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یـــادداشــت  روز
جواد فراهانی

»کواالالمپور« پایتخت مالزی از روز گذشته و به مدت دو روز میزبان نشست پنج 
جانبه اســامی است که مسئوالنی از کشــورهای مالزی، قطر، اندونزی، ترکیه، 
پاکســتان، ایران و نمایندگانی از 25 کشــور در آن حضور دارند. این نشست که 
تحت عنوان »نقش توسعه در تحقق حاکمیت ملی« برگزار می شود، نخستین گام به 

منظور ایجاد راه حل برای بحران های دنیای اسام است...

زنگ خطر نشست اسالمی مالزی 
برای سعودی

تا سه سال آینده همه سربازان باید مشمول طرح مهارت آموزی شوند

آماده باش به لشکر کارآفرینان

 سیاست   روز گذشته   مقامات کشورمان 
از تهــران تــا کواالالمپور بــرای مقابله با 
یکجانبه گرایی آمریکا رایزنی های مختلفی 
با کشــورهای منطقه و جهان اسام انجام 
دادند.در تهران شــورای عالی امنیت ملی 
میزبان مقامات امنیتی کشورهای منطقه 
بــود و در کواالالمپور نیز رئیس جمهور با 
مقامات مالزی دیدار کرد. اجاس ســران 
کشــورهای اسامی امســال در شرایطی 
برگزار می شــود که جهان اسام تحوالت 
و مســائل متعدد و حساسی را پشت سر 
می گــذراد. این اجاس با حضور ۴٠٠ نفر 

از رهبران، مقام ها، شخصیت های سیاسی 
و اندیشمندان از 52 کشور جهان و حضور 
سران چند کشور مسلمان از جمله ایران، 
ترکیه، پاکستان و قطر ۱۸ تا 2۱ دسامبر 
)2۷ تا ۳٠ آذرماه( در حال برگزاری است 
و به بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل 
جهان اســام می پردازد. حضور جمهوری 
اسامی ایران در این اجاس نیز به عنوان 
یکی از کشــورهای تأثیرگذار در معادالت 
دنیای اســام و نیز تحوالت منطقه ای از 
اهمیــت خاصی برخوردار اســت. حضور 
فعــال مقامات ایرانــی و ارائه راهبردهایی 

همچــون طــرح ابتکاری صلــح هرمز از 
سوی آنان، می تواند مسیری نو برای بهبود 
اوضاع مســلمانان، برقراری صلح و ثبات 
و نیز مبــارزه با افراط   گرایــی و اقدامات 
تروریستی دشــمنان باشد. از سوی دیگر، 
این اجاس می توانــد فرصت خوبی برای 
جمهوری اسامی ایران برای بیان مواضع 
اصولی خــود درباره مســائل مختلف از 
جمله برجام، تحریم های آمریکا و اقدامات 
ظالمانه غربی ها، تمایل به وحدت آفرینی 
و گسترش ارتباطات با دولت های اسامی 
باشد، چنان که رئیس جمهور در دیداری که 

با ایرانیان مقیم مالزی داشت، اظهار کرد: در 
ذهن برخی ها در داخل و خارج از کشــور 
این گونه مطرح بود که یا ایرانی ها یا طرف 
مقابل اهل گفت وگو نیستند و در دو طرف 
تردید وجود داشت، ما می خواستیم بگوییم 
از طرف ایران مشکلی نیست و ما آماده ایم 
مشکات در منطقه و جهان را با گفت وگو 
حل وفصــل کــرده و روابــط نزدیک تری 
با کشــورها داشته باشــیم. از آنجایی که 
کشورهای اسامی ظرفیت باالیی را از بعد 
فرهنگی، اشتراکات دینی، منابع و جمعیت 

دارا هستند...

 ............ صفحه ۷

هزینه یک دقیقه بیشتر 
در شب یلدا چقدر 

آب می خورد؟

آجیل 
ارزان شد 

شیرینی گران

قدس بررسی کرد

حذف 
»خانه مسافر«های 

غیرمجاز؛ 
از وعده تا عمل

 رایزنی های مقامات کشورمان از تهران تا کواالالمپور برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا 

 ............ صفحه ۸ ............ صفحه 6 ............ صفحه 2 قدس خراسان

 

آن کاغذ کاهی خط دار...
ویژه نامه سالروز انتشار قدس با یادداشت هایی از 

سید جالل فیاضی،حمزه واقعی، بهروز فرهمند و امیر جلیلی نژاد

 ............ صفحه 2

12 10 2
نکونام درمیان گزینه های ایرانی استقالل گفت وگوی قدس با  دکترهادی منوری طعنه ظریف به واشنگتن در خصوص استفاده از »مکانیسم ماشه«

  :fحضرت مهدی
ما بر تمامی احوال و 

اخبار شما آگاه 
و آشناییم و چیزی 

از شما نزد ما 
پنهان نیست.
 بحاراألنوار

 ج 53، ص 175
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 تحرک محتوایی،شتاب رسانه ای
 حتی آن وقت ها که نوشتنت نمی آید

 خدمت در وقفی ترین روزنامه جهان
 قدس چگونه قدس شد!

شعر سپید مذهبی 
باید به هیئت ها و مساجد برود

بازگشت شاه ماهی 
به برکه آبی؟

یک سال است 
که از برجام خارج شده اید

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول 

خدمات فوریتهای پزشکی شهرآباد  
شهرستان بردسکن
شرح در صفحه 5
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4

فراخوان مناقصه  نوبت اول 
تهیه و طبخ و توزیع غذای  شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان بردسکن 
شرح در صفحه 3
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98
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95
2

فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
ایاب و ذهاب پرسنل دانشکده های 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
شرح در صفحه 3
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98
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ّآب سرچشمه زندگی و زیبایی است . درست مصرف کنیم . 

))آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی((
ش��رکت آب و فاضالب مش��هد در نظ��ر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش��رکت ه��ای آب و فاضالب 

شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نمایید  . 

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار به ریال
رتبه و رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در  فرآیند 
ارجاع کار

سرویس اساسی 
الکتروموتورهای 6/6 کیلو 

ولت ایستگاههای پمپاژ 
در خط انتقال آب از سد 
دوستی به مشهد مقدس 

249/450/000/000448/000/000

گواهینامه صالحیت 
رتبه 5 در تاسیسات 

و تجهیزات یا پروانه                
بهره  برداری از وزارت 

صنعت معدن و تجارت

 1. واریز نقدی به حساب جاري 
شماره100050005  بانکی پاسارگاد 

شعبه آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی

3 . اوراق مشارکت  
4 . چک تضمین شده بانک

تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 1398/9/27 لغایت 1398/10/3 از محل دفتر قراردادهای شرکت 
آب و فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد .

آخری��ن مهلت عودت پاکات اس��ناد ارزیابی کیفی تکمیل ش��ده : پای��ان وقت اداری م��ورخ 1398/10/17 و به آدرس 
مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد می باشد ، تلفن 37008152 .

مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 98093937

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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فراخوان مناقصه  نوبت اول 
مراکز بهداشت شماره 1،2،3،5 و 

ثامن شهرستان مشهد 
شرح در صفحه 3
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11
96
0

فراخوان مناقصه  نوبت اول 
پایگاههای سالمت تحت پوشش 

مراکزبهداشت شهرستانها 
شرح در صفحه 3
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بقاء مختص ذات اوست
پدر م�ه�رب�ان! در سال های فراقت، بهشت
ثامن الحجج)ع( قرارگاه دلتنگی های ماست.

همزم��ان ب��ا فرارس��یدن نهمی��ن س��الگرد ع��روج ملکوتی 
پیرغالم اهل بیت)ع( و خادم بارگاه منور رضوی ش��ادروان

 حاج محمد حسین پژمان 
یاد و خاطره پدر عزیزمان را گرامی می داریم.

خانواده پژمان

محرومیت زدایی از سیستان و بلوچستان 
اولویت آستان قدس رضوی

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در سفر به این استان بیان کرد 

مین سی و سو
       سال

 ............ صفحه ۳

 ............ صفحه های ۴و5
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روزنامـه صبـح ایـران

دیدار روحانی و ماهاتیر محمد   ایسنا: حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور که بنا به دعوت رسمی نخست وزیر مالزی و به منظور شرکت در اجالس سران کشورهای اسالمی شامگاه سه شنبه به وقت 
محلی وارد کواالالمپور پایتخت مالزی شده بود، دیروز با نخست وزیر مالزی دیدار کرد.  رئیس جمهور با بیان اینکه مسلمانان همه از یک خانواده هستند و باید نسبت به هم احساس مسئولیت داشته باشند، گفت: 

همکاری کشورهای مسلمان برای مقابله با فشار قدرت های بزرگ ضروری است.

 سیاست/ مینا افرازه   روز گذشته   مقامات 
کشورمان از تهران تا کواالالمپور برای مقابله 
با یکجانبه گرایی آمریکا رایزنی های مختلفی با 
کشورهای منطقه و جهان اسالم انجام دادند. 
در تهران شــورای عالی امنیت ملی میزبان 
مقامات امنیتی کشورهای منطقه بود و در 
کواالالمپور نیز رئیس جمهور با مقامات مالزی 

دیدار کرد. 

 فرصت هایاجالس سران در مالزی
اجالس سران کشورهای اسالمی امسال در 
شــرایطی برگزار می شــود که جهان اسالم 
تحوالت و مسائل متعدد و حساسی را پشت 
سر می گذراد. این اجالس با حضور ۴٠٠ نفر 
از رهبران، مقام ها، شــخصیت های سیاسی 
و اندیشــمندان از ۵۲ کشور جهان و حضور 
سران چند کشور مســلمان از جمله ایران، 
ترکیه، پاکســتان و قطر ۱۸ تا ۲۱ دسامبر 
)۲۷ تا ۳٠ آذرماه( در حال برگزاری است و به 
بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل جهان 
اســالم می پردازد. حضور جمهوری اسالمی 
ایــران در این اجالس نیــز به عنوان یکی از 
کشورهای تأثیرگذار در معادالت دنیای اسالم 
و نیز تحوالت منطقــه ای از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت. حضور فعال مقامات ایرانی 
و ارائه راهبردهایــی همچون طرح ابتکاری 
صلح هرمز از سوی آنان، می تواند مسیری نو 
برای بهبود اوضاع مسلمانان، برقراری صلح و 
ثبــات و نیز مبارزه با افراط   گرایی و اقدامات 

تروریستی دشمنان باشد.
از ســوی دیگر، این اجالس می تواند فرصت 
خوبی برای جمهوری اسالمی ایران برای بیان 
مواضع اصولی خود درباره مسائل مختلف از 
جمله برجــام، تحریم های آمریکا و اقدامات 
ظالمانه غربی ها، تمایل بــه وحدت آفرینی 
و گســترش ارتباطات با دولت های اسالمی 
باشــد، چنان که رئیس جمهــور در دیداری 
که بــا ایرانیان مقیم مالزی داشــت، اظهار 
کرد: در ذهن برخی هــا در داخل و خارج از 
کشــور این گونه مطرح بود که یا ایرانی ها یا 
طرف مقابل اهل گفت وگو نیســتند و در دو 
طرف تردید وجود داشت، ما 
می خواستیم بگوییم از طرف 
ایران مشــکلی نیســت و ما 
آماده ایم مشکالت در منطقه و 
جهان را با گفت وگو حل وفصل 
کــرده و روابط نزدیک تری با 

کشورها داشته باشیم.
آنجایــی که کشــورهای  از 
اســالمی ظرفیت باالیی را از 
بعد فرهنگی، اشتراکات دینی، 
منابع و جمعیت دارا هستند، 
می توانند از این ظرفیت برای 
اتحاد و ایجاد بلوکی از دولت های مسلمانان 
در برابر اسالم ستیزان و قدرت های استکباری 
بهره ببرند و سیاســت های تفرقه افکنانه و 
یکجانبه گرایانه دولت هایی همچون آمریکا را 
در بین مسلمانان به حاشیه برانند و خنثی 

کنند.
همچنین به نظر می رسد مقامات جمهوری 
اسالمی در این اجالس، راهبرد نگاه به شرق 
را دنبــال و هدف آمریکا در انزوای ایران را با 

شکست مواجه کنند.

 ایران بر موضوع خلیج فارس 
و تأمین امنیت آن تمرکز کند

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاســت خارجی مجلس درباره ظرفیت ها 
و فرصت های حضور ایران در اجالس سران 
کشورهای اسالمی اظهار داشت: امروز جهان 
اسالم با مشکالت زیادی روبه رو است و بین 
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی 
مناقشــات متعــددی وجــود دارد، گرچه 
جمهوری اسالمی همواره دولت های اسالمی 
را بــه مذاکره و گفت وگو بــرای حل وفصل 
مناقشات دعوت کرده است. بنابراین باید از 
این فرصت برای برقراری همکاری و اتحاد در 

جهان اسالم استفاده کرد.
سید حســین نقوی حســینی به »قدس 
آنالین« گفت: نشســت کشورهای اسالمی 
فرصتی اســت که ایــران می توانــد در آن 
دیدگاه های خود و ظرفیت های جهان اسالم 

را مطرح کند و از کشورهای اسالمی بخواهد 
از دخالت قدرت های سلطه گر و خارجی در 
امور آنان جلوگیری کنند و از وابستگی و نفوذ 
غربی ها رهایی یابند. قطعاً مناقشات منطقه ای 
با لشکرکشی و حضور قدرت های سلطه گر 
حل نخواهد شــد؛ زیرا این قدرت ها در هر 
کشوری که حضور یافته اند آن کشور دیگر 
روی امنیت و آرامش را ندیده و حتی برعکس 

ناامنی ها افزایش پیدا کرده است.
نماینــده مردم ورامین در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: ایران در چنین اجالســی 
همواره حضور فعالی داشــته و در بیانیه ها 
و جهت دهی خود به اجــالس تالش کرده 
نقش خوبــی را ایفا کند. به نظرم جمهوری 
اسالمی باید در این اجالس بر روی موضوع 
حوزه خلیج فارس و تأمین امنیت آن توسط 
کشــورهای منطقه تمرکز کند. همچنین 
مبــارزه با گروه های تروریســتی و تکفیری 
که معموالً ساخته دست قدرت های بیرونی 
هستند، موضوع دیگری است که باید بر آن 

تأکید شود.
همچنین دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس نیز بر این باور است 
که ســفر رئیس جمهور به مالزی می تواند با 
هدف معرفی ظرفیت های کشورهای اسالمی، 
بحث دشمن شناسی این کشورها، برقراری 
روابط دو یا چندجانبــه و اتحاد دولت های 

منطقه موردتوجه قرار گیرد.
شهروز برزگر کلشانی در گفت وگو با خبرنگار 
»قدس آنالین« تأکید کرد: در شرایطی که 
کشورهای اسالمی با تفکرات انحرافی اسالم 
آمریکایی و انگلیسی و تفکرات افراطی روبه رو 
هســتند که به نام اسالم به پیکره آن ضربه 

می زننــد؛ این اجــالس می تواند همگرایی 
و ائتالف ســازنده ای بــرای مقابله با چنین 

جریان هایی باشد.
نماینده مردم سلماس در مجلس گفت: عالوه 
بر این، درحالی که آمریکا به عنوان یک قدرت 
مداخله گر و دشمن اصلی جهان اسالم عمل 
کرده، ایران همیشــه پرچمدار مقابله با این 
کشور بوده است؛ بنابراین مقامات ایرانی باید 
به روشــنگری درباره اقدامات آمریکایی ها و 

مقابله با یک جانبه گرایی آنان بپردازند.
وی اظهار داشت: نظام سرمایه داری با ایجاد 
تفرقــه در جامعــه مســلمین و حمایت از 
تروریست ها، به اسالم ضربه می زند، در این 
صورت اگر کشورهای اسالمی با گردهمایی و 
گسترش ارتباطات در چنین اجالسی در برابر 
اقدامات آمریکا متحد شوند، قطعاً جلوی نفوذ 

آن گرفته خواهد شد.

 گفت وگوی امنیت منطقه ای 
در تهران

از ســوی دیگر دومین نشست گفت وگوی 
امنیت منطقه ای، دیــروز با حضور دبیران 
و مشاوران امنیت ملی و مقامات بلندپایه 
ایران، روسیه، چین،  امنیتی کشــورهای 
هند، افغانســتان، تاجیکستان و ازبکستان 
در تهران برگزار شــد. در مراسم افتتاحیه 
این نشست دریابان علی شمخانی، نماینده 
مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی 
امنیــت ملی جمهــوری اســالمی ایران 
در ســخنانی با بیــان اهــداف برگزاری 
این نشســت، مواضع کشــورمان در قبال 
تروریســم و افراطی گری را تشــریح کرد 
و گفت: تروریســم، افراط   گرایی و حضور 

زیان بــار قدرت های خارجــی، اصلی ترین 
تهدیدات منطقه است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: در 
فاصله یک سالی که از نشست قبلی تاکنون 
گذشــته است، منطقه ما شــاهد اتفاقات و 
تحوالت زیادی بوده کــه برخی از آن ها در 
جهــت اهداف و منافع کشــورهای منطقه 
قرار داشــته و برخی متأسفانه بر غم و اندوه 
و رنج هــای مردم این منطقه افزوده اســت. 
شمخانی عنوان کرد: در منطقه ما، تروریسم 
و افــراط  گرایی بالیی اســت که هنوز ادامه 
دارد و صلح، امنیت و رفاه همه ما را در کنار 
عوامل دیگر، تحت تأثیر قــرار داده و ما نیز 
چــاره ای نداریم که با همکاری و همراهی و 
شناخت درست از ریشه های پیدایش و ترویج 
این تهدید، در مقابل آن بایستیم. وی اضافه 
کرد: در کنار تروریســم، شاهد تداوم حضور 
زیان بار برخی طرف های فرا منطقه ای هستیم 
که هم بخشی مهم از دالیل ایجاد تروریسم 
و افراطی گری در این منطقه اســت و هم بر 

شدت آن افزوده است.

 تمرکز نشست بر موضوع افغانستان
دبیر شــورای عالی امنیت ملی یادآور شد: 
اجالس امســال ما، روی موضوع افغانستان 
تمرکــز دارد. بیش از ۴٠ ســال اســت که 
افغانستان درگیر اشغال خارجی، جنگ داخلی 
و جنگ با تروریزم اســت. پس از شکســت 
داعش در عراق و سوریه، یکی از دغدغه های 
امنیتی، انتقال عناصر شکست خورده داعش 
از عراق و سوریه به افغانستان است تا از این 
سرزمین، برای طراحی، سازماندهی و اجرای 
اقدامات تروریستی خود در داخل افغانستان 
و همسایگان این کشور استفاده نماید. غلبه 
بر این چالش های مهم امنیتی، وظیفه اصلی 

ماست.

 دیدار روس ها و ایرانی ها
پیش از این نیکالی پاتروشف، دبیر شورای 
امنیت ملی فدراسیون روسیه با دریابان علی 
شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی 
ایــران دیدار و گفت وگو کــرد. در این دیدار 
دریابان شــمخانی با توجه به سابقه موفق 
همــکاری راهبردی دو کشــور در مبارزه با 
تروریســم بر ضرورت تقویــت بیش ازپیش 
اشتراک مســاعی دو کشور در ایجاد ثبات و 

امنیت پایدار در منطقه تأکید کرد. 
شــمخانی، بروز هرگونه ناامنی در منطقه را 
خواست و اراده کشورهای فرا منطقه ای به ویژه 
آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تصریح 
کرد: هوشیاری مستمر و تداوم همکاری های 
دسته جمعی منطقه ای می تواند ضمن دفع 
شرارت های دشمنان، تضمین کننده آرامش 

و ثبات باشد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان با 
قدردانی از مواضع اصولی روسیه در مواجهه 
با اقدامات غیرقانونی آمریکا در قبال برجام و 
حمایت از فرایند کاهش تعهدات هسته ای 
ایران در برجام که به دلیل بدعهدی آمریکا 
و بی عملی اروپا صورت گرفته اســت؛ گفت: 
اگر مسیر عدم اجرای تعهدات از سوی اروپا 
تداوم یابد، ناگزیر هستیم برای ایجاد موازنه در 

تعهدات، گام های بعدی را برداریم.

 ایران تسلیم و انزواپذیر نیست
همچنین شــمخانی در نشست خبری 
امنیت  دومین اجالســیه گفت وگــوی 
منطقــه ای بــا بیــان اینکــه آمریکا 
پروپاگاندای تو خالی است اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایران تســلیم پذیر 
و انزواپذیر نیســت. وی بــا بیان اینکه 
همــکاری ایران و روســیه تنها ائتالف 
منطقه ای دارای نتایج کمی در مقابله با 
تروریسم است، گفت: چیزی که داعش 
را از شــامات بیــرون انداخــت ائتالف 
ایران و روسیه بود. شــمخانی پیرامون 
اعمــال تحریم های اقتصــادی ظالمانه 
آمریکا علیه ایران و کشــورهای مختلف 
تصریح کرد: تروریسم اقتصادی نوعی از 
تروریسم از که آمریکا سردمدار آن است 

و همه کشورها است آن منزجرند.

رایزنی های مقامات کشورمان از تهران تا کواالالمپور برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا

دست برتر دیپلماسی ایرانی

پلیس فقط به فکر پول درآوردن اســت، کدام قانون گفته با نداشتن کاله موتور 
برود پارکینگ، درآمد پارکینگ را پلیس تضمین می کند و راننده هایی که موتورها را 
جمع آوری می کنند و به پارکینگ منتقل می کنند... حال شما قضاوت کنید داشتن 
همه مدارک و نداشتن کاله از نظر پلیس یعنی جرم و رفتن موتور به پارکینگ، در 

حالی که نداشتن کاله فقط جریمه دربردارد. 09350004292
روزی 9۴٠ میلیون تومان بــرای مربی که رفت! چنین اقداماتی عالوه بر اینکه 
ولخرجی و هدر دادن بیت المال است، توهین به مربیان داخلی هم هست. این واقعاً 
درد دارد که یک مربی خارجی چنین پولی دریافت کند در حالی که تعداد زیادی از 

مردم به نان شب محتاج و جوان های ما بیکار هستند. 09150009890
ســود حاصل از بانک ها کسر شده ان شــاءاهلل ولی به شهرداری ها تفویض شده 

جریمه ۲ درصدی دیر کرد. 09150009278
آقای ظریف از مردم خواستند برای دولتمردان دعا کنیم. من بازنشسته نیروهای 
مسلح هستم، وقتی اضافه کردن حقوق که می شه بی اختیار دست های من برای دعا 
باال میره. وقتی ۳ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان برای جراحی معده ام دادم، بیمه مکمل 
فقط یک میلیون و۲٠٠هزار تومان آن را داد بازم دســتام باال رفت. مادرم مستمری 
بگیر نیروهای مســلح بود ۴٠ روز پیش فوت کرد. قول دادند یک میلیون و ۳٠٠ 
هزار تومان هزینه کفن و دفن بدهند بازم دستام بی اختیار برای دعا رفت باال. و هزار 
جور از این خدمات دولت به خصوص از طرف خود نوبخت. نمی دونم چرا دعاهای ما 

مستجاب نمی شه و همه چیز مثل گذشته ادامه داره؟ 09150002831
میلیون هــا نفر از مردم ایران در طــرح جدید یارانه حمایتی ) ما به التفاوت 
بنزیــن ( قرار نگرفتند و قباًل هم میلیون ها نفر به بهانه عضویت در دهک های 
باال یارانه شــان قطع شد! حاال در مجموع این چند میلیون نفر حق داشتند . 
دولت باید اعالم کند پول این جمعیت میلیونی دقیقاً و به طور شــفاف صرف 
چه کاری می شــود؟ چــرا مجلس دهم همچنان در این موارد ســکوت کرده 

است؟ 09360006158

4 روز مهلت اعتراض
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس در اطالعیه ای اعالم کرد: داوطلبان نمایندگی 
مجلس که صالحیتشــان در هیئت های اجرایی احراز نشده، چهار روز فرصت دارند 
شــکایت خود را به دفتر نظارت و بازرســی انتخابات اســتان ها اعالم کنند. براساس 
جدول انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی، دیروز مراتب رد صالحیت 
به داوطلبان انتخابات مجلس توســط فرمانداران ابالغ شد. سوابق داوطلبان انتخابات 
مجلس در فاصله روزهای ۱٠ تا ۲۱ آذر در مراجع چهارگانه بررسی شد و هیئت های 
اجرایی نیز در فاصله روزهای ۱۷ تا ۲۶ آذر فرصت داشتند تا صالحیت داوطلبان این 

انتخابات را بررسی کنند.

چه کسانی رد صالحیت شدند؟
بر اساس شــنیده ها از برخی شخصیت های اصالح طلب، برخی از فعاالن سیاسی 
این جریان که برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی نام نویسی 
کــرده بودند، از ســوی هیئت های اجرایی احراز صالحیت نشــده اند. جواد امام؛ 
دبیرکل مجمع ایثارگــران اصالح طلب، علی شــکوری راد؛ دبیرکل حزب اتحاد 
ملت ایران، آذر منصوری؛ عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد ملت ایران و عضو 
ســابق حزب منحله مشارکت از جمله این فعاالن سیاسی اصالح طلب هستند که 
صالحیت آن ها برای هیئت اجرایی احراز نشــده است. جواد امام، دبیرکل مجمع 
ایثارگران اصالح طلب در گفت و گو با خبرنگار فارس عدم احراز صالحیت شــدن 

خود را تأیید کرد.

نظر شورای نگهبان درباره نامزدی بخشداران زمان شاه
محمد بهادری جهرمی، اســتاد دانشــگاه و معاون پژوهشکده شورای نگهبان به 
خبرآنالین گفته اســت: »اگر به عملکرد همین نهاد فعلی یعنی شــورای نگهبان 
در طول این ۳9 ســالی که از ســال ۵9 تاکنون کار کرده است، نگاهی بکنیم و 
این ۳9 ســال را رصد کنیم، می بینیم که چند ده هزار ایراد به مصوبات مجلس 
گرفته اســت که بخش قابل توجهش نقض حقوق مردم در مصوبات مجلس بوده 
اســت؛ مجلس کیست؟ نمایندگان خود مردم اســت؛ مثاًل مجلس تصویب کرده 
است که این اشخاص حق نامزدی انتخابات را ندارند، یا مثاًل هرکس که در زمان 
شاه دهیار بوده یا بخشــدار و .. حق ندارد نامزد مجلس شود، اما شورای نگهبان 
درهمان اوایل انقالب گفته اســت چه کســی می گوید که دهیار زمان شاه حق 
ندارد نامزد مجلس شود؟ اگر کسی به ظلم کمک کرده باشد و به رژیم نامشروع 
کمک کرده باشــد او را می توانیم در قانون منع کنیم، ولی اینکه کسی صرفاً یک 

عنوان شغلی در زمان شاه داشته چرا نمی تواند نامزد شود؟«

برنامه کالن اصالح طلبان ناکام ماند؟
ناصری، عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات به نامه نیوز گفت: »فعاالن 
سیاســی شاخص اصالح طلب بر این باور هســتند که قوه مقننه، در پی حوادث 
اخیر اندک اعتباری را که داشــت، اکنون از دست داده است. با این وجود، برنامه 
کالن اصالح طلبان این بود که در انتخابات اســفند ماه، چهره هایی از میان نسل 
جدید خود را برای انتخابات مجلس نامزد کنند تا شاهد نوعی چرخش قدرت در 
درون حلقه داخلی اصالحات باشــیم، اما متأسفانه در این حوزه نیز شاهد بودیم 

که افرادی بسیار اندک خود را نامزد کردند«.

