
بازگشت به مدار اقتدار

اهدای یک هزار بخاری برقی و 6 هزار متر کفپوش توسط آستان قدس رضوی به زلزله زدگان

 کنارمردمآذربایجانتاپایانبازسازیمیمانیم

 سیاست   عملیــات نمادین بتن ریزی 
واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر، با حضور 
علی اکبر صالحی، ریاست سازمان انرژی 
اتمی و تعدادی از مسئوالن این سازمان 
و پیمانــکار روس انجــام شــد. در این 
مراسم آیت اهلل صفایی بوشهری؛ نماینده 

ولی فقیه در اســتان بوشــهر، جمعی از 
نمایندگان مجلس و لوان جاگاریان سفیر 
روســیه در تهران حضور داشتند. رئیس 
سازمان انرژی اتمی در این مراسم گفت: 
ما در افق ۱۴۰۶به میزان 3هزار مگاوات 
برق هسته ای خواهیم رسید که موجب 

جلوگیری از انتشــار ۲۱ میلیون تن گاز 
گلخانه ای می شود. به گزارش خبرگزاری 
مهر، علی اکبر صالحی با اشاره به چرایی 
صنعت هســته ای گفت: رهبــر انقالب 
دو ویژگی اصلی برای صنعت هســته ای 
برشــمرده اند که یکی تصمیم مطمئن 

انرژی نسل های آینده اســت که باید از 
حاال به فکر تأمین انرژی قابل اعتماد برای 
آن ها بوده و برای آنان این صیانت را داشته 
باشیم؛ از همین رو انرژی هسته ای انتخاب 
شده است. توصیه رهبری بر این بوده که 

۲۰ هزار مگاوات...

 ............ صفحه 3

توسط پژوهشگران مشهدی 
محقق شد

تولید سلول های 
بنیادی شبه کبد 

و شبه پانکراس

نخستین جشنواره ملی 
کسب وکار های طیب برگزار شد

»طیّب« نماد 
رسمی  رتبه بندی 

محصوالت

 ساخت رآکتور واحد2 نیروگاه بوشهر با هدف تولید 3هزار مگاوات برق هسته ای آغاز شد 

 ............ صفحه ۲ قدس خراسان ............ صفحه ۶

 

گفتمان تکفیر شکست خورده است
 معارف  نشست خبری آیت اهلل اراکی، دبیرکل آیت اهلل اراکی برنامه های سی و سومین کنفرانس وحدت اسالمی را تشریح کرد

مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی درباره 
»سی و ســومین کنفرانس بین المللی وحدت 
اســالمی« صبح دیروز در موزه شــهدا برگزار 

شد. وی در این نشست از حضور پررنگ زنان، 
جوانان و دانشجویان در کنفرانس وحدت امسال 
خبر داد. آیت اهلل اراکی گفت: ســی و سومین 

 ............ صفحه های ۴و5کنفرانس بین المللی...

 ............ صفحه ۲
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»اینفانتینو« خود عامل دخالت سیاست در فوتبال است hگفت وگو با سعید رزاقی در خصوص کتاب مصور حضرت زینب سخنگوی وزارت خارجه درباره گام چهارم ایران: 

 :jامام صادق
شیعیان ما اهل 
هدایت و اهل 
پرهیزکاری و 

اهل خیر و اهل 
ایمان و اهل فتح 

و پیروزی هستند. 
کافی233/2
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  بهره برداری  کامل توسط متخصصان ایرانی  جلوگیری از مصرف 33 میلیون بشکه نفت

یک بام و دو هوا 
در فیفا!

روایت حماسه پیام آورکربال 
برای نوجوانان

به اندازه کافی به دیپلماسی 
فرصت دادیم

آگهی مزایده )حراج(
آگهی ش��ماره 3098001022000015 س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت فروش 30 قلم لوازم و تجهیزات 

تغذیه نیرو خارج از رده و اسقاط استان خراسان رضوی.
شرکت ارتباطات زیرساخت             شناسه آگهی:656782  م الف:6157
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تجدید آگهی مزایده عمومی
فروش امالك و مستغالت به شماره 98/75/4 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از 
طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت WWW.SETADIRAN.IR و با ش��ماره مزایده 209800301200002 بص��ورت الکترونیکی به 

فروش برساند.
تاریخ انتشار: 98/08/20 مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/09/03 ساعت 16:00     تاریخ بازدید:98/08/22
مهلت ارسال پیشنهاد: 98/09/17 ساعت 13:00  تاریخ بازگشایی: 98/09/17 تاریخ اعالم برنده : 98/09/18

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگ��زاری مزای��ده صرف��ًا از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت می باش��د و کلیه مراح��ل فرایند 
مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد مزایده)در ص��ورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین ش��رکت در 
مزایده)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، 

قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالق��ه مندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جه��ت ثبت نام و دریاف��ت گواه��ی الکترونیکی)توکن( با 
ش��ماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پش��تیبانی راهبری س��امانه : 41934-021   اطالعات تماس دفاتر 
ثبت نام س��ایر استانها در سایت سامانه )WWW.SETADIRAN.IR( بخش »» ثبت نام / پروفایل مزایده گر «« 

موجود است.
شناسه آگهی 656480/ م الف2686سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دبیرخانه کمیسیون معامالت

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

آگهی فراخوان عمومی شناسایی
 پیمانکاران خدمات  تجهیزات رایانه ای و ماشین های اداری 

آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت ها و واحدهای صنفی فعال و توانمند در زمینه انجام خدمات 
تجهیزات رایانه ای و ماش��ین های اداری ، جهت واگذاری امور مربوط به خدمات   س��رویس کاری ، تعویض قطعه،  تعمیر 
و...  اقدام و پس از بررسی و تأیید توانمندی ارائه خدمات واجدین شرایط، نسبت به انتخاب پیمانکار بصورت مناقصه 

محدود و عقد قرارداد جهت واگذاری خدمات مذکور به برنده مناقصه اقدام نماید. 
لذا از کلیه واجدین ش��رایط که دارای دفتر و محل انجام خدمات در مش��هد باشند و همچنین توان انجام خدمات خواسته 
شده جهت تجهیزات اشاره شده که تعداد آن برای کل تجهیزات روزانه بین 0 تا 100 مورد )نوع خدمات( برآورد می گردد 
)س��ایر جزئیات و ش��رایط مورد نیاز متعاقبا در زمان بازدید و بررس��ی اعالم خواهد شد( ؛ دعوت بعمل می آید حداکثر تا 
تاریخ 1398/08/25 ، تصویراساس��نامه ، آگهی روزنامه رس��می ،گواهی آخرین تغییرات، پروانه بهره برداری ، تصویر 
جواز کس��ب، تصویر کارت ملی مدیرعامل، تصویر تقدیرنامه ها و قراردادهای منعقده با س��ایر ارگان ها و رزومه کاملی 
از س��ابقه کاری خود را به همراه ش��ماره تماس و آدرس دقیق محل دفتر خود، در پاکت در بس��ته ممهور به مهر شرکت، 
به آدرس مش��هد ، چهارراه شهداء ، س��ازمان مرکزی آستان قدس رضوی ،دبیرخانه معاونت اداری و پشتیبانی ارسال و 

شماره ثبت دبیرخانه را جهت پیگیری دریافت نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن های 32001338 و 32001352-051 تماس حاصل فرمایید. 
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رئیس ســتاد انتخابات کشور بر ضرورت 
نگاه فرابعــدی به حوزه فناوری اطالعات 
تأکیــد و اظهار کرد: بخش عمده ای از ســالمت و 
امنیت انتخابات بر دوش مجموعه فناوری اطالعات 

است. 
جمال عرف، معاون سیاســی وزیر کشور و رئیس 
ســتاد انتخابات کشور در همایش مدیران فناوری 
انتخابات  بــا محوریــت  اســتانداری ها  اطالعات 
ســال جاری، ضمن تبریک هفته وحدت و میالد 
باســعادت پیامبــر اعظم)ص( اظهار کرد: ســتاد 
انتخابات از دوشــنبه ۲۰ آبان۹۸ با افتتاح توسط 
وزیر کشــور وارد فاز عملیاتی تری خواهد شد هر 
چند که از اردیبهشــت  ماه سال جاری  اقدامات را 
شروع کردیم و در این مدت آموزش عوامل اجرایی 
و ارزیابی استان ها در حال انجام است. وی با اشاره 

به ضرورت انجــام همزمان اقدامات اساســی در 
حوزه فناوری اطالعات، بهره برداری از ظرفیت های 
فناوری هــای نوین مطرح در سیاســت های کلی 
انتخابــات ابالغی مقام معظم رهبــری را یکی از 
اقدامات ضروری در حوزه فناوری اطالعات دانست 
و ادامــه داد: تالش می کنیم اجماع بیشــتری در 
جهت انجام کار میان عوامل اجرایی ستاد انتخابات 

و سایر نهادهای مربوط صورت پذیرد. 

سیاســت: وزیــر خارجه آلمــان به اظهــارات اخیر 
رئیس جمهور فرانسه در ارتباط با ناتو واکنش نشان داد و 
حمایت آمریکا از اروپا را ضروری عنوان کرد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »هایکوماس« وزیرخارجه 
آلمــان در واکنش به اظهارات اخیــر »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانســه درباره ســازمان ناتو، نسبت به 
تضعیف ناتو هشدار داد. ماس در سخنان خود گفته است: 
به تحلیل بردن و تضعیف ناتو اشتباه بسیار بزرگی خواهد 
بــود. وزیرخارجه آلمان همچنین افزود: بدون آمریکا نه 
آلمان و نه اروپا قادر به حفاظت از خودشــان نخواهند 
بود. هایکوماس در عین حال از درخواست رئیس جمهور 
فرانسه برای تقویت قابلیت های دفاعی اروپا دفاع کرده 
و گفته اســت: در ایــن ارتباط برلیــن در کنار پاریس 
همکاری نزدیکی را دنبال می کند. ماس همچنین با تکرار 
درخواست آلمان برای تشکیل شورای امنیت اروپایی با 

عضویت انگلیس گفته است: عضویت لندن بدون توجه 
به نتیجه برگزیت در شــورای امنیــت اروپایی ضروری 
است. اظهارات وزیرخارجه آلمان در شرایطی مطرح شده 
که پیش از این نیــز »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان در 
سخنانی خواستار توسعه تسلیحات نظامی در اروپا شده 
و گفته بود: تنش در اوکراین و الحاق کریمه یک بار دیگر 
ضرورت همکاری های دفاعی در چارچوب های نظامی به 

ویژه ناتو را به ما گوشزد می کند. 

تسنیم: یک عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در 
پارلمان لبنان هشــدار داد: برخی در کشور به دنبال 
سوءاستفاده از بحران و مشکالت مردم بوده و گوش 
به سفارت آمریکا سپرده اند. به گزارش پایگاه خبری 
النشره حســن فضل اهلل، عضو فراکســیون وفاداری 
به مقاومــت در پارلمان لبنان تأکید کرد: کســانی 
که سیاســت های مالی و پولــی را تدوین می کنند، 
مســئولیت هایی در رابطه با وضعیــت مالی و پولی 

کشور دارند.
وی ادامه داد: درست است که بحران کنونی مالی و پولی 
کشور دالیل اصلی خود را دارد؛ اما در این میان برخی نیز 
هستند که از شرایط نرخ ارز لبنان، برای تحقق اهداف 
سیاسی خود سوءاستفاده می کنند. فضل اهلل اضافه کرد: 
این افراد باید این بازی را تمام کنند؛ چرا که شناســایی 
شــده اند و نمی توانند ما را فریب دهند. وی خاطرنشان 

کرد: وظیفه بانک مرکزی و حتی دولت مستعفی کشور 
است که برای حل مشکل ارز و نیز باالرفتن قیمت کاالها 

راه حلی پیدا کنند.
حسن فضل اهلل در نشست سیاسی که در شهر بنت جبیل 
برگزار شــد، اظهار کرد: در حــال حاضر موضوع اصلی 
مربوط به رفع مصونیت قانونی برای برخی از وزرا ســت؛ 
چراکه این مصونیت ها در واقع مصونیت مذهبی و فرقه ای 

است که مردم خواستار پایان آن هستند. 

افشاگری یک عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در واکنش به سخنان رئیس جمهور فرانسهرئیس ستاد انتخابات کشور:

هشدارحزباهللدربارهبازیآمریکابانرخارزدرلبنانوزیرخارجهآلمان:بدونآمریکاقادربهدفاعازخودنیستیمسالمتوامنیتانتخاباتبردوشفناوریاطالعاتاست

چه کسانی با آمارسازی 
اجرای سیاست های 
رهبر انقالب درباره 

جمعیت را منحرف کردند؟

 خیانت

بهجوانی
ایران

 جامعه  آخرین روزهای تعطیالت نوروز 
جلسه  حاشیه  از  بهداشت  وزیر  امسال 
مسئوالن با رهبر انقالب گفته بود و اینکه 
مقام معظم رهبری درباره وضعیت رشد 
جمعیت کشور با وی گفت وگو کرده است. 
سعید نمکی می گفت: پس از پایان جلسه 
با مسئوالن، ایشان مهربانانه بنده را صدا 
کردند و آن دغدغه  همیشگی شان را که 
درباره پیر شدن جمعیت کشور و نقشی 
که وزارت بهداشت می تواند در بحث رشد 
درست و منطقی جمعیت داشته باشد، 
متذکر شدند. بنده هم خدمتشان عرض 
کردم که از بدو ورود به وزارت بهداشت 
به عنوان یکی از دغدغه های ملی، بنده 
به این موضوع پرداختم و پروژه ای را آماده 
کردیم که ان شاءاهلل تقدیم ایشان کنیم 
که با اجرایی  شدن آن بتوانیم از منفی 
شدن رشد جمعیت در آینده جلوگیری 
کنیم. عالوه بر روایتی که نمکی به آن 
دوازدهم  انقالب  رهبر  می کند؛  اشاره 
سالروز  آستانه  در  نیز  امسال  ماه  آبان 
فتح النه جاسوسی در دیدار با جمعی از 

 ............ صفحه 7دانش آموزان و...
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ضمیمه  روز
 ضمیمه هفتگی روزنامه قدس در حوزه تاریخ
 شماره دوازدهم - دوشنبه 20 آبان 1398

هدف اصلی رژیم پهلوی از تبلیغ و ترویج منادهای متدن ایران باستان چه بود؟

جنونباستانپرستی

گفت وگو با محمدصادق کوشکی در باب 
دیروز و امروز باستان گرایی در ایران

در مذمت ناآگاهی از تاریخ

ایران-اسالم: بازی دو رس بُرد

باستان گرایی و اسالم ستیزی محور اصلی برنامه های فرهنگی 
و سیاسی خاندان پهلوی بود که با حمایت و هدایت گروه های 

فراماسونری و بهائیت سعی در اجرای آن داشتند

42

یکی از جریان های جدیــد فرهنگی برای 
ایجاد تغییر در ایران، باســتان گرایی است. 
باستان گرایی در پی آن است با احیا و تجدید 
حیات سنت ها و عقاید کهن و باستانی ایران 

نظم جدیدی را در...

جنون باستان پرستی
در این شماره »چراغ« می خوانید

  برخورداری کامل نیروگاه اتمی بوشهر از امنیت



w w w . q u d s o n l i n e . i r
دوشنبه 20 آبان  131398 ربیع االول 1441 11 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9105 

روزنامـه صبـح ایـران

واعظی: تمام توانمان این است قولی ندهیم که نتوانیم عمل کنیم   تسنیم:محمود واعظی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار کرد: از چند ماه قبل برای این سفر جلسات 
متعددی برگزار کردیم تا با همه محدودیت های بودجه ای، سفر به گونه ای برنامه ریزی شود که برخی مشکالت زیرساختی که بخش خصوصی وارد آن نمی شود برطرف شود. رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه از 

طرف دیگر تالش کردیم حرفی زده نشود که نتوانیم عمل کنیم، گفت: این یک مقدار کار سختی است و تمام توانمان هم این است قولی ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم.

 سیاســت   عملیات نمادین بتن ریزی 
واحد دوم نیروگاه اتمی بوشــهر، با حضور 
علی اکبر صالحی، ریاســت سازمان انرژی 
اتمی و تعدادی از مسئوالن این سازمان و 
پیمانکار روس انجام شد. در این مراسم آیت 
اهلل صفایی بوشهری؛ نماینده ولی فقیه در 
استان بوشهر، جمعی از نمایندگان مجلس 
و لوان جاگاریان ســفیر روسیه در تهران 

حضور داشتند.

 در افق 1406 به میزان 3 هزار 
مگاوات برق هسته ای خواهیم رسید

رئیس ســازمان انرژی اتمی در این مراسم 
گفت: مــا در افق ۱۴۰۶به میــزان 3هزار 
مگاوات برق هســته ای خواهیم داشت که 
موجب جلوگیری از انتشار ۲۱ میلیون تن 

گاز گلخانه ای می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی 
با اشاره به چرایی صنعت هسته ای گفت: 
رهبر انقالب دو ویژگی اصلی برای صنعت 
هســته ای برشــمرده اند که یکی تصمیم 
مطمئن انرژی نسل های آینده است که باید 
از حاال به فکر تأمین انرژی 
قابل اعتماد برای آن ها بوده 
و برای آنــان این صیانت را 
داشته باشــیم؛ از همین رو 
انرژی هسته ای انتخاب شده 
است. توصیه رهبری بر این 
بوده که ۲۰ هــزار مگاوات 
ظرفیت برق هسته ای داشته 
باشیم. رئیس سازمان انرژی 
اتمی تصریح کرد: مورد دیگر 
این است که صنعت هسته ای 
صنعتی اقتدارآفرین اســت. 
انــرژی هســته ای می تواند 
بالقوه منشأ اقتدار باشد. یکی از دالیل عمده 
اختالف ما با دشمنان نظام همین است که 
آنان می خواهند این عامــل اقتدار را از ما 
بگیرند. صالحی ادامه داد: انرژی هسته ای 
انرژی پاک اســت و هر هزار مگاوات برق 
هســته ای مانع تولید 7 میلیــون تن گاز 
گلخانه ای می شــود. مــا در افق ۱۴۰۶، 3 
هزار مگاوات برق هسته ای خواهیم داشت و 

در نتیجه آن ۲۱ میلیون تن گاز گلخانه ای 
منتشر نمی شود. 

 از مصرف 33 میلیون بشکه نفت 
جلوگیری می کنیم

وی با تأکید بر پدیده تغییر اقلیم اظهار کرد: 
در نیروگاه های سوخت فسیلی حدود ۱۱ 
میلیون بشکه نفت در سال احتیاج داریم 
که اگر در ایران ســه نیروگاه هزار مگاواتی 
داشته باشیم، از مصرف 33 میلیون بشکه 
نفت جلوگیری می کنیــم؛ در این صورت 
می توانیم نفت را به جای سوزاندن فروخته و 
پولش را به کشور برگردانیم. رئیس سازمان 
انرژی اتمی افــزود: از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی می خواهم در بودجه سال 
آینده به این حــوزه توجه ویژه کنند. اگر 
ارزش افزوده نیروگاه بوشهر به خود سازمان 
انرژی اتمی برگردد ما نخستین سازمانی 
خواهیم بود کــه احتیاج به بودجه دولتی 
نخواهیم داشــت و می توانیم در کنار اداره 
ســازمان، پروژه های جدید تعریف کنیم. 
صالحی اضافه کرد: از طریق تأمین نیاز مالی 
سازمان انرژی اتمی می توان قدر و شوکت 

این سازمان را پاس داشت.
وی گفت: نیروگاه های هســته ای به طور 
متوسط عمر ۶۰ تا 7۰ ساله دارند و هزینه 
ساخت هر کدام ۵ میلیارد دالر است. وقتی 
هر نیروگاه ۶۶۰ میلیون دالر صرفه جویی 
کند، این را در طول عمر آن ضرب کنیم، 

در نهایت متوجه می شویم که چه ارزشی 
برای کشور دارد. 

 بهره برداری را به طور کامل توسط 
متخصصان ایرانی ها انجام  دهیم

رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: ما 
توانســته ایم با تالش متخصصان داخلی 
صنعت هسته ای را بومی کرده و بهره برداری 
را به طور کامل توسط ایرانی ها انجام دهیم.

وی تأکید کرد: شــما شــاهد بودید در 
یکی از کشــورهای منطقه که تصمیم به 
ساخت نیروگاه اتمی گرفتند، بزرگ ترین 
مشــکل آن ها نبود بهره بردار بومی بود. با 
توجه به پیشرفت های فناوری در ایران ما 
آمادگی داریم که در کشورهای همسایه 
نیروگاه هســته ای ســاخته و در مسیر 
بهره برداری به آن ها کمک کنیم. صالحی 
افزود: نیروگاه اتمی بوشهر از امنیت کامل 
برخوردار است. امنیت فیزیکی به وسیله 
نیروهای مســلح و ایمنی نیــز از طریق 
نهادهای بین المللی تأمین می شــود که 
آن ها توصیه هــای الزم را انجام می دهند. 
وی گفت: پس از برجام و در سال ۹۵ فاز 
۲ و 3 نیروگاه بوشــهر، تنفیذ و عملیات 
اجرایی آغاز شد. برای این کار 3 میلیون 
متر مکعب خاک بــرداری و ۲.۲ میلیون 
مترمکعــب خاک ریزی انجام شــده که 
عدد بزرگی است. ما براساس برنامه جلو 
می رویــم و امیدواریم طبق زمان و حتی 

زودتر پروژه را افتتاح کنیم. رئیس سازمان 
انرژی اتمی اظهار کــرد: برای نیروگاه ۲، 
تعداد 3هزار و ۲۰۰ نفر مشــغول هستند 
که در پیک آن به ۱3 هزار نفر می رســد. 
از این میــان ۱۰ هزار نفر ایرانی خواهند 
بود و بیــش از ۹۰ درصد پروژه توســط 
ایرانی ها انجام می شود. با تکمیل پروژه ۲۲ 
میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهیم 
کرد و صرفه جویی خوبی در مصرف انرژی 
فســیلی خواهیم داشت. صالحی با اشاره 
به همکاری ایران و روســیه افزود: زمانی 
که می خواســتیم وارد فاز صنعتی شدن 
شویم، این روس ها بودند که به ما کمک 
کردنــد و این همــکاری تنها منحصر به 
حوزه هسته ای نبوده؛ به طور مثال اولین 
ذوب آهن را روس ها به ما دادند. وی گفت: 
در بحث هســته ای جز ســاخت نیروگاه 
بوشهر، در بحث اســتخراج ایزوتوپ های 
پایدار همــکاری خوبی داریــم. صالحی 
گفت: امیدواریم بتوانیم در صورت گرفتن 
ارزش افزوده از بودجه کشور، بخشی را به 
مردم بوشــهر برسانیم. همچنین در کنار 
تولید برق هسته ای از بوشهر، آب شیرین 
کن با ظرفیت حدود ۲۰۰ هزار مترمکعب 
نصب خواهد شــد که عدد بزرگی است. 
بزرگــی این عدد از این رو اســت که کل 
مصرف آب این استان ۵۰ هزار مترمکعب 
است و متولیان باید با ایجاد زیرساخت ها 
شــرایطی را فراهم کنند تــا در صورت 
راه اندازی این واحد آب شیرین کن، آن را 

برای استفاده منتقل کنند.

 کمالوندی: واحد ۲ نیروگاه بوشهر 
سال 1404 به بهره برداری می رسد

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی نیز در حاشــیه مراسم آغاز عملیات 
بتن ریــزی رآکتور واحــد ۲ نیروگاه اتمی 
بوشــهر اظهار کرد: این مراسم باشکوه و 
مهمی است، اهمیت آن به این خاطر است 
که به لحاظ زمان بندی، وقتی به این مرحله 
می رسیم، یعنی یک ســوم راه را رفته ایم؛ 
راهی که در واقع حدود هشت تا ۱۰ سال 

برای ساخت یک نیروگاه نیاز است.

ساخت رآکتور واحد2 نیروگاه بوشهر با هدف تولید 3هزار مگاوات برق هسته ای آغاز شد

بازگشت به مدار اقتدار

 شــیعه انگلیسی با پول اســتکبار هر سال با فحاشــی به خلفای سه گانه 
ســعی می کنند تا اســتخوان الی زخم باشــند و نگذارند اتحاد بین مسلمان 
همســایه با ایران به وجود بیاید. لیدرهای فعال این جریان در داخل و خارج 
متأســفانه آزادانه در حال تفرقه افکنی و سوژه دادن به اصحاب داعش هستند. 

 09360006158
 آقای مســئول! تا کی شعار باید بشــنویم؟ چرا نظارت ندارید؟  همه اقالم 
معیشــتی، پوششــی، کتاب ها، لوازم خانگی 3۰۰ درصد افزایش یافته. یعنی 
۵۰ درصــد جامعه دستشــان در جیب همدیگــر قرار دارد! آیــا این عدالت 

است؟!09350002256
 در روستای گردشــگری رباط نمکی خرم آباد لرستان یک قبرستان خیلی 
قدیمی به نام »مارگیمه« با قبرهایی به قدمت 3۰۰تا7۰۰ســاله وجود داردکه 
بســیار جذاب و تاریخی است، شــنیدم عده ای زمین خوار خدانشناس شروع 
کرده اند به تخریب و تصرف آن، شــما را به خدا نگذارید این اثر تاریخی را از 

بین ببرند. 09160000054
 ای  کاش رونــد تصمیمــات اقتصادی دولت در ۶ ســال گذشــته به ویژه 
خصوصی ســازی و ارزی مثل گام های چهارگانه متقابل برجامی با این احتیاط 
برداشته می شد تا از تنش های حادث شده جلوگیری می شد. 09350003156

 با این کمبود کاغذ و مسائل ناشی از تحریم هاو... مسئوالن کشور و آموزش 
و پرورش بر چه اساسی مرتباً کتب درسی را بدون اینکه فایده ای بر آن مترتب 
باشد، تعویض می کنند و دانش آموزان و معلمان را با مشکالت عدیده ای مواجه 

می کنند؟ 09150008863
 مردم ایران مقاومت حداکثــری در مقابل آمریکا و اروپا را انتخاب کرده اند 

دولت هم باید از برجام خارج شود. 09150000678
 رئیــس جمهــور بــا گام جدیــد اعــالم مــی دارد هنوزبــه برجــام و 
 طرف هایــش امیــدوار اســت. تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان از این 

مجمل! 09350003156
 آقای پزشــکیان ناکارآمــدی دولت را به گــردن دیگر قوا نینــداز. مردم 
رفتــار دولتمردان را می بینند و نیازی به ســرپوش گذاشــتن نیســت. لطفاً 
کشــور را درگیر مســائل قومــی مذهبی نکنید. وقتی شــما اصــالح طلبان 
 حرف ایــن موضوعات را باز می کنید و دامن می زنید، مشــخصه باز برنامه ای

دارید. 09150007855
 با عرض ســالم و خسته نباشــید میشه لطف کنید علت اخراج بی مورد ۱۸ 
هزار نفر از استادان با سابقه دانشگاه علمی کاربردی را مطرح و پیگیری کنید. 

09190009477
 رئیــس جمهور آمریکا را به خاطر اینکــه در توضیح کثافت کاریش؛ دروغ 
گفته بود به دادگاه کشاندند، اما برخی به رهبری کشور، دروغ می بندند و دیگر 

مسئوالن ساکتند! 09190008895

 سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ناجا در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان 
و بلوچستان با اشاره به موضوع مرزبانان ربوده شده در مرز میرجاوه، اظهار کرد: طبق 
آخرین اطالعاتی که در اختیار داریم دو مرزبان ربوده شده در سالمت کامل هستند، اما 

همچنان زمان آزادی آن ها مشخص نیست.

 رئیس دفتر رئیس جمهور همه گروه ها، طیف ها، حامیان و جناح های سیاسی را به 
درک شرایط امروز کشور فراخواند و با توصیه به حفظ انسجام و وحدت گفت: زمانی که 
فشار حداکثری و تحریم اقتصادی دشمن بر ملت ایران وجود دارد و دشمنان معیشت 
مردم را هدف قرار داده اند، باید با هوشیاری بیشتری با مسائل مختلف برخورد کرد و 

اجازه سوءاستفاده به دشمن را نداد.

 فرمانده قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کشور گفت: دشمنان انقالب و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی آرزوی تجاوز به آب و خاک این سرزمین را با خود به گور خواهند 
برد. امیر ســرتیپ دوم فرهاد آریان فر، فرمانده قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کشور 
دیروز در دیدار با فرمانده انتظامی اســتان کرمانشاه گفت: نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی به عنوان سربازان وفادار والیت آماده جانفشانی در راه اسالم و انقالب هستند.

