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جنوب و جنوب شــرقی کشور می گذرد و بسیاری از 
نهادها و هموطنان خیراندیــش به یاری هموطنان 

 ............ صفحه 3سیل زده شتافته اند...
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گفت وگو با حجت االسالم دکتر رودگر یک اقتصاددان حامی دولت پاسخ داد معاون وزیر راه:

 :aپیامبر اکرم
از حاکمان الهی 
اطاعت کنید و 
گوش بفرمان 

باشید زیرا اطاعت 
از رهبری مایه 
»وحدت امت 
اسالم« است. 
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»شهید سلیمانی« جامعه را 
به خویشتن خویش برگرداند

 چرا فرصت های برجام 
به ضد خود تبدیل شد؟

هیچ مسکن مهری را 
بدون امکانات تحویل نمی دهیم

 ............ صفحه 2

  ایران دانش ساخت موتورهای فضایی که تنها در اختیار آمریکا بود را بدست آورد 

تیر»آرش« به  انحصار آمریکایی
دربارهتوطئهمشترک

انگلیسوچهارکشورغربی
علیهکشورمان

»پنج چشم«
کور خوانده اند

 جامعه   رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: کشورمان به دانش ساخت موتورهای فضایی 
که پیش از این در اختیار آمریکا بود، دست یافت. حسین صمیمی با بیان اینکه در پژوهشگاه 
فضایی ایران به دانش طراحی و ســاخت موتورهای فضایی با نام »آرش« دست پیدا کردیم، 
گفت: تاکنون این فناوری با عنوان موتورهای استار در اختیار کشور آمریکا بود که هم اکنون ما 
موفق شده ایم این موتورها را با ویژگی هایی که با موتورهای استار برابری می کند، تولید کنیم.

وی گفت: به جرئت می توانیم بگوییم به دانش این فناوری دست پیدا کرده ایم و سایر کشورها 
نیز از این فناوری برای انتقال ماهواره هایشان استفاده می کنند؛ البته سایر کشورها به دلیل آنکه 

 ............ صفحه 7تحریم نیستند از موتورهای فضایی آمریکا...

سیاســت حضور ســفیر انگلیس در بین 
تجمعات اعتراضی مردم کشــور و در پی آن 
اظهارات تنــد مقامات انگلیــس و تهدید به 
تحریم هــای بعدی ایــران، از جمله تحرکاتی 
بود که در چند روز اخیر توســط انگلیسی ها 
صورت گرفت و البته این رفتار غیر دیپلماتیک 
و دخالت آشکار سفیر انگلیس در امور داخلی 
کشورمان سبب شد تا نمایندگان مجلس نیز 
طرح کاهــش روابط با انگلیــس را به هیئت 
رئیسه ارائه کنند. فضای ضد انگلیسی و موج 
انتقادات نســبت به دخالت های راب مک ایر، 
ســفیر انگلیس در ایران، موجب شــد سفیر 
به بهانــه مأموریت کاری به صورت ناگهانی از 
کشــور خارج شــود. برخی از منابع انگلیسی 
مدعی شدند که مک ایر بابت مأموریت کاری 
که از مدت ها پیش تدارک دیده شده است به 
انگلیس بازگشــت. البته گویا به نظر می رسد 
با برمال شــدن حضورش در تجمعات و تالش 
برای تهیه فیلم و کلیپ و همچنین حاکم شدن 

فضای ضد انگلیسی در...

انصرافچهارنمایندهایران
ازلیگقهرمانان

همگراییملی
علیه

AFCکارشکنی

بررسیفیلم»جهانبامنبرقص«
درگفتوگوبامنتقدان

فیلمیکه
جهانرا

جدینمیگیرد
 ............ صفحه 12 ............ صفحه 10

بررسینقشههایآمریکادرتقابل
بافشارافکارعمومیعراقبرایاخراج

ازحضورتحت
لوایناتوتافراربه
اقلیمکردستان
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annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمد رستم پور

ترور ناجوانمردانه و رذیالنه فرمانده مقتدر و دوست داشــتنی محور مقاومت، ســردار 
پرافتخار حاج قاســم سلیمانی و ابومهدی المهندس و سیلی اول ایران به آمریکا آغاز 
دومینویی عجیب برای تشدید نفرت مردم جهان از سیاست های خشونت بار ترامپ و 
دولت متکبر او بود. پارلمان عراق رأی به خروج نیروهای نظامی ایاالت متحده از خاک 

این کشور داد. نیویورک تایمز دستور ترامپ...

آمریکاازکدامانتقامحاجقاسم
ضربهخواهدخورد؟
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آگهی مناقصه سرویس پرسنل
سازمان عمران و توسعه حریم حرم 
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سازمان عمران و توسعه حریم حرم 
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مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت دوم( مناقصه شماره :98-21
1-دستگاه برگزارکننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

2-موض��وع مناقص��ه: عملیات اجرای��ی طرح تجهیز نق��اط تحویل آب به اب��زار اندازه گیری 
جریان آب در شبکه های آبیاری در حال بهره برداری استان

3- برآورد اولیه :6.432.178.308 ریال
4- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار:322.000.000

ریال با اعتبارحداقل3ماه وقابل تمدیدتا3ماه دیگر
 www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(به نشانی

6- مهلت دریافت اسناد مناقصه:
ازروز شنبه مورخ 98/10/28 تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ  98/11/2  

7- محل تحویل اس��ناد مناقصه: بارگذاری در س��امانه س��تاد        8- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 
8 صبح  روز دوشنبه مورخ 98/11/14      

9-محل وزمان گشایش پاکات: 
ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 98/11/14 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی.

 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

دانشگاه بین المللی 
امام رضا )ع( 

 در نظر دارد از طریق 
مناقص��ه عمومی نس��بت اجرای 
س��نگ نم��ای س��اختمان اق��دام 
دع��وت  متقاضی��ان  از  نمای��د. 
می ش��ود جهت دریافت اس��ناد 

مناقصه به سایت دانشگاه به 
 )www.imamreza.ac.ir(:آدرس

مراجعه نمایند.  
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من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 
جناب آقای حجت ا... مومنی 

رئیس دایره فروش سازمان عمران و توسعه رضوی 
بر خود الزم و واجب می دانیم که از خدمات جنابعالی در مجموعه بازارهای آس�تان 
قدس رضوی نسبت به زائرین و مجاورین ثامن الحجج آقا علی ابن موسی الرضا )ع( 
و به خصوص مجموعه بازار امام رضا علیه الس�ام تش�کر و قدردانی نموده، توفیق 

روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
 هیئت مدیره و انجمن اسالمی اصناف بازار امام رضا)ع(

تقاضای شماره  M-9741770 - HO  مناقصه شماره 98/123 شماره تقاضا و مناقصه

BALL BEARING شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان   325,000,000   ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 

1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 
نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

مبلغ برآوردی مناقصه  6,500,000,00 ریال

99/01/17 تاریخ گشایش پاکات فنی 98/12/04 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/02/01 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/01/03 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات
 اس��تان بوشهر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی، 

پاالیشگاه دوم-ساختمان مرکزی ستاد-طبقه دوم-اتاق 220
آدرس و تلفن مناقصه گذار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

 مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  07731312219-2225   
  روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبیتماس حاصل فرمایند  .
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شماره مجوز 1398.6490

سیاست:رئیس قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با بیان 
اینکه سهم ما  از بودجه عمرانی کشور کمتر از 3 درصد 
است، گفت: به رئیس جمهور گزارش دادیم این امکان 
وجود دارد تا پایان ســال ۹۹ تعداد 100 پروژه عمرانی 
تأثیرگذار  به پایان برســد، مشروط بر اینکه تها ترهایی 

انجام شود.
به گفته فارس، سعید محمد در پاسخ به این پرسش که  
در حوزه پتروپاالیشگاه ها و پاالیشگاه  آناهیتا کرمانشاه 
که نفت ســنگین اســت، قرارگاه چه کارهایی  مدنظر 
دارد، توضیح داد: نفت سنگین، فناوری پیچیده تر، زمان 
بیشــتر  و منابع مالی زیادتری نیــاز دارد؛ در خصوص 
پتروپاالیشگاه ها ما در فاز چهار ستاره خلیج فارس یکی 
از پیشنهادهایمان پتروپاالیش بود، یعنی تغییر طراحی 
و تغییر محصول تا فاز چهار به پتروپاالیش تبدیل شود. 

کالً 10 پتروپاالیش از سوی ستاد کل نیروهای مسلح 
به مجموعه نفت پیشــنهاد شده است و این پیشنهاد 
هم با خوراک میعانات و هم نفت اســت؛ ما پیشنهاد 
کرده ایم تیم مشــترکی از تیم طراحی قرارگاه خاتم و 
پژوهشگاه نفت تشکیل شــود و اول ساختگاه این 10 
پتروپاالیشگاه را تعیین  و مسائل کل آن را بررسی کنند. 

این به عنوان یک دستور کار در نفت قرار گیرد و این 10 
پتروپاالیشگاه به تناسب توسعه یابند که با توجه به آنکه 
مجلس بحث پتروپاالیشــگاه ها را به یک قانون تبدیل 

کرد، ضرورت دارد در این حوزه سرعت داده شود.
وی تأکید کرد: مــا آمادگی کامل داریم در این بخش 
همکاری کنیم. آنچه فعالً از دست ما برمی آمد یکی فاز 
چهار ســتاره خلیج فارس را پیشنهاد دادیم که خیلی 
ســریع می توان عملیاتی کــرد، دوم هم آناهیتا؛  چند 
شرکت خصوصی با شستا مذاکراتی کرده اند برای آنکه 
سهام شستا را در آناهیتا بخرند، با ما هم مذاکره کرده اند 
که به صورت EPC آناهیتا را بسازیم. پیشنهاد قرارگاه، 
تبدیل آناهیتا به پتروپاالیشگاه بود. االن هم طراحی آن 
را تســریع کرده ایم. البته هنوز از نظر قراردادی قطعی 

نشده است اما ما شروع کرده ایم.

سیاســت:محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به خبرگزاری فارس، در 
پاسخ به سؤالی مبنی بر روند بررسی پرونده  نمایندگان 
متخلــف در قوه قضائیه گفــت: پرونده هایی به هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان رسیده که شاکی داشته است 
اعم از شاکی حقیقی یا حقوقی. ما در هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان حکم صادر نمی کنیم، بلکه بحث این 
بوده که آیا این جزو وظایف نمایندگی بوده است یا خیر. 
پرونده هایی هم از نمایندگان داشتیم که به دادگاه ارسال 
کردیم- یعنی دادگاه از ما خواسته- و براساس آن اعالم 
کردیم که این مورد جزو وظایف نمایندگی تشــخیص 

داده نشده است که آن ها هم محاکمه را شروع کردند.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر همین 
اساس افزود: براســاس همین موضوع و پس از اینکه 
مــا عملکرد یک نماینده را خــالف وظایف نمایندگی 
تشــخیص دهیم، دیگر ادامه روال و بررسی قضایی آن 

برعهده قوه قضائیه بوده و حکم را قاضی صادر خواهد 
کرد که محکوم می شود یا خیر و اگر محکوم می شود، 

به چه شکل و چه میزان مجازات شود.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً وقتی شورای نگهبان اعالم 
می کند فالن نماینــده را به دلیل مســائل اقتصادی 
ردصالحیت کرده، یعنی مدارکی در اختیار داشــتند 
که محکمه پســند است، ضمن اینکه این در قانون هم 
نیامده؛ یعنی اشــاره ای ندارد که شــورای نگهبان غیر 
از این موضوع مکلف باشــد کــه این ردصالحیت ها را 
پیگیری قضایی کند، اما از طرف دیگر دادســتان ها و 
قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم می توانند وارد شوند و 

پرونده آن ها را مورد پیگیری قضایی قرار دهند.

سیاست:یک سخنگوی پنتاگون پس از درز روایت های 
رسمی متفاوت درباره تلفات انتقام موشکی ایران، تالش 
کرده از دولت آمریکا بابت پنهان کاری در این خصوص 

رفع اتهام کند.
خبرگزاری رویترز نوشــته پنتاگون روز جمعه مدعی 
شــده دولت آمریکا تالشی برای کم  اهمیت جلوه دادن 
آمار مربوط به زخمی شــدن نظامیان آمریکا در حمله 
موشــکی ایران به پایگاه »عین االسد« یا تأخیر در اعالم 
آمار تلفات انجام نداده است. سخنگوی پنتاگون گفته 
عموم مردم تنها چند ساعت پس از وزیر دفاع در جریان 

این موضوع قرار گرفته اند. 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مارک اسپر وزیر 

دفاع آمریکا و سایر مقام های دولت این کشور در ۹ 
روز گذشــته بارها مدعی شده بودند ضربه موشکی 
ایــران به پایگاه عین االســد هیچ تلفــات یا زخمی 

نداشته است.

بــا وجود این، پایگاه »دیفنــس وان« روز جمعه زخمی 
شــدن دســت کم 11 نظامی آمریکا و انتقال آن ها به 
مراکز پزشــکی آمریکا در کویت و آلمان را تأیید کرد. 
گزارش های متعددی پیش از این گفته اند ده ها نظامی 

آمریکا در این حمالت کشته شده اند. 
جاناتــان هافمن، ســخنگوی پنتاگون مدعی شــده 
مقام های ارشد ارتش آمریکا روز پنجشنبه تازه متوجه 
شده اند 11 نظامی آمریکا به دلیل بروز نشانه های ضربه 

مغزی خفیف از عراق خارج شده اند.
هافمن گفت: »این ایده ها که تالشی برای کوچک نمایی 
شمار زخمی ها وجود داشته یا نوعی بی برنامگی سیاسی 

در این خصوص وجود داشته محلی از اعراب ندارند«.

قرارگاهسازندگیخاتماالنبیا)ص(خبرداد

پاسخسخنگویهیئتنظارتبررفتارنمایندگانمجلسبهیکسؤال

توجیهپنتاگونبرایپنهانکردنتلفاتانتقامموشکیایران

پیشنهاد 10 طرح پتروپاالیش از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به دولت 

چرا مجلس به تخلفات نمایندگان ورود نکرده است؟

پنجشنبه فهمیدیم

سیل از نمای نزدیک
گزارشخبرنگاراعزامیقدسازسیستانوبلوچستان

 ............ صفحه 7



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

روزنامـه صبـح ایـران

بزرگداشت شهدا موجب استحکام پایه های استقالل و عزت کشور و ملت  فارس: در مراسمی پیام رهبر معظم انقالب به بیستمین کنگره شهدای منطقه ۱۷ تهران توسط فرمانده سپاه ولی امر و با 
حضور سردار سالمی، فرمانده کل سپاه و با حضور خانواده های معظم شهدا قرائت شد. در بخشی از پیام آمده است: یاد این شهیدان مایه طراوت دل ها و جان های مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام 

روزافزون پایه های استقالل و عزت کشور و ملت. امید است خداوند بر علو درجات آنان بیفزاید و ما را قدردان آنان قرار دهد و به آنان ملحق فرماید.

حضور  افرازه   مینا  آنالین/  قدس   
سفیر انگلیس در بین تجمعات اعتراضی 
تند  اظهارات  آن  پی  در  و  مردم کشور 
مقامات انگلیس و تهدید به تحریم های 
بود  تحرکاتی  جمله  از  ایران،  بعدی 
توسط  کشور  اخیر  روز  چند  در  که 
این  البته  و  گرفت  صورت  انگلیسی ها 
آشکار  دخالت  و  دیپلماتیک  غیر  رفتار 
سفیر انگلیس در امور داخلی کشورمان 
سبب شد تا نمایندگان مجلس نیز طرح 
هیئت  به  را  انگلیس  با  روابط  کاهش 
انگلیسی  ضد  فضای  کنند.  ارائه  رئیسه 
دخالت های  به  نسبت  انتقادات  موج  و 
ایران،  در  انگلیس  سفیر  ایر،  مک  راب 
بهانه  به  سفیر  شد  موجب 
صورت  به  کاری  مأموریت 
خارج  کشور  از  ناگهانی 
منابع  از  برخی  شود. 
که  شدند  مدعی  انگلیسی 
مأموریت  بابت  ایر  مک 
پیش  مدت ها  از  که  کاری 
است  شده  دیده  تدارک 
البته  بازگشت.  انگلیس  به 
با  می رسد  نظر  به  گویا 
در  حضورش  شدن  برمال 
برای  تالش  و  تجمعات 
و  کلیپ  و  فیلم  تهیه 
شدن  حاکم  همچنین 
در  انگلیسی  ضد  فضای 
کشور، سفیر انگلیس ترجیح داده است 
و  انتقادی  واکنش های  از  کاستن  برای 
شود.  خارج  کشور  از  فضا  شدن  آرام تر 
گرچه به اذعان انگلیسی ها، اقدام سفیر 
انگلیس امری عادی است، اما باید گفت 
روابط   ۱۹۶۱ کنوانسیون  مفاد  پایه  بر 
دیپلماتیک وین، حضور سفرای خارجی 
با  تناسبی  هیچ  غیرقانونی  تجمعات  در 
نماینده  عنوان  به  ایشان  مسئولیت های 
و  ندارد  خود  متبوع  کشور  سیاسی 
مخالف است. همین موضوع سبب شد 
تا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با 

خبرنگار »قدس آنالین«، از اجرای پروژه 
برخی  توسط  چشم«  »پنج  ایرانی  ضد 

کشورهای اروپایی سخن بگوید.

 ضرورت هماهنگی 
بین نهادهای مسئول 

محمد جواد جمالی در تشــریح اهداف 
پشــت پرده و برنامه های ضــد ایرانی 
انگلیســی      ها، اظهار داشت: ما خبرهایی 
داریم مبنی بر اینکه پروژه »پنج چشم« 
توســط انگلیس و چهار کشور اروپایی 
دیگر برای مقابله با ایران کلید زده شده 
است. این پنج کشــور اروپایی درصدد 
هســتند با استفاده از شــرایط کشور و 
افزایش  به  موجود  نارضایتی های  برخی 
اعتراضات در داخل ایــران دامن بزنند 
و همچنین برای تنش آفرینی بیشــتر، 
اقدامات مســتقیم و غیر مســتقیمی را 
در حمایت از دامــن زدن به ناآرامی ها 
و اعتراضات انجام دهنــد. همچنین بر 
اساس این طرح، قرار است روابط ایران 
با کشورهای اروپایی نیز به سمت تنش 

و التهاب روز افزون پیش برود.
نماینده مردم فســا در مجلس تصریح 
کرد: البته اقدامات ســفیر انگلیس نیز 
در راستای اجرای این پروژه است. سفیر 
انگلیس حتی پیش از اینکه به تجمعات 
ورود کنــد، مجموعــه توییت هایــی را 

به زبان فارســی و انگلیســی علیه نظام 
منتشــر کرده بود. توییت آقای عراقچی 
هم کــه اظهار کرد: »من تعجب می کنم 
ســفیر در تجمعات حضــور یافته«، از 
همین منظر بود؛ زیرا چنین اقدامی در 
عرصه دیپلماتیک و وظایف سفارتخانه ها 

مرسوم نیست.

 هماهنگی انگلیس با آمریکا
نایــب رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس بــه خبرنگار 
ما گفت: انگلیســی ها کامــاًل هماهنگ 
بــا آمریکایی ها رفتــار می کنند، همان 
طور که در موضوع برجام شــاهد بودید 
اروپایی ها برنامه ریزی کرده بودند ترامپ 
در رابطه با برجام برخورد سخت با ایران 
داشته باشد، اما این کشورها راه برخورد 
نرم و میانجیگــری را در پیش گرفتند. 
درنهایت باید گفت همه این کشــورها 
برای تقابل با ایران همدســت هستند و 
اروپایی ها عماًل مــا را در برجام معطل 

نگه داشتند.

 سابقه جنایات انگلیس علیه کشورمان
وی ادامه داد: انگلیســی ها همان کسانی 
هســتند کــه ایــران را به ســه منطقه 
نفوذ تقســیم کردند و بعدها رضا شــاه 
را روی کار آوردنــد و پــس از آن نیــز 

خودشــان او را تبعید کردند و پســرش 
را بــه جــای او گماردند. هنــوز یادمان 
نرفتــه که انگلیســی ها بــا زور و حیله، 
بحریــن را از ایــران جدا کردنــد و در 
انتزاع قطعات دیگری از شرق کشورمان 
نقش برجسته ای داشتند. از سوی دیگر 
انگلیس همــواره در اختالفات مرزی ما 
با عــراق در تنش آفرینی نقش داشــته 
اســت، اما آن ها باید بدانند که دیگر آن 
دوران گذشته است و اگر بخواهند بیش 
از این توطئه چینی کننــد، باید بدانند 
از اربابشان یعنی آمریکا قوی تر نیستند. 
ایران همان گونه که برای نخســتین بار 
پس از ۷۰ ســال به آمریکایی ها پاســخ 
نظامی داد، دیگر انگلیســی ها که جای 

خود را دارند.

 نباید در دام انگلیس بیفتیم
محمد جواد جمالی افزود: در پاســخ به 
توطئه انگلیســی ها، ما قطعاً هوشیارانه 
عمــل می کنیم تــا در دام آنان نیفتیم 
و تصمیمی بر اســاس مصلحت و عزت 
کشــورمان اتخاذ کنیم. باید هماهنگی 
مناســب و ســازنده ای بین کمیسیون 
امنیــت ملی، وزارت خارجه و شــورای 
عالی امنیت ملی ایجاد شــود تا همگی 
به یک هدف واحد در رابطه با انگلیسی 
ها برســیم. این نماینده مجلس با اشاره 
بــه نقش انگلیــس در تکمیل و اجرای 
اهــداف آمریکایی هــا، اظهار داشــت: 
انگلیــس گرچه به عنوان اســتعمارگر 
کهن، دیگــر چنین نقش و جایگاهی را 
در معادالت بین المللی ندارد، اما مسلماً 
آن ها در راستای تکمیل پازل ضد ایرانی 
به صورت کاماًل هماهنگ شده با آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی رفتار می کنند و 
در دنیا هماهنگ تر از این ســه کشــور 
نداریم. البته با توجه به شــرایط حاضر، 
من معتقدم که سایر کشورهای اروپایی 
نیز کم کم از آن الیه های پنهان بیرون 
بیاینــد و اقدامــات تقابلی بــا ایران را 

افزایش دهند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با قدس از توطئه مشترک انگلیس و چهار کشور غربی علیه کشورمان می گوید

»پنج چشم« کور خوانده اند

  »عین االســد« تان را تبدیل به »عین جســد« کردیم. دور نیست روزی که 
منطقه قبرستان شماها شود. قبرستان ترامپ! 09150007302

  ســالم به ملت شریف ایران اســالمی. عزیزان اتحاد مردم با شیطنت های 
دشــمن و چند مزدور اجنبی پرست و بی سروپا و پاچه خوار دانشجونما آسیب 

نمی بیند. جانم فدای رهبر. 09150007880
  آقای رئیس جمهور در یک مناســبت همه را به وحدت و همدلی  دعوت 
می کند و هنوز بازتاب این دعوت خشــک نشده، مجدداً و در مناسبتی دیگر با 
یک چرخش ۱٨۰ درجه ای حمله به دولت قبل و نیش و کنایه به منتقدان را 

سرلوحه صحبت های خود می کند! 09150002088
  جنــاب روحانی! اول شــما عذرخواهی کنید که به مــردم قول دادید و از 
میوه های گوناگون برجام دم زدید و به دشــمن اعتماد کردید و با صدای غرا 

گفتید من مسئولیت مذاکرات را می پذیرم. 09150001136
  هر دم از این باغ بری می رسد. در این اوضاع نابسامان که مردم به نان شب 
محتاج اند، قضیه معاینه فنی و جریمه روزی 5۰ هزار تومان هم شده گرفتاری 
تازه. با این هزینه های تعمیرات که میلیونی شده. نمی دانم این دولت چرا این 

قدر مردم را آزار می دهد؟ 09150007797
  دل قوی دار ســردار که بعد از حاج قاسم تو سردار دل هایی، رادمردی که 
قصور دیگران را به عهده می گیرد، اجرش کمتر از شــهیدی که به خاطر هم 
رزمانش می رود زیرتانک نیســت، درد و بالیت بخورد تو ســر مسئوالنی که با 
خطاهای عمدی کشــور را به آشوب می کشــند و عذرخواهی هم نمی کنند. 

09300000350
   تشــکر و سپاســگزاری از برادران عزیز پاسدار و اجرشان با خداوند متعال 
به جای خود باقی اســت، با اینکه بسیج و ارتش و سپاه ماه ها تالش کردند و 
خرمشــهر را آزاد نمودند، ولی تکیه کالم امام راحلمان این بود که خرمشهر را 

خدا آزاد کرد. 09350006659

  ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی با اشاره به دیدار خود با وزیر امور خارجه 
کانادا نوشــت: »امروز)دیروز( در عمان با وزیر خارجه کانادا مالقات و درباره همکاری های 
کنسولی، فنی و حقوقی بین ملت های آسیب دیده از تراژدی PS۷52 )سقوط هواپیمای 
اوکراینی( گفت وگو کردم. توافق شد تا تبادل میان کارشناسان مربوط ادامه یابد. سیاسی 

کردن این تراژدی باید منع شود. تمرکز )باید( بر روی خانواده های قربانیان باشد«.