طعنه ظریف به واشنگتن در خصوص استفاده از »مکانیسم ماشه«
یک سال است که از برجام خارج شده اید

سیاست: »محمد جواد ظریف« وزیر امور 
خارجــه ایران به توافق میــان »تد کروز« 
عضو کمیته روابط خارجی ســنا و »مایک 
پمپئو« وزیــر امور خارجــه آمریکا برای 
استفاده از »مکانیسم ماشه« با وجود خروج 
یکجانبه واشنگتن از برجام، واکنش نشان 
داد. ظریف نوشت: »برداشتن گام  بی سابقه 
برای تنبیه آن هایی که به دنبال تبعیت از شورای امنیت سازمان ملل هستند، برای 
این وزارت خارجه آمریکا کفایت نمی کند. هم اکنون )وزارت خارجه آمریکا( مدعی 
شــده است آمریکا به واسطه آنکه یکی از شرکای برجام بوده، می تواند از مکانیسم 
ماشــه استفاده کند«. وزیر خارجه ایران ســپس به واشنگتن یادآوری کرد بیش از 
یک سال پیش به صورت یکجانبه از برجام خارج شده است و نوشت: »خبر فوری: 
دونالد ترامپ )رئیس جمهور آمریکا( صراحتاً خیلی وقت پیش، مشارکت آمریکا )در 
برجام( را لغو کرد. شرم آور است«. محمد جواد ظریف سپس تصویری از یادداشت 
ریاست جمهوری آمریکا مربوط به تاریخ هشتم می ۲٠۱۸ )۱۸ اردیبهشت 9۷( منتشر 
کرد که عنوان آن »لغو مشارکت آمریکا در برجام بود«. در متن این یادداشت ترامپ 
نوشته شده بود: »وزارت خارجه آمریکا باید با رایزنی با وزیر خزانه داری و وزیر انرژی، 
تمامی گام های مناسب را برای لغو عضویت و مشارکت آمریکا در برجام، اتخاذ کند«.

وزیر کشور:
صالحیت حدود 9 درصد از داوطلبان انتخابات احراز نشد

سیاست: عبدالرضــا رحمانی فضلی، وزیر کشور با اعالم پایان زمان فعالیت قانونی 
هیئت های اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در ۲۶ آذرماه، 
گفت: از مجموع ۱۶هزارو۳۳ نفر داوطلبانی که برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی نام نویسی اولیه کردند تا پایان زمان قانونی رسیدگی به صالحیت ها 
در هیئت هــای اجرایی، تعــداد ۸۴۸ نفر اعالم انصراف نمودنــد. در نهایت پرونده 
۱۵هزارو۱۸۵ نفر مورد بررســی قرار گرفــت و در نتیجه صالحیت 9۱.۲ درصد از 
افراد در هیئت های اجرایی مورد تأیید قرار گرفت و نتیجه به هیئت های نظارت اعالم 
شد. وزیر کشور با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات، با تغییر قانون در سال 9۵، 
دادســتان های مراکز حوزه انتخابیه به ترکیب هیئت های اجرایی اضافه و نماینده 
شورای اسالمی شهرستان از جمع معتمدان حذف شدند، تصریح کرد: هیئت های 
اجرایی در ۱٠ روز زمان قانونی فعالیت خود بر اســاس استعالم از مراجع چهارگانه 
و مبتنی بر موازین قانونی مأموریت بررسی صالحیت داوطلبان را به انجام رساندند. 
براســاس این گزارش، وزیر کشــور از تأیید صالحیت بیش از 9۱ درصد داوطلبان 
انتخابات از ســوی هیئت های اجرایی انتخابات خبر داد که بر این اساس صالحیت 

حدود 9 درصد از داوطلبان انتخابات از سوی هیئت  های اجرایی احراز نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرد
پیام ایران به 6 کشور شورای 

همکاری خلیج فارس

ایرنا: ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
جمهوری اســالمی ایران سیاســت خود را 
بــر مبنای همســایگی خوب قــرار داده و 
ســعی کرده تا حد امکان دور از دخالت در 
کشورهای منطقه به آن ها کمک کند. درباره 
۶ کشــور شــورای همکاری خلیــج فارس 
همواره این سیاست را پیگیری و به زبان های 
مختلف به آن هــا اعالم کردیم آماده زندگی 
مســالمت آمیز با شما هســتیم. به گزارش 
مجمع جهانی اهل بیت )ع(، ســید عباس 
موسوی دیروز در مراسم گرامیداشت هفته 
پژوهش در دانشگاه بین المللی اهل بیت)ع( 
اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران کشور 
بزرگ و پهناوری اســت، حدود ۱۵ کشــور 
همســایه دارد و تک تک این کشورها برای 
ما مهم و معتبر هســتند. منطقه امن از دید 
ما منطقه ای است که همسایگان امن داشته 
باشــد، اگر این نگاه را داشته باشیم که رفاه 
ما در رفاه کشــور همسایه اســت، قدری از 
آسیب های این روزها و این سال ها در منطقه 
کم خواهد شد. وی افزود: برخی همسایگان 
ما این دیدگاه را ندارند و بودنشان را در نبود 
دیگران احساس می کنند. این نوع نگاه و بدتر 
از آن، نگاه به خارج و استمداد از کشورهای 
خارجی برای تأمین امنیت، یکی از آفت هایی 
است که متأسفانه منطقه ما در این مدت با 

آن روبه رو است.

 گزافه گویی وزیر خارجه انگلیس
درباره برجام 

ایران برجام را به خطر 
انداخته است!

فارس: »دومینیک راب« وزیــر امور خارجه 
انگلیس در یک پیام توییتری به دیدار خود با 
»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانســه و 
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان درباره ایران 
و حمایت کشورهای اروپایی از توافق هسته ای 
اشاره کرد. وی در این پیام توییتری ضمن تأکید 
بر حمایت سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان 
بر حفظ برجام نوشت: »عصر امروز، گفت وگوی 
خوبی با ژان ایــو لودریان و هایکو ماس درباره 
ایران، هنگ کنگ و لیبی داشــتیم. انگلیس، 
فرانســه و آلمان، همچنان به توافق هسته ای 
)برجام( پایبند هســتند، اما ایــران گام هایی 
برداشــته که آینده آن )توافق هسته ای( را در 
معرض خطر قرار داده است. باید خیلی فوری 

به این مسئله رسیدگی شود«.

سایت الف نوشــت: فردیناند گراپن هاووس، 
وزیر دادگســتری و امنیت هلند و پلیس این 
کشور از بازداشت »رضوان تقی« متهم فراری 
مراکشــی-هلندی در دبی خبــر داده اند. تقی 
متهم به دست داشتن در چندین قتل و ترور از 
جمله ترور علی معتمد )محمدرضا کالهی( در 
ســال ۲٠۱۵ و احمد موال أبوناهض معروف به 
احمد نیسی در سال ۲٠۱۷ است.علی معتمد 
)محمدرضا کالهی( متهم اصلی بمب گذاری در 
دفتر حزب جمهوری اســالمی در سال ۱۳۶٠ 
است.این گمانه در هلند مطرح بوده که حکومت 
ایران در قتل محمدرضا کالهی نقش داشته، اما 
هنوز به اثبات نرسیده است. پلیس هلند مدعی 

بود که تقی در ایران به سر می برد.

۱۷ عضــو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه  
به وزیر خزانه داری این کشــور ضمن اذعان به 
تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه تهران اعالم 
کردند: »کارزار فشــار حداکثری« در تبادالت 
مربوط به کاالهای بشردوســتانه با ایران مانع 

ایجاد کرده است. 

 فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی بــا بیان اینکه به اعتبار شــرایط 
تحریمــی در مورد صنعت دارو یک مســئله 
حیاتی وجود دارد، گفت: اگر ســهل انگاری و 
برخوردهای غیر کارشناسی که در نحوه اداره 
کشور وجود دارد و متأسفانه در وجوه اقتصادی 
مسئله تحریم ها خیلی آسیب دیده ایم، استمرار 
داشته باشــد، بنده به صورت شفاف و صریح 
هشدار می دهم که راه اندازی ابزار اینستکس 
به مثابه تیر خالص برای بســیاری از صنایع 
راهبردی کشور می تواند باشد. وی ادامه داد: 
مــا در حال حاضر 9۶ درصد نیازهای دارویی 
کشور را در داخل تولید می کنیم، در حالی که 
اگر اینستکس با یک برنامه جدی توسعه گرا 
همراه نباشد، در چارچوب تحریم مواد اولیه به 
ما نخواهند داد و این همان موضوعی است که 
ریچارد نفیرو بر آن تأکید دارد، مبنی بر اینکه 
مثالً در  شرایط تحریم به جای قطعات خودرو 
باید خودروی آماده و ساخته شده تحویل داد. 
بنابراین اینستکس می تواند یک دام برای ما 

باشد .

بدون تیتر

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

به نظر می رسد 
مقامات جمهوری 
اسالمی در این 
اجالس، راهبرد نگاه 
به شرق را دنبال 
و هدف آمریکا در 
انزوای ایران را با 
شکست مواجه کنند

بــــــــرش

ناوگان دریایی شمال چگونه شکل گرفت؟
باشــگاه خبرنگاران: امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری، معاون 
هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش شامگاه سه شنبه ۲۶ آذرماه 
در ششــمین همایش مدیریت جهادی که در مرکز همایش های 
صداوسیما برگزار شــد، گفت: من در دهه ۷٠ که فرمانده ناوگان 
شمال در دریای خزر بودم، یکی از کشور های شمال ایران از ما برای 
شرکت در رزمایش در دریای خزر دعوت کرد، اما ما در آنجا به غیر 
از چند ناو آموزشی هیچ شناور دیگری نداشتیم. من خدمت فرمانده 
معظم کل قوا رفتم و این مطلب را به ایشــان عرض کردم و پاسخ 
ایشان این بود که بروید و کشتی های خود را به شمال منتقل کنید 

و با آن ها رزمایش انجام دهید. 
دریادار ســیاری گفت: ما قصد داشتیم تا ناو های خود را از دریای 
سرخ به سوی دریای سیاه و رود ولگا منتقل کنیم که آن ها اجازه 

ندادند. فرمانده معظم کل قوا حتی گفتند که آن ها می خواهند شما 
را تحقیر کنند پس ناو را با تریلر و یا با جداسازی قطعات به شمال 
منتقل کنید تا این رزمایش انجام شود. اما گفتیم که این کار ممکن 
نیست و به همین دلیل حرکت کردیم تا ناوشکن رزمی را طراحی 
کرده و بسازیم. او افزود: ساخت ناوشکن نیاز به فناوری پیشرفته ای 
دارد که ما از آن در ســاخت ناو موشک انداز کالس پیکان استفاده 

کردیم.
این در حالی بود که هیچ اطالعی از ســاخت ناوشــکن و فناوری 
آن نداشــتیم. اما این کار با غیرت و همت انجام شد و در سال ۸۲ 
نتیجه آن را در ناوگان شــمال با حضور فرمانده کل قوا رونمایی و 
الحاق کردیم. فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش در ادامه با اشاره به 
سایر موفقیت های نیروی دریایی ارتش، اظهار کرد: این موفقیت ها 

تا جایی ادامه پیدا کرد که سه سال بعد از ساخت ناو موشک انداز 
پیکان، ناو درفش، سه سال بعد ناو جوشن، سه سال بعد ناو دماوند 
و سپس ناو های زره و سپر ساخته و الحاق شد. او افزود: فرمانده کل 
قوا در سال ۷۶ که از نمایشگاه دستاورد های نیروی دریایی ارتش در 
بندرعباس بازدید کردند، گفتند باید ناوشکن با قابلیت حمل موشک 
و بالگرد داشته باشیم، این کار ۱۲ سال بعد در سال ۸۸ با ساخت 

ناوشکن جماران محقق شد. 

خبر

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

خبر

دفاعی-امنیتی
 روایت دریادار سیاری از دستور رهبرانقالب در دهه 70

تحلیل راهبردی

چه کسانی از اجتماع رهبران مسلمان در مالزی نگرانند؟
سیاست: ســیاوش فالح پور، کارشناس 
تحــوالت منطقه با اشــاره بــه اجالس 
کواالالمپور ۲٠۱9 نوشــت: زیر پوســت 
پیام های سیاسی و روتین نشست دوحه، 
واقعیتی غیر قابل انکار نمایان بود؛ تحکیم 
روابط قدرت هایی که محوری اســالمی 
در ســطح جهان را تشکیل خواهند داد. 
ســه گانه مالزی-ترکیه-قطر و در درجه 
دوم، اندونزی-پاکســتان. نقــش آفرینی 
ایــن محور نوظهــور و مبــارک البته به 
تقابل با کشــورهای عرب  همسو با رژیم 
صهیونیستی و سیاســت های اقتصادی-

نظامی کثیفشان محدود نخواهد ماند.
محور اسالمی )که از قضا کشورهای عربی 
سهم اندکی از آن دارند( در روزگاری شکل 
گرفته که راست گرایان افراطی، یکی پس 
از دیگری ســنگرهای قدرت را فتح کرده 
و اســالم هراسی را به سکه رایج در غرب 
تبدیل کرده اند.  از این منظر، شکل گیری 
موفق این محور که تا حد زیادی نیازمند 
توســعه روابط بازارهای اســالمی است، 

می تواند واکنشی تاریخی از سوی جهان 
اسالم به ظهور قدرت هایی باشد که اصل 
هویت اسالمی برای بخشــی از ساکنان 
کره زمین را به چالش می کشــند. بدون 
شــک وضعیت فعلی ایران، به خصوص 
تحریم های اقتصــادی در کاهش حضور 
ایران در کنار ســایر قدرت های اسالمی 
مؤثر است، اما نباید به این سادگی چنین 

خسارتی را پذیرفت. 
تقویــت محــور اســالمی و تحولش به 
بازیگری مؤثر در مناسبات جهانی حتماً 
بــه نفع ایران و ملت های منطقه اســت، 
نگاهی به مواضع رهبران این کشورها در 
خصوص تحریم های ایران برای درک این 
واقعیت کافی است. این کشورها برخالف 
سایر کشورها بویی از استقالل را برده اند 
و قانع کردنشان برای همراهی با کشورمان  
بسیار راحت تر اســت. نگرانی سعودی ، 
رژیم اسرائیل و احتماالً به زودی غرب، از 
اجتماع رهبران مسلمان در مالزی بی مورد 

نیست.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

برگزاری تور حرم گردی برای زوج های جوان آستان: به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی تور حرم گردی با حضور جمعی از نومزدوجین در حرم مطهر امام مهربانی ها اجرا شد. این برنامه با 
حضور 100زوج جوان از استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و همدان برگزار شد و زوج های جوان پس از تشرف به حرم مطهر، از موزه مرکزی، گنجینه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری و نمایشگاه حکایت آفتاب 

این آستان مقدس دیدن کردند. در این بازدید توضیحات کاملی در مورد هر بخش توسط کارشناسان حرم مطهر رضوی به زوجین جوان ارائه شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 در سفر تولیت آستان قدس رضوی 

به استان سیستان و بلوچستان انجام شد
امضای تفاهم نامه اجرای کالن  پروژه های پیشرفت 
منطقه ای بین استانداری سیستان و بلوچستان و 

سازمان اقتصادی  رضوی
آستان: همزمان با سال رونق تولید و 
در سفر تولیت آستان قدس رضوی به 
استان سیستان و بلوچستان تفاهم نامه 
اجــرای کالن پروژه هــای پیشــرفت 
منطقه ای میان استانداری این استان و 
سازمان اقتصادی رضوی به امضا رسید.

حجت االســالم  ســفر  جریــان  در 
والمســلمین احمد مروی، تولیت آســتان قدس رضوی به اســتان سیستان و 
بلوچستان تفاهم نامه اجرای کالن پروژه های پیشرفت منطقه ای میان استانداری 
این استان و سازمان اقتصادی رضوی برای تحقق سیاست های ابالغی رهبر معظم 
انقالب، در سه حوزه آمایش شمالی، غربی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان 

به امضا رسید.

 رویکرد آستان قدس اشتغال زایی و تحقق اقتصاد مقاومتی
سیدرضا فاطمی امین، مدیرعامل ســازمان اقتصادی رضوی دیشب در جلسه 
شــورای اداری استان سیستان و بلوچســتان که با حضور تولیت آستان قدس 
رضوی و با موضوع اقدامات اشــتغال زایی ســازمان اقتصادی رضوی در استان 
سیستان و بلوچستان برگزار شد، گفت: در حوزه اقتصادی تنها به دنبال کسب 
منفعت اقتصادی نیستیم بلکه پروژه های اقتصادی را دنبال می کنیم که موجب 

اشتغال زایی و تحقق اقتصادمقاومتی شود.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد آستان قدس رضوی در مشارکت در امور اقتصادی 
تصدیگری نیست، افزود: ما به دنبال سرمایه گذاری و احداث کارخانه ها از منابع 
محدود آستان قدس رضوی برای ایجاد اشتغال نیستیم. رویکرد آستان قدس ارائه 

خدمات زیرساختی و پشتیبانی از کسب وکارهای موجود و جدید است. 
فاطمی امین با ارائه توضیحاتی در رابطه با اجرای طرح دیگری در استان هرمزگان 
بیان کرد: در حوزه پرورش میگو هم در مواداولیه و هم خوراک مشکل داریم. از 
طرفی خوراک تولیدی کیفیت الزم را ندارد و از سوی دیگر بازار مصرفی آن را چه 

به لحاظ قیمت و چه ذائقه عمومی در کشور نداریم. 

 شناخت و مرتفع ساختن مشکالت کسب وکارهای بومی
وی ابراز کرد: ما باید به ســمت شناخت مشکالت و رفع خألهای کسب وکارها 
حرکت کنیم؛ باید ببینیم بومیان در چه نقطه ای اعم از آموزش، تهیه مواداولیه، 

بسته بندی و بازاریابی مشکل دارند تا این حلقه را شکل دهیم. 
فاطمی امین با مهم ارزیابی کردن کالن پروژه های پیشــرفت منطقه ای در سه 
منطقه شمالی، غربی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان گفت: این پروژه ها 
در حوزه های دامپروری، شیالت، زراعت، باغداری و فراوری های اولیه و... صورت 

خواهد گرفت. 
گفتنی اســت، تفاهم نامه اجرای پروژه های اقتصادی اولویت دار میان استانداری 
سیستان و بلوچستان و سازمان اقتصادی رضوی در 6 محور و سه منطقه آمایش 
شمالی، غربی و جنوبی سیستان و بلوچستان، با هدف بهره مندی از ظرفیت های 
بومی استانی و ملی و نیز به منظور توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی منعقد و 

در سه ماه گذشته زمینه اجرای این تفاهم نامه مهیا شده است.

به همت معاونت محرومیت زدایی انجام شد 
 راه اندازی نخستین مجتمع پشتیبان اشتغال 

دام سبک آستان قدس در زهک
آستان: نخســتین مجتمع پشتیبان 
اشتغال دام سبک آستان قدس رضوی 
در استان سیستان و بلوچستان با هدف 
افزایش بهره وری دامداری های خانگی 

در شهرستان زهک افتتاح شد.
مجتمع پشتیبان اشتغال دام سبک با 
ظرفیت هزار و 400 رأس دام ســبک، 

در مراســمی با حضور سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی 
و مســئوالن محلی، به همــراه 110 دامداری خانگی در روســتای علی آخوند 

شهرستان زهک به بهره برداری رسید.
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی در این مراسم گفت: 
این مجتمع با هدف توانمندســازی روستاییانی که در حوزه دام سبک فعالیت 
می کنند، راه اندازی شده اســت. اصالح نژاد، حمایت و پایش غذایی، درمانی و 
بهداشتی واحدهای دام سبک و همچنین آموزش و توانمندسازی روستاییان از 

جمله فعالیت های این مجتمع است.
حامد صادقی با بیان اینکه این مجتمع قرار اســت روش دامداری ســنتی را به 
روش علمی و مدرن از طریق آموزش و پشتیبانی و اصالح نژاد تغییر دهد، افزود: 
مجتمع پشتیبان دام سبک دارای یک گله اولیه است که از این گله، دام هایی با  
نژادهای سالم و چند قلوزا تحویل دامداران می شود تا پس از آموزش و پشتیبانی، 
این نژاد مخصوص در منطقه تکثیر شود.سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان 
قدس رضوی با بیان اینکه اصالح نژاد ژنتیکی کوتاه مدت نخواهد بود، ادامه داد: 
در شرایط اقتصادی امروز افتتاح این مجتمع بخشی از نیازهای پروتئین کشور 

را جبران خواهد کرد.
صادقی گفت: این طرح بــا افزایش بهره وری و کاهش تلفات، درآمد دامداران را 
افزایش داده و می تواند به مهاجرت معکوس روستاییان از شهر به روستاها کمک 
شایانی کند.وی خاطرنشان کرد: در فاز اول این طرح عالوه بر مجتمع پشتیبان 
اشتغال دام سبک، تعداد 110 دامداری خانگی نیز در شمال استان افتتاح شده 
است و در فاز دوم نیز250 واحد دامداری خانگی طی روزهای آینده به بهره برداری 

خواهد رسید.
سرپرســت معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی بیان کرد: با گسترش 
این طرح پیش بینی می شود در استان سیستان و بلوچستان تعداد 7 هزار واحد 

دامداری خانگی راه اندازی شود.

 آستان  تولیت آســتان قدس رضــوی، از دیروز 
میهمان مردمان صبور و غیور سیستان و بلوچستان 
است. سفر دو روزه حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی ظهر دیروز آغاز شــد و امروز با سخنرانی در 
همایش »خورشــید والیت« ادامه پیــدا می کند؛ 
همایشی که به مناسبت سالروز تبعید رهبر معظم 
انقالب به ایرانشهر در آذر 56 توسط رژیم طاغوت 

در این شهر برگزار خواهد شد. 
حضور در جمع علما، روحانیون و ســران طوایف 
شیعه و سنی این اســتان، بازدید از پروژه در حال 
احداث زائرســرای امام رضا)ع( در مرز میرجاوه و 
سخنرانی در جلسه شورای اداری از برنامه های روز 
نخست سفر تولیت آستان قدس رضوی به استان 

سیستان و بلوچستان بود. 

 امنیت نباشد، اقتصاد نیست
اقتصاد نباشد، امنیت نیست

تولیــت آســتان قدس رضــوی در جمــع علما، 
روحانیون و سران طوایف شیعه و سنی این استان 
در شهرســتان زاهدان با اشاره به سرمایه گذاری و 
ناکامی دشــمنان در اختالف افکنی میان طوایف و 
اقوام استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: این 

استان الگو و شاخصی برای اقتصاد و امنیت است.
حجت االسالم والمسلمین مروی ضمن گرامیداشت 
ســالروز وحدت حوزه و دانشگاه و سالگرد شهادت 
اندیشمند مجاهد شــهید مفتح، با اشاره به آیات 
ســوره ایالف گفت: خداوند می فرماید ما دشمنان 
قریش را از بین بردیم تا بین آن ها الفت برقرار شود 
و سفرهای تجاری در ییالق و قشالق انجام دهند و 

خدای این خانه را بندگی کنند.
وی بیــان کرد: دشــمنان بــا ایجــاد اختالف و 
دودســته گی نمی خواهند وحدت و اتحاد در بین 
مردم منطقه ایجاد شود، آن ها نمی خواهند چرخه 
اقتصاد و امنیت برای این مردم تأمین شــود. چون 
طبق آیات ســوره ایالف، اقتصــاد و امنیت به هم 
مرتبط اســت. در صورتی که می خواهید در عرصه 
اقتصاد رشد کنید و رفاه داشته باشید، باید امنیت 

برقرار شود.  
تولیت آســتان قدس رضوی تأکیــد کرد: امنیت 
نباشد، اقتصاد نیست. اقتصاد نباشد، امنیت نیست. 
در این اســتان با همه ســرمایه گذاری دشمنان و 
تالش آن ها برای اختالف افکنی، الگو و شــاخص 

معیشت، اقتصاد و امنیت است.
حجت االسالم والمسلمین مروی ابراز کرد: برخالف 
تصور دشــمنان که می پندارند استان سیستان و 
بلوچستان به واسطه تفاوت های مذهبی، قومیتی و 
اعتقادی بســتر مناسبی برای دعوا و نزاع است، در 
سال های اخیر در این استان هیچ اتفاقی نیفتاده و 

این بسیار مهم و ارزشمند است.
وی تصریح کــرد: در این رابطه بــه لطف خدا، 
بصیرت مردم، نقش برجسته علما و دعوت مردم 
به وحدت و تحمل مشکالت، دشمن نتوانست آب 
را گل آلود کند و ماهی خــودش را بگیرد. باید 
به این حرکت ادامه دهیم تا نگذاریم این استان 
میدان تاخت و تاز دشــمنان اسالم و قرآن قرار 

گیرد.
تولیت آســتان قدس رضوی افزود: سیســتان و 
بلوچستان، استانی مرزی است، باید از تالش های 
نیروهای مسلح و مردم مرزبان تشکر کنیم و برای 

همه آن ها دعا کنیم که مرزها و امنیت را حفظ 
کردند؛ چون به تبع آن اقتصاد و معیشــت رشد 
خواهد کرد. سیاســت ما این اســت که در کل 
کشور بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
این وحدت و همدلی را حفظ کنیم.حجت االسالم 
والمسلمین مروی گفت: هر جا اختالف و تفرقه 
دیدیم، دست دشمن را ببینیم و آن را قطع کنیم. 
نباید با آنچه وحدت ما را بر هم می زند، مماشات 
و مدارا کنیم. در رابطه با خدشه وارد ساختن به 
وحدت، هیچ توجیه و توضیحی پذیرفتنی نیست.