 علی اصغر یوسف نژاد، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: سؤال از 
وزیر جهاد کشاورزی به جلسات هفته آینده مجلس شورای اسالمی موکول شده است.

 قرار بازداشت »شبنم نعمت زاده« ۱۶ آبان به پایان رسید و به دستور قاضی پرونده تمدید 
شد. شــبنم نعمت زاده، فرزند محمدرضا، وزیر اسبق صمت شهریور امسال بازداشت شد. 
اتهامات وی، مشارکت در اخالل عمده از طریق اخالل در توزیع مایحتاج عمومی دارو است.

 حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری دیروز 
از امام جمعه قم عیادت کرد. پیش از این اسداهلل بادامچیان و تعدادی از اعضای شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه نیز با حضور در بیمارســتانی که آیت اهلل ســید هاشم حسینی 
بوشهری، دبیر شورای عالی حوزه های علمیه سراسر کشور در آن بستری شده است، 

از وی  عیادت کردند.

روایت روزنامه ینی شفق
نسخه پیچی امارات درباره مذاکره و توافق جدید با ایران

سیاست: یک مقام ارشد اماراتی در 
یک سخنرانی درباره نشستن ایران بر 
سر میز مذاکره با قدرت های جهانی 
و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
برای رسیدن به یک توافق جایگزین 
برجام که برنامه موشکی ایران را هم 
دربربگیرد، ابراز امیدواری کرده است. 
به گزارش فارس »انور قرقاش« وزیر مشــاور در امور خارجه امارات در یک سخنرانی 
در ابوظبی مدعی شده: ایران باید برای رسیدن به یک توافق جدید به منظور کاستن 
از تنش های منطقه و »احیای اقتصادش« با قدرت های جهانی و کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس بر ســر میز مذاکره بنشیند. به نوشــته روزنامه »ینی شفق« قرقاش در 
سخنرانی در ابوظبی، پایتخت امارات درباره شرایط منطقه و تنش ها با ایران گفت: 
»تشدید بیشتر تنش ها در شرایط جاری به نفع هیچ کس نیست و ما اعتقاد داریم 
فضا برای موفقیت دیپلماسی دسته جمعی وجود دارد«. وزیر مشاور در امور خارجه 
امارات از توافق هسته ای برجام به شدت انتقاد کرد و همچنین درباره »انتخاب غلط« 
از بین دو گزینه جنگ و این »توافق هسته ای ناقص« هشدار داد. وی با نسخه  پیچی 
برای توافق جایگزین برجام مدعی شــد، توافق جدید با ایران نباید فقط منحصر به 
موضوع هسته ای باشد و باید به »نگرانی ها« درباره برنامه موشک های بالستیک ایران 
و همچنین »دخالت های منطقه ای« این کشــور از طریق نیروهای نیابتی بپردازد. 
اظهارات قرقاش درباره »دخالت های منطقه ای ایران« در شــرایطی مطرح شده که 
رســانه های بین المللی و مقام های خارجی بارها از اقدامات غیرقانونی و دخالت های 
مکرر امارات در امور کشورهای مختلف از قبیل یمن، لیبی و سودان خبر داده  و از 

مواضع امارات انتقاد کرده اند. 
وزیر مشــاور در امور خارجی امارات که در نشست سالیانه »مناظره استراتژیک« در 
ابوظبی سخنرانی می کرد، مدعی شده کشورهای منطقه باید در مذاکرات برای توافق 
جدید با ایران حضور داشته باشند. قرقاش مدعی شد: »به نظر من امکان یک توافق 
با ایران وجود دارد؛ توافقی که شــاید همه به زودی آماده شروع و همراهی کردن با 
آن باشــند. این موضوع طوالنی خواهد بود و به صبر و شجاعت نیاز خواهد داشت«. 
وی ســپس بر اهمیت اتفاق نظر جامعه بین المللی به ویژه آمریکا و کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه غرب آسیا در قبال ایران تأکید کرده است. نسخه  
پیچیدن های این مقام اماراتی درباره ناقص بودن برجام و ضرورت حصول یک توافق 
جدید در شــرایطی مطرح شده که ایران بارها اعالم کرده برجام تنها درباره موضوع 
هسته ای بوده و این کشور هیچ مذاکره  ای درباره مسائل دیگر از قبیل برنامه موشکی 
دفاعی نخواهد کرد. ادعاها درباره توافق جایگزین برجام در شرایطی صورت گرفته 
که دیگر کشورهای این توافق بین المللی باوجود پایبندی کامل ایران به این توافق، 
تعهدات برجامی خود را انجام نداده اند و پس از خروج غیرقانونی آمریکا از آن، دیگر 
کشــورهای باقیمانده در این توافق در عمل به تعهداتشان به اعالم حمایت سیاسی 
از توافق بسنده کرده اند و اقدامی عملی برای تحقق تعهدات و وعده های مکرر خود 

انجام نداده اند.
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بــــــــرش

به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت دادیمچراغ سبز مجلسی ها به استعفای نماینده تهران
سیاســت: نمایندگان مجلس با استعفای 
کاظم جاللــی از نمایندگی مجلس موافقت 
کردند. اســتعفای کاظم جاللــی، نماینده 
مردم تهران در مجلس در جلسه دیروز مورد 
بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات 
جاللــی و همچنین صحبت های نمایندگان 
مخالف و موافق، این استعفا به رأی مجلس 
گذاشته شد و نمایندگان با ۱۴۶ رأی موافق، 
۵۸ رأی مخالــف و ۹ رأی ممتنع از مجموع 
۲۲۱ نماینده حاضر با استعفای کاظم جاللی 

از نمایندگی مجلس موافقت کردند.
به گزارش ایســنا، علی الریجانی نیز پس از 
رأی مجلس به اســتعفای جاللی، برای وی 
آرزوی توفیــق و از زحمــات او در مجلس و 

مرکز پژوهش ها قدردانی کرد.
رئیس مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد 
که جاللی در مأموریت جدید خود در سفارت 
ایران در روســیه نقش مؤثــری در ارتقای 
روابط راهبردی ایران و روســیه داشته باشد. 
این نماینده مجلس با اشاره به فعالیت خود 

در حوزه دیپلماســی پارلمانی، عضویت در 
کمیته اجرایی بین المجالس جهانی، همچنین 
عضویت در کمیته حقوق بشر بین المجالس 
و برخی از فعالیت های دیگر در این حوزه ها 
یادآور شــد: در دولت هم مســئولیت های 
دیگری به من پیشــنهاد شــد که به دلیل 
نمایندگی از پذیرش آن سر باز زدم. درنهایت 
پذیرش من مرداد ماه از ناحیه روسیه صادر 
و استوارنامه هم در شهریور صادر شد. قصد 
داشتم سفارت را تا پایان دوره  نمایندگی به 
تأخیر بیندازم اما به دلیل فوت دختر و تنها 

فرزند آقای سنایی این روند تسریع شد.

سیاست: ســید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران 
تصریح کرد: برداشــتن گام چهارم نشان داد 
جمهوری اسالمی در مواضعی که اعالم کرده 
جدی است و بر ســر منافع ایران مماشات 
نمی کند. وی تأکید کــرد: به اندازه کافی به 
دیپلماســی فرصت دادیم. موســوی درباره 
اظهارات بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس 
 NPT دربــاره احتمال خروج ایران از پیمان
هم گفــت: آقای بعیدی نژاد بعــد از آن هم 
نظری داد. ایشان طیف های مختلفی از نظرات 
موجود در کشور را بیان کرد و بنده هم گفتم 
فعالً جمهوری اســالمی تصمیمی برای این 
موضوع ندارد. برنامه ها حســاب شده است و 
براساس واکنشی که از طرف مقابل می بینیم 
گام هــا را برخواهیم داشــت و باید به آینده 
فرصت دهیم. خبرنگاری درباره ماهیت نامه 
رئیس جمهور به عربستان سعودی پرسید که 
موسوی پاسخ داد: نامه فقط به عربستان نبود؛ 

در چارچوب پویش صلح امید بود که به سران 
هفت کشور منطقه ارسال شد و بازخوردهایی 
هم گرفتیم. موســوی در پاسخ به اینکه آیا 
جمهوری اســالمی برای خــروج از برجام 
تصمیــم خواهد گرفت و آیــا آماده پذیرش 
طرح هــا از مقامات اروپایی هســتید، گفت: 
رایزنی ها ادامه دارد. از پیش هم می دانستند 
جمهوری اسالمی در برداشتن گام ها جدی 
است، اما چیز ملموسی ندیدیم و امیدواریم در 
فرصت دوماهه ای که به دیپلماسی داده ایم به 
تعهدات خود عمل کرده و جمهوری اسالمی 

را قانع کنند در برجام بماند. 

سیاست: رئیس جمهور از کشــف یک میدان نفتی جدید 
توســط بخش اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران خبر داد. 
حجت االســالم  حسن روحانی  در جمع مردم یزد  در میدان 
امیرچخماق با تأکید بــر اینکه باوجود همه تالش هایی که 
آمریکا و دشــمنان  علیه ملت ایران انجام دادند، امروز مردم 
 از هر زمان دیگر برای فداکاری در راه کشــور  و دیارشــان 
آماده تر ند، تصریح کرد :  ما در طول یک ســال گذشــته در 
برابر فشــار بیگانگان ایستادگی کردیم و روزهای سختی بر 

مردم ما گذشت.
به گزارش تســنیم، روحانی با یادآوری اینکه »در طول سال 
۹7 و ۹۸ فشار اقتصادی بر کشور مان فراوان بود« ادامه داد: 
 مردم روزهای مشــکلی را از لحاظ اقتصادی داشتند، اما در 
عین حال ایســتادگی و وحدت آن هــا و تالش و پیگیری ، 
امروز ما را به نقطه ای رسانده که به اعتقاد من آمریکا مأیوس 
شــده اســت. رئیس جمهور با بیان اینکــه آمریکا  به خوبی 
می داند  ملت بزرگ ایران در برابر فشــار آن ها ایستادگی و 
مقاومت کردند، گفت: ما تمام این ایام به نقطه ای رســیدیم 
که دشــمن را مأیــوس کنیم. آمار و ارقــام اقتصادی   به ما 
می گوید از ماه اردیبهشــت امسال در هر ماه شرایط  بهتر و 
بهتر شده و این روند در ماه های گذشته همچنان پیِش روی 

ما بوده است.
روحانــی در بخش دیگری از ســخنان خود با اعالم خبری 
خوش به مردم ایران، از اکتشــاف یــک میدان بزرگ نفتی 

جدید گفت و افزود: نخســتین خبر خوش من این اســت 
که کارگران شــرکت ملی نفت ایران، بخش اکتشاف نفت، 
در تالش های چندســاله خود و به ویژه از سال ۹۵ تا هفته 
گذشــته به یک میدان جدید نفتی بزرگ دست یافتند که 
من ایــن خبر را امروز در یزد می دهــم. این هدیه کوچک 
دولت و شــرکت نفــت و وزارت نفت به ملــت بزرگ ایران 
اســت. ما یک میدان نفتی به اندازه ۵3 میلیارد بشکه نفت 
کشــف کردیم. وی تصریح کرد: این  یک میدان نفتی بزرگ 
اســت که از بستان آغاز می شــود و تا نزدیک امیدیه ادامه 
داد  و ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومترمربع وسعت آن است، ۸۰ متر 
عمق دارد و حاوی  ۵3 میلیارد بشــکه نفت اســت. روحانی 
گفت: این نشــان از آن است که ما کشور ثروتمندی داریم 
و باوجود دشــمنی های آمریکا به کاخ سفید اعالم می کنیم 
که به کوری چشم همه دشــمنان ملت ایران، در آن ایامی 
که شــما فروش نفت ایــران را تحریم کرده و به ملت ایران 
فشــار آوردید، کارگران و مهندسان عزیز مان توانستند ۵3 
میلیارد بشــکه نفت را در یک مخزن بزرگ کشــف کنند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه »در این میدان نفتی، مهم نحوه 
و ضریب بازیافت اســت که از این میزان چه مقدار می توانیم 
خــارج کرده و بفروشــیم« گفت: اینجاســت کــه دانش و 
فناوری حــرف می زند؛ اگر یک درصــد بازیافت نفتی این 
میــدان افزایش یابد، درآمد نفتی ما 3۲ میلیارد دالر اضافه 
می شود. وی ادامه داد: آن هایی که در سال های اخیر مرتب 

می گویند »شــرکت های خارجی نباید وارد کشور شوند« ما 
باید از فناوری های پیشــرفته جهان سود برده و هر کجای 

دنیا علم و فناوری باشد استفاده کنیم.
روحانی اضافه کــرد: اگر ضریب بازیافت این میدان ۱۰ درصد 
باشــد، یعنی 3۲۰ هزار میلیارد درآمد ماست و اگر ضریب ما 
بیشتر شود، درآمد بیشتری بدست می آوریم؛ بنابراین ما باید با 
علم، دانش و فناوری مردم را ثروتمند کرده و مســیر درست را 

مشخص کنیم.

 یک ریال هم در این دولت گم نشده است
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود با بیان اینکه  یک عده 
از آدم هایی که بی اخالق هســتند در ماه های گذشته در برخی 
از روزنامه ها نوشــتند در این دولت در سال گذشته یعنی سال 
۹7 ، ۱۸ میلیارد دالر ارز گم شده است، ادامه داد: من به رئیس 
بانک مرکزی دستور دادم تمام پول هایی را که سال گذشته در 
۶ ماه اول داده شده به هر نرخی بوده لیست کرده و فهرست آن 
را اعالم کند؛ البته چند روز پیش نامه اش را نوشــته و به بانک 

مرکزی می گویم این نامه را پخش کند تا مردم مطلع باشند.

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

بازتاب

دولت

روحانی در جمع مردم یزد خبر داد

یک میدان جدید نفتی کشف کرده ایم

سیاست خارجیمجلس
سخنگوی وزارت خارجه درباره گام چهارم ایران: جاللی برای سفارت مسافر روسیه شد

 صلح در یمن 
تا چه حد جدی است؟

در چند روز اخیر برخی رسانه ها اخباری 
در مورد ســفر »علی الکجالنی« و »حسین 
العــزی« دو تن از اعضای ارشــد جنبش 
مقاومــت انصاراهلل یمن بــه ریاض و ارائه 
طــرح صلحی بــه عربســتان و موافقت 
 ســعودی بــرای بررســی آن را مخابره 

کردند. 
بارزتریــن مواردی  بر اســاس گزارش ها 
که در ابتکار حوثی ها آمده، عقب نشــینی 
از مرزهــای ســعودی به عمــق یمن در 
مســافتی حــدود 3۰ تــا ۴۰ کیلومتر و 
دادن ضمانت هایی با نظــارت بین المللی 
 بــرای عــدم تعــرض بــه این کشــور 

است.
در مقابل، عربستان باید جنگ علیه یمن 
و حمایت از شبه نظامیان وابسته به دولت 
منصور هادی را پایان دهد و متعهد شود 
تخریب  زیرســاخت های  بازسازی  هزینه 

شده بر اثر جنگ را پرداخت می کند. 
در حالی کــه تحوالت میدانــی در چند 
هفتــه اخیــر از فروکش کردن نســبی 
نبرد میان مزدوران ســعودی و نیروهای 
مشــترک یمنی در جبهه هــای مختلف 
حکایــت دارد اکنون این پرســش مطرح 
می شــود که موضوع پایان یافتن جنگ و 
برقراری صلح در یمن در مقطع کنونی تا 

چه حد جدی است؟
ریاض تا پیش از حمله تالفی جویانه یمن 
به تأسیســات نفتی وابســته به شــرکت 
آرامکو )بزرگ ترین شــرکت نفتی جهان( 
و همچنیــن عملیات بزرگ موســوم به 
»نصــر من اهلل« در عمق خاک عربســتان 
که منجر به انهدام سه تیپ کامل سعودی 
و اســارت بیش از ۲هزار متجاوز شد هر 
گونه پیشــنهاد مذاکــره و پایان دادن به 
جنــگ را رد می کرد اما ایــن حمالت و 
ناتوانی ســامانه های پدافنــدی آمریکایی 
ریاض برای حمایت از تأسیســات حیاتی 
این رژیم، دولت ســعودی را واداشت که 
گزینه های پایان تجاوز به یمن را بررسی 
کند. در همین راســتا در چند هفته اخیر 
ســیگنال هایی از سوی ریاض به نیروهای 
یمنــی در موضوع پذیرش صلح ارســال 

شده است. 
پیرو همین مسئله پس از اعالم آتش بس 
یکطرفه از ســوی انصاراهلل )3۰ شهریور( 
ریاض از دامنه حمالت هوایی خود کاسته 
و به نوعی چراغ ســبز خــود را به ابتکار 

انصاراهلل نشان داد. 
البته این گام های سعودی نباید ما را ذوق 
زده کرده و در تحلیــل و نتیجه گیری به 

اشتباه اندازد. 
ریاض پیش از این پرونده سیاهی در عمل 
به تعهدات و پایبندی به آتش بس در یمن 

از خود نشان داده است. 
این رژیم پس از مذاکرات صلح استکهلم 
ســوئد که با نظارت سازمان ملل و بر سر 
آتش بس در بنــدر مهم الحدیده به انجام 
رســید و موافقت با این ابتکار اما در عمل 
هیچ پایبندی به توافق نداشته و همچنان 
به حمــالت خود ادامــه داده بود. اکنون 
اما کمی با گذشــته تفــاوت دارد؛ چراکه 
ریاض هــم به لحاظ اقتصــادی و هم به 
لحاظ سیاسی زیر فشار بوده و در مضیقه 
قــرار دارد. به لحاظ اقتصادی باتالق یمن 
تاکنــون 3۰۰ میلیارد دالر به ســعودی 
خســارت زده و تداوم ایــن روند در کنار 
کســری بودجه عربســتان می تواند کمر 

آل سعود را بشکند. 
در بحث سیاســی نیز پرونده وحشتناک 
فاجعه بار جمال خاشــقچی  قتــل  یمن، 
منتقد دربار ســعودی و همچنین اوضاع 
نامناســب حقوق بشــری، عربســتان را 
به ســیبل انتقادات دولت هــا و نهادهای 
بین المللی تبدیل کرده و این رژیم را برای 
خروج از جنگ یمن تحت فشــار گذاشته 

است. 
اما از آنجا که سالم گرگ بی طمع نیست 
باید توجه داشــت ریاض هفته گذشــته 
توافقــی با شــبه نظامیان مــورد حمایت 
امــارات در جنوب یمن به امضا رســاند. 
ایــن توطئه با هدف تقســیم دوباره یمن 
به دو قسمت شــمالی و جنوبی و توسعه 
نفوذ ریاض در مناطق شمالی و شرقی این 

کشور صورت گرفت. 
به همین دلیل با وجود تحت فشــار بودن 
ســعودی برای پذیرش صلح، این کشــور 
هنوز از توطئه هــای خود علیه ملت یمن 

دست نکشیده است. 
به نظــر می رســد انصــاراهلل در صورت 
برگــزاری هرگونه گفت وگــوی صلحی با 
طرف متجــاوز باید این تجربه گذشــته 
ریــاض را مد نظر داشــته و در مذاکرات 
لحاظ کنــد. بنابراین در شــرایط کنونی 
اگرچه ریــاض بیش از هــر زمانی برای 
خــروج از گرداب یمن به صرافت افتاده و 
در تقال اســت اما تداوم اقدامات خصمانه 
ایــن رژیــم می تواند هرگونــه طرحی را 
ناکام گذاشــته و با شکست مواجه سازد 
مگر آنکه ریاض در نیت اعمالش بازنگری 

جدی صورت دهد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

نام قهرمانان با اهدای مدال هایشان به موزه رضوی ماندگار می شود  آستان: مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی ضمن بازدید از استادیوم امام رضا)ع( و اماکن ورزشی مؤسسه تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی در ارتباط با اهمیت ترویج فرهنگ وقف ورزشی گفت: قهرمانان با اهدای مدال هایشان به موزه رضوی، نامشان به لطف این امام همام ماندگار می شود.حسن رنگرز تأکید کرد: اهمیت ترویج و جا افتادن 

فرهنگ وقف ورزشی از این جهت است که 50 سال دیگر اثری از ما در این دنیا نیست، اما وقتی یک قهرمان مدال هایش را به این مجموعه مقدس می سپارد، نامش به لطف این امام همام ماندگار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r ویژه برنامه های سالروز والدت پیامبر اسالم a تا جمعه ادامه دارد
حرم مطهر رضوی میزبان جشن های هفته وحدت

آســتان: حرم مطهر رضــوی از دیروز 
میزبان جشن های هفته وحدت است. 

اهل ســنت دوازدهم ماه ربیــع االول و 
شیعیان هفدهم این ماه را سالروز والدت 
پیامبر اسالم)ص( می دانند، لذا حضرت 
بنیان گذار جمهوری  امام خمینــی)ره( 
اسالمی ایران که خود از منادیان وحدت 

در جهان اســالم بود، از این مســئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسالمی 
اســتفاده کرد و فاصله بین این دو تاریــخ را هفته وحدت نام گذاری کرد. به همین 
مناسبت در هفته جاری برنامه های متنوع و متعددی ویژه زائران ایرانی و غیرایرانی 

در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
برنامه های هفته وحدت و ایام فرخنده میالد حضرت محمد مصطفی)ص( و حضرت 
امام جعفرصادق)ع( از شامگاه شنبه 18 آبان ماه تا جمعه 24 آبان ماه در قالب مراسم 
سخنرانی، مولودی خوانی و اجرای سرود و تواشیح در رواق امام خمینی)ره( و حضرت 

زهرا)س( حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
در این برنامه ها حجج اســالم والمسلمین جمالی، حیدری کاشانی، رضایی تهرانی، 
رفیعی و رجائی پور درباره موضوعات ســیره اخالقــی پیامبر)ص(، وحدت از منظر 
قرآن و حدیث، روش تربیتی رســول اهلل)ص(، خانواده سالم از منظر قرآن و حدیث 
 و بیان ســیره نبوی در قرآن ســخنرانی خواهند کرد.همچنین مداحان و ذاکران 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در این ایام به اجرای مدیحه سرایی و مولودی خوانی، 
شاعران آیینی به اجرای شعرخوانی و گروه های همخوانی به اجرای سرود و تواشیح 
می پردازند.جشن های اصلی هفته وحدت با محوریت رواق امام خمینی)ره( برگزار 
خواهد شد و در دیگر اماکن متبرکه نیز برنامه  های متنوعی ویژه این ایام تدارک دیده 
شده است. در این ایام خجسته برای عموم زائران غیرایرانی نیز برنامه های متنوعی 
تدارک دیده شــده که پیش و پس از نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا در حرم مطهر 

رضوی برگزار می شود.

 تشرف جمعی از دانش آموزان شهر طبس 
به حرم مطهر رضوی

 آستان: بــه همت مؤسسه بقاع متبرکه 
و اماکــن مذهبی آســتان قدس رضوی 
جمعی از دانش آموزان دبستان دخترانه 
»شــکوفه های رضوی« شــهر طبس به 
مشــهد مقدس اعزام و بــه حرم مطهر 

رضوی مشرف شدند.
مدیرعامل مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن 

مذهبی آســتان قدس رضوی گفت: در قالب طرح »مــادران و دختران« 4۵ نفر از 
دانش آموزان دبســتان دخترانه »شکوفه های رضوی« به همراه مادرانشان در قالب 

اردوی فرهنگی، زیارتی و تربیتی 14 آبان به مشهد مقدس اعزام شدند.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدجواد رئوف سیدنژاد افزود: این زائران سه روز در 
بنیاد فرهنگی آستان قدس رضوی به صورت رایگان اسکان داشتند و ضمن تشرف 
به حرم مطهر رضوی و زیارت حضرت رضا)ع( از ویژه برنامه های فرهنگی آســتان 
قدس رضوی از جمله کارگاه های آموزشی مباحث دینی ویژه کودکان بهره مند شدند.

وی بهره مندی از وعده های کامل غذایی، حضور در مهمانسرای حضرت رضا)ع( در 
یک وعده غذایی و بازدید از مکان های تفریحی شهر مشهد از جمله آرامگاه فردوسی، 
شهربازی معارفی آستان قدس رضوی و رصدخانه دبیرستان معارف امام رضا)ع( را از 
جمله خدماتی عنوان کرد که زائران در مدت اقامت خود در مشهد از آن ها بهره مند 
شدند.سیدنژاد ادامه داد: دبستان شکوفه های رضوی، یکی از مراکز آموزشی وابسته 
به مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی است که در سال جاری 

160 محصل در آن مشغول به تحصیل هستند.
سیدنژاد با اشاره به اینکه دبستان شــکوفه های رضوی یکی از مدارس نمونه شهر 
طبس است، افزود: این دبستان دارای کادر آموزشی مجرب، امکانات نوین آموزشی از 
جمله تجهیز کالس ها به سیستم رایانه و تخته هوشمند، اینترنت پرسرعت، سیستم 
سرمایشی و گرمایشی اسپیلت، میز و صندلی مناسب، کتابخانه، آزمایشگاه، نمازخانه 

و کالس های هنری و پرورشی است.

فعاالن قرآنی کرمان مجری طرح احیای جلسات سنتی 
قرآن آستان قدس رضوی شدند 

آســتان: مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در کرمان گفت: 2۳ جلسه 
فعال قرآن توسط خادمیاران رضوی شهرستان ارزوئیه این استان برای طرح احیای 

جلسات سنتی قرآن آستان قدس رضوی انتخاب و معرفی شدند.
به گزارش آستان نیوز از کرمان، سیدحسین صابری با اشاره به اینکه مرکز قرآن کریم 
آســتان قدس رضوی طرح احیا، ساماندهی و راه اندازی جلسات سنتی قرآن کریم 
رضوی را در کشــور اجرا می کند، گفت: با توجه به ظرفیت باالی شهرستان ارزوئیه 
در برگزاری جلســات قرآن با همکاری نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان عالوه 
بر شناســایی و ساماندهی جلسات قرآن در شهرستان جلسات تخصصی آموزشی، 
روخوانی، روان خوانی و تجوید قرآن کریم نیز احیا شــد.وی شناسایی و ساماندهی 
جلســات فعال در کشور با توجه به ظرفیت های موجود، راه اندازی جلسات جدید و 

حمایت از جلسات سنتی قرآن کریم را از جمله اهداف اجرای این طرح برشمرد.
به گفته مدیر نمایندگی آســتان قدس، 2۳جلسه فعال عمومی قرآن از شهرستان 
ارزوئیه به نمایندگی آســتان قــدس رضوی در کرمان معرفــی و ضمن برگزاری 
نشست های هم اندیشــی با آن ها، هدایای متبرک آستان قدس نیز به همت کانون 

مرکزی خادمیاری شهرستان ارزوئیه به آن ها اهدا شد.

 باغات پسته کشت و صنعت سرخس
به سامانه آبیاری کم فشار مجهز می شود

آستان: مدیر کشت و صنعت سرخس 
رضوی  کشاورزی  شرکت  زیرمجموعه 
گفت: در ســال آینده بخشی از باغات 
پسته این کشــت و صنعت به سامانه 

آبیاری کم فشار مجهز می شود.
حســین عرب  محمدی گفت: آبیاری 
باغات پســته کشت و صنعت سرخس 

در حال حاضر به روش ســنتی و غرقابی انجام شده که هم اکنون اقدامات اولیه 
همچون نقشه برداری و طراحی برای اجرای سامانه آبیاری کم فشار صورت گرفته 

است.
وی ادامه داد: کشــت و صنعت ســرخس 194 هکتار باغ پسته شامل باغ های 
رضوی، فرودگاه و جنگل دارد که در فاز نخست قرار است سامانه آبیاری مذکور 

در باغ جنگل و به مرور در مجموع هر سه باغ مجموعه پیاده سازی و اجرا شود.
مدیر کشــت و صنعت سرخس درباره مزایای سامانه آبیاری تحت فشار تصریح 
کرد: این سامانه مزایایی همچون مدیریت منابع آبی، کاهش مدار آبیاری، مصرف 

بهینه و کاهش میزان مصرف آب را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: جلوگیری از رشد علف های هرز و افزایش راندمان تولید محصول 

نیز از دیگر ویژگی های سامانه آبیاری کم فشار در باغات پسته به شمار می رود.
عرب محمدی با اشــاره به مشــکالت پیش روی پســته کاران در این منطقه 
خاطرنشان کرد: افزایش تدریجی شوری و EC آب های زیرزمینی و همین  طور 

کاهش کیفی آب از جمله مشکالت پسته کاران سرخس است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه می توان تغییرات شدید اقلیمی را یکی دیگر از مهم ترین 

مشکالت در مناطق پسته کاری عنوان کرد.
عرب محمدی گرده افشــانی مصنوعی به صورت جمع آوری گرده از جنگل  های 
پسته به صورت هر ساله را یکی از فعالیت های کشت و صنعت سرخس با هدف 
جلوگیــری و کاهش پوکی و همچنین افزایــش عملکرد محصول تولیدی این 

مجموعه اعالم کرد.
مدیر کشت و صنعت سرخس ادامه داد: در خصوص تنش های محیطی از جمله 
گرمازدگی نیز در اوایل رشد نطفه که زمان پوک شدن محصول است، معموالً از 
طریق تغذیه درختان با عناصر ماکرو و میکرو به صورت محلول پاشی تا حدودی 

خسارت گرمازدگی را می توان کاهش داد.

