
 

موفقیتم را مدیون امام مهربانی ها هستم
 فرهنگ و زندگی  »هنرمندان مشهدی هر کجای کره طراح پرتره امامwروی اسکناس ها در تحریریه قدس: 

خاکی که باشند، دلشان مجاور امام مهربانی هاست« این 
جمله را هنرمند مشهدی مقیم آمریکا در ابتدای گفت و گو 
برایم روایت می کند که سال هاست خارج از ایران ساکن 

اســت. او این روزها دوباره در مشهدالرضاست. دعوتمان 
را در حالی به روزنامه می پذیرد که می گوید: موفقیتم را 
مدیون امام مهربانی ها هستم .محمد تقی امیدیان، متولد 

 ............ صفحه 4 قدس خراسان1344 هنرمند نقاشی...

نیاز امروز تلویزیون گفت وگوهایی 
برای مطالبه از مسئوالن است بریم ... برنگردیم؟ رحمتی مشهدی شد

12 9 10
سید مرتضی فاطمی در مؤسسه فرهنگی قدس: درباره ماجراها و حاشیه های 

سفر »رامبد جوان« به کانادا
رئیس هیئت مدیره استقالل از توافق سنگربان آبی ها 

با »شهرخودرو« خبر داد

 :aپیامبر
هر که خدا 

درباره اش اراده 
خیر کند، او را 

دین شناس 
می سازد.
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 ............ صفحه 4

 در اجالس سیکا با اشاره به بدعهدی غرب مطرح شد 

رئیس جمهور: یکطرفه در برجام نمی مانیم

کارشناسان به ادعای دولت 
پاسخ می دهند 

فقط 6 درصد هزینه ساخت 
مربوط به مصالح است!

رانت مصالح 
ارزان 

در جیب 
انبوه سازان

 سیاست   سفر روحانی به آسیای مرکزی در دو نیمه انجام شد. رئیس جمهور کشورمان 
در نیمه نخست با حضور در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و 
دیدار رئیس جمهور چین و روسیه، بازیگران برجامی را از دیدگاه های تازه ایران آگاه کرد 
و تضمین همراهی این کشورها را گرفت و در نیمه دوم و همزمان با پنجمین اجالس 
تعامل و اعتمادسازی آسیا )سیکا( با دو کشور تأثیرگذار در تحوالت منطقه یعنی ترکیه و 
قطر دیدار کرد. روحانی همان طور که در بیشکک قزاقستان به تروریسم اقتصادی آمریکا 
تاخت و بر تالش همه کشورها برای حفظ برجام تأکید کرد، در دوشنبه تاجیکستان نیز 

هشدارهای برجامی را مطرح کرد. رئیس جمهور با بیان اینکه ایران...

annotation@qudsonline.ir

گزارش  روز

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 2

لهستان هم 
حریف بلندقامتان

کشورمان نشد

شکست 
یاران کوبیاک 

در ارومیه

رئیس قوه قضائیه خواستار 
مشارکت  مردم و نخبگان در 

روند تحوالت دستگاه قضا شد

فراخوان 
قضایی در فضای 

مجازی
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 11

  صفحه 1    98,03,26
فراخوان مناقصه

  امورخدمات رايانه اى
دانشگاه علوم پزشكى مشهد 

٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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۴۰
۱
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۰۳
۴۰
۴

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ︻﹞﹢﹝﹩(﹡﹢︋️ دوم)           ٩٨/۴٨٨٧/٩٢ ﹝﹢ر︠﹥٩٨/٠٣/٢٣
اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان قزوين در ﹡︷︣ دارد:

در ا︗︣ای ﹝︀ده ٢٧ ﹇︀﹡﹢ن ا﹜︀ق ︋︣︠﹩ ﹝﹢اد ︋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛ ︋︪﹩ از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ (٢)
و د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︫﹞︀ره ۵٨۶٢٠۶ ﹝﹢رخ ١٣٩۵/٠۴/٠۵ ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀ل ︎︣وژه ﹡﹡︀︐︧﹛︀︀ی ︠﹢د 

.︡︀﹝﹡ دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ︣﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان ﹅︣︵ از ﹏را ︋﹥ ︫︣ح ︗︡ول ذ
.︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︫︣ ︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان﹆﹞ ️﹚﹞ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ در ️﹁︀د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︋︀ در ︳وا︗︡ ︫︣ا ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن﹛

آدرسروش واگذارىنام پروژهرديف

نهالستان سبحان1
ساخت،بهره بردارى،پرداخت اجاره به                       

(BOLT) سرمايه پذير و انتقال
تاكستان كيلومتر 25 جاده قديم قزوين- تاكستان جنب 

راهدار خانه كهك

نهالستان ميالد2
ساخت،بهره بردارى،پرداخت اجاره به                      

(BOLT) سرمايه پذير و انتقال
بوئين زهرا كيلومتر 15 جاده بوئين زهرا –اشتهارد  جنب 

كارخانه فوالد
1)دريافت اسـناد فراخوان:﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹐زم ا︨ــ️ در ︨ــ︀︻︀ت اداری از ︑︀ر١٣٩٨/٠٣/٢۶ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠۴/١٣ ︋﹥ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و 

.︡﹠︀﹝﹡ ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان ا﹇︡ام ️﹁︀︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️ ︋﹥ در﹞ (﹩﹛︀︮ آ﹇︀ی)– ︤داری ︋﹥ آدرس ︠﹫︀︋︀ن ﹡﹢اب ︫﹞︀﹜﹩ ، ﹝︖︐﹞︹ ادارات﹫︋آ
2)مهلت تكميل و ارائه اسـناد فراخوان:﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠۴/١٣ ا︨﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه را در ︎︀﹋️ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ده و ر︨﹫︡ در﹢﹝﹡ ﹏﹢︑ ادارات ︹﹝︐︖﹞ -﹩﹛︀﹝︫ ︀︋︀ن  ﹡﹢اب﹫︠ : ﹟︫︡ه ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در ﹇︤و ︣﹞ در ︋︧︐﹥ ﹐ک و
نكات قابل توجه:

-︎︦ از ︋︣ر︨﹩ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک وا︮﹙﹥ ، ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ و ﹝﹆︣رات از ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ﹝︖︡دا د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
-︋﹥ در︠﹢ا︨️ ﹨︀ و ﹝︡ارک در︀﹁︐﹩ ︎︦ از ︑︀ر ا︻﹑﹝﹩ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

-﹝︡ارک و ﹝︧︐﹠︡ات ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه و ا︨︐︺﹑م ﹨︀ی ارز ﹤﹡﹢﹎ ︕﹫﹨ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀﹆﹩ را ︋︣ای ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹁︣ا︠﹢ان ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
-︡︋﹩ ا︨️ ا﹟ اداره ﹋﹏ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹫︊︀︫︡.

-﹋﹙﹫﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀ ﹝︣﹙﹥ وا﹎︢اری ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹫︊︀︫︡.
  ﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ  

/ع
۹۸
۰۳
۴۲
۰

آگهى مناقصه
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ ﹎﹠︀︋︀د

شرح در صفحه 8

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

﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︐︺﹙﹆︀ت  ︀ ﹁︪ــ︀ر ١٠ ا︑﹞︧ــ﹀︣︋   ︋︣︐﹞ ﹩﹚﹫﹞ ٢٠٠ ︣︴﹇ ﹤ ــ﹩︋  ﹩ وی︨   ︎﹢ ﹤﹛﹢﹛ ︡︣︠)) ﹐︀﹋ ︡ــ︣ دو ﹝︣﹙ــ﹥ ای︠ 
︣ دو﹜️ آ︋︀د  ــ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ︣وژه آ︋︨︣ــ︀﹡﹩ وا︮﹑ح و︑﹢︨︺﹥︫  ﹥ ﹝﹆︡ار ٢۵٠٠ ﹝︐︣ ︗️ ا︨ــ︐﹀︀ده در︎   ︋﹤︵﹢︋︣﹞
 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ (زاوه)) ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٣٠ را از
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝ــ﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه  ﹝︣اــ﹏︋ 
︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان (︮︣﹁︀ ︑﹢﹜﹫︡ 
﹋﹠﹠︡﹎︀ن) در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در 
︣﹎︤اری  ︦ از︋  ︀︫ــ︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ٩٨/٠٣/٢٢ ﹤﹡︀﹞︀ ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︣ا﹁
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٣/٣٠ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣/٩٨/٠۴ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ ﹫︀︋︀ن︮  ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای︠   ︋-︪︡﹞ -︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︠ 

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

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

۹۸
۰۳
۳۲
۸

﹡﹢︋️ دوم

پنجشنبه گذشته نشست »تبیین ضرورت جهاد در گام دوم انقالب اسالمی« توسط 
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی و با حضور جمعی از جوانان جهادگر و 
فعال در سیل شمال و جنوب کشور در مشهد برگزار شد. در این نشست حسن 
رحیم پور ازغدی، ضمن بیان خاطراتی از حرکت های جهادی مقام معظم رهبری 

در حوادث گذشته، به تبیین ریشه های نظری حرکت های...

حسن رحیم پور ازغدی تبیین کرد 

جهاد جوانان برای تمدن سازی

 ............ صفحه 3

در دیدار دکتر روحانی و 
حجت االسالم مروی تأکید شد

فصل جدید 
همکاری دولت 
و آستان قدس
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روزنامـه صبـح ایـران

رئیس مجلس:مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است    خانه ملت: علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با دوسارنز، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه، با تأکید بر اهمیت 
روابط اقتصادی با کشور فرانسه، گفت: کشور فرانسه بخوبی می تواند در منطقه نقش آفرینی کند. با وجود مذاکرات متعددی که وجود داشت، اما وعده رئیس جمهور فرانسه به رئیس جمهور ایران برای حفظ برجام 

محقق نشد، در واقع باید گفت مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است.

آسیای  به  روحانی  سفر  سیاست     
رئیس  شد.  انجام  نیمه  دو  در  مرکزی 
جمهور کشورمان در نیمه نخست با حضور 
در نشست سران کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای و دیدار رئیس جمهور 
از  را  برجامی  بازیگران  روسیه،  و  چین 
دیدگاه های تازه ایران آگاه کرد و تضمین 
همراهی این کشورها را گرفت و در نیمه 
پنجمین  با  همزمان  و  دوم 
اجالس تعامل و اعتمادسازی 
کشور  دو  با  )سیکا(  آسیا 
تأثیرگذار در تحوالت منطقه 
دیدار  قطر  و  ترکیه  یعنی 

کرد.
که  طور  همان  روحانی 
به  قزاقستان  بیشکک  در 
آمریکا  اقتصادی  تروریسم 
تاخت و بر تالش همه کشورها برای حفظ 
برجام تأکید کرد، در دوشنبه تاجیکستان 

نیز هشدارهای برجامی را مطرح کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران به صورت 
به  متعهد  طرف  تنها  نمی تواند  یکطرفه 
برجام باقی بماند و سایر کشورها نیز الزم 
است سهم خود را برای حفظ این توافق 
مهم بپردازند، گفت: اکنون که نهایت حسن 
نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و 
قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان 
ایران  ثابت شده است، جمهوری اسالمی 
ضمن اعالم آمادگی برای هرگونه تعامل، 
بندهای  پایه  بر  تا  است  گرفته  تصمیم 
۲۶ و ۳۶ برجام اجرای تعهداتش را برای 

بازگرداندن توازن در توافق مزبور کاهش دهد. 
در صورت دریافت نکردن پاسخ مناسب، به 
ناچار اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.

 دیدار با امیر قطر
روحانی روز شــنبه در دیدار امیر قطر در 
حاشیه پنجمین نشست سران کنفرانس 
تعامل و اعتمادســازی در آســیا )سیکا( 
نیز گفت: رایزنی دوجانبه و چند جانبه و 
همکاری بیشتر، تنها راه کاهش اختالفات 
و حل و فصل مشــکالت منطقه ای است 
و ایــران همواره آماده مشــارکت در این 
عرصه است. جهان اسالم نیازمند وحدت 
و یکپارچگی اســت و دو کشور بی تردید 
می توانند بــا همکاری یکدیگــر در این 
عرصه تالش کنند. دکتــر روحانی روابط 

ایران و قطر را برادرانه و دوستانه و به نفع 
مردم منطقه دانست و گفت: ظرفیت های 
فراوانی بــرای تقویت بیش از پیش روابط 
اقتصادی دو کشــور وجود دارد که باید از 
این ظرفیت ها در راســتای منافع دو ملت 
استفاده کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی 
امیر قطر نیز در این دیدار گفت: قطر نیز 
بر این اعتقاد است که حل تمام اختالفات 
در منطقه تنها از طریق گفت وگو، همکاری 
جمعــی و پیگیــری راه های سیاســی 
امکان پذیر است. دوحه برای توسعه روابط 
خود بــا تهران در همــه حوزه های مورد 

عالقه، آماده است.

 دیدار با رئیس جمهور ترکیه
روحانی در دیدار رجب طیــب اردوغان، 

رئیس جمهوری ترکیه نیــز گفت: برای 
توســعه و تعمیق روابط ایران و ترکیه در 
سال های اخیر گام های ارزنده ای برداشته 
شده و این روند باید شتاب بیشتری بگیرد. 
همکاری هــای دو جانبه و ســه جانبه با 
روسیه در حوزه مسائل منطقه ای و از جمله 
در فرایند آستانه و بازسازی سوریه بسیار 
با اهمیت و در راستای تقویت صلح و ثبات 
منطقه است. رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهــور ترکیه نیز در ایــن دیدار گفت: 
روابط ایران و ترکیه روابطی رو به توسعه 
بوده و تقویت بیش از پیش این روابط در 
عرصه های دوجانبه و منطقه ای بسیار حائز 
اهمیت اســت. ترکیه مصمم است روابط 
خود را با تهران در همه عرصه ها توســعه 
دهد. رؤســای جمهوری اسالمی ایران و 
ترکیه در این دیدار همچنین بر مخالفت 
خود با تحریم و زورگویی در منطقه تأکید 

کردند.

 غیرقابل جایگزین بودن برجام
در بیانیه پایانی نشست سران  سیکا  نیز بر 
غیرقابل جایگزین بودن برجام تأکید شد؛ 
موضوعی که پیشتر رئیس جمهور روسیه 
بار دیگر در نشست سیکا مطرح کرده بود. 
پوتین گفت: برای حل و فصل مسائل حول 
و حوش ایران راهی به جز برجام نیســت. 
مســکو قصد دارد برجــام را در ارتباط با 
مسئله هسته ای ایران به صورت مستحکم 
پیگیری کند و هیچ راه حل دیگر برای آن 

متصور نیست.

در اجالس سیکا با اشاره به بدعهدی غرب مطرح شد

رئیس جمهور: یکطرفه در برجام نمی مانیم

  با توجه به خبری که به نقل از ســایت جماران منتشر کردید مبنی بر اینکه با 
نصب ماهواره برای محصوران فتنه موافقت شده! بر فرض صحت خبر مگه استفاده از 
ماهواره قانوناً ممنوع نیست؟! لطفاً این ابهام را برطرف نمایید. با تشکر 09900002393

  لطفاً با پیگیری خودتون جلوی این حماقت، شر و توحش جدید وبسایت دیوار رو 
بگیرید. بتازگی وبسایت دیوار آیتمی در دسته بندی آگهی ها اضافه کرده به نام »افراد 
گمشده« )در بخش اجتماعی( که تبدیل شده به مکانی برای هزار جور کار نامربوط. 
بدون اغراق مردم توی دیوار به نام افراد به اصطالح گمشــده افتادن دنبال همسر 
یا نامزد سابقشون، بدهکارهای خرد و کالنشون یا دشمن های جدید و قدیمیشون، 
تمامی شرخرهای شهر که دنبال یک سری افراد می گردند تصاویر و اطالعات طرف 
رو منتشر کردند و برای پیدا کردنش حتی جایزه هم تعیین می کنند! واقعاً این دیوار 
پرسنلی به نام کارشناس مسائل اجتماعی یا امنیتی نداره که با امنیت، حیثیت، آبرو 

و آرامش افراد بازی میکنه؟ 09050005783
 مــوال)ع( می فرمایند: کســی که غیرت ندارد، هیچ خیری در او نیســت، آقای 
رامبد جوان، چطور قبول میکنی که ناموَســت در بِـــالدُکفر بــدون حجاب! در 
انظارعمومی حاضر شود؟حاشا و کال به غیرتت بزرگوار! شناسنامه کانادایی می ارزد 

به این؟09370008044
 دو قرن است یک دیکتاتوری نهان تحت مدیریت البی های یهودی و سرمایه داری 
دموکراسی آمریکایی را مدیریت می کنند و دو حزب که سر و ته یک کرباسند عصاره 
جامعه بورژوایی آمریکا هستند. آمریکا عصاره لیبرال دموکراسی است و لیبرالیسم 
عصاره مدرنیته است و مدرنیته عصاره اومانیسم و خود اومانیسم خالصه خداگریزی 
است و خداگریزی پایان تمدنی است که بنیانش بر مبنای هیچ بود و بار دیگر هیچ 

خواهد شد. 09150000609          
 وزیــر خارجه امارات حد و انــدازه خودش را بفهمد و دربــاره ایران گنده تر از 
دهانش حرف نزند. این فرد فاقد فهم و شــعور سیاسی است؛ چرا که وقتی اربابان 
آمریکایی اش در برابر نظام اسالمی و ملت ایران به خفت و ذلت افتاده اند، باید بفهمد 

ابراز وجود شازده های آل نهیان بیشتر مایه طنز است.  09150000609

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

در بیانیه پایانی 
نشست سران  
سیکا  بر غیرقابل 
جایگزین بودن 
برجام تأکید شد

بــــــــرش

 سیاست  سه روز از حمالت  به دو نفتکش در دریای عمان 
می گذرد. به نظر دیگر شناخت هویت واقعی عوامل این حمالت 
برای آمریکا و همپیمانان متحجر منطقه ای اش مهم نیست، و با 
وجود اظهارات و مواضع اتحادیه اروپا یا ژاپن که خود مالک این 

کشتی بوده، صرفاً به دنبال متهم کردن ایران هستند.
آمریکا تالش دارد با بهره برداری حداکثری از این واقعه، فشــار 
زیاد خود را ادامه بدهد. از این رو، به عنوان فرصتی خواسته یا 
ناخواسته به قضیه نگاه می کند. به همین دلیل پاتریک شاناهان، 
سرپرست وزارت آمریکا مدعی شد که دولت ترامپ در پی حمله 
به نفتکش ها در دریای عمان به دنبال ایجاد اجماع جهانی در 

برابر ایران است.
انگلستان نیز که این روزها در سفارت تهرانش، تولد ملکه را با 
حضور سلبریتی های ایرانی جشن گرفته است، وقیحانه از مواضع 

ضد ایرانی آمریکا علیه کشورمان حمایت کرد. 
وزارت خارجه انگلیس در بیانیه ای رسمی بدون ارائه هیچ گونه 
مدارک یا مستنداتی مدعی شده است: »دولت انگلیس تقریباً  
مطمئن اســت که ایران در تاریخ 1۳ ژوئن )۲۳ خرداد( به دو 

فروند نفتکش حمله کرده است.«
این دنباله روی روباه پیر در حالی است که کوربین، رهبر حزب 
اپوزیســیون کارگر انگلیس نوشــت: بریتانیا باید برای کاهش 
تنش هــا در خلیج فارس اقدام کند نه اینکه به تشــدید تنش 
نظامی که با خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای ایران شروع 

شده، دامن بزند. 
در نبــود مدارک معتبر دربــاره حمالت به نفتکش ها، لفاظی 
دولت )انگلیس( تنها تهدید جنــگ را افزایش خواهد داد.اما 
»ناتالی توچی«، از مشــاوران ارشد موگرینی، مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپــا در واکنش به ادعاهای آمریکا مبنی بر 
دست داشــتن ایران در هدف قرار دادن دو نفتکش در دریای 
عمــان گفت: ما پیش از اینکه کســی را مقصر بدانیم به ادله 

موثق نیاز داریم.
او با بیان اینکه ایرانی ها بازیگرانی بسیار معقول هستند، افزود:  
اینکه آن ها در زمان حضور نخست وزیر ژاپن در تهران به یک 

کشتی ژاپنی حمله کنند »کار چندان معقولی نیست.«

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

شبکه اجتماعی

افکار عمومی جهان و ادعای آمریکا/ حمید بعیدی نژاد، سفیر 
ایران در لندن نوشــت: افکار عمومی جهانــی با ادعای آمریکا 
پیرامون نقش ایران در انفجار نفتکش های اخیر بسیار با سوءظن 
برخورد کرده اند. افراد در سراســر جهان با انتشــار مطالب به 
زبان های مختلف یادآور می شوند که با این ادعاهای دروغین بود 

که آمریکا، جنگ جهانی اول، ویتنام و عراق را به اجرا درآورد.

مرزبندی حکیمانه رهبری/ عزت اهلل ضرغامی، رئیس پیشین 
صداوســیما نوشت: مرزبندی   رهبر انقالب، میان ژاپن و آمریکا 
حکیمانه بود. ترامپ مقابل ملت ژاپن هم تحقیر شد. این دیدار 
نقطه عطفی در بی آبرویی و بی اعتباری رئیس جمهور آمریکا بود.

علی خسروانی، فعال بازار  واکنش بازار به تحوالت سیاسی/ 
خودرو نوشت: برخالف انتظار افکار عمومی بازار خودرو واکنش 
خاصی به اتفاقات ۴۸ ساعت اخیر نشان نداد. اینکه بازار توانسته 
وابستگی بیش از حد و هیجانی خود را  نسبت به وقایع سیاسی 
تا حدود زیادی کاهش دهد، فی نفسه امر مبارک و مثبتی است.

تحوالت منطقه و معامله قرن/ احمد زیدآبادی، فعال سیاسی 
اصالح طلب نوشت: تحوالت خاورمیانه پشت پرده بی سابقه ای پیدا 
کرده است. مرکز ماجرا همان معامله قرن است و باقی قضایا حول 
آن می چرخد. ما در آمریکا با حکومت گروهی روبه رو هستیم که 
برنامه های کالن راهبردی خود را به صورتی مخفیانه دنبال می کند. 

توطئه علیه دســتگاه های اطالعاتی/ عبــاس عبدی، فعال 
سیاسی اصالح طلب با اشــاره به سناریوی پرستوسازی نوشت: 
متأسفانه این رفتار غیراخالقی و ناجوانمردانه ای است که حتی 
توهین به شعور نجفی هم هست. این برداشت در درجه نخست 
هدفش لکه دار کردن دستگاه های اطالعاتی است، ولی پیش از 

آن یک زن را متهم کرده که عملی به غایت غیراخالقی است.

سیاست خارجی

ادامه اتهام زنی های بدون سند آمریکا علیه کشورمان و همراهی انگلیس با آن

مجلس
رئیس کمیته هسته ای مجلس: 

هیئت رئیسه مانع قرائت 
گزارش برجام است

سیاست داخلی
واکنش کدخدایی به ادعای اصالح طلبان

این حرف ها ُقرم ُقرم های
 انتخاباتی است

دفاعی-امنیتی
سردار وحیدی:

 رهبری گفتند اس-300 
را خودتان بسازید

سیاست خارجی
رایزنی  اشمید و عراقچی در تهران

گفت وگو درباره وضعیت 
برجام و اینستکس

تسنیم: مجتبی ذوالنوری با اعالم اینکه تاکنون 
کمیته هســته ای مجلس دو گزارش ۶ ماهه 
تدوین و تقدیم هیئت رئیســه پارلمان کرده 
است، افزود: گویا هیئت رئیسه مجلس قرائت 
این گزارش ها را در مجلس متوقف کرده است. 
موضوع توقف قرائت گزارش برجامی مجلس را 
از رئیس مجلس و هیئت رئیسه پارلمان پیگیری 

کرده ایم که آن ها پاسخ مناسبی نداده اند.

ایرنا: سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه 
برخی اصالح طلبان تندرو حضورشــان در 
انتخابات آتی را منوط به تأیید صالحیتشان 
دانسته اند، گفت: شــورای نگهبان بر انجام 
وظایــف قانونی خودش تأکیــد دارد، مردم 
هــم به این حرف ها توجــه نمی کنند. بیان 
این حرف ها ُقرم ُقرم های انتخاباتی اســت و 
نزدیکی های انتخابات از این حرف ها می زنند.

فارس: رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: 
زمانــی که ما می خواســتیم اس-۳۰۰ را از 
روســیه بخریم، روس ها به مــا نمی دادند؛ 
حضرت آقا در یک جمله برای ما نوشــتند 
که »خودتان بســازید«. آن چیزی که امروز 
جمهــوری اســالمی از نظر فنی قــادر به  
ساختش است به مراتب توانمندی بیشتری 

از اس-۳۰۰ دارد.