  »مایک پمپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا چین باید خرید 
نفت از ایران را متوقف کند، گفت: »بله، این کار غیرقانونی است. این کار قانون آمریکا را نقض 
می کند و ما داریم بیشترین تالش خودمان را می کنیم تا تحریم های خودمان را درباره هر 

نهادی که نظام تحریم های آمریکا را نقض کند، اجرایی کنیم«.

  معاون اســتان های شورای ائتالف نیروهای انقالب با اشاره به زمان فرایند نظرسنجی 
نامزدهای این ائتالف اظهار کرد: فرایند نظرســنجی از اواســط هفته جاری آغاز شده و تا 
اواخر هفته آینده ادامه خواهد داشــت که به صورت حوزه به حوزه و شــهر به شهر انجام 
می شود و پس از اتمام نظرسنجی و جمع بندی نتیجه از طریق مرکز مربوط در اختیار ما 

قرار خواهد گرفت.

  خبرگزاری فارس با اشــاره به بازداشــت رئیس قبلی هالل احمر و بی رئیس بودن این 
نهاد نوشت: گذشت نزدیک به ۴۰ روز از معرفی دو نامزد پیشنهادی شورای عالی جمعیت 
هالل احمر به رئیس جمهور جهت امضای حکم برای تصدی ریاست این سازمان امدادی و 
خدمات رسان، و از طرفی وقوع سیل در استان های جنوبی و استان سیستان و بلوچستان و 
عدم هماهنگی مناسب در امدادرسانی به مناطق حادثه دیده، انتقادات زیادی از سوی مردم، 
کارشناسان و فعاالن اجتماعی را در برداشته و خواهان تعیین تکلیف این موضوع به واسطه 

بی تدبیری مدیریتی صورت گرفته، هستند.

آمریکا از کدام انتقام حاج قاسم ضربه خواهد خورد؟
ترور ناجوانمردانه و رذیالنه فرمانده مقتدر و دوست داشــتنی محور مقاومت، سردار 
پرافتخار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و سیلی اول ایران به آمریکا آغاز 
دومینویی عجیب برای تشدید نفرت مردم جهان از سیاست های خشونت بار ترامپ و 
دولت متکبر او بود. پارلمان عراق رأی به خروج نیروهای نظامی ایاالت متحده از خاک 
این کشور داد. نیویورک تایمز دستور ترامپ در به شهادت رساندن ژنرال سلیمانی را 
راهبردی غیرعاقالنه خوانده و نوشت پس از ترور سلیمانی، آمریکایی ها در منطقه در 
امان نخواهند بود. صرف نظر از ترند شدن واژگانی مانند »جنگ جهانی سوم« و »ایران 
عزیز« در فضای مجازی، در بیش از ٨۰ شــهر آمریکا تظاهرات ضدجنگ راه افتاد و 
فعاالن مدنی و استادان دانشگاه علیه ترامپ موضع گیری کرده اند. یرواند آبراهامیان 
که در ایران او را با کتاب »ایران بین دو انقالب« می شناســند و از نظر جریان شناسی 
سیاسی، در میان ملّی گرایان دسته بندی می شود؛ آمریکا را یک قدرت تروریست دولتی 
می خواند. نوام چامسکی صریح ترین انتقاداتش علیه سیاست های امپریالیستی جهان را 

به زبان آورده و گفته است دولت آمریکا، بزرگ ترین تروریست جهان است. 
پس از شهادت حاج قاسم، بلوایی ضدآمریکایی و جنبشی آمریکاستیزانه در کشورهای 
منطقه و جهان به پا شد. مکس بلومنتال، روزنامه نگار و وبالگ نویس آمریکایی، دلیل 
ترور ســلیمانی از سوی ارتش آمریکا را کوشــش تمام عیار ژنرال برای حذف داعش 
و نیروهای تکفیرِی زاده دســتگاه حاکمه آمریکا برای استیال بر خاورمیانه می داند. 
مراسم های یادبود سردار در کشورهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد و خون مطهر 

او جنبش و جالیی به اعتراضات خفته آزادگان جهان به آمریکا داده است. 
البته در ســوی آمریکا هم تحرکات بی ســابقه ای در جریان اســت. در صدر این 
تحرکات، اقدامات غیرانســانی و متناقض شــرکت های اینســتاگرام و توییتر در 
حذف پســت هایی با مضمون و تصویر همدردی و تسلیت به خاطر شهادت حاج 
قاسم یا لزوم گرفتن انتقام ســخت از جنایتکاران آمریکایی است. البته دانستن 
اینکه مارنی لوین، مدیر ارشــد اجرایی اینستاگرام، عروس رئیس سابق سیا بوده 
و هم اکنون، عضو هیئت مدیره بنیاد ضدایرانی و جنگ طلب NED است، موضوع 

را تا اندازه ای آشکار می کند. 
با این همه باید همچنان جیره خواران فارســی زبانی که در چنین شرایط حساس و 
خطیری باز هم از ترامپ جانی حمایت می کنند، همچون مســیح علی نژاد و احمد 
باطبی را رســوا کرد. آن هم در شرایطی که بسیاری از آمریکایی ها از افراد و عناصر 
نامدار مانند رابرت دنیرو گرفته تا مردم عادی مرتباً از ترامپ فاصله می گیرند و او را به 

شکلی اساسی به چالش می کشند. 
به صورت قطع می توان گفت هر آن کس که تجربه یا زیسته ای از جنگ های فرسایشی 
و جنایت بار آمریکا در دهه های گذشته داشته، با کار غیرانسانی و غیراخالقی ترامپ در 

ترور سردار و همراهانش مخالفت کرده است. 
تیم اندرسون، پژوهشگر و نویسنده استرالیایی پیش از آنکه پارلمان عراق رأی به خروج 
نیروهای نظامی این کشور بدهد، گفت: ترامپ با ترور سلیمانی، عراق را از دست داد. 

پس از رأی تاریخی پارلمان عراق، ایالن گلدنبرگ، تحلیلگر مسائل غرب آسیا گفت: 
معترضان عراقی در ماه های گذشته خروج ایران و آمریکا از عراق را می خواستند، اما 
اکنون آمریکا فقط خارج خواهد شد و ایران منافعش را باز می یابد. با وجود همه این 
اظهارات، مایک پمپئو، وزیر خارجه ســاده لوح و زودباور آمریکا که تنها با دیدن یک 
ویدئوی چند ثانیه ای از شادی چند نفر از ترور سردار، حکم داد عراقی ها خوشحالند؛ 
همچنان نمی خواســت بپذیرد که انتقام ســخت ایران در راه است. بعداً روشن شد 
پشــت پرده انتشار ویدئوی شادی، پخش پول اماراتی بین چند نفر برای اجرای یک 

نمایش نامه بوده با هدایت سعد البزاز، چهره رسانه ای بعثِی مالک تلویزیون الشرقیه. 
آمریکایی ها همچنان به ویدئوهای غیرواقعی و اخبــار فیک و دروغین نیاز دارند تا 
ذهن ها و فکرها را به تصویر مخدوشی که از سردار سلیمانی ساخته اند، متوجه سازند. 
مردم در همه کشــورهای جهان و به ویژه در ایران و عراق و لبنان باید بپندارند که 

ترامپ در ترور سردار محق بوده است. 
ســاخت این حقانیت تصنعی بیش از آنکه به کمک شبکه ها و رسانه هایی همچون 
فاکس نیوز یا حتی ایران اینترنشنال ممکن شود، به کمک اکانت ها و صفحات مجازی 
سعودی خواهد آمد تا مردم جهان همچنان آمریکا را ابرقدرت بدانند و مردم منطقه 
افت شــدید بورس نیویورک و کاهش ارزش سهام غول های فناوری همچون گوگل، 

اپل و آمازون را نبینند. 
اما به تعبیر شــهید سید مرتضی آوینی »وقتی حصارهای اطالعاتی فرو بریزد، مردم 
جهان خواهند دید که این دژ ظاهراً مستحکم بنیان هایی بسیار پوسیده دارد که به 
تلنگری فرو خواهد ریخت. قدرت غرب، قدرتی بنیان گرفته بر جهل است و آگاهی های 

جمعی که انقالب زا هستند، به یکباره روی می آورند؛ همچون انفجار نور«.

تسلیم اروپا و مکانیسم ماشه
سرانجام تروئیکای اروپایی با تسلیم در برابر 
تهدید ترامپ برای وارد کردن فشــار تجاری 
بر صنعت خودرو قاره سبز، مکانیسم ماشه را 
در برجام ۱٨ ماه پس از خروج آمریکا و صبر 
راهبردی ایران برای اجرای تعهدات یازده گانه 
طــرف اروپایی، پس از اعــالم مرحله پنجم 
کاهش تعهدات برجامی ایران، در سایه سکوت 

چین ومواضع محتاطانه روسیه فعال کرد.
بحران برجام با خروج ترامپ آغاز شــد، اما 
سه کشور اروپایی همواره بر حفظ برجام به 
عنوان یک معاهده بین المللی تأکید کردند و 
از اقدامات خود برای تأمین منافع اقتصادی 
ایران از برجام خبر دادند، این در حالی است 
که حتی سازوکار مالی اروپا »اینستکس« برای 
مقابله با تحریم های یکجانبه کاخ سفید نیز 
به سرانجام نرسید و تعهدات اروپایی ها تنها 
در »گفتار درمانی« خالصه شــد. اگرچه اروپا 
مدعی است فعال کردن مکانیسم ماشه صرفاً 
برای بازگرداندن تعهدات برجامی ایران است، 
اما با توجه به نشانه گیری قطعنامه 22۳۱ از 
ســوی کاخ سفید، دور از انتظار نیست که با 
توجه به بی ارادگی اروپا در برابر خواسته های 
آمریکا، هدف نهایی ابطال قطعنامه 22۳۱ و 

بازگشت تحریم های شورای امنیت باشد.
بر اســاس مکانیسم ماشه برای حل اختالف 
پیش بینی شــده در برجام، در یک بازه ۳5 
روزه موضوع شکایت در کمیسیون مشترک 
بررسی شده و در صورت حل نشدن موضوع، 
شاکی می تواند شورای امنیت سازمان ملل را 
مطلع سازد و شورای امنیت ۳۰ روز فرصت 
دارد تــا درباره اســتمرار تعلیق تحریم ها یا 
بازگرداندن آن ها قطعنامه صادر کند، اگر در 
این مدت شورای امنیت نتواند به قطعنامه ای 
برسد، تمام تحریم های شورای امنیت سازمان 
ملل که پیش از برجام برقرار شده بود، به طور 

اتوماتیک باز می گردد. 
اگر چه حرکت منفعالنه اروپا را می توان یکی 
ازسلسله اقدامات برای تحت شعاع قرار دادن 
شهادت حاج قاسم سلیمانی »سرشناس ترین 
و قدرتمندترین« فرمانده مبارزه با تروریسم 
در منطقه و قیام عظیم ملت ها در بدرقه چند 
ده میلیونی پیکر مطهر او و نیز سیلی محکم 
ایران به کاخ ســفید در موشک باران پایگاه 
عین االسد دانست، اما نباید این شیطنت ها از 
واکنش دستگاه دیپلماسی ایران به دور باشد.
جمهوری اسالمی باید همه اقدامات حقوقی 
و دیپلماتیک خود را برای اثبات عهدشکنی 
آمریکا و اروپــا و به ویژه بحران آفرینی کاخ 
سفید به کار گیرد و نیز اقدامات پیشگیرانه 
از جمله تجدیدنظر در راهبردهای هسته ای 
ایران وکاهش همکاری با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی را از نظر دور ندارد.
 امامهم ترین راهکار ایران در مقابله با شیطنت 
های آمریکا و اروپا راهبردی اســت که رهبر 
فرزانه انقالب در خطبه های نماز جمعه اعالم 
کردند: »قوی شــدن تنها راه پیش پای ملت 
ایران است«، قدرت هم به تعبیر ایشان فقط 
قدرت نظامی نیست، بلکه قوی شدن اقتصاد 
کشور، پایان وابستگی به نفت و جهش علمی 
و فناوری از مؤلفه های اصلی قدرت به شمار 
می آید و البته همه این ها تنها در سایه اتحاد، 

یکپارچگی و وحدت ملی میسر است.
همه ارکان کشور، قوای سه گانه و جریان های 
سیاسی باید با پرهیز از مناقشات بی حاصل، 
برای »قوی شدن« کمر همت ببندند تا عبور 

از این مرحله نیز میسر شود.
به نظر می رســد بهره گیــری از نخبگان و 
اقتصادی، مقررات  صاحبنظران، شــفافیت 
زدایــی از روند رونق کســب و کار، مردمی 
شدن اقتصاد و مبارزه جدی با فساد و اصالح 
نظام های بانکی، پولی و مالیاتی از پیشران های 
اصلی »قوی شدن« در عرصه اقتصادی باشد.

صدای مردم   

بدون تیتر
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پنج کشور اروپایی 
درصدد هستند 
با استفاده 
از شرایط 
کشور و برخی 
نارضایتی های 
موجود به افزایش 
اعتراضات در 
داخل ایران دامن 
بزنند

بــــــــرش

ادامه  در  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  سیاست    
این  ایرانی خود درباره عملیات تروریستی  لفاظی های ضد 
قاسم  به شهادت رساندن سردار سپهبد  و  کشور در عراق 
مالی  کمک  جمع آوری  نشست  یک  در  بار  این  سلیمانی، 
برای انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ آمریکا به تعریف و 
تمجید از این عملیات تروریستی و اتهام زنی و لفاظی علیه 

سردار سلیمانی پرداخت.
بــه گزارش فــارس و به نوشــته »ســی ان  ان«، رئیس جمهور 
آمریکا در جریان یک نشســت با حضــور حامیان مالی حزب 
جمهوری خواه در تفرجگاه شخصی خود در »مار-ئه-الگو« ایالت 
فلوریدا، جزئیات مفصلی از عملیات تروریستی بامداد ۱۳ دی 
ماه این کشــور در حومه فرودگاه بین المللی  بغداد ارائه کرد؛ 
عملیاتی که در آن »سردار سپهبد قاسم سلیمانی«، »ابومهدی 
المهندس« معاون سازمان حشد الشعبی عراق و جمعی دیگر از 

همرزمانشان شهید شدند.
بر اساس گزارش سی ان ان، رئیس جمهور آمریکا که پیش از این 
او و دیگر مقام های دولتش مدعی شــده بودند، عملیات ترور 
سردار سلیمانی برای دفع یک »تهدید قریب الوقوع« بوده است، 
در نشســت »مار-ئه-الگو« توضیحی درباره این تهدید ادعایی 
نکرد و تنها مدعی شــد که سردار ســلیمانی یک »تروریسِت 

شناخته شده« بود.
بر پایــه گزارش ســی ان ان، رئیس جمهور آمریــکا در این 
ســخنان خود گاف تازه ای هــم داده و ابومهدی المهندس 
را »رئیس حــزب اهلل« توصیف کرده اســت، در حالی که او 
فرمانده و معاون ســازمان حشد الشعبی بوده است. ترامپ 
در بخشــی از ســخنانش گفت: » )مقام های نظامی آمریکا 
به من گفتند( قربان! آن ها )ســردار ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس( با هم هســتند. قربان! آن ها )فقط( دو دقیقه و 
۱۱ ثانیــه وقت دارند. قربان! آن ها 2 دقیقه و ۱۱ ثانیه برای 

زنده بودن، زمان دارند. آن ها در خودرو هســتند، آن ها در 
یک خودروی زرهی هســتند، اما یک هو بوم )صدای انفجار 
ناشــی از حمله موشــکی آمریکا به خودروی حامل سردار 

سلیمانی و المهندس( شنیده شد«.

 اعتراف ترامپ به شکست ناپذیری سردار سلیمانی
رئیس جمهــور آمریکا ضمن تمجید از عملیات تروریســتی 
و غیرقانونی به شــهادت رســاندن فرمانده نیروی قدس به 
تبعات بین المللی این حمله اذعان کرد و گفت: این عملیات، 
»دنیــا را تکان داد«. دونالد ترامــپ افزود: »فرض بر این بود 
که او )سردار سلیمانی(، شکست ناپذیر باشد«. بنا بر گزارش 
این رســانه آمریکایی، فایل صوتی سخنان دونالد ترامپ در 

این نشست به دست شبکه سی ان ان رسیده است.

 گله پمپئو از جدی نگرفتن الف های ترامپ
از ســوی دیگر »مایک پمپئو« وزیر امــور خارجه آمریکا در 
گفت وگو با برنامه رادیویی »هیو هیویت« بار دیگر تهدیدات 
و اتهام زنی  علیه ایران و توجیه ترور ســپهبد »حاج قاســم 

سلیمانی« را تکرار کرد و گفت: »رئیس جمهور، پاسخ تندی 
به اقدامات حاکمیت ایران داد. اشــتباه نکنید، ما به وضوح 
گفتیم که ایاالت متحده پاسخ می دهد. فکر می کنم افرادی 

بودند که برخی اظهارات رئیس جمهور را جدی نگرفتند«.
پمپئو بار دیگر با قاطعیت ترور سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« 
فرمانده نیروی قدس ســپاه را قانونی دانســت و مدعی شد: 
»قطعاً« ترور ســلیمانی قانونی بوده است. وی در دفاع از این 
اقدام تروریستی آمریکا گفت: » باید بگویم، جای تأسف است 
که رهبران ارشــد آمریکا که بســیاری از آن ها نه تنها نامزد 
ریاســت جمهوری هســتند، بلکه رهبران ارشد فعلی آمریکا 
هســتند، نمی فهمند که رئیس جمهور ترامپ به محافظت از 

مردم آمریکا متعهد است!«.
این الف زنی ها و اتهام زنی های ترامپ و دار و دســته اش در 
حالی اســت که سی ان ان با اشــاره به فشار فزاینده برای 
خروج ارتش آمریکا از عراق نوشــت: خروج از عراق پایانی 
تحقیرآمیز برای مأموریت طوالنی مدت ارتش آمریکاســت؛ 

جایی که میلیاردها دالر بر باد رفته است.
به گفته این شــبکه آمریکایی »با وجــود وعده های دونالد 
ترامپ برای پایان دادن به جنگ های آمریکا در خاورمیانه، 
وی هنوز نظامیان آمریکایی را از عراق خارج نکرده اســت. 
مقامــات پارلمان عراق که روابط قدرتمندی با تهران دارند، 
روندی را برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق 
آغاز کرده اند کــه یک واکنش تند در قبال حمله آمریکا به 
ژنرال »قاســم سلیمانی« فرمانده ســابق نیروی قدس سپاه 
انقالب اســالمی ایران به شمار می رود. در پی این حمالت، 
عملیات های مشــترک آمریکا و عراق علیه داعش به حالت 
تعلیق درآمد و »عادل عبدالمهدی« نخســت وزیر پیشــبرد 
امــور در بغداد تأکید کرد که خروج نظامیان آمریکایی تنها 

راه حمایت از عراقی هاست«.

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

سیاست خارجی

ادامه شکاف سیاسی و رسانه ای در آمریکا درباره جنایت ترور شهید سلیمانی

خونتوحریفمیطلبد...

دولت
روحانی به سیل زدگان چابهار: 

 کنارتان هستیم 
و فراموشتان نمی کنیم

سیاســت: رئیس جمهور پس 
از بازدیــد از مناطــق ســیل زده 
استان سیســتان و بلوچستان و 
شهرســتان چابهار، با حضور در 
میان مــردم تأکید کرد: مطمئن 
باشــید دولت و همه ما در کنار 

شما هستیم، مشکالت شــما را حل خواهیم کرد و شما را 
فرامــوش نمی کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه این حادثه 
سبب می شود، تکمیل بســیاری از طرح های توسعه استان 
تسریع شود، گفت: درست است که سیل برای شما مشکل 
ایجاد کرد، اما در آینده برای این استان منشأ خیر خواهد شد. 
سیستان و بلوچستان در دولت تدبیر و امید در سطح جهان 

جایگاه دیگری پیدا کرده است.

 احزاب و تشکل ها
یک اقتصاددان حامی دولت پاسخ داد

 چرا فرصت های برجام 
به ضد خود تبدیل شد؟
ایلنا:  فرشــاد مؤمنی با اشاره به 
جمله روحانــی که گفته بود من 
بلد نیستم بدون ارتباط با جهان، 
اقتصاد را درســت کنم، توضیح 
داد: بنیه اندیشــه ای این عبارت 
بســیار ضعیف است. همین بنیه 

اندیشه ای ضعیف موجب شــد تا فرصت های برجام به ضد 
خود تبدیل شود؛ یعنی در برجام به جای ارتقای بنیه تولید 
کشور به طرز لجام گسیخته به واردات  مبتنی بر مصرف دامن 
زدند و کشــور را به ایــن روز انداخته اند. اینکه توافق برجام 
صــورت گرفت را درود می گویم، امــا اینکه تمام خطاهای 
سیاستی که با نقد آن ها رأی گرفته اند، بدتر آن را انجام دهند 

دیگر ربطی به برجام ندارد.

دفاعی- امنیتی
تحلیل ابراهیم فیاض از شخصیت سردار سلیمانی

 شهادت حاج قاسم 
بازسازی هویت ملی ایران بود

جمــاران: یک جامعه شــناس 
درباره دالیل حضور باشکوه مردم 
در مراسم تشــییع شهید قاسم 
ســلیمانی گفت: نخستین نکته 
مربوط به بازســازی هویت ملی 
است. کشوری که حافظه تاریخی 

دارد، همیشه دارای یک اسطوره هم هست که آن اسطوره، 
قهرمان و ضدقهرمان خود را می سازد. من خودم نخستین 
بار که در دبیرســتان با مفهوم هویت ملی آشنا شدم، بر سر 
داســتان آرش کمانگیر بود. زمانی که می خواندم آرش تیر 
خود را پرتاب کرد و مرزهای ایران را تعیین کرد و پس از آن 
جان داد. او قهرمانی بود که در ماجرایش تراژدی هم وجود 

دارد. ماندگارترین قسمت فرهنگ »تراژدی« است.

annotation@qudsonline.ir
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چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیمانی

 چله حاج قاسم)11(

 محمد رستم پور

خبر

وزیرامورخارجهروسیه:
از عضویت کامل ایران در سازمان 

شانگهای حمایت می کنیم
ایســنا: وزیر امورخارجه روسیه گفت: مسکو 
از درخواســت ایران برای پیوســتن به سازمان 
همکاری شــانگهای حمایت می کند. به گزارش 
سی ان اس نیوز، سرگئی الوروف تأکید کرد این 
کشور از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری 
شانگهای که در برخی موارد به عنوان وزنه ای در 
برابر ناتو و غرب دیده می شود، حمایت می کند. 
الوروف در ســخنانی در یک مجمع ژئوپلتیک 
در دهلی گفت: ســازمان همکاری شــانگهای 
دربرگیرنده چین، پنج کشــور عضو سابق اتحاد 
شــوروی )روســیه، قزاقســتان،  تاجیکستان، 
قرقیزستان و ازبکستان(، هند و پاکستان است. 
وی ادامه داد: ایران عضو ناظر این سازمان است 
و ما از درخواســت ایران برای عضویت کامل در 
آن حمایت می کنیم. رئیس دستگاه دیپلماسی 
روســیه اظهار داشت:  همچنین اکثر کشورهای 
عضو )ســازمان شــانگهای( از درخواست ایران 
حمایت می کنند و من اطمینــان دارم که این 
درخواست محقق خواهد شد. بنابر این گزارش، 
روسیه در سال جاری ریاســت دوره ای سازمان 
همکاری شانگهای را بر عهده دارد و در ماه ژوئیه 

میزبان نشست سالیانه آن خواهد بود.



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

»پشت هم هستیم« نماهنگی برای همدلی  آستان: مسئول واحد آوای رضوان وابسته به مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی از تولید و انتشار نماهنگ »پشت هم هستیم« خبر داد.
سیدمجتبی ذبیحی با بیان اینکه نماهنگ »پشت هم هستیم« با هدف همبستگی و همدلی در شرایط کنونی جامعه تولید و در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: این نماهنگ با اجرای گروه هنری سرود »وصال« 

به سفارش مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با همکاری دفتر رسانه جبهه فرهنگی انقالب اسالمی به طول یک دقیقه در تلویزیون اینترنتی نصر تی وی تولید شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r بازدید اعضای شورای همبستگی اسالمی پاکستان 
از بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی

آستان: اعضای شــورای همبستگی 
اســامی کشــور پاکســتان از بنیاد 
قدس  آستان  اســامی  پژوهش های 

رضوی بازدید کردند. 
حجت االسام عارف واحدی، دبیر کل 
نهضت جعفری پاکســتان در حاشیه 
این بازدید با اشــاره به دستاوردهای 

علمی و پژوهشــی آســتان قدس رضوی گفت: با توجه به ارتباطات علمی و 
پژوهشی که میان حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی در این مجموعه ایجاد 
شده است، دستاوردهای پژوهشی این سازمان می تواند کمک بسیار ارزنده ای 

در مطالعات دینی هیئت های بازدیدکننده داشته باشد.
وی همچنیــن اتحاد حوزه و دانشــگاه را یکی از جاذبه هــای مراکز علمی و 
پژوهشــی آســتان قدس رضوی عنوان کرد و افزود: پس از انقاب اسامی، 
تحقیقات علمی مراکز علمی، دینی و پژوهشــی ایران و به خصوص آســتان 
قدس رضوی روند رو به رشــدی داشته که دســتاوردهای آن می تواند برای 

سایر مراکز علمی و دینی در سطح بین الملل مفید فایده قرار گیرد.
دبیر کل نهضت جعفری پاکستان همچنین ارتباطات گسترده برای تبادالت 
علمی با بنیاد پژوهش های آســتان قدس رضوی را خواستار شد و افزود: این 
هیئت بنا دارد برای گســترش ارتباطات علمی و پژوهشــی با آستان قدس 

رضوی سفرهای متعددی را برنامه ریزی کند.
همچنین ســیدثاقب اکبری نقدی، عضو شــورای همبستگی اسامی کشور 
پاکستان در حاشیه این بازدید، دیدار از مراکز علمی و پژوهشی آستان قدس 
رضوی را بسیار خوب ارزیابی و ابراز کرد: با توجه به دستاوردهای علمی بنیاد 
پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، خواستار ارتباطات گسترده با این 

مرکز علمی هستیم.
وی همچنیــن ابراز امیدواری کرد: این هیئت بتواند در آینده تبادالت علمی 

و دینی خوبی را با مرکز علمی و پژوهشی آستان قدس رضوی برقرار کند.
نقدی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به ترور شهید حاج قاسم 
ســلیمانی به دســت ارتش جنایتکار آمریکا، تصریح کرد: شــهادت سردار 
ســلیمانی جهان اسام را به سوگ نشــاند، حدود 30 حزب در قالب شورای 
همبستگی اسامی پاکســتان فعال هستند که پس از این حادثه غمبار این 
شورا با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ، خواستار خروج 

نیروهای آمریکایی از منطقه شد.
گفتنی است، اعضای شورای همبستگی اسامی پاکستان در این سفر، ضمن 
بهره مندی از برنامه های فرهنگی حرم مطهر رضوی از دانشگاه علوم اسامی 
رضوی، کتابخانه، مرکز اســناد و موزه های آســتان قدس رضوی نیز بازدید 

کردند.

