
 

روایت رهبر انقالب از ایده نام گذاری هفته وحدت
 معارف  شــاید جالب باشــد بدانیم ایده  نام گذاری هفته ای اتحاد شیعه و سنی  قبل از     پیروزی انقالب آغاز شده بود

به نام »وحدت« مربوط به دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران نیســت. این نام گذاری پیش از انقالب نیز در سیستان و 

بلوچستان اجرا شده است؛ زمانی که...

 معارف  روز سیزدهم آبان ماه مطلبی 
دربــاره اینکه رهبر معظم انقالب چند 
را مستحب نمی دانند  همسری مردان 
در فضــای مجــازی پخش شــد. این 
خبر بازخورد انتشــار فتوایی منتسب 
به رهبری در کانال هــای مجازی بود 
که پیشــتر مدعی شده بودند حضرت 
آیت اهلل خامنه ای تعــدد زوجات را در 
شرایط فعلی جامعه مستحب می دانند 
و پــس از آن یکی از حضار از ایشــان 
درباره صحت این فتوا سوال می پرسد. 
طبق گفتــه آن فرد،  آیت اهلل خامنه ای 
با شــنیدن ایــن مطلــب برافروخته 
شــده اند و متعجــب گفته اند که اصال 
بنده همچیــن فتوایی نــدارم و اصال 
همچیــن چیزی را قبول نــدارم؛ چه 
 کســی این را گفته است؟ آقایان حتی 

به شوخی هم...

 ............ صفحه های 4و5

 ............ صفحه های 4و5
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گفت وگو با محمود پاک نیت، بازیگر »حکایت های کمال« مهدوی کیا با اشاره به  بازی تیم ملی با عراق 

درگفت و گو با قدس:
مقتدی صدر در واکنش به دخالت واشنگتن در امور داخلی این کشور:

 :jامام رضا
پنهان كننده كار 
نیك ]پاداشش[ 

برابر هفتاد 
حسنه است، و 

آشكاركننده كار بد 
سرافكنده است، و 

پنهان كننده كار بد 
آمرزیده است. 
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 وزارت بهداشت برای اجرای کامل طرح نظام سالمت نیازمند توجه و اعتبار است 

 زمین گیری66 ماهه »تحول سالمت«

نهادهای جهانی و اروپا از ترور ابوعطا و همسرش 
توسط رژیم صهیونیستی حمایت کردند

جوخه ترور 
در پناه سازمان ملل

 جهان  رژیم صهیونیستی که از جنگ 22 روزه )2008( و 51 روزه علیه غزه در )2014( 
گرفته تا جنگ 33 روزه )2006( علیه لبنان و ناکامی تمامی تحرکات و توطئه هایش در 
سوریه در راستای سقوط دولت بشار اسد در جبهه زمینی نبرد را به مقاومت واگذار کرده در 
ادامه تحرکات پلید خود به سیاست همیشگی اش یعنی ترور متوصل شده که شهادت »ابوعطا« 
فرمانده ارشد جنبش جهاد اسالمی که روز گذشته اتفاق افتاد مؤید همین موضوع است.  نکته 
حائز اهمیت در این میان آن است که هر چه به جلو می آییم، پیروزی رزمندگان محور مقاومت 

اسالمی بر صهیونیست های درنده، سهل تر می شود؛ به گونه ای...

ضمیمه  روز

امیــر تفرشــی آدم عجیبــی اســت. او 
فوق لیســانس ارتباطــات بین المللش را از 
دانشگاه عالمه طباطبایی تهران گرفته و تا 
همین چند وقت پیش که به صفحه اش سر 

می زدید، پر بود ازتحلیل مسائل...

از» اکوادور« تا »سوادکوه«

 ............ صفحه 8

مدیرکل شهرسازی استان 
در گفت وگو با قدس خبر داد

۱۰هزار واحد 
مسکن ملی 

سهم اولیه 
خراسان رضوی

در دیدار وزیر امور مذهبی 
پاکستان با حجت االسالم 

گنابادی نژاد مطرح شد

قدردانی از خدمات 
آستان قدس 

به زائران پاکستانی
 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 3

مجموعه ای برای 
دورهمنشینی خانواده ها انتظار یک پیروزی بزرگ را دارم

پایان حضورآمریکا در عراق را 
رقم می ز نیم

آگهی مزایده 
 فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری 

تاریخ مزایده پنجشنبه مورخ 98/8/30 ساعت 10 صبح 
جهت کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت فرم ش��رکت در مزایده با تلفن 05138421523 
تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمد آباد ، بین رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه 

فرمایید .
سپرده شرکت در مزایده مبلغ پنجاه میلیون)50.000.000( ریال میباشد که می بایست 
به صورت چک رمزدار بانکی و یا واریز به حساب در وجه حساب سازمان موقوفات ملک 
که در اسناد مزایده ذکر شده است و یا اخذ ضمانت نامه بانکی حداکثر تا ساعت 9 صبح 
روز پنجشنبه مورخ 98/8/30 به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد . به پیشنهادات مبهم 
-مش��روط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.س��ازمان موقوفات ملک در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
/ع سازمان موقوفات ملک  
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5

آگهی مرحله دوم مزایده فروش محصول پسته سال 98 
س�ازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد محصول پسته تولیدی س��ال 98 خود را از طریق مزایده 
به فروش برس��اند لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ روز چهار ش��نبه 98/08/22با مراجعه به دفتر مرکزی سازمان 
واقع در رفس��نجان میدان قدس دفتر مرکزی س��ازمان و رویت نمونه و میزان محصول قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا مورخ 

دوشنبه98/8/27بصورت مکتوب ارائه نمایند . 
ضمنا واریز 5درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب جاری 2217078000بانک تجارت طالقانی رفسنجان 

به نام سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان الزامی است .
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است . هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.      تلفنهای تماس 34281104-9

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان 
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فراخوان مناقصه مجدد عمومی یک مرحله ای  شماره مجوز: 1398/5021
همراه با ارزیابی کیفی )نوبت اول(

1- شماره مناقصه : 9801162
2- موضوع مناقصه : انجام خدمات نگهبانی مورد نیاز

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی ،  منطقه عملیاتی خانگیران و شهرستان سرخس -  12 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره  برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .

5- شرایط مناقصه گر :  5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .
5-2- داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع پروژه .

5-3-دارا بودن تائیدیه معتبر از سازمان حراست وزارت نفت.
5-4- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

5-5- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-6- توانایی تهیه ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ 3.932.420.000  ریال از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آئین نامه تضمین 
                 WWW.EOGPC.IR معام��الت دولت��ی 6- متقاضیان برای دریافت کاربرگ های اس��تعالم ارزیابی کیفی مناقصه به پایگاه اینترنتی مناقصه گزار به نش��انی
) بخش مناقصات ( مراجعه و پس از تکمیل کاربرگ های مذکور ، کلیه مدارک درخواستی را در قالب یک لوح فشرده ) CD ( به انضمام نامه اعالم آمادگی 
جهت شرکت در مناقصه ، حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 1398/09/09  به امور حقوقی و پیمان های مناقصه گزار به آدرس مندرج در بند 4  تحویل نموده 

و رسید دریافت نمایند .
7- پاکت های مناقصه در ساعت 10:00 مورخ 1398/10/02 در حضور پیشنهاد دهندگان گشوده خواهد شد .

8- در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه 
اطالع رسانی مناقصات با شماره  9801161  ثبت شده است.

 روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز شرق
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             آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی 
         ) شماره 98/8/20-600/27077 (

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

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان دعوت به عمل می آید.
- محل اخذ اسناد : شیراز، شرکت آبفا استان فارس ) میدان مطهری ، ابتدای بلوار قدوسی غربی ، نبش خیابان سبحانی بلوک 406 طبقه اول اتاق 110 

امور بازرگانی تلفن38435164 ( و سایت شرکت آب و فاضالب استان فارس WWW.abfa.fars.ir پرداخت هزینه خرید اسناد الزامی می باشد .
- محل تس��لیم پیش��نهادات : شیراز، شرکت آبفا اس��تان فارس ) میدان مطهری ، ابتدای بلوار قدوسی غربی ، نبش خیابان سبحانی بلوک 406 

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

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

- قیمت اسناد200.000 ریال ) واریز به حساب شماره 1528936404 بانک ملت شعبه میدان معلم کد شناسه 2400080603175 به نام شرکت آبفا فارس(
- به پیش��نهاد های فاقد امضا، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود مطلقا ترتیب اثر داده 

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

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

 شرکت آب و فاضالب استان فارس

ع 9
81
01
41

وب��ت دوم
ن

 شــورای ائتالف نیروهای انقالب اســالمی که 
جمعی فراگیر از چهره های ملی، مسئوالن احزاب 
و تشــکل ها و چهره های انقالبی با تأکید بر حضور زنان و 
جوانان است، رسماً اعالم موجودیت کرد. در بیانیه اعالم 
موجودیت شــورای ائتالف نیروهای انقالب که توســط 
محسن پیرهادی، سخنگوی این شورا در اختیار رسانه ها 
قرار گرفت، آمده اســت: »بســم اهلل الرحمن الرحیم راه 
طی شــده فقط قطعه ای از مســیر افتخارآمیز به سوی 
آرمان های بلند نظام جمهوری اســالمی است. دنباله  این 
مسیر که به گمان زیاد، به دشوارِی گذشته ها نیست، باید با 
همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی 
شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، 

فعاالن جوان، در همه  میدان های سیاســی و اقتصادی و 
فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین و اخالق و 
معنویت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت 
دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشــته بهره گیرند، نگاه 
انقالبی و روحیه  انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و 

ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسالمی بسازند«.
کشور ما، پس از 40 ســال پایمردی ملت بزرگ ایران و 
در ســایه رهبری امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب، 

به جایگاهی رفیع و نقطه ای تاریخی دســت یافته است. 
پیشــرفت ایران عزیز مــا، در برخــی حوزه ها همچون 
مردم ساالری، اســتقالل سیاسی، شتاب علمی و قدرت 
بازدارندگی، اعجاب جهانیان را برانگیخته و از سوی دیگر، 
در برخی زمینه ها همچون اقتصاد ملی و کارآمدی اداری، 
با نقطه مطلوب، فاصله ای طوالنی و البته پرشدنی دارد. بر 
همگان مبرهن اســت که امروز، دیگر زمان آزمون و خطا 
نیســت. در این دوران گذار از تثبیت انقالب اســالمی به 

تشکیل جامعه ای تمدن ساز، باید بیش از هر زمان دیگری، 
تمام توان و ظرفیت کشــور، صرف پیشــبرد امور مردم، 
اعتالی راهبردها، کارآمدســازی ساختارها، بهینه سازی 
فرایندها و بازنگری در مســائل و نقصان ها باشد. اکنون تا 
کلید خــوردن مراحل اجرایی و قانونی اولین انتخابات در 
دوران گام دوم جمهوری اسالمی ایران، زمان زیادی نمانده 
است. مجلس شورای اسالمی، ریل گذار کشور و در رأس 
امور است و باید عصاره فضائل ملت باشد. مجلس کارآمد، 

دولت را پاســخگو می کند و از همین رو است که به نظر 
می رسد نقطه آغاز تحول در نظام مدیریتی کشور، مجلس 
شــورای اسالمی باشد. نظر به موارد پیش گفته، چندین 
ماه است که جمع بزرگی از چهره های ملی، شخصیت های 
کشوری، مســئوالن و فعاالن احزاب سیاسی، چهره های 
رســانه ای جریان انقالب و بانوان و جوانان فعال و انقالبی 
گرد هم آمده و با برگزاری جلســات متعدد کارشناسی و 
هماهنگی و دعوت از تمام اضالع جریان انقالب، »شورای 
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی« را تشکیل داده اند. وحدت 
فراگیر، تأکید بر حضور جوانان و اهمیت ویژه برای فعالیت 
بانوان از مهم ترین شاخصه های این ائتالف است، به طوری 
که بیش از نیمی از اعضای شورای ائتالف را جوانان و زنان 

تشکیل داده اند. همزمان با تهران، اجزا و بدنه ائتالف فراگیر 
نیروهای انقالبی در شهرستان ها در حال شکل گیری است. 
تأکید بر حق تصمیم گیری استان ها و شهرستان ها و نفی 
تصمیم گیری از مرکز برای نامزدها، از اساسی ترین رویکردها 
و دیدگاه های شورای ائتالف است. از دیگر اصول محوری، 
نفی سهمیه بندی برای تشکل ها و جریان های سیاسی و 
اســتفاده از مطالعات علمی در حوزه انتخابات و مطالبات 
مردم اســت. شورای ائتالف نیروهای انقالب، با ایجاد یک 
هیئت اجرایی کارآمد و تشکیل کارگروه های فعال زیر نظر 
شورا، ضامن پیشبرد امور بر اساس شاخصه های پیش گفته 
است. مسلماً بزرگ ترین سرمایه این شورا، همراهی عموم 

ملت انقالبی ایران اسالمی به ویژه جوانان خواهد بود.

با صدور بیانیه ای

شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی اعالم موجودیت کرد

 ............ صفحه 7
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روزنامـه صبـح ایـران

جهانگیری: مبارزه با فساد نیازمند اراده قوای سه گانه است
 تسنیم: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر دوشنبه )20 آبان( به ریاست وی برگزار شد، گفت: مبارزه با فساد نیازمند عزم و اراده قوای سه گانه 

و همکاری دستگاه های اجرایی و نهاد های نظارتی است.

 سیاست   همزمان با انتشار گزارش آژانس 
مبنی بر تأیید غنی سازی ایران در سایت 
فردو، وزرای خارجه ســه کشور اروپایی با 
صدور بیانیه ای مشترک شامگاه دوشنبه از 
اقدام ایران در غنی سازی اورانیوم در فردو 
ابراز نگرانی کردند. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز دوشنبه در گزارشی ضمن تأیید 
غنی سازی ایران در سایت فردو، اعالم کرد 
ذخایر اورانیوم غنی ســازی شده و درصد 
غنای ایران باالتر از حد مجاز تعیین شده 
در برجام است. در این گزارش آمده است، 
ایران در حال غنی سازی با سانتریفیوژهای 

پیشرفته تری است.
به گزارش فارس، وزرای خارجه سه کشور 
اروپایی تصریح کرده اند اقدام اخیر ایران در 
فردو به منزله تســریع اقدامات این کشور 
در زمینه فاصله گرفتن از توافق هسته ای 

برجام است.
یورونیوز نیز نوشــته اســت: »سه قدرت 
اروپایی  اتحادیــه  و  مطرح 
روز دوشــنبه ۲۰ آبان )۱۱ 
نوامبر( در بیانیه ای مشترک 
اعــالم کردنــد در صورت 
تعهدات  کاهش  روند  ادامه 
برجامی از سوی ایران، یکی 
از سازوکارهای حل اختالف 
موجــود در برجــام دوباره 
تحریم های  و  اعمال شدنی 
ســازمان ملل بازگشــتنی 
فارس  گزارش  به  اســت«. 
در این بیانیه آمده اســت: 
»از اعالنیه هــای اخیر ایران 
در خصــوص آغــاز مجدد 
غنی ســازی  فعالیت هــای 
اورانیوم در فردو به شدت نگران هستیم. 
اقــدام ایران با مفــاد صریــح برجام در 
خصوص فردو مغایرت داشــته و تبعات 
بالقوه زیادی در زمینه اشــاعه دارد«. در 
بخش دیگری از بیانیه آمده اســت: »این 
اقــدام ]غنی ســازی در فــردو[ به منزله 
تسریع روند تأسف آور فاصله گرفتن ایران 

از تعهداتش ذیل برجام است«. کشورهای 
اروپایی از ایران خواسته اند تمامی اقدامات 
»ناســازگار با برجام« شامل میزان ذخایر 
اورانیوم، محــدوده مجاز غنی ســازی و 
فعالیت های مربوط به تحقیق و توســعه 
را به عقب برگرداند. وزرای این سه کشور 
»اجــرای کامل و مؤثر برجام« از ســوی 
همه طرف ها را با اهمیت دانسته و بر عزم 
خود برای ادامه تالش  ها برای حفظ توافق 
تأکید کرده اند. آن ها از ایران خواســته اند 
»طبق تعهداتش در برجام، کاماًل با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به ویژه در چارچوب 
توافق جامع پادمانــی و پروتکل الحاقی 

همکاری کند«.

 گالیه اروپای بدعهد از همکاری 
نکردن به موقع ایران!

وزیران خارجه انگلیس، آلمان و فرانســه 
از آنچه بــه گفته آن ها »عدم همکاری به 
موقع ایران« اســت ابراز نگرانی کرده اند. 
آن ها همچنین تصریح کرده اند که آماده اند 
اســتفاده از تمامی ســازوکار های موجود 

در برجام از جمله »ســازوکار حل و فصل 
اختالفات« برای حل و فصل مسائل مربوط 
به اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران را 
مورد بررسی قرار دهند. کشورهای اروپایی 
همچنیــن گفته اند آماده انــد تالش های 
دیپلماتیک را به منظور ایجاد شرایط الزم 
برای تنش زدایی در خاورمیانه ادامه دهند. 
آن ها ادعا کرده اند اقدامات اخیر ایران این 

مسئله را دشوارتر می کند.