 مردم سیستان و بلوچستان را 
مجاور حضرت رضا)ع( می دانیم

حجت االسالم والمســلمین مروی اضافه کرد: با 
وجود اینکه اقدامات زیــادی صورت گرفته ولی 
قطعاً در حد مطلوب نیســت و بسیاری هنوز در 
تنگنا و سختی به سر می برند. با این همه کارهای 
خوبی در حال صورت گرفتن است تا سایه شوم 

محرومیت را از این استان بزدایند.  
وی با ابراز امیدواری به اینکه با وحدت و همکاری 
مردم و تالش مســئوالن اســتان سیســتان و 
بلوچســتان، به زودی محرومیــت از چهره این 
اســتان رخت ببندد، افزود: آستان قدس رضوی 

هم در حد توان و امکانات خود این اســتان را در 
اولویت برنامه هایش قرار داده است، ما این استان 
را جزو استان خراســان می دانیم.تولیت آستان 
قدس رضــوی تأکید کرد: شــاید آن قدری که 
در این استان ســرمایه گذاری کردیم، در استان 
خراســان رضوی نکردیم. چون نیاز اینجا بیشتر 
است. ما همه مردم استان سیستان و بلوچستان را 

مجاور حضرت رضا)ع( می دانیم.
حجت االســالم والمســلمین مروی با اشاره به 
خاطرات شــیرین رهبر معظم انقــالب از دوران 
تبعیــد در این خطه مرزی گفــت: وقتی بحث 
این اســتان در بیانات رهبــری پیش می آید، به 
نظر می رســد خودشان را اهل استان سیستان و 
بلوچستان می دانند و توجه و عنایت ویژه دارند. 
امیــدوارم با تالش همه به خصــوص دولت این 
استان و مردم شــریف آن به جایگاهی که الیق 

آن هستند، برسند.
وی خطاب به علما و صاحبان منبر و وعظ گفت: 
مردم را امیدوار کنیم؛ چون امید دادن ها مکتب 
پیامبر اکرم)ص( را در اروپا و آمریکا گسترش داد. 
باید مردم و به خصوص جوانان را امیدوار کرد تا 
کار و خدمت کنند و ســختی ها را تحمل کنند. 

نه اینکه به رفتارهای خشونت آمیز روی بیاورند.

 اختصاص 220 میلیارد ریال توسط آستان 
قدس برای اشتغال در سیستان و بلوچستان 

تولیت آســتان قدس رضوی در حاشــیه سفر به 
سیستان و بلوچستان از اختصاص 220میلیارد ریال 

جهت اشتغال در این استان خبر داد.
حجت االســالم و المســلمین احمــد مروی در 
حاشیه ســفر به استان سیســتان و بلوچستان 
در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه آســتان قدس 
رضوی در چند ســال اخیر اقدامات بسیار خوبی 
را در اســتان سیستان و بلوچســتان آغاز کرده 
است، گفت: آستان قدس رضوی از ابتدای امسال 
220 میلیارد ریال به ایجاد اشتغال در این استان 

اختصاص داده است.
تولیت آســتان قدس رضوی ادامه داد: همچنین 
مبلغ 140 میلیارد ریال برای کمک به محرومان 
و نیازمندان اختصاص داده شــده است و تالش 
داریم این مبلغ منجر به توانمندسازی محرومان 

شود.
حجت االسالم و المسلمین مروی گفت: تاکنون 30 
هزار زائر زیارت اولی از استان سیستان و بلوچستان 
توسط آستان قدس رضوی به مشهد مقدس مشرف 
شده اند و روند تشرف زائران زیارت اولی به مشهد 

همچنان ادامه خواهد داشت.

 حجت االسالم والمسلمین مروی در جلسه 
شورای اداری استان: آستان قدس در حوزه 

اقتصاد منفعت مردم را در اولویت دارد
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی شامگاه 
چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان سیستان 
و بلوچســتان که در شهرستان زاهدان برگزار شد، 
بر اهمیت گره گشایی و رفع مشکالت مردم تأکید 
و تصریح کرد: رســیدگی به مردم و گره گشایی از 
مشــکالت خلق از موضوعاتی است که در قرآن و 
سخنان و ســیره ائمه اطهار)ع ( بسیار مورد تأکید 
قرار گرفته است.وی با اشاره به این روایت از پیامبر 
گرامی اســالم)ص( که فرمــود: »بهترین مردم آن 
کســی اســت که نفعش برای مردم بیشتر باشد« 
تصریح کرد: همه موظف هســتیم به میزان توان و 

امکانات در رفع مشکالت مردم تالش کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به نام گذاری های 
اقتصادی سال های اخیر توسط مقام معظم رهبری، 
ابراز کرد: تأکیدات اسالم و نام گذاری های سال های 
اخیر برای ما آموزنده است و پیام توجه و رسیدگی 

به مردم را دارد.
وی ملت ایران را مردمــی باایمان، نجیب، صبور، 
بابصیــرت و مقاوم دانســت که پــای آرمان ها و 

ارزش های نظام اسالمی ایستاده اند.
حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه با اشاره به 
خدمات نظام اسالمی در سال های پس از پیروزی 
انقالب گفت: خدمت به مردم نجیب ایران افتخاری 
بزرگ اســت، این مردم لیاقت بسیار باالیی دارند، 
ما باید مشــکالت مردم را گرفتــاری خود بدانیم، 
مســئوالن باید بیکاری یک جوان را بیکاری فرزند 
خود بدانند.وی با تأکید بر اهمیت امیدبخشــی به 
جامعه، بیان کرد: دولت هــای مختلف هرکدام به 
میزان توان و ظرفیت خود برای کشور کار کرده اند، 
ما باید به مردم امیدواری بدهیم، این مردم کسانی 
هســتند که در دوران دفاع مقــدس در برابر تمام 

جهان استکبار ایستادند و پیروز شدند.
وی در ادامه به رویکرد آستان قدس رضوی در حوزه 
اقتصادی اشاره و تصریح کرد: رویکرد سوداگری و 
نــگاه صرفاً منفعت طلبانــه در مجموعه اقتصادی 
آستان قدس جایگاهی ندارد، ما آستان قدس رضوی 
هســتیم نه یک تاجر اقتصادی، ما نفع مردم را بر 

سود اقتصادی خود مطمئناً ترجیح می دهیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید بر اینکه 
استان سیستان و بلوچستان در اولویت کاری آستان 
قدس اســت، بیان کرد: آســتان قدس رضوی دو 
مجتمع میان راهی در حدفاصل چابهار به زاهدان 
و زابل به زاهدان احداث می کند و استان سیستان و 
بلوچستان در اولویت ساخت مجتمع های میان راهی 
اســت و همچنین مجتمع امام رضــا)ع( ویژه ارائه 
خدمات رفاهی به زائران پاکستانی در مرز میرجاوه 

را احداث خواهد کرد.
وی رویکرد محرومیت زدایی آستان قدس رضوی 
را تــالش برای اشــتغال زایی و توانمندســازی 
محرومان دانســت و ابراز کرد: اســتان سیستان 
 و بلوچســتان بــرای مــا حائز اهمیت اســت و 
مقــام معظم رهبری به این اســتان نگاه ویژه ای 
دارند، بنابراین بنا داریم به میزان توان و امکانات 
در راستای توانمندسازی محرومان در حوزه های 

کشاورزی و صنعتی اقدام کنیم.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در سفر به این استان بیان کرد 

محرومیت زدایی از سیستان و بلوچستان اولویت آستان قدس رضوی

آستان: فراخوان دومین جشنواره »فیلم مستند و کلیپ بهشت« 
اعالم شد. این جشنواره در راســتای پاسداری از میراث و هنر 
ایرانــی- اســالمی و ترویج آموزه های خاندان رســالت به ویژه 
فرهنگ مهرپرور رضوی، توســط مؤسسه آفرینش های هنری 

آستان قدس رضوی برگزار می شود. 

مجموعه آثار مستند و کلیپ مرتبط با موضوع »فرهنگ و سیره 
رضوی« اعم از تاریخ، زندگی، شخصیت، کرامات و مجاهدت های 
خستگی ناپذیر حضرت رضا)ع( و جلوه های توسل و ارادت به آن 
امام همام در طول تاریخ اسالم و ایران از جمله انگاره ها، آداب و 
رسوم، عرف و عادات، جشن ها و سوگواره ها، موقوفات و نذورات 

و خدمات کریمانه خادمان حضرت، در این جشــنواره پذیرفته 
خواهد شد.

در بخش مسابقه، فیلم های مستند با محوریت موضوع جشنواره 
و همچنیــن موضوعات »زیر ســایه خورشــید«، »زائرین پیاده 
رضوی« و »زیارت و آیین های نوروزی« پذیرفته می شود.مراسم 
و آیین های نوروزی و حاالت زائران در لحظه تحویل سال در کنار 
مضجع شریف رضوی نیز در محور زیارت و آیین های نوروزی به 

تصویر کشیده می شود.
در بخش کلیپ نیز آثار تولیدی با محوریت موضوع جشنواره 

و موضوعات ویژه شامل کلیپ مفهومی )تولید کلیپ مفهومی 
بــا موضوع وقف و نذر رضوی با محدودیت زمانی 59 تا 200 
ثانیه( و نماهنگ )تولید موزیک ویدئوهای مرتبط با موضوع 
جشــنواره و محدودیت زمانی حداکثر تا 5 دقیقه( پذیرفته 

خواهد شد.
دوستداران شــرکت در دومین جشنواره فیلم مستند و کلیپ 
بهشــت برای کســب اطالعات کامل مانند مقررات جشنواره، 
شرایط ارسال آثار و جوایز جشنواره این دوره می توانند به سایت 

این جشنواره به نشانی www.aqart.ir مراجعه کنند.

فراخوان دومین جشنواره »فیلم مستند و کلیپ بهشت« 
از سوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی اعالم شد

گزارش خبری

خبر

بازدید تولیت آستان قدس رضوی از مجتمع بین راهی امام رضا j در مرز میرجاوه
تولیت آستان قدس رضوی در جریان سفر دو  روزه خود به استان سیستان 
و بلوچستان با حضور متولیان اجرایی طرح و مسئوالن استانی عصر دیروز 
از محل احداث مجتمع بین راهی امام رضا)ع( در مرز میرجاوه بازدید کرد.

حجت االسالم والمســلمین احمد مروی ضمن بازدید از طرح در دســت 
احداث مجتمع بین راهی امام رضا)ع( در مرز میرجاوه، خطاب به مجریان 
پروژه گفت: برای اجرای طرح با محلی ها و نیز مسئوالن استان و متولیان 

نهادهای مردمی رایزنی کنید و هماهنگ باشید.
وی تأکید کرد: ما قصد انجام دادن یک کار صوری و فقط ســاختن یک 
ساختمان را نداریم، هدف  ما این است که دردی از مردم دوا شود. حتی 
اگر نیاز است برای کامل تر شدن کار مبلغ بیشتری هم هزینه شود و به 

همین میزان بهره وری بیشتر شود، می صرفد.   
تولیت آستان قدس رضوی در حاشیه بازدید از این پروژه در دست احداث 
در جمع خبرنگاران گفت: 120 هزار تا 150 هزار زائر پاکســتانی از مرز 
میرجاوه برای تشــرف به شهرهای زیارتی مشهد و قم عبور می کنند، اما 
از مرز میرجاوه تا زاهدان با حدود 80 کیلومتر مســافت، هیچ امکاناتی 
وجود ندارد.حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: بناست طی طرحی یک 
مجتمع بین راهی تا آخر تیرماه آینده در مرز میرجاوه احداث شود که از 
امکاناتی نظیر نمازخانه، غذاخوری، محل استراحت، استحمام و... برای رفاه 
حال زائران برخوردار باشد. در فازهای دوم و سوم هم تا گنجایش 3هزار 

زائر پاکستانی برای سه تا چهار ساعت استراحت، طرح گسترش می یابد.

خـــبر
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فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارد�امور�تهیه�و�طب��خ�و�توزیع�غذای��

ش��بکه�بهداش��ت�و�درمان�شهرس��تان�بردس��کن�را�از�
طریق�انجام�مناقصه�عمومی�به�بخش�غیردولتی�واگذار�
نماید.�کلیه�مراحل�برگزاری�مناقصه�به�شماره�فراخوان�
2098000060000182،�از�دریافت�اسناد�مناقصه�تا�ارائه�
پیش��نهاد�مناقصه��گران�و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�طریق�
درگاه�س��امانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�)س��تاد(�به�
نش��انی:��www.setadiran.irانج��ام�خواهد�ش��د�و�الزم�
اس��ت�مناقصه��گ��ران�در�ص��ورت�عدم�عضوی��ت�قبلی،�
مراح��ل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذک��ور�و�دریاف��ت�گواهی�
امض��ای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�مناقصه�محقق�

سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�شرکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ�630.000.000ریال�
ضمانتنام��ه�بانک��ی�می�باش��د�ک��ه�در�مهل��ت�مق��رر�به�
حسابداری�ش��بکه�مذکور�به�نشانی�:�شهرستان�بردسکن����

تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشار�مناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/9/26

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/10/2

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/10/12
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/10/18

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

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
 نوبت اول 

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارد�ارائه�خدمات�بهداشتی�و�درمانی�

در�مراک��ز�خدم��ات�جامع�س��امت�تحت�پوش��ش�مراکز�
بهداشت�شماره��1،2،3،5و�ثامن�شهرستان�مشهد��را�از�
طریق�انجام�مناقصه�عمومی�به�بخش�غیردولتی�واگذار�
نماید.�کلیه�مراحل�برگزاری�مناقصه�به�شماره�فراخوان�
2098000060000186،�از�دریافت�اسناد�مناقصه�تا�ارائه�
پیش��نهاد�مناقصه��گران�و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�طریق�
درگاه�س��امانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�)س��تاد(�به�
نش��انی:��www.setadiran.irانج��ام�خواهد�ش��د�و�الزم�
اس��ت�مناقصه��گ��ران�در�ص��ورت�عدم�عضوی��ت�قبلی،�
مراح��ل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذک��ور�و�دریاف��ت�گواهی�
امض��ای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�مناقصه�محقق�

سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�ش��رکت�در�مناقصه�های�مذکور،�طبق�پیوست�
تضمی��ن�اس��ناد�مناقصه�می�باش��د��که�می�بایس��ت��در�
مهلت�مقرر�به�حس��ابداری�معاونت�بهداشتی�دانشگاه�به�

نشانی�:�مشهد�-�انتهای�خیابان�سناباد���تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشار�مناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/9/28

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/10/4

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/10/14
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/10/16

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

�02188969737و��02185193768می�باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
 نوبت اول 

�
دانش��گاه�عل��وم�پزش��کی�مش��هد�در�
نظ��ر�دارد�ارائ��ه�خدم��ات�بهداش��تی�

تح��ت� س��امت� پایگاهه��ای� و� مراک��ز� در� درمان��ی� و�
پوش��ش�مراکزبهداش��ت�شهرستانهای�مش��هد�،کاشمر�
،�بردس��کن،تایباد�،خ��واف�،�فریم��ان�،�چناران،قوچان�،�
درگ��ز�و�س��رخس��را�از�طریق�انج��ام�مناقصه�عمومی�به�
بخش�غیردولت��ی�واگذار�نماید.�کلی��ه�مراحل�برگزاری�
مناقص��ه�به�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000185،�از�
دریافت�اس��ناد�مناقصه�تا�ارائه�پیشنهاد�مناقصه��گران�
و�بازگش��ایی�پاکت�ه��ا،�از�طری��ق�درگاه�س��امانه�تدارکات�
�www.setadiran.ir�:الکترونیکی�دولت�)ستاد(�به�نشانی
انجام�خواهد�ش��د�و�الزم�است�مناقصه��گران�در�صورت�
عدم�عضویت�قبلی،�مراحل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذکور�و�
دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�

مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�ش��رکت�در�مناقصه�های�مذکور،�طبق�پیوست�
تضمی��ن�اس��ناد�مناقصه�می�باش��د��که�می�بایس��ت��در�
مهلت�مقرر�به�حس��ابداری�معاونت�بهداشتی�دانشگاه�به�

نشانی�:�مشهد�-�انتهای�خیابان�سناباد���تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشار�مناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/9/28

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/10/4

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/10/14
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/10/16

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

�02188969737و��02185193768می�باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه 
نوبت دوم 

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارد�ای��اب�و�ذه��اب�پرس��نل�دانش��کده�

ه��ای�خ��ود�را�از�طریق�انج��ام�مناقصه�عموم��ی�به�بخش��������������������
غی��ر�دولت��ی�واگ��ذار�نمای��د.�کلی��ه�مراح��ل�برگ��زاری�
مناقصه�ب��ه�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000180،�از�
دریافت�اس��ناد�مناقصه�تا�ارائه�پیشنهاد�مناقصه��گران�
و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�طریق�درگاه�س��امانه�تدارکات�
�www.setadiran.ir�:الکترونیکی�دولت�)ستاد(�به�نشانی
انجام�خواهد�ش��د�و�الزم�است�مناقصه��گران�در�صورت�
عدم�عضویت�قبلی،�مراحل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذکور�و�
دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�

مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�شرکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ�200.000.000ریال�
ضمانتنام��ه�بانک��ی�می�باش��د�ک��ه�در�مهل��ت�مق��رر�به�
حس��ابداری�دانشکده�پزشکی��به�نشانی�:�مشهد�-�ابتدای�

بلوار�وکیل�آباد�-�پردیس�دانشگاه�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشار�مناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/9/26

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/10/2

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/10/12
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/10/18

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

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

»تجدید�فراخوان�ارزیابی�کیفی�جهت�برگزاری�
مناقصه�عمومی�خدمات�پیمانکاری�«

ش��رکت�آب�و�فاضاب�اس��تان�خراس��ان�رض��وی�در�نظر�دارد�تجدی��د�فراخوان�
ارزیاب��ی�کیفی�جه��ت�برگزاری�مناقص��ات�عمومی�یک�مرحل��ه�ای�خدمات�پیمان��کاری�)طرح�
آبرس��انی�ش��هر�س��بزوار�– خط�انتقال�آب�ب��ای�پس�مخزن�بیس��ت�هزار�مت��ر�مکعبی�جاده�
اسفراین(�به�شماره�فراخوان��2098001446000070را�از�طریق�سامانه�تدارکات�الکترونیکی�

دولت�برگزار�نماید:
کلیه�مراحل�برگزاری�فراخوان�ارزیابی�کیفی�از�دریافت�و�تحویل�اس��ناد�اس��تعام�ارزیابی�
کیفی�تا�ارس��ال�دعوتنامه،�از�طریق�درگاه�س��امانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�)س��تاد(�به�
آدرس���www.setadiran.irانجام�خواهد�ش��د�والزم�اس��ت�مناقصه�گ��ران�در�صورت�عدم�
عضوی��ت�قبل��ی،�مراحل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذک��ور�و�دریافت�گواهی�امض��ای�الکترونیکی�
را�جهت�ش��رکت�در�مناقصه�محقق�س��ازند.�تاریخ�انتش��ار�فراخوان�در�س��امانه�������������������98/09/26
می�باشد.�اطاعات�و�اسناد�مناقصه�عمومی�پس�از�برگزاری�فرایند�ارزیابی�کیفی�و�ارسال�

دعوتنامه�از�طریق�سامانه�ستاد�به�مناقصه�گران�ارسال�خواهد�شد.�
مهلت�دریافت�اسناد�استعام�ارزیابی�کیفی�:�ساعت��19روز�پنجشنبه�مورخ�98/10/05
مهلت�ارسال�پاسخ�استعام�ارزیابی�کیفی�:�ساعت��19روز�پنجشنبه�مورخ�98/10/19

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

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

�دفتر�روابط�عمومی�و�آموزش�همگانی�شرکت�آب�و�فاضاب�استان�خراسان�رضوی
www.abfakhorasan.ir�:سایت�اینترنتی�
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فراخوان تجدید مناقصه 
نوبت اول 

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارد�ارائه�خدمات�فوریتهای�پزش��کی�

پای��گاه�پی��ش�بیمارس��تانی�اورژان��س��115ش��هرآباد��
شهرس��تان�بردس��کن�را�از�طریق�انجام�مناقصه�عمومی�
به�بخش�غیردولتی�واگذار�نماید.�کلیه�مراحل�برگزاری�
مناقص��ه�به�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000184،�از�
دریافت�اس��ناد�مناقصه�تا�ارائه�پیشنهاد�مناقصه��گران�
و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�طریق�درگاه�س��امانه�تدارکات�
�www.setadiran.ir�:الکترونیکی�دولت�)ستاد(�به�نشانی
انجام�خواهد�ش��د�و�الزم�است�مناقصه��گران�در�صورت�
عدم�عضویت�قبلی،�مراحل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذکور�و�
دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�

مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�شرکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ�250.000.000ریال�
ضمانتنام��ه�بانک��ی�می�باش��د�ک��ه�در�مهل��ت�مق��رر�به�
حسابداری�ش��بکه�مذکور�به�نشانی�:�شهرستان�بردسکن����

تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشار�مناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/9/27

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/10/2

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/10/12
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/10/18

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

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 آگهی تغییرات شرکت احداث تاسیسات انتقال نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7892 و شناسه ملی 10860184551     
�به�استناد�صورتجلسه�هیئت�مدیره�مورخ��1398,02,10تصمیمات�ذیل�اتخاذ�شد�:�آقای�مصطفی�معین�تقوی�به�کدملی��0939496038به�عنوان�
نماین��ده�ش��رکت�آفرینه�طوس�به�عنوان�رئی��س�هیئت�مدیره�آقای�احمد�تقدیمی�عباس��پوربه�کدملی�0932801579به�عنوان�نماینده�ش��رکت�
خدم��ات�عموم��ی�و�رفاهی�نیروی�خراس��ان�به�عنوان�نائب�رئیس�هیئت�مدی��ره�آقای�هادی�نوبخت�به�کدمل��ی��0849404495به�عنوان�نماینده�
ش��رکت�راهبر�نیروی�خراس��ان�به�عنوان�عضو�هیئت�مدیره�آقای�مصطفی�معین�تقوی�به�کدملی�0939496038به�عنوان�مدیر�عامل�برای�مدت�
دوسال�انتخاب�گردیدند.�کلیه�اسناد�و�اوراق�تعهدآور،�چکها،�سفته�ها�و�قراردادهای�شرکت�با�امضاء�رئیس�هیئت�مدیره�و�یکی�از�اعضاء�هیئت�
مدیره�و�یا�امضاء�دو�نفر�از�اعضاء�هیئت�مدیره�به�همراه�مهر�شرکت�معتبر�خواهد�بود�.�امضاء�اسناد�مناقصه�با�امضاء�یکی�از�اعضاء�هیئت�مدیره�
و�سایر�مکاتبات�عادی�با�امضاء�مدیر�عامل�و�مهر�شرکت�می�باشد�تا�با�رعایت�اساسنامه�و�آیین�نامه�معامالت�و�قانون�تجارت�اقدام�نمایند.�

�اداره�کل�ثبت�اسناد�و�امالک�استان�خراسان�رضوی�اداره�ثبت�شرکت�ها�و�موسسات�غیرتجاری�مشهد�)700561(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطات وفن آوری طلیعه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26881 و شناسه ملی 10380422891
به�اس��تناد�صورتجلس��ه�هیئت�مدیره�مورخ��1398,07,11تصمیمات�ذیل�اتخاذ�ش��د�:��1-�آقای�س��ید�احمد�غمامی��0941769331به�سمت�
رئیس�هیئت�مدیره�و�مدیر�عامل�2-�آقای�حیدر�علی�ش��جاعی��0828094411به�س��مت�نائب�رئیس�هیئت�مدیره�3-�آقای�سید�احمد�میر�
مجتبایی��0941797351به�س��مت�عضو�اصلی�هیئت�مدیره�4-�ش��رکت�سرمایه�گذاری�طلوع�فجر�توس�به�سمت�عضو�اصلی�هیئت�مدیره�
)�به�نمایندگی�ابوالقاس��م�بنداریان(�5-�ش��رکت�زیما�تراش��ه�توس�به�س��مت�عضو�اصلی�هیئت�مدیره�)�به�نمایندگی�قاس��م�حسین�پور�
حجار(�برای�مدت�دو�س��ال�انتخاب�گردیدند.�کلیه�اوراق�و�اس��ناد�بهادار�و�تعهد�آور�ش��رکت�از�قبیل�چک�،�س��فته�بروات،�قراردادها�و�
عقود�اس��المی�با�امضاء�ثابت�مدیر�عامل�و�یکی�از�اعضاء�هیئت�مدیره�همراه�بامهر�ش��رکت�معتبر�خواهد�بود.�-اختیارات�مندرج�در�ماده�

�39اساسنامه�بشرح�صورتجلسه�به�مدیر�عامل�تفویض�شد.
اداره�کل�ثبت�اسناد�و�امالک�استان�خراسان�رضوی�اداره�ثبت�شرکت�ها�و�موسسات�غیرتجاری�مشهد�)700908(
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 آگهی تغییرات شرکت احداث تاسیسات انتقال نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7892 و شناسه ملی 10860184551
�به�استناد�صورتجلسه�مجمع�عمومی�عادی�سالیانه�مورخ��1398,02,10تصمیمات�ذیل�اتخاذ�شد�:�-�روزنامه�کثیراالنتشار�قدس�جهت�درج�
آگهی�های�ش��رکت�تعیین�ش��د.�-�اعضاء�هیئت�مدیره�به�قرار�ذیل�انتخاب�گردیدند:�ش��رکت�خدمات�مهندس��ی�آفرینه�طوس�به�شناسه�
ملی�10380240119،�ش��رکت�خدمات�عمومی�و�رفاهی�نیروی�خراس��ان�به�شناسه�ملی�10380246849و�ش��رکت�راهبر�نیروی�خراسان�به�
شناس��ه�مل��ی�10380250453به�عن��وان�اعضاء�اصلی�هیئت�مدی��ره�و�آقای�وحید�معین�تق��وی�به�کدمل��ی��0946136416به�عنوان�عضو�
علی�البدل�هیئت�مدیره�به�مدت�دو�س��ال�انتخاب�گردیدند.�موسس��ه�حسابرس��ی�و�خدمات�مدیریت�آئین�آگاهان�حساب�به�شماره�ملی�
�10320880086به�عنوان�بازرس�اصلی�،�آقای�محمدرضا�غفوریان�موزون�به�شماره�ملی��0938667051به�عنوان�بازرس�علی�البدل�برای�

