است؛ چرا که 
راجع به بخش رســمی نیروهای مسلح است، افزود: این بدعت، در همه دنیا چالش 
ایجاد می کند. وی درباره اقدام های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در برابر تمدید 
نشدن معافیت های خرید نفت از ایران نیز اظهار داشت: اصل این کار از نظر من بخشی 
دیگــر از کارهای خاف حقوق بین الملل و ضوابط حقوقی و اصل تجارت آزاد دولت 
آمریکاست و دخالت در روابط اقتصادی کشورهای دیگر از لحاظ قواعد فرا سرزمینی 
اســت. چرا که تنظیم رابطه سایر کشورها با ما به اختیارات قانونی درونی خودشان 
مربوط می شود و آمریکا دارد جای دیگر کشورها و پارلمان های آن ها تصمیم  می گیرد.

وی ادامه داد:کاری که آمریکا انجام می دهد نه تنها ناقض قواعد تجارت آزاد است بلکه 
ناقض عهدنامه ای است که با ما داشته و از آن خارج شده، اما مهلت یکساله اش پایان 

نیافته و باید به آن ملزم باشد.
 جنیدی درباره اقدام دولت در مورد جلوگیری آمریکا از ارسال کمک های مالی دیگر 
کشورها برای سیل زدگان ایران هم با اشاره به اینکه این امر بدون شک خاف مسائل 
حیاتی انســان ها و خاف حقوق بشر است و کسی که مانع این کمک می شود، کف 
قواعد آمره حقوق بشــر را هم نقض کرده است، گفت: چارچوب دادخواستی که )از 
پیش برای شکایت از دولت آمریکا( به دادگاه دادگستری دادیم، این اتفاق را هم در 
بر می گیرد و ما مســتنداتش را در همان دادخواست اضافه می کنیم تا نقض دستور 
موقت دادگاه دادگستری بین المللی در زمینه غذا، اقام کشاورزی، دارو و تجهیزات 
پزشکی و قطعات و خدمات هوایی و همچنین عملیات بانکی هم که در آن دستور 

تأکید شده را دنبال کنیم.

شماره پیامک: 30004567

مراسم تکریم و معارفه فرمانده سابق و جدید سپاه برگزار شد

وعده فرمانده جدید برای گسترش اقتدار انقالب در جهان

خبر

 مسعودبصیری  آیین تکریم و معارفه فرمانده سابق و جدید 
سپاه پاسداران انقاب اسامی دیروز با حضور مقامات مختلف 
نظامی و کشوری برگزار شد و محمدعلی جعفری پس از حدود 
۱2 سال خدمت به عنوان فرمانده سپاه پاسداران جای خود را 
به جانشینش سرلشکر سامی داد تا در سنگر تازه ای در حوزه 

فرهنگی کار خود را ادامه دهد.
در مراســم دیــروز چهره های زیــادی از جملــه امیران و 
ســرداران ارتش و ســپاه حضور داشــتند که از آن میان 
می توان به حجت االسام والمسلمین محمدی گلپایگانی؛ 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سرلشــکر باقری، ســردار 
سلیمانی؛ فرمانده نیروی قدس، محمدباقر ذوالقدر، معاون 
راهبردی قوه قضائیه، غامحســین محسنی اژه ای؛ معاون 
اول قوه قضائیه، محمدباقر قالیباف، امیر دادرس؛ جانشین 
فرمانده کل ارتش، امیر ســیاری؛ معــاون هماهنگ کننده 
ارتش، امیــر صباحی فرد؛ فرمانده قــرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا و امیــر نصیرزاده؛ فرمانده نیروی هوایی ارتش 

اشاره کرد.

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: دوران جعفری دوران 
درخشان سپاه بود

سرلشــکر محمد باقری، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
در مراســم تودیع و معارفه فرمانده کل سپاه، اظهار داشت: 

دوران فرماندهی سرلشــکر جعفری دوران درخشانی برای 
سپاه بود و سپاه همواره در مسیر رشد و ارتقا بوده و دوران 
مسئولیتی سردار جعفری نشانگر اقدامات بسیار اساسی در 
ســپاه اســت که از جمله مهم ترین آن می توان به تشکیل 
سپاه های استانی، طرح تحول سپاه، توجه خاص به مسائل 
فرهنگی و رشــد محور مقاومت و پشتیبانی از نیروی قدس 

اشاره کرد.

 سردار سلیمانی: سردار جعفری شهید زنده است
سردار قاسم سلیمانی هم با بیان اینکه سپاه نعمت بزرگی است 
و مرکز رویش ارزش ها ست، تصریح کرد: در کشور ما مرکزی 
وجود ندارد که به اندازه سپاه در انتشار ارزش ها فعال باشد که 

نمونه بارز آن بسیج است.

وی گفت: بسیج سرزمین تبلور و تجلی جوهر جوانان است و 
اینکه نایب امام زمان چفیه بســیجی را در جلسات رسمی به 

دوش خود می گذارد، نشان از تجلی فرهنگ بسیج است.
وی گفت: ســردار جعفری را شهید زنده می دانیم و به ایشان 

می گویم که شما همواره عزیز خواهید ماند.
فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به ویژگی های سردار سامی، 
عنوان کرد: سردار سامی به پاکی و سعه صدر در سپاه شهرت 
دارد. پاکی را بخوبی در او می بینیم و من او را در پاکی به شهید 

باکری تشبیه می کنم.

 فرمانده جدید سپاه: قلمرو اقتدارمان را 
به جهان گسترش می دهیم

سردار سامی هم با بیان اینکه سپاه ریشه در عاشورا دارد، گفت: 
پاسداران ما همان روح و احساس را با خود به همراه آورده اند. 
حقیقت ســپاه گوهر معنوی آن است که باید بتوانیم آن را در 

جان این نهاد زنده نگه داریم.
فرمانده جدید سپاه پاسداران با اشاره به بیانیه گام دوم انقاب 
تصریح کرد: ما در گام دوم انقاب باید حاکمیت اســام را به 
تمدن تبدیل کنیم و ســپاه باید ظرفیت نقش آفرینی در گام 
دوم انقــاب را در خود ایجاد کند. ما باید قلمرو اقتدارمان را از 
منطقه به جهان گسترش دهیم تا نقطه امنی برای دشمن در 

سراسر جهان وجود نداشته باشد.

اخبار: وزیر امور خارجه کشــورمان در ســخنان خود در نشســت »انجمن جامعه آســیا« در 
نیویورک درباره اینکه با توجه به رفتار و حرف هایی که از طرف ترامپ مطرح شده، ایران تهدید 
به بســتن تنگه هرمز کرده، آیا ممکن است این مسائل به حقیقت تبدیل شود یا اینکه افزایش 
تنش های لفظی ادامه داشــته باشــد، گفت: به نظرم باید به این مسائل با نگرانی نگاه کرد که 
ترامــپ می خواهد درگیری دیگری را به راه بیندازد. ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خودش وعده 
داده بود که با هوشــیاری عمل می کند. او باید پایبند به وعده های انتخاباتی خودش باشــد. در 
واقع قصد ندارد جنگ راه بیندازد. او می خواهد به ایران فشــار وارد آورد، اما ما هرگز تســلیم 
نمی شویم و تاریخ طوالنی ما نشان داده که هرگز تسلیم نخواهیم شد. خلیج فارس رگ حیاتی 

و جریان زندگی ماســت. همچنین رگ حیاتی همه جهان است؛ بنابراین ما تأکید می کنیم که 
خلیج فارس همیشه خلیج فارس است و خلیج مکزیک نیست. او باید بین خلیج فارس و خلیج 
مکزیک فرق قائل شود، چرا این کلمه را به کار می برم؛ زیرا پادشاه سعودی در ریاض هم آن را 
خلیج فارس گفته، کویت هم به خلیج فارس اشاره دارد، پس چرا باید بچگانه رفتار کنیم. اسم 
آن خلیج فارس است و اسناد و نشانه هایی که وجود دارد نشان می دهد که خلیج فارس بوده و 
همه می دانند که در مرز کشــور ما قرار دارد و در واقع رگ حیاتی کشور ما و جهان است. باید 
آزادی رفت و آمد کشــتی ها در اینجا برقرار باشــد. تا جایی که به نفع منافع ملی ما باشد، در 

خلیج فارس آزادی رفت و آمد برقرار است تا بتوانند آزادانه رفت و آمد کنند.

پاسخ ظریف به تهدیدهای نفتی آمریکا در نشست انجمن جامعه آسیا

ترامپ بداند خلیج فارس، خلیج مکزیک نیست

تحریم ها اگرچه در 
برخی موارد زمینه ساز 
بروز مشکالت 
می شوند، اما اگر با 
آن ها مقابله صحیح و 
منطقی شود، به نفع 
کشور خواهد بود؛ 
زیرا تحریم ها موجب 
تکیه بر توان، ظرفیت 
و ابتکارهای داخلی 
خواهد شد
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

جشن امضای کتاب »خلوت مدیر« در نمایشگاه  بین المللی کتاب تهران   آستان نیوز: این مراسم پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ساعت ۱۶ با حضور علی اکبر والیتی، نویسنده این اثر در شبستان 
انتهای راهروی ۷ غرفه ۲۶۵ برگزار خواهد شد. »خلوت مدیر« داستانی از فراز و نشیب های مبارزات یک مدیر انقالبی است. روایت این کتاب از پیش از پیروزی انقالب اسالمی شروع می شود و نویسنده در آن 

داستان معلمی را روایت می کند که انسان آزادیخواه و روشنفکری است. به نشر این کتاب را در 3۶8 صفحه و در قطع رقعی با شمارگان ۱000 نسخه منتشر کرده است.

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

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی خبر داد
ایجاد کتابخانه بزرگ دیجیتال فهارس مخطوطات و 

نسخ خطی جهان
قدس/ کاشانی: رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضــوی از تالش برای ایجــاد کتابخانه بزرگ دیجیتال فهارس )فهرســت ها( 
مخطوطات و نســخ خطی جهان و نسخ خطی مربوط به معارف شیعی در این 
نهاد مقدس خبر داد. حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی در حاشیه 
مراسم سه شنبه های فرهنگی، به خبرنگار قدس گفت: این پروژه، حدود سه سال 
به طول می انجامد و در تالش هستیم تا مرحله نخست آن در سال 1398 ایجاد 
و به بهره برداری رسد.وی افزود: هدف از این اقدام، ارائه مجموعه ای از نسخ خطی 
موجود در جهان که تاکنون در کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی فهرست 

شده، تحت عنوان کتابخانه دیجیتال می باشد.
رئیس این سازمان یادآور شد: اهمیت این اقدام در دسترسی آسان پژوهشگران 
و محققان به فهرســت نسخ خطی در سراسر جهان اســت که در تحقیقات و 

پژوهش های مربوط می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

توسط شرکت نخریسی و نساجی خسروي خراسان صورت گرفته است
افزایش 6 درصدی تولید پارچه در یک سال

آســتان نیوز: مدیر عامل شرکت 
نخریسی و نساجی خسروي خراسان 
تابعه ســازمان اقتصــادی رضوی از 
افزایــش 6 درصدی تولیــد پارچه 
توســط این شرکت در سال 1397 
در مقایسه با ســال 1396 خبر داد. 
علی فدیشه اي بیــان کرد: در ســال 
گذشــته در مجمــوع 12 میلیون و 

120 هزار مترمربع انواع پارچه تولید شده که در مقایسه با سال 1396 حدود 734 
هزار مترمربع افزایش تولید داشــته اســت.وی درباره اقدام های صورت گرفته برای 
افزایش کیفیت پارچه های تولیدی گفت: در این راستا عالوه بر بازنگری در انتخاب 
تأمین کنندگان مواد اولیه، بررسی خرید تجهیزات آزمایشگاهی به روز و مورد نیاز نیز 
در حال انجام است.مدیر عامل شرکت نخریسی و نساجی خسروي خراسان ادامه داد:  
این شرکت همچنین با حضور در نمایشگاه بین المللی نساجی در آذر ماه سال گذشته 
و ارائه محصوالت واحد بافندگی خود، توانست بازارهای داخلی خود را توسعه دهد و 
اضافه شدن تعدادی از مشتریان فعلی نتیجه شرکت در نمایشگاه مذکور بوده است.
وی با اشاره به تولید چادر نماز برای استفاده زائران بارگاه آقا علی بن موسی الرضا)ع( 
خاطرنشــان کرد: نخ و پارچه چادرهای رنگی مذکور به صورت خام توسط شرکت 
نخریسی و نساجی خسروی خراســان تولید و فرایند چاپ و رنگرزی آن از طریق 

برون سپاری توسط بهترین شرکت های چاپ و رنگرزی، تکمیل و ارائه می شود.

  در جست وجوی بازارهای صادراتی
مدیر عامل شرکت نخریسی و نساجی خسروي خراسان تابعه سازمان اقتصادی 
رضوی از صادرات پارچه به عنوان یکی از برنامه های در دســتور کار این شرکت 
در ســال جاری یاد کرد و گفت: با توجه به اقدام های صورت گرفته در راستای 
ارتقای کیفیت، محصوالت شــرکت نخریسی و نساجی خسروي خراسان از نظر 
کیفی مورد تأیید شرکت های بین المللی قرار گرفته  است که پروژه فروش پارچه 
به شرکت های بین المللی همچون ترکیه و برخی کشــورهای اروپایی در حال 
پیگیری می باشد.فدیشــه ای، بزرگ ترین مشکل واحد های تولیدی را تحمیل 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده بر فروش محصول عنوان کرد و افزود: این مشکل 

برای تمام واحد های تولیدی قانون مدار تبدیل به معضل بزرگی شده است.

خـــبر
 آســتان  تولیت آســتان قــدس رضوی با 
ســرهنگ ارتشــی که خدمت متواضعانه او در 
مناطق برفگیر مــورد تمجید رهبر انقالب قرار 

گرفته بود دیدار و گفت وگو کرد.
دو هفتــه پیش بود که فیلــم خدمت فروتنانه 
یکی از افسران ارشــد ارتش پرافتخار ایران در 
منطقه خوش ییالق شــاهرود در فضای مجازی 
به یکی از پرمخاطب ترین فیلم ها تبدیل شــد. 
این ســرهنگ ارتش در هنگام ســوار شــدن 
پیرزنی ســمنانی به کامیون امداد، روی زمین 
خم شد، تا زن ســالخورده بتواند براحتی سوار 
کامیون شود. در فیلم هیچ نشانی از نام و محل 
خدمت این ســرهنگ دیده نمی شــد. همین 
موضوع از طرفی موجب خلع ســالح شدن ضد 
انقــالب در جنگ نرم شــد و از طرفی موجب 
شــد تا فیلم این صحنه بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد، چرا که هیچ کس نمی توانســت ادعا کند 
این اتفاق به دلیل کســب شهرت برای افسر یا 

ارتش رخ داده است.

اما مگــر اینچنین صحنه ای چگونــه می تواند 
فراموش شود و فردی با چنین درجه ای چگونه 
می تواند گمنام باقی بماند؟ این افســر ارشــد 

ارتش کســی نبود جز ســرهنگ تمام محمد 
حقیقی که ظهر روز گذشــته با تولیت آستان 

قدس رضوی دیدار کرد.

حجت االســالم والمســلمین مروی در این دیدار 
خاطرنشــان کرد: حرکت مخلصانــه و متواضعانه 
شــما، ایثار و از خودگذشتگی نیروهای مسلح را به 
نمایش گذاشــت.وی ادامه داد: نیروهای مسلح ما 
در حوادث گوناگون بویژه سیل اخیر نشان دادند 
همواره در کنار مــردم حضور دارند و دغدغه ای 
جز برطرف کردن رنــج و گرفتاری مردم ندارند. 
این روحیه باید در بین نیروهای مسلح ما تقویت 
شــود تا موجب دلگرمی مردم و احساس امنیت 
بیشتر شود.این اقدام ســرهنگ محمد حقیقی 
پیــش از این نیز مورد تفقــد رهبر انقالب قرار 
گرفته بود. رهبر معظم انقالب 28 فروردین در 
دیدار خود با فرماندهــان و جمعی از کارکنان 
ارتش با اشــاره به خدمات نیروهای مسلح در 
ســیل اخیر، گفتند: ثبت تصاویری از خدمات 
متواضعانــه نیرو های ارتش به مــردم موجب 
ماندگاری این برگ های زرین در حافظه تاریخ 
اســت. اینکه یک ســرهنگ ارتش خم شود تا 
فردی ســالخورده با قدم گذاشــتن بر دوش او 

سوار وسیله نقلیه شــود، جلوه هایی از صداقت 
ارتش در بیان شعار »ارتش فدای ملت« است.

با وجود این سرهنگ محمد حقیقی پیش از این 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان اذعان 

کرده بود که کاری بجز وظیفه انجام نداده است.
وی دربــاره چگونگــی رخ دادن ماجــرا گفته 
است: در روز 28 اســفند 97 در گردنه خوش 
ییالق اســتان ســمنان به دلیل بــارش برف 
ســنگین عده ای از مردم گرفتار شــده بودند. 
 قرار شد این افراد پس از ساعتی که در مسجد 
حضــرت علی بن ابی طالــب)ع( در این گردنه 
حضور داشــتند، به مناطق امن منتقل شوند. 
در آن صحنه زنان و مردان می خواستند سوار 
وســیله نقلیه شــوند اما به دلیل نبود امکانات 
بــرای این کار، ارتفاع باالی خودروی مورد نظر 
و همچنین مسائل محرم و نامحرم چاره ای جز 
کاری که انجام دادم نبود. البته هیچ منتی بابت 
این کار بر سر کسی نیست و رفتاری جز انجام 

وظیفه از خود نشان ندادم.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با سرهنگ محمد حقیقی که فیلم فداکاری اش در فضای مجازی گل کرد

حرکت شما از خودگذشتگی نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت

مروری بر فعالیت های نوروزی موزه حرم مطهر رضوی 

گذری بر سنت ها 
گزارش

کاشانی   مروج  قدس/محمدحســین   
به همت معاونــت امور موزه های ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آســتان 
قــدس رضوی، نمایشــگاه نوروز بــه روایت 
اسناد تاریخی آســتان قدس رضوی در ایام 
نــوروز1398 در حــرم مطهر امــام رضا)ع( 

برگزار شد.
معاون امور موزه های این سازمان در این باره 
به خبرنگار قدس گفت: در این نمایشگاه که 
مربوط به روایت اسناد تاریخی آستان قدس 
رضوی از عصر صفویه تا معاصر بوده اســت، 
اســنادی در زمینه تهیه تــدارکات برگزاری 
مراســم سال نو، تحویل وجوه نقدی و روغن 
چراغ به دربان باشی برای چراغانی صحن در 
شــب عید نوروز، پرداخت انعام به کارکنان 
نقاره خانــه بابت عیــد نوروز، دســتورعمل 
تنظیف حرم مطهر به مناســبت عید نوروز، 
پرداخــت وجوهات نقدی به عنوان تبرک به 
تعدادی از رجال مشــهد و غیره در شب عید 
نوروز و... برای مشاهده بازدیدکنندگان ارائه 

شد.
مهــدی قیصری نیک درباره فعالیت های این 
معاونت در نوروز ســال جاری اظهار داشت: 
بــا عنایت به حضــور گســترده زائران حرم 
مطهــر حضرت رضــا)ع( در ایام نــوروز در 
مشــهد مقدس و به منظور رفاه حال زائران 

و مجاوران، ســاعت کار مــوزه در ایام نوروز 
افزایش یافــت تا عالوه  بر زیــارت مضجع 
شریف امام هشتم از خدمات فرهنگی آستان 

قدس رضوی نیز بهره مند شوند.
وی اضافــه کرد: در این ایام، موزه مرکزی از 
ســاعت 8 تا 21، موزه قرآن و هدایای مقام 
معظم رهبری از ساعت8 تا 18 و موزه فرش 
و مردم شناســی از ساعت 8 تا 13 برای رفاه 
حــال زائران و مجاوران و حضور آنان در این 

موزه ها، مفتوح بوده است.