 واکنش توییتری ظریف
توییترش  محمدجواد ظریف در صفحه 
در واکنش به بیانیه وزرای خارجه ســه 
کشــور اروپایی و با ضمیمه کردن نامه 
۶ نوامبــر ۲۰۱۸ خود خطاب به فدریکا 
موگرینی، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا و ســایر اعضــای برجام 
نوشت: »خطاب به همتایانم در اتحادیه 
اروپایی و ســه کشــور آلمان، فرانسه و 
انگلســتان: ۱- »به تعهــدات خود ذیل 
برجام کامــاًل پایبند بوده ایم«. شــما؟! 

واقعاً؟!

فقط یک تعهد را نشان دهید که در ۱۸ ماه 
گذشته به آن عمل کرده اید. ۲- وقتی شما 
مشغول دفع الوقت بودید، ایران مکانیسم 
رفــع اختالف را به جریان انداخت و آن را 
به پایان رساند. ما اکنون در حال استفاده 
از اقدامات جبرانی مندرج در پاراگراف ۳۶ 
برجام هستیم. به نامه ششم نوامبر ۲۰۱۸ 

من مراجعه کنید«.

 تماس تلفنی فرانسوی ها با ترامپ
فرانســه  رئیس جمهور  مکرون،  امانوئل 
بامــداد سه شــنبه در صفحــه توییتر 
شخصی خود نوشت با همتای آمریکایی 
خود درباره پاره ای از مســائل از جمله 
ایــران گفت وگــو کرده اســت. مکرون 
درباره تمــاس تلفنی خود بــا »دونالد 
ترامــپ« رئیس جمهور ایــاالت متحده 
توضیــح داد: »تماس فوق العــاده ای با 
ترامپ درباره ایران، سوریه و ناتو داشتم. 
قرار  تأکید  همگرایی های بسیاری مورد 
گرفتنــد و ما پیش از نشســت ناتو در 

لندن با هم دیدار خواهیم کرد«.

اروپا ایران را متهم به نقض برجام و تهدید به بازگشت تحریم ها کرد

ظریف:یک تعهد را نشان دهید که به آن عمل کرده اید

 چــرا می گویید کودکان کار یا زباله گرد چرا نمی گویید کودکان مســتضعف، 
می ترسید ادعای ارث کنند؟ 09150009278

 روزگار عجیبی اســت این روزها بعضی ها راه می روند تا غذایشــان هضم شود و 
عده ای می دوند تا گرسنه نمانند. 09350004292

 نامه فرمانده عاشورایی سپاه هویزه نماد گفتمان مقاومت است آنجا که می نویسد: 
من به عنوان فرمانده ســپاه هویزه با ۶۲ پاسداری که ۲۲ نفرشان غیرمسلحند تا 
آخرین قطره خونمان با همان ژ۳ و کالش دفاع خواهیم نمود. البته مهمات ما دو 
عدد آر پی جی که یکیش خراب است و یک عدد تیر بار ژ۳ و ۴۰ کالش و ژ۳ است.
آنان با این شــرایط و نامهربانی های سیاسیون لیبرال دوران خویش هرگز به فکر 

عقب نشینی و تسلیم نیفتادند. 09150000609
 با ســالم. جای بسی تعجب است که مسئوالن تأمین اجتماعی آن قدر درک و 
فهم ندارند که بازنشستگان با ۳۱ سال سابقه با چند سرعائله و تورم خانمان سوز با 
دریافتی روزانه ۶۰هزار تومان چطور می شــود زندگی کرد که حرمت این افراد در 

کانون خانواده شکسته نشود؟ این یکسان سازی حقوق ها چه شد؟ 09150002906
 چرا دولت یا وزارت خارجه مان در مورد کودتای آمریکایی در بولیوی سکوت کردند؛ 

مگر نه اینکه آن ها ازجمله همپیمانان قابل اعتماد ما هستند؟ 09190008895
 در هشتمین سالگرد شهادت حسن طهرانی مقدم یاد و خاطره پدر موشکی ایران 
را گرامی می داریم. همان سردار با صالبتی که قدرت موشکی امروزمان مدیون این 
انسان پاک و با اخالص است. چه زیبا سردار سالمی ایشان را فاتح قله ها و قلب ها 

نامید. 09150000609
 در تأیید جمله: »حال تدریس قرآن در مدارس...« چاپ شده در روزنامه قدس، 
بنده عرض می کنم وقتی تقریباً تمامی مقدســات ملت شریف ایران از جمله کالم 
بی مثال وحی )قرآن( دستمایه تقدس مسئوالن کشور شده است، در کمتر کسی 
عالقه یاد دادن و یاد گرفتن کالم زیبای قرآن به وجود می آید و فقط و باز هم فقط: 
کار خالصانه و برای رضایت پروردگار است که جواب می دهد و شوق وعالقه به وجود 
می آورد. مسئوالن به خود بیایند. برای نمونه سر در مساجد همیشه جای نام ذات 

بی همتای خداوند متعال بوده و خواهد بود نه... . 09150008863
 هیــچ کس به فکــر ما بازنشســته های آموزش و پرورش نیســت. تورم در 
شــهریور ۴۲/5 درصد بوده در حالی که حقوق های ما ۱5درصد اضافه شــده؛ 
۱۰ درصد بعالوه ۳۰۰هزار تومان امســال جزو تعهدات دولت بوده، اما ندادند! 

09350007054

 بر اساس اطالعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور، نام نویسی از داوطلبان نمایندگی 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی از روز یکشنبه ۱۰ آذر ماه تا پایان وقت اداری 

شنبه ۱۶ آذر به مدت هفت روز به عمل خواهد آمد.

 به تازگی دستخطی بدون تاریخ از شهید حسن طهرانی مقدم، مرِد پشت پرده موشکی 
ایران، خطاب به رهبر معظم انقالب منتشر شد که در آن مشخص می شود طهرانی مقدم 
مدت ها پیش از شــهادت به سراغ پروژه »موشــک های فوق سریع« رفته  است. به گزارش 
صداوسیما، بند آخر این دستخط حامل پیام بسیار مهمی برای دشمنان ایران است، آنجا 
که به صراحت مشخص می شود ایران برای سال ها  روی قابلیت حمل ماهواره کار می کرده 
است. خارج کردن این پیام از طبقه بندی محرمانه، اقتدار پشت پرده قدرت دفاعی ایران را 

تداعی می کند.

 وکیل »بابک زنجانی« گفت: در طول ۶ ســال گذشــته بارها شاهد بودیم با اینکه 
پرونده موکلم قضایی است اما بهره برداری های سیاسی و جناحی از آن می شود و غلبه 

انگیزه های سیاسی که می تواند مفسده انگیز باشد، بروز می کند.

 ســه تن از مدیران وزارت بهداشت به دلیل تخلفات پرونده های شرکت های آوای 
سالمت و سهامداری پاالیشگاه نفت اصفهان توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شدند. 
به گزارش فارس، این افراد از مدیران سابق وزارت بهداشت بوده اند که پس از نشستن 

سعید نمکی بر کرسی وزارت بهداشت برکنار شده بودند.

 در پی رحلت حجت االسالم مصطفی آژینی، رهبر معظم انقالب در پیامی به خانواده 
وی تسلیت گفتند. بنا بر اعالم یکی از مسئوالن دفتر رهبر معظم انقالب، معظم له پس 
از اطالع از رحلت حجت االسالم مصطفی آژینی فرمودند: »شنیدم که فرزند آقای آژینی 
در بازگشت از سفر اربعین به رحمت خدا رفته است. از طرف من به آقای آژینی و مادر 
و همســر آن مرحوم تسلیت بگویید. شنیدم که طلبه خوبی هم بوده است«. مرحوم 
مصطفی آژینی از طالب حوزه علمیه مشــکات تهران، پس از شرکت در راهپیمایی 
اربعین و زیارت کربالی معلی در مسیر بازگشت در جاده خرمشهر دچار سانحه شد و 

جان به جان آفرین تسلیم کرد.

 نماینده دادستان در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و 
هشت متهم دیگر مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی کشور گفت: شبنم نعمت زاده در 
زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ 5 میلیون درهم بدون مصوبه از آن ها 

تسهیالت دریافت کرده، البته این پول تسویه شده است.

 سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: امروز شکایت ۱۰۰ دانشجو علیه 
علی مطهری به دبیرخانه هیئت نظارت رسید.

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567
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یادداشت

 مهدی پناهی

 سیاست/ مینا افرازه  فضای جامعه چند وقتی است انتخاباتی 
شده و ستاد انتخابات کشــور برای برگزاری انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری فعالیت 

خود را در وزارت کشور آغاز کرده است.
به گفته وزیر کشــور »از آغــاز ثبت نام در ۱۰ آذر تا انتهای 
انتخابات، ۸۳ روز زمان داریم تا انتخاباتی باشــکوه، ســالم، 
در محیطی امن، با مشــارکت باال و محوریت قانون داشته 

باشیم«.
بــا توجه به اینکه افراد و گروه های مختلــف در حال رایزنی و 
بررســی های خود برای حضور در انتخابات مجلس هســتند، 
شرایط نام نویسی نامزدها نیز از مسائلی است که در زمان نزدیک 

به انتخابات مطرح می شود.
در حالی آمارها رشــد ۶۰ درصدی داوطلبان نامزدی انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در دوره دهم را مطرح کردند که بسیاری 
از این افراد در مرحله بررســی صالحیت ها به دلیل دارا نبودن 
شرایط تصدی این منصب، از سوی شورای نگهبان رد صالحیت 
می شوند که همین عامل نیز به بهانه ای برای هجمه علیه شورای 
نگهبان تبدیل شــده است. بر اساس اعالم وزارت کشور، تعداد 
داوطلبــان نمایندگی مجلس دهم ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر بود، اما 
تنها صالحیت ۶ هزار و۲۳۰ نفر در کل کشور از سوی شورای 
نگهبان تأیید شد؛ موضوعی که احتمال می رود در این دوره از 

انتخابات هم به نوعی تکرار شود.
وزارت کشــور در این بــاره اعالم کرده بود تعــداد نامزدهای 
انتخابات دوره دهم بیش از ۲.5 برابر دوره نخست مجلس است.

 کاهش ۳۰ درصدی نام نویسی داوطلبان فاقد صالحیت 
با اصالح قانون انتخابات

 اما بســیاری از تحلیلگران بر این باورند که شرایط نام نویسی 
داوطلبان انتخاباتی باید تغییراتی داشــته باشد تا تنها امکان 
حضور افرادی فراهم شــود که دارای شرایط هستند و از سوی 
دیگر هزینه های هنگفت سیاســی و مالــی برگزاری انتخابات 
کاهش یابد. به گفته برخی نمایندگان، اصالح قانون انتخابات 

می توانــد تا ۳۰ درصد از ثبت نــام داوطلبان فاقد صالحیت را 
کاهش دهد.

رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور نیز در مصاحبه ای 
با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به نامه این کمیسیون 
به رئیس مجلس مبنی بر تعیین تکلیف طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس گفته است: اگر مصوبات مجلس تأیید و 
اجرایی شود مطمئن باشید که بین ۲5 تا ۳۰ درصد از حضور 
داوطلبان فاقد صالحیت کاهش می یابد و بررســی صالحیت 

واجدان شرایط در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: ثبت نام و بررســی صالحیت حجــم باالیی از افراد 
هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند؛ همچنین زمان را 
از وزارت کشور، هیئت های اجرایی و شورای نگهبان برای دقت 

در بررسی صالحیت می گیرد.
اما طرح اصالح قانون انتخابات کماکان در رفت و آمد بین شورای 
نگهبان و مجلس بالتکلیف مانده و در آخرین بررســی قانون 
انتخاباتی نیز طرح استانی شدن انتخابات از آن حذف شده است. 
با این تفاصیل به نظر می رسد کالف سردرگم قانون انتخابات باز 

نخواهد شد.

 قانون انتخابات به این دوره
 از انتخابات مجلس می رسد

عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: 

قرار شده در کمیسیون شوراها آن بخش از قانون انتخابات 
کــه مربوط به اصالح و تغییرات در بخــش تبلیغات، نحوه 
ثبت نام و بحث بررســی صالحیت هاست و شورای نگهبان 
هم به آن اعتراضی ندارد دوباره به صحن آورده شــود تا اگر 

رأی آورد شرایط جدیدی حاکم شود. 
محمد محمودی شاه نشــین در گفت و گو با خبرنگار قدس 
گفــت: قانون انتخابــات جدید می توانــد از ورود پول های 
کثیف به انتخابات جلوگیــری و حامیان نامزدها را کنترل 
کند. همچنین بر اســاس آن، ســقف هزینه کرد هر فرد به 
تناســب منطقــه حضــور وی تعیین و امکانات رســانه ای 
همچون صدا و ســیما با عدالت توزیع شــود. عالوه بر این، 
بــا تصویب قانون جدید، تخلفات انتخاباتی که دفعات پیش 
 منجر به ابطال آرا بود به عنوان اعمال مجرمانه درنظر گرفته 

خواهد شد.
نماینده مردم شــهریار در مجلس شــورای اسالمی معتقد 
اســت، اجرایی شــدن تمامی این موارد منوط به این است 
که آن سه چهار ماده از قانون انتخابات که معروف به قانون 
استانی و تناسبی شــدن انتخابات است، حذف و بقیه مفاد 
که مورد تأیید شورای نگهبان است مجدد در مجلس طرح 
و تصویب و اجرایی شــود. با انجــام اصالحات به طور قطع 
اجــرای قانون انتخابــات به ایــن دوره از انتخابات مجلس 
می رســد، اما اگر به انتخابات دوره یازدهم نرسد هم شرایط 
چندان تفاوتی نخواهــد کرد و انتخابات با قانون فعلی اجرا 

می شود.
این نماینــده مجلس بیان کرد: هیچ یک از مواد و محتوای 
قانون انتخابات تغییری نکرده است مگر اینکه قانون جدید 
انتخاباتــی تصویب شــود؛ به طور قطــع تغییراتی صورت 
می گیرد، زیرا در آن مصداق و شــرایط تعریف شــده است 
و بر اســاس آن برخی از دســتگاه هایی که بخش عمومی و 
نیمه دولتی بودند با شفافیت بیشتری از ورود و ثبت نام منع 
شــدند. همچنین با اصالح قانــون وضعیت حضور حزبی و 

گروهی افراد شفاف تر خواهد شد.

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

سیاست داخلی

آیا کالف سردرگم اصالح قانون انتخاباتی باز خواهد شد؟

جلوگیری از سونامی ثبت نام  نامزدها با اجرایی شدن قانون انتخابات

دولت
رئیس جمهور در جلسه شورای اداری کرمان:

اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا بود 
مذاکره می کردیم

مهر: رئیس جمهور با اعالم اینکه 
نسبتاً  پیشنهادهای  نیویورک  در 
خوبی به ایران داده شــد، گفت: 
شــرایط طوری بود کــه باید به 
رئیس جمهــور آمریــکا اعتماد 
می کردیم که کار بســیار سختی 

بود، شــاید اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا بود این کار 
تا اول مهر ماه انجام و تمام می شد. رئیس جمهور در بخش 
پایانی ســخنان خود اظهار کرد: نکند شیاطین در ماه های 
آینده که انتخابات است و به طور طبیعی در انتخابات لحن ها 
و صداها باال می  رود، بینمان تفرقه، اشــکال و فاصله ایجاد 

کنند.

مجلس
نقوی حسینی:

  FATF نتیجه ای جز تعهدات جدید
 برای ایران ندارد

کمیسیون  ســخنگوی  ایسنا: 
امنیت ملی و سیاســت خارجی 
گفت:  اســالمی  شورای  مجلس 
 FATF در  ایــران  عضویــت 
نتیجه ای جز تعهدات جدید برای 
جمهوری اســالمی ایران ندارد و 

سرنوشت ما را تغییر نمی دهد. نقوی حسینی افزود: برخی 
موافقان می گویند اگر FATF تصویب نشــود نمی توانیم با 
عراق هم معامله کنیم، مگر اآلن امکان معامله وجود دارد؟ ما 
با چین هم نمی توانیم معامله کنیم، چون کل شبکه بانکی 
دنیا با ما کار نمی کنند، پس چه در لیست سیاه قرار گیریم و 

چه در آن نباشیم وضعیت همین است.

دفاعی - امنیتی
سرلشکر باقری: 

 ایران 
قدرت اول موشکی منطقه است

نیروهای  ســتاد  رئیس  فارس: 
مسلح با بیان اینکه شهدایی مانند 
شــهید طهرانی مقدم در فضای 
جنگ نرم نیز حضور دارند، گفت: 
ثمره تالش  شهید طهرانی مقدم 
ایــران را به قدرت اول موشــکی 

منطقه تبدیل کرد. سرلشکر محمد باقری در حاشیه بازدید 
از نمایشــگاه دستاوردهای بسیج با تأکید بر افول آمریکا در 
بین ملت های دنیا بیان کرد: آمریکا همان طور که برحسب 
ظاهر در فکر کاهش پایگاه های نظامی خود در جهان است، 
در حقیقت پایگاه های فکری خود را هم در میان مردم جهان 

یکی یکی از دست می دهد.