 آستان  سرپرست معاونت محرومیت زدایی 
امام  آستان قدس رضوی گفت: خادمیاران 
زلزله زده  مناطق  بازسازی  پایان  تا  رضا)ع( 

در کنار مردم شهرستان میانه خواهند بود.
به دنبال وقــوع زلزله صبــح جمعه در 
مناطق شمال غربی کشور، حجت االسالم 
والمســلمین مروی، تولیت آستان قدس 
رضــوی برای بســیج امکانــات و اعزام 
خادمیاران آستان قدس رضوی به مناطق 
زلزله زدگان  به  و خدمت رسانی  زلزله زده 

دستوراتی صادر کرد.
محرومیت زدایی  معاونــت  سرپرســت 
آســتان قدس رضوی که بــرای بازدید 
از مناطق زلزله زده به شهرســتان میانه 
رفته، در گفت وگو بــا خبرنگاران افزود: 
زلزله دست اندرکاران  نخست  ساعات  از 
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
آذربایجان شــرقی به همراه خادمیاران 
مستقر در آن منطقه به مناطق زلزله زده 
به ویژه شهرســتان میانه اعزام شدند تا 
در ارائــه کمک های اولیه به زلزله زدگان 

به سایر نهادها کمک کنند.
حامد صادقی گفــت: خادمیاران رضوی 
به همراه ســایر نهادهای امدادرسان در 
حال آواربــرداری، دفن احشــام از بین 
رفته، تأمین نیازهــای غذایی و دارویی، 
ارائه کمک های فوریتــی به زلزله زدگان 
و تأمیــن نیازهای گرمایشــی آنان برای 

اسکان موقت هستند.
سرپرســت معاونــت محرومیت زدایــی 
آســتان قدس رضوی افزود: در روزهای 
نخســت پس از حادثه عمده کمک هایی 
که می توان به آســیب دیدگان ارائه داد 
در حــد تأمین نیازهای غذایی و دارویی، 

اسکان موقت و آواربرداری است.
صادقــی گفت: پــس از اقدامــات اولیه 
زلزله،  از  به خسارت دیدگان  امدادرسانی 
آســتان قدس رضــوی آمادگــی اعزام 
تیم های امدادی خادمیاران در حوزه های 

درمانی، فنی و تأسیساتی را دارد.
محرومیت زدایی  معاونــت  سرپرســت 
آســتان قدس رضوی پــس از بازدید از 
مناطق زلزله زده روستای ورنکش میانه، 
از  ضمن تســلیت درگذشــت تعدادی 
هموطنان در زلزله آذربایجان شــرقی، 
دســتور تولیت آســتان قــدس رضوی 
مبنی بــر در اختیار گذاشــتن امکانات 
این آســتان مقــدس بــرای کمک به 
زلزله زدگان آذربایجان شــرقی را یادآور 

شــد و اظهار کرد: از ســاعات ابتدایی، 
دفتر آستان قدس رضوی در آذربایجان 
شرقی در صحنه امدادی حضور و اعزام 

نیرو داشت.
وی بــا بیــان اینکــه در روز نخســت، 
کمک هــای نخســتین را بــه ورنکش 
آستان  نیروهای  افزود:  فرستادیم،  میانه 
قدس که در ســر صحنــه حاضر بودند، 
زلزله زدگان  نیازهــای  از  را  برآوردهایی 
اعالم کردند که پــس از جمع بندی، به 

سرعت نســبت به تأمین و ارسال اقالم 
اقدام خواهیم کرد.

سرپرســت معاونــت محرومیت زدایــی 
آســتان قدس رضوی بــا تأکید بر اینکه 
امدادرســانی بــا حضور همــه نهادهای 
متولی بــه خوبی در حال انجام اســت، 
گفــت: آنچه برآورد من اســت، افزایش 
ارسال دستگاه های آواربرداری به منطقه 

است.
صادقی با تأکید بر اینکه باید به سرعت 

دلیــل ســرمای زودرس منطقه،  بــه 
اســکان موقت به اتمام برســد، افزود: 
اســکان موقت این منطقه با ســرمای 

بایــد به صورت  پیش رو 
بازسازی  و  باشد  کانکسی 
به ســرعت آغاز شود که 
نیازمنــد پــای کار بودن 
متولی،  نهادهــای  همــه 

مردم و خیران هستیم.
وی با بیان اینکه آســتان 
در دو حوزه  قدس رضوی 
زلزله زدگان  بــه  می تواند 
یکی  افــزود:  کند،  کمک 
در حوزه کارهــای فوری، 
موقت  اســکان  و  امدادی 
چادری و کانکسی است و 
فوری  برنامه ریزی  دیگری 
مناطق  این  بازسازی  برای 
اســت که با تشکیل ستاد 

بحران شهرســتان، حوزه کاری آســتان 
مشــخص شــده و کار به ســرعت آغاز 
می شود تا دغدغه مردم این منطقه را به 

نوبه خود کاهش دهیم.
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان 
قدس رضــوی در پایان گفت: خادمان و 
خادمیاران آستان قدس تا پایان بازسازی 

در کنار زلزله زدگان خواهند بود.

پس از اقدامات 
اولیه امدادرسانی 

به خسارت دیدگان 
از زلزله، آستان 

قدس رضوی 
آمادگی اعزام 

تیم های امدادی 
خادمیاران در 

حوزه های درمانی، 
فنی و تأسیساتی 

را دارد

بــــــــرش

اهدای یک هزار بخاری برقی و 6 هزار متر کف پوش توسط آستان قدس به زلزله زدگان

 انتظامــات صحن غدیر، بــرای نظم دادن کنار مردم آذربایجان تا پایان بازسازی می مانیم
به صف های نماز مغرب و عشــا ضعیف عمل 

می کنند. لطفاً رسیدگی بفرمایید.
09900009629

برای دومین بار رنگ ماشــین اینجانب از 
ریزش آب از ســقف پارکینگ شــماره یک 
آســیب دیده است. با وجود تذکرات پیامکی 
هیچ اقدامی برای جلوگیــری از ریزش این 

مایعات نشده است. 
09150005784

 خواهشمند است در خصوص برگزاری 
حلقه هــای معرفت در برخــی از رواق های 
متبرکه تجدیدنظر کنیــد تا مزاحم زیارت 
زائرانی که پس از چند ســال برای زیارت 

مشرف می شوند، نشود.
09380008849

 لطفاً چادری با سایز مناسب به خانم ها 
به خصوص زائران خارجی داده شود، چون 

عموماً چادرها بلندتر است.
09150008718

تدریس رایگان خادمیاران 
رضوی در مناطق محروم کرمان

آستان: مدیــر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان کرمــان از تدریس رایگان 
خادمیاران معلم رضوی در روستاهای جنوب 

این استان خبر داد.
سیدحسین صابری در گفت وگو با آستان نیوز 
گفت: انجام این اقدام در نخســتین جلســه 
رسمی هم اندیشی خادمیاران کانون تخصصی 
تعلیم و تربیت در شهرستان جیرفت با حضور 
کارشناسان آموزشی شهرستان های جیرفت، 
عنبرآباد و همچنین رئیــس اداره آموزش و 
پرورش عنبرآباد برای مناطق وسیع اما محروم 

در جنوب کرمان مقرر شد.
وی تعلیم و تربیت را شاخه ای از فعالیت های 
مختلــف  عرصه هــای  در  خادمیــاران 
محرومیت زدایی دانســت و گفت: خادمیاران 
کانون تخصصی تعلیم و تربیت شناسایی و تا 

دو روز آینده ساماندهی می شوند.
به گفته وی، کار خادمیاران با تدریس رایگان 
دروس پایه)ریاضی، علوم، عربی، زبان، شیمی 
و فیزیک( برای دو مقطع دوره متوســطه اول 
و دوم در قالــب طــرح مدرســان رضوی در 
روســتاهای دو شهرستان جیرفت و عنبرآباد 
آغاز می شود.مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان کرمان با تأکید بر مشارکت و 
همراهی معلمان در اداره آموزش و پرورش دو 
شهرستان برای اجرای این طرح، گفت: برای 
اجرای طرح مدرسان رضوی عالوه بر شناسایی 
مدارس روســتاهای آسیب پذیر دانش آموزان 
بی سرپرست، بدسرپرســت، کم بضاعت و یا 
بی بضاعــت نیز به کانــون تخصصی تعلیم و 
تربیت معرفی و اعالم نیاز می شود تا خدمات 
ارزنده آموزشــی و تربیتی بــا حفظ کرامت 

دانش آموزان در مناطق محروم ارائه شود.
صابری تصریح کرد: طرح رایگان مدرســان 
رضــوی می تواند بــرای روســتاهای اطراف 
شهرستان جیرفت با دانش آموزان خوش ذوق 
و بااســتعدادی که ممکن است به هر دلیلی 
نتوانند از کالس های فوق برنامه و یا کالس های 

تقویتی استفاده کنند، برگزار شود.

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: معاون فرهنگــی نمایندگی آستان قدس رضوی 
در خراســان جنوبی گفت: روزانه یک هزار زائر پاکستانی 
در مســیر بازگشت از مراســم پیاده روی اربعین و مشهد 
مقدس در روســتای نوفرست و یک هزار نفر هم در شهر 
خضری در موکب های خادمیاران رضوی اســتان خراسان 

پذیرایی می شوند. جنوبی 
قاسم قاســمی به خبرنگار ما گفت: امسال زائران پاکستانی 
بــرای حضــور در عتبــات عالیات و بازگشــت بــه وطن، 
استان های خراســان جنوبی و رضوی را انتخاب کرده اند و 
پس از بازگشــت از این مراســم تا روز 28 صفر را در بارگاه 
امام رضا)ع( سپری کرده اند و هم اکنون همچنان در مسیر 
برگشــت آســتان قدس رضوی با برپایی موکــب از آن ها 

پذیرایی و استقبال می کند.
معاون فرهنگی نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه استقبال خادمیاران رضوی از زائران 

پاکستانی از 11 آبان آغاز و به مدت 10 روز ادامه دارد، افزود: 
روزانه یک هزار زائر پاکســتانی در مسیر بازگشت از مراسم 
 پیاده روی اربعین و مشــهد مقدس در روستای نوفرست و

یک هزار نفر هم در شــهر خضری در موکب های اســتان 
خراسان جنوبی پذیرایی می شوند.

معاون فرهنگی نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان 
جنوبی گفت: در ایام پذیرایی از زائران پاکستانی در خراسان 
جنوبی از مبلغان پاکستانی به زبان اردو دعوت به عمل آمده 
که در همین راستا، چهار مبلغ از قم به استان اعزام شدند و در 
 این مدت مبلغان به کار تبلیغ، بیان احکام، ارائه زندگی نامه 

امام رضا)ع( و حل مشکالت زائران می پردازند.
قاســمی بیان کرد: برپایــی موکب ها و پذیرایــی از زائران 
پاکستانی به همت آستان قدس و خیران بوده است و غذای 
زائران پاکستانی هم به ذائقه زائران پاکستانی طبخ و توزیع 

می شود.

وی از توزیع 8هزار بروشــور توسط خادمیاران رضوی بین 
زائران پاکستانی به زبان اردو در خصوص زندگی نامه، سیره 
عملــی و چهل حدیث امام رضا)ع( بــه همراه تبرکات امام 
رضا)ع( خبر داد و گفت: امســال یک هزار و 700 اتوبوس 
یعنی حدود 80 هزار زائر پاکستانی به سمت کربالی معلی 
حرکت کرده اند که بازگشت 90 درصد این زائران از خراسان 

جنوبی انجام می شود.

پذیرایی روزانه از ۲ هزار زائر پاکستانی در خراسان جنوبی
معاون فرهنگی نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی خبر داد

گزارش خبری

خبر

 روایت 30 داستان از شفایافتگان حرم رضوی 
در کتاب »آواز آسمانی عشق«

آستان: حمید رضا سهیلی در حاشــیه برگــزاری جشن امضای کتاب »آواز 
آسمانی عشق« در نمایشــگاه بین المللی کتاب مشهد گفت: این اثر شامل 
مجموعــه ای از روایت های افراد شــفایافته در حرم امام رضــا)ع( به همراه 

مستندات شاهدان عینی واقعه است.
حمید رضا سهیلی در حاشیه این مراسم گفت: کتاب »آواز آسمانی عشق«، 
چهارمین جلد از مجموعه »قصه های رضوی« است که در این اثر ۳0 داستان 
از افراد شفایافته به همراه اسناد، مدارک، تاریخ و ساعت دقیق شفا یافتن در 

حرم امام رضا)ع( و همچنین مستندات شاهدان عینی واقعه آمده است.
وی ادامه داد: »بوی بهشــت«، »شــفایافتگان« و »کسی که مثل هیچ  کس 
نیست« از دیگر کتاب های قصه های رضوی با این مضمون است و همچنین 
»شهد شیرین شفا« عنوان کتابی جدید از مجموعه قصه های رضوی در دست 

ویراستاری است که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
این نویســنده و کارگردان تئاتر افزود: کتاب »بوی بهشت« و »شفایافتگان« 
شــامل داستان های مســتند از شــفایافتگان حرم رضوی با استقبال خوب 

مخاطبان به تازگی به ترتیب به چاپ ششم و چاپ چهارم رسیده اند.
سهیلی با اشاره به اینکه نگارش آثاری در موضوع امام رضا)ع( و شفایافتگان 
حــرم رضوی توفیقی از جانب حضرت رضا)ع( بــه او بود که در نگارش این 
اثر سعی شــده با تک تک شفایافتگان در شهرهای مختلف گفت وگو شده و 
روایت ها به گونه ای زیبا توصیف شود، یادآور شد: کتاب »آواز آسمانی عشق« 
شــرح کوچکی از شیدایی باورمندان به شفا و چگونگی رویدادی است که بر 

آنان واقع شده است.

عمل به وعده ها
در بازدید سرپرست معاونت محرومیت زدایی 
آســتان قدس رضوی از مناطق زلزله زده 
آذربایجان شرقی یک هزار دستگاه بخاری 
برقــی و 6هزار متر کفپوش به زلزله زدگان 

این منطقه اهدا شد.
در راستای دستور حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی، تولیت آســتان قدس رضوی 
مبنی بر کمک رســانی به مــردم زلزله زده 
آذربایجان شرقی، حامد صادقی، سرپرست 
معاونت محرومیت زدایی این آستان مقدس 
در ایــن مناطق حضور یافت و از نزدیک با 

مردم آسیب دیده گفت وگو کرد.
پس از این بازدید و شناسایی نیازهای 

آســیب دیدگان یــک هزار دســتگاه 
بخــاری برقی و 6هزار متــر کفپوش 
برای اســتفاده در کف چادرها توسط 
آستان قدس  معاونت محرومیت زدایی 
اهدا  به زلزلــه زدگان  تأمین و  رضوی 

شد.
همچنین توسط معاونت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی ماشین آالت راه سازی 
برای آواربــرداری در این مناطق تأمین 
شــد.دیدار با خانواده هــای داغدیده این 
ســانحه از دیگر برنامه های سرپرســت 
معاونت محرومیت زدایی آســتان قدس 

رضوی بود.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

»آگهی مزایده اقالم مستعمل، ضایعاتی و مازاد«
 شرکت نان قدس رضوی در نظر دارد اقالم مستعمل، ضایعاتی و مازاد بشرح زیر 

را از طری��ق مزایده بفروش برس��اند، از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت بازدید و دریافت 
فرم شرکت در مزایده از تاریخ 98/08/18 لغایت 98/08/25 در ساعات اداری به آدرس شرکت: 

مشهد- ابتدای بزرگراه آسیایی- جنب میدان بزرگ قائم مراجعه نمایند.
س��ایت                                                                                      ب��ه  می توانی��د  مربوط��ه  ف��رم  دریاف��ت  و  بیش��تر  اطالع��ات  کس��ب  جه��ت  ضمن��ًا 

WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه فرمایید.
1. کیسه آردی و شکری سالم و ضایعاتی                    2. سطل پالستیکی 10-20-30 کیلوگرمی

3. ضایعات کارتن و انوع کارتن سالم و تخم مرغ      4. بشکه 220 لیتری پالستیکی و آهنی
5. ضایعات آلومینیوم- استیل- آهن- الستیک      6. ضایعات پالستیک و سبد شکسته و الک

7. ضایعات نان و کیک                                                 8. روغن سوخته نباتی
9. گالن 20-30 لیتری                                                 10. حلب 17 کیلویی سالم و ضایعاتی

11. شانه تخم مرغ                                                        12. ماشین آالت و اقالم فنی
13. پالت چوبی ضایعات و سالم                                 14. سلوفان رولی و ضایعات سلوفان

15. سنگ سفید و کاشی                                            16. بوبین سلوفان
 شرکت سهامی خاص نان قدس رضوی
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 برگزاری جشن هفته وحدت 
با حضور دانشجویان خارجی 
اهل سنت در دانشگاه تهران

قدس: جشــن بزرگ هفته وحــدت با حضور 
حجت االسالم حسین حلوائیان و ماموستا مالقادر 
قادری، امام جمعه اهل ســنت شهرستان پاوه و 
جمعی از دانشجویان خارجی اهل سنت در تهران 

برگزار می شود.
جشــن والدت پیامبر)ص( و بزرگداشت هفته 
وحدت با حضور دانشجویان مسلمان خارجی و 
اهل سنت با همت کانون قرآن و عترت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران برگزار می شود. در این مراسم 
حجت االسالم حسین حلوائیان و ماموستا مالقادر 
قادری امام جمعه اهل ســنت شهرســتان پاوه 
برای حاضران ســخنرانی و مهدی دردشتیان به 
مولودی خوانی در وصف رسول اهلل)ص( می پردازد.

قرائت قرآن توسط استاد احمد ابوالقاسمی، اجرای 
گروه تئاتر تجربه و قرعه کشی و اهدای جوایز به 
حاضران از جمله برنامه های بزرگداشــت هفته 
وحدت اســت.این برنامه سه شنبه ۲۱ آبان ماه از 
ساعت ۱۴:۳۰ در تاالر ابن سینا دانشکده پزشکی 

واقع در خیابان پورسینا برگزار می شود.

 برگزاری هشتمین 
 محفل قرآنی ربیع القلوب 
aدر شب میالد پیامبر

فارس: هشتمین محفل قرآنی ربیع القلوب شب 
میالد پیامبر)ص( در مسجد امام خمینی)ره( بازار 
تهران برگزار می شــود.در این محفل سید جواد 
حســینی، دارنده عنوان نخســت مســابقات 
بین المللی قرآن کریم به تالوت قرآن می پردازد. 
همچنین مدیحه سرایی و تالوت قاریان جوان از 
دیگر برنامه های این محفل اســت. این برنامه با 
همت دارالقرآن مســجد جامع امام خمینی)ره( 
بــه صورت ماهانه برگــزار و در آن قاریان ممتاز 
و بین المللی قــرآن کریم به همراه قاریان جوان 
و گروه های برتر مدیحه ســرایی به اجرای برنامه 
می پردازند.عالقه مندان می توانند پنجشنبه ۲۳ 
آبان ماه از نماز ظهر و عصر باحضور در مســجد 
جامع امام خمینی)ره( واقــع در بازار تهران در 
این محفــل نورانی حضور پیــدا کنند.تاکنون 
قاریانی چون احمد ابوالقاسمی، کریم منصوری، 
محمد رضا پورزرگری، رحیم خاکی، محمد حسین 
سبز علی، محمد حسین سعیدیان و جعفر فردی 
بــه همراه قاریــان جــوان و گروه های مختلف 
مدیحه سرایی در محفل ربیع القلوب به تالوت و 

اجرای برنامه پرداخته اند.

خبر

قدس: نشســت خبری آیت اهلل اراکی، دبیرکل مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی درباره »سی و سومین 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی« صبح دیروز در 
موزه شــهدا برگزار شد. وی در این نشست از حضور 
پررنــگ زنان، جوانــان و دانشــجویان در کنفرانس 

وحدت امسال خبر داد.

 گفتمان تکفیر شکست خورده است
آیــت اهلل اراکــی گفت: ســی و ســومین کنفرانس 
بین المللی وحدت امروز در حالی برگزار می شــود که 
جریان وحدت امروزه در جهان اســالم، جریان غالب 
و پیروز اســت و ما می توانیم ادعــا کنیم جمهوری 
اســالمی ایران، مرکز اصلی وحدت جهان اســالم به 
رهبری آیت اهلل خامنه ای و نهادهای نظام موفق شده 
در برابر جریان تکفیر پیروز شــود. جمهوری اسالمی 
ایران و رهبر معظم آن توانســتند کل جریان تکفیر 
را از میدان خــارج کنند. ما امــروز می توانیم اعالم 
کنیــم گفتمان تکفیر، یک گفتمان شکســت خورده 
است و دیگر نیازی نیست برای مقابله با تکفیر تالش 
کنیم که نشــان دهیم تکفیر، خالف وجدان بشــری 
اســت. امروز جریان وحدت فقط یک جریان شعاری 
نیســت، بلکه در سراسر اســالم یک جریان عینی و 
میدانی است و ما با شکل گیری جبهه مقاومت شاهد 
شــکل گیری جریــان عینی، میدانی و با اســتقامت 
هستیم. جریان مقاومت امروز در میان جوانان اسالم 

دارای گسترده ترین پایگاه است.

 حضور ۳۵۰ نفر از ۹۰ کشور در کنفرانس وحدت
دبیــرکل مجمع جهانــی تقریب مذاهب اســالمی 
افــزود: آمریکا اگر بخواهد، می تواند امتحان کند و به 
عربســتان بگوید به ما اجازه دهند که فراخوان دهیم 
تا جوانان مقاومت در مکه گرد هم بیایند. ما مطمئن 
هســتیم که میلیون ها جوان پرشور طرفدار مقاومت، 
وحــدت و یکپارچکی، یکصــدا گرد هــم می آیند. 
ما امــروز ادعا می کنیم یک دریــای نهفته زیر پرده 
حکام مســلط در جهان اسالم قرار دارد که به زودی 
یک روز این دریا به تالطم درمی آید. ســی و سومین 
کنفرانــس بین المللی وحدت، نمــادی از این دریای 
خروشــان اســت. بخش عظیمی از شرکت کنندگان 
امســال در کنفرانس وحدت، اقشار جوان هستند به 
طوری کــه ما از بیش از ۴۰ کشــور، جوانانی داریم 
که در ایــن کنفرانس حضور می یابنــد. ما معتقدیم 
برپایی کنفرانس در شــرایط تحریم و سختی که بر 
ایران تحمیل شده، می تواند ثابت کند تحریم ها بی اثر 

است و نتوانسته ایران را به انزوا بکشاند. در کنفرانس 
امســال ۳۵۰ نفر از ۹۰ کشور اسالمی و غیراسالمی 
حضور دارند؛ از شــخصیت های سیاســی برجســته 
گرفته تا هنرمندان و اقشار مختلف جامعه. میهمانان 
امسال ما بیش از هر سال دیگری اصرار بر حضور در 

کنفرانس داشتند.

 تأسیس نهادهای تقریبی در سایر کشورها
وی ادامه داد: در هشــت ســال گذشــته بیش از ۵۰۰ 
کنفرانس محلی و بین المللی در کشورهای مختلفی از 
جمله تونس، مالزی، پاکستان، لبنان و... برگزار کردیم. 
همچنین در کشــور مصر مرکز وحدت اســالمی و در 
بسیاری از کشورها هم نهادهای تقریبی راه اندازی کردیم 
یا اگر نهاد تقریبی داشتند که فعال نبود، فعالشان کردیم. 
در این زمینه بســیاری از مراجع حوزه علمیه هم وارد 
این عرصه شدند. فعال ســازی دانشگاه مذاهب از دیگر 
فعالیت های این سال های ماست؛ به طوری که شعبه های 
این دانشگاه را به هفت واحد افزایش دادیم. به طور کلی، 
در هیچ نقطه ای از جهان اسالم نبود که فعالیتی در حوزه 
وحدت نداشته باشیم. تالش کردیم از امکانات محدودی 

که در اختیار داشتیم، بیشترین استفاده را ببریم.

 حضور پررنگ زنان، جوانان و دانشجویان 
در کنفرانس وحدت امسال

دبیــرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی در 
پایان بیان کرد: کنفرانس امسال به نسبت کنفرانس  
ســال های گذشــته، چند وجه تمایز دارد؛ اول آنکه 
موضــوع مقاومت، وحدت جهان اســالم، فلســطین 
و مســجداالقصی، محور اصلی کنفرانس امســال و 

کمیسیون های آن است. 
دوم نســبت به سال های پیش، حضور زنان پررنگ تر 
است؛ همچنین تعداد جوانان و دانشجویان هم امسال 

بیشتر است.
در ادامه این نشست خبری محمد دلبری، رئیس ستاد 
اجرایی کنفرانس وحدت گفت: ستاد اجرایی کنفرانس 
وحدت از ابتدای ســال ۹۸ کار خــود را آغاز کرد. در 
طول این مدت، هفت کمیته تشــکیل داده و جلسات 
مختلفــی را برای بهتر برگزار شــدن کنفرانس برگزار 
کردیم. عالوه بر این، چهار کمیســیون و ۱۶ نشســت 
تخصصی و اتحادیه در کنفرانس امسال خواهیم داشت؛ 
همچنین ۶۰ مقاله به دســت هیئــت علمی کنفرانس 
رســید که با مجوز وزارت علوم در نشــریات علمی ـ 

پژوهشی چاپ می شود.

 عناوین روزهای هفته وحدت
رئیس ســتاد اجرایی کنفرانس وحــدت در ادامه به 
نام گذاری روزهای هفته وحدت اشــاره کرد و توضیح 
داد: امســال برای هر روز هفته وحدت عنوانی را در 

نظر گرفتیم که عبارت است از:
روز شــنبه ۱۸ آبان  مصادف بــا ۱۱ ربیع االول روز 

وحدت اسالمی، رسالت رسانه ها، علما و نخبگان
یکشنبه ۱۹ آبان  مصادف با ۱۲ ربیع االول روز تمدن 

نوین اسالمی، هویت اسالمی و خودشکوفایی
دوشــنبه ۲۰ آبان  مصــادف با ۱۳ ربیــع االول روز 
تشــکل های مردم نهاد، زنان و جوانان، پیشــگامان 

تقریب
سه شنبه ۲۱ آبان  مصادف با ۱۴ 
ربیع االول روز ایثار، شــهادت 
برابر  و مقاومــت اســالمی در 

استکبار جهانی
چهارشــنبه ۲۲ آبــان  مصادف 
بــا ۱۵ ربیــع االول روز امــام 
راحل)ره( و مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( پرچمداران امت 

واحده
پنجشــنبه ۲۳ آبان  مصادف با 
۱۶ ربیع االول روز وحدت امت 

در دفاع از مسجد االقصی
جمعــه ۲۴ آبــان  مصــادف با 
پیامبــر  روز  االول  ربیــع   ۱۷

اعظم)ص( خورشید هدایت و منادی وحدت.