ایسنا: معاون مسئول سیاست خارجی اروپا با 
عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه دیدار 
کرد. محور اصلی رایزنی این دو دیپلمات ارشد 
موضوع اجرای برجــام و تصمیم ایران برای 
کاهش تعهدات برجامی خود و اینســتکس 
بوده است. این دیپلمات اروپایی پیش از این 

به امارات، عمان و قطر سفر کرده بود.

آخرین میخ برتابوت 
اینستکس 

تــالش آمریکا برای تحریم شــرکت متناظر 
اینســتکس در ایران، در واقــع آخرین میخ 
بر تابوت این راه حل اروپایی اســت. اروپا در 
یک دو راهی گیر کرده اســت، پس از اعالم 
مهلت دو ماهه ایران به کشــورهای اروپایی؛ 
از یک سو می خواهد تحریم های نفتی آمریکا 
را اجرا کند و از سوی دیگر نمی خواهد ایران 
به دلیل تأمین نشــدن منافعش از برجام، از 
این توافق خارج شود. اظهارات برخی مقامات 
ایرانی هم نشان می دهد که شرط ایران برای 
مانــدن در برجام، راه اندازی اینســتکس از 
سوی اروپایی هاست. هدف از ایجاد سازوکار 
اینستکس که پیشنهاد اروپا به ایران بود، این 
بود که ایران بتواند نفت خود را بفروشــد و 
کاالهایی، از جمله اقالم تحریمی را وارد کند.
با این حــال تبعیت اروپا از تحریم های نفتی 
آمریکا، کارآمدی این ســازوکار را زیر سؤال 
می برد و حال صحبت از تحریم شرکت ایرانی 

متناظر با اینستکس  از سوی آمریکاست.
اما نکته جالب آنجاســت که اروپا برای ایجاد 
همین سازوکار ناکارآمد هم، اوالً برای ایران 
پیش شرط گذاشته )اجرای همه عناصر برنامه 
اقدام از جمله پیوستن به CFT و پالرمو( و 
ثانیــاً تالش می کند با کانالیزه کردِن تجارت 
ایران در ایــن چارچوب، عماًل اهرم فشــار 

جدیدی علیه ایران دست و پا کند!
از ســوی دیگر اروپا تالش می کند با ترغیب 
کشــورهای دیگــر بویژه خریــداران بزرگ 
نفت ایران همچون چیــن و هند برای ورود 
به اینستکس، این ســازوکار را دست کم در 
محدوده کاالهای غیر تحریمی آمریکا کارآمد 
کند تا با این وســیله ایران را برای ماندن در 

برجام متقاعد کند. 
اما پیوستن شرکای تجاری ایران به اینستکس 
 چه تبعاتی می تواند برای ایران داشــته باشد؟
کانالیزه شــدِن تجارت ایران به اینســتکس، 
تهدیدی بالقوه برای ایران به شــمار می رود؛ 
زیرا کشــورهای اروپایی در خصومت با ایران، 
دســت کمی از آمریکا ندارند و در آینده این 
امکان وجود دارد که این کشورها بخواهند از 

این طریق به ایران فشار بیاورند. 
کانالیزه شــدن تجارت ایران به اینستکس با 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم منافات 
دارد.  محدود شــدن  اینســتکس به تجارت 
مشروع با ایران، در عمل سبب ایجاد محدودیت 
در تجارت ایران با شــرکای غیر اروپایی خود 
خواهد شد.  وابســتگی هرچه بیشتر تجارت 
ایران به اینســتکس سبب خواهد شد قدرت 
چانه زنی اروپا برای قبوالندِن پیش شرط های 
خود برای راه اندازی اینستکس )که مهم ترین 
 FATF آن ها اجرای همه عناصر برنامه اقدام
اســت( بیشتر شود و همین امر سبب خواهد 
شد تصمیم گیران کشور زیر بار تعهدات پالرمو 

و CFT بروند.
بنابراین ایران نباید از گســترش اینستکس 
به تجارت ایران با کشــورهای دیگر استقبال 
کنــد و باید آن را محدود به تجــارت با اروپا 
کند تا اروپا، چین و روســیه مجبور شــوند 
برای نگه داشــتن ایــران در برجــام هزینه 
بپردازنــد. حاال که اروپــا اراده ای برای خرید 
نفت ایران ندارد، هیــچ ضرورتی وجود ندارد 
که ایران برای حل مشــکل فروش نفت خود 
به کشورهای غیر اروپایی، از سازوکار طراحی 
شده توسط اروپا اســتفاده کند به ویژه آنکه 
خطــر تحریم ایــن راهکار هم وجــود دارد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

  مهدی پناهی

بدون تیتر

  ســفیر ایران در مسکو روابط ایران و روسیه را در شرایط فشارها همچنان 
پویا و پرتحرک خواند و از برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و 
روسیه و همایش همکاری ایران و قفقاز شمالی در هفته جاری با حضور هیئت 

تجاری ۲۰۰ نفره روس خبر داد.

   مدیرکل نظارت بر اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف 
مجازات ۵۸۲ نفر از محکومان سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر معظم 

انقالب به مناسبت عید فطر خبر داد.

   مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت درخصوص شایعه خودکشی عبدالرضا 
داوری از نزدیکان احمدی نژاد اعالم کرد: با بررسی های صورت گرفته تاکنون 

خبری در این رابطه دریافت نشده است.

   یک رســانه غربی جمعه به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی شده ایران با 
وجود افزایش ســرعت غنی سازی اورانیوم چند ماه تا رسیدن به سقف مجاز 

تعیین شده در برجام برای میزان ذخایر این ماده فاصله دارد.

دنباله روی روباه پیر  از گاوچران ها

« ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

 ﹩ا︗︣ا ️﹢﹛ــ﹑﹝﹩- او  ︨︣ــ ــ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح ا︮﹑ح و︑﹢︨ــ︺﹥︫  ︡﹝︀ت︎  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ــ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
 .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︨ــ︀ل١٣٩٨)  ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٢٩ را از
﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، 
︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ︡﹠ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ١٣٩٨/٠٣/٢۵ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ﹅﹆﹞

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٣٠ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣/١٣٩٨/٠۴ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
ــ︡ف  ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د –ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 

  ︑﹙﹀ــ﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨
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﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ را از ﹏︣ح ذ  ︫﹤ ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝︤ا︡ات︋  اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨ــ︐︀ن︠ 
︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ات از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د، از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
 ️﹢︱︻ ︀ن در ︮﹢رت ︻︡م﹎︡﹠﹠﹋ ️ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ︫ــ︣﹋
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹩﹚︊﹇

در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/٣/٢۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
مبلغ تضمين شركت در مزايده (ريال)موقعيتموضوع مزايدهشماره مزايده

60/000/000كيلومتر 8 محور مشهد سرخسواگذارى انبار قير روستاى تنگل شور98/31/31

8/100/000كيلومتر 1/700 محور گناباد- فردوسواگذارى انبار قير محور فردوس- گناباد98/31/32

47/333/300پايانه بار شهيد خبيرىواگذارى سوله با كاربرى سالن ورزشى98/31/33

40/878/760پايانه بار شهيد خبيرىواگذارى سوله با كاربرى  انبار98/31/34

60/242/381پايانه بار شهيد خبيرىواگذارى غرفه (7B) با كاربرى حمل و نقل98/31/35

1/200/000پايانه مرزى باجگيرانواگذارى غرفه با كاربرى اغذيه فروشى98/31/36

3/000/000شهرستان باجگيرانواگذارى غرفه با كاربرى انبار98/31/37
️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ وار︤ ﹎︣دد. - ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡

٩٨/۴/١ ︡ه: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︫﹠︊﹥ ︑︀را︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ️﹚﹞ -
٩٨/۴/١١ ١۴/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ :﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -

- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝︤ا︡ه: ︨︀︻️ ٩ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ١٢/۴/٩٨
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار: ﹝︪︡- ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م- ﹋︡︎︧︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶

 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٨- ٣٣۴١٢٠٢۴- ٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣: ٣٣۴٣۵٨٨٨-٠۵١
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩): ۴١٩٣۴- ٠٢١
:︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣︀ی ز﹨ ️ ︀︨ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس ︉︧﹋ ️︗ -

http://iets.mporg.ir :︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎
آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د): www.setadiran.ir     ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۴٩۶۶۴۶/ م ا﹜︿ ١٩۴٧

اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی



w w w . q u d s o n l i n e . i r
یکشنبه 26 خرداد  1398 12 شوال  1440 16 ژوئن 2019  سال سی و دوم  شماره 8989 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 برپایی پایگاه سنجش رایگان و استاندارد فشار خون در بیمارستان رضوی     آستان:  مدیرعامل بیمارستان رضوی از راه اندازی پایگاه سنجش رایگان و استاندارد فشار خون در این بیمارستان 
فوق تخصصی خبر داد. دکتر سعیدی گفت: بیمارستان رضوی به عنوان یکی از مراکز معتبر درمانی کشور تا 15 تیر به صورت رایگان فشار خون مراجعه کنندگان را مورد سنجش قرار داده و در صورت نیاز، راهنمایی های 

الزم را به آنان ارائه می دهد. وی ادامه داد:این پایگاه همسو با شعار دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر »فشار خون؛ بدانیم و اقدام کنیم« از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18 پذیرای مراجعه کنندگان خواهد بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در دیدار دکتر روحانی و حجت االسالم و المسلمین مروی تأکید شد

فصل جدید همکاری دولت و آستان قدس
آستان: رئیس جمهور شامگاه شنبه 25 
خرداد ماه، در جریان تشرف به حرم مطهر 
امام رضا )ع(، با تولیت آستان قدس رضوی 

دیدار و گفت وگو کرد. 
حجت  االسالم والمسلمین حسن روحانی 
در بازگشت از اجالس سیکا که در کشور 
تاجیکستان برگزار شد، با اشاره به انتصاب 

حجت االسالم والمسلمین مروی از سوی رهبر معظم انقالب به مدیریت بزرگ ترین 
نهاد موقوفاتی جهان اسالم، گفت: دولت تمام تالش خود را برای همکاری با آستان 

قدس رضوی به کار خواهد گرفت. 
وی افــزود: دولت بــرای ارائه خدمات مطلوب تر به مجــاوران و زائران حرم حضرت 

علی بن موسی الرضا )ع( در حد توان در کنار تولیت آستان قدس رضوی است.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی نیز در این دیدار با تأکید بر حکم صادر شده 
از سوی رهبر معظم انقالب گفت: همکاری کامل با مجموعه های مختلف دولتی در 

دستورکار آستان قدس رضوی قرار دارد.
شــایان ذکر است در این دیدار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، رضا اردکانیان 
وزیر نیرو، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، حسام الدین آشنا مشاور ریاست 

جمهور و علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز حضور داشتند. 
مشروح گزارش این دیدار متعاقباً به آگاهی خواهد رسید. 

 تشکیل قرارگاه تبلیغی- فرهنگی دهه کرامت 
در حرم مطهر رضوی 

قدس/حسین کاشانی: قرارگاه تبلیغی- فرهنگی دهه کرامت در حرم مطهر 
امام رضا)ع( تشکیل شــد. با توجه به نزدیک شدن ایام پربرکت دهه کرامت 
رضوی و ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی بیشــتر بــرای برگزاری برنامه ها و 
جشــن های متناســب با این دهه در بارگاه مقدس حضرت رضا)ع(، قرارگاه 
تبلیغی- فرهنگی دهه کرامت در معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
تشــکیل شد. جلسه افتتاحیه و آغاز به کار این قرارگاه امروز 26 خردادماه در 
دفتر معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی در صحن جمهوری اسالمی 

حرم مطهر امام هشتم)ع( برگزار می شود .
قرار اســت به منظور هم افزایی و هماهنگی بیشــتر در ارتباط با تصمیمات، 
بررســی موضوعات و برگــزاری هر چه بهتر برنامه هــای فرهنگی، تبلیغی و 
مذهبی حرم مطهر رضوی در ایام دهه کرامت، جلســات هماهنگی مربوط با 
حضــور نمایندگان اداره های تابعه این معاونت، همه روزه تا پایان دهه کرامت 

رضوی در این قرارگاه تشکیل شود. 
یــادآور می شــود؛ اول مــاه ذی القعده، مصــادف با میالد حضــرت فاطمه 
معصومه)س( تا یازدهم ذی القعده، روز والدت باسعادت امام رضا)ع( در تقویم 

تاریخ رسمی کشور به عنوان دهه بابرکت کرامت نام گذاری شده است.

کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
کوچک ترین و نفیس ترین قرآن های خطی 
بازوبندی موجود در گنجینه رضوی رونمایی 
خواهد شد. این مراسم سه شنبه 28 خرداد 
ماه سال جاری و در محل موزه قرآن کریم 
و گنجینه هدایای رهبر معظم انقالب صحن 

کوثر حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار می شود.
معاون امور موزه های ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در 
این باره به خبرنگار قدس گفت: در گنجینه 
کتب خطی این کتابخانه حدود 23 هزار قرآن 
و جزوه قرآنی نگهداری می شــود که در بین 
آن ها، آثار بسیار ارزشمندی از لحاظ انتساب 
به حضرات ائمــه معصومین)ع(، خطاطان و 
خوشنویسان مشهور و صاحب  سبک، قدمت 
و دیرینگی اثر، خط و شــیوه کتابت، آرایه ها 
و تزئینات هنری، یادداشــت ها و توضیحات 
موجود در ظهریه ها و حواشی و وقف نامه ها 

وجود دارد.
مهــدی قیصری نیک افــزود: مصاحف این 
مجموعه در قطع یــا ابعاد مختلفی همانند 
بازوبنــدی، بغلی، حمایلی، جیبــی، ُرقعی، 
ِخشــتی، وزیری، رحلی و سلطانی هستند. 
قطع کتاب، به اندازه طول و عرض هر برگ 
کتاب گفته می شــود و عوامــل متعددی از 
جمله حمل و نقل، نگهداری آسان، کمبود 
مواد اولیه برای تولید کتــاب با ابعاد بزرگ 
همانند کاغــذ، جلد، مرکب، صرفه جویی در 
هزینه ها، چشــمنواز بودن برای خواننده و 
همچنین اقتضائات و شــرایط خاص زمان و 
مکان و... در چگونگی شکل گیری ابعاد یا قطع 

کتاب دخیل بوده اند.

 نگهداری و حفاظت از 68 قرآن 
بازوبندی در گنجینه رضوی

این مقام مسئول در زمینه قرآن های بازوبندی 
موجود در این مجموعه گفت: با بررسی های 
قرآن های خطی این کتابخانه، در حال حاضر 
68 قرآن و جزوه قرآنی با قطع بازوبندی در 
گنجینه نسخ خطی این کتابخانه وجود دارد 
که در نوع خود کم نظیر هســتند. وی ادامه 

داد: قطــع بازوبنــدی در بین 
فهرست نویسان کتب خطی به 
کتابی اطالق می شود که در ابعاد 
و اندازه سه در دو سانتیمتر باشد. 
کتاب ها و جزواتی که پیشینیان 
در قطــع بازوبنــدی تجلیــد 
می کردند به اشکال دایره، لوزی 

و چند ضلعی و مربع و توسط نخی از پارچه یا 
چرم به بازوی اشخاص بسته می شدند.

قیصــری نیک اضافه کرد: قطــع بازوبندی 
و قطع ســلطانی به ترتیــب کوچک ترین و 
بزرگ ترین اندازه های کتاب بوده به گونه ای 
که قطع بازوبندی بیشــتر بــرای قرآن ها، 
جــزوات و کتــب ادعیه و حرزها اســتفاده 
می شــده و داخل محفظه چرمی در بازوبند 
قــرار می گرفته و قطع ســلطانی هم برای 
کتاب های دربار سالطین و حاکمان بیشتر 

کاربرد داشته است.
قیصری نیــک دربــاره کوچک ترین قرآن 
بازوبندی موجود در کتابخانه آســتان قدس 
رضوی خاطرنشان کرد: این قرآن به شماره 
3856 ثبت شده و منتخب و برگزیده قرآن 

کریم از سوره حمد تا سوره 
ناس به خط نســخ خفی و 
ابعاد 2/5 در 3/5 و در 158 
برگ است. همچنین جداول 
اوراق و اســامی سوره ها به 
سرخی، دو صفحه پیش از 
شــروع قرآن و چهار صفحه 
آخر، منقش کــم کار، جلد نســخه تیماج 
قهوه ای با عطف پارچــه و کاغذ آن نخودی 

فرنگی است. 

 قرآن های بازوبندی در چه مواردی 
استفاده می شده اند؟

معاون امور موزه ها در بیان موارد استفاده 
از ایــن قرآن ها اظهار داشــت: انتخاب و 
اســتفاده از قرآن ها یا حرزهای بازوبندی 
عوامل و انگیزه های مختلفی داشته است، 
برخــی از مردم به خاطــر اعتقاد و ایمان 
راسخ مبنی بر مالزمِت همیشگی با قرآن و 
تیّمن و تبّرک، گروهی برای حفظ سالمتی 
و دفع چشم زخم، برخی برای افزایش رزق 
و روزی و پهلوانان و افــرادی که دائم در 

حال جنگ و نبرد بودند هم برای پیروزی 
در برابر رقیب از قرآن ها و احراز بازوبندی 
استفاده می کردند. به عنوان مثال آیه 255 
ســوره بقره )آیه الکرسی( و آیه 51 سوره 
قلم )و إن یکاد( از موارد پرکاربرد در بین 

مردم بدین منظور بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات 
و مشاهدات عینی و تجربِی 
روی شاخصه ها  انجام شــده 
نسخه شناســی  آیتم های  و 
قرآن های بازوبندی موجود در 
کتابخانه آستان قدس رضوی، 
بیانگر این موضوع اســت که 
بیشــتر قرآن های بازوبندی 
موجود، به خط نســخ، کاغذ 
ترمــه و نخــودی و فرنگی، 
جلد روغنی ُمذهَّب و مرّصع 

و همچنین تیماج، وقفی و اهدایی، دارای 
آرایه های هنری و تزئینی مانند ســرلوح 
و کتیبه زرین، فواصــل آیات گوی زرین، 
جداول اوراق هم به زر و تحریر مشــکی و 

کمند نیز به سیاهی است.

68 قرآن و جزوه 
قرآنی با قطع 
بازوبندی در 

گنجینه نسخ 
خطی این کتابخانه 

وجود دارد که در 
نوع خود کم نظیر 

هستند

بــــــــرش

 سه شنبه در محل موزه قرآن کریم و گنجینه هدایای رهبر معظم انقالب حرم مطهر امام رضاj برگزار می شود

رونمایی از كوچک ترین قرآن های خطی بازوبندی 
وی
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زائران جلوی ایســتگاه صلواتی بــاب الجواد، 
کیلومتری صف می کشــند تا یــک پیاله آش 
بگیرند. آن ها حتمــاً از ســر ارادت این کار را 
می کنند اما آستان قدس چرا اجازه می دهد این 

صحنه های زشت اتفاق بیفتد؟
09330000752

من و خانواده ام سالی یکی دو بار برای پابوسی 
آقا امام رضا)ع( به مشــهد می آییم و هر بار که 
می آییم مشکل جا و مکان برای خانواده ام دارم.

09010008665
قدس: مشهد دارای بیشترین هتل و مهمان پذیر 
در میان شهرهای کشور است. چندین کمپ زائر 
نیز توسط شــهرداری مشهد تجهیز شده و در 
اختیار زائران قــرار دارد. عالوه بر این ها، زائران 
عالقه مند می توانند با مراجعه به سایت مؤسسه 
موقوفه خدمات زائر رضــوی، برای پیش بینی 

محل اقامت اقدام کنند. 

از فروشگاه آستان قدس یک اشترودل خریدم. 
فیش تحویلش 20 ســانت بود. آیا این اسراف 
کاغذ نیســت؟ تذکر دادم گفتنــد برای خروج 

است؛ موقع خروج هم کسی فیش نخواست.
09150001600

مســئوالن محترم از عکس گرفتــن مردم در 
اطراف روضه منوره و ضریح مطهر بصورت جدی 
جلوگیری کنند . اینجا، مکان آمد و شد مالئکه 
و محضر امام)ع( است. این اقدامات در شأن این 

مکان مقدس نیست.
09150001355

 
چرا خبری از دســته دســته کبوترهای حرم 
نیست؟ مگر نه اینکه این کبوترها از شهرهای 
مختلف، وقف و نذر امام رضا)ع( شده؟ چرا فقط 
به خاطر زحمت تمیز کردن فضوالت کبوترها 
همه آن ها را جمع آوری و تنها چند کبوتر مریض 

را در باغ رضوان نگه داشته اند؟
09390006522

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم

خـــبر

رونق تولید

  کشت نشایی گوجه فرنگی 
با دستگاه نشا کار در سازمان موقوفات ملک 

آســتان: مدیر عامل ســازمان موقوفات ملک آســتان قدس رضوی از کشت نشایی 
گوجه فرنگی با دستگاه نشاکار برای نخستین بار توسط این سازمان در سال جاری خبر 
داد. حمید رضا قاســمی گفت: این محصول در سال زراعی جاری در سطح 45 هکتار از 
مزارع قدس واقع در فریمان و 20 هکتار در مزارع رضوی شهرستان چناران کشت شده 
است. وی ادامه داد: امسال در مزارع قدس هم 10 هکتار افزایش سطح کشت گوجه فرنگی 
داشته ایم. قاسمی با اشاره به موفقیت های این سازمان در خصوص محصول گوجه فرنگی 
بیان کرد: سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی عالوه بر داشتن عملکرد تولید نسبتاً 

مطلوب، پروانه تولید محصول سالم را در سال های 1392 تا 1395 دریافت کرده است.
  صفحه 3    98,03,02

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩
ــ﹥ ﹝ــ﹢اد ٩٧ و٩٩ و ١٠٠ و ١٢٠ ﹇︀﹡ــ﹢ن ︑︖︀رت  ﹝︧ــ︐﹠ً︡ا︋ 
 ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ﹤﹞︀﹠٢۴  ا︨︀︨ــ ️︀︽﹛ ١۶اد﹢﹞ ﹤︋ ︣︸︀﹡)
 ️﹫﹨  آ︨ــ﹥ آرد، و  درا︗︣ای ﹝︭﹢︋ــ﹥١٣٩٨/٠٣/١٩
︀﹝︡اران ﹝︐︣م  ︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ از︻﹞﹢م︨   ︋،️﹋︣ ﹝︡︣ه︫ 
︫︣﹋️ آ︨﹥ آرد  ︀ و﹋﹑ی آ﹡︀ن ︗ ️︱﹢ر در ︗﹙︧﹥ 
﹡﹢︋️ اول ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی (︋﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده) ﹋﹥ 
راس ︨︀︻١٠️ ︊︮ روز﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٩ و 
-︤︡﹡︀︫ــ︣﹋️  ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩:︋﹫﹠︀﹜﹢د-︫ــ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹏﹞در

︫︀﹡︡︤-رو︨︐︀ ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︵﹢س-︫︣ک ︮﹠︺︐﹩  
١-︵︊﹆ــ﹥  ﹁﹠︀وری-︎ــ﹑ک  ︎︥و﹨︩-︋﹙ــ﹢ار  -︠﹫︀︋ــ︀ن 
﹨﹞﹊ــ︿ ︋︀د︨︐﹢ر︗﹙︧ــ︀ت: ا︨ــ︐﹞︀ع و︑︭﹢︉ ﹎︤ارش 
﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه- ︋︣ر︨ــ﹩ و ︑︭﹢ــ︉ ︋︣﹡︀﹝ــ﹥ و︋﹢د︗﹥ 
︨ــ︀ل ١٣٩٨- ︋︣ر︨ــ﹩ و︑︭﹢︉ ︵︣ح ︑﹢︨ــ︺﹥ ︸︣﹁ّ﹫️ 
ا﹇︐︭ــ︀دی و︋︀زر﹎︀﹡ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ ، ︑︪ــ﹊﹫﹏ و ︋︣﹎ــ︤ار                                          