تقویت توان رسانه ای در منطقه 
غرب آسیا به عنوان منطقه ای پرتالطم و ناآرام، 
بســتری آماده برای انواع طرح ها و نقشــه ها 
به منظور گسترش ناامنی در این کشورهاست. 
هر کشــوری در این منطقــه به منظور تأمین 
و ارتقــای مؤلفه های امنیت ملــی خود، باید 
راهبردی چندالیه در حوزه های مختلف امنیتی 
طراحی کرده و بر حســن اجــرای آن، نظارت 
دقیق داشته باشد. سرعت باالی روند تحوالت 
اساســی در غرب آســیا، بر ضرورت طراحی و 

تداوم راهبردهای منطقه ای افزوده است.
جمهوری اســالمی ایــران به عنــوان یکی از 
قدرت های بزرگ غرب آســیا همواره از جهات 
مختلفی مورد تهدید قرارگرفته که یکی از آن ها، 
تولید امواج ناامنی اجتماعی در کشورهای متحد 
و هم سو اســت. روند اعتراضات در کشورهایی 
نظیر سوریه، عراق و لبنان، نشان دهنده آن است 
که دشــمنان محور مقاومت، همواره درصدد 
بهره برداری از ضعف های عمده ســاختاری و 
داخلی این کشورها به منظور ضربه زدن به نفوذ 

ایران در این کشورها هستند.
وقتــی روند اعتراضات شــهریور 97 عراق و 
حمله به کنســولگری ایران در بصره را مرور 
می کنیم، بــه ضعفی جدی در امری مهم در 
رویکرد منطقه ای کشورمان پی می بریم و آن 
هم توجه به الزامات رسانه ای است. ابتدا بهتر 
اســت مروری به سیر تحوالتی که درنهایت، 
منجر به هتک حرمت کنســولگری ایران در 
بصره شد، داشته باشیم. در نیمه اول سال 97، 
حجم نزوالت آسمانی در عراق و جنوب ایران 
کاهش چشمگیری یافته بود. مردم بصره که 
بیشتر آن ها در مشاغل مربوط به کشاورزی و 
باغداری فعالیت دارند، با کم آبی گسترده ای 
روبه رو شــدند. در این میــان، تصاویری در 
شــبکه های اجتماعی دست به دست می شد 
که مدعی بســتن رودخانه های مرزی که به 
سمت عراق سرازیر می شــدند، توسط ایران 
بود. تــداوم ایــن اقدامات و دشــواری های 
کم آبی، مردم بصره را خشــمگین ساخت و 
همزمان، موضعگیری اشتباه سخنگوی وقت 
وزارت امــور خارجه عراق که بر ادعای غالب 
در شــبکه های اجتماعی صحه می گذاشت، 
مردم را به خیابان ها کشــاند. در همین اثنا، 
سفارت کشورمان در عراق که با تهران تبادل 
اطالعات شــبانه روزی داشــت، موضعگیری 
ســخنگوی وزارت خارجه عراق را گزارش و 
پیشــنهاد می کند تا از سوی ایران، موضعی 
رســمی در مقابل این ادعای ناصحیح اتخاذ 
و نســبت بــه واقعیت موضوع، روشــنگری 
شــود، اما اقدام کافی صــورت نمی گیرد. در 
نهایــت، در روز جمعه ۱۶ شــهریور، عده ای 
با سوءاســتفاده از خشم مردم، به نمایندگی 
جمهوری اســالمی ایران حمله و آن را آتش 
اســالمی  منطقه ای جمهوری  راهبرد  زدند. 
ایــران در حوزه هــای امنیتــی و نظامی با 
حداکثر موفقیت ممکن پیش رفته و این مایه 
مباهات اســت؛ اما به نظر می رسد که باید به 
منظور تکمیل دیگر قطعات پازل این راهبرد 
اقدامــات جدی انجام داد. یکــی از مواردی 
که در آن ضعف جدی مشــاهده می شــود، 
مدیریــت ادراک نخبــه و تــوده در راهبرد 
منطقه ای ماســت. ایران در کشورهایی نظیر 
عراق و ســوریه، سرمایه گذاری های سنگینی 
در حوزه های مختلفی انجام می دهد که از هر 
جهت، تداوم آن به منظور تأمین امنیت ملی 
ضروری به نظر می رسد، اما همواره عده ای از 
طیف هــای مردمی و نخبگان، ایران را حامی 
اصلی خود نمی دانند. این امر بدان معناست 
که جمهوری اسالمی در فرایند اقناع و کنترل 
ادراک بخشــی از مردم منطقه -به خصوص 
مردم محــور مقاومت- به انــدازه کافی قوی 
عمل نکرده است. اغنای مردم امری ضروری 
است، کمک های نظامی و امنیتی نیز درواقع 
و درنهایت، کار ویژه ای ادراکی دارند؛ چرا که 
بستر را برای گسترش نفوذ فراهم می کنند. 
 نفوذ نیز به معنای توانایی تأثیرگذاری است. 
در تأثیرگذاری نیز تا وقتی که توانایی مدیریت 
و کنترل ادراک - به معنای چه طور فهمیدن 
سو ژه ها و چه طور فهماندن آن- باشد، فرقی 

بین توده و نخبه نیست.
وقتی که قســمتی از مردم به نشانه اعتراض 
نسبت به وضع موجود به خیابان ها می آیند، 
یعنــی این طور فکر می کننــد که راهی جز 
تظاهرات برای اصالح وضــع موجود وجود 
نــدارد، این نوعی فکر اســت. اگر کســی 
بتواند ایــن طرز فکر را تغییر دهد، می تواند 
آتش اعتراضــات را خاموش کنــد؛ چراکه 
در آن صــورت، مردم فکــر می کنند که راه 
اعتراض نســبت به وضع موجود، آتش زدن 
اماکــن عمومی نیســت. اگر مــردم بر این 
عقیده باشــند که حضــور ایاالت متحده در 
کشورشــان، مولد ناامنی اســت، خود با آن 
مقابلــه خواهند کرد. در نتیجــه، مدیریت 
افکار چگونگــی فهم عمومی، مهم ترین نیاز 
امروز راهبرد منطقه ای ماســت و مهم ترین 
ابــزار آن نیــز، رســانه و اجــزای آن نظیر 
شــبکه های خبری، محتوای ســینمایی و 
تقویت  بنابراین،  اجتماعی است؛  شبکه های 
توان رسانه ای در حوزه شبکه های منطقه ای 
خبری، ســینمایی و اجتماعی از اصلی ترین 
اولویت های جمهوری اسالمی ایران در زمانه 

کنونی است.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سجاد علیزاده 
کارشناس مطالعات غرب آسیا

واقعیتی پنهان درباره سیاست خارجی اروپا در قبال ایران
بــرای تحلیل وقایع سیاســی نیاز به بررســی زمینه ها و عوامــل مختلفی داریم، 
همچنیــن تصمیم گیری بــدون توجه به این زمینه ها و عوامــل می تواند منجر به 

تصمیمات یا حتی مبانی اعتقادی اشتباه شود. 
نمونه بارز در این زمینه علت و ریشــه دشمنی نظام سیاسی آمریکا با جمهوری 
اســالمی ایران اســت که برخی بدون توجه به وقایع تاریخی و حتی نشانه های 
معاصر، آن را به ماجرای ۱۳ آبان 57 و تســخیر سفارت آمریکا در تهران ارتباط 
می دهند و آن را ســرآغاز دشمنی آمریکا با ملت ایران می دانند و حتی برای آن 
نظریات و مقاالت علمی می نویســند؛ یا نمونه دیگر مواجهه ایران و اروپاست. آیا 
رفتار اروپا در قبال تعهداتش در برجام، غیرقابل پیش بینی بود؟ آیا بیانیه شامگاه 
دوشــنبه این اتحادیه درباره غنی ســازی در فردو دور از انتظار بود؟ پاسخ منفی 
اســت، چون واقعیتی پنهان درباره سیاســت خارجی اروپا در قبال ایران وجود 
دارد کــه می توان ایــن واقعیت را نه تنها در رفتار بلکــه در مواضع و بیانیه های 

اروپا نیز دید. 
به گفته تحلیلگران علوم ارتباطات اجتماعی، زبان و ایده های طرح شــده از طریق 
آن، چه آگاه باشیم و چه ناآگاه، بیانگر زمینه اجتماعی ای است که در آن پرورش 
یافته ایم و گویای انگیزه ها، اندیشــه ها، منافع و اهدافی اســت که گوینده درصدد 
بیان و دســتیابی بــه آن ها از طریق اثرگذاری بر مخاطــب و همراه کردن وی با 
خود اســت. بنابرایــن، با واکاوی زبان قادر خواهیم بود بــه دنیای پنهان در پس 
آن دســت یابیم و آن انگیزه ها، اندیشه ها و منافع را برمال سازیم تا از این رهگذر 
آگاهانه تــر به تعامالت اجتماعی بپردازیم و حتی درصدد پاســخگویی به چرایی 

وقوع رخدادها برآییم. 
اعتماد به اروپا برای ادامه برجام در حالی بیش از یک سال زمان و هزینه کشور 
را صرف کرده است که همزمان بســیاری از تصمیم گیران برای حل مشکالت 
اقتصادی چشــم انتظار گشــایش در روابط خارجی مانــده بودند، اما نگاهی به 
مواضع اروپا مشخص می کرد مشکل آن ها نه هسته ای بلکه همان چیزی است 

که آمریکا به آن اعتقاد دارد.
بیانیه منتشــر شده سه کشــور اروپایی در ۱۸ شهریور سال جاری در خصوص 
تحوالت ایران، مؤید همین مسئله بود. در بخشی از آن آمده بود: »ما با نگرانی 
زیــادی بحث های مربوط به برجام را در این بیانیه می آوریم« در ادامه، ریشــه 
این نگرانی را »تهدید ایران برای امنیت جامعه بین المللی« عنوان کرده بودند. 
این جمالت این موضوع مهم را می رساند که طرف مقابل با بدبینی باالیی وارد 
معادالت می شود؛ یعنی پیش فرض او این است که ایران یک تهدید بالقوه است 
و بایــد مهار شــود. در دومین بند این بیانیه، مثل همیــن بیانیه اخیر با لحن 
طلبکارانه ای از ایران خواسته شــده بود به تمامــی تعهدات خود در برجام عمل 
کند و هیچ گونه چرخشی از تعهداتش نداشته باشد؛ در چنین شرایطی مشخص 
بود اروپا به دنبال بازی برد-برد نیست، بلکه می خواهد تنها یک بازی برد-باخت 

به کشورمان تحمیل کند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 قدردانی از بانوان برگزیده نخستین سوگواره فرهنگی خاتون رضوی  آستان: سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی از تجلیل از بانوان برگزیده نخستین سوگواره فرهنگی 
خاتون رضوی خبر داد. فاطمه دژبرد افزود: تعداد ۷۸ بانو در رده های مختلف سنی از ۱۴ استان کشور با ۱۴۷ اثر در ۱۵ رشته سه بخش ادبی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی در نخستین سوگواره فرهنگی 

خاتون رضوی حضور پیدا کردند که روز گذشته صاحبان آثار برتر از سوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی تقدیر شدند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
همزمان با اکران فیلم مستند »هفت روز در بهشت« انجام می شود 

 رونمایی از بیانات رهبر معظم انقالب 
در ارائه الگوی تربیتی نسل جوان

قدس: همزمان با اکران فیلم مســتند 
»هفت روز در بهشــت«، روایت دیدار و 
بیانات منتشر نشده رهبر فرزانه انقالب 
درباره الگوی تربیتــی و معرفت افزایی 
مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوی 

برای نخستین بار رونمایی خواهد شد.
در ایام والدت حضرت نبی مکرم اسالم، 

روایت  دیدار و بیانات منتشــر نشــده  رهبر  فرزانه  انقالب  درباره الگوی تربیتی  و 
معرفت افزایی تعریف شده در مؤسسه جوانان آستان  قدس  رضوی همراه با اکران  
فیلم  مستند  اردوهای  معرفتی  و تفریحی هفت  روز در بهشت رونمایی خواهد شد.

با تالش مؤسســه جوانان آستان قدس رضوی و برای نخستین بار فیلم مستند 
هفت روز در بهشــت با حضور فرهیختگان و نخبگان فرهنگی کشور در سینما 

هویزه مشهد اکران می شود.
ایــن اثر مروری بر تالش های خادمان جوان فرهنگی آســتان قدس رضوی در 
مؤسســه جوانان است که سه دوره اردوی فرهنگی تربیتی هفت روز در بهشت 
با حضور بیش از 4هزار و 500 جوان و نوجوان نخبه سراســر کشور را به تصویر 

کشیده است.
اکران این فیلم مســتند همراه با روایت ســخنان رهبر معظم انقالب در تأیید 
این الگــوی تربیتی خواهد بود کــه چندی پیش در جلســه ای اختصاصی با 

دست ا ندرکاران این مجموعه آن ها را نیز مورد تأیید و تفقد قرار داده بودند.
گفتنی است، این اکران امروز چهارشنبه 22 آبان ماه ساعت 18 در سالن شماره 

یک سینمای هویزه مشهد انجام خواهد شد.

 قدیمی ترین نسخه های خطی موجود در 
گنجینه رضوی با محوریت سیره رضوی رونمایی شد

آســتان: ســی و ســومین برنامــه 
آستان قدس  فرهنگی«  »سه شنبه های 
رضوی بــه مناســبت والدت حضرت 
رســول اکــرم)ص( و هفتــه وحدت، 
با رونمایــی و معرفــی »قدیمی ترین 
نسخه های خطی ایران با موضوع سیره 
پیامبر اکــرم)ص( موجود در گنجینه 

رضوی« برگزار شد.
سیدرضا صداقت حســینی، کارشناس کتاب های خطی در این برنامه فرهنگی 
که با حضور جمعی از هنرمندان عرصه خطاطی، مدیران و کارشناسان سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی برگزار شد، ضمن اشاره به 
برخی از نســخه های خطی ارزشمند موجود در گنجینه رضوی، به سایر منابع 

خطی موجود در کتابخانه های معتبر جهان درباره سیره رضوی اشاره کرد.
وی در این برنامه گنجینه ارزشــمند آســتان قدس رضوی را به عنوان یکی از 
غنی ترین و نفیس ترین مراکز کتابخانه ای، موزه ای و گنجینه اســناد در منطقه 
و جهان اســالم معرفی کرد که آثار و کتاب های خطی بســیار ارزشــمندی به 
لحاظ قدمت، منحصر به فرد بودن، دستخط علما و مشاهیر، آرایه های هنری در 
موضوع های اخبار، ادعیه، ادبیات، تفسیر، تجوید، حکمت، کالم، تاریخ، جغرافیا، 

منطق، فقه، لغت، صرف و نحو و اخالق در آن نگهداری می شود.
صداقت حســینی تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 2هزار و 700 نســخه 
در موضوع تاریخ به زبان های فارســی و عربی در این گنجینه نگهداری می شود 
که به شــرح و تبیین مباحث مختلف تاریخ اســالم و ســیره و سرگذشت نامه 

پیامبراکرم)ص( و سایر ائمه معصومین)ع( پرداخته است.

رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر رضوی خبر داد
 برگزاری همایش قدردانی 

از برگزیدگان علمی امر به معروف و نهی از منکر
اداره  رئیس  قدس/حســین مروج: 
پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر 
رضوی از برگزاری نخســتین همایش 
 قدردانــی از برگزیــدگان دوره هــای 
علمی- آموزشــی امر به معروف و نهی 

از منکر آستان قدس رضوی خبر داد.
مهدی  والمســلمین  حجت االســالم 

حسن زاده به خبرنگار قدس گفت: این همایش روز پنجشنبه 23 آبان ماه جاری 
و در آستانه والدت باسعادت خاتم االنبیا حضرت محمد مصطفی)ص( و حضرت 
امام جعفر صادق)ع( با حضور قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی و 400 زن 
و مــرد از فراگیران دوره های علمی- آموزشــی امر به معروف و نهی از منکر در 
مرکز همایش ها و نمایشــگاه های آســتان قدس رضوی واقع در طبقه تحتانی 

باب الجواد)ع( حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
وی افزود: با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حجت االسالم والمسلمین رضاعلی 
عزیزی، سرپرست سابق معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی و ریاست 
فقید مرکز آموزش های تخصصــی امر به معروف و نهی از منکر این معاونت به 
همت آن فقید سعید و همکاری مجموعه های وابسته در مدت سه سال گذشته 
بیش از 10 هزار نفر )زن و مرد( از خدمه حرم مطهر، خادمیاران رضوی، کارکنان 
آستان قدس رضوی و عموم زائران و معرفی شدگان از سوی ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر استان خراسان رضوی، آموزش های مرتبط با این فریضتین را در 

کالس های آموزشی حرم مطهر امام هشتم)ع( فرا گرفته اند.
حجت االسالم والمسلمین حسن زاده تصریح کرد: پس  از ارزیابی های انجام شده 
و آزمون های برگزار شــده، 50 نفر از خواهران و برادران آموزش دیده به عنوان 
نخبگان و برگزیدگان این دوره ها انتخاب شده و به همت معاونت تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی در روز پنجشنبه 23 آبان ماه سال جاری و در آستانه والدت 
باســعادت پیامبر رحمت حضرت محمد)ص( و ششمین حجت الهی حضرت 
امام جعفر صادق)ع( با حضور قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی و برخی از 

مدیران ارشد این نهاد مقدس از آنان قدردانی خواهد شد.