  هفت سین نوروزی و صحافی سنتی
در نوروز98

وی درباره پهن کردن ســفره هفت سین در 
نــوروز98 در موزه ها گفت: در نوروز ســال 
جــاری و در کنــار ضریح چهــارم مضجع 
مقدس حضرت رضا)ع( با استفاده از اشیای 
موزه هــای آســتان قدس رضــوی در موزه 
مرکزی و مــوزه قرآن و نفایــس حرم منور 
امام هشــتم سفره هفت ســین پهن شد که 
 مورد اســتقبال زائران و بازدیدکنندگان قرار 

گرفت.
ایــن مقــام مســئول در ارتبــاط بــا دیگر 
فعالیت های انجام شــده توسط این معاونت 
در نــوروز98 اظهار داشــت:برگزاری کارگاه 
صحافی ســنتی و جلدســازی در کتابخانه 

مرکزی آستان قدس رضوی از دیگر اقدامات 
انجام شده در این ایام بوده است. 

قیصــری نیک اضافه کرد: با توجه به اهمیت 
و جذاب بودن هنر صحافی سنتی با قدمتی 
بیش از600 ســال، معاونت امــور موزه های 
آســتان قدس رضــوی اقدام بــه برگزاري 
نمایشــگاه و کارگاه عملــی تحــت عنوان 
»صحافی ســنتی و جلدسازي« از تاریخ دوم 
فروردیــن98 در قســمت ورودي کتابخانه 

مرکزی کرد.
معاون امور موزه ها گفت: در این نمایشگاه و 
کارگاه مراجعه کننــدگان و زائران با این هنر 
قدیمی آشــنا شــدند، ضمن اینکه مواردی 
همچون بــاز کردن عطف، وصالــی اوراق و 
انواع آن، میلچه بنــدي عطف، دوخت عطف 
میلچه ها، الصاق آســتر بدرقه، الصاق پارچه 
به عطف، بریــدن مقواي جلد، روکش کردن 
مقوا با چرم یا کالینکور، ایجاد نقش کلیشــه 
بر روي جلد و الصــاق جلد به کتاب هم در 
این نمایشگاه و کارگاه عملی به افراد آموزش 

داده شد.

  از نوروزنامه تا نمایشگاه عکس رضوی
این مقام مســئول همچنین بــه برگزاری 
نمایشــگاهی از کتب خطی و عکس رضوی 
در نــوروز98 اشــاره و خاطرنشــان کرد: 

برگزاری نمایشگاهی از کتب خطی موجود 
در گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی 
بــا موضوع نوروز در مــوزه مرکزی از دیگر 
اقدامات انجام شده در ایام نوروز سال جاری 
بود که در این نمایشــگاه آثــاری با عنوان 
نوروزنامه، جنگ و احکام نوروز از قرن 11، 
12 و 13 بــرای عمــوم بازدیدکنندگان به 

نمایش درآمد.
قیصری نیک اضافه کرد: در راستاي ترویج 
فرهنگ و ســیره امام هشــتم، نمایشــگاه 
عکس رضوی از عکس هاي جشــنواره خانه 
دوســت که مربوط به تصاویر زائران پیاده 
حضرت رضــا)ع( در دهه آخر ماه صفر بود 
در نگارخانــه رضوي موزه مرکزي آســتان 
قــدس رضوی برای بازدید عموم به نمایش 

درآمد.

 آمار بازدید
وی در مــورد تعداد بازدیدکننــدگان نوروزی 
موزه های حرم مطهر اظهار داشــت: اگرچه با 
توجه به ســردی هوا، ریزش نزوالت آسمانی و 
هشدارهای رسانه ای به مسافران، کاهشی نسبی 
در تعــداد بازدیدکنندگان داشــتیم اما تا 16 
فروردیــن روزانه حدود 4000 نفر از موزه های 
آستان قدس رضوی بازدید داشتند. در این بازه 
زمانــی بیش از 12 هزار نفر با بلیت رایگان که 
از ســوی ســازمان فرهنگی در قالب طرح »به 
رسم امام«، روابط عمومی آستان قدس رضوی، 
مدیریت زائران غیر ایرانی، مرکز امور بین الملل 
آســتان قدس رضوی در بیــن زائران، مناطق 
محروم و... توزیع شــده بود از موزه های آستان 

قدس رضوی بازدید داشتند.
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قاب رضوی

پیکر مطهر شهید مدافع حرم مجید قربانخانی در حرم مطهر رضوی تشییع شد
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آگهى مناقصه عمومى واگذارى امور حمل و نقل 
︣ی  ︣ون︫  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹝﹢ر ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ درون و︋  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︠  ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️  و︋ 
︣ ا︨ــ︀س   ︋︳ــ︣ا ــ︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︫︡   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋   ︋﹅︣︵ از ﹩﹝︖ رت﹢︭ ︠ــ﹢د را︋ 
 ️︀  ︨﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ︣﹋︐︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد ﹋﹥︋  ︡﹝︀ت ذ︣︋︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ .﹜︢ا از︫  ︫︣ح︠ 
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ :www.setadiran.ir  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹏︫︣ح ذ
١-﹡﹢ع ﹁︣ا︠﹢ان : ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای 

﹙﹢ار  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در︋  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︠  ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و︋  ٢-﹡︪ــ︀﹡﹩ و آدرس ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︨ 
و﹋﹫﹏ آ︋︀د ، ﹡︊︩ ︋﹙﹢ار ا﹇︊︀ل ﹐﹨﹢ری .︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣۵٠١٣۵۵٠-٠۵١-٣۵٠٩٧١۵۵-٠۵١

٣-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : وا﹎︢اری ا﹝﹢ر ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ درون و ︋︣ون ︫︣ی 
 از ︑︀ر   www.setadiran.ir ️︀  ︨﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ۴- ز﹝︀ن ، ﹝﹙️ و ﹡︪︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ :︋ 

 ٩٨/٢/١٠ ️︀︽﹛ ٩٨/٢/٧
۵-︋︣آورد او﹜﹫﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :۵/۶۴٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل 

۶-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ و ︀ آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︋︀ر﹎︢اری و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ : ︨︀︻️ ١۴ روز 
٩٨/٢/٢١ ﹤︊﹠︫

 ︊  ︮١٠ ️︻︀ ︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ : روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٢/٢٢︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز ٧-ز﹝︀ن︋ 
ــ︣﹋️ ﹨ــ︀ی ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع   ︫﹩﹊﹡︀ ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋  ٨-﹡ــ﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟︫ 
﹋︀ر ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی و︗﹥ ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧ــ︀ب ︨ــ︍︣ده ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢١٧٠۴۵١٧٩۶٠٠٩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ ﹝︊﹙︼ 

 ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ٢٨٢/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل 

︗︀︗︣﹝ــ﹩  ︨ــ︀را  ا﹠︖︀﹡ــ︉   ﹩﹢︖دا﹡︪ــ ﹋︀رت 
﹝﹆︴ــ︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ر︫ــ︐﹥ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ︻﹞ــ︣ان 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︫ــ︀﹨︣ود  ︮﹠︺︐ــ﹩  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
دا﹡︪︖﹢﹩٨٨١٧٧٣٣﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨
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︋︣گ ︨︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ︎︥و ︑﹫︌ 
ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای – ﹝︐︀﹜﹫﹉ ﹝︡ل ١٣٩٠   ︋  405GLX I
︀︨ــ﹩  ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٢۴٩٠٢٨٣٧٨٠ و︫   ︫﹤︋
NAAM11CA4CR479711   ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵۴ 
اــ︣ان ٧١١ ص ١٧ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹞︡ ر︲ــ︀ ﹎﹢را︋﹩ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
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︋︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٢۵ – 
۵٩٨۵٢ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر٠١۴٩NBD811772و ︫﹞︀ره 
 ﹩﹝︸︀﹋ ﹜﹫ر ﹤︋ ﹅﹚︺︐﹞ ٩۵٠٢١٨١NBD***150Y ﹤ــ﹠︑
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.

(﹟︤و﹇)
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︋ــ︣گ ︨ــ︊︤و︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩  از  ا︻ــ﹛  ﹝ــ︡ارک  ﹋﹙﹫ــ﹥ 
︋︪ــ﹞︀ره  ︑﹫︤︎︣﹝︡ل٩١ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩  ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ 
﹝﹢︑﹢ر٠٠٣٩۵١و︫﹞︀ره  ︋︪ــ﹞︀ره  ︎﹑ک ٧۶٧-٧١۴۴٩ 
﹝﹀﹆﹢د﹎︣د︡ه  ر︲︀︋︀︫ــ︐﹠﹩  ︫︀︨ــ﹩٩١٣۶٧۴٨︋﹠︀م 

واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡.
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای – ﹡﹢︋️ اول  
﹁︣وش ﹉ ﹇︴︺﹥ از ا﹝﹑ک ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹞︀︐﹩ ﹋︪︀ورزی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی      

 ﹩︊︣﹆︑ ️︀︧﹞ ﹤ ﹥ وزارت ︗︀د ﹋︪︀ورزی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣وش ﹉ ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟︋  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا︋︧︐﹥︋  ︡﹝︀ت ﹞︀︐﹩ ﹋︪︀ورزی︠   ︠️﹋︫︣
۶٩٧/٣۵ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ (︋︀ ذ﹋︣︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د) را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ارک ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
 ﹅︣︵ ︀دی" از﹠︪﹫︎ ︣خ ﹨︀ی﹡ ﹩︀︪﹎︀دو ︋︀ز﹠︪﹫︎ ﹤︡ه ︑︀ اراا︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀︡ه از"در︤اری ﹝︤ا﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ . ︡︀﹝﹡ (︨︐︀د) وا﹎︢ار
﹢رت ︻︡م  ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در﹝︤ا︡ه در︮  ﹢ا﹨︡ ︫ــ︡و﹐زم ا︨️︫  ﹥ آدرس www.setadIran.ir  ا﹡︖︀م︠  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (ا︨ــ﹠︀د)︋  در﹎︀ه︨ 

︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩،﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩(︑﹢﹋﹟)را︗️ ︫︣﹋️ در﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
١-︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان و ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ :١٠٩٨٠٠١۵۶۶٠٠٠٠٠١  روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠۵ 

٢-﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ︋︣﹎︤ار﹋﹠﹠︡ه ﹝︤ا︡ه : ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹞︀︐﹩ ﹋︪︀ورزی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ آدرس - ﹝︪︡ ﹝﹫︡ان ﹁︣دو︨﹩ -ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ︮︀د﹇﹩
٣-﹨︣︠ ﹤﹠︤︡ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه : ﹝︊﹙︼ ۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ازدر﹎︀ه ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹢︗﹢د در︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

﹞-۴﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨︀﹝︀﹡﹥ : از روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠۵(۵ روز﹋︀ری) ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١٨:٠٠روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١٠ 
۵-آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ارا﹥ ﹡︣خ ︎﹫︪﹠︀دی ︋︀ر﹎︢اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︭﹢رت pdf  ︑︀︨︀︻١٨:٠٠️  روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٢١

*﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ︎﹫︪﹠︀دات ار︨︀﹜﹩  ︡︀︋︡ا﹇﹏ ۶٠ روزاز ︑︀ر آ︣︠﹟ روز ︑︧﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ا︻︐︊︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
۶-︑︀ر﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ︀د﹨︀: روز﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٢٢ ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ در ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ا︨︐︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ﹉﹡︀ ︊︀ی ٢۵٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٣٩٧٠۴٠٠۵٧٩١ ir   ﹡︤د︋  ﹞︀ره ︧︀ب︫   ︫﹤ ︩ وار︤ی︋  ﹫﹁ ︀  و ﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹡ ️ ﹢رت ︲﹞︀﹡ ﹥ دو︮  ٧-﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه : ٣۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹋﹥︋ 
 . ︡ ︀︫  ︋﹩﹞ ﹤ارا ﹏ ﹥ وار︤ی ٣٠ ﹋︀را﹋︐︣ی ٣٩٧٠٣٩٧۶٠٢۶٣۵٠٠۶۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۶ ﹇︋︀ ︀︨﹠  ︫︀  ︋︀ ﹠︑︀  ︨️ ︣د︠ا ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی از ︵︣﹅ د︨︐﹢ر︎  ︤ا﹡﹥ داری ﹡︤د︋  ﹠︀م︠  ︣ان︋  ا ﹩﹞﹑ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ︨ا

 ️﹋︀ ︭﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ و در︎   ︋﹩︐︧︀  ︋﹩﹞ ، ﹤﹡︀﹞︀ ︀ر﹎︢اری در︨   ︋︣ ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه (ا﹜︿) ︻﹑وه︋  ٨-آدرس و ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر: ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟︫ 
﹢د .   ︫️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ ︣﹋︢﹛︡ه در آدرس ﹁﹢ق ا︤ار﹋﹠﹠︡ه ﹝︤ا﹎︣ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت︋  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٢١︋  ︀︀ن و﹇️ اداری  روز︫  در︋︧︐﹥ و ﹝﹞﹢ر ، ︡ا﹋︓︣ ︑︀︎ 

٩-︫︣﹋️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن دو﹜️ در ﹝︤ا︡ه ︵︊﹅ ﹝︭﹢︋﹥ (﹇︀﹡﹢ن ﹝﹠︹ دا︠﹙﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن دو﹜️ ﹝︭﹢ب ﹝﹢رخ ٢٢ د﹞︀ه ١٣٧٧)﹝﹠︹ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ دارد.
︲﹞﹠︀ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︲﹞﹟ ︑﹞︀س ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٧٢۴۴٧٨٠ و ︋﹥ آدرس ا﹠︐︣﹡︐﹩ ︫ــ︣﹋️  www.assc.ir  آدرس ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ 
︀ز﹝︀ن ︗︀د  ︀﹝︀﹡﹥ ا︨︐︀ن آ﹇︀ی ﹝﹢︨ــ﹩ زاده ﹝︧︐﹆︣ در︨  ــ︀﹝︀﹡﹥ : ۴١٩٣۴-٠٢١ و ﹝︧ــ﹢ل︨  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩︨  ﹝﹠︀﹇︭︀ت http://iets.mporg.ir ﹡﹫︤ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹁︣﹝︀﹫︡ .︫ــ﹞︀ره ︑﹞︀س ︎ 

﹋︪︀ورزی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

︫﹞︀ره :۵٩٧/٩٨/٣۴/۵۵
١٣٩٨/٠٢/٠٣ :︀ر︑

وزارت ︗︀د ﹋︪︀ورزی
︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت 

︀﹝︐﹩ ﹋︪︀ورزی

« ﹐︀﹋ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ »
 ﹤﹚︣﹞ دو ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز

 ﹤ ﹥ ﹨﹞ــ︣اه ﹝︐︺﹙﹆︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥︋  ︀ ﹁︪ــ︀ر ١٠ ا︑﹞︧ــ﹀︣︋   ︋︣︐﹞ ﹩﹚﹫﹞ ٢٠٠ ︣︴﹇ ﹤ ــ﹩︋  ﹩ وی︨   ︎﹢ ﹤﹛﹢﹛ ︡ــ︣︠)) ﹐︀﹋ ︡ــ︣ ای︠ 
﹞︀ره  ︣ دو﹜️ آ︋︀د (زاوه))︋﹥︫  ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ︣وژه آ︋︨︣︀﹡﹩ وا︮﹑ح و︑﹢︨︺﹥︫  ﹝﹆︡ار ٢۵٠٠ ﹝︐︣ ︗️ ا︨︐﹀︀ده در︎ 
 ﹩︋︀︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠١۵را از﹁
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️  ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان (﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ︀ ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن ) در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  (︨ــ︐︀د)︋ 
 ︀ز﹡︡.︑︀ر  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر ودر﹢﹋︢﹞ ️︀ ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ١٣٩٨/٠٢/٠٣ ﹝﹩ ︋︀︫︡.ا︵﹑︻︀ت وا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ وار︨︀ل 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠٢/١٢ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠٢/٢۶ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف  ︑﹙﹀﹟:  ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١

︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 
د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩-︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۸۰
۰۹
۴۸

﹡﹢︋️ دوم
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

پیشنهادات رئیس کل بانک مرکزی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی      صفر کردن صادرات نفت ایران توهم است ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت 
از طریق کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه های پنهان جبران شود. صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته تشویق شود و بانک مرکزی سیاست های ارزی خود را در راستای تشویق بیشتر 

صادرکنندگان به برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد تدوین خواهد کرد. امسال برای کشور سالی سرنوشت ساز است لذا بایستی سیاست ها بر اساس کاهش فشار به مردم طراحی و به اجرا درآید. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r یارانه پنهان و اسراف در مصرف بنزین
مصرف بنزین در ایران در حال رکوردشــکنی اســت؛ رسیدن مصرف روزانه 
بنزیــن در ایران به حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز عالوه بر حجم عظیمی از 
یارانه پنهانی دولت به این کاال به واســطه مضرات بیشمار آن بر سالمتی و 
آلودگی هوا نیازمند اصالح جدی در روند موجود از ســوی سیاست گذاران 

است. در ادامه به ذکر نکاتی در این زمینه می پردازم: 
اگر چه ممکن اســت این گزاره که مصرف بنزیــن در یک جامعه با میزان 
خودروهای تولید شــده در آن جامعه تناســب داشــته و با افزایش تعداد 
خودروها روند مصرفی بنزین نیز افزایش می یابد گزاره درســتی باشــد، اما 

قطعاً نتیجه ای ناقص است.
 بر اســاس تجربه، همواره افزایش تعــداد خودروها منجر به افزایش مصرف 
بنزین نمی شــود که نمونــه و مصداق علنی آن حدفاصل ســال های ۸۷ تا 
۹۰ اســت که باوجود افزایش تعداد خودروها، مصــرف بنزین نه تنها روند 
افزایشی نداشته، بلکه به واسطه سیاست های قیمتی)اصالح نسبی قیمت ها( 

و سیاست های غیر قیمتی )سهمیه بندی( کاهش نیز داشته است.
 مثاًل مصرف بنزین در ســال ۸۷ حدود ۶۷ میلیون لیتر در روز بوده که در 

سال ۹۰ به حدود ۵۹ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا می کند.
 این در حالی است که تعداد خودروهای سال ۹۰ از تعداد خودروهای سال 
۸۷ بیشتر بوده است؛ اما سیاســت های دولت موجب کاهش مصرف بنزین 
شده است. عالوه بر عدم اعمال سیاست های قیمتی و غیرقیمتی مناسب از 
ســوی دولت یکی دیگر از دالیل افزایش غیرطبیعی مصرف بنزین در ایران 
را می توان تورم باال در ســایر اقالم و گروه های مصرفی مردم و ثابت ماندن 

قیمت بنزین در سال های اخیر دانست. 
روی کاغذ هر گاه کاالیی در اقتصاد به لحاظ تورمی رشــد کمتری نسبت به 
ســایر کاالها داشته باشد انگیزه و میزان مصرف آن کاال میان مردم افزایش 
پیــدا می کند؛بنابراین با عقب ماندن قیمت بنزین از نــرخ تورم، تقاضا نیز 
برای آن بیشتر شــده است که خود این موضوع به افزایش بی رویه مصرف 

دامن زده است.
در شــرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به قیمت های جهانی بنزین)حدود 
۵۵ سنت( و نرخ دالر در ایران) حدود ۱۳ هزار تومان( قیمت واقعی هر لیتر 

بنزین باید چیزی حدود ۷۰۰۰ تومان باشد.
 بــا قیمت های فعلی و فرض مصرف روزانه حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین در 
کشور ساالنه رقمی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین پرداخت 
می شود که با تقسیم این رقم بر جمعیت ۸۰ میلیونی ایران سهم هر ایرانی 
از واقعی شــدن قیمت بنزین حداقل حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در 

سال است. 
این در حالی اســت که یارانه ماهیانه ۴۵ هزار تومانی دولت به مردم که از 
سال ۸۹ تغییری نکرده است، نیازمند منابعی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان 
است. در حالی که منابع حاصل شده از آزادسازی قیمت بنزین چیزی حدود 

۵ برابر مجموع یارانه پرداختی به مردم است.
 اهمیت توزیــع یارانه های پنهان در حامل های انرژی زمانی مشــخص تر 
می شود که بدانیم مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در طول سال رقمی به 
مراتب کمتر از این یارانه ها بوده و در خوشــبینانه ترین حالت حدود ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان است. ضمن اینکه با توجه به سهم قابل توجه عوارض و 
مالیات در قیمت تمام شــده بنزین با واقعی شدن قیمت بنزین درآمدهای 

مالیاتی کشور نیز بشدت افزایش خواهد یافت. 
طبیعتاً تداوم روند موجــود درباره بنزین موجب اتالف میلیاردها تومان از 
منابع ملی کشــور تحت عنوان اسراف در مصرف یا قاچاق بنزین به خارج 

از کشور است.
 از ســوی دیگر تجربه اجرای ســهمیه بندی بنزیــن و قانون هدفمندی 
یارانه ها با محوریت بنزین و حامل های انرژی در دهه ۸۰ موضوعی اســت 
که دولت با اســتفاده از تجربه هــای موجود باید هر چــه زودتر با اعمال 
سیاســت های همزمان قیمتــی و غیرقیمتی در وضعیــت مصرف بنزین 

تغییراتی ایجاد کند. 

