
 

حزب اهلل لبنان مایه افتخار جهان اسالم است
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جمعی از خانواده های تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جمعی از خانواده  شهدای لبنان:

شــهدای لبنان گفت: حزب اهلل لبنان مایه افتخار شیعه، 
جهان اسالم و همه جریان های آزادی بخش جهان است. 
حزب اهلل با اقتدار، ایمان، نیروهای مومن و شهدای عزیز 
خود توانسته خواب را از چشم اسرائیلی ها بگیرد. هر سخنی 

که سید حسن نصراهلل بیان می کند، نتانیاهو کلمه به کلمه 
ســخنان وی را تحلیل می کند. بین ما و شیعیان لبنان 
هیچ فاصله ای جز مســافت جغرافیایی نیست و برای علو 
درجات شهیدان حزب اهلل لبنان و سالمتی و عافیت آقای 

سیدحسن نصراهلل دعا می کنیم.

با کدام ناو می خواهند مردم ایران را
به هراس بیندازند؟

ضرورت سهم  اکران بیشتر 
برای فیلم های  فرهنگی

دشمنان دیگر توان و ظرفیتی 
برای فعال کردن ندارند

6 12 6
واکنش اژه ای به ادعاهای آمریکایی ها قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی مطرح کرد سرلشکر سالمی: 

  :jامام علی
داشتن عزت 

نفس، و راضی 
بودن به روزِی 

کفاف، از ارکان 
ایمان است.  

غررالحکم345
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 در بیانیه شورای عالی امنیت ملی و سخنان رئیس جمهور تأکید شد 

مهلت 6۰ روزه ایران  به بدعهدی غرب
 سیاست  جمهوری اسالمی ایران اقدامات متقابل در برابر نقض برجام از سوی ایاالت 
متحــده آمریکا را کلید زد و کاهش تعهدات و محدودیت های پذیرفته شــده در توافق 
هسته ای را آغاز کرد.شــورای عالی امنیت ملی کشور روز گذشته در این راستا با صدور 
بیانیه ای مهم، کاهش تعهدات ایران و نادیده گرفتن برخی از محدودیت های توافق شده 
در برجام را در عمل به مواد 26 و 36 این توافق اعالم کرد. در بیانیه شورای عالی امنیت 
ملی کشورمان که در نامه های جداگانه نیز از سوی حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به سران کشورهای عضو برجام 

اعالم شده، ضمن تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران در...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سیامک کاکایی

پس از کش و قوس های فراوان ســرانجام شــورای عالی انتخابات ترکیه با ابطال 
نتایج انتخابات شــهرداری استانبول، رأی به برگزاری مجدد رقابت ها در این شهر 
داد تا چالشی جدید در صحنه دموکراسی ترکیه پدیدار شود. درخواست ابطال آرا 
و برگزاری مجدد انتخابات پیش از این توسط حزب حاکم »عدالت و توسعه« و نیز 

شخص رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور...

قمار سلطان در استانبول

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 6

 ترامپ به دنبال خلع سالح 
فلسطین

جزئیات کامل 
»معامله قرن« 

فاش شد!

گفت و گو با مدیرعامل مؤسسه 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی
jاستادیوم امام رضا

را آماده بازی های 
آسیایی می کنیم

 ............ صفحه 10 ............ صفحه 8

گفت وگو با رئیس کمیسیون 
حقوق بشر اسالمی انگلیس

شیخ زکزاکی 
مرا یاد 

 wامام خمینی
می انداخت

 ............ صفحه 6
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زندگــی و سرگذشــت شــیخ 
زکزاکی یکی از درس آموزترین 
زندگی های بشری برای کسانی است که 
می خواهنــد ایســتادگی و مقاومت را 
فراگرفته و آن را تجربه کنند. زکزاکی که 
اکنون 66 ســال از عمرش می گذرد، به 
نماد مقاومت اسالمی در آفریقا بدل شده 
و اکنون میلیون ها مسلمان در نیجریه و 
دیگر کشورهای آفریقایی او را همراهی 
می کنند. حدود سه ســال و نیم پیش، 
ارتــش نیجریه به بهانــه واهی به محل 
زندگی و حســینیه او حمله کرد که در 
نتیجه آن حدود 1000 نفر از یاران شیخ 
کشته شده و خود و همسرش نیز بشدت 

زخمی شدند...

تأکید رهبر انقالب به طالب و حوزه های سراسر کشور:

گفتمان های انقالبی را 
 ............ صفحه 2تقویت کنید
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

ستاد کل نیروهای مسلح: هرگونه تحرک احتمالی دشمنان پاسخی پشیمان کننده خواهد داشت    
اخبار: ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای از اقدام دولت جمهوری اسالمی ایران در کاهش دادن به تعهدات هسته ای خود در قالب توافقنامه برجام قاطعانه حمایت کرد. ستاد کل نیروهای مسلح در این بیانیه تأکید 

کرد: به دشمنان هشدار می دهیم هرگونه تحرک احتمالی آن ها با پاسخ پشیمان کننده ملت و فرزندان انقالبی آن ها در نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

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

 leader.ir  حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز در 
دیدار حدود 2000 نفر از طالب سراســر 
کشور، فضال، استادان و مدیران حوزه های 
علمیه، وظیفه حــوزه ها و علمای دین را 
بیان معارف اســالم و تالش برای تحقق 
آن ها در جامعــه خواندند و تأکید کردند: 
علما در مقام ورثــه انبیا باید برای عملی 
شدن توحید و اقامه قسط، مجاهدت کنند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار با اشاره 
به نیاز امروز انســان ها به معارف برجسته 
دینــی و همچنین اقبال دنیای اســالم و 
حتی جوامع خارج از دنیای اسالم به این 
معارف، وظیفه حوزه های علمیه را نسبت 
به گذشته ســنگین تر دانستند و گفتند: 
در داخل کشــور توجهی که امروز نسبت 
به مســائل دینی و روحانیت وجود دارد، 
با گذشته و پیش از انقالب 
اسالمی، قابل مقایسه نیست.

 تصور رویگردانی مردم 
از دین غلط است

این تصور  افزودند:  ایشــان 
که مــردم در نقاط مختلف 
دنیا نسبت به معارف دینی 
اند، تصور  رویگردان شــده 
غلطی اســت، بلکه اقبال به 
این معارف بیشتر شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تشییع بسیار با شکوه طلبه 
همدانی را که مظلومانه به شهادت رسید، 
نمونه ای عینی از احترام و اقبال مردم به 
دین و روحانیت برشــمردند و خاطرنشان 
کردند: نمونه هایی همچون این تشییع و 
یا حضور گســترده مردم بویژه جوانان در 
نمازهای جماعت و نشســتن در جلسات 
و پای منابر، جزو واقعیات ایران اســالمی 
و نشان دهنده تدین مردم و اعتماد آن ها 
به روحانیت اســت و برخــی تبلیغات و 
سیاه نمایی ها درباره ایمان و دینداری مردم 
و یا رویگردانــی آن ها از روحانیت، خالف 

واقع و  بدون تحقیق و معیار علمی است.

 وظیفه حوزه؛ محقق کردن معارف 
دینی در متن زندگی مردم 

ایشــان حوزه های علمیه را مرکز آموزش 
اســالم و تعمیق آن در جامعه دانستند و 
گفتند: شناســاندن معارف دینی به مردم 
بخشی از وظایف حوزه های علمیه است 
و بخش دیگر ایــن وظیفه، محقق کردن 

معارف دینی در متن زندگی مردم است.
رهبر انقالب اســالمی با اســتناد به آیات 
متعدد قرآن مجید درباره مجاهده و مقاتله 
انبیای الهــی تأکید کردند: وظیفه پیامبر 
فقط بیان معارف اسالم نیست، به همین 
علت نبی مکرم اســالم برای عملی شدن 
توحید و اقامه قســط، مجاهدت و مبارزه 

می کند تا اسالم در معنای جامع و کامل 
آن محقق شود.

ایشان خاطرنشان کردند: علما نیز به عنوان 
ورثه انبیا موظفند برای تحقق اســالم در 
محیط زندگــی مردم تالش کنند که اوج 
این تــالش را امام رضوان اهلل تعالی علیه در 

مقام یک حکیم واقعی انجام داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از برخی 
که می گویند همراهی حوزه با امام برای 
تشکیل نظام اسالمی خارج از وظایف حوزه 
بوده است، گفتند: کاری که حوزه و بزرگان 
حوزه در زمان مبارزات منتهی به تشکیل 
جمهوری اسالمی انجام دادند، دقیقاً جزو 

وظایف ذاتی و هویتی حوزه بود.
ایشــان در تبیین وظایف کنونی حوزه ها 
افزودند: پس از تشــکیل نظام اســالمی 
باید دولت اسالمی به معنای واقعی کلمه، 
سپس جامعه اسالمی، و بعد از آن تمدن 
حقیقی اسالمی به وجود آید که حوزه ها در 
این روند مسئولیت های سنگینی دارند که 
باید با فکر و تعمق، این وظایف را درک و 
برای ادای آن ها برنامه ریزی و تالش کرد.

رهبر انقالب اسالمی با تحسین بیان، لحن 
و ادبیات مناســب طالب به آن ها توصیه 
کردند: حرف های خوبی را که امروز درباره 
»ســبک زندگی«، »حکمرانی اســالمی«، 
»اســتقرار توحید در جامعــه«، »مبارزه با 
طواغیت« و مســئله مهــم »عدالت« بیان 
کردید، به میان مردم سراسر کشور ببرید 
و با افزایش معرفت جامعه، گفتمان های 

انقالبی را تقویت کنید.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در تبیین 
»چیســتی و هویت حوزه« افزودند: حوزه 
مرکزی اســت کــه عالم دینــی پرورش 
می دهد تا او با تســلط بر معارف اسالمی 
برای تحقق اسالم وارد میدان عمل شود؛ 
بنابراین همه برنامه ریــزی ها و کارهای 
حوزه باید در چارچوب این هویت و شاکله 

اصلی انجام شود.

 توصیه به طالب
حضرت آیت اهلل خامنه ای جهت دادن به 
نحوه استفاده از علوم طبیعی در جامعه را 
از دیگر وظایف حوزه ها خواندند و در بیان 
چند نکته به طــالب تأکید کردند: فقه و 

درس خواندن را کامالً جدی بگیرید.
ایشــان اجتهاد را روش نظــام مند درک 
و اســتنباط معارف از منابع نقلی و عقلی 
خواندند و افزودند: عالــم دین باید بداند 
معــارف و حقایق دینی را چگونه از منابع 

به دست آورد.
رهبر انقالب اســالمی پرورش قوه اجتهاد 
را نیازمند کار و تمرین فراوان دانســتند 
و خاطرنشــان کردند: اگر این ِمُتد درست 
آموخته شود آن وقت ارزش های اخالقی 

نیز درست استنباط می شود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای اختالف نظر 
در حوزه هــا در »مســائل عملی، جهت 
گیری های فکری و مســائل سیاســی« را 
بدون اشکال برشمردند، اما تأکید کردند: 
مهم این است که این اختالفات مدیریت 
شــود تا به درگیری و تشنج منجر نشود، 
همان گونــه که بــزرگان فقه، فلســفه و 
عرفان در حوزه ها در طول تاریخ با وجود 
اختالفــات، همواره برای خــدا به معنای 
واقعی کلمه اتحاد داشتند. ایشان همچنین 
طالب جوان را به ادب و اطاعت از بزرگان 
حوزه ها و مراجع تقلید توصیه مؤکد کردند 
و افزودند: بزرگان حوزه نیز در مقابل طالب 

جوان، حلم و تحمل داشته باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به مطالبی که برخی 
بــرادران و خواهران طلبه بیــان کردند، 
گفتند: این مطالب کــه با تعابیر خوب و 
به صورت کارشناســی بیان شد، حاکی از 
عمق فکری و سطح باالی اندیشه و فهم، 
و حرکت و پیشــرفت حوزه است که واقعاً 

تحسین برانگیز است.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر 

ضرورت مطالعه »منشــور روحانیِت« امام 
خمینی)ره( از جانب طالب، به پیشــنهاد 
یکی از طالب برای راه اندازی مرکز نوآوری 
حوزه اشــاره کردند و افزودند: استفاده از 
ظرفیت هــا و خالقیت های طالب جوان 
و تأســیس یک بانک اطالعاتــی از این 

ظرفیت ها پیشنهادی بسیار خوب است.
ایشــان با اســتقبال از تخصص گرایی در 
رشته های مختلف حوزه های علمیه بویژه 
فقه، خاطرنشان کردند: فقه استخوان بندی 
و ستون فقرات زندگی اجتماعی و سیاسی 
است و تخصص گرایی در این زمینه نتایج 
خوبی خواهد داشت، اما باید مراقب برخی 

عیوب تخصص گرایی نیز بود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مطالب یکی 
از طالب خواهر درخصوص جایگاه اجتماعی 
خانم هــای طلبه، افزودند: حضور چند ده 
هزار طلبه فاضل خواهر در خانواده ها و در 
میان زنان جامعه، بسیار مغتنم است، ضمن 
آنکه باید از ظرفیــت این طالب در مراکز 

رسمی و فرهنگی استفاده شود.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنین 
حجت االسالم والمســلمین اعرافی، مدیر 
حوزه های علمیه را ظرفیت بسیار مغتنمی 
برشــمردند و با اشــاره به سخنان ایشان 
درخصوص تدوین برنامه جامع برای حوزه 
علمیه، گفتند: باید تمرکز اصلی بر اجرایی 

و عملی شدن این برنامه، قرار گیرد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، 
اعرافی، مدیر  حجت االسالم والمسلمین 
حوزه های علمیه سراسر کشور در گزارشی 
با اشــاره به تحصیــل ۱۵0 هزار طلبه در 
حوزه هــای علمیه گفت: شــورای عالی و 
همه مراکز حوزه مصمم هســتند در پرتو 
اندیشــه های امام راحــل و رهبر انقالب، 
هدایت های مراجع عظام تقلید و بهره گیری 
از همه اندیشه های طالب، فضال و استادان 
مسیر بالندگی و اعتالی حوزه ها را هموار 

سازند  وبرنامه ریزی کنند.

تأکید رهبر انقالب به طالب و حوزه های سراسر کشور:

گفتمان های انقالبی را تقویت کنید

واقعاً چرا بیش از چهار سال است مسئوالن مشکل سهامداران شرکت پدیده 
شــاندیز را حــل نکرده و ما را به پولمان نرســاندند؟ چرا مــا را زجر می دهند. 

09190003651
آقای روحانی و جهانگیری شعارهای انتخاباتی شما کامل شد؛ چون ما تا حاال 
طعم آزادی را ندیده بودیم که کسی هرطور که بخواهد روی اجناس قیمت بگذارد 
و هیچ کسی هم نتواند حرف بزند. مرحبا که دیوار خیابان ها را برداشتید، مردم 
را آزاد کردید از چهار دیواری... خدایا جواب این مسئوالن بی خیال را خودت بده. 

09900003065
چرا یارانه بنزین را به خود ملت نمی دهید. حق ما را به  سرمایه داران که پنج تا 

ماشین مدل باال دارند، می دهید.پس عدالت کجاست. 09150000398
اعالن کشفیات هزاران تن برنج، گوشت و اقالم دیگر فقط روی کاغذ بود و تأثیر 
در بازار ساختگی نداشته، در مورد شکر نیز همچنان. چقدر وزیر مردم را سخیف 
می شمارد که شــکر بیش از نیاز بازار توزیع می شود. یک خبرنگار باغیرت این 

موضوع را پیگیری کند.09150009278
از ژست برخی مسئوالن، مرغ های پرکنده هم نمی ترسند، مسئوالنی که سیمرغ 
و ماهواره را فدا کردند. بهترین جواب این اســت که جلو خروج آقا زاده ها گرفته 

شود. 09390003589
حــاال که  آقایان  اعتراف  می کنند که  بدبختی هــای  مملکت  به خاطر مدیران  
ناکارآمد است، بهتر نیســت  الاقل  تصمیم گیری های  کالن  به  گروهی  از اساتید 
 باسابقه  دانشگاه  و فرهنگیان  باســواد و دلسوز  سپرده  شود؟ مدیران  محترم  هم  
قدمشان  روی  چشم ، با دریافت  حقوق  سرجایشان  باشند، فقط  وضع  را از این  بدتر 

نکنند. 09150002986
آقای نوبخت سهام عدالت سال 96 مستمری بگیران تأمین اجتماعی رو که قرار 

بود فروردین امسال پرداخت کنید، کی پرداخت میشه؟09110006820
سالم چرا به داد ما سهامداران بدبخت شرکت پدیده شاندیز نمی رسید که چهار 
سال اســت نمی توانیم پولمان را بگیریم و تا کی این موضوع را کش می دهند؟ 

باور کنید مرگ و قیامت نزدیک است ما پولمان را می خواهیم. 09190003651
در تحریم جدید، آمریکا از کشورهای دیگه خواسته آب سنگین و موادغنی شده از 
ایران نخرند. اکنون رئیس جمهور اومده گفته ما دیگر آب سنگین و مواد 3/۵ درصد 
غنی شده را صادر نمی کنیم. آقایان محترم ظریف، الریجانی و روحانی با این جواب 
آبکی که در ذیل و بند برجام بد فرجام انجام می دهید فکر نمی کنید خیلی تند رفتید؟ 
آمریکای مستکبر کرک و پشمش ریخت. مملکت را در فرهنگ و اقتصاد و سیاست 
خراب کردید، خدایا ظهور آقا امام زمان)عج( را هر چه زودتر برسون و ملت را از دست 

این مدیران ضعیف نجات بده، آمین یا رب العالمین. 09110006339
آهای کسایی که سر سفره معاویه زمان نشستید و به خیال خام خود به پیروان 
امام زمان می خندید، ما به شــما قهقهه می زنیم که وقت »هالکت ابدی« شــما 

نزدیک است! 09150007302
وزیر تعاون و رفاه می فرمایند این افزایش حقوق بازنشستگان بی سابقه بوده! بله 
اگر این گرانی ها و فســادها در واردکنندگان و در گمرک  و انبارهای مخفی در 

خارج شهر نبود، خیلی جالب میشد. 09350002256
مسئوالن خودشان بهتر از همه می دانند که بسیاری از خانواده ها و افراد صورت 
خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند. همه ما از فردای قیامتی که خود قرآن وعده 

داده است، باید بترسیم. 09150008863

واعظی خبر داد
بررسی بازگشت کاالبرگ 

در هیئت وزیران

گروه سیاســی - خبرنگار حوزه دولت: 
محمــود واعظی، رئیس دفتــر رئیس جمهور 
اظهار داشت: 60 روز دیگر یا به تعهدات برجام 
بازمی گردیم و یا مرحلــه دوم تصمیم دولت را 

برای کاهش تعهدات خود اجرا خواهیم کرد.
وی که در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران حاضر شــده بود، افزود: آنچه در این 
زمینه الزم بود روشن شود هم در بیانیه شورای 
عالی امنیت ملی مطرح شــد و هم آقای رئیس 

جمهور درباره آن  با صراحت صحبت کردند.
واعظی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره 
اینکه آیا دولت گزینه بازگرداندن کاالبرگ برای 
کاالهای اساســی را در نظر دارد؟، اظهار داشت: 
آنچه برای دولت مهم است این است که قیمت 
کاالها باید کنترل شود و به نوعی باید برخی از 
کاالهایی که با ارز ۴200 تومانی عرضه می شود، 
متناسب با این نرخ ارز به دست مردم برسد، اما 
متأســفانه این اقالم به دست دالل ها افتاده و با 
نرخ های باالتر عرضه می شــود.  وی افزود: این 
اقالم باید تحت نظارت جدی قرار گیرد و قیمت 
آن پایین تر بیاید که دولت تمهیداتی را به طور 
منظم در این زمینــه دنبال می کند. به همین 
منظور آقای رئیس جمهــور به وزرای صمت و 
جهاد کشاورزی دستور دادند تا در زمینه نظارت 
بر قیمت ها و عرضه کاال دقت بیشتری صورت 
گیرد. واعظی تصریح کرد: همه گزینه ها در دست 
بررسی است و مورد توجه قرار می گیرد و برای 
ما مهم است که کدام روش را برگزینیم، اما هنوز 
تصمیمی نهایی اتخاذ نشده است. رئیس دفتر 
رئیس جمهور در پاســخ به این پرسش که آیا 
گرانی دالر در روزهای اخیر برای تأمین کسری 
بودجه دولت اســت، خاطرنشان کرد: سیاست 
دولت این است که قیمت دالر پایین تر بیاید و 
بانک مرکــزی هم تالش خود را انجام می دهد، 
اما از آنجا که قرار بود امروز)دیروز( ایران تصمیم 
خود را دربــاره برجام اعالم کنــد، با توجه به 
فضاســازی و تبلیغات و جنگ روانی که آمریکا 
آغاز کرده بود، مختصری در بازار اثر گذاشــت.  
واعظی در پاسخ به این پرسش که دولت آمادگی 
برگزاری انتخابات الکترونیــک را دارد؟، گفت: 
وزارت کشــور بارها اعالم کرده که آماده است و 
باید توافقی بین وزارت کشور و شورای نگهبان 
انجام شــود. اگر زودتر و نه در ماه های آخر این 
توافق انجام گیرد، دولت نیز آمادگی اجرای آن 

را خواهد داشت.

خبر خوش برای بازنشستگان
گروه سیاسی- خبرنگار حوزه دولت: رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همسان 
سازی حقوق بازنشستگان را در سال جاری اجرا 
می کنیم، گفت: دولت افزون بر ۵000 میلیارد 

تومان برای این منظور کنار گذاشته است. 
محمد باقر نوبخت در حاشــیه جلســه هیئت 
دولت درباره عامل افزایش حقوق بازنشستگان 
کشــوری نیز با بیان اینکه بخش ثابت و ۴00 
هزار تومانی این افزایش ها از فروردین پرداخت 
شده اســت، اظهار داشت: در مورد بخش دیگر 
افزایش ها و ارقام متغیر نیز به همه دســتگاه ها 
ابالغ شد تا آن ها بتوانند احکام کارگزینی شان 
را اصالح کنند و ما این ماه کل آن افزایشــی را 
که مرتبط با حقوق بازنشستگان و شاغالن دولت 
اســت، به خزانه خواهیم داد، منتها مشروط به 
این است که دستگاه ها بتوانند دقیقاً میزان این 
افزایش را با توجه به اینکه ضرایب مختلفی برای 
گروه های حقوقی مختلف وجود دارد، در احکام 
به انجام رسانند. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با بیان اینکه ما اقدام دیگری برای بازنشستگان 
انجام دادیــم، گفت: ما مصوبــه ای از مجلس 
دریافت کردیم تا بتوانیم همسان سازی حقوق 
بازنشستگان را هم برای امسال انجام دهیم که 
همه ضرایب این همسان سازی را تهیه کرده و 
آن را اجرایــی خواهیم کرد. نوبخت تأکید کرد: 
اقدامی دیگر برای بازنشســتگان این است که 
همسان سازی را برای آنان در سال جاری انجام 
دهیم و امیدواریم این اقــدام که دولت برایش 
حدود ۵000 میلیارد تومان کنار گذاشته است، 
از این ماه اجرایی شــود. نوبخت تأکید کرد: ما 
هم پروژه های عمرانی که در نظر گرفته ایم و قرار 
است در سال جاری به بهره برداری برسد را انجام 
می دهیم و هم با صرفه جویی به سمتی حرکت 
خواهیم کرد که تعهدات خود را نسبت به مردم 
و کارکنان دولت حفظ کنیم. وی در ادامه تأکید 
کرد: همه ما می دانیم که اکنون در وضعیتی قرار 
داریم که یک حرف نادرست و قلدرمآبانه از سوی 
رژیم آمریکا مطرح می شود و این در حالی است 
که ما یک ملت بزرگ هستیم و قطعاً ضمن اینکه 
بر صلح ودوستی تأکید می کنیم، زیر بار این زور 
نمی رویم. ما وظیفه داریم که در دولت شرایط را 
برای سخت تر نشدن وضعیت مردم آماده کنیم.

نوبخت تصریح کــرد: از همکارانــم در بخش 
نظارتی مطالبه می کنم که در ارتباط با مواردی 
که دولت ارز کاالهای اساسی را با قیمت ۴200 
تومان برای واردات عرضه می کند، نباید مبانی 
محاسباتی قیمت ارز نیمایی یا ارز بازار آزاد باشد. 