به دعوت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی
 جمعی از زوج های جوان 

حرم نورانی امام رضا)ع( را زیارت کردند
آستان: به دعوت مرکز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی جمعی از 
زوج های جوان کشور حرم نورانی امام 
رضــا)ع( را زیارت کردند. این گروه از 
زائران بارگاه ملکوتی امام هشــتم)ع( 
که از اســتان های آذربایجان شرقی، 
هرمزگان، همدان و اصفهان در قالب 

طرح »هم ســایه« به مشهد مقدس ســفر کرده بودند، صبح روز گذشته در 
مراســمی باشــکوه و معنوی از زیارت این امام همام فیض بردند و با هدایت 
خادمــان حرم مطهر رضــوی و قرائت صلوات خاصه امــام رضا)ع( در رواق 
حضرت زهرا)س( مســتقر شــده و از ویژه برنامه های طراحی شده بهره مند 

شدند.
قرائت آیاتی از قرآن، مداحی، ســخنرانی، اهدای بسته های فرهنگی همراه با 
یــک جلد کام اهلل مجید و بهره مندی از خــوان حضرت از جمله برنامه های 

اجرایی در آیین طرح هم سایه بود.
این زائران، به مدت ســه روز در مشهد مقدس اقامت و عاوه بر زیارت حرم 
مطهر امام هشتم)ع(، در مراسم جشن ازدواجی که در جوار مضجع منور امام 

مهربانی ها برپا می شود شرکت می کنند.
برگزاری جلســات آموزشی ســبک زندگی رضوی از دیگر برنامه های آستان 

قدس رضوی است که در راستای تحکیم بنیان خانواده ها اجرا می شود.
همچنین زوج های شرکت کننده در طرح مذکور به مدت سه سال به صورت 
رایگان از خدمات آموزشی و مشاوره ای حضوری و غیرحضوری آستان قدس 

رضوی بهره خواهند برد.
یادآوری می شــود؛ طرح فرهنگی، آموزشی و زیارتی »هم سایه« با همکاری 
مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قــدس رضوی، معاونت محرومیت زدایی، 
معاونت تبلیغات اســامی، انتظامات آستان قدس رضوی و مؤسسه موقوفه 
رضوی )زائرشهر( به صورت مرحله ای در رواق حضرت زهرا)س( تا پایان سال 

جاری ادامه خواهد داشت.

 قدس   بیش از یک هفته از سیل ویرانگر 
در مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور 
می گذرد و بسیاری از نهادها و هموطنان 
سیل زده  هموطنان  یاری  به  خیراندیش 
در  هم  رضوی  قدس  آستان  شتافته اند. 
کنار دیگر نهادها، همه امکانات خود را به 
کار گرفته است تا بتواند به سهم خود و 
به نام متبرک حضرت رضا)ع( یاری رسان 

هموطنان سیل زده باشد. 

 توزیع بسته های معیشتی 
در دو استان سیل زده

تولیت  قائــم  مقــام 
رضوی  قدس  آستان 
از توزیع 10هزار بسته 
مناطق  در  معیشتی 
و  سیستان  سیل زده 
بلوچستان و 2 هزار بسته معیشتی در مناطق 

سیل زده هرمزگان خبر داد. 
مصطفی خاکســار قهرودی در تشــریح 
اقدامات آستان قدس در مناطق سیل زده 
استان سیســتان و بلوچستان عنوان کرد: 
آستان قدس رضوی همچون سایر حوادثی 
که برای ملت عزیز ایران پیش آمده است 
در حادثه سیل سیستان و بلوچستان نیز به 

کمک مردم این استان شتافته است.
وی افزود: گام نخست در این گونه اقدامات 
شناسایی و اولویت بندی است، لذا آستان 
قدس رضوی در نخســتین ساعات وقوع 
سیل با اعزام گروه هایی نسبت به شناسایی 
نیازهــای مردم مناطق ســیل زده اقدام و 

سپس خدمت رسانی را آغاز کرده است.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: 
گام بعدی آستان قدس رضوی فعال کردن 
ســامانه #8* برای دریافــت کمک های 
نقدی بود که به  ســرعت انجام شد. اعزام 
کارشناسان برای رفع نیازهای جاری مردم 
و استقرار آشپزخانه  سیار در منطقه از دیگر 
اقدامات آستان قدس رضوی برای کمک 
به سیل زدگان سیستان و بلوچستان است.

خاکسار قهرودی با اشاره به احتیاج مردم 
منطقه به وسایل گرمایشی افزود: تاکنون 
10 هزار تخته پتو توســط آستان قدس 
رضوی در بین مــردم منطقه حادثه دیده 

توزیع شده است.
وی تأکید کرد: با پیگیری های انجام  شده 
داروهای مورد نیاز مردم شناسایی و ارسال 
داروها به این مناطق صورت گرفته است. 
همچنین بســته های تهیه شــده توسط 
خادمین و خادمیاران آستان قدس رضوی 
آماده است تا پس از سازماندهی در اسرع 

وقت به دست مردم سیل زده برسد.
خاکسار قهرودی در خصوص اولویت های 
آســتان قدس رضوی در امدادرســانی به 
مناطق سیل زده، خاطرنشان کرد: طبیعتاً 
رفع نیازهــای فوری در منطقــه اولویت 
دارد. تأمین مــواد غذایی، تأمین نیازهای 
گرمایشی مردم و ســازماندهی نیروهای 
خادمیاری اولویت ماســت کــه تمام این 

فعالیت ها با جدیت تمام دنبال می شود.

 استقرار آشپزخانه سیار و طبخ و 
توزیع غذای گرم

با حضور بنیاد کرامــت رضوی و معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی در 
مناطق سیل زده سیســتان و بلوچستان، 
خدمت رســانی به ســیل زدگان با تهیه و 
توزیع اقام مورد نیاز غذایی، گرمایشی و 
بهداشــتی به صورت فوری در دستور کار 

قرار گرفته است.

بنیــاد  مدیرعامــل 
کرامت درباره کیفیت 
در  خدمــات  ارائــه 
ســیل زده  مناطــق 
بافاصله  کرد:  اظهار 
پس از وقوع ســیل در اســتان سیستان و 
بلوچستان و دســتور تولیت آستان قدس 
رضوی مبنی بر کمک رسانی به آسیب دیدگان 
سیل، معاونت محرومیت زدایی آستان قدس 
رضوی و بنیاد کرامت رضوی در این مناطق 
حاضر و بر اساس اطاعات احصا شده و نیاز 
موجود، در شهرســتان نیک شــهر مستقر 

شدند.محمدحسین اســتادآقا ادامه داد: با 
توجه به کمبودهای احســاس شده و عمق 
خسارت های وارده در شهرستان نیک شهر، با 
هماهنگی های صورت گرفته با شهر مشهد، 
دو دستگاه آشــپزخانه پخت غذای گرم در 
منطقه مستقر  شده و در هر وعده 7 هزار و 
500 پرس غذای گرم بین سیل زدگان توزیع 

می کند. 
استادآقا به دیگر خدمات ارائه شده هم اشاره 
کرد و گفت: لوازم گرمایشی و مواد بهداشتی 
هم جزو لوازم فوری مورد نیاز هســتند که 
در حال تهیه و انتقال اســت و با هماهنگی 

با مسئوالن اســتان و با نظم خاصی توزیع 
می شود. 

به گفته مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، بر 
اساس برآوردهای اولیه در برخی از مناطق که 
آب فروکش کرده است، در کنار دستگاه های 
خدماتــی دیگر، معاونــت محرومیت زدایی 
آســتان قدس رضوی و بنیــاد کرامت هم 

برای خدمت رســانی مستقر 
شــده اند و حداقل بین یک 
هفته تا 10 روز خدمات اولیه 
را ارائه می کنند و مبتنی بر 
نیاز منطقه زمان بیشــتری 
اختصاص  به کمک رســانی 
گفت:  همچنین  می یابد.وی 
خادمیــاران  و  خادمیــن 
حاضر در منطقه تحت نظر 
آستان  اســتانی  نمایندگی 
قدس رضوی در شــهرهای 

مختلف از جمله چابهار، ایرانشهر و دلگان در 
حال خدمت به آسیب دیدگان اهل تشیع و 

تسنن و ساماندهی اوضاع هستند.

 ویزیت رایگان بیماران توسط کادر 
پزشکی آستان قدس 

در پی بارش های سنگین و جاری شدن سیل 
در استان سیستان و بلوچستان، خادمیاران 
سامت آستان قدس رضوی هم در نخستین 
حضور خود در مناطق سیل زده، 376 بیمار 
را در شهرســتان دلگان و روستاهای اطراف 

ویزیت کردند.
دکتر عبدی، مسئول تیم خادمیاران سامت 
آســتان قدس رضوی در استان سیستان و 
بلوچستان گفت: در همان روزهای ابتدایی 
پس از وقوع ســیل در اســتان سیستان و 
بلوچستان خادمیاران سامت آستان قدس 
رضوی برای ارائه خدمات پزشکی در مناطق 
ســیل زده حضور یافتند و در نخستین روز 
توانســتند 376 بیمار را توسط متخصصان 
داخلی، اطفال، زنان، دندانپزشکی، توانبخشی 
و عمومــی همراه با تحویــل داروی رایگان 
معاینه کنند.وی تصریح کــرد: این تیم به 
مدت یک هفته در شهرستان دلگان حضور 
خواهد داشــت و به صورت شــبانه روزی به 
مردم سیل زده خدمات پزشکی ارائه می کند.

عبــدی گفت: همچنین در نخســتین روز 
استقرار تیم پزشکی خادمیاران آستان قدس 
رضوی در روســتای »گل خانی« شهرستان 
نیمروز استان سیســتان و بلوچستان، 40 
بیمار ویزیت رایگان شــدند و داروی رایگان 
دریافت کردند و بــه 36 بیمار نیز خدمات 

رایگان دندانپزشکی ارائه شد.

احیای مشاغلی 
که در سیل 

استان سیستان و 
بلوچستان از بین 
رفته از برنامه های 

اصلی ما در این 
منطقه است

بــــــــرش

توزیع 12 هزار بسته معیشتی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان و طبخ و توزیع روزانه 15 هزار وعده غذای گرم

 از تلویزیون نماز جمعه تهران به امامت بسیج امکانات آستان قدس برای خدمت رسانی به سیل  زدگان
رهبر انقاب را دیدم و آرزو کردم ای کاش یک 
نماز جمعه هم به امامت مقام معظم رهبری 
در حــرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شــود.

09150005437

هنرمندان فراوانی آماده اند در حرم مطهر 
رضوی برای حاج قاسم سلیمانی آثار هنری 
خلق کنند؛ لطفاً آستان قدس رضوی زمینه 

این فعالیت هنری را فراهم کند. 
0915000166

در حرم برنامه های فرهنگی برای نوجوانان 
داریم اما نماز جماعت ویژه کودکان نداریم. 

این نماز جماعت در یاد کودکان می ماند. 
09150005560

 امــام رضــا)ع( پایه گذار نشســت های 
گفت وگوی ادیان است و ما هنوز در حسرت 
مناظرات اسامی به صورت محاجه در حرم 

مطهر رضوی مانده ایم. 
09150007520

برپایی چهار پایگاه 
جمع آوری کمک های مردمی 

در بندرعباس
آســتان: به همت دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در اســتان هرمــزگان، چهار 
پایگاه جمع آوری کمک های مردمی به مناطق 
سیل زده در شهر بندرعباس برپا شده است.

این طــرح که در قالب طرح »باران همدلی« 
برای کمک به مناطق ســیل زده اجرا شده به 
مــدت پنج روز با همــکاری دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی، جمعیــت نیکوکاری 
مثبت و نهضت اجتماعی جوانان کشور استان 
هرمزگان انجام می شود.این پایگاه ها در فلکه 
بــرق، ضلع جنوبی پارک دباغیــان، چهارراه 
رسالت فروشــگاه رفاه، چهارراه دانشگاه شهر 
بندرعباس دایر شده است و تاکنون به همت 
مردم خیر و نیکوکار اقامی شامل کمک های 
نقدی و غیرنقدی، مواد غذایی )برنج، روغن، 
حبوبات، کنســرو(، پتــو و لبــاس گرم نو 
جمع آوری شده و در روزهای آینده به دست 

هموطنان سیل زده خواهد رسید.

برپایی نخستین جشنواره 
عرضه محصوالت تولیدی 

بانوان خادمیار کرمان
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان کرمان از برپایی نخستین 
جشــنواره خدمــت و عرضــه محصوالت 
تولیدی و توانمندی های بانوان خادمیار این 
استان خبر داد.سیدحسین صابری با اشاره 
به فعالیت های این جشــنواره عنوان کرد: 
صنایع دستی نماد هویت و آیینه فرهنگ 
هر کشور است که بانوان در آن نقش اساسی 
ایفا می کنند.صابری افزود: هدف از برپایی 
این نمایشگاه عرضه محصوالت و تولیدات 
بانــوان، معرفی توانمندی و اســتعدادهای 
بانوان سرپرســت خانــوار و تقویت روحیه 

خودباوری در بین بانوان است.
صابــری ادامــه داد: قلمزنــی روی مس، 
گلیم بافــی،  نقــره کاری،   نقطه کوبــی، 
ترمه دوزی های سنتی، صنایع دستی چوبی 
و سبدبافی، میناکاری روی سفال، سرامیک 
و شیشــه، جواهرســازی و سنگ تراشی، 
بدلیجات دست ســاز، گل هــای تزئینی و 
شمع، تولید گل های آپارتمانی، عرقیجات و 
خشکبار و مواد غذایی از جمله هنرهای ارائه 

شده در این نمایشگاه است.

دیدار خدام با خانواده های 
سانحه  هوایی در مازندران

آســتان: خادمان بارگاه منــور رضوی با 
خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در 

مازندران دیدار و ابراز همدردی کردند.
خادمان بارگاه منور رضوی به همراه جمعی 
از مدیران و مسئوالن دفتر نمایندگی آستان 
قدس در مازندران و بابل با در دست داشتن 
پرچم متبرک حــرم امام رضا)ع(، در منزل 

شهدای هواپیمای اوکراینی حضور یافتند.
دیدار با خانواده شــهیدان »محمد عباسپور 
قادی« و همســر وی »زهــرا نقیبی« اهل 
همدان و همچنین حضور در منزل شهدای 
گرانقدر »دکتر ناصر پورشــعبان اوشیبی« 
و همسر وی »ســیده فیروزه مدنی« و ابراز 
همــدردی با خانواده این عزیــزان از جمله 
برنامه های هیئت خادمــان این بارگاه منور 
بود.در این دیدار خادمان و خادمیاران آستان 
قدس رضوی مازندران و بابل ضمن دیدار و 
دلجویی از خانواده های داغدار، مراتب تسلیت 
و همدردی خود را به این عزیزان ابراز داشتند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آستان: مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره 
تأمین رضوی از زنجیره ســازی و صادرات 
بیش از 5 هزار تن محصول کشاورزی تولید 
شــده در نقاط محروم کشــور توسط این 

شرکت خبر داد.
علیرضــا پیمان پاک گفــت: در نیل به این 
هــدف و در مرحلــه نخســت، محصوالت 
کشــاورزی نظیر خرمــا، ســیب، کیوی، 
صیفی جــات زمینــی، گوجه فرنگی و فلفل 
دلمه ای گلخانه ای انتخاب و سپس زنجیره 
اســتان های  ایــن محصــوالت در  تأمین 
محروم نظیر بوشــهر، خوزستان، هرمزگان، 
بخش هایــی از فارس، گیان و خراســان 

رضوی ایجاد شد.
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا شــرکت 
زنجیره تأمین رضــوی عاوه بر پیش خرید 
محصوالت بر مبنای پیش فروش، کشاورزان 
را بــه منظور افزایش توانمنــدی و امید به 

فروش بهتر یاری کرده است.
مدیرعامل شــرکت مدیریت زنجیره تأمین 
رضوی با اشــاره به اینکه عمده محصوالت 
مذکــور بــه کشــورهای روســیه، هند و 

ارمنســتان صادر شده اســت، تصریح کرد: 
ایجاد زنجیــره تأمین در قالــب تهیه بذر، 
کود و ســم، آموزش و نظارت بر کشــت، 
چیدن محصول، مرتب ســازی و بسته بندی 
ویژه بازارهای صادراتــی، ترخیص و حمل 
به کشــورهای هــدف و در نهایت فروش و 
بازگشــت ارز حاصله، از جمله اقداماتی به 
شمار می رود که این شرکت با هدف توسعه 
بازارهــای صادراتی و نیــز کمک به فروش 
استان های  کشــاورزی  محصوالت  مناسب 

مذکور داشته است.
پیمان پــاک درباره مزیت هــای صادرات با 
رویکــرد زنجیره تأمین گفــت: صادرات با 
هــدف ایجــاد زنجیره تأمیــن؛ مزیت های 
ثبات قیمت، ثبات کیفیت و انجام به موقع 
تعهدات را به دنبال داشــته که رعایت این 
ســه عامل موجبات افزایش تقاضا و جلب 
مشــتریان بیشــتر را در بازارهای صادراتی 

فراهم کرده است.
وی ادامــه داد: موفقیت در این رویکرد که 

تمامــاً مرهــون عنایات امام هشــتم بوده؛ 
استقبال، قدردانی و همکاری مجموعه های 

مختلف ذی ربط را به دنبال داشته است.
پیمان پــاک افزود: قدردانی ســفیر ایران در 
روسیه از عملکرد شــرکت مدیریت زنجیره 
تأمین رضوی، قدردانی جهاد کشاورزی استان 
خراســان رضوی در خصوص ایجاد زنجیره 
تأمین سیب در شمال استان، قدردانی رئیس 
سازمان توسعه تجارت و قدردانی ائمه جمعه و 
همچنین مسئوالن استانی بخش های مختلف 
بوشهر، نشــان از موفقیت این الگو و ضرورت 
توســعه آن در ســایر بخش های اقتصادی و 

تجاری کشور است.
پیمان پاک با اشــاره به برنامه های آینده این 
شرکت تصریح کرد: شرکت مدیریت زنجیره 
تأمین رضوی به دنبال دریافت اعام آمادگی 
مجموعه های کشــاورزی بنیاد مستضعفان، 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( درصدد است تا در سال آینده 
با مشارکت این مجموعه ها، توان زنجیره سازی 
و صادرات محصوالت کشاورزی را تا میزان 15 

هزار تن در سال افزایش دهد.

زنجیره سازی و صادرات 5 هزار تن محصول کشاورزی تولیدی در نقاط محروم
توسط شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی صورت گرفته است

خبر

حاشیه
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی خبر داد

 برنامه ریزی احیای مشاغل از دست رفته 
در سیل سیستان و بلوچستان

سرپرست معاونت 
محرومیت زدایی 
قــدس  آســتان 
رضــوی گفــت: 
احیای مشــاغلی 
که در سیل استان سیستان و بلوچستان 
از بین رفته از برنامه های اصلی ما در این 
منطقه اســت.حامد صادقی افزود: در 
طول حوادثی که در ســالیان اخیر در 
کشور به وجود آمده است آستان قدس 
رضوی سفره کرامت امام رضا)ع( را برای 
خدمت به مردم مناطق آسیب دیده پهن 
کرده اســت.وی افزود: بافاصله پس از 
وقوع ســیل در اســتان سیســتان و 
بلوچستان در ارتباطی که با خادمیاران و 
نمایندگان آستان قدس رضوی در این 
اســتان داشــتیم ارزیابی اولیــه برای 
خدمت رســانی بهینه انجام پذیرفت و 
حدود یک روز پس از وقوع سیل در این 
استان به نمایندگی از مسئوالن آستان 
قدس رضوی در جمع سایر دستگاه های 
مردمی و تشــکل های مردم نهاد حضور 
پیدا کردیم تا طبــق برآوردهای اولیه 
خدمات فــوری را برنامه ریــزی و ارائه 
کنیم.وی خاطرنشان کرد: حدود یک ماه 
گذشــته به همــراه تولیت به اســتان 
سیستان و بلوچستان سفر کرده بودیم و 
ایشان این استان را همجوار با حرم امام 
رضــا)ع( معرفی کردند. اگر ســیل در 
استان سیستان و بلوچستان روی نداده 
بود باز هم آســتان قدس رضوی برای 

خدمت رسانی به این منطقه برنامه ریزی 
کــرده بود.صادقــی افزود: بر اســاس 
ارزیابی های انجام  شده مهم ترین مشکل 
سیستان و بلوچســتان اشتغال است و 
باید گام های بســیاری برای اشتغال در 
این استان برداشته شود. اگر این مشکل 
در این اســتان حل شود بســیاری از 
مشکات مردم به  صورت خودکار حل 
معاونــت  شد.سرپرســت  خواهــد 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی 
تصریح کرد: احیای مشاغلی که در سیل 
استان سیستان و بلوچستان از بین رفته 
از اهداف اصلی ما در این منطقه است و 
پس از ارزیابی کارشناسان اقدامات الزم 
بافاصله انجام خواهد شد.وی ادامه داد: 
در صورتی  که دســتگاه های اجرایی در 
بخش هایی از خدمت رســانی به مردم 
سیل زده نیاز به همراهی داشته باشند ما 
نیز آماده همکاری هســتیم و به کمک 
دســتگاه ها خواهیــم رفــت تــا خأل 
خدمت رســانی را پــر کنیم.صادقــی 
همچنین از اهدای 14 سری جهیزیه به 
منطقه  روســتاهای  جــوان  زوج های 
سیل زده زرآباد خبر داد و افزود: بسیاری 
از مردم درخواســت حضور و کمک به 
مناطق ســیل زده را دارنــد اما در حال 
حاضر نیاز به نیروی انسانی وجود ندارد 
و بهتر است مردم از طریق سامانه وقف 
و نذر رضــوی با شــماره گیری 8#* 
کمک های نقدی خود را برای کمک به 

مناطق سیل زده واریز کنند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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در گفت وگو با مدیر پروژه های صنایع خالق رضوی تأکید شد
 ضرورت ورود هنر اسالمی ایرانی
به عرصه تجارت و سبک زندگی

آستان: مدیر پروژه های صنایع خاق 
رضوی گفت: درصدد هســتیم تا هنر 
اسامی ایرانی به عرصه تجارت و سبک 

زندگی عموم جامعه وارد شود.
علی عصار گفت: شرکت صنایع خاق 
اقتصادی  رضوی، زیرمجموعه سازمان 
آستان قدس رضوی مأموریت دارد تا با 

رویکرد خاقیت، محصوالتی را تولید و به بازار عرضه کند که در جبهه جنگ نرم 
سبب تعالی سطح خاقیت و بینش عموم مردم جامعه شود و بدین وسیله، سبک 
زندگی رضوی که مرجع و تبیین کننده ســبک زندگی اسامی ایرانی است، در 

میان ایرانیان ترویج یابد.
وی ادامه داد: در این راستا هدف از برپایی نمایشگاه تخصصی بازارسازی فرهنگی 
ایکال، بیشــتر از اینکه فروش محصوالت شــرکت باشــد، خط   شکنی و ایجاد 
یک الگو در میان تولیدکنندگان و فعاالن تجاری ســازی محصوالت فرهنگی و 

شخصیت هاست.
عضو اجرایی نمایشــگاه تخصصی بازارسازی فرهنگی ایکال با اشاره به ضرورت 
ورود هنر اســامی ایرانی به زندگی مردم تصریح کرد: مدیری سازی محتواهایی 
نظیر تولیدات هنری که قابلیت تجاری ســازی دارند و از طرفی تاکنون مرسوم 
نبوده، یکی دیگر از اهداف برگزاری این نمایشگاه به شمار می رود تا مردم از آثار 
و کاالهای سنتی ایرانی و اسامی به خصوص آثار مرتبط با حرم مطهر رضوی و 

هنری در زندگی خود بهره مند شوند.
وی افزود: خوشبختانه این ساختار شکنی توسط شرکت صنایع خاق رضوی 
انجام شــده و ثابت کرده است این قابلیت در هنر ایرانی اسامی وجود دارد 
که هنر اصیل اسامی ایرانی، دستمایه طراحی محتوا و طراحی هنری اسباب 

زندگی امروز شود.
عصار با بیان اینکه چنانچه این فرهنگ توســط سایر عناصر تأثیرگذار در بازار 
تجارت و فعاالن مجامع هنری و فرهنگی گسترش پیدا کند، در آینده ای نزدیک 
تبدیل به ســبک زندگی اسامی ایرانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: در صورت 
تحقق این مهم همچنین شاهد خواهیم بود که مردم به جای اقبال نشان دادن 
به طرح کاالهای خارجی، از تولیدکنندگان داخلی و طرح های ایرانی اســامی 

استقبال می کنند.
عضو اجرایی نمایشگاه تخصصی بازارسازی فرهنگی ایکال تأکید کرد: ورود هنر 
اســامی ایرانی به عرصه تجارت و ســبک زندگی ایرانی ها، به نوبه خود یکی از 

مصادیق تولید ملی بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقاب به شمار می رود.