 اقتصاد/ زهرا طوسی  »بازار متولی ندارد« این 
کلید واژه ای است که این روزها مدام از زبان طیفی 
از دولتمردان از رئیس جمهــور، معاون اول وی و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه می شنویم، حاال هم 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دوباره این جمله 
را تکرار و گفته است که »چیزی که متولی ندارد 
بخش بازار و ارزاق مردم است که امیدواریم مجلس 
محترم تصمیم بگیرد که این امر متولی پیدا کند«.
به گفته وی »متأسفانه با توجه به اینکه نه واردات 
کاالهای مورد نیاز دســت دولت است و نه توزیع 
آن تخلفات باال رفته است. تأکید رئیس جمهور 
بر ایجاد وزارت بازرگانی بر اساس همین است که 

نظارت ها بیشتر شود«.
اســتدالل دولتی ها برای تشــکیل مجدد وزارت 
بازرگانی، شــرایط به هم ریخته بــازار و تالطمات 
شــدید قیمتی اقالم مختلف است. به عقیده این 
طیف، ریشه نابســامانی های بازار، فقدان وزارت 
بازرگانی است، اصرار بر این عقیده تا جایی است 
که رئیس جمهــور، اعالم می کند که »بدون وزیر 
بازرگانی مستقل مســائل و مشکالت صادرات و 
واردات و تنظیم بازار در کشور حل نخواهد شد« .

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز کاهش 
گرانی ها و ســامان یافتن بــازار را در گرو احیای 
بازرگانی می داند و هر روز تأخیر در تشــکیل این 

وزارتخانه را ادامه فشار بر مردم تلقی می کند.
حال سؤال اینجاست که آیا به راستی بازار کشور 
یتیم و بدون متولی اســت یــا متولیان رهایش 
کرده انــد. ســید راضی نوری عضو کمیســیون 
کشاورزی در واکنش به سخنان واعظی و در پاسخ 
به اینکه متولی بازار کیست به خبرنگار ما گفت: 
آقای واعظی این قسمت را درست گفته اند، بازار 
متولی ندارد، که اگر داشــت وضع به این منوال 
نبود، قیمت ها به صورت سرسام آور و بدون کنترل 
در نوسان نبود، ولی نگفتند که به خاطر عدول از 

قانون و عدم اجرای آن توســط مسئوالن مربوط 
است که این وضعیت به وجود آمده است.

  نپذیرفتن مسئولیت 
بازار برای فرار از پاسخگویی 

 وی ادامــه داد: در حــال حاضــر هیــچ یک از 
وزارتخانه های صمت و کشاورزی، مسئولیت تنظیم 
بازار محصوالت اساســی را نمی پذیرند دلیل این 
مسئله آن است که وزارتخانه مسئول، باید در برابر 
مطالبات مردمی پاسخگو باشد. وی با اشاره به اینکه 
متولی بازار وزارت جهاد اســت، تأکید کرد: طبق 
قانون »تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی 
در وزارت جهاد کشاورزی«، مسئولیت تنظیم بازار 
محصوالت اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی 
اســت و این وزارتخانه باید پاسخگویی الزم را در 
خصوص تنظیم بازار محصوالت اساســی داشته 
باشــد، ولی بر خالف آنچه قانون به صورت صریح 
و شفاف گفته است، مسئوالن ارشد دولتی در نامه 
نگاری های خود وزیر صنعــت را درباره بازار مورد 
خطاب قرار می دهند که به این معناست که متولی 

که قانون مشخص کرده را قبول ندارند.

  مشکالت ساختاری یا قصور در مدیریت
وی افزود: دولــت در مدیریت بازار کوتاهی کرده 
است و حاال که در کنترل قیمت کاالهای اساسی 
با نوسان ها و التهابات شدیدی روبه رو شده است 
زیر بار قانون نمی رود و ادعا می کند که بازار متولی 
ندارد، دولتی ها با پیش کشیدن این موضوع سعی 
دارند مشکالت را به گردن ساختار وزارت صمت 
بیندازنــد، در حالی که معطل کردن کشــور و 
پیگیری روش های شکست خورده ای چون سپردن 
مدیریت بازار به وزارت بازرگانی، نتیجه ای جز از 
بین رفتن زمان، عدم تناسب بین واردات و صادرات 
و وابســتگی به واردات و ضربه به تولیدکنندگان 

داخلی و افزایش هزینه های کشور 
چیــزی در پی نخواهد داشــت.

  فشار مافیای واردات
 بر بدنه دولت زیاد شده است

وی ادامــه داد: در حالی که نتایج 
آماری و بررســی ها نشــان داده 
ساختار فعلی صمت مناسب ترین 
حالــت بــرای اداره منســجم و 
هماهنگ بخــش تولید و تجارت 
کشور است به نظر می رسد فشار 
مافیای واردات بر بدنه دولت زیاد 
شده اســت، این گروه می خواهند 
با تشکیل وزارت بازرگانی تمام بی 
بند و باری های تجاری و بازرگانی 

خود را تحت یک مجموعه قانونی تعریف کنند و 
نظم و انضباط مد نظر خودشــان را بر بازار حاکم 

کنند. 
وی تصریح کرد: طبق قانون برنامه توسعه پنجم 
این مسئولیت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و 
این مجموعه با مدیریت قوی و منســجم خود بر 
ســتاد تنظیم بازار و سایر وظایف متناسب با آن، 
می تواند زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار 
محصوالت اساســی بدون نیاز به تشکیل مجدد 

وزارت بازرگانی فراهم  کند.

  تضاد رویکرد دولت و وزارت جهاد 
علی وقف چی عضو کمیســیون کشاورزی نیز با 
بیان اینکه دولت قانون تمرکز فعالیت ها را نادیده 

می گیرد به خبرنگار ما گفت: 
بازار متولــی دارد و مقصر این 
رها شدگی دولت است، طبق 
قانون مسئول بازار وزارت جهاد 
اســت، ولی از جایی که وزارت 
جهاد با رویکرد حمایت از تولید 
مدیریت اداره می شود و دولت با 
رویکرد حمایت از مصرف، یک 
نوع تضاد در این میان به وجود 
آمده که به مذاق دولت خوش 

نمی آید.
وی افــزود: متأســفانه اکثــر 
محصوالتی که طبق نظر دولت 
وارد کشــور می شوند، ظرفیت 
تولید داخلی را دارند، در حالی 
که براحتی می توان ارزی که برای موارد مصرفی 
هزینه می شــود را برای زیرساخت های ضروری 
هزینه کنیم دولت برنامــه ای برای این کار ندارد 
و این مشکلی است که سال هاست گریبان گیر 

کشور است.

  نابسامانی بازار ربطی
 به ادغام و تفکیک ندارد

وی با اشاره به اینکه نابسامانی در بازار ارتباطی به 
ادغام و تفکیک ایــن وزارتخانه ندارد، تأکید کرد: 
اگر وزارت بازرگانی هم داشته باشیم و مانند حاال 
قانون نادیده انگاشته شود، به اهداف تعریف شده 
در بازرگانی نیز نخواهیم رسید. باید قبل از همه این 
تفکیک و ادغام ها در تمام مجموعه ها و فعالیت ها 

به دو نقد اساســی توجه کنیم، اولی رسیدگی به 
وضعیت مرکز آمار ایران است که با رویکرد و نگاه 
کاربردی حرکت نمی کند، تاجایی که امروز هیچ یک 
از مجموعه های اجرایی در تصمیم گیری هایشان به 
بحث آماری توجه نمی کنند، نکته بعدی نقد به این 
مسئله است که ما در کشور برای خدمات مشترک 
متولیان متعدد داریم تا وقتی این دو مشکل مرتفع 
نشود و تصمیم گیرندگان بدون ارائه آمار مستند به 
اتخاذ تدابیر بپردازند و در عین حال برای یک امر 
متولیان متعددی باشد، خروجی کارها آن طور که 
پیش بینی می شود از آب در نمی آید ما به اهداف 

اصلی خود نخواهیم رسید.

  یا مسئولیت بپذیر یا استعفا بده!
وی با اشاره به تداخل وظایف در حوزه بازار تأکید 
کرد بارها به وزیر جهادکشاورزی تذکر داده ایم که 
اگر نمی توانید از وظایف قانونی خودتان دفاع کرده 
و اعالم کنید که مــا مدافع و متولی این بخش و 
پایبند به وظایف محوله هستیم، پس لطفاً استعفا 
بدهیــد، ولی این اتفاق هم بنا به دالیلی نمی افتد.

گفتنی است طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس 
شورای اسالمی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر 
با اصل ۷۵ قانون اساســی، ماده ۲۸ قانون برنامه 
ششم توســعه، ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و ماده ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری 
است؛ بنابراین تصویب چنین طرحی در بادی امر، 
غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد باالدستی است و 
اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دو سوم 
آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیاز دارد.

 محمود واعظی گفت بازار متولی ندارد  و ایجاد
 وزارت بازرگانی ضروری است!

 به نام » نظارت«
 به  کام واردات

طرح تشکیل 
وزارت بازرگانی 
مغایر با اصل 75 
قانون اساسی، ماده 
28 قانون برنامه 
ششم توسعه، ماده 
16 سیاست های 
کلی اقتصاد 
مقاومتی و ماده 10 
سیاست های کلی 
نظام اداری است

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

میثم مهرپور/کارشناس اقتصاد

صفحه 4  1398/02/5

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︣اــ︡ ١١١ ﹝︡ل ١٣٨٩ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ – رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ٣۴٩٠٩۵۶ 
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ S5430089012006 و ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ اــ︣ان ٣٢ – ٣٧٩ ی ۵٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠︀﹡﹛ 
﹝︡﹥ ﹎﹙﹆﹠︫︡︐﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۰
۱۰
۲۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 PARSXU︀رس٧ ︥و︎  ﹢دروی︎   ︠️﹫﹊﹛︀﹞ ︡﹠  ︨︤︊ ︋︣گ︨ 
﹝ــ︡ل ١٣٩٢ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 124K0175908 و  ۴٩۴ص٨٢ ا︣ان ۵۴︫ 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAN01CA3DH674844 ﹩︀︨ــ ︫﹞︀ره︫ 
︫ــ︣﹋️ ﹁﹢﹐د ا﹜﹞︀س ︤د ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ا︻︐︊︀ر︨  /ع
۹۸
۰۰
۱۰
۳۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︵︣﹡ــ︀  ︨﹫︧ــ︐﹛  ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
︑﹫ــ︌ CS150cc  ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ ︋﹥ ر﹡ــ﹌ آ︋﹩ ︋﹥ 
N1D2957556 و ︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ﹥   ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
N1D150D8900397 ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

/ع
۹۰
۰۱
۰۲
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

١٣٢︀︍︀ ﹝︡ل ١٣٩٠  ﹢دروی︨   ︠﹩︺︴﹇ ︡﹠ ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣٣٩﹨ـ۴٩ 
ا︣ان ۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 4183733 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S1422290280276 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹞ــ︡ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۱
۰۳
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹢اری ﹨︀چ ︋﹉ ﹝︡ل ١٣٩۵ ︫﹞︀ره ︎﹑ک  
   M13/5687138 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ٧۴اــ︣ان ۵١٧ج١۴︫ــ﹞︀ره 
﹡︀م    NAS431100G5882571(VIN)﹩︀︨︀﹠︫ ︀ره﹝︫
﹝︀﹜﹉ ︨﹫︡ ︻﹆﹫﹏ ︧ــ﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۱
۰۳
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای - ﹡﹢︋️ اول
︫﹞︀ره ٢٠۴/ع/٩٨  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ ( ا︨﹠︀د  ︣ق︠  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ و از ﹏ا﹡﹢اع ︑︣ا﹡︧﹀﹢ر ﹝︀︑﹢ر ︋﹥ ︫︣ح ︗︡ول ذ  ︡︣︠ ﹤︋ ️︊︧﹡  (﹩﹞﹑︠︤ا﹡﹥ ا︨ــ
︻﹞﹢﹝﹩ ﹉  ﹝︣﹙﹥ ای ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. داو︵﹙︊︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای در︀﹁️ ا︨﹠︀د 
از ︑︀ر ٩٨/٠٢/۵ ︋﹥ ︨ــhttp://www.setadiran.ir ️︀  ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︠﹢د را 
﹝︴︀︋﹅ ︫︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ تنها از طريق سامانه  تداركات الكترونيكى دولت ︋︪︣ح 

. ︡﹠︀﹝﹡ ︭︀ت  ︋︀ر﹎︢اری﹇︀﹠﹞ ︀ی ﹇﹫︡ ︫︡ه در ا︨﹠︀د﹨ ︀ر︑
در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟٣٢۴٠٠۵٧٠-٠۵۶ اداره ﹇︣ارداد﹨︀ 

       .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑

رديف
شماره 
مناقصه

شرح

مبلغ تضمين                  
ضمانت نامه شركت در 
فرايند ارجاع كار يا 

واريزنقدى(ريال)

تاريخ،روز و ساعت 
افتتاح پاكات 
الف، ب  و ج

محل افتتاح پاكات

204/ع/198

خريد انواع 
ترانسفور 

ماتور
180/000/000

 98/02/21
شنبه

ساعت 14

خراسان جنوبى،بيرجند، 
بلوار پيامبراعظم،سايت 

ادارى،شركت توزيع نيروى 
برق خراسان جنوبى، سالن 

جلسات

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى

/ع
۹۸
۰۰
۱۰
۱۷
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

محدودسازی اینستاگرام فعالً در دستور کارنیست     خانه ملت: دبیر شورای عالی فضای مجازی می گوید رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است، ولی فعالً محدودسازی در دستور کار نیست. ابوالحسن 
فیروزآبادی  تصریح کرد: بحث ما این است که حتماً باید پیام رسان ملی شکل گیرد؛ البته این کار سخت است، ولی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.فیروزآبادی  با بیان اینکه روبینو جایگزینی برای اینستاگرام است، 

افزود: پیام رسان  مشابه اینستاگرام در داخل کشور وجود دارد؛ البته مردم هم باید استقبال کنند و پیام رسان های داخلی هم چنان قدرتی داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:
احتمال بیوتروریسم بودن حمله ملخ ها وجود دارد

جامعــه: عضــو هیئت رئیســه 
کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: 
احتمال بیوتروریســم بودن حمله 
ملخ های مهاجر وجود دارد و باید این 

احتمال توسط فائو بررسی شود.
علی اکبــری به خبرگــزاری خانه 
ملت در مورد خوردن ملخ در برخی 
مناطق، گفت: ملخ از گذشته در میان 

مردم جنوب کشــور از جمله شرق استان فارس، سواحل بوشهر و بخش هایی از 
خوزستان به عنوان منبع تغذیه ای محسوب می شود و خوردن آن از نظر شرعی 
و بهداشتی مشــکلی ندارد. نماینده مردم شیراز در مجلس در مورد بی توجهی 
عربســتان نســبت به مبارزه با ملخ های مهاجر، گفت: این موضوع باید از طریق 

نماینده ایران در فائو و وزارت امور خارجه بررسی و پیگیری شود.
از سوی دیگر رئیس ســازمان محیط زیست در واکنش به ملخ خوری جمعی از 

هموطنان گفت: اتفاق عجیبی نیست و از قبل در جنوب کشور بوده است.
  عیسی کالنتری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در عین حال 

تأکید کرد: ملخ های سمی را نباید خورد.
وی درباره هجوم ملخ ها، اظهار کرد: ملخ از یک حدی بیشتر باشد باید از بین برود. 

ملخ ها در ۵۰ سال گذشته به این شدت حمله نکرده بودند.

وزیر بهداشت نوشت
نامه به روحانی برای کنترل فشارخون باال

ایسنا: وزیر بهداشــت در نامه ای به 
رئیس جمهــور با اعالم آغــاز به کار 
بسیج ملی کنترل فشــارخون باال از 
۲۷ اردیبهشت در سراسر کشور، از وی 
درخواست کرد که دستور پشتیبانی 
اجرایی و همکاری سایر دستگاه ها را 
که متضمن توفیــق این حرکت ملی 

است، صادر کند.
در متن این نامه آمده است: »... به یاری خداوند منان مقرر شده است بزرگ ترین اقدام 
ملــی برای مراقبت و کنترل مهم ترین و اصلی ترین عامل مرگ و ناتوانی مردم یعنی 

بسیج ملی کنترل فشارخون باال را در کشور به اجرا درآوریم.
انتظار مجموعه نظام سالمت کشور آن است که با اقدامات صورت گرفته و در دست 
اجرا بتوانیم در دولت تدبیر و امید این بزرگ ترین عامل خطر سالمتی مردم را در کنترل 
درآوریم. بسیج ملی کنترل فشارخون باال از روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ منطبق با روز 

جهانی کنترل فشارخون در سراسر کشور شروع می شود...«.

معاون وزیر بهداشت توضیح داد
دالیل تشکیل نشدن »نظام بهداشت«

در  بهداشــت  وزیر  معــاون  فارس: 
خصــوص تشــکیل نشــدن »نظام 
بهداشتی  نیروهای  برای  بهداشــت« 

کشور توضیحاتی را ارائه داد.
علیرضا رئیســی گفت: سازوکارهای 
انجــام این کار متفاوت اســت، توجه 
داشته باشــیم که نیروهای بهداشت 
حداقل در ۶۰ رشته تحصیل کرده اند 

که رشته های بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، تغذیه و... از جمله آن ها هستند.
وی گفت: نمی توان برای هریک از این رشته ها نظام مستقلی را تشکیل داد، اعتقاد دارم 
این نظام ها نباید دولتی باشند به دلیل اینکه رؤسای آن ها توسط دولت تعیین می شوند.

رئیسی توضیح داد: کارشناسان بهداشــت باید اعالم کنند برای کدام رشته نیازمند 
تشکیل نظام مستقل هستند، اما معتقدم تمام نظام ها باید تجمیع شوند و از هر گروه 

یک نماینده در آن وجود داشته باشد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی:
افزایش ۲۰درصدی یارانه معلوالن در سال جدید

توانبخشــی  امور  معــاون  فارس: 
سازمان بهزیستی کشور از افزایش 
۲۰درصدی یارانه معلوالن در سال 
جدیــد خبــر داد و گفت: بــا آغاز 
پرداختی های افزایش یافته در سال 
۹۸ از ســوی دولت، مابه التفاوت ها 

واریز می شود.
حســین نحوی نژاد ادامه داد: البته 

افزایش ۲۰ درصدی منوط به این است که بودجه سال ۹۸ به طور کامل ابالغ شود 
و بودجه بندی در سازمان هدفمندی یارانه ها انجام گیرد، اما افزایش ۲۰ درصدی 
به طور ۱۰۰ درصد اجرا خواهد شد و بهزیستی در پی آن است که به محض ابالغ 

بودجه به دستگاه ها آن را محقق کند. 
نحوی نژاد، گفت: چنانچه دستمزدها در سال ۹۸ مشخص شد مابه التفاوت این یکی، دو 
ماه را پرداخت می کنیم، اما فعالً همان مستمری ۱۶۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را می دهیم.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: بنابراین هنوز مشخص نیست 
که چه زمانی افزایش پرداختی ها اجرایی می شــود، اما با شروع پرداختی ها مانند 
سنوات گذشته این مبالغ به همراه مابه التفاوت به حساب مددجویان واریز می شود.