 برنامه های کنفرانس سی و سوم
وی افزود: مراســم افتتاحیه کنفرانس وحدت امسال 
پنجشــنبه، ۲۳ آبان ماه ســاعت ۹ صبــح با حضور 
رئیس جمهــور در ســالن اجالس برگزار می شــود. 
بعدازظهر همان روز هم در هتل آزادی کمیسیون ها 
تشــکیل شده و پنجشــنبه شــب هم جشن میالد 
بــا همکاری بنیاد صلوات و مجمع تقریب در ســالن 
اجالس برپا می شــود. جمعه، ۲۴ آبان دیدار با رهبر 
معظم انقالب و شــرکت در نماز جمعــه را خواهیم 
داشــت. صبح شــنبه، ۲۵ آبان ادامه کمیســیون ها 
و بعدازظهر هم پس از نماز مغرب و عشــا، مراســم 
اختتامیه در ســالن همایش های صدا و سیما برگزار 
می شــود. ورود میهمانان کنفرانس از روز چهارشنبه، 
۲۲ آبــان آغاز شــده و عصر همــان روز هم پس از 
خواندن نماز مغرب و عشــا، در مرقد امام)ره( مراسم 

تجدید میثاق میهمانان را خواهیم داشت.

آیت اهلل اراکی برنامه های سی و سومین کنفرانس وحدت اسالمی را تشریح کرد

گفتمان تکفیر شکست خورده است

 در کنفرانس 
امسال ۳۵۰ نفر از 
۹۰ کشور اسالمی 

و غیراسالمی 
حضور دارند؛ از 

شخصیت های 
سیاسی برجسته 

گرفته تا هنرمندان 
و اقشار مختلف 

جامعه

بــــــرش

  شعر جواد محمدزمانی درباره سهل انگاران عرصه وحدت

بهوشباش!بهانکاراینبرادریاند
حجت االســالم جواد محمدزمانی در شــعر تازه 
خود با رویکردی اعتراضی، دیدگاه های مخالفان و 
منکران وحدت اســالمی را نقد و از آنان به عنوان 
»سهل انگاران عرصه وحدت« یاد کرده است. این 
شعر روز گذشته برای نخستین بار در خبرگزاری 

فارس منتشر شد که بازنشر آن را می خوانید:

سخن ز حبل الهی و بانگ »و اعتصمو«ست
حقیقتی که هدایت، همیشه زنده به اوست

حقیقتی که همه انبیا از آن گفتند
به امت خود از آن چشمه روان گفتند

حقیقتی که از آن، طاعتی فراتر نیست
حقیقتی که اساس شریعت نبوی است

برادریم همه، در پناه پیغمبر
کدام نعمت از این نعمت است باالتر؟

به اسب همدلی، آفاق صبح را طی کن
به رسم حق، شتر اختالف را پی کن

نزاع و تفرقه، آغاز شرک و کافری است
که اختالف بشر، آرزوی سامری است

اگر که خواهی از آن ذات، رحمتی ازلی
برای وحدت امت بکوش مثل علی

علی ستاره صبرش، شبی افول نداشت
و حرف های عجوالنه را قبول نداشت

علی پس از جمل آیا پی قیام گرفت؟
مگر ز همسر پیغمبر انتقام گرفت؟

علی اگر چه به سینه بسی جراحت داشت
در ازدحام صفوف نماز شرکت داشت

علی به حبل خدا اتصال را می خواست
به جان وصله کفشش، وصال را می خواست

علی کجا سر بازار ظلم، حجره گرفت؟
مقدسات که را یک به یک به سخره گرفت؟

علی که در سخنش لحن ناگوار نبود
علی که اهل سخن های نیشدار نبود

علی خلیفه شد اما گذشت از فدکش
گذشت از حق دیرینه اش، خدا کمکش!

علی مرید چنین تندخو نمی خواهد
علی مدافع بی چشم و رو نمی خواهد

علی نگفت به احیای خیر صدمه زنند
به نام غیرت شیعی، به غیر صدمه زنند

علی نگفت و به نام علی چه ها گفتند
به جان حضرت او یک به یک خطا گفتند

ببین که نام علی بر لب چه سلسله ای است
ببین که بین علی های ما چه فاصله ای است!

بسا مرید علی اند و کارشان شوم است
علی هنوز در این روزگار مظلوم است

جنایتی است به نام علی جفا کردن
زبان به یاوه و حرف سخیف وا کردن

جنایتی است جهان را به چوب خود راندن
هر آنکه گفت ز وحدت خلیفه ای خواندن!

هر آنکه گفت ز وحدت منافقش خواندن
برای َهدم برائت، موافقش خواندن

برادرم، نشوی بدسرشت، آلوده
مکن زبان به سخن های زشت، آلوده

کجا کس از طمع خام، شیعه خواهد شد؟
کجا به یاوه و دشنام شیعه خواهد شد؟

بهوش باش که طرد و تنش برائت نیست
اسائه ادب و سرزنش برائت نیست

بهوش باش به انکار این برادری اند
جماعتی که بدهکار این برادری اند

بهوش باش که مقهور دشمنان نشوی
به بانگ تفرقه، مزدور دشمنان نشوی

بدان که تفرقه افکن اسیر دشمن ماست
بداند او چه نداند! اجیر دشمن ماست

برادر! این دل پر زخم را مداوا کن
بیا به خاطر موال کمی مدارا کن

برادرم، سخن از اتحاد باطل نیست
چنان که روزه و حج و جهاد باطل نیست

اگر میان من و تو هنوز مهر و وفاست
به نص آیه »المؤمنون اخوه« به پاست

برادر! آن نفس مهرپروری چه شده است؟
به من بگو که حقوق برادری چه شده است؟

چه شد که بانگ به صلح و صفا زدن عار است؟
تو را به نام برادر صدا زدن عار است؟

بگو به امت پیغمبر این سخن دائم:
روایت است که »المسلم اخ المسلم«

من از شنیدن حرف خالف بیزارم
از این دو دستگی و اختالف بیزارم

از آن بترس که خوبان پی ستم افتند
برادران مسلمان به جان هم افتند

به افتراق زمان، افترا به هم بزنند
به نام حق علی، پشت پا به هم بزنند

بترس، صید تو این بار در دل حرم است
که عرض و مال و دم مؤمن است و محترم است

چنان مگو که کالمت به خصم، خانه دهد
به دست ظالم تکفیریان بهانه دهد

سکوت کن، نه سکوتی که گوشه گیر شوی
به دست ظالم جبر زمان اسیر شوی!

نه هر که اهل سکوت است بی گمان خفته است
که در سکوت هزاران هزار ناگفته است

برادرم، سحری با دلم موافق باش
بیا و پیرو راه امام صادق باش

که بر فضیلت او دست مدعا نرسد
»به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد«

که پیروان شریعت، شهید اخالقش
هزار عالم سنی، مرید اخالقش

چنان که یکدله فرمود آن رسول وفاق:
م َمکارَِم االخالق« »بُِعثُت« تا که »اُتَمِّ

شعر

  نویسنده کتاب »اندیشه اصالح و راهبرد وحدت و همبستگی در جهان اسالم« در گفت و گو با قدس:

توسعهکشورهایاسالمیدرگرووحدتاست
 معارف/ مریم احمدی شیروان  نزدیک بودن 
تاریخ والدت پیامبر اعظم)ص( در بین روایات شیعه 
و برادران اهل ســنت سبب شد روزهای بین ۱۲ تا 
۱۷ربیــع االول به عنوان هفته وحدت اعالم شــود. 
هفته ای برای تحکیم وحدت و برادری اســالمی و 
کمک به پیشــبرد انقالب جهانی اسالم. آن هم در 
شرایطی که دشمنان اسالم تمام تالش خود را برای 
مبارزه و مقابله با اسالم به کار بسته اند و آشکارا اعالم 
می کنند »جهان اســالم در قرن بیست و یکم یکی 
از مهم ترین میدان های زورآزمایی سیاست خارجی 

آمریکاست«.
به بهانه این ایام با دکتر ســید احمد موثقی، عضو 
هیئت علمی و اســتاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 
و نویسنده کتاب »اندیشه اصالح و راهبرد وحدت و 
همبستگی در جهان اسالم« که عالوه بر این کتاب، 
تحقیقات بسیاری نیز در زمینه وحدت بین جهان 
اسالم دارد، به گفت وگو پرداختیم که بخشی از آن 

را می خوانید.

 کشورهای اسالمی با مذاکره می توانند 
به وحدت برسند

دکتر ســید احمد موثقی با بیان مشــترکات بین 
مسلمانان می گوید: دین اسالم و پیامبر خاتم)ص(، 
کتاب قرآن واحد که هیچ اختالفی در آسمانی بودن 
آن بین شیعه و ســنی نیست، کعبه که قبله تمام 
مسلمین است و به صورت نمادین در ایام حج خود 
را نشــان می دهد و از ملل، اقوام و فرق مختلف در 
رنگ، نژاد و طبقه های متفاوت این همبستگی دیده 
می شود بخشی از مشــترکات بین تمام مسلمانان 
دنیا هستند. عالوه بر آن وجود دشمنان مشترک و 
مصیبت هایی که بخش هایی از دنیای اسالم و پاره ای 
از بدنه امت اسالمی گرفتار آن شده و رنج می برند نیز 
جزو مشترکات شیعیان و اهل سنت است. به طور 
نمونه ظلم تاریخی که به مردم مظلوم فلسطین در 
این سال ها روا شد و ناراحتی هایی که تمام مردم از 
این ستم ها و جنایات دارند نیز بین تمام مسلمانان 

مشترک است.
او اضافــه می کند: ابعاد اقتصادی و سیاســی هم 
جنبه های دیگــر ضرورت این وحدت هســتند. 
بُعد سیاســی در ادامــه پیوندهــای فرهنگی و 
دینی می تواند تحقق پیــدا کند. به این معنا که 
کشورهای اسالمی با مذاکره و دیپلماسی، به جای 
جنگ و ستیز و دامن زدن به اختالفات و تضادها 

می توانند به وحدت برسند.

این پژوهشــگر اضافه می کند: باید ســعی همه بر 
این باشــد که به هیچ وجه بین کشورهای اسالمی 
جنگ و خشونت وجود نداشته باشد و به جای آن با 
مذاکره، دیپلماسی و گفت وگو به هم نزدیک شده و 
همکاری هایی در سطح بین المللی برای نفی ستم و 

پیشرفت کشورهای اسالمی داشته باشند.

 برای رسیدن به وحدت 
باید از قرآن الهام گرفت

دکتر موثقی در ادامه بیــان می کند: صلح، امنیت 
بین المللی و ارتقای جایگاه ملل مســلمان از طریق 
همکاری ها و تغییر مســالمت آمیز و نهادینه کردن 
نظام سیاســی اقتصــادی بین المللــی عادالنه از 
ضرورت های ایجــاد این وحدت اســت. وحدت و 
همبستگی ای که می تواند آثار مثبتی بر کشورهای 
اســالمی داشته باشــد و به آن ها کمک کند بدون 

داشتن رویکرد جنگ طلبانه در دنیا برتر باشند.
نویســنده کتاب »اندیشه اصالح و راهبرد وحدت 
و همبســتگی در جهان اســالم« عنوان می کند: 
برای رسیدن به این وحدت می توان از قرآن الهام 
گرفت. در تعالیم پیامبر)ص( هم آمده است حتی 
با کفار هم می توانیم در صلح و صفا زندگی کنیم 
وقتی محارب نیســتند. طبق آیــات قرآن، دامنه 
وحدت می تواند فراتر از وحدت شــیعه و سنی و 
شامل وحدت بین پیروان ادیان آسمانی نیز باشد، 
زیرا تمام ادیان، ریشــه های وحیانی و آســمانی 
دارند. وحــدت می تواند باب گفت وگوی تمدن ها 
و پیوند ملل دنیا را تقویت کرده و تقویت صلح و 

امنیت جهانی را در پی داشته باشد.

او توضیح می دهد: اســالم، یهودیت و مســیحیت 
می تواننــد باب گفت وگو، مذاکره و نفی خشــونت 
را با هم داشــته باشــند. فراتر از آن در سطح باالتر 
هم می توانند وحدت جوامع بشــری را اجرا کنند، 
زیــرا مخاطب قرآن، ناس و کل مــردم بوده و تنها 
راه سعادت بشر هم همان عنوان شده است. خدا و 
پیام خدا برای کل بشریت است، پس می تواند همه 
بشریت را دربرگیرد تا دنیا عاری از جنگ بوده و باب 
مســالمت بین آن ها باز شده و آثار و برکات به تمام 
انسان ها برسد. وحدت جامعه بشری به معنای تحقق 
شخصیت کالن اجتماعی است که از طریق تبعیت 

افراد جامعه از اراده راستین الهی شکل می گیرد.

 با نگاه مسالمت جویانه به وحدت می رسیم
دکتــر موثقی یــادآور می شــود: وحــدت در بُعد 
اقتصادی هم مناسبت دارد. اگر کشورهای اسالمی 
باب همکاری هــای اقتصادی را با هــم باز کرده و 
نیازهای یکدیگر را برطــرف کنند، در پیوند با هم 
پروژه های مشترک مالی، بانکداری و تجاری داشته 
و همکاری ها در حوزه اقتصادی را گسترش دهند، 
می توانند از نظر مسائل مالی، تولیدی، اقتصادی، علم 
و فناوری در دنیا رشد کنند. گسترش همکاری های 
اقتصادی، پیمان های اقتصادی و برداشــتن تعرفه 
گمرکات بین کشورهای اسالمی می تواند بنیان های 
تولیدی، صنعتی، اشــتغال، کار، درآمد و رفاه بین 
مســلمانان را تقویت کند. اصالً توسعه کشورهای 

اسالمی در گرو وحدت است.
این استاد دانشــگاه در بیان راهکارهای رسیدن به 
این اهداف نیز خاطرنشــان می کند: دســتیابی به 

این اهداف در شروع به نوع نگاه رهبران کشورهای 
اسالمی، اقشار مختلف مسلمانان و گروه های مرجع و 
علما بستگی دارد. ابتدا باید طرز فکر را تقویت کرده و 
این ایده را ترویج کنیم که اختالفات را در وقت خود 
با مذاکره و گفت وگو بررسی کرده و به آن دامن نزده 

و گسترش ندهیم.
دکتر موثقی با بیان اینکه این کار وابسته به تقویت 
طرز فکر و نگاه مسالمت جویانه است، عنوان می کند: 
طبیعی است که اختالفاتی وجود دارد، اما می شود 
در سطوح مختلف با بینشی جامع االطراف، رویکردی 
اسالمی و الهام از دین خدا به دنبال صلح، مسالمت و 
مدارا بود. باید از تفکر سلفی و بنیادگرا فاصله گرفت. 
البته نباید فراموش کرد گروه های سلفی حتی داعیه 
وحدت مســلمانان را داشته و دارند اما متأسفانه به 
دلیل نداشتن بنیان فلسفی و عقالنی، احساسی عمل 
کرده و خشونت مدار هستند و حتی رویکرد حذفی 
دارند. سرچشمه این تفکر وهابیت بود. آن ها با وجود 
اینکه داعیه وحدت مسلمانان را داشتند اما در عمل 
سمت  گیری آن ها خالف آن بود و نتوانستند وحدت 

ایجاد کنند.

 می توان وحدت را به خارج 
از مرزها صادر کرد

او می گوید: باید از تفکر ســلفی داعشی، تکفیری و 
بنیادگرایی فاصله گرفت زیرا آن ها هیچ نگاه عقالنی، 
مسالمت آمیز و اعتدال جو ندارند و قائل به حذف و 
مطلق اندیش هستند. باید از برخورد فرقه ای، قشری 
بپرهیزیم و نگاهی عقالنی و رحمانی به هم داشته 
باشیم. این نگاه باید ابتدا در داخل تک تک کشورهای 
اسالمی وجود داشته باشد. نمی شود به عنوان شیعه 
از وحدت شــیعه و سنی و وحدت مسلمین جهان 
حرف بزنیم اما خود شیعیان هزار فرقه باشند و بین 

خود آشتی و گفت وگو نداشته باشند.
او در پایان تأکید می کند: برای رســیدن به وحدت 
ابتدا باید در داخل کشــورهای اسالمی هویت ملی 
و انسجام اسالمی شــکل بگیرد. ضمن اینکه هیچ 
تزاحمی بین اسالمی بودن و ناسیونالیسم به معنای 
مثبت آن وجود ندارد. هویت ملی در تضاد با هویت 
اســالمی نیست. باید شیعه، ســنی و طوایف دیگر 
احساس هویت و همبستگی کرده و نظام سیاسی 
را از خــود بدانند. حقوق برابر و برابری همه در برابر 
قانونی که از اســالم گرفته شــده باشد می تواند به 
خارج از مرزها هم صادر شــود و زمینه ایجاد اتحاد 
و همبستگی منطقه ای و فرامنطقه ای را فراهم کند.

گفتوگو
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پرونده وحدتپرونده وحدت

فارس: دبیر اجرایی طرح ملی تــالوت از آغاز دور جدید طرح با 
رویکرد تازه و مشارکت گسترده آستان قدس رضوی در ۲۷ استان 
کشــور خبر داد. نام نویسی از شــرکت کنندگان از ۲۰ آبان  در ۲۷ 

استان آغاز می شود.

 اجرای طرح در دو بخش دختران و پسران
حســین مقدم کیا، دبیر اجرایی طرح ملــی تالوت در گفت وگو با 
فارس با اعالم این خبر گفت: دور جدید طرح در دو بخش پسران 
و دختران و در رده های سنی ۸ تا ۱۴ سال ویژه پسران و ۱۰ تا ۱۵ 

ســال ویژه دختران آغاز می شود. این طرح امسال در ۲۷ استان و 
توسط ۳۳ مؤسسه اجرا خواهد شد.وی درخصوص نحوه نام نویسی 
گفت: عالقه مندان می توانند از طریق ســایت طرح ملی تالوت و 

همین طور اپلیکیشن روبیکا نام نویسی خود را انجام دهند.

 اجرای مرحله اول طرح در دو ترم
مقدم کیا از برگزاری مرحله اول طرح در دو ترم خبر داد و گفت: ترم 
نخست تا پایان بهار و ترم دوم تا پایان تابستان ۹۹ برگزار می شود؛ 
پس از آن برنامه ریزی های بعدی را برای قرآن آموزان انجام می دهیم.

 برگزاری دوره پیش نیاز برای آشنایی نوجوانان و 
خانواده ها با تالوت تقلیدی و طرح

دبیر طرح ملی تالوت از نام نویســی تا اواخر آذر خبر داد و گفت: 
پس از پایان نام نویسی، امسال برای نخستین بار دوره ای به عنوان 
دوره پیش نیاز برای ثبت نام کنندگان برگزار می کنیم که قرآن آموزان 
در آن در ۱۰ جلســه، اصول تالوت تقلیدی و شــیوه حفظ کردن 
آن را یاد می گیرند. دو جلســه هم با خانواده ها داریم تا هم با طرح 
آشنا شــوند و هم اهداف و اصول تقلیدی خوانی را برای کمک به 
بچه ها بیاموزند؛ همچنین در این جلســه ها به خانواده ها آموزش 
داده می شــود در زمان بحران و تغییر صدا که در سنین بلوغ رخ 
می دهد چگونه می توانند فرزندشان را مدیریت کنند. البته نظم و 
برنامه ریزی برای تمرین به همراه بهداشت صوت و حنجره از دیگر 

موارد آموزشی در دوره پیش نیاز است.
وی زمان اســتعدادیابی شــرکت کنندگان را پس از برگزاری دوره 

پیش نیاز دانست و گفت: هدف ما این است که ابتدا شرکت کنندگان 
و خانواده های آن ها را به خوبی توجیه کنیم تا بتوانند با شکوفا کردن 
استعداد فرزند خود، آن را به ظهور و بروز برسانند و پس از آن آزمون 
ورودی و استعدادیابی انجام و ترم اول طرح اواخر آذر  آغاز می شود.

 همکاری گسترده مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی
با طرح ملی تالوت

دبیر طرح ملی تالوت از همکاری گسترده مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضوی با این طرح خبر داد و گفت: این آســتان طرحی به 
عنوان شــباب الرضا را اجرا می کرد که قرار شد با طرح ملی تالوت 
ادغام شود؛ نام آن را هم طرح ملی تالوت و شباب الرضا قرار دادیم.

وی ادامــه داد: در این همــکاری معاونان فرهنگی نمایندگی های 
آســتان قدس رضوی در استان های مختلف به همراه کارشناسان 
قرآن ادارات ارشاد اســتان ها، مؤسسات دارای شرایط را انتخاب و 

اجرای طرح را نظــارت می کنند. همچنین مواردی چون ثبت نام، 
تبلیغات و کارهایی از این دســت زیر نظر ســتادهای استانی که 
متشکل از نماینده آستان قدس و نماینده وزارت ارشاد است اجرایی 

خواهد شد.

معارف: آیات و روایات گویای آن اســت که مهم ترین عنصر در 
ایجاد وحدت در جوامع اسالمی، اخالق و منش اسالمی و عدم 

توهین به مقدسات سایر مذاهب است.
وحدت در کنار کلمات دیگری نظیر اتحاد، همدلی، همسازگاری، 
وفاق، تفوق، جماعت و انســجام دیده می شود و در واقع نوعی 
اتحاد معنایی را ایجاد می کند. مســئله وحدت اسالمی همواره 
یکی از مهم تریــن توصیه های پیامبر و ائمــه معصومین و نیز 
از اولویت های رهبران دینی و زعمای اســالم بوده اســت؛ چرا 
که همواره دشــمنان اسالم با اســتفاده از حربه های تفرقه آمیز 

درصدد شکاف بین مسلمانان و در نهایت براندازی نظام اسالمی 
بوده اند.

بنابراین نقطه مقابل وحدت و اتحاد، تفرقه و تـــشتت اسـت و 
دشمنان اســالم تالش دارند از طریق شناسایی نقاط اختالفی 
بین مســلمانان و برجسته ســازی و دامن زدن به آن ها، زمینه 
تفرقه و تشتت هرچه بیشتر مسلمانان را فراهم کنند؛ از این رو 
تقویت عنصر وحدت، یعنی تــالش برای حفظ اصولی که نبی 
مکرم اســالم)ص( در رســالت خویش بابت آن از تمام هستی 

خویش گذشت.

نبی مکرم اسالم)ص( منادی اصلی وحدت بود، به گونه ای که به 
اذن  خــدا قبایل مختلف اعراب جاهلی را با اخالق زیبای خویش 
به اتحاد رساند و از این طریق پایه های اولیه تشکیل امت اسالمی 
را بنــا نهاد. خداوند در این باره می فرماید: »و  اَلََّف بَیَن ُقلوبِِهم لَو 
اَنَفقــَت ما فِی االَرِض َجمیًعا ما اَلَّفَت بَیــَن ُقلوبِِهم ولِکَنّ اهللَ اَلََّف 
بَیَنُهــم اِنَُّه َعزیٌز َحکیم؛ خداوند میان دل هایشــان الفت انداخت 
و اگر آنچــه در زمین بود هزینه می کردی نمی توانســتی میان 
دل هایشان الفت بیندازی؛ اما خداوند میان آن ها الفت افکند که 
او عزیز و حکیم است«. همچنان که امام صادق)ع( ذیل این آیه 
فرمود: »آن ها همان انصارند؛ بین اوس و خزرج درگیری شدید و 
دشمنی در عصر جاهلیت رخ داد؛ پس خداوند میان دل هایشان 
الفت انداخت و آن ها را به وســیله پیامبــرش نصرت کرد؛ پس 
کســانی که خداوند بین قلب هایشــان الفت انداخت، به صورت 
خاصه برای انصار اســت؛ َفُهُم اْلَنَْصاُر َکاَن بَْیَن اْلَْوِس َو الَْخْزَرِج 

ََّف اهللُ بَْیَن ُقُلوبِِهْم- َو نََصَر  َحْرٌب َشــِدیٌد َو َعَداَوٌة فِی الَْجاِهلِیَِّة َفأَل
ة«. ََّف بَْیَن ُقُلوبِِهْم ُهُم اْلَنَْصاُر َخاصَّ َِّذیَن أَل بِِهْم نَِبیَُّه َفال

خداوند در آیه ای دیگر رحمــت، مودت و محبت را یکی دیگر 
از عوامل وحدت زا و ضد تفرقه معرفی کرده اســت و می فرماید: 
وا  ا َغلِیَظ الَْقلِْب اَلنَْفُضّ »َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلَلِ لِْنَت لَُهْم َو لَْو ُکْنَت َفًظّ
ِمْن َحْولَِک...؛ به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان شدی و اگر 
تندخو و ســخت دل بودی مردم از ِگرد تو متفرق می شدند...« 

)۱۵۹ آل عمران(. 
از این رو می تــوان دریافت، مهم ترین عنصر در ایجاد وحدت 
در جوامع اســالمی، اخالق و منش اسالمی و عدم توهین به 
مقدسات سایر مذاهب است. همین سلوک نبوی را در دوران 
ســایر ائمه)ع( به ویژه از دوران امام محمدباقر تا امام رضا)ع( 
نیز شاهدیم. این بزرگواران به قدری زیبا و دلنشین با جامعه 
اهل سنت آن دوران عمل کردند که ایشان را از پیروی اَمویت 

به ســوی محبت اهل عترت ســوق دادنــد و اکنون اگر اهل 
ســنت به ســاحت مقدس اهل بیِت وحی احترام می کنند و 
قبور مطهر ایشــان را گرامی می دارند، به واســطه تالش های 

وحدت ساز ائمه بود.

آغازدورجدیدطرحملیتالوتبارویکردیتازه
با مشارکت گسترده آستان قدس رضوی انجام می شود

مهمترینعنصردرایجادوحدتاسالمیاخالقاست
ویژگی قرآنی پیامبر در وحدت و همبستگی

اندیشهگزارشخبری
      صفحه 4

برگ س��بز خودرو پژو پارس به شماره شهربانی 
   139B0069806 87- 699د 16  به ش��ماره موت��ور
به ش��ماره شاسی NAA n11fcxek687831  به نام 
س��ید احمد رفیعی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
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ی 
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برگ س��بز خودروی پراید مدل 1385 رنگ نقره ای 
متالیک به ش��ماره انتظامی 226د71 ایران 12 شماره 
 S1412285783882 موتور 1425078 و شماره شاسی
به مالکی��ت مصطفی عطائی نژاد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ش��هربانی                        ب��ه ش��ماره   206 پ��ژو  کمپان��ی    س��ند 
  163B 0051۴۴2 87-836د36 به ش��ماره موتور
ش��ماره شاسی Naap 41 fd 7ej662754   به 
نام س��یده زهرا موس��وی مرادی مفقود ش��ده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
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برگه س��بز خودرو س��واری mvm550 مش��کی  مدل 
1395به ش��ماره موت��ور mvm484fcafg005150 و 
ش��ماره شاس��ی natgcark2g1005146 و به شماره 
پالک 2۴3ص59 ای��ران 96 به نام س��یما عزیززاده 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

/ع
98
10
11
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند محضری خودروی تاکس��ی سمند 
ایک��س7 م��دل 1382 رن��گ زرد ب��ا ن��وار س��بز به 
ش��ماره انتظامی 339ت۴۴ ایران 12 ش��ماره موتور 
12482031832 و ش��ماره شاس��ی 0082252392 ب��ه 
مالکیت غالمرضا دادخواه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
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تی��پ  پ��ژو  ن��وع س��واری سیس��تم  س��ندمالکیت  
ROa1700cc م��دل 1389 ش��ماره پ��الک ۴2 ای��ران 
931ج75  شماره موتور 11889016518   شماره شاسی 
NaaB41pM9aH281336 نام مالک محمدرضا رباطی 

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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کارت هوش��مند مین��ی بوس بن��ز تیپ 309 
بش��ماره 20759۴7 بن��ام اینجان��ب عباس 
پاینده بشماره ملی 09۴713۴۴33 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ گمرک و س��ند کمپانی خ��ودرو تویوتا  دوکابین 
هایلوک��س  ب��ه رنگ جگ��ری معمولی م��دل 1993به 
ش��ماره موتور100961۴به شماره شاسی 0027189به 
شماره پالک557ج21_ایران95بنام محمد گل ریگی 
یوسف آبادی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد /ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  شرکت پرناز 
ماکیان شرق ) سهامی خاص( به شماره ثبت 599 و 

شناسه ملی 10380287789
ماکیان  پرناز  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
شناسه  و   599 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  شرق 
ملی 10380287789 دعوت میگردد تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که در ساعت 9 صبح مورخ 98/09/03 
به نشانی چناران کیلومتر 20 جاده رادکان مقابل کالته 
حضور  میگردد  برگزار   9363155511 پستی  کد  سادو 

بهم رسانند.  دستور جلسه:
1- کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره 

 2-افزایش سرمایه                     هیئت مدیره شرکت

/ع
98
10
12
0

آگهی مزایده )حراج(
آگهی شماره 3098001022000015 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

فروش 30 قلم لوازم و تجهیزات تغذیه نیرو خارج از رده و اسقاط استان خراسان رضوی
 ش��رکت ارتباط��ات زیرس��اخت در نظر دارد لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اس��قاط ش��امل تجهی��زات تغذیه نیرو و لوازم متعلقه موجود در اس��تان                  
خراسان رضوی را از طریق حراج آنالین عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بفروش برساند. خریداران می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیکی با مرکز ۴193۴ )تهران تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند(
زمان انتشار در سامانه: از ساعت   8 روز یکشنبه مورخ 98/8/20 تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/08/27 می باشد.