رونق تولید
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 شماره نام پالکردیف
 مستثنیات  مشرقمغربجنوبشمالشهرستانبخشپالک

به هکتار
 منابع ملی  

به هکتار
 مساحت کل

به هکتار

93,18141892,46731985,6487زو میالن- رود خانه خواجه بیگدربند- سنقز-کوربلبلندیهای قره قاتخط الراس کوه دویالقدرگز2167سنقز1

اراضی پالک 15 مکررنوروز بیک  و اراضی پالک 16و با خرز 1514سرناباد 2
17- اصلی سلطان آباد و سید آباد 

اراضی پالک 12 و 322 اصلی کوالب و چهل کوالب و 
اراضی پالک 14 - اصلی آویان و اراضی پالک 52 - اصلی 

چشمه نگار و کال ریوسک

اراضی پالک 49 و 50 - اصلی ساریان سفلی و علیا و 
کال ریوسک

اراضی پالک 109 مکررگزی و پالک 112 اصلی 
300783,83511083,8351سیر زار و پالک 7 - اصلی برنقری

01565,16781565,1678محدود به اراضی 130 اصلی آبجه محدود  به پالک 89 اصلی تنگل قلعه محدود به پالک 89 اصلی تنگل قلعه پالک 89 اصلی تنگل قلعه و 130اصلی آبجه با خرز 8414سیه خوردو 3

225   قسمتی از قندشتن4
تربت یک اربعهاصلی 

حیدریه 
اراضی همایون پالک 230-اصلی و اراضی بهارستان 

پالک 205 -اصلی 
مرز محدوده  قانونی شهر تربت حیدریه و اراضی ده پائین 

پالک 239 - اصلی و اراضی دهنو 240 -اصلی 
اراضی بهارمشک پالک 220- اصلی و اراضی استقر پالک 

218 - اصلی 

اراضی بنی پالک 229- اصلی و اراضی آغویه 
پالک 228 - اصلی و اراضی دیز قند پالک 

231 -اصلی 
399,6033156,5589556,1622

اراضی نا جویک پالک 93اصلی و قاسم آباد پالک 91 اراضی فایند ر پالک 86 اصلی خواف906انجیریک 5
اراضی باجنان پالک 180  اصلی و پالک صبریز اراضی لمسو  پالک 89 اصلی اصلی و بر اکوه پالک 88 اصلی 

17022,79362045,64652068,4401 اصلی حوز ه تایباد 

محدود به اراضی پالک 96 اصلی دهنو و پالک 93 خواف956بید پارسی 6
محدود به اراضی پالک 97 اصلی بویک و پالک 94 محدود به اراضی پالک 98 اصلی الج اصلی ناجویک 

95,66442021,60212117,2665محدود به پالک 181 اصلی شیزن حوزه تایباد اصلی بونجک و پالک 93 اصلی نا جویک 

شش تربت 153نوو)احمد آباد(7
38,3479133,2936171,6415محدود به کال و اراضی پالک 36 اصلی دشت اراضی پالک 36 - اصلی دشت اراضی پالک 249- اصلی چاه سرخ اراضی پالک 125- اصلی موسوم به کالته قلی خوافحیدریه 

اراضی پالک پالک 99 اصلی ینگ - اراضی پالک 100 اراضی فاقد پالک اصلی مراتع نیگ خوشاب 1018هندو دره 8
201,924347,6914249,6157اراضی پالک 102 اصلی کالته خرطیاراضی پالک 96 اصلی دهنو اصلی ینگیچه 

50,167664,5389114,7065اراضی پالک 106 اصلی سرخ زاری اراضی پالک 101 اصلی هندودره اراضی پالک 99 اصلی ینگ اراضی فا قد پالک اصلی مراتع ینگ خوشاب 1028کالته  خرطی 9

102,869936,1476139,0175اراضی پالک 103 اصلی ولی کرمان اراضی پالک 102  اصلی کالته خرطی اراضی پالک 99 اصلی ینگ و اراضی پالک 238 عاشق باالاراضی فاقد پالک اصلی مراتع نیگ خوشاب 1068سرخ زاری 10

قبرستان کیخسرو -تپه های خونی محدود است به خوشاب 1335اراضی کیخسرو11
اراضی پالک 130 اصلی فضل آباد و متداخله ها

کالچه کیقباد -جاده کیخسرو محدود است به مزرعه حسینی 
و اراضی پالک 130 اصلی فضل آباد و متداخله ها

جاده قدیم سبزوار - قوچان محدود است به اراضی 
پالک 130 اصلی فضل آباد و متداخله ها

کال شور محدود به مزرعه کیخسرو بچه و 
135,75072,1359137,8866اراضی پالک 130اصلی فضل آباد و متداخله ها

اراضی پالک 177 اصلی رودخانه یاماراضی پالک 228 اصلی  عباس آباد خوشاب 1837کوشک 12
 اراضی فاقدپالک دیمه زار عمومی عباس آباد -اراضی 

پالک 73 اصلی و فاقدپالک آبگرم)بابالنگر(-اراضی پالک 
177 اصلی رودخانه یام

اراضی پالک 177 اصلی رودخانه یام-اراضی 
304,58531019,57211324,1574پالک 149 اصلی زهان نیشابور

 اراضی صفی آباد) ریگ بین  صفی آباد و حجت خوشاب 2595حجت آباد 13
اراضی داشخانه -اراضی برقبانآباد( قره چه بایر)قره جبایر(

 اراضی رحمت آباد )هرده(-اراضی دیمه زار شم 
آباد)کوه دو برارک(منتهی به بند غالمحسین-اراضی 

شیرخان-دیمه سارات چاهه

برج ولی  اراضی رباط جز-سنگر بغو-اراضی 
2584,23623704,29806288,5342دهنه شور

کال پیر حدفاصل اراضی پالک 169 اصلی عقربی و خوشاب 3197پیر چشمه 14
354 اصلی امان آباد 

تپه های کمر سیاه حد فاصل اراضی فاقد پالک اصلی 
جمال آباد 

کال پیرو تپه های کمر زرد محدود است به اراضی پالک 
166 اصلی دهنه شور 

خانه خرابه و تپه های کمر سیاه محدود است به 
19,5168301,5647321,0815اراضی پالک 165 اصلی آبروان 

فاقد چشمه حسن 15
22,5738511,6818534,2556اراضی پالک 239 اصلی گرماب اراضی پالک 96 اصلی دهنو اراضی فاقد پالک اصلی مراتع ینگ مرز سیاسی استان خراسان شمالی خوشاب 8پالک 

فاقد مراتع ینگ 16
اراضی پالک 106 اصلی سرخ زاری - اراضی پالک 102 اراضی فاقد پالک اصلی چشمه حسن خوشاب 8پالک 

اراضی فاقد پالک اصلی چشمه حسن - اراضی اراضی پالک 96 اصلی دهنو اصلی کالته خرطی - اراضی پالک 101 اصلی هندودره 
0266,1642266,1642پالک 103 اصلی ولی کرمان 

اراضی پالک 2 اصلی کالته اهو و پالک 6  اصلی رشتخوار13سنگان 17
اراضی پالک 76 اصلی و فاقد شماره ملک آباد و مراتع اراضی پالک 34 اصلی عباس آباد فرامیشان مرشد آباد 

مجاور -اراضی پالک 65- اصلی محمد آباد آستانه 
اراضی پالک 35 - اصلی عباس آباد عمیدی و 

1724,792898,73331823,5261پالک 39- اصلی عباس  آبادکهنه  

نور آباد 18

 ا 36 
اصلی به 
استثنای 
2 فرعی 

390,696395,0685485,7648کال شور محدود به مزرعه کال شور شاه جوی بلندآب عبد آباد - کال شور پالک 40 - اصلی موسوم به باسفر رشتخوار3

 پالک 192- اصلی  موسوم به برا کوه - شمال غربی رشتخوار1003سر حوض 19
پالک 99 - اصلی موسوم به پاچنار 

 پالک 192- اصلی موسوم به براکوه - جنوب غربی پالک 
101 - موسوم به میانده 

پالک 101 - اصلی موسوم به میانده - پالک 102 اصلی 
45,793352,154297,9475پالک 192 - اصلی موسوم به بر اکوه موسوم به سر شور آب 

پالک 130 - اصلی موسوم به فاردق و 143 اصلی موسوم پالک 131- اصلی موسوم به امین آباد سوههرشتخوار1293زرغری20
به ملکت

پالک 82- اصلی موسوم به عشرت آباد و 144 اصلی 
1033,8009648,80071682,6016پالک 128 - اصلی موسوم به سعادت آباد موسوم به نوغاب 

813,26710,9825814,2496پالک 5 اصلی قلعه نو دهراز - محدوده شهرپالک 7 اصلی کالته آقازاده - پالک 8 اصلی ابارشپالک 231 اصلی کالته دولت پالک 6 اصلی کلوت - پالک 7 اصلی آقازاده سبزوار 33کالته سیفر21

اراضی پالک 101 اصلی موسوم به بر تیغ- اراضی پالک اراضی پالک 48 اصلی موسوم به سبهسبزوار 618شیر بر 22
8,9746869,6184878,5930اراضی پالک 101 اصلی بر تیغ اراضی پالک 56 اصلی موسوم به گلستان 102 اصلی کاسف

اراضی پالک 27 اصلی سلیم آباد - اراضی پالک 28 اصلی اراضی پالک 132 اصلی تک سرخ سبزوار 13111سرخوان 23
چشمه چنار 

اراضی پالک 132  اصلی تک سرخ - اراضی پالک 28 
اصلی چشمه چنار 

اراضی پالک 130 اصلی بنک کاشمر - اراضی 
88,7601301,3857390,1458پالک 15 اصلی دهنو 

اراضی پالک 18 اصلی موسوم به ابارش اراضی پالک 7 اصلی موسوم به کالته آقا زاده اراضی پالک 29  اصلی موسوم به سدیدسبزوار 4203فرزی24
اراضی پالک 6 اصلی موسوم به کلوت - اراضی 

پالک 7 اصلی کالته آقا زاده - اراضی 168 
فرعی از 29 اصلی سدید

122,9987100,9554223,9541

اراضی مربوط به سند مالکیت مسکن و شهرسازی به شماره اراضی پالک یک اصلی موسوم به قزسبزوار 53 اصلی جوزار25
501 فرعی 

اراضی پالک های یک اصلی موسوم به قزو 4 و 27 اصلی 
موسوم به کال قز

اراضی پالک 168 فرعی از 29 اصلی موسوم 
به سدید متعلق به مسکن و شهر سازی و اراضی 

پالک یک اصلی قز 
68,3500552,8707621,2207

26
مراتع مجاور روشن 
آباد ،پیچک و قلعه 

میدان 

فاقد 
اراضی پالک 30اصلی کالته تیر کمان - دیمسارات روشن اراضی پالک 1 اصلی قلعه میدان سبزوار 11پالک 

آباد فاقد پالک
اراضی پالک 8 اصلی علی تپه - پالک 30 اصلی کالته 

195,05451173,70131368,7558اراضی پالک 2 اصلی پیچکتیرکمان

مراتع و دیمسارات 27
جنوب کال شور 

فاقد 
سبزوار 3پالک 

اراضی پالک 180 اصلی موسوم به نزل آباد و 181 
اصلی موسو م به کالغ ور  و182 اصلی موسوم به زید 

آباد و 183 اصلی جلین بزرگ 
28,8706376,0195404,8901اراضی فاقد پالک دیم سارات جلین اراضی پالک 205 موسوم به علی آباد شور اراضی پالک 204 اصلی به شیر احمد 

طرقبه 3846کالته شیخ حسنعلی 28
19,726851,308171,0349اراضی کالته ذوالفقار پالک374-اصلیاراضی نقندر پالک66-اصلیاراضی سرزاب علیا و سفلی پالک71 و 72-اصلیجاده آسفالته نقندرشاندیز 

گور حاجی29

-1451
فرعی از 

-182
اصلی

طرقبه 6
157,1439179,1549336,2988کالسرتختپشته بالندرهزارجبلشاندیز 

اراضی کالته خونی پالک 53 اصلی و کالته یعقوب پالک اراضی میاندهی پالک 43 اصلی اراضی فرهاد گرد پالک 335فریمان 5 رخ 292آق کمر علیا 30
55 اصلی 

اراضی آق کمرسفلی 291 اصلی و سردشت 
490,47241283,23751773,7099پالک 293 اصلی و کالته لوخی پالک 52 اصلی 

15,0361369,3847383,4208اراضی مرتعیاراضی مرتعیاراضی مرتعیاراضی بازوبند و توزنده جانفیروزه 4211 اصلی دورباطی 31

فاقد مجاور قره قوچی32
اراضی پالک 75 سیاه باال و پالک 231 دوشاخ و فیروزه 8پالک 

99,8450254,6540354,4990اراضی پالک 131 قره قوچیاراضی پالک 231 دوشاخ وسی سر اراضی پالک 208 معدن نمک عمارلو سی سر 

نیشابور857رستم آباد 33
اراضی پالک 86 - اصلی تبریزآباد - اراضی پالک 
379 دشت صفی آباد - اراضی پالک 77- اصلی 

ینگجه

اراضی پالک 89- اصلی خواجه آباد - اراضی پالک 383 
اراضی پالک 87 - اصلی نیستانک- اراضی 89 اراضی پالک 77ینگجه دیمزار نومیری- اراضی پالک 331- اصلی آقداش 

70,21570,563170,7788اصلی خواجه آباد 

اراضی پالک 149- اصلی زهان -اراضی پالک نیشابور1557شور چشمه 34
141-اصلی میر آباد -طالبی

اراضی پالک 140 - اصلی گلبین و اراضی153- اصلی 
سرمه کاریز و اراضی 152- اصلی قره چشمه 

اراضی پالک 154- اصلی ساره النگ و اراضی پالک 
149 - اصلی زهان 

اراضی پالک 141- اصلی میر آباد وطالبی-
86,068224,4445110,5127اراضی پالک 140-اصلی گلبین 

فاقد دیمه زار الوان35
44,19373,178247,3719اراضی پالک 249- اصلی جنوب اردمهاراضی پالک 56-اصلی صبر آباد ودیمه زار اراضی پالک 57-اصلی الواناراضی پالک 70-اصلی اردمه نیشابور13شماره

اراضی پالک 189 اصلی چاه هیزمی - کال شور رود نیشابور 7 کاشمر 158حاجی آباد 36
تا تقاطع کال عطائیه 

اراضی پالک 157 اصلی عطائیه - جاده عمومی دهنه 
گرگاب به مشهد 

اراضی  پالک 189 - اصل چاه  هیزمی- اراضی پالک 
447 اصل عطائیه -کال صحن 

اراضی پالک 181- اصلی چاه نسر - کال 
160,9097644,6420805,5517شور رود 

گچ دره و چشمه 37
مرجان 

فاقد 
اراضی پالک 82- اصلی بینالود - اراضی فاقد شماره نیشابور 5پالک 

اراضی پالک 25 اصلی بشر آباد - اراضی پالک فاقد اراضی پالک 27 - اصلی غاره شیخ ترشی
1,784672,8704674,6544اراضی پالک 28 - اصلی رودشماره  قره چقیل
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روزنامـه صبـح ایـران

 شهدا، شاخص مسیر سعادت در دنیا و آخرت هستند   حوزه: حجت االسالم  علیرضا پناهیان در هفتمین یادواره 140 شهید روحانی استان کرمان با بیان اینکه باید سیره  شهدا در دانشگاه ها تدریس 
شود، گفت: مؤمنان در مسیر رشد معنوی مراحل مختلفی را طی می کنند؛ برخی افراد مؤمن تر هستند و به یقین رسیده اند و معموالً جز خواص و افرادی که می خواهند به شهادت برسند، بسیاری از افراد به دنبال 

درک مفاهیم نمی روند. شهدا مؤلفه های بی نظیری برای نشان دادن مسیر سعادت در دنیا و آخرت هستند؛ باید راه شهادت باز شود؛ چراکه شهادت طلبی جزو نخستین هدایایی است که شهدا به مؤمنان می دهند. 

 کتاب تأثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی شیعه 
روانه بازار نشر شد

مفتاح: کتاب تأثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی شیعه به قلم محسن صبوری 
فیروزآبادی، از سوی انتشارات آبات قم منتشر شد. در این کتاب تأثیرات قاعده 
تقیه بر بخش های مختلف فقه سیاســی همچون مباحث مشروعیت، مباحث 
سیاست داخلی و مباحث سیاست خارجی، مورد بحث و بررسی قرار داده شده 
اســت. نگارنده این کتاب را در چهار فصل با عنوان های:  مفاهیم و کلیات، تأثیر 
قاعده تقیه بر مشروعیت و حاکمیت، تأثیر قاعده تقیه در حوزه سیاست داخلی 
و تأثیر قاعده تقیه در حوزه سیاست خارجی تدوین کرده است.قاعده تقیه یکی 
از قواعد مهم فقهی اســت که تأثیرات گسترده آن را می توان در ابواب مختلف 

کتاب های فقهی مشاهده نمود .

 انتشار دوازدهمین شماره دوفصلنامه 
»علوم تربیتی از دیدگاه اسالم«

معارف: دوازدهمین شــماره دوفصلنامه علمی ترویجی »علوم تربیتی از دیدگاه 
اسالم« به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق)ع( منتشر شد. عناوین مقاالت این 
شماره بدین قرار اســت: »مبانی و آثار تربیت انسان منظم از منظر فلسفه تعلیم 
و تربیت قرآن بنیان« اثر شــیرین رشــیدی؛ »»مدرسه صالح« کانون تحقق حیات 
طیبه با تأکید بر جامعه محلی« نوشــته مریم برادران و زهرا ســادات نیری پور؛ 
»مرور سیستماتیک عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان با تأکید بر نقش 
مدرسه« نوشته زهرا احمدی زمانی؛ اکرم گودرزی؛ نیکو دیالمه؛ »ظرفیت های برنامه 
درسی در مواجهه با تعلیم آموزه های دینی با الهام از رویکرد زیبایی شناسی« تألیف 
داود طهماسب زاده شیخالر و جمیله علم الهدی؛ »مبانی انسان شناختی پرورش 
جسمانی کودکان در تربیت اسالمی با تأکید بر نقش بازی های فیزیکی« اثر علی 
ستاری و الهام صفرنواده؛ »رویکردی به تولید علم دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی 
و داللت های آن در برنامه درسی آموزش عالی« نوشته اعظم زرقانی؛ »اهداف، اصول 
و روش های تربیت عاطفه »غم و شادی« از منظر صحیفه علویه« اثر سیدحمیدرضا 
علوی، مراد یاری دهنوی و حمیده قطبی نژاد؛ »تفکر مراقبتی از منظر آیات قرآنی« 
نوشته هاجر کوهی اصفهانی و سوسن کشاورز؛ »جایگاه، ساختار و ویژگی های تعلیم 
و تربیت در دوره امپراتوری عثمانی« تالیف سید محمد طیبی، امید مهنی و سینا 
میرشاهی؛ »اشتغال و فرزندپروری بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری« نوشته زهره 
متین و فاطمه وجدانی؛ »درآمدی براصول تربیتی نقد با محوریت رساله حقوق امام 
سجاد)ع(« تالیف فاضله میرغفوریان؛ »رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با 
گرایش به مصرف مواد مخدر« تالیف رسول فیروزی ارنان، سجاد علمردانی صومعه، 

جلیل باباپور خیرالدین و زینب خانجانی.

 بیست و چهارمین شماره دوفصلنامه 
»مطالعات اسالم و روان شناسی« منتشر شد

معارف:  بیست و چهارمین شــماره دوفصلنامه علمی پژوهشی »مطالعات اسالم 
و روان شناســی« به صاحب امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد. عناوین 
مقاالت این شــماره بدین قرار است: »بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه 
اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسالمی« نوشته رضا شریعتی، 
مهدی افخمی اردکانی، حسین حبیبی تبار؛ »ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت  
از زندگی از منظر اسالم و براساس نظریه خیرباوری« نوشته سلمان قاسمی، محمود 
اصفهانیان، عباس پســندیده، علی دالور؛ »پیش بینی »حرمــت خود فرزندان« بر 
اســاس »سبک های فرزند پروری والدین« و »پایبندی مذهبی مادران«« تالیف زهرا 
کاویانی، مسعود جان بزرگی، داود تقوایی؛ »تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس 
منابع اسالمی« نوشته محمدتقی تبیک؛ »بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی 
و سهروردی پیرامون پیشــگیری و درمان حزن دنیوی« اثر عباس بخشنده بالی؛ 
»اثربخشی آموزش »قدرشناسی مبتنی بر قرآن« و زمان بندی آن بر »شادی«، »رضایت 
از زندگی« و »امید« دانش آموزان« نوشته لیال امیری وانانی، غالمرضا نیکراهان، مجید 
صدوقی؛ »مدل علّی رابطه ی بین »مذهب«، »سرسختی روانشناختی«، »دنیاگرایی« و 

»حل مسئله« در سربازان« نوشته محمدحسن مالیی، فریبا یزدخواستی.

احمدی شــیروان   مریم  معارف/   
انقالب اســالمی در امتــداد بعثت پیامبر 
اســالم)ص( رخ داد؛ انقالبــی که مبتنی بر 
آموزه های قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت 
است و در چارچوب مکتب امام خمینی)ره( 
متجلی شــد؛ مکتبی که شاگردان ممتازی 
چون سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی و 
دیگر شــهدای واالمقام را بــه جهان امروز 
معرفی کرد. در این گفت وگو، حجت االسالم 
دکتر محمدجواد رودگر، مدیر گروه عرفان 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی از 
ویژگی هــا و ظرفیت های معنــوی انقالب 
اســالمی و مکتب امام خمینی)ره( برایمان 

می گوید.

 درس آموخته مکتب امام خمینی)ره(
حجت االسالم رودگر در ابتدا و با بیان اینکه 
معنویت گفتمان انقالب اسالمی، معنویت 
مبتنــی بر اســالم ناب اســت، می گوید: 
ایــن معنویت از یک سلســله ویژگی ها و 
خصوصیاتی برخوردار است که انسان های 
معنوی، پویا و پایا، بالنده، انقالبی و جهادی 
را تربیت می کند؛ زیرا این معنویت در عین 
حــال که متقوم به اعتقاد و باور به خدا در 
بُعد اندیشــه ای، ارتباط عمیــق درونی با 
خدا در بُعد گرایشی، عمل و رفتار الهی بر 
اساس انگیزه الهی و قیام هلل در بعد کنشی 
است؛ معنویتی است که منهای عقالنیت، 
عدالت خواهی و عدالت گســتری و منهای 

جامعه گرایی سیاسی نیست.
او اضافه می کند: در مکتب امام خمینی)ره( 
معنویــت، عقالنیــت و عدالــت بــه هم 
پیوند خــورده و نظام واره دیده می شــود. 
انســان معنوی تربیت یافته در مکتب امام 
خمینی)ره( و بر اســاس گفتمان انقالب 
اســالمی، یک انســان معنوی عاقل و در 
عین حال عادل، عدالت خواه و عدالت گستر 
است؛ امثال شهید سلیمانی از این معنویت 
برخوردار شــدند؛ معنویتی کــه آن ها را 
مجاهد، حماسه ساز، عاقل، مدبر و خردگرا، 
عدالت خواه و عدالت گستر تربیت کرد. این 
طور انســان های معنــوی؛ درون گرا، اهل 

خلوت و خلسه نیستند و تنها به ذکر گفتن 
بسنده نمی کنند. آن ها انسان هایی هستند 
که در بطن جامعه و در دل حوادث و وقایع، 

حضور فعال و بالفعل دارند.