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

موضع وزارت صمت در مورد کاالبرگ
گروه سیاســی-خبرنگار حوزه دولت: 
رضا رحمانی تلویحاً از موافقت وزارت صمت 
با بازگشت کاالبرگ، در مورد توزیع برخی از 

کاالها خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در پاســخ به پرسش خبرنگار 
قدس درباره موضــع این وزارتخانه در بحث 
بازگشت کاالبرگ گفت: نظر ما این است که حداقل در مورد کاالهایی که با ارز ۴200 
تومانی وارد و خریداری می شــوند، باید مطمئن شــویم با همین نرخ به دست مردم 
می رســند. رضا رحمانی افزود: در گذشته در مورد برخی از اقالم این اتفاق رخ نداد. به 
عنوان مثال در بحث واردات گوشت دیدیم که چه اتفاق هایی رخ داد که خوب نبود. وی 
که در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران گفت وگو می کرد، ادامه داد: در این موارد 
ما تکلیف قانونی در بودجه امسال که مجلس مصوب کرده، داریم که دولت موظف به 

انجام آن است و هر زمان تصمیم نهایی اتخاذ شد، آن را اعالم می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی در زمینه توزیع کاالهای 
اساسی وجود ندارد، درباره وضعیت شکر گفت: در حال حاضر مصرف شکر روزانه 7000 
تن اســت، اما وزارت صنعت روزانه ۱0 هزار تن شکر توزیع می کند. در مورد برنج هم 
هر اندازه الزم باشــد در بازار توزیع خواهد شــد. وی با اشاره به افزایش قیمت برخی 
کاالهای خوراکی در بازار نیز خاطرنشــان کرد: برای کنترل عرضه این اقالم را افزایش 
داده و بر عمده فروشی ها نظارت می کنیم. وزیر صنعت در پاسخ به پرسشی دیگر درباره 
علت افزایش قیمت خودرو نیز گفت: علت اینکه در دو هفته اول ســال خودرو سازان 
در تعطیالت بودند، تأثیر نسبی بر قیمت خودرو گذاشته شد، البته من نمی گویم این 
موضوع تأثیر ۱00 در صدی دارد، اما در حال حاضر کنترل ها صورت می گیرد و خودروها 
تولید می شوند. وی ادامه داد: دالالن در اختالل های دو هفته پیش که در حوزه خودرو 
ایجاد شــد، متأسفانه نقش داشتند ولی در حال حاضر بر پایه تعهدات انجام می شود؛ 

یعنی ۸0 درصد به تعهدات داده می شود و 20 درصد به فروش فوری داده می شود. 

شریعتمداری در پاسخ به قدس تشریح کرد
توزیع بسته های معیشتی برای مددجویان

کمیته امداد و بهزیستی در ماه مبارک رمضان
گروه سیاسی- آرش خلیل خانه: محمد شریعتمداری در پاسخ به قدس از توزیع 
بسته های معیشــتی بین مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به ارزش 
۱00 تــا 3۵0 هزار تومان در ماه رمضان خبر داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
حاشــیه جلسه هیئت دولت افزود: سه شنبه شب با رئیس جمهور در جمع برخی از 
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بودیم و آن ها درخواستی برای تأمین کسری سبد 
معیشتی برای خانوارهای تحت پوشش این دو دستگاه مطرح  کردند که مورد موافقت 
آقای روحانی قرار گرفت و در نخستین فرصت  تأمین خواهد شد. شریعتمداری اظهار 
داشت: اقالم این سبد مثل گذشته خواهد بود و یا به صورت نقدی  پرداخت خواهد شد.  
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره موضوع سخت و زیان آور بودن شغل 
خبرنــگاری، گفت: مفهوم عام خبرنگاری را مورد تأکید قرار داده ایم، این موضوع همه 
خبرنگاران و حتی خبرگزاری ها را نیز شامل می شود. این موضوع مورد تأکید است و 
ساز و کاری نیز برای افرادی که در پرداخت حق بیمه هایشان فاصله ایجاد شده، در نظر 
گرفته شده و حتی ممکن است از محل یارانه ها این مشکل حل شود.  وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: در مورد سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری صورت جلسه 
ای تهیه می کنیم و اگر نیاز به مواد قانونی باشد تصویب و اصالح الزم انجام می شود، 

حتی این اصالح قانون ممکن است مصوبه شورای وزیران را بخواهد.

آمریکا از اروپا خواست اجرای »اینستکس« 
را به FATF گره بزند

فارس: یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا شــامگاه سه شنبه گفته کشورهای اروپایی  
بعید است بتوانند به تعهدشان مبنی بر دور نگاه داشتن »اینستکس« از پولشویی و تأمین 
مالی »تروریسم« استفاده نشود، عمل کنند. خبرگزاری رویترز نوشته کشورهای اروپایی 
خواستار آن هستند که اجرایی شدن کانال اینستکس منطبق با ملزومات مطرح شده در 
»گروه ویژه اقدام مالی« یا )FATF( باشــد. به نوشته رویترز، »سیگال مندلکر«، معاون 
وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریســم و اطالعات مالی سه شنبه با بیان این ادعا که 
فضای اقتصاد ایران مبهم اســت، گفت برای طرف ایرانی اینستکس، عمل در راستای 
ملزومات FATF دشوار است. او در همین راستا گفت: »من به ممکن بودن چنین چیزی 
برای کشــوری مثل ایران که سپاه پاسداران انقالب اسالمی به اقتصادش گره خورده و 
همزمان از بســیاری جهات خودش را پنهان نگاه داشته، شک دارم«. یک مقام اروپایی 
در گفت وگو با خبرگزاری رویترز، آنچه به گفته وی »نبود شفافیت« در نظام مالی ایران 
خوانده شده را یکی از موانع همکاری اتحادیه اروپا با ایران توصیف کرده است. این مقام 
که اشــاره ای به نامش نشده اضافه کرد: »درباره اینستکس، ما نگفته ایم که پیش شرط 
اجرایی شدن آن تبعیت )ازاستانداردهای FATF( است اما مسئله واضح این است که 
هر کاری که ایرانی ها برای باال بردن شفافیت در اقتصادشان انجام دهند، به اینستکس 
کمک خواهد کرد«. وی ادعا کرده که ایران تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده است.

شماره پیامک: 30004567

علما نیز به عنوان 
ورثه انبیا موظفند 
برای تحقق اسالم 
در محیط زندگی 
مردم تالش کنند 
که اوج این تالش 
را امام )ره( در مقام 
یک حکیم واقعی 
انجام داد

بــــــــرش

گروه سیاسی - مهدی پناهی: واکنش ها به تصمیم ایران 
درباره برجام و کاهش تعهدات هســته ای حتی پیش از اعالم 
رسمی، آغاز شــده بود. ایران از چند روز پیش وعده داده بود 
که همزمان با ســالگرد خروج آمریــکا از برجام تصمیمش را 
درباره ادامه برجام اعالم خواهد کرد، اما پیش از اعالم رسمی، 
فرانسه در خصومت ورزی علیه کشورمان دست پیش را گرفته 
و شــامگاه سه شنبه به  ســرعت ایران را تهدید کرد که اگر از 
تعهدهای برجامی اش عقب بنشیند، تحریم های اروپا علیه این 

کشور برمی گردد.
این واکنش فرانسوی ها در حالی بود که برخی چهره های مؤثر 
اذعان کرده بودند که کشورمان همچنان در برجام خواهد ماند 
تا زهر این تصمیم را بگیرند. شــامگاه سه شــنبه محمدجواد 
ظریف وقتی به مسکو رسید، به خبرنگاران گفت ایران از برجام 
بیــرون نمی آید، بلکه در چارچوب مــواد 26 و 36 برجام و با 
تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور، برخی تعهدهایش را 

می کاهد.
حتی فالحت پیشــه، رئیس  کمیسیون امنیت ملی مجلس و 
نقوی حسینی عضو این کمیســیون، تأکید کردند که ایران از 
برجام و نیز پیمان منع گســترش سالح های هسته ای بیرون 
نمی آید، بلکه در چارچوب برجام برخی کارهای هسته ای اش 

را از سر می گیرد.
فرانسوی ها پس از اعالم تصمیم ایران نیز واکنش نشان دادند. 
»فلورنس پارلی« وزیر دفاع فرانســه در واکنش به تصمیمات 
چهارشــنبه ایران در زمینه توافق هسته ای گفت که »چیزی 
بدتر از خروج ایــران از برجام وجود ندارد و اروپایی ها خواهان 
زنده نگه داشــتن آن هســتند«. وزارت خارجه این کشور هم 
بار دیگر تهدید کرد که گزینه های تحریم را بازخواهد گرداند. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در واکنشی عجوالنه مدعی 
شد که ایران می خواهد برنامه هسته ای خود را از سر بگیرد، اما 
تل آویو اجازه دستیابی این کشور به تسلیحات اتمی را نمی دهد!

»مارک فیلد« معاون وزیر خارجه انگلیس امروز )چهارشــنبه( 
گفت که بیانیه امروز ایران در خصوص عقب نشــینی از برخی 
تعهدات خود ذیل توافق هسته ای )برجام( »یک گام ناخوشایند 
است«. بنا بر گزارش منابع خبری، معاون وزیر خارجه انگلیس 
در امور آســیا و اقیانوسیه عالوه بر این از ایران خواست »هیچ 

اقدام بیشتری که منجر به تشدید تنش ها شود، صورت ندهد و 
به تعهدات خود پایبند بماند«.

این مقام انگلیسی ادامه داد، بریتانیا تحریم های جدیدی علیه 
ایران وضع نخواهد کرد اما هشــدار می دهد در صورتی که به 
تعهدات خود ذیل برجام پایبند نباشد، این مسئله را )تحریم ها 

را( نیز در نظر بگیرد.

 تأکید ظریف به همراهی روسیه و چین
البته روس ها و چینی ها واکنش قابل پیش بینی و همسو با ایران 
داشــتند، »کنستانتین کساچف« رئیس کمیته امور بین الملل 
شورای فدراســیون روسیه روز گذشته تأکید کرد که تصمیم 
ایران برای به حالت تعلیق درآوردن بخشی از تعهدات خود به 
توافق هسته ای )برجام( قابل درک بوده و نوعی کنش و واکنش 
دیپلماتیک اســت. وزارت خارجه چین در واکنش به تصمیم 
ایران برای توقف برخی تعهدات ذیل برجام تأکید کرد که برجام 

باید به طور کامل اجرا شود.
از همین جهت بود که محمد جواد ظریف در دیدار با وزیر 
خارجه روسیه با بیان اینکه ما روسیه و چین و بویژه روسیه 
را به عنوان یک شــریک درازمدت می بینیم که روابط آن 
بــا ما در قالب روابط دوجانبــه و بین المللی کاماًل متفاوت 
اســت، عنوان کرد: »به همین دلیل من نامه آقای روحانی 
به آقای پوتین را شــخصاً آوردم کــه اینجا تقدیم کنم. ما 
یک ســال صبر کردیم، دوستان ما در روسیه و چین روابط 
خوبی را بــا ما حفظ کردند، گرچــه در برخی موارد آنچه 
نبود که توقع داشتیم، ولی روسیه روابط بسیار خوبی با ما 
داشــته و همکاری ها گسترش یافته است. ولی سایر اعضای 
برجام )فرانسه، آلمان، انگلیس و اتحادیه اروپا( به هیچ یک 
از تعهداتشان عمل نکردند. بیانیه های خوبی صادر شد، ولی 

اقدامی صورت نگرفت«.

 ارزیابی تصمیم ایران
درمجموع می تــوان گفت که اهمیت فنی تصمیم ایران هنوز 
توسط کارشناسان داخلی و خارجی به شکل عمیق کالبدشکافی 
نشده و کشورهای مخاطب ایران نیز تاکنون موضع مشخصی 

اعالم نکرده اند و صرفاً دست پیش را گرفته اند که پس نیفتند.

شاید اروپایی ها درصدد کشف نیات واقعی ایران از این تصمیم 
هستند تا سپس سیاســت خود را روشن کنند، اینکه آیا این 
نخستین قدم ایران برای خروج از برجام است؟ هرچند ظریف 
گفــت »کار خاصی نکردیم همان دو تعهدی را متوقف کردیم 
که آمریکا جلــوی اجرایش را گرفته اســت«. چند روز پیش 
وزارت امورخارجه آمریکا انبار کردن آب سنگین برای ایران در 
خارج  از این کشور و نیز دادوستد اورانیوم غنی شده از سوی ایران 
با اورانیوم طبیعی را و همچنین توسعه نیروگاه بوشهر را تحریم 
کرده بود. محمد ایمانی در این زمینه نوشت: »بیانیه سه شنبه 
شب شــورای عالی امنیت ملی، بیانیه خوب و قاطعی بود، اما 
تصمیمی که دولت در شورا بر آن اصرار داشت )و تصمیم شورا 
شد(، پایین ترین حد پیشنهادهای مطروحه، پایین تر از متوسط 
و ناکافی است. شورا در اینجا با استطاعت روحی پایین دولت، 
همراهــی کرد. این یک گام به جلــو و در آمدن از بی عملی و 
بی واکنشی ۱2 ماه گذشته دولت است. پیوست هایی که آقایان 
روحانی با ســخنرانی و توییت به این تصمیم زدند، از ضرب و 

تأثیر آن می کاهد«.

 ادعاهای عجیب آمریکا در منطقه
همزمــان با این تحوالت و پیش از اعالم رســمی ایران مایک 
 پمپئو، وزیر امور خارجه آمریــکا دیدارش با صدراعظم آلمان 
را لغو کرد و ســرزده و بی خبر به بغداد آمد تا با نخســت وزیر 
عراق دیدار کند. پمپئو شامگاه سه شنبه مدعی  شد برای امنیت 
نیروهای آمریکایی در عراق مذاکره کرده است؛ چراکه اخباری 
منتشرشــده اســت مبنی بر اینکه قرار است نیروهای مسلح 

نزدیک به ایران در عراق به مواضع آمریکایی ها حمله کنند.
پمپئو همچنین درباره تصمیم ایران درباره کاهش تعهدات گفته 
بود: »ایران یا باید در برجام بماند یا بیرون برود و اینکه در برجام 

بماند، ولی از تعهداتش بکاهد، معنایی ندارد«.

تردید همراه با تهدید

گزارش خبری

کشورهای اروپایی به تصمیم ایران درباره برجام چه واکنشی نشان دادند؟
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  توزیع روزانه 50 هزار بسته افطاری سبک در بین نمازگزاران حرم رضوی     آستان نیوز: سیدخلیل منبتی، معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی گفت: در طول ایام ماه مبارک 
رمضان یک میلیون و 500 هزار بسته افطاری سبک در نظر گرفته شده که هر شب پس از نماز مغرب و عشا در صحن های آزادی، انقالب، جمهوری اسالمی، گوهرشاد و رواق  های حرم مطهر رضوی میان نمازگزاران 

توزیع می شود تا تمامی نمازگزاران حرم مطهر رضوی افطار را میهمان حضرت رضا)ع( باشند.

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

با برگزاری یک فراخوان توسط معاون علمی آستان قدس رضوی رقم خورد 
 آغاز حرکت برای حذف پالستیک 

از چرخه مصرفی حرم مطهر رضوی
علمی  معاون  کاشــانی:  قدس/ 
آســتان قدس رضوی گفت: هدف 
از برگــزاری چالش های فناوری در 
موضوعات مختلــف، رفع نیازهای 
آســتان قدس رضوی به روش های 
علمی است.دکتر محمد مهدی نژاد 
نوری در نشســت خبری با اصحاب 
رســانه در معرفی چالــش فناوری 

پلیمرهای زیست تخریب پذیر اظهار داشت: آستان قدس رضوی با توجه به همین 
موضوع و در راستای رفع یکی از مهم ترین نیازهای مطرح در سطح اماکن متبرکه 
رضوی یعنی استفاده از پالستیک برای حمل کفش زائران، لیوان های پالستیکی 
آبخوری های حرم مطهر امام رضا)ع(، ظروف یک بار مصرف و... اقدام به برگزاری 
این چالش نموده اســت.این مقام مســئول افزود: امروز دنیا به سراغ استفاده از 
پلیمرهای زیســت تخریب پذیر رفته و این پلیمرها پس از استفاده در طبیعت 
تجزیه شده و آلودگی محیط زیست هم ندارند.وی تصریح کرد: اما آنچه امروزه به 
عنوان پالستیک، لیوان پالستیکی و ظروف یک بار مصرف در سطح اماکن حرم 
مطهر امام هشتم)ع( با توجه به تعداد زائران و مجاوران و در مقیاس با حجم باال 
استفاده می شود، مشکالت زیست محیطی داشته و این پالستیک ها به راحتی در 
محیط زیست قابلیت جذب، تجزیه پذیری، بازیافت و... را نداشته و همین موضوع 
ایده و تفکر اصلی برگزاری این چالش در ذهن مسئوالن آستان  قدس رضوی را 
رقم زد. مهدی نژاد اضافه کرد: در این چالش، افراد صاحب فکر و ایده و صاحبنظر 
و متخصص در موضوعات خاص، راه حل هــا ،نظرات و ایده های خود برای رفع 
مشــکل اشاره شده در باال را ارائه می کنند و به نوعی نظرات، ایده ها و طرح های 
خود را در این چالش در رقابت با ســایر رقیبان قرار می دهند.معاون علمی این 
آستان تصریح کرد: ایده ها و طرح های ارسال شده به این چالش از جهات مختلف 
)امکان پذیری اجرا، انعطاف پذیری در زمینه هماهنگی با فناوری های نوین، زمان، 
هزینه، طول عمر مفید طرح، مسائل و صرفه های اقتصادی، استحکام و پایداری 
محصول در شرایط مختلف محیطی و...( از سوی هیئت داوران مورد ارزیابی فنی 

و کارکردی قرار می گیرند.

  نحوه شرکت در این چالش 
وی درباره چگونگی شــرکت متقاضیان در این چالش گفت: متقاضیان تا پایان 
اردیبهشت 98 فرصت دارند از طریق مراجعه به پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی 
آستان قدس رضوی به نشانی www.STI.Razavi.ir  و پایگاه اطالع  رسانی 

پارک علم و فناوری خراسان رضوی مراجعه و ثبت نام نمایند.
این مقام مســئول ادامه داد: فرصت ارســال و بارگذاری نمونه اولیه یا طرح 
مفهومی از سوی شــرکت کنندگان در سایت تا بیستم خردادماه سال  جاری 
بوده و از بیســتم تا ســی ام خردادماه 1398 داوری طرح ها و ایده های ارسال 
شــده از سوی هیئت داوران انجام و در تاریخ سی ام خردادماه سال جاری نیز 
رویداد اصلی یعنی انتخاب و معرفی طرح های برتر و نمونه به همراه مراســم 
اختتامیه این چالش در شهر مشهد و در محل سالن اجتماعات معاونت علمی 

آستان قدس رضوی برگزار می شود.

خـــبر

 قدس/ محمدحســین مروج کاشــانی  
تحقق و اجرایی شدن سند تحول بنیادین نظام 
آموزش و پرورش کشــور از مطالبات ویژه رهبر 
معظم انقالب اســت. از طرفی حــال که از روز 
معلم و فضای احساسی آن کمی عبور کرده ایم 
همزمان با هفته معلم به ســراغ دکتر حســین 
باغگلی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی رفتیم 
و از او درباره این مطالبه رهبری پرسیده ایم. بنیاد 
فرهنگــی رضوی مأموریت اصلــی اش مدیریت 
مدارس امام رضا)ع( است. باغگلی و همکارانش 
یک گام جلوتر رفته اند و سند تحول بنیادین نظام 
آموزش و پرورش را در بستر مدارس امام رضا)ع( 

بومی کرده اند. 

چرا بنیاد فرهنگی رضوی بومی سازی سند 
پرورش در  و  نظام آموزش  بنیادین  تحول 
بستر مدارس امام رضا)ع( را دنبال می کند 

و این بومی سازی به چه معناست؟
ابتدا باید بگویم که خود این سند بر بومی سازی 
ســند در همه جای کشــور تأکید دارد. یکی از 
موضوعــات خود من هم برای حضــور در بنیاد 
فرهنگی رضــوی، بحث پیگیری ســند تحول 
بنیادیــن نظام آمــوزش و پــرورش در مدارس 
امــام رضا)ع( بــود. منظور از بومی ســازی این 
اســت که با در نظر گرفتن ویژگی های مخاطب، 
مناســبات جامعه محلی، بوم جغرافیایی که در 
آن زیســت می کنیم و... باید در واقع یک ســند 
مدرسه ای برای هر مجموعه تعریف شود. منظور 
از ســند مدرســه ای این اســت که آن اهداف و 
آرمان که باید در بین دانش آموزان محقق شود، 
مأموریت های تعریف شــده، فرایندهایی که این 
مأموریت ها را محقق می کند، نظام اداری و مالی 
مرتبط با آن، نظام سنجش و ارزیابی عملکردی 
که دارید همه باید در سند مدرسه ای تعریف شود 
و در واقع یک بینش در بین کارگزاران مدرسه به  
وجود آید که حرکت ما مبتنی بر بینش و هدف 

مشخص باشد. 

چه ارتباطی بین مراحل این بومی سازی با 
محتوا و فضای حاکم بر مدارس امام رضا)ع( 

بوده است؟
ما در مدارس امام رضا)ع(، ســندی به نام سند 
اهداف ساحت های شــش گانه را بر اساس سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش و متناســب با 
دوره های تحصیلی طراحی کردیم. این کار حدود 
500نفر ساعت کار کارشناســی زمان برد و در 
تابستان سال گذشته انجام شد. این ساحت های 
شش گانه در خود سند تحول بنیادین با همین 
عنوان »ساحت« ذکر شده است، اما کاری که ما 
کردیم این است که اهدافی که برای هر کدام از 
این ساحت ها مناسب با دوره های تحصیلی )دوره 
اول و دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه( الزم 
است را با استفاده از سندی به نام »سند برنامه 
درسی ملی« که از سوی وزارت آموزش و پرورش 
از ســال های پیش اعالم شــده اســت و اسناد 
باالدستی آستان قدس رضوی را  تدوین کردیم. 
یعنی در واقع ارتباط بین سه سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، برنامه درســی ملی و اســناد 
باالدستی آستان قدس رضوی به منظور تدوین 
سند تعالی مدارس امام رضا)ع( را برقرار کردیم.

تأثیــر و نتیجه این بومی ســازی در بین 
چگونه  رضا)ع(  امام  مدارس  دانش آموزان 

بوده است؟
اثرگــذاری و نتیجــه این بومی ســازی به طور 
سریع و آنی در مدت یک سال اتفاق نمی افتد و 
نیازمند زمان است. شاید حدود سه تا پنج سال 
برای مشاهده نخســتین آثار اجرای این سند به 
صورت جدی در دوره پیش دبســتانی و ابتدایی 
زمان الزم باشــد. در خود ســند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش هم زمان مشخص برای رسیدن 
به اثرات و نتایج مربوط ذکر نشــده، بلکه دقیقاً 
به آغاز فرایند تحول اشاره شده و اینکه سند هر 
پنج سال یک بار نیازمند اصالح و بهبود است. ما 
هنوز تا رسیدن به نتایج ملموس و قابل مشاهده 
عمومی در یک دوره تحصیلی راه و زمان طوالنی 
الزم داریم. هر مجموعه دیگری در کشور هم که 
بخواهد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را با 
شرایط مجموعه خود بومی سازی کند از نظر علمی 
نیازمند این فرصت و زمان است. علت اصلی آن 

این است که ما و هر مجموعه دیگر در 
کشور، مبتنی بر سند تحول آموزش و 
پرورش باید در 6 زیرنظام )شامل: نظام 
راهبری و مدیریت تربیتی، نظام برنامه 
درســی، نظام تربیت معلــم و تأمین 
منابع انسانی، نظام تأمین و تخصیص 

منابع مالی، نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری 
و نظام پژوهش و ارزشیابی( برنامه ریزی و تالش 
برای تحول داشته باشیم و این امر بشدت زمانبر 
است. با وجود این بنیاد فرهنگی رضوی و مدارس 
امام رضا)ع( از سال تحصیلی 98-1397 فرایند 
تحولی خود را مبنی بر این ســند آغاز کردند. ما 
ابتدا از دوره پیش دبستانی در مشهد آغاز کردیم، 
اما در سایر دوره ها )ابتدایی و متوسطه( تحول در 
سطح نظام اداری و مالی در گام نخست و تجارب 
در حوزه های خاص تربیتی مانند استقرار خادمان 
تربیتــی در مدارس، تجربه های متفاوت زیارت و 
حضور در حرم مطهر رضوی، تجارب متفاوت در 

حوزه های اجتماعی، علمی و... آغاز شده است.

نظارت و ارزیابی بر اجرای این سند در مدت 
زمان اجرای آن به چه صورتی انجام می شود؟ 
برای این منظور یکســری شاخصه های بررسی 

عملکرد مدرســه در حوزه اهدافی 
که در ساحت های شش گانه تعریف 
شده اســت، طراحی شد. همچنین 
ابزارهایی مانند مصاحبه و پرسشنامه 
)مربوط به خانواده ها و دانش آموزان(، 
ارزیابی کارنامه توصیفی دانش آموزان 
مــدارس، ارزیابی طــرح درس هــای معلمان 
مدارس، برگزاری آزمون هــای خاص مربوط به 
دانش آموزان و... پیشــنهاد شــد و از این ابزارها 
در حال حاضر برای ارزشیابی عملکرد خودمان 
و مدارس امام رضا)ع( اســتفاده می شود. از آن 
گذشته تجارب ما نشان می دهد تحوالتی که در 
میدان عمل در این یک  ســال اتفاق افتاد مورد 
استقبال، پذیرش و توجه مخاطبان )دانش آموزان 

و خانواده ها( قرار گرفته است. 
در این زمینه باید بگویم طراحی که برای تحول 
دوره پیش دبســتانی در ســال تحصیلــی 98-

1397 انجام شد، مشــارکت دادن خانواده ها در 
فرایند تربیت فرزنــدان در چارچوب برنامه های 
پیش دبســتانی بود. به زبان دیگر بــه خانواده ها 
گفته ایم که تنها به حضــور و تربیت نوآموز )در 
مقطع پیش دبستانی( در مراکز آموزشی این بنیاد 
اکتفا نشــود و والدین باید در فرایندهای اجرایی 

برنامه های تربیتی مقطع پیش دبستانی مشارکت 
فعال داشــته باشــند. هدف ما از این کار تقویت 
انسجام خانوادگی بین والدین و فرزندان از طریق 
ایجاد زمینه فعالیت های مشــترک در موضوعات 
مختلف بوده است که با استقبال و رضایت خانواده ها 
روبه رو شــد. مثال هایی در این زمینه وجود دارد.