نحوه بازدید از اقالم: خریداران می بایست از ساعت 08/30 روز یکشنبه مورخ 98/08/20 تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/08/26 به نشانی: مشهد، جاده 
شاندیز، ایستگاه ویرانی، اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی )تلفن هماهنگی 36098888-051 و آقای محمدزاده 09153310889( مراجعه تا 

هماهنگی های الزم جهت بازدید از اقالم مورد مزایده انجام گردد.
تضمین شرکت در حراج: ضمانت شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 75/000/000 ریال )هفتاد و پنج میلیون ریال( می باشد که می بایست مزایده گران در زمان 

شرکت در حراج بصورت آنالین به حساب این شرکت واریز نمایند.
زمان برگزاری حراج: از ساعت 8 تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/08/27 بصورت آنالین از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

ش��رایط عمومی: ش��رکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده می باش��د لذا برنده مزایده مکلف است پس از اعالم مجری 
مزایده از طریق س��امانه س��تاد، حداکثر ظرف مدت هفت )7( روز کل وجه مبلغ پیش��نهادی بعالوه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب شرکت ارتباطات 
زیرساخت واریز نماید و ظرف هفت )7( روز کاری پس از صدور حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت اقدام نماید و در غیر اینصورت چنانچه برنده 
از پرداخت وجه مذکور و خروج اقالم مورد مزایده از انبار در مهلت های مذکور و به هر علت عدول نماید، کل مبلغ واریزی و تضمین وی به نفع شرکت ارتباطات 
زیرساخت ضبط می گردد و مزایده گر حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید. بدیهی است متعاقبًا بعد از خروج اقالم مورد مزایده، تسویه حساب نهایی 
انجام می گردد و همچنین تضمین برنده مزایده پس از اخذ مجوزهای الزم به وی مسترد می گردد مزایده گران جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت 

WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 8811215۴ )تهران( تماس حاصل نمایند.                                                               شناسه آگهی 656782/م الف6157
 شرکت ارتباطات زیرساخت 
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آگهی تغییرات شرکت مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7092 و شناسه ملی 10380229063
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - باتوجه به استعفای آقای محمد قائمی از 
عضویت هیئت مدیره غالمرضا خطیب زاده عضو علی البدل هیئت مدیره جانشین وی در هیئت مدیره گردید و آقای غالمرضا 
خطیب زاده به کد ملی 0702338001به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای جعفر مهمان نواز به کد ملی 093200۴881به س��مت 
نائیب رئیس هیئت مدیره و آقای حس��ین فتحی به کد ملی 0321301196به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
دوس��ال انتخاب گردیدند. -کلیه اس��ناد ، چکه��ا واوراق بهادرا باامضاء ثابت مدیرعامل و رئی��س هیئت مدیره به همراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )656551(
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             آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی 
         ) شماره 98/8/20-600/27077 (

  R= <160 شرکت آب و فاضالب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید 5000  دستگاه کنتور مولتی جت خشک1/2 اینچ با دقت
طبق مش��خصات درج ش��ده در اس��ناد مناقصه جهت ادارات تابعه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و ارزیابی کیفی اقدام نماید لذا از کلیه 

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان دعوت به عمل می آید.
- محل اخذ اسناد : شیراز، شرکت آبفا استان فارس ) میدان مطهری ، ابتدای بلوار قدوسی غربی ، نبش خیابان سبحانی بلوک ۴06 طبقه اول اتاق 110 

امور بازرگانی تلفن38۴3516۴ ( و سایت شرکت آب و فاضالب استان فارس WWW.abfa.fars.ir پرداخت هزینه خرید اسناد الزامی می باشد .
- محل تس��لیم پیش��نهادات : شیراز، شرکت آبفا اس��تان فارس ) میدان مطهری ، ابتدای بلوار قدوسی غربی ، نبش خیابان سبحانی بلوک ۴06 

طبقه اول ،  واحد دبیرخانه (
- آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه : شنبه98/9/2   -  آخرین تاریخ نهایی قبول پیشنهادات : یکشنبه 98/9/17ساعت15

-  تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات : دوشنبه98/9/18 ساعت9 صبح      -  پرداخت از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد .
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 717.500.000 ریال ) به صورت ضمانت نامه بانکی ) فرآیند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس (

- قیمت اسناد200.000 ریال ) واریز به حساب شماره 1528936۴0۴ بانک ملت شعبه میدان معلم کد شناسه 2۴00080603175 به نام شرکت آبفا فارس(
- به پیش��نهاد های فاقد امضا، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
-  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است .

-این آگهی در روزنامه استانی ، کشوری و سایت اینترنتی WWW.abfa.fars.irنیز درج گردیده است.                                   شناسه آگهی 658037
نوبت اول : 20 / 8 / 98     نوبت دوم: 22 / 8 / 98

 شرکت آب و فاضالب استان فارس

ع 9
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ن

آگهی تغییرات شرکت کلهر غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1292 و شناسه ملی 10300037620
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,01,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضاء هیئت مدیره و سمت آنها تا تاریخ 1400,1,26 
بشرح ذیل تعیین گردیدند . - داریوش محمدی به شماره ملی 6169853840 به سمت مدیرعامل - مریم نوری به شماره ملی 4500134778 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - فرنگیس علی پناهی به ش��ماره ملی 6169515066 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره - رهبر رخ فیروز به ش��ماره ملی 2002233561 به سمت 
عضو هیئت مدیره - محمد حلیمی به شماره ملی 0069549990 به سمت عضو هیئت مدیره 2- عصمت کریمی به شماره ملی 6169669950 به سمت بازرس اصلی 
و خانم فاطمه محمدی به ش��ماره ملی 4500131965 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب شد. 4- کلیه اسناد رس��می و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای داریوش محمدی مدیرعامل 

شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )656808(
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 آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی اطلس کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت 334799 و شناسه ملی 10861468375

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی مورخ 1397,03,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای محمدرضا جباری به 
ک��د مل��ی 0058849467وخانم لطیفه رجبی به کد ملی 437030201 و میثم چش��مارو به کد ملی 4322294383بعنوان 
اعضاءهیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب شدند. خانم عفت سخایی به کد ملی0044965389و آقای محمدرضا رنج 
کار ایرانی به کد ملی1382548435به عنوان بازرس��ان اصلی و علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند. 

روزنامه قدس جهت آگهی های شرکت تعیین شد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )657416(
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آگهی تغییرات شرکت عمران امید یادگاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35323 و شناسه ملی 10380507460
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,04,27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای نعمت اله ظریف بهانژادموس��وی به نمایندگی از ش��رکت سپاس مهر شرق با شناسه ملی 10380538714 به 
س��مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره. 2. آقای مرتضی نخعی راد به نمایندگی از ش��رکت توس��عه امید یادگاران ماندگاربا شناسه 
ملی 10380484113 به سمت رئیس هیئت مدیره. 3. آقای غالمحسین یوسفی به نمایندگی از شرکت پردیس قائم شرق با شناسه 
مل��ی 10380326924 به س��مت نائ��ب رئیس هیئت مدیره. 4. آقای کاظ��م غفاریان روح پرور به نمایندگی از ش��رکت مفتاح طوس 
گس��تر شرق با شناسه ملی 10380473992 به س��مت عضو هیئت مدیره 5.آقای محمدعلی یکپسر به نمایندگی از شرکت تحقیق و 
کاوش امید یادگاران با شناسه ملی 10380536313 به سمت عضو هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت 
با امضای دو نفرازآقایان نعمت اله ظریف بهانژادموسوی به نمایندگی از شرکت سپاس مهر شرق ) مدیرعامل وعضو هیئت مدیره 
(، مرتضی نخعی راد به نمایندگی از ش��رکت توسعه امید یادگاران ماندگار )رئیس هیئت مدیره(، غالمحسین یوسفی به نمایندگی 
از ش��رکت پردیس قائم ش��رق )نائب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار است و مکاتبات عادی با امضای آقای 

نعمت اله ظریف بهانژادموسوی)مدیرعامل( ویا مرتضی نخعی راد )رئیس هیئت مدیره(ومهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )656514(
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آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23004 و شناسه ملی 10380384710
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,11,01 و برابر نامه شماره 122,52172مورخ 1398,5,12سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای محمدرضا عالی پور به ش��ماره ملی 4622573733 به نمایندگی از طرف ش��رکت اعتبار آفرین 
)س��هامی عام( به ش��ماره ثبت 214711 و شناسه ملی 10102561098 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای سجاد عادلی به شماره ملی 
1882201205 به نمایندگی از طرف س��رمایه گذاری آوین )س��هامی عام( به ش��ماره ثبت 227366 و شناسه ملی 10102685249 به 
س��مت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره - آقای س��ید محمود یاس��ینی اردکانی به ش��ماره ملی 4449917758 به نمایندگی از طرف 
ش��رکت داد و س��تد آریا )س��هامی عام( به شماره ثبت 204987و شناس��ه ملی 10102466554به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند وکلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مدی��ر عام��ل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل با امض��اء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء 
هیئ��ت مدی��ره همراه با مهر ش��رکت و س��ایر نامه ه��ای عادی و اداری ب��ا امضاء مدیر عامل به همراه مهر ش��رکت معتبر می باش��د 
.اهم وظایف و اختیارات مدیر عامل بش��رح ردیفهای 1، 5، 9، 10، 11، 13، 17، 19 الی 22، 27 و 29 ماده 40 اساس��نامه ش��رکت تعیین                   

می گردد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )656515(
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آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع لوازم تاکسی و کرایه سواری مشهد حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 697 و شناسه ملی 10380085881
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,05,20 و نامه ش��ماره 2,77922 مورخ 1398,06,30 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرس��ی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره ملی 10380112106 به عنوان بازرس 
علی البدل و آقای محمدرضا رس��تمیان به ش��ماره ملی 4579852397 و آقای غالمرضا مالئی به ش��ماره ملی 0930631617 و آقای جعفر اسالمی 
نی��ک به ش��ماره مل��ی 0790766558 به عنوان بازرس اصلی برای یک س��ال مالی انتخ��اب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج                
آگهی های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی سال 1397 تصویب شد. - سرمایه شرکت از مبلغ 811709000 منقسم به 811709 سهم 1000 ریالی 

به مبلغ 791901000 ریال منقسم به 791901 سهم 1000 ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )656576(
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 آگهی تغییرات شرکت مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7092 و شناسه ملی 10380229063
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,09,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396,12,29 
ب��ه تصوی��ب رس��ید. - آقای احم��د طالبی خواه به ش��ماره ملی 0790566877 بعن��وان بازرس اصلی و آق��ای ناصر اختیاری فریمانی به ش��ماره 
مل��ی 0849141052 بعن��وان بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مال��ی انتخاب گردیدن��د. - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار 
تعیی��ن گردی��د. - آقای جعفر مهمان نواز به کدملی 0932004881 و آقای حس��ین فتحی به کدمل��ی 0321301196 وآقای غالمرضا خطیب زاده به 
کدمل��ی 0702338001 ب��ه عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای غالمرضا خطی��ب زاده به کدملی 0702338001 و آقای ناصر ثریایی به کدملی 

0933842783 به عنوان اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )656583(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
  دوشنبه 20 آبان  1398 13 ربیع االول 1441 11 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9105 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rاز بورس چه خبر؟
بازار و اقتصاد یک موجود زنده است؛ بازار زنده است، چون حاصل تفکر میلیون ها 
نفر خریدار و فروشــنده ای است که با پشتوانه فکری و هدف مشخصی وارد آن 
شده اند؛ بازار همانند انســان یا دونده ای است که پس از طی مسافتی خسته و 
ناگزیر به اســتراحت است و نیازمند تغذیه ای برای جان گرفتن دوباره؛ بنابراین 
کاهش یا افزایش شاخص بورس طبیعی است. از این منظر تعیین شاخص کل 
با اصالح زمانی و مقدار مشخص و محدوده ای که برای آن تصور شده مهم است. 
این محدوده از قبل حدود 302 تا 307 هزار واحد بود و محدوده حمایتی بعدی 
293 هزار واحد است که از این نقطه انتظار بازگشت وجود دارد. برخی سهام  به 
خاطر به ثبت رساندن سهم های تاریخی با کاهش قیمت روبه رو شدند؛ چرا که 
بخشی بسیار گران خریداری شده یعنی به چند برابر ارزش ذاتی خود معامله شده 
بودند، بنابراین گروه های کاالیی که سهام آن ها با کاهش قیمت یا اصالح قیمت 
مواجه شده همان گروه هایی هستند که گران خریداری شده  و درنتیجه با ضرر 

و زیان مواجه شدند.
انتظــار می رود گروه خودرو و قطعات که به لحاظ رشــد نــرخ دالر جزو عقب 
مانده ترین گروه های بازاری به شمار می رود و در کنار شرکت هایی چون دارویی، 
پتروشیمی و شیمیایی رشد کمتری داشته اند، رشد مطلوبی داشته باشند و پس 
از یک دوره استراحت دوباره با لیدری گروه خودرو و قطعات شاهد رشد شاخص 

کل در بازار سهام باشیم.
بی شــک گران خریدن سهام برای سهامدار خرد یا عمده، منجر به ضرر و زیان 
سهامدار می شود، بنابراین برخی سهم های گران خریداری شده با ریزش های سود 
50 درصدی مواجه شدند، به گونه ای که می توان گفت به نقطه اردیبهشت ماه و 
حتی پایین تر از آن بازگشتند. این مسئله بیانگر آن است که عده ای با سفته بازی، 
ســهام شناور شــرکت های کوچک را خریداری کردند و با خشک کردن سهام، 
دیگر سهم شناوری برای معامله باقی نماند؛ در چنین وضعیتی با عدم تشکیل 
صف خریداران، ســود مورد نظر حاصل نمی شود و به محض خروج این دسته از 
سهامداران سقوط حتمی است، بنابراین توجه به عوامل یاد شده در این کاهش یا 

جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی بسیار تأثیرگذار است.

تأمین منصفانه برق دستگاه های استخراج رمز ارزها
صدا و ســیما: مدیرعامل بورس انرژی 
گفت: تأمین برق دستگاه های استخراج رمز 
ارزها از طریق بورس، منصفانه ترین روش 
برای نرخ گذاری برق اســتخراج کنندگان 
ارز مجازی اســت. علی حسینی گفت: بر 
اساس مصوبه هیئت وزیران، برق مصرفی 
دستگاه های استخراج رمز ارزها )ماینرها( 
بر اســاس میانگین نرخ صادراتی این انرژی محاسبه می شود و در این زمینه بورس 
انرژی ایران با پیشنهاد عرضه برق استخراج کنندگان رمز ارزها در این بازار خواستار 

حضور نیروگاه های خصوصی در این زمینه شده است.

قیمت سکه به ۳میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید
طال نیوز: قیمت هر قطعه ســکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید، یکشــنبه ۱9 
آبــان در معامالت بــازار آزاد تهران به 
3 میلیون و 990 هزار تومان رسید.هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 3 میلیــون و 9۸0 هزار تومان، نیم 
ســکه 2 میلیون و 90 هزار تومان، ربع 
ســکه یک میلیون و 300 هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۴0هزار تومان و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴05 هزار و ۸00 تومان بود.

نخستین جشنواره ملی محصوالت و کسب وکار های طیب برگزار شد

»طّیب« نماد رسمی رتبه بندی محصوالت
اقتصاد: نخستین جشــنواره محصوالت و کسب و 
کار های طیب با محوریت نان طیب به همت مؤسسه 
کیفیت رضوی برگزار شد. در این جشنواره که دیروز 
در محل سالن اجتماعات باب الجواد)ع( حرم مطهر 
رضوی برگزار شــد، حدود 300نفر از فعاالن مراکز 
پخــت نان، مدیران عامل آســتان قــدس رضوی، 
مسئوالن اداره غله خراسان رضوی، مدیران اتحادیه 
نانوایان کشور و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

حضور داشتند.
حســین زمانی در این جشــنواره بیان کرد: در پی 
امضای تفاهم نامه ای میان مؤسسه کیفیت رضوی و 
سازمان غذا و دارو، نشان طیب به عنوان نمادی برای 
رتبه بندی محصوالت، رســمیت پیدا کرد که مقرر 
شــد این پروژه از موضوع نان آغاز شود؛ اگر مؤسسه 
عملکرد موفقی داشت، به سایر محصوالت نیز تعمیم 

پیدا خواهد کرد.
وی با اشــاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: 
مضمون اصلی این مراسم، قدردانی از نانوایان سنتی 
اســت که به هم به لحاظ اشتغال، بار سنگینی را به 
دوش می کشند و هم اینکه سهم قابل توجهی را در 

سبد غذایی و تندرستی شهروندان دارند.
مدیرعامل مؤسســه کیفیت رضوی ادامه داد: بدین 
ترتیب، در این جشنواره از نانواهایی که در مسابقات 
و رویدادهای مقدماتی برگزار شــده توسط مؤسسه 
شرکت کرده اند و همچنین از نانوایان برتر در دو دسته 
آزادپز و دولتی که در سامانه رتبه بندی ارتقای کیفیت 
نان ثبت نام کرده و ارزیابی شده اند، قدردانی می شود.

 مؤسسه کیفیت رضوی در چارچوب نقشه 
توسعه علمی شکل گرفته است

وی با بیان اینکه ایجاد مؤسســه کیفیت رضوی از 
جمله اقداماتی اســت که در چارچوب نقشه توسعه 
علمی شکل گرفته است، افزود: پروژه طراحی نشان 
طیب از ســال ۱39۴ در مؤسســه پژوهشی علوم و 
صنایع غذایی با رویکرد ایجاد اثر آن در متن زندگی 

مردم، آغاز شد.
زمانی ادامه داد: زمانی که پروژه تا مراحلی پیش رفت 
که آثار آن قابل مشــاهده بود، طرح ایجاد مؤسسه 
کیفیت رضوی به آستان قدس رضوی ارائه شد و این 
نهاد با ایجاد مؤسسه یاد شده، مراحل تجاری سازی 

نشان طیب را بر عهده گرفت.

وی با اشاره به اهمیت موضوع حیات طیبه در قرآن 
گفت: با مراجعه به آیات قرآن، مشــخص می شــود 
حالل، در کف استانداردهای زندگی قرار داد و قرآن 
باالترین سطح کیفیت زندگی را حیات طیبه می داند.

زمانــی افزود: بدین منظــور در هماهنگی صورت 
گرفته با سازمان ملی اســتاندارد درصدد هستیم 
بسته تشــویقی مجموعه ای از استانداردها را برای 
محصوالت و کسب و کارهای مختلف تدوین کنیم 
که این امر خط مشی جامعه به سمت حیات طیبه 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه نخستین موضوع مورد پیگیری در 
نشــان طیب، بحث طراحی زنجیره تولید تا مصرف 
نان طیب اســت، گفت: در این راستا از متولیان این 
حوزه درخواست کردیم پروژه ارتقای کیفیت نان را 
به مؤسسه کیفیت رضوی بسپارند، حال آنکه پذیرش 
این پروژه بســیار سخت اســت؛ در نهایت مؤسسه 
کیفیت رضوی به عنوان معین ارتقا و کیفیت نان از 
مزرعه تا مصرف معرفی شد و هم اکنون در آغاز پروژه 

ارتقای کیفیت نان قرار داریم.

  چه کسانی نشان طیب می گیرند؟
زمانی ادامه داد: نشان طیب به مراکزی اعطا خواهد 
شد که تمامی شاخص های مورد نظر را رعایت کنند، 
بنابراین تاکنون هیچ مجموعه ای نداریم که نشــان 

طیب به آن  داده شود.
وی با تأکید بر اینکه مؤسســه کیفیت رضوی بین 
نهادهای دولتی و مســئول و همچنین بین نانوایی 
قرار دارد، تصریح کرد: این مؤسســه درصدد اســت 
بــه عنوان کارگزار و در واقــع عاملی قابل انعطاف و 

هماهنگ کننده میان بخش های مذکور عمل کند.
زمانی افزود: این مؤسســه مســئول رفع مشکالت 
صنعــت نان نبوده، بلکه به دنبال ارتقای کیفیت آن 

است.
مدیرعامل مؤسسه کیفیت رضوی خاطرنشان کرد: 
در زنجیره تولید نــان، نهادهای مختلفی همچون 
استاندارد، غله، بهداشت، اتحادیه ها و... نقش دارند که 
هر یــک اقدامات مربوط به خود را پیگیری می کند 
و در این بین قرار شــده این مؤسسه به نمایندگی 
از استانداری، مجموعه فرایندهای ارزیابی، نظارتی، 
عارضه یابی، آموزش و اصالح ها را در سطح مراکزی 

که آماده همکاری هستند دنبال کند.

  مصرف جوش شیرین
  در کشور 40 تا50 درصد است

همچنین مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در این مراسم 
گفت: نان، نقش مهمی در ســالمت مردم و امنیت 

غذایی و تغذیه ای جامعه دارد.
 زهرا عبداللهی درباره ارزش و جایگاه نان از دیدگاه 
سالمت و امنیت غذایی بیان کرد: بهبود کیفیت نان 
و در واقع زنجیره گندم، آرد و نان، یکی از اولویت های 
نظام سالمت است و تمامی فرایندها در این زنجیره 

باید به طور دقیق رعایت شود.
وی ادامه داد: زمانی که از نان سالم صحبت به میان 
می آید، هدف این اســت که عــالوه بر ویژگی های 
بهداشتی و سالمتی، این محصول بتواند بخشی از نیاز 

تغذیه ای روزانه مردم را فراهم کند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت 
بــا بیان اینکه میزان مصرف روزانه نان برای هر فرد، 
3۱0گرم است، گفت: این رقم در شهرها 260 گرم 
و در روســتاها حدود 3۸0 گرم است که این مقدار 

بین ۴0 تــا50 درصد انرژی، 
بخشی از پروتئین، کلسیم و 
ریزمغذی های مورد نیاز بدن 
را البتــه در صورتــی که نان 
سالم باشد، تأمین می کند؛ این 
امر حکایت از اهمیت مقوله 

امنیت تغذیه ای دارد.
وی با اشاره به ویژگی های نان 
سالم خاطرنشان کرد: کیفیت 
گندم، میزان گلوتن و سبوس 
آرد، اســتفاده نکردن از مواد 
افزودنی مضر همچون جوش 
شیرین و اجرای دقیق فرایند 

تخمیر از جمله این ویژگی ها به شمار می رود.
عبداللهی ادامه داد: در واقع نان سالم، نانی کامل است 
که بدون جوش شــیرین بوده، میزان نمک در حد 
استاندارد باشد، مسائل بهداشتی به طور کامل در آن 
رعایت شود، از تنورهای استاندارد برای پخت استفاده 

شده و مراحل تخمیر به طور دقیق انجام شود.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار اعالم شده، متأسفانه 
مصرف جوش شیرین در کشور ۴0 تا50 درصد است، 
گفت: اســتفاده از این ماده مشکالت متعددی نظیر 

گوارشی، ســوءهاضمه و زخم دستگاه گوارش را به 
همراه دارد. عبداللهی افزود: تولید نان بدون کیفیت، 
موجب کمبود برخی ریزمغذی ها می شود که استفاده 

از جوش شیرین به این امر دامن می زند.
وی درباره اهمیت وجود ســبوس در 
نان تصریح کرد: سبوس یکی از منابع 
اصلــی فیبر برای حفظ ســالمتی و 
پیشگیری از بیماری هایی نظیر دیابت، 
قلب و عروق و مشکالت گوارشی است 
که البته باید ناخالصی ها و آلودگی های 

آن گرفته شود.
عبداللهی، میزان مجاز نمک مصرفی 
مورد نیاز بدن بــه صورت روزانه را 5 
گــرم عنوان کرد و افزود: متأســفانه 
میزان متوسط مصرف نمک در کشور 
برای هر نفر ۱0گــرم یعنی دو برابر 

مقدار مجاز اعالم شده است.

 مردم 44 هزار میلیارد تومان در سال
 نان می خورند

یزدان سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت: 
هزینه کرد مردم بابت گندم، آرد و نان، ساالنه ۴۴هزار 
میلیارد تومان و یارانه دولــت به این حوزه، ۱6هزار 
میلیارد تومان اســت. وی افزود: میزان ســن زدگی 
گندم در کشــور از 2درصد معادل 300هزار تن به 

0.0۱درصد معادل 56 تن رسیده است.
ســیف بیان کرد: با اولویت قــرار دادن مراکز دائم 
بــرای خرید تضمینی گنــدم، در هزینه های دولت 

235میلیارد تومان صرفه جویی شده است.
وی ادامه داد: یارانه پرداختی دولت در ســال99 به 
دلیــل افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به 30هزار 

میلیارد تومان خواهد رسید. 
در این جشــنواره فعاالن صنعت آرد و نان کشور به 
صحبت های معاون وزیر اعتراض کردند و جلسه به 
جنجال کشیده شــد؛ به طوری که معاون وزیر در 
جمع آن ها حضور یافت و با معترضان گفت وگو کرد.

کیفیت گندم تحویل داده شــده به کارخانجات آرد، 
تشــکیک در آمارهای معاون وزیر، دخالت دولت در 
قیمت گذاری آرد و نان، نبود شاخص های کیفی در 
خرید تضمینی گندم و محدودیت های ایجاد شــده 
برای انتقال گندم بین استان ها از موارد مطرح شده 

در صحبت های معترضان بود.
در این مراسم همچنین از تندیس نخستین جشنواره 

محصوالت و کسب وکارهای طیب رونمایی شد.
قدردانی از برتریــن مراکز پخت نان حاضر در طرح 
رتبه بندی ارتقای کیفیت نان که توســط مؤسسه 
کیفیت رضوی برگزار شده اســت، بخشی دیگر از 
برنامه های این جشنواره بود. همچنین نشست پرسش 
و پاسخ با حضور فعاالن مراکز پخت نان و مسئوالن 

حاضر در مراسم برگزار شد.

در پی امضای 
تفاهم نامه ای میان 
مؤسسه کیفیت 
رضوی و سازمان غذا 
و دارو، نشان طیب 
به عنوان نمادی برای 
رتبه بندی محصوالت، 
رسمیت پیدا کرد

بــــــــرش

بدون تأییدیه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را اعالم می کنیم      نود اقتصادی: منصوره یزدانخواه، مدیر کل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران گفت: نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال آماده 
شده است، اما در انتظار تأیید بانک مرکزی هستیم. تاکنون سه بار با بانک مرکزی مکاتبه شده تا آمارها را در اختیار مرکز آمار قرار دهد. درصورتی که آمارهای بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد اقتصادی فصل 

بهار به مرکز آمار ایران نرسد، این مرکز این آمار را منتشر خواهد کرد.
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یادداشت روز

 احمد جانجان / کارشناس بورس

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9700552
آقای محمدناصر حسین زاده نام پدر: حاج محسن اجرائیه ای تحت کالسه 9700552 به مبلغ 
موضوعات الزم االجرا: 15/610/000/000 ریال )پانزده میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال( 
علیه علیرضا سلمانی نام پدر: عبدالرحیم شماره ملی: 0938787977 به استناد چک شماره: 
129/663444، تاریخ چک: 1397/01/07، شماره گواهی نامه: 199716772، به عهده بانک 
ش��هر صادر و به مدیون در تاریخ: 8 اردیبهش��ت 1397 ابالغ گردیده که پس از طی مراحل 
قانونی بر حس��ب تقاضای بستانکار شش��دانگ پالک ثبتی 303 )سیصد و سه( فرعی از 231 
)دویس��ت و سی و یک( اصلی بخش 9 )نه( مشهد ملکی مدیون به آدرس مشهد خیابان امام 
رضا)ع( 16، عنصری شرقی جنب هتل آپارتمان آتور و متصرفی علیرضا سلمانی در قبال مبلغ 

فوق و نیم عشر دولتی بازداشت گردیده است.
که حدود و مشخصات پالک ثبتی موصوف بنا بر گزارش دفتر امالک به شرح ذیل می باشد:

شماالً به طول 10 متر خیابان
شرقاً دیوار به دیوار به طول 25 متر

جنوباً دیوار به دیوار به طول 10 متر به 58 اصلی
غرباً دیوار به دیوار به طول 25 متر به 57 اصلی.