مدت�یک�سال�مالی�انتخاب�گردیدند.�-صورتهای�مالی�و�ترازنامه�منتهی�به��97,12,29مورد�تصویب�قرار�گرفت�.
�اداره�کل�ثبت�اسناد�و�امالک�استان�خراسان�رضوی�اداره�ثبت�شرکت�ها�و�موسسات�غیرتجاری�مشهد�)700602(

س
,9
81
19
07

 آگهی تغییرات شرکت مسکن کارمندان شماره دو دادگستری مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 2666 و شناسه ملی 10380182087
�ب��ه�اس��تناد�صورتجلس��ه�هیئ��ت�مدیره�مورخ��1396,07,18و�نامه�ش��ماره��94378م��ورخ��97,5,13اداره�تعاون�کار�و�رفاه�اجتماعی�مش��هد�تصمیمات�ذیل�اتخاذ�ش��د�:�
آقای�احمد�عاش��وری�کد�ملی��0889352054به�س��مت�رئیس�،�آقای�س��یدرضا�حاطمی�برون�کد�ملی��0859672662به�س��مت�نائب�رئیس�و�آقای�جواد�حدادی�کد�ملی�
�0942916034به�سمت�منشی�هیئت�مدیره�انتخاب�شدند.�آقای�عباس�پورنبی�نوقابی�کد�ملی��0919491286به�مدت�یکسال�به�سمت�مدیرعامل�شرکت�انتخاب�گردید.�
اوراق�و�اس��ناد�و�اس��ناد�بهادار�و�تعهد�آور�ش��رکت�پس�از�تصویب�هیئت�مدیره�عالوه�بر�مهر�ش��رکت�با�امضا�ثابت�آقای�عباس�پورنبی�نوقابی�فرزند�علی�)مدیرعامل�
شرکت(�و�یکی�از�دو�امضا�آقای�احمد�عاشوری�فرزند�غالمرضا�)رئیس�هیئت�مدیره(�یا�آقای�سیدرضا�حاطمی�برون�فرزند�سید�حاتم�)نائب�رئیس�هیئت�مدیره(�معتبر�
میباشد.�4-�نامه�های�عادی�به�امضاء�آقای�عباس�پورنبی�نوقابی�فرزندعلی�)مدیرعامل�شرکت(�و�در�صورت�لزوم�با�امضاء�آقای�احمد�عاشوری�فرزند�غالمرضا�)رئیس�

هیئت�مدیره(�و�مهر�شرکت�معتبر�میباشد.�
اداره�کل�ثبت�اسناد�و�امالک�استان�خراسان�رضوی�اداره�ثبت�شرکت�ها�و�موسسات�غیرتجاری�مشهد�)700562(

برگ�س��بز�خودروی�سواری�پراید�سیستم�سایپا�تیپ��
�SE�131م��دل��1398به�ش��ماره�پالک�ای��ران��516�-74
ط��33و�ش��ماره�موت��ور��M 6292158/13و��شاس��ی�
�K 411100 NAS 3527062متعلق�به�خانم�نسرین�باری�
مفقود�گردیده�و�از�درجه�ی�اعتبار�ساقط�می�باشد.
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س��ند�س��فید�موتور�س��یکلت�تابان���125مدل�
�1393رن��گ�آبی���ش��ماره�موت��ور��1138978و�
شماره�شاس��ی�9310446 به�ش��ماره�انتظامی��
�52483ایران��772مفقود�گردیده�و�از�درجه�

اعتبار�ساقط�می�باشد.� دی
قو
مف
ی�
گه
آ

پروانه�ساختمانی��باپیوست�شماره�9 -�11)�8-3-4(�
و�ضمیم��ه�پروانه�س��اختمانی�ش��ماره�5421 صادره�
مورخه�76/08/17 متعلق�به�تعاونی�مس��کن�ش��ماره�
2 ف��ارغ�التحصیالن�مش��هدمفقودگردیده�وازدرجه�

اعتبارساقط�می�باشد
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�ب��رگ�س��بز�و�کارت�خودرو�س��واری�س��مند�رنگ�بژ�
متالیک�مدل��1383به�ش��ماره�شاس��ی��83206865
و�ش��ماره�موتور�12483018618به�ش��ماره�انتظامی���
�314ج��97ای��ران��12ب��ه�مالکی��ت�س��ید�محمد�رضا�
س��هیلی�مفق��ود�گردی��ده�و�از�درج��ه�اعتبار�س��اقط�

میباشد. دی
قو
مف
ی�
گه
آ

برگ�سبز�و�سند�کمپانی�خودروی�ام�وی�ام�مدل��1396
رنگ�سفید�به�شماره�انتظامی�855ج�81ایران��12شماره�
TNA �موتور�MVM484FBDH010392و�شماره�شاسی�
�GBAYLXH1010996به�مالکیت�حسن�دهقان�مفقود�

گردیده�و�از�درجه�اعتبار�ساقط�می�باشد.�
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ب��رگ�سبزموتورس��یکلت��125CGمدل1388رن��گ�
موت��ور:� �12221ش:� �791 � پ��الک� ش��ماره� ای� نق��ره�
ب��ه� �: �NCA***125T8826953 تن��ه� 32105007ش�
مالکی��ت�روح�ال��ه�زراعتکار�کدمل��ی��0859840670

مفقود�گردیده�و�از�درجه�اعتبار�ساقط�است
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي)نوبت دوم(
اداره کل  راه و شهرس�ازی  خراس�ان جنوبی�در�نظر�دارد�مناقصه�عمومی�ذیل�را�از�طریق�س��امانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�برگزار�نماید.�کلیه�مراحل�برگزاری�مناقصه�از�
دریافت�اسناد�مناقصه�تا�ارائه�پیشنهاد�مناقصه�گران�و�بازگشایی�پاکت�ها�از�طریق�درگاه�سامانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�)ستاد(�به�آدرس��www.setadiran.irانجام�خواهد�شد�
و�الزم�است�مناقصه�گران�در�صورت�عدم�عضویت�قبلی�مراحل�ثبت�نام�در�سامانه�مذکور�و�دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�شرکت�در�مناقصه�محقق�سازند.�ضمنا�اسناد�مناقصه�به�

شرح�خواسته�شده�به�صورت�فیزیکی�می�بایست�در�مهلت�مقرر�تحویل�گردد.

ف
دی

شماره ر
مناقصه

مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصه
مدت زمان 

اجرا
مبلغ تضمین)ریال(فهرست بها

مهلت زمانی 
دریافت اسناد از 

سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت 
ارزیابی و پیشنهاد قیمت و 
بارگذاری اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری 
جلسه کمیسیون مناقصه

198/36

احداث باند دوم بیرجند-نهبندان حدفاصل 
سربیشه-شوسف

 )کیلومتر000+97 الی 000+17( 
هم زمان با ارزیابی

36ماه581/802/000/000
راه و باند فرودگاه    

1398 )تجمیعی(
13/610/000/000

 ساعت10 روز 
شنبه 

مورخ 98/09/30 
الی 

ساعت 14 روز
سه شنبه 

مورخ 98/10/03

ساعت 14 روز
 چهارشنبه 

مورخ 98/10/18

ساعت 9 صبح روز

شنبه مورخ 98/10/21

298/37

بهسازی محور آیسک-فردوس حدفاصل 
کیلومتر000+3 الی 27+700 هم زمان با 

ارزیابی 
36ماه666/315/000/000

راه و باند فرودگاه    
139815/300/000/000

ساعت 9:30 صبح روز
شنبه مورخ 98/10/21

�آدرس�کارفرما:�انتهای�خیابان�شهید�آوینی-�میدان�راه�و�شهرسازی-�روبروی�صدا�و�سیما�-تلفن:05632238000داخلی��244.
آدرس�و�اطالعات�تماس�دفتر�خدمات�استان�جهت�راهنمایی�و�ثبت�نام�مناقصه�گران�محترم�:خیابان�شهید�مطهری-�سازمان�صنعت�و�معدن�و�تجارت�طبقه�همکف�اتاق��111تلفن:05632221220

��اداره�ارتباطات�و�اطالع�رسانی-اداره�کل�راه�و�شهرسازی�استان�خراسان�جنوبی�

برگه س��بز خودروی پراید جی تی ایکس به ش��ماره 
۴۵۲ه۲۷ ایران ۱۲ به شماره موتور ۲۹۹۲۶۷۵ 
و ش��ماره شاس��ی s۱۴۱۲۲۸۸۲۸۶۰۶۲ م��دل 
دهقان��ی   آخ��رداد  اینجان��ب  ب��ه  ۱۳۸۸متعل��ق 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

/ع
98
11
93
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
86
9

آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
سامانه  طریق  از  را  ذیل  عمومی  های  مناقصه  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  كل  اداره 
تداركات الکترونيکی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق 
درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و دریافت و تحویل 

اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود. 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد به موضوع مناقصه
ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

 98/33
نوبت 
دوم

احداث باند دوم محور تربت جام-فریمان 
)باقيمانده قطعه 4( و ساماندهی و تکميل 
علميات راهسازی در محدوده ی روستای

مومن آباد-كته شمشير شهرستان فریمان

120،159،434،0002098003374000076

عمليات تکميل باقيمانده باند دوم محور98/35
تربت جام-فریمان محدوده ی شهر نصرآباد

78،919،645،1052098003374000077

))آگهی مناقصه عمومی خرید اقالم و نهاده های دامی ((
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد اقالم و نهاده های دامی جدول زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
خریداری نماید لذا از تامين كنندگان واجد شرایط دعوت به عمل می آید مدارک زیر را حداكثر تا تاریخ 1398/10/03 در پاكت 

در بسته به آدرس: مشهد- خيابان دانشگاه 31 )كفائی( پالک 4 ارسال نموده و رسيد دریافت نمایند .

مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 
1- واریز معادل یک درصد حجم ریالی مورد معامله به شماره حساب 3422222311 بانک ملت به نام مؤسسه دامپروری قدس رضوی)جهت 

دریافت شناسه پرداخت با داخلی 139 تماس حاصل فرمائيد(. 
2- اصل پيش فاكتور اعالم قيمت با شرایط تحویل و پرداخت و اصل برگه آناليز نهاده ها. 

3- تصویر اظهارنامه ثبت شركت و آخرین آگهی تغييرات شركت.
.خرید نهاده ها به شرط تخليه و پس از احراز شرایط كيفی و تائيد فنی موسسه صورت می پذیرد .

.مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پيشنهادات مختار است.
.هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

.جهت اطالعات بيشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائيد .
 روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

ع 9
81
19
56

توضیحاتمقدار)تن(نهادهردیفتوضیحاتمقدار)تن(نهادهردیف

وارداتی200دانه کتان6داخلی یا وارداتی3000جو1

داخلی300فول فت سویا7داخلی یا وارداتی3000ذرت دانه ای2

داخلی6000تفاله خشک چغندر8داخلی5000تخم پنبه3

داخلی یا وارداتی500دانه کلزا9داخلی یا وارداتی2000کنجاله سویا4

داخلی 200گلوتن ذرت10وارداتی500پودر چربی5

داخلی یا وارداتی1000کنجاله کلزا11طبق فرمول سفارشی75مکمل دامی گاو شیری 6

 آگهی تغییرات شرکت تابان گستر یکم توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57388 و 

شناسه ملی 14005638870    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هيئ��ت مدی��ره مورخ 
1397,08,20 تصميمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای 
رس��ول فالح��ی عش��رت آبادی ب��ه ش��ماره ملی : 
0945071957 خ��ارج از مدیران وس��هامداران به 
سمت مدیر عاملی شركت برای مدت باقيمانده تا 
تاری��خ 1398,07,10 انتخاب گردیدند. كليه اوراق 
و اس��ناد تعهدآور ش��ركت با امضاء ثابت ابراهيم 
اكبری لر و امضای متغي��ر رئيس هيئت مدیره یا 
نای��ب رئيس هيئ��ت مدیره و مهر ش��ركت معتبر   

خوا هد بود . 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجاری مشهد )700538(

9ع
81
19
04

س
,9
81
19
08

 آگهی تغییرات شرکت پرتوی هنر مطهر موسسه غیر تجاری به شماره 
ثبت 59 و شناسه ملی 14005122293

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور ف��وق الع��اده مورخ 
1398,01,19 و نامه ش��ماره 3,16,3,6588- 98 مورخ 1398,05,08 اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان خراسان رضوی تصميمات ذیل اتخاذ شد: 
- خان��م ناهيد یاوری راد به ش��ماره ملی 0840006322 ب��ه عنوان بازرس 
اصل��ی برای 5 س��ال انتخاب گردیدند. - اعضاء هيئ��ت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت 5 س��ال انتخاب گردیدند: آقای موسی حاجی پور به شماره ملی 

0849342309 و آقای جالل قرائی به شماره ملی 0840000261
 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاری فریمان )700567(

تغیی�رات ش�رکت مدیریت  آگه�ی 
زنجیره تأمین رضوی شرکت سهامی 
خ�اص به ش�ماره ثب�ت 64835 و 

شناسه ملی 14007662581
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,06,02 تصميمات ذیل اتخاذ ش��د : - 
موارد ذیل به موضوع ش��ركت الحاق یافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: واردات دام 
زنده و آبزیان فرآورده های خام دامی و آبزیان ، 
نهاده های خ��وراک دام جهت دام و آبزیان ، دارو 
جه��ت دام و آبزیان و تجهيزات مرتبط پس از اخذ 
مجوزه��ای الزم و ثبت موض��وع فعاليت مذكور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری مشهد )700569(

س
,9
81
19
09

آگهی تغییرات شرکت همگام صنعتی الکتریک 
خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 569 و شناسه ملی 10380459965    

عموم��ی                             مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق العاده مورخ 1398,06,16 جلس��ه تنفس��ی 
مورخ 1398,07,06 و1398,06,27 تصميمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : 1 -یک بند به ماده 39 اساس��نامه 
به ش��رح ذیل اضافه گردد: دارندگان حق امضاء 
مج��از ميباش��ند از ط��رف خود ح��ق وكالت جهت 
امضاء اوراق تعهدآور شركت را به شخص ثالث 
بدهند. -2اساس��نامه جدید شركت مشتمل بر 

63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسيد .
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان                    

خراسان رضوی مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجاری فریمان )700476(

9ع
81
18
99

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری 
رویش سبز گناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 

1441 و شناسه ملی 14007033105    
عموم��ی                          مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,03,11 و نامه ش��ماره 
988 م��ورخ 97,03,12 اداره تع��اون كار و رف��اه 
اجتماعی شهرستان گناباد تصميمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شركت به مبلغ 2000000000 ریال 
معادل 1000 سهم 2000000 ریالی افزایش یافت 
و م��اده مربوط��ه در اساس��نامه اص��الح گردید. 
- اساس��نامه جدی��د تعاونی در 52 م��اده و38 
تبصره تصویب شد و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجاری گناباد )700516(

9ع
81
19
02

آگهی تغییرات شرکت سبک سازه کاویان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48136 و 

شناسه ملی 10380642802    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,02,25 تصميمات ذیل اتخاذ ش��د : 
1 - محل شركت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
مش��هد – بخش احمد آباد – دهستان پيوه ژن – 
آبادی ش��هرک صنعتی بينالود. خيابان نوآوری 
– كوچ��ه ن��وآوری 1 - پ��الک 15 طبقه همکف كد 

م��اده  و  یاف��ت  تغيي��ر   9351333131 پس��تی 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان               
خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجاری مشهد )700525(

9ع
81
19
03

/ع
98
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»آگهی مناقصه« نوبت دوم
س��ازمان عم��ران و بازآفرینی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردیف 390101 
بودجه سال 98 در نظر دارد اجرای فاز اول سوله 
استخر بانوان را به مبلغ10/400/000/000ریال 
ب��ه پيمان��کار واج��د ش��رایط واگ��ذار نمای��د. 
متقاضي��ان م��ی توانند جه��ت دریافت اس��ناد 
مربوطه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه 
بيشترباش��ماره  اطالع��ات  كس��ب  نمایندجه��ت 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرمایند 
یا ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس                          
www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ سپرده 
معادل520/000/000ریال  درمناقص��ه  ش��ركت 
به ص��ورت نقدیاضمانت نام��ه بانکی می باش��د. 
ضمن��ًا س��ازمان در رد ی��ا قب��ول ه��ر ی��ک از 
پيش��نهادها مختار اس��ت. آخرین مهلت شركت 
در مناقص��ه و تحویل پاكت های پيش��نهادی به 
دبيرخان��ه س��ازمان عم��ران پایان وق��ت اداری 
 98/10/8 م��ورخ  روزیکش��نبه   14/10 س��اعت 
روز  س��اعت10صبح  رأس  مناقص��ه  می باش��د. 
دوشنبه مورخ98/10/9در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
 مجيد استيری رئيس سازمان 

امروز  نژاد/سردبیر    امیرجلیلی   
ســی و دو سال از شروع به کار روزنامه 
قــدس می گــذرد. از پی این ســال ها 
روزنامه با دوره های مختلفی روبه رو بوده، 
اما نکته ای که در همه دوره ها به چشم 

می خورد وجود پیچیدگی های هویتی این روزنامه است.
پیچیدگی های هویتی روزنامه قدس را می توان در ســه دسته 
کلی برشــمرد که وابستگی به همه این هویت ها شاخصه های 
ویژه قدس را می سازد. اولین و مهم ترین بخش هویتی، هویت 
دینی است. آستان قدس رضوی به عنوان متولی زیارت مرقد 
حضرت رضا)ع( از یک ســو و متولی موقوفات 
مرتبط با آن حضرت از ســوی دیگر، صاحب 
امتیاز روزنامه اســت. پس زیــارت یک رکن 
اساسی از هویت ماســت. زیارت در منظومه 
فکری شیعه نوشــیدن مداوم از چشمه های 
جوشــان معرفت ائمه)ع( توسط زائران است؛ 
آستان قدس وظیفه تسهیل و تعمیق زیارت 
را دارد . آنچــه از خدمــات مختلف و متنوع 
برای تسهیل زیارت زائران توسط آستان انجام 
می شود تا فعالیت های فرهنگی چه برای زائران 
و مجاوران و چه برای سایر هموطنان هم گوشه ای ازکار آستان 

قدس درباره زیارت است.
روزنامه قدس را می توان وقفی ترین روزنامه جهان اسالم و شاید 

جهان دانست؛ چرا که هم زمین ساختمان روزنامه موقوفه امام 
هشتم است، هم  خودســاختمان با درآمدهای وقفی ساخته 
شده و در این سال  های اخیر هم درصدی از هزینه های مؤسسه 

فرهنگی قدس از آورده های موقوفاتی تأمین شده است. از این 
رو ضمن اهمیــت نوع به کار بردن این موارد وقفی و توجه به 
نظــرات واقفان باید خود روزنامه  به ترویج فرهنگ وقف و نذر 

و تداوم آن پایبند باشــد. این عامل دینی بودن هویت از منظر 
رسانه ای گرچه دســت و بال در برخی زمینه ها را می بندد اما 
تحریریه را وامی دارد تا در بند بند کلمات و حروف در حفظ این 

هویت و تعمیق و گسترش آن بکوشند.
 دومین عامل هویتی، خراسانی و مشهدی بودن قدس است. 
عاملی که در آن غیر از توجه به مکانیت جغرافیایی و مجاورت به 
بارگاه منور حضرت ثامن الحجج، وجود جریان های زاینده ادبی 
ایران زمین به ویژه در حوزه روزنامه نگاری در 100 ســال اخیر 
بوده است که از جمله آن ها به ملک الشعرای بهار تا بزرگان و 

اساتید بنام امروز این حوزه را می توان نام برد.
و سومین عامل هویتی قدس جنبه ملی و فراملی آن است که 
در کنار عوامل قبل نقش مهمی در وجهه قدس دارد، چرا که 
خود نام گذاری روزنامه آســتان قدس رضوی به نام قدس در 

جهان اسالم معنا و مفهوم ویژه خود را دارد.
با همه این عوامل کار کردن در روزنامه منتسب به امام هشتم 
با همه سختی ها و باال و پایین هایش ،خدمتی شیرین به زائران 
و مجاوران ایشان است امیدوارم با بازپیرایی صفحات و با همت 
همه همکارانم در تحریریه، چاپ و توزیع و بخش های اداری و 
پشتیبانی مؤسسه قدس بتوانیم این خدمت را  به انجام برسانیم.

 در این ســال ها همکاران زیادی پس از طی دور ه های خدمت 
بازنشسته شدند و یا به بخش های دیگری از آستان رفته اند و 
عده ای هم روی در نقاب خاک کشیده اند که یادشان را گرامی 

و زحماتشان را پاس می داریم.

خدمت در وقفی ترین روزنـامه جهان
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.... ....
طبقه سوم ســاختمان قدیمی روزنامه قدس، 
درست در باالی ســِر تحریریه، جایی نه شبیه 
اتاقک، که بیشــتر به مانند پاگــرد پله ها و در 
چند قدمی پشت بام... جایی شاید برای پاتوق و 
دمی آسودن و گپ زدن. هرچند - بیش و کم- 
محفلی بود برای اصحــاب دخانیات، اما رفقای 
غیردودی را نیز -ســخاوتمندانه- به آن دنج راه 
می دادند و برای ایشان هم روادید صادر می شد!...

در یکی از همــان دورهمی هــای روزانه چند 
دقیقه ای، از میان انبوه کاغذهای کهنه و رنگ و 
رو رفته که در گوشه ای دپو شده بود، یک کاغِذ 
کاهِی خط دار در میان دوستان پیدا شد که آن 
روزها شاید کمتر فردی از جمِع رفقا و همکاران، 

گرانسنگ بودنش را دریافته بود.
نشــان به آن نشــان که کاغِذ نازنین، دست به 
دســت می چرخید و خوانده می شد اما دسِت 
آخر به درون زونکِن کهنه ای همان گوشه و در 
کنارِ انبوهِ کاغذهای کهنه دیگر، انداخته می شد 
تا شاید فردای دیگر، همکارِ دیگری آن را دوباره 
بیرون بیاورد و خوانده شــود و دستمایه و بهانه 
خاطره بازی و گاه، ســر تکان دادن و گفتِن یک 
»یادش به خیر« و آه کشیدن از ته دل!... چنانکه 

افتد و دانی!
اما مگر روی آن کاغذ خط دارِ کاهی چه نوشته 

شده بود؟
آن کاغذ چیزی نبود جز یک دستنوشــته و به 
واقع، یک صورتجلســه بود. امضای پنج شش 
نفری پــای آن بود. همان آن ها که گویا از زمره 
پایه گذاران فکــری و اجرایی روزنامه قدس در 
سال 1366 خورشــیدی بوده اند و آن متن نیز 

صورتجلسه یکی از نشست های ایشان بود.
هرچند متِن نامه نشان می داد آن جلسه با حضور 
همه تشکیل نشده و شماری هم غیبت داشته اند.

صورتجلســه با نام و یاد خدا شروع می شد و با 
دعا برای پیروزِی رزمندگان اسالم در جبهه های 
نبــرِد حــق علیه باطل بــه پایان می رســید.

دستورکارِ نشست- چنانکه متن نشان می داد- 
گویا تصمیم گیری بر سِر تاریِخ انتشارِ نخستین 
شماره یا شماره صفر، تقســیم وظیفه نیروها، 
ســاختاربندِی شــورای تحریریه در چارچوِب 
ســرویس ها و گروه های تخصصــی و پاره ای از 

مسائل اجرایی و پشتیبانی بوده است.
در این میان، چیزی که خوب در ذهنم مانده، خِط 

بسیار خوِش دبیِر نشست یا همان تنظیم کننده 
صورتجلسه اســت که با خودنویس آبی رنگ، 
بند بند متِن گفت و گوها و تصمیم ها را نوشته بود.

از همان خط های شــیرین و خوش که دوباره و 
ســه باره خواندنش، حاِل آدم را خوب می کند و 

این روزها کمتر پیدا می شود...
از آنجا که بازیادآوری این خاطره، به ســاِل 83 
بازمی گردد، چیِز چندان بیشــتری را به ذهن 
نسپرده ام و از امضاهای پاییِن متن هم تنها ناِم 
سیدجالل فیاضی، آقای اخباری و آقای معینی 

را به یاد دارم...
بــاری، آنچه از اصِل متِن آن صورتجلســه -به 
گمانم- با اهمیت تر و درس آموزتر بود، سرنوشت 
آن است.تلخکامانه باید اعتراف کنم روش برخورِد 
یک یک ما -همکاران- با آن نامه که به واقع یک 
سنِد تاریخِی ارزشمند بود، به هیچ وجه حرفه ای 

و درست نبود.
صرف نظر از اینکه جای نگهدارِی سندهایی از 
این دســت باید کجا باشد، ما هرگز نفهمیدیم 
صورتجلســه ای با آن درجه از اهمیت )از بابِت 
تاریــِخ روزنامه نگارِی معاصــر در ایران و خاصه 
در شــرِق کشــور( چرا باید از یک گونی پُر از 
کاغذهای ضایعاتی و در پاگرِد پله های منتهی به 
پشِت بام سردرآورد؟! و به فرِض رفتارغیرحرفه ای 
و نامسئوالنه برخی ها که -عمدی یا سهوی- آن 
بال را بر سِر یک متن ارزشمند آورده اند، همه ما 
نیز باید خودمان را بازخواست و نکوهش کنیم که 
چرا برای ثبت و ماندگاری اش نکوشیدیم و برای 
نمونه، آن را قاب نکردیم یا دست کم عکسی از آن 
نینداختیم تا امروز، این سند برای همه ما برجا 
بماند و پازل تاریخ تولد روزنامه قدس را کامل کند.

سخن کوتاه کنم... آدم های ریز و درشت می آیند 
و می روند اما این رســانه است که می ماند و اگر 
روزی روزگاری از بابِت فیزیکی نیز حذف شود، 
افِق تأثیرگــذاری و ردپای آن در قلمرو تمدن و 
فرهنگ و رسانه و در گستره منطقه ای و کشوری، 

هرگز پاک کردنی و فراموش پذیر نیست.
پ.ن.1: از یاد نبریم که تاریخ با آمدن من و شما 
شروع نشده! ارزشمندِی هر یک از ما به واسطه 
نقِش ما در کامل کردن کوشــش پیشینیان و 

زمینه سازی برای آیندگان است.
پ.ن.2: 28 آذر، ســالروز تولد روزنامه قدس بر 

همگان و خاصه بر مخاطباِن رسانه مبارک بادا.