اجرای ســند  در  دانش آمــوزان هم  آیا 
مشارکت داده می شوند؟

عنوان ســند تحول بنیادین آمــوزش و پرورش 
و محتواهای مســتقیم آن ضرورتی برای انتقال 
مستقیم به دانش آموزان ندارد زیرا خاصیت اسناد 
معموالً این گونه است. بلکه سند باید کمک کند 
به شکل گیری مأموریت ها و ابزار و روش هایی که 

ما از آن استفاده می کنیم. 
البتــه فهم دقیــق مجریان )مدیــران مدارس، 
معلمان، مربیان و...( در این زمینه بســیار مهم 
اســت. در این جهت تدوین سند تعالی مدارس 
امــام رضــا)ع(، گفتمانی را تولیــد می کند که 
انتقال این گفتمان به اعضای مدرســه )مربیان، 
مدیران، معلمــان( و اعضای خانــواده )والدین 
و دانش آموزان( مهم اســت یعنــی اینکه الزم 
نیســت ســند را به مطالعه این افراد برســانیم 
بلکه، تبییــن جهت گیری هــا، چگونگی تولید 
برنامه هــا، معیارهای ارزیابی و ســنجش برنامه 
و... بــه اطالع مجریان فرایند تربیتی )معلمان و 
مدیران( رسانده می شــود و در الیه های مربوط 
بــه خانواده ها نیز تبییــن و جهت گیری کلی و 
انتظارات از آن ها برای تحقق برنامه ها در دستور 
کار است.در زمینه دانش آموزان باید فرایندهای 
اجرایی مدرسه، شیوه های مواجهه با موقعیت های 
خاص )مانند درخواســت های دانش آموزان، نوع 
تکالیف مدرسه، نوع اردوها، برگزاری مناسبت ها 
و...(  به گونه ای باشــد که جهت گیری مواجهه و 
مطالبات دانش آموزان و روحیه و منش آنان را در 

طی زمان تحت تأثیر قرار دهد. 
نتایج مورد نظر زمانی به دســت می آید که این 
ســه مجموعه )مدیران بنیاد و اعضای مدرسه، 
خانواده ها و دانش آمــوزان( در کنار یکدیگر و با 

هم افزایی به فعالیت بپردازند.

در گفت وگوی قدس با دکتر حسین باغگلی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی مطرح شد

  بومی سازی سند تحول آموزش و پرورش در مدارس امام رضا

قدس/مروج: کارشــناس واحــد مطالعات تاریخ خاندانی مدیریت امور اســناد و 
مطبوعات آســتان قدس رضوی از انتشــار کتاب »آستان قدس رضوی و بازسازی 
جهادی در هویزه« در ســال جاری خبر داد.غالمرضا آذری خاکســتر به مناسبت 
هجدهم اردیبهشت ماه، سالروز آزادسازی شهر هویزه به وسیله رزمندگان اسالم از 
دست مزدوران رژیم بعث عراق در جریان عملیات بزرگ بیت المقدس در سال 1361 
هجری شمسی به خبرنگار قدس گفت: در این کتاب به نقش آستان قدس رضوی در 
بازسازی مناطق جنگ زده و بخصوص شهر هویزه با توجه به فرمان صادره از سوی 

حضرت امام خمینی)ره( به تولیت وقت آستان قدس رضوی پرداخته شده است.

وی ادامه داد: در این راستا از حدود 60 نفر از کسانی که در بازسازی هویزه مشارکت 
داشته اند شامل: مجری طرح، هیئت عامل طرح بازسازی هویزه، مهندسان عمران 
و ساختمان، پیمانکاران، کارگران ساختمانی و... به مدت حدود70 ساعت مصاحبه 
تاریخ شــفاهی همراه با فیلم، صوت و عکس و... در ســال های 87، 88 و 89 تهیه 

شده است.
این کارشناس ارشد تاریخ تمدن و ملل اسالمی اضافه کرد: هم اکنون مراحل تکمیلی 
این مصاحبه ها در حال انجام است و این کتاب ان شاءاهلل تا پایان سال  جاری آماده 

چاپ و انتشار  می شود. 

   آشنایی با برخی از مطالب کتاب 
کارشناس این واحد در زمینه مطالب این کتاب اظهار داشت: هویزه پیش از جنگ 
تحمیلی، هویزه در بحبوحه جنگ و هویزه و بازسازی، عناوین فصل های این کتاب بوده 
و در این فصل ها به مواردی از جمله: موقعیت جغرافیایی و تاریخچه هویزه، مبارزین 
و شهدای انقالب، فرمان حضرت امام)ره( و تشکیل ستاد بازسازی، تبیین نسبت وقف 
با بازسازی، الگوی بازســازی، نقشه شهر، شهرسازی اسالمی، مکان بازسازی، نحوه 
بازسازی، کیفیت مصالح، سبک خانه ها، پیوست فرهنگی در شهرسازی، مکان های 

مذهبی، مدت زمان بازسازی و... به همراه برخی از تصاویر مربوط اشاره می شود.
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همزمان با روز جهانی بهداشت دست، مدیران و کارکنان بیمارستان 
رضوی با پویش جهانی بهداشت دست همراهی کردند.

انتشار کتاب »آستان قدس رضوی و بازسازی جهادی در هویزه« تا پایان سال
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آگهى فراخوان مناقصه عمومى  يك مرحله اى
 ﹅︣︵ را از ﹏︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ذ︫ اداره ﹋﹏ راه و
 ﹤﹡︀﹞︀︨ در  ﹝﹠︡رج  ز﹝︀﹡﹩   ﹤﹞︀﹡︣︋ و  ﹝︡ارك   ،︳︫︣ا  ﹅︊︵ دو﹜️  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︑︡ار﹋︀ت   ﹤﹡︀﹞︀︨

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞

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

﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره 
﹤︭﹇︀﹠﹞

﹝︊﹙︼ ︋︣آورد﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥
 (ر︀ل)

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د

︑﹊﹞﹫﹏ ︋︪﹩ از ︻﹞﹙﹫︀ت ︨﹀︐﹊︀ری ︨︀﹜﹟ ورز︫﹩ روداب ٩٨/٢
︨︊︤وار

٤/٢٩٧/٨٣٩/٥٧٧٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠١٩

︑﹊﹞﹫﹏ ︋︪﹩ از ︻﹞﹙﹫︀ت ︨﹀︐﹊︀ری ︨︀﹜﹟ ورز︫﹩ ︫﹫︣︑︍﹥ ٩٨/٤
︫︨︣︐︀ن ︨︣︠︦ 

٤/١٧٩/٨٦٤/٨٦١٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٢٠

︑︖﹫︤ات ︨︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت و ا︑︀ق ﹁︣﹝︀﹡︡ار ﹁︣﹝︀﹡︡اری ٩٨/٧
︫︨︣︐︀ن ︵︣﹇︊﹥ و ︫︀﹡︡︤ ( ︫︨︣︐︀ن ︋﹫﹠︀﹜﹢د)

٤/١٨٣/٦٧٠/٠٠٠٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٢١

٩٨/١٢︤︡﹡︀︫ ٢٨٠ ﹝︐︣ی ︵︣﹇︊﹥ و ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ﹩از ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا ﹩︪︋٢/١١٢/٠٣٦/٩٨١٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٢٢

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
﹝﹢︨︧ــ﹥ ︀پ و ا﹡︐︪ــ︀رات آ︨ــ︐︀ن 
﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
 ZP ︀پ ﹟﹫︫︀﹞ د︨ــ︐﹍︀ه ﹉ ︣وش﹁
دو ر﹡ــ﹌ ،دو ور﹇ــ﹩ ، ﹝ــ︡ل ١٩٩١ در 
 ︡︀﹝﹡ ︡ه ا﹇︡ام︤ا﹞ ﹅︣︵ ︀ل ﹋︀ر از
 ️︗ از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ،
︋︀زدــ︡ و در︀﹁ــ️ اوراق ﹝︤ا︡ه از 
︑︀ر درج آ﹎︀︎ ︀︑ ﹩︀ن و﹇️ اداری 
١٣٩٨/٠٢/٢٩ ︋﹥ آدرس :︋﹙﹢ار ︨︖︀د 
-︋﹙ــ﹢ار ا︠﹢ان ︔︀﹜︒ (︗︀﹡︊ــ︀ز ︗﹠﹢︋﹩) 
-﹝﹢︨︧ــ﹥ ︀پ و ا﹡︐︪ــ︀رات آ︨︐︀ن 
﹇ــ︡س ر︲ــ﹢ی -واــ︡ ︧ــ︀︋︡اری 
ــ﹞︀ره   ︫︀ ــ﹢رت ﹡﹫︀ز︋  ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و در︮ 
︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی٣- ٣٧۶٢۵٠٠١  دا︠﹙﹩ ١۴١ 

   . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ و ١۴٢ ︑﹞︀س

/ع
۹۸
۰۱
۷۱
۹

/ع
۹۸
۰۱
۷۰
۸

آگهى تجديد مناقصه
︫ــ︣داری ار﹋﹢از ﹝﹙﹊︪ــ︀﹨﹩ در ﹡︷︣ دارد ︋︀︨︐﹠︀د ﹝︖﹢ز ︫﹞︀ره 
۴٣- ٩٧/١٢/١۴ ︫ــ﹢رای ﹝︐ــ︣م ا︨ــ﹑﹝﹩ ︫ــ︣ ︎ــ︣وژه ﹀︶ و 
ــ︊︤ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︃﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝﹢رد  ﹡﹍︡اری ﹁︱︀ی ﹨︀ی︨ 
 ﹅︣︵ ︀ل ٩٨ از ︣ی و ︾﹫︣ه و در︨  ︡﹝︀ت︫  ﹡﹫︀ز وا︡﹨︀ی ﹡﹆﹙﹫﹥،︠ 
︭﹢رت ︖﹞﹩) وا﹎︢ار   ︋)︳︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︫︡   ︎﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹥ ﹝︡ت   ︋﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪︀ر ا ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹛ ︡︀﹝﹡
١٠ روز ﹋︀ری ︋﹥ اداره ︨︣﹝︀﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ ︫︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د 
︀ً ارا﹥ ﹁ــ︣م ︑︺﹫﹫﹟ ︮﹑﹫️ و  ﹠﹝︲ ،︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀︭ــ﹥ را در﹇︀﹠﹞
︀︫︡ و ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎﹩ (﹡﹢︋️ اول  ︀﹡﹊﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩︋   ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲

﹢د.  ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︣ ︻︡ه︋   ︋( ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ و
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣داری ار﹋﹢از

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹡﹢︋️ اول
︭﹢رت ا︗︀ره  ــ︀ل︋   ︨﹉ ︡ت﹞ ﹤ ︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹝ــ﹢ارد ز︣ را از ︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
(︡︡︖︑) ٢٠ ﹜︀﹇ ا︋︐︡ای ﹩﹡﹢﹊︧﹞ ︡١- وا﹎︢اری وا

(︡︡︖︑) ︣داری ٢- وا︡﹨︀ی اداری – ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹝︓︊️ ﹉ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︫ 
(︡︡︖︑) ﹩﹠﹫﹝︠ ︀م﹞٢١٢ - ٢٠٩ – ٢٢٢ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ︠﹫︀︋︀ن ا ︡٣- وا

(︡︡︖︑) ︪︣﹞︣ ﹫︀︋︀ن︠  ﹫﹙︊﹢رد﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩︠   ︋-۵     (︡︡︖︑) ︣داری ﹞︀ره ٣︫  ︀ر﹋﹫﹠﹌︫   ︎-۴
(︡︡︖︑) ︣داری ︀﹡︧﹢ن ︵︊﹆﹥ ﹝︓︊️ ﹉ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︫   ︎﹏︐﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞ -۶

(︡︡︖︑) ۴ ﹜︀﹇ ︩︊﹡ ︀ری︖︑ ︡٨- وا       (︡︡︖︑) ︣︋︣ی﹁︀︧﹞ ﹤﹡︀︀︎ ︀ی ︑︖︀ری﹨︡٧- وا
(︡︡︖︑) ︡﹠﹝︫﹢﹨ ١٠- وا﹎︢اری ﹋︀رت ︎︀رک         (︡︡︖︑) ︕﹫︧︋ ٩- ﹋︀﹁﹩ ︫︀پ ︎︀رک

١١- وا﹎︢اری وا︡ ﹝︧﹊﹢﹡﹩- اداری ︵︊﹆﹥ ﹁﹢﹇︀﹡﹩ ﹡︊︩ ا﹝︀م ٨
١٢- ︑︀﹋︧﹩ ︋﹫︧﹫﹛ ١٣٣        ١٣- ز﹝﹫﹟ ﹝︭﹢ر وا﹇︹ در ︋﹢﹜﹢ار ﹋﹞︀ل ا﹜﹞﹙﹉ ۴١

︫︣ ︴︨ و ﹟١۵- ︋﹫﹙︊﹢رد﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ﹝﹫︀د       ﹩﹞﹑︾ ︫︡ ︣ی ﹝﹫︡ان︫ ن﹢︤﹢﹚︑ -١۴
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:   ١- در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٢/٢٨ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ٩٨/٣/٧ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣

︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٣/١١ ︣ روز︫  ︭︻ ١٨ ️ ︻︀ ︀﹋︀ت:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز ︀﹥ ا︗︀ره در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ا︨️. ۶-︋   ︎️ ﹝﹫﹇ -۵

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

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

/ع
۹۸
۰۱
۶۸
۹

/ع
۹۸
۰۱
۶۹
۰

آگهى مناقصه نوبت اول
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏و وا﹎︢اری ﹝﹢ارد ذ ︡︣︠ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︣داری ﹋︀︫﹞︣ در ﹡︷︣ دارد︫

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام
(︡︡︖︑) ︣﹝︫︀﹋ ︤رگ ١- ︻﹞﹙﹫︀ت ︻﹞︣ا﹡﹩ د﹢ار ﹫﹠﹩ ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای︋ 

(︡︡︖︑) ﹩﹊﹫﹁٢- ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︑︣ا
٣- ︑︀﹝﹫﹟، ﹡﹍︡اری و آ︋﹫︀ری ﹁︱︀ی ︨︊︤ در ﹇︀﹜︉ ︎﹫﹞︀ن ب.

﹩︱︑︣﹞ ︡﹫ ︀رک ︗﹠﹍﹙﹩︨  ﹍﹡ ،﹟﹫﹞︀︑ -۴︡اری و آ︋﹫︀ری︎ 
۵- و︮﹢ل ︻﹢ارض ︠﹢درو    ۶- ︑﹢ز︹ ﹁﹫︩ و و︮﹢ل ︻﹢ارض ﹡﹢︨︀زی

٧- ︑﹢ز︹ ﹁﹫︩ و و︮﹢ل ︻﹢ارض ︮﹠﹀﹩
︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ︎﹫﹞︀ن

٩٨/٣/٧ ️︀︽﹛ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٢/٢٨ ️﹁︀در ️﹚﹞ -٢
︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣

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

۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٣/١١
︣داری  ﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

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

︣داری ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

ع /
۹۸
۰۱
۶۶
۴

︑︖︡︡ آ﹎﹩ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ (﹡﹢︋️ دوم)     آ﹎﹩ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ (﹡﹢︋️ دوم )
ــ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ (ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ،  ︣ا︨ــ︀ن︫  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 
 ﹤﹡︀﹞︀ ︣︡ ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای در︨  ︣وژه︠  ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︎  ︣ ا︨︀س  ﹇︀﹡﹢ن︋  ︤ا﹡﹥ )︋  ا︨﹠︀د︠ 

.︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︣  ︫﹤ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و︋ 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه  ( ريال ) مقدار يا تعدادنام و مشخصات  كاال رديف

15344/000/000 دستگاهتجديد آگهى : الكترو پمپ شناور و افقى  مطابق مشخصات فنى1

1165/000/000 دستگاهتجديد آگهى :  واتر جت به همراه كليه متعلقات و تجهيزات جانبى مخصوص ايسوزه 6 تن مطابق مشخصات فنى2

2167/000/000 سرىتجديد آگهى : پكيج كامل تجهيزات بهره بردارى شبكه فاضالب مطابق مشخصات فنى3

305420/000/000 دستگاه تهيه و تامين شير آالت : پروانه اى – كشويى – فشارشكن مطابق مشخصات فنى 4

140132/000/000 دستگاه خريد مانشن فايبرگالس در سايزهاى 300 تا 900 ميليمتر مطابق مشخصات فنى5

︦ از ا﹡︐︪︀ر  ︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ٣  روز︎  ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ا︻﹑م︫  ︣ح ﹋︀ر در︨  ﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫ 
.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋️︋  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹜︢﹋︣ ا︠︢ و ا﹇︡ام﹢﹁ ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ از ﹩﹎آ

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

﹡﹢︋️ دوم (﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب)
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

امتناع یک واردکننده بزرگ از تحویل نهاده های وارداتی به دامداران     رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور گفت: با وجود اینکه دولت برای واردات نهاده های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص 
داده است، اما یک واردکننده اصلی در کشور این نهاده ها را به بهانه های مختلف از جمله مشکالت حمل ونقل تحویل نمی دهد. احمد مقدسی با بیان اینکه واردکنندگان نهاده های دامی محصول وارداتی خود را به بهانه 

اینکه بارگیری نشده است میان دامداران توزیع نمی کنند، گفت: در این شرایط این نهاده ها با قیمت بازار آزاد در داخل کشور مشاهده می شود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
تاوان افزایش ۲۵ برابری نقدینگی را پس می دهیم

معاون پیشــین وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاوان افزایش ۲۵ برابری نقدینگی را عموم 
مردم پس می دهند، گفت: »در شرایط فعلی« و جوالن منتفعاِن اصلی نقدینگی، سپردن 
تعیین قیمت کاالهایی مثل خودرو به سازوکار عرضه و تقاضای بازار بی ربط  ترین حرف 
ممکن اســت. حیدر مستخدمین حسینی گفت: متأسفانه منافع این رشد قابل توجه 
نقدینگی تنها در اختیار 10 درصد جامعه قرار گرفته و سایر بخش ها و اقشار تنها متحمل 

زیان های آن شده اند.

دولت، قانون تخصیص ارز کاالهای اساسی را اجرا نمی کند
جعفر قادری، اقتصاددان و عضو ســابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق قانون 
بودجه سال ۹۸ دولت قرار بود برای واردات کاالهای اساسی 1۴ میلیارد دالر ارز ۴۲00 
تومانی اختصاص داده و آن را به صورت کوپن توزیع کند، ولی با اینکه یک ماه و نیم از 
سال جاری گذشته، دولت همچنان این مصوبه را اجرا نکرده است، این در حالی است که 

کاالهای اساسی به صورت روزانه با افزایش قیمت روبه رو می شوند.

شرایط جدید درج آگهی های خودرو و مسکن در سایت ها
طبق دستورعمل جدید دادستانی درباره قیمت گذاری خودرو و مسکن تا ۵ درصد بیشتر 
از قیمت پایه در فضای مجازی، مقرر شــد آگهی های خودرو حداکثر ۳ درصد بیش از 

قیمت پایه قیمت گذاری شوند و درباره مسکن نیز امروز تصمیم گیری می شود.

توضیح وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو
وزیر صنعت گفت: در دو هفته اول سال خودروسازان در تعطیالت بودند که تأثیر نسبی 
بر قیمت خودرو داشت. رحمانی افزود: متأسفانه دالالن در اختالالت دو هفته پیش که 
در حوزه خودرو ایجاد شد، نقش داشتند، ولی در حال حاضر کنترل ها صورت می گیرد 

و خودروها تولید می شود.

جایگزینی کوپن یا کارت الکترونیک با ارز دولتی 
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید، اختصاص ارز دولتی به 
کاالهای اساســی تأثیر معکوس داشت. غالمرضا تاجگردون بیان داشت: با این حال به 
دولت فرصت داده ایم که اگر نمی تواند بازار را کنترل کند با سازوکار دیگری حتی شده 
به روش کوپن یا کارت الکترونیک اقدام و کاالهای مورد نیاز را به دست مردم برساند. وی 
با اشاره به پیگیری این کمیسیون برای سامان بخشی به تأمین کاالهای اساسی با قیمت 
ارزان اظهار داشــت: اوایل خرداد ماه این بحث را با سازمان برنامه و بودجه در نشستی 

مشترک دنبال خواهیم کرد.

ثبت 1.3 میلیارد رکورد اطالعاتی در پایگاه اطالعات 
مودیان مالیاتی 

سرپرست سازمان امور مالیاتی گفت: پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی در حال حاضر دارای 
بیش از 1.۳ میلیارد رکورد اطالعاتی برای رصد مبادالت بانکی، تجاری، گمرکی و... است. 
قاسم پناهی همچنین از تشکیل دادسراها و دادگاه های ویژه جرایم مالیاتی در تهران خبر 
داد و گفت: بزودی این دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی در تهران تشکیل خواهد شد 

و در ادامه و پس از بررسی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استان ها تسری خواهد یافت.

شکر 3400 تومانی به بازار آمد
مدیــرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 1۲0 هزار تن 
شکر برای مصرف صنوف و ۲0 هزار تن برای مصرف خانوار با نرخ هر کیلوگرم ۳۴00 
تومان در نظر گرفته شده و در صورت لزوم این میزان افزایش می یابد. مسعود بصیری 
افزود: قیمت مصوب شــکر برای مصرف خانوار ۳۴00 تومان تعیین شده که به هر نفر 
۳ کیلوگرم فروخته می شــود. از آنجایی که واردکنندگان تعهد محضری می دهند که 
قیمت شــکر وارداتی را به کیلویی ۳۴00 تومان عرضه کنند، قیمت ها طی چند روز 

آینده متعادل خواهد شد.

خبر

 اقتصــاد/ فرزانه غالمــی  دالر این 
روزهــا در بازار آزاد از مرز 1۵ هزار تومان 
گذشته و دیروز نیز همزمان با اعالم توقف 
اجرای برخی تعهدات برجامی از ســوی 
رئیس جمهور، افزایــش قابل توجه نرخ 
در صرافی های بانکی را تا حدود 1۵ هزار 

تومان را شاهد بودیم.  
در عین حال رئیــس کل بانک مرکزی، 
مــردم را از ورود بــه بازار با احتســاب 
متغیرهــای سیاســی برحــذر داشــت. 
عبدالناصــر همتی با تأکید بر اینکه بانک 
مرکزی همیشــه اقدامات خــود را انجام 
می دهد، گفت: جوی کــه در بازار ارز در 
چنــد هفته اخیــر به وجود 
تنش های  نتیجــه  آمــده 
سیاســی اســت، نه فاکتور 
بــا همین تعبیر  اقتصادی. 
تنش های سیاســی، ممکن 
تغییر  مجدد  متغیرها  است 
کنند. همیشــه گفته ام در 
ســرمایه گذاری  ارز  بــازار 
صــورت نگیــرد؛ چــرا که 
نیست  اقتصادی  تصمیمات 
که نــرخ دالر را بــاال برده 
است. او ابراز امیدواری کرد: 
آثار  بــا عنوان  اتفاقاتی که 
روانی سیاسی در بازار مطرح 

می شود، به حداقل برسد.

 دیپلماسی اقتصادی به عالوه 
تدابیر خاص بانک مرکزی  

کارشناسان اقتصادی با تأیید این واقعیت 
که سیاســت و تدابیر سیاسی همواره بر 
اقتصاد ایران تأثیرگذار است، معتقدند با 
توقف 60 روزه برخی تعهدات برجامی از 
سوی کشــورمان، عملکرد بانک مرکزی 
برای مدیریــت انتظارات در این بازار، در 
این مدت از حساسیت ویژه ای برخوردار 
اســت. محمد صادق الحســینی در این 
خصــوص به خبرنگار ما گفــت: از چند 

روز پیش کــه احتمال خــروج ایران از 
برجام مطرح شــد، شاهد رشد حدود ۸ 
درصدی دالر بودیم و دیروز معلوم شــد 
ایران خارج نمی شــود، امــا برای دو ماه 
تعهداتش را کنار می گذارد. در واقع چون 
انتظار برخورد شــدیدتری از سوی ایران 
می رفت، بازار رشد نرخ را در اوایل هفته، 
پیش خور کرد، اما انتظارات برای افزایش 
قیمت در بازار همچنان باالست و مالک 
هم نرخ بازار آزاد اســت، به همین دلیل 
بانک مرکــزی، نرخ صرافی های بانکی را 
باال بــرد تا فاصله ایــن دو را به حداقل 

برساند.
وی ادامــه داد: در این مقطع و تا نهایی 
 شــدن تصمیم اروپا در قبــال فرصت 
دو ماهــه ایــران، ضروری اســت بانک 
مرکــزی از ارزان فروشــی منابــع ملی 
خودداری کنــد و نرخ ترجیحی چندان 
متفاوتی با بازار آزاد وضع نکند. واقعیت 
این است که همین دالر ۴۲00 تومانی 
در افزایش نرخ بــازار آزاد نقش باالیی 
داشت و حدود 60 درصد تخصیص ارز 
در کشــور با همین نرخ غیرواقعی انجام 
می شــود و واردات کاالهای غیرضروری 

را با این نرخ در پی داشته است.