یک فرصت یک هفته ای دیگر 
ثبت نام کارت ملی هوشمند تمدید نمی شود

فارس: سیف اهلل ابوترابی؛ سخنگوی 
ســازمان ثبت احوال گفــت: زمان 
ثبت نام کارت ملی هوشمند تمدید 
نمی شــود و دارنــدگان کارت ملی 
قدیمــی برای انجام ثبــت نام خود 

هرچه سریع تر اقدام کنند.
وی گفــت: از ابتــدای فروردیــن 
کارت های قدیمی که تاریخ اعتبار آن 

به قبل از ۲۹ اسفند ۹۷ برمی گردد، فاقد اعتبار است. وی افزود: زمان برای ثبت نام 
هنوز باقی مانده و تا هفته دیگر چنانچه متقاضیان برای ثبت نام اقدام کنند برگه 
احراز هویت به آن ها برای انجام امور بانکی و اداری داده می شود و نیازی به داشتن 
کارت ملی هوشــمند نیست فقط کافی است که ثبت نام را انجام دهند. ابوترابی 
گفت: اعتبار کارت ملی قدیمی تا پایان سال گذشته بود، اما به دلیل مراجعه مردم 

زمان آن تمدید شد.
وی زمان صدور کارت هوشمند ملی را فعالً نامشخص عنوان کرد و گفت: صدور 
کارت هوشــمند با تأخیر انجام می شود و آن هم به دلیل مشکالتی است که در 

تأمین بدنه کارت همچنان وجود دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
آماری از زنان و کودکان آسیب دیده در سیل نداریم

ایلنا: معــاون رئیس جمهور در امور 
زنــان و خانواده در خصوص اقدامات 
این معاونت برای زنان و کودکان در 
مناطق سیل زده گفت: معاونت زنان 
یک دستگاه ستادی است و در مناطق 
سیل زده هیچ وظیفه اجرایی ندارد. 
معصومه ابتکار خاطرنشــان کرد: در 
این میان یکی از دستگاه های اجرایی 

وزارت بهداشت است که برای بهداشت زنان برنامه ریزی کاملی انجام داده و در این 
زمینه هم اقدام می کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از زنان و کودکان 
آسیب دیده از سیل دارید یا خیر؟ گفت: ما آمار خاصی نداریم، اما خوشبختانه در 
حادثه سیل که کشور دچار آن شد حادثه جانی کمی داشتیم و این خیلی مهم است.

خـــبر

خبر

 جامعه/ محمود مصدق  افزایش کیفیت 
تحصیلی همواره یکــی از دغدغه ها و اهداف 
مهم نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 
ایران بوده اســت. دلیلش هم کامالً روشــن 
است؛ چون توسعه کشــور در ابعاد مختلف 
بــدون توجه و تمرکز ویژه بر تعلیم و تربیت 

و برخورداری از افراد توانمند ممکن نیست. 
از ســویی می دانیم که یک نظام آموزشی با 
کیفیت مبتنی بر دانش آمــوزان و معلمان 
 با انگیــزه، برنامه های درســی مناســب و 
به روز، ارزشیابی و هدایت تحصیلی مناسب، 
امکانــات کافی بــرای یادگیــری، مدیریت 

مشارکتی و... است.
با این حال پرســش این اســت که کیفیت 
آموزش در ایران بویژه در سطح پایه و متوسطه 
اول و دوم چگونه است؟ آیا ما شاهد پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان هستیم یا اینکه روند 
آن گونه نیســت که از قبل پیش بینی شده 
است؟ اگر این گونه اســت ایراد یا موانع کار 

کدامند و برای عبور از آن ها چه باید کرد؟

 روش های آموزشی تغییری نیافته است
جبار کوچکی نژاد؛ عضوکمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
قدس کمبود اعتبارات مالی نظام آموزشی، 
اجرای روش های ســنتی آمــوزش و عدم 
تغییرات اساسی در کتب درسی را از دالیل 
عمده افت تحصیلــی دانش آموزان می داند 
و می گوید: روش ها و ابزارهای آموزشــی ما 
همچنان ســنتی و مربوط به چندین دهه 
قبل اســت و این موضوع پذیرفته نیست. از 
سوی دیگر طبق قانون برنامه ششم وزارت 
ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش موظفند 
همــه مدارس کشــور را هوشــمند کنند. 
هوشمند شــدن مدارس در واقع به معنی 
تغییر شــیوه های آموزشی مدارس است.در 
حالی که اکنون درصد مدارس کشــور که 
هوشمند شده اند بسیار پایین است.به عبارت 
دیگر وزارت ارتباطات هیچ اقدام خاصی در 
این زمینه نکرده و خود آموزش و پرورش هم 
توان ندارد. در نتیجه روش های آموزشی ما 
تغییری نیافته است و تا زمانی که این اتفاق 
نیفتد نتیجه خاصی نخواهیم گرفت، بلکه فقط 
هزینه سنگینی برای آموزش چند میلیون 
 دانــش آموز می کنیم. به طــوری که افراد، 
فوق لیســانس می گیرند و تازه بعد مجبور 
می شوند به ســازمان فنی و حرفه ای بروند 

تــا در آنجا آموزش هایی را ببینند و چیزی 
یاد بگیرند. 

 معلم،حرف نخست را می زند
ابراهیم ســحرخیز؛ معاون اســبق آموزش 
متوســطه وزارت آموزش و پــرورش هم با 
اشاره به اینکه کیفیت آموزش تابع یکسری 
مؤلفه هایی است به قدس می گوید: مهم ترین 
این مؤلفه ها معلم است، یعنی معتقدم معلم 
در مرحله کیفیت آموزش حرف نخســت را 
می زند. وی با بیان اینکه در حال حاضر با سه 
دســته مدارس دولتی عادی، مدارس دولتی 
خاص و مدارس غیر دولتی مواجه هســتیم، 
می افزاید: در مــدارس دولتی عادی کیفیت 
آموزشی خوب نیســت.به دلیل اینکه ما در 
چند مورد کوتاهی کردیم. نخســت اینکه به 
معلم به عنوان حیاتی تریــن عنصر اثر گذار 
بر کیفیت آمــوزش و پرورش توجه نکردیم.

یعنی معلم انگیزه کافی ندارد. البته نداشتن 
انگیزه خود متأثر از عوامل مختلف است که 
یکی از آن ها معیشت معلمان است که تأثیر 
بسیار زیادی بر روی کیفیت آموزش گذاشته 
 است. یک سری از بحث ها هم به محیط کار

برمی گردد. برای مثال وقتی کالس های 4۰ 
نفره به معلــم می دهید و معلمی که مجبور 
اســت به خاطر تأمین معاش در دو شیفت 
صبح و بعــد از ظهر کار کند چنین معلمی 
دیگر فرصتی برای کســب اطالعات و به روز 

شدن و استفاده از روش های نوین ندارد. 
وی در همین زمینه می افزاید: توانمند سازی 
معلمان نیز در دستور کار آموزش و پرورش 
قرار نــدارد. یعنی همچنان کــه کتاب های 
درسی تغییر پیدا می کند می بایستی اطالعات 

و توانمنــدی معلمان هم افزایش پیدا کند و 
آنان به روز شوند؛ که متأسفانه این موضوع در 

مدارس عادی دولتی وجود ندارد.

 ارزشیابی ما باید پژوهش محور و 
فرایند محور شود

وی اضافه می کند:از سوی دیگر دانش آموزان 
هم انگیزه کافی برای یادگیری بویژه در دوره 
دوم متوســطه ندارند. ضمن اینکه اتفاقات 
دیگری هم افتاده که موجب ســلب انگیزه 
معلمان شــده اســت. برای مثال آموزش و 
پرورش 4۰ هزار معلم خرید خدمتی را پای 
کار می آورد تا دستمزد باالتری ندهد. یا بتواند 
مقابل معلمانی که برای افزایش حقوق فشار 
می آورنــد مقاومت کند. در حالی که کار این 
افراد بویژه در دوره ابتدایی از کیفیت مناسبی 

برخوردار نیست.  
وی نتایج ضعیــف دانش آمــوزان ایرانی را 
در آزمون هــای تیمز و پرلــز بهترین دلیل 
اثبات کننده افت تحصیلی دانش آموزان کشور 
در سال های اخیر عنوان می کند و می گوید: 
متأسفانه این آزمون ها حاکی از آن است که 

در حال پسرفت هستیم.
وی با بیان اینکه طبق سند تحول بنیادین نظام 
آموزش و پــرورش قرار بوده در دوره ابتدایی 
نظام ارزشــیابی تغییر پیدا کند، می افزاید: 
ارزشیابی ما باید پژوهش محور و فرایند محور 
شــود؛ اما ما یک ارزشــیابی توصیفی انجام 
می دهیمـ  البته قبول دارم این نوع ارزشیابی 
در کشورهای پیشرفته انجام می شود منتها در 
آن کشورها ارزشیابی توصیفی به صورت باز و 
تشریحی است که معلم وضعیت ریاضی، امال، 
انشا، سایر دروس و حتی رفتار دانش آموزان 

را به صورت باز توصیف می کند- اما در ایران 
ارزشیابی توصیفی را گزینه ای کرده ایم. یعنی 
فقط شــرایطی فراهم کردیم تا اگر یک دهه 
قبل تعدادی از دانش آموزان مردود می شدند 
حاال با این شیوه ارزشیابی به ظاهر مردودی 
دانش آموزان را برداشــته ایم. در مجموع نه 
معلم به درستی در زمینه ارزشیابی توصیفی 
خوب تربیت شده و نه والدین و دانش آموزان 

با این شیوه آشنایی دارند. 
وی همچنین وضعیت کیفیت آموزشــی در 
مدارس غیردولتی را بدتــر از مدارس عادی 
دولتــی ارزیابی می کنــد و می گوید: آزمون 
نهایی پیشرفت تحصیلی که به صورت یکسان 
و همزمان در سطح کشور برگزار شده است؛ 
نشــان می دهد که دانش آمــوزان مدارس 
غیردولتــی در رتبه آخر قــرار دارند. یعنی 
میانگین معدلشان دو نمره کمتر از نمره دانش 

آموزان مــدارس عادی دولتی 
اســت. البته بین مدارس غیر 
دولتی بعضی از آن ها از کیفیت 
آموزشی خوبی برخوردارند، اما 
ما در کشــور ۱۵ هزار مدرسه 
غیردولتی داریم که اگر بعضی از 
آن ها که به دلیل انتخاب دانش 
آموزان ممتاز، اخذ شهریه های 
بــاال و... کیفیت خوبی دارند را 
جدا کنیــم آن وقت می بینیم 
کلیت آن ها از کیفیت آموزشی 
خوبی برخوردار نیستند؛ بنابراین 

در مجمــوع می توان گفت آموزش و پرورش 
به لحاظ کیفیت تحصیلی روند رو به رشدی 
نداشته بلکه حتی با یک شیب مالیم حرکت 
نزولی داشته است. یعنی هر سال بدتر از سال 
قبل شده است. وی با بیان اینکه راهکارهای 
حل مشــکل یاد شــده و افزایش کیفیت 
تحصیلی دانش آموزان در سند تحول بنیادین 
آمده است، می گوید: مهم ترین راهکار ممکن 
تربیت معلمان فکور، هوشمند و با انگیزه است 
عالوه بر این باید اســتاندارد سازی کالس ها 
و تعداد دانــش آموزان حاضر در کالس ها را 
داشته باشیم چون مدارس دو شیفت یعنی 
افت تحصیلــی. همچنین افزایش امکانات و 
تجهیزات آموزشی مثل کارگاه و آزمایشگاه ها 
باید در دستور کار باشد. در واقع اگر عواملی 
که موجب افت تحصیلی شده است را اصالح 
کنیم قطعاً حرکت مثبتــی را در آموزش و 

پرورش شاهد خواهیم بود. 

کارشناسان در گفت وگو با قدس:

توانمندسازی معلمان، راهکار مقابله با  افت تحصیلی دانش آموزان

روش ها و ابزارهای 
آموزشی ما 

همچنان سنتی و 
مربوط به چندین 

دهه قبل است 
و این موضوع 

پذیرفته نیست

بــــــرش

 پلیس خبر داد

میزان: معاون مبارزه با جعــل و کالهبرداری 
پلیــس آگاهی ناجا از کاهش چشــمگیر وقوع 
کالهبــرداری کارت به کارت خبر داد و گفت: با 
تالش و پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا در 
دو مرحله ۱۵ هزار ســیم کارت بی نام و نشان 

مسدود شد.
ســرهنگ محمدرضــا اکبری در تشــریح این 
خبر اظهار داشــت: در سال های اخیر عده ای از 
کالهبرداران با استفاده از تلفن های همراه بی نام 
و نشان با شهروندان تماس گرفته و به بهانه های 
مختلف از جمله برنده شــدن در قرعه کشی و 
مسابقات، مخاطبان خود را پای دستگاه خودپرداز 

کشانده و در ادامه با انجام اقدامات فریبکارانه و 
متقلبانه، موفق به سرقت وجوه آنان می شدند.

وی با اشاره به اینکه وقوع این جرم تاکنون سبب 
وارد شدن خســارات مالی زیادی به شهروندان 
شده اســت، افزود: پلیس آگاهی ناجا به منظور 
برخــورد قاطع با این اقدام مجرمانه، جلســات 
متعدد با دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار و در 
گام نخست، ۳۰۰۰ سیم کارت بی نام و نشان در 

اسفندماه سال گذشته مسدود شد.
معاون مبــارزه با جعل و کالهبــرداری پلیس 

آگاهی ناجــا ادامه داد: در مرحله دوم طرح که 
در فروردین ماه امســال انجام شــد، ۱۲ هزار 
سیم کارت بی نام و نشان دیگر مسدود که این 
امــر، منجر به کاهش قابل توجه وقوع این نوع 

کالهبرداری در سطح کشور شد.
سرهنگ اکبری با ابراز تأسف از اینکه با وجود 
هشدار های متعدد پلیس در رسانه های دیداری، 
شنیداری، جراید، فضای مجازی و...، همچنان 
شــاهد غفلت برخی از هموطنان می باشیم؛ 
تصریح کــرد: واریز یا انتقال هرگونه وجهی به 
حساب افراد، بدون مراجعه به عابر بانک ممکن 
 بــوده و الزم نیســت به باجه هــای خودپرداز 

)عابر بانک( مراجعه شود. معاون مبارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا همچنین هشدار 
داد: تماس های تحت عنوان برنده شــدن در 
قرعه کشی های صدا و سیما، اپراتور های تلفن 
همراه، مســابقات و...، قطعاً دامی برای سرقت 
اموال مردم می باشد و در هیچ شرایطی نباید به 
درخواست شیادان برای مراجعه به دستگاه های 

خودپرداز اعتماد کرد.
وی از شــهروندان خواســت بــه پیامک های 
مشــکوک توجه نکرده و اطالعــات محرمانه 
مربوط به حساب های بانکی را به صورت تلفنی 

یا پیامکی در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.

۱۵ هزار سیم کارت بی نام و نشان مسدود شد

سردار کمالی خبر داد
 برنامه ریزی آموزشی برای

۲۴۰ هزار سرباز در سال ۹۸

ایلنا: رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل 
نیروهای مسلح با تشریح برنامه های مهارت آموزی 
این ستاد از برنامه ریزی آموزش تخصصی برای 

۲4۰ هزار سرباز در سال ۹۸ خبر داد.
ســردار موسی کمالی گفت: در سال ۹۸ تحقق 
شعارهای افزایش کیفیت، تنوع مهارت، توسعه 
آموزش و اشتغال مدنظر نیروهای مسلح است، 
از همین رو آموزش های تخصصی در دستور کار 
قرار گرفته و در این راستا آموزش تخصصی برای 
۲4۰ هزار نفر در سال ۹۸ برنامه ریزی شده است 
که این آموزش ها شــامل آموزش ۱۲۰ هزار نفر 
در حوزه فنی و حرفه ای از ســوی سازمان فنی 
و حرفــه ای و آموزش ۳۰ هزار نفر در حوزه امور 

کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.
وی ادامه داد: همچنین آمــوزش 4۰ هزار نفر 
در حوزه ورزش و ســبک زندگی از سوی وزارت 
ورزش و جوانان، آموزش ۳۰ هزار نفر در تخصص 
مربــوط به فنــاوری اطالعات از ســوی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و آموزش ۲۰هزارنفر 
در حوزه فرهنگی و تبلیغاتی از ســوی عقیدتی 
سیاســی برگزار خواهد شــد و در نتیجه این 
آموزش ها حداقل ۲۰۰ هزار نفر موفق به دریافت 

گواهی می شوند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پاسخ داد
طرح ساماندهی تعطیالت 

رسمی مسکوت مانده است

تسنیم: رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس 
آخریــن وضعیت بررســی طرح ســاماندهی 

تعطیالت رسمی در پارلمان را تشریح کرد.
ســلمان خــدادادی گفت:این طرح بــرای کار 

کارشناسی بیشتر فعالً مسکوت مانده است.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس در 
حال کار کارشناسی بر روی این طرح است، ادامه 
داد:به دلیل اینکه اختالف نظرها و حساسیت ها 
بر روی این طرح بســیار زیاد اســت، باید کار 

کارشناسی بیشتری بر روی آن انجام شود.
خدادادی افزود: در طرح ســاماندهی تعطیالت 
باید جوانب دینی، ملی، مذهبی و اجتماعی دیده 
شود به طور مثال اگر بخواهیم روز ۱۳ فروردین، 
روز طبیعت را حذف کنیم یکســری مســائل 

فرهنگی و اجتماعی پدید می آید.
وی اضافه کرد:به طور نمونه اگر بخواهیم تعطیلی 
۲۹ اســفند را از تقویم حذف کنیم این موضوع 
جنبه سیاســی پیدا می کند یــا اگر بخواهیم 
تعطیلی ۱۵ خرداد را که امام خمینی)ره( عزای 
عمومی اعالم کرده اند از تقویم حذف کنیم این 

موضوع نیز جنبه اعتقادی پیدا می کند.
خــدادادی با اعالم اینکه در طرح ســاماندهی 
تعطیالت پیشنهاد شده که به جای پنجشنبه ها، 
شنبه ها تعطیل شود، گفت: به دلیل اینکه روز 
پنجشــنبه برای مردم ایران روز مقدسی است 
نمی توان این کار را انجــام داد و جابه جایی آن 

تبعات خواهد داشت.
وی ادامه داد: در اینکه تعطیالت در کشور باید 
ساماندهی شود شکی نیست و مسئوالن نظام 
نیز به این مهم بارها تأکیــد کرده اند، اما الزمه 
آن، کار کارشناسی و تحقیقاتی است که مرکز 
پژوهش های مجلس در حال انجام این کار است.

معاون پژوهشی وزارت علوم عنوان کرد
پژوهش مظلوم ترین بخش 

دانشگاه ها
ایسنا: مســعود برومند، معاون پژوهشی وزیر 
علوم با تأکید بر اینکه بودجه پژوهشی ستاد این 
وزارتخانه برای سال ۹۷ تنها ۶۰ تخصیص یافته 
است، گفت: امیدواریم تخصیص این بودجه برای 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به ۹۰ درصد برسد.

مسعود برومند اظهار کرد: به اعتقاد من پژوهش 
مظلوم ترین بخش دانشــگاه ها اســت؛ چرا که 
بســیاری از مطالب و موضوعات در دانشگاه ها 
بالفاصله پس از مطرح شدن بر روی میز مسئول 
و رئیس دانشگاه قرار می گیرد تا در آن خصوص 
سیاستی را اتخاذ کرده و اگر مشکلی هست آن 
را رفع کنند، اما حوزه پژوهش این طور نیســت 
و می توان بخش پژوهش را مظلوم ترین بخش 

دانشگاهی در ایران یاد کرد.
وی ادامه داد: البته این را هم باید عنوان کرد 
که در دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی به دلیل 
اتفاقاتی که در اواخر ســال گذشــته و اوایل 
ســال جاری افتاد تخصیــص ۱۰۰ درصدی 
اعتبــار صورت نگرفت، اما بــا تمهیداتی که 
ســازمان برنامه و بودجه اندیشیده قرار است 
معوقه بودجه ۹۸ بزودی به دانشگاه ها و مراکز 

پژوهشی پرداخت شود.
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عقیل رحمانی: زن و مرد کریســتالی که به 
صورت کامالً حرفــه ای و در محدوده کالنتری 
سناباد مشهد ســرقت های سریالی محتویات 
خودرو را رقم زده بودند، درحالی که تمام تالش 
خــود را کرده بودند تا ردپایی از آن ها در محل 
سرقت ها به جا نماند، در نهایت در تور اطالعاتی 
پلیس گرفتار و ُچرت پس از سرقتشان زمانی 

پاره شد که خود را در محاصره مأموران دیدند.