مش��خصات ظاهری برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به این شرح است: در خصوص 
کارشناس��ی در پرونده کالسه 9700552 به خواسته ارزیابی ملک، به استحضار می رساند در 
معیت مالک از محل مورد نظر به آدرس مش��هد، خیابان امام رضا)ع( 16 )عنصری ش��رقی(، 

جنب هتل آپارتمان آتور بازدید به عمل آمد، نظریه کارشناسی به شرح ذیل ارائه می گردد:
با عنایت به تصاویر اس��ناد ابزاری و اظهارات مالک، ملک مورد نظر به مساحت 250 مترمربع 
موقوفه بوده و دارای پالک ثبتی به شماره 303 فرعی از 231 اصلی بخش نه مشهد می باشد. 
مل��ک مذکور در زمان بازدید به صورت زمین محصور بوده که حدود اجمالی آن تطبیق داده 
ش��د و در تصرف مالکین می باش��د و از آن به صورت موقت به عنوان پارکینگ هتل آپارتمان 
آتور اس��تفاده می ش��ود و ضمناً در آن یک اتاقک موقت )به عنوان نانوایی هتل(، راه پله فرار 
هتل )فلزی( و رمپ ورودی به زیرزمین هتل احداث گردیده اند و پنجره های ضلع شرقی هتل 

نیز مشرف به ملک مذکور می باشد.
با عنایت به موارد مطروحه، موقعیت مکانی، ابعاد و مس��احت، کاربری و س��ایر عوامل مؤثر در 
قیمت گذاری بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن اس��ت وجود داش��ته باشد و با 
فرض رفع مش��رفیت و جمع آوری مستحدثات فوق الذکر در حال حاضر ارزش ششدانگ ملک 
تعرفه ش��ده جهت پایه مزایده جمعاً به مبلغ 75/000/000/000 ریال معادل هفت میلیارد و 

پانصد میلیون تومان ارزیابی و قطعیت یافته است.
برابر گزارش مأمور اجرا، ملک در زمان بازدید در تصرف مدیون و بقیه مالکین مش��اعی است. 

)وارده 10231- 98/7/22(
پ��الک موصوف برابر نامه 139885606003007897- 98/6/27 دفتر بازداش��تی دارای دو 

فقره بازداشتی دارد.
ششدانگ پالک ثبتی موصوف جمعاً به مبلغ 75 )هفتاد و پنج( میلیارد ریال ارزیابی گردیده و مزایده 
یک دانگ مش��اع از شش��دانگ پالک ثبتی فوق با توجه به اصل طلب بستانکار و نیم عشر دولتی در 
قب��ال مبلغ 12/500/000/000 ریال )دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال( برگزار می گردد. مزایده 
ملک مذکور در قبال مطالبات بس��تانکار و نیم عشر دولتی در روز چهارشنبه مورخه: 13 آذر 1398 
ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان امام خمینی خیابان 
ثبت از طریق مزایده به فروش می رس��د. چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده 
برگزار خواهد ش��د. مزایده از مبلغ ارزیابی ش��ده ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار 
می گردد. حق حراج زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی نامعلوم از قبیل عوارض شهرداری 
و بدهی مالیاتی انتقال سند و غیره اعم از اینکه رقم آنها معلوم شده یا نشده وفق تبصره 6 ماده 121 
آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده می باشد )و چون مورد مزایده بصورت مشاعی می باشد( اداره اجرای 

اسناد رسمی هیچگونه تعهدی در قبال تخلیه و تحویل مورد مزایده ندارد. آ- 9710076
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه 9702302
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9702302 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم 
فرناز رحیمی نام پدر: منوچهر تاریخ تولد: 1346/06/31 شماره ملی: 0681738588 شماره 
شناس��نامه: 389 به استناد سند نکاحیه به ش��ماره ثبت 3530 مورخ 1371/8/10 تنظیمی 
دفتر ازدواج ش��ماره 3 شهر مش��هد جهت وصول تعداد 400 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه 
آقای سعید اورعی میرربانی نام پدر: سیدقاسم محل صدور: مشهد تاریخ تولد: 1345/01/01 
ش��ماره ملی: 0932059430 شماره شناس��نامه: 42728 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که 
پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1397/4/16 بر حس��ب درخواس��ت وکیل بس��تانکار وارده به 
ش��ماره 17674- 97/05/20 دو دانگ مشاع از ش��ش دانگ پالک ثبتی 2987 فرعی از 20 
اصلی مفروز و مجزا ش��ده از 811 فرعی از اصلی مذکور بخش 9 مش��هد ملکی سعید اورعی 
میرربانی در قبال تعداد 390 عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی بازداشت که 

برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
پالک ثبتی فوق واقع در مش��هد- بلوار مصلی- مصلی 7- نبش کوچه اول چپ- نبش ش��هید 
گوهری دو پالک 63 بازدید و معاینه محلی به عمل آمد و نظریه کارشناس��ی به ش��رح ذیل 

به استحضار میرساند:
با عنایت به حدود اربعه، موقعیت مکانی و مشخصات فیزیکی و ظاهری ملک مذکور، کاربری، 
تراکم، مساحت عرصه و اعیان و کلیه عوامل مؤثر و صرف نظر از هرگونه بدهی های احتمالی 
ملک به کلیه مراجع ذیصالح و اش��خاص حقیقی و حقوقی در وضع موجود و به قیمت روز با 
انش��عابات منصوب ارزش شش دانگ ملک مجموعاً به میزان 30/000/000/000 ریال معادل 

)سه میلیارد تومان( تمام تقویم و تقدیم و پیشنهاد گردید.

بدیهی است ارزش دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک مذکورالذکر به مبلغ 10/000/000/000 
ریال معادل یک میلیارد تومان تمام تقویم و پیشنهاد میگردد.

سایر مشخصات:
براب��ر تصویر س��ند مالکیت و پایان��کار ب��ه ش��ماره )762825 و 762824( و 91/الف مورخ 

93/04/23 و 6/10061 مورخ 75/01/09 
مساحت عرصه: به حدود 639/06 مترمربع

مس��احت کل اعیانی ها مش��تمل بر دو باب تجارت��ی و انبار تجارتی و غی��ره: جمعاً به حدود 
658/5 مترمربع است

اشتراکات و انشعابات منصوب است
نمای ملک س��نگ است- س��رمایش و گرمایش دارد- نوع س��ازه فلزی است- سقف کاذب و 
ایرانیت و ورق و خرپایی است- کف سرامیک و بتن و دیواره ها آجر و پنل است- طبقات وقوع 

اعیانی ملک به صورت همکف است.
توضیحات:

ملک در وضع موجود یک باب تجارتی و یک باب انبار تجارتی مورد انتفاع مس��تأجرین و یک 
باب تجارتی دیگر مورد انتفاع مالک است.

تجارتیها به صورت فروش کود و وس��ایل کشاورزی و انبار تجارتی به صورت انبار لوازم تحریر 
و کتاب مشهود است

مل��ک با حدود اربعه و اجمالی مطابقت دارد و س��ند از نوع ثبتی ملکی )طلق( اس��ت و برابر 
نام��ه 139885606003005790 مورخ 98/05/07 حدود اربعه ملک: ش��ماالً: درب و دیوار 
بطول )34/25( س��ی و چهار متر و بیست و پنج س��انتیمتر به کوچه بن بست به عرض شش 
متر ش��رقاً: دیواریس��ت بطول )18/00( هیجده متر به ش��ماره نهصد و ش��صت و پنج فرعی 
جنوباً: دیوار بدیوار بطول )35/30( س��ی و پنج متر و س��ی سانتیمتر به شماره نهصد و هفتاد 
و یک فرعی غرباً: در دو قس��مت اول درب و دیوار بطول )13/45( س��یزده متر و چهل و پنج 
س��انتیمتر به کوچه کش��تارگاه دوم درب و دیوار بطول )4/90( چهار متر و نود س��انتیمتر به 

کوچه کشتارگاه.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 42693 مورخ 97/10/16 ملک دارای دو دربند مغازه 
بوده که یکباب آن در تصرف خود مدیون بوده و بصورت دفتر مورد استفاده واقع میشود ضمناً 
مدیون در محل حضور مدیون وارد محل گردیده و یک دربند مغازه دیگر به مس��تأجر واگذار 
ش��ده که مستأجر در محل حضور نداش��ت و مدیون اعالم نمود که از میزان رهن و اجاره آن 
چون قطعی نش��ده، اطالعاتی ندارد و یک انب��اری که در رهن و اجاره آقای حامد رمضان نژاد 

دویست میلیون تومان رهن کامل میباشد و پایان قرارداد 98/07/01 میباشد.
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی در قبال 
مبلغ 10/000/000/000 ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ 400/000/000 ریال حق مزایده و 
نیم عش��ر به مبلغ 500/000/000 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده 
برنده مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 10/000/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 
12 ظهر در روز سه ش��نبه مورخه 1398/9/12 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت 
که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز 
حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در 
ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای 

اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. آ- 9810046 م.الف 215
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کالسه 9403926
ب��ه موجب پرونده اجرائی به کالس��ه 9403926 ل��ه: خانم ندا عطائ��ی زحمت کش نام پدر: 
غالمحس��ین تاریخ تولد: 1362/01/01 ش��ماره ملی: 0942059476 شماره شناسنامه: 13 
به اس��تناد سند ازدواج به ش��ماره 5780 مورخ 1392/10/19 تنظیمی دفترخانه ازدواج 38 
مش��هد جهت وصول مهریه ب��ه تعداد 100 عدد س��که تمام به��ار آزادی اجرائیه علیه آقای 
محس��ن حس��نی نام پدر: نوروزعلی تاریخ تولد: 1354/06/31 ش��ماره ملی: 0933313632 
ش��ماره شناسنامه: 95057 اجرائیه به کالس��ه فوق صادر نموده سپس ابالغ اجرائیه در مورخ 
1394/10/12 به آدرس مدیون الصاق گردیده و س��پس بس��تانکار طی وارده به شماره 139 
مورخ 1394/01/24 تقاضای توقیف یک خط تلفن همراه به ش��ماره 09155777710 را در 
قبال مبلغ تعداد یک سکه را نموده و سپس و برابر گزارش مأمور اجرا به شماره 31624 مورخ 
1398/06/17 و برابر گزارش کارش��ناس رشته تلفن همراه و لوازم جانبی انجمن کارشناسان 
خبره محلی شهرس��تان مش��هد به ش��ماره وارده 31621 مورخ 1398/06/17 در محل اداره 
اج��راء حاضر و نس��بت به ارزیابی خ��ط تلفن همراه فوق اقدام و اع��الم گردید که با توجه به 
اینکه خط تلفن موبایل به ش��ماره فوق الذکر با پیش کد 577 از شهرس��تان سبزوار و شماره 
تک��رار ع��دد چهار رقم عدد 7 را دارد ب��ه مبلغ 3/500/000 ریال ارزیاب��ی گردید لذا پس از 
اب��الغ مبل��غ ارزیابی به طرفین و قطعی��ت ارزیابی مزایده حق امتیاز و اش��تراک تلفن همراه 
ب��ه 09155777710 و ودیعه آن متعلق به آقای محس��ن حس��نی )مدی��ون پرونده( در روز 
چهارش��نبه مورخه 1398/09/13 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه مزایده مذکور در 
آدرس مشهد- بلوار امام خمینی- امام خمینی 28- کوچه ثبت- شعبه دوم اداره اجرای اسناد 
رس��می مشهد از مبلغ پایه 3/500/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته 
باش��د نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 175/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 210/000 
ری��ال حق مزایده میباش��د و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه ه��ای قانونی طبق مقررات 
از خریدار وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت تعطیل��ی روز مزایده در روز بعد از تعطیل 

رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. آ- 9810047 م.الف 216
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 مورد وثیقه پرونده اجرایی کالسه 9603210
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9603210 بدینوس��یله به خانمها 1- سیده مهال سیدی 
فرزند جعفر بش��ماره ملی 0923681681 2- اعظم یوسفی بنهنگی ورثه مرحوم سید جعفر 
س��یدی 3- سیده هلیا سیدی فرزند سیدجعفر بش��ماره ملی 0925266132 4- فاطمه باغ 
گندمی ورثه مرحوم سید جعفر سیدی ابالغ می گردد: به موجب گزارش مورخ 1397/04/03 
کارش��ناس رسمی دادگس��تری، پالک ثبتی هجده هزار و نهصد و نود و هشت فرعی از پالک 
اصلی صد و هشتاد و سه اصلی در بخش: 10 ناحیه: 4 واقع در: 4 به مبلغ 9/150/000/000 
ری��ال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باش��ید، اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارش��ناس تجدیدنظ��ر به مبلغ 3/000/00 ریال ب��ه دفتر این اجرا تس��لیم نمایید. ضمناً به 
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. آ- 9810048 م.الف 217
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی کالسه 9805831

بدین وس��یله به آقای محمد اس��کیونگی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1363/10/01 شماره ملی: 
0653358067 شماره شناس��نامه: 30 ابالغ می شود که خانم فاطمه خالقی بهلولی احمدی 
جهت وصول 105 عدد س��که بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج ش��ماره 
39779- 1388/02/27 دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوی 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9805831 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 1398/08/04 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای وکیل بس��تانکار طبق م��اده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچ��ه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9810049 م.الف 218
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی ابالغ ماده 101 و اخطاریه ماده 87 اموال غیرمنقول پرونده 9502767
جناب آقای حس��ین خوش س��یما شیرین س��و فرزند قنبر ش��ماره ملی 0945407531 در 
خصوص پرونده اجرائی کالسه 9502767 له خانم فهیمه غضنفری فرد علیه شما سهم االرث 
احتمالی مدیون از محل مالکیت مرحوم قنبر خوش سیما شیرین سو پدر زوج دو دانگ مشاع 
از ش��ش دانگ پالک 1873 فرعی از 6 اصلی مجزی ش��ده از 1159 فرعی بخش 9 مشهد و 
س��هم االرث مدیون از محل مالکیت مرحوم قنبر خوش س��یما شیرین سو پدر زوج دو دانگ 
مش��اع از ش��ش دانگ پالک ثبتی 1172 فرعی از 1159 فرعی از 6 اصلی بخش نه در قبال 
طلب خانم فهیمه غضنفری فرد بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به 
مدیون اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف مدیون نسبت بمورد بازداشت ممنوع 
اس��ت و ترتیب اثر داده نمی شود. و به موجب گزارش 6204 مورخ 1398/2/14 مأمور اجرای 
اس��ناد رسمی و گزارش ش��ماره 9578- 9579- 1398/2/18 هیئت س��ه نفره کارشناسان 
رس��می دادگستری، شش دانگ پالک ثبتی 1873 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش: 9 مشهد 
به مبلغ 11/057/000/000 ریال و شش دانگ پالک ثبتی 1172 فرعی از 1159 فرعی از 6 
اصلی بخش نه به مبلغ 30/210/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا مراتب جهت اس��تحضار 
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آگهی مزایده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائی کالسه 980817 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد، فیما بین محکوم 
له صفیه جعفری و محکوم علیه محمد شاه پسندی که با عنایت به توقیف ملک محکوم علیه 

و انجام کارشناسی ملک به مشخصات ذیل الذکر:
مش��خصات ملک: ملک بش��ماره ثبتی 954 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد به آدرس 
خیابان چمران بین چمران 20 و 22 پالک های 366،368،370 به مالکیت عید محمد ش��اه 
پس��ندی فرزند عباس��قلی که بصورت یک مجموعه تجاری و مس��کونی در س��ه طبقه شامل 
زیرزمین مبلمان اهورا به صورت یکس��ره با س��رویس بهداشتی مستقل با کف سیمانی و بدنه 
س��یمان س��فید و با امتیاز آب و برق و طبقه همکف در سه قس��مت شامل یک باب مغازه به 
مساحت حدود 35 متر مربع با کف موزایک و بدنه کاشی شیشه سکوریت با درب کرکره ای 
باآب و برق و گاز مس��تقل با شغل فروش��گاه لوازم بهداشتی اسدی و یک زیر زمین انباری به 
مساحت حدود 35 متر مربع که بصورت سرقفلی میباشد و یکباب مغازه با کف موزاییک بدنه 
کاش��ی و درب شیش��ه سکوریت و کرکره با شغل ابزار فروشی رمضان پور با برق سه فاز و آب 
و قسمت تحتانی مغازه با کف سرامیک بدنه گچ با ارتفاع 4 و طبقه اول شامل واحد آپارتمان 
مس��کونی با س��ه خواب هال پذیرایی با کف موزاییک بدنه گچ و رنگ و آش��پزخانه با کابینت 
فلزی و آبگرمکن دیواری و س��رویس بهداش��تی کامل با اس��کلت فلزی و سقف طاق ضربی و 

نمای اجرگری با قدمت 23 سال مشاهده گردید.
کل ملک دارای س��ند رس��می بش��ماره ثبتی 83945 فرعی از 954 مف��روز و مجزی از 88 
فرعی از 173 اصلی بخش 2 بجنورد بش��ماره 066216 ثبت گردیده اس��ت مغازه و زیرزمین 

انباری اقای اس��دی س��رقفلی اس��ت و زیرزمین دوم در اجاره آقای ارش��یا)مبلمان اهورا( به 
مبل��غ 10/000/000 ریال که تا ش��هریور ماه 98 قرارداد دارد و مغازه ابزار فروش��ی با اجاره 
بها40/000/000 ریال در اجاره آقای مهدی رمضان پور که تا خرداد ماه 98 قرارداد داش��ته 
و تمدید نش��ده اس��ت ملک مزبور بنا به سند رس��می بین ورثه بصورت مشاع است و حقوق 
مکتسبه مغازه آقای اسدی سرقفلی میباشد و سهم آقای عید محمدشاه پسندی از این ملک 
مطابق متن س��هم دو پانزدهم از پنج شش��م از ششدانگ به اس��تثناء ثمن اعیان ششدانگ و 
اینکه ملک در رهن نمی باش��د عرصه این ملک بمساحت 340/05 مترمربع با حدودات اربعه 
)ش��ماال بطول 30/10 متر مربع  به پالک 953 فرعی و ش��رقا بط��ول 10/25 متر به خیابان 
چم��ران جنوب��ا بطول 31 مت��ر به پالک 98 فرع��ی و غربا بطول 12/10 متر ب��ه باقی مانده 
88 فرع��ی( میباش��د قیمت گذاری عرص��ه ملک :1- زمین این ملک مطابق س��ند 340/05 
مترمربع که س��هم محکوم علی��ه 37/78 مترمربع از قرار هر متر مرب��ع 80/000/000 ریال 
جمعا 3/022/400/000 ریال 2- ارزیابی زیرزمین بزرگ مبلمان اهورا به مس��احت 226متر 
مربع س��هم خوانده بجز ثمن اعیان 21/97 مت��ر مربع از قرار هر متر مربع 3/000/000 ریال 
جمع��ا 65/910/000 ریال3- ارزیابی اعیان تجاری همکف ای��ران رادیاتور 35 مترمربع با در 
نظر گرفتن سرقفلی و سهم خوانده از 20 درصد سهم مالک این سرقفلی به متراژ 0/096 متر 
مربع از قرار هر متر مربع 150/000/000 ریال جمعا 14/400/000 ریال 4- ارزیابی زیرزمین 
کوچک تجاری )ایران رادیاتور( بمس��احت 35 متر مربع س��هم خوانده بجز ثمن اعیان 0/48 
مترمربع از قرار هر متر مربع 50/000/000 ریال جمعا 24/000/000 ریال 5- ارزیابی تجاری 
همکف ابزار فروشی رمضان پور بمساحت حدود 170 متر مربع و سهم خوانده بجز ثمن اعیان 
16/52 مت��ر مرب��ع از قرار هر متر مربع 150/000/000 ری��ال جمعا 2/478/000/000 ریال 
6- ارزیابی اعیان مسکونی طبقه اول بمساحت حدود 187متر مربع و سهم خوانده بجز ثمن 
اعیان 18/18 مترمربع از قرار هر متر مربع 2/500/000 ریال جمعا 45/450/000 می باش��د 
که ارزش سهم محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 5/650/160/000 ریال 
ارزیابی گردیده اس��ت و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده سهمی محکوم علیه از 
ملک فوق در روز دوش��نبه مورخ 1398/09/04 ساعت 12/00 الی 12/30 و از طریق مزایده 
حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد، بنابراین متقاضیان 
ش��رکت در جلس��ه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و 
کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند و با واریز 10 درصد مزایده 
به حس��اب سپرده دادگستری واریز و در مزایده ش��رکت نماید. بدیهی است مزایده از قیمت 
کارشناسی شروه و با باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد ش��د و در صورت 
ع��دم پرداخت الباقی )نوددرصد( در مهلت مقرر، مبلغ تودیعی پس از کس��ر هزینه مزایده به 

نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد./.م الف 350   آ-9810116
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد- کنعانی

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای مجتبی س��بحانی فرزند براتعلی به ش��ماره شناس��نامه 0 و شماره ملی 0670306711 
صادره از بجنورد برابر مش��روحه ش��ماره 97/21304 مورخ 1397/12/23 با تسلیم دو برگ 
استش��هادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر اسناد رسمی شماره 19 شهرستان 
بجنورد گواهی ش��ده اس��ت مدعی شده اند که سند مالکیت 2 س��هم از 10 سهم به استثناء 
یک هش��تم بهاء عرصه و اعیان از شش��دانگ پالک 1800 فرعی از 171 اصلی واقع در بخش 
دو بجنورد به ش��ماره ثبت 54015 صفحه88 دفتر 549 به ش��ماره چاپی 416949 به علت 
نامعلومی مفقود ش��ده اس��ت در خواس��ت صدور المثنی نوبت اول نموده لذا طبق ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می ش��ود تا هر کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس 
از انتش��ار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق 

مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.آ-9810113
تاریخ انتشار: 1398/08/20

علیخان نادری 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی مزایده اتومبیل  
آگهی مزایده مال منقول )خودروپراید( پرونده اجرایی کالسه9800086

بموجب پرونده اجرایی کالس��ه یک دس��تگاه اتومبیل پراید مدل1385به رنگ سفید بشماره 
انتظامی38/ 623 ص22 الستیک70درصد درب جلوچپ بازسازی شده موتورگیربکس درحد 
متوس��ط واقع درپارکینگ میدان دانش��گاه متعلق به آقای حامد کتی که طبق نظر کارشناس 
رس��می مورخ98/7/9به مبلغ210000000ریال ارزیابی شده ازس��اعت9 الی12روز دوشنبه 
مورخ98/9/11درمحل پارکینگ خودرو توقیف شده واقع درپارکینگ مقابل میدان دانشگاه از 
طریق مزایده بفروش می رسد مزایده ازمبلغ پایه دویست وده میلیون ریال شروع وبه باالترین 
قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می ش��ود وکلیه هزینه های قانونی بعهده برنده مزایده است 
ونیم عش��روحق مزایده نقدا وصول خواهد ش��د ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد 

مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزارخواهد شد.آ-9810122
202ث/م الف تاریخ انتشار: 98/8/20

رییس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان پیشوا
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 ایران سال ۲۰۱۹ در جایگاه علمی پانزدهم جهان قرار می گیرد     فارس: منصور غالمی، وزیر علوم گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال ۲۰۱۹ جمهوری اسالمی ایران در جایگاه علمی 
پانزدهم جهان قرار خواهد گرفت. وی گفت: در حوزه پژوهش جایگاه علمی کشور از دهه ۸۰ به بعد با سرعت قابل  قبول و رضایت بخشی بهبود یافته و جمهوری اسالمی در این عرصه صاحب حرف است. وزیر علوم 

افزود: ۱۹۷ مرکز رشد در بخش تحقیقات و فناوری و ۴۳ پارک علم و فناوری در کشور فعال است؛ وجود چنین مراکزی یکی از مسیرهای درست در انتقال دستاوردهای علمی به جامعه است.

نماینده ولی فقیه در این سازمان بیان کرد
تمهیدات هالل احمر برای تأمین داروهای تک نسخه ای 

جامعه/ طیرانی: تحریم هالل احمر به 
ویژه تحریم دارو جنایت بزرگی اســت 
که از سوی آمریکا بر جمهوری اسالمی 

ایران اعمال شده است. 
حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین 
معزی، نماینده ولی فقیه در هالل احمر 
جمهوری اســالمی با بیان این مطلب 

گفت: با توجه به اینکه بخش عمده نیاز دارویی مردم، داخل کشور تولید می شود 
جمعیت هالل احمر در حوزه دارویی با کمبود مواجه نیست و در برخی مواقع برای 
تأمین داروهای تک نسخه ای با مشکل مواجه می شود که خوشبختانه تمهیدات 
الزم برای تأمین این داروها و همچنین دریافت کمک های ســایر کشــورها در 

حوادث غیرمترقبه اندیشیده شده است. 
وی در دهمین گردهمایی مســئوالن دفاتر نمایندگــی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر اســتان ها در خصوص کمک های مردمی در حوادث سیل سال 98 
افزود: کمک های مردمی که در این حوادث به جمعیت هالل احمر شــده است 
240 میلیارد تومان بوده که از این محل برای 10 هزار نفر از سیل زدگان سه قلم 
لوازم - یخچال، گاز و تلویزیون- تهیه و در اختیارشان قرار داده شده است و بقیه 
این مبلغ به عنوان مشارکت برای تعمیر خانه های قابل تعمیر و ساخت خانه های 

جدید با همکاری ستاد بحران و بنیاد مسکن هزینه خواهد شد. 
وی در جمع خبرنگاران با اشــاره به حادثه زلزله اخیر در آذربایجان گفت: هنوز 
مبلغی برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان جمع آوری نشده اما با توجه به اینکه 
هالل احمر موظف اســت حادثه دیدگان را در 72 ســاعت نخست پس از حادثه 
اسکان دهد، اقداماتی برای اسکان موقت این عزیزان انجام شده و در تالش است 

18 قلم کاالی اساسی برای تأمین موقت زندگی در اختیار آن ها قرار دهد. 
حجت االسالم والمســلمین عبدالحســین معزی در خصوص اهمیت فرهنگ 
مســئولیت پذیری مردم برای مواجهه در حوادث غیرمترقبه افزود: خوشبختانه 
مردم ایران مردمی مهربان و خیرصفتی هســتند که اگر اطالع رسانی صحیح و 
به موقع انجام شود به طور حتم مردم احساس مسئولیت خواهند کرد و در حد 
توان خود کمک می کنند؛ چراکه مسئولیت پذیری یک فرایند تربیتی است که در 
اغلب خانواده های ایرانی نهادینه شده ضمن اینکه مورد تأکید دین مبین اسالم 
است. با این حال یکی از محورهای عمده تربیتی ما در نشست ها، جلسه ها، اردوها 
و کانون های دانش آموزی و دانشجویی جمعیت هالل احمر مسئولیت پذیری است 
که حوادث غیرمترقبه در خصوص این مهم یکی از تهدیدهایی است که می توان 

آن را به فرصت تبدیل کرد.

کاش آمبوالنس احیای روانی هم اعزام می شد
گاهی چند دقیقه دیر رسیدن یا معطلی یا منتظر ماندن و یا حتی تأخیر برای کسی 
مشکل ایجاد نمی کند ولی تنها چند ثانیه درست کار نکردن قلب یا مغز می تواند به 

زندگی یک آدم پایان دهد.
واقعه ای که این روزها در خبرگزاری ها و به خصوص برای کارکنان اورژانس خیلی سر 
و صدا به پا کرد، نشان دهنده نابسامان بودن و همین قدر ناخوش بودن روان آدم های 
اطرافمان اســت که گاهی می تواند به عنوان یک همسایه حتی برای دقایقی کنترل 

هیجان نداشته و دست به ناهنجاری یا بهتر است بگوییم تخریبگری بزند.
یکــی از مهم ترین مهارت هایی که هر فرد باید آن را آموزش ببیند؛ مهارت کاربردی 

کنترل یا مدیریت هیجان است.
احساسات و هیجانات گاهی ما را غیرقابل پیش بینی می کنند، چون عمدتاً غیرمنطقی 
هستند، نه به معنای منفی آن، بلکه به این معنا که از منطق خاصی پیروی نمی کنند 
و بدون دلیلی که ما از آن آگاه باشیم بروز می کنند.گاهی هیجانات به قدری سرکش 

می شوند که اگر مهار نشوند، شعله می کشند و ویران می کنند.
جیمز گراس، روان شــناس و استاد دانشگاه استنفورد، می گوید: ناتوانی در تنظیم و 
کنترل هیجانات می تواند به اختالالت روانی مانند افسردگی و اختالل شخصیت مرزی 
منجر شــود. هیجانات به اشکال مختلفی بروز می یابند، گاهی شکل خشم به خود 
می گیرند گاهی شکل ترس، گاهی شادی، غم و یا اضطراب. کنترل هیجانات به معنای 
سرکوب آن ها نیست بلکه به معنای شناخت و آگاهی از آن هاست. به این معنی که ما 

سوار بر آن ها باشیم نه آن ها بر ما.
پس کنترل هیجانات و به خصوص کنترل خشم مهارتی است که در تعامالت اجتماعی 
و به خصوص در شرایط فعلی جامعه ما که مدیریت خشم یک نیاز فوری است و بیشتر 
افراد سوپاپی برای تخلیه هیجانات خود نمی شناسند برای هر فرد الزم و ضروری است.