عرضه محصوالت لبنی رضوی در 30 شهر کشور
آستان: مدیر عامل شرکت فراورده های لبنی رضوی از عرضه محصوالت تولید 

شده توسط این کارخانه در 30 شهر کشور خبر داد.
سیدمهدی طالبیان گفت: در حال حاضر 30 شهر در قالب 11 استان در کشور به 

عنوان عامالن فروش محصوالت لبنی رضوی فعالیت می کنند.
وی با اشــاره به فعالیت دو نماینده انحصاری در شهر مشهد تصریح کرد: شمار 

عامالن فعال در 12 منطقه شهر مشهد، 3هزار و 326 عامل است.
مدیرعامل شرکت فراورده های لبنی رضوی ادامه داد: همچنین شمار عامالن فعال 

در شهرهای استان های مختلف کشور، 30 عامل فعال فروش است.
وی درباره تعداد مشتریان محصوالت لبنی رضوی در سازمان های مختلف گفت: 

این شرکت 100 مشتری فعال در حوزه ارگان ها، سازمان ها و... دارد.
طالبیان ادامه داد: ضمن اینکه محصوالت شرکت در 76 فروشگاه زنجیره ای در 
کشور به عموم عرضه می شود، وی با اشاره به اقدامات برنامه ریزی شده و در حال 
اجرا توسط شرکت لبنی رضوی برای افزایش شمار عامالن فروش در سال جاری 
بیان کرد: تدوین و اجرای برنامه انجام تحقیقات بازاریابی با هدف شناسایی عامالن 
جدید فروش در شهر های استان های مختلف از جمله این موارد به شمار می رود.

طالبیان ادامه داد: عالوه بر این، می توان عقد قرارداد با ارگان ها، نهادها، کارخانجات 
و سازمان های دولتی و نظامی در راستای تأمین محصوالت مورد نیاز آن را نام برد.

وی گسترش تعداد فروشگاه های زنجیره ای در کشور به منظور افزایش مشتریان و 
همچنین توسعه سهم بازار را یکی دیگر از برنامه های در دستور کار شرکت لبنی 
رضوی در ســال جاری عنوان کرد.مدیر عامل شرکت فراورده های لبنی رضوی 
تأکید کرد: با توجه به حســن ســابقه، ارزش برند و دلبستگي مصرف کنندگان 
محصوالت رضوي، این شــرکت براي قرار گرفتن در مسیر رشد، توسعه و بهبود 
مستمر در عرصه تولید و فروش فراورده هاي لبني و همچنین افزایش جلب اعتماد 
و رضایت مشتریان، چشم انداز پنج ساله خود را کسب باالترین سهم بازار و تبدیل 

شدن به شرکتی برتر در استان هاي خراسان بزرگ قرار داده است.

  از برگزارکنندگان مراسم مختلف از قبیل 
صفه و خطبه تحویل کشیک های خدمت در 
حرم مطهر رضوی تقاضا می شود به همراه 
خدمه افتخاری حرم مطهر در راستای حفظ 
شعائر اسالمی و رعایت حرمت قرآن کریم و 

اهل بیت)ع( بیشتر کوشا باشند.
09390004034

 آســتان قدس رضــوی بــرای زائران 
زیارت اولی که از طریق ســازمان های مردم 
نهاد )NGO( به مشــهد مشرف می شوند، 

لطفاً تسهیالتی را ارائه کند. 
09180000840

 برای دعای توســل به حرم آمده بودم. 
ســخنران می گفت: کالم آخرم است و این 
کالم آخر 15 دقیقه طول کشید! انگار هیچ 

مدیریتی در سخنرانی ها اعمال نمی شود. 
09380004054

 بعضی از افراد برای بار اول اســت که به 
مشهد و حرم امام رضا)ع( می آیند، لطفاً در 
راه آهن و پایانه مســافربری، موارد ممنوعه 

برای ورود به حرم مطهر را اعالم کنید. 
09190007694

 لطفاً همکاری بین آستان قدس و مرکز 
امور طالب و روحانیون حوزه های علمیه در 
زمینه اقدام های مرتبط با خدمات معیشتی 
و... به ویژه در زمینه طلبه های تازه وارد به 

حوزه های علمیه بیشتر از قبل انجام شود.
09350003195

 مسیرهای تردد زائران نسبت به گذشته 
در حرم امام رضا)ع( تغییر کرده است لطفاً 
بررسی شــود در قسمت هایی که جمعیت 
زیادی از زائران در رواق ها هستند طرح های 

جدید به کارگیری شود.
09140007567

 تابلوهای راهنمــای اماکن، صحن ها و 
رواق هــای مختلف در حرم امــام رضا)ع( 
بیشتر نصب شــود تا زائران راحت تر برای 

رفت و آمد از آن ها استفاده کنند.
09190005899

مساجد و بقاع متبرکه 
استان کرمان، میزبان 

»چهارشنبه های رضوی«
آستان: طرح »سالم بر امام« چهارشنبه های 
هر هفته با هدف تعمیــق روابط معنوی و 
عاطفی مردم با امام رضا)ع( و ترویج سنت و 

سیره آن امام همام برگزار می شود.
محمدرضا اخضمی، مسئول امور خادمیاری 
دفتر آستان قدس رضوی در استان کرمان 
با اشاره به برگزاری طرح فرهنگی، خدماتی 
»چهارشنبه های رضوی« در مساجد و بقاع 
متبرکه شهرستان کرمان گفت: اجرای این 
طرح فرهنگی از دهه کرامت آغاز شده و هر 
چهارشنبه در یکی از مساجد یا بقاع متبرکه 

شهرستان برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری طرح »سالم بر امام« 
را تعمیق روابط معنوی و عاطفی مردم با 
امام رضا)ع( و ترویج ســنت و ســیره آن 
امام همام بیان کــرد و افزود: نتیجه  این 
اقدام مبارک، خدمت رســانی خالصانه به 

محرومان جامعه است.
مسئول امور خادمیاری دفتر آستان قدس 
رضوی در کرمان ابراز کرد: همزمان با هفته 
وحدت، طرح چهارشنبه های رضوی نیز به 

شکل ویژه ای برگزار خواهد شد.
وی ادامــه داد: قرائــت آیاتــی از کالم اهلل 
 مجید، بیان فضائل اهل  بیت)ع( و حضرت 
علی  بن موسی الرضا)ع( توسط فضالی حوزه 
علمیه آغازگر برنامه های طرح سالم بر امام 
اســت که با قرائت زیارت امین اهلل، صلوات 
 خاصه امام رضا)ع(، مدیحه ســرایی ذاکران 
اهــل  بیــت عصمــت و طهــارت)ع( و 
پرچم گردانی و تبرک جویی عاشقان از پرچم 

مطهر امام رضا)ع( ادامه می یابد.
محمدرضا اخضمــی از همــکاری کانون  
خادمیــاری محلــه ای و امــور مســاجد، 
خادمیــاران کانون تبلیغــی و خادمیاران 
مداحــی در برگــزاری مراســم معنــوی 
چهارشــنبه های رضوی قدردانــی کرد و 
افــزود: ظرفیت عظیم و مردمی خادمیاران 
رضوی، اهداف آســتان قدس رضوی را در 
رفع محرومیت از جامعه محقق خواهد کرد.

مسئول امور خادمیاری دفتر آستان قدس 
رضــوی در کرمان یادآور شــد: همزمان با 
برگزاری طرح ســالم بر امــام، خادمیاران 
کانون های مشاوره حقوقی، سالمت، خانواده، 
تعلیم و تربیت، امور بانوان و کانون شهدا نیز 

به ارائه خدمت می پردازند.

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 

قدس: وزیر امور مذهبی پاکســتان در دیدار با رئیس ســازمان 
فرهنگی آستان قدس رضوی، از تسهیالت و تقویت تشرف زائران 

پاکستانی به مشهد و عتبات عالیات عراق خبر داد.
در حاشیه کنفرانس بین المللی »رحمه للعالمین« که روز گذشته 
در کشور پاکستان برگزار شد؛ حجت االسالم والمسلمین حجت 
گنابادی نژاد، رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی با 
نورالحق قادری، وزیر امور مذهبی پاکستان دیدار و بر همکاری های 

مذهبی و  فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد.
حجت االسالم والمســلمین گنابادی نژاد در این دیدار ضمن ارائه 
گزارشــی از اقدامات آســتان قدس رضوی در راستای پذیرایی از 
زائران پاکستانی در مرز میرجاوه و در مجموعه حرم مطهر رضوی 
گفت: آستان قدس رضوی در ایام پایانی ماه صفر پذیرای 80 هزار 

زائر پاکستانی بود.

رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی افزود: مشترکات 
مذهبی و فرهنگی دو کشور ایران و پاکستان باید به همکاری های 

بیشتری میان این دو کشور منجر شود.
حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد ضمن قدردانی از برگزاری 

باشکوه کنفرانس بین المللی رحمه للعالمین، در اهمیت برگزاری 
نشســت های مشترک میان متفکرین جوامع اسالمی اظهار کرد: 
توجه به روش نبوی در اداره جامعه اسالمی رویکردی دقیق و نیاز 
امروز دولت هاست که در این کنفرانس بسیار خوب به آن پرداخته 
شــد. وزیر امور مذهبی پاکستان در این دیدار نیز ضمن تشکر و 
قدردانی از خدمات و اقدامات حمایتی آســتان قدس رضوی در 
تسهیل زیارت زائران پاکستانی در ایام اربعین حسینی و شهادت 
امام رضا)ع( گفت: با حمایت نخست وزیر و مجلس پاکستان برنامه 
ویژه ای را برای حمایت و تقویت زیرســاخت های زیارت مشهد و 
عتبات در دستور کار قرار داریم. در این دیدار طرفین ضمن بررسی 
ظرفیت های مشــترک در موضوعات مذهبی و فرهنگی میان دو 
کشــور، درباره همکاری فی مابین در موضوعاتی با محوریت قرآن 

کریم، کتاب و کتابخانه مذاکره کردند.

قدردانی از خدمات آستان قدس به زائران پاکستانی
در دیدار وزیر امور مذهبی پاکستان با حجت االسالم گنابادی نژاد مطرح شد

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

خـــبر

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی با 
هدف ترویج و نشر فرهنگ اسالمی در آبان 
ماه 63  تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد. از 
جمله اهداف و فعالیت های این بنیاد بر اساس 
اساس نامه آن می توان به انجام پژوهش های 
علمی در راســتای ترویج و نشــر فرهنگ 
اسالمی از طریق تشکیل گروه های پژوهشی، 
جذب و بسیج محققان عالقه مند به همکاری، 
تشویق و توســعه فعالیت های پژوهشی در 
حوزه و دانشگاه، تشکیل دوره های آموزشی 
بــه منظور تربیت پژوهشــگران، برگزاری و 
تشــکیل کنگره ها و کنفرانس های مختلف 
علمی، انتشــار آثــار علمی و اســالمی و... 
می توان اشاره کرد. به مناسبت 21 آبان ماه 
ســالروز تأسیس این بنیاد در گفت وگویی با 
حجت االسالم والمسلمین دکترسیدمحمود 
مرویان حســینی، مدیرعامل این مجموعه 
به بررسی فعالیت های انجام شده و اقدامات 

پیش روی این بنیاد پرداختیم. 

 چه ضرورتی داشت تا چنین بنیادی 
رضوی  قدس  آســتان  تشکیالت  در 

تأسیس و راه اندازی شود؟
همه کارآمدی سازمان و تشکیالت مذهبی، 
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعی مجموعه 
بزرگی همچون آســتان قــدس رضوی به 
برکت نام و یاد حضرت امام رضا)ع( اســت. 
باید در کنار مراکز آموزشــی و فرهنگی این 
تشکیالت، یک کانون علمی و پژوهشی هم 
وجود می داشت تا معارف و فرهنگ اهل بیت 
عصمت و طهــارت)ع( و ویژگی های تاریخ، 
ســیره و فرهنگ امام رضا)ع( و پیام زندگی 
آن حضرت در کنار دیگر ابعاد اسالمی مورد 

بررسی و تحقیق قرار گیرد.
از طرف دیگر عرصه  و محلی هم برای رفت 
و آمد اندیشمندان و متخصصان سیره پژوهی 
و معارف قرآن و دیگر علوم اسالمی هم باشد 
تا محصول این نشست ها و پژوهش ها، برای 
بهره برداری عموم مخاطبان و به ویژه زائران و 
در سطح باالتری برای محققان و دانشمندان 
منتشــر شــود. این فلسفه شــکل گیری و 
تأســیس بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس توســط تولیت فقید آســتان قدس 
رضوی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی)ره( در 

سال1363 بوده است.

 بیش از ســه دهه از تأســیس این 
بنیاد می گذرد، حاال بعد از ســی سال، 
از چه اقداماتی بــه عنوان مهم ترین 
پژوهش هــای این مجموعه می توانید 

نام ببرید؟
در طول این ســه دهه تالش شــده است با 
حضور جمع قابل توجهی از استادان و محققان 
حوزه و دانشــگاه و جمع فراوانی از عالمان 
و اندیشــمندانی که در بنیاد حضور مستقر 
ندارنــد، اما همکاری های مســتمری با این 
بنیاد داشته اند از شهر مشهد، کشور و خارج 
از کشور شــبکه و مجموعه ای از موضوعات 
علمی مورد نظر به نتیجه و سامان رسد که 
اکنون 4هزار اثر علمی، فرهنگی و پژوهشی 
محصول این ســه دهه فعالیت بنیاد است.

 این آثار در زمینه هایی مانند قرآن و حدیث، 
فقه، کالم، فلســفه، ادیان، تاریخ، ســیره و 
فرهنگ رضوی، انقالب اسالمی، تمدن نوین 
اســالمی و... است. گرچه در کنار این موارد، 
آثار فراوانی در طول دوره های گذشــته و در 
موضوعات دیگری همچون هنر و معماری به 
ویژه زیبایی های بصری بارگاه مطهر رضوی، 
جامعه شناسی و روان شناسی، نجوم و مانند 
این ها هم در این مجموعه تولید و نشر یافته 

است.
در مورد فرهنگ و ســیره رضوی که رسالت 
انحصاری این بنیاد است، می توان ادعا کرد 
که بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی تنها مرکز یا مجموعه ای اســت که 
بیش از 240 اثــر در عرصه های گوناگون و 
برای مخاطبان متنوع از کتاب کودک رضوی 
گرفته تا دانش نامه ها و فرهنگ واره های معتبر 
علمی در چهار محور شخصیت امام رضا)ع(، 
معارف رضوی، زیارت و آستان قدس رضوی 

را جمع آوری و منتشر کرده است.
در دوره مدیریت جدید آستان قدس 
رضوی به چه موضوعاتی برای فعالیت 

این بنیاد تأکید و اشاره شده است؟
جناب حجت االســالم والمســلمین مروی، 
تولیت فعلی آســتان قدس رضــوی دراین 
زمینه به ساحت موضوع یابی موارد ومطالبی 
که بتواند نیازهای کنونی نسل نو را پاسخگو 
بوده و همچنین به ســاحت های شکلی که 
محصول پژوهشی انجام شده از جذابیت های 
بیانی و بصــری الزم از نظر قالب کتاب، نوع 
کاغذ، نحوه ویرایش و چگونگی صفحه آرایی 
و... برخــوردار باشــد، تأکیــد کرده اند. اما 
بیشــترین تأکید ایشان بر دو محور بوده که 
یکی این است که بنیاد پژوهش های اسالمی 
و دیگر مراکز نشــر در آستان قدس رضوی 
معرفت افزایی مخاطبان نسبت به شخصیت 
امام علی بن موســی الرضا)ع( را هدف قرار 
دهند و دیگر اینکه این بنیاد بتواند پشتوانه 
پژوهشــی فعالیت های آستان قدس رضوی 
باشد. در زمینه هدف دوم که از یکی دو سال 
اخیر مورد تأکید بنیاد هم بوده، مجموعه ای از 
پروژه های پژوهشی جدید در این بنیاد مورد 
بررســی قرار گرفته است، مثالً »طرح تاک« 
)تربیت اسالمی کودک( با هدف بهره برداری 
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
در زمینــه زائران کودک و نوجوان و مدارس 
امام رضــا)ع(، »طرح اصول تربیتی مدیریت 
اردوگاه ها« به منظور بهره برداری مؤسســه 
جوانان آستان قدس رضوی در فعالیت های 
اردویی، انجام پژوهش هایی به سفارش مرکز 
امور بین الملل آســتان قدس رضوی درباره 
ذائقه شناسی زائران غیرایرانی، بررسی امکان 
و انجام تقویم قدس به زبان انگلیسی، عربی 

و اردو با مقتضیات و مناسبت های مربوط به 
آنان )یعنی تولید تقویمی به زبان انگلیسی، 
اردو و... و به تاریخ میالدی برای مخاطبانی که 
می خواهند با معارف رضوی و مناسبت های 
اسالمی آشنا شــوند(، تولید و انتشار صدها 
اثر به زبان های عربی، انگلیسی، اردو، روسی، 
اســپانیولی، ترکی و... با هــدف بهره برداری 
زائــران غیرایرانی در مدیریت امــور زائران 
غیرایرانی معاونت تبلیغات اســالمی آستان 
قــدس رضــوی، گزینــش و ترجمه کتاب 
عیون اخبار الرضا)ع( و بازتولید و نشر کتاب 
منتخب ادعیه با هدف بهره برداری زائران در 
اماکن متبرکه رضوی، تأمین متون آموزشی 
بخش های امر به معروف و نهی از منکر برای 
واحدهای مربوط در آستان قدس رضوی و... 
از نمونه های راهبردی جدید دراین زمینه به 

شمار می آید.

