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 ............ صفحه 8

 پاسخ ایران به پیشنهاد مشکوک سرمایه گذاری عربستان در عراق چگونه باید باشد؟   

بازاریابی؛ ضرورت امروز   دیپلماسی اقتصادی
تمام آنچه باید درباره 
»چشمه صلح« بدانیم

دود سفید 
از شمال 

سوریه 
بلند شد

 اقتصاد  ایران ساالنه ۱۳ میلیارد دالر کاال به عراق صادر می کند و رؤیای تجارت 20 میلیارد 
دالری با این کشور را در سر می پروراند، حاال سعودی به دولت عراق پیشنهاد داده می خواهد 
۳0 میلیارد دالر در عراق سرمایه گذاری کند، به این شرط که شرکت های ایرانی از عراق اخراج 
شــوند. به روایت مهدی مهرپور، کارشناس اقتصادی، آل اسحاق رئیس اتاق ایران و عراق به 
وزارتخانه رفته و گفته است:»به رابطه اقتصادی ما و عراق کمک کنید، گفتند به ماچه؟ ما کار 
کنیم، بخش خصوصی سود ببرد!« یعنی در حالی که سعودی برای اخراج شرکت های ایرانی 
از عراق به دولت این کشور جایزه می دهد، وزارت خارجه ایران به دنبال سهم خواهی از فعاالن 

اقتصادی ایرانی است...

ضمیمه  روز

مشــهد محله هــای قدیمــی زیــادی دارد. 
محله هایی قشنگ و پر از خاطره. یکی از این 
محله های قدیمی محله ی نوغان است. نوغان 

یکی ازآبادی های معروف اطراف شهر توس...

زنان شجاع محله نوغان

 ............ صفحه 6

  جهــان ۱5 روز پس از آغــاز حمله یکجانبه 
نظامی ترکیه به شــمال ســوریه کــه با وجود 
مخالفت های منطقه ای و جهانی صورت گرفت، 
وزارت دفاع ترکیه، در پایان مهلت آتش بســی 
که از ۱20 ســاعت پیش در شمال سوریه آغاز 
شده بود، گفت نیازی به شروع دوباره عملیات در 
آن منطقه نیست. آنکارا با صدور بیانیه ای ضمن 
بیان اینکه واشنگتن به این کشور اطالع داده که 
عقب نشینی نیروهای کرد از نواحی نزدیک مرز 
ترکیه در شمال سوریه کامل شده، آورده است: 
»در ایــن مرحله، نیازی به انجام عملیات تازه ای 
نیست«.  آنکارا و واشنگتن پنجشنبه 25 مهر به 
توافقی برای برقراری آتش بس پنج روزه در این 
منطقه دست پیدا کردند.  ترکیه روز سه شنبه هم 

توافقی با روسیه...

با دستور 
دادستانی مشهد

فروش کارخانه 
ژالتین حالل آریا 

ممنوع شد

30 سال دیگر یک سوم 
جمعیت کشور مسن خواهد بود 

قانون پیر و 
حمایت های نارس 

از سالمندان
 ............ صفحه 7 ............ صفحه ۳ قدس خراسان

 

قدم های مبارک
مروری بر مسیر هجرت امام رضاj از مدینه به خراسان

10 2 2
علی پروین در گفت وگو با قدس آنالین:  آیت اهلل علم الهدی: در گفت وگو با المانیتور مطرح شد

 : a پیامبر
مؤمن را هیچ رنج 

و بیماری و اندوهی 
و حتی نگرانی ای 
نرسد مگر آنکه 

خداوند بدان 
وسیله گناهان او 

را بپوشاند. 
تحف العقول، ص 38

 jبا عنایت امام رضا
ملی پوش شدم

قدس خراسان/ زائران پیاده دهه آخر صفر 
از رویش های انقالب اسالمی است

انتقاد همتی 
از بی همتی اروپا

فراخوان تجدید مناقصه 
)نوبت اول(  بیمارستان 
خاتم االنبیاء )ص(تایباد 

شرح در صفحه 4
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آگهی مناقصه
سازمان عمران و توسعه حریم حرم 

حضرت رضا )ع(
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
سیستم احضار پرستار  بیمارستان 

320 تختخوابی شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 4
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فراخوان  تجدید مناقصه نوبت دوم
کمد ، کانتر و کابینت چوبی پروژه 

بیمارستان 320 تختخوابی 
شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 4
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98
09
50
7

/ع
98
09
53
1

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم(
ش��رکت آب و فاضالب استان خراسان ش��مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی 
)ریالی ، اوراق مش��ارکت ، اسناد خزانه ( بر اس��اس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه 
مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
تامین مصالح و تجهیزات اتاقک سر چاه و اجرای خط 

35،670،928،556 ماهلوله و سایر عملیات  تکمیلی چاه آب شهر تیتکانلو

2
تجهیزاتاقک سرچاه و عملیات خط انتقال)لوله گذاری 
با لوله پلی اتیلن( بهمراه تهیه و راه اندازی الکتروپمپ 

چاه شماره 11 شهر فاروج
42،323،801،736 ماه

س��ایر توضیحات تکمیلی و ش��رح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران 
حداکثر ظرف 3  روز پس از انتش��ار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

نوبت دوم آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 

ع 9
80
95
13

» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی خدمات پیمانکاری «

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی 
کیف��ی جه��ت برگزاری مناقص��ه عمومی ی��ک مرحله ای خدم��ات پیمانکاری 
)اج��رای عملی��ات اصالح وتوس��عه ش��بکه توزیع آب ش��هر ترب��ت حیدریه 
-اولویت اجرایی س��ال 1398( به شماره فراخوان 2098001446000056 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید:
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی 
کیفی تا ارس��ال دعوتنامه، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د والزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم 
عضوی��ت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را 
جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در سامانه 98/07/29 می 
باش��د. اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس��ال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/08/11
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/08/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -ابتدای 
خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 
دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

نوبت دوم

فراخوان تجدید مزایده – نوبت دوم 
اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در نظر دارد، تعدادی از غرفه های موجود در مجموعه فرهنگی تاریخی خیام 
نیشابور را به اشخاص حقیقی و حقوقی ) با اولویت بومی( که دارای مجوز فعالیت از صنف مربوطه و یا دارای کارت صنعتگری می باشند، از طریق مزایده 

عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  برای مدت یک سال به اجاره واگذار نماید. مزایده گران می بایست قبال نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت شناسه کاربری ، رمز عبور و 

توکن ) امضاء الکترونیکی ( اقدام نموده باشند . 
متقاضیان می توانند ضمن دریافت اسناد ، پس از بازدید محل ، قیمت پیشنهادی خود را در اسناد و همچنین سامانه ستاد اعالم نمایند . 

-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پایان وقت اداری)ساعت 14:15( روزدو شنبه مورخ1398/08/06
-محل دریافت اسناد:مش��هد،بولوار ش��هیدصادقی،اداره کل میراث فرهنگی صنایع گردشگری و صنایع دستی خراس��ان رضوی،واحد امورقراردادها،به شماره تماس:                    

 051-37269501
-میزان سپرده شرکت در فراخوان:میزان سپرده شرکت در مزایده،پنج درصد)5%(قیمت پایه کارشناسی می باشد.

-مهلت تحویل پیشنهادقیمت ها : تا پایان وقت اداری)ساعت14:15(روزشنبه مورخ 1398/08/18 به نشانی محل دریافت اسناد و همچنین سامانه ستاد می باشد . 
-تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 12:00 ظهر روزیکشنبه مورخ 1398/08/19 درمحل دفتر معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل می باشد . 

)لیست غرفه مشمول مزایده (
مبلغ پایه کارشناسی به صورت یک ساله )ریال(مساحت)مترمربع(نوع کاربرینام غرفهشماره غرفه 

112540/000/000کافه سنتی غرفه جنب درب ورودی مجموعه خیام نیشابور 1
1036/000/000فروش کتابغرفه داخل مجموعه خیام نیشابور2
28/50348/000/000فیروزه فروشیغرفه خارج از مجموعه خیام نیشابور3
24120/000/000فروش صنایع دستیغرفه ارمغان داخل مجموعه خیام نیشابور4
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آگهی ارزیابی کیفی شماره 98/11 )نوبت دوم(
مناقصه گذار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 400/132  کیلوولت و دو دستگاه ترانسفورماتور کامپکت
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از چهارشنبه مورخ 98/7/24 لغایت روز دوشنبه مورخ 98/8/6

setadiran.ir نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 3 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 98/8/21

نحوه تحویل پاکات ارزیابی کیفی: بارگذاری پاکات به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مدت تحویل کاال: 12 )دوازده( ماه شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد 

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی: 60
از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

شرط الزم جهت شرکت در فرآیند ارزیابی کیفی: مناقصه گر میبایست تولید کننده کاالی مورد مناقصه باشد و در صورت 
عدم ارائه پروانه بهره برداری و ظرفیت تولید، سایر مدارک وی نیز بررسی نخواهد شد. 

پیام مدیریت مصرف: 

م الف: 582/شناسه آگهی 639012

با ترویج فرهنگ صرفه جویی ،صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنیم                           
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 
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  حواسمان به این آدم ها باشدرضویموکب
 مشهدی ها در چند سال اخیر برای زائران سنگ تمام گذاشتند

 ............ صفحه های 4و5
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ویژه نامه هفتگی 
کودک روزنامه قدس، دوره جدید

پنجشنبه ۲ آبان 1398
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نگهباِن گنج های ایران

خانواده مهربانی ها

زنان شجاع محله نوغان
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در این شماره »کفشدوزک« می خوانید

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از خدمت رسانی
10 هزار خادمیار به زائران پیاده مشهد خبر داد  

همه خادم  الرضاییم
 ............ صفحه ۳
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روزنامـه صبـح ایـران

واکنش ایران به توافق مسکو و آنکارا: امیدواریم موجب تقویت حاکمیت سوریه شود  ایسنا: سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به توافق سران روسیه و ترکیه در خصوص تحوالت شمال 
سوریه اظهار داشت: ایران از هر اقدامی که به حفظ تمامیت ارضی، تقویت حاکمیت ملی و بازگشت ثبات و آرامش به منطقه منجر شود، استقبال می کند. سید عباس موسوی ادامه داد: ایران در این راستا تفاهم 

حاصله میان فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه برای پایان دادن به درگیری ها در شمال سوریه را قدم مثبتی برای بازگشت ثبات و آرامش به منطقه می داند.

 سیاست/ آرش خلیل خانه تحوالت 
میدانی شمال ســوریه و توافق سوچی 
میان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در 
مورد منطقه حائل و گشت زنی مشترک 
در شمال سوریه، نگرانی مردم از اینکه 
برنامه جدید دولت روحانی برای کاهش 
اتکای بودجه به درامد نفتی و اداره امور 
جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی 
در وضعیت اقتصادی نامطلوب و فشــار 
است دشواری ها  قرار  اقتصادی  سنگین 
و فشــارهای مضاعفی را بــه آن ها وارد 
سازد، حاشیه های مطرح شده در مورد 
بخش نامه ای که گفته شده به کارگیری 
منشــیان زن را برای مدیــران ممنوع 
کــرده و همچنین تفکیک جنســیتی 
در ادارات و ســرانجام تهدید ترامپ به 
حمله برق آســا و ویرانگر علیه ایران در 
صورت اقدامی اشــتباه از سوی تهران، 
موضوعاتــی بودند که اعضــای کابینه 
دیروز  جلســه  حاشیه  در 
هیئت دولت در پاســخ به 
پرسش های خبرنگار قدس 
و دیگر رســانه ها به آن ها 

پاسخ گفتند.

 چراغ سبز تهران به 
توافق اردوغان و پوتین

محمود واعظی با تأکید بر 
نگرانی های  تهــران  اینکه 
تهدید  مــورد  در  ترکیــه 
در  تروریســتی  گروه های 
مرزهــای ایــن کشــور با 
سوریه را درک می کند، در 
واکنش به توافق دیروز اردوغان و پوتین 
گفــت: معتقدیم بایــد تمامیت ارضی 
سوریه حفظ شــود و تصمیماتی که در 
این خصوص اتخاذ می شود، به گونه ای 

باشــد که موجب تجزیه کشور سوریه با 
جمعیت فعلی و اقدامات اخیر نشود.

رئیس دفتر روحانی در پاسخ به خبرنگار 
قدس درباره موضع دولت در مورد توافق 
دیروز اردوغان و پوتین رؤسای جمهور 
ترکیه و روســیه در ســوچی در مورد 
ایجاد منطقه حائل به عرض 30 کیلومتر 
در شمال ســوریه، با بیان اینکه موضع 
جمهوری اسالمی ایران در این خصوص 
روشن اســت، اظهار داشت: امور باید به 
گونــه ای پیش برود کــه ترکیه نگرانی 
امنیتی نداشــته باشــد، از طرف دیگر 
معتقدیــم باید تمامیت ارضی ســوریه 
حفظ شــود وروند امور و تصمیمات در 
این خصوص به گونه ای اتخاذ  شــود که 
سبب تجزیه کشور ســوریه با جمعیت 

فعلی و اقدامات اخیر نشود.
وی گفــت: به نظــر می رســد آن چه 
دیروز از ســوی رؤسای جمهور ترکیه و 
روسیه توافق شــد، گامی در این جهت  
و درراســتای عدم تجزیه سوریه و رفع 
تهدیــدات مرزی ترکیه اســت. بنابراین 
اینکه اکنون دوباره جنگ شروع نمی شود 

و از ســوی آقایان پوتین و اردوغان اعالم 
شــده که بنای بر گرفتن خاک سوریه را 
ندارند، مورد استقبال ماست؛ به هر حال 
در این نشســت بحث شده که ایران نیز 
برای پایــدار ماندن این آتش بس کمک 
کند. واعظی درباره ابراز گالیه و ناراحتی 
اردوغان از مواضــع ایران در مورد حمله 
این کشور به شمال سوریه و درخواست 
او از روحانی بــرای ممانعت از این گونه 
موضعگیری ها در ایــران هم گفت: این 
اظهار نظــر آقای اردوغــان در رابطه با 
موضع دولت ایران نیســت، بلکه درباره 
نوع تبلیغات و اظهار نظرهایی است  که 

به صورت پراکنده انجام می گیرد.
وی افزود: آقای اردوغان در جای دیگری 
از موضعگیری آقای روحانی تشکر کرده 
است، ما هم روابط بسیار خوبی با ترکیه 
داریم و هــم با ســوریه و باید مراعات 
کنیــم و جایگاه و نقشــی بــرای خود 
تعریــف کنیم که بــه درگیری ها دامن 
نزنیــم، بلکه به میانجیگــری و کاهش 
تنش بیفزاییم. رسانه ها هم باید به این 

موضوع توجه کنند.

 سخنگوی دولت: قول می دهیم به 
مردم فشاری وارد نشود

علی ربیعی هم در پاســخ به پرســش 
خبرنــگار قــدس درباره اینکــه برنامه 
دولت برای اداره امور جاری با مالیات ها، 
نگرانی هایی را برای مردم به وجود آورده 
که ممکن است با فشار بیشتری از سوی 
دولت برای باالبردن درآمدهای مالیاتی 
روبه رو شــوند، گفت: این نگرانی مردم 
است یا نگرانی تحلیلگران اقتصادی؛ چرا 
که یکی از نقدهایی که به اقتصاد ایران 
وارد می شود، این اســت که می گویند 
اقتصاد ایران بــا درآمدهای نفتی اداره 

می شود.
وی افزود: درآمدهای کشور با درآمدهای 
نفتی ترکیب شــده بود، که این اصاًل به 
عنوان بیماری اقتصاد ایران مطرح شده 
است، البته این انتقاد و بیماری از زمانی 
است که نفت در کشور استخراج شد و 

با زندگی مردم پیوند خورد.
ربیعی ادامه داد: این تصمیم درســتی 
اســت که بخواهیم کشور را بدون نفت 
اداره کنیــم اما اکنون نمــی توانیم به 
یکباره بگوییم همه کشور را می توانیم 

بدون نفت اداره کنیم.
سخنگوی دولت یادآورشد: این تصمیم 
که اداره دولت در بودجه جاری از نفت 
جدا شــود و درآمدهای نفت به توسعه 
کشور پرداخته شــود، تصمیم درستی 
اســت و بی گمان آثار تورمی و مالیاتی 
نخواهد داشت؛ چرا که آن اندازه که در 
بودجه برای درآمدهای نفتی پیش بینی 
می شــود، حتماً از طریق دیگر تأمین 
می شــود؛ بنابراین  قــول می دهم این 
تصمیم بــه نفع اقتصاد ایران و نســل 
آینده اســت و بــه زندگی مــردم هم 

فشاری وارد نخواهد کرد.

از چراغ سبز به توافق پوتین و اردوغان تا قول درباره مالیات

در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت چه گذشت؟

 لغو برگزاری بازی دوســتانه ایــران برزیل به خاطــر500 هزاردالر،خیلی 
کاربجاوشایسته ای است ان شــاءاهلل بودجه اش صرف کارهای مهم تری شود. 

09150007864
 ای کســانی که باپارتی وپول وحق کشــی به پســت ومقــام وپول وثروت 
می رســید بدانید درهمین دنیا خــدا انتقام می گیرد ولی شــما درس عبرت 
نمی گیرید، این همه خودکشی فرزندانتان، رسوایی های دیگر راجلو چشمانتان 
می بینید ولی قلب های شماســیاه شده وعبرت نمی گیرید. بدانید عذاب شدید 
خداوند درانتظارشماســت گرچه به این کلمات می خندید ومسخره می کنید. 

09380002461
 آن قدر از دردهامون گفتیم و نوشتید، دردی دوا نشد. آخرسر درد بی درمون 
گرفتیم و دردسرســاز شده !یادتون باشــه هیچ وقت درداتون را به کسی نگید 
متأسفانه به درد کســی نمیخوره پیش خودتون بمونه خیلی به درد بخورتره. 

09150007009
 رئیس جمهور چرا دم از همه پرسی می زد؟ ایشان به شدت دنبال مذاکره 

است واال ما با دنیا که تعامل داریم. 09150001136
 احیای دانشســراهای تربیت معلم و احیــای مراکز تربیت معلم بهترین راه 

تأمین معلم برای مناطق محروم و روستایی است .  09150007109
 آیــا می دانید که فقط در اداره های دولتی ایران اســت که هیچ وقت حق با 
مشتری نیست و هر یک از کارکنان خود مدیر کل آن اداره هستند، در ضمن 
به نشــانه خاکی بودن کفش هاشــان را زیر میز پارک می کنند و با دمپایی در 

اداره می چرخند! 09350004292
 جنــاب آقای ... بنده هم شــیفته دو علی )ع( هســتم. اول آن علی که به 
قول جرجی جرداق فریاد عدالت انســانی اســت. دوم همان علی که فرمود به 
دهان متملقین خاک بریزیدتا آنجا که بنده مطلع بوده و شــاهد هستم  شما 
هنرمندی توانا، همشــهری فرهیخته و اســتاد تاریخ هســتید و باید علی وار 
بپندارید، بگویید، عمل کنید، که آموخته آن بزرگ انســان همه تاریخ غیر از 

این نبوده است. درود بر شما ... 09150008863
 چقدر تلخ بود کودکیم ! که سیگار را قاتل پدرم می دانستم و چقدر سخت 

است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم .  09350004292
 تأکید چند ســاله و مکرر حضرت آقا بر اقتصاد مقاومتی نشــان از اهمیت 
بسیار آن دارد، مسئوالن اجرایی به جای برخوردهای همایشی باید با مدیریت 
جهادی برای اجــرای آن همت نمایند ، در این راه قرار نیســت آحاد جامعه 
متحمل ریاضت اقتصادی شــوند، بلکه قرار است با اصالح برخی رویه ها شاهد 
مستحکم شدن عرصه اقتصادی به خصوص در برابر توطئه های شیطان بزرگ 

و ایادی اش باشیم. 09150000609
 امیدواریــم رئیس قــوه قضائیه در مورد اجرای قانــون جهادی عمل کنند 
.مهم ترین آن ها 1-پاکسازی راهروهای دادگستری های سراسر ایران از رشوه 
گیــران 2-اجرای عدالت واجرای قانــون که تاکنون اتفــاق نپذیرفته .یاعلی 

09350002256

 حبیب اهلل آصفی، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به تأمین 
امنیت در ایام اربعین گفت: از ماه ها پیش بسترسازی تأمین امنیت زائران فراهم شد 
و از هفته ها قبل از اربعین تیم هایی که قصد خرابکاری داشتند، دستگیر و تجهیزات 

آن ها توقیف شد. در کشور عراق نیز مواردی از این دست خنثی شد.

 باشگاه خبرنگاران نوشت: به گفته قاضی مسعودی مقام، محمدرضا نعمت زاده 
پدر متهم ردیف اول)شــبنم نعمت زاده(، در محافل مختلف دستگاه قضا را به 
سیاســی کاری متهم کرده است، اما وی پس از پایان جلسه نخست دادگاه آب 
پاکی را روی دســت نعمت زاده ریخــت و از بی فایده بودن دخالت های دیگران 
در دادگاه و جلســه محاکمه صحبت کرد. قاضی مسعودی مقام در واکنش به 
صحبت های پدر نعمت زاده)وزیر پیشین صنعت( مبنی بر سیاسی کاری دادگاه، 
اظهار کرد: اگر قرار بود موضوع را به صورت سیاســی پیگیری کنیم، هیچ کدام 

از مراحل دادرسی طی نمی شدند.

معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رئیــس جمهوری گفت: رئیس جمهوری 
اســالمی ایران به دعوت رسمی »الهام علی اف« رئیس جمهوری آذربایجان امروز به 
این کشور سفر می کند. روحانی برای حضور و سخنرانی در هجدهمین اجالس سران 

کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به باکو سفر خواهد کرد.

فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی کشور با تأکید براینکه مذاکره 
مجدد خط غلطی است و با انتقاد از توهین های صورت گرفته به منتقدان و دلسوزان 
گفت: در این میان توهین هایی به منتقدان دلســوز شد که باید این افراد از توهین 
خود به منتقدان که تنها از سر دلسوزی تذکر دادند، عذرخواهی کنند؛ چراکه پذیرفته 
نیست رئیس جمهور  آمریکا که دشــمن ماست را محترم و با ادب و منتقدان را با 
توهین و حواله به جهنم خطاب کنیم. بنابراین باید این هجمه به منتقدان و دلسوزان 

و این ادبیات توهین به منتقدان از ادبیات سیاسی برداشته و حذف شود.

چمبــر، عضو شــورای مرکزی حــزب ندای ایرانیــان و نماینده ایــن حزب در 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحات و شورای سیاســت گذاری اصالح طلبان گفت: 
اگراصالح طلبان در مدت باقیمانده به یک اتفاق نظر نرســند، متأسفانه باید منتظر 
انتشار چند لیست در انتخابات مجلس باشیم. حتی ممکن است در این بین شوراهای 

دیگری هم شکل بگیرند.

در گفت وگو با المانیتور مطرح شد
انتقاد همتی از بی همتی اروپا

در  ایران  مرکــزی  بانک  رئیس  فارس: 
مصاحبه ای با یک رسانه آمریکایی گفته 
اروپایــی ها تنها یــک مبادله 4 میلیون 
دالری در اینستکس انجام دادند و بس! 
همتی در مصاحبه با المانیتور درباره ساز 
و کار مالی موســوم به اینستکس گفت: 
»ما به این نتیجه رســیده ایم که مسئله 
اینستکس و ســاز و کار آن نیست. مسئله این است که اروپایی ها آشکارا برای 

برنامه هایشان به اجازه آمریکا نیاز دارند.« 
رئیس بانک مرکزی ایران درباره پیشــنهاد خط اعتبــاری 15 میلیارد دالری 
فرانســه برای حفظ برجام گفت: »بســتگی به اروپا و آمریکا دارد که بخواهند 

آن را اجرایی کنند«.
ســه کشــور اروپایی طرف برجام از 11 بهمن ماه ساز و کاری به نام اینستکس 

INSTEX را برای تسهیل مبادالت تجاری با ایران راه اندازی کرده اند.

تحلیل یک رسانه آمریکایی
چرا میانجیگری عمران خان  به نتیجه نرسید؟

انتخاب: المانیتور نوشت: عربســتان برای تأمین امنیت خود بیشتر به آمریکا 
وابســته شده است. تا زمانی روابط بین آمریکا و ایران بهبود پیدا نکند، شرایط 
الزم برای عادی ســازی روابط بین ایران و عربستان فراهم نخواهد شد. تالش 
های آلمان و ژاپن در ماه های گذشــته برای میانجیگری بین ایران و آمریکا به 
شکســت منجر شده اند. ماه گذشــته دونالد ترامپ از عمران خان درخواست 
کرده بود که با رهبران ایران صحبت کند. عمران خان در مدت بازدید از ایران 

در مورد احتمال مذاکرات مستقیم بین تهران و واشنگتن صحبت کرده بود. 
او در مصاحبه با شــبکه ســی ان ان گفته بود: »من در مورد پیشنهاد آمریکا با 
حســن روحانی صحبت کردم. آن ها هنوز پاسخ نهایی خود را اعالم نکرده اند«. 
عمران خان اشــاره کرد بن بست بین دو کشــور پیچیده تر از آن است که در 
ظاهر مشاهده می کنیم. بنابراین، مذاکرات بین ایران و عربستان بدون مشارکت 
آمریکا نتیجه بخــش نخواهد بود. عمران خان با اقدامات اخیر خود توانســت 
اعتمــاد تهران را جلب کند. شــاید او بتواند رهبران ایــران را برای مذاکره با 

واشنگتن قانع کند.