روزنامه قــدس را می تــوان ترجمان معارف 
رضوی و امــام رضا)ع( معرفی کرد؛ به همین 
واســطه باید آن را روزنامه ای بر مبنای اصول 
و اندیشــه مند خطاب کرد که تنها امتناع آن 
مســائل برهم زننده وفاق ملی و تقریب است. 
تمــام منع و امتناع رســانه ای در قواره قدس 
همین اســت وگر نه هیچ محدودیت دیگری 
نباید برای طــرح و پیش رفتن به جلو وجود 

داشته باشد.
کــه  رســمی  رســانه  یــک  ســکانداری 
منتســب به بــارگاه ملکوتی حضــرت ثامن 
الحجج، علی بن موسی الرضا)ع( است و تریبون 
این آستان مقدس به شمار می رود، مدیریت ویژه 
و حساسی نسبت به رسانه های دیگر می خواهد؛ 
چراکه مخاطبان چنین رسانه ای همچون زائران 
امــام رضا)ع( از هر طیــف و مذهب و قومیتی 
تشــکیل می شوند و وجه اشــتراک همه آن ها 

دلسپردگی به حضرت رضا)ع( است.
کم نبودند اتفاقاتی که اگر به درســتی مدیریت 
نمی شدند، هر کدام می توانستند مسئله ای جدی 

برای این رسانه به وجود آورند.
بنابراین مسائل حساســیت برانگیزی همچون 
وحدت مذاهب که نیاز امروز جامعه اســالمی 
است، برای رســانه ای که مزین به نام حضرت 
رضا)ع( اســت از اهمیــت دوچندانی برخوردار 

است.
بدیهی اســت رسانه الزاماتی نیز دارد که فارغ 
از محدودیت ها برای باالبردن تراز رســانه  باید 
انجام شــود. مهم ترین ضرورت برای روزنامه 
در دورانی کــه فناوری های نوین خبری همه 
را احاطه کرده اند، این اســت کــه از کارهای 
متوسط فاصله بگیریم. در غیر این صورت باید 
منتظر شکست رسانه ای بود. به نظرم کسی که 
امروزه کار رسانه ای انجام می دهد اگر بخواهد 
متوســط کار کند قطعاً دارد خیانت می کند. 
خیانت اســت، چرا که از کارکرد اصلی خود، 
یعنی جــذب مخاطب و هدایت افکار عمومی 
ناتوان است. البته این هدایت افکار عمومی به 
معنای موج سازی و موج سواری نیست بلکه به 
معنای جریان سازی بر اساس داشتن موضوع 
و موضع اســت. ضمن اینکه چــون اخبار در 

چارچوب روزنامه وجه تازگی شــان را با ظهور 
فضای مجازی از دســت داده انــد، باید همه 
توان را روی آن گذاشت تا تحلیل از رویدادها 
را به گونــه ای در تاروپــود خبر کالف کرد که 
مخاطب در مواجهه با خبر به یک تحلیل جامع 

و رو به جلو برسد.
دومین نکته که نباید از آن غافل شــد توجه 
به مسئله شتاب رســانه ای است. روزنامه باید 
منطق رســانه ای ، قواره حرفــه ای و تحرک 
محتوایی توأم با انضباط فکر و روشــی داشته 
باشد.  این رویکرد با داشتن یک الگوی بینشی 
و هنجاری میسر است. چنین رویکردی است 
که سبب می شود روزنامه نسبت به همگن های 
خود متمایز شــود و به نقطه ای برسد که اگر 
یک روز در کیوسک مطبوعات نباشد، خأل آن 

احساس شود. 
نکته ســوم که می توان در مورد روزنامه قدس 
به عنوان ترجمان معارف اهل بیت)ع( از آن یاد 
کرد توجه به نیاز مخاطب است. باید شبکه نیاز 
مخاطب، جمع و با نگاه ســاختاری و شبکه ای 
اولویت بندی شــود و در پایان به جمع خبره و 
دانشــمندی برای پاســخ به آن ها رجوع شود. 
پاسخگویی به این شــبکه مسائل باید توسط 
جمعــی از باالترین مراجع فکــری و عقیدتی 
صورت پذیرد. تنها در این قالب است که روزنامه 
قدس می تواند تراز مبنای آرمانی انقالب اسالمی، 
قانون اساســی و اندیشــه امام خمینی)ره( و 

رهبرمعظم انقالب شود. 
سخن آخر اینکه قدس می تواند نقطه عزیمت  
برای رسیدن ما به وضعیت مطلوب در کشور 
باشــد. روزنامه  قدس که متعلق به یک بارگاه 
مقدس اســت ظرفیت ایجاد این نقطه عطف 
را دارد و با پشــتوانه تئوریک توأم با شــتاب 
رسانه ای و تحرک محتوایی قادر است یک پیام 
منسجم و برانگیزاننده و جریان ساز به عنوان 

یک مرجع رسانه ای باشد. 
رســانه ای که در عین جامع نگری به جامعه، 
امید می آفریند، کارآمد است، پیرو امام رضا)ع( 
به عنــوان عالم آل محمــد)ع(، اخالق مدار و 
کرامت مند است و ترجمه معارف اهل بیت)ع( 

برای امروز جامعه ماست.

روایت سوم روایت دوم
بهروز فرهمند/ معاون سابق سردبیر قدس حمزه واقعی/ مدیرمسئول و سردبیر اسبق روزنامه قدس

حتیآنوقتهاکهنوشتنتنمیآید آنکاغِذکاهِیخطدار... روزنامهقدس
تحرکمحتوایی،شتابرسانهای

روزنامهقدسعضویازخانوادهماست

نویســنده یک و ناب بهترین روزنامه دنیا هم که باشی، 
گاهی دلت نمی خواهد بنویسی. حتی اگر شرطِی نوشتن 
هم شده باشــی، وقت های زیادی نوشــتنت نمی آید. 
مجبور هم که بشــوی همان اوایــل کار، خودت را لعن 
و نفرین می کنی که چرا برای نوشتن چند سطری که 

نمی خواستی بنویسی توی رو دربایستی مانده ای. 
شروع به نوشتن که می کنی تازه آن وقت می شوی عین 
کوزه گری که حاال خودش مجبور است از کوزه ای لب پَر 
و شکسته آب بخورد. فوت کوزه گری پیشکش، انگار نه 
خاک را می شناســی و نه از آن چیزی که می خواهد با 
دلشوره های ذهنی ات شکل بگیرد چیزی می دانی. همان 
موقع است که وسواس کلیشه ای شدن خیلی از حرف ها 

و کلمات به سراغت می آید.
مثالً اینکه قرار است در عصر ترکتازی قلم به دست های 
مجازی، چه کسی وقت بگذارد و خزعبالت ذهنی تو را 
بخواند. خب، حاال گیرم که نوشتی؛ که چه؟ تا امروز کدام 
برِج کج روزگار با تراوش خشــت خشت کلیک های تو 
قامت راست کرده؟ بنویسی یا ننویسی آخرش در روی 
همان پاشنه سابقش می چرخد و... بگذریم... اما نوشتن 

برای »قدس« این اطوارها را ندارد. عین پوشــیدن لباس 
خاکی نظام و سربازی است و شاید چیزی بیشتر از آن. 
ســرگرد پادگان 02 به ما می گفت: شأن لباس نظام را 
نگه دارید، نکند با این لباس روی چمن های وسط میدان 
آزادی به پشت بخوابید و بستنی قیفی لیس بزنید. نکند 
کاله به دست توی فالن خیابان چرخ بزنید و نیشتان تا 

بناگوش باز شود و... .
و ما بعدها نه از ترس لو رفتن نام سیاه حروفچینی شده روی 
اتیکت لباسمان، که از روی قدم آهسته های پیاپی آموزه های 
»اخالق« که روز به روز بیشتر در وجودمان نضج می گرفت، 
چرایــی متانت داشــتن در لباس خدمــت را آموختیم.

نوشتن برای قدس، عین پوشیدن لباس مقدس نظام و 
سربازی است و شاید چیزی بیشتر از آن.

حاال خوب می دانیم نوشتن برای »قدس« قلمی بلیغ تر، 
متانتی بیشتر و بیانی فصیح تر و لطیف تر می خواهد.

تازه، آن وقت ها هم که نوشتنت نمی آید، به پاس َکَرم 
صاحب متبرک این خانه باید نوشــت و خوب تر هم 

نوشت. 

سال ها پیش و زمانی که 13-12 سال بیشتر نداشتم، پدرم 
از مشترکان قدیمی روزنامه قدس بود. روزنامه ای که انگار 
عضوی از خانواده ما شده بود.وقتی از مدرسه می آمدم کیف و 
کتابم را گوشه ای می گذاشتم و اول به سراغ روزنامه می رفتم، 
صفحاتش را ورق مــی زدم و برخی ازمطالب مورد عالقه ام 
را می خواندم؛ ســپس ســراغ درس و مشق هایم می رفتم.

در آن ســال ها به اقتضای ســن و سالم، صفحه کودک و 
نوجوان یکی از بخش های مورد عالقه ام بود که هر هفته 
پنجشنبه ها چاپ می شد و منتظر بودم تا روزنامه را بخوانم 
و از مطالب آن استفاده کنم. یادم هست بسیاری از مطالب 
مورد عالقه ام را برش می زدم و در پوشه ای نگه می داشتم. 
از آنجا که ذوق نوشتن داشتم یکی از مطالبی که نوشته 
بودم را به روزنامه ارسال کردم و در کمال تعجبم هفته بعد 
به اســم خودم چاپ شد. در آن سال ها این ارتباط من با 
روزنامه ادامه داشت تا مقطع دبیرستان که مطالب متعددی 
در ســایر صفحات روزنامه از من منتشر شد، تا اینکه در 
سال دوم دبیرستان درخواســت همکاری ام را به صورت 
افتخــاری به این روزنامه ارائــه دادم و جالب اینکه مورد 
پذیرش قرار گرفت و این شروعی بود برای پیوستن من به 

روزنامه قدس.چند ماهی گذشت و ضمن آموزش هایی که 
دیدم عضو تحریریه شدم. اگر اشتباه نکنم پنج ماه پس از 
آغاز همکاری ام به پیشنهاد یکی از دبیران وقت تحریریه، 
مسئولیت اداره صفحه کودکان و نوجوانان روزنامه قدس 
را برعهــده گرفتم و پس از آن در بخش های مختلف این 
روزنامه منتسب به حضرت امام رضا)ع( به عنوان گزارشگر، 
خبرنگار و دبیر ســرویس ادامه فعالیت دادم. اقرار زیبایی 
است که بگویم قشنگ  ترین روزهای زندگی ام را آن روزها 
تجربه کردم؛ خدمت در رسانه ای که منتسب به دستگاه 
امام مهربانی ها بود شــیرینی خاطرات آن روزها را برایم 
دوچندان می کند.بعدها در سرویس های خبری اجتماعی، 
ادب و هنر و در حوالی امروز، ذره ذره بر تجارب رسانه ایم 
افزوده شد و رسیدم به ویژه نامه »قدس خراسان« که یک 
دهه بیشتر است در این بخش مسئولیت دارم. تجربه ای 
از جنس همراهی مردم و مســائل روزمره آن ها در خطه 
خورشــید. پس از 24 سال فعالیت رســانه ای در قدس، 
روزنامه ای که آن زمان 9-8 سال از انتشارش می گذشت 
امروز سی و ســومین سال انتشارش را جشن می گیریم. 
چقدر زود گذشت این بیست و اندی سال بودن من با قدس.

روایت چهارم

روایت پنجم

جواد صبوحی/ دبیر  سرویس جامعه

مهرداد طبسی/ دبیرسرویس قدس خراسان

روزنامه باید دارای جنبه سیاسی نیرومندی باشد    فروردین 1367 اعضای هیئت مدیره روزنامه قدس با حضرت آیت اهلل خامنه ای که در آن زمان ریاست جمهوری اسالمی ایران را بر عهده داشتند، دیدار کردند. ایشان در این دیدار در سخنانی با اشاره به اینکه مشهد مرکز و پایگاه فرهنگی 
است، ضرورت انتشار روزنامه قدس را مورد تأکید قرار داده و گفتند: الزم بود در مشهد که مرکز فرهنگی است شما روزنامه داشته باشید و این کار مثبت و خوبی است. روزنامه باید دارای جنبه سیاسی نیرومندی باشد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه وجود اختالف نظر و فکر ناگزیر و طبیعی 

است، یادآور شدند: باید جنجال و تضاد را از اختالف سلیقه های فکری متمایز و از آن دوری کرد.  

  نباید حق را کتمان کنیم   حجت االسالم والمسلمین احمد مروی ،تولیت آستان قدس رضوی معتقد است: مشهد در حوزه رسانه ای ظرفیت بسیار خوبی دارد و به اعتبار انتساب رسانه ها به شهر امام رضا)ع( باید این عهد را ببندیم که معنویت، اخالق و فضائل اخالقی بر همه بخش های رسانه ای سایه 
افکنده و فعالیت رسانه ای در این شهر الگو باشد. برای حمایت و یا سکوت در برابر افراد، جریان ها و اتفاقات باید حجت شرعی داشته باشیم؛ نباید حق را کتمان کنیم، آنجایی که حق را می دانیم باید بگوییم. دشمن درصدد القای یأس و ناامیدی نسبت به نظام و اسالم در جامعه است؛ هرچند مردم از برخی 

کم کاری ها ناراضی هستند اما این انقالب دستاوردهای بسیاری داشته است که باید در کنار انعکاس مشکالت مردم و پیگیری رفع آن ها، این دستاوردها به درستی برای مردم تبیین شود.

قدسچگونهقدسشد!
*در ماه های پایان خدمت ســربازی ام در ســال 136۵ در دیــداری با مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی، تولیت فقید آستان قدس در خصوص پذیرش مسئولیتی 
در تهران مشــورت کردم و ایشــان از امتیاز روزنامه ای ســخن گفت که برای 
راه اندازی آن منتظر پایان خدمت من بودند. راه اندازی روزنامه قدس در خرداد 

66 - روز پایان خدمت نظام وظیفه- به من سپرده شد.
 شــرایط دشواری بود؛ مشهد از نظر نیروی انسانی چندان غنی نبود. امکانات 
فنی و چاپ نیز نامناســب و فاقد کیفیت مطلوب بود. حتی روزنامه خراســان 
-روزنامــه قدیمی مشــهد- هنوز با حروف ســربی حروفچینی می شــد و در 

چاپخانه ای قدیمی به چاپ می رسید.
مقدمات راه اندازی روزنامه با جذب نیروی انســانی و آموزش های اولیه و تأمین 

امکانات حداقلی فنی و چاپ و ساختمان مناسب حدود هفت ماه طول کشید.
  آذر ماه 66 روزنامه حال و هوای دیگری داشــت و شــمارش معکوس برای 
انتشار آغاز شده بود و همکاران - که البته تقریباً هیچ کدام آن ها تجربه انتشار 
روزنامه نداشــتند و در همین ماه ها آموزش های کوتاه دیده بودند- با هیجانی 
همراه با نگرانی خود را مهیا کردند و ســرانجام در 28 آذر 1366 روزنامه قدس 

منتشر شد؛ نخستین روزنامه مشهد پس از پیروزی انقالب اسالمی! 
 ســال ۷2 در حالی که بیش از 6 سال از انتشار قدس نمی گذشت، در دیدار 
میرســلیم، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اســالمی از این روزنامه، پیشنهاد انتشار 

سراسری قدس از سوی وی ارائه شد. 
بار دیگر شــوق گامی بلند در همکاران قدس برانگیخته شد و دیری نپایید که 
روزنامه قدس به جمع روزنامه های سراســری کشور پیوست؛ نخستین روزنامه 

سراسری کشور منتشره در مرکز یک استان!
  مشکالت چاپ در مشهد و ارسال روزنامه به تهران و سپس توزیع در استان های 
کشــور، موجب شد اندیشه چاپ همزمان قدس در ذهن دست اندرکاران شکل 
بگیرد و چنین بود که موضوع انتقال اطالعات توســط خطوط تلفن - در نبود 

پدیده ای به نام اینترنت- مطرح شد.
 با کوشــش یکی از همکاران خوش ذوق ما در قدس امکان انتقال اطالعات از 
طریق خطوط تلفن فراهم شــد، اما ارسال هر صفحه روزنامه حدود 1۵ دقیقه 
طول می کشید و سپس باید قطعات صفحه روزنامه در تهران صفحه آرایی می شد. 
بنابراین موضوع چاپ همزمان روزنامه قدس در دستور کار قرار گرفت و پس از 
چند هفته اقدام آزمایشی، قدس به طور همزمان در مشهد و تهران منتشر شد؛ 

نخستین روزنامه چاپ همزمان کشور در تهران و مشهد!
 چند سال بعد با ورود اینترنت به ایران، انتشار همزمان روزنامه بسیار تسهیل 

شد و با تجهیزات نوین و با کیفیت بهتر منتشر شد.
 در چنین شــرایطی قدس ارتقای کیفیت را در دستور کار خود قرار داد و با 
جذب نویسندگان پرتوان موفق شد به عنوان یکی از روزنامه های مؤثر و موفق 
کشور در کنار دیگر روزنامه های سراسری قرار گیرد و با تالش مدیران بعدی و 

همکاران ارزشمند روزنامه این روند به خوبی ادامه یافت.
 روزنامه قدس با توجه به انتساب به بارگاه مقدس حضرت رضا)ع( روزنامه ای 
اســت که می تواند فراتر از جریان ها و جناح های سیاســی و با ارائه تحلیل های 
جامع، مستدل و منطقی و به دور از جنجال های کاذب با آگاهی بخشی، معنویت 

را در جامعه اسالمی گسترش دهد.

روایت اول
سیدجالل فیاضی/ مدیر مسئول وسردبیر اسبق روزنامه قدس

خود نام گذاری 
روزنامه آستان 
قدس رضوی به 
نام قدس در جهان 
اسالم معنا و مفهوم 
خود را دارد
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 
 مرگ تولید را به دنبال دارد

اگر دولت در شرایط کنونی اقتصاد و تولید کشور، بدون حمایت از تولیدات ملی 
با پیوستن به سازمان تجارت جهانی دروازه های کشور را به روی واردات خارجی 
باز کند، به طورقطع با دست خود صنعت تحریم شده ایران را که امکان دسترسی 
به فناوری و تجهیزات روز و منابع مالی مورد نیاز را ندارد، به سمت خارج شدن 
از دایره تولید می برد و ســبب از دست دادن نیمه جانی می شود که هم اکنون 
تولید با آن نفس های آخر را می کشــد.باز شدن دروازه ها به سمت خارج و واردات 
بی رویه به معنای قرار دادن تولید در شرایط نابرابر رقابتی است که عمالً کشور را با 
مشکل جدی روبه رو می کند. به نظر می رسد دولت پیش از اقدام به هر عملی باید با 
مطالعه جوانب اقتصادی کشور و بررسی زمینه های آمادگی، آثار و پیامدهای منفی 
و مثبت آن را در نظر گرفته و سپس دست به اقدام بزند؛ اقدامی که به مثابه از بین 
بردن تولید و معیشت مردم نباشد.هر چند برخی بر این موضوع تأکید می کنند که 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی منجر به ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد کشور 
می شود، اما تحقق این مسئله منوط به خارج شدن ایران از تحریم های آمریکاست؛ 
مشخص است تا زمانی که تحریم ها برطرف نشده هیچ سرمایه گذار خارجی جرئت 
سرمایه گذاری در ایران را ندارد، چرا که مشمول تحریم های آمریکا می شود. بنابراین 
تا زمانی که فضای کسب و کار تسهیل نشود؛ حتی بر فرض ورود سرمایه گذاران به 
کشور، باال بودن هزینه تولید در ایران موجب خروج سرمایه ها و تولید در کشورهایی 
با هزینه پایین تر؛ معافیت های گمرکی و حذف تعرفه ها می شود تا کاالی تولید شده 

ارزان قیمت به بازارهای ایران فرستاده شود. 

در نامه کارشناسان اقتصادی به  خانه ملت  مطرح شد
 مجلس کلیات بودجه را رد نکند

 اشتباه های گذشته تکرار می شود
مهر: جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه ای به نمایندگان مجلس اعالم کردند: 
الزم است کلیات الیحه بودجه سال ۹۹ کل کشور جهت اصالح ساختار رد شود، 

درغیر این صورت اشتباه های گذشته تکرار خواهد شد. 
مواردی که کارشناسان بر آن ها تأکید کرده اند به طور خالصه عبارت است از: 

۱: الیحه بودجه ۱۳۹۹ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسالمی را می توان تکرار 
غفلت دولتمردان و فرصت سوزی دوباره آن ها در اجرای اصالحات ساختاری در 
بودجه قلمداد کرد. به نظر می رســد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصالحات 
ساختاری بودجه موجب شده بســیاری از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش 
وابســتگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان الیحه بودجه ۱۳۹۹ 
بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود.2: در نظر گرفتن 
صادرات یک میلیون بشــکه نفت خام، اســتقراض و برداشت از صندوق توسعه 
ملی، در نظر گرفتن ارقام غیرواقعی برای فروش اموال دولتی و تکیه بر انتشــار 
اوراق مالی با سررسیدهای بلندمدت که عمالً تسخیر دولت های آینده محسوب 
می شود، گواهی بر این مدعاست. ۳: فقدان شفافیت الزم در تبصره ها، جداول و 
پیوســت های الیحه بودجه و به خصوص جداول متفرقه و همچنین عدم تبیین 
دقیق تکالیف دســتگاه های متولی بر اساس شــاخص های کمی قابل نظارت، 
موجب عدم تخصیص بهینه بودجه، هدررفت و اتالف منابع و عدم پاســخگویی 
دســتگاه های مصرف کننده بودجه شده است.4: عدم وجود اولویت بندی طرح ها 
و پروژه های عمرانی موجب ظهــور هزاران پروژه عمرانی نیمه کاره و بالتکلیف 

شده است؛ به گونه ای که هزاران میلیارد از منابع را راکد نگه داشته است.
حال دو انتخاب پیش روی مجلس برای مواجهه با الیحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور 
قرار دارد:نخست، نادیده گرفتن لزوم انجام اصالحات ساختاری در الیحه بودجه و 
تصویب کلیات آن و اعمال برخی تغییرات محدود در ارقام، جداول و یا تبصره های آن.

دوم، بازگردانــدن الیحه بــه دولت و تکلیف دولت به اعمــال برخی اصالحات 
ساختاری )از جمله اصالحات در نظام مالیاتی کشور در راستای عادالنه کردن آن( 

و شفاف سازی میزان کسری بودجه و نیز راه های واقعی تأمین آن.

هزینه یک دقیقه بیشتر در شب یلدا چقدر آب می خورد؟

آجیل ارزان شد، شیرینی گران
 گروه اقتصاد   دورهمی شب یلدا که انار، هندوانه، 
آجیل و شیرینی نداشته باشد، یک پایش می لنگد 
و هر کسی تالش می کند با جورکردن برخی از این 
اقالم، شب چله ای در حد بضاعت برای فرزندانش 
برپا کند. ما در این گزارش قیمت اقالم سبد یلدایی 
را با هم مــرور می کنیم تا ارزش اقتصادی ترین و 
گران ترین ســبد شــب چله را بدســت بیاوریم. 
نخستین قلم در سبد شب چله، آجیل است. یک 
کیلو آجیل را در سال ۹۶ می شد با رقمی بین۳4 
تا ۵۵ هزار تومان خرید و در سال ۹۷ با رقمی سه 
برابر آن هم نمی شد آن را تهیه کرد، یلدای امسال 
اما قیمت ها کاهش یافته و مردم هم دنبال تحریم 
آجیلی و راه اندازی کمپین نه به خرید نیســتند، 
کم بضاعت ترها با کم کــردن مغزها و افزودن بر 
اقــالم ارزان تر مثل تخمه، قیمت آجیل را طوری 
تنظیم می کنند که اندازه جیبشــان باشد. به هر 
حــال می توان یک کیلوگرم آجیل شــامل کمی 
پسته، بادام زمینی بیشتر، مغز بادام کمتر و مقدار 
زیادی تخمه ژاپنی و تخمه کــدو به دلخواه را با 
رقمی بیــن ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و حتی کمتر 
به خانه برد تا شادمانه یلدایی با طعم آجیل پابرجا 

بماند. 

  آجیل از عید تا یلدا
مروری بر قیمت آجیل در روزهای اخیر نســبت 
به عید نوروز نشــان می دهد قیمت پسته که آن 
روزهــا تا 2۵۰ هــزار تومان هم رســیده بود در 
حال حاضر بیــن ۱۱۵ تا ۱۵۰ هزار تومان متغیر 
است.  بادام هندی شــب یلدا هم نسبت به عید 
نوروز کاهش حدود ۶۰ هزار تومانی داشته و این 
روز هــا با ۱۶۰ هزار تومان می توان یک کیلو بادام 
هندی خرید. بادام درختی شب یلدا تفاوتی با عید 
نوروز ندارد و تقریباً همان نرخ را در بازار دارد. مغز 
بادام خام ایرانی کیلویی ۱۷۰ هزار تومان است و 
انواع خارجی آن کیلویی ۱4۰ هزار تومان فروخته 
می شود. بادام زمینی شب عید نوروز کیلویی ۶۰ 
هزار تومان قیمت داشت و اکنون حدود 2۰ هزار 
تومان ارزان شده و کیلویی 4۳ هزار تومان است. 
مغز فندق نسبت به شب عید با نصف بها فروخته 
می شــود. نوروز ۹۸ مغز فندق کیلویی 2۰۰ هزار 
تومــان بود و این روز ها با نــرخ ۱۰۰ هزار تومان 

برای شــب یلدا فروخته می شود. فندق با پوست 
هم کیلویی حدود 4۶ تا 4۸ هزار تومان است.  مغز 
گردو شب یلدا از نظر قیمت تفاوتی با نوروز ندارد. 
هر کیلوگرم مغز گردو این روز ها حدود ۱۵۰ هزار 
تومان است. گردو با پوســت هم حدود ۷۰ هزار 

تومان فروخته می شود.
تخمــه آفتابگــردان بــه عنــوان مهم تریــن و 
محبوب ترین آجیل شهروندان ایرانی کیلویی 2۰ 

تا ۳۰ هزار تومان اســت. تخمه 
آفتابگردان دورسفید خام و شور 
در بازار شب یلدا حدود 2۸ هزار 
تومان قیمت دارد. تخمه ســیاه 
شمشیری هم تقریباً همین نرخ 
است. البته تخمه آفتابگردان ریز 
برای آن هایی که دنبال کمترین 
هزینه هســتند، 2۱ هزار تومان 
بــه ازای هر کیلوگــرم فروخته 

می شود. 
 تخمــه کدو در بازار شــب یلدا 
حدود ۵۰ هــزار تومان فروخته 
می شود که نسبت به شب عید 
نوروز تقریباً ۱۵ هزار تومان ارزان 

شده است. 
تخمه جابونی یا همان ژاپنی هم کیلویی ۳۵ هزار 
تومان است که در مقایسه با عید نوروز تقریباً 2۰ 
هزار تومان کاهش را تجربه کرده اســت.  نخود و 
کشــمش هم به عنوان آجیل های جدایی ناپذیر 
شب یلدا به صورت مخلوط حدود 2۷ تا ۳۰ هزار 
تومان قیمت دارد، اما اگر بخواهید این دو خشکبار 
را جدا از هم بخرید، هر کیلو کشــمش سبز ۳2 
هزار تومان است؛ نخودچی هم بین ۱4 تا ۱۶ هزار 
تومان؛ با این اوصاف بهای کشمش نسبت به شب 
عید تقریباً نصف و نخود در حد ۵ هزار تومان ارزان 

شده است.