به عبارت ساده تر مهارت مدیریت هیجان ها به ما کمک می کند: 
احساسات و هیجاناتمان را بشناسیم. پیش بینی کنیم که در هر موقعیت چه هیجانی 
در ما ایجاد می شود. پیش بینی کنیم شدت آن هیجان چقدر خواهد بود. بدانیم هنگام 
تجربه هر هیجان چه واکنشی از خود نشان خواهیم داد. بدانیم این رفتارها و واکنش ها 
چه تأثیری روی دیگران، هیجان ها و رفتارهایشان خواهد گذاشت و مهم تر از همه به 

ما می آموزد هیجان هایمان را بپذیریم؛ نه به این معنا که آن ها را آزادانه ابراز کنیم.
هیجان ها را مدیریت و کنترل کنیم. احساسات و هیجانات دیگران را بشناسیم. برای 
احساسات دیگران ارزش قائل شویم. واکنش ها و رفتارهای احتمالی آن ها را پیش بینی 
کنیم. بهترین و مناســب ترین واکنش را در برابر آن ها نشان دهیم. فضایی سرشار از 
حمایت و امنیت خاطر برای خود و اطرافیانمان فراهم کنیم. با روش هاي آرام سازی 
و تمدد اعصاب هیجان هایی مثل خشم، تنفر و انزجار را مدیریت کنیم.  در واقع در 
مهارت مدیریت هیجان می آموزیم ما میزبان هیجان ها هستیم اما هیجان ها نمی توانند 

به هر شکل که دلشان خواست بروز پیدا کنند.
۴ راهکار کنترل و مدیریت هیجان ها
1- سعی کنید هیجان هایتان را بشناسید:

 شناخت هیجان های بخش مهمی از کنترل آن را شامل می شود.
در نظر بگیرید وقتی در یک موقعیت کسی به شما می گوید: »تو االن عصبانی هستی« 
و شما پاسخ می دهید: »نه به هیچ وجه« در حالی که رگ گردنتان باال زده و صورتتان 
از شدت خشم سرخ شده است، گویا نسبت به هیجان منفی خودتان آگاه نیستید یا 

اگر آگاه هستید دیگر قادر به کنترل آن نیستید. 
2- به هیجان های خود اجازه ابراز بدهید:

ساده ترین راه برای بروز هیجانی مانند خوشحالی، خندیدن است. حتی اگر تنها هستید 
گاهی می توانید مطلب خنده داری بخوانید و بلند بخندید. 

اگر غمگین هستید، سعی کنید درباره موضوعی که سبب ناراحتی تان شده است با 
کسی صحبت کنید و حتی در حضور او گریه کنید و گاهی می توان احساساتی مانند 

خشم را در یک فعالیت مانند کار یا ورزش تخلیه کرد. 
۳- گاهی احساسات خود را یادداشت کنید: 

 این خود نوعی ابراز وجود برای بیان احســاس است. نوشتن احساسات نه تنها راهی 
برای تخلیه آن است بلکه فرصتی برای یافتن راه حل درباره احساسات منفی نیز ایجاد 

می کند. 
4- فنون کنترل هیجان های منفی را بیاموزید:

 هیچ فردی نمی تواند بگوید که هیجان های منفی را تجربه نمی کند. طبیعی است که 
ما به خاطر اتفاقاتی که اطرافمان می افتد ممکن است هیجان های مختلفی را تجربه 

کنیم اما اینکه چطور با آن ها مواجه شویم به آموختن نیاز دارد.
و اما داســتان این همســایه محترم دقیقاً همین نداشتن مهارت کنترل و مدیریت 
هیجان ها اســت. شــاید اگر ما برای احیای روانی مردم هم آمبوالنس داشتیم و به 
موقعیت اعزام می شد شاهد این هیجان خشم و عصبانیت شعله ور شده نبودیم و کافی 

بود فرد را به صبوری و آرامش برای دقایقی دعوت کنیم. 

  یک نامه و یک اعتراف
حال پس از گذشــت بیش از هشــت ماه از وعده 
نمکی، وی در نامه ای به رهبر انقالب اســالمی در 
20 مهرماه بر اشتباه بودن فرمول ها و شاخص های 
محاسبه نرخ رشد جمعیت در نهادهای مسئول و 
غلــط بودن برنامه ریزی ها و سیاســت گذاری ها بر 
مبنای این ارزیابی های غلط، صحه گذاشت که خود 
بیانگر تأیید دغدغه حضرت آیت اهلل خامنه ای بود. 

نمکی در بخشی از این نامه نوشته است:
»مستحضرید مهم ترین مؤلفه ارزشیابی جمعیت، 
میــزان باروری کل )TFR( اســت که در ســال 
1۳95 این شــاخص را 2.01 اعالم نمودند، سپس 
با رایزنی هایی که انجام دادند این عدد به 2.1 ارتقا 
یافت. تحلیل علمی این رقم یعنی آنکه مسئوالن 
نظام نباید بدین حد نگران باشــند و ما به باالتر از 
سطح جایگزینی رســیده ایم. اولین گام اینجانب 
و همکارانم تشــکیک نســبت به این ارقام بود که 
می تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی و یا خدای 
ناکرده محصول یک غــرض ورزی مبتنی بر نیات 

غیرمنطبق با مصالح ملی باشد.
همزمان در تحقیقی بین المللی که مشــاور عالی 
اینجانب جناب آقای دکتر اکبری که امروز از طرف 
وزیر، نماینده تام االختیار در موضوع جمعیت هستند 
نیز در این پژوهش همکاری داشــتند؛ نرخ باروری 
کل به میزان 1.7 به دســت آمد که بسیار کمتر از 
سطح جانشینی بود. حاصل این تحقیق برای مقابله 
با مقاالت نادرســت قبلی در یکــی از معتبرترین 
مجالت علمی جهان )Lancet( چاپ و منتشر شد.

در راســتای اغنای )اقناع( علمی کارشناسان این 
عرصه در کشور، بحث های فراوانی صورت گرفت تا 
متفقاً عدد 1.84 مورد توافق همگان قرار گرفت که 
باز هم بسیار کمتر از سطح جانشینی و مؤید صحت 

نگرانی عالمانه حضرت عالی است«.
این نخستین باری است که سرانجام یک مسئول 
رســمی به وقوع دســتکاری در آمار نرخ باروری 
کشــور اذعان می کند. موضوعی که بارها از سوی 

کارشناسان جمعیت مورد تأکید قرار گرفته بود.
چنانکه مهرماه گذشته، شبکه کانون های تفکر ایران 
)ایتان( در واکنش به گزارش دفتر جمعیت سازمان 
ملل در خصوص نرخ باروری ایران در سال 2019، 
در نامه ای به محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان برنامه، با آمار و استدالل علمی، آمار 
اعالم شــده از سوی سازمان ملل را نادرست خواند 
و نوشــت: در حالی دفتر جمعیت سازمان ملل در 
گزارش سال 2017 نرخ باروری ایران در بازه 2010 
تا 2015 و 2015 تا 2020 را 1.7 و 1.87 فرزند به 
 ازای هر زن اعالم کرده که در گزارش ســال 2019 
خود این نرخ ها را به 1.91 و 2.15 تغییر داده است!

این ارقــام حتی با گزارش ســازمان جهانی دیگر 
همچون بانک جهانی که نرخ باروری ایران در سال 
2017 و 2020 را 1.64 و 1.54 فرزنــد اعالم کرده 

است، تفاوت فاحشی دارد. 
این در حالی است که پیش از این برخی از مسئوالن 
وزارت بهداشــت به استناد تحلیل های مشکوک و 
آمارهای جعلی گروهی از جمعیت شناسان، منکر 
واقعیت آمارهای نگران کننده جمعیتی می شدند. 
به گونه ای که دکتر ســیاری، معاون سابق وزارت 
بهداشت آذرماه 1۳9۳ گفته بود: کشور در وضعیت 
»عروسی جمعیتی« است ولی ما مشغول عزاداری 
شــده ایم! وی ادعا کرده بــود اطالعات پیش بینی 
ســازمان ملل از جمعیت ایران به صورت ناقص به 
رهبــر معظم انقالب منتقل شــده و ارائه خدمات 
بهداشــتی و اجرای برنامه تنظیم خانواده موجب 
کاهش جمعیت کشور نبوده است و خدمات باروری 

سالم باید برای گروه های مختلف سنی تداوم یابد!

  چند سناریو
حســین مروتی، کارشــناس امــور جمعیتی در 
گفت وگو با ما به مسائل پشت پرده دستکاری در 

آمار جمعیتی اشاره می کند. وی می گوید: تا سال 
2010 حساســیت زیــادی در حوزه جمعیت در 
کشور وجود نداشت تا اینکه سازمان ملل پیش بینی 
جمعیتی کشورهای مختلف دنیا را منتشر کرد که 
بر اساس سه سناریو بررسی کرده بودند؛ چنانکه 
نرخ باروری افزایش پیدا کنــد و اگر نرخ باروری 

متوسط باشد و یا اگر کاهش نرخ 
باروری ادامه پیدا کند وضعیت 
جمعیتی ایــران چگونه خواهد 
بود. یکی از سناریوها نرخ پایین 
رشد جمعیت را نشان می داد که 
نزدیک به 70 تا 80 سال آینده 
جمعیت کشور به شدت کاهش 
پیدا می کند و جمعیت ایران به 
حدود ۳1 میلیون نفر می رسد و 
از هر دو نفــر یک نفر باالی 60 
ســال خواهد داشــت. البته در 
صورتی که نرخ رشــد جمعیت 

همچنان کاهش پیدا کند. 
هشــداردهنده  پیش بینی  این 
موجب حساســیت مســئوالن 
نســبت بــه وضعیــت بحرانی 
جمعیت شد و از همین جا بود 
از جمعیت شناسان  تعدادی  که 
داخل کشور تالش کردند تا این 
آمارها را تغییــر دهند. یعنی از 

طریق پیگیری های یکی از این جمعیت شناسان به 
نام دکتر عباس شوازی که استاد دانشگاه تهران هم 
هست سازمان پیش بینی اش را برگرداند؛ یعنی در 
سال 2012 یک دستکاری عمده ای در نرخ باروری 
کل کشور صورت گرفت به این معنا که نرخ باروری 

کل را خیلی بیشتر از واقعیت آن اعالم کردند که 
منجر به این شد که وضعیت جمعیت کشور خوب 

نشان داده شود.
مروتــی ادامــه می دهد: جالب اســت بدانید که 
محاسبه نرخ باروری سرشماری های جمعیتی سال 
1۳90 و 1۳95 را آقای شــوازی انجام داده است. 
تیرماه ســال گذشته بود که او 
از ســوی اطالعات سپاه مورد 
بازجویی قــرار می گیرد و البته 
ممنوع الخروج  همچنان  ایشان 

است.
بــر  عــالوه  وی  متأســفانه 
رایزنی ها  تحلیل های مغرضانه، 
و نامه نگاری هایی نیز با بسیاری 
از افراد از پایین ترین تا باالترین 
مقام ها در کشــور برای ایجاد 
اختالل در محاسبات مسئوالن 
دارد تا نشــان دهــد وضعیت 
جمعیتی کشــور خوب است و 
مشــکل حادی در این زمینه 
نداریم در حالی که ایران در حال 
حاضر جزو سه کشور دنیاست 
که به سرعت جمعیتش در حال 

پیر شدن است. 
این کارشــناس جمعیت ادامه 
می دهد: آقای شــوازی ریاست 
مؤسســه مطالعات جمعیتی که ذیل وزارت علوم 
اســت را به عهده دارد و سعی می کند به انحای 

مختلف بر این واقعیت سرپوش بگذارد. 
آن طــور که مروتی می گوید شــوازی حتی یک 
واســطه نیز بــه درون هیئت دولت فرســتاده و 

آمارهای اشتباه به هیئت دولت داده است. او ادامه 
می دهد: دکتر احمدی، معاون ســابق پژوهشی 
وزارت علوم آمارهای دســتکاری شده را از ایشان 

می گرفت و به درون هیئت دولت می برد.
این هم در حالی است که در بحث جمعیت رهبر 
معظم انقالب فرمودند: »جمعیت یک مؤلفه قدرت 
است و اگر دشمن بتواند در این قضیه هزینه کند 

برای اینکه متوقفش کند این هزینه را می کند«. 
مروتی ادامه می دهد: در این ماجرا آقای شوازی و 
میمنت حسینی چاووشی که هر دو پروژه کنترل 
جمعیتی در کشور را جلو بردند تحصیلکرده غرب 

)استرالیا( هستند. 
پیــش از انقالب فردی بهایی و فراماســون به نام 
امیرمنصور برداری که ریاست اداره تنظیم خانواده 
وزارت بهداری وقت را عهده دار بود بیش از اینکه 
با دولت ایران کار داشــته باشد با سفارت آمریکا 
در تهران ســروکار داشت. از آن پس نیز برخی از 
جمعیت شناسانی که سیاست کنترل جمعیتی را 
در کشور جلو برده اند تحصیلکردگان غرب هستند؛ 
البته نه به این معنا که الزاماً همه آن ها جاسوس و 
نفوذی هستند اما بحث این است که وقتی غرب 
می خواهد سیاســت کنترلی جمعیت را در ایران 
پیاده کند برای این منظور نیرو تربیت می کند و از 

آن به عنوان دیپلماسی علمی یاد می کند. 

 چرا سکوت مسئوالن؟!
این کارشناس جمعیت ادامه می دهد: نرخ باروری در 
سال 1۳79 به کمتر از حد جانشینی سقوط کرد. 
یعنی در این سال هر زوج حتی به اندازه خودشان 
هم بچه به دنیــا نمی آوردند تا جبران یا جایگزین 
شود. نرخ جانشینی 2.1 فرزند به ازای هر زن است. 

وقتی این اتفاق در سال 79 می افتد متأسفانه هیچ 
یک از جمعیت شناسان کشور نسبت به آن تذکر یا 
اخطار نمی دهند که کشور از لحاظ نرخ باروری وارد 
بحران شده است که یکی از دالیل مهم آن این بوده 
که در سال1۳7۳ گروهی از دولت وقت به کنفرانس 
توسعه جمعیتی در قاهره می روند و تعهد می دهند 

که رشد جمعیت کشور را به صفر برسانند.
مروتی می گوید: رشد جمعیتی کشور در صورتی به 
صفر می رسد که نرخ باروری کل به 2.1 برسد و به 
اعتقاد بنده علت اینکه جمعیت شناسان کشور نسبت 
به موضوع یاد شــده تذکر نمی دهند این است که 
دولت وقت به صورت مخفیانه برای به صفر رساندن 

رشد جمعیت تعهد داده است. 
متأسفانه در حال حاضر بدنه جمعیت شناسان کشور 
با سیاست های جدید جمعیتی همراه نیستند. البته 
کمی هم کوتاهی از این طرف بوده اســت، یعنی از 
آن ها هم خواسته نشده است در حالی که از سوی 
ســازمان ملل دائماً برای جمعیت شناســان پروژه 
تعریف می شود، پول می دهند و آن ها را به سفرهای 
خارجی می برند. اما این طرف چون بحث جمعیت 
هیچ متولی نداشته تاکنون از استادان دانشگاه کار 
یا پروژه نخواسته اند و آن ها به سمتی کشیده شدند 
که برایشــان پروژه تعریف شده بود. وی با تأکید بر 
اینکه موضوع جمعیت به شدت پیچیده و نهادهای 
کشــور نسبت به آن غفلت کرده اند، اضافه می کند: 
برژنســکی، معاون اسبق وزارت امور خارجه آمریکا 
و یکی از سیاستمداران بزرگ دنیای غرب در سال 
2011 مصاحبه ای با مجله وال استریت ژورنال دارد 
و می گوید از حمله پیشدستانه به تأسیسات هسته ای 
ایران اجتناب کنید و بازی طوالنی مدتی را با ایران 
آغاز کنید زیرا تغییر نسل و آمارهای جمعیتی به نفع 

نظام کنونی نیست. 

  دستکاری آمار هدفمند است
اســت:  معتقــد  مروتــی 
دستکاری های صورت گرفته 
در این خصوص هدفمند و 
عمدی بوده و پشت آن یک 
جریان ضدفرهنگی و امنیتی 

وجود دارد؛ یعنی افرادی خاص با نفوذ در نهادهایی 
مثل مرکز آمار ایــران، آمارهایی ارائه می دهند که 
هیچ جمعیت شناس دیگری چنین آماری را بدست 
نیاورده است. وی ادامه می دهد: من حتی به اینکه 
وزیر بهداشــت می گوید شاید در دستکاری آمارها 
اشــتباهی صورت گرفته اســت هم اعتقاد ندارم و 
معتقدم چنین اشتباهی نزدیک به صفر است. ممکن 
است یک یا دو بار اشتباه شده باشد اما اینکه برای 
چندین بار چنین اتفاقی بیفتد محال است. ضمن 
اینکه پرســش این است که چرا این اشتباه همواره 
برای نشــان دادن باال بودن نرخ باروری کل است و 
هیچ وقت برای پایین بودن این نرخ نیست؟ بنابراین 

من کامالً این ماجرا را مغرضانه می دانم.
وی در خصوص اهــداف و منافعی که جریان نفوذ 
از دســتکاری آمار نرخ بــاروری کل دنبال می کند 
هم می گویــد: غربی ها برای ایــن جریان منافعی 
را در نظر می گیرند. چون یکســری از آنان تابعیت 
کشــورهای بیگانــه را دارند و خانــواده تعدادی از 
آن ها هم در خارج از کشــور هســتند. این افراد با 
این گونه اقدامات و با ایجاد اخالل در دســتگاه های 
تصمیم گیر برای رشد جمعیت کشور در واقع مزد 
خود را از غربی ها می گیرند. مروتی در خصوص روند 
اجرای سیاست های جدید جمعیتی از سوی وزارت 
بهداشت در این دوره هم می گوید: متأسفانه بسیاری 
از سیاست های کنترل جمعیتی مثل عقیم سازی، 
اعطای رایگان وسایل ضدبارداری همچنان ادامه دارد 
اما به بحث سقط جنین پرداخته نمی شود حال آنکه 
آماری که روی ســایت وزارت بهداشت قرار گرفته 
نشان می دهد ســاالنه 250 هزار سقط جنین در 

کشور صورت می گیرد.

چه کسانی با آمارسازی، اجرای سیاست های رهبر انقالب درباره جمعیت را منحرف کردند؟

خیانت به جوانی ایران 

درحالی که از سوی 
سازمان ملل دائمًا 

برای جمعیت شناسان 
پروژه تعریف می شود، 
پول می دهند و آن ها 

را به سفرهای خارجی 
می برند. اما این طرف 

چون بحث جمعیت 
هیچ متولی نداشته 
تاکنون از استادان 

دانشگاه کار یا پروژه 
نخواسته اند و آن ها به 
سمتی کشیده شدند 

که برایشان پروژه 
تعریف شده بود

بــــــرش
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3000737274
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمایید      

آموزش

وزیر آموزش  و پرورش خبر داد
رتبه بندی معلمان به زودی 

اجرایی می شود
 تسنیم  محسن حاجی  میرزایی، وزیر آموزش  
و پرورش درباره آخرین وضعیت طرح رتبه بندی 
معلمان گفت: اعتبار 2هــزار میلیارد تومانی آن 
پیش بینی شده و در سازمان است به محض اینکه 
آیین نامه اجرایی به تصویب هیئت وزیران برسد که 
امیدواریم در یک یا دو هفته آینده این کار انجام 

شود، اجرا خواهد شد.
حاجی میرزایــی ادامه  داد: در طــرح رتبه بندی، 
فرهنگیان در پنج رتبه تقسیم می شوند و متناسب 
با مدرک تحصیلی، سابقه، صالحیت تخصصی و 
حرفه ای در این رتبه ها قرار می گیرند، انتقال از یک 
رتبه به رتبه بعدی شرایطی دارد که در آیین نامه 
مشــخص اســت. وی گفت: پیش بینی می کنم 
رتبه بندی از اوایل آذر ماه اجرایی شود همچنین 
اعتبار پیش بینی شده رتبه بندی برای نیمه دوم 
سال 98 است و هر زمان که آیین نامه تصویب شود 
که امیدواریم در یک یا دو هفته آینده باشد زمان 

اعمال افزایش ها از مهر 98 است. 

 بهداشت و درمان

مدیرعامل خانه » ای بی« اعالم کرد
مرگ ۱۵ کودک ای بی به علت 

تحریم پانسمان میپلکس
 ایلنا  مدیر عامل خانه ای بی از مرگ 15 کودک 
ای بی به دلیل عفونت ناشــی از نبود پانســمان 
میپلکس خبر داد. ســید حمیدرضا هاشــمی 
گلپایگانی گفت: میپلکس از ســال 95 توســط 
وزارت بهداشت برای کودکان ای بی تهیه می شد، 
ولی پس از بازگشت دوباره تحریم ها در اردیبهشت 
ســال 97، ما با عدم واردات پانســمان میپلکس 
مواجه شــدیم. وی افزود: ما با شــرکت سوئدی 
که تنها تولیدکننده این پانســمان در دنیاست 
نامه نگاری کردیم. این شرکت سوئدی در نامه ای 
رســماً اعالم کرد که کشور شما در تحریم است 
و ما نمی توانیم سهمیه پانسمانتان را ارسال کنیم. 
هاشمی همچنین گفت: به خاطر عدم دسترسی 
کودکان ای بی به پانسمان میپلکس، حداقل 15 
نفر به خاطر عفونت فوت کرده اند و ما این موضوع 
را به گوش مســئوالن مربوط، وزارت بهداشت و 
وزارت کشور رسانده ایم، ولی بیشتر از این کاری 

نمی توانیم انجام دهیم. 

علم و فناوری

حداد عادل خبر داد
گسترش همکاری های علمی با 

عراق در زمینه علوم انسانی اسالمی
 مهر  رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 
بر ضرورت همــکاری بین المللی در زمینه علوم 

انسانی اسالمی تأکید کرد.
غالمعلی حداد عادل در جلسه 172 شورای تحول 
و ارتقای علوم انســانی گفت: پژوهشگاه حوزه و 
دانشــگاه کارنامه ای موفق و درخشان در زمینه 
تحول علوم انسانی دارد. وی ادامه داد: کشور عراق 
با توجه به ســابقه قوی علمی حوزه علمیه نجف 
اشرف و... زمینه مناسبی برای این همکاری ها دارد.

حداد عادل گفت: بر اســاس آمار، تنها حدود ۳0 
درصد از کتاب های چاپ شده در حوزه علمیه قم 

در دانشگاه های تهران وجود دارد.
وی با اشــاره به همکاری شورای تحول و ارتقای 
علوم انســانی و ســازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی دانشگاه ها گفت: حدود 400 عنوان 
تألیفی در فرایند چاپ و انتشار است که بر اساس 
سرفصل های تدوین شده توســط کارگروه های 

تخصصی علوم انسانی تألیف شده است.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس جمعیت هالل احمر:
سلبریتی ها شخصاً برای 

زلزله زدگان پول جمع آوری نکنند
 ایســنا  علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت 
هالل احمر ایران در مورد ورود ســلبریتی ها 
و چهره های شــناخته شــده برای جمع آوری 
کمک به زلزله زدگان گفت: واقعیت این است 
که مــردم ما مردمــی نوعدوســت و مهربان 
بــه همنوعانشــان کمک  هســتند که قطعاً 
می کنند بنابراین درخواســت ما از افرادی که 
قصد دارند به هــر طریقی اقدام به جمع آوری 
کمک کنند این است که شخصاً به این مسائل 
ورود نکــرده و با توجه بــه مقرراتی که وجود 
دارد، تــالش کنند تا جمــع آوری کمک ها از 

سوی هالل احمر انجام شود.
وی ادامــه داد: درخواســت ما از مــردم این 
اســت که کمک های نقدی خود را به حساب 
هالل احمر واریز کنند و از پرداخت این مبالغ به 

افراد غیر خودداری شود.
وی همچنین گفت: ما تا هر زمانی که نیاز باشد 

در مناطق زلزله زده حضور خواهیم داشت.

حمل و نقل

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد
جریمه ۳۷ میلیاردی متخلفان 

در اربعین
 تسنیم  سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
گفــت: در طرح اربعین حســینی 2 هزار و 417 
پرونده تشکیل شــد و متخلفان به پرداخت ۳7 
میلیارد و 985 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
شــدند. سیدیاســر رایگانی افزود: در بازه زمانی 
برگزاری اربعین حسینی، تعداد یک هزار و 256 

اکیپ گشت مشترک تشکیل شد.
رایگانــی گفــت: ۳5 پرونده تخلف بــرای دفاتر 
هواپیمایی در بازه زمانی اربعین تشکیل و در حال 
رسیدگی است که استان تهران دارای 2۳ پرونده 

تخلف و پس از آن استان خوزستان قرار دارد.
وی افــزود: با چه مجوزی یــک ایرالین خارجی 
به راحتی روی ســایت خود بلیت شیراز-نجف را 

11میلیون اعالم می کند؟
سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: 
تعداد یک هزار و 878 واحد دارای تخلف، 2 هزار 
و ۳2 واحــد بدون تخلف و یک هزار و 178 واحد 

نیازمند تذکر برای اصالح تخلف شناسایی شدند.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 اکرم شاهد/ کارشناس ارشد مشاوره خانواده

وزیر  امسال  نوروز  تعطیالت  روزهای  آخرین   جامعه/ محمود مصدق  
بهداشت از حاشیه جلسه مسئوالن با رهبر انقالب گفته بود و اینکه مقام معظم 

رهبری درباره وضعیت رشد جمعیت کشور با وی گفت وگو کرده است.
سعید نمکی می گفت: پس از پایان جلسه با مسئوالن، ایشان مهربانانه بنده را 
صدا کردند و آن دغدغه  همیشگی شان را که درباره پیر شدن جمعیت کشور 
و نقشی که وزارت بهداشت می تواند در بحث رشد درست و منطقی جمعیت 
داشته باشد، متذکر شدند. بنده هم خدمتشان عرض کردم که از بدو ورود به 
وزارت بهداشت به عنوان یکی از دغدغه های ملی، بنده به این موضوع پرداختم 
و پروژه ای را آماده کردیم که ان شاءاهلل تقدیم ایشان کنیم که با اجرایی  شدن 

آن بتوانیم از منفی شدن رشد جمعیت در آینده جلوگیری کنیم.
عالوه بر روایتی که نمکی به آن اشــاره می کنــد؛ رهبر انقالب دوازدهم آبان 
ماه امســال نیز در آستانه سالروز فتح النه جاسوســی در دیدار با جمعی از 

دانش آموزان و دانشجویان فرمودند: »... وجود انبوه جوانان- میلیون ها جوان- در 
کشــوری که این همه ظرفیت کار و تالش دارد، یک نعمت بزرگی است. من 
همین جا تنّبه بدهم این مطلبی را که بارها و بارها تکرار کرده ام؛ سیاســتی 
وجود دارد که این نعمت را از ملت ایران سلب کند؛ نعمت وجود جوانان انبوه 
و فراوان را. نتیجه این مسئله تحدید نسل، 10 سال دیگر، 15 سال دیگر این 
خواهد بود که شما دیگر کشور را متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد و 
اینکه بنده این همه تکرار می کنم، تأکید می کنم، هشدار می دهم، به خاطر این 
است. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر آن پس از 10 سال، 
20 ســال ظاهر خواهد شد، آن وقتی که دیگر کاری هم نمی شود کرد. البته 
مسئوالن محترم به بنده قول داده اند که با جدیت این مسئله را دنبال کنند، 
مشکالت را برطرف کنند که ان شاءاهلل همین کار را هم باید بکنند و خواهند 

کرد؛ ]ما هم[ تعقیب می کنیم موضوع را«.
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات
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المیادین: »عبداهلل دوم« شاه اردن دیروز رسماً پایان 
الحاقیه مربوط به اجاره دو منطقه الباقوره و الغمر که 
به موجب توافق نامه صلح موسوم به »وادی عربه« به 
رژیم صهیونیستی واگذار شده بود را اعالم و گفت: به 

خاطر مواضع تاریخی، تاوان بزرگی دادیم.