 ایران و هژمونی 
شکست خورده آمریکا

قدرت و اعتبار آمریــکا در جهان رو به افول 
است و شخص ترامپ در کتابی با نام کاهش 
اعتبار آمریکا در جهان تأکید می کند » آمریکا 
قدرت و عظمت خود را در جهان از دســت 
داده است و من به دنبال این هستم این اعتبار 
و عظمت از دســت رفته را به دست بیاورم«. 
شاید به همین علت است که ترامپ، ابزارهای 
اقتصادی را فعال کرده است؛ به عنوان نمونه 
در ارتباط با کشــور چین، تعرفه کاال را باال 
می برد و یا اخــراج مهاجران غیرقانونی را در 
دســتور کار خود قــرار داده تا به نوعی برای 

آمریکایی ها، شغل ایجاد کند.
در واقع ترامپ سعی دارد با ابزارهای اقتصادی، 
وجه ابرقدرتی آمریکا را در جهان حفظ کند و 
با این اوصاف مشخص است اعتبار و عظمت 
آمریکا در جهان کاهش پیدا کرده اســت که 
عالوه بر این، جلوه های پیشرفت های نظامی و 
فنی جمهوری اسالمی ایران از جمله سرنگونی 
پهپاد آمریکایی در یک ســال اخیر به شدت 
دیده شــده اســت و فوق العاده در کاهش 
اعتبــار آمریکا اثرگذار بوده و از همین جهت 
آمریکایی ها مجبور هســتند مبحث مذاکره 
را پیگیری کننــد، تا بتوانند منافع اقتصادی 

خودشان را از همین طریق جذب کنند.
به عبارتی موضع ترامپ یا دولت آمریکا نسبت 
به جمهوری اســالمی ایران تغییری نکرده 
اســت، بلکه آن ها  تنها راهکار و راهبرد خود 
را تغییر دادند و به جای اســتفاده از موضع 
سیاسی از موضع اقتصادی استفاده می کنند و 
علت اینکه رهبر معظم انقالب گفتمان جنگ 
اقتصادی را در دو الی ســه سال اخیر بسیار 
تقویت کردند، این اســت که ابزارهای جنگ 
آمریکا با جمهوری اســالمی ایران، ابزارهایی 
کامالً اقتصادی اســت و در همین راستا هم 

کار می کنند.
قدرت آمریکا به فرموده رهبری معظم قدرتی 
رو به افول اســت؛ چرا که یک وجه هژمونی 
آمریــکا هم تاکنون اقتصادی بــوده  و وجه 
دیگر آن رسانه است. به عبارتی قدرت آمریکا 
یک هژمونی رســانه ســاخته است و عمدتاً 
هزینه هایی که آمریکا در راســتای هژمونی 
خود انجام می دهد، در بحث تصویرســازی  

رسانه ای آمریکاست.
در ادبیات قرآنی هم مبحثی داریم که شیطان 
در رابطه خود با انسان از اغوا و تهدید استفاده 
می کند؛ چرا که در برابر قدرت الهی، قدرتی 
ندارد. شیطان، با اغوا و تهدید کردن مخاطب 
را مرعوب می کند و دقیقاً این ویژگی در نظام 
آمریکایی وجود دارد و قدرت پوشالی آمریکا 
عمدتاً یک هژمونی رسانه ای ساخته و از نوع 

مرعوب کردن است.
پیروزی انقالب اســالمی ایران در منطقه ای 
که آمریکا تسلط تام و کامل داشت، آغاز این 
شکست هژمونی بود؛ به عبارتی نفس وجود 
انقالب جدا از وضعیت کنونی، آغاز شکست 
هژمونی آمریکا بود.امام خمینی )ره( تمام  قد 
در مقابل آمریکا ایستاد و ادبیات روز آن زمان، 
این مبحث را نه برمی تابید و نه تصور می کرد 
و پس از پیروزی انقالب اسالمی هم، تسخیر 
النه جاسوسی آمریکا، ضربه جدی دیگری به 
نظام آمریکا وارد کرد و بسیاری از تحلیلگران 
و نخبگان ایاالت متحده معتقدند این حجم 
از دشمنی که آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
ایران بــه کار می برد، به طور عمده به جهت 
ضربه ای اســت که از نظر اعتبار رسانه ای در 
تسخیر النه جاسوسی آمریکا خورده است و 
تالش می کنند آن آبرویی که در تسخیر النه 

جاسوسی از بین رفته است را برگردانند.
شکست داعش در منطقه از دیگر ضربه هایی 
بود که آمریکا  از سمت ایران خورد؛ چرا  که 
جبهه مقاومت توانســت این مبحث را جمع 
کند و این شکست داعش هژمونی آمریکا را 
کاهش داد و ایده آمریــکا در اداره جهان به 
جهت حرکت هــای آزادی خواهی جهانی با 
محوریت انقالب اسالمی که در دنیا در حال 
فعالیت هستند، روز به روز رو به افول بوده و 
این تفکر در میان ملت ها تضعیف شده است و 
از نگاه رسانه ای هم، رسانه های مستقل و آزاده 
در جهان تالش کردند چهره واقعی آمریکایی 

را به مخاطبان نشان دهند. 
خــود  کتاب هــای  از  یکــی  در  ترامــپ 
رؤیای  آمریکایی،  می گوید:»سیاســتمداران 
آمریکا را در جهان تخریب کردند؛ چرا که در 
اداره دولت ها، فقط به دنبال منافع شخصی و 
حزبی خود بودند« و ترامپ با همین نقد وارد 

انتخابات می شود.
شکست هژمونی آمریکا مطلبی است که خود 
آمریکایی ها در باالترین سطوح به آن اذعان 
می کنند و معتقدند این شکســت به دلیل 
سیاست های اشتباه دولت های گذشته حاصل 
شــده و در سطح بین المللی هم فکر و عمل 
انقالب اســالمی در داخل و در منطقه سبب 
شــده است که بخشــی از این ایده و رؤیای 

آمریکایی فرو بریزد.
در واقع مهم ترین چیزی که در حکومت ها کار 
را جلو می برد، ایده و فکر آن حکومت است و 
به محض اینکه تولید فکر و تولید ایده و معنا 
کاهش پیدا کند و ضعیف شود، حکومت رو به 
اضمحالل می رود و این مهم طبیعی است و 
در بسیاری از حکومت ها هم اتفاق افتاده است.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 دکتر جمال یزدانی 

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

به نظر می رسد آن 
چه دیروز از سوی 
رؤسای جمهور 
ترکیه و روسیه 
توافق شد، گامی 
در این جهت  و 
درراستای عدم 
تجزیه سوریه و 
رفع تهدیدات 
مرزی ترکیه است

بــــــــرش

ایرنا: علی اصغر زارعان، دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی با 
بیان اینکه نظام سلطه برای کند کردن حرکت علمی ما ترفندهای 
متنوع و رنگارنگی را دنبال کرده است، گفت: استکبار به طور قطع 
از ایــن به بعد هم از پای نخواهد نشســت، ترامپ به خیال خود 
می گفت ایران، 40 سالگی انقالب را نخواهد دید، اما به کوری چشم 
بدخواهان داخلی و خارجی گام دوم انقالب نیز با اهداف بالندگی و 

فرهیختگی در همه حوزه ها آغاز شد.
وی افزود: باید با انسجام، بصیرت، کار و تالش امید دشمن را به یأس 
تبدیل کنیم که این مهم در سازمان انرژی اتمی با سرعت، نشاط، 
آینده نگری و عدم اعتماد به بیگانگان با مدیریت جهادی حاکم در 

این صنعت عملیاتی شده است.
زارعان تصریح کرد: نباید فراموش کنیم رهایی از وابســتگی و از 
قید و بند استکبار هزینه دارد و هزینه آن را که نتیجه اش استقالل 
اســت، پرداخت می کنیم، 40 سال عزت آفرینی و اقتدارآفرینی را 
پشت سر گذاشته ایم و به امید خدا در گام دوم انقالب با اهدافی که 
رهبر معظم انقالب و نقشه راهی که ترسیم کرده اند، دستاوردهای 
غرورآفرین دیگری به برگ های زرین نظام اسالمی افزوده خواهد 

شد.
دســتیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در 1۶ گزارش خود تمامی فعالیت های سازمان انرژی 
اتمی ایران را صلح آمیز معرفی کرده است، ولی حریف و طرف مقابل 
صرفاً به دنبال اتهام سازی علیه فعالیت های ایران در عرصه جهانی 
است و اتهام سازی های جدید به عنوان یک رویکرد از طرف بیگانگان 
و ایادی آن در دستور کار است که خوشبختانه متخصصان صنعت 

هسته ای در این زمینه از هوشیاری الزم برخوردارند.

 پویاتر شده ایم
زارعان با تأکید بر اینکه صنعت هسته ای نسبت به گذشته از پویایی 
خاصی برخوردار است و در دو سال اخیر پروژه های بزرگی را آغاز 
کرده، خاطرنشان کرد: ساخت فازهای 2 و3 نیروگاه اتمی بوشهر با 
10میلیارد دالر از جمله این پروژه هاست و کمتر پروژه ای در کشور 

در شرایط کنونی با این مبلغ در حال انجام است.
این مقام مســئول اظهار کرد: پروژه طراحی و ســاخت سنجش 
بحرانیت که در مصوبه مجلس شــورای اســالمی ایران، ریاست 
جمهوری و تأکیدات رهبر معظم انقالب به عنوان یک تکلیف همراه 
با کارهای مطالعاتی وسیع آغاز و در روزهای ملی فناوری هسته ای 

از دو سال گذشته تاکنون گوشه هایی از این پروژه مهم به نمایش 
گذاشته شده از دیگر طرح های در دست اجرای سازمان انرژی اتمی 

است.
وی ادامــه داد: فنــاوری تولید فوتون های درهــم تنیده که یک 
دگرگونی علمی و فناورانه در کشور به دنبال خواهد داشت، به امید 
خدا 20 فروردین 13۹۹ شاهد افتتاح و رونمایی از بخش هایی از این 

فناوری در زمینه حسگرها و ارتباطات امن خواهیم بود.
دستیار ویژه رئیس ســازمان انرژی اتمی افزود: فاز نخست مرکز 
جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپ های پایدار در فردو همراه با ایجاد 
مرکز تأمین مواد اولیه این پروژه با همکاری روسیه به اتمام رسیده 
و در انحصار چند کشور است و جمهوری اسالمی توانسته به جرگه 
دارندگان این فناوری بپیوندد و اهمیت آن اگر بیشتر از غنی سازی 

اورانیوم نباشد، کمتر نیست.

 ۸۵ درصد کشور به صورت رادیومتریک اسکن شده است
وی با بیان اینکه امروز شــرایط فردو با شــرایط دو سال گذشته 
آن متفاوت اســت، اظهار کــرد: در این مجموعه 20 فروردین ۹۷ 
آزمایشگاه ملی مواد افتتاح شد، در 20 فروردین ۹۸ هم مرکز ملی 
خأل در فردو آغاز به کار کرد و سال آینده نیز پروژه های اقتدارآفرین 
دیگر در این سایت به بهره برداری خواهد رسید. بنابراین فردو زنده تر 
از گذشــته به فعالیت های خود ادامه می دهــد و ما نیز به عنوان 

امانتداران این صنعت تالش می کنیم امانتداران خوبی باشیم.
زارعان پروژه های مربوط به اکتشــاف و استخراج اورانیوم با روش 
ژئوفیزیک هوابرد را از دیگر پروژه های سازمان انرژی اتمی ذکر کرد 
و گفت: تا به امروز ۸5 درصد مساحت کشور به صورت رادیومتریک 
و مغناطیس هوابرد اسکن شده و از سرریز این دانش به توده های 

معدنی پنهان همچون معادن آهن رســیده ایم و اطالعات آن در 
اختیار مصرف کنندگان از جمله وزارت صنعت و معدن قرار گرفته 

است.

 امسال ۳۰ تن کیک زرد تولید شد
وی با اشاره به حمایت های دولت ها و رهبر انقالب اسالمی از پروژه 
کیک زرد گفت: کیک زرد یک ماده راهبردی است، نیروگاه اتمی 
قدرت و تحقیقاتی همچون خودرویی است که اگر بنزین نداشته 
باشــد در عمل هیچ گونه کارایی ندارد، لذا با دوراندیشــی که در 
سال 13۸۹ رئیس سازمان انرژی اتمی داشت، این پروژه عملیاتی 
شــد و خوشبختانه از سه سال گذشــته تاکنون با برنامه ریزی و 
هدف گذاری صورت گرفته نخســتین محموله کیک زرد به وزن 
10 تن در ســال 13۹۶، ســپس در سال گذشــته 20 تن و در 
ســال جاری 30 تن تولید و برداشت شــد و این میزان در حال 

افزایش است.
زارعان اضافه کرد: در عمل چون این ماده را به ما نمی فروشــند؛ 
با دانش، ابزارآالت و تعبیر و تفســیر بومی ایــن ماده راهبردی را 
شناسایی و سپس استخراج و پس از خردایش و سایر اقدامات به 
UCF اصفهان انتقال می یابــد، مضاف بر اینکه در بعد از برجام، 
400 تن کیک زرد در تعامالت بین المللی و مذاکرات فنی به ازای 
اورانیوم تبادل شــده اخذ کرده و به ذخایر راهبردی کشور در این 

حوزه اضافه شده است.
وی با بیان اینکه هدف گذاری ما روی پنج نیروگاه است، تأکید کرد: 
نیاز ساالنه هر نیروگاه یک هزار مگاواتی بین 2۷ تا 30 تن اورانیوم 
غنی شده است و باید با قدرت در راستای تولید مواد اولیه مورد نیاز 

کشور تالش کنیم.
دستیار رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین درخصوص بازطراحی 
و مدرن سازی رآکتور اراک اظهار کرد: در طول دو هفته آینده مدار 
ثانویه این پروژه به طور رســمی افتتاح و سپس تست سرد انجام 

می شود و شاهد اتمام این پروژه در اوایل 1400 خواهیم بود.

 بیش از یک میلیون نفر از رادیوداروهای سازمان انرژی 
اتمی استفاده می کنند

زارعان گفت: بیش از یک میلیون نفر از رادیوداروهای سازمان انرژی 
اتمی در 1۹0 مرکز درمانی کشور استفاده می کنند و مازاد تولید آن 

را به کشورهای منطقه و حتی اروپا صادر می کنیم.

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

بازتاب

انرژی هسته ای

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی: 

به زودی سه نسل از سانتریفیوژهای جدید رونمایی می شود

 امنیتی- اطالعاتی
سخنگوی سپاه:

بخش عمده ای از اعضای شبکه »زم« 
شناسایی شده اند

سیاســت: رمضــان شــریف 
ســخنگوی ســپاه در خصوص 
مباحث مطرح شده درباره افراد 
معاند  کانال  با سرشبکه  مرتبط 
آمد نیوز، گفت:  با توجه به اینکه 
اطالعاتی  و کنترل  فرایند رصد 

این عنصر مزدور در مدت طوالنی صورت گرفته اســت، 
بخش عمده ای از اعضای شــبکه زم شناسایی شده اند و 
دسترسی نســبتاً مطمئنی به عوامل داخلی کمک کننده 
به این شــبکه ضد انقالب و سرویس های خارجی حامی 
آن وجود دارد و نیاز چندانی به اعترافات مرســوم توسط 

نامبرده نیست.

سیاست خارجی
در اجالس کشورهای عضو عدم تعهد مطرح شد

تأکید ظریف بر مقابله با تروریسم 
اقتصادی آمریکا 

ظریف  محمدجــواد  فــارس: 
امــور خارجه کشــورمان  وزیر 
در نشســت وزرای جنبش عدم 
تعهد در باکو پایتخت جمهوری 
آذربایجــان به ایراد ســخنرانی 
پرداخت. وزیر امور خارجه ایران 

در نشســت باکو با اشاره به تروریســم اقتصادی آمریکا 
علیه برخی از کشــورهای عضو عــدم تعهد، بر ضرورت 
اتخاذ موضع یکپارچه جامعــه بین المللی برای مقابله با 
این اقدامات غیرقانونی آمریکا تأکید کرد. وی افزود: غرب 
آســیا بیشــترین رنج را از کینه توزی آمریکا علیه نظم 

جهانی متحمل می شود.

 قوه  قضائیه
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه:

مسئوالن تا پایان آبان دارایی  های خود را 
اظهار کنند

حجت االســالم  سیاســت: 
شــهریاری با بیان اینکه سامانه 
روی  مســئوالن  دارایی  ثبــت 
شــبکه ملی قرار گرفته اســت، 
اظهار کرد: مســئوالن و مدیران 
در سراســر کشور از 2۸ مهرماه 

که این ســامانه روی شبکه ملی قرار گرفته است، مهلت 
30 روزه ای برای ثبت اموال و دارایی خود دارند. 

وی خاطرنشــان کرد: پس از دریافت حساب کاربری  ثنا  
از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، الزم اســت تا پایان 
 آبــان ماه دارایی هــا و اموال را در ســامانه مذکور اظهار 

کنند.



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

اهدای بسته های نمک و برنج متبرک به 2 هزار و 500 هیئت مذهبی   آستان: مدیر انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی از توزیع 2هزار و 500 بسته نمک و برنج متبرک اهدایی آستان قدس رضوی 
به هیئت های مذهبی که برای عزاداری دهه پایانی صفر به حرم مطهر مشرف می شوند، خبر داد.روح اهلل رنجبر در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: همزمان با ایام رحلت نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی)ص(، شهادت امام حسن 

مجتبی)ع( و امام رضا)ع( به 2 هزار و 500 هیئت مذهبی سراسر کشور که برای عزاداری و عرض ارادت به محضر حضرت رضا)ع( به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند، برنج و نمک متبرک اهدا می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس آنالین:
 رفاه زائران موجب افزایش اشتیاق سفر 

به مشهد خواهد شد
 رضا طلبی: قائم مقام تولیت 
آســتان قدس رضوی گفت: 
بایــد ارائه خدمات به زائران در شــهر 
مشهد به گونه ای باشد که وقتی زائری 
وارد این شهر شد، ذهن و زندگی راحت 
و به دور از دغدغه داشــته باشــد. این 
موضوع موجب اشــتیاق بیشتر زائران 
برای سفر دوباره به شهر مشهد می شود.

مصطفی خاکسار قهرودی گفت: ارائه خدمات به زائران در شهر مشهد برای اینکه 
آن ها احساس خوبی از زیارت داشته باشند و هنگام ورود به شهر مشهد دغدغه ای 
به جز زیارت نداشته باشند، در حیطه های مختلف باید مورد بررسی قرار بگیرد که 

این موضوع به طور مرتب در آستان قدس رضوی مورد توجه قرار دارد.
وی تصریح کرد: مواردی مانند حمل و نقل، پارکینگ ها و ارائه خدمات مختلف 
شهری در محدوده حریم حرم مطهر رضوی از اهمیت باالیی برخوردار است، از 
این رو آستان قدس رضوی به این موارد از نظر کمی و کیفی توجه خاصی دارد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: ساخت زائرسرا و زائرشهر در دو نقطه 
از شهر مشهد در سال های گذشته ســبب اسکان ارزان قیمت برای زائران شده 
اســت، به طوری که در تابستان سال جاری در بسیاری از روزها این زائرسراها با 

ظرفیت کامل به ارائه خدمات می پرداختند. 
در دوره جدیــد نیز اقدامات خوبی از جمله باز شــدن دوربرگردان ها جهت ارائه 
تســهیالت برای رفت و آمد زائران و افزایش ظرفیت پارکینگ های اطراف حرم 
مطهر با همکاری شهرداری مشهد صورت گرفت. از طرفی با توجه به برنامه هایی 
که دســتگاه های دیگر در داخل شهر مشــهد در مورد زائران در حال اجرا دارند 
می توان گفت که تالش و جدیت خوبی برای توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات 
به زائران شکل گرفته است.خاکسار قهرودی افزود: باید ارائه خدمات به زائران به 
گونه ای باشد که وقتی زائری وارد شهر مشهد شد ذهن و زندگی راحت و به دور 
از دغدغه داشته باشد زیرا این زندگی راحت سبب فراهم شدن شرایط برای زیارت 
بهتر و مؤثرتر خواهد شــد، همچنین این موضوع موجب اشتیاق بیشتر زائران 
برای سفر دوباره به شهر مشهد می شود و رشد ساالنه حضور زائر در شهر مشهد 
نشان دهنده این موضوع است که این توجه صورت گرفته اما برای تداوم این مسیر 

و ارتقای این حضور باید خدمات بیشتری برای زائران صورت بگیرد.    

معاونت اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوی: 
 خطبه شب شهادت حضرت رضا)ع( 

و شام غریبان طبق روال برگزار می شود 
آســتان: معاونت اماکــن متبرکه و 
امور زائران آســتان قدس رضوی ویژه 
برنامه های تــدارك دیده شــده برای 
خدمت رسانی بیشــتر و بهتر به زائران 
دهه آخر صفر در محدوده حریم و حرم 

مطهر رضوی را اعالم کرد.
مصطفــی فیضی، در خصوص شــیوه 

خدمت رســانی به زائران و مجاوران گفت: در محــدوده حریم و حرم رضوی دو 
برنامه شــاخص اعم از خطبه شب شهادت حضرت رضا)ع( و شام غریبان طبق 

روال سال های گذشته برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطابق دستور تولیت آستان قدس رضوی اقدامات گسترده ای 
بــرای دهه آخر صفر در فضای حرم مطهر در نظر گرفته شــده اســت، افزود: 
سیاه پوشی گســترده حرم مطهر و نیز برای نخستین بار پذیرایی در وعده های 
مختلف از زائران در ایســتگاه های مستقر در حریم بارگاه منور رضوی از جمله 

برنامه های ما برای ایام شهادت امام هشتم)ع( و دهه آخر صفر است.

 برپایی 50 ایستگاه خدمت رسان به زائران پیاده
فیضی با اشاره به اینکه در این ایام 2هزار و 500 هیئت ثبت شده وارد شهر مشهد 
می شوند و به حرم مطهر رضوی مشرف خواهند شد، بیان کرد: اهدای نذورات اعم 
از برنج و نمك متبرك را به این هیئت ها برای طبخ غذا برعهده داریم. همچنین 
خادمان حرم مطهر در مســیرهای مختلف خارج از شهر مثل قرارگاه ملك آباد، 
موکب های مردمی برای خدمت رسانی به زائران پیاده دهه آخر صفر را مدیریت 
می کنند.وی درباره کیفیت حضور هیئت ها در داخل حرم مطهر رضوی، اظهار 
کرد: به جز دستگاه های صوتی که امکان ورود ندارند و علم هایی که امکان تردد 
زائران را دشــوار می کنند، حضور هیئت ها در دوربرگردان ها و صحن ها از جمله 

صحن انقالب اسالمی بالمانع است.
سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قــدس رضوی گفت: 
مجموعه اماکن متبرکه در این ایام 50 ایســتگاه خدمت رسانی دایر خواهد کرد 
که 10 ایستگاه در ورودی های شهر مشهد و 40 ایستگاه در داخل شهر وظیفه 
خدمت رسانی و اسکان زائران را در روزهای آخر ماه صفر برعهده خواهند داشت.

فیضــی بیان کرد: بر پایه پیش بینی ها بیش از 800هزار وعده پذیرایی صبحانه، 
ناهار و شام در این ایام توزیع خواهد شد.

 سیاه پوشی اماکن متبرکه رضوی
وی به دیگر خدمات معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس اشاره کرد 
و گفت: همچنین در این ایام به مسافران کم بضاعتی که توانایی مالی برای اسکان 
در مهمانپذیرها یا محلی برای اقامت در مشــهد ندارند و شب را در اطراف حرم 

مطهر رضوی می گذرانند، محل استراحت شبانه داده می شود.
فیضی افزود: به مناسبت شهادت حضرت ثامن الحجج)ع( و وفات رسول اکرم)ص( 
اماکن متبرکه رضوی با بیش از 3هزار و 500 متر کتیبه و پرچم مزین و منقش 
به نام مبارك حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، به رنگ ماتم و عزا درخواهد آمد.

سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی یادآور شد: 
اطعام زائران و خادمان در دهه پایانی آخر صفر در مهمانسرا به صورت روزانه انجام 
می شود و پیش بینی شده در این ایام بیش از 14هزار و 800 نفر از خوان بابرکت 

حضرت رضا)ع( متنعم شوند.