 سردار سلیمانی یک انقالبی بصیر، 
عاقل و حکیم بود

دکتر رودگر در پاســخ به این پرسش که 
چطور می توانیم این ظرفیت را در جامعه 
امروز اســتمرار و گسترش دهیم، توضیح 
می دهــد: برای این کار بایــد به گفتمان 
انقالب اســالمی که همــان مکتب امام 
خمینی)ره( و اســتمرار اســتکمال آن به 
وســیله رهبر معظم انقالب است، توجه 
داشته باشــیم. سردار سلیمانی تحولی به 
وجود آورد، همه را تکان داد و به خویشتن 
خویش برگردانــد؛ مانند روحیه ای که در 
دهه های اول انقالب اسالمی، امام)ره( در 
متن جامعه تزریق می کرد و گفتمانی که در 
زمانه کنونی توسط رهبری تعقیب، تثبیت 
و توســعه پیدا می کند.مدیر گروه عرفان 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تصریح 
می کند: اگر به همان بینش ها، گرایش ها، 
کنشــگری ها، منش ها و ارزش هایی که از 
انقالب و نظام مبتنی بر والیت فقیه آمده 
توجه کنیم، می توانیم این راه را اســتمرار 
دهیم. رهبری نیز در این زمینه گفته اند که 
ما همه باید انقالبی باشیم، اما انقالبی عاقل. 

سردار سلیمانی یک انقالبی بصیر، عاقل و 
حکیم بود؛ یعنی جایی که باید حرف می زد 
درســت و عاقالنه حرف می زد، آن جا هم 
که نباید حرف می زد، سکوت می کرد؛ این 
نکته مهمی اســت که باید به آن حقیقت 
برگردیم و گسســت های به وجود آمده را 
پر کنیم.او می افزاید: دیگر اینکه باید روحیه 
ایثــار، ارزش گرایی، روحیــه دفاع مقدس 
و روحیاتی از این قبیل در ما احیا شــود. 
روحیه دعــا، راز و نیاز، تــوکل، صداقت، 
وفاداری، وحدت، همزبانی، همدلی همه از 
آثار معنویتی است که قبالً وجود داشت، 
اما به دلیل خودخواهی ها و خودنگری ها، 
جناح بازی هــا، جریان گرایی هــا، افراط و 
تفریط هــا، جهل و جمود هــا حتی ترس 
درونی که ممکن است خیلی از ما نسبت 
به نظام ســلطه استکباری داشته باشیم و 
مواردی از این قبیل ممکن است کمرنگ 
شده باشــد؛ بنابراین باید انقالب فرهنگی 
معنوی و بازگشت به حقایق صدر انقالب 
اســالمی و روحیه ارزش گرایــی در ما به 

وجود بیاید.

 باید در عمل معنویت را ارتقا دهیم
این استاد حوزه و دانشــگاه به حدیثی از 
امام صادق)ع( نیز اشــاره کــرده و عنوان 
می کند: در ایــن حدیث داریم »کونوا ُدعاَه 
الناِس بَِغیِر اَلِسَنِتُکم«؛ با غیر از زبان، دعوت 

کننده مردم به سوی خوبی باشید. به بیانی 
دیگر باید در عمل این معنویت را در ابعاد 
مختلف، معنویت شخصی، فردی و ارتباط 
با خدا، معنویت خانوادگی ارتباط با خانواده، 
معنویت اجتماعی ارتباط با جامعه، معنویت 
اجتماعی ارتباط با محیط زیست و جهانی 
که در آن زندگی می کنیم، درست و ارتقا 
دهیم. در این صورت حرف زدن، نشستن 
و برخاستن، صبر، ســکوت، قیام، تکذیب 
یا تأیید شخصی، داوری نسبت به دیگران 

و تمــام مســائل از مظاهر معنویت 
اســت. اگر به حرفی کــه می زنیم 
عمل نمی کنیم یــا حتی بر عکس 
آن عمل می کنیــم، هر چه آیات و 
نمی گذارد. تأثیــر  بخوانیم  روایات 

او خاطرنشــان می کند: کارگزاران 
نظام در این راه نقش بسیار مهمی 

دارند. در احادیث و روایات 
هم آمده اســت که »الناس 
علی دیــن ملوکهم«؛ مردم 
بر دین مدیران و حاکمان 
خود هستند و رنگ آن ها را 
می گیرند؛ اگر آن ها گرفتار 
تجمل گرایی، اشرافی گرایی، 
فزون خواهی، خوش گذرانی 
میانه های سیســتم  یا در 
کارگزاری گرفتار اختالس ها 

و امثال آن شوند، مسجد و نماز خواندن و 
کتاب های آموزشی اثر زیادی ندارند.

 دکتــر رودگر در پایان به آیاتی از ســوره 
صف نیز اشــاره کرده و می گوید: در این 
سوره آمده است: »لَِم تَُقولُوَن َما ال تَْفَعُلوَن«؛ 
چرا چیزی می  گویید که انجام نمی دهید 
و تأکید شده است: »َکُبَر َمْقًتا ِعْنَد اهللِ أَْن 
تَُقولُوا َما اَل تَْفَعُلوَن«؛ نزد خدا سخت ناپسند 
است که چیزی را بگویید و انجام ندهید؛ 
سردار سلیمانی این آیه را سرلوحه کار خود 
قرار داده بود. عمل او سبب منقلب شدن 
دل های مردم شد و خودساختگی او سبب 
شد ســردار دل ها لقب بگیرد؛ اگر این طور 
عمل کنیم، معنویت در جامعه گسترش 

پیدا می کند.

بازخوانی ظرفیت های معنوی انقالب اسالمی در گفت وگو با حجت االسالم دکتر رودگر

»شهید سلیمانی« جامعه را به خویشتن خویش برگرداند

انسان تربیت یافته 
در مکتب امام 

خمینی)ره(، یک 
انسان معنوی عاقل 

و در عین حال 
عادل، عدالت خواه و 

عدالت گستر است

بــــــرش

 بندگی با اخالص خدا
 به انسان شخصیت می دهد

جاودان  محمدعلی  آیت اهلل  شبســتان: 
در دیدار با طالب مدرســه علمیه آیت اهلل 
حق شناس گفت: برخی انسان ها در حوادث 
نمی شکنند زیرا جنس شان همچون فوالد 
محکم و قوی شــده اســت؛ انجام عبادات 
و بندگی الهی به همراه خلوص به انســان 
شخصیت می دهد؛ نماز اول وقت و صحیح، 
به انســان شــخصیت می دهد و انسان را 
همچــون فــوالد قوی و محکــم می کند. 
وی بیان کــرد:  تربیت الهی شــامل حال 
کســی می شــود که در ابتدا خود درست 
عمل کرده باشــد؛ انسانی که در اثر تربیت 
الهی محکم و قوی شــود در هیچ شرایطی 
گمراه نمی شود؛ هیچ حادثه ای حاج قاسم 
ســلیمانی را نمی شکســت هرچه بال بر او 
نازل می شد مستحکم تر می شد.این استاد 
حوزه علمیه با استناد به فرمایشی از آیت اهلل 
حق شناس، ابراز کرد: اگر خداوند بنده ای را 
دوست داشته باشد او را در بال غرق می کند؛ 
شهید سلیمانی این مرد بزرگ خود دنبال 
بــال می رفت. در جنــگ ۳۳ روزه خواب و 
خوراک نداشت تا آن را به پیروزی برساند 
هر زمان او را مشاهده می کردیم چشمان او 
از بی خوابی های مکرر قرمز بود. وی با بیان 
اینکه حوادث و بال برای گناهکاران پس از 
مرگ بسیار بیشتر است، ابراز کرد:  سختی 
عذاب آخرت از حوادث و بالیای دنیوی نه 
تنها بسیار سخت تر است بلکه قابل قیاس 
نیست، اگر انســان در دنیا همچون فوالد 
در اثر ســختی و بالها آبدیده شده باشد و 
بر آن صبر کرده باشد از عذاب های آخرت 
به راحتی عبور می کند.آیت اهلل جاودان در 
پایان خاطرنشان کرد: شهید قاسم سلیمانی 
و ابومهــدی المهندس به مــرگ لبخند 
می زدند، اگر اخالق و رفتار انســان خوب 

نباشد مرگ برای او سخت می شود. 

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9164 یکشنبه 29 دی  1398 23 جمادی االول 1441 19 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 

خبر

گفتار

آگهی مفقودی سند مالکیت
نظر به اینکه خانم الهه روح پرور وکالتاً با ارائه برگ های استشهادیه محلی به شماره 
134683 و 134684 مورخه 1398/06/02 و 1398/06/02 که توسط دفتر اسناد 
رس��می ش��ماره 135 تهران گواهی شده، مدعی مفقود ش��دن اصل سند مالکیت 

گردیده، لذا مراتب به شرح ذیل آگهی می گردد:
1- نام و نام خانوادگی مالک: آقای عرفان روح پرور نسبت به 1/5 دانگ مشاع

2- ش��ماره پالک و بخش و محل وقوع ملک: 150688 فرعی از 4476 اصلی واقع 
در بخش هفت ثبتی تهران.

3- خالصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت: جابجایی
4- معامالتی که به حکایت س��وابق ثبتی و اظهار مالک مس��تند به س��ند رسمی: 
یکدانگ و نیم مش��اع از شش��دانگ یکدس��تگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به 
مس��احت 100 مترمربع قطعه س��وم تفکیکی به ش��ماره 150688 فرعی از 4476 
اصلی مفروز و مجزی شده از 35761 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 ثبتی 
ته��ران در تاری��خ 1398/04/14 به نام آقای عرفان روح پرور ثبت و س��ند مالکیت 
به ش��ماره چاپی 0446099 صادر و تسلیم ش��ده است سپس بموجب سند رهنی 
11137- 89/10/30 دفت��ر 734 تهران در رهن بانک آینده قرار گرفته اس��ت که 

نسبت به رهنی مذکور اجرائیه صادر شده است.
5- متذکر می گردد هر ش��خصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده که در 
قسمت چهار ذکر نش��ده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نش��ود این 
اداره المثن��ی س��ند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تس��لیم می نماید. 

آ-9813274 م.الف 19522 شناسه آگهی: 734624
تاریخ چاپ: 98/10/29

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه پیروزی تهران- محمد حسن زارع نژاد

آگهی مفقودی سند مالکیت
نظر به اینکه خانم الهه روح پرور وکالتاً با ارائه برگ های استشهادیه محلی به شماره 
134683 و 134684 مورخه 1398/06/02 و 1398/06/02 که توسط دفتر اسناد 
رس��می ش��ماره 135 تهران گواهی شده، مدعی مفقود ش��دن اصل سند مالکیت 

گردیده، لذا مراتب به شرح ذیل آگهی می گردد:
1- نام و نام خانوادگی مالک: آقای حسین روح پرور نسبت به 1/5 دانگ مشاع

2- ش��ماره پالک و بخش و محل وقوع ملک: 150688 فرعی از 4476 اصلی واقع 
در بخش هفت ثبتی تهران.

3- خالصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت: جابجایی
4- معامالتی که به حکایت س��وابق ثبتی و اظهار مالک مس��تند به س��ند رسمی: 
یکدانگ و نیم مش��اع از شش��دانگ یکدس��تگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به 
مس��احت 100 مترمربع قطعه س��وم تفکیکی به ش��ماره 150688 فرعی از 4476 
اصلی مفروز و مجزی شده از 35761 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 ثبتی 
تهران در تاریخ 1389/04/14 به نام آقای حس��ین روح پرور ثبت و س��ند مالکیت 
به ش��ماره چاپی 0425845 صادر و تس��لیم شده است سپس بموجب سند رهنی 
11137- 89/10/30 دفت��ر 734 تهران در رهن بانک آینده قرار گرفته اس��ت که 

نسبت به رهنی مذکور اجرائیه صادر شده است.
5- متذکر می گردد هر ش��خصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده که در 
قسمت چهار ذکر نش��ده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نش��ود این 
اداره المثن��ی س��ند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تس��لیم می نماید. 

آ-9813275 م.الف 19523   شناسه آگهی: 734636  تاریخ چاپ: 98/10/29
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه پیروزی تهران- محمد حسن زارع نژاد

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوس��یله به آقای سیدمهدی موس��وی فرزند هادی شماره ملی 2161742299 
متعهد پرونده اجرایی کالس��ه 9805604 ساکن نش��انی تهران- تهرانپارس قنات 
کوثر ابالغ میشود که آقای مهفام نجاتی به استناد چک شماره 957465- 95/8/20 
جهت وصول موضوع الزم االجرا مبلغ یک میلیارد ریال علیه شما اجرائیه در اجرای 
قائم ش��هر صادر و تشکیل ش��ده س��پس به این اداره اعطا نیابت گردیده و پرونده 
بکالس��ه فوق در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/10/9 مأمور ابالغ 
اداره پس��ت محل اقامت شما به شرح متن س��ند و نشانی اعالمی شناخته نشده و 

ابالغ میسر نشده لذا به تقاضای بستانکار وارده بشماره 23711- 98/10/24 و طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ اجرائیه محسوب است 
چنانچه ظرف ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت. آ-9813276 م.الف 19524 شناسه آگهی:734638
تاریخ چاپ: 98/10/29

رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران- احمدیان
رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران- محمد احمدیان کلجه

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مکرم کشاورز محمدیان برابر وکالت نامه شماره 25023 مورخ 92/03/12 دفترخانه 
493 تهران و تأییدیه آن به ش��ماره 139885652607000220 مورخ 1398/10/08 

دفترخانه مربوطه از آقای احمد نجفی قلعه
با تس��لیم دو برگ استش��هادیه محلی مصدق ک��ه تحت ش��ماره 17663 و 17664 
م��ورخ 98/09/12 دفتر اس��ناد رس��می 548 به تهران و برگ تقاضای وارده بش��ماره 
1023031097 مورخ 98/09/12 مدعی فقدان س��ند مالکیت یک س��هم از دویست 
س��هم مش��اع از شش دانگ یک قطعه زمین ملی شده به مساحت دو میلیون یکصد و 
شصت و سه هزار و نهصد و هشتاد مترمربع پالک ثبتی 825 فرعی از 121 اصلی واقع 
در مرادآباد بخش یازده تهران انتقالی از ش��رکت جهاد تحقیقات مجد به موجب سند 
ش��ماره 1186 م��ورخ 77/08/11 دفترخانه 493 تهران که ذیل صفحه 530 دفتر 31 
ثبت 17065 شماره چاپی 511751 الف 75 به نام آقای احمد نجفی قلعه ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است سپس وی به علت اسباب کشی سند مالکیت خود 
را مفقود نموده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب باستناد 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد. آ-9813278 م.الف 19525 شناسه آگهی: 734644
تاریخ چاپ: 98/10/29

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران- سید سعید ناصری، خلیل امینی

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به محمد- صغرا- مهدی همگی علمی ورثه محمد حسین علمی به نشانی: 
خ قزوین چهارراه عس��کری ک الله گ��ون پ 12 بعالوه 1 ابالغ می گردد: خانم صفوره 
تارودیان به استناد س��ند ازدواج شماره 2914 دفتر ازدواج شماره 802 شبستر جهت 
وصول 150 س��که آزادی عدد سکه طالی یک بهار آزادی علیه شما مبادرت به صدور 
اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9804890 در این اداره تش��کیل شده و در 
جریان است. لذا با توجه به اینکه ابالغ اجرائیه به شما در آدرس متن سند میسر نشده، 
مراتب از طریق درج در روزنامه به ش��ما ابالغ میگردد مقتضی است حداکثر ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید در غیر اینصورت 
عملیات اجرائی علیه ش��ما ادامه خواهد یافت. آ-9813279 م.الف 19526  شناس��ه 

آگهی: 734651       تاریخ چاپ: 98/10/29
رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی- احمدیان

رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران- محمد احمدیان کلجه

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س��یداکبر میراحمدی بموجب درخواس��ت وارده ش��ماره 1147029427 مورخ 
98/8/27 با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی بعلت جابجایی با تسلیم 
دو برگ استش��هادیه محلی گواهی امضاء ش��ده ذیل ش��ماره 26804 مورخ 98/8/22 
دفترخانه 52 رباط کریم تقاضای صدور المثنی س��ند مالکیت شش��دانگ یکدستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه همکف بمساحت 169/72 مترمربع، قطعه 1 تفکیکی به پالک 
ثبتی 3292 فرعی 2111- اصلی مجزی و مفروز از 71 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش 10 تهران بانضمام ششدانگ پارکینگ شماره 5 تفکیکی بمساحت 11 مترمربع 
واقع در س��مت شرقی زیرزمین اول و انباری قطعه 5 بمساحت 6/12 مترمربع واقع در 
سمت جنوبی زیرزمین اول که ذیل ثبت 31135 صفحه 154 دفتر 106 امالک امالک 
بنام آقای س��یداکبر میراحمدی ثبت و تحت چاپی ش��ماره 138515 صادر و تسلیم 
گردیده و برابر س��ند رهنی 45202 مورخ 93/5/2 دفتر 13 ش��هر ری در رهن بانک 
تجارت می باش��د را نموده اس��ت لذا مراتب در اجرای م��اده 120 آئین نامه قانون ثبت 
آگهی می گردد تا هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامل��ه کرده و نام وی در این 
آگهی قید نشده است و یا مدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد می بایست 

ظ��رف 10 روز از تاریخ این آگهی به ثبت مح��ل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید که در صورت ارائه سند مالکیت پس از 
تنظیم صورتمجلس اصل س��ند به دارنده آن اعاده و از ادامه عملیات ثبتی جلوگیری 
بعمل خواهد آمد، بدیهی است در صورتیکه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد و یا 
اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله تسلیم شود اداره ثبت المثنی سند مالکیت 
را مطابق قانون و مقررات صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد نمود. آ-9813280م.الف 

19527 شناسه آگهی:734652
تاریخ چاپ: 98/10/29

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیبادشت- محمد نخعی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر باینکه وراث آقای عباس مس��تعلی تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نسبت به 
پالک 4476/10805/ را نموده مش��خص ش��د که اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین بشماره 10805 فرعی از 4476 اصلی مفروز از 5709 فرعی قطعه 170 بمساحت 
107 مترمربع در صفحات 421 و 285 دفاتر 485 و 481 بنام هاش��م سیدحس��ن و 
جالل حس��ینی بش��ماره چاپی 549749 و 547732 صادر و مع الواس��طه برابر سند 
قطعی 25025 دفتر 96 تهران به نامبرده واگذار ش��ده اس��ت سپس پالک مزبور برابر 
صورتمجلس 520- 9/4/86 به چهار دس��تگاه آپارتمان و دو واحد پارکینگ تفکیک و 
قطعات اول و دوم واگذار شده است و وراث تقاضای سند نسبت به دو قطعه دیگر و دو 
واحد پارکینگ را نموده اند با ارائه دو برگ استشهادیه که بامضاء شهود رسیده است و 
ذیل آن طی ش��ماره 24912 مورخ 98/9/3 توسط دفترخانه 359 تهران گواهی امضاء 
گردیده و اعالم نموده اند که اصل سند مالکیت به علت نامعلوم مفقود گردیده است لذا 
مراتب باس��تناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالکیت اقدام نماید بدیهی اس��ت در این صورت پس از تنظیم صورت 
مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سند مالکیت 
منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و 
عدم هرگونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود. 

آ-9813283 م.الف 19529  شناسه آگهی: 734674    تاریخ چاپ: 98/10/29
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران- غالمرضا غضنفری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم منصوره المیری و هادی المیری اصالتاً مالک ششدانگ دانگ یک دستگاه آپارتمان 
قطعه ششم واقع در جنوب شرقی طبقه سوم بمساحت 72/40 مترمربع به پالک ثبتی 
537508 فرع��ی از 4476 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 53878 فرعی از اصلی 
مذکور که مقدار 3/15 متر آن بالکن است واقع در بخش هفت تهران بانضمام ششدانگ 
یک واحد پارکینگ به مس��احت 10/27 مترمربع واقع در س��مت ش��مال غربی همکف 
ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 139820301054022299 به ش��ماره چاپی 025877 به 
نام محمدرضا کرمی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردد سپس بموجب سند قطعی 
156887 م��ورخ 1398/7/8 دفترخانه 107 تهران مقدار دو دانگ به منصوره المیری و 
چه��ار دانگ به هادی المیری منتقل گردید نامبردگان با ارائه دو برگ استش��هادیه که 
بامضاء ش��هود رسیده است و ذیل آن طی ش��ماره 607590 مورخ 1398/9/19 توسط 
دفترخانه 107 تهران گواهی امضاء گردید مدعی اس��ت که اصل س��ند مالکیت به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده 
لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کس��ی مدعی انجام معامله نس��بت به آن و یا در اختیار داش��تن سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت 
مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سند مالکیت 
منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و 
عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود. 

آ-9813284م.الف 19530 شناسه آگهی: 734676  تاریخ چاپ: 98/10/29
رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران- غضنفری

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوس��یله به آقای علی باقری به نش��انی تهران مسیل جاجرود خیابان معنوی نبش 
کوچه زارع پالک 94 واحد 6 ابالغ می ش��ود خانم ساجده سادات هاشمی مقدم جهت 
وصول تعداد 200 عدد سکه طالی بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی به موجب سند 
ازدواج ش��ماره 9515- 94/7/10 دفتر ازدواج ش��ماره 95 تهران علیه شما مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9804005 در این اداره تشکیل شده و 

طبق گزارش مأمور مربوطه آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده است و بستانکار هم 
نتوانسته شما را معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد 
لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه 
ظرف 20 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننماید عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت. آ-9813285 م.الف 19531 
شناسه آگهی:734677
تاریخ چاپ: 98/10/29

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای هادی غف��اری برابر تقاض��ای وارده ش��ماره 139885601025034527 مورخ 
1398/10/1 با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق ذیل شماره 9611 مورخ 1398/10/01 

دفترخانه اسناد رسمی شماره 1003 تهران با اعالم این که:
س��ند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت شمالغربی طبقه 
4 قطعه 10 تحت بمس��احت 65/57 مترمربع که 1/8 مترمربع آن بالکن است شماره 
7391 فرعی از 6713- اصلی واقع در بخش 2 تهران ذیل ثبت 411976 صفحه 137 
دفتر 2717- امالک و تحت ش��ماره س��ریال چاپی 014912 به نام آقای سیدمهدی 

نصیری کاشان ثبت، صادر و تسلیم گردیده است.
بعد طبق سند قطعی شماره 78182 مورخ 1396/10/5 دفترخانه اسناد رسمی 277 

تهران به آقای هادی غفاری منتقل شد/
بعد طبق س��ند رهنی شماره 78183 مورخ 1396/10/5 دفترخانه اسناد رسمی 277 

تهران در رهن بانک مسکن قرار گرفت
مدعی گردیده که اصل س��ند مالکیت به علت اینکه در دفترخانه اس��ناد رسمی 277 
تهران مفقود گردیده است طی درخواست وارده فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
پالک مذکور را نموده است و در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت )مصوب 
8/11/80( مراتب در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 10 روز 
پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این منطقه واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی )یوسف آباد( نبش خیابان هفتاد 
پالک 476 تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم 
وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود طبق 
مقررات المثنی س��ند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد. آ-9813286 م.الف 19532 

شناسه آگهی:734679
تاریخ چاپ: 98/10/29

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک- اردشیر شهمیرزادی

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای محمد قدیمی به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال در پرونده کالسه 386 مزایده، 
پالک ثبتی شماره 71 فرعی از 31 اصلی بخش 12 مشهد به نشانی 45 کیلومتری جاده سرخس سمت 
راس��ت 8 کیلومتر جاده آسفالته به سمت جنوب روستای سلیمانی کوچه نانوایی کوچه دهیاری دارای 
عرصه به مس��احت حدود 441/81 مترمربع و اعیان به مس��احت حدود 122 مترمربع شامل یک طبقه 
همکف با سیستم نیم اسکلت و با سقف طاق ضربی و فاقد پایان کار و ساختمان دارای هال و پذیرایی 
و دو خواب میباشد و آشپزخانه سرامیک و کابینت ها با درب های ام دی اف و بدنه فلز میباشد و دارای 
آب و برق و گاز و پشت بام ایزوگام توقیف گردیده و به مبلغ 823/620/000 ریال ارزیابی گردیده است 
که در تاریخ 98/11/26 ساعت 9 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی 
وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش 

خواهد شد. قیمت پایه 823/620/000 ریال می باشد. آ- 9813220
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاند سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860326009000278 مورخه 1398/6/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زینب جلیلی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 1272 صادره ازفامنین به 
ش��ماره ملی 5029944834  صادره از فامنین درششدانگ یک باب خانه به مساحت دویست وشصت 
وشش متر مربع وهفتاد وسه صدم مترمربع قسمتی از پالک 104 اصلی واقع در بخش پنج  همدان اراضی 
فامنین  خریداري از مالک رسمي آقای سید عباس مصطفوی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود درصورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فامنین  تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 300(آ-9813295
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/11/14

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین -  رضا بیات



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r هیچ مسکن مهری را بدون امکانات تحویل نمی دهیم
تسنیم: معاون وزیر راه با تأکید بر اینکه 
»هیچ مســکن مهری را بدون امکانات 
تحویل متقاضیــان نمی دهیم«، گفت: 
بعضی واحدها با اصرار متقاضیان  بدون 

یکی از امکانات تحویل می شود. 
حبیــب اهلل طاهرخانی  اظهــار کرد: به 
شــرکت های عمران شــهرهای جدید 
کشــور تأکید کرده ایم به  هیچ عنوان واحد بدون امکانات را به متقاضیان تحویل 
ندهند مگر اینکه متقاضی درخواست  تحویل واحد خود را داشته باشد که در این 

صورت برای فروش اقساطی به بانک معرفی می شود.
 اما درمجموع هیچ  کدام از شرکت های عمران اجازه تحویل واحدهای مسکن مهر 
بدون حتی یکی از امکانات )برق، گاز، آب و...( را ندارند، چنانچه مواردی مشاهده 

شود با آن برخورد می شود.