.︡﹝﹩ ﹎︣دد  د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ
︱ــ﹢ر ︑﹢ا﹝ــ︀ن و﹋﹫ــ﹏ و︨ــ︀﹝︡ار در︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ، 
﹝︖ــ︀ز ﹡︊ــ﹢ده و در﹨︣︮ــ﹢رت ،︱﹢ر و﹋﹫﹏ ︨ــ︀﹝︡ار 
در︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹢رد د︻﹢ت ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ا︠ــ︢ ﹇︊﹙﹩ ︋︣﹎﹥ ﹝︖﹢ز 
︀︻️ ١۵ روز﹇︊﹏ از  ﹢ده ﹋﹥ ︑︀︨  ﹥ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹︋  ورود︋ 
︑︀رــ ﹝︖﹞︹ ودر﹇︊︀ل ارا﹥ و﹋︀﹜ــ️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︀وی 
  ﹤︧﹡ ﹜﹫﹚︧︑ ا︠︐﹫︀رات ﹐زم  از︨ــ﹢ی و﹋﹫﹏ ذی ﹡﹀︹ و
ــ︣﹋️ (﹝︧ــ︐﹆︣  ﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹝︖︀﹝︹︫  ا︮﹏ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥︋ 
در د﹁︐︣﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️) ︮︀در و ︑﹢﹏ و﹋﹫﹏ ﹝︣︋﹢︵﹥ 
︠﹢ا﹨︫︡︡.︡︋﹩ ا︨️ در︮﹢رت ﹝﹢ا︗﹥ ز﹝︀﹡﹩ ︗﹙︧﹥ 
﹝︖﹞︹ ︋︀︑︺︴﹫﹙﹩ ر︨﹞﹩،︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹢رد د︻ــ﹢ت در﹨﹞︀ن 
︨ــ︀︻️ و︋ــ︣ای روز ﹋︀ری ︎ــ︦ از ︑︺︴﹫﹙ــ﹩ ودر﹨﹞︀ن 

﹝﹊︀ن ،︋︣﹎︤ار︠﹢ا﹨︫︡︡ .
«﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ آ︨﹥ آرد»

/ع
۹۸
۰۳
۳۷
۷

د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی
 ﹡﹢︋️ اول

︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩  ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول︫ 
﹞ــ﹏ و ﹡﹆﹏ ︨ــ﹢اری داران ا︧ــ︀ن ︨ــ﹫︣ ︋︀︋﹏ و 
︋﹠︡︎﹩ و ︋﹙︺﹊︦ در ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ 
﹝ــ﹢رخ ٢۶ /۴/ ١٣٩٨ در ﹝﹏ ﹝︧ــ︖︡ ︀ج داداش 
 ︰﹢︺︑ رو︋﹥ روی ﹑﹊وا﹇︹ در رو︨︐︀ی درز ﹩﹞﹑︾

رو︾﹟ ︾﹑﹝﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︲︣وری ا︨ــ️ ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران در ا﹟ ︗﹙︧ــ﹥ 
︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨ــ︀﹡﹫︡. ︀ و﹁﹅ ﹝﹆︣رات ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹡﹞︀﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر ︠﹢د ا﹇︡ام و ﹡︧ــ︊️ 
︋ــ﹥ ︑﹢﹏ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ︗ــ️ ︑︀﹫︡ در و﹇️ اداری 
﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ︣﹎︤اری ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩︋  ︑ــ︀ ﹇︊﹏ از︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام
︲﹞﹠︀ داو︵﹙︊﹫﹟ ︨ــ﹞️ در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨﹩ 
 ️﹚﹞ ا﹡︐︪ــ︀ر ــــ﹉ ﹨﹀︐ــ﹥ ︎ــ︦ از ︑︀ر ــ︣ف︸
﹥ ︑﹊﹞﹫ــ﹏ و ︑﹢﹏ ﹁ــ︣م ︔︊️ ﹡︀م  دار﹡ــ︡ ﹡︧ــ︊️︋ 
﹋︀﹡︡︡ا︑ــ﹢ری در و﹇ــ️ اداری ︋ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه 

.︡﹠︀﹝﹡ ︢︠︀و﹡﹩ ا﹇︡ام و ر︨﹫︡ ا︺︑
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹋︀ر ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 
٢- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹫﹑ن ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ﹨︀ی ﹇︊﹏ 

︩ ︋﹫﹠﹩ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ١٣٩٨ ﹫︎ ︉﹢︭︑ ٣- ︵︣ح و
۴- ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 

۵- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
︣وج ︻︱﹢ و  ︢ــ︣ش ورود و︠  ۶- ︵ــ︣ح و ︑︭﹢ــ︉︎ 

 ﹤︀﹞︨︣ ︣ات﹫﹫︽︑
ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه

/ع
۹۸
۰۳
۳۷
۸

ع ۹
۸۰
۳۴
۰۲

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر︠︡﹝︀ت را︀﹡﹥ ای ︠﹢د 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 

︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۴۵، ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ︀﹋️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ و︋ 
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
۴٠۵/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ﹝︺︀و﹡️ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ دا﹡︪﹍︀ه 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:  ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر︋  ﹢︨ــ︐︀﹡﹫︀ن )︫  (︨ــ︣﹋︀ر︠︀﹡﹛︋ 
 ﹏﹢︑  ﹩︪︣﹇ ︀ن﹝︐︠︀︀︋︀ن دا﹡︪ــ﹍︀ه – ︨ــ﹫︠- ︪︡ــ﹞

﹎︣دد.
٩٨/٣/٢۵ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٣/٢٨

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٧/۴/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١٠/۴/٩٨

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

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

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝︪︀وران(﹡﹢︋️ اول)
 شـركت سـهامى آب منطقه اى فارس در ﹡︷︣ دارد «︎︣وژه ︠︡﹝︀ت ︑﹆﹢️ و ︑︪﹊﹫﹏ ﹎︣وه ﹨︀ی ﹎︪ــ️ و ︋︀زر︨﹩ ا︨︐︀ن ﹁︀رس 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︪︀ور وا︗︡ ︫︣ا﹞ ﹤︋ ︀ت ﹝︪︀وره﹞︡︠ ︡︣︠ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫آ ﹅︣︵ ب» را از ﹤︲﹢
                -﹟ــ︣- ﹇﹫︣ و ﹋︀رز﹞ -ــ︣م- ﹐ر- ﹐﹝︣د- ﹋︀زرون- ﹝﹞︧ــ﹠﹩- داراب- ﹁﹫︣وزآ︋︀د︗ -︀︨︣ــ︐︀ن ﹨︀ی ﹁︧ــ︫ ،ا︗︣ای ︎︣وژه: ا︨ــ︐︀ن ﹁︀رس ﹏﹞ (١

زر﹟ د︫️- ﹁︣ا︫︊﹠︡- ︠﹠︕- ﹎︣اش
٢) ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه ︫﹞︧﹩ ا︨️.

️ ﹨︀ و ﹝︡وده ارا︲﹩ ︋︧︐︣ و ︣﹛ رود︠︀﹡﹥ ﹨︀ و ︨﹢ا﹏ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹀︶ و ︣ا︨️  ٣) ︠﹑︮﹥ ﹋︀ر﹨︀ی ﹝﹢︲﹢ع ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره: ︱﹢ر دا﹞﹩ در د︫
﹋﹞ــ﹩ و ﹋﹫﹀ــ﹩ از ﹝﹠︀︋︹ و ﹝︖︀ری ︻﹞﹢﹝﹩ و ︑︃︨﹫︧ــ︀ت آ︋﹩- ︋﹥ روز ﹡﹞﹢دن آ﹝︀ر و ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︀︋︹ آب- ︑︧ــ﹫﹏ در ا﹝﹢ر ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ و ﹨﹞﹍︣ا﹩ در 

︋︣ه ︋︣داران- ﹨﹞﹊︀ری در ا︗︣ای د︨︐﹢رات و ا﹊︀م ﹇︱︀﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹠︀︋︹ آب.
۴) ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ﹅ ا﹜ ︼﹚︊﹞ ﹤︋ ﹤﹝︤︡ود ۶٧/۶٩٩/٢٠٠/٠٠٠ ر︀ل ا︨️.

 ︀ ﹞︀ره ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ١٣٠٧٠٠۶٠٩٣︋   ︫﹤ ــ﹫﹑ب در ا︨ــ︐︀ن︋   ︨︩ ︣وژه: از ﹝﹏ ︵︣ح ﹝︴︀﹜︺﹥ و ا︗︣ای ︵︣ح ︑︺︀دل ︋︪ــ﹩، ︑︽︢﹥ ﹝︭﹠﹢︻﹩ و︎  ۵) ا︻︐︊︀ر︎ 
︻﹠﹢ان ﹝︴︀﹜︺﹥ و ا︗︣ای ︵︣ح ﹨︀ی ︑︺︀دل ︢︽︑ ،﹩︪︋﹥ ﹝︭﹠﹢︻﹩ و ︎︩ ︨﹫﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ﹎︣د︡ه و ﹡﹢ه ︎︣دا︠️ ︑︀︋︹ ︲﹢ا︋︳ ا︋﹑︾﹩ دو﹜️ ا︨️.

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ︪︀وره﹞ ︀ت﹞︡︠ ︡︣︠ ︡﹠︀ز﹡︡ در ﹁︣آ︖﹞ ﹉ ﹤︀︎ ︀︋ ﹩︪﹊﹨در ر︫︐﹥ ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی آ︋﹫︀ری و ز ️﹫﹑︮ ۶) ﹝︪︀وران دارای
 ﹅︣︵ از ً︀ ٧) در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︨︀︻️ ٨/٠٠ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٢٧ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۵/٠٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢/۴/٩٨ ︮︣﹁

︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس: WWW.SETADIRAN.IR ︋︀ ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ٣٠٠/٠٠٠ ر︀ل ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️.
٨) آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ﹝︡ارک ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋︭﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د و ︑﹢﹏ ﹡︧ــ︤﹫﹁ ﹤﹊﹩ آن ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︋︀ ر︻︀️ ﹝﹢ارد 
 ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ،ا︨﹠︀د آدرس: ︫﹫︣از، ︋﹙﹢ار ارم ﹩﹊︤﹫﹁ ﹤︧ــ﹡ ﹏﹢︑ ﹏﹞ .️︨︡رج در ا︨ــ﹠︀د، ︨ــ︀︻️ ١۵/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/١١ ا﹠﹞

آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس، ﹝ ️︣︡︣ا︨️، ا︑︀ق ١٣٢ ا︨️.
١٢) ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎﹩ و ﹋︀ر﹝︤د ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ︣︠︡ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۶-   ︫︀  ︋︀ آدرس ﹁﹢ق ﹝﹊︀︑︊﹥ و ﹤ ــ︣﹋️︋  ︀ ﹝︣︡️ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ١٣) در ︮﹢رت ا︋︀م در ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩، ﹝︪ــ︀وران ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٣٢٢۵٢٠٩٣- ٠٧١ دا︠﹙﹩ ٣٧٢ ︑﹞︀س

                         WWW.SETADIRAN.IR و IETS.MPORG.IR و WWW.FRRW.IR و WWW.WRM.IR ــ﹩ ﹁︣ا︠ــ﹢ان ︋ــ﹥ آدرس﹎ــ️ ︋︀ز︋﹫﹠﹩ آ︗ ️︀١۴) وب ︨ــ
۵٠٠٠٢٨:﹩﹎م.ا﹜︿ ۴٠۴۵ ︫﹠︀︨﹥ آ                                                                                                                                                                         .︫︡︀︋ ﹩﹞

﹝︣︡️ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس 

/ع
۹۸
۰۳
۴۱
۱

 ︀︍︀  ︨﹜︐︧﹫ ــ﹢اری︨  ــ︊︤) ﹡﹢ع︨  ︣گ︨  ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︋ 
ــ﹞︀ره  ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ﹝︡ل ١٣٩١︫  ︑﹫ــ︌ ١٣١SL ر﹡﹌︨ 
 S٣۴١٢٢٩١۴۴︀︨ــ﹩ ٢١٠٧ ــ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر ۴۶٠٣٩٢۴︫ 
 ﹩﹢﹨︣ا ﹠︀م آ﹝﹠﹥︋  ﹑ک ٧٧٨ج ۶۶ ا︣ان٩۵︋  ﹞︀ره︎   ︫﹤︋

.︫︡︀︊﹫﹞ ︳﹇︀ ︾︣ور ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۳
۴۱
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹩︑ ﹩︗) ︀︊  ︮︌﹫︑ ︡︣ا ﹫︧ــ︐﹛︎  ﹢اری︨  ــ︊︨︤  ︋︣گ︨ 
﹞︀ره   ︫﹤ ﹀﹫︡ – رو︾﹠﹩ ﹝︡ل  ١٣٨١︋  ﹥ ر﹡﹌︨   ︋( ︦﹊ا
 S1412281857078 ﹩︨︀ ﹝﹢︑﹢ر ٠٠٣٩١٩٢٩و︫﹞︀ره︫ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ٧٣-٩۵٧س٣۴ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه 

وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳  ﹝﹩ ﹎︣دد . 

/ع
۹۸
۰۲
۴۱
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

فراخوان پيمانكار جهت مناقصه
 ﹤︣وژه ﹝︪︣و ﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای︎  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی وا︋︧︐﹥︋ 
ــ︣ا︳ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁︣م ﹨︀ی  ️ ﹨︀ی وا︗︫︡  ــ︣﹋  ︫﹤  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ــ﹏ را ازذ
﹫﹞︀ن ﹝﹢︨︧﹥  ﹥ ا﹝﹢ر︎  ﹥ آدرس: WWW.OAQR.IR و ︀ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری︋   ︋﹤︧︨﹢﹞ ️︀ ﹁︣ا︠﹢ان را از︨ 
﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︡ارك ﹝︣︋﹢︵﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٠١/ ٩٨/٠۴ ︑﹢﹏ و  ︦ از ︑﹊﹞﹫﹏︋  ︋ــ﹥ آدرس ذــ﹏ در︀﹁️ ﹡﹞﹢ده و︎ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ︀ز︐︪﹫  ︎️︧  ︎︀
﹫﹞︀ن (︑﹙﹀﹊︦: ٣٧۶٨٢١٩٩-٠۵١) ﹫︡ د︨︐︽﹫︉، ا﹝﹢ر︎  ﹙﹢ار︫  ﹫︀م- ﹡︊︩︋  ︖︀د︠  ﹙﹢ار︨   ︋︹︵︀﹆︑ ،︪︡﹞ :آدرس

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

ع ۹
۸۰
۳۴
۲۳

آ︨︐︀ن ﹇︡س 
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

برآورد اوليه عنوان كارشماره مناقصه
ميليون ريال
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ساختمان هاى پروژه مجتمع ميان راهى امام 
رضا(ع) واقع در محور بيدخت- گناباد

پايه 5 ساختمان 8،0001220
به باال

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹨﹀️ ﹇﹙﹛ ﹋︀︨︍﹫﹟ ( ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣۵٩٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴٩۶٣٩٧٠
 ﹏︀ذ ︫︡ : ١. ﹝︀ده ١۵-ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ذ︑ا ﹏ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ٣١/٠١/١٣٩٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋ 
 ً︀ ︮﹢︭﹞ ︡︀﹝﹡ ︡ا︠﹙﹥ و ا﹇︡ام﹞ ︡ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر ︫ــ︣﹋️ ︋﹢ده و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ در ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر﹠︀﹝﹡ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ) : ︡ا︮ــ﹑ح ﹎︣د
در﹝﹢ارد ز︣: ا﹝﹢ر اداری از ﹨︣ ﹇︊﹫﹏، ا﹡︖︀م ︑︪ــ︣﹀︀ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩، ﹀︶ و ︑﹠︷﹫﹛ ﹁︨︣ــ️ دارا﹩ ︫ــ︣﹋️ و ︑﹠︷﹫﹛ ︋﹢د︗﹥ و ︑︺﹫﹫﹟ و 
︎︣دا︠️ ﹆﹢ق و ا﹡︖︀م و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹝︀︨︊︀ت، ︎﹫︪﹠︀د ︨﹢د ﹇︀︋﹏ ︑﹆︧﹫﹛ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥، ︑﹫﹥ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی دا︠﹙﹩، ا︗︣ای 
︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩، اداء د﹢ن و و︮﹢ل ﹝︴︀﹜︊︀ت، ︑︃︨ــ﹫︦ ︫ــ︺︉، وا﹎︢اری و ﹇︊﹢ل ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩، ا﹡︐︀ب و ا﹡︐︭︀ب و ا︨ــ︐︡ام 
﹝︐︭︭﹫﹟ و ﹋︀ر﹝﹠︡ان و ﹋︀ر﹎︣ان، ︻﹆︡ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︎﹫﹞︀ن ︋︀ ︫ــ︣﹋︐︀ و ︋︀﹡﹊︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︻︐︊︀ری و ادارات و ا︫︀ص ︣︠︡ و 
 ،️﹋︣ ﹠︀م و ︧︀ب︫  ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ و︨ــ︀﹏ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت︋  ﹁︣وش و ا︗︀ره ا﹝﹢ل ﹝﹠﹆﹢ل و ︾﹫︣ ﹝﹠﹆﹢ل و ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت و︋ 
﹝︪︀ر﹋️ ︋︀ ︐﹋︫︣ ︣︀︨︀ و  ︀︐﹫︭︫﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ا︨︐﹆︣اض ︋︀ ر﹨﹟ ︀ ︋︡ون ر﹨﹟ و ︑︭﹫﹏ ا︻︐︊︀ر و وام دادن و وام ﹎︣﹁︐﹟ از 
 ️﹁︀و ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︻︐︊︀ری، در ︀﹊﹡︀︋ ︧︀ب ︗︀ری و ︔︀︋️ در و ︋︀ز﹋︣دن ︀︐﹋︫︣ ︀ص و︫و ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︻︐︊︀ری ا ︀﹊﹡︀︋
 ﹤ و ︫︡︀︋ ﹩︻︡﹞ ️﹋︫︣ ﹤ ،︣ا﹁︺︀ت﹞ ،︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︀﹨ ﹤︐﹀︨ و ︎︣دا︠️ ︋︣وات و ا︨﹠︀د و ﹩︧﹢﹡ ︣︸ ︀ی ︫︣﹋️، ︮︡ور︋︀︧ و︗﹥ از
﹝︡︻﹩ ︻﹙﹫﹥، در ︑﹞︀م ﹝︣ا﹏ ︋︀ ︑﹞︀م ا︠︐﹫︀رات از ر︗﹢ع ︋﹥ داد﹎︀﹨︀ی ︮︀﹜﹥ ا︋︐︡ا﹩ و ا︨︐﹫﹠︀ف و د﹢ان ︻︀﹜﹩ ﹋︪﹢ر، ا﹡︐︀ب و﹋﹫﹏ 
 ️︡ود﹞ ﹤︊﹠︗ و ︨︀زش، ا︠︐﹫︀رات ﹁﹢ق ﹚︮ ︀︋ و و﹋﹫﹏ در ︑﹢﹋﹫﹏، دادن ا︠︐﹫︀رات ﹐ز﹝﹥ ︋﹥ ﹡︀﹝︊︣ده و ︻︤ل آن، ﹇︴︹ و ﹁︭﹏ د︻︀وی
﹡︡ا︫ــ︐﹥ و ﹨︣ ︑︭﹞﹫﹞﹩ را ﹋﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︗️ ︎﹫︪ــ︣﹁️ ︫︣﹋️ ا︑︀ذ ﹡﹞︀︡ ﹝︺︐︊︣ ا︨️) ٢. ﹝﹏ ︫︣﹋️ از ﹇︤و﹟ ︗︀ی ︨︀︋﹅ ︋﹥ 
آدرس ︗︡︡ : ( ا︨ــ︐︀ن ﹇︤و︫ ، ﹟︨︣ــ︐︀ن ﹇︤و︋ ، ﹟︩ ﹝︣﹋︤ی ، ︫ــ︣ ﹇︤و﹟ ︗︀﹡︊︀زان ︠﹫︀︋︀ن ﹝﹢﹋ ، ︣﹥ ﹁︖︣︎﹠︖﹛ ، ︎﹑ک ١۴ ، 

 .︡و ﹝︀ده٣-ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ﹝︢﹋﹢ر ا︮﹑ح ﹎︣د ️﹁︀ ٣۴١۴٧۶۵٧۵٨) ا﹡︐﹆︀ل ﹩︐︧︎ ︡﹋ -︿﹊﹝﹨ ﹤﹆︊︵
(۵٠٠۶۶٧) ﹟اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇︤و ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و
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آگـهـى منـاقـصه
︫︣داری ا︨︡آ︋︀د در ﹡︷︣دارد از ︵︣﹅ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡ ︫︣ا︳ ︑︺︡اد ︡ود 
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا  ــ︊︤︋  ــ︣ی و ﹁︱︀ی︨  ︡﹝︀ت︫  ٢۵ ﹡﹀︣ ﹡﹫︣و ︗️ ﹋︀ر در︠ 
︣دای ﹝︣ا︗︺﹥  ﹥ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩︫  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
 ﹤ ︀︀ن و﹇️ اداری ٠۵/١٣٩٨/٠۴︋  ﹢د را ︑﹊﹞﹫﹏ و ︑︀︎  ﹫︪﹠︀دات︠  و ﹝︡ارک و︎ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︣داری د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫ 
︣دارا︨︡آ︋︀د  ︨︊︤ه ای -︫ 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r معافيت خريد گاز و برق از ايران
براى دولت عراق 3 ماه تمديد شد

فارس: معافيت خريد گاز و برق از ايران 
براى دولت عراق ســه ماه تمديد شــد و 
اين كشــور تا 90 روز ديگر از ايران انرژى 
خريدارى مى كند. بر اساس اين گزارش، 
آمريكا به دولت عراق تا سه ماه ديگر مجوز 
داده تــا خريد گاز و بــرق از ايران را ادامه 
دهد. بخش نفت و گاز دولت عراق بيانيه 
داده كه مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا خريد گاز و برق از ايران را براى دولت 
عراق تا 90 روز ديگر تمديد كرده؛ اگرچه تاكنون مقام رسمى آن را تأييد نكرده است. 
عراق بشــدت به خريد برق و گاز از ايران وابســته است و تقاضاى برق در اين كشور 
نسبت به توليد باالست، از اين رو اين نگرانى وجود دارد كه در زمان پيك تقاضاى برق 
در تابستان، در صورت كاهش صادرات برق از ايران ناپايدارى در عرضه و تقاضا ايجاد 
شــود. در حال حاضر عراق به دنبال آن است كه زيرساخت هاى تخريب شده توليد 
برق و گاز در دوره جنگ را بهبود بخشد. بتازگى عادل عبدالمهدى، نخست وزير عراق 
مذاكره اى در اين باره با وزير امور خارجه عراق داشته و اين تصميم پس از اين ديدار 
گرفته شده است. پيش از اين وزير نفت و انرژى عراق اعالم كرده بود: ما در حال حاضر 
هيچ گزينه اى مناسب تر از ايران براى خريد گاز و برق نداريم، مسير ايران هم نزديك 
است و هم ارزان. وى گفته بود: ما همه گزينه ها را كه مى شد گاز و برق بخريم بررسى 

كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه گزينه اى براى جايگزينى ايران وجود ندارد.

بانك ها بايد بخشودگى سود و جرايم 
وام هاى زير 100 ميليون را اجرايى كنند

خبرگزارى ملت: عضو كميسيون اقتصادى مجلس مى گويد: قوه مقننه پيگير است 
كه همه بانك ها بخشودگى سود و جرايم وام هاى زير 100 ميليون تومان را اجرايى 
و اجازه نمى  دهد اجراى آن را به آخر سال موكول كنند تا زمان عملياتى شدن قانون 
تمام شود. احمد اناركى گفت: مشموالن بخشــودگى اين وام ها افرادى هستند كه 

كسب و كارهاى خرد و كوچك داشته و بيشتر آن ها كشاورز و دامپرور هستند.

ميزان ارز همراه زائران حج تمتع 200 دالر تعيين شد 
تسنيم: رئيس ســازمان حج و زيارت 
با اشــاره به اينكــه ارز تخصيصى براى 
قيمت گذارى حج 98 بيش از 70 هزار 
ريال اســت، گفت: ميــزان ارز همراه 
زائــران ايرانــى حج تمتــع 200 دالر 
تعيين شــد. عليرضا رشــيديان افزود: 
آغــاز پروازهاى رفت حجــاج ايرانى به 

حج تمتع از دهه سوم تير سال جارى است.

خودكفايى 90 درصدى ايران در توليد گوشت قرمز 
رويداد 24: محمدرضا طاليى، معاون توســعه مديريــت و منابع وزارت جهاد 
كشــاورزى گفت: بيش از 90 درصد گوشت كشور در داخل توليد شده و طبق 
برنامه ريزى هاى انجام  شــده تا 10 سال آينده اين 10 درصد نيز در داخل كشور 

توليد خواهد شد و تمام وابستگى كشور به گوشت از بين خواهد رفت. 