  تعدیل نرخ نیمایی
این اقتصاددان معتقد اســت: نرخ ۴۲00 
تومانی دالر انگیزه باالیی برای سودجویان 
ایجــاد کرده تا ایــن ارز را دریافت کنند، 
اما به بهانه تحریم، کاالیی به کشــور وارد 

نکنند!
صادق الحســینی، تعدیــل نــرخ نیمایی 
)حوالــه( ارز را برای متناسب ســازی با 
نرخ آزاد خواستار شــد تا فشاری تازه بر 
بازار ظرف دو ماه آینده وارد نشــود. وی 
گفت: به اندازه کافی برای راه اندازی بازار 
متشکل ارزی دیر شده، بنابراین باید این 
بازار به ســرعت فعال شود، چون می تواند 
بازار اســکناس را مدیریــت کند تا بانک 
مرکزی، بیش از ایــن منابع خود را هدر 

ندهد.
این اقتصاددان، مدیریــت انتظارات را به 
دلیل باال بودن تقاضا تکلیف بزرگی برای 
بانک مرکزی دانست و افزود: هنوز ابزاری 
برای کنترل سفته بازی در بازار ارز نداریم، 
بنابراین مهم تریــن ابزارها برای این کار، 
حواله، اوراق و یا حســاب های ارزی است 
تــا مردم بر مبنــای آن در بــازار فیوچر 

)مبادالت آتی( ارز فعال شوند.  
وی کنتــرل کانال هــای ارزی خــارج از 

کشور را که در حال حاضر بشدت تحت 
فشار هســتند، توصیه کرد و ادامه داد: 
باید متناســب با ظرفیت بانک مرکزی، 
ارتباطات جدید  بــرای  ارزی  کانال های 
با همســایگان ایجاد شــود و برای مثال 
به ســمت »رمز ارز« یا ارزهای دیجیتال 

حرکت کرد.
به باور صادق الحسینی، تقویت دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه نیز اقدامی 
تأثیرگذار در  بخشــیدن آرامش به بازار 
ارز و کنترل انتظارات در این بازار اســت 
که به گفته وی تاکنون ضعف شدید در 
ایــن بخش، به نظام ارزی کشــور ضربه 

سنگینی زده است.

  وسواس بیشتر در تخصیص ارز و 
بازگشت ارزهای صادراتی

اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهــران هم به 
 خبرنگار مــا گفت: امیدواریــم اروپا در 
دو ماه آینده، با خواسته های حق و قانونی 
ایــران همراهی کند، در غیر این صورت، 
نقل و انتقال ارزی ســخت تر خواهد شد. 
در هر صــورت در 60 روز پیش رو الزم 
است بازگشــت ارزهای صادراتی و نحوه 
تخصیــص ارزهای یارانه ای با وســواس 
بیشــتری از ســوی بانک مرکزی دنبال 

شود.
آلبرت بغوزیان بر این باور اســت که در 
روزهــای پیش رو تقاضاهــای جدید به 
بازار ارز تزریق خواهد شــد، اما نه لزوماً 
برای واردات، بلکه برای تبدیل ریال های 

موجود در جامعه به ارز.
وی از بانک مرکزی خواست منابع محدود 
ارزی کشور را در ماه های آینده به اهلش 
بســپارد و اجازه جوالن به واردکنندگان 
غیرواقعی را ندهد. بغوزیان گفت: تزریق 
بی تأمل ارز به بــازار به هیچ وجه توصیه 
نمی شــود، چرا که بازارســازی هایی که 
منابع ارزی کشــور را هــدف گرفته اند 

همچنان قوی است.  

صادرات  ظرفیت  درصد   ۸0
ایرانی  مهندسی  شرکت های 

به عراق رفته است 
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران با بیــان اینکه بخش زیادی از ظرفیت 
فنی و مهندسی شرکت های ایرانی در عراق 
مانــده و کمک به این شــرکت ها، به معنی 
کمک به صادرات فنی و مهندســی اســت، 
افزود: امــروز ۸0 درصد ظرفیــت صادرات 
فنی و مهندســی ایران در صحنه جهانی، به 
عراق رفته و نجات این شرکت ها، نجات کل 
خدمات فنی و مهندســی است که ظرفیت 

عظیم ۳۵ میلیارد دالری دارد.

گرانی خرما به دلیل عملکرد 
نامطلوب دستگاه های نظارتی 
رئیس انجمن ملی خرما گفت: گرانی خرما 
در مبدأ متناســب با تورم کشــور بوده، اما 
گرانی اخیر خرما در مقصد به دلیل عملکرد 
نامطلوب دستگاه های نظارتی است. محسن 
رشید فرخی بیان کرد: در زمینه گرانی خرما 
باید بررســی کنیم که ایــن گرانی در مبدأ 
صورت گرفته یــا در مقصد. وی افزود: خرما 
به دست زحمتکش ترین قشر جامعه یعنی 
نخلداران تولید می شود و اگر قیمت در مبدأ 
افزایش یافته باشد متناسب با تورم کشور بوده 

و بیشتر از حد افزایش نیافته است.

با  مهر  شرایط خرید مسکن 
تسهیالت صندوق یکم 

مدیر امور اعتباری بانک مســکن، شــروط 
استفاده از تسهیالت صندوق یکم برای خرید 
مسکن مهر را اعالم و گفت: اعضای صندوق 
پس انداز مســکن یکم کــه متقاضی خرید 
 مســکن مهر در شــهرهای جدید هستند، 
می تواننــد برای اخذ تســهیالت خود اقدام 
کنند. محمدحسن علمداری گفت: متقاضیانی 
که در صنــدوق پس انداز مســکن یکم در 
کالنشــهرها ثبت نام کرده اند، پس از تطبیق 
ســقف تســهیالت خود با سقف تسهیالت 
پرداختی در شــهرهای جدید باید برای اخذ 

تسهیالت خود اقدام کنند.

خبر
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هنوز ابزاری برای 
کنترل سفته بازی 
در بازار ارز نداریم، 
بنابراین مهم ترین 
ابزارها برای این 
کار، حواله، اوراق و 
یا حساب های ارزی 
 است تا مردم 
بر مبنای آن در 
بازار مبادالت آتی 
ارز فعال شوند

بــــــــرش

سیاست های ارزی بعد از اقدام متقابل ایران چگونه باید باشد

دوره وسواس در تخصیص ارز

((آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ا﹇﹑م و ﹡︀ده ﹨︀ی دا﹝﹩ ))
﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م و ﹡︀ده ﹨︀ی دا﹝﹩ ︗︡ول  ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری︮ 
زــ︣ را از ︵︣ــ﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡ ﹜ــ︢ا از ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
 ١٣٩٨/٠٢/٢٩ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ــ︣ را︡ارک ز﹞ ︡د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ ︳وا︗︡ ︫ــ︣ا
﹑ک ۴ ار︨︀ل   ︎(﹩︀﹀﹋) ︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ٣١﹫  ︠-︡آدرس: ﹝︪ــ ﹤ ︧ــ︐﹥︋  ︀﹋️ در︋  در︎ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ده و ر︨﹫︡ در﹢﹝﹡

﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 
١- وار︤ ﹝︺︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ 
︋﹥ ﹡︀م ﹝﹣︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ﹇︡س ر︲﹢ی(︗️ در︀﹁️ ︫﹠︀︨ــ﹥ ︎︣دا︠ــ️ ︋︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س 

 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀
٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️ و ا︮﹏ ︋︣﹎﹥ آ﹡︀﹜﹫︤ ﹡︀ده ﹨︀. 

٣- ︑︭﹢︣ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︔︊️ ︫︣﹋️ و آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️.
﹢رت                              ــ︣ا︳ ﹋﹫﹀ــ﹩ و ︑︀﹫︡ ﹁﹠﹩ ﹝﹢︨︧ــ﹥︮  ︦ از ا︣از︫  ــ︣ط ︑﹙﹫ــ﹥ و︎   ︫﹤ ︣︠ــ︡ ﹡ــ︀ده ﹨︀︋ 

﹝﹩ ︢︎︣د .
﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۶و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۱
۷۱
۳

توضيحاتمقدار(تن)نهادهرديفتوضيحاتمقدار(تن)نهادهرديف

طبق فرمول سفارشى70مكمل دامى گاو شيرى18داخلى يا وارداتى2500جو1

طبق فرمول سفارشى35مكمل دامى تليسه و خشك19داخلى يا وارداتى2500ذرت دانه اى2

طبق فرمول سفارشى20ويتامين اى سلنيوم20داخلى يا وارداتى2000سبوس گندم3

داخلى6000تفاله خشك چغندر21داخلى1000تخم پنبه4

داخلى1000مالس 22داخلى يا وارداتى1000كنجاله سويا5

داخلى يا وارداتى200گلوتن ذرت23وارداتى150پودر چربى6

داخلى20سولفات مس24خالص داخلى120پودر ماهى7

وارداتى500تفاله گندم25وارداتى2000كنجاله كلزا8

وارداتى10پيش ساز گلوكز26وارداتى200دانه كتان9

داخلى يا وارداتى5000پرس يونجه خشك27داخلى50جوش شيرين10

داخلى10دستمال كاغذى28داخلى300فول فت سويا11

داخلى20مكمل آنيونى29وارداتى20توكسين بايندر12

داخلى15دى كلسيم فسفات30داخلى300پودر گوشت13

وارداتى1مخمر31داخلى30اكسيد منيزيم14

داخلى100بنتونيت32داخلى يا وارداتى1000كنجاله گلرنگ15

وارداتى500كنجاله تخم پنبه33داخلى30مايع يده16

داخلى5000يونجه چاپرى34داخلى40اوره17

آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای(﹡﹢︋️ دوم)
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ا︋﹠﹫﹥ ︨︀ل ١٣٩٨ از ︀︋ ️︨︣﹁ ﹅︊︵ را ﹏︡ان در ﹡︷︣ دارد ︎︣وژه ﹨︀ی ذ﹝﹨ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ا︨︐︀ن ︹︀﹠︮ ،﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︣اث﹫﹞ ﹏﹋ اداره
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (SETADIRAN.IR)︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹍︢ارد. ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ا︨ــ️ ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︀︋︡ دارای ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ا︋﹠﹫﹥ 

.︡﹠︫︀ ﹢د︗﹥︋  ︣﹡︀﹝﹥ و︋  از︨︀ز﹝︀ن︋ 

رديف
قرارداداعتبارتضمين(ريال)برآورد(ريال)عنوان پروژه

مدت

1
انجام عمليات كفسازى معابر 
روستاى ملحمدره اسد آباد
(2098003192000001)

4،349،664،652
220،000،000

اوراق خزانه با                                     
سر رسيد1398/06/27

فهرست بهائى
2ماه

2
انجام عمليات كفسازى روستاى 

مانيزان شهرستان مالير
(2098003192000002)

3،794،708،422190،000،000
اوراق خزانه اسالمى باسررسيد 

1398/06/27
2ماهفهرست بهائى

ــ︡ه ︡ا﹇﹏ ︑︀ ٣ ﹝︀ه از︑︀ر ارا﹥ ا︻︐︊︀ر دا︫ــ︐﹥   ︫﹤ارا ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ︡︀  ︋﹤﹋) ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋   ︮﹤ ــ︡ه︋  ︀ ﹝︊﹙︼ درج︫  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︴︀︋﹅︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞  .١ 
︋︀︫︡) ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ٢١٧٢۶٢۵۶٠۶٠٠٧ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ا︣ان ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢.﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: از ︑︀ر ١٣٩٨/٠٢/٢١ از ︨︀︻️ ١٢:٠٠ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠٢/٢۴ ︑︀ ︨︀︻️ ١٢:٠٠ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
 ٣.﹝﹙️ ارا﹥ ( ︋︀ر﹎︢اری) ︎︀﹋️ ﹨︀ : از ︑︀ر ١٣٩٨/٠٢/٢۴ از ︨︀︻️ ١٢:٠٠ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠٣/٠۴ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٠٠    ︠﹢ا﹨︡︋﹢د.   

 ﹞.۴﹏ ︑︧﹙﹫﹛ ︎︀﹋️ ا﹜︿ (︮︣﹁︀ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی) : د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ﹨﹞︡ان.
 ۵.︑︀ر ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٠۵ راس ︨︀︻️ ٠٨:٣٠ ︊︮ در د﹁︐︣ ﹝︡︣﹋﹏ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

۴۵٧٧۶٧:﹩﹎(م ا﹜︿ ١٩۵)  ︫﹠︀︨﹥ آ
 ۶.﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار: ﹨﹞︡ان ﹝﹫︡ان ︗︀د- ︠﹫︀︋︀ن ︻︀رف ﹇︤و -﹩﹠︀ر راه ﹡︷︣ی- ︋︀غ ﹡︷︣ی- وا︡ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀ن.     

اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ا︨︐︀ن ﹨﹞︡ان

/ع
۹۸
۰۱
۶۲
۱

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای
 ( ︫﹞︀ره ۶٠٠/٣٩٢٢-٩٨/٢/١٧ ) ﹡﹢︋️ دوم 

︣︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹝︀﹡︧﹞︀ن ۴ و ۶ ا︖︑ ️︗ ︘﹠﹫︤ و راه ا﹡︡ازی   ︠﹤ شركت آب و فاضالب استان فارس در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️︋ 
ــ︡ه در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را از ︵︣﹅ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ا﹇︡ام  ︀ه ﹨︀ی ︗︡︡ ا﹜﹀︣ ︵︊﹅ ﹝︪ــ︭︀ت درج︫ 

.︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︺ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت︋   ︫️︗ از ﹋﹙﹫﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︻︣︲﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن . ︡︀﹝﹡
.︫︡︀ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ٢٠٩٨٠٠۵۶۶٩٠٠٠٠٠٩ ﹝﹩︋  ︡ه در︨  *︫﹞︀ره آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج︫ 

 www.setadiran.ir ا︠︢ ا︨﹠︀د : ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس ﹏﹞*
︣﹋️ آب و  ﹥ وا︡ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫  ﹫︪﹠︀دات :︋︀ر﹎︢اری در︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ وار︨ــ︀ل ﹋﹏ ﹝︡ارک︋  *﹝﹏ ︑︧ــ﹙﹫﹛︎ 
 ️﹚﹞ ﹟︣︠ک ۴٠۶ ︵︊﹆﹥ اول *آ﹢﹚  ︋، ﹩﹡︀︊ ﹫︀︋︀ن︨  ﹙﹢ار ﹇︡و︨﹩ ︾︣︋﹩ ، ﹡︊︩︠  ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︫﹫︣از﹝﹫︡ان ﹝︴︣ی ، ا︋︐︡ای︋ 

٠٢/٢٨/ ٩٨ ﹤︊﹠ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️:︫  ︣︠︡ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨ 
٩٨/٠٣/١٢ ﹤︊﹠︪﹊ ︀ن و﹇️ اداری روز︀ ﹫︪﹠︀د ات:︎  *︑︀ر︀﹡ ﹩  ﹇︊﹢ل︎ 
︀﹋︀ت ، ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ٠٣/١٣/ ٩٨  ︎﹩︀︪﹎ن ︋︀ز﹢﹫︧﹫﹝﹋ ︀ر︑*

︣ر︨﹫︡ ٩٨و٩٩)  ︨︀ر︑ ﹤ ︤ا﹡﹥ ا︨﹑﹝﹩︋  *ا︻︐︊︀رات ︵︣ح از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ ﹝﹫︊︀︫︡. (ا︨﹠︀د︠ 
*﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ٩٨٠٫٧٣٠٫٠٠٠ ر︀ل (︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ در و︗﹥ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ﹁︀رس)

﹠︀م   ︋٢۴٠٠٠٨٠۶٠٣١٧۵ ﹤︨︀﹠ ︺︊﹥ ﹝﹫︡ان ﹝︺﹙﹛ ﹋︫︡   ︫️﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹞︀ره ١۵٢٨٩٣۶۴٠۴︋  ﹥ ︧︀ب︫   ︋︤︀ل ( وارا︨﹠︀د ٢٠٠٫٠٠٠ ر ️﹝﹫﹇ *
︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ﹁︀رس)

﹢د ﹝︴﹙﹆︀ ︑︣︑﹫︉  ︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏︫  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ ﹝︪ــ︣وط ، ﹝︡وش و︎   ︎﹤  ︋ *
ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
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عقیــل رحمانــی: در پــی رصدهای 
شبانه روزی نیروهای مقاومت بسیج مشهد 
یــک واحد تولیدی که با اســتفاده از انواع 
ضایعات غیربهداشتی نظیر نان کپک زده، 
روغن های خوراکی استفاده شده در اغذیه ها، 
پفک های بی نام و نشان و... درحوالی مشهد 
خوراک دام تقلبی تولید می کرد شناسایی و 
پس از حضور کارشناسان معاونت بازرسی 
سازمان صمت اســتان و بررسی ماجرا، با 
دســتور معاون دادســتان ناحیه 2 مشهد 

محل تخلف پلمب شد.

 هوشیاری به موقع بسیج و لو رفتن 
تخلفی عجیب

نیروهای مقاومت بسیج مشهد چند روز پیش 
اطالعاتی کســب کردند که بررسی اولیه آن 
مشــخص می کرد روزانه و بــه صورت مداوم 
تعدادی خــودرو وانت محموله هــای روغن 
سوخته خوراکی، ضایعات کیک، نان خشک 
و... را به یک واحد تولید خوراک دام در حوالی 

سد کارده منتقل و آنجا تخلیه می کنند.
از همین رو موضوع به دستگاه قضایی منعکس 
و در پــی آن معاون دادســتان و سرپرســت 
دادسرای ناحیه 2 مشــهد دستور داد ضمن 
انجام تحقیقات تکمیلی توسط نیروهای بسیج، 

کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت 
خراسان رضوی هم همراه با نیروهای بسیجی 
به محل عزیمت و اقدامات کارشناسی مورد نیاز 

را در این باره صورت دهند.

  تولید خوراک دام با ضایعات!
پس از کسب دستور قضایی چند تیم عملیاتی 
نیروی مقاومت بســیج به همراه کارشناسان 
ســازمان صمت اســتان به محل مراجعه و 
پــس از ورود به محوطه واحد تولیدی پرده از 
سودجویی های صورت گرفته در زمینه تولید 

خوراک دام به شیوه ای عجیب برداشته شد.

مشاهدات عینی کارشناسان معاونت بازرسی 
ســازمان صنعت،معدن و تجارت اســتان 
گویای این موضوع بود که عامل این اقدام 
انواع پفک های بی نام و نشــان، روغن های 
ســوخته خوراکی در احجام مختلف، انواع 
نان کپک زده، پوســت بادام هندی، پودر 
پنیر غیربهداشتی و بی هویت، خمیر ترش 
و ضایعــات ســوخته کیک را به وســیله 

خودروهای وانت به محل منتقل می کند.
در ادامه هم تمامی اقالم ذکر شــده با هم 
مخلوط و برای آنکه ماجرا لو نرود در نهایت 
به خوراک دام تقلبی مقداری کاه و کنجاله 

افزوده و محصول مذکور را با عنوان خوراک 
دام و در کیسه های 25 کیلویی بسته بندی 

و راهی بازار می کند!

  ماجرای روغن های سوخته چه بود؟
از ســوی دیگر اقدامات کارشناســی نشان 
می داد که روغن های ســوخته دپو شــده 
در محل به احتمال زیاد توســط عامل این 
اقدام که مورد شناســایی قرار گرفته بود از 
رستوران ها، اغذیه ها و... جمع آوری و به محل 
منتقل و در چرخه تولید خوراک دام تقلبی با 

دیگر مواد مخلوط می شد.
در همین رابطه مهدی مقدســی؛ کارشناس 
مسئول معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضوی به قدس گفت: با 
روشن شدن ماجرای تولید خوراک دام تقلبی 
توسط فرد ســودجویی که به اسم تولید این 
محصول مورد نیاز دامداران، انواع محصوالت 
غیربهداشــتی و آلوده را بــا هم مخلوط و آن 
را راهــی بازار می کرد، جمــع بندی اقدامات 
میدانی کارشناسان به اطالع معاون دادستان 
و سرپرســت ناحیه 2 مشهد رسید که در پی 
آن هم با دستور مقام قضایی محل پلمب و فرد 
متخلف در ادامه همراه با تنظیم پرونده تولید 

محصول تقلبی به دادسرا معرفی شد.

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

۴۰ تا ۵۰ درصد مردم از بیماری فشار خون خود اطالعی ندارند    خانه ملت: وزیر بهداشت و درمان از آغاز طرح بسیج ملی کنترل فشارخون باال از ۲۷ اردیبهشت ماه خبر داد و افزایش آگاهی مردم 
از فشار خون و اثرات سوء آن را از اهداف این طرح برشمرد. سعید نمکی با بیان اینکه این طرح خانه به خانه نیست و بزودی جزئیات آن به مردم ارائه می شود، گفت: ۴۰ تا ۵۰ درصد مردم از بیماری فشار خون 

خود اطالعی ندارند.

نواختن زنگ هشدار به مسئوالن آموزش و پرورش 
فرمان» اتاق فکر نشاط مدارس« در دست کیست؟

 جامعه/ جواد صبوحی  روزی 
وزیــر می گفت ۱۰ ســال پیش 
وقتی بــرای بازدید به کشــوری 
که از حیــث فرهنــگ، تمدن و 
زیربناهای حکومتــی و اقتصادی 
از ما عقب تر اســت  کیلومترهــا 
رفتــه بــوده، دانش آموزانی را در 
آن مدرســه دیده که زنده بودند، 

زندگی می کردند و خالصه شــور و اشتیاق در کالس درسشان موج می زد.  
بطحایی آن روز با تکرار این موضوع که »مدرسه پادگان نیست« از رفتارهای 
ســختگیرانه ای می گفت که به قول او با آن، تمام احساسات کودکانه را در 

وجود دانش آموزانمان می کشیم!
واقعیتــی که البته قابل کتمان نبود و برای بســیاری  بخشــی از روزهای 

مالل آور کودکی و دوران تحصیل را تداعی می کرد.

  بی فکری اتاق فکر نشاط افزایی 
همین اشــاره و تأکیدهــای پس از آن بود که کار را به تشــکیل »اتاق فکر 
نشــاط افزایی در مدارس« کشــاند؛ گامی که به قول علیرضا کاظمی؛ معاون 
پرورشی آموزش و پرورش باید برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در فضای 
مدارس برداشته می شد اما گویا در همان ابتدای کار به بیراهه رفت و دایره 
مفهوم »نشــاط« را به پخش آهنگ های تند و رقص و آواز در فضای مدرسه 
محدود کرد. کاظمی در اســفندماه ســال گذشته در واکنش به انتشار چند 
کلیپ در فضای مجازی که دانش آموزان را در مدارس با آهنگ نشان می داد، 
گفته بود: »ما در حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی، اصاًل این گونه نیست که 
به سمت موســیقی برای ایجاد نشاط برویم. ما ایجاد یک فضای معنوی در 
مدرسه را یک فعالیت نشاط آور می دانیم، فعالیت گروهی و توسعه تشکل ها 
را یک فعالیت نشاط  آور می دانیم، چرا ظلم می کنیم و فعالیت های نشاط  آور 
را بــه موســیقی و آهنگ محدود می کنیــم. گاهی اوقات یــک ناهنجاری 
در مدرســه می بینید مثاًل یک موســیقی در مدرســه پخش شده و بچه ها 

می رقصند، کجای آن شادی است؟ این شادی نیست«.
این اظهارات از یک سو و اتاق فکری که »کاظمی« از راه اندازی آن می گفت 
برای بسیاری تردیدی باقی نگذاشت که مدیران این وزارتخانه آستین همت 
بــاال زده اند تا کاری کارســتان آن هم با در نظــر گرفتن تمامی مالحظات 
تربیتــی در مــدارس انجام دهند اما انتشــار کلیپ مشــکوک آهنگ یک 
خواننده زیرزمینی با ادبیات نامناســب آن و همخوانی همزمان و هماهنگ 
دانش آموزان و البته مشارکت معلمان در آن این شائبه را ایجاد کرد که گویا 
فرمان اتاق فکر نشــاط افزایی مدارس از دســت مدیران آن خارج شده و به 

بیراهه می رود.
درست مثل لجبازی مافیای کنکور با آموزش و پرورش که سرانجام کار را به 
جایی رســاند تا چندی پیش بطحایی اعتراف کند توان مقابله با این مافیا را 
ندارد و یا مثل اجرای ســند 2۰3۰ که هنوز هم چگونگی مقابله با آن برای 

بسیاری تار و مبهم است.