امنیت غذایی شوخی بردار نیست
نــود اقتصادی: عباس کشــاورز، سرپرســت وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
امنیت غذایی خط قرمز در کشــور ماست و کسی نباید به آن کم توجهی کند و 
اســمش هم امنیت است و تأمین غذا نیست. در انگلیسی هم به آن نمی گویند 
Food supply بلکه می گویند Food security، بنابراین توصیه ما این است 
کسی با امنیت غذایی کشور شوخی نکند و قطعاً نظام اجازه چنین کاری را به هیچ 
کسی نخواهد داد. گاهاً برخی نظریه پردازان مطرح می کنند تولید نکنیم یا وارد 
کنیم که این ها باید دســت از این صحبت ها بردارند.ما اگر می خواهیم از تولید 
داخــل حمایت کنیم، باید به کاالی آماده مصرف و یا همان کاالی نهایی، یارانه 

تزریق نشود. در همه جای دنیا هم همین  طور است.

عبور شاخص بورس از اَبَر کانال ۴۰۰ هزار واحد  
بورس نیوز: شاخص بورس دیروز بازار سرمایه به راحتی ارتفاع ۴۰۰ هزار واحد 
را تســخیر کرد.  براساس این گزارش، تاکنون یک میلیارد و 583میلیون سهم و 
حق تقدم به  ارزش 6۰1میلیارد تومان در 11۴هزار نوبت دادوستد شده و شاخص 
بورس با رشــد 6هزار و 6۰9واحدی تا این لحظه در ارتفاع ۴۰6هزار و 681واحد 
قرار گرفته است.بیشــترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام نیز تاکنون نام 

نمادهای مخابرات ایران، بانک ملت و گروه مپنا ثبت شده است.

 سطح آالیندگی با تولید خودروهای یورو5 
یکباره کاهش نمی یابد 

فارس: امین اهلل کرمان پور، عضو انجمن قطعه ســازان با اشــاره به اجباری شدن 
اســتاندارد یورو5 در خودروهای داخلی از ابتدای ســال آینده، گفت: با توجه به 
تردد خودروهای فرسوده در کشور نباید انتظار داشت با ارتقای استاندارد خودروها، 
سطح آالیندگی یکباره کاهش یابد. وی با بیان اینکه رعایت استاندارد یورو5  در 
خودروهای داخلی از ابتدای سال آینده اجباری می شود، گفت: در کشور 3۰ میلیون 
دستگاه خودرو در حال تردد داریم که 5 تا 6 درصد آن ها کاربراتوری هستند و اگر 
از رده مصرف خارج شوند، تأثیر قابل توجهی در کاهش آالیندگی خواهند داشت. 

ایجاد تعاونی های جوانان کلید خورد
مهــر: وزرای تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانــان تفاهم نامه ایجاد 
تعاونی های جوانان را امضا کردند. مراســم امضای تفاهم نامه ایجاد تعاونی های 
جوانان )شــنبه ۲8 دی ماه( بــا حضور محمد شــریعتمداری، وزیرتعاون،کار و 

رفاه اجتماعی و همچنین وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در قالب این تفاهم نامه که به میزبانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شــد، تأمین 
اعتبار از محل منابع این وزارتخانه و همچنین تأمین 1۰۰ میلیارد تومان از محل 

بانک توسعه تعاون، برای ایجاد تعاونی های جوانان تخصیص می یابد.

 کارگران از دستمزد حداقلی، مرخصی کمتر
 و نبود هیئت حل اختالف در مناطق آزادگالیه دارند

منطقه آزاد کارگری!
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  ۲5 ســال از خروج 
کارگــران مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از 
شــمول قانون کار می گذرد؛ خروجی که به باور 
فعاالن جامعه کارگری، تبعیضی غیرقابل انکار را 
در مقایسه با سرزمین اصلی برای کارگران در پی 
داشته و وقت پایان دادن به این تبعیض فرارسیده 
است.از ســال 73 تاکنون کارگران مناطق آزاد 
تجاری و ویژه اقتصادی، تحــت عنوان»مقررات 
اشتغال نیروی انســانی در مناطق آزاد« فعالیت 
می کننــد، اما بــه گفته فعــاالن کارگری این 
جداســازی، بی عدالتی را در اشکال گوناگون بر 
پیکره نحیف جامعه کارگری فعال در این مناطق 
وارد آورده است.با توجه به وجود نارضایتی های 
متعدد در جامعه کارگــری، فعاالن این جامعه 
خواستار لغو قانون »مقررات اشتغال نیروی انسانی 
در مناطق آزاد« در قالب طرح و یا الیحه هستند 
شــاید بدینوســیله تبعیض و بی عدالتی حاکم 
بر کارگران ایــن مناطق پس از دو دهه متوقف 
و حداقل های حمایتی برای آنان لحاظ شــود.

صرف نظــر از اینکه گفته می شــود مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در دســتیابی به اهداف تعریف 
شده از قبیل جذب ســرمایه گذاری خارجی و 
توســعه صادرات و اشــتغال، ناموفق بوده اند و 

دولت همچنان به دنبال افــزودن بر تعداد این 
مناطق اســت، کارشناسان حوزه کار، تبعیض ها 
و تهدیدهایــی را از ناحیه ایــن مناطق متوجه 
کارگــران می دانند که خالصــه این تبعیض ها 
و تهدیدها »اســتثمار و نبود امنیت شــغلی و 
صنفــی« برای کارگران فعــال در این مناطق و  

»کارفرماساالری« است.

 ظلم بیشتر به کارگران مناطق آزاد
رئیس کانون عالی شوراهای  اسالمی کار کشور در 
گفت وگو با خبرنگار ما و در تشریح تبعیض های 
حاکم بر کارگــران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
می گوید: کارگران این مناطق مجوز ایجاد تشکل 
صنفی ندارند. با وجود اینکه مقررات اشــتغال 
نیروی انسانی در مناطق آزاد، چنین اجازه ای را 
صادر  و بــر اجرای مقاوله نامه و توصیه نامه های 
ســازمان بین المللی کار مبنی بر ایجاد تشکل 
و فعالیت صنفی و داشــتن حق اعتراض تأکید 
کرده اســت و اصل ۲7 قانون اساســی هم  این 
حق را برای کارگر قائل است.اولیا علی بیگی اضافه 
می کند: اصل سه جانبه گرایی که برای سرزمین 
اصلی بر روابــط کار بین کارگران، کارفرمایان و 
دولت حاکم  است در مناطق آزاد و ویژه نادیده 

گرفته شــده که این  امر قدرت چانه زنی جامعه 
کارگــری را از بین برده اســت. در همین حال 
هیئت های حل اختالف که در سرزمین اصلی بر 
روابط کار حاکم هســتند، در مناطق آزاد و ویژه 
وجود ندارند. به گفته این فعال کارگری پرداخت 
مزد به کارگر براساس حداقل مزد از تبعیض های 
دیگر علیه کارگران مناطق آزاد و ویژه است و با 
اینکه کارفرما در ســرزمین اصلی باید نسبت به 
بیمه تأمین اجتماعی کارگر اقدام کند، در مناطق 
آزاد و ویژه در این خصــوص آزادی عمل دارد، 
ضمن اینکه کارگران  این مناطق 6 روز کمتر از 

سرزمین اصلی، مرخصی ساالنه دارند.

 قوانین کار در مناطق آزاد بی اعتبار است
خبرگزاری مهر هم در گزارشی و به نقل از فعاالن 

کارگری می نویسد: شرکت هایی هستند که مجوز 
تأســیس در مناطق آزاد را بــرای بهره مندی از 
مزایــای این مناطق از جمله موضوع معافیت از 
مالیات دریافت کرده اند، اما حوزه کار و فعالیت 
آن ها خــارج از مناطق آزاد اســت. در مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصادی هیــچ نظارتی بر فعالیت 
شرکت ها و کارگران وجود ندارد و به دلیل ضعف 
نظارتی بسیاری از کارفرمایان به پرداخت حداقل 

دستمزد بسنده می کنند.
تســنیم هم به نقــل ازعلی خدایــی نماینده 
کارگران در شورای عالی کار می نویسد: با وجود  
درخواست نمایندگان کارگران و تأکید وزیرکار 
مبنی بر اینکه ظرف دو هفته جلسه شورای عالی 
کار برای بررسی وضعیت کارگران در مناطق آزاد 
بررسی شود، هنوز جلسه ای تشکیل نشده است.

جاماندگان سهمیه بنزین 
تاکسی های اینترنتی چه کنند؟

فشار دولت برای لغو تحقیق و 
تفحص از سازمان هدفمندی

ایران از شکل گیری ابرتورم 
نجات یافت

می خواهیم به مستأجران با 
نرخ سود 18 درصد وام بدهیم

تسنیم: شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی اظهار کرد: تاکنون 
سه مرحله سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی 
واریز شــده است. وی افزود: از نظر وزارت نفت 
تمامی ســهمیه های درنظر گرفته  شده واریز 
شده و ما در شرکت ملی امکان تشخیص این را 
نداریم که این اطالعات مربوط به چه خودرویی 
اســت و اگر کسی در تاکســی های اینترنتی 
سهمیه خود را نگرفته است، باید این موضوع را 

از شرکت های اینترنتی خودشان پیگیری کند.

فارس: جبار کوچکی نژاد، عضو کمیســیون 
آموزش مجلس با اشــاره به تأخیر کمیسیون 
اقتصادی مجلس در تأییــد گزارش تحقیق و 
تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: 
دولت نیز فشارمی آوردتا این تحقیق وتفحص 
کلید نخورد. وی عنوان کرد: در بحث کمک های 
بالعوض مواردی احصا شده که منابع هدفمندی 
به شــرکت های خصوصی اختصاص یافته که 
مبالغی 1۰ و ۲۰ میلیارد تومان بوده، این نحوه 

پرداخت شفاف نیست و ابهاماتی دارد.

مهر: همتی، رئیــس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه ایران از شکل گیری ابرتورم نجات یافته، 
گفت:برخــی می گفتنــد ایــران وارد ابرتورم 
می شود، ولی در حال حاضر پس از گذشت یک 
سال از سخت ترین تحریم ها و فشار سنگین به 
درآمدهای دولت، اکنون تورم نزولی است و به 
جز آذر ماه که تورم افزایش یافت و در دی ماه 
کنترل خواهد شد، روند رو به کاهش در تورم را 
شاهد هستیم و در مورد نرخ ارز نیز از اول سال، 

تغییری در نرخ ارز نداشتیم.

نود اقتصادی: ابوالقاســم رحیمــی انارکی، 
مدیر عامل بانک مســکن گفت: در حال انجام 
اقداماتی هستیم که براساس آن به مستأجرانی 
که متقاضی دریافت تسهیالت باشند، وام با نرخ 
سود 18 درصد پرداخت کنیم، البته هنوز این 
برنامه در دست انجام است. وی افزود: پیشنهادی 
به بانک مرکزی داشتیم تا کمکی به مستأجران 
صورت بگیرد، اما در مورد عقد آن ابهاماتی وجود 
داشت که بانک مرکزی آن را به ما برگردانده تا 

ابهام های آن برطرف شود. 

دیدگاه

رواج قراردادهای موقت کار یک ماهه، در غیاب نظارت   تسنیم:  حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: در حال حاضر قراردادهای موقت در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائمی در 
حال اجراست. وی گفت: بررسی ها نشان می دهد در شرایط کنونی بیش از 94 درصد قراردادهای کارگران در کشور به  صورت موقت است. شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به  صورت دو و سه ساله بوده اکنون 
تبدیل به قراردادهای یک  ماهه، دوماهه و حداکثر یکساله و سفیدامضا شده است. مرسوم شدن این موضوع در غیاب نظارت تبدیل به ابزاری در دست برخی کارفرماها برای تحت فشار قراردادن نیروی کار شده است.
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عملیات بازارباز؛ عبور از سنت 
به سمت مدرن سازی بانکی

عملیــات بازارباز در دنیا از طریق معامله اوراق 
مالی دولتی یا اوراق قرضه صورت می گیرد که 
به عنوان یکی از سیاســت های پولی در سطح 
جهان مطرح اســت. کنترل نرخ سود در ایران 
از سال های گذشته همواره به صورت دستوری 
و بخش نامه ای بوده  در حالی که این مســئله 
باید از طریق بازاربــاز و معامالت اوراق قرضه 
صورت بگیرد؛ به عبارتی دولت بدهی های خود 
را به صورت اوراق منتشر می کند و در اختیار 
بانک هایــی که به بانک مرکزی بدهکارند قرار 

داده می شود.
 بانک ها پیشتر بیش از 1۰۰هزار میلیارد تومان 
بــه  بانک مرکزی بدهکار بودنــد و این بدهی 
را داشــتند و این بدهی خود به خود کســر 
می شــد؛ یعنی بابت مانده بدهی بانک مرکزی 
ســودهای 3۰درصد به باال لحاظ می کرد که 
این مسئله منجر به افزایش میزان  نقدینگی 
و تورم می شــد.تحقق عملیات بازارباز نیازمند 
ابزارهایی است که انتشار اوراق قرضه از سوی 
دولت یکی از این ابزارها به شمار می رود؛ چرا 
که دولت نزدیک به 1۰۰هزار میلیارد تومان به 
بانک مرکزی بدهکار است و بانک ها هم بیش 
از این عدد به بانک مرکزی بدهکارند، بنابراین 
این اوراق در عملیات بازارباز مورد معامله قرار 
می گیرند و بانک ها اقــدام به خرید این اوراق 
می کننــد و این اوراق را بــه عنوان وثیقه نزد 

بانک مرکزی قرار می دهند.
 انتشــار اوراق منجر به جمــع آوری نقدینگی 
می شــود؛ این ابزارهــا در عملیــات بازارباز از 
مهم ترین ابزارهای کنترل تورم به شمار می روند؛ 
بنابراین از این به بعد با یک حرکت شایسته که 
نیاز به دقت و تدبیر دارد می توان اضافه برداشت 
بانک ها را از بانک مرکزی کنترل کرد و به جای 
آن از طریق انتشــار اوراق به تنظیم بازار نرخ 
سود و بازار پول پرداخت. این اتفاق می تواند  در 
زمانی که رشد اقتصادی کم است با خرید اوراق 
توسط دولت منجر به افزایش رشد اقتصادی و 
رونق شود و در زمانی که شرایط به گونه دیگری 
است و افزایش تورم مشهود است؛ بانک مرکزی 
با عرضه اوراق و جمع آوری نقدینگی تورم را در 

حدقابل قبولی کاهش دهد.

رن��گ   1384 م��دل  پرای��د  خ��ودروی  س��بز  ب��رگ 
س��فید ش��یری به ش��ماره انتظامی 812ص91 ایران 
شاس��ی  ش��ماره  و   01253859 موت��ور  ش��ماره   32
S1412284613746 ب��ه مالکی��ت س��عید رمضان��ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 405GLX –XU7  برگ سبزسواری سیستم پژوتیپ
به رنگ خاکس��تری – متالیک  مدل 1394 به ش��ماره 
1NAAM0 124K0614159  به ش��ماره شاسی  رمروترو

CA3FR205763  به ش��ماره پ��اک 54 – 846 ل 67 
مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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پروانه بهداش��تی تاس��یس دام��داری یکصد 
راسی شیری به شماره 11475 مورخ 91/6/20  
ب��ه نام حبیب ال��ه بهره ، شهرس��تان نیمروز ، 
روس��تای چ��رک مفق��ود گردی��ده و از درج��ه 

اعتبار ساقط می باشد.
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ب��رگ س��بز خ��ودروی پ��ژو روآ م��دل 1385 رن��گ 
ن��وک مدادی به ش��ماره انتظام��ی 321س54 ایران 
12 ش��ماره موتور 11685020525 و ش��ماره شاس��ی 
15418172 ب��ه مالکیت جواد نیائی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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رن��گ   1394 م��دل  ران��ا  خ��ودروی  س��بز  ب��رگ 
س��فید ب��ه ش��ماره انتظام��ی 933 ه 22 ای��ران 36 
163B0188556 و ش��ماره شاس��ی  ش��ماره موت��ور 
زه��را                     مالکی��ت  ب��ه   NAAU01FE8FT112233
حس��ین زاده زمان پ��وط مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
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ب��رگ س��بزخودرو س��واری ام وی ام ه��اچ بک مدل 
MVMD4G151 1396 رنگ سفید روغنی  شماره موتور
 NATFBABW0H1005692 و شماره شاسی BAGH006884

به ش��ماره انتظامی 591 ق 57 ایران 34 به مالکیت 
عبدالزه��را س��رهیدیان زاده  مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو
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  405GLX –XU7  برگ سبزسواری سیستم پژوتیپ
به رنگ خاکس��تری – متالیک مدل 1396 به ش��ماره 
1NAAM0 124K1153517   به شماره شاسی   موتور
CE3HK134024  به ش��ماره پ��اک 93-773ق 55  

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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ب��رگ س��بز و کلیه م��دارک خ��ودرو س��واری پراید 
GTXi  مدل 1387 رنگ سفید روغنی  شماره موتور 
2656931 و ش��ماره شاس��ی S1412287554549ب��ه 
ش��ماره انتظام��ی 532 ط 97 ایران 36 ب��ه مالکیت 
ربابه بیدل  مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی ام وی ام مدل 1392 رنگ سفید  
به شماره انتظامی 853ط28 ایران 52 شماره موتور 
NATE1 شاس��ی  ش��ماره  و   MVM472FGD032301

BAFB4D1011377 ب��ه مالکی��ت محم��د عل��ی زاده 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مدرک کارشناس��ی الهیئت و معارف اس��امی 
دانش��گاه آزاد اسامی واحد مش��هد اینجانب 
س��لما علی پور فرزند س��عید  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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پروان��ه نظ��ام مهندس��ی تاسیس��ات برق 
س��اختمان اینجانب جوادباصری به شماره 
01950002174مفقود گردی��ده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
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برگ س��بز موتور سیکلت  امجد به شماره 
انتظامی 34299/ 792به مالکیت حس��ین 
عل��ی زاده مفق��ود گردی��ده و از درج��ه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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اصالحیه  فراخوان )نوبت اول(
پی��رو چ��اپ آگه��ی فراخ��وان مناقصه عموم��ی ی��ک مرحله ای به ش��ماره  
2098001492000001اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان رض��وی ، مورخ��ه 
98/10/23صفحه  س��ه و مورخه 98/10/24صفح��ه یک در روزنامه قدس اصاحاتی به 

شرح ذیل انجام گرفت  
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 98/10/29 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت : ازس��اعت 8 صبح روز یکش��نبه تاریخ 
98/10/29لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 98/11/02 .

3- مهلت زمان ارائه پیش�نهاد ازطریق سایت : ازس��اعت 8 صبح تاریخ 98/11/03 لغایت 
س��اعت 14 تاریخ 98/11/12 میباش��د درضمن پیش��نهاد دهندگان میبایس��ت عاوه بر 
بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درسامانه الکترونیکی دولت حداکثرتا 
ساعت 14 تاریخ 98/11/12 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط مندرج شده در 
اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل 

پست استان خراسان رضوی واحد حراست ارسال نمایند .
4- زمان بازگش�ائی پاکات الف ،ب وج : ساعت 9 صبح روزدوشنبه 98/11/14 ، نماینده 
تام االختیار موسس��ات ش��رکت کنن��ده درمناقصه در صورت تمای��ل میتوانند با ارائه 

معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
/ع اداره کل پست استان خراسان رضوی 
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آگهی فرآخوان ارزیابی کیفی-)نوبت اول(
1-نام کارفرما: اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان

2-شرح مختصر و کلی موضوع: 

شماره مناقصه در سامانه ردیف
ستاد 

مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد کار )ریال(موضوع
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

عملیات تکمیلی احداث  12۰۹۸۰۰4۵3۹۰۰۰۰3۷
قطعه 2/ب محور                

اسکل آباد- گوهر کوه – 
بزمان با شماره ۹۸/1۶

3۵4.۷11.۵11.3۸۵۹.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰3۶

 3-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی )س��تاد( به آدرس setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند.
4-تاریخ انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد: روز دوشنبه مورخه 98/10/29

5- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد: صبح روز پنجشنبه مورخه 98/11/03 
6- الزم به ذکر اس��ت کلیه ش��رکت کنندگان در ارزیابی کیفی عاوه بر ارس��ال مدارک به صورت الکترونیکی در س��امانه 
س��تاد،  اس��ناد استعام کامل شده را به صورت مجلد شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 98/11/19 به دبیرخانه اداره 
کل راه و شهرس��ازی سیس��تان و بلوچس��تان به آدرس زاهدان،  میدان ش��هدا دبیرخانه اداره کل تحویل داده و رس��ید 

دریافت نمایند. 
 7- مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسامی قابل پرداخت می باشد. 

8-شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934
9- اطاعات این مناقصه در پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد.               م الف:887/شناسه آگهی 737234

  اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 
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»آگهی مناقصه«
اداره کل زندان های اس�تان خراس�ان رضوی در نظ��ر دارد مایحت��اج ضروری خ��ود را از طریق 
مناقصه عمومی به ش��رح ذیل تأمین نماید. لذا تولیدکنندگان و تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 
98/10/30 لغایت 98/11/5 جهت دریافت اس��ناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس اینترنتی setadiran.ir. مراجعه نمایند.
1- روغن مایع خوراکی به مقدار 100 تن با شماره سامانه 2098003312000012

2- برنج پاکستانی درجه یک به مقدار 600 تن با شماره سامانه 2098003312000013
3- پتو یک نفره 2200 تخته با شماره سامانه 2098003312000014

ضمن��ًا اداره مالی و پش��تیبانی اداره کل زندان های اس��تان با ش��ماره تلفن 05137299171 )آق��ای چاجی( آماده 
پاسخگویی به ابهامات و سؤاالت شرکت کنندگان محترم در طول ساعات اداری خواهد بود.

شناسه آگهی 737285/ م الف 8211 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 7
 تاریخ انتشار: 1398/10/29  نوبت اول

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی مهر 7 مش��هد رأس س��اعت 10 صبح روز جمعه 
1398/11/11 در مشهد- بلوار آزادی 101- بلوار شهید ثنایی 3- مسجد فاطمه الزهرا)ع( با دستورجلسه ذیل تشکیل 
می ش��ود از کلیه س��هامداران محترم تعاونی دعوت بعمل می آید با همراه داش��تن برگه س��هام/دفترچه عضویت یا 
کارت عضویت جدید توس��ط ش��رکت جهت اتخاذ تصمیمات نس��بت به موضوعات دس��تور جلس��ه در این جلسه حضور 

بهم رسانید.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظرهیئت تصفیه

 2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397    3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
4- تمدید مدت تصفیه شرکت )در صورت عدم تمدید انتخابات جدید برای دو سال آینده

5- انتخاب ناظرین تصفیه                                 6- حقوق مدیر تصفیه و اعضاء تصفیه
تذک��ر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می توانن��د حق رأی خود را ب��ه موجب وکالتنامه                  
تام االختیار واگذار نماید درغیر این صورت هر عضو عاوه بر رأی خود 3 رأی می تواند داش��ته باش��د عضو متقاضی 
به همراه نماینده خود می بایس��ت به دفتر ش��رکت جهت اخذ نمایندگی مراجعه نمایید وهمچنین کسانی که تمایل به   
کاندیداتوری در  هیئت تصفیه یا بازرس��ی را دارند حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از  انتش��اراولین آگهی  به دفتر 
ش��رکت تعاونی مهر 7 مش��هد ثمان��ه 3 تعاون 3 پاک 33 مراجع��ه فرمایند و مدارک خود را به مدیرش��رکت تحویل 

نمایند در غیر اینصورت حق کاندیداتوری و هر گونه ادعا از آنها سلب و ساقط می شود 
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مهر 7

97
13
31
4



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

واریز تا یک میلیون تومان به حساب مددجویان سیل زده بهزیستی   ایسنا: رئیس ستاد بحران سازمان بهزیستی از  واریز کمک هزینه ای از سوی این سازمان به حساب مددجویان مناطق سیل زده 
کشور خبر داد. احمدرضا شجیعی گفت: این مبلغ براساس بعد خانوار به حساب حدود۱۰ هزار خانوار مناطق سیل زده واریز می شود.  وی با اشاره به اینکه برای پرداخت این کمک هزینه حدود ۶.۵ میلیارد تومان در 

نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بر این اساس خانواده یکنفره ۳۵۰ هزار تومان و خانواده پنج نفره یک میلیون و 7۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

افزایش بی خانمانی در آمریکا برای سه سال متوالی
میزان: معضل بی خانمانی در آمریکا 
برای ســومین ســال متوالــی رو به 

افزایش است.
به گزارش ســیاتل تایمز، بر اســاس 
داده های منتشــر شــده توسط وزارت 
مسکن و شهرســازی آمریکا، کالیفرنیا 
و اورگان شــاهد بیشــتر ین افزایــش 

بی خانمانی در آمریکا بوده اند.
وزارت مســکن و شهرسازی آمریکا می گوید بی خانمانی در سراسر آمریکا رشد 

داشته و به بیش از نیم میلیون نفر رسیده است.
بســیاری از آژانس های ارائه خدمات به افراد بی خانمان اســتدالل می کنند که 
سرشماری بی خانمان در یک شب نمی تواند تصویر درستی از شمار بی خانمان ها را 
نشان دهد. این در حالی است که این معیار ملی برای سرشماری افراد بی خانمان 

بدون مسکن است.
تخمین زده می شود از ســال ۲۰۱۸ افراد بی خانمانی که در خیابان، خودروها، 

اردوگاه ها یا ساختمان متروکه زندگی می کنند ۹ درصد افزایش داشته است.
به گفته همکار ارشد شرکت تحقیقاتی که در زمینه سیاست های عمومی فعالیت 
می کند، این آمار نشــان از افزایش افراد بی خانمان در شهر های اصلی و جوامع 

رنگین پوستان آمریکا دارد.
به گفته وی »افراد رنگین پوســت تقریباً کل افزایش بی خانمان ها را تشــکیل 
می دهند. این در حالی اســت که شمار افراد بی خانمان سفیدپوست در آمریکا 
ثابت باقی مانده اســت. این نابرابری های نژادی در آمریکا رو به وخامت است. از 
سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، در واشنگتن ۳۵ درصد از افراد بی خانمان درخواست کمک 
کردند. افزایش بحران بی خانمانی به عوامل بیرونی از جمله نبود مســکن ارزان 

قیمت مرتبط است«.
بر اساس اعالم وزارت مسکن و شهرسازی، بیشتر افراد بی خانمان در خیابان ها یا 
پناهگاه ها زندگی می کنند. این در حالی است که این آمار ۷.۵ میلیون آمریکایی 
را که به دلیل هزینه های باالی مسکن با افراد دیگر زندگی می کنند دربرنمی گیرد.