جدید  اساس نامه  در  که  محورهایی 
این بنیاد مورد توجه قرار گرفته در چه 

زمینه هایی است؟
اســاس نامه بنیاد در یکی دو ســال گذشته 
مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت و در این 
اساس نامه از نظر رسالت بنیاد، به مواردی از 

این قبیل تأکید شده است: 
تولید، تبیین و ترویج علوم و معارف اسالمی 
با تأکید بر پشــتیبانی فکری انقالب و نظام 
اســالمی، جهان تشــیع و امت اســالمی و 
نیازهای تمدن نوین اســالمی، گســترش 
فرهنــگ و مکتب اهل بیت)ع( و توســعه 
همگرایی و تعامل فکری میان دوســتداران 
اهل بیت)ع( با تأکید بر ظرفیت های معنوی، 
فرهنگی و علمی آســتان قــدس رضوی، 
شــناخت، تبیین و ترویج ســیره، معارف و 

زیارت امام رضا)ع( و ســاحت های وابسته و 
دستیابی به مرجعیت علمی و بین المللی در 
این حوزه، پاسخ به نیازهای پژوهشی، هدایت 
و انسجام تمامی فعالیت های پژوهشی آستان 
قدس رضوی در حوزه مسائل دینی، فرهنگی 
و اجتماعــی. همچنین از نظر ســاختاری، 
پژوهشکده علوم اسالمی هم در این بنیاد آغاز 
به کار کــرده که هم اکنون در فرایند جذب 

اعضای هیئت علمی آن هستیم.
عــالوه بــر ایــن برگــزاری 
نظریه پــردازی  کرســی های 
و ترویجــی در بنیــاد به یک 
جریــان جاری تبدیل شــده 
و همچنیــن دفتر نمایندگی 
این بنیاد در شهر مقدس قم 
توانسته است با مراکز علمی 
و پژوهشــی و نخبــگان و 
محققان ارتباط شایســته ای 
برقرار کند و همه عالقه مندان 
به خدمــت در حریم علمی 
عالــم آل محمــد)ع( را به 
کوشش و تالش دراین مورد 
تشــویق می نمایــد. دراین 
زمینه همایش های علمی و 
پژوهش های ملی و بین المللی 
هم برگزار شده که کنفرانس 
بین المللــی تربیت دینی در 
ادیان ابراهیمی که درســال 
گذشــته در این بنیاد برگزار 
شد، یک نمونه از این پویش 
جدید است. بنیاد به فرهنگ 
مناظره و گفت وگو در اندیشه 
رضوی توجه داشته و حضرت 

امام رضا)ع( جلوه کاملی از این فرهنگ مناظره 
را در دوره حیات بابرکت خویش انجام دادند. 
این بنیاد توجه به فرهنگ مباحثه و گفت وگو، 
نقد و برگزاری نشســت های تخصصی بین 
االدیانی را وظیفه خویش دانســته و معتقد 
است، رســالت مراکزی همچون این بنیاد، 
توســعه گفت وگوی آزاد و مبتنی بر منطق 
و معرفی جذابیت هــای معرفتی کالم اهل 
بیت )ع( به صاحبان دیگــر مذاهب و ادیان 
اســت و در ســال های اخیر نشســت های 
متعددی با حضــور دانشــمندانی از ادیان 
ومذاهب مسیحی، یهودی، زرتشتی، برادران 
اهل ســنت و مذاهب دیگر در همایش ها و 
نشست های این بنیاد در موضوعات از پیش 
تعیین شده برگزار شد، ضمن اینکه وبینارهای 
متعددی که دریک سوی آن دانشمندانی از 
مکتب اهل بیت)ع( در ایران و از سوی دیگر 
دانشــمندانی از ادیان و مذاهــب دیگر در 
کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی قرار 
داشتند هم به دفعات مکرراز طرف این بنیاد 
برگزار گردید. همچنین دراین زمینه باید به 
بازدید دانشمندان، اســتادان و دانشجویان 
ادیان دیگر)چه ایرانی و چه غیرایرانی( از این 
بنیاد و گفت وگو با محققان این مرکزهم اشاره 
کرد که این کار از برنامه های جاری این بنیاد 
بوده و جزو راهبردهای جدی و مستدام بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی به 
شــمار می رود، البته برنامه ما این است که 
چنین جلساتی با حضور محققان و نه عموم 
مردم برگزار شــود تا فضای مباحثات علمی 

درگیر مجادالت اجتماعی نشود.

بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان 

قدس رضوی 
تنها مرکزی 

است که بیش از 
240 اثر در چهار 
محور شخصیت 

امام رضا)ع(، 
معارف رضوی، 

زیارت و آستان 
قدس رضوی را 

جمع آوری و منتشر 
کرده است

بــــــــرش

مدیرعامل این بنیاد در گفت وگو با قدس، رسالت بنیاد پژوهش های اسالمی را تشریح کرد

b جایی برای معرفی جذابیت کالم اهل بیت

حاشیه

 موضوعات پژوهشی  بنیاد پژوهش های اسالمی
 چگونه انتخاب می شود؟

هم اکنون گروه های پژوهشــی شــامل 
مطالعــات قرآنــی، حدیث پژوهی، فقه و 
اصول، کالم و اندیشــه اسالمی، فرهنگ 
و ســیره رضوی، انقــالب و تمدن نوین 
اسالمی، اخالق و تربیت اسالمی و سادات 
و مفاخر اسالمی در این بنیاد فعال است. 
ساختار انجام پژوهش در بنیاد به گونه ای 
است که برای هر گروه پژوهشی، شورای 
علمی متشکل از اســتادان، متخصصان 
فرهیخته و ممتاز و بــا حضور یک یا دو 
نفر از همکاران باسابقه آن گروه وجود دارد 
که به مسئله شناسی و موضوع یابی مربوط 

اقدام می کنند.
همچنین پیشــنهادهای پژوهشی که از 
سوی نخبگان و محققان )از داخل و خارج 
از ایــن بنیاد( اعالم می شــود و تعهدات 
پژوهشی که محصول تفاهم نامه های این 
بنیــاد با مراکز علمی دیگر اســت را هم 
شورای علمی هر گروه مورد بررسی قرار 
می دهد و درنتیجــه این فعالیت به نظام 
موضوعات و شبکه مســائلی در آن گروه 
پژوهشی دست می یابند که این مسئله های 
پژوهشی توسط محققان همکار یا وابسته 

به این بنیاد مورد بررسی و دقت قرار گرفته 
و بعد از طرح اولیه در شورای پژوهش که 
کارشناسانی از علوم اسالمی و انسانی در 
رشته های مختلف درآن حضور دارند مورد 
بررسی قرار می گیرد و درصورت تصویب 
و انجام تحقیــق و نقدهای درون گروهی 
و ارزیابی اســتادان کارشناس، محصول 
پژوهشی انجام شــده در شورای پژوهش 
این بنیاد مجدداً بررســی می شود. پس 
از رفع اشــکاالت و اصالحــات مورد نظر 
استادان و ارزیابان مربوط به بخش خدمات 
پژوهشــی برای انجام فعالیت های شکلی 
یعنی ویراستاری، صفحه آرایی و... ارسال 
و سپس به مراحل چاپ سپرده می شود. 
پس از چاپ اول نیز اشکاالت و اصالحاتی 
هم توســط کارشناســان مرتبط با بنیاد 
پیشنهاد شــده و در ویرایش های بعدی 
اعمال می شــود. ضمن اینکه برای برخی 
آثار، نشســت های نقد پس از نشر برگزار 
می شود. همچنین با انجام نظرسنجی های 
اجتماعی از مخاطبان و ارزشــیابی های 
دیگر، فرایند تصحیح و تکمیل چاپ های 
بعدی آثار از این روش ها هم انجام می شود.



در گفت وگو با عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی عنوان شد
سیدجمال؛ علمدار وحدت

مهر: حجت االسالم سید کاظم سید باقری، عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
در مــورد ضرورت های تحقق وحدت میان امت 
اسالمی اظهار کرد: وحدت نیازی است که به ویژه 
امــروز بیش از هر زمان دیگر در جهان اســالم 
احساس می شود و همه اندیشه وران، مصلحان و 
دغدغه مندان جهان اسالم نیز تأکید بر این داشته 
و دارند که مسلمانان برای آنکه بتوانند در دنیای 
جدید به خوبی و درستی زندگی کنند، چاره ای 
ندارند جز اینکه اختالفات عقیدتی خود را کنار 

گذاشته و به وحدت برسند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی ادامه داد: وحدت میان مســلمین از 
دغدغه های مهمی است که از صدر اسالم همواره 
مورد توجه بوده و می تــوان گفت امام علی)ع( 
یکی از بنیان گذاران وحدت در میان مســلمانان 
بوده است؛ چرا که در سیره و عملکرد آن حضرت 
همواره حرکت بر اساس ایجاد نوعی همراهی و 

مودت میان مسلمانان موج می زد.
حجت االسالم ســیدباقری افزود: می توان گفت 
علمدار جریان وحدت اســالمی، مرحوم ســید 
جمال بــود و بعدها شــاگردان او مانند محمد 
عبده، این روش و تالش را ادامه دادند. در جهان 
تشــیع مرحوم آیت اهلل بروجردی این مســیر را 
زنده کرد و یکی از بنیان گذاران رویکرد تقریبی 
و وحدت در جهان اســالم بود، به گونه ای که در 
ســال ۱۹۴۷ با همت و تالش آن عالم گرانقدر و 
همراهی هایی که شیخ محمود شلتوت به عنوان 
رئیس جامعه االزهر در مصر انجام داد، دارالتقریب 
بین المذاهب االسالمیه به راه افتاد. همچنین با 
توجه به نامه نگاری ها و تعامالت فکری که میان 
این دو شخصیت انجام شد، شیخ شلتوت به سال 
۱۹۵۸ حتی فتوا داد که می توان در کنار مذاهب 
چهارگانه اهل سنت، از مذهب اهل بیت)ع( نیز 

تقلید کرد.
حجت االسالم ســیدباقری گفت: این رویکرد 
در نــوع تعامــالت و گفت و گوهایــی که در 
جهان اسالم رخ داد، بســیار مثبت بود و این 
درجه تأثیرگــذاری واال حکایت از آن دارد که 
می توان به نقاط مشــترک و تفاهم هایی عالی 
دســت یافت؛ امــری که امروزه بیــش از هر 
زمانی نیازمند آن هســتیم، چرا که در ســایه 
وحدت اســت که می توان به مواضع مشترک 
و همفکری در عرصه های مختلف دست یافت.

خبر

مدیرکل تشکل های دینی سازمان 
تبلیغات اسالمی:

ادعای تأثیرگذاری غش کردن 
مخاطبان در دستمزد مداح 

دروغ است
فارس: مدیرکل تشــکل های دینی ســازمان 
تبلیغات اسالمی از ورود این سازمان به ماجرای 
مطرح شده در فضای مجازی با عنوان »تحریم 
مداحان میلیونــی« و برخورد الزم با متخلفان 
در صورت تأیید خبــر داد و گفت: در ماه های 
آینده تغییرات گسترده ای در جامعه مداحی رخ 
می دهد.حجت االسالم مجید باباخانی، مدیرکل 
تشکل های دینی ســازمان تبلیغات اسالمی 
در پاســخ به این پرســش که این سازمان در 
اتفاقــات رخ داده در هیئت ها و جامعه مداحان 
چه نقشی ایفا می کند، اظهار کرد: این سازمان 
در موضوعات مختلف هیئت ها و مداحان نقش 
نظارتی دارد.وی با اشاره به اینکه این سازمان 
در حال پیگیری صحت و ســقم ماجرای رخ 
داده در هیئت انصارالمحسن قم است، تصریح 
کرد: در قانون تصریح شــده سازمان تبلیغات 
اسالمی و چند نهاد دیگر در زمینه آسیب هایی 
که در فضای مداحی خدشه  وارد می کند، باید 
با سیاســت گذاری وظیفه خود را انجام دهد، 
بنابراین این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و با 
نظر کمیته های تخصصی سازمان، برخورد الزم 

را خواهیم داشت.
مدیرکل تشــکل های دینی سازمان تبلیغات 
اسالمی تأکید کرد: گفته می شود در شبکه های 
ماهواره ای، نقلی بــه دروغ رواج دارد مبنی بر 
اینکه غــش کردن تعداد افــراد در هیئت در 
دستمزد مداح اثر دارد! چنین چیز مضحکی، 
به هیچ وجه صحت ندارد و باید بدانیم بیشتر 
مداحــان کشــور در موضوع صلــه تقدیمی 
هیئت هــا، وزین و موقر عمل می کنند و مردم 
با رضایت خاطر صلــه می دهند. مداح نیز در 
صورت کم یا زیاد بودن صله، اعتراض و نکته ای 
را مطرح نمی کند.باباخانی با بیان اینکه در هر 
فن و رشته ای از جمله مداحی، خطا و اشتباه 
وجــود دارد، تصریح کرد: باید بدانیم هرجایی 
فرصت وجود دارد، تهدید هم هست.  در عرصه 
مداحی فضای معنوی، هنری و محتوایی وجود 
دارد، بی شک زمانی که این معجون تأثیرگذاری 
بســیاری در مخاطبان دارد، آفت هایی را هم 
به خود خواهد دید. ممکن نیســت موضوعی 
فرصت های خوبی برای معنویت افراد داشــته 
باشد، اما چالش و نقاط تهدیدی نداشته باشد.

 معارف  شاید جالب باشد بدانیم ایده  نام گذاری هفته ای به نام »وحدت« 
مربوط به دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران نیست. این نام گذاری 
پیش از انقالب نیز در سیســتان و بلوچستان اجرا شده است؛ زمانی که 
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در ایرانشــهر روزگار تبعید خود را ســپری 
می کردند. روایت این نام گذاری را از سخنان رهبر انقالب اسالمی بخوانیم:

 شکل گیری نخستین هفته وحدت در دوران تبعید
یکی از ابزارهای همیشه مورد استفاده  دشمنان ملت های مسلمان برای 
اختالف، مسئله  اختالفات مذهبی، شیعه و سنی و از این قبیل بوده است. 
دعوا درســت کنند، اختالف ایجاد کنند، برادران را به جان هم بیندازند، 
اختالفات را بزرگ و برجســته نمایند، موارد اشتراک و اتحاد را ضعیف 
کنند، کمرنگ کنند، یک چیز کوچک را بزرگ کنند، برجســته کنند؛ 
این همه نقاط اشــتراک را که بین برادران سنی و شیعه هست، کوچک 
کرده و ضعیف کنند؛ این کاری اســت که دائم انجام گرفته است، اآلن 
هم دارد انجام می شــود.جمهوری اسالمی از نخستین روز در مقابل این 
توطئه ایستاده است؛ علت هم این است که ما مالحظه  کسی را نمی کنیم؛ 
این عقیده  ماست. پیش از اینکه نظام اسالمی تشکیل شود، برادران ما، 
بــزرگان نهضت، بزرگان مبارزه  انقالبــی در آن روز - که هنوز خبری از 
حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی نبود - برای وحدت شیعه و سنی 
تالش می کردند. من خودم در بلوچستان تبعید بودم. از آن زمان تا حاال 
با علمای سنی حنفی شهرهای بلوچستان - ایرانشهر، چابهار، سراوان و 
زاهدان - با آن هایی که بحمداهلل زنده اند، رفیقیم، نزدیکیم، صمیمی ایم. 
من آنجا تبعیدی بودم، دستگاه ها نمی خواستند بگذارند تالشی از سوی 
ما انجام بگیرد؛ اما در عین حال ما گفتیم بیایید کاری کنیم که نشانه ای 
از اتحاد شــیعه و سنی را در این شهر نشان دهیم؛ که این مسئله  هفته  
وحدت - والدت نبی اکرم در دوازدهم ربیع االول به روایت اهل سنت و در 
هفدهم ربیع االول به روایت شیعه - آن روز به ذهن ما رسید و در ایرانشهر 
آن را عمل کردیم؛ یعنی از دوازدهم تا هفدهم جشــن گرفتیم. این فکر 

عمیقی بوده است، برای امروز و دیروز نیست. ۹0/۷/2۵ 

 فکر وحدت اسالمی یک فکر زودگذر نیست
فکر وحدت اسالمی یک فکر زودگذرِ تازه پا نیست، بلکه از اعماق دل ما 
می جوشد. سنی برای خود سنی است، شیعه هم برای خود شیعه است، 
هر کدام عقاید و مناسکی دارند و هیچ کدام دیگری را مجبور نمی کند که 
مثل من وضو بگیر یا اعمال دیگر را مثل من انجام بده. حقیقت این است 
که هر دو به خــدای واحد، قبله  واحد، پیامبر واحد، اهداف و ارزش های 
واحد و به اســالم واحد معتقدند. چرا این هــا را فراموش کنیم؟ من در 
همان روزهایی که تبعید بودم - آقای مولوی قمرالدینی اینجاست - پیغام 
دادم، خودم به مسجد ایشان رفتم و گفتم بیایید این یک هفته میان ۱۷ 
ربیع - که ما شــیعه ها ۱۷ ربیع را روز والدت پیغمبر می دانیم و جشن 

می گیریم - و ۱2 ربیع را - که شما سنی ها روز والدت پیامبر می دانید - 
جشن بگیریم. ما بگیریم، شما هم بگیرید. ایشان هم قبول کرد. اتفاقاً در 
همان روزهای اول و دوم در ایرانشهر سیل آمد و بساط همه چیز را به هم 
زد و ما در کار امداد مردم افتادیم و نتوانســتیم کاری انجام دهیم. به این 
چیزها توجه داشــته باشید. خب؛ طبیعی است که هر کسی برای عقاید 
خود احترام و ارزش قائل است. اما اگر زید به عقیده  خود احترام می گذارد، 
مگر مستلزم این است که به عقیده  عمرو اهانت کند؟ یا اگر عمرو به عقیده  
خود احترام می گذارد، مگر مستلزم این است که به زید اهانت کند؟ چرا؟ 