آمادگی ایستگاه های شهری و برون شهری برای پذیرایی از زائران پیاده  
سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس رضوی از آمادگی 
ایستگاه های درون و برون شهری این مدیریت برای پذیرایی از زائران پیاده دهه پایانی 
ماه صفر خبر داد. فیضی افزود: با تمهیدات انجام شده، یك ایستگاه برون شهری در 
محور جاده قدیم نیشابور به مشهد )حدود کیلومتر15 مشهد( مربوط به اداره امور 
انتظامات صحن ها، یك ایســتگاه مستقر در محل پیچ ساغروان در جاده چناران به 
مشهد )حدود کیلومتر 30مشهد( و دو ایستگاه درون شهری مربوط به اداره انتظامات 
برادران و خواهران حرم مطهر رضوی واقع در بولوار فردوسی )به نشانی: فردوسی2، 

نوربخش 21( آماده پذیرایی از زائران پیاده دهه آخر ماه صفر هستند.
وی ادامه داد: فعالیت ایســتگاه های برون شهری از تاریخ بیست و چهارم ماه صفر 
 مطابق با اول آبان ماه، آغاز شــده و ایستگاه  های درون شــهری هم از شامگاه روز
بیست و هفتم ماه صفر مطابق با چهارم آبان ماه سال جاری تا پایان ماه صفر برای 
اســتقبال، پذیرایی و اسکان زائران پیاده بارگاه مطهر امام هشتم)ع( آمادگی کامل 
دارند.این مقام مسئول اظهار کرد: در ایستگاه های درون شهری، روزانه حدود 700 
نفر از زائران پیاده پذیرایی و اســکان داده می شوند.فیضی افزود: مطابق برنامه ریزی 
انجام شــده و برای پذیرایی از این 700 نفر در وعده های صبحانه، ناهار و شــام در 
مجموع روزانه به میزان 2هزار و 100 وعده غذایی تدارك دیده شده است.مدیر امور 
انتظامات و تشریفات متذکر شد: در ایستگاه های برون شهری هم برای دو ایستگاه 
مزبور روزانه 3هزار وعده صبحانه، ناهار و شام و در مجموع 9هزار وعده غذایی برای 
پذیرایی تا پایان مأموریت این ایستگاه ها یعنی شامگاه روز بیست وهفتم ماه صفر، 
پیش بینی شده است. وی خاطرنشان کرد: در ایستگاه های درون و برون شهری این 
مدیریت، خدمات فرهنگی از جمله برگزاری نمازهای جماعت، حلقه های معرفت، 
پاسخگویی به پرسش های شرعی، خدمات درمانی سرپایی و... پیش بینی شده است.

رنجبر توضیح داد: برقراری نظم و انضباط و پذیرایی از زائران پیاده به تفکیك محل 
استقرار برادران و خواهران توسط نیروهای افتخاری اداره انتظامات برادران و خواهران 
حرم مطهر رضوی صورت می پذیرد به گونه ای که در ایستگاه های برون شهری روزانه 
100 نفر و در ایستگاه های درون شــهری هم حدود 40 نفر از خادمیاران رضوی و 
نیروهــای افتخاری زیر نظر این مدیریت، توفیق خدمتگزاری زائران پیاده دهه آخر 

ماه صفر را خواهند داشت.

 قدس  رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس 
رضوی برنامه های فرهنگی برای زائران پیاده 

در دهه آخر صفر را تشریح کرد.
 به گزارش خبرنگار ما، حجت االسالم والمسلمین

حجــت گنابادی نژاد بیان کــرد: برنامه های 
ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی در 
دهه پایانی صفر در قالب برنامه های ســتاد 
ساماندهی خدمت رسانی به زائران، طرح جهاد 

خدمت و قرارگاه فرهنگی زائران پیاده است.
وی در خصــوص برنامه هــای ســتاد جهاد 
خدمت گفت: یکی از اقدامات اصلی ســتاد 
خدمت رسانی به زائران؛ ساماندهی خادمیاران 
افتخاری و یکپارچه سازی خدمات ارائه شده 

به زائران پیاده در دهه پایانی صفر است.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
ادامه داد: براســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفته بیش از 18 هزار فرصت خدمت آماده 
شده و تا امروز نیز افزون بر 10هزار خادمیار 
از میان ثبت نام کنندگان در سامانه ستاد در 
قالب 6 رسته مختلف خدمتی شامل اقامت و 
اسکان، اطعام، حمل و نقل، خدمات پزشکی 
و امدادرسانی، خدمات فرهنگی و انتظامات و 

استقبال ساماندهی شده اند.
وی با بیان اینکه فرایند نام نویسی و ساماندهی 
خادمیاران در روزهــای آینده نیز ادامه دارد، 
افزود: عالقه منــدان می توانند برای خدمت 
به زائران حضــرت رضا)ع( در دهه آخر صفر 
با ارسال عدد 8 به ســامانه 1000888080 

آمادگی خود را اعالم کنند. 

  پویش های مردمی برای مشارکت پویا
 در ستاد جهاد خدمت

گنابادی نژاد تصریح کرد: امسال شعار محوری 
ما در این ایام، »همه خادم الرضاییم« است و 
بر این اســاس آستان قدس رضوی امسال با 
راه اندازی چند پویش مردمی سعی در افزایش 
مشارکت های مردمی و هدفمندی برنامه های 
فرهنگــی دارد. پویش مردمــی »یك نذری 
ســاده« یکی از این برنامه هاست که نذورات 
مردمی را جمع آوری و پس از بســته بندی و 
تجمیع در اختیار مراکز اســکان، موکب ها و 
همچنین زائران پیاده قــرار می دهد. در این 
طرح 50هزار بسته توسط خادمیاران رضوی 

آماده و توزیع خواهد شد.
پویش مردمی »منزل من هم زائرسراست« نیز 
با نگاهی به فرهنگ میزبانی از زائران حضرت 
رضا)ع( و براســاس سنتی قدیمی در دستور 
کار قرار گرفته و براساس آن مجاوران آقا علی 
بن موســی الرضا)ع( منازل خود را در اختیار 

زائران قرار می دهند.
وی افزود: پویش »زیارت نیابتی« یکی دیگر از 
برنامه  های این ایام است که در آن 200 هزار 
زائر و مجاور به نیابت از 200 هزار شهید دوران 
دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به زیارت 

حضرت رضا)ع( مشرف می شوند.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 

بیان کرد: پویش »شکرانه همجواری« نیز از 
دیگر طرح های مردمی دهه آخر صفر اســت 
که در این طرح کسبه شهر مشهد از اربعین 
تا شــهادت امام هشــتم)ع( بر اساس توان 
و اقتضائــات خود، اقدام بــه ارائه تخفیف در 

محصوالت و خدماتشان می کنند.
وی ادامه داد: در پویش »ســوغات رضوی« 
خادمیاران نوجوان رضوی با ساخت 10هزار 
هدیه کوچك شــامل جانماز نمدی، تسبیح 
و... و توزیع آن میان زائران، ســعی خواهند 
کرد خاطره ای خوش برای میهمانان کوچك 

حضرت به ارمغان بیاورند.
گنابادی نژاد عنوان کرد: یکی دیگر از طرح های 
تدارك دیده شده در این ایام، برنامه »روایت 
فتح« اســت کــه در آن 50 نفــر از راویان 
دفاع مقدس با حضــور در موکب ها و مراکز 
اسکان زائران به روایتگری خواهند پرداخت. 
در طــرح دیگری با عنــوان »روایت  خوانی« 
نیز که در مســاجد مشــهد برگزار می شود، 
 500 خادم مبلــغ احادیــث و روایاتی را از 
عیون اخبارالرضا)ع( برای زائران و مجاوران نقل 
خواهند کرد.وی بیان کرد: یکی از دغدغه های 
زائران فرزندان و نونهاالن آن هاست که با ایجاد 
»حســینیه کودك« در ایســتگاه ها و مراکز 
اسکان و ارائه برنامه های فرهنگی و آموزشی 
بــرای این آینده ســازان میهنمــان، ضمن 
برداشتن باری از دوش خانواده ها، معارف اهل 
بیت)ع( به زائران کودك آموزش داده می شود.

گنابادی نژاد گفت: معرفی کتاب های رضوی و 
توزیع 20 عنوان کتاب امام رضایی بین زائران، 
راهنمای زائر، پویش »مــن هم پاکبانم« با 
ظرفیت یك هزار و 200 خادمیار برای نظافت 
شهر توســط جوانان رضوی و سازماندهی و 
حمایت از موکب ها و ایستگاه های استقبال از 
زائر از جمله دیگر اقدامات این ســتاد در ایام 

پایانی صفر است.

  فعالیت 3 هزار مبلغ 
در قرارگاه فرهنگی زائران پیاده

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
در خصوص برنامه های قرارگاه فرهنگی زائران 
پیاده نیز گفت: فعالیت مبلغــان در قرارگاه 
فرهنگی زائران پیاده حول ســه محور اصلی 
بدرقه زائر در مبدأ، همراهی و حضور در مسیر 
و جــاده و حرکت پیاده در کنار زائران و ارائه 
خدمات فرهنگی در مقصد و مراکز اسکان و 

اقامت زائران است.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
بــا بیان اینکــه 3هزار مبلغ خواهــر و برادر 
در این ایــام آماده خدمت هســتند، افزود: 
قرارگاه فرهنگی شــامل کمیتــه مبلغین، 
کمیته هماهنگی خواهران، کمیته نظارت و 
ارزیابی، کمیته مراسمات و تبلیغات، کمیته 
مستندسازی و کمیته زائران خاص است.وی 
با اشــاره به حضور زائران اهل سنت در قالب 
کاروان های پیاده در ســال های اخیر تصریح 
کرد: امســال حضور خواهران اهل سنت نیز 
از سال های پیش پررنگ تر شده و برنامه های 
ویژه ای نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است.

 برنامه های فرهنگی و هنری 
در هفت محور منتهی به مشهد

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
جغرافیــای خدمت مبلغــان را هفت محور 
منتهی به مشهد اعالم کرد و افزود: عرصه های 
فعالیت فرهنگی در این ایام عالوه بر مبلغان، 
اجرای سرودهای امام رضایی در ایستگاه ها و 
مسیرهای منتهی به مشهد توسط گروه سرود 
آوای رضوان، برگزاری کرســی های تالوت، 
نقالی و پرده خوانی، طرح »گلپوش« با موضوع 

عفاف و حجاب و برنامه های ویژه کودکان زائر 
توسط مهدالرضاها در مراکز اسکان با حضور 
26 مربی و مشاور توسط خادمیاران افتخاری 
رضوی اســت.وی افزود: برنامه شــعرخوانی 

با عنوان »رســم دعبل« یکی 
دیگر از برنامه های هنری است 
که در این ایام هر شب در رواق 
دارالهدایه و شبستان گرم اجرا 
و هر شب 6 شاعر، سروده های 

خود را قرائت خواهند کرد.
گنابادی نژاد اجرای نمایش های 
خیابانی را از دیگر برنامه های 
این  در  فرهنگــی  ســازمان 
ایام عنوان کــرد و گفت: 50 
نمایش خیابانی در حرم مطهر 
و خیابان های اطراف توســط 
گروه های هنری از شــهر های 
مشهد، تهران، ایالم و خرم آباد 

اجرا می شود.
ســرود  اجرای  افــزود:  وی 
توســط 18 گروه شامل 10 
هشت  و  شهرســتانی  گروه 

گروه مشــهدی در هفت محور ورودی به 
مشهد، موکب هنرمندان در ورودی شهر و 
ســه نقطه پاتوقی در اطراف حرم از دیگر 
برنامه های هنری در دهه پایانی صفر است.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
بیان کرد: دیدار نویسندگان کتاب های امام 
رضایی با تولیت آستان قدس رضوی نیز از 
دیگر برنامه های ســازمان فرهنگی در دهه 

آخر صفر است.
وی تصریح کرد: برنامه »آســمان کتاب« و 
برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب با محوریت 
امام رضا)ع( نیز از دیگــر برنامه های تدارك 

دیده شده در این ایام است.

 پویش 
»زیارت نیابتی« از 
برنامه  های این ایام 

است که در آن ۲۰۰ 
هزار زائر به نیابت 
از ۲۰۰ هزار شهید 
به زیارت مشرف 

می شوند

بــــــــرش

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از خدمت رسانی 1۰ هزار خادمیار به زائران پیاده مشهد خبر داد  
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بانوی تایلندی در حرم رضوی 
به دین اسالم مشرف شد

آســتان: بانوی تایلنــدی در حرم مطهر 
رضوی به دین مبین اسالم مشرف شد.

عصر دیروز بانوی جوان تایلندی با حضور در 
دفتر مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان 
قدس رضوی و با ادای شــهادتین به دین 

مبین اسالم مشرف شد.
مالیال سودانســاوو در حاشیه این تشرف به 
خبرنگار ما گفت: در مدتی که با اسالم آشنا 
شدم چیزی جز محبت و مهرورزی در این 
دین ندیــدم و از صمیم قلب و با مطالعه و 
تحقیق این دین را پذیرفتم و از این انتخاب 

بسیار خوشحال هستم.
وی تأکید کرد: بین آنچه در رسانه ها درباره 
اسالم مطرح می شود با آنچه واقعیت است 
فاصله بسیار وجود دارد؛ زمانی که به ایران 
آمدم و رفتار مســلمانان را مشاهده کردم 

حقیقت برای من آشکار شد.
سودانســاوو بیان کرد: دین اســالم زنان 
را بســیار محترم و دارای عزت می داند و 
حجاب را عاملی برای رســیدن آن ها به 
آرامش و رشــد و تعالی بانوان در محیط 
کرد:  بیــان  می داند.سودانســاوو  اجتماع 
خانواده ام با این انتخاب من مشکلی ندارند 
زیــرا آنان می دانند کــه بهترین تصمیم را 
گرفته ام و دینی را برای خود برگزیده ام که 

سعادت من را به دنبال خواهد داشت.

بــرای حمــل  زائــران   سال هاســت 
کفش هایشــان در حرم از نایلون استفاده 
می کننــد. چرا فکری به حال این اســراف 

نمی کنید؟  
۰936۰۰۰6۲8۲

 آسفالت و وضعیت ظاهری زیرگذر حرم 
مطهر امام رضا)ع( بسیار نامطلوب است. 

۰915۰۰۰5537

 چرا نمی گذارنــد وانت داخل پارکینگ 
حرم مطهر برود؟
۰915۰۰۰7۰18

 ســالم. من و خانواده ام ســالی یکی دو 
بار برای پابوســی آقا امام رضا)ع( به مشهد 
می آییم و هر بار که می آییم مشــکل جا و 

مکان برای خانواده ام دارم.
۰9۰1۰۰۰8665

قدس: مشــهد دارای بیشــترین هتل و 
مهمان پذیر در میان شهرهای کشور است. 
چندین کمپ زائر نیز توســط شــهرداری 
مشــهد تجهیز شــده و در اختیــار زائران 
قــرار دارد. عالوه بر این ها، زائران عالقه مند 
می توانند با مراجعه به سایت مؤسسه موقوفه 
خدمات زائر رضوی، برای پیش بینی محل 

اقامت اقدام کنند.

 با سالم. استراحتگاه زائران در حر عاملی 
خیلی بی نظم است.

۰9۰1۰۰۰7565

 مهرهــای حرم مطهر در شــأن زائران 
حضرت رضا)ع( نیســت. به جای مهرهای 

ساییده شده، مهر نو بگذارید. 
 ۰915۰۰۰3447

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 

آستان: ویــژه برنامه های دهه آخر صفر حرم مطهر رضوی برای 
زائران عرب، اردو، انگلیسی ، آذری و افغانستانی با شعار »فمعکم 
معکم ال مــع عدوکم«)همراه با امام در برابر دشــمن امام( اجرا 
می شــود.مدیر امور زائران غیرایرانی با اعالم این خبر در تشریح 
این ویژه برنامه ها افزود: مراسم »در سوگ حضرت نبی)ص(، سبط 
اکبر و عالم آل محمد)ع(« عنوان کلی برنامه ای اســت که شامل 
سخنرانی، مداحی، عزاداری و سینه زنی، قرائت زیارت اربعین و... 
بوده و ویژه زائران عرب، اردو، آذری و انگلیســی زبان در رواق های 

دارالمرحمه، دارالرحمه و کوثر برگزار می شود.
ســید محمدجواد هاشمی نژاد گفت: نشست چندزبانه »سفیران 
رضــوان« با موضوع نقش پیاده روی اربعین در ترویج مبانی دین 
اسالم در جهان معاصر با ســخنرانی حجت االسالم و المسلمین 

مرتضی دهشت از جمله برنامه های محوری است که روز پنجشنبه 
2 آبان از ســاعت 15 در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی برگزار خواهد شد.وی با اشــاره به برنامه های ویژه بانوان 
رضوی ادامه داد: امسال نیز همچون سال های گذشته برنامه هایی 
برای بانوان غیرایرانی در نظر گرفته شده که در رواق های مختص 

بانوان این ویژه برنامه ها اجرا می شود.
هاشــمی نژاد افزود: نشســت تخصصی ویژه برنامه بانوان کشور 
افغانســتان پنجشنبه 2 آبان از ســاعت 16 در رواق دارالرحمه، 
بانوان اردو زبان شــنبه 4 آبان از ســاعت 15 در اتاق شماره 40 
باب الکاظم)ع( و بانوان عرب زبان نیز 6 آبان از ساعت 15 در رواق 

دارالرحمه برگزار خواهد شد.
مدیر امور زائران غیرایرانی آســتان قدس رضوی با اشاره به ویژه 

برنامه های زائران آذری زبان گفت: همزمان با ســالروز شــهادت 
امام رضــا)ع( اجتمــاع بزرگ زائــران آذری زبان از کشــورهای 
آذربایجان و ترکیه را در رواق دارالرحمه خواهیم داشت که در این 
مراسم هیئت های عزاداری این دو کشور به عزاداری و مرثیه سرایی 

خواهند پرداخت.
هاشمی نژاد، آقایان سهراب سبزی، همرنگ و حاج مهدی رسولی 
را به عنوان مداحانی نام برد که در این مراسم اجرای برنامه خواهند 
داشــت. وی ادامه داد: همچنین نشســت تخصصی ویژه زائران 
آذری زبان با عنوان »تأثیر پیــاده روی اربعین در تحکیم وحدت 
اســالمی« با حضور استادان حجج اســالم عاملی و احمدی روز 
شنبه 27 صفر از ساعت 10 در سالن همایش های باب الجواد)ع( 

برگزار می شود.

همراه با امام در برابر دشمن امام؛ شعار محوری برنامه های زائران غیرایرانی در دهه آخر صفر 
خبر

خبر

 ایستگاه صلواتی خدمات فنی 
برای زائران دهه پایانی صفر 

آستان: مدیر خدمات فنی و روشنایی حرم مطهر رضوی از برپایی دو ایستگاه 
صلواتی برای خدمات رسانی فنی و پذیرایی از زائران پیاده در دهه پایانی ماه 
صفر خبر داد.محمد صدقی گفت: به مناسبت شهادت امام رضا)ع( و با هدف 
ارائه خدمات فنی، اسکان و پذیرایی از زائران پیاده، آماده خدمت رسانی در 
دو ایســتگاه مزین به نام مبارك امام رضا)ع( هستیم.وی با بیان اینکه این 
ایستگاه ها از اواخر مهر ماه دایر است و خدمت رسانی آن ها تا پس از شهادت 
حضرت رضا)ع( ادامه دارد، گفت: این دو ایســتگاه در دو موقعیت داخل و 
خارج از شهر مشهد ایجاد شده که یك ایستگاه در 85 کیلومتری مسیر جاده 
مشهد به نیشابور و دومین ایستگاه برای پذیرایی و اسکان بیش از 500 نفر 
در شهر مشهد واقع در خیابان آیت اهلل کاشانی- کوچه حسین باشی- حسینیه 

الزهرا)س( آماده ارائه خدمات به زائران پیاده حضرت رضا)ع( است.
وی افزود: تعمیرات مکانیکی و برقی و گشــت سیار برای ماشین های سواری 
زائران و کاروان ها و همچنین گشت سیار، تعمیر لوازم برقی، صوتی و موبایل، 
دوزندگی لباس، تعمیر کفش و... از جمله خدماتی است که اداره خدمات فنی 
این مدیریت به زائران ارائه می دهد.صدقی بیان کرد: اداره روشــنایی به مدت 
چهار روز از 500 زائر پیاده با صبحانه، ناهار و شــام، ارائه خدمات بهداشتی و 
تهیه وسیله ایاب و ذهاب برای زائران پذیرایی خواهد کرد. مدیر خدمات فنی 
و روشــنایی حرم مطهر رضوی با بیان اینکه امسال این حرکت با استفاده از 
ظرفیت خادمان و خادمیاران باشکوه تر از سال های گذشته اجرا می شود، اضافه 
کرد: امیدواریم بتوانیم با عنایت حضرت رضا)ع( و برنامه ریزی های انجام شده، 

خدمت رسانی مطلوب و در شأن زائران بزرگوار امام رضا)ع( را ارائه دهیم.

صدای مردم 

خبر

خـــبر

»  فراخوان دعوت به همکاری «
موسس��ه عمران و توس��عه رضوی در نظر دارد  یک نفر بومی و دانش آموخته 
رشته مهندسی معماری مرد جهت کار در دفتر فنی پروژه هتل میقات طبس را 

از طریق مصاحبه به همکاری دعوت نماید .
واجدی��ن ش��رایط می توانند رزوم��ه و س��وابق کاری خود را در قال��ب یک برگ                    
کاغ��ذ A4 تنظی��م نموده و به انضمام مدارک مش��روحه زی��ر حداکثر تا تاریخ 98/8/20 به نش��انی : 

مشهد - تقاطع بلوار سجاد و خیام نبش بلوار شهید دستغیب واحد قراردادها ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز:

تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیرپزش��کی ، عکس 4*3 
یک قطعه ، تصویر تمام صفحات شناسنامه یک سری، تصویر کارت ملی )پشت و رو( یک نسخه

ارس��ال مدارک و انجام مصاحبه با متقاضیان هیچ گونه تعهد استخدامی برای موسسه ایجاد نخواهد 
کرد و مدارک ارسالی نیز مسترد نخواهد شد.

زم��ان مصاحب��ه مورد نظر از طری��ق تلفن به اطالع متقاضیان واجد ش��رایط خواهد رس��ید از مراجعه 
حضوری به نشانی فوق قبل از دعوت جدا خودداری نمایید.

روابط عمومی سازمان عمران و توسعه رضوی

S/
98
09
62
7

سازمان عمران و توسعه رضوی

به همت خدمات فنی و روشنایی حرم مطهر رضوی برپا شده است
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روزنامـه صبـح ایـران
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معارف: مأمون در سال 200 هجری برای رسیدن به اهداف خود تعدادی 
از مأموران مخصوص خود را به مدینه، خدمت امام رضا)ع( فرســتاد تا او 
 را به اجبار به ســوی خراسان روانه کنند. اما از آنجا که در ایران مردم به 
آل علی)ع( و شــیعیان عالقه و محبت خاصی داشــتند و زمینه مساعد 
معنوی در دل های مردم ایران درباره علویان وجود داشــت، دســتور داد 
حضرت را از مسیری که برخورد کمتری با شیعیان داشته باشند، به مرو 
بیاورند. مســیر اصلي در آن زمان راه کوفه، جبل، کرمانشاه و قم بود که 
نقاط شیعه نشین و مراکز قدرت شــیعیان به حساب می آمد. اما از آنجا 
که مأمون احتمال مي داد شــیعیان با مشاهده امام در میان خود به شور 
و هیجان آمده و مانع حرکت ایشان شوند و بخواهند حضرت را در میان 
خود نگه دارند؛ مسیر بصره، اهواز و فارس به سوي مرو را انتخاب کرد. البته 
حضرت)ع( از ابتدا و در طول سفر و در فرصت های مغتنم مواضع خود را 

دربرابر مأمون اعالم می کردند.

 مهاجرت سیاسی اجباری امام رضا)ع(
حدود یک دهم از 2۵0 قدمگاه منســوب به پیامبر)ص(، امامان و اولیای 
خدا در ایران، به امام رضا)ع( منسوب است. هر چند برپایه گفته محققان 
و پژوهشــگران در 7۵ منطقه قدمگاه های سلطان توس شناسایی شده 
اســت اما تا به امروز تنها 16 قدمگاه مورد تأیید کارشناسان قرار گرفته 
است، زیرا بقیه آن ها یا مستندات تاریخی نداشته و یا اینکه در مسیر جاده 

والیت قرار نگرفته اند.
تعدادی از قدمگاه ها که در مســیر حرکت کاروان امام رضا)ع( و مســیر 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، یزد، خراسان جنوبی و خراسان 
رضوی و نهایت توس قرار دارد را خدمت شما خوانندگان معرفی می کنیم:

 شلمچه
بر اســاس همه اسناد موجود، سرزمین کنونی شلمچه نقطه ای بوده که 
کاروان امام رضا)ع( هنگام حرکت از مدینه به ســوی مرو از آن به داخل 
خاک ایران پای گذاشــته است. همین مسئله سبب شده بود این نقطه 
مرزی از قدیم نزد مردم خوزســتان از اعتبار خاصی برخوردار باشــد به 
نحوی که بنا به اعتقاد عموم، این شهر نخستین منزلگاه و همزمان قدمگاه 

حضرت در ایران زمین محسوب شده و می شود.

 آبادان
قدمگاه امام رضا)ع( در شمال شهرستان آبادان و در مسیر روستای فیاضیه 
واقع شده و دومین نمونه تأیید شده از این آثار است. این بنا که در گذشته 
از گل و حصیر بود در این سال ها بازسازی و از نو برپا شده است. به گفته 
ریش سفیدان منطقه تا پیش از بازسازی، رد پای حضرت بر دیوار آن نقش 
بسته بود و اکنون نیز این محل از حرمت ویژه ای نزد مردم برخوردار است.

 اهواز
سومین قدمگاه ثامن الحجج)ع( در ایران مسجد علی بن موسی الرضا)ع( 
اهواز است که بر اساس اسناد و مدارک موجود، قدیمی ترین نقطه ایجاد 
شده به نام امام هشتم در ایران است. به گواه تاریخ نویسان، این مسجد که 
روبه روی ســد شادروان قرار داشته را خود آن حضرت هنگام حرکت در 
راه مدینه به خراسان بنا کرده است. بر اساس مدارک موجود، محل دقیق 
کنونی این مســجد و قدمگاه همان محل فعلی مقبره شاگرد بزرگ ائمه 

معصوم علی بن مهزیار است.