  سرقت های سریالی زیر سر زن و مرد 
کریستالی

آذر ماه سال گذشته بود که تعدادی از ساکنان 
و کســبه محدوده استحفاظی کالنتری سناباد 
مشــهد با حضور در کالنتری و طرح شکایتی 
اعالم کردند که محتویات خودروهای آن ها به 
سرقت رفته است. درحالی که تحقیقات اولیه 
پلیســی روی شــکایت هایی که هر روز هم بر 
تعدادشان افزوده می شد نشان می داد که تمامی 
سرقت ها توسط اعضای یک باند صورت گرفته، 
پرونده ماجرا با توجه به حساســیت موضوع با 
دستور سرگرد »بیگی« فرمانده کالنتری سناباد 
بــه دو تیــم از مأموران تجســس و اطالعات 
کالنتری مأموران سپرده شد تا آن ها به صورت 
ویژه رد زنی های خود را برای شناسایی عامالن 
سرقت های سریالی محتویات خودرو آغاز کنند.

مأموران کالنتری پس از کسب دستور، تک به 
تک محل هایی را که ســارقان در آن مناطق 
دست به سرقت زده اند مورد بررسی قرار داده و 
در نتیجه پی بردند که سارقان، زن و مرد پراید 
سواری هستند که فقط در حوالی خیابان های 
توفیق، بیستون، ارشاد، دستغیب ۳۳ و منطقه 
آبکوه مشهد، نقشه سرقت  هایشان را عملی کرده 
و در هیچ جای دیگر شهر مشهد رد پایی از آن ها 

دیده نمی شود. این اطالعات در حالی روی میز 
تیم های عملیاتی و اطالعاتی کالنتری سناباد 
مشهد قرار گرفت که بررسی یکی دیگر از زوایای 
این پرونده مشخص کرد که سارقان بیشتر در 
منطقه آبکوه به سراغ خودروهایی می رفتند که 
در زمین های بافت قدیمی خریداری شده توسط 

شهرداری پارک کرده بودند.

 رد زنی سارقان در بلوار ارشاد
وقتــی روش ســرقت ها و محــدوده تــردد 
سارقان مشخص شــد، مأموران پلیس روی 
برخی ســرنخ های به جا مانده مانند تصاویر 
دوربین های مداربســته و اظهارات شــاهدان 
ماجــرا تمرکز کردند. در پی این اقدام و انجام 
سلسله کارهای فنی و پلیسی دقیق، سرانجام 
مأموران کالنتری ســناباد موفق شدند محل 
اختفای سرنشینان پراید سفید را که بارها با 
مخدوش کردن شــماره پالک خودرو و دیگر 

اقدامات مجرمانه قصد داشــتند هویتشــان 
مخفی بماند در بلوار ارشــاد شناسایی کنند. 
درحالی که یکــی از تیم های عملیاتی محل 
حضور ســارقان را زیر نظر داشــت، ماجرای 
ردزنی باند معروف به »سگ« به اطالع قاضی 
خدابنده معاون دادستان ناحیه ۲ مشهد رسید 
و در ادامه دستور دستگیری سارقان هم صادر 
و عملیات پلیســی آغاز شد. با توجه به اینکه 
زن و مرد ســارق روی پشت بام یک آپارتمان 
هفت واحدی و داخل یک انباری مخفی شده 
بودند، پلیس به ســرعت محل را محاصره و 
متهمان تحت تعقیب را درحالی دو روز پیش 
دستگیر کردند که مرد ســارق پس از انجام 
آخرین سرقت محتویات خودرو در خواب به 

سر می برد.
با دستگیری متهمان مشخص شد هر دو سارق 
اعتیاد به ماده مخدر شیشه دارند و حدود ۶ ماه 

است که با هم ازدواج کرده اند.

 اعتراف به 50 فقره سرقت 
همزمــان بــا دســتگیری اعضــای بانــد 
»ســگ«محل اختفای آن ها بازرســی شد و 
تعداد زیادی اموال مســروقه از محل کشف 
و ضبــط شــد. در ادامه متهمــان همراه با 
لوازم مســروقه و خودروی مورد استفاده در 
ســرقت ها که در محل پارک شــده بود، به 
مقر پلیس منتقل شــدند. پس از این اقدام 
متهمان مورد بازجویی های فنی قرار گرفتند، 
آن ها در ابتدا سعی داشتند همه چیز را انکار 
کنند، اما وقتی ادله پلیسی غیرقابل کتمان 
پیش روی شان قرار گرفت، پرده از حدود ۵۰ 

فقره سرقت محتویات خودرو برداشتند.
 زن و مرد ســارق که همه چیــز را لو رفته 
می دیدند مالخر لوازم سرقتی را هم لو دادند 
که به همین واسطه سومین متهم پرونده هم 
در حالی در حوالی خیابان توس۹۲ دستگیر 
شــد که از محل اختفایش تعــدادی لوازم 
مسروقه کشف شــد. از سوی دیگر برخی از 
شــاکیان پرونده که به کالنتری دعوت شده 
بودند، توانســتند اموال به سرقت رفته خود 
را در میان لوازم کشف شده از محل اختفای 

سارقان شناسایی کنند.
در ادامــه پس از تنظیــم پرونده انتظامی 
متهمــان به دادســرای ناحیه ۲ مشــهد 
منتقل شــدند. به همین واســطه پرونده 
قضایی زن و شــوهر کریســتالی به شعبه 
۲۰۳ بازپرســی ارجاع و مقــام قضایی با 
توجه به گســتردگی اقدامات مجرمانه و 
احتمال افزایش تعداد ســرقت ها و شکات 
پرونده دســتور داد تا متهمان برای انجام 
تحقیقــات تکمیلــی دراختیــار مأموران 

کالنتری سناباد قرار گیرند.

سرانجام با تالش شبانه روزی مأموران کالنتری سناباد مشهد

نشئگی از سر اعضای باند »سگ« پرید
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روزنامـه صبـح ایـران

روستاییان خوزستان کمک بالعوض می  گیرند      اهواز -  قدس : معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان گفت: به هر خانوار روستایی که محل سکونت وی بر اثر سیالب اخیر 
آسیب جدی دیده 100میلیون ریال کمک بالعوض و 400 میلیون ریال تسهیالت بانکی با سود چهار درصد و بازپرداخت 10ساله پرداخت می  شود. رضا عبداللهی افزود: همچنین به ساکنان مناطق شهری زیر 25هزار 

نفر که خانه های آنان بر اثر سیالب نیز صدمه جدی دیده است به هر خانوار 120میلیون ریال کمک بالعوض و 500 میلیون ریال تسهیالت بانکی با کارمزد پنج درصد پرداخت خواهد شد.

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

 کرمان/ قدس  کشاورزان جنوب کرمان 
در  فراوان  سختی های  گذشت  از  بعد 
محدودیت های  و  خشکسالی  سال های 
گذشته،  کشاورزی  محصوالت  صادراتی 
حاصل  به  امیدی  چشم  امسال  تازه 
شدن  باز  که  چرا  دارند،  خود  زحمات 
مسیر صادرات گوجه و پیاز موجب افزایش 
کشاورزان  و  شده  محصوالت  این  قیمت 
امیدوارند. آینده  به  شوق،  اشک  با   منطقه 
بارش های رحمت الهی نیز امسال موجی از 
خوشحالی در بین کشاورزان 
بر  و همگی  داشته  به همراه 
این امیدند که امسال بتوانند 
بخشی از خسارت های گذشته 
را جبران کنند اما واقعیت این 
است که اگر در لحظه مناسب 
این  سیاه  پرونده  موقع،  به   و 
ملخ های سعودی بسته نشود، 
این حشرات زرد، خساراتی به 
 مراتب بدتر از خشکسالی به 

این دیار وارد خواهند کرد.
از  متشــکل  کرمان  جنوب 
هفت شهرستان با یک  میلیون نفر جمعیت، 
یک  سوم مساحت این اســتان را به خود 
اختصاص داده و ساالنه بیش از 4/5 میلیون 
تن انواع محصوالت کشاورزی در این دیار 
تولید می  شود، از همین رو یک منبع غذایی 
برای ملخ ها به شمار می رود و اگر مسئوالن 
نتوانند از پِس کنترل این حشرات برآیند، 
بیــش از 4/5 میلیون تن انواع محصوالت 
کشــاورزی این دیار در خطر نابودی قرار 

خواهند گرفت. 
جنــوب اســتان کرمان از بهمن ســال 

گذشته با هجوم ملخ های صحرایی دست 
وپنجــه نــرم می کند و به دلیــل اینکه 
امسال کشور عربستان به دالیل مختلف 
نکرد،همین  مبارزه  ملخ های صحرایی  با 
امر ســبب شد از بهمن  ماه سال گذشته 
این ملخ ها وارد ایران شــوند که بخشی 
از جنوب اســتان های فــارس، کرمان و 

هرمزگان را درگیر این آفت کنند.

 جازموریان باند فرود ملخ ها 
تــاالب جازموریــان در اســتان کرمان و 
سرسبزی مراتع جاذبه بسیار خوبی برای 

حضور ملخ های صحرایی به شمار می  رود.
بنا به گفته مدیران سازمان جهاد کشاورزی 
در جنوب کرمان، هم  اکنون 60 هزار هکتار 
از زمین های تاالب بین المللی جازموریان به 
دلیل تخم ریزی ملخ ها در این منطقه درگیر 
شدند؛ بنابراین بسیاری از کارشناسان این 
موضوع را تهدیدی جدی علیه محصوالت 

کشاورزی منطقه می  دانند.

 فرصت اندک است 
در همین رابطه کارشــناس حفظ نباتات 
مدیریت جهاد کشاورزی قلعه گنج عنوان 
کرد: برای مبارزه با ملخ ها نمی توانیم منتظر 
تشــریفات و مکاتبــات اداری، مالی برای 
دریافت هزینه بمانیم چرا که جمعیت این 

ملخ ها هرلحظه بیشتر و بیشتر می  شود.
عبــاس احمدی افزود: 60 هــزار هکتار از 
اراضی و مراتع جازموریان توسط ملخ های 
مهاجــر صحرایی  بشــدت آلوده  شــده و 
این آلودگی، بعــد از دهه 40 و حتی بعد 
 از انقــاب هیــچ  گاه روی نداده اســت. 

وی ادامه داد: ملخ صحرایی در جازموریان 
هم  اکنــون در حال تغذیه،  جفت  گیری و 
تخم  گذاری اســت چون شــرایط تغذیه 
در ایــن تاالب مســاعد بــوده و هر ملخ 
 می  تواند تا 100 برابــر خود را تولید کند.
این کارشــناس حفظ نباتات تأکید کرد: 
اگر به  موقع اقدام نشود و نتوانیم توده ملخ 
صحرایی را کنترل کنیم و این ملخ شروع به 
تکثیر کند که همین  االن هم در حال تکثیر 
است می  تواند کیلومترها پرواز کند و شاید 
بتوان گفت در مدت نسبتاً کوتاهی دوسوم 
مراتع و باغ های کشــور و حتی کشورهای 

همجوار را هم درگیر کند.
احمدی اظهار داشــت: زمــان ما برای 
مقابله و مبارزه با ملخ صحرایی بســیار 
کم و محدود اســت.وی گفت: از آنجایی 
 که جازموریــان ناهمواری هــای زیادی 
دارد، خودروهایــی که بــرای مبارزه با 
ملخ صحرایی در نظر گرفته  شــده دچار 
استهاک می شوند و همه خودروها باید 
پشتیبانی شده و مشکات فنی آن ها در 

کوتاه ترین زمان ممکن حل شود.

 جای نگرانی نیست 
در همین رابطه مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه 
مبارزه با ملخ ها در سطح وسیعی آغازشده 
اســت، بیان کرد: پیش  بینی می شود که 
سطح آلوده به ملخ صحرایی در این دیار به 

100 هزار هکتار برسد.
مجیــد فرخی افزود: به  منظور تشــدید 
مقابلــه و آمادگــی الزم در حال حاضر 
بــا کمک اداره کل راه و شهرســازی در 

حال آماده  ســازی دو باند پرواز در شرق 
و غرب جازموریان هســتیم تا با استقرار 
هواپیمای ســمپاش در منطقه نسبت به 
تســریع سمپاشــی و همچنین افزایش 

سطح مبارزه در مزارع اقدام شود.
وی اطمینان خاطــر داد که اوضاع تحت 
کنترل بوده و در این راستا جای هیچ  گونه 
نگرانی نیست. افزود: مبارزه با ملخ صحرایی 
در سطح 1500 هکتار از زمین های جنوب 
کرمان انجام  شــده و تا نابودی کامل این 

حشرات ادامه دارد.
وی ادامه داد: تمهیدات و آمادگی الزم برای 
مبارزه به  موقع با ملخ های صحرایی در این 
منطقه اتخاذ شده و یک فروند هواپیمای 
سمپاش و 10 دســتگاه ماشین مجهز به 
دستگاه ســمپاش در منطقه جازموریان 

آماده مبارزه با ملخ صحرایی است.
بر اســاس گزارش ســازمان حفظ نباتات 
کشــور و دفتــر F.A.O در غرب آســیا 
)SWAC(، مبنی بر نبود مبارزه با ملخ های 
صحرایی در عربستان سعودی، دسته های 
زیادی از این حشرات به سمت جنوب ایران 

در حرکت هستند. 
ظاهراً هجوم این حشــرات زرد رنگ به 
مناطق جنوبــی کرمان، تمامــی ندارد 
و بســیاری از کارشناســان، این پدیده 
را نتیجه شیطنت ســعودی ها می دانند 
چرا که بر اســاس گزارش سازمان حفظ 
نباتات کشــور و دفتر F.A.O در غرب 
آسیا )SWAC(، مبنی بر نبود مبارزه با 
ملخ های صحرایی در عربستان سعودی، 
دسته های زیادی از این حشرات به سمت 

جنوب ایران درحرکت هستند.

وقت برای مبارزه تنگ است

جنوب کرمان در محاصره ملخ های صحرایی

آمادگی200 خیر برای ایجاد اشتغال در سمنان 
مدیرعامل کانون خیران   سمنان - مهر: 
کارآفرینی و اشتغال استان سمنان از فعالیت 
۲00 خیر ایجاد اشــتغال در این کانون خبر 
داد و گفــت: کانون اشــتغال و کارآفرینی 
اشــتغال پــل ارتباطی بین تولیــد کننده 

مؤسسات خیریه است.
نجف علی انتظــاری با بیــان اینکه کانون 
اشــتغال و کارآفرینی استان ســمنان در واقع پل ارتباطی بین بنگاه های اقتصادی با 
مؤسسات خیریه و ســازمان های مردم  نهاد است، ابراز داشت: در این کانون صاحبان 
صنایع و مشاغل خدماتی با نگاه خیرخواهانه به دنبال جذب نیروهایی از اقشار نیازمند 
و آسیب  پذیر هستند و با افراد خیر که تمایل به همکاری دارند ادغام و به  نوعی این دو 

در کنار هم به امر اشتغال و کارآفرینی کمک می کنند.
وی اضافه کرد: در کانون اشتغال و کارآفرینی استان سمنان تاکنون ۲00 نفر ثبت  نام 
کرده اند که البته به شکل معدود اطاع  رسانی صورت گرفت و فراخوان عمومی داده 
نشده؛ بنابراین پیش  بینی می شود بعد از اعام رسمی فراخوان این تعداد خیر افزایش 

پیدا کنند.
مدیرعامل کانون خیران کارآفرینی و اشتغال استان سمنان در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر چگونگی فعالیت خیران در این کانون، ابراز داشت: این خیران به فروش محصوالت 
تولیدی توسط خانواده های نیازمند کمک می کنند و یا فضای کسب  وکار را در اختیار 
آن ها قرار داده و یا در قالب اســتاد شاگردی مهارت های اشتغال را به افراد جویای کار 

آموزش می  دهند.

توفان سیستان و بلوچستان را درنوردید 
زاهدان - قدس: وزش باد شــدید همراه 
با گرد وخاک در نواحی شــمالی و مرکزی 
سیستان و بلوچستان به  سرعت 80 کیلومتر 
در »میر جاوه« از توابع شــهر زاهدان رسید و 

مدارس این شهر را به تعطیلی کشاند.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان 
گفت: وزش باد شدید و گرد وخاک در شمال 
استان غلظت ذرات معلق در هوای زابل را به ۲957 میکروگرم بر مترمکعب معادل ۲0  

برابر حد مجاز رساند.
محســن حیدری افزود: بیشینه سرعت وزش باد در زابل نیز در روز چهارشنبه به 97 
کیلومتر بر ساعت رسید که گرد وغبار حاصل شده، دید افقی را در محدوده فرودگاه این 

شهر به 1500 متر کاهش داد.
وی افزود: همچنین باد شدید و گرد وخاک در زاهدان و برخی نواحی مرکزی نیز سبب 
کاهش شدید کیفیت هوا شد، به  نحوی  که به سبب غلظت غبار موجود در هوا دید افقی 

در محدوده فرودگاه این شهر به 800 متر کاهش یافت.
وی خاطرنشان کرد: پدیده گرد وغبار گسترده در شهر خاش نیز سبب شده تا دید افقی 

در محدوده ایستگاه هواشناسی این شهر به 5000 متر کاهش یابد.
وی ادامه داد: روز پنجشنبه قدری از شدت وزش باد کاسته می  شود اما انتظار می  رود باد 

تا اواسط هفته آینده در شمال و نوار شرقی سیستان و بلوچستان جریان داشته باشد.

آغاز برداشت چای در استان های گیالن و مازندران
رشت - قدس: رئیس سازمان چای کشور از 
تأخیر یک  هفته ای برداشت چای در کشور به 

دلیل شرایط نا مناسب جوی خبر داد. 
حبیب جهان ساز امروز در جمع خبرنگاران 
با اشاره به تاریخ آغاز برداشت چای در استان 
گیان اظهار کرد: هر ساله و با آغاز فصل بهار 
برداشت چای در باغات استان گیان از اول 
اردیبهشت آغاز می شد که امسال با توجه به شرایط آب و هوایی با یک هفته تأخیر و از 

هشت اردیبهشت آغاز می  شود.
وی وضعیت برداشــت چای در استان گیان و مازندران را مناسب پیش  بینی کرد و 
گفت: با توجه به شــرایط موجود و با مطالعات کارشناسان سازمان چای، پیش  بینی 

می شود امسال از ۲5 هزار هکتار باغ چای 150 هزار تن چای برداشت شود.
رئیس ســازمان چای کشور چایکاری را یکی از شغل های مهم مردم گیان دانست و 
افزود: استان گیان به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی دارای وضعیت خوبی در حوزه 
کشاورزی و  چایکاری اســت که اگر به آن توجه شود به رشد و توسعه استان گیان 

کمک می  کند.

۱۷ روستای اردبیل در محاصره برف
اردبیل - تسنیم : مدیرکل راهداری و حمل 
 ونقل جاده ای استان اردبیل گفت: به دنبال 
بارش شــدید برف و کوالک راه ارتباطی 17 

روستا در سطح استان اردبیل مسدود شد. 
علی رحمتی اظهار داشــت: بارش برف که 
از دو روز گذشــته در سطح استان آغازشده 
و شــاهد بــارش آن در تمامــی محورهای 
مواصاتــی بودیم، اما با وجود این بارش های شــدید با تاش هــای راهداران تمامی 

محورهای مواصاتی اصلی و فرعی استان باز بوده و تردد در آن ها جریان دارد.
وی از مســدود شدن راه ارتباطی 17 روستای اســتان خبر داد و گفت: این روستاها 
در شهرســتان های خلخال، کوثر و نیر بوده که راهداران در تاش برای برف  روبی و 

بازگشایی هر چه سریع تر راه این روستاها هستند.
مدیرکل راهداری و حمل  ونقل جاده ای اســتان اردبیل با اشــاره به برف  روبی 1100 
کیلومتر از محورهای مواصاتی اســتان در دو روز گذشــته تصریح کرد: راهداران به  
صورت شبانه  روزی تاش می کنند تا با برف  روبی سطح جاده ها از مسدود شدن آن ها 

جلوگیری کنند.