  قیمت میوه های یلدایی در بازار 
رئیس اتحادیه میوه اصرار دارد قیمت میوه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ تا 4۰ درصد 
کاهش یافته اســت و افزایش جزئی قیمت ها در 

شب یلدا را نیز طبیعی قلمداد می کند.
وی بهای انواع میــوه را در حال حاضر در میدان 

مرکزی میوه و تره بار به شــرح زیر اعالم می کند: 
هر کیلوگرم نارنگی انشو 2 هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار 
تومــان، نارنگی بذر ژاپنی ۳هزارو ۵۰۰ تا ۶هزار و 
۵۰۰ تومان، نارنگی پچ بیــن ۳ تا ۵هزار و ۵۰۰ 
تومان، پرتقال تامســون شمال 2 تا ۳هزارو ۵۰۰ 
تومان، پرتقال رســمی شمال 2 تا 4 هزار تومان، 
پرتقال رســمی جنوب 4 تا ۶ هزارتومان، پرتقال 
نــاول جنوب ۷ تا ۹ هزار تومــان، موز ۱۰هزار و 
۵۰۰ تا ۱2هــزار و ۵۰۰ تومان، 
سیب درختی قرمز ۳هزار و ۵۰۰ 
تا ۷هزار و ۵۰۰ تومان، ســیب 
درختی زرد ۳هــزار و ۵۰۰ تا ۸ 
هزار تومان، انار باکیفیت دماوند 
۷ تا ۱۱ هزار تومان و انار سایر ۵ 
تا ۹ هزار تومان، هندوانه انباری 
هــزار و ۵۰۰ تا 2هــزار و ۵۰۰ 
تومان و هندوانه نو 2هزار و ۵۰۰ 

تا 4 هزار تومان است.
البته مشــاهدات میدانی نشان 
می دهد در مراکز خرده فروشی 
شــهر قیمت هر کیلوگرم سیب 
درختــی حدود ۷ هــزار تومان، 
پرتقال از ۵ تا ۷ هــزار، انار ۸ هزار، موز ۱۰ هزار، 
لیمو شیرین سایز متوســط حدود ۵ هزار، لیمو 
شــیرین باکیفیت ۸ هزار، گالبی و انگور 2۳ هزار 

و هندوانــه حدود ۳ تا ۶ هزار تومان اســت. 
همچنین اگر می خواهید برای شب 

یلدا لبــو بپزیــد، قیمت هر 
کیلوگــرم چغنــدر قرمز در 
بازار حدود 4 تا ۵ هزار تومان 

است.

 شیرین کامی 
شب چله

قیمــت شــیرینی 
نوع  به  بستگی  هم 

آن دارد. شــیرین کام 
شدن در شب یلدا بین 

2۱ تــا ۳۵ هزار تومان هزینه 
دارد. بــر اســاس قیمت های 
اعالمی اتحادیه صنف قنادان، 

قیمت شیرینی یزدی کیلویی 2۱هزار تومان است. 
شیرینی زبان، پاپیون و دانمارکی 2۸ هزار تومان 
و شــیرینِی تر هر کیلوگرم ۳۵ هزار تومان قیمت 
خورده اســت. خوب است بدانید قیمت ها در عید 
نــوروز برای هر کیلو شــیرینی تر 2۶ هزار تومان، 
دانمارکی 2۱ هــزار و زبان 2۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
بوده است. یعنی بهای هر کیلوگرم شیرینِی تر ۹ 
هــزار ، دانمارکی ۷ هــزار ، زبان و پاپیون ۶هزار و 
۵۰۰ و کیک یزدی حدود ۷ هزار تومان نسبت به 

سال گذشته افزایش یافته است.

 هزینه یلدای یک خانواده
حــاال هزینه یک خانواده چهــار نفری برای یک 
دقیقه بیشتر شب  یلدای امسال چقدر می شود؟ 
دو کیلوگرم انار، یک هندوانه متوسط ۵ کیلویی، 
یــک کیلوگرم آجیل و یک کیلو شــیرینی برای 
شب نشــینی یک خانواده چهار یا پنج نفره کافی  

است. اگر بخواهیم اقتصادی عمل کنیم و 
ســراغ ارزان ترین ها برویم، انار 

هر کیلوگرم ۵ هزار تومان، 
کیلوگرم  هر  هندوانه 

هزار و ۵۰۰، آجیل 
هــر کیلوگرم ۷۰ 
کیــک  و  هــزار 

یزدی هر کیلوگرم 2۱ هــزار تومان انتخاب های 
ما هستند؛ هزینه تهیه این سبد، ۱۱۳هزار تومان 

می شود.
در ســفره طبقه متوسط ، میانگین قیمت ها را در 
نظر گرفتیم. انار هر کیلوگرم ۸ هزار تومان، هندوانه 
۳ هزار و 2۰۰، یک کیلوگرم شیرینی دانمارکی، 
پاپیون و زبان که 2۸ هزار تومان می شود و آجیل 
هر کیلوگرم ۸۵ هزار تومان، انتخاب این خانواده ها 
هستند که برای یک خانواده چهار یا پنج نفری، 

حدود ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان تمام می شود. 
ســفره پرخرج های یلــدا را گران تریــن انارها، 
هندوانه ها، شیرینی ها و آجیل ها تشکیل می دهند؛ 
یعنــی انار هر کیلوگرم ۱4 هــزار و 4۰۰ تومان، 
هندوانه ۶ هزار و ۶۰۰، شــیرینِی تر هر کیلوگرم 
۳۵ هزار تومــان و آجیل هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار 
تومان. یلدای پرخرج ها حداقل حدود 24۷ هزار 

تومان خرج برمی دارد.

یک کیلو آجیل را 
در سال ۹۶ می شد 
با رقمی بین۳۴ 
تا ۵۵ هزار تومان 
خرید و در سال ۹۷ 
با رقمی سه برابر 
آن هم نمی شد آن 
را تهیه کرد، یلدای 
امسال اما قیمت ها 
کاهش یافته است

بــــــــرش

جاسازی قرص در کیک ها برای ضربه به تولید است    ایسنا: رضا رحمانی، وزیر صمت با بیان اینکه ۷۰ درصد نیاز کشور به تایر از طریق واردات تأمین می شود، گفت: در زمینه تولید این محصول تا 
عید نوروز واحد جدیدی راه اندازی می شود که در این حوزه به ۵۵ درصد خودکفایی خواهیم رسید. وی در ادامه با اشاره به افزایش بیش از ۳۰ درصدی تولید دارو و افزایش حدود ۱۵ درصدی تولید محصوالت 

صنایع غذایی در هشت ماهه نخست امسال، تصریح کرد: بحث جاسازی قرص در کیک ها هم که نمی خواهم کامل به آن وارد شوم به همین دلیل است؛ چراکه بخشی از جنگ اقتصادی ضربه زدن به تولید است.

گزارش خبری

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جعفر قادری، اقتصاددان

اطالع نامه ماده 120 آیین نامه اجرا کالسه 91/92/259
بدینوس��یله ب��ه ورث��ه مرح��وم قربانعال��ی بیات ش��امل فاطم��ه بیات به ش��ماره شناس��نامه 
0932254152 و معصومه بیات به ش��ماره شناس��نامه 0943168066 و ابراهیم بیات شماره 
شناس��نامه 0749385251 و علیرضا بیات شماره شناسنامه 0939564726 و غالمعلی بیات 
شماره شناسنامه 4269433787 و مهدی بیات شماره شناسنامه 0749365536 و مریم بیات 
ش��ماره شناس��نامه 0939605511 و محمدرضا بیات به ش��ماره شناسنامه 0943153093 و 

نرگس بیات به شماره شناسنامه 0941393801 همگی فرزند قربانعلی بیات اعالم می گردد:
خانم صدیقه عباس��ی کریم آب��ادی بموجب س��ند ازدواج 23981- 1380/5/1 جهت وصول 
تعداد 150 عدد س��که تمام بهار آزادی اجراییه ای علیه مورث ش��ما )مرحوم قربانعلی بیات( 
صادر و پس از ابالغ اجراییه به مورث شما نسبت به بازداشت پالک ثبتی 3060 فرعی مجزی 
شده از 60 فرعی از 10 اصلی بخش 9 مشهد اقدام گردید )دو دانگ از ششدانگ پالک ثبتی 
مذکور متعلق به مورث ش��ما و سهم االرث مورث ش��ما از یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
ثبتی ذکر ش��ده متعلق به خانم عبد علی نژاد بازداش��ت( و س��ه دانگ پالک مذکور به مبلغ 
9/000/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه ب��ه 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 کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 5/860/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9811864 م.الف 347
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9505215
بدینوسیله به شما

1- آقای امیرمحمد نورالهی فرزند احمد بشماره ملی 0929672585
2- خانم عفت یکه باش فرزند علی حسن بشماره ملی 0945226997

3- خانم الهه نورالهی فرزند احمد بشماره ملی 0928087204
4- خانم فاطمه روشن علی فرزند محمد بشماره ملی 0934062439

5- آقای غالم حیدر نورالهی فرزند غالم بشماره ملی 0819580287 با توجه به عدم شناسایی 
آدرس ش��ما و بنا به درخواست بس��تانکار ابالغ می گردد که شش��دانگ پالک ثبتی 1- فرعی: 
46261 از 9779 از پالک اصلی 232 در بخش: 9 مش��هد ناحیه: یک واقع در: مش��هد خیابان 
امام خمینی 80 سه راهی اول سمت چپ قطعه دوم پالک 201 مورد وثیقه سند رهنی شماره 
25620 دفتر 148 مش��هد تنظیمی دفترخانه اس��ناد رسمی ش��ماره 148 شهر مشهد استان 

خراسان رضوی به مبلغ 2/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده. آ- 9811865 م.الف 348
رئیس شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وس��یله به ورثه زوج »مرحوم یحیی رس��تمی«: - مبینا رس��تمی نام پدر: یحیی تاریخ 
تولد: 1383/10/20 ش��ماره ملی: 0927385171 شماره شناسنامه: 0927385171- زلیخا 
حس��ن زاده نام پدر: حس��ن تاریخ تولد: 1339/04/01 ش��ماره ملی: 5228749403 شماره 
شناس��نامه: 408- مریم رس��تمی ن��ام پدر: یحیی تاری��خ تولد: 1389/05/30 ش��ماره ملی: 
0950120294 شماره شناسنامه: 0950120294- علی رستمی نام پدر: زین العابدین تاریخ 
تولد: 1335/06/16 ش��ماره ملی: 5228618880 شماره شناسنامه: 432 مبلغ دیه متعلق به 
مرحوم یحیی رس��تمی نس��بت به سهم االرث شما در قبال طلب بس��تانکار بازداشت گردیده 
لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بش��ما اخطار میش��ود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از 
طرف ش��ما نسبت بمورد بازداش��ت ممنوع اس��ت و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9811866 

م.الف 349
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ رأی ماده 169 آیین نامه اجرا کالسه اجرایی 9403211
بدین وس��یله به خانم فاطمه متدین حصاری فرزند حس��ین با شماره ملی 09433300092 

ابالغ می گردد:
در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 11333- 98/8/19 
موضوع پرونده اجرایی کالس��ه فوق، نظریه رئیس ثبت به ش��رح بین الهاللین به ش��ما ابالغ 
می گردد. مقتضی اس��ت در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ ابالغ کتباً به ش��عبه/اداره اجرا اعالم نمایید. ضمن��اً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر 

واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
))با توجه به رأی قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز مالکیت ش��خص ثالث لذا مستند به بند 
4 ماده 96 آئین نامه اجرا ادعای اش��خاص ثالث وارد و می بایست از پالک ثبتی بازداشت رفع 
توقی��ف به عمل آید. عل��ی ایحال با توجه به اینکه دادنامه صادره به طرفیت این اداره نبوده و 
دستوری مبنی بر رفع توقیف به این اداره واصل نگردیده است وفق ماده 169 آئین نامه اقدام 

نمایید.(( آ- 9811867 م.الف 350
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی 
بدین وسیله به آقای جواد تناسان نام پدر: تاج محمد تاریخ تولد: 1357/12/01 شماره ملی: 
0934302901 ش��ماره شناسنامه: 24251 ابالغ می شود که خانم سیده فاطمه حسینی نام 
پدر: سیدحس��ین تاریخ تولد: 1365/05/25 ش��ماره ملی: 0946065969 شماره شناسنامه: 
6361 جهت وصول تعداد چهارده عدد س��که طالی تمام بهار آزادی به استناد مهریه مندرج 
در س��ند ازدواج: ش��ماره س��ند: 7932، تاریخ س��ند: 1394/12/04، دفترخانه صادرکننده: 

دفترخانه ازدواج ش��ماره 17 و طالق ش��ماره 22 ش��هر مشهد استان خراس��ان رضوی علیه 
ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9806453 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 98/9/2 مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن س��ند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت. آ- 9811868 م.الف 351
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9805075
بدینوس��یله به آقای محمد رستمی اوارشک فرزند غالمعلی بشماره ملی 6439464558 مدیون 
س��ند رهنی 19634- 96/03/21 تنظیمی دفترخانه 309 مش��هد اب��الغ میگردد که آقای رضا 
معزی پورطهرانی اجرائیه ای به کالس��ه 9805075 علیه ش��ما صادر نمود و چون برابر گزارش 
مأمور اجرای ثبت مش��هد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ 
میگردد که بدهی ش��ما بابت س��ند مذکور به مبلغ هفتاد میلیون ریال )70/000/000 ریال( تا 
تاریخ تقاضا میباشد و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان 
انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت پس از گذش��ت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائی��ه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد 
رهن عبارت اس��ت از: ششدانگ یک دستگاه س��واری میتسوبیشی L 300 مدل 1989 به رنگ 
س��فید و شماره انتظامی ایران 12- 468 ه 14 که طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد 

رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9811870 م.الف 352
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9706786
بدینوسیله به خانم

* فیروزه شادکام نام پدر: ایرج شماره ملی: 0901618926 شماره شناسنامه: 6
اب��الغ می گ��ردد ش��هرداری بردس��کن  )بس��تانکار( به اس��تناد ی��ک فقره چک به ش��ماره: 
9537/160003- 12 تاریخ چک: 1397/03/01 به عهده بانک ملی اجرائیه ای تحت کالس��ه 
9706786 به مبلغ: 227/400/000 ریال )دویس��ت و بیست و هفت میلیون و چهارصد هزار 
ریال( علیه ش��ما صادر نموده است و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد 
شناس��ایی واقع نگردیده اس��ت، لذا بدینوسیله به ش��ما ابالغ میگردد طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در 
روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. آ- 9811872 م.الف 353
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

آگهی
بدین وس��یله به آقای علی خ��ادم رضوی نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1344/06/20 ش��ماره 
ملی: 0931440467 شماره شناسنامه: 56414 ابالغ می شود که خانم عادله بقائی کن زه نام 
پدر: احمد تاریخ تولد: 1354/06/16 ش��ماره ملی: 0943304652 شماره شناسنامه: 710 با 
وکالت آقای ایمان میرزائی جهت وصول تعداد دویس��ت عدد س��که بهار آزادی طال به استناد 
مهریه مندرج در س��ند ازدواج: ش��ماره سند: 20130، تاریخ س��ند: 1376/11/23، دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 25 و طالق شماره 29 شهر مشهد استان خراسان رضوی 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9710332 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 98/2/16 مأمور، محل  اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9811873 م.الف 354
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006093001073
بدینوس��یله به آقای عباس بهرامی نام پدر: ماش��اءاله تاریخ تولد: 1340/05/01 ش��ماره ملی: 
0939472120 ش��ماره شناس��نامه: 453 بدهکار پرونده کالس��ه 9806601 که برابر گزارش 
1398/09/11 مأمور پس��ت آدرس شما شناخته نگردیده ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی: 
ش��ماره س��ند: 119105262، تاریخ س��ند: 1391/10/17، بین ش��ما و بانک س��په به میزان 
952/110/000 ریال )نهصد و پنجاه و دو میلیون و صد و ده هزار ریال(- ش��امل:- اصل طلب: 
808/000/000 ریال- سود: 123/000/000 ریال- خسارت تأخیر تأدیه: 21/110/000 ریال- 
خس��ارت تأخیر روزانه: 847/000 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/09/03 تا وصول 
کامل مطالبات بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه قدس چاپ و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9811875 م.الف 355
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

)آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9404399
تعاون��ی اعتب��ار اعتم��اد ایرانیان )در حال تصفیه( به اس��تناد اس��ناد رهن��ی 5234 مورخه 
1390/02/04 دفترخان��ه 150 مش��هد اجرایی��ه ای تح��ت کالس��ه 9404399 در مورخ��ه 

1394/08/17 در قبال مبلغ 930/000/000 ریال علیه
1- حمیدرضا منیری نیک فرزند احمد به شماره شناسنامه 1211 و کدملی 0941867676 

و تاریخ تولد 1355 بعنوان متعهد
2- پروی��ز ول��ی نژاد تبری��زی مقدم فرزند ول��ی قلی به ش��ماره شناس��نامه 297 و کدملی 
0779443217 و تاری��خ تولد 1355 بعنوان راهن ص��ادر که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 
1394/08/17 و تقاض��ای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده تمامیت شش��دانگ: ملک به پالک 
ثبت��ی 7948 از باقیمانده 1741 از 568 فرعی از 183 اصلی بخش ده مش��هد )هفت هزار و 
نهصد و چهل و هش��ت از باقیمانده هزار و هفتصد و چهل و یک از پانصد و ش��صت و هش��ت 
فرعی از یکصد و هشتاد و سه اصلی بخش ده مشهد( به آدرس بلوار صیاد شیرازی 11 محیط 
زیست 7 پالک 95 طبقه دوم می باشد که به مبلغ 4/100/000/000 )چهار میلیارد و یکصد 

میلیون( ریال ارزیابی و قطعیت یافته است.
پ��الک فوق با موقعی��ت جغرافیایی در پالک جنوبی میباش��د اعیانی واح��د آپارتمانی طبقه 
دوم بمس��احت 121/30 مترمربع که مش��خصات و توصیف ملک در روز ارزیابی کارش��ناس 
بدین ش��رح می باشد. ساختمان با سازه فلز و س��قف طاق ضربی در سه طبقه )طبقه همکف 
ش��امل پیلوت و یک س��وئیت مس��کونی و طبقات اول و دوم هر کدام یک واحد( احداث شده 
اس��ت س��اختمان با آجر سفال سه سانت نماسازی شده اس��ت درب پارکینگ پروفیل آهن و 
پنجره های آلومینیوم با شیش��ه تک جداره می باش��د واحد آپارتمان طبقه دوم شامل دو اتاق 
خواب، هال و پذیرایی، آش��پزخانه اپن با کابینت ام دی اف- کف و بدنه کاش��ی و سرامیک و 
س��رویس توالت دستش��ویی و حمام مستقل می باشد کف پذیرایی و اتاق های خواب سرامیک 
و بدنه دیوارها گچ و نقاش��ی می باش��د. دربها چوبی طرح دار با چهار چوب فلزی و سیس��تم 
سرمایش��ی کولر آبی و گرمایشی بخاری گازی است انشعابات آب و برق و گاز واحد آپارتمانی 

مستقل میباشد
حدود اجمالی ملک:

شماالً: به طول 7/5 متر پنجره و دیوار به فضای خیابان
شرقاً: به طول 18/4 متر دیوار به دیوار پالک 4981 فرعی

جنوب��اً اول به طول 1/80 متر دیوار ب��ه فضای حیاط دوم به طول 0/90 و 3/90 و 0/90 متر 
پنجره و درب و دیوار به تراس سوم به طول 1/80 متر دیوار به فضای حیاط

غرب��اً: اول به ط��ول 5/10 متر دیوار به دیوار پالک 1742 فرعی دوم به طول 0/90 و 1/60 و 
0/90 مت��ر به داکت س��وم به طول 1/5 متر دیوار به دیوار پ��الک مذکور چهارم به طول های 
2/5 و 4/70 و 2/5 مت��ر درب و دیوار به راه پله اش��تراکی پنج��م به طول 5/60 متر دیوار به 

دیوار پالک مذکور
حقوق ارتفاقی رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها الزامی است

واحدها آپارتمان در تصرف آقای ولی نژاد میباشد
مل��ک موصوف براب��ر نامه ش��ماره 139885606272007087 دفتر امالک بازداش��تی فاقد 
بازداشتی می باشد. مزایده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزیابی شده از مبلغ 4/100/000/000 
ریال روز 1398/10/24 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع 
در خیابان پاس��داران نبش پاس��داران 3/1 شعبه اول اجرای اس��ناد رسمی مشهد شروع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل رس��می 
مصادف گردد جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و نیم 
عشر اجرایی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم 

طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد. آ- 9811876 م.الف 356
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد  

اجراییه
مشخصات محکوم له : مسلم رمضانی نام پدر: غالمرضا نشانی محل اقامت : جلیل آباد شصتی 
محله کوچه ش��هید هوش��نگ کارخانه پ29 مش��خصات محکوم علیه : ذوالفقارامامی نشانی 
محل اقامت : مجهول المکان // بموجب دادنامه ش��ماره100تاریخ 1398/3/13 حوزه6شورای 
حل اختالف شهرس��تان پیشوا که قطعیت یافته اس��ت.محکوم علیه محکوم است : بپرداخت 
مبل��غ 11575000توم��ان بابت اصل خواس��ته ومبلغ 174000تومان بابت هزینه دادرس��ی 
وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست مورخ1397/11/29تایوم الوصول که محاسبه 
آن بعهده واحد اجرای احکام میباش��د درحق محکوم له // باس��تناد ماده19آیین نامه اجرائی 
ماده189قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی. اجتماعی.فرهنگی. محکوم علیه مکلف اس��ت 
تاازابالغ این اخطاراجرایی ظرف ده روزمفادآنرااجرابگذارد ویاترتیبی برای پرداخت محکوم به 
ویاانجام تعهدمف��اد رای رابدهد درغیر اینصورت پرونده جهت اقدام مدنی برای اجرای احکام 

دادگستری شهرستان پیشوا تحویل خواهد شد.9811916
رییس شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان پیشوا

شماره آگهی: 139803908285000014
شماره پرونده: 139604008283000290

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
مس��تند به مواد 121 و 122-آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می ششدانگ یک باب منزل 
مسکونی به شماره پالک ثبتي یک هزار و چهارصد و سی و هفت فرعی از دوارده اصلی واقع 
در بخش دوازده نیمبلوک اس��تان خراس��ان جنوبی به مساحت هشتصد و شصت و سه متر و 
هشت س��انتیمتر مربع به نشاني: شهر نیمبلوک خیابان ش��هید کاوه پالک 20 که ششدانگ 
عرصه و اعیان آن ذیل صفحه سیصد و پنجاه و دو دفتر امالک ذیل شماره سه هزار و ششصد 
و بیس��ت و دو ثبت و س��ند مالکیت به نام: ناصر کاظمی نام پدر: محمد حس��ین تاریخ تولد: 
1323/01/01 به ش��ماره ملی: 0889474729 به ش��ماره شناس��نامه: 4 صادر شده است. و 
محدود به حدود اربعه به ش��رح پرونده ثبتی ش��ماالً: دیواریست بطول هجده متر و نود و پنج 
س��انتیمتر به خیابان به عرض ده متر ش��رقاً: در چهار قسمت که قسمت دوم آن شمالی است 
.اول دیوار مشترک بطول نه متر و نه سانتیمتر به قطعه هفتصد و هفتاد و پنج تفکیکی شماره 
چهل و پنج فرعی از یازده اصلی دوم دیوار مش��ترک بطول چهل و هفت س��انتیمتر به قطعه 
هفتصد و هفتاد و پنج تفکیکی ش��ماره چهل و پنج فرعی از یازده اصلی س��وم دیوار مشترک 
بطول ده متر و هفتاد و هشت سانتیمتر به قطعه هفتصد و هفتاد و پنج تفکیکی شماره چهل 
و پنج فرعی از یازده اصلی چهارم دیوار مش��ترک بطول بیست و چهار متر و پانزده سانتیمتر 
به قطعه هفتصد و هفتاد و چهار تفکیکی ش��ماره یکصد ش��صت و چهار فرعی از یازده اصلی 
جنوباً : درب و دیوار بطول نوزده متر و نود و یک سانتیمتر به خیابان به عرض شانزده و پنج 
دهم متر غرباً: در دو قس��مت اول دیواریست بطول بیس��ت و چهار متر و دوازده سانتیمتر به 
کوچه به عرض پنج و پنج دهم متر دوم دیواریس��ت بطول نوزده متر و نود و نه س��انتیمتر به 
کوچه به عرض پنج و پنج دهم متر حقوق ارتفاقی ملک: ندارد.که به موجب سند رهنی شماره 
هفده هزار و شش��صد و ش��صت و هشت مورخ بیس��ت و پنجم و شهریور ماه سال یک هزار و 
س��یصد و نود و دو دفترخانه اس��ناد رسمي شماره پانزده شهر قاین استان خراسان جنوبی در 
قب��ال مبل��غ پانصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل طلب به انضمام س��ود و 
خسارت تاخیر تادیه موضوع بدهی آقایان: متعهد)راهن( : ناصر کاظمی و متعهد)وام گیرنده(: 
رضا کاظمی که براي مدت نود و سه ماه در رهن بانک کشاورزی شعبه قاین قرار گرفته است. 
چون متعهد ظرف مدت مندرج در س��ند به تعهدات خویش عمل ننموده است ، بانک مرتهن 
مس��تند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 
)ششصد و هفتاد میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار و نهصد و پنجاه ریال( به شرح )پانصد 
و هف��ده میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل طلب و مبلغ چهل میلیون و بیس��ت هفت 
هزار و چهارصد و چهارده ریال به عنوان خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ هفده آبان ماه س��ال 
یک هزار و سیصد و نود و شش و سود تا تاریخ هفدهم آبان ماه سال یک هزار و سیصد و نود 
وش��ش به مبلغ یکصد و س��یزده میلیون و پنجاه و چهار هزار و پانصد و سی و شش ریال  به 
انضم��ام جریمه دیر کرد تا روز وصول ( تقاضای ص��دور اجرائیه بر علیه : متعهد )راهن و وام 
گیرنده (  با مش��خصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالس��ه 9600074 در این خصوص 
نزد واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک تشکیل شده است که پس از ابالغ 
اجرائی��ه و انقض��ای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعه��د بدهی خویش را پرداخت یا نزد 
صندوق ثبت تودیع ننموده و به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و 
بر طبق نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری وارده بشماره 98/266 مورخ هفدهم اردیبهشت 
ماه س��ال هزار و س��یصد و نود و هشت ملک فوق با عرصه ای به مساحت هشتصد و شصت و 
س��ه متر و هشت س��انتیمتر مربع و اعیان حدوداً دویست و شصت و یک متر مربع می باشد. 
ملک مورد نظر یک منزل ویالیی واقع در شهرس��تان قاینات ، ش��هر نیمبلوک خیابان شهید 
کاوه نبش کوچه انقالب یک و حاشیه کوچه انقالب 3 پالک 20 میباشد.اعیان ملک مذکور در 
یک طبقه )همکف( و بصورت مجزا در دو قسمت بنا شده )قسمت قدیمی تر در سال 1389 
بازس��ازی شده( که مس��احت کل اعیان در حدود 261 متر مربع می باشد.سازه مذکور از نوع 
دیوار باربر آجری با س��قف طاق ضربی ،کاربری ساختمان مسکونی، سیستم گرمایشی بخاری 
گازی و همچنین دارای انشعابات منصویه بصورت کامل )آب ، برق ،گاز ( میباشد.لذا با در نظر 
گرفتن موقعیت و مصالح، ساختمان به مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال ارزیابی و 
بدلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و به درخواست مرتهن پالک فوق بصورت ششدانگ 
از ساعت 9 الی 12 صبح روز سه شنبه مورخ: هفدهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و 
هشت در اداره ثبت اسناد وامالک بخش نیمبلوک واقع در شهر خضری دشت بیاض به نشاني 
بلوار امام رضا)ع( از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.مزایده حضوري و نقدي از مبلغ 
ارزیابی شده ) دو میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته میش��ود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق 
انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
ه��ای مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اع��م از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد 
،حقوق دولتی به شرح ماده 40 آئین نامه اجرا نقداً وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار 
با موافقت بانک بستانکار جایز می باشد.ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د و هرگاه متعهد تا 
قبل از تنظیم صورتجلس��ه مزایده اقدام ب��ه پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از 

انجام مزایده خودداری می گردد.آ-9811938
تاریخ انتشار: پنجشنبه: بیست و هشتم آذر ماه سال هزار و سیصد و نود و هشت                     

حمید رضا توسلي فرشه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

۵۰۰ هزار خانوار زیر پوشش کمیته امداد تسهیالت می گیرند ایرنا: مجید باجالن، مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت کمیته امداد امام خمینی)ره(، گفت: با توجه به افزایش اعتبارات و 
برنامه ریزی های انجام شده، سال آینده به ۵۰۰ هزار خانوار زیر پوشش مبلغ 3 هزار میلیارد تومان تسهیالت بدون سود بانکی پرداخت خواهد شد. وی گفت: در این زمینه با توجه به مجوز جدید بانک مرکزی، مبلغ 

۵۰ میلیون تومان تسهیالت در قالب ایجاد اشتغال، کارگشایی ۵ میلیون تومان، ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومان و تأمین مسکن روستایی و شهری ۲۵ تا 3۵ میلیون تومان ارائه خواهد شد.