دشمن همین را می خواهد و این آتش عجیبی است اگر مشتعل شود.
اآلن شــما ببینید در همین همسایگی این مرز ما، دست هایی اختالف و 

تفرقه بین شیعه و سنی را تحریک می کنند. سِر همین اختالفات، همدیگر 
را کافر و فاسق و فالن می دانند و می کشند. این است که من تأکید می کنم 
و این نکته  اساسی است. بله؛ از دوستان و علمای عزیز خیلی متشکرم که 
تالش کردید؛ اما این تالش را تعمیق کنید و به دوستی ها عمق ببخشید؛ 

هرکدام هم در مذهب خود پایدار و ثابت قدم بمانید. ۸۱/۱2/2 

 علما به ندای وحدت پاسخ مثبت دادند
اوِل انقالب هم اولین نقطه ای که امام، هیئت 
اعزام کردند، گمان می کنم بلوچســتان بود. 
بنده را خواســتند، یک حکم هم نوشتند که 
در رادیو خوانده شد. من با جماعتی راه افتادم 
و به بلوچستان رفتم. مرحوم مولوی عبدالعزیز 
ســاداتی مالزهی آن موقع حیات داشــتند؛ 
رفتیم ایشــان را در ســراوان دیدیم.غرض؛ 
دوســتان فراوانی از مجموعه  علمای منطقه 
بودند که به ندای وحدت پاسخ مثبت دادند. 
باالتر از این بگویم؛ در دِل خودشــان حقیقتاً 
این ندا وجود داشت. جامعه  ایرانی و اسالمی 
از این وحدت سود برد. اوایل انقالب با ایجاد 
درگیری و با استفاده از بعضی آدم های ناباب 

توانستند در ایرانشهر و جاهای دیگر کارهایی بکنند؛ لیکن به جایی نرسید 
و اختالف مورد نظر آن ها بحمداهلل به وجود نیامد... من خودم همان سفری 
که آمدم، در ایرانشهر همه  رؤسای طوایف را جمع کردم و در جلسه ای با 
آن ها صحبت کردم و گفتم نظاِم جمهوری اسالمی بنا دارد که در سرتاسر 
کشور عدالت واقعی را اجرا کند؛ لذا ظلم و تعرض و تبعیض را بین استان ها 
و طوایف کشور هیچ تحمل نمی کند و شما به این امر کمک کنید. به آن ها 
گفتم این نظام از نظام قبل به مراتب نیرومندتر اســت؛ چون آن نظام به 
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی و سالِح خودش متکی بود؛ اما این نظام به 

عواطف و دل ها و عالیق مردم متکی است. ۷۹/۸/۱6

اتحاد شیعه و سنی قبل از     پیروزی انقالب آغاز شده بود

روایت رهبر انقالب از ایده نام گذاری هفته وحدت
خبر

پیش از تشکیل 
نظام اسالمی، 

برادران ما، بزرگان 
نهضت، بزرگان 
مبارزه  انقالبی 

در آن روز  برای 
وحدت شیعه 
و سنی تالش 

می کردند

بــــــرش

  عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )ع( در گفت وگو با قدس:

وحدت مسلمانان از احکام اسالم است

 معارف/فروغ طاهری  ظهور گروه هایی مانند داعش و یا ترویج 
افکار تند و تکفیری مانند سلفی ها و وهابیت نتیجه تالش دشمنان 
برای ایجاد اختالف بین مسلمانان است. هجمه  و توطئه هایی که با 
هدف ایجاد تفرقه و نزاع علیه دین اسالم و مسلمانان اعم از شیعه 
و سنی سال ها و قرن هاست آغاز شده و لزوم حفظ وحدت را بیش 

از پیش بیان می کند.
در گفت وگو با حجت االســالم دکتر ســید ابوالحسن نواب، عضو 
شــورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )ع( به این وحدت بیشــتر 

پرداختیم.

 باید با تمام ادیان همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم
حجت االســالم سید ابوالحســن نواب با بیان اینکه در آموزه های 
دینی به صلح و همزیستی مسالمت آمیز تأکید بسیاری شده است، 
می گوید: موضوعی که در ســیره عقالی عالم و فطرت انسان هم 
به آن اشــاره شــده و بر ترک منازعه و جدل تأکید بسیاری شده 
اســت. این نوع از همزیستی هم پشــتوانه منطقی و عقلی و هم 
پشــتوانه عقالیی و عرفی دارد. از نظر منطقی و عقلی، طبیعتاً هر 
عقل ســلیمی حکم می کند که نزاع، درگیری، اختالف، جنگ و 
افراطی گری غیر از آسیب و ضرر ثمره  دیگری ندارد. بنابراین دوری 
از اختالف، تفرقه و کینه توزی حکم اولیه عقل اســت. باید با تمام 
ادیان و از جمله مسلمانان با طریق اولی همزیستی مسالمت آمیز 

داشته باشیم.
او اضافه می کند: فطرت انســان جنگ طلب نیســت و شرایط 
محیطی و یا اهمیت دادن به هوا های نفســانی او را از مســیر 
فطری خود دور می کند. طبیعتاً وقتی ســخن از همزیســتی 
مســالمت آمیز می شود، معنایش این نیســت که عقیده، دین، 
نژاد، قومیت، ملیت و... حریم و احترام نداشــته باشند. اختالف 
عقیده، دین، مذهب اقتضای اجتماع بشری و زندگی است و به 
این معناســت که باید به این اختالف در عقیده و دین احترام 

گذاشت.
 پس خودخواهی، تکبر، اســتبداد و تعصبات بی دلیل، اقتضای 
این اختالف ها نیســت. این مســائل نمی تواند مانع همزیستی 
مســالمت آمیز شود حتی در یک رویکرد دقیق و علمی، تمامی 

آن ها اهرمی برای اتحاد، دوستی، صفا، صمیمیت و صلح است. 
باید به گفته قرآن »و ال تنازعوا...« عمل کنیم.

 وحدت خدشه ناپذیر است
دکتر نواب یادآور می شــود: وحدت مسلمانان یک مسئله فرعی و 
حکمی جانبی نیست، بلکه از احکام اسالمی است. به بیانی دیگر، 
همان طور که احکام اسالم مبانی خاصی دارد -چنانکه می گویند 
اصــل دین برای حفظ عقل، مال، جان و ناموس اســت- می توان 
گفت دین اسالم هم برای وحدت است و از مالک های آن به شمار 

می رود.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اضافه می کند: به همین دلیل باید 
هر چه این وحدت را به خطر می اندازد کنار گذاشــته شــود، زیرا 
وحدت از اصول خدشه ناپذیر است و بقیه مواردی که با آن منافات 
دارد، فرع بر وحدت محسوب می شوند؛ ضمن اینکه وحدت امری 
زماندار، مقطعی یا تاکتیکی نیست. وحدت از اصول شریعت و دین 
است و باید همه به دنبال تحقق وحدت میان امت اسالمی و طرد 

تفرقه افکنان باشیم.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )ع( بیان می کند: با توجه 
به وضعیت منطقه و جهان اســالم، باید همه مسلمانان را تشویق 
کنیم به جای طرح مســائل تفرقه انگیــز و مخرب، به موضوعات 
وحدت بخش و ســازنده توجه کنند. بهره گیری از راهبرد تقریب و 
انسجام میان مذاهب اسالمی در مقابله با تفرقه و تجزیه، به شدت 
در عصر حاضراحساس می شود. ایده ای که امام امت و رهبر معظم 
انقالب بسیار به آن توجه و عنایت داشته و دارند و همواره منادی 

آن بوده اند.

 تقریب مذاهب اسالمی سبب اقتدار اسالم است
او می گوید: نیاز داریم ضمن احترام به عقاید و تفکرات دیگر مذاهب 
و ادیان، بر اساس مشترکات با هم به تفاهم برسیم. یکی از عوامل 
عزت و اقتدار اســالم، می تواند تقریب مذاهب مختلف اسالمی  با 
وجود تمایزات و اختالفات باشد. به تعبیر رهبر معظم انقالب »مراد 
ما از وحدت اسالمی، یکی شدن عقاید و مذاهب اسالمی نیست«. 
به هر میزان، این تقریب در میان فرقه های اســالمی اعم از شیعه 
و ســنی پررنگ تر شود، به همان اندازه نیز فرصت های بی شماری 
برای قدرتنمایی امت اسالمی در برابر زیاده خواهی  دنیای زر و زور 

مهیا خواهد شد.
دکتــر نــواب در پایان ابراز امیــدواری می کند: بــا وجود عناصر 
واگــرا مانند تفاوت در مذهب و نیز منافع و دیدگاه های سیاســی 
و اقتصادی، می توان امیدوار بود با توســل به اشتراکات دینی و با 
کمک اندیشمندان و متفکران جهان اسالم، جریانی از گفت وگو و 
هم اندیشــی آغاز شود تا این راهبرد، زمینه را برای گفت وگو  میان 
نخبگان کشورهای اسالمی  بر اساس اشتراکات دینی و منطقه ای 

فراهم آورد.

گفتوگو

  امام  جمعه اهل سنت تایباد در گفت وگو با قدس از لوازم و شرایط تحکیم وحدت می گوید

وحدت جهان اسالم نیازمند یک شبکه اطالع رسانی

 معارف/مریم احمدی شیروان  همه از ضرورت وحدت جهان 
اســالم می دانیم، اما کمتر ابزارهای آن را فراهم کرده ایم. وحدت 
مســلمانان جهان نیازمند ابزارهای قدرتمندی است که به تحقق 
این امر مهم کمک کند؛ بدون شــک تنها با شــعار نمی توان این 
مهم را محقق کرد. نیاز داریم گفت و گوی بین مذاهب به درســتی 
شکل بگیرد اما متأسفانه تاکنون به انتشار چند کتاب و برگزاری 
چند کنفرانس بسنده کرده ایم. سؤال اینجاست که آیا واقعاً ادبیات 
وحدت در بین فرقه های مختلف جهان اسالم در حال شکل گیری 
است و آیا اصالً زبان مشترک، رسانه مشترک، رویکرد مشترک و 
حرف واحدی در این زمینه به وجود آورده ایم؟ همه این پرسش ها 
درحالی است که نه تنها رسانه های ضد وحدت با حمایت مستقیم 
و غیرمســتقیم صهیونیزم جهانی از سوی کشورهای غیرمسلمان 
فعالیت می کنند بلکه در بین کشورهای اسالمی هم برخی رسانه ها 
 تالش می کنند مانع این وحدت شــوند. مولوی غالم نبی توکلی، 
امام  جمعه اهل سنت و استاد حوزه علمیه احناف تایباد در گفت وگو 
با ما عالوه بر تعریف وحدت مسلمین به برخی لوازم و ضرورت های 
ایجاد وحدت شیعه و سنی اشاره کرده است. او از وحدتی می گوید 

که الزمه جهان اسالم است.

 وحدت اصولی ترین آموزه قرآن است
مولوی غالم نبی توکلی با بیان اینکه وحدت یکی از مســائل مهم 
برای هر جامعه به خصوص جامعه اسالمی است، می گوید: وحدت 
برای جامعه اسالمی که متشکل از مذاهب و گرایش های مختلف 
است بسیار ضروری است و عاملی است که می تواند این مذاهب را 
دور هم جمع کند؛ به همین دلیل در اســالم بر آن تأکید بسیاری 
شده است.او اضافه می کند: بی شک وحدت و همدلی از اصولی ترین 
آموزه های مترقی و بلند قرآن مجید است. گواه این مدعا ده ها آیه 
قرآن اســت که نه تنها مسلمانان، بلکه تمام مردم را به گرد آمدن 
بــر محور حقیقت و دوری از جــدال و تفرقه دعوت می کند و به 
همین نســبت آیاتی هم آمده است که از تفرقه و اختالف، نهی و 
آن را مطرود می داند.امام  جمعه اهل سنت توضیح می دهد: در آیه 
۱03، سوره آل عمران آمده »َواعَتِصموا بَِحبِل اهلَلِ َجمیًعا َوال تََفرَّقوا« 
یعنی همگی به ریسمان خدا که همان قرآن و اسالم و هر وسیله 
وحدت  است چنگ بزنید و پراکنده نشوید. خداوند تمام افراد جامعه 

اسالمی را به این وسیله به وحدت فرا می خواند زیرا قوام اسالم بر 
یگانگی جامعه و روابط برادری ایمانی در بین آنان است.

 وحدت رمز تشکیل امت واحده در صدر اسالم بود
مولوی توکلی در ادامه می گوید: در آیه ۹2 ســوره انبیا هم آمده 
ًه َواِحَدًه َوأَنَا َربُُّکْم َفاْعُبُدون«. ایجاد وحدت  ُتُکْم أُمَّ است: »إِنَّ َهِذهِ أُمَّ
در اســالم و سنت نبوی و ســیره عملی پیامبر اسالم)ص( برای 
تشکیل امت واحده، نمود بســیاری دارد. مانند برادری و وحدتی 
که پیامبر)ص( بین انصار و مهاجرین ایجاد کرد. انصار و مهاجرین 
دو گرایش مختلف بودند و پیامبر)ص( الزم دانست بین آن ها اتحاد 
و وحــدت ایجاد کند. انعقاد پیمان بــرادری میان آن ها در مدینه 
به عنوان یکی از مهم ترین و نخستین اقدامات سیاسی- اجتماعی 
پیامبر اسالم)ص( پس از هجرت از مکه به مدینه اهمیت ویژه ای 

دارد که رمز تشکیل امت واحده در صدر اسالم است.
اســتاد حوزه علمیه احناف تایباد یادآور می شود: در زمان کنونی 
که دشمنان اسالم از هر سو هجوم آورده و در تالش هستند امت 
اســالمی را از هم جدا و تکه تکه کنند، همین طور درصدد تفرقه 
میان تمام مسلمانان هســتند تا قدرت آن ها را کم کنند، وحدت 
از مهم ترین و ضروری ترین مسائل است. در این شرایط الزم است 
تمام مسلمانان اعم از شیعه، سنی و مذاهب دیگر همه در کنار هم 
باشند و با مشت های گره کرده نگذارند امت اسالمی از یکدیگر جدا 

شوند و جواب دندان شکنی به کفار و منافقین بدهند.

 ایجاد شبکه های برون مرزی وحدت 
راهی برای وحدت آفرینی

او تأکید می کند: شیعیان و اهل تسنن، مشترکات بسیاری مانند 
خدا، قرآن، پیامبر و قبلــه واحد دارند. ضمن اینکه هیچ اختالف 
عمیق و آشکاری بین شیعه و سنی وجود ندارد. پس باید با تکیه 
بر این اشــتراکات از آن ها برای حفظ وحدت اســتفاده کنند. اگر 
مسلمانان به خصوص شیعه و سنی با هم متحد شوند و هدفشان 
از بین بردن دشمن واحدشان باشد، قطعاً پیروز می شوند. همچنان 
که می بینیم اتحاد حاکم میان مســلمانان، موجب ترس استکبار 
شــده و برای از بین بردن این اتحاد جریان شــیعه انگلیســی و 
داعشی های سنی به راه افتاده است.مولوی توکلی در پایان پیشنهاد 
می کند: برای یکپارچه کردن تمام مسلمانان دنیا باید اطالع رسانی 
و تبلیغات گسترده ای انجام شــود. همان طور که دشمنان اسالم 
شــبکه های برون مرزی زیادی برای تبلیغات و تفرقه اندازی ایجاد 
کرده اند، الزم است در کشور ما هم شبکه هایی تلویزیونی و رادیویی 
برای وحدت آفرینی و تبلیغ آن وجود داشته باشد. شبکه هایی که 
در آن برنامه های مختلفی برای مسلمانان تمام کشورهای دنیا به 
زبان های مختلف و با هدف تحکیم و حفظ وحدت مسلمانان ساخته 
و نمایش داده شود. وجود این شبکه سبب می شود مسلمانان حتی 
در دورترین نقاط جهان اســالم از نقش و اهمیت وحدت آگاهی 
پیدا کرده و بدانند وحدت در جهان امروز یک اصل ضروری است.