  فریب یا نفوذ؟!
گرچــه بطحایی در واکنش توییتــری خود به انتشــار همزمان کلیپ های 
مشکوک از چندین مدرسه به ذکر عبارت »فریب یا نفوذ؟!« اکتفا کرد اما در 
اظهار نظری دیگر با اشــاره به اینکه هدف دشمن بی اعتماد کردن مردم به 
آموزش و پرورش و معلمان است تأکید نمود که: باید در فرایندهای آموزش 
و پرورش دقت بیشتری داشته باشیم ضمن آنکه سه متخصص را نیز مأمور 

کرد تا ریشه تولید این کلیپ های بی نام و نشان را مشخص کنند.
این در حالی اســت که علیرضا کاظمی؛ معاون پرورشــی و فرهنگی معتقد 
است نظارت بر بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه در کشور و ۱5 درصد دانش آموزی 
کــه در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند به حجم زیادی نیرو نیاز دارد و 
در این میان ممکن اســت برخی مدارس خطاهایی کنند که نمی توان آن را 

به حساب آموزش و پرورش گذاشت.
در حالی که مسئوالن آموزش و پرورش با این اظهار نظرها تالش می کنند 
ســهم این وزارتخانه را در ماجرای اخیر کم اهمیت نشــان دهند، اما برخی 
همچــون علی مطهری؛ نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شــورای 
اســالمی به گونــه ای دیگر به ماجرا نگاه می کننــد. وی در واکنش به این 
موضــوع می گوید: وزیر آموزش و پرورش باید پاســخگو بوده و مدیران این 
گونه مدارس که در مدرســه آن ها اقدام به چنین مواردی می شود نیز باید 

برکنار شوند. 
سیداحســان قاضی زاده هاشمی؛ عضو کمیسیون فرهنگی نیز از احضار وزیر 
آموزش و پرورش به مجلس به واســطه پخش ترانه های مبتذل در برخی از 
مدارس خبر می دهد و تأکید می کند: »اگر یک و یا چند مدرســه این ترانه 
را به بهانه روز معلم و شــادی دانش آموزان پخش می کردند، شــاید می شد 
موضوع را تحمل کرد، اما پخش گســترده ترانه مستهجن که مربوط به یک 
خواننده خارج نشین است، شائبه هایی را در ذهن ایجاد می کند که شاید این 

اقدام هماهنگ شده بوده است!«.
قاضی زاده هاشــمی می گوید: شــخصاً در جلســه ای که به همین منظور با 
حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیســیون فرهنگی برگزار خواهد شد، از 
وزیر پرســش خواهم کرد که به چه علت شــاهد این رفتار ضد فرهنگی در 
مدارس و آن هم به صورت گســترده بودیــم و نهادهای فرهنگی و نظارتی 

آموزش و پرورش چرا سکوت کرده اند؟.

  خلبانان بطحایی
دو سال پیش وقتی دســتورعمل انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ابالغ و 
وارد فاز اجرایی خود شــد، امید به اینکه مدیران انتخاب شــده در مدارس، 
ضمن برخورداری از تخصص و تعهد الزم، توان بیشــتری را برای نظارت بر 
این مجموعه و جلوگیری از پیاده شدن اهدافی همچون اجرای سند 2۰3۰ 
خواهند داشــت، تصور اجرای برنامه ای هماهنگ آن هم با حضور مسئوالن 
چند مدرســه دور از انتظار می نمود بویژه آنکــه روزی بطحایی با تأکید بر 
نقش نظارتی مدیران مدارس گفته بود: »مدیر مدرسه مانند خلبانی است که 
باید تشخیص پرواز هواپیما را بدهد و هرکسی دستور دهد نباید گوش کند 
چرا که مسئولیت با آن هایی است که شرایط مدرسه، کالس و دانش آموزان 

را می شناسند و ما فقط پشتیبان مدرسه هستیم«.
بگذریــم حاال صرف نظر از توپی که این روزها با انتشــار این چند کلیپ در 
زمین این وزارتخانه به این ســو و آن ســو پاس داده می شود و خلبانانی که 
درست پریدن را نمی دانند و یا مدیرانی که کنترل اتاق فکر آن ها از دستشان 
خارج شــده، بهتر آن نیســت که وزیر ضمن مشــخص کردن سهم خود و 
دیگران در ماجرای اخیر، از تدابیر مؤثرتری بگوید که بتواند ظرف نشاط در 

مدارس را به شیوه معقول تر و منطقی تری پر کند. 

گزارش خبری

خبر

 در تهران اتفاق افتاد

یک کشته و 9 زخمی 
 در پی انفجار 

یک واحد مسکونی

خط قرمز

جام جم: سخنگوی ســازمان آتش نشانی از 
کشته و زخمی شــدن ۱۰ نفر بر اثر انفجار 

شدید در خیابان استاد نجات الهی خبر داد.
جالل ملکی اظهار داشــت: در ساعت ۰3:۱۶ 
بامداد روز گذشته صدای انفجار شدیدی در 
خیابان اســتاد نجات الهی شنیده و بالفاصله 
توسط شهروندان با سامانه ۱25 تماس گرفته 

شد و محل دقیق حادثه اعالم شد.
وی با بیان اینکه تیم های امدادی سه ایستگاه 
با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شدند، 
ادامه داد: محل حادثه یک ســاختمان ســه 
طبقه مســکونی بود که بر اثر انفجار شدید 
محل، آتش سوزی و شعله ور شدن بخش هایی 

از ساختمان را در پی داشت.
سخنگوی ســازمان آتش نشانی گفت: شدت 

انفجار به حدی بود که قسمت های زیادی از 
دیوار، سقف ، در و پنجره های  منزل تخریب 
شده بود و حتی به منازلی که در ضلع شرقی 
و غربی این ساختمان ســاخته شده بودند 

نیزخسارت هایی بر اثر ریزش آوار وارد شد.
ملکی با بیان اینکه اطالعات اولیه حاکی از 
این بود که در ســاختمان منفجر شده پنج 
نفر حضور داشــتند، خاطرنشان کرد: این 
افراد در لحظات اولیه عملیات پیدا شده و از 
محل خارج شدند.از سوی دیگر آتش نشانان 
بــا تالش فراوان آتش بر افروخته شــده را 

خاموش کردند.
وی ادامه داد: در ساختمانی که در ضلع شرقی 
کانون حادثه قرار داشت مردی مسن گرفتار و 
مصدوم شده بود که  توسط آتش نشانان خارج 

و به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
وی ادامــه داد: همچنیــن در ضلع غربی و 
ساختمان دیگر نیز چهار نفر به دلیل ریزش 
آوار محبوس شــده بودند و قادر به خروج از 
محل نبودند که سه نفر از این افراد با کمک 
آتش نشــانان خارج و تحویل عوامل اورژانس 
شدند.کمی بعد یک زن حدود۴۰ ساله هم از 
زیر آوار خارج شد که متأسفانه با تأیید عوامل 
اورژانس مشخص شــد جان خود را از دست 

داده است.
سخنگوی سازمان آتش نشــانی خاطرنشان 
کرد: دراین حادثه ۹ نفر مصدوم شــده و یک 
نفر هم جان خود را از دست داد. علت دقیق 
این حادثه نیز همچنان از سوی کارشناسان 

در دست بررسی است.

خبر

 جامعه/ اعظم طیرانی  هشــت ســال 
پیش به پیشــنهاد مرکز پژوهشــی میراث 
 مکتوب و با تصویب شورای فرهنگ عمومی، 
روز ۱۹ اردیبهشت همزمان با روز بزرگداشت 
شیخ کلینی با عنوان »روز اسناد ملی و میراث 
مکتوب« برای درج در تقویم به تصویب رسید 
تا شاید با نگاهی دقیق تر از گذشته، پاسداران 
حریم فرهنگ کشــورمان اهمیت میراث بر 
جای مانده از متن فرهنگ این مرز و بوم را به 

جامعه متذکر شوند.
این روز را فرصت مغتنمی برای گفت و گو با 
حجت االسالم ســید جالل حسینی؛ رئیس 
ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی قرار دادیم تا ویژگی های 

این مرکز را از زبان وی بشنویم.

کتابخانه و مرکز اسناد ملی آستان   
به سایر مراکز  قدس رضوی نســبت 

مشابه چه ویژگی ها و امتیازاتی دارد؟
کتابخانــه آســتان قدس رضوی با منشــأ 
هزینه ای از محــل موقوفات، با یک عنوان و 
ده ها عملکرد مشتمل بر بیش از 5۰ کتابخانه 
در کل کشور اســت. یکی از مهم ترین این 
عملکردها در حوزه آرشیو و مدیریت اسناد 
اســت. با توجه به وجود هزاران برگ ســند 
تاریخی مربوط به تشــکیالت اداری و مالی 
آستان قدس رضوی در کتابخانه آستان قدس 
زمینه ها و خمیر مایه اصلی ایجاد مرکز اسناد 

در کتابخانه فراهم شد. 
بیشترین اســناد منطقه ای در ایران در دوره 
قاجاریه مربوط به جنوب خراسان است که 
دارای 2۰۰ هزار برگ می باشــد. مرکز اسناد 
آســتان قدس تنها مرکز دارنــده واحدهای 
تخصصی مطالعاتی در کشور است که شامل 
واحد اســناد الکترونیک، وقــف، مطالعات 
خاندانی، انقالب اســالمی و سندشناســی 
می شــود و تنها مرکزی است که اسناد را با 
نمایه ســازی کلیدواژه ای و به صورت نمایه 
تمام متن از طریق وب در اختیار پژوهشگران 

قرار می دهد. 
اســناد دوره صفویه در ایران شامل 7۰ هزار 
صفحه، دوره افشــاریه 32 هــزار صفحه و 
اسناد پزشــکی قدیمی ایران بیش از 5۰۰۰ 
برگ می شود. در کتابخانه تخصصی تاریخ و 
کتابخانه تخصصی مطبوعات نیز که در این 
مرکز قرار دارند، بیش از 8 میلیون صفحه از 

این اسناد دیجیتال سازی شده است. 

عالوه بر این به منظور دســتیابی 
برنامه های  به مرجعیــت علمــی 
ویــژه ای طراحــی شــده اســت. 
برنامه هایــی مثــل تــالش برای 
جمع آوری و مستندســازی اسناد 
فعالیت های شــیعیان در  تاریخی 

خارج از کشور، ایجاد شبکه آرشیوی اماکن 
مقدســه شــیعه در ایران، معرفی حرم به 
عنوان بزرگ ترین مرکــز تاریخ خاندانی در 
دنیا، تخصصی ســازی خدمات آرشــیوی، 
مستندسازی اســناد وقفی موقوفات آستان 
قدس، ایجاد تخصصی ترین واحد مطالعات 
محلــی انقالب اســالمی در ایــران، ایجاد 
بزرگ ترین آرشیو نشریات اسالمی در ایران، 
ایجاد بزرگ ترین آرشــیو اســناد سادات در 
ایران که فعال ترین مرکز ســند شناسی در 

ایران است.

 چه نوع اســنادی در این مجموعه 
نگهداری می شود؟

بیش از ۱۴ میلیون برگ ســند مختلف در 
مرکز اسناد نگهداری می شود که بخش عمده 
این اسناد مربوط به تشکیالت اداری و مالی 
آستان قدس رضوی از ســال ۹8۴ هجری 
قمری تا پایان دوره پهلوی است. از مجموع 
این اســناد 7۰۰ هزار برگ ســند اهدایی و 
5۰۰ هزار برگ اســناد خریداری شده است 
که موضوعات اسناد اهدایی و خریداری شامل 
اســناد مربوط به روابط مالک و زارع و نظام 
ارباب رعیتی ایران و اســناد قشــون نظامی 
ایــران در دوره قاجــار، مصالحه های مبایعه 
اجاره نامه ها و اســناد عرفی و شرعی، اسناد 
دیوانی، اسناد سلطانی مانند احکام و فرامین و 
ارقام و سندهای منحصر به فردی که از لحاظ 

تذهیب  مانند  زیباشــناختی 
مجدول طالکوبی و اســتفاده 
از شنگرف الجورد و آرایه های 
مختلف در زیباسازی محوطه 
فیزیکی اســناد بــه کار رفته 
اســت. از نظر محتوایی اسناد 
نیز موضوعات بکری در زمینه های مختلف 
برای پژوهشگران و دانشجویان در مجموعه 
اسناد موجود است که دانشجویان رشته های 
مختلف برای انتخاب موضوع پایان نامه ارشد 
و رساله دکترای تخصصی خود می توانند با 
تکیه بر این اسناد از پروپوزال های مناسب و 

مطالب دست اول استفاده کنند.
همچنین در این مجموعه ۱۴ میلیون برگ 
سند،2۰ هزار ساعت مصاحبه تاریخ شفاهی 
با محوریت آســتان قدس،تاریخ مشــهد و 
خراسان و ۱۱2 هزار عکس آنالوگ و دیجیتال 
در زمینه حرم، تاریخ آستان قدس، مشهد و 

خراسان نگهداری می شود.

مجموعه  این  اسناد  قدیمی ترین  از   
برایمان بگویید؟

در یکــی از رونمایی های ســه شــنبه های 
فرهنگی بیش از ۱۰ ســند بــا قدمت قرن 
۶ تا ۹ قدیمی ترین اســناد موجود در مرکز 
اســناد کتابخانه رونمایی شــد. این اسناد 
کهن ترین اســناد آرشیوی کشور مربوط به 
دوره سلجوقیان است که دارای خط تعلیق 

و سیاقی قدیم می باشد.
پنج برگ از این اسناد با موضوع دریافت خراج 
دیوانی از منطقه اسفراین و نیشابور و مربوط 
به پرداخت حق الزحمه دو مقنی کرمانی است. 
عالوه بر این، اسنادی قدیمی از مشهد وجود 
دارد که عمدتاً در قالب اسناد شرعی و خرید 

و فروش ملک و زمین و اعالم رســید وجه 
است. در این اسناد می توان استفاده از کلمات 
و اصطالحات مالــی و دیوانی و فعالیت های 
زنان در حوزه خانوادگی، اقتصادی، مالکیت 
مالی و اقتصادی زن در جامعه ایرانی در طول 
تاریخ گذشــته را یافت. همچنین  مجموعه 
اسناد صفویه با 7۰ هزار، افشاریه با 32 هزار و 
قاجاریه با بیش از 7۰۰ هزار برگ قدیمی ترین 

اسناد این  مجموعه است.

 برای نگهداری این اسناد چه تدابیری 
باید اندیشید؟

نگهداری اســناد کاری تخصصی و با شرایط 
خاص خودش اســت. تنوع منابع آرشیوی، 
تفاوت نوع نگهداری و شرایط نگهداری ایجاب 
می کند که بهترین و مطلوب ترین شــرایط 
از نظر دمــا و رطوبت و دوری از آالینده های 
زیســت محیطی، نــور، میکــروب زدایی و 
اسیدزدایی، قرنطینه منابع در مواد اسیدی 
مخصوص دفع حشرات و مضرات برای اسناد 

و سایر مواد آرشیوی ایجاد شود.

 چه شــرایط محیطی را 
این  نگهــداری  برای  باید 

اسناد فراهم کرد؟
اســتفاده از محیــط و دمای 
مناســب با توجه به نوع منابع 
برای نگهداری این اسناد حائز 
اهمیت است. به عنوان نمونه 
برای اسناد مکتوب دمای ۱8 تا 
22 درجه و رطوبت 3۰ تا 35 
درصد، برای عکس ها و نگاتیو ها 
تا دمای پنج تا هشــت درجه 
و برای نوارهای فیلم هشــت 
میلیمتری و۱۶ و35 میلیمتری 
قدیم دمــای دو تا پنج درجه 

استفاده می شود.

 حفظ و نگهداری اسناد چقدر هزینه 
در بردارد؟ 

در برخــی مــوارد هزینه نگهــداری منابع 
آرشیوی از هزینه تهیه و انتقال یا خرید یک 
منبع بسیار بیشــتر است. اما به دلیل ارزش 
محتوایی منابع آرشیوی صرف هر گونه هزینه 
برای پایداری دائم و نگهداری سالم منابع هر 
چقدر زیاد هم باشد ضروری است و ارزشمند 

محسوب می شود. 

گفت و گو با رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به بهانه » روز اسناد ملی و میراث مکتوب«

اینجا 14 میلیون برگ سند نگهداری می شود

مرکز اسناد آستان 
قدس تنها مرکزی 

است که اسناد 
را با نمایه سازی 
کلیدواژه ای و به 

صورت نمایه تمام 
متن از طریق 
وب در اختیار 

پژوهشگران قرار 
می دهد

بــــــرش

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی:
مرز خسروی برای اربعین98 

بازگشایی می شود

مهر: سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی، 
جزئیات تصمیم گیری برای هرچه بهتر برگزار 

شدن مراسم معنوی اربعین ۹8 را اعالم کرد.
شــهریار حیدری گفت: با رایگان شدن هزینه 
ویزا احتمال می دهیم تعداد زائران نســبت به 
سال گذشــته افزایش پیدا کند و تا جایی که 
دولت عراق امکان پذیرش زائران را داشته باشد 
و بتواند زائران را مدیریت کند ما آمادگی داریم 
تا تمامی کارهایی را که برای خروج زائران الزم 

است، انجام دهیم.
حیــدری با اشــاره به بازگشــایی مجدد مرز 
خسروی برای اربعین امسال گفت: شرایط مرز 
خسروی کم کم به بهره برداری نزدیک می شود 
و تقریباً وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شــده 
اســت، بنا بر رصدهای ما این مرز ان شاءاهلل تا 

اربعین برای عبور زائران بازگشایی می شود.

معاون حقوقی وزیر علوم خبر داد
ورود ضابطان قضایی دانشگاه ها 

به پدیده پایان نامه فروشی

ایرنا: معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، 
تحقیقات و فنــاوری از معرفی کارشناســان 
دانشگاه ها به عنوان ضابطان قضایی برای مقابله 
با پدیده پایان نامه فروشــی در خارج از محیط 
دانشــگاه های زیرمجموعه این وزارتخانه خبر 
داد. حسین سیمایی صراف گفت: وزارت علوم 
فراخوانی به دانشــگاه ها مبنی بر معرفی یک 

کارشناس به عنوان ضابط قضایی ارسال کرد. 
ســیمایی صراف افزود: پس از ارسال فهرست 
کامل این اشــخاص، دادســتانی بــرای آن ها 
دوره های آموزشی برگزار و کارت ضابط  قضایی 
صادر می کند. ارائه گــزارش ضابطان قضایی 
دانشگاه ها در مورد تقلب علمی به دادستانی، در 
حکم گزارش مأمور قضایی ارزش پیدا می کند.  
وی اظهار کرد: این ضابطان از تمام دانشگاه های 
کشور فعال می شوند و این بار معرفی ضابطان 
قضایــی محدود به تهران و چند شــهر بزرگ 
نیست، بلکه تمام دانشــگاه های زیرمجموعه 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید ضابط خود 

را به وزارت علوم معرفی کنند. 

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد
 استفاده غیرقانونی از 

 لوگوی  این سازمان 
در تبلیغات ماهواره ای

ایســنا: ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو 
گفت: مجــوزی برای اســتفاده از لوگوی این 
 ســازمان برای تبلیغ هیچ  یــک از محصوالت 
سالمت   محور در شبکه های ماهواره ای فارسی  
زبان صادر نشــده است. شهرام شعیبی عنوان 
کرد: شــبکه های ماهواره ای با سو ءاستفاده از 
مجوزهای بهداشــتی ملی و بین المللی مانند 
تأییدیه های WHO، FDA وزارت بهداشت 
و ســازمان غذا و دارو؛ محصوالت آرایشــی، 
بهداشتی و مکمل هایی را تبلیغ می کنند که 
برخی از آن ها ممکن است فاقد اصالت تولید 
بوده و حتی تقلبی باشند که مصرف آن ها برای 

سالمت مصرف کنندگان مخاطره آمیز است.

رئیس دانشگاه آزاد:
 هیچ یک از واحدهای این 

دانشگاه را تعطیل نمی کنیم
مهر: رئیس دانشگاه آزاد اعالم کرد: هیچ یک 
از واحدهای دانشگاه آزاد را تعطیل نخواهیم 
کرد. ما اعتقاد داریم واحدهای دانشــگاه در 
هر شهری که هســتند باید به حیات خود 
ادامه دهند. محمدمهدی طهرانچی با اشاره 
به جلســه روز گذشته با وزارت علوم درباره 
تجمیع و یــا بعضاً جمــع آوری واحدهای 
کوچک دانشگاه آزاد در شهرستان ها، گفت: 
هیچ یک از واحدهای دانشگاه آزاد را تعطیل 
نخواهیم کرد بلکــه در مأموریت واحدها و 
متناسب سازی آن ها با اقتصاد شهری که در 
آن قرار دارند سیاست های توسعه ای به کار 

می گیریم.
وی افزود: ما اعتقاد داریم، دانشــگاه در هر 
شهر که هست حتماً باید باشد، ولی نبایستی 

جدا از شهر عمل کند.

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

با هوشیاری نیروی مقاومت بسیج و کارشناسان سازمان صمت خراسان رضوی یک واحد متخلف  لو رفت

تولید خوراک دام با نان کپک زده و روغن سوخته!

خط قرمز

مدیرکل برنامه ریزی وزارت علوم:
چهار رشته پرطرفدار، 1000 دانشگاه مجری دارد

ایرنا: مدیــرکل دفتر برنامه ریزی 
علــوم،  وزارت  عالــی  آمــوزش 
تحقیقــات و فناوری، گفت: چهار 
رشته پرطرفدار داوطلبان ورود به 
دانشگاه ها، ۱۰۰۰ دانشگاه مجری 

دارد. 
محمدرضا آهنچیــان اظهار کرد: 
برخی رشــته ها ماننــد معماری، 

حسابداری، حقوق و روان شناسی پرطرفدار هستند و ۱۰۰۰ دانشگاه مجری 
در کشــور دارند، اما اجرای برخی برنامه های درسی مانند آب و هواشناسی 
یا خاک شناســی و مهندسی نساجی در کشــور محدود است و تنها چهار 

دانشگاه مجری این برنامه های درسی هستند. 
وی درباره تعداد برنامه های درسی موجود در وزارت علوم، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر 28۰۰ برنامه درســی موجود اســت اما فعال نیست، چرا که 

نیازمند مجری در دانشگاه هاست.
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روزنامـه صبـح ایـران

 تحریم های هسته ای جدید آمریکا در واقع برگشت به توافق سعدآباد است   قدس آنالین: محمدجواد جمالی گفت: دولت آمریکا با اعمال محدودیت های تازه علیه برنامه هسته ای کشورمان از 
خط قرمز ایران در برجام که همانا غنی سازی و برنامه هسته ای است، عبور کرد. در شرایط کنونی جمهوری اسالمی باید به دنبال از سرگیری اقداماتی باشد که پیش از برجام انجام می داد و همان اقدامات موجب 

شد که گروه 1+5 پای میز مذاکره بیاید. وی خاطر نشان کرد:تحریم های هسته ای جدید آمریکا در واقع برگشت به توافق سعدآباد است.

s i y a s y @ q u d s o n l i n e . i r
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

راهپیمایی حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی 
روز جمعه برگزار می شود

سیاست: شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با اشــاره بــه بدعهدی و غیر 
قابل اعتماد بودن سردمداران خون آشــام آمریکا و هم پیمانانشان، از مردم 
انقالبی و همیشــه در صحنه ایران اســالمی دعوت کرد تا پس از اقامه نماز 
عبادی سیاسی جمعه بیستم اردیبهشت ماه 1398 همزمان در سراسر کشور 
با حضــور در راهپیمایی حمایت خود را از بیانیه شــورای عالی امنیت ملی 

اعالم نمایند. 
متن اطالعیه به شــرح زیر است: »بسم اهلل الرحمن الرحیم، مذاکرات هسته ای با 
کشورهای موسوم به 1+5 و توافق برجام اثبات  کننده حسن نیت ایران اسالمی در 
عرصه بین المللی و بیانگر بی تعهدی، بدعهدی و غیر قابل اعتماد بودن سردمداران 
خون آشام آمریکا و هم پیمانان اروپایی شیطان بزرگ است، گذشت چندین سال 
از توافقنامه برنامه جامع مشــترک و پایبندی دقیق ایران به تعهدات حداکثری 
با خروج رذیالنه آمریکای پلید از برجام و بدقولی وقیحانه کشــورهای اروپایی نه 
تنها هیچ مشکلی از مشــکالت قبلی حل نشد، بلکه با اقدامات ضد بشری و به 
مصداق عینی جنایت  ضد انســانی دشمن  ضمن تشدید تحریم های ظالمانه در 
حوزه های اقتصادی، فرهنگی و روانی آرایش جنگی شــکل گرفته و آحاد ملت 
سلحشــور و غیور ایران را هدف قرار داده است که به توفیق الهی ملت مقاوم با 
وجود همه ســختی ها و تنگناهای ناشی از تحریم های ظالمانه و ضعف مدیریت 
داخلی با حفظ وحدت و انســجام ملی و حضور پرشــورتر از قبل در صحنه بر 
سختی ها فائق آمده و با شکست سنگین دیگری دشمن را به خاک مذلت خواهد 
نشاند. بنابراین در همین رابطه از مردم شریف، متدین و مقاوم ایران اسالمی برای 
شــرکت در راهپیمایی سراسری نمایش پشتوانه مردمی تصمیم اخیر مسئوالن 
نظام و بیانیه شــورای عالی امنیت ملی که مقابله به مثل حداقلی در برابر نقض 
عهد و بدقولی های طرفین مذاکره می باشد، دعوت می نماید. این راهپیمایی قرار 
است جمعه بیـســتم اردیــبهشــت مـاه 1398 پـس از اقامه نـماز عــبادیـ  
ســیاســی جمـعـه در ســراســر کشـــور و در تهران از درب اصلی دانـشــگاه 

تـهـران به سـمت میــدان انقالب برگزار شود«.