 رامهرمز
دیگر قدمگاه منتسب به امام هشتم)ع( در مسیر رامهرمز به رامشیر قرار 
گرفته و اهالی محلی آن را با عنوان علی مخلط می شناســند. براســاس 
مدارک موجود، کاروان امام رضا)ع( هنگام عبور از شهرستان رامهرمز در 

وسط باغی واقع در محله گچ  کوب های آن شهر مدتی اقامت کردند. اکنون 
این باغ در منطقه ای خارج از شهر کنونی حدود کیلومتر 1۵ جاده رامشیر 

قرار گرفته است.

 ارجان بهبهان
قدمگاه قطعی بعدی نیز در محدوده خوزســتان قرار دارد. این بنا یکی 
از معدود بناهای بازمانده از شــهر ارجان باستانی است که در محله بکان 
این شهر واقع در 8 کیلومتری شمال بهبهان فعلی قرار گرفته است. بنابر 
اعتقادات مردم محلی و گواهی اهل تاریخ، زمانی که امام رضا)ع( از مدینه 
به ســمت توس حرکت می کردند، شب را در مسجد جامع بکان که آن 
زمان در مرکز ارجان واقع بود بیتوته کردند و این گونه این مکان قدمگاه 

آن حضرت شد.

 دیل گچساران
نخستین قدمگاه تأیید شده پس از خوزستان و در مسیر جاده والیت در 
روستایی به نام دیل قرار دارد. روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان 
گچساران اســتان کهگیلویه و بویراحمد که در 184 کیلومتری یاسوج 
واقع شــده است. مدارک تاریخی عبور کاروان جاده والیت از این مکان و 

درنتیجه صحت قدمگاه موجود در آن را تأیید می کنند.

 سده
قدمگاه بعدی در ســده فارس قرار دارد. بنابر اعتقاد مردم شهر سده، این 
قدمگاه در مسیر حرکت آن حضرت بود و ایشان مدتی آنجا ساکن بودند. 
امروزه این قدمگاه با نام مسجد امیرالمؤمنین)ع( شناسایی می شود و البته 
پشــت آن چشمه ای وجود دارد که محلی ها معتقدند توسط آن حضرت 

برای وضو گرفتن ایجاد شده است.

 بیرون ابرکوه
مسجد بیرون ابرکوه که پس از سرو چند هزار ساله این شهر، کهن ترین یادگار 
 ساکنان کهن آن شناخته می شود، قدمگاه بعدی امام علی بن موسی الرضا)ع(
است. این محل که امروز جزو استان یزد است، در عصر امام رضا)ع( جزو 
فارس بود. قرار گرفتن این قدمگاه در راه باســتانی موسوم به راه شاهی و 
وجود آثار باستانی در منطقه و قدمت بنای مسجد بیرون که به سال های 
نخســتین ورود اســالم به ایران بازمی گردد، صحت این قدمگاه را تأیید 

می کنند.

 ده شیر
یکی دیگر از قدمگاه های امام رضا)ع( در ده شــیر یا قریه شــیر روستای 
باستانی واقع شــده که در مسیر ابرکوه به تفت قرار دارد. فاصله ده شیر 
تا ابرکوه حدود 6۵ کیلومتر و تا تفت 67 کیلومتر اســت. اسناد تاریخی 
وجود این قدمــگاه را حداقل از قرن پنجم قمری به بعد تأیید می کنند. 
همچنین قرار گرفتن آن در تنها مسیر ممکن تاریخی دسترسی به تفت و 
وجود آثاری قدیمی مانند یک رباط و مسجد در آن بر صحت این قدمگاه 

مهر تأیید می زند.

 توران پشت
روستای باســتانی توران پشــت که در راه تفت به یزد قرار دارد، 
میزبان یکی دیگر از قدمگاه های قطعی ثامن الحجج)ع( است. بنا به 
اعتقاد مردم، این مســجد کوچک اما بسیار معنوی روستا منزلگاه 
و قدمگاه امام رضا)ع( اســت. توران پشت به دلیل دیگری هم نزد 
دوســتداران عالم آل محمد)ص( جایگاه ویژه ای دارد و آن معدن 
سنگ آن است که ســنگ قبر سبزرنگ سابق مقبره معصوم دهم 

از آن تهیه شده بود.

 فراشا
روســتای ُفراشا یا اســالمیه که در 8 کیلومتری شهرستان تفت از راه 
ابرکوه قرار دارد، دیگر میزبان قدمگاه های منتســب به امام هشتم)ع( 
است. بر اساس اسناد، ســاختمان قدمگاه حضرت در این روستا سال 
۵12 قمری به امر گرشاســپ بن علی از امرای کاکویه دیلمی ساخته 
شده اســت. این بنا دارای سنگ تاریخی و کتیبه و تزئینات داخلی و 

یادگارهایی است.

 ُفرِط یزد
مســجد فرط شهرستان یزد، پنجمین قدمگاه امام خوبی ها در این 
اســتان است. بر اساس کتیبه موجود در این مسجد که سال ۵16 
 قمری نوشته شــد، این مکان تا پیش از ســاخت مسجد به مقام 
امام رضا)ع( معروف بوده اســت. سنگ ســفید گرانقیمت و بسیار 
معروف قدمگاه مسجد فرط سالیان گذشته از یزد به مشهد رضوی 
منتقــل و امروزه در موزه مرکزی آســتان قدس بــه بازدید عموم 

گذاشته شده است.

 مشهدک خرانق
آخرین قدمگاه مورد تأیید ثامن الحجج)ع( در 
اســتان یزد در مجاورت قلعه باستانی خرانق 
در60 کیلومتری شــمال شــرقی یــزد و در 
محدوده شهرستان اردکان قرار دارد. این بنا که 
با نام مشهدک معروف است، بقعه ای کوچک و 
گلی است که طاقی گنبدی دارد. مردم محل، 
مشــهدک را مکان عبادت و نماز امام رضا)ع( 

می دانند. 

 امامزاده محروق نیشابور
 بــه روایــت اســناد و کتب تاریخــی موجــود، این بنا کــه مدفن 
محمد بن محمد بن حســین بن زید بن امام ســجاد)ع( شــناخته 
می شود، از جمله قدمگاه های امام رضا)ع( در نیشابور است. بر دیوار 
این مقبره که در محله قدیم تالجرد این شهر واقع شده سنگی نصب 
شــده که اثر دو جای پا بر آن دیده می شود و مردم معتقدند قدمگاه 

امام رضا)ع( است.

 قدمگاِه نیشابور
در 24کیلومتری شــرق نیشابور مکانی اســت که امروزه به شهر قدمگاه 
تبدیل شده و به طور قطع امام رضا)ع( هنگام سفر به توس و مرو در آن 
توقف داشــته است. در این بقعه که در زمان شاه سلیمان صفوی تکمیل 
شده، سنگی سیاه وجود دارد که آثار پای انسانی بر آن نقش بسته است. 
بر اســاس روایات موجود، این رد پا متعلق به عالم آل محمد)ص( است. 
در کنار این بنا چشــمه ای وجود دارد که بنابر روایات محلی توسط ثامن 

الحجج)ع( ایجاد شده است.

 ده سرخ مشهد
آخرین قدمگاه رســمی امام رضا)ع( در مسیر توس ده سرخ است. بنا 
بر روایات، پس از اینکه امام از نیشــابور خارج شد، در راه توس به این 
ده رســید و با دستان خود زمین را کند. چشمه آبی جوشید و ایشان 
و همراهان از آن آب وضو گرفته و نماز خواندند. این چشــمه در قرن 
ششــم به نام چشــمه رضا مشــهور بود و اکنون نیز به همین نام در 
روســتای ده سرخ قرار دارد. در کنار چشــمه ده سرخ، قطعه زمینی 
مشــهور به تختگاه امام واقع اســت که از نظر اهالــی متبرک بوده و 

قدمگاه آن حضرت تلقی می شود.

مروری بر مسیر هجرت امام رضاj از مدینه به خراسان

قـدم های مبارک

مهاجرت سیاسی 
اجباری امام رضا)ع( 

از مدینه به مرو 
و عبور از خاک 
ایران سبب شد 

قدمگاه های بسیاری 
منسوب به ایشان 

احداث شود

بــــــرش

موکب رضویموکب رضوی
i n f o @ q u d s o n l i n e . i ri n f o @ q u d s o n l i n e . i r

در ایام شهادت امام هشتم)ع(
زائران قبله نور نایب الزیاره 

۲۰۰هزار شهید می شوند
معارف: طرح زیارت نیابتی شهدا در ایام دهه 
پایانی صفر توسط ستاد جهاد خدمت آستان 
قدس رضوی اجرا و 200هزار زائر، نایب الزیاره 
200هزار شهید دفاع مقدس و شهدای مدافع 

حرم می شوند.
به گزارش خبرنگار ما، یکی از طرح های مردمی 
ســتاد خدمت رســانی به زائران آستان قدس 
رضوی در ایام پایانی صفر پویش »زیارت نیابتی 
برای شهدا« است که برای نخستین بار در این 

ایام اجرا می شود.
در این طرح اسامی شهدای دوران دفاع مقدس 
و مدافعان حرم که توســط بنیاد شهید و امور 
ایثارگران انقالب اسالمی ارائه شده در موکب ها 
و مسیرهای منتهی به حرم به زائران ارائه شده و 
زائران نیز در هنگام پابوسی آستان ملک پاسبان 
رضوی به نیابت از آن شهید زیارت کرده و ثواب 

آن را با شهدا تقسیم می کند.
گفتنی اســت، برای پوشــش حداکثری این 
 پویــش 400 نفــر از خادمیــاران افتخاری 
امام هشتم)ع( در این طرح فعالیت خواهند کرد.

در دهه پایانی صفر انجام می شود
اهدای ۲۰ هزار بسته فرهنگی به 
زائران در طرح »سوغات رضوی«
معارف: در ایام دهه پایانی ماه صفر بیش از 20 
هزار بسته فرهنگی مانند تسبیح، مهر و جانماز 
نمدی در مراکز اسکان، موکب ها و ایستگاه های 

استقبال از زائر به زائران حضرت اهدا می شود.
به گزارش خبرنگار ما، توزیع هدیه های کوچک و 
بسته های فرهنگی با عنوان سوغات مشهدالرضا 
اقدامی ارزشمند است که سال گذشته در دهه 
آخر صفر اجرا شــده و مورد اســتقبال زائران 
آقا نیز قرار گرفت. امســال نیز آســتان قدس 
رضوی با راه اندازی پویش »سوغات رضوی« با 
همکاری تشکل ها و ظرفیت های مردمی، قصد 
دارد با ســاخت هدایای کوچک مانند تسبیح، 
جانمازهای نمدی و... و توزیع آن میان زائران، 
خاطــره ای خوش برای میهمانان عمموســی 
الرضــا)ع( به خصوص زائــران کوچک موال به 

ارمغان بیاورند.
در این پویش 20 هزار تسبیح، جانماز، عروسک 
نمــدی و... توســط 2هــزار و 100 خادمیار 
افتخاری بانو و خادمیاران نوجوان رضوی، برای 

اهدا به زائران تهیه شده است.
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اطعام ۸۰ هزار زائر امام رضا)ع( 
در دهه پایانی صفر

معارف: همزمــان با دهه پایانی ماه صفر طرح 
اطعام 80 هزار نفر از زائران آقا علی  بن موســی 

الرضا)ع( در مشهد مقدس اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار ما، در آســتانه ایام شهادت 
علی بن موســی الرضا)ع( و دهــه پایانی صفر، 
 مشــهدالرضا یکپارچه آماده میزبانی از زائران 
ثامن الحجج)ع( اســت. ستاد خدمت رسانی به 
زائران آستان قدس رضوی نیز کوشیده در این 
ایــام با برگزاری طرح هــا و پویش های مردمی 
زمینه حضور حداکثری شهروندان را فراهم کند. 
یکی از پویش های مردمــی در این ایام پویش 
»اطعام 80 هزار زائر« اســت کــه با همکاری 
تشــکل ها و ظرفیت های مردمی برگزار خواهد 
شد.الزم به ذکر است از این تعداد وعده غذایی 
۵0 هزار توســط پویش مردمی و بقیه توسط 
آســتان قدس رضوی تدارک دیده می شود.در 
این پویش 10 هزار خادم افتخاری از ستاد جهاد 
خدمت به همــراه ۵00 خادم از طریق معاونت 
اماکن متبرکه آستان قدس رضوی برای توزیع 

غذا خدمت رسانی می کنند.

همه خادم الرضاییم
خدمتگزاری بیش از ۵هزار 

راهنمای زائر در ایام شهادت 
امام رضا)ع(

معارف: در ایــام دهه پایانی ماه صفر ۵ هزار و 
600 خادمیار افتخاری در بخش راهنمای زائر 
و انتظامات در ستاد خدمت رسانی به زائران امام 
رضا)ع( آســتان قدس رضوی خدمت خواهند 
کرد.به گزارش خبرنگار ما، هر ساله مشهدالرضا 
در ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و 
دهه پایانی ماه صفر برای استقبال از زائران آماده 
می شــود. یکی از خدمات ارائه شــده به زائران 
در این ایام بحث راهنمایی و انتظامات اســت. 
براساس برنامه ریزی و نیازسنجی های انجام شده 
در این بخش ۵ هزار و 600 ظرفیت خادمیاری 
در نظر گرفته شده است که از این تعداد، 4هزار 
و 800 خادمیار افتخاری از طریق ستاد مرکزی 
جهاد خدمت و 800 نفر نیز خادمیاران نوجوانی 
هســتند که پس از کســب آموزش های الزم 
مهیای میزبانی و خدمت به زائران می شــوند.

گفتنی اســت، عالقه مندان خدمت رســانی به 
زائران در دهه پایانی صفر می توانند با ارســال 
عدد 8 به ســامانه 1000888080 ضمن ثبت 
نام در ستاد ساماندهی خدمت به زائران به جمع 

خادمیاران افتخاری امام هشتم)ع( بپیوندند.
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گفت وگو با یک خادمیار افتخاری که پنج سال با هزینه شخصی زائران را در جاده مداوا می کرد

مشهدی ها در چند سال اخیر برای زائران سنگ تمام گذاشتند

معارف: یک خادمیار افتخاری رضوی می گوید: سال های گذشته 
کــه هنوز موفق به ثبت نام و حضــور در کانون های خادمیاری 
آســتان قدس نشده بودم با تجهیزات و امکانات شخصی خودم 
مانند دستگاه ماساژور، تخت درمان و کمک های اولیه در جاده 
به زائران خدمت رسانی می کردم.ابوالفضل رجب نیا در گفت وگو 
با خبرنگار ما می گوید: بیش از 14 ســال است که با گذراندن 
دوره های امداد و نجات و هالل احمر، پزشکیار ورزشی هستم، 
اما به صورت تخصصی سه ســال است که لیسانس خود را در 

این رشته دریافت کرده ام.
این خادمیار رضوی در ادامه وقتی توضیح بیشتری برای رشته 
تحصیلی اش می خواهم، می گوید: جلوگیری از آســیب و بعد از 
آسیب بدنی در تخصص رشــته ماست.رجب نیا می افزاید: این 
رشته بســیار پرکاربرد است، برای من بســیار اتفاق افتاده که 
فردی در کوچه و بازار دچار ضعف و یا آســیب بدنی شده و من 
با تجربه ای که در این خصوص داشته ام به یاری او شتافتم و در 
برخی موارد حضور و کمک من موجب شــده آن شخص دچار 

آسیب های جدی تری نشود.
او که بیش از پنج ســال است به زائران خدمت رسانی می کند، 
می گوید: ســال های پیش که هنــوز موفق به ثبت نام و حضور 
در کانون های خادمیاری آستان قدس نشده بودم، با تجهیزات 
و امکانات شــخصی خودم مانند دستگاه ماساژور، تخت درمان 

و کمک های اولیه در جاده به زائران خدمت رسانی می کردم.
وی با ابراز رضایت از حضور در جمع خادمیاران افتخاری رضوی 
ادامه می دهد: بســیار خوشحالم که امســال با پیوستن به این 
کمپین به عنوان خادم الرضا مرهمی بر دردهای زائران آقا جانم 

باشم.
 این خادمیار افتخاری بیان می کند: من پیش از این پنج ســال 
نیز، عالوه بر کمک به زائران در پانســمان زخم ها و کمک های 

اولیه، آنان را با ماشین خود جابه جا می کردم.
وقتی می پرســم چه چیزی سبب شــده خدمت به زائران برای 
شما دغدغه باشد، می گوید: شاید یکی از خصلت های بچه های 
جنگ این اســت که دغدغه همه چیز و همه کس را دارند. به 
فرموده بزرگان »عبادت جز خدمت به خلق نیســت« و من نیز 

این را سرلوحه زندگی خود قرار داده ام.
او درخصوص سابقه حضورش در دوران دفاع مقدس می گوید: 

در ســال 64 حدود 14 سال سن داشتم که به جبهه رفتم و دو 
ســال در جبهه های حق علیه باطــل جنگیدم، مجروح جنگی 
هستم، حس تعهد، از خود گذشتن برای نجات دیگران، خود را 
ندیدن و... در بچه های جنگ مشــهود است، البته جوانان امروز 
نیز این خصلت ها را دارند، امثال شــهید حججی ها نشــان از 

صحت این گفته من دارد.
رجب نیا ادامه می دهد: به نظر من وظیفه ما مشهدی هاست که 
به پاس همجواری با امام هشــتم)ع( میزبان خوبی برای زائران 
آقا باشــیم. حتی اگر مسلمان هم نباشیم در قبال چنین نعمت 

و موهبتی وظایفی داریم.
او می گویــد: ما باید بدانیم خدمت به زائــر و تکریم او موجب 
خوشحالی امام رضا)ع( است، مشهدی ها اگر چه در گذشته نیز 
میزبان خوبی بوده اند، اما در چند سال اخیر برای زائران سنگ 
تمام گذاشتند، بسیار دیده ام خانواده ای که با امکانات کمی که 
دارد زائری را به خانه خود برده؛ از این موارد زیاد اســت اما باز 
هم جای کار دارد و مردم باید بدانند که تمام ریشه کار خدمت 

به خلق است.
ایــن خادمیار رضوی از حال و هوای خدمت به زائران می گوید: 
هر کسی در این وادی قرار گرفت به خوبی درک  می کند که چه 
غروری دارد وقتی به زائری خدمت می کنی و او اشــک محبت 

می ریزد و یا با دعاهایش به تو انگیزه بیشتر می دهد.
او می گوید: برخی حس ها را نمی شــود بــا زبان بیان کرد، باید 
خــودت آن را تجربه کنی، مانند بچه ای که وقتی دســتش بر 
آتش یا جســم داغ قرار می گیرد، می سوزد و حس سوختن را 

درک می کند.
ایــن ایثارگر خیر می گوید: مگر نــه اینکه ما وقتی به میهمانی 
می رویم، بهترین لباس ها را می پوشیم و در منزل میزبان تالش 
می کنیم رســم میهمانی را به جا آوریم، از زائــران و مجاوران 
درخواست دارم هر جا زباله ای را می بینند، بردارند و چهره شهر 

امام رضا)ع( را زیبا نگه دارند.
او بــا بیان اینکه هر وقت زبالــه ای را در خیابان و یا هر مکانی 
ببیند برمی دارد، می گوید: متأســفانه در این گونه موارد خوب 
عمــل نکردیم. آن پاکبان چه گناهی کرده اســت که این ایام 
زحماتــش چند برابر می شــود؛ ما باید بــاری از دوش دیگران 
برداریم نــه اینکه باری بر دوش دیگران بگذاریم، به اعتقاد من 

این فرهنگ باید از خانواده و مدرسه به بچه ها منتقل شود.
او می افزایــد: خدمت به زائران تنهــا به حضور در موکب ها و یا 
دادن نذری خالصه نمی شود، بلکه هر یک از ما اگر زباله ای را از 

کف خیابان  جمع کنیم خودش خدمت است.
این خادمیار افتخاری می گوید: اینکه پیاده مســیر زیادی را در 
شرایط ســخت طی کنی نشــان از همت باال، عشق و خلوص 
نیت آن فرد دارد. تا خودت نخواهی و این عشــق در تو نمایان 
نشود راهی جاده عشــق نمی شوی؛ این خواستن نه زبانی و نه 
چشــمی است بلکه احساس قلبی است که انسان را به کارهای 

نیک دعوت می کند.

گفت و گو

  تلنگری به خودمان در آستانه سالروز شهادت امام رئوف

حواسمان به این آدم ها باشد

چند روز مانده به سالروز شهادت امامی که به مهربانی می شناسیمش. 
این روزها جاده های منتهی به مشهدالرضا مغرور به گام نهادن زائرانی 

بر خود هستند که به سوگواری خورشید می روند.
بی شک همه ما می دانیم زیارت و برپایی آیین ها و مناسک مختلف 
ابعاد متنوعی دارد، ولی آنچــه در گفتار بزرگان دین بیش از هر 
چیزی بر آن تأکید شده این است که باید ثمرات و تأثیرات انجام 

این امور در رفتار و کردار ما هم تجلی پیدا کند.
با این مقدمه کوتاه می خواهم در ادامه و البته در حد برداشت 
ناقص خود از دســتورات ائمه به موضوعی اشاره کنم که ذکر 
دوباره یــک روایت از امام رضا)ع( و بیان این نکته اســت که 
عمل به فضائل و مکارم دینی و اخالقی ســاده تر از آن چیزی 
است که تصور می کنیم، به شرط آنکه دلمان بخواهد. روایتی از 
َج َعْن ُمْؤِمن  امام رضا)ع( نقل شده که ایشان فرموده اند:َمْن َفرَّ
َج اهلُل َقلَْبُه یَْوَم الِْقیاَمِه؛ هرکس مشــکلی از مؤمنی را برطرف  َفرَّ
و او را خوشــحال کند، خداوند او را در روز قیامت خوشحال و 
راضی می گرداند.امام مهربانی ها در این روایت بی هیچ شــرط 
و مقدمه ای خوشــحال نمودن یک مؤمن را موجب خوشحالی 
در روز محشــر می داند و به زبان ســاده اینکه، مهربانی بهانه 
نمی خواهد و تنها با اندکی توجه به اطراف می توان زمینه عمل 
به این تأکید امام را فراهم نمود. این روزها با کمی توجه بیشتر 
به آدم های پیرامون خود می توانیم کاری کنیم که بار دیگر که 
به زیارت حضرتش رفتیم، شــادمانه در گوش ضریح خورشید 
زمزمه کنیم، آقا من آمده ام تا به جای بغض و گالیه، شادمانیم 

را با شما تقسیم کنم.

 بهانه ها را دریابیم
صبح دیروز راهی محل کار بودم و با هر بار عبور از یک دست انداز 
کوچک خیابان بیشــتر به پیر شــدن ماشین 26 ساله خودم پی 
می بردم. صدای مفصل های پیرش آزارم می داد و دلم می خواست 
مانند راننده های بیشــتر خودروهای نوتر پشت چراغ قرمز، پشت 
فرمان یکی از آن ها بودم، ولی وقتی یادم می آید که باید تا سال ها 
قســط خانه بدهم و چک مدرسه بچه و چند بدهی ریز و درشت 
دیگر، رشته افکارم پاره می شود ولی خودم می دانم ته دلم داشتم 

از زمانه گالیه می کردم.

در همین احواالت بودم که حضور چند زن کنار خیابان توجهم را 
جلب می کند. از دور می شد فهمید که نداشته هایشان بسیار از من 
و امثال من است. مسیر فرعی محل کارم موجب معطلی خیلی ها 
می شود، بنابراین ترمز می گیرم تا مسیری آن ها را برسانم. سوار که 
می شــوند بوی نداریشان تمام ذهنم را پرمی کند؛ تمام غصه ها و 

نداری هایم را فراموش می کنم.
مقصدشــان را که می پرســم، زنی که به نظر حدود 3۵سال سن 
دارد با اشاره به خواهرش که چند سالی بیشتر از او دارد و ماسکی 
بر صورت زده، می گوید مریض است و می خواهند به بیمارستان 
فارابی مراجعه کنند، اما سرفه های خواهر مریضش پشت سر من 
مانند پتکی بر سرم فرود می آید، چون صدای ریه های عفونی شده 
و خس خس نفس هایش در هر دم و بازدم صدای بلند فریاد نداری 

است و بس... .
بیشــتر که می پرسم با بغضی به اندازه یک عمر می گوید: بیمه 
نیستیم و وقتی به یکی از بیمارستان ها مراجعه کردیم، گفتند 
برویــد عکس از ریه هایش بگیرید و بعد مراجعه کنید، شــاید 
بستری کنیم؛ ولی توان پرداخت 180 هزار تومان هزینه عکس 
را نداشتیم. به مددکاری مراجعه کردیم و مبلغی کم شد، ولی 
همان را هم نداریم. امروز قرار اســت یک بنده خدا داروهایش 
را که خریده به ما بدهد و ان شــاءاهلل بعداز ظهر هماهنگ شده 
تا در یکی از مراکز درمانی مشــهد عکس ریه هایش را بگیریم.