كنترل تراكنش هاى بانكى تنها راه مبارزه  با  فرار مالياتى 
فارس: مركز پژوهش هاى مجلس با تأكيد بر اينكه ايجاد ســامانه جامع شــفافيت 
تراكنش هاى بانكى راهكار شناسايى فعاليت هاى غيرمولد است، اعالم كرد: تنها راه 
مبارزه جدى با خروج سرمايه، اخالل در بازارهاى ارز و طال و... و نيز فرار مالياتى، اشراف 

و نظارت حاكميت بر تراكنش هاى بانكى است. 

كارشناسان به ادعاى دولت پاسخ مى دهند/ فقط 6 درصد هزينه ساخت مربوط به مصالح است!

رانت مصالح ارزان در جيب انبوه سازان
 اقتصاد/ زهرا طوســى  اين روزها وزارت راه 
و شهرسازى، بر يك راهكار عمده به منظور رونق 
توليد در بخش مسكن مانور مى دهد و ادعا مى كند 
كــه كاهش 20 تا 30 درصــدى قيمت ها در اين 
بخش را با ايجاد بازار تعهدى مصالح رقم خواهد زد.
بازار تعهــدى مصالح بــه توليدكنندگان مصالح 
ساختمانى كه سابقه خوبى در كارنامه دارند، اين 
امكان را مى دهد تا مصالح خود را به صورت عمده 
در اختيار ســازندگان عمده قرار دهند. به گفته 
متوليان امر، با در پيــش گرفتن اين رويه، توليد 
مســكن رونق مى گيرد و با خروج واســطه هاى 
مختلف از چرخه توليد مسكن، واحدهاى مسكونى 
با قيمت مناسبى در اختيار مصرف كنندگان قرار 
خواهد گرفت. ابوالقاسم رحيمى اناركى، مديرعامل 
بانك مسكن وعده داده است كه راه اندازى اين بازار 
به شــيوه اى كه گفته شد تا پايان تابستان امسال 
انجام مى شــود و پيش بينى كرده است كه با اين 
كار قيمت ها 20 تا 30 درصد كاهش خواهد يافت.

اگرچه پــس از اعــالم اين سياســت، برخى از 
كارشناســان اعالم كردند ايــن راهكار نمى تواند 
به رونق بخش مســكن بينجامــد، اما با اين حال 
همچنان سياســت گذاران در وزارتخانه بر اعتقاد 

خود پافشارى مى كنند. هم اكنون 
به صورت پايلوت شركت بازرگانى 
بانك مسكن و بنياد مسكن انقالب 
اســالمى، توليدكننــدگان انبوه 
ساختمانى را كه مصالح با كيفيت 
مى سازند، شناسايى كرده و براى 
خريد انبوه از آن هــا وارد مذاكره 
شده اند. در اين روش، بنياد مسكن 
انقالب اســالمى به عنوان سازنده 
اصلى، حضور دارد. عباس فرهاديه، 
دفتر ســرمايه گذارى  مديــركل 
و اقتصاد مســكن با اعالم اينكه 
نهاده ها و مصالح ســاختمانى به 
عنوان يكى از اركان تشكيل دهنده 
ســاختمان، بين 60 تا 80 درصد 
قيمت مسكن را تشكيل مى دهند، 
گفته است مى توان با برنامه ريزى 
در اين بخش و ســاير بخش ها، تا 
حد قابل  مالحظه اى قيمت مسكن 
را كاهش داد. به گفته وى، در حال 

حاضر مصالح ساختمانى از توليدكننده به بنكدار، 
انباردار، عمده فروش و خرده فروش، دست به دست 
مى شــود و همين زنجيره خود در افزايش قيمت 
مسكن نقش دارد كه با ايجاد بازار تعهدى مصالح 
و حذف برخى از واســطه ها مى تــوان به كاهش 
قيمت تمام شــده مسكن دست يافت. فرهاديه از 
ديگر محاسن ايجاد بازار تعهدى مصالح را تخفيف  
زياد در خريدهاى عمده مى داند. براى روشــن تر 
شدن موضوع از كارشناسان بازار مسكن پرسيديم 
كه ســهم مصالح ساختمانى در قيمت تمام شده 
مسكن چه ميزان است و با اين روش قيمت ها به 

چه ميزان كاهش خواهد يافت؟

رانت مصالح ارزان
 به جيب انبوه سازان مى رود

افشين پروين پور، كارشناس 
بازار مسكن در پاسخ به اين 
پرسش، با طرح يك سؤال به 
خبرنگار ما گفت: يك نكته 
در اين ميان وجود دارد و آن 

پاسخ به اين است كه مسكن نهايى كه با مصالح 
يارانه اى و ارزان ساخته مى شود، قرار است با قيمت 
بازار آزاد به مردم داده شــود يا 
به قيمت تمام شده؟ اين نكته 
مهمى اســت كه با تسهيالت 
يارانه اى داده شده به سازندگان 
مسكن با چه قيمتى به دست 

مردم مى رسد.
وى افزود: زمــان آقاى خاتمى 
نيز دولت، زمين و تســهيالت 
ارزان قيمــت به انبوه ســاز داد 
درنهايت،مســكن هاى  ولــى 
ساخته شــده با قيمت بازار به 
متقاضيان واگذار شــد، يعنى 
رانت زمين و سود تسهيالت در 
جيب انبوه ساز رفت نه مصرف 

كننده نهايى كه مردم هستند.
وى تأكيد كرد: دولت فعلى نيز 
هزار  مى خواهــد 400  اكنون 
واحد مســكونى بسازد و زمين 
دولتى و تســهيالت و مصالح 
يارانه اى را به انبوه سازان بدهد، 

شنيده شده كه واحدها نيز در نهايت با قيمت بازار 
به مردم تحويل داده مى شود، واقعيت اين است كه 
با وجود اين سياست هاى عوامفريبانه كه دولت ها 
در پيش مى گيرند، از اين همه تسهيالت چيزى 
عايد مردم نمى شود، چون دولت سازوكارى ندارد 
كه طى آن ضمانت كند واحدها پس از ساخته شدن 

با قيمت ارزان تر به دست مردم مى رسد.
 

دولت بايد مالك پروژه ها باشد
 نه انبوه ساز

وى با تأكيد بر اينكه بازار تعهدى ســاختمان بر 
كاهشى شدن قيمت مسكن تأثيرى ندارد، تصريح 
كرد: اگر قرار اســت مردم از اين كار منتفع شوند 
دولت نبايد سازنده را مالك پروژه بكند، بلكه بايد 
انبوه ســاز را فقط به عنوان پيمانكارى بشناســد 
كه پول ساخت مســكن را براساس هر متر مربع 
دريافت مى كند و درنهايت اين دولت اســت كه 
واحدها را به متقاضيان بر اساس قيمت تمام شده 
تحويل مى دهد، نه اينكه انبوه ساز هم وام را بگيرد، 
هــم مصالح ارزان، در نهايت هم با مردم به قيمت 

آزاد حساب كند.

راه اصلى كنترل بازار مسكن
 كاهش سوداگرى است

وى با اشاره به اينكه اين گونه سياست ها كه فقط بر 
افزايش عرضه تأكيد دارد دردى را درمان نمى كند، 

خاطرنشــان كرد: راه اصلى كنترل بازار مسكن، 
كاهش سوداگرى در اين بخش است.

پروين پور تأكيد كــرد: در حال حاضر 70 درصد 
مســكن موجود در بازار دست ســوداگران است، 
كســانى كه خانه هاى دوم و سوم و دهم و بيستم 
خود را دارند و تنها 30 درصد دســت تقاضا هاى 
مصرفى است، يعنى كسانى در آن خانه ها ساكن 
هستند و از آن استفاده مى كنند، اگر دولت راست 
مى گويــد اول آن مســكن هايى را كه در بخش 
سوداگرى وجود دارد با ماليات ستانى پس بگيرد، 
اگر اين اتفاق بيفتد، مســكن عادالنه بين مردم 
توزيع مى شود، حاال در اين سناريو كه داشتن خانه 
بيشــتر از يك واحد مشمول ماليات است و براى 
سوداگرى به صرفه نيست، هر چقدر مسكن عرضه 
بشود، نصيب كسانى  مى شود كه متقاضى واقعى 

مسكن هستند.

مصالح مجانى هم نمى تواند 30 درصد 
قيمت را كاهش دهد 

دكتر مهدى سلطان محمدى 
نيز در گفت و گــو با قدس با 
اشاره به اينكه هزينه ساخت 
يك بنا كمتــر از 30 درصد 
ارزش كل ســاختمان را بــه 

خود اختصاص مى دهد، توضيح داد: در تهران كه 
كانون توجه قرار دارد، قيمت ساخت (شامل پروانه، 

دستمزد، مصالح ساختمانى و...) كمتر از 30 درصد 
ارزش كل ساختمان را به خود اختصاص مى دهد، 
يعنى اگر مصالح را مجانى هم به سازندگان بدهند 
نمى تواند قيمت مسكن را 30 درصد كاهش بدهد. 
اين حرف هايى كه دولتى ها مى زنند مبناى درستى 
ندارد و اصوالً غلط اســت، نخســت اينكه مصالح 
ساختمانى چيزى نيست كه در اختيار دولت باشد 
و بخواهد قيمتش را باال ببرد يا براى انبوه ســاز 
پايين بياورد، دوم، هم اكنون نيز خيلى از مصالح 
ســاختمانى زير قيمت تمام شده عرضه مى شود؛ 
مثل سيمان و گچ، دولت چه چيزى را مى خواهد 
كاهش بدهد. اصــالً فرض كنيد قيمت مصالح را 
30درصد هم كاهش بدهد، خود مصالح به نظرتان 
چه سهمى از كل هزينه ساخت دارد؟ كل هزينه 
ساخت شامل پروانه و مصالح و تجهيزات ساخت 
و... حدود 20 تا 30 درصد است و در بيشتر نقاط 

تهران حتى كمتر از 20 درصد است. 

مصالح ساختمانى فقط 20 درصد از 
هزينه ساخت است

سلطان محمدى ادامه داد: حال مصالح ساختمانى 
به عنوان بخشى از اين 20 درصِد هزينه ساخت به 
حســاب مى آيد كه حدود 30 درصد تخمين زده 
مى شــود؛ اگر بخواهيم نقش آن را در كل قيمت 
مســكن حســاب كنيم حدود يك تا دو درصد 
بيشتر نمى شــود. كاظمى رئيس اتحاديه مصالح 

ساختمانى نيز در گفت و گو 
با خبرنگار ما قسمت اعظم 
قيمت تمام شــده مسكن 
براى يك متر بنــاى قابل 
سكونت را متعلق به زمين 

دانسته و تأكيد دارد: بين 55 تا 65 درصد قيمت 
ملك را زمين تشكيل مى دهد، سپس دستمزد و 
در نهايت مصالح ساختمانى در رده بعدى قرار داد.
وى با اشــاره به اينكه تورم مصالح ساختمانى به 
اندازه ميانگين تورم عمومى كشــور است، گفت: 
اگر مصالح ارزان تر به دست سازندگان برسد حتماً 
قيمت تمام شده مسكن كاهش خواهد يافت، ولى 
اين مقدار به نسبت سهم آن در هزينه هاى ساخت 
كم است، ولى معتقدم از نظر روانى مطرح كردن 
اين مسائل مى تواند به سياست گذاران در كنترل 

قيمت ها كمك كند.

دولت نبايد سازنده 
را مالك پروژه 
بكند، بلكه بايد 
انبوه ساز را فقط به 
عنوان پيمانكارى 
بشناسد كه پول 
ساخت مسكن 
را براساس هر 
متر مربع دريافت 
مى كند و درنهايت 
اين دولت است 
كه واحدها را 
به متقاضيان بر 
اساس قيمت 
تمام شده تحويل 
مى دهد

بــــــــرش

در 9 ماه، 744 هزار كارگر بيكار شده اند    نود اقتصادى: احمد توكلى، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: كارگرى كه حداقل حقوق را دريافت مى كرد و در ابتداى سال گذشته حقوقش يك 
ميليون و 350 هزار تومان بود، در پايان سال قدرت خريدش حدود 650 هزار تومان شد.  دولت نتوانسته حقوق اين فرد را دو برابر كند و فقط حقوق اين كارگر را به يك ميليون و 500 هزار تومان افزايش 

داده است؛ يعنى 20 درصد از اين كاهش را جبران كرد. در 9 ماهه منتهى به پايان سال گذشته، 744 هزار كارگر بيكار شده اند كه اين، وضعيت را وخيم كرده است.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139860306015002514 – 1398/03/13 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 1060 كد ملى 0748820752 صادره تايباد فرزند اسماعيل در  ــنامه ش ــن فهميده به شناس متقاضى آقاى حس
ششدانگ يكباب منزل بانضمام طبقه فوقانى به مساحت 279,72 متر مربع پالك شماره 474 فرعى از 125 اصلى واقع 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت سليمانى معصومى شهرنوى و  ــان رضوى بخش 14 مش در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــخاص نس در صورتى كه اش
ــليم  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803365
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/26 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/10
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015002511 – 1398/03/12 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــاد فرزند غالم فاروق در  ــماره 76 كد ملى 0749571446 صادره تايب ــنامه ش ــى آقاى جعفر معرفتى به شناس متقاض
ــاحت 214,50 متر مربع پالك شماره 23 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى  ــدانگ يكباب منزل به مس شش
ــمتى از پالك محرز  ــته ئى و قس ــى پش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت فرخ خاموش بخش 14 مش
گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803369
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/26 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/10
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015002555 – 1398/03/19 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــادره تايباد فرزند  ــى 0749742135 ص ــماره 23 كد مل ــنامه ش ــتادى به شناس ــت اس متقاضى آقاى احمد حق پرس
ــكونى به مساحت 100 متر مربع پالك شماره 2851 فرعى از 765 و 1038  ــدانگ يكباب منزل مس رمضانعلى در شش
فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت رسمى و 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــاعى متقاضى و قس مش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803370
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/26 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/10
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى 
ــاكن زابل خيابان  ــماره كد ملى 3674272385 س ــى شناسنامه ش ــين صيادى  فرزند عيس ــيله به آقاى حس بدينوس
ــماره 812/1653  جهت وصول مبلغ  ــتناد قرارداد بانكى ش ــود كه بانك قوامين خيابان امام به اس طالقانى ابالغ مى ش
ــويه كامل بدهى  ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تس 48,000,000 ريال تا تاريخ يوك جارى بانضمام خس
ــه 9700046 در اين اداره تشكيل شده و طبق  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس طبق مقررات عليه ش
گزارش مورخ 97/2/18 مامور محل اقامت شما به شرح متن شناخته نشده لذا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
ــود و چنانچه ظرف مدت  ــار محلى آگهى ميش نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يكمرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرايى 

جريان خواهد يافت . م الف : 324  آ-9803371 تاريخ انتشار:98/3/26
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139760327001001980مورخ97/12/19هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش  براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 2صادره اززنجان در ششدانگ  يكباب  ــماره شناس بالمعارض متقاضى آقاى محمد على بدلى فرزند روح اله  به ش
عمارت به مساحت 8524 متر مربع پالك 17211فرعى از 41/7 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 588 فرعى واقع 

در بخش 7زنجان خريدارى از مالك رسمى بنياد مستصعفان  محرز گرديده  است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس

ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس
صادر خواهد شد 9803372

 تاريخ انتشار نوبت اول 98/3/26
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/4/10

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــب درخواست واصله  ــر گرديده اينك برحس پيروآگهى تحديدحدود قبلى كه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش
ــبزوار حوزه  ــمت از امالك واقع در بخش3س ــتندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود يكقس مس

ثبتى اين واحد بشرح زير ميباشد:
بخش3سبزوار- پالك6-اصلى-مزرعه كلوت

پالك18201فرعى -ششدانگ يكباب منزل-هادى مشمول مظفرآبادى فرزندعباسعلى
ــاعت8صبح انجام خواهدشد.لذا بموجب ماده14قانون ثبت امالك به صاحبان  ــنبه 1398/4/19س تاريخ تحديد:چهارش
امالك ومجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين اگهى اخطار ميگرددكه  درروز وساعت مقررباالدرمحل حضور بهم 
رسانيد.چنانچه هريك ازصاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها درموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون مزبور ملك 
ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدشدواعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى  موردآگهى با حدوداظهار ش
ــط تا30روزازتاريخ تحديدحدود  ــق ماده20قانون ثبت فق ــه درموقع مقررحاضرنبوده اند مطاب ــز صاحبان امالك ك وني
پذيرفته خواهدشد و دراجراى تبصره2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايست 
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى  ازتاريخ تس

الزم ازمرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.(م الف 98/100/2875)آ-9803381
تاريخ انتشار:يكشنبه1398/3/26

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
رسمى            برابر راى شماره  1398603080010012171398/03/. هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه  وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 95 صادره از بيرجندو شماره ملى  ــماره شناس ــف فوالدى   فرزند محمد على   بش بالمعارض متقاضى آقاى يوس
ــاحت 36/30مترمربع بپالك 5 فرعى 124 – اصلى  ــدانگ يك قطعه باغ منزل به مس ــبت به شش 0651637848 نس
ــت.لذا به منظور اطالع  ــن و على اكبر چهكندى نزاد  محرز گرديده اس بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت محمد حس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواس از اخذ رس
است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار 

نوبت اول :1398/03/26  آ-9803383
على فضلى   / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى مزايده نوبت دوم ملك توقيفى
ــترى استان همدان محكوم له  ــعبه 7 محاكم حقوقى دادگس ــه 974316 اجرايى طى رأى صادره از ش در پرونده كالس
ــه :960/000/000 ريال در حق محكوم له  ــعيد فرهادى فرمحكوم ب ــى محكوم عليه: صغرى جوادى و س ــه ايمان : آمن
ــت .  ــبت به برائت ذمه خويش اقدامى نكرده اس ــر قانون لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نس ــر دولتى براب ــم عش و ني
ــى  ــت { محكوم له } اقدام به توقيف 6دانگ پالك ثبتى 1/7571حومه بخش 2{تاريخ كارشناس اين اجرا به درخواس
ــاحت  ــپ بنزين يك قطعه زمين زراعتى آبى با مس ــت پم ــدان : بلوار آيت اله نجفى پش ــع در هم 1397/12/28}واق
2146متر مربع فاقد اعيان. 6دانگ 2/060/160/000 ريال ارزيابى شده است. لذا اين اجراء بتاريخ 1398/4/11 ساعت 
30/ 9 تا 9 اقدام به برگزارى مزايده مى نمايد .مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مزايده قابل مشاهده است برنده مزايده 
بايد كل مبلغ پيشنهادى را فى المجلس به {حساب 2171295776003 بانك ملى شعبه دادگسترى } و اصل فيش 
ــترى كل همدان واحد  ــد. در صورت عدم تائيد مزايده مبلغ واريزى عودت مى گردد. محل برگزارى دادگس ــه ده را ارئ

مزايده اتاق 120 مى باشد .آ-9803382
دادورزاجراى احكام مدنى دادگسترى همدان - زائرى

                           اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
                               اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010000748-1398,03,20 هيات اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 28807 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب  ــماره شناس متقاضى آقاى احمد ايازى كلوخى فرزند غالمعلى بش
منزل به مساحت 198 مترمربع در قسمتى از پالك 169 اصلى بخش دوقوچان اراضى كالته مصطفى خان  واز محل 
مالكيت آقايان خليل فوالدسر و سيد حسين بهره مند وموسى قوچانيان  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس

بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 
1398114406010000049  آ-9803361

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/3/26   تاريخ انتشار نوبت دوم :98/4/9
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه 1801 به نمايندگى از دانشگاه آزاد اسالمى  ــماره شناس ــن مهرى فرزند محمد على به ش نظربه اينكه آقاى محس
ــهاديه گواهى امضاء شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند المثنى نوبت  ــتناد دوبرگ استش واحد نيشابورباس

ــماره سريال  632639 به ميزان دوسير  ــند مالكيت دفترچه اى به ش ــت س اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك 71 اصلى بخش  ــير) شششدانگ مزرعه حسين آباد به ش ــهم (هرسهم چهل س ــاع از مدار 12 س ونيم مش
ــخص گرديد  ــى دفترامالك مش ــد به علت نامعلوم مفقود گرديده كه با بررس ــگاه نامبرده ميباش 3 زبرخان كه به دانش
ــند صادرگرديده  ــت 4681 بنام متقاضى ثبت وس ــماره ثب ــند مالكيت مزبورذيل دفتر 49 صفحه 421 ذيل ش ــه س ك
ــون ثبت مراتب يك نوبت آگهى  ــتناد ماده 120 آئين نامه قان ــالك بيش ازاين حكايتى ندارد. لذا به اس ــت ودفترام اس
ــند مالكيت نزد خود  ــه اى انجام داده و يا مدعى وجود س ــبت به ملك مورد آگهى معامل ــردد هركس نس ومتذكرميگ
ــند مالكيت و يا سند  ــت اصل س ــاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ــد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتش ميباش
ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو يا وصول اعتراض  ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى اس معامله رس
بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدورسند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد 

شد. انتشار: 98/03/26 آ-9803397
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

شماره 29/98/12854
تاريخ: 1398/03/23

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاد محلى كه امضا  ــتناد دوبرگ استش  نظر به اينكه خانم زينب كيهان فرزند محمد به كد ملى 0670295132 به اس
شهود آن توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 19 بجنورد گواهى امضا شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك 
برگ سند مالكيت المثنى نوبت اول به چاپى 989531 به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ 
ــى از 125 اصلى واقع در اراضى قريه عزيز بخش دو بجنورد به آدرس خيابان پژوهش 5 پ 8 بعلت  ــالك 4787 فرع پ
ــند مالكيت اوليه به نام نامبرده فوق صادر و تسليم و  ــت و با بررسى دفتر امالك معلوم شد س ــده اس نامعلوم مفقود ش
فاقد سابقه رهن و بازداشت مى باشد دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود  ــى نس مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس
ــد بايستى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل  ــند مالكيت نزد تو خود باش س
سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى 

اقدام خواهد شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است.9803396
  احمد اصغرى شيروان

 رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010000592-1398,03,05 هيئت اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى ناصر پرهيزگار چادر نشين جفكانلو فرزند حسين بشماره شناسنامه 661 صادره از قوچان در ششدانگ 
ــمتى از پالك 288 اصلى بخش دو قوچان واقع در  ــاحت 81160,70 مترمربع در قس يك قطعه زمين مزروعى به مس
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــاعى متقاضى  محرز گرديده اس اراضى چنبر غربال  واز محل مالكيت مش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1397114406010000304  

آ-9802737
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/11   تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/3/26

عباس برق شمشير 
 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

امالك واقع در بخش6يزد- تفت و توابع
ــاحت  ــمتى از پالك ثبتى برابربه مس ــت وگلى بطورمفروز قس ــدانگ خانه خش 92اصلى – خانم فاطمه نجم زاده شش
ــماره 139860321006000247مورخ1398/02/08 واقع در تفت  در ازاى مالكيت  336/50مترمربع بموجب راى ش

رسمى مشاعى متقاضى
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 

و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9802726
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1398/03/11  تاريخ انتشار نوبت دوم: يك  شنبه 1398/03/26
اميرحسين جعفرى ندوشن  /  رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــت اول موضوع قان ــماره 139860306010000588-1398,03,05 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــن بش ــين اصغر پهلوانى يزدان آباد فرزند غالم حس ــه بالمعارض متقاضى آقاى حس ــات مالكان تصرف
شناسنامه 37229 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 212 مترمربع در قسمتى 
ــتوفى  محرز  از پالك 172 اصلى بخش دوقوچان اراضى نظرآباد   واز محل مالكيت آقاى احمد وثوق مس
ــود در صورتى  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  كه اش

آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض، دادخواس تس
ــند مالكيت صادر خواهد شد.1397114406010000372    مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

آ-9802650
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/11  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/26

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139760306010003870-1397/12/26 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد دوست زاده فرزند برات محمد بشماره شناسنامه 352 صادره از قوچان در 
يك باب خانه به مساحت 150 مترمربع  قسمتى ازپالك 2873 فرعى ازيك اصلى واقع در بخش2قوچان 
ــتاره قاسمى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع  ــمى خانم س اراضى يعقوب آباد خريدارى از مالك رس
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1397114406010000169   آ-9802652
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/11 / تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/3/26

 عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان
 

 اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 1398603060010000239 – 98/03/08 هيئت اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك زبرخان  ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى وس
تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى پرونده كالسه  139811440600100001 آقاى على  دهقانى فرزند 
ــابور دريك قطعه زمين مزروعى (گلخانه سبزى وصيفى)  ــين بشماره شناسنامه 9 صادره از نيش غالم حس
ــيه  ــالك 115 اصلى بخش 3 زبرخان واقع در اراضى فرودس ــمتى ازپ ــاحت 4000  مترمربع درقس به مس
ــنامه 180محرز گرديده  ــماره شناس ــن به ش ــمى آقاى اميرحاجى آبادى فرزند حس خريدارى از مالك رس
ــخاص  ــود درصورتى كه اش ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى ش اس
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت  نس
ــيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض ،  ــليم وپس ازاخذ رس دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.9802693
تاريخ انتشارنوبت اول:98/03/11 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/03/26

سيد حسن پورموسوى / رئيس ثبت اسناد و امالك زبرخان 
 

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 98/377 مورخ03/05/ 98 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف مالكانه بالمعارض  س
ــماره شناسنامه 3196 صادره ازاسدآباد درششدانگ يك  ــين صمدى فرزند حوردين بش متقاضى آقاى حس
ــدآباد خيابان كاشانى  ــمتى از پالك 66 اصلى واقع دراس ــاحت 104/59 متر مربع در قس باب مغازه به مس
ــبزه اى محرز گرديده  ــمى آقايان اكبر آزاد و نوراهللا س ــطه از مالكان رس 24مترى هجرت خريدارى  با واس
است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بدهى اس اعتراض،دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف  183)9802723
تاريخ انتشار اول  98/03/11   تاريخ انتشار دوم  98/03/26

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــت اول موضوع قان ــورخ03/05/ 98 هيئ ــماره 98/376 م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
بالمعارض متقاضى آقاى افشين صمدى فرزند حوردين بشماره شناسنامه 4000181610 صادره ازاسدآباد 
ــاحت 104/57 متر مربع در قسمتى از پالك 66 اصلى واقع دراسدآباد  ــدانگ يك باب مغازه به مس درشش
ــطه از مالكان رسمى آقايان اكبر آزاد و نوراهللا سبزه اى  ــانى 24مترى هجرت خريدارى  با واس خيابان كاش
محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  كه اش
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بدهى اس ــليم اعتراض،دادخواس تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف  185)  آ9802724
تاريخ انتشار اول  98/03/11 / تاريخ انتشار دوم  98/03/26

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 هیئت امنایی شدن بیمارستان ها منجر به مدیریت منابع می شود    ایرنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: هیئت امنایی شدن بیمارستان ها خیلی روی کیفیت خدمات سالمت به بیماران تأثیری ندارد 
و نظارت های وزارت بهداشت همچنان وجود دارد. این اقدام بیشتر مربوط به مسائل مالی و مدیریتی منابع  و کیفیت خدمات با نظر معاونت درمان و معاونت آموزشی وزارت بهداشت دنبال می شود. وی افزود: هیئت 

امنایی شدن بیمارستان ها به شکلی نخواهد بود که به مردم فشار وارد شود.