سرلشکر سالمی: 
دشمنان دیگر توان و ظرفیتی برای فعال کردن ندارند

ســپاه نیوز: سردار سرلشــکر حسین 
ســالمی، فرمانــده کل ســپاه در آیین 
تکریم و معارفه معاون بازرسی سپاه که 
دیروز برگزار شــد، با تبریک فرارسیدن 
ماه میهمانی خدا و ضرورت بهره مندی 
هر چه بهتر و بیشــتر از این ایام مبارک 
بویژه در مأنوس شدن با قرآن، به تقابل 
اســتکبار جهانی با انقالب اســالمی اشاره و اظهار داشــت: دشمنان انقالب 
اســالمی امروز آرایش جنگی همــه جانبه ای را در عرصه هــای اقتصادی ، 

فرهنگی، اجتماعی و... و نه الزاماً فیزیکی علیه ما گرفته اند. 
وی افزود: دشمن همه ظرفیت های الزم از ارعاب و تهدید نظامی تا تحریم اقتصادی 
و عملیات روانی را با هدف القای ناامیدی و شکستن استقامت و عزم راسخ نظام و 
ملت ایران در پیگیری اهداف و آرمان های بلند خود به کار بسته و رسالت سنگین 

امروز ما این است که راه های غلبه را بردشمن ببندیم. 
سرلشــکر سالمی با تأکید بر اینکه ســپاه امروز سپاهی در قامت شکست دادن 
دشــمنی با ائتالف جهانی اســت، گفت: رسالت ســپاه ناامید کردن دشمن در 
دستیابی به اهداف و توطئه های شوم خود علیه انقالب اسالمی و ملت ایران است 

که بحمداهلل تاکنون نیز این مهم به بهترین شکل صورت گرفته است. 
وی با بیان اینکه پیشــانی جنگی نظام در تمامی ابعاد گسترش یافته است، 
خاطرنشــان کرد: دشمنان ما بیش از هر زمانی خسته، افسرده، ناامید و ناکام 
هســتند، اما تهدید را رها نکرده و هر گذرگاهی از عرصه اقتصادی و عملیات 
روانی تا ناامن سازی مرزها را به میدان مقابله با جمهوری اسالمی ایران مبدل 
کرده اند، امروز در اوج تقابل با اســتکبار قرار داریم و دشــمنان دیگر توان و 

ظرفیتی برای فعال کردن ندارند. 
فرمانده کل ســپاه با تأکید بر اینکه باید تمــام زوایای دفاع را محکم کنیم، 
گفت: برخورداری از رهبری حکیم، الهی و دشمن شناس که از عمق تفکر و 
نیات دشــمنان آگاه هستند و انقالب را در پیچیده ترین شرایط و سخت ترین 
موقعیت ها در برابر دشــمنان هدایت کرده اند، اطمینان قلبی و ایمان حقیقی 

برای ما ایجاد می کند. 
وی با بیان اینکه ســپاه امروز باید متناســب با پیچیدگی ها و رشد موقعیت، 
هوشمند، قوی، مؤمن، مجهز و مسلط در میدان باقی بماند، تصریح کرد: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی عمود خیمه دفاع از انقالب، نظام و کشور و لنگرگاه 
آرامش و ثبات جامعه برابر امواج متالطم دشــمن اســت. سپاه دژ مستحکم 
دفاع از اسالم و ایران اسالمی بوده و بسیار مسلط، ماهر، با امید، قوی و بدون 

هراس از دشمن ایستاده و در میدان است. 
سرلشــکر ســالمی در پایان از معاونت بازرســی به عنوان چشم بینای سپاه 
نســبت به حقایــق و واقعیت های درونی که کمک شــایانی به حفظ هویت 
حقیقی این نهاد مقدس می کند، نام برد. بنا بر این گزارش، در این مراسم با 
قدردانی از تالش ها و زحمات سردار ربیعی در مدت تصدی مسئولیت، سردار 

رضا سلیمانی به سمت معاونت بازرسی سپاه منصوب شد.

واکنش اژه ای به ادعاهای آمریکایی ها
با کدام ناو می خواهند مردم ایران را به هراس بیندازند؟

ایسنا: معاون اول قوه قضائیه با اشاره به 
حضور ناو آمریکایی در منطقه و مباحث 
مطرح شده پیرامون آن، گفت: مردم به 

این حرف ها و تهدیدها توجه نکنند. 
حجت االســالم غالمحســین محسنی 
اژه ای در مراسم تودیع و معارفه رؤسای 
ســازمان پزشکی قانونی که صبح دیروز 
برگزار شــد، ضمن تبریک فرا رســیدن ماه رمضان اظهار کرد: مردم مجاهد، 
شــهیدپرور، متدین و انقالبــی و تجربه یافته در طول ۴۰ ســال از میادین 
مختلف، جنگ دفاع مقدس، جنگ تحریم، تبلیغات فراوان و گسترده از صدها 
شبکه ماهواره ای و تلویزیونی و بلندگوهای مختلف از چه می ترسند؟ ۴۰ سال 
از این آزمایش رو ســفید درآمدند و نه تنها شکســت نخوردند، پیروزمندانه 
قدم به جلو برداشتند. با کدام ناو می خواهند این مردم را به هراس بیندازند؟ 
این مردم روزه دار و صبور و با اســتقامت را با کدام تحریم می خواهند از پای 
در بیاورند. به گفته خودشــان می خواهند تحریم فلــج کننده ای را به ایران 
تحمیل کنند. این مردم زینبی را با کدام تهدید و تبلیغ می خواهند بترسانند 

و ناامید کنند؟ 
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: ما با صدای بلند اعالم می کنیم خوشحالیم 
کســانی که با جنگ های نیابتی به سراغ منطقه ما آمدند، امروز خود به عیان 
می خواهنــد به میدان بیایند، البته بعید می دانــم، از جبهه مقاومت گریزان 
هستند. غزه تنها یک باریکه در کنار دریا به خود اختصاص داده است و همان 
اسرائیل و صهیونیست در مقابل آن درمانده است و ناگزیر می شود به شرایط 
تــن دهد و آتش بس اعــالم می کند. آن وقت می خواهد بــا جبهه مقاومت 
منطقه روبه رو شود؟ بسم اهلل. متوجه باشند با که روبه رو هستند. این سینه ها 
آماده روبه رو شــدن با دشمن اصلی اســت. مردان بزرگ از اینکه بخواهند با 
انســان های ضعیف روبه رو شوند ابا دارند. امروز ایران هماورد خود را قدرت و 
شــیران بزرگ می داند. مردم به این حرف هــا و تهدیدها توجه نکنند. نیروی 
هوایی و دریایی و زمینی و نیروی ســپاه قدرت طلب و قدرتمند و شــهادت 
طلــب را ببینید. به اختالف نظرها نگاه نکنید. شــیطان بزرگ بداند همه ما 
در مورد دشــمن خارجی و شیطان بزرگ در مقابل کشور یکپارچه و یکصدا 
هســتیم. ملت ما در مقابل تهدیدهای خارجی می ایستد. اگر می خواهند این 
مردم را بشناسند به ۴۰ سال گذشته نگاه کنند. شرق و غرب همه توان خود 
را در ابتدای پیروزی انقالب برای مقابله با ما به کار گرفتند. شما در آن زمان 
همه توان خود را به کار گرفتید و این مقابله را امتحان کردید. جنگ خارجی 
و داخلی تــان مگــر نبود که با اذناب خود فروخته تــان در هر منطقه انفجار 
ایجاد می کردید؟ چه نتیجه ای گرفتید؟ مردم ما آب دیده تر شدند. بله شهید 
بهشــتی را گرفتید جوان ها را گرفتید و مــا تأثر می خوریم، اما این مردم هم 

مقاوم تر شدند و هم جلو آمدند.

گفت وگوی قدس آنالین با مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسالمی انگلیس درباره شیخ زکزاکی

شیخ زکزاکی مرا یاد امام خمینی w  می انداخت

گزارش خبری

 مسعود بصیری:  زندگی و سرگذشت 
شــیخ زکزاکی یکی از درس آموزترین 
زندگی های بشــری برای کســانی اســت که 
می خواهند ایستادگی و مقاومت را فراگرفته و 
آن را تجربه کنند. زکزاکی که اکنون 66 سال از 
عمرش می گذرد، به نماد مقاومت اســالمی در 
آفریقا بدل شده و اکنون میلیون ها مسلمان در 
نیجریه و دیگر کشورهای آفریقایی او را همراهی 
می کنند. حدود سه ســال و نیم پیش، ارتش 
نیجریه به بهانه واهی به محل زندگی و حسینیه 
او حمله کرد که در نتیجه آن حدود 1۰۰۰ نفر 
از یاران شیخ کشته شده و خود و همسرش نیز 
بشدت زخمی شــدند. زکزاکی 9 فرزند داشته 
است که فقط ســه نفر آن ها- دو دختر و یک 
پســر- باقی مانده انــد و بقیــه در این حمله 
وحشــیانه و دیگر حمالت ارتــش نیجریه به 
شهادت رسیده اند. وی اکنون بعد از سه سال و 
نیم توانســته است با یک تیم پزشکی خارجی 
دیدار کند و عکسی از این دیدار منتشر شده که 
دکتر شــجره، رئیس کمیســیون حقوق بشر 
انگلســتان را در کنــار وی نشــان می دهــد. 
خوشبختانه توانســتیم گفت و گویی را با دکتر 
مسعود شجره درباره مالقاتش با شیخ زکزاکی و 
مشاهداتش از وضعیت نیجریه داشته باشیم که 

در ادامه می خوانید.

 آقای دکتر شــما توانســتید با شیخ 
دیداری داشته باشــید. خب این خیلی 
اتفاق مهمی اســت که یک تیم پزشکی 
بتواند شیخ زکزاکی را ببیند و معاینه کند. 
ممکن است توضیحاتی درباره این دیدار و 

چگونگی انجام آن بدهید؟
تقریباً سه ســال و هفت ماه است که از حمله 
وحشیانه ای که در زاریا از طرف پلیس و ارتش 
نیجریه علیه شیخ زکزاکی و یارانش انجام شد 
می گذرد و متأسفانه در آن حمله وحشیانه حدود 
1۰۰۰ نفر از نمایندگان و یاران شیخ به همراه 
سه پسر ایشان به شــهادت رسیدند و خواهر 
ایشــان هم زنده در آتش ســوخت. خود شیخ 
و همســر او هم در آن زمان گلوله های زیادی 
خوردند که عکس های منتشــر شــده از آن  ها 
وضعیت وخیمی را برایشان نمایش می دهد به 
نحوی که خیلی ها فکر می کردند این ها کشته 
شــده اند. اما جالب اینجاست که بعد از حدود 
یک سال از این واقعه دادگاه عالی نیجریه حکم 
به آزادی شیخ و همسرش و جبران خسارت ها 
داد اما سیســتم امنیتی این کشور بیش از دو 
سال است که از آزاد کردن شیخ حتی با وجود 

حکــم آزادی او اجتناب می کند. آن ها توجیه 
می کنند که آزاد نکردن شیخ برای حفاظت از 
جان اوست اما دادگاه عالی نیجریه این توجیه را 
نپذیرفته و بر حکم آزادی تأکید کرده است. در 
این مدت مقامات نیجریه اجازه نداده بودند که 
پزشکان دیگر کشورها یا پزشک شیخ زکزاکی 
از ایشــان عیادت کند ولی حدود دو ماه پیش 
در دادگاهی اعالم شــد که ایشان می توانند با 
دکترهایی که خودشان بخواهند درباره سالمتی 
خود صحبت کــرده و مورد معاینه قرار گیرند. 
از آن موقع ما شــروع به برنامه ریزی برای اعزام 
چند متخصص به نیجریه کردیم ولی متأسفانه 
به دلیل مشــکالتی که بود این کار کمی طول 
کشید و سرانجام یک تیم متخصص برای سفر 
به نیجریه آماده شــد ولی وقتی به این کشور 
رســیدیم عماًل ما را برای دسترسی به شیخ و 

همسرش ناامید کردند.

 مگر شما مجوز قانونی الزم را نداشتید؟
چرا داشتیم. ما ویزای کشور نیجریه را گرفتیم 
اما دستگاه امنیتی اول گفت باید با شما صحبت 
کنیــم و بعد گفتند امکان دیدار شــیخ وجود 
نــدارد. بعد از این مردم بــه خیابان ها آمدند و 
دســت به تجمع در مقابل مجلس این کشور 
زدند و رســانه ها فشــار آوردند تا اینکه برای 
نخستین بار شیخ و همسرش توانستند توسط 
یک تیم متخصص خودشان مورد معاینه قرار 
بگیرند. آزمایشات زیادی انجام شد و یک چکاپ 
کامل انجام شــد اما متأسفانه وضعیت بینایی 
آقای زکزاکی خوب نیســت. یک چشم ایشان 
کامل تخلیه شده و چشم دیگر هم بیش از 2۰ 
درصد بینایی ندارد. هنوز یک گلوله در شــکم 
خانم ایشان وجود دارد و ترکش هایی در بدن هر 
دو وجود دارد. چند تیر به بدن شیخ و همسرش 
اصابت کرده بود که از بدن آن ها خارج شده اند 
اما خانم ایشــان می گفت برخی از گلوله ها در 
ابتدای حادثه بدون بیهوشی از بدن ایشان خارج 
شده است. پاهای خانم زکزاکی باید فوراً عمل 
شود چون ایشان با ویلچر حرکت می کند و اصاًل 

امکان راه رفتن برایشان وجود ندارد.

 روحیــه این دو چگونه اســت؟ آیا از 
وضعیت موجود خسته شده اند؟

ببینید روحیــه این آقا و خانــم واقعاً عجیب 
اســت. اصاًل باورپذیر نیست و من وقتی ایشان 
را می دیدم همواره به یاد امام راحل می افتادم. 
آن ها از هیچ چیزی نمی ترسند و حرف هایشان 
را با قــدرت بیــان می کنند و ایــن مأموران 

اطالعاتی هســتند که از آن ها می ترســند. در 
نیجریه هم اوضاع عجیب است. شاید باور نکنید 
اما در نیجریه مــردم پنج روز کاری در خیابان 
تظاهــرات می کنند آن هم نه چند نفر یا چند 
صد نفر بلکه هزاران نفر. آن ها هر روز به خیابان 
می آیند و خواســتار حکومت اسالمی و آزادی 
شیخ زکزاکی هستند. جالب اینجاست که گاهی 
ارتش این کشور به سمت آن ها تیراندازی کرده 
و عده ای را هم می کشد اما تظاهرات کنندگان 
بازهــم به کار خــود ادامه می دهنــد. یکی از 
تظاهرات کننــدگان به من می گفت ما هر روز 
که به تظاهرات می آییم با نیت شهادت می آییم.

 گروه های داخلی نیجریه با این جریان 
مخالفتی ندارند؟

من با خیلی از آن ها اعم از ســنی و مســیحی 
صحبــت کردم. آن ها هم شــیخ را قبول دارند. 
وی زندگی ساده ای داشته و 6 فرزندش را در راه 
آرمانش و خداوند فدا کرده است. آن ها می گویند 
او مرد خوبی اســت که دروغ نمی گوید و برای 
هدفش ایستادگی کرده است. او تمام زندگی اش 
را فدا کرده است و واقعاً یک انسان عجیبی است. 
مــن با او که صحبت می کــردم نکته جالبی را 
گفت. وی اظهار داشت: ببین آدم های خوب زیاد 
هستند. کسانی که کار خیر می کنند یا مدرسه و 
بیمارستان می سازند و از درآمد حاللشان خرج 
مردم می کنند اما من با آن ها متفاوتم. من باید 
مقابل طاغوت بایستم. باید احکام شرع در جامعه 
اجرا شود. وظیفه من ساخت مدرسه و انجام امور 
خیر که خیلی ها در دنیا انجام می دهند، نیست. 
وظیفه من ایستادگی مقابل طاغوت و پیاده کردن 
اسالم است. روحیه آن ها خیلی عجیب باالست. 

اهداف الهی آن ها خیلی عجیب است.

  گویا جمعیــت زیادی هــم آن ها را 
همراهی می کند؟

بله. خیلی زیاد. در مراسم اربعین الاقل 5 میلیون 
نفر جمعیت به زاریا می آیند. یا تجمعات دیگر 
این ها بسیار عجیب و زیاد است. یکی از مقامات 
نیجریه به آن ها گفته بــود روز قدس را برگزار 
نکنید. اما شیخ زکزاکی افکار خیلی نزدیکی به 
امام خمینــی w دارد. صراحتاً می گوید تنها 
دولت مورد قبول ما دولتی اســت که به احکام 

الهی متصل باشد.

  شیخ االن در زندان است یا در محیط 
خاصی نگهداری می شود؟

ایشان در یک ساختمان امنیتی در یک محیط 

امنیتی اســت ولی با اینکه اطراف ما مأموران 
امنیتی با صورت های پوشیده و اسلحه حضور 
داشتند ایشان خیلی راحت صحبت می کرد و 
مأموران از شیخ می ترسیدند. ما خیلی سختی 
کشیدیم که به شیخ برسیم و به نظرم فقط کار 
خدا بود که ما به شیخ برسیم. البته همیشه همه 
چیز در دست خداســت اما این بار کاماًل قابل 
لمس بود و من می دانم تیم پزشکانی هم که با 
من همراه بودند خیلی متحول شدند. اما این را 
هم بگویم که شیخ امکان مالقات زیادی ندارد. 
گاهی با خانواده و فامیل دیدار می کنند. گاهی 
هم برخی افراد به ایشــان سر می زنند که این 
هم بیش از یک بار درماه نیست. بعضی وقت ها 
هم اجازه می دهند ایشان با  پسر یا دخترانشان 

تماس بگیرند.

 معالجه آیا در بیرون محیط امنیتی انجام 
خواهد شد ؟

گزارش ما تأکید دارد که ایشان باید فوراً برای 
ادامه درمان به کشــوری برود کــه از نیجریه 
پیشرفته تر باشــد اما هنوز هیچ چیز مشخص 
نیست. پیشنهاداتی برای انتقال ایشان به هند 
یا آفریقای جنوبی یا هلند مطرح شد اما هنوز 

تصمیمی گرفته نشده است. اما من می خواهم 
بگویم نگه داشتن شیخ در این وضعیت به نفع 

هیچ کس نیست.

 در نیجریه آیا به رســانه ها دسترسی 
داشتید؟

برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی هستند 
که بســیار اثر دارند. بخصوص آنجا و در آفریقا 
پرس تی وی خیلی محبوبیت دارد. آن ها اخبار 
ایران را به صورت ویــژه پیگیری می کنند اما 
شاید جالب باشد بدانید برخی ها که در انتخابات 
نیجریه شــرکت کرده بودند بــرای اینکه رأی 
بیاورند عکس هایی از خودشان در ایران منتشر 

می کردند.

 آیا با مقامات دولتی نیجریه هم درباره 
شیخ زکزاکی صحبت کردید؟

نه . ما بــا رئیس دســتگاه امنیتی گفت  وگو 
کردیم چون شــیخ در زندان امنیتی است و 
این دستگاه امنیتی است که درباره او تصمیم 
می گیرد. ولی به هر صورت فضا روشن است. 
دولــت نیجریه باید تصمیم بگیرد چون ادامه 

این روند به نفعش نیست.

سیاست
خبر

 گروه سیاسی/ آرش خلیل خانه  جمهوری 
اسالمی ایران اقدامات متقابل در برابر نقض برجام 
از سوی ایاالت متحده آمریکا را کلید زد و کاهش 
تعهدات و محدودیت های پذیرفته شده در توافق 
هســته ای را آغاز کرد.شــورای عالی امنیت ملی 
کشور روز گذشته در این راستا با صدور بیانیه ای 
مهم، کاهش تعهدات ایران و نادیده گرفتن برخی 
از محدودیت های توافق شده در برجام را در عمل 

به مواد 26 و 36 این توافق اعالم کرد.

 مهلت 60 روزه به 4+1
در بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشورمان که 
در نامه های جداگانه نیز از ســوی حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور و 
رئیس شورای عالی امنیت ملی به سران کشورهای 
عضو برجام اعالم شــده، ضمــن تأکید بر اینکه 
جمهوری اســالمی ایران در مرحله فعلی دیگر 
خود را متعهد بــه رعایِت محدودیت های مربوط 
بــه نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شــده و ذخایر 
آب سنگین نمی داند، به کشورهای باقیمانده در 
برجام 6۰ روز برای اجرای تعهدات خود بویژه در 
حوزه های بانکی و نفتی فرصت داده و تأکید شده 
است: هر زمان که خواسته های ایران تأمین شود؛ 
به همان میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده، 
از ســر گرفته خواهد شد، اما در غیر این صورت، 
جمهوری اسالمی ایران مرحله به مرحله تعهدات 

دیگری را متوقف خواهد کرد.
این بیانیه همچنین تأکید کرده است که چنانچه 
در ایــن مهلت کشــورهای مزبور قادر نباشــند 
مطالبــات  ایران را تأمین کنند، در مرحله بعدی 
جمهوری اســالمی ایران رعایت محدودیت های 
مربوط به سطح غنی ســازی اورانیوم و اقدامات 
مربوط به مدرن ســازی رآکتور آب سنگین اراک 
را نیز متوقف خواهد کرد. شــورای عالی امنیت 
ملی کشورمان همچنین به کشورهای باقیمانده 
در برجام اعالم کرده است که جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی دارد به مشورت های خود با اعضای 
باقیمانده برجام در تمامی سطوح ادامه دهد، اما 
همزمان هشدار داده است که نسبت به هر اقدام 
غیرمســئوالنه، از جمله ارجاع موضوع به شورای 
امنیت ملل متحد یا اِعمال تحریم های بیشــتر، 

واکنش قاطع و سریع نشان خواهد داد. 
رئیس جمهور نیز دیروز در جلســه هیئت دولت 

که همزمان با یکسالگی خروج 
آمریکا از برجام بود، با اشــاره 
بــه خواســت و تــالش رژیم 
صهیونیســتی، البــی آیپک و 
جریان افراطی و تندرو به قدرت 
رســیده در آمریکا برای بر هم 
زدن توافق هســته ای با ایران 
اظهار داشــت: گروه تندرویی 
که در داخل کاخ ســفید امروز 
بسیاری از امور را در دست دارد، 
حتی اختیار کار را از شــخص 
رئیس جمهور این کشور گرفته 

است.

 ایران در زمین آمریکا 
بازی نکرد

روحانی با اشاره به اینکه آمریکایی ها در پایان دی 
96 اعــالم کردند که از برجام خارج می شــوند و 
18 اردیبهشت سال 9۷ از برجام خارج شدند به 
امید آنکه به قول خودشان تابستانی آن چنانی و 
سپس 13آبانی به عنوان نقطه عطف و کریسمسی 
با حضور در ایــران پیش بینی کردند، بدون آنکه 

جشن چهلمین ســالگرد انقالب 
در این کشــور وجود داشته باشد، 
خاطرنشــان کرد: آمریکایی ها در 
تمامــی مراحل دچار شکســت 
شدند. آمریکا ابتدا می خواست با 
خــروج از برجام ایران را وادار کند 
که روز بعد از برجام خارج شود تا 
پرونده را به شورای امنیت ببرند و 
بار از دوش آمریکا برداشته و فشار 
بر ایران تشــدید شود، اما تدبیر و 
هوشمندی نظام ایران بر این بود 
که در ایــن دام نیفتد و در زمین 

آمریکا بازی نکرد.
رئیس جمهور با اشاره به درخواست 
اروپایی ها بــرای گرفتن مهلت از 
ایران به منظور جبران خروج آمریکا و پاسخ مثبت 
ایران، گفت: ما نمی خواهیم از برجام خارج شویم. 
امروز روز پایان برجام نیست، بلکه گام جدید در 
چارچوب برجام اســت. برجام در بندهای 26 و 
36 به ما حق داده است که اگر طرف مقابل تعهد 
خود را نقض کند، ما آن را در کمیسیون مشترک 
مطرح کنیم؛ آن کمیسیون تشکیل شده است، اما 

با وجود آنکه اروپا و دوستان ما تأکید کرده اند که 
خروج آمریکا را جبــران کرده و به تعهدات خود 
عمل می کنند، اما در مقام عمل شاهد آن نبوده ایم.