همزمان با حرف های همراه با حسرت این زن، دختر نوجوانش 
مدام در آینه ماشــین نگاهش را به صورت من دوخته و با هر 
کلمه مادر ذره ذره آب می شود، ولی نمی داند که بغض چشمان 
من پشت عینک آفتابی هزار بار سنگین تر از تمام حسرت های 
او شده و فقط نمی توانم ناله کنم.زن بیمار چشمان بی سویش 
را به آدم هایی دوخته که شــاید پول پالتو و کفش پاییزیشان 
بیشــتر از لوازم خانه او و امثال او باشد و هرچند لحظه یک بار 

فقط می گوید خدایا شکرت...  .
نمی دانم او شــکر چه چیزی را می گوید؛ شــکر نداشته هایش را، 
شکر ریه های عفونی شده را یا شکر سایه سنگین فقر و نداری بر 

زندگی اش را با هر دلیل و بهانه ای... .
ســرفه های مدامش مانند یک نت ثابت آهنگ تکرار می شــود؛ 
آهنگی که گویا متن ترانه اش را باید خودم در ذهنم بنویســم؛ 
متنی از بی توجهی خودم و برخی از افراد جامعه به افرادی چون 
او که تــوان خرید یک داروی معمولی را نداشــتند و ندارند تا 
از پیشــروی غول بیماری جلوگیری کنند.ترانه ای از غرق شدن 
هر کدام از ما در میان مشــغله هایی کــه به تصورمان گرفتاری 
اســت و مدام در حال گالیه از خدا هســتیم که چرا نمی توانیم 
مدل ماشــینمان را باالتــر بیاوریم و متراژ خانه مان را بیشــتر 
کنیــم. خالصه اینکه این روزها که ندای یا رضا رضا را بیشــتر 
از هر زمان دیگری می شنویم، یادمان باشد ایشان به مهربانی و 
مهرورزی تأکید دارند و اگر می خواهیم دل ایشان را شاد کنیم و 
پاداش شادمانی در دنیا و آخرت نصیب خودمان هم شود اندکی 

حواسمان به آدم های نیازمند اطرافمان باشد.

یادداشت
 علی محمدزاده
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ب��رگ س��بز و کارت موتورس��یکلت آپاچ��ی  تی��پ 
ش��ماره  س��فید  رن��گ   1395 م��دل   RTR160
شاس��ی  ش��ماره  و   EAEG2973446 موت��ور 
N2G***16079551318 ب��ه ش��ماره انتظامی 39976 
ایران 776 به مالکیت س��عید انتظاری یزدی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بش��ماره10100920114  بازرگانی  کارت 
متعل��ق به ش��رکت گچ مش��هد مفقود 
اعتب��ار س��اقط  از درج��ه  و  گردی��ده 

می باشد. 
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برگ س��بز، سند کمپانی و کارت خودروی پژو پارس 
مدل 1389 رنگ سفید به شماره انتظامی 879ی75 
ای��ران 12 ش��ماره موت��ور 12489091297 و ش��ماره 
شاس��ی NAAN01CA0AK778593 به مالکیت زهرا 
قلی پ��ور خلیران مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
09
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س��ند کمپان��ی خ��ودروی 206 مدل 89 رنگ س��فید 
 46 ی��ران  ا  34 882س م��ی  نتظا ا ره  ب��ه ش��ما
ره  ش��ما و   14189036791 موت��ور  ره  ش��ما
مالکی��ت  ب��ه   NAAP03ED3AJ140660 شاس��ی 
اس��حاق یارا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  /ع
98
09
49
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س��ریال  ب��ه  ش��کاری  س��اح  مج��وز 
۱۷۲۲۱۵۷ متعلق به آقای محمدنادر 
نوبه��ار مفق��ود وازدرجه اعتبار س��اقط 

میباشد.
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کارت خودروی س��واری پراید جی ت��ی ایکس ای به 
ش��ماره انتظام��ی 95 ای��ران 473 ب 75 و ش��ماره 
 : موت��ور  و ش��ماره    S1412289432055 :شاس��ی
3365903 متعل��ق به آق��ای علیرضا نی��ک اندیش 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد .
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برگ س��بز خودروی س��مند م��دل 1381 رنگ س��بز 
یشمی به شماره انتظامی 173ل52 ایران 36 شماره 
موتور 32908111679 و شماره شاسی 0081211168 
ب��ه مالکی��ت غامرض��ا خاتم��ی عبداله آب��اد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 116 مشهد

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی به ط��ور فوق العاده نوبت 
اول ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 116 مشهد ساعت 10 
روز سه ش��نبه مورخ 98/9/5 در ت��االر عدل واقع در 
میدان امام خمینی مشهد با دستورجلسه ذیل تشکیل 
می گردد. از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می ش��ود 
با همراه داش��تن برگ سهام/دفترچه عضویت/کارت 
عضوی��ت جهت اتخ��اذ تصمیم نس��بت ب��ه موضوعات 

دستورجلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصویب صورتهای مالی 95 الی 97
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 98

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال
تذک��ر: 1- در صورت��ی ک��ه حض��ور عضوی در جلس��ه 
مذک��ور میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رأی خ��ود را به 
موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار 
واگ��ذار نماید. در این صورت هر عض��و عاوه بر رأی 
خ��ود تا 3 رأی ب��ا وکال��ت و غیرعضو فقط ی��ک رأی با 
وکالت می تواند داش��ته باش��د. عض��و متقاضی اعطای 
نمایندگی می بایس��ت به هم��راه نماینده خ��ود تا یک 
هفته پس از آگهی به نش��انی: ش��ریعتی 44 پاک 10 
از س��اعت 10 الی 12 با همراه داش��تن کارت شناسایی 

معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
2- ب��ا توج��ه ب��ه انتخابات هیئ��ت مدیره و بازرس��ان 
اف��رادی ک��ه تمایل ب��ه کاندیدات��وری س��مت هیئت 
مدیره یا بازرسی دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ 
انتش��ار آگهی می بایست به نشانی مذکور در بند یک 

تذکرات مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
هیئت مدیره تعاونی

/ع
98
09
55
5

98
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61
5

فراخوان تجدید 
مناقصه )نوبت اول( 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ارائ��ه خدم��ات پزش��ک در 

بیمارس��تان خاتم االنبیاء )ص(تایب��اد را از طریق انجام 
مناقص��ه عموم��ی  به  بخ��ش غیردولتی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000155، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
430/000/000ری��ال ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه 
در مهلت مقرر به حس��ابداری ش��بکه مذکور به نشانی :  

شهرستان تایباد  تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/2

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/9

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز98/8/19
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/8/20

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده)نوبت دوم(

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ای محترم ش��رکت تعاونی 
مس��کن خان��ه مطبوعات اس��تان قزوین دع��وت بعمل 
م��ی آید تا درمجمع عمومی عادی ب��ه طور فوق العاده 
نوبت دوم که در روزدوشنبه مورخه 98/8/20 راس 
ساعت15تا17 درمحل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی 
ارشاد به نش��انی قزوین میدان میرعماد سالن ارشاد 
تش��کیل می گردد با  در دست داش��تن برگه سهام یا 

دفترچه عضویت حضوربهم رسانند.
ضمن��ا طبق م��اده 19 آئی��ن نامه نحوه تش��کیل مجامع 
عمومی مص��وب 1387/3/9 هر یک از اعضای تعاونی 
م��ی توانن��د نماینده ت��ام االختیاری) ازمی��ان اعضای 
تعاونی ویا خارج ازآنان ( برای حضوردرمجمع واعمال 
رای تعیین نمایند. تعداد آرای وکالتی هرعضو حداکثر3 

رای وهر شخص غیرعضو یک رای خواهد بود.
ضمنا وکالتنامه های عادی می بایس��ت با حضور وکیل 
وموکل یک روزبعد از انتشار آگهی مذکور تا یک روز 
قبل از تش��کیل مجمع به غیر از ای��ام تعطیل درمحل 
دفتر ش��رکت تعاونی تنظیم وتوس��ط هیئ��ت مدیره/ 
بازرس یا بازرس��ان بررسی وتایید شود ومجوز ورود 
ب��ه مجم��ع صادرگ��ردد درغی��ر اینص��ورت وکالتنامه 
رس��می حض��ور درمجمع میبایس��ت به تائی��د یکی از 

دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد. 
دس��تور جلس��ه:1- گزارش هیئت مدی��ره وبازرس یا 

بازرسان
2- ف��روش زمی��ن تعاون��ی واق��ع درمینودرازطری��ق 

مزایده ویا ترک تشریفات
هیئت مدیره شرکت تعاونی 
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برگ سبز خودروکاموینت نیسان مدل 84 به شماره 
انتظام��ی 79 – 289س 94 وش��ماره موتور 232485 
وشماره شاسی D 27864  متعلق به محسن باباخانی 
مفق��ود گردیده وازدرجه اعتبار س��اقط می باش��د.

)قزوین(
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آگهی تغییرات شرکت دارو پژوه سامان سهامی خاص 
به شماره ثبت 457761 و شناسه ملی 14004251166

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : حمید محمد 
پناه با شماره ملی 0902223690 به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره سازمان آستان 
قدس رضوی به شناس��ه مل��ی 14004342173 به نمایندگی اصغر ابراهیمی اصل با ش��ماره ملی 
1141500280 به س��مت رئیس هیئت مدیره شرکت دارو سازی ثامن سهامی خاص به شناسه ملی 
10380192267 به نمایندگی س��ید فرشاد حسینی شیرازی با ش��ماره ملی 2091883115 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سامان داروی هشتم سهامی خاص به شناسه ملی 10380496158 
به نمایندگی ویدا کاظمی با شماره ملی 1754206085 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت یارا طب 
ثامن س��هامی خاص به شناسه ملی 10320514970 به نمایندگی عباس پرداختی دوخانی با شماره 
ملی 2992503010 به س��مت عض��و هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی 

از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )641723(

س
,9
80
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 آگهی تغییرات ش�رکت رایا نیروی پایش کهن پارسیان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 51872 و شناسه ملی 14004212494

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : آقای مرتضی کس��ائیان نائینی با کد مل��ی 0939453088 به نمایندگی 
از ش��رکت تعاون��ی توزیع برق مانا نیروی توس تاش به ش��ماره ثبت 41208 و شناس��ه 
ملی 10380570680 2 - آقای کمال س��عادتی با کد مل��ی 0033931477 به نمایندگی از 
شرکت پایا نیرو پارسیان کهن جاوید به شماره ثبت 51412 و شناسه ملی 14004100206 
3 - آق��ای محس��ن آقایی با کد ملی 0931408792 به س��مت اعضای هیئ��ت مدیره برای 
مدت دوسال انتخاب شدند : موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت 3491 بسمت 
ب��ازرس اصل��ی وآقای اس��ماعیل رجب نیا با کد مل��ی 0859476121 بس��مت بازرس علی 
الب��دل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب گردیدند صورتهای مالی س��ال 1396 به تصویب 

رسید روزنامه رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )639408(
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 آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی رهپویان صنعت پیشرو آساک شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 1426 و شناسه ملی 14004045688

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -1� آقای بهمن شایسته به شماره ملی 0872378012 
به س��مت رئیس هیئت مدیره � آقای علی شایس��ته به ش��ماره ملی 0860196550 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل � خانم 
مرضیه منتجبیان به ش��ماره ملی 0872483363 به س��مت عضو هیئت مدیره تا 1399,01,16انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعه��دآور ش��رکت از قبی��ل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها عقود اس��امی و همچنین کلی��ه نامه های عادی و اداری ب��ا امضاء منفرد 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )639397(
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آگهی انتقال مرکز اصلی شرکت آرمان بنای خراسان شرکت سهامی خاص از شیروان به مشهد
 به شناسه ملی 10980085872

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,05,26 و نامه ش��ماره 29,98,31445 مورخ 98,7,14 اداره ثبت 
ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری بجنورد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : محل ش��رکت از واحد ثبتی ش��یروان به آدرس اس��تان 
خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی ، ش��هر مش��هد، محله نجفی ، خیابان شهیدرضامیرکی]شهیدفکوری60[ ، 
خیابان شهید میرکی 12 ]شهید قائمی 7[ ، پاک -12 ، طبقه دوم ، واحد شرقی کدپستی 9177977543 منتقل گردید ومراتب 

ذیل شماره 69848 ثبت گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )639396(

 آگهی تغییرات ش�رکت فنی و مهندسی 
رهپویان صنعت پیش�رو آس�اک شرکت 
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 1426 و 

شناسه ملی 14004045688
 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,07,15 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی مش��هد به آدرس 
اس��تان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش 
مرکزی ، دهس��تان قوچان عتیق ، روس��تا ش��هرک 
صنعت��ی قوچ��ان، کوچه ت��اش 2 ، کوچه توس��عه 
، پ��اک 0 ، ف��از1- قطع��ه 81 و82 ، طبق��ه همک��ف 
کدپس��تی: 9473171529 تغیی��ر یاف��ت و م��اده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )639405(
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم   

دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد کمد و کانت��ر و کابینت چوبی 
تختخواب��ی   320 بیمارس��تان  پ��روژه 

شهید هاشمی نژاد را از طریق انجام مناقصه عمومی  از 
بخ��ش غیردولتی خریداری ،نص��ب و راه اندازی نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000153، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 675/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به  
امور مالی دانش��گاه  به نش��انی : مش��هد - روبروی شهید 
فکوری 94 -شهرک دانش و سامت ستاد مرکزی دانشگاه  

- طبقه دوم تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/7/30

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/4

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/16
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/8/18

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
پرس��تار   احض��ار  سیس��تم  نظ��ردارد 
ش��هید  تختخواب��ی   320 بیمارس��تان 

هاش��می ن��ژاد را از طری��ق انج��ام مناقص��ه عمومی  از 
بخ��ش غیردولتی خریداری،نص��ب و راه اندازی نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000151، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 300/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به  
امور مالی دانش��گاه  به نش��انی : مش��هد - روبروی شهید 
فکوری 94 -شهرک دانش و سامت ستاد مرکزی دانشگاه  

- طبقه دوم تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/7/30

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/4

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/16
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/8/18

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

      صفحه 5

آگهی تغییرات شرکت خدماتی کوثر نیرو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1209 و شناسه ملی 10861049143
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,01,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمدرضا رضایی نژاد بشماره 
ملی5219855174 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ذبیح اله رضایی نژاد بشماره ملی5210024849 به سمت نایب 
رئی��س هیئت مدیره و خانم فاطمه اس��ام طلب بش��ماره ملی 5219856359به س��مت مدیر عام��ل و عضو هیئت مدیره 
انتخاب ش��دند -کلیه قراردادها واس��ناد رس��می وتعهد آوربانکی ازقبیل چک ،س��فته ،برات واوراق بهادار ونامه های 

اداری با امضای محمدرضا رضایی نژاد )رئیس هیئت مدیره ( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )638848(
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 آگهی تغییرات شرکت اعتدال کار کسبایر شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 4774 و شناسه 

ملی 14004276730 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,05,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
محل ش��رکت به آدرس استان خراسان شمالی ، 
شهرستان بجنورد ، بخش مرکزی ، شهر بجنورد، 
طالقانی ش��رقی ، خیابان طالقانی ش��رقی ، کوچه 
ش��هید حس��ن س��وئی ]طالقانی5_ایزدخ��واه2[ 
، پ��اک 3 ، س��اختمان آوا ، طبق��ه دوم ، واح��د 
4کدپس��تی 9415674765 تغیی��ر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد 

)638868(
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 آگهی تغییرات شرکت افق مهر سمنگان شرکت تعاونی به شماره ثبت 2583 و شناسه ملی 10860327321
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,11,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: س��ید زهیر حسینی بشماره ملی 5249688659 و فرزاد فتحی بشماره ملی 2470863279 و سیدمهدی حسینی بشماره 
ملی 0016400402 بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و بنت الهدی حسینی بشماره ملی0681825309 و محمدرضا معماریانی بشماره 
ملی 0940084333 بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقی تصدی انتخاب گردیدند - وحید اسمعیل کاشی بشماره 
ملی 0450246469 بسمت بازرس اصلی و فاطمه حسینی بشماره ملی 0681998741 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )638907(
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 آگهی تغییرات شرکت دژ بنا قرن شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 4940 و 

شناسه ملی 10320881963
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ع��ادی م��ورخ 1398,07,06 تصمیم��ات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : - آق��ای عل��ی اکب��ر قربان��ی 
ب��ه ش��ماره مل��ی 0759498210 ب��ه عنوان 
ب��ازرس اصل��ی و آق��ای مجی��د قربانی به 
ش��ماره ملی 0750056266 ب��ه عنوان بازر

س                            عل��ی الب��دل ب��رای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 
شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بجنورد )638908(
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آگهی تغییرات شرکت بیژن یورد بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 763 و شناسه ملی 10860309816
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی م��ورخ 1398,04,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدی��ره به قرار ذیل 
انتخ��اب گردیدن��د: 1- آقای س��لمان کمالی به کد ملی 0681966361 عضو اصلی هیئت مدی��ره 2- آقای علیرضا پوراحمد به کد ملی 
0933190522 عض��و اصل��ی هیئ��ت مدیره 3- خانم س��مانه عطاران دوم به کد مل��ی 0938086898 عضو اصل��ی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای احمد وکیلی ارکی به شماره ملی 5229348445 به سمت بازرس اصلی و آقای حسینعلی 

علیجانی کشتلی به شماره ملی 2060922321 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )638909(
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 آگهی تغییرات شرکت بیژن یورد بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 763 و شناسه ملی 10860309816
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1- آقای سلمان کمالی به کد ملی 0681966361 بسمت رئیس 
هیئت مدیره 2- آقای علیرضا پوراحمد به کد ملی 0933190522 بس��مت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره 3- خانم س��مانه عطاران دوم به 
کد ملی 0938086898 بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه قرارداد ها و اس��ناد رس��می و تعهدآور بانکی از قبیل چک , 
س��فته , برات و اوراق بهادار با امضای مش��ترک آقای س��لمان کمالی )رئیس هیئت مدیره( و آقای علیرضا پوراحمد )مدیرعامل( همراه با مهر 
شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مشترک آقای سلمان کمالی )رئیس هیئت مدیره( و آقای علیرضا پوراحمد 

)مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )638910(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و تولید پنبه کاران شرکت تعاونی به شماره ثبت 418 و شناسه ملی 10860301365
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- علی وحدانی با کد ملی 5249565141 به عنوان رئیس هیئت مدیره 2- 
مظفر قلیچی با کدملی 0829654984 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 3- امید قش��اقی با کدملی 0681964154 به عنوان منش��ی هیئت مدیره 4- س��لیمان 
رنجب��ری با کدملی 5249863949 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره 5- جوانش��یر کنعانی با کدمل��ی 0681623233 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 2( اعضای 
هیئت مدیره به اتفاق آرا آقای مهدی کنعانی را بعنوان مدیرعامل به مدت س��ه س��ال انتخاب نمودند. -کلیه چکها ,قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد 
برای شرکت نماید و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استناد مواردی که هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
خواه��د بود. اوراق عادی ش��رکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد ش��د مگر مراس��ات هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدی��ره صورت خواهد گرفت. 

همچنین به استناد تبصره ذیل ماده 43 اساسنامه شرکت در غیاب رییس هیئت مدیره ,نائب رئیس هیئت مدیره حق امضا خواهد داشت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )638911(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و تولید پنبه کاران شرکت تعاونی به شماره ثبت 418 و شناسه ملی 10860301365
  به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,05,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
- آقای علی وحدانی به ش��ماره ملی 5249824552 و آقای س��لیمان رنجبری به ش��ماره ملی 5249863949 ، آقای امید قش��اقی با شماره ملی 
0681964154 ، آقای مظفر قلیچی به ش��ماره ملی 0829654984 ، آقای جوانش��یر کنعانی به ش��ماره ملی 0681623233 به س��مت اعضای اصلی 
هیئ��ت مدی��ره انتخ��اب گردیدند.وآقایان عبدالعلی غامیان به ش��ماره ملی 5249497551 و محمود برزگر به ش��ماره مل��ی 5249824552 به 
س��مت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت س��ه س��ال مالی انتخاب شدند. - آقای روح ا     هلل رشیدی به شماره ملی 5249453406 و آقای 
عبدالرضا بختیاری به ش��ماره ملی 5249636993 بعنوان بازرس��ین شرکت برای مدت یکس��ال مالی انتخاب شدند. -صورتهای مالی وترازنامه 

سال 1396 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )638912(
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آگهی تغییرات شرکت بی همتا گستر خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4226 و شناسه ملی 10400018360
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 1398,06,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بن��ا به تفویض اختیار حاصل��ه مجمع عمومی                   
فوق العاده مورخ1398,05,20 در خصوص افزایش س��رمایه به هیئت مدیره و با رعایت تش��ریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصاحی 
قانون تجارت، س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1.050.000.000 ریال منقس��م به 105.000 س��هم 10.000 ریالی به مبلغ 5000.000.000 ریال 
منقس��م به 500.000 س��هم 10.000 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش و عملی گردید و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح مذکور اصاح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )638913(
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آگهی تغییرات شرکت پیوند اتصال شبکه گستر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4476 و 

شناسه ملی 10400021178
عموم��ی                              مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق العاده م��ورخ 1398,06,25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : - موارد ذیل به موضوع فعالیتهای 
شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصاح گردید: - انجام امور دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت ")در صورت لزوم پس 
از اخ��ذ مج��وز از مراجع ذیص��اح(. )طبق مجوز 
صادره از اداره کل ارتباطات و فناوری اطاعات 
استان خراسان ش��مالی به شماره 65,12,92209 

مورخ 1398,06,24 ( 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد 

)638914(

/ع
98
09
54
2

آگه�ی تغییرات ش�رکت پویا زرکان 
آق دره ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 4627 و شناس�ه ملی 

10100250643
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,07,01 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
1 - محل ش��رکت به اس��تان ته��ران - منطقه 15 ، 
شهرس��تان ته��ران ، بخش مرکزی ، ش��هر تهران، 
محل��ه ش��هیدقندی-نیلوفر ، خیاب��ان پاکس��تان ، 
خیابان ش��هید دکتر بهش��تی ، پ��اک 249 ، طبقه 
اول کد پس��تی 1531616113 منتقل گردید و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح شد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )641013(

س
,9
80
95
49

 آگهی تغییرات شرکت دارو پژوه 
سامان سهامی خاص 

به شماره ثبت 457761 
و شناسه ملی 14004251166

عموم��ی               مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,07,10 تصمیم��ات 
ذیل اتخاذ ش��د : تعداد اعضای هیئت مدیره 
مرک��ب از 4 ال��ی 5 نفر می باش��د.در نتیجه 
ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح مذکور 

اصاح شد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )641726(

س
,9
80
95
51

 آگهی تغییرات ش�رکت پخش سراسری 
توس�عه آرمان گلریز س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 489761 و شناس�ه ملی 

14005745897
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,06,20 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : آق��ای 
مل��ی:0054143829( )ک��د  هاش��میان  محمدرض��ا 
به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره، آق��ای محمد کمال 
هاش��میان)کد ملی:0056213069(ب��ه س��مت نائب 
رئی��س هیئت مدی��ره، آق��ای جلیل هاش��میان)کد 
هیئ��ت  عض��و  س��مت  ملی:0938855212(ب��ه 
مدی��ره و آقای محمد حس��ین مرادیان ش��ماره ملی 
2180068468 به عنوان مدیر عامل خارج از اعضای 

هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین شدند.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )641717(

س
,9
80
95
05
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rرشد بادکنکی قیمت مسکن در حال ترکیدن است
معامالت مسکن در هفته های اخیر نشان می دهد آنچه از سال گذشته در پی افزایش 
نرخ ارز و سکه به عنوان حباب در این حوزه رخ داد، در حال خالی شدن است. معامالت 
کف بازار مسکن بیانگر آن است که نرخ مسکن در بسیاری از مناطق به خصوص در 
مناطقی که افزایش حبابی بیشتری به وجود آمده بود، در حال کاهش یا به عبارتی 

سقوط به نصف قیمت ماه های اخیر است. 
تمایل سوداگران و دالالن این حوزه به فروش مسکن در تهران و کالنشهرها حاکی 
از کاهش بهای مسکن و زیان های احتمالی خریداران غیرواقعی در این بخش است. 
اثر روانی افزایش نرخ دالر و نگرانی از خروج آمریکا از برجام و سیاســت گذاری های 
اقتصادی که منجر به ورود ســرمایه های مردم به بازارهای داللی و ســفته گری شد 
با تثبیت نرخ دالر و سیاســت گذاری های مناسب بانک مرکزی کاهش یافته است، 

به نحوی که تأثیر آن در بخش مسکن مشهود است. 
از این رو رشد بادکنکی قیمت مسکن در حال ترکیدن است؛ به نظر می رسد کاهش 
نرخ مسکن و رسیدن به قیمت واقعی، عرصه را برای حضور خریداران واقعی باز کند. 
کاهش توان اقتصادی مردم و ناتوانی در خرید مســکن با نرخ های غیرواقعی و رکود 

سرمایه ها نیز بخشی از دالیل کاهش نرخ غیرواقعی مسکن به شمار می رود.
آنچه به عنوان ســاخت 400 هزار واحد مسکونی در دو سال آینده توسط وزارت 
مســکن و شهرسازی عنوان شده است نیز بخشــی از تأثیرگذاری روانی کاهش 
قیمت در این بخش اســت. تولید مسکن و انتشار اخبار آن بستر مناسبی برای 
فضاســازی های روانی و ایجاد آرامش در این بازار ایجاد می کند؛ همچنین تولید 
و عرضه آن به نیازمندان واقعی زمینه ای برای دور کردن دالالن از بخش مسکن 
و تأثیرات حضور منفی آن ها در گرانی های مسکن به عنوان کاالیی ضروری برای 
مردم جامعه به شــمار می رود. افزایش تولید مسکن در دو سال آینده و در دولت 
بعدی می تواند زمینه ساز تعیین قیمت ها به صورت واقعی و دسترس عموم مردم 

به مسکن مورد نیازشان باشد.