درباره ماجرای دریافت پول از پزشکان در صدا و سیما
قراردادهای  از  روزنامــه ای   جامعه: 
8 تا 11 میلیون تومانی صدا و سیما 
با پزشکان به  ازای هر 8 دقیقه نوشته 
بود. مبالغی که در ازای پرداخت آن، 
برخی پزشکان بتوانند در برنامه های 
تلویزیونی به  عنوان کارشناس حضور 
یابند، پزشــکانی کــه برخی از آن ها 

ممنوع  الکار هســتند. در پی ایــن ادعا ایرج حریرچی، معــاون کل وزارت 
بهداشــت گفت: برنامه های گفت وگومحور در صداوسیما با برخی پزشکان، 
دلیلی بر برجسته بودن آن پزشک نیست و گاهی جنبه تبلیغی دارد. به گفته 
حریرچی گاهــی تبلیغات در قالب برنامه های گفت وگومحور در روزنامه ها و 
صداوسیما منتشر می شــوند که جنبه رپرتاژ داشته و اثر تبلیغی دارند زیرا 
برخی مردم تصور می کنند پزشکی که در رسانه ملی درباره موضوع پزشکی 
صحبت می کند، بدون تردید پزشــک ماهر و برجســته ای است و بر مبنای 
همین تصور مراجعات بیماران به مطب پزشک یاد شده  بشدت افزایش پیدا 
می کند؛ درحالی  که اکثر پزشکانی که در برنامه های صداوسیما حضور پیدا 

می کنند در سطح متوسط هستند. 
علی فتاحی، معاون انتظامی ســازمان نظام پزشــکی گفته بود: »ما بار ها در 
این خصوص با صداوســیما صحبت کرده ایم و بابت این موضوع از آن ها گله 
داریم. ما بارها از آن ها خواسته ایم هنگام دعوت از کارشناسان به تلویزیون از 
فیلتر های خاصی آن ها را عبور دهند و هیچ فیلتری بهتر از وزارت بهداشت، 
نظام پزشــکی و انجمن های علمی و تخصصی نیســت؛ این ارگان ها کاماًل 
پزشــکان را می شناسند و به موضوع اشــراف دارند. هفته گذشته جلسه  ای 
با مســئوالن صداوسیما داشتیم که در آن جلســه از آن ها گله مند شدیم، 
حتی به مســئوالنی که در آن جلسه شرکت کرده بودند گفتیم، ما پزشکی 
را دو ســال از طبابت محروم کرده که فردای آن روز به  عنوان کارشناس در 
تلویزیون حضور پیدا کرده بود. وقتی ما پزشــکانی را از کار محروم کرده ایم 
و حتی پزشــکی به  طور دائم از کار محروم شــده اســت، چطور به  عنوان 
کارشــناس در برنامه تلویزیونی حضور پیدا می کند. صداوســیما اطالعی از 
پرونده این پزشــکان ندارد، به  دلیل اینکــه پرونده آن ها به  صورت محرمانه 
نزد ما قرار دارد. به آن ها اعالم کرده ایم آمادگی این را داریم که در هر رشته  
پزشــکی که صداوسیما می خواهد، کارشــناس معرفی کنیم. این کار هم به 

نفع صداوسیما و هم به نفع جامعه است. 
محمدرضا ظفرقندی، رئیس ســازمان نظام پزشــکی در خصوص ضرورت 
تعامل با صدا و سیما گفت:»انتظار  ما این است که روی برنامه های کارشناس   
محور پزشکی نظارت  بیشتری انجام شود. روزانه حدود ۳۰ تا ۳۵ ساعت در 
تلویزیون بحث های پزشکی و  سالمت  مطرح می شود. گاهی می بینیم عضوی 
که سازمان نظام پزشکی به او محرومیت انتظامی داده است، در تلویزیون به 
عنوان کارشناس دعوت می شود زیرا از  او پول دریافت می کنند که این برای 

اعتبار رسانه ملی بشدت مضر و برای سالمت جامعه مخرب است.
وی افزود: جامعه پزشــکی در مقابل تأمین ســالمت مردم، خود را مسئول 
می دانــد و ما با قدرت علمی در مقابل هر عاملی که ســالمت مردم را دچار 
نقصان کند، خواهیم ایســتاد و خوب می دانیم که مدیریت ارشد رسانه ملی 
و دیگر رســانه ها باید عملکرد خود در این حوزه را باز تعریف نمایند و گرنه 
مــا وظیفه خود می دانیم موارد خــالف را از مجاری قانونی و مؤثر به گوش 
مردم برســانیم. زهرا مفاخر، دبیر شــورای سالمت صداوسیما به این ادعاها 
واکنش نشــان داده و با رد کامل ادعای دریافت پول از پزشکان گفته است: 
مــن 1۰۰ درصد این موضوع را رد می کنم و می گویم به هیچ عنوان چنین 
اتفاقی نمی افتد ولی یک چیزی وجود دارد که آن قدر محدود است نمی توان 

آن را به عنوان یک موضوع مطرح کرد. 
متأســفانه دو، سه شرکت تبلیغاتی که ما آن ها را شناسایی کرده و در حال 
انجام مراحل برای برخورد با آن ها هســتیم، در تماس با پزشکان، خودشان 
را به عنوان شــرکتی متصل به صداوســیما معرفی کرده و درخواست پول 

می کنند در صورتی که هیچ ارتباطی بین آن  ها و صداوسیما نیست.
وی اضافه می کند: به شــخصه نمی دانم چرا در بیرون، این فضا را درســت 
کرده اند که مثاًل هر پزشکی که در برنامه های تلویزیون حضور پیدا می کند، 

پولی پرداخت کرده در صورتی که اصاًل نیازی به این کار نیست.
گاهی اوقات دوســتان می گویند این پزشکان سطح پایین هستند، آیا معیار 
یا شــاخصه ای تعریف شده تا سطح پزشکان مشــخص شود؟ ابتدا باید این 
کار را انجام دهند و به ما بگویند این تعداد ســطح یک و بقیه در سطح های 
دیگر قرار دارند، تا ما هم بتوانیم براساس آن میهمانان خود را دعوت کنیم. 
این نقدها هیچ پایه و اساســی ندارند و دوســتان خودشان را هیچ گاه جای 
رسانه نمی گذارند تا ببینند با چه سختی هایی مواجه هستیم. دست کم سالی 
1۰، ۲۰ هزار پزشــک باید به برنامه های مــا بیایند که هماهنگی آن ها کار 

سختی است. 
وی تأکید کرد: ما به هیچ وجه به اسپانســر برنامه هــا اجازه نمی دهیم )به 
غیر از مراجع صالحیتدار( در حوزه انتخاب کارشناســان برنامه های سالمت 
بخصوص در شــبکه های تخصصی، دخالت کنند. آن ها می توانند افرادی را 
پیشــنهاد دهند ولی ما ابتدا فرد پیشــنهاد شده را بررسی و اگر مورد تأیید 

باشد آن ها را می پذیریم.

جامعه/محمودمصدق  »وظیفه مهم دانشگاه ها 
و  اجتماعی  مسائل  با  »مواجهه  جامعه  قبال  در 
تالش برای یافتن راه حل های آن« است. دانشگاه 
نباید از مسائل مردم و جامعه جدا و منزوی باشد؛ 
بنابراین استادان و جامعه دانشگاهیان با ایجاد ساز 
و کار مناسب بکوشند دانشگاه را درگیر مسائل 
نیز  مختلف  دستگاه های  البته  کنند،  اجتماعی 
راهنمایی  و  کمک  دانشگاه ها  از  دارند  وظیفه 

بخواهند«.
آنچه خواندید بخشی از بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار با اســتادان دانشــگاه های کشور برای 
نقش آفرینی جامعه دانشــگاهی در حل مسائل و 

آسیب های اجتماعی بود.
براستی جامعه دانشــگاهی برای حل مشکالت 
امروز جامعه بویژه در شرایط فعلی چه گام هایی 

برداشته است؟

 تحقق تحقیقات نداریم
دکتر حسین خنیفر، رئیس 
دانشگاه فرهنگیان می گوید: 
اداره دانشــگاه ها در  هنوز 
ایران برای تأمین نیاز بازار 
یا جامعه نیســت در واقع 

دانشگاه ها هنوز نگاه کالسیک دارند.
وی با اشــاره به حضور 4/۵ میلیون دانشــجو در 
دانشگاه های کشور، می افزاید: از این تعداد، نزدیک 
به 7۰۰ هزار دانشجوی تحصیالت تکمیلی یعنی 
کارشناسی ارشــد، دکترا و یا عضو هیئت علمی 
هســتند که باید این افراد در محورهای مختلف 
فرهنگــی، خانــواده، آســیب های اجتماعی و 
مسائل کیفی ورود کنند. یعنی مسائل جامعه را 
جست و جو کنند و برای آن ها راه حل ارائه بدهند. 
وی ادامه می دهد: سالیانه از چند هزار پایان نامه 
دانشگاهی دفاع می شــود که اگر موضوعات این 
پایان نامه ها را براســاس نیازهای جامعه تعریف 
بکنیم، دست کم ســالی ۲۰۰۰ مسئله یا مشکل 
جامعه حل و به بخشــی از نیازهای جامعه پاسخ 

داده می شود. 
خنیفر از وجود نیروی کیفی بسیار زیاد اما معطل 
مانده در مقطع تحصیالت تکمیلی خبرمی دهد 
و می گوید: این درحالیســت که ما می توانیم این 

نیروها را به سمت پروژه ها یا پایان نامه های مربوط 
به مشکالت و مسائل جامعه هدایت کنیم. تاکنون 
نیز به صورت خودجوش دانشــجویان و استادان 

دانشگاهی به مسائل اجتماعی ورود 
داشته اند اما این ورود قطره ای بوده و 

با برنامه و نظام مند نبوده است.
وی در خصــوص میزان اســتفاده 
از راهکارهــای جامعه دانشــگاهی 
در زمینــه موضوعــات اجتماعی و 
راه حل های آن ها توسط دستگاه های 
اجرایی و سیاســت گذاران کشــور 
تحقیقــات  از  خیلــی  می گویــد: 
دانشگاهی از قفسه ها بیرون نمی آید و 
مقصر دانشگاه ها هستند چون قانونی 

در دنیا حاکم است که نتایج هر پایان نامه ای فوراً 
باید به اطالع مردم برسد. ما در این زمینه اصطالح 
»تحقق بعد از تحقیق« را به کار می بریم. بنده 1۰ 

سال پیش گفتم که روی پروژه های زیادی تحقیق 
و دفاع می شود اما خیلی از آن ها محقق نمی شوند 
چون کســی نیست آن تحقیق ۵۰۰ صفحه ای را 
به پنــج صفحــه تبدیل کند. 
درحالــی که تحقــق بعد از 

تحقیق خیلی مهم است.
وی با تأکیــد بر اینکه تحقق 
بعــد از تحقیق یــک پروژه 
کار سیاســت گذاران اســت، 
می گوید: یعنی این یک مثلث 
سازی بین دانشگاه ها، جامعه و 
سیاســت گذاران است که اگر 
هر یک از اجزای این مثلث کم 
باشــد مشکل ساز می شود که 
متأسفانه در حال حاضر ضلع سوم این مثلث که 
سیاست گذاران باشد بخوبی شکل نگرفته است. 
یعنی به نظــرم جامعه نیازهایی دارد و تحقیقات 

هم با وجود همه نقص هــا، به میزان کافی انجام 
شــده و یا دارد انجام می شود. در واقع از ۲۰ هزار 
پایان نامه دســت کم ۲۰۰ موردش خوب است اما 
در تحقق این پایان نامه ها ضلع ســوم که همان 
سیاست گذاران یا دستگاه های اجرایی باشد غایب 
است چون دستگاه ها و سیاست گذاران ما به حفظ 

وضع موجود عادت کرده اند.

 به یک خانه تکانی فکری نیاز داریم
ابراهیم،  نــوه  عبدالرحیم 
دفتر  پیشــین  مدیــرکل 
برنامه ریزی آموزشی وزارت 
فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
معتقد است: در حال حاضر 

دانشــگاه ها از مسائل مردم و جامعه جدا هستند. 
در واقع دانشگاه ها، شورای عالی انقالب فرهنگی و 
همه دستگاه های اجرایی باید مسائل و آسیب های 

اجتماعی را بشناسند که این موضوع مستلزم رصد 
کردن اســت، در حال حاضر هیچ بخشی این کار 
را نمی کند، گویی که همه مسائل حل شده است. 
وی می افزایــد: هیــچ کــدام از بخش های یاد 
شــده نیازهــای جامعه را نمی ســنجند، چون 
اگر غیر از این بود دســت کم در راســتای رفع 
نیازها اقداماتی می شــد ولی ما اکنون بیشــتر 
نیازهایمان را در داخل برآورده نمی کنیم بلکه 

عماًل از خارج وارد می کنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دانشگاهیان افراد 
وطن دوست و متعهد اما جدا از مسائل جامعه ما 
هستند، می گوید: این هم به خاطر فرهنگ حاکم 
بر دانشگاه های کشور است. همه نگاه ها به سمت 
غرب و دائماً گفته می شود ما فالن تعداد قرارداد 
با غرب داریم یا با همکاری چند دانشــگاه غربی 
مدرک مشــترک ارائه می دهیــم. انگار خودمان 
هیچ چیزی نداریم و موجودیت ما به کمک غرب 
حصول پیدا می کند. این مشکل فعلی دانشگاه های 

ما باید تغییر پیدا کند. 
وی بــا اشــاره به اینکــه در خصوص مســائل، 
آســیب های اجتماعی و راه های برون رفت آن ها، 
تحقیقات مناسبی از ســوی دانشگاه های کشور 
انجام نشــده اســت، می گوید: ما ظرفیت زیادی 
داریم، آدم های نخبه هم داریم اما از فکر آدم های 
نخبه تاکنون اســتفاده نشده اســت. بسیاری از 
کمیته هایی که تاکنون تشکیل شده از دوستان و 
اشخاص صاحب مقام بوده است. یعنی کار فکری 
نشده است. اگر کره جنوبی به جایی رسید برای 
این اســت که آن موقــع رئیس جمهورش گفت 
نخبگان دانشگاهی بنشینند و اولویت های کشور 
را تعیین کنند اما در ایران اصاًل به نخبگان کاری 
ندارند. البته نخبه را هم خودشان تعریف می کنند، 
از ســرآمدان علم، آن هم آن هایی که مقاالتشان 
زیاد اســت، حاال می خواهد این مقاالت با مسائل 
و مشــکالت مردم جامعه همخوانی داشته باشد 
یا خیر؟ یا اینکه مقاالت، نو آوری داشــته باشند 
یا نداشته باشند، همه معیارها را خودشان تعیین 
می کنند . براساس آن معیارها هم افراد را انتخاب 
می کنند؛ بنابراین ما بــه یک خانه تکانی فکری 
نیاز داریم تا فرهنگ اصیل اسالمی حاکم شود نه 

فرهنگ ناقص غربی. 

سهم دانشگاه در حل مسائل اجتماعی چقدر است؟

تحقیقاتی که در جامعه محقق نمی شود

خیلی از تحقیقات 
محقق نمی شوند 

چون کسی نیست 
تحقیق 500صفحه ای 

را به پنج صفحه 
تبدیل کند

بــــــرش

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

چهره خبر

مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار
ایسنا: دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد 
از آنچه »دست داشــتن مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ 
سیگار«خواند، گفت: با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا، ارز دولتی به 
سیگار می دهند و 1۶ میلیون دالر ارز دولتی 4۲۰۰ تومانی به کاغذ 
سیگار دادند؛ در حالی که ما برای ارز دولتی دارو باید چانه زنی کنیم.

مافیای قوی در حوزه دخانیات در کشور وجود دارد.

واقعیت استعفای »بطحایی« شرکت در انتخابات نیست
مهر: جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: در این ســال های اخیر هر دو سال یک بار یک وزیر 
آمده اســت و این برای نظام آموزش و پرورش ما یک فاجعه است. 
وی افزود: سخنگوی دولت اعالم کرد دو ماه دیگر رتبه بندی را اجرا 
می کنند. از سویی گفتند علت استعفای آقای بطحایی شرکت در 

انتخابات است، واقعیت را به مردم بگوییم، واقعیت این نیست.

۱۰ درصد هزینه برخی خانواده ها صرف آموزش می شود
ایسنا: محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سابق توسعه امور علمی و 
فرهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: شاخص هزینه های کمرشکن 
آموزش عبارت از خانواده هایی است که 1۰ درصد کل هزینه زندگی 
را بابــت آموزش می پردازند. بیش از ۹ درصــد خانواده های ایرانی 
برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند و از محل 

درآمدهای عادی خود نمی توانند خرج تحصیل آن ها را بدهند.

بالتکلیفی 5۰ ماهه قانون دائمی شدن مدیریت بحران 
فارس: رئیس مدیریت بحران کشــور گفت: حدود ۵۰ ماه است که 
قانون دائمی شدن مدیریت بحران کشور تعیین تکلیف نشده در حالی 
که این قانون باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد. محمداسماعیل نجار 
گفت: اگر درحوادث سال اخیر به موقع عمل نمی شد و هواشناسی 
هشدارهای الزم را نمی داد، آمار جانباختگان به مراتب بیشتر می شد 

که این هماهنگی های بین بخشی از بروز این اتفاق جلوگیری کرد.

آقای کالنتری در حوزه حیات وحش تخصص ندارد
تسنیم:حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی می گوید:آقای 
کالنتری خیلی صریح است و صراحت و صداقتش در گفتار و رفتار 
موجب می شود  براحتی بگوید »در حوزه حیات وحش تخصص ندارم؛ 
بنابراین از دیگران کمک می گیرم!«. کدام دســتگاه ما مدیرش در 
همه حوزه ها تخصص دارد؟ خیلی ها راستش را نمی گویند اما ایشان 

راستش را گفت که در حوزه حیات وحش تخصص ندارد.

تجهیزات هوشمندسازی در کالس ها خاک می خورد
خانه ملت: فرهاد فالحتی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای 
اسالمی می گوید: شاهدیم تلقی از هوشمندسازی به تبدیل گچ و 
کاغذ به کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا کرده و 
شاید گاهی هم فیلمی در کالس پخش شود. متأسفانه بسیاری از 
مراکز آموزشی در کشور، هوشمندسازی را نصب این تجهیزات تلقی 

می کنند که در بسیاری از کالس ها خاک می خورد.

قیمت دارو در ایران بسیار ارزان است 
برنا: رئیس دهمین همایش داروسازی بالینی ایران گفت: در حدود 
۳۰۰ قلم دارو در کشور بدون نسخه تجویز می شوند. خیراله غالمی 
در آستانه برگزاری دهمین همایش داروسازی بالینی ایران که از ۲۹ 
تا ۳1 خرداد ۹8 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود،با تأکید 
بر اینکه قیمت دارو در ایران بسیار ارزان است، گفت: متأسفانه این 

وضعیت موجب شده تا صنعت داروسازی کشور دچار مشکل شود.

معلم خسته است و انگیزه ندارد 
مهر: میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: بیش از 1۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان، 
بیش از 1۵ سال است که پرداخت نشده و دولت به فرهنگیان بدهی 
دارد که تا پرداخت نشــود هیچ کدام از اســناد باالدستی قابل اجرا 
نیست، زیرا معلم خسته است و انگیزه ندارد. چرا دستگاه های دیگر 

پول دارند ولی آموزش و پرورش ندارد؟ 

آزادی کرسی های آزاداندیشی را تضمین می کنیم
ایلنا: حجت االسالم و المســلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها با تأکید بر ضرورت برپایی جلسات 
نقد در دانشگاه ها گفت: در بحث کرسی های آزاداندیشی اصرار داریم 
اگر موردی از شخصی که در کرسی های آزاداندیشی مورد برخورد 
قرار گرفته باشد به ما معرفی شود تا ما از او حمایت کنیم و این را 

وظیفه خود می دانیم، ولی نمونه ای نداریم.

آموزش

وزیر علوم تأکید کرد
 داوطلبان منتظر 

تعویق زمان کنکور نباشند
 ایســنا  دکتر منصور غالمی، وزیر علوم با 
تأکید بر اینکه داوطلبان منتظر تعویق زمان 
برگزاری کنکور ۹8 نباشند، گفت: ما بارها این 
موضوع را از طریق رســانه ها بخصوص صدا و 
ســیما اعالم کردیم که زمان برگزاری کنکور 

امسال به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: تعویق زمان برگزاری کنکور 
از نظر اجرایی امکان پذیر نیست، ضمن اینکه 
تعداد زیــادی از داوطلبان کنکور برنامه های 
زمانی خود را متناســب با زمان اعالم شده 
برگزاری کنکور بستند به همین دلیل امکان 
تعویق زمان برگزاری این آزمون وجود ندارد.
وزیرعلــوم خاطرنشــان کرد: مــا به منظور 
کمک به داوطلبان کنکور مناطق ســیل زده 
کشــور، ظرفیتی اضافه بــر ظرفیت تصویب 
شــده در نظر گرفتیم تا اگر نمره حدنصاب 
دانشــگاه های انتخابــی را کســب کنند در 

آزمون پذیرش خواهند شد.