گوگل در ترکیه ممنوع شد!
ایسنا: گوشــی های اندرویدی جدید 
در ترکیــه پــس از این بایــد بدون 

برنامه های گوگل عرضه شوند.
به گزارش انگجت، ترکیه استفاده از 
برنامه های گوگل را در گوشــی های 
جدید مجهز به سیستم عامل اندروید 
که معموالً به صورت پیش فرض روی 

این گوشی ها نصب اســت، ممنوع کرده است. مشکالت گوگل در ترکیه از 
جایی آغاز شد که موتور جســت و جوی روسی موسوم به »Yandex« علیه 
گوگل شکایت کرد که چرا نمی شود از موتور جست وجوی دیگری جز گوگل 

در گوشی های اندرویدی استفاده کرد. 
بنابراین اگر این غول فناوری نتواند مشکل خود را با مقامات این کشور حل 
کند، گوشــی های جدید اندرویدی عرضه شده در ترکیه با برنامه های گوگل 

ارائه نخواهند شد.
این شــرکت به شــرکای تجاری خود در ترکیه گفته است قادر به همکاری 
با آن ها در گوشی های جدید اندرویدی و عرضه در بازار ترکیه نخواهد بود.

شــورای رقابت ترکیه در سال ۲۰۱۸ به گوگل دستور داد توافق های توزیع 
نرم افــزار خود را تغییر دهد تا مصرف کنندگان بتوانند موتور جســت وجوی 
متفاوتی را برای دســتگاه های اندرویدی خود انتخاب کنند و 6 ماه فرصت 

داد گوگل این تغییرات را اعمال کند. 
این هیئت همچنین گوگل را به پرداخت ۹۳ میلیون لیر)۱۷.۴ میلیون دالر( 
جریمــه محکوم کرد. اکنون نیز حکمی را صــادر کرده که تغییرات انجامی 
گوگل تاکنون ناکافی اســت، زیرا هنوز توانایی تغییر موتورهای جست و جو 

در دسترس نیست.
گوگل می گوید برای حل این مسئله با مقامات ترکیه در حال همکاری است.

مرگبارترین کشور برای کودکان
روزانه ۹ کودک در افغانستان کشته یا معلول می شوند

از کودکان  صندوق حمایت  تسنیم: 
ســازمان ملــل گــزارش داد در ۹ 
ماه نخســت ســال ۲۰۱۹ به دلیل 
ناآرامی ها و جنــگ، روزانه ۹ کودک 
در افغانســتان کشــته و یــا معلول 

می شوند.
»هنریتا فور« مدیر اجرایی یونیســف 

می گوید: ســال ۲۰۱۹ در افغانستان بســیار خونین و به ویژه برای کودکان 
مهلــک بوده اســت. کودکان، خانواده هــا و جوامع آن ها هــر روز با عواقب 
وحشتناک درگیری ها روبه رو هستند. این کودکان می خواهند بزرگ شوند، 

به مدرسه بروند، مهارت فراگیرند و برای خود آینده ای بسازند.
عالوه بر درگیری ها، افغانســتان با بالیای طبیعی دســت به گریبان است، 
مانند ســیالب شدید سال ۲۰۱۸ میالدی که زندگی ۲5۰ هزار نفر را تحت 
تأثیــر قرار داد؛ همچنین بیش از نیمی از جمعیت این کشــور نیز زیر خط 

فقر قرار دارند.
براســاس گزارش تازه یونیسف، در ۹ ماه نخست سال جاری میالدی به طور 
متوســط روزانه ۹ کودک افغان کشــته یا معلول شــدند و این کشــور به 
کشــنده ترین منطقه جنگی تبدیل شده است؛ بین سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۸ 
درگیری ها در افغانستان منجر به کشته شدن حدود 6 هزار و 5۰۰ نفر شد 

و نزدیک به ۱5 هزار تن دیگر نیز مجروح شدند.
این گزارش می افزاید: حدود 6۰۰ هزار کودک زیر پنج سال نیز به سوءتغذیه 
شــدید دچار هستند که می تواند به مرگ آنان منجر شود. حدود ۲ میلیون 
کودک دیگر نیز به سوءتغذیه ای دچار هستند که می تواند در طوالنی مدت 

تأثیر منفی بر سالمت جسمی و ذهنی کودک بگذارد.
یونیســف در حالی از آمــار تکان دهنده تلفات کودکان در افغانســتان ابراز 
نگرانی کرده و خواستار اقدام جامعه جهانی در این باره است که در گزارش 
خود به تشــدید حمالت هوایی آمریکا و حمالت شــبانه نیروهای خارجی 

اشاره ای نکرده است.
در چند ماه اخیر بر اثر عملیات  شــبانه نیروهــای آمریکایی در والیت های 
شرقی افغانســتان از جمله ننگرهار، کنر، پکتیکا و وردک بارها غیرنظامیان 

افغان از جمله زنان و کودکان هدف قرار گرفته اند.

راه حل عجیب نایب رئیس اول مجلس
دولت خودش موادمخدر را عرضه کند!

باشــگاه خبرنگاران جوان: مسعود 
پزشــکیان، نایب رئیــس اول مجلس 
شورای اسالمی گفت: اگر دولت بتواند 
عرضه موادمخــدر را بر عهــده گیرد، 
می توانیم اشخاص نیازمند به دارو را به 
راحتی درمان کنیم، اما هنوز نتوانستیم 
این کار را عملیاتی کنیم. پزشکیان بیان 

کرد: الیحه فقط نوشته شد، در مجلس ماند و پیگیری نشد تا بتوانیم تمام معتادان 
را زیرپوشش قرار دهیم و مواد را زیرنظر متخصص در اختیارشان داده و بعد درمان 
کنیم. وی ادامه داد: هنوز نتوانســتیم کل بازار را بر عهده بگیریم، اما مرکز ملی 
مطالعات اعتیاد و ستاد مبارزه با موادمخدر توانسته با اقداماتی که انجام می دهد 
تا حدودی در مبارزه با اعتیاد موفق باشد، اما تا زمانی که دولت عرضه کننده مواد 

نشود نمی توانیم در مقابل اعتیاد بایستیم.
وی افزود: می توانیم وضعیت زندان ها را در زمینه اعتیاد و موادمخدر با در دســت 

گرفتن بازار عرضه مواد بهبود بخشیم.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی مطرح کرد
کمبود یک هزار تخت سوختگی در کشور

آنا: رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت 
از بیماران سوختگی با اشاره به کمبود 
حدود یک هزار تخت سوختگی در کشور 
گفت: متأســفانه به دلیل هزینه بر بودن 
درمان بیماری ســوختگی، هیچ کدام 
از بیمارســتان های خصوصی در تهران 

بخش سوختگی ندارند.
محمدجواد فاطمی افزود: با اینکه وزارت بهداشــت حدود ۳ میلیارد تومان 
را به تازگی صرف خرید تجهیزات مربوط به بیماران ســوختگی کرده است 
اما درحال حاضر حدود یک هزار تخت ســوختگی در کشور کم داریم و برای 
مثال ظرفیت بیمارســتان شــهید مطهری ما در تهران تکمیل است و خدا 
می داند اگر بیمار جدیدی به دلیل سوختگی به این بیمارستان مراجعه کند، 

چه اتفاقی رخ خواهد داد.
وی با بیان اینکه بسیاری از تخت های ویژه بیماران سوختگی استاندارد نیستند، 
افزود: در بخش تخت ســوختگی و فضای بیمارستانی با مشکالت فراوانی روبه رو 
هستیم و متأسفانه بودجه ای که به رسیدگی وضعیت بیماران سوختگی اختصاص 

می یابد، کفاف نمی دهد. 

کشورهای اروپایی خریدار پرده جنینی از ایران
فارس: مرتضی ضرابی، مدیرعامل بانک 
خون بند ناف کشور از تقاضای کشورهای 
اروپایی برای خرید پرده آمنیوتیک )پرده 

جنینی( از ایران خبر داد.
وی گفت: از سه یا چهار کشور اروپایی 
برای این محصول درخواست داریم که 
تقاضا دارند اگر می توانیم شرایط الزم را 

برای فروش این محصول ایجاد کنیم. همچنین چند کشور آسیایی هم درخواست 
خرید محصوالت خونی، خون بند ناف، پرده آمنیوتیک و سلول های بنیادی بافت 

بند ناف از ایران را دارند.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   »سربازی« را 
باید از مقاطع بسیار حساس در زندگی جوانان 
لباس  سال  دو  باید  که  دوره ای  آورد.  شمار  به 
مقدس سربازی را بر تن کرد و ضمن گذراندن 
و  استقالل  از  دفاع  آماده  نظامی،  آموزش های 
تمامیت ارضی کشور بود. البته بعضی از مشموالن 
نگاه  این موضوع  به  نگاه دیگری  با  وظیفه هم 
در  به ویژه  مدت  این  معتقدند  آن ها  می کنند. 
شرایطی که کشور درگیر جنگ نظامی با دشمن 
خارجی نیست، معنایی جز هدر دادن دو سال از 
بهترین سال های عمر و همچنین اتالف بخشی 
از سرمایه های کشور نیست. به باور این عده تازه 
پس از گذراندن این زمان، آنچه می ماند یافتن 

بازار کار آن هم بدون داشتن مهارت است.
این موضوع و همین دغدغه ها بود که مسئوالن 
ستاد نیروهای مسلح کشــور را بر آن داشت از 
 خــرداد ماه ســال ۱۳۹6 و در راســتای فرمان 
مقام معظم رهبری مبنی بر تعالی بخشی خدمات 
وظیفه عمومی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال 
جوانان، اجرای طرح مهارت آموزی به سربازان را 
در دستور کار خود قرار دهند. طرحی که هر چند 
زمان زیادی از آغاز آن نمی گذرد، اما آن طور که 
شواهد نشان می دهد زندگی شماری از سربازان 

و جوانان را تحت ثأثیر قرار داده است. 
 

   این طرح مسیر زندگی ام را عوض کرد
سیدمسعود حســینی، یکی از هزاران سربازی 
است که حین خدمت با کسب مهارت در شاخه 
دام و طیــور موفــق به دریافت مــدرک فنی و 
حرفه ای شده و یک واحد پرورش جوجه رسمی 

به روش ارگانیک را راه اندازی کرده است.
او که دانش آموخته رشــته مکانیک از دانشگاه 
اســت در خصوص طرح مهارت آموزی می گوید: 
ابتدا نــگاه مثبتی به این آموزش ها نداشــتم . 
با این وجود پس از ارزیابــی اظهارات مربیان و 
فرماندهان به این نتیجه رســیدم که در شاخه 
جهاد کشاورزی تجربیاتی کسب کنم، بنابراین 
در رشــته دام و طیور نام نویســی کردم و وقتی 
در این کالس ها شرکت کردم نگاهم به موضوع 
کاماًل عوض شــد. یعنی با اینکه می خواستم در 
یک شرکت مهندسی مشغول کار شوم، پس از 
دریافت گواهی نامه فنی و حرفه ای در رشته دام 
و طیور مجوز تأسیس یک واحد پرورش جوجه 
رســمی به روش ارگانیک را هم دریافت کردم 
و اکنــون ضمن انجام خدمــت وظیفه در حال 
پــرورش جوجه هم هســتم. در واقع این طرح 
نه تنها نگرانی مرا بابت اشتغال پس از گذراندن 
خدمت برطرف کرد بلکه مسیر زندگی ام را هم 

کاماًل تغییر داد. 

 کسب مهارت در حین خدمت سربازی 
به جای مدرسه و دانشگاه 

»حامد دالور« یکی دیگر از افرادی اســت که این 
شــانس را داشته تا با اســتفاده از فرصت طرح 
مهارت آموزی در دوره سربازی نه تنها برای خود 
بلکه برای تعدادی از دوستان و آشنایانش ایجاد 

اشتغال کند. 

او کــه دانش آموخته رشــته ادبیات فارســی از 
دانشگاه اســت، می گوید: پس از اعزام از طریق 
یکی از دوســتانم که پیشتر به خدمت سربازی 
اعزام شده بود، در جریان طرح مهارت آموزی قرار 
گرفتم، بنابراین در چند رشــته نام نویسی کردم 
و در تمامی کالس ها شــرکت می کردم. پس از 
ارزیابی های دقیق توجه ام را به خیاطی متمرکز 
کردم و ظرف هشــت ماه خیاطی را فراگرفتم و 
بعد در پادگان تعمیرات لباس سربازان را انجام 
می دادم . پس از خدمت هم بالفاصله با کســب 
مجوز و با همکاری سه نفر از دوستان و آشنایانم 
یک کارگاه تولید لباس در شهرستان راه اندازی 
کردم. خالصــه کالم اگرچه مدرک لیســانس 
ادبیات برایم شغلی ایجاد نکرد، اما کسب مهارت 
در خیاطی این فرصت را به وجود آورد تا زندگی ام 

را سروسامان بدهم.

 نداشتن مهارت حلقه مفقوده 
دانش آموختگان

»ســردار ســیدمهدی فرحی«، فرمانده قرارگاه 
مهارت آمــوزی کارکنان وظیفه معتقد اســت: 
ســربازان وظیفه یک ثروتی عظیم و سرمایه ای 
ملی هستند که می توانند نقش لکوموتیوی بسیار 
قدرتمند را در توســعه آینده کشــور ایفا کنند. 
وی می گوید:در حال حاضر آمار جامعه سربازان 
6۰۰ هزار نفر است که حداقل نیمی از این عده 
تحصیالت دانشگاهی دارند که حلقه مفقوده اکثر 
آن ها نداشــتن مهارت است.از سوی دیگر ساز و 
برگ نظامی ما هم روزبه روز پیشرفته تر می شود 
و این موضوع خود نیاز به مهارت های باالتر دارد. 
بنابراین چــون بیش از 5۰ درصد بدنه نیروهای 
مسلح کشــور از سربازان اســت، برخورداری از 

سربازان ماهر هم برای نیروهای 
مسلح و هم برای آینده کارکنان 

وظیفه و کشور مفید است. 
قــرارگاه  تشــکیل  وی 
وظیفه  کارکنان  مهارت آموزی 
را در خــرداد ماه ســال ۹6 در 
راستای اجرای هرچه بهتر طرح 
ارزیابی  مهارت ورزی ســربازان 
می کند و می افزاید: وظیفه این 
قــرارگاه غنی ســازی و ارتقای 
بهــره وری ســربازان در طول 
مدت ســربازی اســت تا بتوان 
زمینه اشتغال سربازان را پس از 

خدمت سربازی فراهم کرد. 
ســردار فرحی می افزاید: ۲۷۰ 
هزار نفر از ســربازان در ســال 
۹6 مشمول طرح مهارت آموزی 
شدند که از این تعداد ۱۰۳ هزار 
نفر موفق به دریافت گواهی نامه 

فنی و حرفه ای شده اند. وی می گوید:در سال ۹۷ 
هم مهارت آموزی ۲۰۰ هزار نفر از جامعه سربازان 
کشور را تدوین کردیم که از این تعداد ۱66 هزار 
نفر گواهی نامه فنی و حرفه ای را دریافت کردند 
و امســال هم ۲۲۰ هزار نفر مشمول این طرح 
شده اند که تا امروز ۱۰۰ هزار نفر از آن ها موفق 
به دریافت گواهی نامه فنی و حرفه ای شده اند که 
با توجه به پیشرفت کار، امیدواریم تا پایان سال 

این تعداد به رقم موردنظر ما برسد.
وی با بیان اینکــه 65 درصد کارکنان وظیفه 
عمومی نیروهای مســلح کشور در سال آینده 
مشــمول طرح یاد شــده می شــوند، تصریح 
می کند: این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۸5 درصد 

می رســد و طبق نقشه راهی 
که به همه نیروهای مســلح 
ابالغ شــده، در سال ۱۴۰۱ 
باید مشمول  همه ســربازان 
شــوند.  مهارت آموزی  طرح 
در واقــع در این ســال همه 
ســربازان حداقــل باید یکی 
از مهارت هــای 5۰۰ گانه ای 
را کــه در نیروهای مســلح 
فرا  می شــوند  داده  آموزش 
بگیرنــد و گواهی نامه فنی و 
حرفه ای رشــته مورد نظر را 

دریافت کنند . 
 سردار فرحی سپس به بحث 
کیفیت در طرح مهارت آموزی 
سربازان می پردازد و می گوید: 
در حال حاضر با توجه به روند 
ســربازان،  جمعیت  کاهشی 
از بحــث کمیت طــرح عبور 
کرده و به کیفیت برنامه رســیده ایم . به همین 
خاطر موضوع کدام مهارت یا چه مهارتی را باید 
سربازان فرا بگیرند مطرح کرده ایم. بنابراین برای 
کیفیت بخشی در طرح یاد شده پنج گام را برای 
خود تعریف کردیم که نخســتین آن مطالعات 
میدانــی بود که از طریق مراجع علمی داخلی و 
خارجی مهارت های کاربردی و کارآمد مشخص 

و انجام شد.
موضــوع  دوم  گام  در  می دهــد:  ادامــه  وی 
مهارت های دو منظوره که هــم برای نیروهای 
مســلح مفید باشــد و هم در خارج از پادگان ها 
بازار کار داشته باشند، مورد توجه قرار گرفت. در 
این گام پس از بررســی های علمی 5۰۰ مهارت 

دو منظوره را انتخاب کردیم. به طوری که مثاًل 
مشخص است که در هر استان کدام یک از این 
مهارت ها بیشــتر کاربرد دارند. اما در گام بعدی  
مهارت های دو منظوره را از این جهت که کدام 
یک آینده دار هستند و بیشتر شانس اشتغال زایی 
دارند، دســته بندی کردیم بــه گونه ای که مثاًل 
اکنون مشخص اســت استان خراسان شمالی از 
5۰۰ مهارت دومنظوره در ۱۳ مهارت ظرفیت دار 
است. یعنی اگر ســربازان این ۱۳ مهارت را فرا 
بگیرند ضمن ارائه خدمــات موردنیاز نیروهای 

مسلح، شانس اشتغال در این استان را دارند.
فرمانــده قرارگاه مهارت آموزی ســتاد نیروهای 
مسلح در پاسخ به این پرسش که آیا مشموالن 
وظیفه هنگام نام نویســی برای اعزام می توانند 
با مراجعه به سایت رشــته مورد نظرشان برای 
مهارت آموزی را مشــخص کنند، می گوید: بله، 
ما یک کار خوبی که با همکاری ســازمان نظام 
وظیفه عمومی انجام داده ایم این است که وقتی 
فرد به پلیس + ۱۰ می رود تا با ارائه مدارک آماده 
اعزام به سربازی شود در آنجا فرم هفت صفحه ای 
با عنــوان مهارت نامه در اختیارش قرار می گیرد 
که در آن عالیق، توانمندی ها، مدارک مهارتی و... 
ذکر می شود. این گونه ما توزیع سربازان را بهتر 

انجام می دهیم. 
ســردار فرحی در عین حال محدودیت زمانی 
برای مهارت آموزی را در دوره ســربازی یکی از 
چالش های طرح یاد شــده می داند و می گوید: 
۲۱ ماه  زمان کافی برای این کار نیســت، چرا 
که مشــغله در زمان خدمت و همچنین نیاز به 
سرباز در طول خدمت فرصت کافی را در حیطه 
مهارت آمــوزی به ســربازان نمی دهد؛ بنابراین 
بــرای اینکه بتوانیــم زمان بیشــتری را برای 
مهارت آموزی قائل شویم، چتر مهارت آموزی را 
باز کردیم تا در این راستا پیش از زمان سربازی 
برای فرزندان ذکور ۱5 سال به باال که هنوز وارد 
خدمت سربازی نشده اند شرایطی را ایجاد کنیم 
تا به طور اختیاری و براســاس عالقه مندیشان 
از فرصت اســتفاده کرده و برای ورود به عرصه 

سربازی آماده شوند. 
وی راه اندازی سامانه »سرباز ماهر« را در راستای 
برنامه یاد شــده ارزیابی می کند و می افزاید: این 
سامانه برای پیش از سربازی است و جوانان پس 
از ورود به این ســامانه با درج ۴۰ تا 5۰ پارامتر 
اطالعات که شامل مشــخصات فردی، مهارتی 
و مدارکی شــان اســت عماًل عضو این ســامانه 
می شــوند و سامانه نیز در یک رفتار تعاملی سه 
تا پنج مهارت را به هر یک از آنان معرفی می کند 
که شانس اشتغال و موفقیت فرد در آن ها بیشتر 
است. ضمن اینکه عضویت جوانان در این سامانه 
و بهره گیری آنان از مشاوره ها و کسب امتیازات 
در مراحــل بعدی در غربالگری اولیه ســربازان 
مثمرثمر خواهد بود، چرا که انتخاب ســربازان 
متناسب با نیروهای مسلح و استفاده حداکثری از 
مهارت آن ها امکان پذیر می شود و شرایطی مهیا 
می شود که سربازان در طول دو سال سربازی نیز 
مهارت ورزی کرده و با داشتن سابقه کار بتوانند 

به راحتی وارد بازار اشتغال شوند.

تا سه سال آینده همه سربازان باید مشمول طرح مهارت آموزی شوند

آماده باش به لشکر کارآفرینان

بر اساس  
نقشه راهی که 

به همه نیروهای 
مسلح ابالغ شده، 

در سال 1401 
همه سربازان باید 

مشمول طرح 
مهارت آموزی شوند
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جابه جایی مواد مخدر با پهپاد!
مهر:سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور می گوید: امروز با 
قاچاقچیانی مواجهیم که با پهپاد مواد مخدر جابه جا می کنند، اما 
توانسته ایم در این زمینه به موفقیت های بسیاری دست یابیم؛ 
به طوری که یک قاچاقچی مشــهور به نام »تمســاح خلیج« را 
دســتگیر کرده ایم که ۲۸ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی تا 

زمان دستگیری داشته است.

رقم یک میلیاردی برای فروش صندلی پزشکی آزاد!
مهر: سید حسین طباطبایی، رئیس مرکز امور حقوقی دانشگاه 
آزاد درباره رقم هایی که افراد سودجو در خصوص فروش صندلی 
پزشــکی و یا جعل مدارک گرفته اند، گفت: کالهبردار از ۱۰ و 
۲۰ میلیون تا 5۰۰ میلیون تومان از فرد دریافت می کند. حتی 
در فروش صندلی پزشکی فردی کالهبردار یک میلیارد تومان 

پول گرفته بود.

کاسبکاری با مجوز مدارس غیردولتی
ایســنا:مجتبی زینی وند، رئیس ســازمان مــدارس و مراکز 
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: مشکلی که ما در حال 
حاضر داریم مشکل مدارس مسئوالن نیست، بلکه چالش جدی 
آنجاست که برخی مجوز خود را اجاره می دهند و می خواهند کار 
تجاری کنند. از حدود ۴۰ تا 5۰ مدرسه متخلف در سال جاری 

هیچ کدام مربوط به مسئوالن نبود.