توفان تردد شناورهای کیش را تعطیل کرد
 بندرعباس - قدس: مدیــر اداره بنادر و 
دریانــوردی کیش گفت: به دلیل شــرایط 
نامســاعد جوی رفت  وآمد دریایی به جزیره 

کیش در روز چهارشنبه متوقف شد.
احمــد شــهریاری اظهار داشــت: با توجه 
به فعال شــدن ســامانه ناپایــداری جوی 
در خلیــج  فــارس و بــروز توفان دریایــی 
در ۲4 ســاعت شــبانه  روز فــردا فعالیــت تمامی شــناورهای مســافری و حمل 
 خودرو در مســیر دریایی کیش به بنادر چارک، آفتاب و برگشــت، تعطیل اســت.
این مقام مســئول بیان داشت: بازگشایی مجدد این مسیرها و از سرگیری ترددهای 

دریایی، منوط به فراهم شدن شرایط مساعد جوی خواهد بود.
گفتنی است به دنبال نا مساعد شدن شرایط جوی و وزش باد شدید، از شامگاه سه شنبه 
تمام سفرهای دریایی از بنادر مسافری مرکز هرمزگان )بندر شهید حقانی، بندر شهید 

ذاکری قشم و هرمز( نیز متوقف شد.

آبگرفتگی ۷ روستا در بندر انزلی
انزلی - فارس: فرماندار شهرســتان بندر 
انزلی از به زیرآب رفتن خزانه برنج در برخی 
مناطق این شهرستان به دلیل باال آمدن آب 

رودخانه ها خبر داد. 
اســماعیل حیدری آزاد با اشاره به باال آمدن 
آب رودخانه ها در بندرانزلــی اظهار کرد: با 
باال آمدن آب رودخانه های شهرستان حدود 
هفت روستا دچار آبگرفتگی شد که 90 درصد مردم در این روستاها خزانه گیری انجام 
داده بودند. وی با اشاره به خسارت های وارده به روستاهای بندرانزلی گفت: بیشترین 
خسارت به روستای آب کنار به دلیل انحرافات و تغییراتی انجام  شده در مسیر اصلی 

جریان آب، وارد شده است.
فرماندار شهرستان بندرانزلی با اشاره به نفوذ آب به مزارع و آسیب زدن به خزانه برنج 
روستاییان، افزود: نفوذ آب به مزارع کشاورزان موجب از بین رفتن تعداد زیادی از خزانه 

برنج مردم در روستای آب کنار شده است.

نخیالت خرمشهر غرق شدند

اهواز- قدس : مدیر اداره جهاد کشــاورزی 
خرمشهر گفت: حدود 100 هکتار از نخیات 

شهرستان به زیرآب رفته اند.
محمد مطرودی با اشــاره بــه ورود آب به 
برخی از نخیات خرمشــهر اظهار کرد: در 
حال حاضر حــدود 100 هکتار از نخیات 
خرمشــهر به زیرآب رفته  انــد و در اثر باال 
آمدن ســطح آب رودخانه کارون به نخل ها 

خسارت وارد شده است.
وی افزود: بخشــی از نخیاتی که به زیر آب 
 رفته اند، نخیات بارور هستند اما بخشی دیگر 
از آن ها نیز پاجوش هایی هستند که هنوز به 

مرحله باردهی نرسیده اند و جوان هستند.
مدیــر اداره جهاد کشــاورزی خرمشــهر 
تصریح کرد: بیشــترین خسارت های وارده 
به نخیات خرمشهر در منطقه حفار شرقی 
بود که عمده نخیات بارور در آن منطقه به 
زیرآب رفتنــد. همچنین نخیات جوان در 
منطقه غرب کارون نیز در اثر باال آمدن آب 

رودخانه خسارت دیدند.
مطرودی بیــان کرد: در حال حاضر 3700 
هکتار نخیات در خرمشهر وجود دارد که 
از این میزان ۲100 هکتار نخیات بارور و 
1600 هکتار از آن نخیات جوان هســتند 
که در ســال های آینده بــه مرحله باردهی 

خواهند رسید.

»گرگان رود« در وضعیت 
طغیان قرار دارد

 گرگان - ایرنا : مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
استانداری گلستان هشدار داد که روستاهای 
واقع در مسیر گرگان رود حد فاصل روستای 
چن ســولی تا روستای ســقر یلقی به دلیل 
طغیان رودخانه و افزایش حجم ورودی آب به 

این حوزه در معرض خطر هستند.
مجتبی جمالی اظهار داشت: مطابق اخطاریه 
ســازمان هواشناســی و با توجه به افزایش 
بارندگی همراه با وزش باد در استان گلستان، 
الزم است اهالی منطقه از حضور در محدوده 
رودخانــه خــودداری کرده و در اســتحکام 

سیل بندهای احداثی بکوشند.
وی بیان کرد: اعضای ســتاد مدیریت بحران 
استان گلستان در آماده  باش هستند تا تدابیر 
الزم را برای هدایت آب از فیوزها و شکاف های 
ایجاد شده در باال دست آق  قا به کار گرفته و 

مانع ورود مجدد آب به این شهر شوند.

انتقال دختر نماینده آمل به 
وزارت نفت خبرساز شد

ساری - ایرنا : نماینده مردم آمل در مجلس 
شورای اسامی با اعام اینکه دخترش دارای 
مدرک مرتبط با نفت است، گفت: انتقال وی 
به وزارت نفت هم به  صورت مأموریت موقت 
است. عزت  اهلل یوسفیان ما گفت: دخترش 
دارای مــدرک دکتــرای شــیمی  فیزیک با 
گرایش نفت است و به دعوت وزارت نفت به  
عنوان مأمور به پژوهشگاه این وزارتخانه رفته 
اســت. وی افزود: وزارت نفت به خاطر نیاز به 
رشته تحصیلی شیمی  فیزیک از خانم زهره 

یوسفیان ما دعوت به همکاری کرده است.
عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با 
اعام اینکه دخترش پیش  از این در دانشگاه 
فرهنگیان مشغول تدریس بود، افزود: وی از 
17 ســال پیش مــدرک دکترایش را گرفته 
و در بیشــتر نشســت های مرتبط با نفت در 

پژوهشگاه نفت شرکت می کرد.
وی ادامه داد: ایــن انتقال نه  تنها هیچ  گونه 
مزایای حقوقی و شــغلی برای دخترم در پی 
نداشــته، بلکه هم از لحاظ رتبه شغلی و هم 
 میزان حقوق، کاهش دریافتی داشــته است.
زهره یوسفیان ما دارای مدرک دکتری رشته 
شیمی  فیزیک از دانشگاه آزاد اسامی است و 
 پیش  از این در استخدام دانشگاه فرهنگیان بود.
موضوع انتقال دختر نماینده آمل در مجلس 
شورای اســامی در روزهای اخیر در شبکه 
اجتماعی مطرح و اعام شــد که وی با نفوذ 
پدرش به  عنوان نماینده و اثرپذیری وزیر نفت 

به وزارت نفت رفته است.

 در صورت غفلت 
از کنترل ملخ ها در 
جنوب استان کرمان 
بیش از 4/5 میلیون 
تن انواع محصوالت 
کشاورزی این دیار 
درخطر نابودی قرار 
خواهند گرفت

بــــــــرش

میهن

خبر

خبر

 روستاییان و عشایر چشم به همت دولتمردان دوختند

چهارمحال و بختیاری چشم  انتظار اعتبارات بازسازی

گزارش خبری

 شهرکرد/ قدس  عمق تخریب های ناشی 
گلستان،  جمله  از  استان هایی  در  سیل  از 
که  بود  به  گونه ای  خوزستان  و  لرستان 
اخبار سایر استان های درگیر سیل ازجمله 
را در البه الی خود  بختیاری  و  چهارمحال 

گم کرد. 
طبیعی است وقتی به  اندازه یک و نیم برابر 
متوسط بارندگی یک ســال در عرض 48 
ســاعت در کوهرنگ نازل شــود این حجم 
آب به اضافه برف هایی که با بارش باران آب 

می  شود چه خسارتی می  تواند ایجاد کند؟
سیاب اخیر در استان چهارمحال و بختیاری 
موجــب زیر آب رفتن بســیاری از خانه های 
مســکونی، پل ها و جاده ها، مــزارع پرورش 
ماهی و کشاورزی، ریزش کوه و رانش زمین و 

فرورفتن سه روستای کوهرنگ شد.
متأســفانه در این سیل افزون بر 3000 تن 
ماهی سردابی در استخرهای پرورش ماهی 

تلف شدند.
بــا وجــود اینکــه بیشــترین تخریب ها و 
خسارات وارده در استان های سیل  زده در 
شــهرها و مناطق مسکونی جلوه می کند و 
ســوژه بسیاری از عکاســان بود اما از روان 
شدن ســیاب ها در طبیعت بســیاری از 
خانواده های عشــایری که دچار خسران و 
ضرر شــدند کمتر دوربینی این موضوع را 

در فضای مجازی نشر داد.
 

 سیل مشکالت
اســتان چهارمحال و بختیاری با داشــتن 
143 هزار نفر جمعیت عشــایری به همراه 
یک  میلیون و 500 هزار رأس دام سبک بعد 
از استان فارس دومین استان عشایرنشین 

کشور محسوب می  شود.
هرچند که ســیل و بارش های الهی ســال 
پررونقی را در آینده برای آن ها رقم خواهد 
زد اما واقعیت این اســت که رواناب ها 90 

درصد ایلراه های عشایری را تخریب کرد.
معــاون توســعه و عمــران امور عشــایر 

چهارمحال و بختیاری از تخریب 90 درصد 
از 900 کیلومتر ایلراه عشایر استان در پی 
بارش های سیل  آسای بهاری خبر می  دهد و 
می  گوید: میزان خسارت وارده به ایلراه های 
مناطق ییاقی این استان ۲4 میلیارد ریال 
اســت و برای بازسازی این مسیرها تا زمان 
تقویم کوچ زمان زیادی باقی نمانده است. 

یداهلل چراغپــور گفت: در صــورت تأمین 
ایلراه های شریانی  اعتبار بخش عمده ای از 
و اصلی به طول 400 کیلومتر تا زمان کوچ 

بهاره بازسازی خواهد شد. 
وی می  گوید: هرســاله در فصــل بارش و 
زمســتان به علت جاری شــدن سیاب و 
رواناب ها، بخشــی از ایلراه های عشایری و 
مســیرهای عبور احشام، تخریب و مسدود 
می شوند که عشــایر به  ناچار گذرگاه های 
مرتفــع و پرخطــر را برای عبــور انتخاب 

می  کنند.

 تخریب راه های ارتباطی
مدیــرکل راهداری و حمــل  ونقل جاده ای 
چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اینکه 
در سیاب های فروردین  ماه یک هزار و 10 
میلیارد ریال خســارت به جاده ها، پل ها و 
زیرســاخت های حمل  ونقل جاده ای استان 

وارد شــده است، بیان می  کند: در پی وقوع 
ســیاب های اخیر در استان 800 کیلومتر 
از راه های استان را دچار خسارت و موجب 
رانش زمین و از بین رفتن شانه شده است.

احمد جمشــیدی بیشترین میزان خسارت 
را مربــوط به راه های اســتان به ترتیب در 
شهرســتان های کوهرنگ، لــردگان، اردل، 

فارسان، کیار و شهرکرد عنوان می کند.

 تخریب 2000 واحد مسکونی
ســیل اخیر به تعداد ۲150 واحد مسکونی 
در چهارمحال و بختیاری نیز آســیب  زده و 
موجب شــده تا تعداد 650 واحد مسکونی 
بیــن 60 تــا 100 درصــد در شــهرها و 
روستاهای اســتان تخریب شوند که بنا بر 
گفته مسئوالن برخی از خانه ها قابل تعمیر 
نیســت و نیازمند تخریب و بازسازی جدید 

است.
واحد مســکونی  امســال 110  بارش های 
مددجویان بهزیســتی استان چهارمحال و 
بختیاری را نیز تخریب و تعداد 6۲3 واحد 

را دچار خسارت جدی کرده است.
سطح معابر روستایی چهارمحال و بختیاری 
در اثر ســیاب دچار آسیب جدی شده تا 
آنجــا که بنا بر گفته مســئوالن 1۲0 هزار 

مترمربع از این معابر تخریب  شده است.

 وعده پرداخت خسارت
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
میزان باالی خسارت سیاب در این استان 
تأکید کرد: دولت مصمم اســت، پرداخت 
خسارت ســیاب در این اســتان، همانند 

استان گلستان باشد.
اقبال عباسی در جمع خبرنگاران قول داد 
تا هر نوع خســارتی به سیل  زدگان استان 
گلستان پرداخت شود، همان نوع خسارت 
نیز از سوی دولت به چهارمحال و بختیاری 

اختصاص خواهد یافت.
بــه گفتــه وی، میزان خســارت موج اول 
بارش هــا در چهارمحــال و بختیاری بیش 
از 4000 میلیارد ریال است که بخش های 
زیربنایی، کشاورزی و خانه های مسکونی را 

دچار آسیب کرد.
وی اظهار داشــت: در این ســیاب بخش 
زیرســاختی یک هزار و 770 میلیارد ریال، 
خانه های روســتایی و شهری 710 میلیارد 
ریال و بخش کشــاورزی یک هزار و 5۲0 

میلیارد ریال آسیب دید.
عباسی با اعام اینکه چهارمحال و بختیاری 
بلند مرتبه  ترین اســتان است و بارش های 
ســیل  آســای اخیر با شــدت بیشتری در 
اســتان فوق نسبت به ســایر استان ها آثار 
تخریبی خود را به جای گذاشــته اســت، 
توضیــح داد: میزان خســارت هایی که در 
اســتان براثر بارش های سیل  آسا وارد آمد 
در سه بخِش کشاورزی، زیرساختی و حوزه 
مســکن بود. در بخش های کشــاورزی به 
7700 هکتار از اراضی کشــاورزی با ۲37 

میلیارد تومان خسارت وارد آمد.
وی افزود: همچنین در بخش زیرساخت ها 
نیز ۲49 میلیارد تومان و در حوزه مســکن 
11۲ میلیــارد تومان کــه درمجموع 559 
میلیارد تومان در ســیل اخیر به اســتان 

چهارمحال و بختیاری خسارت وارد شد.
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مستثنیات به مشرقمغربجنوبشمالشهرستانبخششماره پالكنام پالكردی

هكتار
منابع ملی      

به هكتار
مساحت كل  به 

هكتار

آسیای استاباقر 1
کاریزخشک و کالته لوخی پالکهای 1 فرعی فاقد حدبازه خشک پالک436 اصلیفریمان21913ودرخت بید

از220 اصلی و 220اصلی
چهارتکاب و سنگ نقره پالکهای 307 و218 

19/973997/4024117/3763اصلی

شمس آباد و قهرمانیه پالکهای 30 و 29 شوراب و بهرام آباد پالکهای 41و37 اصلیخرم آباد26 اصلیمه والت252همت آباد2
3825/5869293/18894118/7758نوغاب پالک23 اصلیاصلی

کاهک وکالته آقا و 3
موات پالک 98 اصلی و موات پالک3 فرعی موات پالک98 اصلیسبزوار2910کلیه فروعات

از98 اصلی
مرزشهرستان سبزواربه شاهرود                   

)داورزن به میامی(
موات نهالدان- موات پالک98 اصلی و 

354/72412393/59062748/3147سویزپالک 27 اصلی

همت آباد و     کلیه 4
شیخ آبادو دهنو و سیدآباد پالکهای زاوه334فروعات

208/5868181/4805390/0673قب چاه و سعدآباد پالکهای 48 و 46 اصلیمحمدآباد پالک 29 اصلیمحمدآباد و قبچه پالکهای29 و 48 اصلی34و3و28 اصلی

طرقبه 26باقیمانده گلستان5
18/205030/511548/7165گلستان پالک811     فرعی از2 اصلیحصارپالک146 اصلی ازبخش 6حصارپالک146 اصلی ازبخش 6گلستان پالک868 فرعی از2 اصلیشاندیز

562/309232/9292595/2384قاسم آباد پالک63 اصلیعباس آباد پالک59 اصلیمنظرآبادو حقناباد پالکهای 62و61 اصلیمحمدآباد و قاسم آباد پالکهای 65 و 63 اصلیرشتخوار603نوغاب6

78/740729/6985108/4392رشتخوار پالک80 اصلیدستجرد و قادرآباد پالکهای 150و147 اصلیکریم اباد پالک146 اصلیعبس آباد پالک       156 اصلیرشتخوار2043شاه والیت7

جهان آباد-                  8
هدایت آباد- باقرآباد

-310-309
آخوندآباد و باغ ساالر پالکهای 460و341 فریمان3115

اصلی
سعدآباد و موسی آباد پالکهای 7 و 342 

باغ ساالر و حاجی آباد پالکهای 341 و 6 طوفال و ذکرآباد پالکهای 425و426 اصلیاصلی
468/159555/7564523/9160اصلی

مزرعه علی آباد,   9
دیمسارات ومراتع ریوند

 125
فشتنق و اسماعیل آباد   پالکهای 85 و68 داورزن9وفاقدشماره

4و8و9 فرعی از200 اصلی موات بفره و 12 ریوند پالک67 اصلیاصلی
اصلی بفره

کال گشاده و زردکوه و گودیفر و نامن و ریوند 
1070/10351400/73872470/8422پالکهای 101 و103 و503و9و67 اصلی

کالته قاضی و کلیه 10
5/384211/539416/9236طرزق30 اصلیموات کیذورپالک470  فرعی از186 اصلیطرزق130 اصلیموات کیذورپالک 470 فرعی از86 اصلیسبزوار318فروعات

چهارسوق سفلی 11
چهارسوق علیاو کج بازه پالکهای 81 و 78 مشهد775وکلیه فروعات

اصلی
درخت بیدو درخت سیب پالکهای 71 و11 

اصلی
درخت بید و الغیاث سفلی و بهرامی و کج 

68/2052605/6977673/9029الصرخ پالک 65 اصلیبازه پالکهای 71و451و64و78 اصلی

تربت اربعه114گلجیک12
حیدریه

اراضی ابراهیم آباد پالک 281 متصل به 115 
اصلی

مراتع فاقد شماره پارسی تا محمد چاق 
)شهرستان رشتخوار (

اراضی ابراهیم آباد پالک 281 متصل به 115 
اصلی و اراضی باغ میان پالک 93 اصلی 

اراضی کاریز سبز پالک 265 اصلی                             
11/0847611/1209622/2056) شهرستان زاوه (

سبزوار868کیذور13

اراضی پالک 209 اصلی حارث آباد و باقیمانده 
حارث آباد – اراضی موات 5 فرعی از 205 

اصلی کیذور
اراضی پالکهای 59 اصلی باغخیرات – 

69اصلی بادآشیان – 75 اصلی هالک آباد

اراضی موات رودخانه کیذور پالک 1 فرعی 
از 205 اصلی – اراضی موات مجاور کیذور 

– پالک 5 فرعی  از 205 اصلی و قسمتی از 
پالک 76 اصلی 

اراضی پالک 206 اصلی دولت آباد – 29 
اصلی کالته سادات – 30 اصلی طزرق – موات 

کیذور 470فرعی از 86 اصلی
1264/53332471/20343735/7367

پالک کالژ خان 221 اصلی –پالک آبدوان مشهد1911مزرعه چاقه14
21 اصلی

پالک ولی آباد 18اصلی –                               
184/777012/4709197/2479پالک ولی آباد 18 اصلیپالک فخرآباد 157 اصلیپالک فخرآباد157اصلی

تربت 2195کالنه سم علیا15
اراضی جهان آباد پالک 218 اصلی – اراضی اراضی حصار جالل پالک 214 اصلیحیدریه