محیط زیست

مدیر سابق حفاظت محیط زیست بیان کرد
بدترین تیم مدیریتی در سازمان 
محیط زیست و سازمان جنگل ها!
 خانه ملت  محمد درویش، مدیرکل ســابق 
دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت 
محیط زیست می گوید: بدترین تیم مدیریتی را 
در سازمان محیط زیست، جنگل ها و مراتع داریم 
که هیچ اعتقادی به محیط زیست و منابع طبیعی 
ندارنــد و آمده اند همین باقیمانده ها را نیز حراج 
کنند. وی با یادآوری دســتور ویژه فرمانده ارتش 
بــرای کمک به حفظ محیط زیســت، ادامه داد: 
ورود ارتش به این موضوع برای نخستین بار نشانه 
کم کاری ســازمان های متولی است. وی تصریح 
کرد: براساس قانون حتی قطع یک درخت جرم 
است اما قانون گذارانی داریم که هیچ اعتقادی به 

قوانین حوزه محیط زیست ندارند.
درویش یادآور شــد: افزایش هزینه های درمان و 
داروهای مقابله با ســرطان، بیانگر حال ناخوش 
ایرانی هــا و افزایش بیمــاری جامعه انســانی، 
نشان دهنده تخریب سرزمینی است که مردم در 

آن زندگی می کنند.

 خانه و خانواده

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:
معاونت جوانان به سازمانی 

مستقل تبدیل می شود
 ایســنا  معاون امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان، آخرین وضعیت طرح احیای ســازمان 
ملــی جوانان را تشــریح کــرد. محمدمهدی 
تندگویان گفت: در نخســتین جلسه ای که ماه 
رمضان تشکیل شد، تصمیم گرفته شده تا این 
معاونت تبدیل به یک ســازمان مستقل شود و 
زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرد. 
وی افزود: این تصمیم براساس همان طرحی بود 
که نمایندگان مجلس آن را پیشنهاد داده بودند 
اما بعد از رأی گیری، برخی نمایندگان در مورد 
تصمیم یاد شده تشکیک کردند تا اینکه هفته 
گذشته دوباره به شکل داخلی در این خصوص 
رأی گیری و تصمیم گرفته شد تا معاونت جوانان 
در قالب یک سازمان زیرنظر وزارت ورزش احیا 
شود. وی گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد 
ردیف های اعتباری و بودجه ای حوزه جوانان به 
شکل مســتقل خواهد بود اما در حوزه افزایش 
اختیارات حوزه جوانان تفاوتی ایجاد نخواهد شد.

گردشگری

رئیس جمعیت هالل احمر:
تالش می کنیم مرگ و میر حجاج 

به صفر برسد 
 ایرنا  علــی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت 
هالل احمر گفت: در حج سال گذشته تلفات 
حجاج به یک دوم کاهش یافت و در موســم 
حج تمتــع ۹8 باید تالش کنیم تا تلفات به 
صفر برسد. هر چند امسال حجاج از میانگین 
سنی بیشتری برخوردارند اما باید رسیدگی 
به آن ها نیز بیشــتر شــود تا شــاهد تلفات 

نباشیم.
وی گفت: امســال بــه ازای هــر ۳۰۰ زائر 
یک پزشــک داریــم و انتخاب پزشــکان از 
میان داوطلبانی که ســابقه حضور در حج را 

داشته اند، انجام شده است. 
پیوندی با اشــاره به حضور 8۶ هزار و ۵۰۰ 
زائر و ۵۵۰ کادر درمانی در حج ۹8، توضیح 
داد: پزشــکان امســال از میان داوطلبان با 
دقت بسیاری انتخاب شده اند که امیدواریم 
جمعیت هالل احمر بتواند در حوزه تسکین 
آالم بشری وظایف خود را بخوبی انجام دهد.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد:
 مجوز فعالیت دوتابعیتی ها را 

در خیریه ها صادر نمی کنیم
 تسنیم  معاون مشارکت های مردمی کمیته 
امداد گفت: کمیته امداد مجوزی برای فعالیت 
دوتابعیتی ها در مؤسسات خیریه صادر نمی کند.

علیرضا عســگریان درباره فرایند صدور مجوز 
برای فعالیت مؤسسات خیریه اظهار کرد: کمیته 
امداد براساس قوانین و مقررات عمل می کند و 
بر همین اساس مراکز نیکوکاری از کمیته امداد 

مجوز فعالیت دریافت می کنند.
وی تصریح کرد: مجوز فعالیت مؤسسات خیریه 
از ســوی ارگان هــای دیگر از جمله ســازمان 
بهزیستی، نیروی انتظامی و وزارت کشور صادر 
می شود در واقع مراکز نیکوکاری مجوز فعالیت 
خــود را از کمیته امداد می گیرند. عســگریان 
گفت: این فرایند کامالً تعریف شده و سازمان ها 
و دســتگاه ها موظف به اجرای آن هســتند و 
نمی توانند خــارج از آن عمل کنند؛ مجموعه 
کمیته امداد نیز بر همین اساس و طبق قوانین و 

مقررات عمل می کند.

پس از خبر

فضای مجازی

رئیس قوه قضائیه خواستار مشارکت  مردم و نخبگان 
در روند تحوالت دستگاه قضا شد

فراخوان قضایی در فضای مجازی
باشــگاه خبرنــگاران: فراخوان 
حجت االســالم والمسلمین رئیسی 
در خصوص مشارکت جویی از مردم 
و نخبگان در روند تحوالت دستگاه 

قضایی منتشر شد.
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
سیدابراهیم رئیسی در این فراخوان 

که در صفحات رئیس قوه قضائیه و در شــبکه های اجتماعی منتشر شده، 
آورده است:

امروزه با گســترش دسترســی های ارتباطاتی، جدا از چارچوب های سنتِی 
خشک و دیوان ســاالرانه، فضای مجازی و رســانه های اجتماعی به فرصتی 
بــزرگ بــرای کم کــردن فاصله های زمانــی و مکانــی در ارتباطات و به 

اشتراک گذاری نظرات تبدیل شده است.
از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از »ایده تا بازخورد« 

به بهترین نحو استفاده کرد.
آســیب های فضای مجازی -که در جای خود بایــد به طور جدی دنبال و 
رفع شود- نباید ما مسئوالن را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود 

که خود را از فرصت کم  نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نماییم.
به تعبیر رهبر معظم انقالب اســالمی باید از فرصت با ارزش فضای مجازی 
استفاده و با اطالع از نظرات و پرسش های افکار عمومی، یک حضور مؤثر و 

جریان ساز را به نفع مردم رقم زد.
رســیدن به »قوه قضائیه تراز انقالب اسالمی« در گام دوم، بدون مشارکت 
و نقش آفرینی مردم، نخبگان و دلســوزان انقالب ممکن نیســت. در مدت 
کوتاهی که از مسئولیتم در قوه قضائیه می گذرد، و پیش از آن نیز بخصوص 
در دوره خدمت در آســتان قدس رضــوی، از نظرات ارزشــمند کاربران 
رســانه های اجتماعی اســتفاده کرده ام و از این پس نیز امیدوارم خادمان 

ملت را در ساخت قوه قضائیه ای مردمی، انقالبی و ضدفساد یاری کنید.
بر این اســاس اعالم می کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی 
برای ارتباط دو ســویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات 
متعلــق به اینجانب در رســانه های اجتماعی، یکی از مســیر های دریافت 

نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.
عالوه بر اینکه مردم عزیزمان می توانند نظرات خود را از این مســیر منتقل 
کنند، اینجانب نیز حســب مورد، فراخوان هایی بــرای دریافت نظرات در 
خصوص ایجاد، اصالح یا تکمیل برخی رویه ها، رویکردها، دســتورعمل ها و 
آیین نامه ها اعالم خواهم کرد و در انتظار نظرات راهگشــای صاحبنظران و 

متخصصان این امر خواهم بود.
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روزنامـه صبـح ایـران

ایمان توحیدی، معنابخش حرکت های جهادی است    باید به یک پرسش جواب بدهند که برای چه من باید خودم را به  زحمت بیندازم تا دیگری خوشحال باشد؟ این پرسشی است که باید جواب داده شود. 
شما باید به این پرسش جواب داده باشید تا به مناطق سیل زده بروید و نوکری کنید. برای چه بنده باید خسته بشوم و کشته بشوم تا یک عده دیگر خوشحال بشوند و راحت باشند؟  چرا من جانم را به خطر بیندازم تا 
دیگران راحت زندگی کنند؟ اگر خدا وآخرت نباشد این پرسش جواب ندارد. شاید در ابتدا ادا و اصول و سلبریتی بازی باشد اما در نهایت یک جواب محکم و عمیق می خواهد و آن جواب هم مسئله ایمان توحیدی است. 

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

اردوهای جهادی ای که به جهاد سیاسی تبدیل شد
در کنــار آن کمک کردن، مســئله مهم تر 
روح جمعی و جهادی در حال شکل گیری 
بود. بخشی از نیروهای جوان انقالب که در 
جنگ نقش جدی ایفا کردند و یا نهادهای 
انقالبی مثل جهاد ســازندگی را تشــکیل 
دادند، همان کسانی بودند که نخستین بار 
در همان اردوهای جهادی تربیت شدند. آن 
کمک رسانی ها صرفاً یک عمل خیر شخصی نبود بلکه به یک جمع جهادی سیاسی 
تبدیل می شد که برای همه پیام داشت؛ اینکه حکومت نیست ولی یک عده آخوند 
و جــوان متدین برای کمک آمده اند. در البــه الی آن اردوها به مرور فرهنگ ایثار، 
مقاومت، فداکاری، نگران یکدیگر بودن، روح جهادی و تحمل مشــکالت برای حل 
مشکالت دیگران در حال شکل گرفتن بود. یادم است وقتی در سال 57 در طبس 
زلزله آمد به همراه پدرم و عده ای دیگر از انقالبیون به طبس رفتیم. در آن سفر آقای 
هاشمی نژاد هم حضور داشت. بین راه به هر مکانی که می رسیدیم، آقای هاشمی نژاد 
در را می بست و با کفشی که پایش داشت می خوابید تا اگر برای دستگیری ایشان 
آمدند بتواند ســریع از پنجره فرار کند. وقتی رسیدیم هم آقای هاشمی نژاد همان 
جا علیه دستگاه سخنرانی سیاسی کرد و گفت چرا حکومت در این وضعیت حضور 
ندارد. غرض اینکه رفتن برای خدمت به زلزله زده ها همیشه یک جنبه های انسانی، 
خیریه و انقالبی را توأمان داشته است. چنان که این روحیات در سال 57 هم وجود 
داشت. مثالً اواخر سال 56 یادم است دستوری 13 بندی از حضرت امام منتشر شد 
که به نوعی مانیفست انقالبی بودن بود و همه اعضا سعی می کردند طبق آن عمل 
کنند. دو، سه تا از بندهای آن مانیفست کمک به فقرا و محرومان بود. پس از این 
دستور با اینکه خیلی از اعضای جلسه ما بچه پولدار بودند می گفتند برویم کارگری 
کنیم تا ببینیم کارگران و محرومان چه می کشند. مثالً غذاهایمان را باید برای این 
خانواده ها می بردیم یا تصمیم می گرفتیم ماهیانه یکبار به کوره پز خانه برویم و کار 
کنیم. این ها اردوهای جهادی در سطح محلی در آن زمان بود. شما باید این روحیه 

را به صورت پررنگ تر در دهه 90 احیا کنید.

 مهم  تر از کار فیزیکی، تأثیر متافیزیکی بر شماست
همین بچه ها پس از انقالب رفتند به جهاد سازندگی و هرکدام مشغول کاری جهادی 
شدند. پس از انقالب در همین مشهد میدان شهدا اتوبوس می آمد تا هرکس دوست 
دارد در اردوهای جهادی حضور پیدا کند که بعضی ها، مثل خانواده خود ما، به خاطر 
انقــالب حضور پیدا می کردند. کل گندمی که ما درو می کردیم فقط به اندازه یک 
ساعت یک بچه دهاتی بود. ولی روحیه ای که جاری بود خیلی مهم تر از کاری بود 
که می کردیم. با اینکه خیلی از مردم خودشــان فقیر و گرسنه بودند و یا بعضی ها 
پولدار بودند، ولی همه جمع می شدند تا به همدیگر کمک کنند. این روح اخوت ، 
حذف فاصله های طبقاتی، قومیت و نژاد و جنسیت و طبقه بود. همه یک صف برادر 

و خواهر مسلمان بودیم. همین روحیه بود که جنگ را پیش برد. 

چرا یک مسلمان نمی تواند بی تفاوت باشد؟ 
می خواهم شما را توجهی بدهم به مبانی این 
نظام فکری که چرا یک مسلمان نمی تواند 
بگوید به من چه که بر سر فالن مردم چه 
بالیی آمده اســت؛ حــاال آن بال چه زلزله 
باشد و چه ظلم و فساد و گناه. در فرهنگ 
اسالمی برای این همیاری ها مبانِی مکتبِی 
ایدئولوژیِک جدی و محکمی داریم. قرآن و 
سنت می فرمایند: مسلمانان باید خودخواهی خودشان را در دگرخواهی تعریف کنند. 
آن ها که شعار می دهند »ما باید دیگرخواه باشیم و خودمان را فدای دیگران کنیم« 
باید به یک پرسش جواب بدهند که برای چه من باید خودم را به  زحمت بیندازم تا 
دیگری خوشحال باشد؟ این پرسشی است که باید جواب داده شود. شما باید به این 
پرسش جواب داده باشید تا به مناطق سیل زده بروید و نوکری کنید. برای چه بنده 
باید خسته بشوم و کشته بشوم تا یک عده دیگر خوشحال بشوند و راحت باشند؟ 
بــرای چه من از زن و بچه خودم بزنم تا دیگران بخورند؟ چرا من جانم را به خطر 
بیندازم تا دیگران راحت زندگی کنند؟ اگر خدا وآخرت نباشــد این پرسش جواب 
ندارد. شاید در ابتدا ادا و اصول و سلبریتی بازی باشد اما در نهایت یک جواب محکم و 
عمیق می خواهد و آن جواب هم مسئله ایمان توحیدی است. این هایی که می گویند 
ما خود فراموش هستیم و دگرخواهیم باید بگویند چرا؟ یک جواب بیشتر ندارد و 
اتفاقاً انبیا گفته اند باید خودخواهی را در دیگرخواهی تعریف کرد. به این معنا که اگر 
برای دیگران فداکاری کنی در نهایت برای خودت فداکاری کرده ای. قرآن می فرماید: 
من عمل صالحا فلنفسه؛ یعنی هرکس هر عمل صالحی بکند، از جمله خدمت به 
دیگران، دارد به خودش خدمت می کند. پس هرچه بیشتر به دیگران خدمت کنی 
بیشتر به خودت خدمت می کنی. قرآن می گوید تعارضی بین تو و دیگران نیست. 
البته تو باید ســهمت را از دنیا برداری. قرآن نمی گوید تو باید خانواده ات را نادیده 
بگیری؛ نه، تو هم انسان هستی و باید زندگی، امنیت و آرامشت را تأمین کنی. اما 
مازاد بر آن باید وقت بگذاری برای اینکه مشکل دیگران را حل کنی. هرچند در این 
شرایط باز هم داری به خودت کمک  و مشکل خودت را حل می کنی. داری ابدیت 
خودت را تأمین می کنی. در این صورت اســت که کار شما عاقالنه می شود وگرنه 
احمقانه است. اما اگر مسلمانانه و توحیدی نگاه کنی عقلت دقیق کار می کند. یکی 
از دالیلی که در زمان خالفت امیرالمؤمنین )ع( دعوا شــد این بود که به او گفتند 
خلفای قبل سهم اشخاص از بیت المال را با توجه به سابقه بیشتر و کمتر می کردند. 
ظاهر استداللشان این بود؛ احترام به ایمان ، جهاد و تقوا! حضرت امیر گفتند: هرچه 
خورده اید از حلقومتان بیرون می کشــم. باید سهم  نخستین مسلمان که خود من 
هستم و آخرین مسلمان که همین لحظه مسلمان می شود، مساوی باشد. پرسیدند 

آن ها که جهاد کرده اند چه؟ فرمود آن ها برای آخرت است. 

 بنیان گذار اردوهای جهادی، رهبری است 
همان طور که در خاطرات مقام معظم رهبری درباره کمک به سیل زده ها و زلزله زده ها 
بیان شده است، باید گفت بنیان گذار این نوع اردوهای جهادی که به مناطق سیل زده 
بروند و از ســطح شهر و کشور اردوکشی کنند و پول جمع کنند تا به کمک مردم 
برســند، رهبری بوده است. زمان شاه اگر جایی مشکلی پیش می  آمد همسایه ها ، 
دوستان و مردم به کمک می  آمدند و خبری از حکومت نبود. ولی شاید نخستین بار 
که در قوچان و سیستان و بلوچستان برای مردم مشکل به وجود آمد و یک حرکت 
جمعی و اردویی اتفاق افتاد، نقش اساسی کمک رسانی در این حوادث را مقام معظم 

رهبری ایفا کردند که کم کم همان حرکت ها تبدیل به این اردوهای جهادی شد.

معارف  انقالب اسالمی
حاشیه یک

حاشیه دو

جهاد جوانان برای تمدن سازی
حسن رحیم پور ازغدی در نشست »تبیین ضرورت جهاد در گام دوم انقالب اسالمی« مبانی نظری حرکت جهادی را تبیین کرد 

 معارف/ شیخ االسالمی  پنجشنبه گذشته نشست »تبیین ضرورت جهاد در گام دوم انقالب اسالمی« توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب 
اسالمی و با حضور جمعی از جوانان جهادگر و فعال در سیل شمال و جنوب کشور در مشهد برگزار شد. در این نشست حسن رحیم پور ازغدی، 
ضمن بیان خاطراتی از حرکت های جهادی مقام معظم رهبری در حوادث گذشته، به تبیین ریشه های نظری حرکت های جهادی و غیرانتفاعی در 

اسالم پرداخت که اهم این موارد را در طرح زیر می  خوانید.

مواسات، حداقل برادری است 
حضرت امیر می گوید: همه با هم برادر و خواهر هستیم. این برادری و خواهری 
هم فقط لفظی نیســت. برادری و خواهری که قرآن می فرماید یعنی مواسات؛ 
یعنی در مشکل دیگران شریک شــو و دیگران را هم در شادی های خودت 
شــریک کن. امام می فرماید کف برادری مواسات است؛ همین کاری که شما 
کردید و به یاری سیل زده ها رفتید.  بعد فرمودند یک قدم جلوتر از مواسات، 

مساوات است. مساوات یعنی همه با هم برابر بشوید که کار سخت تری است. 

جهاد نتیجه توحید است
این رفتار هم نتیجه توحید است. چرا؟ 
چون نتیجه توحید وحدت است. نتیجه 
توحیــد نظری، وحدت عملی اســت. 
وقتی توحیدی نگاه می کنی همه یکی 
می شویم. شرک منشأ تفرقه است. چون 

شرک جهان را چندقطبی می بیند.

جهاد جمعی و فقه  
اســالم برای بعضی ها فقط  نماز ، روزه 
و غســل جنابت اســت. وقتی بگویی 
این ها  به خلق، می گویند  انفاق و کمک 
 اخالقی است؛ فقهی نیست. فقه بعضی ها 
من درآوردی است وگرنه کار خیر جهادی 
از اساسی ترین آموزه های اسالمی است. 

سنت وقف 
در غرب منشأ بسیاری از حرکت ها براساس 
دانشگاه های  بزرگ ترین  اســت.  وقف 
آمریکا وقف هستند. درباره امام رضا)ع( 
که در محضرشان هستیم روایت داریم 
که حتی یک روز نبود که ایشــان کسی 
را بر ســر ســفره خودش نیاورد. 

صدقه یعنی کمک صادقانه
صدقه از ریشه صدق است. یعنی باید 
این کمک را صادقانه انجام بدهی. خود 
آن پول که صدقه نیست؛ بلکه آن پول 
به همراه نیتش می شود صدقه. چگونه 
ارزش خدمت به خلق از بین می رود؟ با 

منت و شرمنده کردن او. 

 روایت امام صادق j برای کمک به دیگران
 اقتضای برادری یعنی مبارزه با تبعیض ، تفاوت های خشن و وحشی و فاحش در 
سطح زندگی و امکانات. حضرت علی)ع( می فرماید: برادری با هیچ چیز همچون 
مواسات حفظ نمی شــود. یعنی برادر نیستید مگر اینکه به داد هم برسید. این 
شیعه علی است. امام جعفر صادق)ع( می فرماید »همه مؤمنین، زن و مرد، پسران 
و دختران یک پدر و یک مادر هستید. اگر رگی در یکی آسیب ببیند دیگران به 
دردمندی او بیدار بمانند«. اینکه به هم برادر و خواهر می گویید تشریفاتی نیست. 

باید به مسلمان و غیرمسلمان خدمت کرد
به مالک اشــتر فرمود »کل مردم یا مسلمان هســتند یا کافر. تو نباید بین 
مسلمان و غیرمسلمان فرق بگذاری. باید به همه خدمت کنی«. شما وقتی به 
مناطق سیل زده می روید از مردم درباره گرایش سیاسی شان سؤال می  کنید؟ 
این فرق اسالم و دیگر مکاتب است. حضرت علی)ع( فرمود: »مردم یا برادر 
دینی تو هســتند یا یکی مثل تو در آفرینش هستند. یا مسلمان هستند یا 

انسان«. این نگاه کامل است.

شرک به خدا و خشونت به مردم، یکی است
بعضی ها می پرســند منطق و عقالنیــت در این اردوهای جهادی کجاســت؟ 
این جاســت که پیامبر فرمودند: خداوند حامی توســت تا وقتی که تو در حال 
خدمت به برادرت هســتی. یعنی از همان لحظه که حرکت کردی تا لحظه ای که 
به خانواده ات پیوســتی خدا حامی تو بوده است. پیامبر فرمود: شرک به خدا و 
خشونت نسبت به مردم که کمک نکردن به مردم هم خودش یک نوع خشونت 

است، در یک ردیف هستند.

نمی شود خدادوست باشیم و خلق دوست نه
بعضی از بزرگان می گویند دو نوع زندگی داریم؛ زندگی قطره ای و زندگی دریایی. زندگی قطره ای 

برای کفار است. در زندگی دریایی شما به کل هستی می پیوندی و عضوی از اعضای یک پیکر می شوی. 
روایات ما می فرماید نمی شود کسی خدادوست باشد و خلق دوست نباشد. تعبیری که حضرت علی)ع( 
دارند و می فرمایند هرکس باید احساس کند که همه است. مثل خود امام علی)ع( که در نهج البالغه 

می فرماید خوابم نمی برد چرا که نکند در این لحظه خانواده ای در آن طرف سرزمین ما گرسنه 
باشند و از گرسنگی خوابشان نبرد. 