»عدم پاسخگویی مسئوالن« سم مهلک اقتصاد کشور 
اقتصاد امروز کشــور از بیماری ناآگاهی، بی سوادی برخی از مسئوالن و ناهماهنگی 
دستگاه های دولتی رنج می برد. با آنکه مسئولیت تمامی هیئت دولت ها در همه دنیا 
مشترک است و اهداف یکسانی را دنبال می کنند، آنچه در ایران دیده می شود مصداق 
بارز ناهماهنگی و عدم تعقیب یک هدف واحد و مشترک در حفظ و تأمین منافع ملی 
است. متأسفانه یکی از موضوعاتی که باید به چالش کشیده شود و خطرات آن برای 
همه نهادها و برای مردم به عنوان مطالبه عمومی نهادینه و تبیین شود خطر کلمه 
استقالل وزارتخانه ها و نهادهاســت. بی شک استقالل در یک زمینه آن هم نظام و 
استقالل کشور پذیرفتنی و ستودنی است، درغیر این صورت با قاطعیت باید گفت هیچ 
دستگاهی حق ندارد خود را مستقل عنوان کند. بی ربط  ترین کلمه ای که درباره نهادها 
و دستگاه های مختلف اقتصادی در ایران می توان عنوان کرد، لغت استقالل است که 

بسیاری از بخش های اقتصادی را درگیر چالش های بزرگی کرده است.
تا زمانی که رئیس دولت تمایل توجه به مسائل مهم اقتصادی کشور را ندارد و مقوله 
مهم کار مشــترک در همه دســتگاه های دولتی و غیردولتی نهادینه نشود، عبور از 
مشکالت و پیچ های اقتصادی بسیار ســخت، هزینه بر و زمانبر خواهد بود. بی شک 
موضوع مهمی که رئیس دولت باید از ابتدای مسئولیتش به همگان به خصوص اعضای 
هیئت دولت تبیین کند عدم استقالل است، بلکه تأکید بر مشارکت و یکسان بودن 
هدف همه وزارتخانه ها و نهادها موضوعی است که باید پیش از این بر آن تمرکز می شد. 
عالوه بر موضوع استقالل دستگاه ها در تصمیم گیری و سیاست گذاری، متأسفانه باید 
گفت مسئوالن هیچ گاه تاوان اشتباه های خود را پس نداده اند. اشتباه هایی که منجر 
به ایجاد تالطم های بزرگ اقتصادی و به تبع آن فرهنگی یا سیاسی شده است. به طور 
قطع تا زمانی که خیال مســئوالن از بابت عدم تاوان و پاسخگویی به افکار عمومی 
آسوده باشد نمی توان به آینده ای روشن و پیشرو در اقتصاد کشور امیدوار بود. بخش 
قابل توجهی از آنچه تاکنون منجر به ضعف اقتصاد کشور شده را می توان ناشی از توبیخ 
نشدن مسئوالن دانست؛ در حالی که سیاست گذار یا مسئول ناکارآمد باید پاسخگوی 

مدیریت و تصمیم گیری غلط خود باشد.

مهم ترین هدف، اصالح نظام مالیاتی کشور است 
دو ســال از عمر دولت باقی مانده اســت؛ انجام اصالحات اقتصادی که همواره 
یکی از پرکاربردترین شعارهای دولت ها به شمار می رود در دولت آقای روحانی 
به دو ســال پایانی موکول شده اســت؛ اصالحاتی که آغاز آن به عنوان انقالب 
اقتصادی می توانــد آغازی بر قانونی کردن تجارب خــوب اقتصادهای دنیا در 
اقتصاد ملی باشــد. مهم ترین موضوعی که دولت در دو ســال باقیمانده از عمر 
خود به عنــوان مهم ترین مؤلفه اصالح اقتصادی می تواند بدان دســت بزند یا 
حداقل بخش های عمده ای از اصالحات مورد نیاز اقتصاد کشور را با توجه به آن 
پیاده کند، اصالح نظام مالیاتی کشور است. تکمیل و توسعه بانک های اطالعاتی 
و تصویب پایه های جدید مالیاتی، الزامات اصالح اقتصادی در دوران باقیمانده از 
عمر دولت است. تهیه الیحه تعداد پایه مالیاتی جدید و تصویب آن در مجلس 

در سال آینده می تواند آغازی بر اصالح اقتصادی باشد.
اصالح نظام یارانه های پنهان دولت و حرکت به سمت منطقی سازی قیمت های 
حامل های انرژی بسیار ضروری است؛ به عبارتی تغییر قیمت گذاری حامل های 
انــرژی در قالب اصالح نظام یارانــه پنهان در کنار طرح تحــول بانکداری در 
مجلــس از اهمیت دو چندانی برخوردار اســت. تصویــب این طرح در مجلس 
شورای اسالمی به معنای ایجاد تحول در ساختار بانکی است که در دستور کار 

دولت قرار داده می شود.
تحقق اصالح اقتصادی در دو ســال آینده نیازمند توجه دولت به بسترســازی 
سازوکارهای مناسب است؛ تکمیل بانک های اطالعاتی و توسعه زیرساخت های 
فنــی و الکترونیکــی و تهیه لوایــح و تصویب مقررات و قوانیــن الزم و ایجاد 
نهادهــای مرتبط با موضوعات الزم در اصالحات اقتصادی مؤلفه های مهمی در 
نهایی شــدن اصالحات اقتصادی به شــمار می رود. توسعه زیرساخت های فنی 
بانک های اطالعاتی برای شناسایی یارانه های پنهان و فرارهای مالیاتی در کنار 
بسترسازی های الزم در اصالح بانکداری موضوعاتی هستند که براساس قوانین 
و مقررات مصوب می تواند اصالحات اقتصادی را برای همیشه آغاز کند و ثمرات 

آن را به اقتصاد کشور و در نهایت برخورداری و رفاه عموم جامعه بازگرداند.

پاسخ ایران به پیشنهاد مشکوک سرمایه گذاری عربستان در عراق چگونه باید باشد؟

بازاریابی؛ ضرورت امروز دیپلماسی اقتصادی
 اقتصاد/  زهرا طوســی  ایران ساالنه ۱۳ 
میلیــارد دالر کاال به عراق صــادر می کند و 
رؤیای تجارت 20 میلیارد دالری با این کشور 
را در ســر می پروراند، حاال سعودی به دولت 
عراق پیشنهاد داده می خواهد ۳0 میلیارد دالر 
در عراق سرمایه گذاری کند، به این شرط که 

شرکت های ایرانی از عراق اخراج شوند.
به روایت مهدی مهرپور، کارشناس اقتصادی، 
آل اسحاق رئیس اتاق ایران و عراق به وزارتخانه 
رفته و گفته است:»به رابطه اقتصادی ما و عراق 
کمک کنید، گفتند بــه ماچه؟ ما کار کنیم، 
بخش خصوصی ســود ببرد!« یعنی در حالی 
که سعودی برای اخراج شرکت های ایرانی از 
عراق به دولت این کشور جایزه می دهد، وزارت 
خارجه ایران به دنبال ســهم خواهی از فعاالن 

اقتصادی ایرانی است! 
به گفته یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و عراق، عراق با ۱۳ میلیارد دالر 
خریــد از ایران به مهم تریــن مقصد صادرات 
جمهوری اســالمی تبدیل شده در حالی که 
کل صــادرات ما به اروپا کمتر از 200 تا ۳00 

میلیون دالر است.
آل اســحاق معتقد اســت امروز بیش از ۷0 
درصد فعالیت های وزارت خارجه کشــورهای 
مختلف دنیا، حول موضوعات اقتصادی، یعنی 
دیپلماسی اقتصادی است ولی متأسفانه رایزنان 
ما به دلیل مشــکل بودجه به کشور برگردانده 
شدند و نگاه به این رایزنان نگاه کارمندی است!

 عربستان رقیب اصلی منطقه ای ایران
جدا از رقبای فرامنطقــه ای ایران در عراق 
کــه در رأس آن ها چین قرار دارد و به طور 
جدی در حــال ورود به بازار این کشــور 
اســت، در حال حاضرعربســتان به مثابه 
رقیب اصلــی منطقه ای ایــران به ویژه در 
بســتر یارگیری از کشورهای 
منطقه بیش از پیش به عراق 
نزدیک شــده و احتمال دارد 
بتواند در بلندمدت راه توسعه 
صــادرات بــه عــراق و دیگر 
را برای  کشورهای همســایه 
ما دشــوار کند؛ این در حالی 
اســت که بازرگانان ایرانی که 
بــا محدودیت تجارت با دیگر 
کشــورها مواجه شده اند حاال 
چشم به بازار عراق دوخته اند. 
جــدا از اینکه عــراق، از نظر 
خدمات فنی مهندســی و زیرساخت های 
اقتصادی بازار بسیار بزرگی برای ایران است، 
برای تأمین بسیاری از کاالهای اساسی خود 
نیز به واردات وابســته است، از کارشناسان 
پرسیدیم آیا کشورهای همسایه می توانند از 

سهم تجارت ما درعراق بکاهند؟

 عربستان به دنبال ساخت نیروگاه 
درعراق 

رضا تنهایــی مقدم، پژوهشــگر اقتصادی 
در گفت و گو بــا خبرنگار ما می گوید: اینکه 

عربســتان و سایر کشــورها بخواهند سهم 
بیشــتری از تجارت بــا عــراق را به خود 
اختصاص دهند طبیعی است، در حال حاضر 
عراق در صنعت برق به ایران وابسته است و 
عربستان دنبال این است که نیروگاه هایی را 
در عراق بسازد تا بتواند با این هزینه هنگفت، 

از حضور ایران در این کشور کم کند.
وی می افزایــد: البتــه مــراودات اقتصادی 
پیچیدگی هایی دارد که به سادگی نمی شود 
آن را جایگزیــن کرد، این طور نیســت که 
عربستان بتواند با ارائه خدمات مشابه جای 
ایران را تصاحب کند. باید اذعان کرد مخاطب 
ما تنها دولت عراق نیســت و ما با ملت این 
کشــور منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و عقبه تاریخی و مذهبی مشــترک داریم 
که همه این ها در مناســبات مختلف ما با 
این کشــور گره خورده و ما را به یک متحد 

راهبردی با عراق تبدیل کرده است.

 امکان تصاحب سهم بازار ایران در 
طوالنی مدت وجود دارد

مقدم،  تنهایــی  رضا 
این تحلیلگر اقتصادی 
می افزایــد: هــر چند 
بازار  ســهم  تصاحب 
برای  عــراق  ایران در 

دیگــر کشــورها در کوتاه مــدت عملیاتی 
نیســت ولی باید بپذیریم اگر این موضوع در 
طوالنی مدت به عنوان یــک راهبرد اصلی از 
سوی عربستان یا ترکیه یا هر کشوری پیگیری 
شود، قابلیت تحقق خواهد داشت و می تواند 
حتی به حذف ایران از بازار عراق نیز بینجامد.

وی تأکید می کند: ما باید تا جایی که ممکن 
اســت روابط اقتصادی خود را به میان بدنه 
مردمی عراق بکشــانیم و با بخش خصوصی 

واقعی در این کشور رابطه برقرار کنیم.
تنهایی مقدم تصریح می کند: ما در بسیاری 
از کشــورهایی که روابط اقتصادی داریم نان 
سیاســتمان را می خوریم که خیلی قابل اتکا 
نیســت، به همین دلیل باید در کشــورهای 
مخاطب، دنبال پایداری روابط اقتصادی باشیم؛ 
این مهم از طریق پیگیری دیپلماسی اقتصادی 

محقق می شود.

 ضرورت مردمی سازی تجارت با عراق
وی می افزایــد: دولت باید یک ورود منطقی و 
برنامه ریزی شده نیز در حوزه اقتصادی به این 
کشور داشته باشد، به طوری که زیرساخت های 
تبادالت تجاری ما با عراق تســهیل شود. به 
عنوان نمونه در نخســتین گام می تواند برای 
حذف ویــزای تجاری و ســپس غیرتجاری 
بین دو کشــور اقــدام کنــد، در مرحله بعد 
مردمی سازی تجارت با عراق مدنظر قرار گیرد 
و مفاهیمی مثل کولبری و تجارت چمدانی را 
به رسمیت شناخته و تقویت کنیم، همچنین 
دیپلماســی اقتصادی را فعال کرده که برای 
شــرکت های ما در بخش دولتی و خصوصی 
عراق بازاریابی کند، قوانین گمرکی را به سمت 
تعرفه های ترجیحی برده و تسهیل کنیم، دنبال 
ایجاد زیرساخت های صادراتی مثل جاده ها و 
اتصال راه آهن دو کشور به هم باشیم، از سوی 
دیگر برنامه ریزی کنیم به ســمت اینکه بازار 

عراق را از آن خودمان کنیم.

 بازارسازی و ذائقه سازی در اولویت
وی می افزاید: در کشــور مــا در بخش لوازم 
خانگــی، ال جی و سامســونگ و در بخش 
پوشــاک، ترکیه بازار این حــوزه را تصاحب 
کرده اند، یعنی در حالی که برندهای معروف 
و خوب دیگری نیز در دنیا وجود دارند مشتری 
ایرانی این کاال را برای مصرف خانوار انتخاب 
می کند. آن ها بازار ما را گرفته اند و ما نیز باید 
در عراق با ذائقه ســازی عملکرد مشابهی در 
بازارسازی داشته باشیم، به نحوی که از میان 
انواع کاالها، مخاطــب عراقی ترجیح دهد از 
محصوالت ایرانی استفاده کند. دراین صورت 
هر کشوری که به لحاظ اقتصادی پیشنهادهای 
جذاب تری برای گرفتن بازار ایران داشته باشد، 
نمی تواند در مقابل تقاضای بازار که گرایش به 
محصوالت ایرانی دارد مقاومت کند و از صحنه 

خارج می شود.

 سهم 2 درصدی ایران 
از بازار 2 هزار میلیاردی

وی با اشــاره به اینکه روابط ما با عراق و دیگر 
کشورهای همسایه تحریم پذیر نیست، می گوید: 
در حال حاضر یک بازار 2 هزار میلیارد دالری 

تجارت با کشورهای همسایه داریم که از این 
مقدار 2 درصد در اختیار ماست که به نسبت 
حجم اقتصاد ایران بسیار اندک است. حال اگر 
ما این عدد را به 5 درصد برســانیم، خیلی از 
مشکالت ما مثل رکود و بیکاری حل خواهد 
شــد. دلیل اینکه ما به ســمت این کشورها 
حرکت نمی کنیم جریان غرب زده اســت که 
منظورش از تعامل با دنیــا، تجارت خارجی 
اســت که منحصر به آمریکا و اروپا می شود. 
وی تأکید می کند: سفیر نمی خواهیم، بازاریاب 
می خواهیم. ســفیر ایران در برزیل می گفت 
لوالدا سیلوا رئیس جمهوری که اقتصاد برزیل 
را تکان داد، فعاالن اقتصادی این کشور را دور 
هم جمع کرده و گفته است، من رئیس جمهور 
نیستم و بازاریاب شما هستم؛ حاال ما هم سفیر 
خیلی نیاز نداریم، اگر در این کشورها به جای 
سفیر که تنها کارهای سیاسی انجام می دهند، 
رایزنان بازرگانی خوبی داشته باشیم، توسعه 
صادرات تمامی چالش های اقتصادی کشور را 

حل خواهد کرد.

 باید توان رقابتی خود را باال ببریم
دانشــمند،  مســعود 
اقتصاد  خانه  دبیرکل 
ایران نیز در گفت و گو 
با خبرنگار ما با اشاره 
به اینکه ایران در بازار 

عراق حضور پررنگ دارد، اگرچه این محیط 
درحال رقابتی شدن است، می گوید: چنین 
شرایطی می طلبد ما توان رقابتی خود با سایر 
کشــورهایی که در این بازار حضور دارند را 

باال ببریم.
 وی با بیان اینکه عراق، یکی از ظرفیت هایی 
است که برای کاالهای متعدد و متنوع پذیرش 
دارد، می افزاید: برای همین ظرفیت است که 
ایــن بازار رقبای متعددی را به خود می بیند؛ 
رقبایی که هرکدام تالش دارند سهم بیشتری 

از این بازار را از آن خود کنند.
وی تأکیــد می کنــد: درحال حاضــر ما در 
بخش هایــی از ایــن بــازار ورود کرده ایــم؛ 
بخش هایی که هم تالش کارخانجات دولتی 
و هم خصوصی در آن به چشم می خورد. ولی 
واقعیت غیرقابل انکار این است که دولت باید از 
تصدیگری خود بکاهد و بیشترین تالش خود 
را بر بسترســازی برای فعالیت بیشتر بخش 

خصوصی معطوف کند.
وی می افزاید: در شرایطی که نیازمند پیشبرد 
اهداف اقتصادی با برقــراری روابط اقتصادی 
با کشورهای همســایه مثل عراق و افزایش 
صــادرات نفتی و غیرنفتی هســتیم، باید از 
انفعال در این حوزه خارج شــویم که این کار 
باید با تغییر در ساختار سفارتخانه ها و وزارت 
امور خارجه ما انجام شود. مثالً باید ساختمان 
رایزن بازرگانی از سفارت جدا شود و به تمام 
تشکل های صادراتی و وارداتی هم اعالم شود با 
این بخش در ارتباط باشند؛ این می شود اصالح 
ساختار مثمر ثمر در دیپلماسی اقتصادی که 

نتایج آن بسیار زود قابل لمس خواهد بود.

 3 شرط مهم که عمومًا 
 در هدف گذاری اقتصادی

 لحاظ نمی شوند

 شرط نخست: شخص، واضح و دقیق بودن
بسیاری از ما درباره آینده این گونه فکر می کنیم که 
»می خواهم فرد موفقی باشم... دوست دارم راحت 
زندگی کنم... باید از لحاظ مالی مستقل باشم... 
می خواهم شغل آبرومندی داشته باشم«؛ اما این 
جمالت، نه هدف اقتصادی بلکه عبارت هایی کلی 
و گنگ و ناشــی از احســاس است. موفقیت در 
چه چیزی؟ راحتی با چقدر پول بدست می آید؟ 
آبرومندی یعنی چطور زندگی کردن؟ باید جزئی 
و مشخص در زندگی اقتصادی تان هدف گذاری 
کنید. تصورات ما از آینده اقتصادی اگر غیردقیق 
باشد، اسمش هدف نیست؛ بلکه آرزو است. هیچ 
تضمینی هم برای رسیدن به آرزوها وجود ندارد. 
فقط فکرمان را به خودش مشغول می کند و اگر 
به آن نرســیم، آه و افســوس برایمان می سازند. 
برای این کار ســعی کنید از عبارت های کیفی، 
به سمت معیارهای کمی بروید: مثالً من باتوجه 
به موقعیتم، می خواهم سالی فالن مقدار درآمد 
و پس انداز داشته باشم تا سال بعد بتوانم ماشینم 
را عوض کنم. یا اینکه در پنج ســال اول زندگی 
مشترک، آســایش مالی برای من با داشتن یک 
خانه ۷0 متری یک خواب، یک سفر برون استانی 
با فالن مقدار هزینــه و... فراهم خواهد بود. این 
جمالت با توجه به توانایی و شــرایط هر شخص 

می تواند متفاوت باشد.

شرط دوم: هدف باید ایستگاه بندی شود
آینده موفق اقتصادی با قدم های امروز ما ساخته 
می شــود. به این مثال دقت کنید: فردی که اول 
دبیرستان است و می  خواهد با هدف گذاری دقیق 
خود، ۱5 سال دیگر به عنوان یک متخصص قلب 
و عروق یا اطفال شناخته شود، باید حتماً ۱۱ سال 
دیگر پزشک عمومی باشد. او همچنین باید برای 
پزشک شدن دست کم چهار سال دیگر در کنکور 
رتبه سه رقمی بیاورد. این شخص برای سه رقمی 
شــدن باید معدل  باالیی در سال  های تحصیلی 
داشته باشــد. در نتیجه هم اکنون باید اشکاالت 
ریاضی دوران راهنمایی خود را برطرف و پایه اش 
را قوی کند. در نتیجه باید تا چهار ماه دیگر 400 
صفحه ریاضی و تا دو ماه دیگر 200 و تا یک ماه 
دیگر ۱00 صفحه خوانده باشد. این یعنی تا آخر 
این هفته بایــد 20 صفحه از حجم کتاب هایش 
را مطالعه کرده باشــد و برای رسیدن به این 25 
صفحه باید روزی سه صفحه ریاضی مطالعه کند 
تا از برنامه و هدف ۱5 ساله اش عقب نماند! این 
معنای واقعی ایستگاه بندی و تالش صحیح برای 
رســیدن به اهداف است. البته این فقط یک بُعد 
علمی ماجراست. برای بقیه توانمندی های مورد 
نیاز هم باید برنامه ریزی کرد. مثل زبان خارجه، 

دانش عمومی و... .

 شرط سوم: هدف نباید بر عواملی 
غیر از خود ما متکی باشد

مثالً اگر در هنگام هدف گذاری شغلی با خودمان 
می گوییم: من امســال در کنکور پزشکی قبول 

می شوم اگر...
- بابام پول بده و کالس کنکور خوب برم؛

- مامانم به من کار نگه؛
- داداشم موقع درس خوندن سر و صدا نکنه و...

احتماالً هیچ وقت چنین شرایط ایده آلی فراهم 
نشود. تکیه زدن به تکیه گاه های آسیب پذیر، انسان 
را آســیب پذیر می کند. هرچه بیشتر به محیط 
وابسته باشیم، احتمال شکستمان بیشتر می شود. 
مهم تریــن نکته در هدف گذاری همین اســت. 
انسان های موفق منتظر دیگران نمی مانند. اگر باور 
ندارید، سراغ تجربه های بزرگ ترها بروید تا به این 

اصل یقین پیدا کنید.

در حال حاضر یک 
بازار 2 هزار میلیارد 
دالری تجارت با 
کشورهای همسایه 
داریم که از این 
مقدار 2 درصد در 
اختیار ماست

بــــــــرش

تأمین مالی، بزرگ ترین دغدغه فعاالن اقتصادی است     فارس: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نخستین مسئله و نگرانی فعاالن صنفی را موضوع تأمین مالی عنوان کرد و افزود: به دلیل بروز برخی 
شرایط که موجب ناپایداری اقتصادی در سطوحی از فعالیت های صنفی شده است، توان مالی واحدهای صنفی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه در حال حاضر یکی از اصلی ترین مشکالت اصناف 

به ویژه در حوزه صنوف تولیدی، تأمین مالی است و این مشکل از طریق اعطای تسهیالت بانکی کم بهره قابل جبران است.  

طرحملیمسکنچقدرآبمیخورد؟
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  ثبت نام متقاضیان »طرح اقدام ملی 
مســکن« در ۱0 استان کشــور تا نیمه آبان آغاز و بر اساس اعالم 
وزارت راه و شهرسازی تا پیش از بهمن ماه زمینه ثبت نام متقاضیان 

دیگر استان ها هم فراهم می شود.
بر اساس قانون »ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن« 
ثبت نام در طرح مســکن ملی به داشتن شرایطی از قبیل تأهل، 
نداشــتن مسکن شخصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل 
زمین، آپارتمان یا تسهیالت ویژه یارانه دار و داشتن سابقه سکونت 

در شهر مورد تقاضا منوط شده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی ۱۸0 هزار واحد در کشور در شرایط 
پیشــرفت قرار دارد. محمد اسالمی اضافه کرد: ماه گذشته بخش 

مسکن شهری توسط بنیاد مسکن فعال شد و ثبت نام را در کرمان 
بــه صورت پایلوت آغاز کردیم. گام دوم این طرح در سیســتان و 
بلوچستان است و برنامه اجرایی مبتنی بر نیازسنجی برای هر شهر 

دقیق خواهد بود تا خانه ای نسازیم که بدون متقاضی باشد.
گفتنی است، در این طرح 400 هزار واحد مسکونی برای متقاضیان 
ساخته می شود و متقاضیان دریافت تسهیالت از صندوق پس انداز 
یکم )خانه اولی ها( که پیشتر در این صندوق سرمایه گذاری کرده اند 
می توانند وام خود را به عنوان هزینه ساخت به سرمایه گذاران در 
طرح اقدام ملی منتقل کنند. همچنین متقاضیانی که در صندوق 
پس انداز یکم اندوخته ندارند و تنها قادر به پرداخت هزینه ساخت 
بوده و برای پرداخت پول زمین مشکل دارند، باید در طرح فروش 

مسکن به روش اقساطی ثبت نام کنند.
اضافه می شود تسهیالت طرح اقدام ملی مسکن ۷5  تا ۱00میلیون 
تومان با نرخ سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱0 ساله خواهد بود. 
گفته شده مدت زمان ساخت واحدها حداکثر دو سال است که پس 
از این دوره، پرداخت اقساط حدود ۱.5 میلیون تومانی شروع خواهد 
شد. متقاضیان برای نام نویسی می توانند به »سامانه آباد« به نشانی 

abad.bonyadmaskan.ir مراجعه کنند.
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آگهی تغییرات شرکت دژ بنا قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4940 و شناسه ملی 10320881963
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 98,07,16 ، سرمایه شرکت از مبلغ 1,000,000ریال منقسم به 100 سهم 10,000ریالی با نام به مبلغ 
2,000,000,000 ریال منقسم به 100 سهم 000, 20,000ریالی با نام از محل نقدی و از طریق افزایش ارزش اسمی سهام طی 
گواهی شماره 4527,112مورخه 98,07,17 نزد بانک صادرات شعبه شریعتی پرداخت گردیده افزایش و عملی گردید در 

نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )638915(
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آگهی تغییرات شرکت دارو پژوه سامان سهامی خاص به شماره ثبت 457761 و شناسه ملی 14004251166
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1397,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : افراد ذیل به 
سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند: سازمان آستان قدس رضوی به شناسه ملی 14004342173 به 
نمایندگی اصغر ابراهیمی اصل به کدملی 1141500280 ش��رکت دارو سازی ثامن سهامی خاص به شناسه ملی 10380192267 
به نمایندگی س��ید فرش��اد حسینی ش��یرازی به کدملی 2091883115 ش��رکت سامان داروی هشتم س��هامی خاص به شناسه 
مل��ی 10380496158 ب��ه نمایندگ��ی ویدا کاظم��ی کدملی 1754206085 وش��رکت یارا طب ثامن س��هامی خاص شناس��ه ملی 

10320514970 به نمایندگی عباس پرداختی دوخانی به کدملی 2992503010 .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )641724(

www.qudsonline.ir

@qudsdaily

@quds_daily

@qudsonlineTV@qudsonlineTV

qudsonline

@qudsnewspaper

qudsonlineTVqudsonlineTV

امیر خانی



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  پنجشنبه 2 آبان 1398  25 صفر 1441 24 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9095 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

ساماندهی مراکز آموزش عالی از سال ۹۹ اجرایی می شود     ایرنا: وزیر علوم گفت: این وزارتخانه در تالش است اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی را از سال ۹۹ و حتی زودتر آغاز کند. منصور 
غالمی افزود: وزارت علوم کامالً آماده اجرای این طرح است و شورای عالی انقالب فرهنگی هم در ادامه پیگیری محقق شدن مصوبات مرتبط با این مسئله پیگیری های الزم را انجام می دهد. در این طرح با محوریت 

دانشگاه های بزرگ و تأثیرگذار در کشور، واحدهای کوچک را به عنوان شبکه علمی به واحدهای بزرگ تر متصل می کنیم.