دربند پالک 222 اصلی

اراضی خدا آفرید پالک 223 اصلی – اراضی 
کالنه شور پالک 224 اصلی – اراضی کالته 

سم سفلی پالک 220 اصلی

اراضی علی آباد 211 اصلی –اراضی جهان آباد 
218374/2608240/0763614/3371 اصلی

زاوه2324مبارکه16

اراضی شارود پالک 232 اصلی – اراضی اردژ 
) گل کن (پالک 225 اصلی  - اراضی بگل 

آلود پالک 231 اصلی – پا قلعه گوجی پالک 
226 اصلی

اراضی حضرتی پالک 145 اصلی – اراضی 
نصرآباد پالک 240 اصلی – اراضی کاریزک 

پالک 232 اصلی

اراضی آبرود پالک 145 اصلی – اراضی 
کبوتر خون پالک 182 اصلی – اراضی قاسم 

آباد پالک 278 اصلی
2659/5630348/21133407/9006اراضی شهن آباد پالک 246 اصلی

سبزوار3فاقد شمارهمراتع جنوب کال شور17
اراضی پالک 202 اصلی حاج شمسا – اراضی 

پالک 185 اصلی جلین کوچک – اراضی پالک 
183 جلین بزرگ

اراضی پالک 94 اصلی ثقیه
اراضی فاقد پالک مراتع و دیمسارات جنوب 

کال شور – اراضی پالک 204 اصلی شیر 
احمد

01341/86881341/8688اراضی پالک 63 اصلی محمدآباد فیض

اراضی قولوق و متداخله ها ، پالک 532 اصلیکاشمر517پی گدار18
اراضی تک فرخنه 354 اصلی و اراضی 

فرخنه پالک 50 اصلی و اراضی کوشه                    
پالک 96 اصلی 

141/627193/0546234/6817اراضی فاقد پالک تک میرکی اراضی قنات و مزرعه بنک پالک 86 اصلی 

6/48102/03268/5136اراضی پالک120 اصلی دروداراضی پالک 128 اصلی قدرت اباداراضی مراتع و دیمزار شمال خرمبکاراضی فاقد شماره پالک ملک دره علیانیشابور3فاقد شمارهملک دره 19

تربت 1 اربعه229بنی20
حیدریه

اراضی قندآب فرزق پالک 124 اصلی و 
اراضی ضیا الدین علیا پالک 226 – و اراضی 

بهارستان پالک 205 اصلی 
اراضی قندشتن پالک 225 اصلی – اراضی اراضی آغویه پالک 228 اصلی

بهارستان پالک 205 اصلی 
اراضی آغویه پالک 228 اصلی و اراضی     

91/04122/851593/8927یحیی آباد پالک 225 اصلی 

تربت 31رباط سفلی21
اراضی جعفر آباد – کالته کربالئی سید اراضی موسی آباد – کالته میرزا ابولقاسمحیدریه

محمود – کالنه حاج مال حسین قائینی
در امتداد کالچه و اراضی کالته شکوهیان و 

49/2815/781255/0662کال شفت درهمیرزا ابوالقاسم

پالک کاریز میانده ) بزوشک و متداخله ها( پالک بالندر 202 اصلی و یخدر 205 اصلیمشهد2036انبرتک22
22 اصلی

پالک خانرود 192 اصلی و پالک یخدر 205 
23/6597311/8668335/5265پالک بالندر 202 اصلیاصلی 

اراضی گلزار خان پالک 173 اصلی و اراضی زاوه1764کالته مرشد آباد23
اراضی کالته شور پالک 174 اصلی و اراضی اراضی عباس آباد پالک 185 اصلی اراضی صفی آباد پالک 187 اصلی خرم آباد فاقد شماره

178/4979211/6986390/1965افضل آباد پالک 175 اصلی

محدود است به اراضی پالک 64 اصلی موسوم خواف636خرم آباد24
به ابن آباد و اراضی برج آباد پالک 70 اصلی

محدود است به اراضی پالک 65 اصلی 
حسن آباد ، اراضی پالک 66 اصلی حکمان و 

اراضی پالک 69 اصلی کلپوک

محدود است به اراضی پالک 69 اصلی 
کلپوک و اراضی ابن آباد پالک 64 اصلی 

محدود است به اراضی پالک 70 اصلی برج 
آباد و اراضی حسن آباد پالک 65 اصلی و 

اراضی حکمان 66 اصلی 
37/934110/200348/1344

محدود است به اراضی سالمی پالک یک  96رزداب25
300/09923776/50854076/6077اراضی حسینی سبلقو پالک 3 و4 اصلیاراضی سالمی پالک یک  اصلیاراضی بند ایوان پالک 8  اصلیاصلی

خواف2116چاهدر26
محدود است به پالکهای چاه گینی پالک 227 

اصلی و پالک الدنگ 107 اصلی پالک میر 
یعقوبی پالک 121 اصلی  پالک دهنو 102 اصلی 

محدود است به اراضی گز یدر شماره 1245 
اصلی پالک گل که 126 اصلی و پالک ورو 

شماره 110 اصلی پالک چاه بیدک 269 اصلی 
پالک احمد آباد شماره 270 اصلی

محدود است به اراضی پالک 453 اصلی 
گیالب و متداخله ها 

محدود است به پالک 106 اصلی موسوم به 
190/65542346/21812536/8735مهاباد 

تربت 2785کمرزرد27
اراضی نوزه پالک 243 اصلیحیدریه

اراضی کالغ آباد سفلی پالک 252 اصلی و 
چوالنگ سفلی 255 اصلی و چشمه گنده و 

چشمه شور پالک 253 اصلی

اراضی گزه باز پالک 257 اصلی تربت 
حیدریه و اراضی مهدی آباد پالک 260 اصلی 

حوزه نیشابور
217/731734/5272252/2589اراضی نوزه پالک 243 اصلی

اراضی پالک 120 اصلی سعد آباد خلج – نیشابور11813سلیمانی28
اراضی پالک 110 اصلی قاسمیاراضی پالک 117 اصلی گرگیناراضی پالک 110 اصلی قاسمی

اراضی پالک 22 اصلی میان بند – اراضی 
پالک 123 اصلی سعد آباد عرب – اراضی 
پالک اصلی رحیم آباد – اراضی پالک 115 

اصلی اسکندریه

96/00275/6956101/6983

رودخانه کشف رود و آن طرف رودخانه    پالک چاقه 147 اصلی پالک قازقان 180 اصلیمشهد15312قره بوغه 29
494/583687/7432582/3268پالک چنارک 157 اصلیپالک های چاقه و علی آباد

خیبری ومند و 30
باقیمانده دلویی

-121
122وباقیمانده 

120
گناباد1

به اراضی پالکهای 123-12 و باقیمانده 125 
اصلی قوؤد و متداخله ها – اراضی پالک 

شمس آباد 
اراضی پالک قوژد

به اراضی جاده گناباد به بیدخت

اراضی شهر گناباد – جاده آسفالت گناباد 
به قوژد- اراضی مستثنیات پالک بیلندو 
متداخله اراضی باقیمانده دلویی – اراضی 

پالک قوژد و متداخله ها

1003/92005/13001009/4500قسمتی از اراضی قوژد و متداخله

گناباد91زین آباد 31
در امتداد حلقه چاههای قنات کوثر تا اتصال 

به حلقه چاههای قنات بیمرغ محدود به 
اراضی ملی پالک 4 فرعی از 10 اصلی کوثر

به اراضی ملی پالک 3022 فرعی از 6 اصلی 
موسوم به بیدخت 

در امتداد حلقه چاههای قنات کوثر تا اتصال 
به ابتدای حوغال محدود به اراضی پالک 4 

فرعی از 10 اصلی کوثر

در امتداد حلقه چاههای قنات بیمرغ تا اتصال 
54/800046/8000101/6000به خانه بند سفید محدود به اراضی جعفرآباد

32- پالک شادغول 50 اصلی از بخش 3 شهرستان کاشمر  محدوده های مورد بازدید از شمال :  اراضی لطف آبادپالک 22 اصلی و اراضی عارف آبادپالک 25 اصلی و اراضی موات شادغول پالک 17 فرعی از 50 اصلی و اراضی کالنه حاجی احمد پالک 47اصلی و اراضی جردوی پالک 29 اصلی و اراضی چینگ کالغ پالک 11 فرعی از 146 
اصلی و اراضی امین آباد پالک 39 اصلی و اراضی شمشیر تیغ پالک 5 فرعی از 146 اصلی . از جنوب :  اراضی شاغول موات پالک های 18 و19 و 20 فرعی از 50 اصلی و اراضی حاجی منان پالک 21 اصلی . از مغرب : اراضی تک دان فاقد شماره . از مشرق : اراضی کالته حاجی علی پالک 41 اصلی و اراضی حاجی رجب پالک 40 اصلی و اراضی                 

ریخته های ابوالقاسمی پالک 45 اصلی و اراضی کوه گنبه ای 9 فرعی 146 اصلی . مساحت مستثنیات : 271/6508 – مساحت منابع ملی : 2079/6768 – مساحت کل : 2351/3276 هکتار
33- پیروآگهی شماره 12155-1368/5/7 مندرج در روزنامه کثیراالنتشاراطالعات بشماره 18826-68/5/26 و روزنامه محلی خراسان بشماره 11601-68/5/28 درخصوص پالک 42 اصلی بخش 4 شهرستان بردسکن موسوم به کالته زیرسم , باتوجه به نقشه اصالحی کاداستر مساحت کل پالک از 62/5000 هکتار به 144/4484 هکتار و 

مساحت منابع ملی از 58/9000 هکتار به 140/7881 هکتار و مساحت مستثنیات از3/6000 هکتار به 3/6603 هکتار تغییرنموده که بدینوسیله اصالح و اعالم میدارد.
34- پیروآگهی شماره 27116-1363/10/15 مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کیهان بشماره 12353-63/10/22 و روزنامه محلی خراسان بشماره 10276-63/10/24 درخصوص پالک 80 اصلی بخش 5 شهرستان مشهد موسوم به چشمه روغنی , باتوجه به نقشه اصالح شده مساحت کل پالک از 441/3094 هکتار به 441/4903 هکتار و مساحت 

منابع ملی از 394/9388 هکتار به 400/7091 هکتار و مساحت مستثنیات از 46/3706 هکتار به 40/7812 هکتار تغییرنموده که بدینوسیله اصالح واعالم میدارد.
35- پیرو آگهی شماره 29500-1352/12/18 مندرج در روزنامه محلی خراسان بشماره 7170-52/12/20 و روزنامه کثیراالنتشارفرمان بشماره 6086-52/12/25 درخصوص پالک 73 اصلی بخش 17 شهرستان کالت موسوم به ارتکند و خنه زو, باتوجه به نقشه اصالحی کاداستر مساحت کل پالک از 16200 هکتار به 3712/6479 هکتار و 

مساحت مستثنیات از 141/6787 هکتار به 139/2128 هکتار و مساحت منابع ملی از 3552/8213 هکتار به 3573/4351 هکتار تغییرنموده که بدینوسیله اصالح و اعالم میدارد.
36- پیرو آگهی شماره 22200-1367/9/6 مندرج در روزنامه کثیراالنتشارکیهان بشماره 13496-67/9/26 و روزنامه محلی خراسان بشماره 11403-67/9/15 درخصوص پالک 12  اصلی و فاقدشماره بخش 13 شهرستان نیشابور موسوم به ریزآب علیا و مراتع مجاور کالته حسنعلی و صادق , باتوجه به نقشه اصالحی کاداستر مساحت کل 

پالک از 3742/5 هکتار به 3134/2263 هکتارو مساحت منابع ملی از23481/5500 هکتار به 1810/0958 هکتار و مساحت مستثنیات از 1393/9500 هکتار به 1324/1305 هکتار تغییرنموده که بدینوسیله اصالح و اعالم میدارد.
37- پیروآگهی شماره 50800-1375/11/20 مندرج در روزنامه کثیراالنتشاراطالعات بشماره 5136-1375/12/05 و روزنامه محلی خراسان بشماره 13782-1375/12/09 درخصوص پالک 273 متصل به 66 اصلی  بخش 1 شهرستان تربت حیدریه موسوم به کالته خرگوش , باتوجه به نقشه اصالحی کاداستر مساحت کل پالک از 22/5 هکتار 

به 111/3115 هکتار و مساحت منابع ملی از 15/25 هکتار به 107/4782 هکتار و مساحت مستثنیات از7/25 هکتار به 3/8333 هکتار تغییرنموده که بدینوسیله اصالح و اعالم میدارد.
38- پیروآگهی شماره 28214-1358/12/06 مندرج در روزنامه محلی خراسان بشماره 7163-52/12/12 درخصوص پالک 209 اصلی  بخش 12 شهرستان نیشابور موسوم به حسین آباد , باتوجه به نقشه اصالحی کاداستر مساحت کل پالک از 800 هکتار به 115/7350 هکتار و مساحت منابع ملی از 720 هکتار به 50/0330 هکتار و مساحت 

مستثنیات از80 هکتار به 65/7020 هکتار تغییرنموده که بدینوسیله اصالح و اعالم میدارد.
39- پیروآگهی شماره 2522-1360/02/08 مندرج در روزنامه محلی خراسان بشماره 9209-60/02/20 درخصوص پالک 178 اصلی  بخش 4 شهرستان زاوه موسوم به سرکاریز ها پلنگی و سیرزار , باتوجه به نقشه اصالحی کاداستر مساحت کل پالک از 600 هکتار به 1765/5084 هکتار و مساحت منابع ملی از 450 هکتار به 1569/5596 

هکتار و مساحت مستثنیات از150 هکتار به 195/6488 هکتار تغییرنموده که بدینوسیله اصالح و اعالم میدارد.
40- پیروآگهی شماره 4576-1387/02/08 مندرج در روزنامه روزنامه محلی قدس بشماره 5843-1387/02/23 و در روزنامه کثیراالنتشار رسالت بشماره 6427-1387/02/23 درخصوص پالک 106 اصلی  بخش 3 شهرستان نیشابور موسوم به گرینه کهنه , باتوجه به نقشه اصالحی کاداستر مساحت کل پالک از 34/5712 هکتار به 108/6399 

هکتار و مساحت منابع ملی از 15/2731 هکتار به 85/7877 هکتار و مساحت مستثنیات از19/2981 هکتار به 22/8523 هکتار تغییرنموده که بدینوسیله اصالح و اعالم میدارد.
به استثنای مستثنیات قانونی تبصره سه) هریک(موضوع ماده دو قانون ملی شدن جنگلهاکه بوسیله جنگلداران و کارشناسان ذیصالح اداره کل بازدید ومشخصات هررقبه درمتن این آگهی قید و سوابق مربوطه درادارات منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستانهای ذیربط و اداره کل فوق الذکر موجوداست , جزومنابع ملی شده موضوع ماده 
)یک(قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده میشود تاچنانچه به تشخیص منابع ملی شده معترض میباشند , برابرتبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی, ازتاریخ انتشاراین آگهی در روزنامه کثیراالنتشارحداکثرظرف مدت 6 ماه , اعتراض خودراکتبًا همراه با اسناد ومدارک 
ومستندات قانونی به دبیرخانه هیئت مقرردرقانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی مستقردراداره منابع طبیعی و آبخیزداری  شهرستان مربوطه ارسال دارند تا مورد رسیدگی قرارگیرد. بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درفرجه قانونی تعیین شده حسب اعالم و درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نسبت 

شناسه آگهی:442322علیرضا صحرائی - مدیر كل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضویبه اخذ سندمالکیت منابع ملی شده موردتشخیص اقدام خواهدشد.
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الملک الحق المبین

 پنجشنبه 5 اردیبهشت  1398 19 شعبان 1440 25 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8949 

واکنش عفو بین الملل به اعدام های عربستان

اعدام؛ سالح سعودی برای سرکوب شیعیان
  جهان  وزارت کشــور عربستان سعودی با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد، حکم اعدام ۳۷ متهم به تالش برای انجام اقدامات 
تروریســتی اجرایی شــد. برخی منابع خبری از شیعه بودن 
۳2 تن از اعدام شــدگان خبر می دهند. فعاالن شــبکه های 
اجتماعی و کاربران اینترنتی عربستان نیز می گویند، بسیاری از 
اعدام شدگان، از شیعیان منطقه قطیف و رجال دین و طالب 

علوم دینی منطقه شرقیه هستند.
به گزارش النشره، عفو بین الملل در بیانیه ای با محکوم کردن 
این اقدام سعودی ها تأکید کرد: اجرای حکم اعدام دسته جمعی 
در عربستان نشان دهنده این است که زندگی انسان ها برای 
مقامات عربستان هیچ ارزشی ندارد و آن ها از مجازات اعدام به 
عنوان ابزاری سیاســی برای سرکوب کردن مخالفان و اقلیت 
شیعه استفاده می کنند. عفو بین الملل تأکید کرد: اعدام ۳۷ 
تن در جریان محاکمه ظالمانه و صدور حکم اعدام برای علی 
عبدالکریم الحواج به اتهام »جرایمی« که پیش از ۱۸ سالگی 
مرتکب شده، نقض آشکار قوانین بین المللی محسوب می شود. 
روزنامه آمریکایی »یو اس ای تودی« نیز در خصوص یکی از این 
افراد اعدام شــده نوشت، نوجوانی که عربستان سعودی، او را 
دستگیر کرده بود، در حال آماده شدن برای ورود به دانشگاه 
»میشیگان غربی« بود که روز سه شنبه، عربستان سعودی وی 

را گردن زد. »مجتبی السویکت« در زمان دستگیری در فرودگاه 
بین المللی »ملک فهد« در سال 20۱2، تنها ۱۷ سال داشت. 
مردم شرق عربستان در ســال های اخیر بارها در اعتراض به 
اقدامات سرکوبگرانه رژیم سعودی و کشتار ده ها معترض در 
شــهرهای العوامیه و قطیف تظاهرات کرده انــد، اما هر بار با 
سرکوب شدید نظامیان آل سعود مواجه شدند. دولت سعودی 
هر ساله شمار زیادی از مخالفان آل سعود را با هدف مقابله با 
آزادی بیان و به بهانه مبارزه با تروریسم به مجازات های سنگین 
و اعدام محکوم می کند. شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته 
شیعیان عربستان یکی از برجسته ترین زندانیان سیاسی این 
کشور محسوب می شد که در ســال ۱۳۹۳ به اتهام انتقاد از 
آل سعود و اقدام علیه امنیت ملی این کشور اعدام شد. دیده بان 
حقوق بشــر اواخر آگوست سال گذشته میالدی در بیانیه ای 
تالش مقام های عربســتان برای اعدام فعاالن حقوق بشری 
این کشور را اقدامی »وحشتناک« توصیف کرده بود. اعدام در 
عربستان سعودی عموماً به روش گردن زدن صورت می پذیرد. 
عربستان سعودی در سال های اخیر بسیاری از مخالفان خود 
را به بهانه های واهی اعدام یا زندانی کرده است؛ گستره اعدام ها 
در عربستان از شهروندان این کشور هم فراتر رفته است و شمار 

زیادی از اتباع دیگر کشورها را نیز شامل شده است.