گفتوگو
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معارف پرونده وحدتپرونده وحدتمعارف

معارف: روز ســیزدهم آبان ماه مطلبی درباره اینکه رهبر معظم انقالب 
چند همسری مردان را مستحب نمی دانند در فضای مجازی پخش شد. 
این خبر بازخورد انتشار فتوایی منتسب به رهبری در کانال های مجازی 
بود که پیشتر مدعی شده بودند حضرت آیت اهلل خامنه ای تعدد زوجات 
را در شرایط فعلی جامعه مستحب می دانند و پس از آن یکی از حضار از 

ایشان درباره صحت این فتوا سوال می پرسد.
طبــق گفته آن فرد،  آیت اهلل خامنه ای با شــنیدن این مطلب برافروخته 
شــده اند و متعجب گفته اند که اصال بنده همچین فتوایی ندارم و اصال 
همچیــن چیزی را قبول ندارم؛ چه کســی این را گفته اســت؟ آقایان 
حتی به شــوخی هم نباید درباره تعدد زوجات حــرف بزنند، که باعث 
دلســردی خانم ها می شود.روز گذشته نیز به طور رسمی و پیرو انتساب 
 برخی دیدگاه ها و تعبیرات در موضوع »چندهمسری مردان« به حضرت 
آیت اهلل خامنه ای و با توجه به تأثیر آن بر مســائل خانوادگی و شــئون 
اجتماعی، بخــش زن و خانواده  ســایت KHAMENEI.IR )ریحانه( فتوا و 

نگاه معظم له به این مسئله را به شکل مختصر بیان کرد.
در نظر حضرت آیت اهلل خامنه ای بنابر ادله معتبر دینی چند همســری 
مردان، مباح اما غیر مستحب است، اما از آنجا که مطابق دالیل قرآنی جواز 
آن مشروط به اطمینان از رعایت عدالت بین همسران شده است، بنابراین 
هر گاه از نظر عقالیی عدم تحقق رعایت عدالت بین همســران محتمل 

باشد، ازدواج مجدد شوهر جایز نیست.
همچنین در نگاه کالن معظم له به خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی 
در زندگی انسان و ضرورت شکل گیری خانواده و مراقبت و حفاظت از آن، 
عواملی در استحکام این بنیان الهی و شکل گیری آن مؤثر است از جمله: 

حفظ محبت و اعتماد متقابل زوجین، اصالت نقش مادری و تربیتی بانوان، 
پرهیز از راه یافتن نگاه مادی به خانواده و تجمل گرایی و رقابت های مادی 
خانواده ها، ترویج ازدواج آســان و نقش مهم و مؤثر والدین در آن، وظیفه 

دستگاه های حکومتی و رسانه ها در تسهیل امر ازدواج جوانان.
بر این اســاس از آنجا که در جامعه و کشور ما ازدواج مجدد مردان غالباً 
به ضرر استحکام خانواده و موجب تضعیف محبت زوجین و گاه فروپاشی 
خانواده اســت، نگاه معظم له به آن خوشــبینانه و مثبت نیست و از این 
روســت که این جمله در بیان ایشان تکرار شــده است که: »خدا یکی و 

محبت یکی و یار یکی«

 توضیح دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای 
درباره نظر رهبر انقالب پیرامون مسئله  چندهمسری

خدا یکی، یار یکی

گزارش
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بللرگ سللبز  پراید131LEمللدل 92   شللماره پللاک 
12ایران 742ی46 شللماره موتور 4951301   شماره 
شاسللی NAS411100D3614300   نام مالک مصطفی 
طغان احمد آبادی  مفقودگردیللده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد .
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بللرگ سللبز خللودروی خللودروی سللایپا 111SE مدل 
1393 رنگ آبی سللیر به شللماره انتظامی 372ن61 
ایران 12 شللماره موتور 5130938 و شللماره شاسللی 
NAS431100E5783752 به مالکیت مجید اسماعیلی 
صالح آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار سللاقط 

می باشد.  /ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تولیدی آرد سفید طوس )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 6935 نوبت دوم 
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
اول در سللاعت 10 صبح روز یکشللنبه 1398/8/12 
بلله حد نصاب قانونی نرسللید ، لذا از سللهامداران 
شللرکت دعوت می شللود در جلسلله مجمع عمومی  
فللوق العاده صاحبان سللهام که در سللاعت 11 صبح 
قانونللی  محللل  در   1398/9/19 شللنبه  سلله  روز 
شللرکت واقع در کیلومتللر 15 جاده  فریمان برگزار                                                  

می گردد،  حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1-افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره
2-اصاح و تغییر ماده 23 و33 اساسنامه

هیئت مدیره شرکت تولیدی آرد سفید طوس
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اصالحیه فراخوان مناقصه
شللمللللاره  بللدینلللوسللیله 
فراخللوان مناقصلله بللی خطر 
زباللله هللای عفونللی  سللازی 
بیمارسللتان شللهید کامیللاب 

بلله 2098000060000157 و مناقصلله ایاب 
و ذهللاب بیمارسللتان ام البنیللن  )س( به 

2098000060000158 اصاح می گردد. 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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برگ سللبز خودرو وانت نیسللان زامیاد  مدل 1377 
رنگ آبی روغنی  شللماره موتور 00119206 و شماره 
شاسللی 00C19998 به شللماره انتظامی 488 ج 55 
ایران 36 بلله مالکیت مهدی فاتح  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو
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علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  زنجان-خبرنگارقدس: 
منتخب  تندیس  دریافت  به  موفق  زنجان  پزشکی 
و  ها  دانشگاه  عمومی  روابط  برترین های  جشنواره 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  به  وابسته  سازمان های 

آموزش پزشکی شد.
با  عمومی  روابط  بین المللی  سمپوزیوم  پانزدهمین  در   
که  عمومی«  روابط  مسئولیت  و  رسانه ای  »جنگ  موضوع 
سالن  در  روز   ۲ مدت  به  سال جاری  آبان ماه   ۱۳ دوشنبه 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  شد،  برگزار  تالش 
خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان منتخب بخش ویژه 
با رتبه اول در هر سه محور هفته سالمت، کمپین سالمت 
بین  در  خون  فشار  کنترل  ملی  بسیج  کمپین  و  نوروزی 
روابط  عمومی های زیر مجموعه وزارت بهداشت در جشنواره 
برترین های روابط عمومی دانشگاه ها و سازمان های وابسته 

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. 
دکتر  عمومی،  روابط  بین المللی  پانزدهمین سمپوزیوم  در 
دبیر   ، ایران  ارتباطات  جامعه شناسی  پدر  ساروخانی  باقر 
خانه  رئیس  قاسمی  جواد  استاد  علمی سمپوزیوم،  کمیته 
روابط عمومی ایران و دکتر سوتالنا استاوریوا رئیس انجمن 
بین المللی روابط عمومی و جمعی از اساتید و فعاالن حوزه 

ارتباطات رسانه و روابط عمومی حضور داشتند.
برتر  کارشناسان  و  مدیران  معرفی  ضمن  رویداد  این  در 
برتر  عمومی های  روابط  ایران،   ۱۳۹۷ سال  عمومی  روابط 

نیز در ۷ رشته معرفی شدند.
به  انگلیسی  واژگان  دانشنامه جامع  ترین  تازه   همچنین  
فارسی جهان ، کتاب شاه لیر و کتاب اندیشه های بنیادین 
در علم ارتباطات سه کتابی است که در این سمپوزیوم از 

آن  رونمایی شد.

درخشش دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 در پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
)نوبت اول( تاریخ انتشار 1398/08/22

جلسلله مجمع عمومللی عادی بطللور فوق العللاده نوبت 
اول شللرکت تعاونی مسکن آزاد آفتاب امید خراسان 
راس سللاعت 10روز سلله شللنبه  مورخ 98/10/03 در 
محل پروژه واقع در مشللهد نماز 27 با دسللتور جلسه 
ذیل تشللکیل میگردد . لذا از کلیه اعضا یا نمایندگان 
محترم دعوت میشللود راس سللاعت مقرر در جلسلله 

مجمع عمومی شرکت نمایند.
دسللتور جلسلله : 1- اسللتماع گزارش هیات مدیره و 
بازرس  2 – طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای 
مالللی سللالهای 96 و 97 3 – بررسللی و تصویب بودجه 
پیشللنهادی سللال 98 4 – طللرح و اتخللاذ تصمیللم در 
خصللوص اخراج تعدادی از اعضا 5 – تعیین خط مشللی 
آتی شللرکت 6 – انتخللاب بازرس اصلللی و علی البدل 

سال مالی 98
ماحظللات : ضمنا هر عضو می توانللد حق رای و حضور 
خللود در مجمللع عمومی   را به موجللب وکالتنامه کتبی 
بلله عضللو دیگر و یللا غیر عضللو واگذار نمایللد در این 
صورت هر عضو عاوه بر رای خود ، حداکثر سه رای با 
وکالت و هر غیر عضو یک رای وکالتی می تواند داشته 
باشللد . متقاضیان نامزدی بازرس موظفند جهت ثبت 
نللام حداکثر یک هفته پس از انتشللار آگهی به دفتر 
شللرکت تعاونللی مراجعلله و فللرم مربوطلله را تکمیل 
نماینللد . جهت دریافللت کارت ورود به جلسلله مجمع 
و اعطللای وکالللت ، اعضا بایللد به همللراه نماینده خود 
با همراه داشللتن مدارک شناسللایی معتبللر در تاریخ 
98/09/30تللا 98/10/02 از سللاعت 9 الللی 16به دفتر 

شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
هیئت مدیره
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برگ سللبز خودروی پراید مدل 1388 رنگ نقره ای 
متالیک به شماره انتظامی 941م17 ایران 26 شماره 
 S1412288011553 موتور 3034597 و شماره شاسی
به مالکیت هادی برزوئی میانلو صفا مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی تغییرات شرکت پارس شعاع تابا                
سهامی خاص به شماره ثبت 14991                 

و شناسه ملی 14004406779
به اسللتناد صورتجلسلله مجمع عمومللی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398,06,27 موسسه حسابرسی 
و خدمللات مدیریللت آفاق کاوشللگران به شناسلله 
ملللی10380152313 بلله سللمت بللازرس اصلللی و 
آقللای عبدالحسللین هاشللمی زاده به شللماره ملی 
0652917607 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یکسللال مالی انتخاب شدند2-روزنامه 
قللدس جهت نشللر آگهی های شللرکت بللرای مدت 
یکسللال تعیین شللد3-صورتهای مالللی منتهی به 

سال 97 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )659822(
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آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی 
اطلس کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت 
334799 و شناسه ملی 10861468375

مللورخ  مدیللره  هیئللت  صورتجلسلله  اسللتناد  بلله 
آقللای   : شللد  اتخللاذ  ذیللل  تصمیمللات   1397,03,04
محمدرضا جباری به کد ملی 0058849467به سللمت 
مدیللر عامل و رئیس هیئت مدیللره خانم لطیفه رجبی 
به کد ملی 437030201 به سللمت عضو هیئت مدیره 
میثم چشللمارو به کللد ملی 4322294383به سللمت 
نایللب رئیس هیئت مدیللره انتخاب گردیدنللد . کلیه 
اوراق واسللناد بهادارو تعهدآورازقبیل چک،سفته و 
بللروات و اوراق عادی و اداری بللا امضا مدیر عامل به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت              

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )659213(
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فراخوان تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي )نوبت دوم(
اداره کل  راه و شهرس�ازی  خراس�ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصلله از دریافللت اسللناد مناقصلله تا ارائه پیشللنهاد مناقصلله گران و بازگشللایی پاکت هللا از طریق درگاه سللامانه تللدارکات الکترونیکللی دولت )سللتاد( به آدرس                                                            
www.setadiran.ir انجام خواهد شللد و الزم اسللت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سللامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.
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 اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 95/92/932
بموج��ب پرون��ده اجرایی کالس��ه 95/92/932 مطروحه در ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد 
رس��می مش��هد خانم فائزه عطائی نام پدر: ضیاءالدین تاریخ تولد: 1362/09/07 شماره ملی: 
0938152815 ش��ماره شناس��نامه: 4507 جهت وصول 114 عدد س��که بهار آزادی علیه 
آقای محمد ش��مس مقدم طرقبه ن��ام پدر: محمود تاریخ تولد: 1349/03/01 ش��ماره ملی: 
0940684918 شماره شناسنامه: 1773 به استناد سند ازدواج شماره 9956- 1387/01/25 
دفترخانه ازدواج ش��ماره 10 و طالق شماره 3 شهر مشهد مبادرت به صدور اجرائیه نموده و 
پرونده به کالس��ه فوق در اداره اجرای ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و 
اجرائیه در تاریخ 1395/05/13 به مدیون ابالغ شده است. سپس به تقاضای وکیل بستانکار 
طی وارده 15239- 1395/09/11 طبق مقررات س��هم االرث احتمالی مدیون از شش��دانگ 
اعیان پالک ثبتی 3811 فرعی از 10 اصلی بخش نه مشهد )سه هزار و هشتصد و یازده فرعی 
از ده اصلی بخش نه مش��هد( به آدرس بلوار گاز گاز 4 )خ ش��هید خاکزادی( نبش خ ش��هید 
خاکزادی 14 پالک های 206 و 204 متعلق به مرحوم محمود ش��مس مقدم طرقبه در قبال 
114 عدد س��که بهار آزادی بازداش��ت که برابر گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری 

وارده به شماره 17461- 1398/04/12:
مورد ارزیابی دارای یک س��اختمان قدیمی س��ه طبقه در شمال عرصه بصورت نیم اسکلت با 
سقف آهن و ضربی به مساحت حدود 385 مترمربع و یک ساختمان نسبتاً قدیمی یک طبقه 
در جنوب عرصه با پوش��ش س��قف آهن و ضربی و دیوار باربر بمس��احت حدود 45 مترمربع 
و بصورت مس��کونی مورد بهره برداری قرار دارد. نما ترکیبی از گرانولیت و س��نگ و س��یمان 
س��فید- پنجره ها پروفیل آهنی است. گرمایش بخاری- سرمایش کولر می باشد. دارای چهار 
انش��عاب برق و یک انش��عاب آب و دو انش��عاب گاز است. عرصه به مس��احت 250 مترمربع 

استیجاری آستان قدس رضوی می باشد.
ارزش ششدانگ فوق با توجه به جمیع جهات و جوانب امر- موقعیت مکانی- مساحت عرصه 
و اعی��ان- قدمت بنا و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی از جمله عرف محل و مقایس��ه با قیمت 
امالک مشابه براس��اس میانگین نظرات هیئت کارشناسی به مبلغ 13/000/000/000 ریال 

)سیزده میلیارد ریال( تعیین و اعالم می گردد.
حدود اجمالی آن برابرنامه 35983- 1398/07/08 حوزه ثبت ناحیه پنج مشهد بدین شرح 

می باشد:
شماالً بطول 10 )ده( متر دیوار بدیوار منزل آقای سروش شرقاً بطول 25 )بیست و پنج( متر 
درب و دیوار به خیابان جنوباً بطول 10 )ده( متر درب و دیواریست به خیابان غرباً بطول 25 

)بیست و پنج( متر دیوار بدیوار منزل آقای نقندری
طب��ق گزارش مأم��ور اجرا وارده به ش��ماره 36078- 1398/07/08 ملک دارای س��ه واحد 
زیرزمین در اختیار مس��تأجر و طبقه اول در اختیار خودشان و طبقه دوم در اختیار مستأجر 
می باشد الزم بذکر است آدرس خاکزادی صحیح می باشد که اشتباهاً خاکساری قید گردیده 
اس��ت. ضمناً ملک دارای یک انباری می باش��د که به یک س��وئیت تبدیل ش��ده است که در 

اختیار مستأجر می باشد.

ب��ا توجه به قطعیت ارزیابی و با توجه به صورتجلس��ه مأمور اجرا وارده به ش��ماره 37697- 
1398/07/14 ب��ر مبن��ای مطالبات بس��تانکار و هزینه ها 14 س��هم مش��اع از 104 س��هم 
شش��دانگ )چهارده سهم مشاع از یکصد و چهار سهم ششدانگ( پالک ثبتی مذکور در قبال 
1/750/000/000 ری��ال مزایده خواهد ش��د. ضمناً مبل��غ 70/000/000 ریال حق مزایده و 
مبلغ 87/500/000 ریال نیمعش��ر می باشد که طبق تبصره ماده 21 آیین نامه اجرا به عهده 
برنده مزایده می باشد و مزایده به مقدار فوق از مبلغ 1/750/000/000 ریال از ساعت 9 الی 
12 ظهر در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25 در محل شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی 
مش��هد شروع و به باالترین مقدار که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت 
بدهی ه��ای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا 
نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد. همچنین 
در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین ش��ده برگزار 
می گردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

شعبه دوم اجرای ثبت برگزار می گردد. آ- 9810174 م.الف 230
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی شماره 
139604006091001303 به کالسه 9607150

بان��ک ملی ایران ش��عبه کالهدوز مش��هد به اس��تناد اس��ناد رهن��ی ش��ماره های 7589- 
1394/07/12 و 7688- 1394/08/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 198 علیه آقای خانم 
عفت بناء گوارشک فرزند برات بشماره ملی 5229657294 و خانم اعظم ارجمند جوارشک 
فرزن��د رجبعلی بش��ماره ملی 0935750088 اجرائیه ای تحت کالس��ه ف��وق در قبال مبلغ 
دویست و سی و شش میلیون و ششصد و نود و شش هزار و چهل و شش )236/696/046( 
ریال تا تاریخ 1396/09/12 بانضمام خسارت تأخیر روزانه تا یوم الوصول صادر نموده که پس 
از ابالغ اجرائیه در تاریخ 1397/03/27 بصورت ابالغ قانونی )الصاق( در پایان مهلت مقرر در 
آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده 
ششدانگ خانه بشماره پالک سیصد و چهل و یک )341( فرعی از شانزده )16( اصلی بخش 
یازده )11( مشهد به آدرس مشهد، سه راه فردوسی، روستای گوارشک، خیابان تاجبخش 2، 
پالک 35 برابر گزارش ش��ماره 97/418- 1397/10/22 کارشناس رسمی دادگستری بوارده 
15115- 1397/10/24 ب��ه مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون )450/000/000( ریال ارزیابی و 
قطعیت یافته که حدود و مش��خصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش مذکور بدین شرح 
می باش��د: ملک مورد تعرفه با عرصه به مس��احت 91/32 )نود و یک متر و س��ی و دو صدم( 
مترمربع و اعیان به مساحت حدود پنجاه و پنج مترمربع شامل یک واحد مسکونی یک خوابه 
در طبقه همکف می باش��د. حدود اربعه و مش��خصات ملک مورد تعرفه با اسناد ملکی ابرازی 

مطابقت دارد و همچنین ملک در تصرف غیرمالک بوده و مورد بهره برداری می باشد.
س��اختمان با اسکلت فلزی و س��قف طاق ضربی و دارای حدود 5 سال قدمت می باشد. ملک 

تعرفه ش��ده دارای نما سیمانی و پنجره فلزی بوده و نیز کف واحد سیمان؛ سقف و دیوار گچ 
سفید، کابینت فلزی، گرمایش بخاری گازی، و انشعابات آب و برق و گاز می باشد.