روحانی مشکل اروپایی ها را کدخدا دانستن آمریکا 
عنوان کرده و گفت: در حوزه سیاسی تا حدی این 
مشکل برطرف شده، اما در بخش اقتصاد شرکت ها 
و بانک هــای آن ها آمریکا را کدخدا می دانند. این 
تفکر نادرســت اســت که اجازه نمی دهد بخش 
اقتصادی آمریکا برای منافع اروپا و جهان تصمیم 

درست اتخاذ کند.
روحانی با اشــاره به مهلت 6۰ روزه شورای عالی 
امنیت ملی بــه 1+۴ برای عمل به تعهدات خود 
بویژه در حوزه بانکی و نفت، خاطرنشان کرد: در 
پایان 6۰ روز به نتیجه ای نرســیم، دو اقدام دیگر 
را آغاز می کنیم. در اقدام نخســت ما طبق برجام 
توافق کرده بودیم که سطح غنی سازی را در حد 
3.6 نگه داریم، ولی از آن به بعد دیگر سطحی در 
کار نخواهد بــود و از طرف دیگر در مورد رآکتور 
آب سنگین اراک نیز برنامه پیش از توافق برجام را 
ادامه می دهیم و اراک را تکمیل می کنیم. روحانی 
با بیان اینکه مردم بدانند ما از برجام خارج نشده ایم 
و برجام همچنان پابرجاست، اما امروز ما آن روی 

سکه برجام را نشان می دهیم؛ همان برجامی که 
به ما در بندهای 26 و 36  می گوید که در صورت 
تخلف طرف مقابل شما هم می توانید از تعهدات 
خود بکاهید.  روحانی خطاب به کشورهای دوست 
و پنج کشــور باقیمانده در برجام اظهار داشــت: 
جمهوری اسالمی ایران آماده مذاکره در چارچوب 
برجام است نه یک کلمه کم، نه یک کلمه اضافه؛ 
برجام همان برجام است و تغییری نمی کند و ما 
حاضریم برای اجرایی شدن بهتر آن و اجرا و شکل 
اجرایی تعهدات شــما پای میز مذاکره بنشینیم. 
امروز جمهوری اســالمی ایــران با زبان جدیدی 
مذاکره را آغاز کرده است؛ ما امروز میز مذاکره را 
ترک نکرده ایم، اما با زبان حقوقی با شــما سخن 
می گوییم. این در حالی اســت که دیروز بیشتر با 
زبان دوستانه و سیاســی با شما حرف می زدیم. 
راهی که امروز انتخاب کردیم راه جنگ نیســت، 
بلکه راه دیپلماسی است و من به عنوان کسی که 
در این مسئله آشنایی دارم و همچنین به عنوان 
نماینده ملت ایران به مردم ایران عرض می کنم راه 
امروز ما راه درگیری و جنگ با دنیا نیست، بلکه باز 

هم راه دیپلماسی است.

 صالحی: نیازی به انتقال و بازگرداندن  
ذخایر عمان وجود ندارد

دیروز علی اکبر صالحی نیز پس از سخنان رئیس 
جمهــور در جمع خبرنگاران با اشــاره به تالش 
آمریکا در اعمال تحریم های جدید هسته ای برای 
توقف غنی ســازی و تولید آب سنگین در ایران 
گفت: واکنش و پاســخ ایران به این اقدام نادیده 
گرفتن سقف معین شــده در برجام برای ذخیره 
اورانیوم و آب ســنگین بود. رئیس سازمان انرژی 
اتمی با تأکید بر اینکه اقدام ایران در راستای ایجاد 
توازن در تعهدات برجام است، خاطرنشان کرد: از 
امروز به بعد آب سنگین و اورانیوم تولید شده در 
کشور به فروش نخواهد رسید. این بدان معناست 
که دیگر ملزم به رعایت ســقف 3۰۰ کیلو برای 
اورانیوم غنی شــده 3.6۷ و همچنین سقف 13۰ 
تن برای آب ســنگین نیستیم و دیگر التزامی به 
رعایت این ســقف ها نداریم. صالحی در پاسخ به 
قدس در مورد ذخایر آب سنگین ایران در عمان 
هم گفت: نیازی به انتقال و بازگرداندن این ذخایر 
وجود ندارد، اما از این پس دیگر آب سنگینی به 

خارج منتقل و برای فروش عرضه نمی شود.

در بیانیه شورای عالی امنیت ملی و سخنان رئیس جمهور تأکید شد  

مهلت 60 روزه ایران  به بدعهدی غرب

 آمریکا ابتدا 
می خواست با 
خروج از برجام 
ایران را وادار کند 
که روز بعد از 
برجام خارج شود تا 
پرونده را به شورای 
امنیت ببرند و بار 
از دوش آمریکا 
برداشته و فشار بر 
ایران تشدید شود
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روزنامـه صبـح ایـرانآگهــى

افزایش تولید فوالد خوزستان در اوج تحریم باعث افتخار 
استان و کشور است

به مناســبت بزرگداشــت هفته بســیج کارگرى و روز جهانى کار و کارگر، مراســم 
تجلیــل از کارگران نمونه گروه فوالد خوزســتان، 11 اردیبهشــت مــاه 98 با حضور                                      
حجت االســالم والمســلمین حاجتى امام جمعه موقت اهواز و جمعى از مسئوالن و 

کارگران تالشگر فوالد خوزستان در مسجد مرکزى شرکت برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین حاجتى با اشاره به افزایش تولید شرکت فوالد خوزستان در 

اوج تحریم، این دستاورد را افتخارى بزرگ براى استان و کشور دانست.
امام جمعه موقت اهواز گفت: همیشه خاطره ى خوشى از حضور در میان فوالد مردان 
دارم؛ فــوالدى ها ثابت کرده اند در عرصه تولید و جهاد حضور پررنگى دارند و افزایش 
تولید این شرکت در این شرایط نشان دهنده همت بلند و تالش شبانه روزى کارگران 

این مجموعه بزرگ صنعتى است.
حاجتى ماه شــعبان را ماه مغفرت دانست و افزود: در این ماه درهاى توبه باز است و با 
تمسک به اهل بیت مى توان روح و جان را صیقل داد.دعاهاى این ماه، راه سعات را به 

ما نشان مى دهد.
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به تالش فوالد مردان در کمک رسانى به ساکنان مناطق 
سیل زده گفت: در سیل اخیر حس برادرى و مردانگى در میان مردم موج مى زد، جایى 
که کارکنان و مدیران فوالد خوزستان از همان لحظات اولیه بحران در کنار سیل زدگان 
قرار گرفتند و کارى کردند کارستان؛ طبخ و تهیه غذا، آب آشامیدنى، پوشاك، خشکبار، 
اهداى چادر مسافرتى، اقالم بهداشتى و شوینده، استقرار موکب حسینى، بسیج همگانى 
کلیه امکانات، تجهیزات و نیروى انسانى، اهداى دواطلبانه بخشى از حقوق کارگران به 
مردم ســیل زده و دهها  خدمت دیگر به مردم یعنى اوج ایثار، گذشــت، همدلى و در 
واقع اوج شــیعه گرى و این نشان از روحیه جهادى و انقالبى کارگران و مسئوالن فوالد 

خوزستان است.
امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: شــرکت فوالد خوزســتان در امر کمک رســانى به                    
سیل زدگان مایه مباهات استان شد، همچنین سیل امروز نشان داد جوانان غیرتمند ما 
از سراسر کشور همیشه براى مقابله آماده اند؛ دیروز در مقابل دشمن بعثى و امروز در 
مقابل سیل؛ از همه  جاى ایران آمدند، از شمال، جنوب، غرب و شرق و غیرت در جایى 
نمایان شد که جوانان غیور این مرز و بوم در مقابل سیل سینه خود را سپر کردند و مانع 
پیشروى آب شدند و زیر لب زمزمه مى کردند: اى آب هرچه باال بیایى ما باالتریم؛ و این 

همان شعار ما مى توانیم حضرت امام (ره) است.
وى با اشــاره به گرامیداشت روز کار و کارگر افزود: دشــمن شبانه  روز در حال ترویج 
فرهنگ غرب در کشــور است و شــبکه هاى ماهواره  اى فارســى زبان دائما در حال 
تشــویق مردم جامعه به دورى از مذهب هستند، اما عزم و اراده ملت عکس مطلب را 
ثابت مى کند؛ چرا که روز به روز وحدت میان ملت و نظام مقدس جمهورى اســالمى                                         
مستحکم تر مى شــود و حاصل آن شکوفایى دستاوردهاى کشور در عرصه هاى بین 
اللملى است؛ جایى که در نانو تکنولوژى، صنعت موشک سازى، ساخت پهپاد و صنایع 
پزشکى در میان ده کشور برتر دنیا قرار گرفته ایم و باید این نکته را در نظر بگیریم همه 

این موفقیت ها حاصل تالش کارگران و دلسوزان نظام است. 
حاجتى افزود: امروز ایران اسالمى از لحاظ امنیت، سیاست، علم و قدرت دفاعى سرآمد 
منطقه اســت؛ لذا باید تالش کنیم و عبارت ما مى توانیم را معنا ببخشــیم و با تالش 
کارگران، چرخه تولید و صنعت بیش از پیش رشد داشته باشد و در بعد اقتصادى نیز در 

میان کشورهاى صاحب نام قرار بگیریم. 
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شرکت فوالد خوزستان در راستاى حمایت هر چه بیشتر 
از سیل زدگان، 280 میلیارد ریال براى ترمیم مسیرهاى 
ارتباطى، اسکان ساکنان مناطق خسارت دیده، مسائل 
درمانى، آموزشى و فرهنگى، تامین اقالم اساسى و مورد 

نیاز این خانوارها هزینه نمود.
محمد کشــانى، مدیرعامل فوالد خوزستان با اعالم این 
مطلب افزود: مردم خطه  جنوب در مقابله با مشــکالت 
بزرگ، ترجمانى زیبا از جاودانگى، صبر و اســتقامت اند 
و خوزستان قلب همیشه تپنده  جمهورى اسالمى باقى 

خواهد ماند.
کشانى با اشاره به بروز سیالب اخیر و تالش مردم استان 
در مقابله با این بحران، صبر و استقامت آنان را مثال زدنى 
توصیف کرد و گفت: علیرغم خسارت هایى که سیالب 
بوجــود آورد، نکته قابل توجه همدلــى، ایثار و از خود 
گذشتگى مردمى بود که به یارى یکدیگر شتافتند و برگ 

زرینى بر افتخارات پایتخت جنگ تحمیلى افزودند.
کشانى افزود: افتخار ما این است که با جان و دل به این 
مردم شریف خدمت کنیم و در بروز چنین مشکالتى در 

کنارشان باشیم.
مدیرعامل فوالد خوزستان اظهار داشت: تمام تجهیزات، 
امکانات، ماشین آالت و نیروى انسانى را براى امدادرسانى 

به مناطق سیل زده بسیج کردیم و تا آبادانى کامل مناطق 
خسارت دیده لحظه اى درنگ نخواهیم کرد.

وى تاکید کرد: فوالد خوزســتان در کنار تولید پایدار و 
اشتغالى زایى براى جوانان منطقه، سعى نموده در حوزه 
مسئولیت هاى اجتماعى نیز سازمان سرآمد باشد، امروز 
نیز بهترین تکلیف در این حوزه، خدمت صادقانه به مردم 

سیل زده و خسارت دیده مى باشد.
کشــانى در ادامه افــزود: از بدو این حادثه با تشــکیل 
ستاد بحران شــرکت، اقدامات ضرورى براى شهروندان 
توســط یک تیم تخصصى، بررسى و شناسایى شد و در 
همین راســتا بیش از هزار چادر مسافرتى براى اسکان 
موقت مردم و بیست هزار تُن ســرباره جهت احداث و 
استحکام سازى ســیل بندها و جلوگیرى از طغیان آب 

رودخانه به مناطق ارسال نمودیم.
وى تصریح نمود: در کنــار تامین کلیه اقالم ضرورى و 
مورد نیاز شهروندان، موکب شــهداى فوالد خوزستان 
و مهمانســراى باشگاه فرهنگى ورزشى فوالد را بصورت 
شبانه روزى فعال نمودیم تا با طبخ غذاى گرم به تعداد 
بیش از ده هزار پرس در روز به یارى شــهروندان عزیز 
سیل زده بشتابیم و گوشه اى از فداکارى آنان را پاسخگو 

باشیم.

کشــانى تاکید داشــت: در کنار این اقدامات، مساله اى 
که براى ما حائز اهمیت بود موضوع بهداشــت و درمان 
ساکنان مناطق سیل زده بود و در همین راستا تیم  هاى 
تخصصى پزشــکى را در قالب گروه هاى جهادى به این 
مناطق اعزام نمودیم و با ویزیت رایگان و تامین دارو، گام 
مثبتى جهت حفظ سالمت شهروندان و بهداشت محیط 

برداشته شد.
وى ادامه داد: در حوزه فرهنگى و آموزشى نیز با اجراى 
برنامه هاى متنوع در مناطق و روســتاهاى ســیل زده 
ســعى در حفظ روحیه و ایجاد نشاط و امید به زندگى 
در ســاکنان داریم، همچنین با تامین ده ها چادر ویژه 
برگزارى کالس درس دانش آموزان، دغدغه معلمان عزیز 

مناطق سیل زده نیز رفع مى شود.
مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان سخنان خود گفت: 
همانطور که از نام فوالد خوزستان پیداست، این مجموعه 
متعلق به تمام مردم اســتان مى باشد و در امدادرسانى 
سعى نمودیم تمام شهرستان ها را تحت پوشش خدمات 
خود قــرار دهیم و ایــن اطمینان را به مردم شــریف 
خوزستان مى دهیم که تا رفع مشکالت بوجود آمده در 

کنارشان هستیم.

در راستاى ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى انجام شد

کمک 280 میلیارد ریالى فوالد خوزستان به مناطق سیل زده

9801718/س

 امام جمعه موقت اهواز در بازدید از موکب فوالد 
 خوزستان بیان کرد

امدادرسانى فوالد خوزستان یاد آور 
ستادهاى پشتیبانى دفاع مقدس است

امام جمعه موقت  المسلمین میراحمد رضا حاجتى،  و  حجت االسالم 
اهواز در بازدید از موکب فوالد خوزستان با ابراز خرسندى از تالش این 
شرکت براى کمک رسانى به ساکنان مناطق سیل زده گفت: تالش فوالد 
خوزستان یاد آور ایام دفاع مقدس و ستادهاى پشتیبانى آن دوران مى 

باشد که رنگ و بوى مردمى، خالصانه و مجاهدانه داشت.
به گزارش خبرنگار روابط عمومى، این بازدید با استقبال على محمدى، 
معاون منابع انسانى و امور اجتماعى و جمعى از مسئوالن فوالد خوزستان، 
ظهر چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 98 در موکب این شرکت انجام شد. 
حاجتى اظهار داشت: با توجه به اینکه نسبت به روزهاى آغاز سیالب، 
در برخى موارد حجم کمک رسانى ها کاهش یافته، بسیار جالب توجه 
است که ستاد بحران فوالد خوزستان با تمام توان به فعالیت خود ادامه 

مى دهد. 
امام جمعه موقت اهواز افزود: اگر این پشتیبانى و حضور در صحنه وجود 

نداشت، با بحران بزرگى مواجه مى شدیم. 
وى همچنین از فرآیند آماده سازى و بارگیرى بسته هاى ارزاق بازدید 
به  رسانى  کمک  در  شرکت  این  کارکنان  کوشش  و  تالش  از  و  نمود 

سیل زدگان تقدیر کرد.
فوالد  اجتماعى  امور  و  انسانى  منابع  معاون  محمدى،  على  ادامه  در 
با خبرنگار روابط عمومى اظهار داشت: شرکت  خوزستان در مصاحبه 
فوالد خوزستان در راستاى ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى و ارائه خدمات 
به شهروندان، تعداد 2000 بسته ارزاق به مناسبت هفته بسیج کارگرى 

و براى کمک به ساکنان مناطق سیل زده و محروم آماده سازى نمود.
وى افزود: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارك رمضان و لزوم کمک رسانى 
به ساکنان مناطق سیل زده و محروم شهرستان هاى حمیدیه و کارون 
و روستاهاى تابعه، بسته هاى ارزاق شامل: کیسه برنج، رب گوجه، آب  
لیمو، شکر، چاى، روغن، ماکارونى، خشکبار، تخم مرغ، مواد بهداشتى و 

شوینده آماده سازى، بارگیرى و به این مناطق ارسال خواهد شد.
با همکارى  بسته هاى حمایتى  آماده سازى  پایان گفت:  در  محمدى 
روابط عمومى،  بازرسى،  و  نظارت  اجتماعى،  امور  و  واحدهاى خدمات 
حوزه مقاومت بسیج شهید بقایى و حوزه بسیج خواهران منطقه قلعه 

چنعان انجام شده است.

 با همت معاونت منابع انسانى و امور اجتماعى فوالد 
 خوزستان انجام شد؛

خدمت جهادى ادامه دارد ...

ارائه خدمات درمانى و ویزیت ساکنان مناطق سیل زده مرحله دوم 
ویزیت  براى  دارو  و  درمانى  تجهیزات  همراه  به  پزشکى  گروه  اعزام 
قلعه  رایگان ساکنان شهرستان سیل زده کارون و منطقه  و درمان 

چنعان انجام شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومى، شرکت فوالد خوزستان در راستاى 
با هدف توجه به موضوع سالمت  ایفاى مسئولیت اجتماعى خود و 
شهروندان، 6 اردیبهشت ماه 98، یک گروه پزشکى را با حضور على 
فرد  توکل  مسعود  اجتماعى،  امور  و  انسانى  منابع  معاون  محمدى 
مدیر بهداشت، ایمنى و محیط زیست و حبیب اهللا رضایى مدیرعامل 
و  کارون  شهرستان  به   خوزستان  فوالد  ورزشى  فرهنگى  باشگاه 

روستاى قلعه چنعان اعزام نمود.
على محمدى در این باره گفت: خدمت رسانى به مردم شریف استان 
با  و  گردد  افتخار محسوب مى  یک  فوالد خوزستان  براى مجموعه 
توجه به بروز سیالب اخیر و نزدیک شدن به فصل گرما و همچنین 

وجود بیمارى هاى ناشى از سیل، یک گروه پزشکى را براى معاینه 
رایگان مردم محروم شهرستان کارون و منطقه قلعه چنعان به همراه 

تجهیزات درمانى و دارو اعزام نمودیم.
رسانى  امداد  براى  پزشکى،  گروه  یک  نیز  این  از  پیش  افزود:  وى 
سالمت  موضوع  گردید؛  اعزام  شادگان  زده  سیل  مناطق  مردم  به 
شهروندان براى ما بسیار حائز اهمیت است و اعزام گروه هاى پزشکى 

براى ویزیت و درمان ساکنان این مناطق ادامه خواهد داشت.
معاون منابع انسانى و امور اجتماعى فوالد خوزستان در پایان اظهار 
ارسال  شامل:  زده  مناطق سیل  به شهروندان  رسانى  داشت: کمک 
کلیه اقالم ضرورى و مورد نیاز، بازسازى محل هاى خسارت دیده، 
اعزام گروه هاى پزشکى و تامین دارو، اجراى برنامه هاى فرهنگى، 
توزیع غذاى گرم بهداشتى، آب آشامیدنى، پوشاك، اقالم بهداشتى، 
این  مطلوب  برقرارى شرایط  تا  و  است   ... و  مواد شوینده، خشکبار 

خدمات رسانى ادامه خواهد داشت.



 ترامپ به دنبال خلع سالح فلسطین

جزئیات کامل »معامله قرن« فاش شد!

خبر

 جهان  یک رسانه عبری زبان با استناد به سند درز 
جزئیات  صهیونیستی،  رژیم  خارجه  وزارت  از  یافته 
»معامله قرن« را فاش کرد که بر پایه این سند کشور 
»فلسطین جدید« بدون در اختیار داشتن ارتش و سالح 
تشکیل خواهد شد. به گزارش ایسنا، بر اساس نوشته 
روزنامه عبری زبان »یسرائیل هیوم« ، بندهای اصلی این 

طرح به شرح زیر است:
۱ـ توافق

توافقنامه ســه جانبــه ای میان رژیم صهیونیســتی،  
سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( و جنبش حماس 
امضا خواهد شــد که بر پایه آن کشور فلسطین تحت 
عنوان»فلسطین جدید« در اراضی کرانه باختری و نوار 
غزه تشــکیل می شود و شهرک های این مناطق نیز به 

اسرائیل داده خواهند شد.
۲ـ تخلیه زمین

کانون های شهرک سازی  کماکان تحت تسلط اسرائیل 
باقی خواهند ماند و شهرک های جدا افتاده نیز به آن ها 
ملحق خواهند شد و مســاحت کانون های شهرکی تا 

رسیدن به شهرک های جداافتاده گسترش می یابد.
۳ـ قدس

بر اساس این سند قدس تقسیم نخواهد شد و میان رژیم 
صهیونیستی و کشور فلسطین جدید مشترک می ماند. 
ســاکنان عرب از این شهر انتقال پیدا می کنند تا جزو 
اهالی فلسطین جدید شوند. شهرداری قدس نیز که زیر 
نظر رژیم صهیونیستی است، مسئول تمام اراضی قدس 
به اســتثنای بخش آموزش خواهد شد؛ چراکه بخش 
آموزش به عهده فلسطین جدید است و فلسطین جدید 
به شهرداری قدس مالیات ویژه مربوط به امالک و آب 
پرداخت می کند. بر پایه این بند، به یهودیان و اعراب نیز 
اجازه داده نخواهد شــد که خانه همدیگر را خریداری 
کنند و مناطق اضافی به قدس ملحق نخواهند شــد تا 
اماکن مقدس به همین شکل امروزی خود باقی بمانند.

۴ـ غزه
مصــر با هدف ایجاد کارخانه، فــرودگاه و اماکنی برای 
مبادالت تجاری و کشــاورزی اراضی را به فلســطین 
می دهد، اما به فلســطینیان اجازه داده نخواهد شد تا 
در این اراضی ساکن شوند. یک اتوبان بین غزه و کرانه 

باختری ساخته خواهد شد.
۵ـ کشورهای تأیید کننده و حامی

روزنامه یسرائیل هیوم مدعی شــده است که آمریکا، 
اتحادیه اروپا، و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای 
کمک به اجــرای این توافقنامه و حمایت اقتصادی آن 

موافقت کرده اند.

۶ـ  درصد مشارکت میان کشورهای حامی
 آمریکا ۲۰ درصد

 اتحادیه اروپا ۱۰ درصد
 کشورهای تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس ۷۰ 

درصد
۷ـ ارتش

بر اساس این طرح به فلسطین جدید اجازه داده نخواهد 
شــد که ارتش و ســالح قوی در اختیار داشته باشد و 
تنها ســالحی که می تواند داشــته باشد سالح پلیس 
است. توافقنامه ای در این باره میان رژیم صهیونیستی 
و فلســطین امضا خواهد شد که بر اساس آن اسرائیل 
از فلسطین جدید در مقابل هرگونه تجاوز خارجی دفاع 
می کند، اما این دفاع مشــروط بــه پرداخت هزینه آن 
به این رژیم اســت و مذاکره بین رژیم صهیونیستی و 
کشــورهای عرب »میانه رو« درباره مبلغی که اعراب به 
ارتش این رژیم به عنوان هزینه حفاظت )از فلســطین 

جدید( خواهند پرداخت، انجام خواهد شد.
۸ـ جدول زمانی و مراحل اجرا

هنگام امضای این توافقنامه:
 ۱ـ حماس به طور کامل خلع سالح شده و تسلیحات 

آن به مصر تحویل داده خواهد شد.
 ۲ـ مرزهای نوار غــزه برای تجارت جهانی از طریق 
گذرگاه های اسرائیلی و مصری باز و همچنین بازار غزه 
با کرانه باختری گشوده و همچنین این اقدام از طریق 

دریا انجام می شود.
 ۳ـ یک سال پس از امضای توافق، انتخابات در کشور 
فلسطین جدید برگزار می شود و هر شهروند فلسطینی 

می تواند برای این انتخابات کاندیدا شود.
 ۴ـ یک سال پس از برگزاری انتخابات، تمامی اسیران 

به شکل تدریجی و به مدت سه سال آزاد خواهند شد.
 5ـ در طول 5 ســال، بندر و فرودگاه برای فلسطین 
جدید ساخته خواهد شد و تا آن زمان، فلسطینی ها از 

فرودگاه ها و بنادر اسرائیل استفاده می کنند.
 ۶ـ مرزهای میان فلسطین جدید و اسرائیل برای عبور 

و مرور شهروندان و کاالها باز خواهند ماند. 
 ۷ـ یــک پل معلق با ارتفاع ۳۰ متر از ســطح زمین 
ساخته و کرانه باختری و نوار غزه را به هم وصل می کند 
و مأموریت ساخت آن به شرکتی از چین داده می شود.