نیوزویک: »رابرت کارور« ســخنگوی وزارت دفاع 
آمریــکا در مصاحبه ای به برتری ارتش روســیه بر 
همتای آمریکایی خود در تجهیزات نظامی اذعان 
کرد و دلیل آن را دستیابی روسیه به فناوری تولید 

تسلیحات فراصوت مربوط دانست.

اســپوتنیک: »فرانــک- والتر اشــتاین مایر« 
رئیس جمهور آلمان روز شنبه در سی اُمین سالگرد 
فروپاشی دیوار برلین ضمن اشاره به نقش آمریکا 
در از میان برداشتن این دیوار از مقامات واشنگتن 
خواست تا احترام متقابل را رعایت کرده و از هر 

گونه خودپرستی ملی گرایانه پرهیز کنند.

آسوشیتدپرس: با وجود انتشار اخباری درمورد 
خروج نظامیان آمریکایی از سوریه »مارک میلی« 
رئیس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده اعالم 
کرد تــا ۶۰۰ نظامی آمریکایی در ســوریه باقی 

خواهند ماند.

العهد: بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی با بیان اینکه این رژیم در نمایشگاه 
»اکسپو ۲۰۲۰ دوبی« شرکت خواهد کرد، گفت: 

دست کم با ۶ کشور عربی رابطه داریم.

فارین  پالیسی نوشت
فروش آرامکو و ضربه 

ناخواسته به قدرت بن سلمان
فارس: نشــریه آمریکایی »فارین پالیسی« 
در گزارشی به موضوع عرضه سهام شرکت 
نفتی آرامکو عربستان در بورس پرداخته و 
نوشت: در قضیه عرضه اولیه سهام آرامکو، 
دو حقیقت بسیار مهم در تقابل مستقیم با 
یکدیگر قرار گرفته اند، یکی آنکه شــرکت 
نفت آرامکو به عنوان مهم ترین شــرکت در 
ســعودی، برای قدرت خاندان سعود بسیار 
حائز اهمیت اســت زیرا خاندان سلطنتی، 
این شرکت را تحت کنترل شدید خود دارد 
و در عین حال »محمد بن ســلمان« ولیعهد 
عربســتان، عرضه ســهام آرامکــو را برای 
پیشــبرد برنامه خود موسوم به »چشم انداز 
۲۰3۰« به منظور متحول کردن عربســتان 

سعودی، ضروری می داند.
این نشــریه آمریکایی با اشاره به این مسئله 
نوشــت، چیزی که از این تصمیم بن سلمان 
می توان فهمید این است که این تصمیم برای 
پول اتخاذ شده است زیرا با وجود آنکه سعودی 
به داشتن ثروت هنگفت مشهور است، ولی باز 
هم به پول نقد بیشــتری نیاز دارد اما مسئله 
دیگری نیز در آنجا وجود دارد و آن توان بخشی 

سیاسی ولیعهد عربستان است.
این گــزارش با توضیح این مطالب در بخش 
نهایی نوشت که حفظ کنترل بر امور و قدرت 
بیش از هر چیزی برای سران سعودی اهمیت 
دارد و حتی اصالحات اجتماعی بن سلمان نیز 
در نهایت به کنترل امور منتهی شد. اما عرضه 
سهام اولیه آرامکو بسیار خطرناک تر از چیزی 
است که سعودی ها وانمود می کنند. به محض 
عرضه ســهام مهم ترین شــرکت عربستان 
سعودی و تثبیت قیمت آن، محمد بن سلمان 
کنترل بر اوضاع را از دســت می دهد. خیلی 
فوری سرمایه گذارانی وجود خواهند داشت که 
خواستار شفافیت بیشتر و قوانین و شیوه هایی 
برای جبران خساراتی می شوند که به آرامکو 
وارد آمده که این با خواســته های حاکمان 

سعودی متفاوت است.
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رئیس اجرایی دولت افغانستان ضمن انتقاد از تخلفات انتخاباتی: 
دیگر مانند سال ۱۳۹۳ به هیچ معامله ای تن نخواهم داد

مهر: رئیــس اجرایی دولت افغانســتان 
و یکــی از نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۱۹ این کشــور، خواســتار 
توقف رونــد بازشــماری آرای انتخابات 
مهرماه شــد. »عبداهلل عبــداهلل« در یک 
گردهمایی در کابل گفت: بازشــماری ۲ 
هزار و ۴۰۰ صندوق رأی که آغاز شــده 
است، در سیســتم بیومتریک وجود ندارد و براساس اعالم قبلی کمیسیون این 
آرا دارای اعتبار نیســت. وی تأکید کرد: عالوه بر آن 3۰۰ هزار رأی دیگر نیز در 
کمیسیون انتخابات که پیش از ساعت ۷ صبح ششم مهرماه و یا پس از ساعت ۱۷ 

همان روز در صندوق انداخته شده، باید باطل اعالم شود.
عبداهلل به کمیسیون انتخابات هشــدار داد که اگر خالف دستورعمل های قبلی 
کمیسیون به صورت غیرقانونی به بازشماری آرا ادامه دهند، اقدامات مسالمت آمیز 
دیگری علیه این موضوع خواهد داشــت. وی تأکید کرد که دیگر مانند انتخابات 
ســال ۱3۹3 به هیچ معامله ای تن نخواهد داد و کمتر از به کرسی نشستن آرای 
پاک مردم قناعت نخواهد کرد. عبداهلل با بیان اینکه روز برگزاری انتخابات شاهد 
تخلفات گســترده در سرتاســر افغانســتان بوده، ادامه داد: در چند روز گذشته 
تصمیمی از سوی کمیسیون مبنی بر بازشماری 3۰۰ هزار رأی بدون بیومتریک 
اتخاذ شــد و موضوع این اســت که این آرای بدون بیومتریک از کجا آمده و آیا 
واقعی است یا خیر؟ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۶ مهرماه برگزار شد و 
قرار بود نتیجه اولیه آن در ۲۷ مهر و نتیجه نهایی در ۱۶ آبان اعالم شــود، اما به 
دلیل مشــکالت متعدد موجود در کمیسیون انتخابات، ارائه گزارش نتیجه اولیه 
انتخابات به ۲3 آبان و نتیجه نهایی به آذر موکول شد و این درحالی است که برخی 
رسانه های افغانستان از احتمال تعویق مجدد زمان بندی اعالم شده نتایج انتخابات 

ریاست جمهوری خبر داده اند.

با طرح اتهام علیه روسیه اعالم شد
 هشدار فرمانده ارتش انگلیس 
درباره آغاز جنگ جهانی سوم

تابناک: »ِســر نیک کارتر« رئیس ستاد 
مشــترک انگلیس در یادداشــتی برای 
روزنامه تلگراف، اعالم کرد که رفتارهای 
خطرناک روسیه همچون ترور و حمالت 
ســایبری می تواند موجــب آغاز جنگ 
جهانی ســوم شــود. این مقام انگلیسی 
همچنین مدعی شده که روسیه به قوانین 
بین المللی احتــرام نمی گذارد و همین امر می تواند اوضــاع جهان را بدتر کند. 
کارتر همچنین با اشــاره به تولید روزافزون تسلیحات جنگی از سوی کشورهای 
مختلف، می گوید: این تسلیحات موجب شده اند جهان از زمان جنگ جهانی دوم 
بی ثبات تر شــود. وی در بخش دیگری می نویسد: صلح با انواع جدید تسلیحات 
نظیر پول، حمالت ســایبری و تبلیغات سیاسی در معرض تهدید است و این ها 
گزینه هایی برای دستیابی به مزیت و اختالف افکن شده اند. او اشاره کرد که چطور 
این تســلیحات، جهانی کم ثبات تر از هر زمانی در دوران جنگ جهانی دوم ایجاد 
کرده است. نیک کارتر تأکید کرد: »این تهدیدها به سرعت در حال گسترش، اشاعه 
و گوناگونی هستند. ماهیت سیاست و جنگ افزار به دلیل فراگیر شدن اطالعات و 

سرعت تغییر فناوری تغییر کرده است«.

  نمابر تحریریه:     3۷۶۱۰۰8۷ -3۷۶8۴۰۰۴  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 3۷۶۱8۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       3۷۶5۱888   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    3۷۶۶۲58۷   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                3۷۶۱۰۰8۶   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       3۷۰88   )۰5۱(
)۰5۱(   3۷۶۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: 3۷۶۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷35  
  تلفن:                           )۹ خط(  3۷۶85۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶۱8۲   و   ۶۶۹3۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹38۰۱3  )۰۲۱(
 پیامک:                                            ۳0004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

چهره خبر

بدون تیتر

اتاق فکر

  آیا انتخابات پارلمانی انگلیس در ۱2 
گره گشای  می تواند  آذر(   2۱( دسامبر 
ماجرای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 

باشد؟ 
پس از ماه ها کشمکش های پرتنش سیاسی 
میــان دولــت بریتانیا به رهبــری بوریس 
جانسون، نخســت وزیر از یک سو و احزاب 
مخالف از ســوی دیگر و در نهایت با توجه 
به باز نشدن گره برگزیت در این کشور همه 
طرف های موضوع مجبور شــدند برخالف 
میــل باطنی به گزینه برگــزاری انتخابات 
زودهنــگام پارلمانی در تاریخ 
۱۲ دسامبر رضایت دهند. در 
همین زمینه بوریس جانسون، 
انتظار  بریتانیا  وزیر  نخســت 
دارد تــا با جلب آرای بیشــتر 
مردم و کســب کرســی های 
از  بیشتر پارلمانی بتواند پس 
تشکیل پارلمان جدید بدون 
پارلمان،  نمایندگان  ممانعت 
رویکرد و سیاســت مد نظر 
خود برای خــروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا بر مبنای توافق 
اخیری که توانست با اتحادیه 
اروپا به ثمر بنشاند را تحقق 
احزاب مخالف هم  بخشــد. 
انتظار دارند تا با کسب آرای 
مردم قدرت را از دست حزب 
محافظه کار و بوریس جانسون 
خارج کرده و خود زمام امور 
را در دست بگیرند و بر اساس 
رویکردهای مورد نظر خود در 
بحث برگزیــت، این موضوع 
را مدیریــت کنند. در همین 
راستا توجه به این نکته مهم 
ضروری است؛ در صورتی که 
هر یک از دو حزب عمده رقیب )محافظه کار 
به رهبــری بوریس جانســون و کارگر به 
رهبری جرمی کوربین( نتواند در انتخابات 
۱۲ دسامبر اکثریت عمده پارلمان را به دست 
بیــاورد تداوم روند قبلــی اختالفات و عدم 
گشایش در بحث برگزیت قابل پیش بینی 
است و به عبارتی معضل و بحران برگزیت با 
انتخابات آینده هم حل و فصل نخواهد شد. 
در ایــن میان امید دولت و احزاب مخالف و 
حتی افکار عمومی خسته بریتانیا این است 
که در نهایت یکی از طرفین اکثریت الزم را 
در پارلمان کسب کند تا روزنه ای برای حل و 

فصل گره کور برگزیت باز شود.

  برخــی کارشناســان از احتمال 
اکثریت  و  محافظه کار  حزب  شکست 
یافتن حزب کارگر و در نتیجه به قدرت 

رســیدن کوربین، رهبر حزب کارگر 
به قدرت  آیا  به میان آورده اند.  سخن 
رسیدن کوربین و حزب کارگر به معنای 

پایان مسئله برگزیت خواهد بود؟ 
انتخابــات عمومی در تاریخ ۱۲ دســامبر 
برگزار خواهد شد و کاندیداهای نمایندگی 
پارلمــان حــدود ۴۰ روز فرصــت دارند تا 
بــه تبلیغــات پرداخته و احــزاب در قالب 
کارزارهای انتخاباتی برنامه ها و رویکردهای 
خــود در قبال موضوعــات مختلف را برای 
رأی دهندگان تشریح کنند. در همین راستا 
و در حالی که تنها چند روز از شروع رسمی 
فعالیت کارزارهای انتخاباتی گذشته صحبت 
از پیــروزی هر یک از احــزاب بریتانیا چه 
محافظه کار به رهبری بوریس جانسون و یا 
کارگر به رهبــری جرمی کوربین و یا بقیه 
احزاب صرفاً گمانه زنی بیش نیست. کسب 
آرای الزم از ســوی حــزب مخالف کارگر 
و نخســت وزیری جرمــی کوربین یکی از 
احتماالت متعددی اســت که وجود دارد و 
درصدی برای آن نمی توان متصور بود. کما 
اینکه کسب آرا توسط حزب محافظه کار و 
دولت فعلی به رهبری بوریس جانسون هم 

همین شرایط را دارد. 
بدون تردید حتی در صورت پیروزی حزب 
کارگر و نخســت وزیری جرمــی کوربین، 
بحث برگزیت کماکان یکــی از مهم ترین 
اولویت های دولت آینــده خواهد بود. مردم 
بریتانیــا در همه پرســی ۲۰۱۶ میالدی به 
خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی داده اند 
)هر چند فاصله تعداد موافقان و مخالفان این 
مسئله زیاد نبود( و دولت های حاکم موظف 
به پیشبرد این موضوع هستند. در این زمینه 
صرفاً تفاوت در نوع رویکردها و نحوه پیشبرد 
موضوع است و گرنه برگزیت با فرض نخست 
وزیری کوربین از دستور کار هیئت حاکمه 

بریتانیا خارج نخواهد شد. 

  مســئله دخالت ها و اظهارنظرهای 
رئیس جمهور آمریکا در مسائل سیاسی 
انگلیس را چگونه ارزیابی می کنید؟ به 
تازگی ترامپ از جانسون و فاراژ رهبران 
خواسته  برگزیت  و  محافظه کار  حزب 

است تا با هم متحد شوند.
ترامپ رئیس جمهور  موضع گیری دونالــد 
ایاالت متحده آمریــکا در بحث برگزیت و 
به نفع بوریس جانسون و مخالفت با جرمی 
کوربین رهبر حزب مخالف و یا شهردار لندن 
)که عضو حزب مخالف کارگر اســت( یکی 
از مباحثی اســت که به ویژه اعضای حزب 
حاکم محافظه کار آن را چالشی برای دولت 
در روند انتخابات آینــده می دانند. با توجه 
بــه نارضایتی عمده مــردم و افکار عمومی 

بریتانیا نسبت به شــخص ترامپ، هر نوع 
موضع گیری رئیس جمهور آمریکا از سوی 
قاطبه افکار عمومی بریتانیا به عنوان دخالت 
در امور داخلی این کشــور محسوب شده و 
کارشناســان و عقالی حــزب محافظه کار 
معتقدند این موضع گیری ها در نهایت موجب 
ریزش بخشی از آرای حزب در انتخابات ۱۲ 
دسامبر خواهد بود. نشست سران ناتو حدود 
یک هفته مانده به زمان برگزاری انتخابات 
سراسری بریتانیا در لندن برگزار خواهد شد 
و تمام تالش دولت فعلی بر آن خواهد بود تا 
ترامپ را به ســکوت و عدم موضع گیری در 
زمان حضــور در لندن ترغیب کند. البته با 
توجه به روحیات خاص دونالد ترامپ شاید 

مشکل باشد که بتوان او را مهار کرد.

  سرانجام کش و قوس های فعلی بر 
سر مسئله برگزیت که عمالً بریتانیا را 
دچار مشکالت عمده ای کرده است چه 

خواهد شد؟ 
مردم و افکار عمومی بریتانیا پس از گذشت 
بیش از سه سال و نیم از شروع بحث برگزیت 
در این کشــور، از کشــمکش های سیاسی 
مربوط به این مسئله و نیز بحث و بررسی ها 
به ویــژه انتشــار گزارش هــای مربوط به 
پیامدهای جدی و منفی آن به شدت نگران 
و فرسوده هستند و حل و فصل این بحران 
مهم ترین خواسته فعلی مردم بریتانیاست. 
این موضوعی اســت که همه سیاســیون 
بریتانیایی اعم از دولت و مخالفان کامالً به آن 
واقفند. پس مجموع شرایط ایجاب می کند به 
ویژه پس از انتخابات، دولت و پارلمان جدید 
بریتانیا حل و فصل ســریع بحران برگزیت 
را در اولویــت کار خود قرار دهند. بر همین 
اساس پیش بینی می شــود بحران برگزیت 
در فرصــت زمانی جدیدی که اتحادیه اروپا 
به بریتانیا داده یعنی تا آخر ژانویه ۲۰۲۰ با 
توافق طرفین به نتیجه برسد و در صورتی که 
به هر علت این امر میسر نشود، این احتمال 
وجود دارد که گزینه حذف و کنار گذاشتن 
برگزیت با اتکا به آرای مردم در همه پرسی 
جدید، مدنظر سیاســتمداران بریتانیایی و 

مقامات اروپایی قرار بگیرد.

جانسون  دیدار  رســانه ها  برخی    
و ملکه بریتانیا را به منزله اســتعفای 
جانســون در نظر گرفته اند، آیا این به 
معنای پایان کار دولت فعلی خواهد بود؟

مطالب منتشره در برخی رسانه ها و محافل 
مبنی بر استعفای آقای بوریس جانسون بدان 
صورتی که توضیح داده شــده است صحت 
ندارد. مطابق قانون، بوریس جانسون تا زمان 
برگزاری انتخابات و شــروع بــه کار دولت 

جدید همچنان رئیس دولت بریتانیا بوده و 
به فعالیت های خود ادامه خواهد داد. مالقات 
کوتاه نخست وزیر با ملکه در روز چهارشنبه 
۱5 آبان )۶ نوامبر( که طبق قانون و ســنت 
سیاسی بریتانیا احتماالً موجب انتشار این 
خبر بوده اســت، اینجا الزم است ذکر کنم 
ملکه بریتانیا در روندهای سیاسی دخالتی 

ندارد و جایگاه وی صرفاً تشریفاتی است.

  برگزیــت تا چه میــزان می تواند 
بر رویکرد سیاســت خارجی بریتانیا 
تأثیرگذار باشد؟ آیا برگزیت ممکن است 

به خروج بریتانیا از برجام منتج شود؟
خروج کامل و رســمی بریتانیــا از اتحادیه 
اروپــا یک روند بســیار پیچیده، دشــوار و 
زمانبر خواهد بود. احتمــاالً خروج بریتانیا 
از اتحادیه به شــکل رسمی موضوعی است 
که حداقل تا چند مــاه آینده ادامه خواهد 
داشت. در همین چارچوب توجه به نکته ای 
دیگر ضــروری اســت؛ بریتانیــا در طول 
سال های طوالنی عضویت در اتحادیه اروپا 
در حوزه های مختلف سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و امنیتی پیوند عمیقی 
با ســازوکارهای اروپایی ایجاد کرده و یکی 
از کنشگران اصلی و نقش آفرین در تمامی 
این حوزه ها بوده بنابراین خروج از اتحادیه به 
معنای خروج فوری از سازوکارهای مختلف 
اروپایی نخواهد بود. برخی تحلیل ها مبنی 
بر تغییرات اساسی در سیاست های بریتانیا 
و دوری و عدم همراهی با اروپا در حوزه های 
مختلف از جمله حوزه سیاسی و امنیتی با 
واقعیت تطبیق ندارد. برجام یک دســتاورد 
مهم بین المللی اســت که اروپا و بریتانیا به 
عنوان یک کنشگر مؤثر اروپایی منافع خود را 
از جنبه های مختلف در رسیدن و حفظ آن 
می بینند و طبیعی و بدیهی است که تمایلی 
به از دست دادن این دستاورد مهم بین المللی 
به این سادگی نخواهند داشت. مواضع اخیر 
مقامات بریتانیایی در سطوح مختلف مؤید 
همین مسئله است. تحلیل نزدیکی به آمریکا 
و به تبع آن همراهی با سیاست های دولت 
فعلی این کشور از سوی بریتانیا قدری ساده 
کردن موضوع است و به دالیل مختلف فنی 
و مالحظات سیاســی، اقتصادی و امنیتی، 
خــروج از برجــام اولویت بریتانیا و ســایر 
کشورهای اروپایی عضو این توافق نخواهد 
بود. ضمن اینکه موضــوع پیچیده تر از آن 
است که مواضع سیاست خارجی بریتانیا در 
خصوص خاورمیانــه و ایران از جمله برجام 
تحت تأثیر یک متغیر صرف به نام برگزیت 
قرار بگیرد. در عین حال که امکان نزدیک تر 
شــدن کلی سیاســت خارجی دو کشور را 

نمی توان از نظر دور داشت.

بدون تردید حتی 
در صورت پیروزی 
حزب کارگر بحث 
برگزیت کماکان 
یکی از مهم ترین 
اولویت های دولت 
آینده خواهد بود. 
مردم بریتانیا در 
همه پرسی 20۱6 
میالدی به خروج 
این کشور از 
اتحادیه اروپا رأی 
داده اند

بــــــــرش

بررسی آخرین وضعیت بحران برگزیت در گفت وگو با کیومرث جاویدنیا

انگلیسیهابهشدتنگرانوفرسودهشدهاند
عدم  موسوی    سیداحمد  جهان/   
بوریس  طرح  با  بریتانیا  پارلمان  موافقت 
با  برگزیت  شدن  اجرایی  برای  جانسون، 
انحالل رسمی مجلس عوام، فضای سیاسی 
کرده  گذشته  از  متالطم تر  را  انگلیس 
از  یکی  رو  پیش  پارلمانی  انتخابات  است. 
پیچیده ترین انتخابات تاریخ انگلیس است 
می کند.  مشخص  را  برگزیت  آینده  که 
گذشته از تأثیری که برگزیت در مناسبات 
داخلی بریتانیا و اروپا می گذارد، این اتفاق 
با  بیرونی هر دو طرف ماجرا  بر مناسبات 
دولت های سوم هم تأثیرگذار خواهد بود و 
یکی از این اتفاقات نحوه تعامل دو طرف با 
ایران و پرونده ای مانند برجام است. قدس در 
ارتباط با آخرین تحوالت برگزیت و تأثیرات 
آن بر سیاست خارجی ایران گفت وگویی را 
با کیومرث جاویدنیا، کارشناس مسائل اروپا 

انجام داده است که در ادامه می خوانید.

 موافقت مورالس با تجدید انتخابات ریاست جمهوری 
در بولیوی

جهان: رئیس جمهور بولیوی در واکنش به 
ادامه ناآرامی ها و اعتراض ها به اعالم نتیجه 
انتخابات ۲8 مهرماه ریاست جمهوری این 
کشور، خواستار برگزاری انتخابات مجدد 
شد. با وجود اعالم نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری و اعالم پیــروزی ایوو مورالس 
رئیس جمهور کنونی، »کارلوس مسا« نامزد 
ناکام انتخابات این کشور از پذیرش شکست خودداری کرده و این موضوع سبب 
بروز ناآرامی ها و تشدید دخالت های خارجی در این کشور شده است. این ادعا در 
شــرایطی مطرح شده که پیشتر دادگاه انتخاباتی بولیوی با اعالم پایان شمارش 
دستی انتخابات ریاست جمهوری، رســماً پیروزی مورالس را تأیید کرد. بر پایه 
اعالم این دادگاه، مورالس با بدست آوردن ۴۷.۰8 درصد آرا در انتخابات به پیروزی 
رسید و کارلوس مسا نیز 3۶.5۱ درصد آرا را بدست آورد و با توجه به اختالف بیش 

از ۱۰ درصدی میان این دو، دور دوم انتخابات برگزار نمی شود. 
بــروز ناآرامی ها در بولیوی بالفاصله با واکنش مداخله جویانه آمریکا و متحدانش 
مواجه شــده و در همین راستا وزارت خارجه آمریکا در اقدامی مداخله جویانه با 
صدور بیانیه ای درباره »فرایند مغشــوش و خدشه دار« شمارش آرای انتخابات ۲۰ 
اکتبر )۲8 مهرماه( ریاست جمهوری بولیوی ابراز نگرانی کرده بود. این در حالی 
اســت که پیش از این سران کوبا و ونزوئال در کنفرانس سه روزه اخیر به میزبانی 
هاوانا، مواضع واشنگتن و »دار و دسته ترامپ« در کشورهای آمریکای التین و تداوم 

مداخالت آن ها را محکوم کرده بودند. 

آگهی مزایده 
شهرداری اسدآباد به استناد مجوزهای شورای اسالمی شهر در نظر دارد اقالم  ذیل 

الذكر اقدام نماید.
لذا متقاضیان می توانند  جهت دریافت اس��ناد مزایده تا تاریخ 98/08/27 به امور 

مالی شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را تكمیل و تحویل دبیرخانه نمایند.
توضیحاتشرح ردیف

یك دستگاه پژو پارس سفید رنگ مدل 1
92
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بنزین پالك 965ق 13
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فراخوان ارزیابی كیفی پیمانكاران و تامین كنندگان مالی)نوبت اول(
شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند )ج( از ماده )12( قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس 
شورای اسالمی و آیین نامه اجرایی اصالح شده آن )تصویب نامه شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 85/7/16 هیئت وزیران و اصالحیه شماره 22225/

ت37194ه� مورخه 86/2/17( و ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب به شماره 69454/ت50913ه 
مورخ 93/06/20، به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات ذیل نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام نماید:

1- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی     2- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور سروآب
3- موضوع مناقصه: تامین مالی و اجرای بخشی از شبكه جمع آوری فاضالب شهر شیروان

4- میزان تسهیالت مالی مورد نیاز: برآورد اجرای كار بر طبق فهارس بهای پایه 1398 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور حدود 400 میلیارد ریال می باشد
5- دوره احداث: دو )2( سال     6- پایه و رشته پیمانكار: رشته آب )حداقل پایه سه(

7- مناقصه گران بایستی مطابق با بخشنامه شماره 94/30593 مورخ 1394/03/05 و دستورالعمل شماره 69432 مورخ 94/04/30 دارای ظرفیت كاری و ریالی مناسب 
باشند.

8- شرایط كلی: بازپرداخت اصل و سود تسهیالت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تضمین خواهد شد. شروع بازپرداخت تسهیالت 6 ماه پس از تحویل موقت 
پروژه و مدت بازپرداخت سود و اصل تسهیالت به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه می باشد. محاسبه سود و بازپرداخت تسهیالت در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون 
ربا مصوب 1362 با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن خواهد بود. نرخ سود مورد انتظار توسط تامین كننده منابع مالی پیشنهاد می شود )تا سقف سود اوراق مشاركت سال 

1398 معادل 20%( و تامین كننده می بایست اسنادی دال بر توانایی تامین مالی تسهیالت تعهد شده كه مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید. 
9- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل استعالم ارزیابی كیفی: مهلت تهیه اسناد ارزیابی كیفی به مدت 7 روز از انتشار نوبت اول آگهی می باشد و مهلت تحویل اسناد ارزیابی از 

آخرین روز توزیع اسناد چهارده روز می باشد.
 )www.setadiran.ir ( 10- نشانی دریافت و تحویل استعالم ارزیابی كیفی: سامانه تداركات الكترونیكی دولت ایران

لذا پیمانكاران حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری در رشته مذكور كه ظرفیت كاری و ریالی مناسب را دارا می باشند، می توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با 
مراجعه به آدرس فوق، اسناد ارزیابی كیفی را دریافت نمایند.  به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنًا هزینه چاپ آگهی 

روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
روابط عمومی و آموزش همگانی  شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

98
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ت اول
نوب آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 

/ع
98
10
38

»آگهی مناقصه«
 ش��هرداری اس��دآباد در نظر 
دارد نس��بت به تأمین حدود 
45 نفر نی��روی خدماتی خود 
از طری��ق ش��ركتهای معتبر و 
كار  اداره  صالحی��ت  دارای 
اقدام نماید. لذا پیمانكاران 
می توانند در صورت تمایل تا 
پایان وقت اداری 98/8/27 
مال��ی ش��هرداری  ام��ور  ب��ه 
مراجع��ه و اس��ناد مناقصه را 

دریافت نمایند.
 علیرضا فعله گری 
شهردار اسدآباد 

خبر
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