) سال 1398 سال رونق تولید ( 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان جهاد 

کشاورزی خراسان رضوی )نوبت اول ( 
احتراما به استحضار می رساند حسب تصمیم هیئت مدیره ، مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه راس ساعت 10/30 
صبح روز دوش��نبه 1398/4/31 در محل دفتر اتحادیه به آدرس : مش��هد ، بلوار حجاب روبروی خیابان رازی مجتمع 
اداری و انبارهای اتحادیه برگزار می گردد، لذا خواهشمند است موضوع را درجلسه هیئت مدیره آن تعاونی مطرح و 
یک نفر نماینده تام االختیار به منظور شرکت در جلسه مذکور تعیین که در موعد مقرر با همراه داشتن معرفی نامه 

کتبی راس ساعت تعیین شده در جلسه حضور بهم رساند.
 دس�تور جلس�ه : 1- اس��تماع گزارش  هیئت مدیره و بازرس��ین قانونی   2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای 
مالی س��ال 1397 اتحادیه ، ش��امل ترازنامه ، حس��اب س��ود و زیان و س��ایر گزارش��های مالی  3- اتخاذ تصمیم در مورد 
ذخیره قانونی و چگونگی تقس��یم س��ود س��ال 1397 4- تصویب هزینه کرد ذخیره احتیاطی توسط هیئت مدیره  5- طرح 
و تصویب بودجه پیش��نهادی س��ال 1398 و پیشنهادات مطروحه توس��ط هیئت مدیره که به پیوست می باشد. 6- طرح و 
تصویب تغییرات س��رمایه با توجه به س��ود سال 1397 7- تصمیم گیری در خصوص س��رمایه گذاری در زمینه ساخت و 
س��از زمین مجتمع ش��هید س��اجدی به منظور احداث انبار، دفتر اداری و غیره  8- طرح و تصویب خرید ، فروش ، رهن 
و اج��اره ام��الک و خرید و فروش و اجاره ماش��ین آالت ب��ا توجه به صرفه و صالح اعضاء اتحادی��ه  9- انتخاب 3 نفر اعضاء 
اصلی و دو نفر علی البدل هیئت مدیره برای مدت س��ه س��ال وفق اساس��نامه  10- انتخاب دو نفر اعضاء اصلی و یک نفر                                                     
علی البدل هیئت بازرسی و یک شرکت حسابرسی رسمی برای مدت یکسال مالی وفق اساسنامه  ضمنا چنانچه آن تعاونی 
تمایل به کاندیداتوری فردی جهت س��مت هیئت مدیره یا بازرس��ان را دارد نماینده خود را حداکثر ظرف مدت 7 روز از 
تاریخ انتشار آگهی با توجه به نامه شماره 1560/الف که قبال ارسال گردیده برابر شرایط و دستورالعملهای وزارت تعاون 

همراه با مدارک ذیل کتبا به دفتر این اتحادیه به آدرس فوق الذکر معرفی و تسلیم نمایند.
مدارک الزم :  1- تصویر صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف مبنی بر انتخاب نماینده حقوقی برای کاندیدای 
عضویت در هیئت بازرس��ان  2- تکمیل و امضاء فرم ثبت نام پیوس��ت توس��ط نماینده داوطلب برای عضویت در هیئت 

مدیره یا هیئت بازرسان  3- سه قطعه عکس 4*3 ، تصویر کامل شناسنامه و کارت ملی و تصویر مدرک تحصیلی
هیئت مدیره  /ع

98
03
42
2

 آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آروین خدمات مدیریت رادوین
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39093 و شناسه ملی 14005993565

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1397,10,09 و مجوز جامعه حس��ابداران رس��می ایران بش��ماره 97,214952 مورخ 97,10,15 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : آق��ای داود معرفت��ی طاران��ی 1652873988 با دریافت کلیه س��هم الش��رکه خ��ود از صندوق مؤسس��ه به مبلغ                                                        
000000 17 ریال و آقای سعید قدکپور 1753406676 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه به مبلغ 000000 11 ریال از موسسه 
خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 50000000 ریال به مبلغ 22000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید 
تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3 نفر به دو نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید آقای داریوش فراهانی 0045482152 بعنوان 
مدیر عامل و آقای احمد علی اکبر 0039788741 بعنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور و اوراق 
تجاری به امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر موسس��ه معتبر می باش��د . مکاتبات عادی نیز با امضای هر یک از اعضای هیئت 
مدیره به همراه مهر موسس��ه دارای اعتبار اس��ت . محل مؤسسه به آدرس تهران خیابان احمد قصیر نبش کوچه ششم پالک 9 طبقه سوم واحد 
13کدپس��تی 1514643437 انتقال یافت و ماده مربوطه اساس��نامه اصالح گردید لیس��ت شرکا بشرح ذیل اس��ت احمد علی اکبر0039788741 

دارای 5000000 ریال داریوش فراهانی0045482152 دارای 17000000 ریال
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )500286(
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برگ س��بز وسند خودرو پژو 206مدل 1383به رنگ 
نقره ای-متالیک به ش��ماره پ��الک 842 ه55ایران 
42وش��ماره شاس��ی 83675933وش��ماره موت��ور 
10FX5C2087509 ب��ه  ن��ام اینجانب محمد حس��ین 

تاجور مفقود وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
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برگ س��بز خودروی 131SX مدل 1390 رنگ س��فید 
روغنی به شماره انتظامی 298 و 69 ایران 42 شماره 
 S3412290951579 موتور 4203320 و شماره شاسی
ب��ه مالکی��ت نس��رین جعف��رزاده ش��کوهی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دانش نام��ه پایان تحصیالت کارشناس��ی 
اینجانب  س��روش شوش��تریان شماره 
و  مفق��ود   96/02/19 م��ورخ  95/ل/115 

فاقد اعتبار می باشد.
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جواز س��الح ش��کاری س��اچمه زنی به ش��ماره 
س��ریال1970757 متعلق به اقای مجید نجفی 
کیهان��ی فرزند علی اکبر مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآگهی

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

ــاى  ــازمان ه ــاى س ــت روس ــومین نشس        س
بــه  کشــور  کالنشــهرهاى  پســماند  مدیریــت 
ــا  ــى کــرج برگــزار شــد ت ــه میزبان مــدت 2 روز ب
آخریــن دســتاوردها و تجربیــات کســب شــده در 
ــته  ــتراك گذاش ــه اش ــور ب ــزرگ کش ــهرهاى ب ش

شــود.
ــاى چهارشــنبه  ــه طــى روزه ــن نشســت ک در ای
و پنــج شــنبه گذشــته برگــزار شــد مباحــث 
مهــم حــوزه پســماند از جملــه مدیریت،پــردازش 
و                       بررســى  مــورد  آن  اصولــى  وبازیافــت 
ــماند  ــران پس ــت و مدی ــرار گرف ــر ق ــادل نظ تب
ــق  ــات موف ــه تجربی ــف مجموع ــهرهاى مختل ش
خــود در ایــن حــوزه را بــه اطــالع ســایرین 

رســاندند.
همچنیــن در ایــن همایــش مدیرانــى از ســازمان 
همیــارى هــاى شــهردارى هــاى کشــور و محیــط 
ــى را از  ــث مهم ــتند و مباح ــور داش ــت حض زیس
ــور  ــماند در کش ــت پس ــت مدیری ــن وضعی آخری

ارائــه دادنــد.
همچنیــن                                              نشســت  ایــن  حاشــیه  در 
شــرکت هــاى دانــش بنیــان، تیــم هــاى اســتارت 
آپــى و مخترعــان حــوزه هــاى مرتبــط با پســماند 
ــود را در  ــاى خ ــه ه ــتاوردها و  یافت ــهرى دس ش
نشســتى مشــترك بــا مدیــران پســماند شــهردارى 

ــد. ــرح کردن ــور  مط ــهرهاى کش ــاى کالنش ه
آنچــه در ادامــه مــى خوانیــد چکیــده اى از 
اظهارنظرهــا و گزارشــاتى اســت کــه در ایــن 

نشســت دو روزه مطــرح شــده اســت.
 مدیریــت پســماند نیازمنــد فرهنگ ســازى  

و مشــارکت مردم اســت
ــهردارى  ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــت س سرپرس
بحــث مدیریــت  در  را  مــردم  کــرج مشــارکت 
پســماند امــرى ضــرورى دانســت و گفــت: مدیریــت 
پســماند از حالــت ســنتى خــارج و مــردم بایــد در 

ــد. ــارکت کنن ــدرن مش ــت م مدیری
احمــد خیــرى گفــت: بــدون شــک فرهنــگ ســازى 
دربحــث مدیریــت پســماند نوعــى ســرمایه گــذارى 
بــراى آینــده اســت چراکــه تنهــا بــا ایــن کار               
مــى تــوان از اتــالف انــرژى و برخــى هزینــه هــاى 

ــرد. ــرى ک ــه جلوگی ــع زبال ــت دف هنگف
ــاى  ــوص راهکاره ــتر در خص ــح بیش وى در توضی
ــت:  ــى گف ــازى عموم ــگ س ــت فرهن ــب جه مناس
ــان  ــنتى زم ــان س ــر گفتم ــازى و تغیی ــگ س فرهن
خــاص خــود را مــى خواهــد ایــن در حالــى اســت 
کــه بــا حمایــت و تبلیغــات چهــره هــاى برجســته 
ــان  ــوان اذه ــى ت ــى م ــرى و اجتماع ــى، هن ورزش
عمومــى را جهــت ایجــاد تغییــر در ســبک زندگــى 
ــش هــاى فرهنگــى  ــن رو پوی ــاده کــرد، از همی آم
ــه  ــم» و «ن ــان شــروع کنی نظیر«هشــتگ از خودم

ــه» در حــال شــکل گیــرى اســت. ــه زبال ب

 مـردم رطوبت را از زباله هاى خود 
حذف کنند

ــهردارى  ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــت س سرپرس
ــادى  ــه زی ــاله هزین ــه هرس ــن ک ــان ای ــا بی ــرج ب ک
ــت:  ــود گف ــى ش ــا م ــه ه ــیرابه زبال ــع ش ــرف دف ص
ــه  ــت از زبال ــا کاهــش و حــذف رطوب ــا ب ــردم تنه م
مــى تواننــد تولیــد شــیرابه و در نهایــت هزینــه هــاى 

ــد. ــا آن را کاهــش دهن ــه ب ــت مقابل هنگف
خیــرى تصریــح کــرد: امــروز مــردم نقــش بســزایى 
ــد  ــى توانن ــا م ــد، آن ه ــماند دارن ــت پس در مدیری
ــه  ــدأ ک ــه از مب ــک زبال ــث تفکی ــرى بح ــا پیگی ب
ــت پســماند از درب  ــزودى توســط ســازمان مدیری ب
منــازل انجــام مــى شــود در صرفــه جویــى چندیــن 

ــند. ــر باش ــاالنه مؤث ــاردى س میلی
وى بــا بیــان اینکــه کشــور در حــوزه پســماند اوضــاع 
مطلوبــى نــدارد گفــت:  نــگاه هــا بایــد مــدرن شــود 
ــت از  ــز حمای ــاره اى ج ــماند چ ــت پس و در مدیری

نگــرش هــاى نویــن و خــالق نیســت.
ــهردارى  ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــت س سرپرس
ــه  ــا ب ــتارت آپ ه ــروز اس ــرد: ام ــح ک ــرج تصری ک
ســادگى مــى تواننــد کار را بــراى مدیریــت پســماند 
ــا  ــز ب ــرج نی ــهرى ک ــت ش ــرده و مدیری ــهیل ک تس
ایجــاد خانــه اســتارت آپ زمینــه مشــارکت نخبــگان 

ــت. ــرده اس ــم ک را فراه
خیــرى از جمــع آورى چــرخ هــاى جمــع آورى 
ضایعــات از ســطح شــهر خبــرداد و گفــت: بــا 
اخــذ مجــوز قضایــى مقــرر شــده تــا وانــت بارهــاى 
مشــخص از اواخــر تیرمــاه ســال جــارى بجــاى            
چــرخ هــاى فعــال ضایعــات را از ســطح شــهر 
ــال  ــث انتق ــب بح ــا تکذی ــد.وى ب ــع آورى کنن جم
ــر  ــى دیگ ــه مکان ــه دره ب ــه از حلق ــع زبال ــز دف مرک
ــز  ــوص مرک ــدا در خص ــت از ابت ــد پذیرف ــت: بای گف

دفــع زبالــه فعالیــت کارشناســى شــده صــورت 
ــن  ــب ای ــدان مناس ــى آن چن ــکان فعل ــه و م نگرفت
ــه  ــه باتوج ــت ک ــى اس ــن در حال ــت ای ــد نیس فراین
بــه ایــن کــه تعییــن مــکان ثانویــه بــراى دفــع زبالــه 
هزینــه زیــادى را مــى طلبــد وزمینــه ســاز آلودگــى 
جدیــد زیســت محیطــى اســت لذا ســازمان پســماند 

ــت. ــدام اس ــن اق ــف ای مخال
ــت پســماند شــهردارى  سرپرســت ســازمان مدیری
کــرج ضمــن پیــش بینــى از آینــده دفــع پســماند 
در کــرج گفــت: بــا اســتمرار اقدامــات حــال حاضر 
جهــت هوشــمند ســازى مدیریــت پســماند، پیــش 
بینــى مــى شــود تــا ظــرف مــدت 5 ســال آینــده 

تفکیــک زبالــه بــه 70 درصــد افزایــش و دفــع آن 
کاهــش چشــمگیرى خواهــد یافــت.

ــا مشــارکت  ــدون شــک ب ــح کــرد: ب خیــرى تصری
ــى را پشــت  مــردم بحــران زیســت محیطــى کنون
ســر گذاشــته و بــه ســمت مدیریــت پســماند 

نویــن حرکــت خواهیــم کــرد ایــن در حالــى 
اســت کــه اعتقــاد داریــم اقتصــاد پســماند قابلیــت 
ســرمایه گــذارى بخــش خصوصــى را داشــته و 
بســترهاى الزم در ایــن خصــوص ایجــاد مــى 

ــود. ش
وى ضمــن تحلیــل ســومین نشســت مدیــران 
ــرج  ــور در ک ــهرهاى کش ــماند کالنش ــازمان پس س
ــا  گفــت: 14 مدیرعامــل ســازمان هــاى مرتبــط ب
ــاى  ــه ه ــال تجرب ــدف انتق ــا ه ــور ب ــماند کش پس
موفــق در زمینــه هــاى مختلــف مدیریــت پســماند 
در کــرج گردهــم آمدنــد کــه ایــن اتفــاق را بــراى 
ــوزه  ــن ح ــده ای ــراى آین ــرى ب ــتفاده حداکث اس
ــت  ــى گیریم.سرپرس ــک م ــال نی ــه ف ــور ب در کش
کــرج  شــهردارى  پســماند  مدیریــت  ســازمان 
ــس  ــن نشســت پ ــاى ای ــان ه ــرد: مهم ــح ک تصری
از بازدیــد مجموعــه حلقــه دره ضمــن آشــنایى بــا 
ــورت  ــرج مش ــماند ک ــاى پس ــش ه ــائل و چال مس
ــدون شــک  ــه ب ــد ک ــه دادن ــى ارائ و راه حــل های

ــود.  ــد ب ــتفاده خواه ــل اس قاب
ــات ســومین  ــه دیگــر موضوع ــا اشــاره ب ــرى ب خی
نشســت کالن شــهرهاى کــرج گفــت: بررســى 
کشــور،  پســماند  مدیریــت  اصالحیــه  قانــون 
پســماند،  مدیریــت  نظــام  ســازى  یکپارچــه 
ــتفاده  ــماند و اس ــت پس ــى مدیری ــدوده قانون مح
از تکنولــوژى هــاى نویــن از دیگــر مباحــث مهــم 

ــود. ــت ب ــن نشس ای
وى بــا اشــاره بــه جایــگاه کــرج بــه لحــاظ 
حــوزه  در  کشــورگفت:  در  پســماند  مدیریــت 
نایلکــس  و  نایلــون  پلیمــرى،  مــواد  بازیافــت 
کــرج رتبــه نخســت کشــور را در اختیــار دارد 
و نخســتین مرکــز نــوآورى مدیریــت پســماند 

کشــور در اختیــار شــهر کــرج اســت.
ــت پســماند شــهردارى  سرپرســت ســازمان مدیری
ــاى  ــش ه ــرد: در بخ ــح ک ــان تصری ــرج در پای ک
آورى  جمــع  مثــل  پســماند  مدیریــت  دیگــر 
و تفکیــک زبالــه شــهر اصفهــان پیشــگام، در 
تفکیــک شــیرابه تبریــز و در بحــث مدیریــت 
ــه  ــهد در رتب ــى مش ــماندهاى عمران ــح پس صحی

ــد. ــرار دارن ــور ق ــت کش ــاى نخس ه

در سومین نشست روساى سازمان هاى مدیریت پسماند کالنشهرهاى کشور مطرح شد؛

جایگاه نخست کرج در بازیافت مواد پلیمرى

  تنها 25 درصد زباله هاى تولیدى 
کشور بازیافت مى شود

ــه  ــى و مقابل ــر بررس ــرکل دفت  مدی
ــا آلودگــى هــاى دریایــى ســازمان  ب
ــور  ــت کش ــط زیس ــت از محی حفاظ
از تفکیــک 25 درصــدى زبالــه هــاى 

ــرداد. ــد شــده در کشــور خب تولی
ســومین  در  الماســى  ضیاءالدیــن 
روســاى ســازمان هــاى  نشســت 
کالنشــهرهاى  پســماند  مدیریــت 
کشــور کــه بــه میزبانــى باشــگاه 
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــرج برگ ــالد ک می

ــز  ــت مراک ــى از فعالی ــى ناش ــماند عفون ــن پس ــش از 300 ت ــه بی ــرد: روزان ک
ــا  ــا ب ــى از آنه ــه بخش ــود ک ــى ش ــد م ــور تولی ــى در کش ــتى ودرمان بهداش
پســماندهاى عــادى مخلــوط مــى شــود. وى بــا بیــان اینکــه بیــش از 6 هــزار 
تــن پســماند در شــهرهاى ســاحلى شــمالى کشــور تولیــد مــى شــود گفــت: 

ــت. ــن اس ــزار ت ــور  8 ه ــى کش ــاحل جنوب ــزان در س ــن می ای

 امروز استارت آپ ها به 
سادگی می توانند کار 

را برای مدیریت پسماند 
تسهیل کرده و مدیریت 
شهری کرج نیز با ایجاد 
خانه استارت آپ زمینه 

مشارکت نخبگان را فراهم 
کرده است.

شــهر  اســالمى  شــوراى   رییــس 
کــرج گفــت: نیمــى از پســماندى کــه 
شــهردارى کــرج بایــد آن را مدیریــت 
اســتان  شــهرهاى  دیگــر  از  کنــد 

ــود.  ــى ش ــد م تولی
ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب عبــاس زارع ب
ــده  ــد عم ــه فرآین ــماند س ــوزه پس ح
ــد  ــا تولی ــى از آن ه ــه یک ــم ک داری
ــه  ــور ب ــت: در کش ــت گف ــه اس زبال
ــه کمتــر  موضــوع کاهــش تولیــد زبال

ــت.  ــدى اس ــه ج ــد توج ــه نیازمن ــت ک ــده اس ــه ش پرداخت
وى بــه اتفــاق اخیــر در دیــدار نیمــه نهایــى جــام حذفــى کشــور در اصفهــان 
ــم ســپاهان و پرســپولیس  ــن دو تی ــال بی ــازى فوتب ــت:در ب ــرد وگف اشــاره ک
ــا در آســمان  ــرواز نایلکــس ه ــد پ ــه چشــم آم ــه ب ــش از هم ــه بی ــزى ک چی

ــود.  ورزشــگاه ب
رییــس شــوراى اســالمى شــهر کــرج در ادامــه تصریــح کــرد: یکــى از                          
چالــش هــاى اصلــى حــوزه پســماند میــزان تولیــد زبالــه اســت کــه کمتــر بــه 
آن توجــه شــده و عمومــاً ریشــه در عــدم توســعه یافتگــى فرهنگــى دارد. بایــد 
پذیرفــت کــه مصــرف گرایــى در جامعــه رواج یافتــه و همیــن موضــوع موجــب 
افزایــش ســرانه تولیــد زبالــه شــده اســت.رییس شــوراى شــهر کــرج تصریــح 
ــد نایلکــس  ــراى کــم شــدن تولی ــزى هــاى الزم ب کــرد: امیــدوارم برنامــه ری
انجــام شــود  و از طریــق  ایجــاد کمپیــن هــاى سراســرى مــى تــوان در ایــن 

راســتا کمــک هــاى شــایانى کــرد. 
ــرح  ــا را مط ــه ه ــردازش زبال ــع آورى و پ ــت جم ــث اهمی ــه بح وى در ادام
کــرد و بیــان داشــت: بایــد پذیرفــت کــه مــردم در بحــث تفکیــک زبالــه هــا 
از شــهرداریها جلوتــر هســتند و تعــداد شــهروندانى کــه از دو نــوع پالســتیک 
بــراى جمــع آورى زبالــه هــاى خــود اســتفاده مــى کننــد، قابــل توجــه اســت 
امــا در نهایــت شــهردارى رفتــار یکســانى بــا آنهــا دارد و بــه صــورت ســنتى 
ــا بیــان اینکــه روزانــه 250 مترمکعــب  دفــن مــى شــوند .ایــن عضــو شــورا ب
شــیرابه زبالــه در حلقــه دره تولیــد مــى شــود کــه یــک چالــش بســیار بــزرگ 
ــرد:  ــار ک ــراه دارد، اظه ــه هم ــا را ب ــواع تهدیده ــوع و ان ــوى نامطب ــت و ب اس
چنانچــه حداقــل 10 درصــد از زبالــه هایــى کــه روزانــه دفــن مــى شــوند امــا 
ــرار  ــى ق ــت و ارزش آفرین ــه بازیاف ــتند، در چرخ ــادى هس داراى ارزش اقتص

مــى گرفــت، بخــش اعظــم هزینــه هــاى ایــن چرخــه تامیــن مــى شــد.

شــهردار کــرج بــا تاکیــد بــر اهمیــت 
ــراى  ــا ب ــتگاه ه ــه دس ــکارى هم هم
مدیریــت و فرهنــگ ســازى در حــوزه 
پســماند، گفــت: متاســفانه شــهردارى هــا 
ــماند  ــت پس ــکان مدیری ــوك پی در ن

ــد. ــده ان ــه و تنهــا مان ــرار گرفت ق
ــب را در  ــن مطل ــى زاده ای ــى کمال عل
ســومین نشســت روســاى ســازمانهاى 
ــه  ــه ب ــور ک ــماند کش ــت پس مدیری

ــد،  ــزار ش ــهر برگ ــن کالنش ــهردارى ای ــالد ش ــگاه می ــرج در باش ــى ک میزبان
ــرد. ــوان ک عن

شــهردار کــرج  در ســخنان خــود بــه رویکــرد منفــى مجلــس شــوراى اســالمى 
ــفانه  ــه داد: متاس ــرد و ادام ــاره ک ــا اش ــهردارى ه ــارات ش ــوص اختی در خص

شــهردارى هــا اختیــارات الزم را بــراى اجــراى مــاده 55 ندارنــد. 
وى گفــت: مــاده 55 در قانــون شــهردارى هــا کــه دســتگاه هــاى متعــددى را 

در امــر مدیریــت پســماند مســئول مــى دانــد، بــه درســتى اجــرا نمــى شــود.
ایــن مســئول، یــک دســتگاه مهــم و اثرگــذار در ایــن زمینــه را صــدا و ســیما 
دانســت کــه نتوانســته اســت بــراى فرهنــگ ســازى در زمینــه کاهــش تولیــد 

پســماند آنچنــان کــه بایــد تاثیرگــذار باشــد.
ــدان دور  ــه چن ــده ن ــرد: در آین ــان ک ــرى بی ــش دیگ ــرج در بخ ــهردار ک ش
ــد ســاخت و ســاز غیرمجــاز  ــا همانن ــاى شــهردارى ه ــه ه بســیارى از دغدغ
جایــگاه و اهمیــت خــود را از دســت مــى دهنــد چــرا کــه محــدوده شــهرها 

ــش در حــال حــذف شــدن هســتند. ــم و بی ک
ــناد  ــب اس ــى در قال ــى و ترافیک ــاى عمران ــروژه ه ــن پ ــزود: همچنی وى اف
ــا ایــن وصــف یکــى از  فرادســت و مطالعــات جامــع، اجرایــى خواهــد شــد. ب
مهمتریــن دغدغــه هــاى مدیریــت شــهرى کــه پیوســته وجــود دارد و  روز بــه 
روز بــر شــدت و حساســیت آن افــزوده مــى شــود محیــط زیســت و بخصــوص 

موضــوع پســماند اســت.
ــیار  ــماند بس ــا پس ــط ب ــث مرتب ــروزه مباح ــرد: ام ــه ک ــئول اضاف ــن مس ای
ــر  ــر آن ب ــى، الکترونیکــى و نظای ــه هــاى عفون پیچیــده شــده و  افزایــش زبال

ــت. ــزوده اس ــوع اف ــى موض پیچیدگ
ــه  ــبت ب ــهروندان را نس ــت ش ــرورى اس ــرد: ض ــان ک ــرج خاطرنش ــهردار ک ش
اهمیــت موضــوع آگاه کــرده و همــکارى و همراهــى هــر چــه بیشــتر آنــان را 
بــراى کاهــش تولیــد پســماند بــه منظــور حفــظ هــر چــه شایســته تــر محیــط 

زیســت، طلــب کنیــم.