هیچ جایی برای کودکان کار امن نیست
مهر: امان اهلل قرائی مقدم، جامعه شناس گفت: در بررسی صورت 
گرفته مشخص شد تمامی کودکان کار مورد تجاوز قرار می گیرند. 
هیچ جایی برای آن ها امن نیست. کودکانی که در کوره پزخانه ها 
کار سخت انجام می دهند یا در مترو، داخل شهر و در چهارراه ها 
دستفروشی می کنند، درنهایت یک روز دچار تعرض قرار می گیرند.

به جای دارالعلم »داراالطعام« داریم
ایسنا: دکتر یعقوب فتح اللهی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
تربیت مدرس می گوید: درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها در حوزه 
علوم انسانی بیشتر آموزشی است، نه پژوهشی. ما در حال حاضر نه 
دارالفنون داریم، نه دارالحکمه، نه دارالعلم؛ بلکه »داراالطعام« داریم. 
از دانشجو پول می گیریم، به او غذا می  فروشیم و برایش خوابگاه 

درست کرده و می گوییم برو آنجا بخواب!

دکترا و فوق لیسانس گرفتن شغل نیست
ایســنا:دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون پژوهشی دانشگاه 
عالمــه طباطبایی می گوید: در ایران دکترا و فوق لیســانس 
گرفتن خودش شــغل اســت! یعنی اگر از شــخصی بپرسند 
شــغلت چیست، می گوید دانشــجو؛ در صورتی که هیچ جای 
دنیا تحصیالت تکمیلی شغل نیست. عجیب تر اینکه در بعضی 
رشــته ها، دانشگاه های درجه یک دانشجوی دکترا نمی گیرند 

ولی دانشگاه سطح پایین تر دانشجو می گیرد.

وصله نچسب حضور شکارچیان خارجی در ایران
تســنیم: رضا علیزاده، عضو هیئت علمی دانشــگاه حضرت 
معصومه)س( قم می گوید: قانون شکار و صید مصوب سال ۴6 
اســت و آن زمان هدف بسیاری از متقاضیان پروانه شکار، امرار 
معاش بوده نه تفریح. اما حضور شــکارچیان خارجی را با هیچ 
وصله ای نمی توان به امرار معاش چسباند. اتباع خارجی، با هدف 

تفریح در خاک ما به شکار مشغول هستند.

چرا استادان نمی توانند مقاله کیفی بنویسند؟
ایسنا: دکتر مجید فشــاری، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه 
خوارزمی می گوید: از ســال گذشته دسترســی به پایگاه های 
اطالعاتی کاهش پیدا کرده؛ دسترسی استادان به این پایگاه ها 
محدود و در برخی دانشگاه ها عمالً قطع شده است؛ به طوری که 
استادان نمی توانند مقاله کیفی بنویسند و اگر نویسنده برون دادی 

نداشته باشد، اثربخشی فعالیت ها دیده نمی شود.

تعطیلی مرکز تحقیقاتی به دلیل مالیات های عجیب
مهر:داوود فدایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر می گوید: با مجوز 
وزارت علوم و با موافقــت اصولی دائم، یک مرکز تحقیقاتی در 
حــوزه انرژی خورشــیدی راه اندازی کردم، امــا به دلیل وضع 
مالیات های عجیب و بی حساب و کتاب، درنهایت وادارم کردند 
تنها مرکز تحقیقاتی را که متشکل از چندین هیئت علمی در این 

زمینه بود، تعطیل کنم! 

فراسو

خبر 

به دنبال کاسبان تحریم در بازار سیاه دارو

داروی قاچاق؛ هر کیف 
20 میلیون تومان!

هم  کاسبانی  آمریکا  تحریم های  جامعه     
دارد.آن هایی که با قاچاق داروی بیماری های 
صعب العالج سعی می کنند از این آب گل آلود 

برای خود ماهی بگیرند.
خبرگزاری فارس در گزارشــی همراه با چند 
بیمار گشــتی در بازار ســیاه دارو زده و به 
قول خود توانســته به سختی و با ترس و لرز 
عکس هایی از این کاسبان تحریم تهیه کند.

 دالالن سرپایی روزانه 3 میلیون 
تومان درآمد دارند

در بخشــی از این گــزارش می خوانیم:»روی 
موتورش نشســته و درحالی  که هراســان و 

با ریتمی منظــم این طرف و آن طرف را نگاه 
می کند توی گوش افرادی که در حال رفتن 
به داروخانه یا خروج از آن هستند با صدایی 
خشدار می گوید: »دارو می خواهی؟« می گویم: 
»انســولین می خواهم. می گوید: ۱۰ درصد از 
قیمت بــازار آزاد ارزان تــر دارم«. می گویم: 
»تاریخ گذشته که نیســت؟ با اعتمادبه نفس 
می گوید: نه بابا! ما این طوری کار نمی کنیم«. 
کاماًل واضــح و کوتاه صحبت هایمان ردوبدل 
می شــود، حتی وقتی می پرســم روزی چند 
انسولین می فروشــی، می گوید: چه پرسشی 
اســت که می پرسی! اگه روزی ۲، ۳چوب )۲ 

تا ۳ میلیون تومان( نفروشم خانه نمی روم.

کوچه پســکوچه های  در  معاملــه    
ناصرخسرو

در کوچه  پســکوچه های ناصرخســرو عمدتاً 
افــرادی که دارو را در ســاک وارد کشــور 
کرده انــد در حال معامله هســتند. در میانه 
کوچــه باریک، یکــی از قاچاقچیان در حال 
گفت وگو با یکی از دالالن اســت. دالل سوار 
موتور اســت و در حال صحبت درباره دارو، 
صحبــت از خرید کل ســاک بــه مبلغ ۲۰ 
میلیون تومان اســت که از کنارشــان عبور 

می کنم.
یکی از بازاری های تهران درباره مشاهداتش 
این گونه برایمــان توضیح می دهد: اغلب این 

افراد که دارو را به شکل قاچاق وارد می کنند 
از کشورهای همسایه می آیند. در مرز داروها 
را میان لباس ها و وسایلشــان جاساز و وارد 
کشور می کنند. ســود خوبی هم دارد. اغلب 
هم چند میلیــون تومان گیرشــان می آید. 
مــن در جریــان جزئیات دقیقش نیســتم 
ولــی می دانم اغلــب داروها خــاص و برای 
بیماری هــای صعب العالج اســت، چون در 
کشــور ما این داروها گران تر از کشــورهای 
اطراف اســت. البته هیچ بعید نیست که در 
مســیر برگشتشــان داروهای رایج را که ارز 
۴هزار و ۲۰۰تومانی بــه آن تعلق گرفته، با 

خود از مرز خارج کنند.

برداشت آزاد
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

 ال اله اال اهلل الملک
 الحق المبین

رویترز: دادگاه عالی هند با به تأخیر انداختن 
اجرای قانون اعطای حق شهروندی اعالم کرد: 
در جلسه ای که در تاریخ ۲۲ ژانویه )دوم بهمن 
ماه( برگزار می کند به این موضوع رســیدگی 
خواهد کرد. قانون جدید اعطای شهروندی در 
هند اعتراضات گسترده ای را در پی داشته است.  
المعلومه: این رســانه  از حمله سایبری به 
سایت های حساس و رسمی دولت عراق خبر 
 M4X« داده اســت. یک هکر که نام خود را
pro« گذاشــته، تصاویری را از ســایت های 
نخســت وزیری و وزارتخانه های بهداشــت، 
آموزش و پرورش، نفت، دفاع، کشور و تجارت 
پس از هک، منتشر کرد و مدعی شد آن ها را 

هک کرده است. 
المیادین: گردان های عزالدین القسام جنبش 
حماس از ضربــه امنیتی مهم به دشــمن 
صهیونیستی در عملیاتی تحت عنوان »سراب« 
رونمایی کرد. در این عملیات نیروهای مقاومت 
در باریکه غزه در طرحــی امنیتی به هدف 
شوم دشمن صهیونیســتی پی برده و با دور 
زدن ســرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی 

اطالعات زیادی از آن ها می گیرند. 
فرانــس پرس: در ادامه تنــش های میان 
واشــنگتن و آنکارا مجلس سنای آمریکا در 
اقدامــی که به مذاق رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه خوش نخواهد آمد، به 

لغو تحریم تسلیحاتی قبرس رأی داد.
النشر: در ادامه مواضع مبهم و دوگانه، سعد 
الحریری نخست وزیر مستعفی و رئیس دولت 
پیشــبرد امور لبنان روز گذشته در سخنانی 
اعالم کرد که برای تشــکیل کابینه آتی نامزد 

نخواهد شد.
العربیه: ارتش ترکیه، در ادامه نقض حاکمیت 
و تمامیــت ارضی ســوریه، مواضع نیروهای 
موسوم به دموکراتیک سوریه در شمال شهر 

»رقه« را تحت بمباران شدید قرار داد.
ان بی ســی: صندوق حمایت از کودکان 
سازمان ملل در گزارش جدیدی افغانستان را 

مرگبارترین کشور برای کودکان اعالم کرد.
»اســماعیل هنیــه« رئیس دفتر  آناتولی: 
سیاسی جنبش مقاومت فلسطین )حماس( و 
هیئت همراه وی در اجالس سران کشورهای 

اسالمی در مالزی شرکت دارند. 

زنگ خطر نشست اسالمی مالزی برای سعودی
»کواالالمپور« پایتخت مالزی از روز گذشته و به مدت دو روز میزبان نشست پنج 
جانبه اســالمی است که مسئوالنی از کشــورهای مالزی، قطر، اندونزی، ترکیه، 

پاکستان، ایران و نمایندگانی از ۲5 کشور در آن حضور دارند.
این نشست که تحت عنوان »نقش توسعه در تحقق حاکمیت ملی« برگزار می شود، 
نخستین گام به منظور ایجاد راه حل برای بحران های دنیای اسالم است. مهم ترین 
موضوعاتی که در این نشست بررسی می شود، مسئله پناهجویی و آوارگی مسلمانان در 
سراسر دنیا  و نیز مسئله امنیت غذایی، هویت ملی، فرهنگی، اسالم هراسی و تبلیغات 
روز افزون ضد اســالم است. در این نشست که رئیس جمهور ایران نیز حضور دارد، 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان مشارکت در آن را لغو کرده است. اخبار منتشر 
شده حکایت از آن دارد در سفر اخیر او به عربستان مقامات سعودی در این راستا بر او 
فشار آورده و خواسته اند که سفر به مالزی را لغو کند.تحلیلگران با اشاره به عدم دعوت 
از مســئوالن سعودی برای شرکت در این نشست، معتقدند یکی از اهداف آن پایان 
دادن به نقش زعامتی عربستان در بین کشورهای اسالمی است. برخی نیز معتقدند 
هدف این نشســت آن است که جایگزین سازمان همکاری اسالمی که در سال های 
اخیر جایگاه واقعی خود را از دســت داده شود؛ هرچند دفتر نخست وزیر مالزی این 

موضوع را رد کرده است.
هدف از برگزاری این نشست اسالمی هرچه که باشد، حضور نداشتن عربستان سعودی 
به عنوان یکی از کشورهای اسالمی که همیشه سعی داشته زعامت دنیای اسالم را به 
خود نسبت دهد، مهم و درخور توجه است. در نشست اسالمی مالزی 5 کشور حضور 
دارند که جزو پرجمعیت ترین کشــورهای اسالمی غیر عرب یعنی مالزی، اندونزی، 
ایران، ترکیه وپاکستان هستند و جمعاً حدود 600 میلیون نفر جمعیت و 6 میلیون 
کیلومتر مربع  مساحت دارند. عبدالباری عطوان، تحلیلگر مشهور عرب معتقد است با 
برگزاری این نشست کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی به حاشیه رانده شده و 
زعامت دنیای اسالم در راستای مرجعیت و رهبری جدید اسالمی از آن سلب می شود. 
وی با اشــاره به انفعال کشورهای عربی و به ویژه سعودی در قبال بحران های جهان 
اسالم می گوید: حقیقت آن است که سران کشورهای اسالمی عربی بدترین روزگار 
خود را سپری می کنند؛ روزگاری پر از اختالف، جنگ، فساد، دیکتاتوری، سرکوبگری، 
پیروی کامل از اســتعمار غرب و به ویژه آمریکا و بدتر ازهمه رفتن تحت لوای رژیم 
صهیونیستی و تالش برای عادی سازی روابط با این رژیم. این تحلیلگر مشهور عرب 
تأکید می کند که سعودی باید بیشتر سیاست های کنونی خود از جمله جنگ علیه 
یمن، وابستگی مطلق به آمریکا و اختالف با کشورهای اسالمی را تغییر دهد و با قدرت 
در سنگر مسائل بحق اسالمی و دررأس آن مسئله فلسطین و مقدسات آن بایستد.
سازمان همکاری اسالمی که نشست مالزی درصدد عبور از آن و ایجاد جایگزین برای 
این ســازمان است، اکنون چیزی جز یک اســم از آن باقی نمانده؛ چراکه به صورت 
یکجانبه به طرفدار کشور مقر آن یعنی سعودی و به یکی از ادارات وزارت خارجه این 
کشــور تبدیل شده است. کسی که می خواهد زعامت جهان اسالم را برعهده داشته 
باشد، باید در همه زمینه ها اعم از اقتصادی، توسعه ای، احترام به حقوق بشر، عدالت 
اجتماعی، پرهیز از طائفه گرایی، مبارزه با فساد، تالش برای نزدیک کردن مسلمانان 
به یکدیگر و کمک به آن ها الگو باشد. نشست کواالالمپور زنگ هشداری برای سران 
کشورهای عربی مسلمان و به ویژه عربستان سعودی است تا از خواب غفلت بیدار شده 

و در سیاست های خود تجدید نظر کنند.
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 جواد فراهانی، خبرنگار سرویس بین الملل

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

  جهان   مجلس نماینــدگان آمریکا در 
آخریــن گام از پیگیری پرونده اســتیضاح 
ترامپ در پی رســوایی »اوکراین گیت« در 
حالی مفاد این الیحــه دو قلو را در صحن 
علنی به رأی گذاشت که با توجه به اکثریت 
دموکرات های حاکم بــر این مجلس همه 
پیش بینی ها از تصویب آن حکایت دارد )تا 
لحظه تنظیم این گزارش خبری از نشست 
مجلس نمایندگان منتشــر نشده است(. با 
این وجود، طرح استیضاح چهل و پنجمین 
رئیس جمهور آمریکا در گام بعدی با ســد 
سنا مواجه است؛ این در حالی است که سنا 
در اختیار جمهوری خواهــان بوده و آن ها 
به شدت مخالف استیضاح ترامپ هستند. 
ترامپ به دلیل فشار به دولت 
اوکراین برای کمک به بدنام 
کردن جو بایدن، نامزد پیشتاز 
انتخابــات  در  دموکرات هــا 
 ،۲0۲0 جمهوری  ریاســت  
با دو اتهام »ســوء استفاده از 
قــدرت« و »مانع  تراشــی در 
مسیر تحقیقات کنگره« متهم 

شده است. 
 

  گام بعدی چیست؟
مجلــس  صورتی کــه  در 
نماینــدگان آمریــکا، رئیس جمهــور را 
استیضاح کند، برکناری ترامپ از قدرت در 
مرحله بعدی در جلسه سنا بررسی خواهد 
شد. پروسه دادرسی مجلس سنا در 6 ژانویه 
)16 دی( آغاز خواهد شد. حمایت دو سوم 
از نماینــدگان این مجلس )حدود 70 تن( 
برای برکناری ترامپ از قدرت نیاز اســت 
و این به مفهوم آن اســت که دست کم ۲0 
جمهوری خواه باید به دموکرات ها بپیوندند 
تا بتواننــد ترامپ را از ریاســت جمهوری 
برکنار کنند.در این شرایط سنا به دادگاهی 
مبدل می شود که رئیس جمهور را محاکمه 
و در نهایت رأی خود را صادر خواهد کرد. 
در مجلس ســنا جمهوری خواهان اکثریت 

کرسی ها را در اختیار دارند. 53 کرسی سنا 
در حال حاضر در اختیار جمهوری خواهان 
و 45 کرســی در اختیار دموکرات هاست؛ 
سهم مستقل ها نیز دو کرسی است. احتمال 
نمی رود که ســنا به برکناری ترامپ رأی 
دهد؛ با این وجود بایــد منتظر بود و دید 
تالش های نانسی پلوسی دموکرات در کم 
کردن آرای ترامپ در جریان رقابت ۲0۲0 
چه تأثیری خواهد گذاشت.آمریکا تا سال 
۲019 شاهد انجام مراحل استیضاح برای 
چهار رئیــس جمهور  بوده اســت. »اندرو 
جانسون« در سال 1868، »ریچارد نیکسون« 
در ســال 1974 و »بیل کلینتون« در سال 
1998 با این بحران مواجه شدند. نیکسون 
و جانســون به اتهام سوءاستفاده از قدرت 
شــاهد به جریان افتادن پرونده استیضاح 
علیه خود بودند؛ نیکسون با استعفا از سمت 
ریاســت جمهوری، توانست از مهلکه »واتر 
گیت« فرار کند و جانسون در سنا تبرئه شد. 
کلینتون نیز که با اتهام اخالقی، شمشــیر 
داموکلس را بر سرش دیده بود، در نهایت 
در سنا تبرئه شد؛ سناریویی که برای ترامپ 

نیز پیش بینی می شود.

  همه علیه پرزیدنت
جنگ قدرت میان »االغ ها« و »فیل ها« )االغ 
و فیل به ترتیب نمــاد دو حزب دموکرات 
و جمهوری خواه هستند( بر سر استیضاح 
رئیس جمهور در حالی به اوج خود رسیده 
که ظاهراً این اقدام همراهی بخش بزرگی از 
جامعه آمریکا را نیز با خود دارد. در همین 
راستا روز گذشته، هزاران نفر از مردم آمریکا، 
با برگزاری تظاهراتی تحت عنوان »هیچ کس 
باالتر از قانون نیست« در شهرهای مختلف 
خواســتار برکناری رئیس جمهور شــدند. 
نظرسنجی جدید فاکس نیوز نشان می دهد 
که 50 درصد از آمریکایی ها معتقدند ترامپ 
باید اســتیضاح شود. از سوی دیگر بیش از 
750 تاریخدان آمریکایی نیز در نامه ای از 
نمایندگان مجلس ســنا خواسته بودند تا 

دونالد ترامپ را اســتیضاح کنند؛ چرا که 
رفتار رئیس جمهور به اعتقاد آن ها خطری 
آشکار برای قانون اساسی این کشور است. 

  نامه شدیداللحن ترامپ به پلوسی
داغ شــدن بحث استیضاح مشاجره لفظی 
میان کاخ سفید و مجلس نمایندگان را نیز 
به دنبال داشته است. در همین راستا دونالد 
ترامپ روز سه شنبه و پیش از جلسه مجلس 
نمایندگان در نامه ای شدیداللحن به نانسی 
پلوســی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
دموکرات ها را به دلیل تالش برای پیشبرد 
استیضاح، به سوء استفاده از اختیارات خود 
و تضعیف دموکراســی آمریکا متهم کرده 
اســت. ترامپ در خط به خط این نامه پنج 
صفحه ای روندهای قانونی برای اســتیضاح 
خود را یک »کودتای غیرقانونی و کورکورانه 
حزبی« علیه دموکراسی آمریکا و انتخابات 
۲016 خوانــد و آن را محکــوم می کنــد. 
نانســی پلوسی اما روز گذشــته و پیش از 
آغاز جلســه استیضاح ترامپ در واکنش به 
نامه هشدارآمیز ترامپ با بیان آنکه نوشته را 
به طور کامل نخوانده، اما خالصه مطلب را 
می داند؛ محتوای آن را مسخره و به شدت 

منزجرکننده عنوان کرده بود.

 پیامدهای استیضاح
گذشته از نتیجه محاکمه ترامپ در دادگاه 
سنا، آغاز و پیشــبرد پرونده استیضاح وی 
ســبب بروز تغییر و تحوالت عمده ای در 
عرصه سیاسی آمریکا شد که مهم ترین آن، 
آشکار شدن شــکاف ها و اختالف نظر های 
پنهان در عرصه های عمومی و سیاسی بود. 
آغاز پرونده تحقیقات استیضاح ترامپ، آتش 

جنگی سیاســی را در واشنگتن برافروخت 
که موجب ســوختن مهره هــای زیادی از 
ســواره و پیاده نظام کاخ ســفید شد که 
شاید مهم ترین آن ها »مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه آمریکا شد.با این حال برخی معتقد 
هستند قمار بزرگ دموکرات ها در صورت 
شکست آن ها در استیضاح ترامپ می تواند 
مانند تیغ دولبه عمل کرده و با به بار آوردن 
نتیجه معکوس موقعیت سیاسی آن ها را در 
انتخابات ریاست جمهوری پیش روی این 
کشور با خطر مواجه سازد. این تحلیلگران 
معتقد هستند چنین اقدامی از نظر سیاسی 
به موقعیــت دموکرات ها ضربــه زده و به 
دونالد ترامپ در فاصله یک ســال مانده تا 
انتخابات ریاســت جمهوری کمک شایان 
توجهی در جلب افکار عمومی خواهد کرد. 
امــا در نهایت به اعتقــاد ناظران تحوالت 
آمریکا اســتیضاح بازی دو سر باختی برای 
یانکی ها محسوب می شود. استیضاح چه 
به نتیجه رسیده و رئیس جمهور از قدرت 
کنار گذاشته شود و چه اینکه وی همچنان 
در قدرت بماند، برای ایاالت متحده زیانبار 
خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان متعاقب 
اســتیضاح ترامپ و عدم وجــود رهبری 
سرنوشت ســاز و قاطع، آمریکا نسبت به 
طرح های کشــورهای دیگر آسیب پذیرتر 

می شود.
 همچنیــن منازعات بین سیاســتمداران 
در صحنه داخلی آمریکا ســبب می شــود 
دوستان و دشــمنان واشنگتن در خارج از 
کشــور برانگیخته شده و سیاست خارجی 
این کشــور را بی اعتبــار بدانند. نتیجه به 
احتمال زیاد تســریع فرایند از بین رفتن 

قدرت و برتری آمریکاست. 

ایستگاه پایانی استیضاح در مجلس نمایندگان   آمریکا 

ترامپ می رود یا می ماند؟

استیضاح چه به 
نتیجه رسیده و رئیس 
جمهور از قدرت کنار 
گذاشته شود و چه 
اینکه وی همچنان 
در قدرت بماند، برای 
ایاالت متحده زیانبار 
خواهد بود

بــــــــرش
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/ع
98
11
84
8

بهزیس�تی خراس�ان رضوی در نظر دارد هش��ت 
دس��تگاه خودرو قابل پالک گذاری خود را با اس��تناد 
به مجوز اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراس��ان 

رضوی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
* محل بازدید اموال ) همه روزه درساعات اداری ( : 
مشهد بلوار خیام شمالی خیام شمالی 36 جنب بیمه 

پارسیان ، انبار مرکزی بهزیستی 
* مبلغ تضمین ش��رکت در مزایده بابت هر دس��تگاه 

خودرو :  20/000/000 ریال 

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده :  س��اعت 
12روز پنج شنبه مورخ 98/10/5

* مهلت تسلیم پیش��نهادات : ساعت 12روزدوشنبه  
مورخ  98/10/16

 * آدرس محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به نشانی  

www.setadiran.ir
* تاریخ بازگش��ایی پاکات : س��اعت 13 روزسه شنبه  

مورخ  98/10/17                     شناسه آگهی699520/ م الف7279
اداره پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی

آگهی  مزایده عمومی )نوبت اول(
ش��هرداری حمیدیا در نظر دارد نس��بت به اجاره دادن مجموعه ورزشی غدیر ) شامل یک سالن اصلی و دوسالن فرعی 

دیگر( واقع در شهر حمیدیا از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 
الف-واریز مبلغ 250.000 ریال به حساب جاری2017068450 بانك تجارت شعبه حمیدیا بابت خرید اسناد مزایده .

ب-مهلت تحویل اسناد مزایده :
از تاری��خ نش��ر آگه��ی نوبت اول تا  تاریخ 1398/10/17 در س��اعت اداری  در دس��ت داش��تن فیش خرید اس��ناد به 
ش��هرداری حمیدیا به آدرس ذیل مراجعه و اس��ناد مزایده را دریافت و پیش��نهادات خود راحداکثر تا ساعات 13:15 
مورخ 1398/10/19 تحویل دبیرخانه ش��هرداری نمایند پیش��نهادات واصله در س��اعت 14:45 مورخ 1398/10/21 در 

کمیسیون مربوطه بازگشایی و رسیدگی خواهد شد.
ج-قیمت پایه اجاره ماهیانه 55.000.000  ریال  میباشد.  د-  ارائه سپرده شرکت در مزایده 33.000.000 ریال .

ذ- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
ر– نف��رات اول، دوم و س��وم ک��ه حاض��ر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنها ب��ه ترتیب به نفع ش��هرداری ضبط 

خواهدشد.
ز- سایراطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  درج گردیده است . م الف 1358

 شهردار حمیدیا -امیر شاکری   
آدرس : یزد -حمیدیا– بلوار شهید دشتی- خیابان شهید نصرا... جعفری- شهرداری حمیدیا  /ع
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آگهی مزایده عمومی
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بهزیس�تی خراس�ان رضوی در نظ��ر دارد اموال 
اس��قاطی خ��ود را با اس��تناد ب��ه مج��وز اداره کل امور 
اقتص��ادی و دارایی خراس��ان رضوی از طری��ق مزایده 

عمومی به فروش برساند. 
* مح��ل بازدید اموال ) همه روزه درس��اعات اداری ( : 
مش��هد بلوار خیام شمالی خیام ش��مالی 36 جنب بیمه 

پارسیان ، انبار مرکزی بهزیستی 
*ب( مشهد،کیلومتر30جاده مشهد-چناران مرکز طوس 

)خیریه رضویه(. 
* مبلغ تضمین شرکت در مزایده :  80/000/000 ریال 

* مهلت دریافت اسناد مزایده :  ساعت 12روز 
پنج شنبه مورخ 98/10/5

* مهلت تس��لیم پیش��نهادات : س��اعت 12روزدوش��نبه  
مورخ  98/10/16

* آدرس محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 
س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به نشانی  

www.setadiran.ir
* تاریخ بازگش��ایی پاکات : س��اعت 12 روزس��ه شنبه  

مورخ  98/10/17                   شناسه آگهی699605/ م الف7281
 اداره پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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