۹ـ منطقه غور اردن
وادی اردن همانند امروز در دست اسرائیل باقی خواهد 
ماند. این روزنامه عبری زبان در پایان به نقل از چند مقام 
آمریکایی نوشت که این طرح احتماالً در مدت یک ماه 

اعالم شود.

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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r
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 نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که رئیس 
جمهــوری تالش می کند تا دموکرات ها را برای اســتیضاحش 
تحریک کند و این تالشی از سوی وی برای تحکیم جایگاهش 

پیش از انتخابات ۲۰۲۰ است.

زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی تأکید کرد که اگر تنها 
چند ساعت دیگر تجاوز به غزه ادامه می یافت، مقاومت فلسطین 

تمامی شهرهای اسرائیل از جمله تل آویو را هدف قرار می داد.

در ادامه سیاست تنش آفرینی آمریکا صورت گرفت

سفر ناگهانی پمپئو به عراق
  جهان  »مایــک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا شــامگاه 
سه  شنبه در یک ســفر غیرمنتظره و تحت تدابیر شدید 
امنیتــی وارد عراق شــد. پمپئو می گوید بــا مقام  های 
عالی  رتبه عراق درباره امنیت نیروهای آمریکایی حاضر در 
این کشور صحبت کرده است. وزیر خارجه آمریکا که قرار 
بود روز ســه  شنبه در ادامه سفر دوره  ای خود به اروپا، در 
»برلین« با »آنگال مرکل« و »هایکو ماس« صدر اعظم و وزیر 
خارجه آلمان دیدار کند، این برنامه را برای »رسیدگی به 
امور اضطراری« لغو کرد. وزیر خارجه آمریکا گفته اســت 
»دونالد ترامپ« رئیس  جمهور آمریکا را از ســفرهایش در 
شامگاه سه  شنبه مطلع کرده و ترامپ از او خواسته چندین 
پیام به مسئوالن در عراق برساند. بنا به اعالم وزارت خارجه 
آمریکا، پمپئو در عراق با »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
و »برهم صالح« رئیس جمهور این کشور دیدار کرده است. 
پمپئو بدون اشــاره به جزئیات به خبرنگاران گفت: ما با 
آن ها در مورد ضرورت حفاظت از ســربازان آمریکایی در 
کشورشــان صحبت کردیم.« پمپئو مدعی شــده است 
تهدیدهایی وجود دارند و این تهدیدها جدی  اســت، اما 
شرح و توضیحی در مورد آن ها نداده  است: »ما برای مقابله 
با این تهدیدها تمام اقدامــات الزم را انجام خواهیم داد. 

ورای این موضوع، چیز بیشتری نمی  توانم بگویم.« به گفته 
وی مقام  های عراقی به وی تضمین داده اند که از منافع 
آمریکا در این کشــور دفاع کنند. همچنین وزیر خارجه 
آمریــکا پیش از دیدار با مقام هــای دولت عراق در بغداد 
مدعی شد که این فرصت را خواهم داشت تا در خصوص 
روابــط تجاری دو کشــور از جمله معاملــه بزرگ انرژی 
صحبت کنیم کــه می تواند به عراق کمک کند که دیگر 
به خرید انرژی از ایران محتاج نباشد. ادعاهای وزیرخارجه 
آمریکا در جریان سفر به عراق در شرایطی مطرح شده که 
بتازگی نیز برخی تحرکات و فعالیت های نظامی آمریکا در 
منطقه افزایش یافته است. با این حال پیش از این بسیاری 
از گروه ها و احزاب عراق خواستار خروج نظامیان آمریکایی 
از خاک عراق شده بودند و از جمله روز گذشته نیز محمد 
محی، سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق اعالم کرده بود 
که تشدید تحرکات نظامی خطرناک از جانب آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران در درجه اول و محور مقاومت به 
شکل کلی است. به گفته سخنگوی گردان های حزب اهلل 
عراق، تنها هدف آمریکا حمله به گروه های مقاومت، حشد 
الشــعبی و ایران اســت و گرنه خطری از ناحیه داعش و 

القاعده یا هر گروه تروریستی دیگری نمی بیند.

بدون تیتر

اتاق فکر

الشرق االوسط: در ادامه پرونده فساد نتانیاهو 
و درخواست قضات برای شفاف سازی،  وکالی 
مدافع نخســت وزیر رژیم صهیونیستی تصریح 
کردند که وی حاضر به اعالم میزان دارایی های 

خود نیست.
کیودو: منابع دولتی اعالم کردند، توکیو قصد 
دارد پیشــنهاد برگزاری نشستی  بدون پیش 
شــرط با کره شــمالی را مطرح کند که در آن 
درخواست تضمین پیشــرفت در مسئله اتباع 
ربوده شــده ژاپنی به دست پیونگ یانگ وجود 

نداشته باشد.
زوددویچه ســایتونگ: لغو دیــدار از پیش 
برنامه ریزی شــده وزیر خارجه آمریکا و آنگال 
مرکل نشــانه ای از شــکاف در روابط دو جانبه 

برلین و واشنگتن است.
پولیتیکو: چندین اقتصاددان دولت ترامپ به 
دلیل افشــای ضرروزیان هایی که سیاست های 
تجاری و نرخ عوارض اعمال شــده از ســوی 
دولت ترامپ برای کشاورزان ایجاد کرده، استعفا 

کرده اند.
گاردین: سازمان سیا هشــدار داد بن سلمان 
احتماالً ایاد البغدادی، فعال رسانه ای و نویسنده 
مخالــف محمد بن ســلمان را همانند جمال 
خاشقچی، روزنامه نگار منتقد ترور شده آل سعود، 

سر به نیست کند.

اندیشکده کارنگی بررسی کرد
تبعات تروریستی خواندن 

اخوان 
خالدی: اندیشکده کارنگی در یادداشتی تحت 
عنوان »9 دلیل که نشــان می دهد به رسمیت 
شــناختن اخوان المسلمین به عنوان سازمانی 
تروریستی یک اشتباه است« به انتشار اخباری 
در مورد اقدام دولت ترامپ در بررسی قرار دادن 
احتمالی نام اخوان المسلمین مصر در فهرست 
تروریستی کاخ سفید پرداخته و نوشت: رئیس 
جمهور ایاالت متحده، مایل است اخوان را که 
مجموعه ای از گروه های اســالمگرای میانه رو 
هســتند، به عنوان سازمانی تروریستی تعیین 
کند، اما با ذکر9 دلیل ناعادالنه و اشــتباه بودن 

این تصمیم آشکار می شود.
ا- تعریف قانون از یک ســازمان تروریســتی 
خارجی اخوان المسلمین را در بر نمی گیرد؛ چرا 
که هیچ مدرکی معتبر وجود ندارد که نشان دهد 
این حزب به عنوان یک سازمان، از خشونت برای 
پیگیری اهداف سیاسی استفاده کرده و یا اینکه 

آمریکایی ها را هدف قرار داده باشد.
۲- برخــی گروه های منشــعب از اخوان نظیر 
حماس و گردان های القسام که آمریکا آن ها را 
تروریســتی می داند، پیشتر از سوی واشنگتن 
به عنوان سازمان های تروریستی اعالم شده اند. 
اکنــون و در صورت معرفی اخــوان به عنوان 
ســازمان تروریســتی دولت آمریکا از ابزارهای 
الزم برای هدف قــرار دادن این گروه برخوردار 

نخواهد بود.
۳- اخوان المســلمین بیش از هــر چیز رویه 
دیپلماتیک را دنبال می کند؛ به طوری که احزاب 
سیاسی با ریشه های اخوان در پارلمان بسیاری 
از کشورهای اسالمی حضور دارند. بنابراین اتخاذ 

این تصمیم به منافع آمریکا آسیب خواهد زد. 
۴- قانــون ایاالت متحده اجازه نمی دهد یک 
حــزب تنها بر اســاس ایدئولــوژی و نه نوع 
عملکرد خشونت آمیز مورد تحریم واقع شود؛ 
چراکه این اقدام یک رویه نامناسب سیاسی را 

پایه ریزی می کند. 
5- با پیوستن احتمالی برخی کشورهای دیگر 
بــه روند ضــد اخوانی )به عنــوان مثال مصر، 
عربستان و اتحادیه اروپا( که احتماالً به دالیل 
سیاسی صورت خواهد گرفت، مشروعیت جهانی 
نام گذاری های گروه های تروریســتی به چالش 
کشیده شــده و اقدامات ضد تروریستی اعتبار 

خود را از دست خواهند داد.
۶- با این اقدام احساســات ضــد آمریکایی در 
میان مسلمانان سراســر جهان افزایش خواهد 
یافت. بیشتر مسلمانان این اقدام را در راستای 
دیگر اقدامات دولت ترامپ ضد مسلمان مانند 
ممنوعیت ورود شــهروندان برخی کشورهای 
اســالمی به آمریکا و موضع واشنگتن در قبال 

فلسطین و قدس می دانند. 
۷- مسلماً تروریســت های داعش و القاعده و 
دیگر گروه های افراطی و رادیکال از این تصمیم 
خشــنود شده و تالش خود را برای جذب افراد 
ســرخورده، ناامید و جدا شــده از گروه های 

اسالمگرای میانه رو بیشتر خواهند کرد.  
8- ایــن تصمیم همچنین مــی تواند عواقب 
ویرانگری بر مسلمانان ساکن در ایاالت متحده، 
که در حال حاضر کمتر از ۲ درصد از جمعیت را 
تشکیل می دهند، داشته باشد. با این اقدام دولت 
آمریکا به بهانه ارتباط با اخوان می تواند دارایی 
هر شهروند مسلمانی که با این گروه در ارتباط 
است را مصادره و یا حتی آن فرد را از این کشور 

اخراج کند. 
9- قرار دادن اخوان المســلمین در فهرســت 
تروریســتی تمرکــز واشــنگتن را از مقابله با 
گروه های تروریست اصلی مانند داعش و القاعده 
که واقعاً قصد ضربه زدن به منافع این کشور را 
دارند، دور خواهد کرد. در نهایت این مسئله تنها 

آمریکا را ناامن خواهد کرد.
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مبارزه با تروریسم به شیوه آمریکایی!
امدادرسانی پنتاگون به 

داعشی ها در عراق
ایرنا: رســانه های عراقی به نقل از قصی 
االنباری، مدیر ســازمان بدر در اســتان 
االنبار اعالم کردند هواپیما های آمریکایی 
برای عناصر داعش در صحرای االنبار غذا 
و دارو می برند. برخی گروه های تروریستی 
زیرمجموعه داعش در صحرای االنبار پنهان 
شــده اند و جز هواپیما های تحت فرمان 
آمریکا، کسی به آنان دسترسی ندارد. وی 
تصریح کرد: ساکنان این منطقه بالگردهای 
آمریکایی را دیده اند که با عملیات هلی برن 
به تروریست هایی که همراه چند خانواده 
در غرب صحرای االنبار پنهان شده اند، مواد 

غذایی و دارو می رسانند. 

قمار سلطان در استانبول
پس از کش و قوس های فراوان ســرانجام شورای عالی انتخابات ترکیه با ابطال نتایج 
انتخابات شهرداری استانبول، رأی به برگزاری مجدد رقابت ها در این شهر داد تا چالشی 
جدید در صحنه دموکراسی ترکیه پدیدار شود. درخواست ابطال آرا و برگزاری مجدد 
انتخابات پیش از این توسط حزب حاکم »عدالت و توسعه« و نیز شخص رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری این کشور مطرح شده بود. انتخابات مجدد شهرداری ها در 

استانبول قرار است ۲۳ ژوئن )۲ تیر ماه( برگزار شود. 
به جرئت می توان گفــت ترکیه ۳۱ مارس )۱۱ اردیبهشــت( یکی از پر تنش ترین 
صحنه هــای انتخاباتی را تجربه کرد. در این  انتخابات و در اتفاقی غیره منتظره  حزب 
متبوع اردوغان شهرداری استانبول را به رقیب خود، اکرم امام اوغلو از حزب جمهوریخواه 
خلق باخت؛ مسئله ای که هم برای حزب مغلوب و هم برای برخی تحلیلگران باور آن 
کمی سخت به نظر می رسید. این مسئله به معنی پایان ۲5 سال حاکمیت حزب عدالت 

و توسعه، بر بزرگ ترین شهر ترکیه ارزیابی شد. 
اعالم قطعی شدن برپایی مجدد انتخابات در استانبول از سوی حزب عدالت و توسعه 
و شــخص اردوغان مورد استقبال واقع شــد، اما اپوزیسیون این شیوه حزب حاکم را 
»دیکتاتورمنشانه« خوانده که با اراده مردم در تضاد است. از سوی دیگر این رأی در حالی 
صادر شــد که امام اوغلو از روز چهارشنبه ۲8 فروردین با حکم شورای عالی انتخابات 

کشور، رسماً کارش را به عنوان شهردار استانبول آغاز کرده بود.
با همه این تفاسیر باید گفت شکست اردوغان در شهرهای بزرگی چون آنکارا، استانبول 
و آدانا موجب شد قدرت سیاسی وی به چالش  کشیده شود. تحوالت سیاسي در آنکارا 
و استانبول مهم هستند؛ زیرا این دو شهر از سال ۱99۴ در کنترل احزاب نزدیک به 
اردوغان بودند. حال شکست در انتخابات شهرداری استانبول و سپس تصمیم برگزاری 
دوباره انتخابات می تواند برای اردوغان گران تمام شود. سلطان حاکم بر ترکیه که اکنون 
قدرت خود را در خطر می بیند، اگر نتواند در انتخابات دوباره آرای الزم را بدست آورد، 
آینده سیاسی او می تواند در خطر قرار گیرد. اکنون چهره اي نه چندان آشنا به نام اکرم 
امام اوغلو خود را به عنوان شهردار جدید اعالم کرده و برخي او را نامزد بالقوه ریاست 
جمهوري و رقیب اردوغان در ســال ۲۰۲۳ مي نامند. برخی از این جهت استانبول را 
نماد شکست اردوغان مي دانند؛ چراکه این شهر نقش سکوي پرتاب وی به سوي قدرت 
سیاسي را داشت. او رقابت را در زمینی به رقیب واگذار کرد که روزی از همین نقطه قد 

علم کرده و کارش را به عنوان شهردار آغاز کرد.
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 انعکاس

عکس نوشت

تجارت پاریس با خون کودکان یمنی
انتشار اطالعاتی از یک کشتی باری سعودی که احتماالً برای انتقال سالح های 
فرانسوی به عربستان در مسیر این کشور است، جنجال سیاسی در پاریس ایجاد 
کرد. ژان پل لوکوک، نماینده کمونیست فرانسه در جلسه پرسش و پاسخ دولت در 
مجلس ملی با بیان اینکه بیش از ۶۰ هزار یمنی کشته شده و حدود ۱۶ میلیون 
تن دیگر در معرض خطر گرسنگی هستند، اما فرانسه به دور از چشم ها به فروش 
سالح به ریاض ادامه می دهد، خواستار توقف فروش سالح به عربستان از سوی 
پاریس شــد. وزیر مشاور فرانسه در امور ارتش اما در پاسخ با بیان اینکه ما هیچ 
روزی وجود سالح های تولید فرانسه در یمن را تکذیب نکرده ایم، برای توجیه این 
اقدام گفت: مدرکی دال بر استفاده از این سالح ها علیه غیرنظامیان یمنی وجود 
ندارد. پیش از این سایت خبری دیسکلوز در گزارشی استفاده از سالح های تولید 
فرانسه از جمله خمپاره اندازهای سیزر، رزم ناوها و تانک های مدل »لوکلیرک« و 

جنگنده ها در جنگ یمن را برمال کرد.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 سیامک کاکایی، تحلیلگر مسائل ترکیه

 شکار داعش در ریف شرقی ۴0 کشته و زخمی در انفجار الهور اختالف در بحرین 
تأکید شاه بر تبعیت از ریاض 

علیه قطر
حمله طالبان به عبادتگاه 

صوفیان 
آغاز پاکسازی صحرای 

»تدمر« سوریه
فــارس: یــک روز پس از تمــاس تلفنی 
نخست وزیر بحرین با امیر قطر که نخستین 
تماس وی پس از دو ســال قطع روابط دو 
کشــور بود، شــاه بحرین بر تبعیت خود از 
سیاست سعودی ها علیه قطر تأکید کرد. به 
گزارش »العربیه« این تماس تلفنی بر خالف 
سیاست منامه بوده، برای همین، وزیر امور 
هیئت دولت بحرین برای جبران این اقدام 
گفت، »تماس تلفنی نخست وزیر با امیر قطر 
بیانگر موضع رسمی بحرین نیست«. همزمان 
شــاه بحرین بر ضرورت توقف حمایت قطر 
از حمایت مالی تروریسم تأکید و همسویی 

کشورش با ریاض را اعالم کرد.

ایسنا: در جریان وقوع انفجار انتحاری در 
یکی از قدیمی ترین عبادتگاه های صوفیان 
در الهور پاکستان دست کم ۱۰ تن کشته 
و ۳۰ تن دیگر زخمی شــدند. سخنگوی 
حزب االحرار، گروه شبه نظامی و شاخه ای 
از طالبان پاکستان مدعی شد: این حمله 
در زمانــی رخ داد که هیچ غیرنظامی در 
اطراف پلیس نبود. این انفجار در نزدیکی 
ورودی بانوان این عبادتگاه مربوط به قرن 
۱۱ در الهور اتفاق افتاد. این عبادتگاه قباًل 
در سال ۲۰۱۰ نیز هدف حمله انتحاری 
واقع شــده بود که در آن بیش از ۴۰ تن 

کشته شدند. 

العالم: یک منبع نظامی در اتاق عملیات ریف 
شرقی حمص اعالم کرد که ارتش سوریه در 
این منطقه عناصر داعش را تحت نظر داشته 
و آنــان را تعقیب کرده اســت. هدف ارتش 
ســوریه، یافتن آخرین پناهگاه های داعش 
است. توپخانه ارتش نیز در صحرای شرقی 
تدمر، محور تحــرکات داعش و مواضع این 
گروه را بمباران کرد. در کنار عملیات زمینی، 
جنگنده های سوری نیز عناصر داعش را در 
ارتفاعات »ابورجمین« در شمال شرق تدمر، 
اطراف منطقه ســد »المعیزلــه« و منطقه 
»عویرض« تا نزدیکی مرزهای استان حمص 

و دیرالزور هدف قرار دادند.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ﹁︣وش ︨﹫﹛ ﹝︧﹩ ا︨﹆︀ط ١-٩٨ 
︀﹐︑︣ از ﹝﹫︡ان   ︋-﹩﹠﹫﹝ ﹙﹢ار ا﹝︀م︠  ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ر︫️–︋  ︀ص)︋   ︠﹩﹞︀︨) ︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن ١-  ﹡︀م و ﹡︪ــ︀﹡﹩ د︨ــ︐﹍︀ه ﹝︤ا︡ه ﹎︤ار: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋ 

﹝︭﹙﹩ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩۵٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶١۶۴۴٩٢۶ و ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی ۴١١٣٣۴٨٩۶٧٩۴
 ﹟١٠ ︗︀ده ر︫️- ﹇︤و ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︣﹋️ ﹁︣و︫﹠︡ه︋  ــ﹫﹛ ﹝︧ــ﹩ ا︨ــ﹆︀ط ﹝﹢︗﹢د در ا﹡︊︀ر ﹝︣﹋︤ی︫  ٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه:   ا﹜︿- ﹁︣وش ٨٠ ︑﹟ ا﹡﹢اع︨ 

ا︋︐︡ای ورودی ﹋﹠︿ ﹋︀ر
︑︊︭︣ه ﹉: ︨﹫﹛ ﹨︀ی ﹝︧﹩ ا︨﹆︀ط ︮︣﹁︀ ︋﹥ ︫︣﹋︐︀ی ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه ︨﹫﹛ و ﹋︀︋﹏ و ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ذوب ﹁﹙︤ات ﹁︣و︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹡﹞︢︎ ﹏︋︀﹇ ︀﹨ ️﹋︫︣ ﹩﹎︡﹠︀︣ش ﹡﹫︧️ 

.︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢︠ ️﹁︀︧︀ب ︗︀ری ︑︺︣﹁﹥ ︫︡ه ﹁︣و︫﹠︡ه در ﹤︋ ︤ی︀ی ︨﹫﹛ ﹝︧﹩ ا︨﹆︀ط ﹁︣و︠︐﹥ ︫︡ه ︋︭﹢رت ﹁﹫︩ وار︋ : ︊︭︣ه دو︑
٣- ﹝︣︠ ﹏︡ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه: ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ http://www.gilanpdc.ir️︀︨ –ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩- ﹝﹠︀﹇︭︀ت و ﹝︤ا︡ه ﹨︀-﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩

  ﹏﹫﹝︧ــ️ ︋ــ﹥ آدرس ا︀︋ ﹩﹞ ۴ ︡﹠︋ ــ︤ی ﹝﹢︲﹢عا︨ــ﹊﹟ ︫ــ︡ه ﹁﹫︩ وار ︣﹢︭︑ ،️︀︨ــ ﹅︣︵ ا︨ــ﹠︀د از ️﹁︀ــ﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ︮﹢رت در﹞ زم ︋ــ﹥ ︑﹢︲﹫ــ﹐
tadarokat@gilanpdc.ir  ار︨ــ︀ل و ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ی ﹡﹫︤ ︎﹫﹢︨ــ️ ﹝︡ارک ﹝︤ا︡ه ( ︎︀﹋️ ا﹜︿ ) ار︨ــ︀ل ﹎︣دد. ︡︋﹩ ا︨ــ️ در ︮﹢رت ︻︡م و︮﹢ل ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ 

︫︣ح ﹁﹢ق ︑﹢︨︳ ا﹟ ︫︣﹋️ ، ︋﹥ ﹝︡ارک ار︨︀﹜﹩ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹞﹩ ︫﹢د .
︺︊﹥ ۵۴٩ ﹁︣﹨﹠﹌ ر︫️  ︀درات︫   ︮﹉﹡︀ ﹞︀ره ٠٢٠٧٣٩۴١٨٠٠٠٠ ﹡︤د︋   ︫︣︍ ﹥ ︧︀ب︨  ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب: ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل (︎︀﹡︭︡ ﹨︤ار ر︀ل)︋  ︣︡ ا︨ــ﹠︀د و︫   ︠️﹝﹫﹇ -۴

︋﹠︀م ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن. 
۵-﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟: ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢/٠٧۴/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل  ︋︭﹢رت ︑︱﹞﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋︣ ا︨︀س ︋﹠︡ ٨  ︋︣گ ︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه 

  ١٣٩٨/٠٢/٢٣  ︀ر︑ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠٢/١٨  ا︨﹠︀د: از︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -۶
٧- ز﹝︀ن ︋︀زد︡: ﹨﹞﹥ روزه ︨︀︻️ ١٠ ﹜︽︀️ ١۴ از ︑︀ر ٩٨/٠٢/١٨ ﹜︽︀️ ٩٨/٠٣/٠٢ ︋︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و﹝︺︣﹁﹩ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ا﹡︊︀ر﹨︀

 ٨- ﹝﹢︑ ﹏﹏ و ﹝﹠︪﹫︎ ️﹚︀د ﹇﹫﹞️: اداره د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٣/٠۴
٩- ︑︀ر و ﹝﹊︀ن ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝︤ا︡ه: روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٣/٠۴  راس ︨︀︻️ ١۴:٣٠  ︨︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت ︫﹞︀ره ٢ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن وا﹇︹ در 

ر︫️ ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
١٠- ﹁︣و︫﹠︡ه در ﹇︊﹢ل ︀ رد ﹨ ﹉︣︀ ︑﹞︀م ︎﹫︪﹠︀دات ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝︤ا︡ه ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

١١-︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س : ٣٣۶٠۶۵٧١- ٣٣۶۶٣٠٠۶-٠١٣ 
١٢-︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده ، ︨︍︣ده ﹝︡وش ، ︨︍︣ده ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹉︭﹩ و ﹡︷︀︣ آن ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

١٣- ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ ، ﹝︪︣وط ، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀  ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه وا︮﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. 
١۴- ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ︋︣ ︻︡ه د︨︐﹍︀ه ﹝︤ا︡ه ﹎︤ار (︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹎﹫﹑ن) ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

﹥ ︧︀ب  ︀ ا︐︧︀ب ارزش ا﹁︤وده︋  ︀︧ــ︐﹩︋  ︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝︊﹙︼ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه را ﹝﹩︋  ︡ون ارزش ا﹁︤وده ا︋︣از ﹎︣دد و︋  ︀︧ــ️︋  ︣︡اران ﹝﹩︋  ﹫︪ــ﹠︀دی︠   ︎️﹝﹫﹇ -١۵
. ︡︀﹝﹡ ︤︣و︫﹠︡ه وار﹁

︀︨︣ ﹝﹢ارد و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︤ا︡ه در ︋︣گ ︫︣ا︳ ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹇﹫︡ ﹎︣د︡ه ا︨️ . 
tadarokat@gilanpdc.ir : ﹩﹊﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ️︧︎     http://www.gilanpdc.ir    http://tender.tavanir.org.ir     http://iets.mporg.ir    : ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا
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