پرجمعیت ترین خانواده انگلیسی ۲۴ نفره می شود
ایسنا: پرجمعیت ترین خانواده انگلیسی از 
تولد بیست و دومین فرزند خود در آوریل 

2020 خبر داد.
مادر ۴۴ ســاله این خانواده انگلیســی 
ویدئویی از خود منتشر کرده که حاکی از 
تولد بیست و دومین فرزند این زوج است.

قرار اســت فرزنــد جدید ایــن خانواده 
پرجمعیت انگلیســی 6 ماه دیگر و در آوریل 2020 متولد شود. این خانواده اکنون 
صاحب ۱۱ دختر و ۱0 پسر است. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، مادر این خانواده در 

سال ۱۹۸۹ و زمانی که ۱۴ سال داشت نخستین فرزند خود را به دنیا آورد.

پرندگان شکاری آسیای میانه در دام دالرهای شیوخ عرب
ایرنا: برخی کشــورهای آسیای میانه به 
خصوص قزاقســتان همه ساله به صورت 
رسمی اجازه شکار پرندگان نادر در مناطق 
شکار ممنوع این کشورها را برای شیوخ 
سرشــناس عرب صــادر می کنند که با 
واکنش های منفی در رسانه های اجتماعی 
و در میان حامیان محیط زیست روبه رو 

شده اســت. به گزارش رسانه های آسیای میانه، بر اساس این قرارداد افراد پرنفوذی 
همچون »بن زاید آل نهیان«، شیخ »سرور بن محمد آل نهیان« و شیخ »سیف بن محمد 
آل نهیان« از امارات متحده عربی و شــیخ »جاسم بن حمد بن خلیفه آل ثانی« از قطر 
اجازه شکار تعداد مشخصی از پرندگان در حال انقراض همچون »هوبره« را در مناطق 

حفاظت شده قزاقستان دارند.
گزارش ها حاکی از این اســت که این شــیوخ عرب به ازای شکار ۱۳۱ پرنده که با 
شــاهین های شــخصی خود این کار را انجام می دهند، مبلغ ۸2 میلیون »تنگه« یا 

22۵هزار دالر به دولت قزاقستان پرداخت کردند.
شیوخ عرب عالقه بسیاری به شکار شاهین دارند، آن ها یا شاهین های خود را شکار 
کرده و یا در ازای مبالغ هنگفتی خریداری می کنند. این افراد شاهین های خود را برای 
شکار پرندگان در حال انقراض تربیت می کنند. گزارش ها از بهای 20 تا ۳0 هزار دالری 
این پرندگان در کشورهای عربی حکایت دارد. خریداران عرب برای یک شاهین حدود 

2هزار یورو می پردازند اما بهای برخی از این پرندگان به ده ها هزار یورو نیز می رسد.

نخستین بانک موی جهان افتتاح شد
مهر: نخســتین بانک مــوی جهان در 
انگلیس در ازای دریافت 2هزار و ۵00 پوند 
از افــراد، نمونه موی آنان را فریز می کند. 
اگر فرد دچار کچلی شود، سلول های موی 
موجود در نمونه او شبیه سازی و موی او 

احیا می شود.
مــردان با پرداخت 2هــزار و ۵00  پوند 

می توانند نمونه موی خود را در این بانک فریز کنند. سلول های کلیدی برای این منظور 
در آزمایشگاه شبیه سازی می شود و به سر فرد تزریق می شوند تا موی فرد را احیا کنند.

 این درحالی است که 6.۵ میلیون مرد انگلیسی دچار الگوی کچلی هستند. 
»بسام فرجو«  مدیر نخستین بانک موی جهان نمونه هایی از موی مردان را در بانک 

خود ذخیره می کند تا در صورت نیاز در آینده بتوانند از آن استفاده کنند.

ایتالیا؛ رکورددار کودکان فقیر در قاره سبز
ایســنا: آمارها نشــان می دهند شمار 
کودکان فقیر در ایتالیا تنها در مدت ۱0 

سال گذشته سه برابر شده است.
سازمان »نجات کودکان« با انتشار گزارشی 
اعالم کرد تنها در سال 20۱۸ بیش از یک 
میلیون و 260هزار کودک، فقر کامل را در 
ایتالیا تجربه کرده اند. از ایتالیا با جمعیتی 

افزون بر 6۱میلیون نفر به عنوان سومین اقتصاد برتر منطقه پولی یورو یاد می شود. 
شمار کودکانی که در فقر کامل زندگی می کنند در سال 200۸ میالدی همزمان با 
آغاز بحران اقتصادی، ۳۷۵هزار نفر بوده و در ســال 20۱۸ با افزایش ۱2.۸درصدی 
مواجه شده است.۵0۸ هزار نفر از »کودکان فقیر« در شمال و ۱۹2هزار نفر در مرکز 
ایتالیــا زندگی می کنند. به گزارش یورونیوز، از هر هفت کودک ایتالیایی یک نفر به 

دلیل فقر دست از تحصیل می کشد. ایتالیا رکورددار کودکان فقیر در قاره سبز است.

۶۵۸ حمله سایبری به انگلیس در یک سال اخیر
مهر: مرکز ملی امنیت ســایبری دولت انگلیس از دفع 6۵۸ حمله سایبری 
از اول ســپتامبر ســال 20۱۸ تا ۳۱ آگوست ســال 20۱۹ خبر داده است. 
بــه گزارش یاهونیوز، این مرکز همچنین بیــش از یک میلیون تالش برای 
کالهبرداری از اطالعات کارت های اعتباری را در فضای مجازی شناسایی و 

با آن ها مقابله کرده است.
هــزاران نفر از مــردم انگلیس به دنبال مداخله مرکز ملی امنیت ســایبری 
دولت توانســته اند، جلو خالی شدن حســاب های بانکی خود را بگیرند. این 
مرکز مدعی اســت بخش عمده ای از حمالت سایبری علیه انگلیس توسط 
دولت های متخاصم انجام می شود. مرکز ملی امنیت سایبری دولت انگلیس 

اسامی این کشورها را اعالم نکرده است. 

کرامت شهروندان حذف می شود؟!
جامعه: حدود ۹ سال از روزی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت با حضور 
در شبکه سراسری سیما رسماً از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد 

می گذرد. قانونی که قرار بود پنج سال میهمان اقتصاد ایران باشد.
از آن تاریخ تا امروز با این تصمیم برنامه ریزان اقتصادی کشــور که برخی آن را یک 
ضرورت و برخی آن را ناصواب دانســته و می دانند؛ سرنوشت بسیاری از خانواده ها با 

همین مقدار سهمی که به حساب آن ها واریز می شد گره خورد.
در این مدت سیاست پرداخت یارانه به خانواده ها نیز به دالیل مختلف دستخوش تغییر 
شــد. از تصمیم دولت دهم برای همگانی کردن توزیع آن به ویژه پس از به بن بست 
رسیدن دهک بندی مردم گرفته تا گام دولت یازدهم برای شناسایی خانواده هایی که 

باید نامشان از فهرست یارانه بگیرها خط بخورد.
از تشــویق به انصراف خانواده ها از دریافت یارانه تا حذف تدریجی آن هایی که گفته 
می شود آن قدر دستشان به دهانشان می رسد که دیگر نیازی به دریافت یارانه  ندارند.

همین چند روز پیش بود که سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ از 
عزم جدی این ستاد برای شناسایی افراد غیرنیازمند گفت تا بر اساس شاخص هایی 
مثل مجمــوع ارزش خودروهای اعضای خانوار، مجموع ارزش امالک خانوار، حقوق 
و دســتمزد گروه های شغلی مهم مثل پزشکان، وکال، مدیران دولتی و... نام آن ها از 

فهرست یارانه بگیرها حذف شود.
او از خانواری می گفت که ۱0 میلیون درآمد دارد و یارانه می گیرد. از مدیرانی دولتی که 
مجموع حقوقشان بیش از ۱۵ میلیون تومان بوده و سالی یک میلیارد تومان گردش 
مالی داشــته اند و حاال پس از حذف نامشان از فهرست یارانه بگیرها دادشان درآمده 
است. مسئوالن می گویند بر اساس مصوبات بودجه الزم است تعداد یارانه بگیران در 
ســال جاری از ۷6میلیون نفر به ۵6میلیون نفر کاهش یابد. بر اساس تصمیم و نظر 
آن ها حاال قرار اســت 2۴ میلیون نفر از مردم با یارانه ای که روزهای پایانی هر ماه به 

حساب بانکی شان واریز می شود خداحافظی کنند.
قضاوت در خصوص خوب یا بد تصمیم پرداخت یارانه به مردم را باید به متخصصان 
حوزه اقتصاد و آن هایی که سرشــان در حساب و کتاب است سپرد، اما نمی توان از 
کنار حاشیه های حذف آن که اتفاقاً موضوعی اجتماعی و نه اقتصادی است گذشت. 
نمی توان از سرک کشیدن به حساب های شخصی افراد، حذف اشتباه نام نیازمندان از 
فهرست یارانه بگیرها و پاس دادنشان به فالن سامانه و فالن وزارتخانه نگفت. نمی شود 
از چرایی اشتباه های مدام برنامه ریزان و فشــارهای روانی تکرار خبر حذف یارانه ها 
و منتی که در این ســال ها بر ســر آن ها گذاشته اند یا از ژست طلبکارانه نماینده ای 
که می گوید »معنی نــدارد آخر ماه دولت به مردم پول بدهد، مردم باید کار کنند و 
به دولت پول دهند نه اینکه آخر ماه دستشــان دراز باشد که دولت چیزی به آن ها 

بدهد«؛ گذشت.
راستی در این حذف شدن یا نشدن نام ها چقدر به یاد کرامت شهروندانمان بوده ایم؟ 

می شوی؛  که  پیر  طیرانی   جامعه/اعظم   
داستان زندگی ات هم جور دیگری ورق می خورد. 
می نشینند دور سفره چهار متری ات که تا دیروز دو 
متری بود و حاال مجبوری با همین حقوق نصف شده 

بازنشستگی، همه شان را کنارت جمع کنی.
خدا نکند با رعشــه دســت هایت کمی از غذا روی 
لباست بریزد آن وقت شــاید تمام آبروی داشته و 
نداشته آقازاده ات پیش عروس تازه تان برود. داشتن 
دندان مصنوعی و گوش ســنگین و نیاز به واکر و 
عینک هم خودش داستانی دارد. تازه این ها حکایت 
ســالمندانی اســت که با همان آب باریکه حقوق 

بازنشستگی زیر منت این و آن نمی روند.

  سالمندآزاری؛ خشونت پنهان
این نــگاه بدبینانــه، ترس 
از رهــا شــدن در گوشــه 
خیابان یا خانه ســالمندان، 
باال کشــیدن اندک دارایی 
و اندوختــه چند ســاله و... 

متأثر از خشونتی است که روان شناسان آن را پس 
از همسرآزاری و کودک آزاری در جایگاه سوم قرار 
داده اند و ســالمندآزاری، یا »خشــونت پنهان« در 
جامعه تعریفش می کنند. سازمان بهداشت جهانی 
هم در سال 200۴ سالمندآزاری را این  گونه تعریف 
کرده است؛ هر گونه اقدام یا عدم اقدام که نتیجه اش 
آســیب به یک فرد سالمند اســت.  رضا جعفری 
سدهی، مدیرکل امور آسیب ها و اورژانس اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور نیز در گفت وگو با ما تعریفی 
گســترده تر از این رفتار ارائــه می دهد و می گوید: 
سالمندآزاری رفتاری است که به طور عمدی و یا 
غیرعمدی از فرد یا افراد مراقبت کننده از سالمند 
سر می زند و موجب آسیب جســمی و یا روانی و 
کاهش کیفیت زندگی او می شود که مهم ترین بحث 
در انواع این سوء رفتار، سوء اســتفاده مالی از افراد 
سالخورده ای است که به دلیل کهولت سن یا ابتال به 
بیماری های زوال عقل کنترلی بر اعمال خود ندارند 
و امور مالی زندگی خود را به مراقب یا مراقبان خود 
سپرده اند. اما گاهی هم سالمندآزاری از نوع عاطفی 
و روانی و همچنین غفلت و طرد کردن است و در 
نهایت، آخرین نوع سوء رفتار با سالمندان، خشونت 
جسمی است که خوشبختانه از دیگر انواع آن کمتر 

است و به ندرت اتفاق می افتد.

   نه درک مشترک داریم، نه آمار واقعی
از تصویب نخستین قانونی که بی توجهی فرزندان به 
والدین ســالخورده و خودداری از نگهداری و تأمین 
معیشــت آنان را جرم شــناخته بیش از ۸0 سال 

می گذرد.
عالوه بر این شورای عالی سالمندان طرح مقابله با 

سالمندآزاری را تدوین کرده و سه 
سند ملی سالمندان نیز در ایران 
تهیه شده، با این حال پراکندگی 
نهادهایی  ناهماهنگی  اســناد و 
همچون وزارت بهداشت، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و سازمان 
بهزیستی مانع بهبود قابل توجه 
در زمینه مسائل سالمندان شده 
است ضمن آنکه به نظر می رسد 
هنوز درک مشترکی از چگونگی 

اجرای دقیق آن ها وجود ندارد.
نخستین دلیل برای اثبات نبود 
این درک مشــترک؛ نبود آماری 

رسمی از میزان ســالمندآزاری در 
کشور است. دکتر جعفری سدهی نیز با تأیید این 
نکته که در خصوص پدیده سالمندآزاری پژوهش 
جامعی در ایران انجام نشــده، می گوید: با این حال 
آمارهای جهانی نشان می دهد از هر 6 سالمند یک 
نفر در معرض خشــونت اســت و با توجه به اینکه 

جمعیت کشور در حال حرکت به سوی سالمندی 
است و پیش بینی می شود تا سال 20۵0 یک سوم 
جمعیت ایران را سالمندان تشکیل دهند، این آمار 

بسیار نگران کننده است. 
پژوهشــی که توســط گروهی از محققان دانشگاه 
تهران روی تعدادی از سالمندان 60 سال به باالی 
پارک های شــهر تهران انجام 
شده نشان می دهد ۸۷ درصد 
زندگی  مدت  در  ســالمندان 
خود حداقل یک بار مورد آزار 
قرار گرفته اند و سالمندآزاری را 

تجربه کرده اند. 
از ســویی دیگر و آن طور که 
چلک،  موســوی  سیدحسن 
رئیس انجمن مددکاری ایران 
ســازمان های  آمار  می گوید؛ 
خدمــات اجتماعــی ماننــد 
بهزیســتی درصد بسیار کمی 
از آمارهای واقعی سالمندآزاری 
را نشان می دهد. بخشی از این 
پدیده آزار فیزیکی و بخش دیگــری از آن ندیدن 
سالمند، تحقیر و توهین و موضوعاتی از این دست 
است که عموماً سالمندان برای حفظ عزت نفسشان 
در مورد آزار خود به مراکز خدمات اجتماعی مراجعه 
نمی کنند. این مددکار اجتماعی با همین استدالل 

معتقد است: اگر به صورت واقعی و بر اساس مصادیق 
متعدد، سالمندآزاری را بسنجیم، آمار، بسیار بیشتر 

از این خواهد بود.

 متهمان سالمندآزاری
مدیرکل امور آسیب ها و اورژانس اجتماعی سازمان 
بهزیستی معتقد است: غفلت و بی توجهی در رأس 
هرم سالمندآزاری قرار دارد که ممکن است خواسته 

یا ناخواسته صورت گیرد. 
جعفری ســدهی اضافه می کند: با توجه به اینکه 
سالمندآزاری در حوزه خشونت های خانگی تعریف 
می شود، بر اساس بررسی های انجام شده همسران 
در رتبه نخست سالمندآزاری قرار دارند، پس از آن 
فرزندان و ســپس افرادی که مسئولیت نگهداری و 

مراقبت از سالمندان را برعهده دارند. 
او با تأکید بر اینکه خشونت های خانگی تا گزارش 
نشــوند پنهان می مانند، می گوید: ســالمندی که 
خودش وابســته به مراقبت و حمایت دیگران است 
بــه ندرت آزار و اذیتی را که از ســوی مراقب خود 
می بیند، گزارش می دهد؛ چراکه نگران است حمایت 
و مراقبت آن ها را از دســت بدهد بنابراین بسیاری 
از تماس هایی که برای استفاده از امکانات اورژانس 
اجتماعی صورت می گیرد از ســوی همســایه ها و 
آشــنایان است که پس از بررسی در صورت صحت 
گزارش، اورژانس اجتماعی با همکاری قوه قضائیه 
و نیروی انتظامی مداخله خواهد کرد و ســالمندی 
که در معرض خشونت جسمی قرار دارد را به مراکز 
توانبخشــی انتقال می دهد. اگر هم خشونت از نوع 
ســلب حقوق مالکیت یا اموال باشد، پیگیری های 

حقوقی الزم صورت خواهد گرفت.

 برای سالمندان چه باید کرد؟
بــا پدیده  برخورد  نحــوه 
فرهنگ های  در  سالمندی 
اســت  متفاوت  مختلــف 
هوپی،  قبایل  مثــال  برای 
سرخپوستان کرو، کریک و 

بوشمن که هنوز در جنگل های آفریقای جنوبی 
زندگی می کنند، سالمندان را خارج از دهکده با 
مقداری آب و غذا رها می کردند. اســکیموها نیز 
کهنساالن را تشویق می کردند تا خودشان از قبیله 
دور شوند و روی برف ها در انتظار مرگ بنشینند 

و یا هنگام ماهیگیری آن ها را روی تکه های بزرگ 
یخ رها می ساختند تا از سرما جان بسپارند.

در قبیلـه کوری یاک در شمال سیبری به هنگام 
مســافرت های طوالنــی، کهنســاالن و بیماران 
عالج ناپذیر را می کشتند. این کشتار چنان طبیعی 
انجام می شد که افراد قبیله اغلب با غرور و شعف از 
مهارت خود در کشتن کهنساالن سخن می گفتند.

در آیین سرخپوستان آجیـــبوآی شمـالـی نیز 
سالمند در مـــراسمی با خوانـدن سـرود مـرگ، 

توسط پسـرش با ضربه تبرزین کشته می شود. 
این در حالی اســت که از دیرباز در فرهنگ غنی 
اســالمی و ایرانی ما بارها بر حفظ و پاسداشــت 
حرمت ســالمندان و موی ســپید آن ها تأکید 
شده است. چنانکه پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: 
»الشیخ فی اهله کالنبی فی امته«؛ پیـرمـــرد در 
میـان خانواده اش، همچـون یک پیامبـر در میـان 
امتـش اسـت و یا در جایـی دیگـر می فرمایند: 
»بجلوا المشــایخ فــان من اجــالل اهلل تبجیل 
المشــایخ«؛ به پیران و سالخوردگان خود احترام 
بگذارید زیرا این کار یکی از نشــانه های تعظیم 
خداوند اســت. داشتن چنین پیشینه ای؛ وظیفه 
ما را در تکریم سالمندان دوچندان می کند. باید 

برای بهتر زیستن آن ها در پی چاره بود.
جعفری سدهی، مدیرکل امور آسیب ها و اورژانس 
اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید: با توجه به 
تغییر سبک زندگی در ایران- کاهش نرخ ازدواج 
و فرزندآوری و همچنین افزایش خانواده های تک 
فرزندی و تجردهای قطعی- باید از همین امروز 
آماده مواجهه با پدیده سالمندی باشیم؛ چراکه با 
تغییر ساختار خانواده ها در سال 20۵0، این نقش 
به دولت محول می شــود و دولت باید از همین 
امروز تمهیدات الزم را برای حمایت از سالمندان 

در جامعه ۳0 سال آینده ایران بیندیشد.
رئیس انجمن مددکاری ایران نیز از نقش دولت 
در این خصوص می گوید و اضافه می کند: در اصل 
2۹ قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران هم 
مصوب شده که حمایت از افراد با شرایط مختلف 

از جمله پیری وظیفه دولت است.
دکتر موسوی چلک اضافه می کند: عمده ترین 
مشــکل ما در بخش ســالمندان برنامه ریزی 
ماست. دولت ها باید پاسخگوی نیاز همه اقشار 
جامعه باشــند، زمانی که جمعیت جوان کشور 
باال بود موضوعات مرتبط با آموزش، اشــتغال، 
مســکن و ازدواج در عموم سیاســت گذاری ها 
مطرح می شــد، اکنون که به سمت سالمندی 
پیــش می رویــم ضــرورت دارد، از هم اکنون 
برای رفع نیازهای آن ها تمهیداتی لحاظ شــود 
تا امکان دسترســی به همه فرصت های برابر و 

بدون دغدغه برای آن ها ایجاد شود.

30 سال دیگر یک سوم جمعیت کشور را افراد مسن تشکیل خواهند داد 

قانون پیر و حمایت های نارس از سالمندان 

از تصویب نخستین 
قانونی که بی توجهی 

فرزندان به 
والدین سالخورده 

و خودداری از 
نگهداری و تأمین 

معیشت آنان را جرم 
شناخته بیش از ۸0 

سال می گذرد
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وزارتخانه ها فرهنگستان علوم را قبول دارند یا خیر؟!
ایسنا: دکتر مگردیچ تومانیان، عضو فرهنگستان علوم با اشاره به 
چالش های ریاضی گفت: بارها خطاب به وزیر علوم نامه نوشــتیم. 
درخواست کردیم که نزد ایشان برویم و دوباره این مشکالت را مطرح 
کنیم. وزیر هنوز به نامه ما پاسخی نداده است. عالوه بر آن، به شورای 
عالی انقالب فرهنگی نیز نامه نوشتیم، ولی پاسخی دریافت نکردیم. 

نمی دانم وزارتخانه های ما فرهنگستان علوم را قبول دارند یا خیر.

ادعای دروغ کارچاق کن ها در خصوص نفوذ به قاضی 
فارس: محسن مقدس، قاضی ای که باالترین میزان »صلح و سازش« 
را در پرونده های قضایی دارد، می گوید: گاهی شیطنت های برخی 
اشــخاص مثل کارچاق کن ها به اســم قضات تمام می شــود، این 
کارچاق کن ها می گویند مثالً می رویم و با قاضی صحبت می کنیم و 
قاضی را به اصطالح نرم می کنیم اما این ها همه ادعاست، ادعای نفوذ 

به قاضی را دارند. این موارد به قوه قضائیه لطمه می زند.

وضعیت آموزش زبان انگلیسی در کشور بد است
تسنیم: محمود مهرمحمدی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش 
گفت: وضعیت آموزش زبان انگلیســی در کشــور ما بد است و در 
این ارتباط سیاست های نادرستی وجود دارد از جمله منع آموزش 
زبان انگلیسی از دوره ابتدایی که یکی از تصمیم های آسیب زننده به 
کیفیت آموزش است. سیاست هایی که جریان آموزش زبان انگلیسی 

را احاطه کرده سبب شده است جریان آموزش ضعیف باشد.

تا سال ۱۴۰۵ باید فاتحه سازمان تأمین اجتماعی را بخوانیم!
ایلنا: اکبر شــوکت، عضو کارگری هیئت امنای ســازمان تأمین 
اجتماعی  می گوید: کارشناسان اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی 
و کارشناسان سازمان جهانی کار به ایران آمدند و وضعیت سازمان 
را بررسی کردند. به صراحت ما را جواب کردند. بر اساس نظر آن ها 
باید تا سال ۱۴0۵ فاتحه سازمان را بخوانیم؛ شوخی نیست، نیمی 
از جمعیت کشور به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی طرف هستند.

جمع آوری کودکان کار مسئله را پیچیده تر می کند
ایلنا: احمد میدری،  معاون وزارت تعاون در واکنش به اظهارات اخیر 
فرماندار تهران درباره جمع آوری کودکان کار مبنی بر اینکه »ما به 
دنبال آن هستیم که چهره  شهر را از وضعیت نازیبایی خارج کنیم«، 
گفت: اگر جمع آوری کودکان کار به منزله آن باشد که کودکان را از 
مقابل چشمانمان دور کنیم، فقط مسئله را پیچیده تر کرده ایم و این 

کودکان به شکل های بدتر تأمین معیشت مشغول می شوند.