اتاق فکر

نشنال اینترست بررسی کرد
دلیل اعتیاد آمریکا به مداخالت 

خارجی چیست؟
خالدی: مونیکا دافی تافت، تحلیلگر مســائل 
بین الملل در یادداشــتی تحــت عنوان »دلیل 
اعتیاد آمریکا به مداخالت خارجی چیست؟« که 
در نشریه نشنال اینترست منتشر شد، نوشت: 
آمارها نشان می دهد روند مداخله خارجی آمریکا 
در چند سال اخیر چهار برابر شده است؛ یعنی 
در حالــی که ایاالت متحده از ســال ۱۹4۸ تا 
۱۹۹۱، 66 مداخله نظامی خارجی داشته، این 
روند از سال های۱۹۹2 تا 20۱۷ به ۱۸۸ مورد 
افزایش یافته است. با توجه به اینکه مداخالت 
خارجی ایاالت متحــده از زمان جنگ جهانی 
دوم بندرت به اهداف سیاســی مورد نظر خود 
رسیده و هزینه های واشنگتن در این منازعات 
به مراتب بیشتر از سود آن بوده است، حال این 
سؤال مطرح می شود که دلیل تداوم این رویکرد 

مقامات واشنگتن چیست؟ 
توجیه مقامات واشــنگتن برای نظامی گری آن 
است که معتقدند ایاالت متحده قدرتی تهاجمی 
و متعهد به حفظ نظم حاکم بر نظام بین الملل 
پس از جنگ سرد است. در راستای این فرض، 
برخی مداخالت خارجی آمریکا تنها برای حفظ 
جایگاه و اعتبار جهانی واشنگتن صورت می گیرد. 
مداخله مستقیم نظامی در ویتنام در این حوزه 
قرار می گیرد. ســطح دیگــری از مداخالت به 
بهانه دفع خطرات احتمالی که می تواند آمریکا 
را تهدید کند است مثال؛ اقدامات واشنگتن در 
مقابله با چین. امــا مهم ترین نکته که افزایش 
نظامی گری را توجیــه می کند، منافع نخبگان 
سیاسی واشنگتن است. ایاالت متحده خود را به 
عنوان کشوری متخاصم نمی بیند، اما به استثنای 
دوره کوتاه دولت اوباما )۱6-200۹(، انرژی اصلی 
واشنگتن صرف مداخالت نظامی خارجی شده 
است. آمریکا در جای جای دنیا مداخله می کند، 
آنگاه از ایران، کره شمالی، ونزوئال و دیگر مخالفان 
خود انتظار دارد دســت ها را باال برده و ابزارهای 
دفاعی خود را کنار بگذارند، این مسئله ای است 

که متحدان و مخالفان هرگز آن را نمی پذیرند. 
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 قطار زرهی »کیم« وارد روسیه شد 
دیدار اون - پوتین؛ پیامی 

برای ترامپ و دار و دسته اش
مهر: رهبر کره شمالی برای نخستین دیدار 
رسمی خود با پوتین با قطار زرهی وارد روسیه 
شد. محور مذاکرات کیم جونگ اون و پوتین 
مناقشات پیرامون برنامه هسته ای پیونگ یانگ 
خواهد بود. این سفر کیم با توجه به ناکامی 
مذاکرات اخیــر وی با ترامــپ؛ در برهه ای 
حســاس اتفاق می افتد. همزمان اما منابع 
خبــری از برکناری کیم یونــگ چول، وزیر 
خارجه کره شــمالی و رئیس دپارتمانی که 
روابط با آمریکا را در دست داشت خبر دادند. 
رویترز نیز این دیدار را حاوی یک پیام مهم 
برای ترامپ دانست و آن اینکه کره به غیر از 

آمریکا گزینه های دیگری نیز دارد.

راهبرد جدید مسکو در بازار تسلیحات جهانی؛
نفوذ در بازار رقیب

این روزها رقابت شــدیدی میان کشورهای توســعه یافته جهان برای تسخیر بازار 
تسلیحاتی در جریان است. در این میان روس ها مدتی است که بر قاپیدن مشتری های 
ســنتی آمریکایی ها تمرکز کرده اند. فروش سالح پس از انرژی دومین منبع درآمد و 
صادرات روسیه می باشد و این امر بیشتر از همه میراث باقیمانده از دوران کمونیستی 
اســت. با این حال در سال های اخیر شــاهد اتخاذ رویکردهای جدیدی در بازاریابی 
تسلیحات روسی از سوی مسکو هستیم. نمونه بارز آن هم تالش برای فروش سالح های 
روســی به آنکارا و ریاض است. این در حالی است که واشنگتن بشدت نسبت به این 
موضوع حساس است و تمام تالش خود را برای توقف این روند به کار گرفته است. از 
جمله این اقدامات تهدید به تحریم فروش جنگنده های اف-۳۵ به ترکیه در صورت 
خرید ســامانه اس 400 روسی از ســوی آنکارا می باشد. با این حال روز گذشته وزیر 
خارجه ترکیه تصریح کرد که اگر آمریکا از دادن جنگنده های اف-۳۵ خودداری کند، 
آنکارا نیاز خود را از کشــور دیگری تأمین می کند. در همین حال رسانه های ترکیه 
گزارش داده اند که احتمال جایگزینی جنگنده هایsu-57 روسیه به جای جنگنده  
اف-۳۵ آمریکا وجود دارد. براســاس آخرین گزارش ساالنه مؤسسه تحقیقات صلح 
بین المللی اســتکهلم )SIPRI( برای سال 20۱۸، روسیه توانسته است با پشت سر 
گذاردن بریتانیا به دومین تولید کننده و صادرکننده اســلحه در جهان پس از ایاالت 
متحده تبدیل شــود. فروش خدمات و تسلیحات نظامی روسیه در سال گذشته به 
میزان ۸/۵ درصد افزایش یافت و به رقم بی سابقه ۳۷/۷میلیارد دالر رسید. همچنین 
بر اساس اعالم این نهاد، شرکت دولتی Almaz-Antey به عنوان بزرگ ترین شرکت 
تولیدکننده سالح در روسیه برای نخستین بار در جمع ۱0 شرکت برتر فروشنده سالح 

در رتبه بندی جهانی قرار گرفت.
تحلیلگران معتقدند یکی از مهم ترین علل امیدواری روس ها به افزایش سهم خود از این 
بازار به تجربه جنگ سوریه باز می گردد. روسیه در جنگ سوریه توانسته است توانایی 
بســیاری از ســالح های جدید و مهم خود را در میدان نبرد واقعی به نمایش بگذارد. 
سالح های روسی نه تنها از لحاظ فناوری پیشرفته و از لحاظ قیمت ارزان تر از سالح های 
غربی هستند، بلکه مسکو مسائل سیاسی را به معامالت نظامی خود تسری نمی دهد. 
این امر خود فاکتور مهمی در افزایش بازار برای صادرات ســالح روسیه بوده است. به 
هر حال جدا از بعد مادی و درآمدهای اقتصادی، راهبرد جدید روس ها و توسعه بازار 

تسلیحاتی این کشور می تواند توازن نظامی در جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

  نمابر تحریریه:     ۳۷6۱00۸۷ -۳۷6۸4004  )0۵۱(
  امور مشترکین:                ۳۷6۱۸044-۵    )0۵۱(
  روزنامه گویا:                       ۳۷6۵۱۸۸۸    )0۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷662۵۸۷     )0۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷6۱00۸6     )0۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷0۸۸    )0۵۱(
)0۵۱(   ۳۷62۸20۵                                              
                                      فاکس: ۳۷6۱00۸۵  )0۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- ۹۱۷۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷6۸۵0۱۱ )0۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱۸2   و   66۹۳۷۹۱۹ )02۱(
 نمابر:                                     66۹۳۸0۱۳  )02۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

ماله کشی آمریکایی بر جنایت در عراق
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا فاش کرد مقام های مسئول در یک واحد نیروهای 
ویژه ارتش این کشور، پس از افشای جنایات هولناک یک فرمانده ارشد آمریکایی 
در عراق از سوی نیروهای تحت امر وی، با هشدار به این نیروها نسبت به لو دادن 
این جنایات، دهان آن ها را بسته و جنایات او را مسکوت گذاشته اند. در این مطلب 
فاش شده که این فرمانده مرتکب جنایاتی نظیر کشتن یک اسیر نوجوان بی دفاع 
با چاقو، شــلیک کورکورانه راکت و تیربار به سمت مناطق مسکونی و شلیک با 
تک تیرانداز به سمت یک دختر دانش آموز و یک پیرمرد شده است. نیروهای تحت 
امر این فرد در ادامه نسبت به هر گونه افشاگری نسبت به جنایات جنگی فرمانده 

خود هشدار دریافت کردند. 

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

 250 هزار یمنی قربانی جهالت سعودی خطری بزرگ تر از طالبان نخست وزیر نیوزیلند: 
ارتباطی بین حمالت سریالنکا 
و »کرایست چرچ« وجود ندارد

نظامیان آمریکایی بیش از 
شورشیان مردم را می کشند

انصاراهلل با 4 موشک تجمع 
متجاوزان را هدف قرار داد 

فارس: جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند 
هر گونــه ارتباط اطالعاتــی میان حمالت 
تروریستی سریالنکا و »کرایست چرچ« را رد 
کرد. پیشــتر وزیر دفاع سریالنکا اعالم کرد 
که این حمالت به منظــور تالفی حمالت 
نیوزیلند انجام گرفته اند. روز یکشنبه در پی 
سلسله حمالت تروریستی به چند کلیسا و 
هتل در سریالنکا، ۳۵۹ نفر کشته و بیش از 
۵00 تن زخمی شدند. داعش مسئولیت این 
انفجارها را برعهده گرفته است. سه روز پس 
از این حمالت، منابع امنیتی سریالنکا یک 
بمب را در نزدیکی سالن یک سینما در کلمبو 

به  صورت کنترل  شده منفجر کردند. 

ایسنا: سازمان ملل اعالم کرد در سه ماهه 
اول امســال )20۱۹(، نیروهای بین المللی 
تحت رهبری آمریکا و نظامیان افغانســتانی 
بیشتر از اینکه شورشیان را مورد هدف قرار 
دهند، غیرنظامیان را کشته اند. در سه ماهه 
اخیر ۱۷۷۳ شهروند غیر نظامی افغانستانی 
کشته و زخمی شده اند که این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته 2۳ درصد کاهش 
داشته است. اگر چه شورشیان عامل اصلی 
کشتار غیر نظامیان هستند، اما بیشترین آمار 
تلفات در این دوره مربوط به حمالت هوایی 
آمریکا و ارتش افغانســتان بوده است. آن ها 
مسئول کشته شدن ۳0۵ غیرنظامی هستند. 

العالم: یگان  موشــکی ارتش و کمیته های 
مردمــی یمن وابســته به انصــاراهلل تجمع 
متجاوزان در استان حجه را هدف قرار داد. در 
این حمله که با چهار موشک ساخت داخل 
از نوع »زلزال یک« صــورت گرفت، تعدادی 
از متجاوزان کشته و زخمی شدند. در حمله 
موشکی روز دوشــنبه رزمندگان یمنی به 
تجمع مزدوران سعودی که با موشک جدید 
بــدر اف صورت گرفت نیــز ۵4 متجاوز به 
هالکت رسیدند. همزمان سازمان ملل اعالم 
کرد در نتیجه تــداوم حمالت و تحریم های 
تحمیلی ائتالف سعودی تاکنون بیش از 2۵0 

هزار یمنی جان خود را از دست داده اند.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ﹉ دو د︨ــ︐﹍︀ه ﹨﹢ار︨ــ︀ن ﹏﹢︑ ، ﹤﹫︑ ︣ت ر︲︀ (ع) در ﹡︷︣ دارد︱ ︣م ﹜︣ ﹤︺︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ
﹝﹠︴﹆ــ﹥ ای – ا﹁﹆ــ﹩ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︀︎︀ن  و﹇️ اداری 
روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٢/١١ ︲﹞ــ﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥  ︨ــ︀️ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا︨ــ︐︺﹑م ﹨︀ و ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت  ︋﹥ آدرس                         
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 ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ︣﹛ ︣م ︱︣ت ر︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م  
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«﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞︡︡︖︑  ﹩﹎آ»
︣ی و ا︨︐︀﹡﹩  ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد︋ 

︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ر ذ﹊﹡︀﹝﹫  ︎﹤ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را︋ 

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين 
شركت در مناقصه 

به ريال
 محل تأمينرتبه و رشته مورد نياز

اعتبار
نوع تضمين شركت در 

مناقصه

اجراى عمليات               
بهره بردارى ، 

راهبرى ، تعمير ، 
نگهدارى تصفيه 

خانه هاى فاضالب 
پركندآباد 1 و 2 و 

اولنگ مشهد

2442/605/452/5162/131/000/000 ماه 

گواهى نامه صالحيت، 
حداقل  پايه 3 بهره 
بردارى و نگهدارى 
از تصفيه خانه هاى 
فاضالب از  شركت 

مهندسى آب و فاضالب 
كشور  

طرحهاى 
غيرعمرانى

1.واريز نقدى به 
حساب جارى شماره 
100050005 بانكى 

پاسارگاد شعبه آبفاى 
مشهد2. ضمانتنامه بانكى

3.اوراق مشاركت  
4. چك تضمين شده 

بانكى

 ️﹋︣ ︑︀ر و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر درج آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ١٣٩٨/٢/٩ از ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 
. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ در ︀ و ︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب

 ،︪︡﹞ آدرس ﹤ ︀︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٢/٢٣︋  ــ︡ه :︎  ︀﹋︀ت ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹊﹞﹫﹏︫  ︑︀ر و ﹝﹏ ︑︧ــ﹙﹫﹛︎ 
. ٣٧٠٠٨١٢۴ ﹟﹀﹚︑ ، ︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب ️﹋︣ ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی︫ 

﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩   ︎، ﹩︋︀از ارز ︦ ︀ ﹨﹛ در︀﹁️ و︎  ︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨﹞︤﹝︀ن︋   ︎﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹫︲﹢︑ ﹤ ﹐زم︋ 
﹋﹥ ا﹝︐﹫︀ز ﹐زم را ا︠︢ ﹡﹞︀﹠︡ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 

 . ︫︡︀ ﹥ ﹝︀ه ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︡ت︨  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋  ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ︀دات از ︑︀ر﹠︪﹫ ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر︎ 
  .︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋︡︡︖︑  ﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨

︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع /
۹۸
۰۱
۰۰
۰

«آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩» ﹡﹢︋️ دوم 
︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢-٩٨/ ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز۴٧۵/١٣٩٨

شركت گاز استان قم در نظر دارد:
 ︳︨︀ده ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا ﹩︋︀و ︎︦ از ارز (ای ﹤﹚︣﹞ ﹈) ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ و ﹡﹆﹏ ︑︀﹋︧﹫︣ا﹡﹩ (︗︀ری) را از ﹏﹝ ︀ت﹞︡︠ ︎︣وژه

وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡: ا﹜︿- ︫︣ح ﹝︐︭︣ ﹋︀ر:
١) ︑︃﹝﹫﹟ ︠﹢درو ︨﹢اری: ︎︥و ۴٠۵، ︨﹞﹠︡، ︎︀رس، د﹡︀، وا﹡️ دو﹋︀︋﹫﹟ ﹋︀را ﹝︡ل ٩۴ ︋﹥ ︋︀﹐ ︋︀ را﹡﹠︡ه ﹝︖︣ب ︋﹥ ︑︺︡اد ٢٣ د︨︐﹍︀ه

ب- ﹝﹏ ا︗︣ا: ا︨︐︀ن ﹇﹛ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
ج- ︫︣ا︳ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹝︐﹆︀︲﹩:

﹩﹝﹢﹆︑ ︡ت ٣۶۵ روز﹞ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ﹩︀﹡١) ︑﹢ا
٢) دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹎︣وه ﹞﹏ و ﹡﹆﹏

٣) ︑﹢ا﹡︀﹩ ارا ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤︀ و︗﹥ ﹡﹆︡ (وار︤ی ︋﹥ ︧ــ︀ب ︫ــ﹞︀ره ٢١٧۴۶٣٣۴٠٣٠٠۵ ︨ــ﹫︊︀) ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۴١٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
 ﹩﹚﹢︑ ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨﹞︣اه ا︨﹠︀د

۴) ︑﹢ا﹡︀﹩ ارا﹥ ا﹡﹢اع ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋︀﹡﹊﹩ ︗️ ا︗︣ای ︑︺︡ات ﹇︣اردادی 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠٢/١۴ ︨︀ده ︑︀ ︑︀ر ﹩︋︀ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ و در ️﹚﹞ -د

﹨ـ - ﹝﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ︨︀ده ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/٢٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
و- ز﹝︀ن ﹎︀︪︩ ︎︀﹋︀ت ︨︀︻️ ١٠:٣٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٠١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹫﹟ ﹝﹫︡ان                                   ــ﹥ آدرس ﹇﹛،︋  ــ︣ ارزش ا﹁︤وده)︋  ︀ ﹜︀ظ ﹝︀﹜﹫︀ت︋  ︣︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ (︋﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ۴٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︗ــ️︠ 
 ﹅︣︵ از ﹩﹎ــ﹟ آدر ︲﹞﹟ ا .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀ــ﹡︀﹝﹫︎ ر﹢﹞︀ره ١٨ ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن ﹇﹛، ا﹝︫ــ ﹤﹢﹋ ﹟︡﹛ا ﹟ز ︡﹫︡ان ︫ــ﹫﹞ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ و
 ﹏︋︀﹇ www.spac.ir ︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس﹍︀︎ ️︀︨ ︀ www.nigc-qpgc.ir :︀ز ا︨︐︀ن ﹇﹛ ︋﹥ آدرس﹎ ️﹋︫︣ ️︀︨ ﹩﹡︀︪﹡

در︀﹁️ ا︨️.
﹡﹊︀ت ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥:  ١) ارا﹥ ﹝︡ارک ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︗️ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

٢) ︋﹥ ا﹟ ︎﹫﹞︀ن ︎﹫︩ ︎︣دا︠️ ︑︺﹙﹅ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. 
٣) ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹇﹛ در ﹇︊﹢ل ︀ رد ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ︋﹢ده و ا︻︐︣ا︲﹩ ﹡ ﹤︐﹁︣︢︎﹢ا﹨︡ ︫︡.

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹆﹚︴﹞ ︨︡︣︋ ﹩﹎از ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در آ ︡︺︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫︎ و ﹜︊﹞ ︀د﹨︀ی ﹝︪︣وط و﹠︪﹫︎ ﹤︋ (۴
ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن ﹇ــ﹛ ٣۶۶٢٠٠٠۴-٠٢۵  ﹫﹞︀﹡︀ی︫  ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹊ــ︦ ا﹝﹢ر︎   ︫︀ ﹫︪ــ︐︣ ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ــ﹥ ا︵﹑︻︀ت︋  ــ﹢رت ﹡﹫ــ︀ز︋  ۵) در︮ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٣۶١٢١٣٠٣-٠٢۵ ︑﹞︀س ︀  ٠٢۵-٣۶١٢١۴و ︑﹙﹀﹟ ٧٧ 
 روابط عمومى شركت گاز استان قم 

/ع
۹۸
۰۰
۹۹
۹

﹝︤ا︡ه
 ﹤︵﹢﹞ وا﹎︢اری ︋﹢﹁﹥ ﹨︀ی ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی آ︋﹩ و ﹁︣و︫﹍︀ه ﹨︀ی 

﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑︣︋﹫️ ︋︡﹡﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇ــ︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ︋﹢﹁﹥ ﹨︀ی    
﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی آ︋﹩ آ﹇︀︀ن و ︋︀﹡﹢ان و ﹝︖︐﹞︹ آ︋﹩ ︫﹞︀ره ٣ وا﹇︹ در ︫︣ک 
︫ــ﹫︡ ر︗︀﹩ و ﹁︣و︫ــ﹍︀ه ﹨︀ی ١ و ٢ ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ و ﹁︣و︫ــ﹍︀ه ورز︫ــ﹩ 
﹝﹢︵ــ﹥ را ︋﹥ ا﹁︣اد ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹜︢ا از 
︀زد︡ و   ︋️︗ ٩٨/٢/٧ ️︀︽﹛ ︣︡ا﹋︓ــ ــ﹢د ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩︫ 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡ ، ︋﹙﹢ار ﹁︣دو︨﹩ ، ︑﹆︀︵︹ ︠﹫︀م 
د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵١٣٧۶١٨٠٠۴ ︑﹞︀س 

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀
﹝﹢︨︧﹥ ︑︣︋﹫️ ︋︡﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۰
۱۰
۳۰

﹩﹡︡︋ ️﹫︋︣︑ ﹤︧︨﹢﹞

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ دوم)      ︫﹞︀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 ︼﹚︊﹞

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

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

 ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩

 دوترته، رئیس جمهور فیلیپین هشدار داد اگر صدها تُن زباله ای 
که کانادا به این کشور ارسال کرده است را پس نگیرند با اُتاوا وارد 

جنگ خواهد شد.

هیالری کلینتون با بیان اینکه اگر ترامپ اکنون در کاخ سفید نبود 
تحت پیگرد قرار می گرفت، تأکید کرد که مداخله روســیه قطعاً 
تأثیری بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 20۱6 آمریکا گذاشت.

 انعکاس


	1 m
	2 new new new
	3 new
	4
	5 new
	6
	7
	8 new new new