براســاس یک تحقیق تازه، بیش از یک چهارم اجاره کنندگان آمریکایی حداقل 
نیمی از درآمد ماهانه خود را به مالکان می پردازند. محققان دریافتند ۷۵ درصد 

از آن ها پس از پرداخت اجاره بها نمی توانند قبض های دیگر را پرداخت کنند.

 جبران آتش سوزی جنگل های استرالیا 
با اجرای بازی های ویدئویی
فارس: با وقوع آتش سوزی گسترده در 
جنگل های استرالیا، روش های متنوعی 
به منظور جمع آوری پول با هدف کمک 
به جبــران این فاجعه ابداع شــده که 
یکی از آن ها مبتنی بر اجرای بازی های 

ویدئویی است.
بــه گــزارش انگجــت، یک شــرکت 

ارائه دهنده خدمات بازی های ویدئویی در استرالیا به نام هامبل با هدف جمع آوری 
پول برای جبران آتش سوزی و کمک به احیای پوشش جنگلی و اسکان حیوانات، 
اعالم کرده افرادی که حداقل ۲۵ دالر به این هدف اختصاص دهند، می توانند به 

۳۰ بازی آنالین برای اجرا دسترسی داشته باشند.
رقــم قابل اهدا از این طریق بین ۲۵ تا ۴۰۰ دالر اســت و هر چه رقم اعطا 
شــده افزایش یابد، تعداد بازی های قابل اجرا بیشتر می شود. هر کدام از این 
بازی ها توسط شرکت های مختلفی طراحی شده اند و امکانات و کیفیت های 

متفاوتی دارند.
هامبل اعالم کرده تمامی مبالغی را که به این شیوه جمع آوری کند، به سازمان های 
دست اندرکار جبران خسارات آتش سوزی جنگل های استرالیا اختصاص می دهد. 
این شــرکت می گوید در مدت کوتاهی که اجرای این طرح را آغاز کرده بیش از 

۲۵ هزار نفر در آن مشارکت کرده اند.
بررســی ها نشان می دهد آتش سوزی جنگل های اســترالیا سبب نابودی ۱۰.۷ 
میلیون هکتار جنگل در این کشور شده که بزرگ تر از مساحت کشور کره جنوبی 
اســت. این واقعه به مرگ ۲۸ نفر و بیش از یک میلیارد نوع گونه جانوری منجر 

شده است.

دانش آموز دهه هشتادی چه می گوید؟
این سؤال را زیاد شنیده ایم که آیا دانش آموز امروز، دل در گرو انقالب اسالمی و 
ارزش های اسالمی دارد یا نه؟ گروهی فضای مجازی را مثال می زنند، آسیب های 
اجتماعی را برجسته می کنند و ده ها دلیل اقامه می کنند که نوجوان ایرانی پاپس 
کشیده و به سمت قهقرا در حرکت است. در مقابل، گروهی دیگر ترجیح می دهند 
چشم به همه مشکالت و آسیب هایی که نوجوان امروز در معرض آن است، ببندند 
و صورت مسئله را پاک کنند. اما نگاه میانه این است که ما همه این آسیب ها را 
به رســمیت می شناسیم ولی در عین حال با قاطعیت و با علم به صحنه میدان 
در کف مدارس می گوییم »هویت نوجوان انقالبی« یک هویت واقعی است و تفکر 
انقالبی همچنان در خون دانش آموز ایرانی می جوشــد. این را نه به ادعا بلکه به 
مشــاهده می گوییم و در نسل های مختلف و در سالیان متمادی در انجمن های 

اسالمی دیده ایم. 
نسل نخست انقالب، مبارزه با گروهک ها و تفکرات التقاطی را بر عهده گرفت، در 
دفاع مقدس ۳۶هزار شهید دانش آموز تقدیم شد که حداقل ۱۶هزار نفر از آن ها 
عضو انجمن های اسالمی بوده اند. پس از پایان جنگ نیز مجاهدت در جنگ نرم 

آغاز شد. 
سیطره سیاست بر رسانه های ما، چشم ها را بر این واقعیات بسته است. ما دچار 
ذائقه ای از رسانه هستیم که اظهارات مقامات سیاسی و مجادالت ایشان بزرگ ترین 
ضریب را در رســانه به خود می گیرد و در چنیــن آوردگاهی، تالش دانش آموز 
انقالبی، عرصه ای برای بسامد یافتن و دیده شدن ندارد. در چنین نگاه منفعلی، 
تنها آسیب شناسی می کنیم و آســیب ها را می نگریم، چند کلیپ از آوازخوانی 
در مدرســه را ترند می کنیم و چشم بر هزاران اقدام خودجوش دانش آموزی در 
راستای ارزش های الهی و انقالبی می بندیم. منکر کاستی ها نیستیم و ما نیز منتقد 
آن هســتیم. رسانه باید به چنین کژی هایی واکنش سخت نشان دهد تا هزینه 
ساختارشکنی در نظام رسمی تعلیم و تربیت باال رود، اما زیبایی ها را نیز باید دید. 
انجمن های اسالمی دانش آموزان تشــکلی دانش آموزی است که از رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی)مد ظله العالی( نشان و مدال »تشکل امین« را دریافت کرده است. 
این تشــکل دانش آموزی مفتخر اســت که در ۴۰ سال فعالیت خود، نه مبتنی 
بــر بخش نامه ها بلکه مبتنی بر انگیزه های متعالی و خودجوش دانش آموزان در 
مدارس فعالیت می کند. دانش آموز عضو انجمن اسالمی، دانش آموزی است که 
می داند هیچ انتفاع و امتیازی در انجمن اســالمی دریافت نخواهد کرد اما عضو 
تشکل می شود، مسئولیت می پذیرد، در مدرسه دست به سازماندهی تشکیالتی 

می زند و مدیریت و مسئولیت پذیری را تمرین می کند. 
هیئت های دانش آموزی انصارالمهدی)عج(، جلسات قرآن، اعتکاف دانش آموزی، 
دعای عرفه دانش آموزی، کوهپیمایی، تشکیل تیم های ورزشی، تشکیل هسته های 
مطالعاتی و گروه های پژوهش و نوآوری، نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقالب 
برای روایتگری ارزش های انقالب اسالمی، سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموز 
در قالب طرح همکالسی آسمانی، برگزاری یادواره های شهدای دانش آموز، تولید 
نشــریه های دانش آموزی و تولیدات رسانه ای، ایجاد ســایت و وبالگ و کانال، 
برگزاری جلسات طرح دیدگاه های دانش آموزی و دعوت از مسئوالن، راه اندازی 
پویش ها و فراخوان ها در بزنگاه های انقالب اسالمی و ایام اهلل و... تنها بخشی از آن 

چیزی است که در انجمن های اسالمی مدارس رقم می خورد. 
نمی گویم همه چیز گل و بلبل است و مشکلی وجود ندارد، بلکه تالش می کنم 
بگویم رسانه ما باید در کنار کاستی ها، رویش های انقالب اسالمی را نیز ببیند. اگر 
در همین دهه مبارک فجر که پیش رو داریم، در یکی از حدود ۴هزار نمایشــگاه 
دانش آموزی مدرسه انقالب در سراسر کشور حاضر شوید، خواهید دید که بدون 
حتی یک مجموعه نمایشگاهی متمرکز از بودجه بیت المال، چگونه فرزندان انقالب 
اســالمی دستاوردها و ارزش های انقالب اسالمی را با ابتکار و خالقیت و مطالعه، 
برای همکالسی های خود روایت می کنند و به تحلیل و گفت و گو درباره بیانیه گام 
دوم می پردازند. این صحنه ها زیباست. زیبایی ها را دریابیم. در این صحنه ها خواهیم 

دید که دانش آموز دهه هشتادی، غیرتمندانه از انقالب اسالمی می گوید.

 جامعه/عباسعلی سپاهی یونسی   نخستین 
نشانه های سیل سیستان و بلوچستان را وقتی 
می بینم که در آسمان چابهار از شیشه هواپیما 

بیرون را نگاه می کنم.
تا هواپیما بنشــیند، شب شده و فردا فرصتی 
است برای اینکه منطقه سیل زده را از نزدیک 

ببینیم.
با یکی از دوســتان در منطقــه راهی منطقه 
»پالن دشــتیاری« می شویم و از چند روستا از 
جمله محراب بازار و عارو بازار بازدید می کنیم. 
روســتاهای کوچــک و نزدیک بــه یکدیگر؛ 
نخســتین مشــخصه هر کدام از روستاها این 
است که در کنار یک »هوتک« ساخته شده اند.

همراه محلی مــا درباره هوتک هــا می گوید: 
هوتک ها گودال های بســیار بزرگی بوده اند که 
در گذشــته به وسیله مردم و با ابزار ابتدایی و 
کمک گرفتن از حیوانات کنده شده اند. خاک 
حاصل از درست کردن یک هوتک بلندی شده 

است که روستا را روی آن بنا کرده اند.
در طــول ســال های متمادی مــردم از آب 
یعنی  برده اند؛  مختلفی  استفاده های  هوتک ها 
از این آب هم برای آشــامیدن استفاده شده و 
هم برای پخت و پز، شست و شو و دیگر کارهایی 

که نیاز به آب دارد.

 حتی بدون سیل هم به کمک نیاز دارند
ســر می گردانم و اطراف را نگاه می کنم؛ هنوز 
نشانه هایی از ســیالب دیده می شود، هرچند 
دیگر خطر جدی رفع شــده اســت و مردم به 

زندگی معمول خود بازگشته اند.
زنی از اهالی روســتا با زبان بلوچی چیزهایی 
می گوید که متوجه نمی شــوم، امــا همراه ما 

می گوید می خواهد خانه اش را ببینیم.
او مــا را به اتاقی می برد کــه به گفته خودش 
از آن به عنوان آشــپزخانه استفاده می شده و 

بخشی از سقفش ریخته است.
و البته خیلی زود متوجه می شوم آشپزخانه ای 
که یک زن روستایی در ذهن خود دارد با آنچه 
ما آدم هایی که در شهر زندگی می کنیم بسیار 

متفاوت است.
آدم هایی که دورمان جمع شده اند می خواهند به 

ما بگویند روستای آن ها هم به کمک نیاز دارد.
هر چند من خســارت جدی که به خانه های 
روســتا و یا به دام های آن ها وارد شــده باشد 
نمی بینــم و علت این اتفاق خــوب را در این 
می دانند که روستاها در بلندی ساخته شده اند.

آنچه در بازدید از روســتاها بدست می آید این 
است که روستاییان در این بخش از کشورمان 

به ساده ترین شــکل زندگی می کنند و حتی 
بدون وقوع سیل هم به کمک نیاز دارند.

پس از چند ســاعت حضــور در منطقه پالن، 
ســری هم به مقر ارتش و نزدیک به این مقر 

یعنی سپاه می زنیم.
آنچــه می بینیم تــالش و تکاپــوی نیروهای 
نظامی کشــورمان بــرای خدمت رســانی به 

سیل زدگان است.
پــس از بازدیــد از روســتاها بــا کاروانی از 
کمک های مردمی همراه می شویم که جمعیت 

هالل احمر کشورمان مسئول رساندن آن ها به 
سیل زدگان است.

بــا کاروان کمک های اهدایــی از طرف مردم و 
همراه امدادرسانان سازمان هالل احمر کشورمان 

راهی منطقه اورکی در دشتیاری می شویم.

 نیاز مردم منطقه چیست؟
از دکتر محمد حسین آبادی، رئیس پایگاه های 
امــداد و نجات دریا و کوهســتان هالل احمر 
کشورمان درباره چگونگی انتخاب روستاهایی 

می پرســم که قرار اســت کمک ها را به آن ها 
برســانیم و او می گوید: برای شناســایی این 
مناطــق هــم از دهیاری ها و شــوراها کمک 
می گیریم و هم از افرادی که به عنوان داوطلب 
در سازمان خدمت می کنند و می توانند معرفی 

خوبی از منطقه برای ما داشته باشند.
کبــادی با بیــان اینکــه در اتفاقاتــی از این 
دســت نیازهای اولیه تأمیــن مواد خوراکی از 
جمله انواع کنســرو، مواد پروتئینی و یا اقالم 
غیرخوراکــی مانند پتو، زیرانداز، پشــه بند و 

یا اقالم بهداشــتی همچون صابون، پودرهای 
شــوینده، لباس و... است، می گوید: اما در این 
مورد با توجه به ماهیــت زندگی اقوام بلوچ و 
اینکــه معموالً پس از بحران ها یکی از روش ها 
و بهترین کار این است که جامعه تحت تأثیر، 
به روال عــادی زندگی خود برگردد و از افراد، 
جامعه مصرف کننده نسازیم، بهتر است اقالمی 
همچــون حبوبات، آرد و اقالم به صورت جیره 
غذایی در اختیار مردم ســیل زده قرار گیرد تا 
خودشــان پخت و پز کنند و در ادامه به روال 

عادی زندگی برگردند.
کبــادی در ادامــه با بیان اینکه مشــکل مردم 
سیستان و بلوچستان پس از فروکش کردن سیل 
بیشــتر نمود پیدا می کند، می افزاید: پیشنهاد 
بازســازی  می شــود کمک های مردمی صرف 
سرپناه، خرید دام و طیور با قابلیت شرایط محیط 
روســتاها، راه اندازی کســب و کارهای خانگی، 
فروش محصوالت محلی و کمک به معیشــت 

پایدار و مستقل آسیب دیدگان شود.

 سیل سیستان باید بهانه باشد
مسیر بعدی ما روســتاهای جنگارک پایین و 
جنگارک باالست. بخشی از مسیر رفتن به این 
دو روســتا هنوز درگیر سیل است و این سبب 
می شــود کامیون کمک ها دچار مشکل شود؛ 
باید کمک ها را با ماشــین های شاسی بلند به 

روستا رساند.
طی بازدیدم از بعضی مناطق سیل زده برایم روشن 
می شــود که بخش عمده ای از مشکالت مناطق 
ســیل زده پیش از این نیز وجود داشــته و سیل 

فرصت ظهور و بروز این مشکالت را داده است.
این مشکالت شامل نداشــتن آب آشامیدنی 
سالم، نداشتن ســرویس بهداشتی و حمام در 
روســتاهای کوچک و کم جمعیت اســت. در 
بازدید از چند روســتا به این نتیجه رســیدم 
که ســیل سیســتان و بلوچســتان می تواند 
بهانه ای باشد برای توجه جدی به این بخش از 
کشــورمان. در سیل اخیر بیش از آنکه به طور 
مســتقیم به زندگی مردم آسیب رسیده باشد 
به زیرساخت ها از جمله جاده ها آسیب رسیده 
اســت. مردم ما نشــان داده اند که در حوادث 
غیرمترقبه  بی تفاوت از کنار ماجرا نمی گذرند 
و حتــی می تــوان گفت از مســئوالن جلوتر 
حرکت می کنند و این مســئله کار مدیران را 
ســخت تر می کند. سیل سیستان باید بهانه ای 
باشــد برای اینکه آن ها یک بار به طور جدی 
آستین ها را باال بزنند و برای رفع محرومیت از 

سیستان کاری کنند.

گزارش خبرنگار اعزامی قدس از  سیستان و بلوچستان

سیل از نمای نزدیک
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دستچین

حادثه را به تراژدی مستمر تبدیل نکنیم
ایرنا: منصور غالمی، وزیر علوم گفت: از شنیدن خبر سقوط 
هواپیما به شدت منقلب شدم، چرا که سال ۹۴ فرزندم را که 
از نخبگان دانشگاه تهران بود، در سانحه ای از دست دادم. اگر 
حادثه را به تراژدی مســتمر تبدیل کنیم، سود آن را کسانی 
می برند که عالقه ای به آرامش جامعه و کم کردن فشــارهای 

روحی ندارند.

پزشکان امکانات کافی ندارند
ایرنا: علی نوبخت، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می گوید: 
اول انقــالب برای درمان یک بیمار قلبی در خارج ۳۰ هزار دالر 
می پرداختیم. تصمیم گرفتیم هزار دالری که به پزشک خارجی 
می دادیم به پزشکان عمومی ایرانی بدهیم که نروند، ولی هنوز 
جامعه پزشکی امکانات کافی ندارند و به زور نمی شود پزشکان را 

به جاهای دور فرستاد.

یک وزارتخانه نمی تواند ۱۰۵ هزار مدرسه را اداره کند
فارس: فخرالدین احمدی دانش آشــتیانی، وزیر اسبق آموزش 
و پرورش در یادداشتی نوشته است: مگر می شود یک وزارتخانه 
بتواند ۱۰۵ هزار مدرســه را اداره کنــد؟ مدلی که داریم مدل 
اشتباهی است؛ به همین دلیل است که کوچک ترین اتفاقی در 
مدرســه ای بیفتد، می گویند وزیر آموزش و پرورش باید جواب 

بدهد، چون تقسیم بندی وظایف اشتباه است.

روزی یک مأموریت جدید بر دوش آموزش و پرورش
مهر: عبدالرضا فوالدوند، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران 
گفــت: روزی یک مأموریت جدید بــر دوش آموزش و پرورش 
گذاشته می شود. اگر بنا باشد همه کارها را خود مدیر انجام دهد 
دیگــر وقتی برای ابداع و خالقیت نــدارد. آموزش و پرورش به 
تنهایی متولی تعلیم و تربیت نیســت و تمــام بودجه را هم به 

آموزش و پرورش نمی دهند.

قانون داریم اما به درستی اجرایی نمی شود
فارس: یعقوب فتح الهی، معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس 
می گوید خیلی از قوانین در قالب آیین نامه وجود دارد و شورای 
عالی انقالب فرهنگی هم آن هــا را تصویب کرده، اما هیچ گونه 
فایده ای ندارد؛ چرا که همه قوانین به درستی اجرایی نمی شوند. 
هر چند ایران با توجه به مشکالت و کمبودها پیشرفت های قابل 

توجهی داشته است.

تخلف دو دانشگاه در پایان نامه  تقلبی زیاد است
فارس: حســین آقابابایــی، مدیرکل حقوقــی وزارت علوم در 
خصوص وضعیت پایان نامه های تقلبی کشف شده در دانشگاه ها 
با بیان اینکه تخلف یک یا دو دانشــگاه در پایان نامه تقلبی زیاد 
است، گفت: در کشــف تخلفات، می دانیم دانشجو ورودی چه 
سالی است و پس از ارائه گزارش تخلف ها به دانشگاه، مشخص 

می شود پایان نامه دفاع شده یا خیر.

مهارت زیستن را به فرزندانمان نیاموخته ایم
ایسنا: شینا انصاری، رئیس کمیته تخصصی محیط  زیست مجمع 
کالنشهرهای کشور با اشاره به اینکه به عنوان مثال در کشور ژاپن 
از ابتدا به صورت عملیاتی آموزش زیست محیطی به دانش آموزان 
ارائه می دهند، گفت: مهارت زیستن را به فرزندانمان نیاموخته ایم 
که اکنــون می بینیم گردش مالی پســماند و بودجه آموزش و 

پرورش تهران با همدیگر برابر است.

نگران نباشید؛ ساماندهی سهمیه ها به امسال نمی رسد 
مهر:ابراهیم سوزنچی، معاون خط مشی گذاری ستاد نقشه جامع 
علمی کشــور گفت: ساماندهی ســهمیه ها به امسال نمی رسد. 
داوطلبان و دانشــجویان نگران امســال نباشــند، چیزی تغییر 
نمی کند. ساماندهی سهمیه و کنکور را انجام داده و ابالغ می کنیم 
و جای نگرانی وجود ندارد. شــاید نیاز به مجلس نباشــد اما اگر 

دیدیم نمی شود، با مجلس هماهنگ می کنیم.

تخلفات کارکنان دانشگاه ها
ایرنا: ابراهیم ابراهیمی، مدیرکل هماهنگی هیئت های رسیدگی 
به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی وزارت 
علوم گفت: تأخیر در ورود و تعجیل در خروج از محل کار بیشترین 
تخلف گزارش شده کارکنان دانشگاه هاست. یکی دیگر از تخلفات 
در آشپزخانه دانشگاه هاست که به عنوان مثال چند پرس غذا یا 

سایر اقالم را با خود به منزل می برند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون  سازمان بهزیستی اعالم کرد
 شیوع معلولیت در ایران
13هزارم در هزار است 

 مهر   شــبنم جهانشاد، معاون دفتر پیشگیری 
از معلولیت ســازمان بهزیستی گفت: ۱۵ درصد 
جمعیت دنیا معلولیت دارند که از آن ها به عنوان 
کم تــوان در بهره منــدی از خدمــات اجتماعی 
یاد می شــود. وی خاطرنشــان کرد: براســاس 
آخرین سرشــماری کشور، شــیوع معلولیت در 
ایران۱۳هزارم در هزار است که ما از این حیث از 

میانگین دنیا آمار پایین تری داریم.
جهانشــاد از اجــرای طــرح شیوع شناســی و 
سبب شناسی معلولیت ها در کشور در قالب سامانه 
رصد خبر داد و بیان کرد: با به کارگیری نیروهای 
متخصص و مجرب پرسشــگر که در بین آن ها 
پیراپزشکان و روان شناسان بالینی و همکاران ما 
در طرح های ژنتیک حضور مؤثر دارند، پرسشگران 
با مراجعه بــه در منازل، اطالعاتی را از خانواده ها 
جمع آوری می کنند تا در کنار علل شیوع معلولیت، 
عوامل مؤثر در این زمینه به صورت روشن و گویا 

تبیین و تشریح شود.

بهداشت و درمان

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد
وضعیت ذخایر دارویی و 

تجهیزات تخصصی پزشکی 
 ایسنا   دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان 
غــذا و دارو در خصوص اظهاراتی مبنی بر کمبود 
دارو و تجهیزات پزشــکی که منجر به صف های 
طوالنی برای انجام اعمال جراحی در بیمارستان ها 
شده اســت، گفت: در حال حاضر وضعیت ذخایر 
دارویی و تجهیزات تخصصی در شرایط بی نظیری 
قرار دارد. وی گفت: با تمام خباثت های دشمن های 
خارجی،  هیچ کمبودی در دارو و تجهیزات پزشکی 
وجود ندارد. بیشــتر مشــکل این است که برخی 
بیمارستان ها در پرداخت و تأمین نقدینگی برای 
بازپرداخت مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات 
پزشکی با موانع مالی روبه رو بودند که با پیگیری های 
وزیر بهداشت و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، 
قرار اســت مبلغ قابل توجهــی در اختیار وزارت 
بهداشت قرار گیرد. امیدواریم دانشگاه ها بتوانند با 
این مبالغ بدهی شــرکت ها را پرداخت کنند تا به 
دلیل عدم تحویل اقالم مورد نیاز توسط شرکت ها، 

خدمات بیمارستان ها با مشکل مواجه نشود.

حوادث

سخنگوی سازمان اورژانس خبر داد
 فوت 186 نفر 

CO بر اثر مسمومیت با گاز
 فارس   سخنگوی سازمان اورژانس گفت: در 
۱۱۷ روز گذشته، ۱۸۶ نفر بر اثر مسمومیت با 

گاز CO جان خود را از دست داده اند.
مجتبی خالدی افزود: بیشترین فوتی ناشی از 
مسمومیت با مونوکســیدکربن در استان های 
تهران، با ۲۵ نفر، فارس با ۲۳ نفر، کرمان با ۱۵ 

نفر و اصفهان با ۱۴ نفر بوده است.
۴هــزار و ۲۴۹ نفــر در ۳۱ اســتان در ایــن 
مدت دچار مســمومیت شده اند که بیشترین 
مســمومیت با این گاز در استان های تهران با 
۹۱۰، فارس با ۵۳۴، خراسان رضوی با ۴۱۴ و 

آذربایجان شرقی با ۲۵۱ نفر بوده است.
به گفته خالدی ۳هزار و ۱۰۳ مســموم توسط 
آمبوالنس های اورژانس پیش بیمارســتانی به 
مراکز درمانی منتقل شدند. بیشترین مسموم 
اعزامی در اســتان های تهران با ۴۳۴، فارس با 
۳۶۶، خراســان رضوی بــا ۳۶۲ و آذربایجان 

شرقی با ۲۳۲ نفر بوده است.