جذب ۸ هزار پرستار در مقابل کمبود ۱۰۰ هزار نفری!
خانه ملت: حیدرعلی عابدی، عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس گفت: براساس گفته ها فراخوان جذب نیروی پرستار در آبان 
داده می شود اما وضعیت کمبود ها به حدی وخیم است که با جذب 
۸ تا ۱0 هزار نفر هیچ مشــکلی حل نمی شــود. به منظور افزایش 
کیفیت مراقبت ها باید ۱00هزار پرستار جذب شود؛ چراکه جذب 
۸ هزار پرستار در مقابل کمبود ۱00 هزار نفری بسیار ناچیز است. 

از هر دو ایرانی یک نفر سواد سالمت محدود دارد
برنا: شهرام رفیعی فرد، سرپرست دفتر سالمت وزارت بهداشت 
گفت: در ســال ۹۳ سنجشــی را در دفتر سالمت با همکاری 
جهاد دانشگاهی انجام دادیم که نشان می داد از هر دو ایرانی 
یک نفر ســواد ســالمت محدودی دارد. معتقدیم 6۵ تا ۸۵ 
درصد مردم با یادگیری مراقبت های عادی می توانند ســبک 

زندگی سالم را رعایت کنند. 

برخورد قاطع با دفاتر »ازدواج آریایی«
باشگاه خبرنگاران جوان: خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد 
و امالک گفت: گزارش هایی رسیده که در برخی از دفاتر ازدواج، 
صیغه هایی با عنوان آریایی و امثال آن جاری می شود که مغایر 
شرع و قانون است و باید با بازرسی های محسوس و غیرمحسوس 
نسبت به شناســایی این دفاتر اقدام و با مرتکبان این تخلفات 

برخورد سریع و قاطع به عمل آید.

دعوا برای »پول  خرد« بیشترین تخلف رانندگان تاکسی 
میزان: مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی می گوید: 
دعوای پول خرد همیشه بین مسافران و رانندگان تاکسی وجود 
دارد و این مســئله بیشترین تخلف رانندگان تاکسی محسوب 
می شود. با توجه به کمبود پول خرد در کشور، رانندگانی که از 
مسافر بیشتر کرایه می گیرند، متخلف محسوب می شوند که بهتر 

است این مصوبات اصالح شود.

زیارت

یک مسئول وزارت بهداشت:
در اربعین همه گیری بیماری 

واگیرنداشتیم 
 ایســنا    رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، تأکید کرد: 
بیماری همه گیری در مدت راهپیمایی اربعین بروز 

نکرده است.
دکتر حسین عرفانی با اشاره به استفاده از سامانه 
ثبت و گزارش دهی برای تحلیل و بررسی روزانه 
سیر بیماری ها در این مراسم گفت: تاکنون موردی 
از همه گیری بیماری هــای واگیر رخ نداده، البته 
موارد تک گیر یا طغیان های کوچک به وجود آمد 

که با تشخیص به موقع تحت کنترل قرار گرفت.
وی افزود: تاکنون از مجموع ۴میلیون و ۳00 هزار 
زائر خروجی و ورودی، ۸ هزار و ۸00 مورد سندرم 
بیماری زا کشف و شناســایی شده است و از این 
میان حدود ۴هزار نمونه آزمایشــگاهی به عمل 
آمده و در مــورد بیماری های مهم نیز مواردی از 
وبا گزارش نشده است؛ این اتفاق میسر نبود مگر 
با همکاری تمام دست اندرکاران حوزه سالمت و 

مشارکت خود مردم.

آموزش

یک مقام آموزش و پرورش:
 به دنبال کپرزدایی از مدارس 

نیستیم 
 ایسنا   رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس از بهینه سازی و متناسب سازی مدارس 
کپــری خبر داد و گفت: کپر جزئی از معماری 
منطقه است، به دنبال کپرزدایی نیستیم بلکه 

باید سازه های مناسبی را جایگزین کنیم. 
مهراله رخشانی مهر خاطرنشان کرد: حتی در 
بسیاری مناطق دیده می شود که خانواده ها در 
باغ و ویالی خودشــان هم کپری ساخته اند و 
از میهمان هایشــان در آنجا پذیرایی می کنند؛ 
همچنین هتل کپری ســاخته شده که مورد 

استقبال قرار گرفته است. 
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اظهار کرد: به جای حذف کپرها در سیستان و 
بلوچستان یکسری سازه ها با عنوان سازه های 
توپی در حال طراحی است که مشابه کپر بوده 
و با استقبال مواجه شده که البته قیمت باالیی 
هم ندارند و شــاید حــدود ۴۵ تا ۵0 میلیون 

تومان هزینه داشته باشند. 

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت بیان کرد
درمان سل در نظام بهداشتی 

کشور رایگان است
 جامعه  رئیــس اداره کنترل ســل و جذام 
معاونت بهداشــت وزارت بهداشت، استان های 
سیستان و بلوچســتان و گلستان را به ترتیب 
دارای بیشترین میزان بروز سل در کشور معرفی 

کرد.
دکتر مهشید ناصحی گفت: تعداد مبتالیان به 
سل در سال ۹۷ بیش از ۸هزار و ۷۱۳ نفر بودند 

که ۵۴درصد مرد و ۴6درصد زن هستند. 
وی بیماری سل را کامالً درمان پذیر دانست، به 
شــرط آنکه فرد داروها را به موقع آغاز و دوره 
درمان را به طور کامل مصرف کند. بیشــترین 
میزان بروز سل در ایران مربوط به گروه سنی 
6۵ ســال به باال بوده و درمان ســل در نظام 

بهداشتی کشور رایگان است.
ناصحی هزینه درمــان عادی بیماری برای هر 
فرد را ۵00 هزار تومان و هزینه هر بیمار دارای 
ســل مقاوم به درمان را ۱00 تا 2۵0 میلیون 

تومان اعالم کرد.

محیط زیست

کالنتری در حاشیه جلسه هیئت دولت:
انتقال آب خزر به دریاچه 

ارومیه به هیچ کس ربطی ندارد!
 مهر   عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در حاشیه نشست دیروز هیئت 
دولــت درباره انتقال آب دریای خزر به دریاچه 
ارومیه گفت: برخی می گویند اگر 200 میلیون 
مترمکعب در سال از دریای خزر برداشت شود، 
ساالنه 6 میلیون تن نمک به دریا وارد می کنیم 
که این اطالعات غلط است و مسئله را سیاسی 

می کنند.
وی در پاســخ به پرسشــی در خصوص قطع 
چند هزار درخت برای این کار گفت: شما اگر 
سنگی را هم از محیط جابه جا کنید، تأثیرهای 
زیست محیطی دارد اما دولت باید آب شرب و 

بهداشتی را در تمام کشور تأمین کند.
وی افزود: این مسئله جزو وظایف وزارت نیرو 
است و به هیچ کسی هم ربطی ندارد. بر اساس 
قانون وزارت نیرو باید تأمین کننده آب شرب، 
بهداشــت و صنعت باشد و صرفاً این وزارتخانه 

راهکار تأمین آن را می داند.

خانه و خانواده

یک مسئول بیان کرد
 تهیه 19 برنامه برای حمایت 

از سالمت سالمندان
 فارس  مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت از تهیه ۱۹ برنامه برای 

سالمت سالمندان خبر داد.
ســیدحامد برکاتی گفت: پس از ابالغ سند ملی 
ســالمندان پیش نویس آیین نامه اجرایی آن در 
حوزه بهداشت و سالمت نوشته شده و در مدت دو 

تا سه ماه آینده به تصویب خواهد رسید.
وی افزود: البته اقدامات الزم برای اجرایی شــدن 
ســند ملی ســالمندان در حوزه وزارت بهداشت 
آغاز شــده است و حدود ۱۹ برنامه برای سالمت 
سالمندان مهیا کرده ایم. برکاتی با بیان اینکه در 
 دو سال آینده  ۱0درصد جمعیت کشور سالمند 
خواهند شد، اظهار کرد:                                                                                                                                                                                                           این برنامه ها می تواند نقش 

مؤثری در زمینه سالمت سالمندان ایفا کند.
وی گفت:                                                                                                                        در زمینه  آموزش تغذیه با شــیر مادر 
نیز                 مربی هایی در دانشگاه ها آموزش دیده و تربیت 
 NICU شده اند، همچنین مربیانی نیز در حوزه

در بیمارستان ها تربیت شده اند.

فراسو

پس از خبر
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تمام آنچه باید درباره »چشمه صلح« بدانیم

دود سفید از شمال سوریه بلند شد
  جهان/ مهدی خالدی 15 روز پس از آغاز حمله یکجانبه نظامی ترکیه 
به شمال سوریه که با وجود مخالفت های منطقه ای و جهانی صورت گرفت، 
وزارت دفاع ترکیه، در پایان مهلت آتش بســی که از 1۲۰ ساعت پیش در 
شمال سوریه آغاز شــده بود، گفت نیازی به شروع دوباره عملیات در آن 
منطقه نیســت. آنکارا با صدور بیانیه ای ضمن بیان اینکه واشنگتن به این 
کشور اطالع داده که عقب نشینی نیروهای کرد از نواحی نزدیک مرز ترکیه 
در شــمال سوریه کامل شده، آورده است: »در این مرحله، نیازی به انجام 

عملیات تازه ای نیست«. 
آنکارا و واشنگتن پنجشنبه ۲5 مهر به توافقی برای برقراری آتش بس پنج 
روزه در این منطقه دســت پیدا کردند.  ترکیه روز سه شنبه هم توافقی با 

روسیه در خصوص شمال سوریه داشت. مسکو و آنکارا در این توافق اعالم 
کرده اند اجازه هیچ برنامه تجزیه طلبانه ای در مرز ســوریه را نخواهند داد. 
همچنین براساس این توافق، پلیس نظامی روسیه و نیروهای حفاظت مرزی 
ســوریه وارد مرز ترکیه -سوریه، در خارج از منطقه عملیات چشمه صلح 
خواهند شــد تا خروج عناصر یگان های مدافع خلق )YPG( و سالح های 
آن ها تا عمق ۳۰ کیلومتری از مرز ترکیه-ســوریه را تسهیل کنند که این 
مسئله باید در 15۰ ساعت آینده نهایی شود. بر اساس این توافق همچنین 
قرار است شبه نظامیان کرد سوریه از شهرهای منبج و تل رفعت عقب نشینی 
کنند. این توافق پس از دیدار پنج ساعته والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه و رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ای او که در شــهر سوچی 

صورت گرفت، اتفاق افتاد.
گفتنی است ارتش ترکیه روز چهارشنبه 1۷ مهر حمله ای را با نام »چشمه 
صلح« علیه شــبه نظامیان کرد در شمال ســوریه آغاز کرد. هدف از این 
عملیات کــه همزمان به صورت زمینی و هوایی انجام شــد، عقب راندن 
یگان های کرد که ترکیه آن ها را »تروریســت« می خواند، از مناطق مرزی 
اعالم شده بود. یگان های مدافع خلق )YPG( یکی از گروه های اصلی کرد 
در بین نیروهای دموکراتیک ســوریه هستند و ترکیه آن ها را شاخه ای از 
حزب کارگران کردستان )PKK( می داند و خواستار پاکسازی شمال شرقی 

سوریه از این نیروهای مسلح است. 
این حمله با واکنش  جهانی و محکومیت های گســترده ای روبه رو شده 

اســت. بسیاری حمالت ترکیه به شمال ســوریه را پس از اعالم خروج 
نیروهای ایــاالت متحده از این منطقه و در نتیجه چراغ ســبز آمریکا 
عنوان کرده اند. کشورهای اروپایی در بحبوحه این جنگ، بیش از همه 
نگران سرنوشــت شــهروندان غیرنظامی و به ویژه نگران فرار احتمالی 
تروریست های داعشــی محبوس در زندان های کردها بودند. کردهای 
ســوریه در نوار مرزی ۴۴۴ کیلومتری با ترکیه همســایه اند. نیروهای 
دموکراتیک سوریه که ترکیبی از شــبه نظامیان عرب و کرد با رهبری 
کردها هســتند، پس از شکســت دادن داعش کنترل مناطق شمال و 
شرق سوریه را به دست گرفتند. در ذیل تمام آنچه باید درباره عملیات 

»چشمه صلح« ترکیه بدانیم اشاره شده است.

یالتای »سوری« در سوچی!
درست در روزی که مهلت پنج روزه آتش بس 
در شــرق فرات به دنبال توافق هفته گذشته 
آمریکا و ترکیه به پایان می رســید، پوتین و 
اردوغان در نشســت فشرده و 6 ساعته خود 
در سوچی به توافق دیگری درباره این منطقه 
دست یافتند.  اگرچه رئیس جمهور ترکیه این 
توافق را تاریخی خوانده، اما اردوغان فعاًل در 
نتیجه دو توافق با آمریکا و روسیه موفق شده 
که نیروهای ُکردی را به طور موقت از منطقه 
مرزی با سوریه دور کند؛ اما واقعیت آن است 
که بــا وجود این، آنکارا بــه کل اهداف خود 
نرسیده و در رســیدن به آن ها با چالش های 

جدی مواجه است. 
از ایــن جهت که: اوالً؛ آنچه تــا به حال اتفاق 
افتاده، صرفاً دور کردن نیروهای مســلح کرد از 
منطقه مرزی اســت و نه پایان دادن به سلطه 
ســرزمینی آن ها که برای آنــکارا یک نگرانی 
راهبردی محسوب می شود. این نیروها هنوز بر 
حدود ۴۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت سوریه 
سیطره دارند و با توجه به تحوالت اخیر، آینده 
این منطقه به شکل روابط میان ُکردها و دولت 

سوریه در آینده باز می گردد. 
ثانیاً؛ آینده توافق با روســیه در واقع به میزان 
جدیت روســیه در عملیاتی کردن آن بستگی 
دارد و این هم به عوامل زیادی از جمله تحصیل 
ما به ازایی گره خورده است که احتماالً قول آن را 
از ترکیه گرفته است؛ در این خصوص باید دید 

چه خواهد شد. 
ثالثاً؛ منطقه امنی که آنکارا به دنبال آن است، 
در حال حاضر محدود به همان منطقه میان تل 
ابیض و رأس العین است، و در توافق 1۰ ماده ای 
با مسکو هیچ اشاره ای به آن نشده است، حتی از 
منطقه عملیاتی ترکیه داخل سوریه تحت عنوان 

»منطقه امن« نام برده نشده است.
رابعا؛ً جــدا از عدم ذکر نامــی از منطقه امن، 
اســتقرار نیروهای ســوریه در امتــداد ۳۴۰ 
کیلومتری نوار مرزی بر اساس توافق دیروز عماًل 
به معنای شکست طرح تأسیس منطقه امن در 
طول کل نوار مرزی و به تبع آن عدم اســکان 

آوارگان سوری در این مناطق است.
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 صابر گل عنبری 

بدیهی است که هرج و مرج می تواند فرصتی 
را برای احیای دوباره گروه موسوم به داعش، 
فراهم ســازد. وزیر دفاع روسیه می گوید این 
کشــور تخمین   می زند حــدود 5۰۰ نفر از 
اعضای زندانی داعش در پی عملیات نظامی 

ترکیه در شمال سوریه، از زندان گریخته اند. 
برپایه آخرین آمار 1۲ هزار تروریست داعشی 
در زندان های نیروهای دموکراتیک سوریه به 
ســر می برند که از این تعداد۳ هزار داعشی 

تبعه 5۴ کشور جهان هستند. 

ترکیــه دو هدف اصلی در شــمال شــرقی 
سوریه دارد: نخســت، راندن شبه نظامیان 
کرد از نزدیکی مرزهای خود. آنکارا با این کار 
می خواهد تهدید امنیتی این شبه نظامیان را 
از مرزهای خود دور کند. اما هدف دوم ترکیه، 

ایجاد یک منطقه امن به طول ۴۰۰ کیلومتر 
و عرض ۳۰ کیلومتر در داخل سوریه است که 
به ادعای آنکارا از آن طریق بتواند ۲ میلیون 
پناهنده سوری که در درون ترکیه هستند را 

به آنجا منتقل کند.

اتحادیه اروپا ضمن اعالم مخالفت با این عملیات 
در 11 اکتبر اعالم کرد وضع تحریم های نظامی 
علیه ترکیه را بررسی خواهد کرد. ایاالت متحده 
آمریکا با وجود پشت کردن به کردها از همان 
ابتدا اعالم کرد از اقدام ترکیه پشتیبانی نمی کند 

و به آن ها هشدار داده که حمله به سوریه ایده 
خوبی نیست. اتحادیه عرب نیز این عملیات را 
نقض استقالل ســوریه نامیده و محکوم کرده 
بود. این در حالی اســت که پاکستان و قطر از 

حمله ترکیه به شمال سوریه استقبال کردند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
روز یکشنبه از کشــته شدن ۷65 نیروی 
دموکراتیک ســوریه در جریــان عملیات 
نظامی »چشــمه صلح« در سوریه توسط 

ارتش این کشور خبر داد.

نیروهای کرد نیز متقاباًل از کشــته شــدن 
بیش از 1۲۷ نظامی ارتش ترکیه و همچنین 

عناصر ارتش آزاد سوریه که همپیمان 
خبر  هستند،  آنکارا 

داده اند.

ایــران ضمــن حمایــت از وحدت و 
تمامیــت ارضــی ســوریه از ترکیه 
خواسته  تا به پیمان آدانا پایبند باشد. 
بر اســاس این توافق که در بیســتم 
اکتبر سال 1998 میان آنکارا و دمشق 

به امضا رســید، طرفین متعهد شدند که 
از ورود »گروه های تروریســتی« به خاک 
وزارت خارجه  کننــد.  یکدیگر جلوگیری 
ایران پیشــتر پیشــنهاد میانجیگری بین 

آنکارا و دمشق را مطرح کرده است.

در مقابل کردها معتقد هستند ترکیه قصد 
دارد بافت قومی منطقه را به نفع خود تغییر 
دهد. کردها متحد اصلی آمریکا در نبرد برابر 
داعش در داخل سوریه بودند و نقش محوری 
در شکست این گروه در مناطقی چون شهر 

داشــتند.دیگر  رقه 
کشــور ها و مجامع 

بین المللی هم نسبت 
به اهداف پشــت پرده 
ترکیه هشدار داده اند.

تحلیل

خطر احیای داعش ترکیه چه می خواهد؟

مواضع کشورهای مختلف تلفات دو طرف

موضع ایران چیست؟ کردها چه می گویند؟

دعوت مجمع
احترامًا به اعضای محترم شرکت صدرمعادن 
خراسان به ش��ماره ثبت456679میرساندکه 
در تاری��خ1398/08/09در س��اعت 16 جه��ت 
پ��اره ای از مس��ائل ش��رکت از ش��ما عزیزان 
دع��وت به عمل می آید تا در جلس��ه فوق در 
دفتر مرکزی ش��رکت واق��ع در تهران خیابان 
انقالب خیابان بهار جنوبی برج بهار طبقه دوم 

اداری واحد515شرکت نمایید.
دستورجلسه:

توق��ف                     باب��ت  مع��دن  و  1-اخطارصنع��ت 
فعالیت معدن

2-اخطار محیط زیس��ت و مناب��ع طبیعی بابت 
ع��دم اخذپروان��ه مرتع ب��رای اس��تخراج در              

A زون
ص��در  ش��رکت  انح��الل  3-درخواس��ت 
دار                                                    س��هام  جان��ب  از  خراس��ان  مع��ادن 

خانم زهره پور امینی
4-پاره ای دیگر از مسایل مرتبط با شرکت

بازرس شرکت محمد ازمل
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»آگهی تجدید مناقصه«
 نوبت اول

س��ازمان عم��ران و بازآفرن��ی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردیف 330113 
بودج��ه س��ال 98 در نظ��ر دارد اج��رای پ��روژه 
جدولگ��ذاری فض��ای سبزکمربندابریش��م را به 
مبل��غ 6/760/000/000 ریال ب��ه پیمانکار واجد 
ش��رایط واگ��ذار نماید. ل��ذا ش��رکت های دارای 
رتبه ابنیه یا راه می توانندجهت دریافت اس��ناد 
مربوطه به امورقراردادهای ش��هرداری مراجعه 
بیشترباش��ماره  اطالع��ات  کس��ب  نمایندجه��ت 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرماین��د 
ی��ا ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس                                        
www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ سپرده 
ش��رکت درمناقص��ه معادل338/000/000ریال 
به صورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باشد. ضمنًا 
س��ازمان در رد ی��ا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مختار اس��ت. آخرین مهلت شرکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان 
عم��ران پای��ان وق��ت اداری س��اعت 14/10 روز 
یکشنبه مورخ 98/8/19 می باشد. مناقصه رأس 
س��اعت10صبح روز دوش��نبه مورخ98/8/20در 

محل سازمان عمران برگزار می گردد.
 مجید استیری رئیس سازمان 
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پیام ایمنی : هیچگاه عمل اشتباه رانندگان دیگر را تالفی نکنید.

 فراخوان مزایده عمومی
 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد مزایدات به شرح ذیل را از طریق 
سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل فراخوان مزایدات از دریافت و تحویل اسناد ، از طریق درگاه سامانه 
الکترونیکی دولت )س��تاد( انجام خواهد ش��د و الزم است ش��رکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار در س��امانه 1398/8/2

می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده )ریال(موقعیتموضوع مزایدهشماره مزایده

1.200.000پایانه مرزی باجگیرانواگذاری غرفه با کاربری اغذیه فروشی98/31/99

10.200.000پایانه بار شهید خبیریواگذاری یک باب سوله ورزشی98/31/100

19.200.000پایانه بار شهید خبیریواگذاری ۵ باب غرفه با کاربری حمل و نقلی )نوبت دوم(98/31/101

19.440.000محورهای استانواگذاری 9 دستگاه تابلو تبلیغاتی در محورهای استان98/31/102

واگذاری8 دستگاه تابلو تبلیغاتی در محورهای استان 98/31/103
)نوبت دوم(

40.320.000محورهای استان

تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی در وجه اداره کل واریز گردد.
 مهلت دریافت اسناد مزایده : تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 98/8/12

مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه : تا ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 98/8/23
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده : ساعت 9 روز شنبه98/8/25

 اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار: مشهد- انتهای خیابان فدائیان اسالم-  کدپستی:9173695636
 تلفن تماس:  8-33412024-051و نمابر:051-33435888

- اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.
- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی (:021-41934

- جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید:
 www.setadiran.ir )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد 

شناسه 641214 م الف 5760
 اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده های استان خراسان رضوی

آگهی تعیین کارشناس )مرحله اول(
شماره )1398/4637(

شرکت گاز استان خراس�ان رضوی در اجرای ماده 9 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک 
اراض��ی و امالک برای اجرای برنامه های عموم��ی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17 
شورای انقالب جمهوری اسالمی نسبت به تملک زمین محل احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی 
تربت جام )مطابق کروکی ذیل( اقدام نموده است. لذا بدینوسیله از صاحبان حقوق احتمالی اراضی 
موصوف دعوت می گردد، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی با اسناد مثبته مالکیت جهت 

تعیین کارش��ناس منتخب )وفق 
ماده 4 الیحه قانونی فوق الذکر( 
به آدرس مش��هد- تقاطع بلوار 
گاز  ش��رکت  ارش��اد-  و  خی��ام 
اس��تان خراس��ان رضوی- طبقه 
دوم ام��ور حقوق��ی- ات��اق 207 
مراجعه نمایند. بدیهی اس��ت در 
صورت عدم مراجعه ظرف مهلت 
مق��رر اقدام قانون��ی الزم بعمل 

خواهد آمد.
 روابط عمومی شرکت گاز استان 

خراسان رضوی
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شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان 
خراسان رضوی 
)سهامی خاص(

آگهی مناقصه
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع( در نظر دارد تهیه و تحویل 48 عدد پروژکتور ال ای دی های  
پ��اور با توان نامی 1000 وات جهت نورپردازی گنبد مس��جد گوهرش��اد حرم مطه��ر حضرت رضا )ع( را از 
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه ش��نبه مورخ 

 http://sem.aqr-harimeharam.org 1398/8/11 ضمن مراجعه به آدرس سایت اینترنتی
)تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
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آگهی تجدید مناقصه 
)نوبت دوم(

شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به خرید 
دو ع��دد دوربین ثبت تخلف به همراه تجهیزات 
کامل از طریق ش��رکت های واجد ش��رایط اقدام 
نماید. لذا ش��رکت ها می توانن��د جهت دریافت 
اس��ناد مربوطه به امور قراردادهای شهرداری 
مراجع��ه نماین��د. جهت کس��ب اطالعات بیش��تر 
ب��ا ش��ماره تلف��ن 05144241781 تماس حاصل 
فرماین��د ی��ا به س��ایت ش��هرداری س��بزوار به 
آدرس www.sabzevar.ir مراجعه کنند. مبلغ 
س��پرده ش��رکت در مناقصه معادل 200000000 
ری��ال به ص��ورت نق��د ی��ا ضمانت نام��ه بانک��ی 
می باشد. ضمنًا شهرداری در رد یا قبول هریک 
از پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت شرکت 
در مناقص��ه و تحوی��ل پاکت ه��ای پیش��نهادی 
ب��ه دبیرخان��ه ش��هرداری پای��ان وق��ت اداری 
روزیکشنبه مورخ 98/8/12 می باشد.  مناقصه 
م��ورخ  دوش��نبه  روز  صب��ح   10 س��اعت  رأس 

98/8/13 در محل شهرداری برگزار می گردد.
 سید علی کوشکی شهردار سبزوار
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