آخریــن دســتاوردها و تجربیــات کســب شــده در 
ــته  ــتراك گذاش ــه اش ــور ب ــزرگ کش ــهرهاى ب ش
آخریــن دســتاوردها و تجربیــات کســب شــده در 
ــته  ــتراك گذاش ــه اش ــور ب ــزرگ کش ــهرهاى ب ش

پروژه هاى مهم سازمان مدیریت پسماند شهردارى کرج

- توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه کمپوست در راستای کاهش حداکثری 
پسماندهای دفنی و شیرابه تولیدی

-  احداث و بهره برداری از تاسیسات تصفیه شیرابه که در حال حاضر 
زیرساختهای مورد نیاز از قبیل تامین برق مورد نیاز این تاسیسات در دست 

اقدام می باشد .
 - استحصال گاز مرکز دفن در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای-کاهش 

بو و تولید برق 
-  احداث و بهره برداری از تسهیالت بازیابی مواد MRF با هدف پردازش 

حداکثری پسماندها و کاهش میزان دفن

-  اجرای طرح تجمیع و یکپارچه سازی فرآیند جمع آوری پسماند ارزشمند
 قابل بازیافت با هدف بهره گیری از شرکت های دارای تخصص و تجربه

 و حذف گاری دستی ها و مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات

-  بهره گیری از سامانه هوشمند مدیریت و نظارت برناوگان حمل پسماندهای 
عمرانی و ساختمانی با هدف جلوگیری از تخلیه غیرمجاز که طی ماه جاری

 به بهره برداری خواهد رسید .
-  ایجاد مرکز نوآوری با مشارکت معاونت علمی ریاست جمهوری در مرکز 

حلقه دره
 - طراحی و احداث پارک بازیافتی با هدف آموزش های شهروندی در 

حوزه محیط زیست شهری

- تکمیل لندفیل مهندسی و بهداشتی پسماندهای شهری با ایجاد شهرک بازیافت

 سرانه تولید پسماند در شهر کرج 650 گرم نفر در روز

ــق            ــماند در مناط ــن پس ــه 800 ت ــال روزان ــع آورى و انتق  جم

ــه شــهر کــرج دهگان

ــق  ــدا در مناط ــماندها از مب ــک پس ــرح تفکی ــراى ط   اج

ــرج ــهر ک ــه ش دهگان

   بهره گیرى از دو ایستگاه انتقال استاندارد

ــز  ــتان در مرک ــماند اس ــن پس ــت 1500 ت ــرش و مدیری   پذی

ــه   دره حلق

ــارى در  ــهرهاى اقم ــدى ش ــماند تولی ــن پس ــن میانگی    700 ت

روز

   کارخانه کمپوست با ظرفیت دریافت 350 تن

ــوخت و  ــه س ــرى ب ــماندهاى پلیم ــل پس ــات تبدی    تاسیس

ــن در روز ــرش 50 ت ــت پذی ــا ظرفی ــز) ب ــرژى( پیرولی ان

  تولید روزانه 200 متر مکعب شیرابه

وضعیت موجود مدیریت پسماند در کالنشهر کرج

شهردار کرج:

  شهردارى ها در اجراى ماده 55  تنها مانده اند

  ضرورت ایجاد کمپین ملى براى کاهش 
       مصرف نایلکس

رییس شوراى شهر کرج تاکید کرد:

آخـریـن
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 محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی انصاراهلل اعالم 
کرد، یمن حاضر است با کشورهای تأثیرگذار بر سر یک میز 

بنشیند تا درباره »صلح عادالنه« مذاکره کند.

کری الم، فرماندار هنگ کنگ گفت: به دلیل نارضایتی مردم، 
الیحه استرداد مجرمان به چین را به مدت نامحدود به حالت 

تعلیق در خواهد آورد. 

نگرانی در اردوی تولیدکنندگان جنگنده آمریکایی

ردپای چین در خط تولید  اف 35
  جهان   جنگنده اف35 بازهم خبرســاز شد. روز گذشته 
دیلی تلگراف در گزارشــی از حضور یک شــرکت چینی در 
خط تولید اف35 که گران ترین طرح نظامی جهان اســت 
و چندین کشور در ســاخت آن نقش دارند، پرده برداشت. 
بنا بر این گزارش، شــرکت »اکسپشــن پی سی بی« یک 
شرکت دارای مالکیت چینی اما مستقر در گلوچسترشایر، 
شــهری در انگلیس، است که به تولید بُردهای مداری برای 
کنترل موتورها، سامانه روشــنایی، سوخت و سیستم های 
ناوبری جنگنده های اف35 می پردازد. با وجود این رسوایی، 
وزارت دفاع بریتانیا تأکید کرده اســت که این شرکت یک 
تولید کننده شناخته شده و ثابت است که با صنایع دفاعی 
همکاری داشــته و هیچ ریســکی در قبال آن وجود ندارد. 
هرچند رسانه ها و سیاستمداران بریتانیایی افشای موضوع 
مشارکت این شرکت در تولید قطعات را شوک آور توصیف 
کرده اند. شرکت اکسپشن پی سی بی در سال ۲۰۱3 توسط 
یک تاجر چینی به نام »شنژن فست پرینت« خریداری شد 
و تاکنون هرگز تعلق داشتنش به چینی ها را کتمان نکرده 
است. یکی از مدیران شرکت از وجود فایروالی قوی بین این 
شرکت و مالک چینی اش گفته که امکان هک شدن ندارد 
و گفته اســت که عالوه بر این ما فقط بُردهای مداری خالی 
را تولید می کنیم و هیچ اطالعات الکترونیکی مازادی نداریم.

البته این نخســتین بار نیست که ارتش آمریکا دخالت یک 
شــرکت چینی را در طرح اف35 کتمان کرده است. پیش 
از این نیز دو شــرکت آمریکایی نورتروپ گرومن و شرکت 
هانیــول هر دو نســبت به واردات برخــی قطعات از چین 
معافیت اقتصادی گرفته بودند که بعدها معلوم شد این دو 
شرکت از آهن رباهای ساخت چین در سامانه راداری اف35 و 

همچنین ادوات مربوط به فرود آن استفاده می کنند.

 جنگنده نه  چندان رادارگریز
اما این همه ماجرای اف35 نیســت. روز گذشته همچنین 
خبری منتشر شد که نشــان می دهد، این جنگنده آنچنان 
هم که گفته می شــود در آســمان مخفی نمی شود. پایگاه 
دیفنس نیوز آمریکا نوشت که نسل پنجم جنگنده های آمریکا 
دارای مشکالت و نقص هایی است که آن ها را به هدفی راحت 

برای دشمن تبدیل می کند. 
بنا بر این گزارش، اگرچه اف 35 سی که ویژه نیروی دریایی 
آمریکا طراحی شده اســت، می تواند در ارتفاع باال با سرعت 
فراصــوت پرواز کند، ولی این پرواز بــرای مدت زمان کوتاه 
می تواند ادامه داشته باشــد و با توجه به محدودیت توانایی 
آن ها در پنهان شــدن و خط آسیب ساختاری براحتی برای 

دشمن قابل شناسایی و قابل رهگیری است.

رویترز:  دادگاه بین المللی الهه درخواســت 
مطرح شــده از ســوی امارات بــرای انجام 
اقدامــات فوری علیه قطر در مناقشــه ای بر 
ســر تبعیض های نژادی میان این دو کشور 

همسایه عربی را رد کرد.
دنیای اقتصاد: پس از حادثه روز پنجشنبه 
برای دو نفتکش در دریای عمان، هزینه بیمه 
کشتی ها در خلیج فارس دست کم افزایشی 

۱۰ درصدی داشته است.

انجمن بوستون رویو نوشت
ایاالت متحده و دوراهی 

قدرت نرم و سخت
اس.  جــوزف.  زارع: 
اندیشکده  تحلیلگر  نای، 
بلفر، در یادداشــتی برای 
انجمــن بوســتون رویو 
نوشــته اســت: گزارش 

مولر )مأمور تحقیق درباره دخالت روسیه در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا( نشان داد 
که اختالل در دموکراســی ما در سال ۲۰۱6 
واقعی بوده است. البته هنوز معلوم نیست که 
توافقی بر سر این ماجرا وجود داشته است یا 
نه اما مرور این گزارش به ما نشــان می دهد 
که بحران در دموکراسی ما به مراتب فراتر از 

دخالت روسیه و اخبار جعلی است.
در انتهای این تحلیل هم، نویسنده نسبت به 
ضرورت حفاظت از قدرت نرم ایاالت متحده 
هشدار داده و گفته اســت: اگرچه مردم در 
کشــورهای صاحب دموکراســی نسبت به 
قدرت سخت سریع تر واکنش نشان می دهند، 
اما باید مراقب باشیم که به تقلید از کشورهای 
اقتدارگرایی مثل چین و روســیه، قدرت نرم 
خودمان را از دســت ندهیــم. بخش اعظم 
قدرت نــرم ایاالت متحده بیــش از آنکه از 
فعالیت های دیپلماتیک رسمی ناشی شود، از 
جامعه مدنی ما - بخصوص هالیوود، دانشگاه 
ها و بنیادها – ناشی می شود، و باید حواسمان 
باشد این نهادها همواره بتوانند فعالیت کنند.

پنهان کاری اقلیم کردستان
استقرار یواشکی 

آمریکایی ها در اربیل
تســنیم: منابع عراقی از مستقر شدن 
شــماری از نظامیان آمریکایی در یکی از 
پایگاه های نظامی در استان اربیل در اقلیم 
کردستان بدون اطالع دولت مرکزی عراق 
خبر دادند. گفته می شود این آمریکایی ها 
در یکــی از پایگاه های نظامی در محدوده 
اســتان اربیل مستقر شــده اند. حکومت 
محلــی از ارائــه هرگونه اطالعــات الزم 
درباره این اقدام خودداری کرده است. اما 
دبیرکل وزارت پیشمرگ اقلیم گفته است 
آمریکایی ها در چارچوب مشاوران نظامی 
و نیروهای آموزش دهنده به پیشمرگان 

اقلیم در این منطقه حضور دارند.

چرا یانکی ها  از اس 400 می ترسند؟
افزایش تب خرید تسلیحات روسی و بویژه سامانه دفاع موشکی اس 4۰۰ از سوی 
متحدان آمریکا این روزها به مناقشــه ای بزرگ و عرصه ای چالش برانگیز میان 
واشنگتن و همپیمانان نزدیک آن تبدیل شــده است. در همین راستا یک مقام 
ارشد کاخ سفید دیروز در اظهاراتی هشدارگونه با بیان اینکه خرید این سامانه روابط 
آمریکا و هند را در معرض خطر قرار می دهد، بار دیگر از دهلی نو خواست از خرید 
اس 4۰۰ روس صرف نظر کند. دهلی نو در اکتبر ۲۰۱8 قرارداد 5 میلیارد دالری 

خرید این سامانه را امضا کرد. 
پیش از این آمریکا و ترکیه بازی بسیار خطرناکی را بر سر این سامانه آغاز کرده  و 
مشخص نیست در نهایت کدام یک تسلیم خواهند شد. دسامبر ۲۰۱7 ترکیه اعالم 
کرد قرارداد خرید دو فروند سامانه  اس 4۰۰ از روسیه را به ارزش ۲میلیارد دالر نهایی 
کرده است. آنکارا بر برنامه اش مبنی بر خرید این سامانه اصرار می ورزد. در مقابل 
دولت ترامپ، ترکیه این متحد خود در ناتو را به توقف فروش جنگنده های اف 35 
که در یک طرح مشترک ساخته شده است، تهدید می کند. واشنگتن می خواهد 
آنکارا به جای اس 4۰۰، ســامانه موشــکی پاترویت ســاخت آمریــکا را بخرد. 
مقامات آمریکایی گفته اند از آن بیم دارند که اطالعات جنگنده های اف 35 و نقاط 
قوت و ضعف آن به دســت روس ها بیفتد؛ چراکه این سامانه حدود 4۰۰ کیلومتر 
شعاع پوشش راداری قدرتمند دارد و می تواند کد و رمزهای به کار رفته در سامانه 
پاتریوت و جنگنده اف 35 را کشف رمز کند. سامانه زمین به هوای اس4۰۰ بردی 
حداقل دو برابر بیشــتر از پاتریوت رقیب آمریکایی اش داشته و قادر به تشخیص 
۱۰۰ هدف و درگیر شدن با ۱۲ هدف به طور همزمان در محدوده 4۰۰ کیلومتری 
اســت. از سوی دیگر نه تنها توانمندی این سامانه  روسی در شناسایی و رهگیری 
هدف ها در مناطق نزدیک حریم هوایی متحدان آمریکا، واشنگتن را آزرده کرده، 
بلکه قیمت نسبتاً ارزان آن نیز بر این نگرانی افزوده است. کارشناسان بین المللی 
در زمینه همکاری نظامی معتقدند در صورتی که لفاظی های جنگ طلبانه واشنگتن 
پایان یابد، در بازاری آزاد از هرگونه فشار اقتصادی و سیاسی، پاتریوت آمریکایی از 
نظر قیمت، کیفیت و توانمندی توان رقابت با اس 4۰۰ را نداشــته و صحنه را به 
رقیب روس خود واگذار خواهد کرد. این در حالی است که استفاده اخیر از پاتریوت 
در عربستان و کارآیی ضعیف این سامانه ضد موشکی، مشتری های کلیدی آمریکا را 

به سمت خرید تسلیحات ارزان و باکیفیت تر روسی سوق می دهد.

  نمابر تحریریه:     376۱۰۰87 -37684۰۰4  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 376۱8۰44-5 
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عکس نوشت

تزریق حال خوش به ملکه
دونالد ترامپ مدعی شد، ملکه انگلیس در زمان دیدار اخیرش با او به 
حدی حال خوش پیدا کرده که در ۲5 سال گذشته اتفاقی خوشایندتر 
از آن را تجربه نکرده اســت. دونالد ترامپ در مصاحبه با یک شــبکه 
تلویزیونی گفته است: من رابطه ای عالی با او دارم و ما به خنده و خوش 
گذرانــدن پرداختیم. افراد نزدیک به ملکه گفتند که او در ۲5 ســال 
گذشته تاکنون این قدر حال خوش پیدا نکرده بود. حتی از من انتقاد شد 
و گفتند ما بیش از حد با یکدیگر خوش گذراندیم. ملکه الیزابت دوم که 
93 سال سن دارد تاکنون با ۱۲ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده است.

 پوتین در سیکا:  سفر وزیر سعودی به سوریهتکلیف بدهی بریتانیا چه می شود؟
 نگرانی اتحادیه اروپا

 از نخست وزیری جانسون
تالش برای آشتی دادن 
کردها و عشایر معارض

 با جنگ کثیف 
در جهان تجارت مخالفیم

اشپیگل: با توجه به اینکه بوریس جانسون، 
در نخستین رأی گیری محافظه کاران برای 
عهده داری نخســت وزیری انگلیس رأی 
باالیی به دست آورد، اتحادیه اروپا تهدید 
کرده است که اگر انگلیس بدهی های خود 
به اروپا را پرداخت نکند، باید منتظر عواقب 
آن باشــد. یک سند دولتی لو رفته نشان 
می دهد کــه انگلیس اصالً آمادگی خوبی 
برای وقوع سناریوی برگزیت بدون توافق 
ندارد. در این اوضاع جانسون معتقد است 
با توافق یا بی توافق باید در 3۱ اکتبر سال 
جاری میالدی از اتحادیه  اروپا خارج شود.

العربیه: وزیر مشــاور عربســتان در امور 
خلیج فارس به ســوریه سفر و همزمان با 
مســئوالن آمریکا و رهبران قبایل سوری 
دیدار کرد. میدان نفتی العمر در اســتان 
دیرالزور میزبان نشست بود. به گفته منابع 
محلی، الســبهان در این نشست ها گفته 
است که نقش عربســتان در مرحله آتی 
مهم تر و بزرگ تــر خواهد بود. همچنین 
السبهان از عشایر عرب خواسته با نیروهای 
کرد تنشی نداشته باشند. االخبار قبالً فاش 
کرده بود که عربســتان به دنبال منسجم 
کردن گروه های نظامی موجود در التنف 

با همراهی شورای نظامی دیر الزور است.

راشــاتودی: رئیس جمهور روســیه در 
کنفرانس ســیکا تأکید کرد که مســکو 
قاطعانــه مقابل هرگونه جنــگ تجاری 
و جنــگ بدون قانــون در عرصه تجارت 
بین المللی می ایستد. وی با اشاره به اینکه 
حفظ اعتماد در میان کشــورها ضروری 
اســت، گفت: متأســفانه برخی کشورها 
بدون قاعده و قانون مبارزه می کنند، آن ها 
با ارعاب و تهدید و با ابزارهای غیرتجاری 
رقبایشان را حذف می کنند. ضروری است 
که راهی برای برون رفت از این شرایط پیدا 
و قواعدی برای همکاری صادقانه اقتصادی 

ایجاد شود.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی خالدی/ روزنامه نگار
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اتاق فکر
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غروب خورشید
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اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
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نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی  ) نوبت اول (
اداره کل  راه و شهرس��ازی  خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام 

در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
دی

شماره ر
مناقصه

فهرست بهامدت زمان اجرامبلغ براورد)ریال(شرح مناقصه
مبلغ تضمین)ریال(
شرکت در مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت

آخرین مهلت ارائه پاکت  ها و 
بارگذاری اسناد در سامانه مربوطه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه 
کمیسیون مناقصه

198/3
تجدید مناقصه  احداث راه روستایی سمبا-پده بید

18ماه35/550/000/000)از توابع دهستان کوه یخاب شهرستان طبس(
راه و باند فرودگاه 1398

1/800/000/000)تجمیعی(
ساعت10 روز  دو شنبه 

مورخ 98/03/27 الی 
ساعت 13 روز  پنج شنبه 

مورخ  98/03/30

ساعت13 روز یک شنبه 
مورخ 98/04/09

ساعت8:30 صبح   روز دوشنبه 
مورخ98/04/10 

298/4
تجدید مناقصه  اجرای آسفالت الیه توپکا و احداث 

10ماه19/950/000/000پل5دهانه5متری محور چهکند
راه و باند فرودگاه    1398

997/500/000)تجمیعی(
ساعت9صبح  روز دوشنبه

مورخ98/04/10

398/11
ترمیم و اصالح شبکه برق محله عاشوراخانه و 

106 روز  10/820/040/132مسجدگلستان نهبندان
ابنیه و تاسیسات برقی 

542/000/000سال98
ساعت 9:30صبح روز دو شنبه مورخ 

98/04/10

498/12
روشنایی و بهسازی معابر محله پی بو-

10روز4/240/849/267بیرجند)روشنایی فرزان(
ابنیه و تاسیسات برقی    

1398212/050/000
ساعت10 روز  دو شنبه 

مورخ 98/03/27 الی 
ساعت 13 روز  پنج شنبه 

 مورخ  98/03/30

ساعت13 روز یک شنبه 
مورخ 98/04/09

ساعت10صبح روز دو شنبه
مورخ98/04/10

598/13
اصالح شبکه فرسوده آب و نوسازی انشعابات فرسوده 

2ماه8/699/141/702محله سردشت و کوی صاحب الزمان نهبندان
فهرست بهای پایه رشته شبکه 

435/000/000توزیع آب سال1398
ساعت 10:30 صبح روز دو شنبه 

مورخ98/04/10

698/14
پیاده روسازی خیابان شهیدرجایی

4ماه9/981/832/194محله کارگران بیرجند
فهرست بهای پایه رشته ابنیه،

1398500/000/000
ساعت 11صبح روز دوشنبه

مورخ 98/04/10

798/15
اجرای کانال جمع اوری آبهای سطحی محله موسی 

12ماه6/997/921/572بن جعفر)ع( بیرجند
فهرست بهای پایه رشته ابنیه،

1398350/000/000

ساعت 10روز دوشنبه مورخ 
98/03/27 الی ساعت 13 روز 

پنج شنبه مورخ 98/03/30

ساعت 13
 روز دو شنبه 

مورخ 98/04/10

ساعت 9صبح  روز سه شنبه
مورخ 98/04/11

898/16
احداث مرکز فرهنگی ورزشی محله دیوار شهربند 

6ماه11/717/472/202بشرویه
فهارس بهای رشته ابنیه و 

586/000/000تاسیسات 1398
ساعت9:30 صبح روز سه شنبه مورخ 

98/04/11

6ماه13/251/867/291 احداث مدرسه گوهرشاد محله باال شهرستان قاین998/17
فهارس بهای رشته ابنیه و 

662/600/000تاسیسات 1398
ساعت10صبح روز سه شنبه  

مورخ98/04/11

1098/18
کمک به احداث خوابگاه هنرستان مالصدرا محله 

4ماه7/814/233/632عاشوراخانه نهبندان
فهارس بهای رشته ابنیه و 

391/000/000تاسیسات 1398
ساعت10:30صبح روز سه شنبه  

مورخ98/04/11

1198/19
عملیات خاکی،آسفالت و ابنیه فنی محور شهید 

18ماه17/500/000/000صدوقی
فهارس بهای رشته ابنیه و 

875/000/000تاسیسات 1398
ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ

98/03/29 الی ساعت 14 روز
شنبه مورخ 98/04/01

ساعت 14 روز سه شنبه
مورخ 98/04/11

ساعت9صبح روز چهارشنبه
مورخ98/04/12

 اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی خراسان جنوبی
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 شرکت بوستان مهاجر مشهد

)سهامی خاص( به شماره ثبت 23034  
فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
شرکت که مورخه  1398/04/09  در ساعت 17 
در محل قانونی شرکت واقع در مشهد -  طالب, 
   749 پالک   ,  28 بلوک   , شرقی  مفتح   بلوار 

برگزار خواهد گردید حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-تعیین اعضای هئیت مدیره
2-تعیین بازرسین اصلی و علی البدل

3-تعیین روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره

/ع
98
03
41
9

آگهی دعـوت مجمع عمـومی 
عـادی سـالیــانه   شــركت حمل 

و نقـل بیـن المللــی واسـع عصــر                                       
) سهامی خاص (  به شماره ثبت 711 

 شناسه ملی 10860203677  
بدینوس��یله از کلیه سهامداران ش��رکت حمل و نقل 
بین المللی واس��ع عصر  دعوت  می ش��ود تا در جلسه 
مجم��ع عمومی عادی  س��الیانه که رأس س��اعت 08:00 
صب��ح روز دوش��نبه  م��ورخ 98/04/10 در نش��انی : 
مش��هد ، بلوار جانب��از ، مجتمع پاژ ، بل��وک E - طبقه 

دهم ، واحد 10 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :  1 - انتخاب بازرسین

2 - تصویب صورتهای مالی سال 1397 
3 - تعیی��ن روزنامه کثیراالنتش��ار ب��رای درج آگهی 

های شرکت 
4 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد . 

هیئت مدیره شرکت

/ع
98
03
39
2

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت تولیدی گل و گیاه گلبران طوس 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 9442 و 

شناسه ملی 10380351908
فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
شرکت که مورخه   1398/04/09    در ساعت 17 
در محل قانونی شرکت واقع در مشهد - جاده 
طرقبه , ویال شهر , روبروی بافندگی تکتم , پالک 

311  برگزار خواهد گردید حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-تعیین اعضای هئیت مدیره
2-تعیین بازرسین اصلی و علی البدل

3-تعیین روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره
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مناقصه
معاون��ت اداره کل و مدیری��ت آموزش و پرورش نیش��ابور قصد دارد مراکز آموزش��ی 
درمان��ی و ورزش��ی آموزش و پرورش نیش��ابور را با ش��رایط ذیل ازطری��ق مناقصه به 

شرکت واجد صالحیت واگذار نماید:
1-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:مبلغ پنجاه میلیون ریال ضمانتنامه بانکی شرکت در 

مناقصه دارای اعتبار سه ماهه ازتاریخ بازگشایی پاکتها وقابل تمدید تا 6 ماه دیگر
2-مهلت مراجعه و دریافت اس��ناد مناقصه:از تاریخ انتش��ار آگهی لغایت ساعت12 روز  

پنجشنبه 1398/3/30     
3-مهل��ت تحویل پیش��نهادات و اوراق مناقصه:ازتاریخ انتش��ار لغایت س��اعت 13روز  

پنجشنبه  1398/3/30 
پ��رورش  و  آهن(آم��وزش  ش��هیدجعفری)راه  نیش��ابور،خیابان  مراجع��ه:  4-آدرس 

نیشابور،طبقه همکف، کارشناسی حقوقی ، تلفن : 05143336995- 05143332855
 معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش نیشابور 
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آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانش��گاه عل��وم پزش��کی گناب��اد در نظ��ر دارد 
نگه��داری تعمی��ر وراهب��ری ابنیه وتاسیس��ات 
مکانیکی والکترونیکی بیمارس��تان عالمه بهلول 
گناب��ادی را  از طری��ق مناقصه عموم��ی به بخش 
خصوص��ی واگ��ذار نماید لذا  ش��رکت ه��ای واجد 
جه��ت  توانن��د  م��ی  مج��وز  دارای  و  ش��رایط 
دریافت اس��ناد مناقص��ه از تاریخ 98/3/26 
 www.setadiran.  irلغای��ت 98/3/30 ب��ه س��امانه
مراجع��ه نماین��د. اطالع��ات تکمیلی در س��ایت 
درج   www.gmu.ac.ir و   http://iets.mporg.ir
گردیده است. ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده 
برنده مناقصه خواهد بود. دانشگاه در رد یا قبول  

هر یک ازکلیه پیشنهادات واصله مختار است.
 روابط عمومی دانشگاه
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