آموزش

معاون صندوق رفاه دانشجویان خبر داد
 افزایش وام  دکترا 

از سال آینده
 فارس   فریبرز سجادی، معاون امور دانشجویان 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری گفت: از یک سو، تقاضا برای دریافت 
وام دکترا رو به افزایش اســت و از سوی دیگر، 
منابع صندوق برای پوشــش همه دانشجویان 
دکترا کافی نیســت؛ بنابراین در حال رایزنی 
با بانک های عامــل دیگری برای اعطای وام به 
دانشجویان دکترا با نرخ سود ۴ درصد هستیم.

ســجادی در ادامه تصریح کــرد: اگر به توافق 
رسیدیم، می توانیم برای سال آینده با کارمزد 
۴ درصد، تعداد بانک های ارائه دهنده وام دکترا 
را افزایش دهیم؛ اما برای امسال دیگر امکان این 

همکاری وجود ندارد.
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشــان 
کرد: از ابتدای ســال ۹۷ همه وام های دکترا را 
صندوق رفاه دانشجویان پرداخت کرده است و 

امسال هم توسط صندوق پرداخت شد.

علم و فناوری

دستیابی  به دانش ساخت موتورهای فضایی 
 تیر»آرش« 

به انحصار آمریکایی
 مهر   رئیس پژوهشــگاه فضایــی ایران گفت: 
کشورمان به دانش ساخت موتورهای فضایی که 

پیش از این در اختیار آمریکا بود، دست یافت.
حسین صمیمی با بیان اینکه در پژوهشگاه فضایی 
ایران به دانش طراحی و ساخت موتورهای فضایی 
با نام »آرش« دست پیدا کردیم، گفت: تاکنون این 
فناوری با عنوان موتورهای استار در اختیار کشور 
آمریکا بود که هم اکنون ما موفق شــده ایم این 
موتورها را با ویژگی هایی که با موتورهای اســتار 

برابری می کند، تولید کنیم.
وی گفت: به جرئــت می توانیم بگوییم به دانش 
این فناوری دســت پیدا کرده ایم و سایر کشورها 
نیــز از این فناوری برای انتقال ماهواره هایشــان 
استفاده می کنند؛ البته سایر کشورها به دلیل آنکه 
تحریم نیستند از موتورهای فضایی آمریکا استفاده 
می کنند اما ما توانستیم موانع تحریم را شکسته 
و موتور فضایی که قابل رقابت با موتورهای استار 

است طراحی کنیم.

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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 واالکرام

بررسی نقشه های آمریکا در تقابل با فشارافکار عمومی عراق  برای اخراج

از حضورتحت لوای ناتو تا  فرار به اقلیم کردستان 
  جهان   فشــار افکار عمومی و سیاســیون عــراق برای اخراج 
اشغالگران آمریکایی هر روز بیشتر از پیش سردمداران کاخ سفید 
را بــرای خروج نظامیانشــان از خاک این کشــور در منگنه قرار 
می دهــد. در حالی که پس از بی اعتنایی ایاالت متحده به مصوبه 
مجلس عراق برای خروج نظامیان آمریکایی از خاک این کشــور، 
در پی فراخوان مقتدی صدر قرار است جمعه پیش رو )4 بهمن( 
راهپیمایی میلیونی مردم عراق علیه اشغالگری آمریکا برگزار شود، 
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از گفت وگو میان بغداد 
و واشــنگتن برای بازنگری در روابط امنیتی دو کشــور خبر داد.
ســرتیپ »عبدالکریم خلف« با بیان این مطلب افزود: عراق درباره 
روابط امنیتی خود با آمریکا دارای طرح هایی است و تالش می کند 
ایــن طرح ها در تضاد با حاکمیتش نباشــد. خلف روز جمعه هم 
سازوکار خروج نیروهای بیگانه از خاک عراق را توضیح داد و گفت: 
تصمیم اخراج نیروهای بیگانه تصمیمی حاکمیتی و مستقل است و 
همه خاک عراق از جمله منطقه کردستان عراق را شامل می شود. 
وی همچنین تداوم حضور اشغالگران آمریکایی در عراق تحت لوای 
ناتو را هم رد کرد. یکی از طرح هایی که به تازگی از سوی مقامات 
واشــنگتن برای حفظ رد پای این کشور در عراق دنبال می شود 
مربــوط به حضور نیروهای ناتو در عــراق و ادامه حضور نظامیان 
آمریکایی در این کشــور در قالب نیروهای ناتو است.همراستا با 
این تحوالت، شبکه خبری سی ان ان در گزارشی با اشاره به فشار 
فزاینده برای خروج ایاالت متحده از عراق نوشت: خروج اجباری 
از خاک عــراق پایانی تحقیرآمیز بــرای مأموریت طوالنی مدت 

ارتش آمریکا خواهد بود که میلیاردها دالر از پول مالیات دهندگان 
آمریکایی را بر باد داده و جان هزاران ســرباز آمریکایی را گرفته 
است. سایت تحلیلی نشنال اینترست نیز آورده است: دولت »جورج 
دبلیو بوش« در ســال ۲۰۰۲ جنــگ تهاجمی خود علیه عراق را 
آغاز کرد و اکنون 17 ســال از شروع این جنگ ویرانگر می گذرد. 
با ادامه حضور آمریکا در عراق پس از صدام نه تنها آمریکا آزادی 
و ثبات را برای مردم این کشــور به ارمغان نیاورد بلکه سبب شد 
مردم این کشور بیشتر احساس ناامنی کنند. در ادامه این گزارش 
آمده است: دولت بوش با تهاجم خود اشتباه بزرگی مرتکب شد و 
دولت ترامپ با حمالت مرگبار خود به شبه نظامیان عراقی و ترور 
سردار قاسم سلیمانی و چهره ارشد امنیتی عراق مرتکب اشتباه 

بزرگ تری شــد. به همین دالیل، باید اشغال عراق توسط آمریکا 
پایان یابد و سربازان آمریکایی به خانه های خود بازگردند.

 ساز مخالف اقلیم کردستان
در حالی که جامعه و سیاســیون عراق یکپارچه ایده اخراج نظامیان 
آمریکایی را دنبال می کنند، مقامات اقلیم کردستان عراق که ظاهراً 
تجربه پشت کردن واشنگتن به آن ها در هنگام تهاجم تروریست های 
داعش را از یاد برده اند، بار دیگر برخالف جریان عمومی عراق ســاز 
مخالف کوک کرده و از تداوم حضور اشغالگران دم می زنند. در همین 
راستا روز جمعه »نچیروان بارزانی« رئیس منطقه کردستان عراق در 
اظهاراتی مدعی شــد حضور نیروهای آمریکایی در عراق در شرایط 
کنونی منطقه ضروری است. پیرو این مسئله روز گذشته نیز منابع 
آگاه از رایزنــی هیئت های آمریکایی با رئیس و نخســت وزیر اقلیم 
کردستان عراق برای احداث چهار پایگاه نظامی آمریکا در این منطقه 
خبر دادند.بنا بر اعالم این منبع، هیئت های نظامی و سیاسی آمریکا با 
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و مسرور بارزانی نخست وزیر 
اقلیم کردستان عراق و معاون وی دیدار کرده اند. در این دیدارها درباره 
روند تداوم حمایت ُکردها از بقای نیروهای آمریکایی و رد مســئله 
عقب نشینی آن ها از عراق یا لغو توافق نامه امنیتی و همکاری درباره 
ساخت چهار پایگاه نظامی از جمله پایگاه »الحریر« در اقلیم کردستان 
گفت وگو شــد. تقویت روابط دیپلماتیک، همــکاری در عرصه های 
سیاسی و اقتصادی و تسریع افتتاح بزرگ ترین کنسولگری آمریکا در 

اربیل از دیگر مسائل مورد بحث در این دیدارها بوده است.

آژانس  رئیس  لگــری«  »فابریس  یورونیوز: 
مرزی اتحادیه اروپا گفت: شمار مهاجرانی که 
از ترکیه وارد اروپا می شــوند در سال گذشته 
میالدی به طرز چشمگیری افزایش یافت، به 
طوری که بیش از ۲۸ هزار مهاجر در ســال 
۹1۰۲ تالش کردند غیرقانونی وارد خاک اروپا 
شوند که نسبت به سال پیش از آن ۶4 درصد 

افزایش داشته است.
المیادین: بر اثر انفجار یک دســتگاه خودرو 
بمب گذاری شــده در موگادیشــو، پایتخت 
ســومالی که پیمانکاران ترکیه را هدف قرار 
داده بود، 51 غیرنظامی از جمله شش شهروند 

ترکیه کشته و زخمی شدند. 
رویترز: نتایج نظرســنجی که از سوی مرکز 
ســنجش افکار عمومی ایپســوس انجام شد 
نشان می دهد برنی ســندرز، نامزد دموکرات 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، از 
سایر رقبای دموکرات خود پیش افتاده و نظر 
مســاعد ۲۰ درصد از رأی دهندگان هم حزبی 

خود را جلب کرده است.
 یونهاپ: این رســانه با اعــالم خبر برکناری

 »ری یونگ هو« وزیر خارجه کره شمالی اعالم 
کرد جانشــین وی تا پنجشنبه هفته جاری 

مشخص خواهد شد.
العهد: کمیته مردمی مقابله با محاصره غزه 
تأکید کرد، در نتیجه سیاســت های خصمانه 
رژیم صهیونیستی، عدم برخورداری ساکنان 
غزه از امنیت غذایی به 7۰ درصد رسیده است.

آسوشــیتدپرس: وقوع تیراندازی در شهر 
»گرنتزویل« ایالت یوتای آمریکا به کشته شدن 
چهار نفر منجر شــد؛ حال آنکه یک نفر دیگر 
نیز بر اثر جراحت به بیمارستان منتقل شده 

است.
النشره: بنی گانتز، رهبر ائتالف آبی و سفید 
رژیم صهیونیستی از بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر این رژیم انتقاد کرد و وی را فرد مناسبی 

برای تصدی پست نخست وزیری ندانست.
االخبار: این روزنامه لبنانی با تشریح تحرکات 
میدانی اخیــر ریاض در چنــد جبهه یمن، 
نوشت: سعودی ها با پوشش »توافق ریاض« در 
حال سازماندهی دوباره نیروهای ائتالف علیه 

ارتش و کمیته های مردمی یمن هستند.

 تأکید عراق و اردن 
بر کاهش تنش ها در منطقه

بر  فارس: وزرای خارجــه اردن و عراق 
ضرورت کاهش تنش ها در منطقه تأکید 
کردند. »ایمن الصفدی« روز گذشــته وارد 
بغداد شــده و با »محمد علــی الحکیم« 
همتای عراقــی اش دیدار کرد. الحکیم در 
کنفرانس خبری پس از این دیدار گفت: 
عراق میدان جنگ و درگیری طرف های 
دیگر نخواهد بود و ما از آرام ســازی فضا 
حمایت می کنیم. وزیــر خارجه اردن نیز 
تأیید کــرد حامل پیام شــاه اردن برای 
نخست وزیر عراق درباره حمایت از ثبات 

عراق است.

 درگیری های شدید میان معترضان
 و نیروهای امنیتی در لبنان

مهر: منابع امنیتی لبنان از زخمی شدن شماری از نیروهای امنیتی این کشور در 
درگیری های شــدید مقابل پارلمان لبنان خبر دادند. مهر به نقل از النشره گفت: 
منابع امنیتی لبنانی اعالم کردند در درگیری های مقابل پارلمان این کشور میان 
معترضان و نیروهای امنیتی، شماری از نیروهای امنیتی این کشور زخمی شده اند.

در ایــن درگیری ها و درگیری های مناطــق دیگر لبنان تاکنون بیش از 1۰۰ نفر 
زخمی شده اند که ۶۰ نفر در محل مداوا شده اند. تیم های صلیب سرخ لبنان وارد 

عمل شده و زخمی شدگان را به بیمارستان های بیروت منتقل کرده اند.
نیروهای امنیتی اعالم کرده اند  کسانی که دست به اغتشاش می زنند را بازداشت 
خواهند کرد. همزمان رســانه های لبنانی اعالم کردند ارتش لبنان اقدام به اعزام 
نیروهــای کمکی به اطــراف پارلمان با ادامه درگیری میــان تظاهرات کنندگان 
و نیروهای امنیتی کرده اســت.درگیری ها زمانی شروع شده است که معترضان 
با ســنگ، آهن، بمب های آتش زا و کندن درختان اطــراف پارلمان، به نیروهای 
ضدشــورش یورش بردند.نیروهای امنیتی در اطراف پارلمان از گاز اشــک آور و 
ماشــین آب پاش علیه تظاهرات کنندگان اســتفاده کردند. همزمان اداره امنیت 
داخلی لبنان از تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز خواســت از بیم سالمت خود از 
اغتشاشگران دور شوند. در نبطیه هم معترضان به نیروهای امنیتی که مانع بستن 

راهی از سوی آن ها شده بودند، حمله ور شدند.

پوتین ریاست جمهوری نامحدود در روسیه را رد کرد
مهر: رئیس جمهور روســیه در سخنانی ریاست جمهوری نامحدود در این کشور را 
رد کرد.اسپوتنیک نوشت: والدیمیر پوتین این تفکر که اصالحات در قانون اساسی 
این کشور به ریاست جمهوری نامحدود منتهی خواهد شد را رد کرد. رئیس جمهور 
روسیه در این خصوص اعالم کرد بهتر است مسکو به زمانی بازنگردد که رئیس دولت 
می توانست به مدتی نامعلوم حکمرانی کند. والدیمیر پوتین اضافه کرد: درباره مدت 
زمان ریاست جمهوری، کامالً برایم قابل درک است که این مسئله برای مردم، جامعه و 
همچنین ثبات در روابط خارجی مهم است. این در حالی است که پوتین چندی پیش و 
در پارلمان این کشور در سخنانی از اصالحات در قانون اساسی روسیه سخن گفته بود.

هنیه: آزادی اسرا در رأس اولویت های ما قرار دارد
جهان: العهد نوشت: رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس تأکید 
کرد آزادی اسرای فلسطینی از زندان های رژیم صهیونیستی در رأس اولویت های 
این جنبش قرار دارد.  »اســماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاســی جنبش مقاومت 
اسالمی حماس سخنانی را در خصوص اسرای فلسطینی مطرح کرد.بر اساس این 
گزارش، وی تأکید کرد آزادی اســرای فلسطینی از زندان های رژیم صهیونیستی 
در رأس اولویت های این جنبش قرار دارد.اسماعیل هنیه این مطلب را در جریان 
گفت وگوی تلفنی با »عالء ابو جزر« اسیر آزاده فلسطینی که چهارشنبه گذشته پس 

از 17 سال اسارت از زندان رژیم صهیونیستی آزاد شد، مطرح کرد.
هنیه ضمن تبریک آزادی ابو جزر، پایداری اســرای فلسطینی در زندان های رژیم 

صهیونیستی را ستود.
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 موافقت مشروط طالبان
 با آتش بس ۱0 روزه 

افشای اطالعاتی جدید از 
زرادخانه هسته ای آمریکا

شصت و دومین شنبه 
اعتراضی در فرانسه

مهر: طالبان می گوید به شرط موفقیت آمیز 
بودن نشست دوحه، از آتش بس 1۰ روزه 
با آمریکا و همچنیــن گفت وگو با دولت 
کابل استقبال می کند. این در حالی است 
که »سهیل شــاهین« سخنگوی طالبان، 
دیداری را کــه در روزهای چهارشــنبه 
و پنجشــنبه در قطر میــان هیئت های 
مذاکره کننده طرفین صورت گرفت مفید 
ارزیابی کرد و از تداوم آن در روزهای آینده 
خبر داد. پیشتر آمریکا پیشنهاد داده بود 
آتش بس حین مذاکره برقرار شود که این 

امر با مخالفت طالبان مواجه شد. 

قدس آنالین: خبرگزاری اســپوتنیک به 
نقل از یک نشریه علمی-تخصصی-هسته ای 
جزئیاتی را در خصوص زرادخانه هسته ای 
آمریکا افشــا کرد. بر این اساس، در حال 
حاضر آمریکا هزار و 75۰ کالهک هسته ای 
مستقر شده و ۲هزار و 5۰ کالهک هسته ای 
ذخیره دارد. بنا به گزارش ها، هزینه نوسازی 
و حفاظت از زرادخانه هسته ای آمریکا در 
3۰ ســال آینده بیش از یک هزار و ۲۰۰ 
میلیارد دالر خواهد بود. ان بی ســی نیوز 
پیشتر از تمایل شدید ترامپ برای توسعه 
زرادخانه های هسته ای آمریکا خبر داده بود.

ایســنا: حامیان جنبش »جلیقه زردها« 
در شــصت و دومین شنبه اعتراضی علیه 
مواضع دولت فرانسه، روز گذشته یک بار 
دیگر به تظاهرات اعتراضی دســت زدند. 
معترضان در این تجمع ضمن ســر دادن 
شــعارهای ضددولتی، خواستار برگزاری 
اعتصاب های نامحدود و گسترده در فرانسه 
و ادامــه اعتراضات علیه اصــالح قوانین 
بازنشستگی شــده اند. فرانســه و به ویژه 
پاریس پایتخت این کشور، از اواسط نوامبر 
۲۰1۸ به صحنه اعتراضات جنبش جلیقه 

زردها تبدیل شده است. 

خبر بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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ش�رکت برق منطقه ای فارس در نظر دارد جاده دسترسی پس��ت 230/66/20 کیلوولت پست ایزد خواست را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت سامانه ستاد »2098001046000106« توسط پیمانکاری که دارای حداقل پایه 5 رشته 
ابنی��ه یا حداقل پایه 5 رش��ته راه و باند از س��ازمان برنامه و بودجه و همچنین دارای گواهینام��ه صالحیت ایمنی از وزارت کار 
و رف��اه اجتماعی )ه��ر دو گواهینامه دارای اعتبار باش��ند( از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نمای��د. کلیه مراحل فرایند 
مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه، ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
ب��ه آدرس www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی در س��امانه، مراحل 
ثبت نام در س��امانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج 
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد.
1- اولین تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: از ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 98/10/30 خواهد بود.
2- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 98/11/3 می باشد.
3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/11/19 می باشد.

4- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد: تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 98/11/20
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/11/20 خواهد بود.

6- نش��انی این ش��رکت جهت ارس��ال پاکت های »الف« و »ب« و »ج«: ش��یراز- خیابان زند- نبش خیابان فلس��طین- شرکت برق 
منطق��ه ای فارس- دبیرخانه مرکزی )تذکر مهم؛ ارس��ال یک نس��خه از پاکت های »ال��ف« و »ب« و »ج« به صورت فیزیکی و الک و 

مهر شده الزامی است(.
7- مدت انجام کار: 2 ماه هجری شمسی

8- مبل��غ ب��رآورد: هش��ت میلی��ارد و هفتص��د و ش��صت و س��ه میلی��ارد و چهارص��د و چه��ارده هزار و یکصد و بیس��ت و س��ه 
)8/763/414/123( ریال

9- مدت اعتبار پیش��نهادها: پیش��نهادها باید از هر حیث برای مدت 90 روز بعد از تاریخ تعیین ش��ده برای تس��لیم پیشنهادها 
معتبر باشند و این مدت برای 30 روز دیگر قابل تمدید می باشد.

10- نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: تضمین قابل قبول کارفرما )ش��امل یک یا ترکیبی از تضامین بندهای الف، 
ب، پ، ج، چ، ح ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/9/22 مصوب هیئت وزیران( 
به مبلغ 438/170/706 ریال می باش��د و به پیش��نهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 

چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام 
یا سؤالی وجود داشته باشد می توانند به صورت کتبی با شماره فکس 32359047- 071 دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای 

فارس )امور تدارکات و قراردادها( مکاتبه نمایند.
12- اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه: تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 41934- 021 و تلفن 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 21 می باشد. م.الف 13484/شناسه آگهی736849
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آگهی مناقصه عمومی- یک مرحله ای
شماره مرجع 98-100

شرکت برق منطقه ای فارس

آگهی مناقصه 
 س��ازمان عمران و توس��عه حریم حرم حضرت رض��ا  )ع( در نظر دارد ارائه 
کلیه خدمات مربوط به سرویس رفت و برگشت پرسنل بوسیله 13 دستگاه 
مینی بوس و 3 دس��تگاه میدل باس ) با مدل باالتر از  سال 1393 شمسی( 
جه��ت 15 مس��یر تعیین ش��ده و جمعا به تعداد31 س��رویس در ه��رروز را 
از طری��ق مناقص��ه عمومی ب��ه پیمانکار واجد الش��رایط واگ��ذار نماید، لذا 
متقاضی��ان می توانند تا پایان وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ 1398/11/12                     
 http://sem.aqr-harimeharam.org: ضمن مراجعه به آدرس  اینترنت��ی
)تلفن32257085- 31305243-051 ( نس��بت به دریافت اسناد مناقصه 

اقدام نمایند.
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(
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آگهی مناقصه
 س��ازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا  )ع( در نظر دارد 
تهیه ، تحویل 2000 متر کابل نسوزNYSLY )مقاوم در برابر حرارت 
و ضربه ( س��ایز 1.5*3 ارت دار و 2500 متر س��ایز1.5*2 ارت دار را 
از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند تا 
پای��ان وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ 1398/11/12ضمن مراجعه به 

سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات به آدرس: 
http://sem.aqr-harimeharam.org  ) تلف��ن 051-31305243 ( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(

/ع
98
13
27
3

 دانشگاه  بین المللی 
امام رضا )ع(

 در نظ��ر دارد از طریق 
مناقصه عمومی نس��بت به خرید 
تجهی��زات دوربین مدار بس��ته 
اقدام نماید. از متقاضیان دعوت 
می ش��ود جه��ت دریافت اس��ناد 
مناقصه به س��ایت دانش��گاه به 
 )www.imamreza.ac.ir(:آدرس

مراجعه نمایند.  

ع 9
81
32
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت بین المللی پدیده شاندیزکیش )سهامی خاص(                    
به شماره ثبت 8444 وشناسه ملی 10980023493

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده  این ش��رکت که در س��اعت 9 صبح روز پنجش��نبه  مورخ 1398/11/10 در محل دفتر 
ش��رکت واق��ع درجزیره کی��ش  � جاده جه��ان _ مجتمع توریس��تی و گردش��گری پدیده کیش  تش��کیل                          
می گردد، حضور بهم رسانند. همچنین از سهامداران و یا نمایندگان  قانونی آنان که  تصمیم  به شرکت 
در مجمع یاد ش��ده را دارند، درخواس��ت می ش��ود برای دریافت برگ ورود به جلسه ودر دست داشتن 
اصل برگه سهام به همراه کارت ملی و یا وکالت نامه رسمی به دفتر شرکت واقع در نشانی فوق مراجعه 

نمایند. دستور جلسه: � کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره و اصالح ماده 31 اساسنامه 
هی�����ئت مدی��ره

9ع
81
33
00

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور                        
فوق العاده شرکت بین المللی پدیده شاندیزکیش 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 8444 وشناسه ملی 
10980023493

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت  و یا 
نماین��دگان قانون��ی آنه��ا دعوت می گ��ردد تا در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده این 
ش��رکت که در س��اعت 10 صب��ح  روز پنجش��نبه  
م��ورخ 1398/11/10 در مح��ل دفتر ش��رکت واقع 
درجزی��ره کیش  � جاده جهان � مجتمع توریس��تی 
و گردش��گری پدی��ده کیش تش��کیل م��ی گردد، 
حضور بهم رس��انند. همچنین از سهامداران و یا 
نماین��دگان  قانونی آنان که  تصمیم  به ش��رکت 
در مجمع یاد ش��ده را دارند، درخواست می شود 
ب��رای دریافت برگ ورود به جلس��ه ودر دس��ت 
داش��تن اصل برگه س��هام به همراه کارت ملی و 
ی��ا وکالت نامه رس��می به دفتر ش��رکت واقع در 

نشانی فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

�� انتخاب اعضای هیئت مدیره.
�� سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها 

در صالحیت مجمع عمومی عادی است. 
هی�����ئت مدی��ره

9ع
81
33
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آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران    ) نوبت دوم(
1-دستگاه برگزارکننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

2-حداقل صالحیت مناقصه گران:پایه 5 رشته آب 
3-مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی:ازروز  شنبه مورخ 98/10/28 

تا پایان وقت اداری سه شنبه98/11/1
4- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: پایان وقت اداری روز سه شنبه 98/11/15

5- محل دریافت وتحویل اس��ناد ارزیابی کیفی: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
www.setadiran.irستاد(به نشانی(

برآورد اولیه )میلیارد ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

198-17
انجام عملیات ساماندهی رودخانه 

مرزی سومبار محدوده روستای 
سنگسار 

30

298-18
انجام عملیات ساماندهی رودخانه 

مرزی سومبار درمحدوده 
روستاهای قره قانلو و قوری دره

30

 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 
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