پالک مذکور برابر پاسخ استعالم ش��ماره 139785606267000871- 1397/03/01 اداره 
ثبت منطقه چهار مشهد دارای حدود و مشخصات ذیل می باشد؛ مالکیت عفت بناء گوارشک 
فرزند برات بش��ماره ملی 5229657294 با جزء 6 س��هم از کل 6 س��هم ششدانگ عرصه و 
اعیان موضوع س��ند مالکیت اصلی بش��ماره چاپی 855606 س��ری د سال 91 که در صفحه 
357 دفتر امالک جلد 76 ذیل ش��ماره 10363 ثبت گردیده اس��ت و محدود اس��ت: شماالً: 
درب و دیوار بطول )8/26( هش��ت متر و بیس��ت و شش سانتیمتر به کوچه شرقاً: دیواریست 
بطول )12/58( دوازده متر و پنجاه و هش��ت س��انتیمتر به راه عام جنوباً: در دو قس��مت اول 
دیوار بدیوار بطول )1/15( یک متر و پانزده سانتیمتر به قطعه شصت و نه تفکیکی دوم غیره 
بطول )6/70( شش متر و هفتاد سانتیمتر به شانزده اصلی غرباً: دیوار بدیوار بطول )10/21( 

ده متر و بیست و یک سانتیمتر به قطعه شصت و هشت تفکیکی.
و برابر پاسخ ش��ماره 139885606267006507- 1398/7/21 اداره ثبت منطقه 4 مشهد 

بغیر از رهنی فوق سابقه بازداشت مشاهده نگردید.
مزایده پالک ثبتی فوق در روز یکش��نبه مورخ 1398/10/01 از ساعت 9/00 الی 12/00 در 
محل شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 
برگزار و بستانکار برابرنامه شماره 99728222- 1398/03/08 بوارده 3226- 1398/03/19 
تقاضای برگزاری مزایده بصورت ششدانگ نموده است. مزایده پالک مذکور بصورت ششدانگ 
از مبلغ پایه مزایده ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگ��ذار میگردد. ضمناً حق 
مزایده و نیمعشر اجرائی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم 
طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و برابر ماده 125 آیین نامه اجرا نقداً 
و فی المجلس وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده 

برگزار خواهد شد. آ- 9810175 م.الف 231
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9701125
بموجب پرونده اجرایی کالس��ه 9701125 مطروحه در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی 
مش��هد بموج��ب نام��ه نیاب��ت ش��ماره 139705806226000019- 1397/02/27 واحد 
اجرای اس��ناد رسمی بردس��کن خانم نرگس نجفی، نام پدر: محمدحسن، شماره شناسنامه: 
5720046100، شماره/شناس��ه ملی: 5720046100 متول��د: 1372/09/04 جهت وصول 
222 عدد سکه بهار آزادی علیه آقای هاشم شبانی مقدم، نام پدر: محمد، شماره شناسنامه: 
26، ش��ماره/ شناس��ه مل��ی: 5729440820، متول��د: 1335/04/15 )ضام��ن – 72 عدد(، 
احمد شبانی مقدم، نام پدر: هاش��م، شماره شناسنامه: 5720012321، شماره/شناسه ملی: 
5720012321، متولد: 1370/06/29، )زوج- 150 عدد س��که بهار آزادی( به اس��تناد سند 
ازدواج ش��ماره 8187 تاریخ 1395/06/06 عهده دفترخانه ازدواج ش��ماره 4 ش��هر بردسکن 
اس��تان خراس��ان رضوی شهرس��تان بردس��کن مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به 

کالس��ه فوق در اداره اجرای ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رس��می مشهد تشکیل و اجرائیه 
در تاریخ 1395/12/11 به مدیونین ابالغ ش��ده اس��ت. سپس به تقاضای بستانکار طی وارده 
5766- 1397/02/30 طبق مقررات شش��دانگ اعیان پالک ثبتی 23807 فرعی از 4 اصلی 
بخش نه مشهد متعلق به هاشم شبانی مقدم در قبال 72 عدد سکه بهار آزادی بازداشت که 

برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
مش��خصات ملک: این س��اختمان دارای گواهی پروانه تجدید بنا به شماره 11/22672 مورخ 
1387/04/18 می باشد که مساحت اعیان 620 مترمربع در آن درج شده است. طبقه همکف 

124 مترمربع پارکینگ مجموعه واحدها
طبقه اول تا چهارم به مساحت 496 مترمربع مسکونی در هر طبقه یک واحد که در مجموع 
4 واحد مس��کونی است. سازه س��اختمان اسکلت فلزی، با کف س��رامیک، نما سنگ، دارای 
آسانس��ور، کابینت آشپزخانه ام دی اف، سیستم گرمایش شوفاژ، سرمایش کولر آبی و گازی 
و انشعابات بصورت مس��تقل می باشد. حدود اربعه بصورت اجمالی تطبیق داده شد. وضعیت 
بهره برداری: هر چهار طبقه در تصرف مس��تأجر می باشد. مطابق نامه شماره 11/97/21931 

مورخ 1397/06 شهرداری منطقه 11 مشهد فاقد پایانکار است.
ارزیابی ملک: با توجه به بررس��ی های بعمل آمده، قدمت بنا، عرف محل و س��ایر عوامل مؤثر 
ب��ر قیمت گذاری و ارزش منطقه ای، ارزش عرصه و اعیان مندرج در پروانه تجدید بنای ملک 
فوق به نظر اینجانب مبلغ 32/500/000/000 ریال )سی و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال( 

ارزیابی و پیشنهاد می گردد.
با توجه به نامه حوزه ثبت ملک ناحیه دو مشهد پالک فوق فاقد ثبت اعیان می باشد و حدود 
اجمالی آن برابر نامه اداره اراضی و مس��تغالت ناحیه دو آستان قدس رضوی وارده به شماره 

12031- 1398/03/12 بدین شرح می باشد:
شمال به قطعه دو بطول ده متر شرق به قطعه 8/20 بطول بیست متر جنوب به خیابان 30 

متری بطول ده متر غرب به قطعه 7 بطول بیست متر.
با توجه به قطعیت ارزیابی و با توجه به صورتجلسه مأمور اجرا بر مبنای مطالبات بستانکار و 
هزینه ها شصت و هفت و نیم سهم مشاع از ششصد سهم ششدانگ از پالک ثبتی مذکور در 
قبال 3/656/249/996 ریال مزایده خواهد شد. ضمناً مبلغ 146/250/000 ریال حق مزایده 
و مبلغ 182/812/500 ریال نیمعش��ر می باش��د که طبق تبصره م��اده 21 آیین نامه اجرا به 
عهده برنده مزایده می باشد و مزایده به مقدار فوق از مبلغ 3/656/249/996 ریال از ساعت 9 
الی 12 ظهر در روز دوشنبه مورخ 1398/10/2 در محل شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی 
مش��هد شروع و به باالترین مقدار که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت  
بدهی ه��ای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا 
نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد. همچنین 
در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین ش��ده برگزار 
می گردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

شعبه دوم اجرای ثبت برگزار می گردد. آ- 9810176 م.الف 232
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزارعه کاری
ش��رکت توس��عه کش��اورزی میثاق پایدار 
شمال )س��هامی خاص( در نظر دارد  نسبت 
به کشت حدود 27 هکتار اراضی آبی و 219 
هکت��ار اراض��ی دیم خود در ح��وزه چناران 
را بص��ورت مزارع��ه کاری  واگ��ذار نماید . 
متقاضیان می توانند جهت ارائه پیش��نهاد 
قیمت از تاریخ انتش��ار آگه��ی به مدت  5 
روز  ب��ا ش��ماره ه��ای ذی��ل تم��اس حاصل 

نمایند .
شماره دفتر مرکزی :

09190442678-09119651892
آدرس  دفتر مرکزی  )جهت ارسال پاکت( :

1-مازندران – کالرآب��اد – روبروی کارخانه 
چایسازی – کد پستی 46731-19769

آدرس  مزرعه :
1- مزرعه  چناران :  چناران – بلوار ش��هید 

انفرادی – جنب شرکت برق

ع 9
81
02
49

آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار
س��ازمان همیاری شهرداریهای خراس��ان رضوی در نظر دارد به منظور 
بازس��ازی کام��ل اتاق و نصب سیس��تم س��رمایش تعداد 200 دس��تگاه 
اتوبوس با تجدید فراخوان عمومی پیمانکاران، نس��بت به شناسایی و ارزیابی کیفی 

شرکتهای واجد صالحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مفید مرتبط  اقدام نماید.
لذا از ش��رکت ه��ای متقاضی دریافت ف��رم ارزیابی کیفی، دعوت می ش��ود از مورخ 
22تا27 آبان ماه همه روزه درس��اعات اداری به دبیرخانه س��ازمان همیاری واقع در 
مشهد، بلوار پیروزی، میدان شهید علی مهدوی، نبش دالوران7 مراجعه و فرم های 
تکمیل ش��ده را تا مورخ 9آذرماه 98 به دبیرخانه حراس��ت س��ازمان تس��لیم نمایند؛ 
عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 051-38795310 

تماس حاصل فرمایند.

/ع
98
10
25
0

آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره سهامی خاص به شماره ثبت 100 و شناسه ملی 10862043289
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی احمدی نیری به کد ملی 0079030882 بنمایندگی 
از ط��رف ش��رکت پویازرکان آق دره )س��هامی خاص( به شناس��ه ملی 10100250643 و ش��ماره ثبت 4627 به عنوان رئی��س هیئت مدیره، آقای 
عباس احمدی نیری به کد ملی 0533347300 بنمایندگی از طرف ش��رکت اس��تحصال مواد معدنی تخت سلیمان )سهامی خاص( به شناسه ملی 
14003663747 بش��ماره ثبت 403 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای لطفعلی دش��مه بنمایندگی از طرف ش��رکت کوشش آذین قشم )سهامی 
خاص( به شناسه ملی 10861503629 وشماره ثبت 819 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقای عباس احمدی 
با کد ملی 0533347300 برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شد. 3- کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از 
جمله چک ، سفته ، بروات ، و غیره به امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل 

یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )658475(

/ع
98
10
16
7

آگهی تغییرات شرکت صدر معادن خراسان سهامی خاص به شماره ثبت 456679 و شناسه ملی 14004183243
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,02,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حق امضاء و کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدی��ره متفقا همراه با مهر ش��رکت وهمچنین اوراق ع��ادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئی��س هیئت مدیره منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره 

بین 2 الی 10 نفر تعیین و اعالم گردید بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )659218(

/ع
98
10
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اینجان��ب حمیدرض��ا ف��رزان مالک خ��ودروی پارس به ش��ماره شاس��ی NAAN01CA9DK830954 و ش��ماره موتور 
124K0194854 به علت فقدان اس��ناد فروش تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذکور را نموده اس��ت لذا چنانچه 
ه��ر کس ادعای��ی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران 
خودرو واقع در پیکان ش��هر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. دی
قو

مف
هی 

آگ
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
دفاع از افزایش پلکانی قیمت بنزین

با جدی تر شدن  محمد جواد ساکت: 
زمزمه های اجباری شدن کارت سوخت و 
اعمال سهمیه بندی بنزین مانند گذشته، 
مسئله تناسب قیمت بنزین و درآمد مردم 
به موضوعی مهم در محافل کارشناسی و 
مردمی تبدیل شده است. نحوه سنجش 
صحیح این نســبت و مقایسه آن با سایر 

کشورها می تواند در تصمیم گیری صحیح به کمک مسئوالن و افکار عمومی آید.
بنزین یکی از سوخت های حیاتی در حمل و نقل خودروهای سبک کشورهاست. هر 
چند در بســیاری از کشورها، از سوخت های دیگر در کنار بنزین یا به طور ممزوج با 
آن استفاده می شود. به عنوان مثال در کشورهای اروپایی، در کنار بنزین، از گازوئیل 
نیز در خودروهای ســبک استفاده می شود. همچنین کشورهای آمریکا و برزیل به 
طور گسترده از اتانول به طور ممزوج در سوخت خود استفاده می کنند. چین متانول 
را به عنوان یک افزودنی به بنزین برگزیده اســت. ترکیه نیز اســتفاده از گاز مایع یا 
همان ال پی جی را به طور گسترده در خودروهای سبک توسعه داده است. از طرفی 
ایران از سال 1385 به طور جدی از گاز فشرده یا همان سی ان جی در سبد سوخت 

خودروهای سبک خود استفاده کرده و وابستگی به بنزین را کاهش داده است.

  ارتباط باریک اقتصاد و بنزین
بنزین فقط آنجایی در اقتصاد تأثیر دارد که بر قیمت نهایی کاال و خدمات تأثیر گذارد. 
خودروهای تاکسی، وانت، کامیونت و پیک های موتوری از بنزین برای ارائه خدمات 
و جابه جایی بار و مســافر استفاده می کنند و تغییر قیمت سوخت آن ها بی تردید بر 
قیمت نهایی خدماتشــان تأثیر خواهد داشت. البته قیمت سوخت، بخش اندکی از 
هزینه خدمات این گونه خودروها را دربرمی گیرد اما می توان با دوگانه سوزکردن تمامی 
خودروهای خدماتی، از تأثیر تغییرات قیمت بنزین بر خدمات تاکسی، وانت، کامیونت 
و پیک های موتوری کاست. بخش دیگر تأثیر تغییرات بهای بنزین، سبد هزینه های 
خانوار است. خانوارهایی که صاحب خودرو هستند، درباره قیمت سوخت خودرو خود 
حساســیت دارند و تغییرات قیمت آن بر رفتارشان تأثیرگذار است. هر چند قیمت 
ســوخت، بخش اندکی از هزینه های خودرو را تشــکیل می دهد و هزینه تعمیر و 

نگهداری خودرو به مراتب بیشتر از قیمت سوخت است.

  سهم بنزین در هزینه ها
مقایسه قیمت مطلق بنزین کشورها با یکدیگر، روشی نادرست برای قضاوت در مورد 
گرانی یا ارزانی آن است، بنابراین برای مقایسه قیمت بنزین در کشورهای مختلف، باید 
نرخ هر لیتر بنزین را با درآمد هر نفر سنجید. متوسط درآمد افراد در هر کشور را با 
شاخص »سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید« می سنجند. استفاده از 
این معیار، بهره مندی از یارانه های پیدا و پنهان را خودبه خود در نظر می گیرد. اگر بهای 
بنزین در ایران بر اســاس نرخ ارز 4هزار و 200 تومانی محاسبه و با شاخص »سرانه 
تولید ناخالص داخلی بر حســب قدرت خرید« که آن هم بر اساس ارز 4هزار و 200 
تومانی محاسبه می شود مقایسه شود، می توان قیمت هر لیتر بنزین را با درآمد روزانه 
افراد سنجید که در نتیجه آن  برای خرید یک لیتر بنزین در چین، باید 2درصد درآمد 
روزانه یک چینی را به عنوان هزینه آن پرداخت. اما در ایران، تخصیص 0.4 درصد از 
درآمد روزانه یک ایرانی برای خرید یک لیتر بنزین کافی است. ذکر این نکته ضروری 
است که در این مقایسه، باید از شاخص »سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت 

خرید« استفاده شود که یارانه های پیدا و پنهان نیز در آن لحاظ شود.

  الگوی مطلوب
با توجه به عدم تناسب قیمت بنزین در ایران با سایر کشورها و همچنین عدم تناسب 
قیمت آن با سایر کاالهای موجود در سبد خانوار، پیشنهاد می شود قیمت بنزین برای 
هر خودرو شخصی به صورت پلکانی و مشابه قیمت آب، برق و گاز محاسبه شود. در 
این صورت، یارانه پنهان بنزین به طور عادالنه تری میان خودروها تقسیم می شود و 
شکاف بهره مندی دهک 10 و دهک یک از یارانه پنهان بنزین، تقریباً نصف خواهد 
شد. در مورد خودروهای خدماتی نیز باید سوخت اصلی آن ها به گاز فشرده یا همان 

سی ان جی تغییر کرده و سهمیه بنزین آن ها بر اساس پیمایش تخصیص یابد.

واردات بی رویه در 10 سال گذشته این صنعت را دچار چالش کرده است

وقتی که پنبه نساجی را زدند
 اقتصاد/زهرا طوســی  در حالی که کاهش 
نقدینگی، رکود و قاچاق هنوز نتوانســته اند تار و 
پود صنعت نساجی کشور را از هم بگسلند، واردات 
نخ و پنبه گرهی به کار فعــاالن این صنعت زده 
است که مجبور شدند تولیداتشان را روانه انبار و 

کارگران خود را نیز راهی خانه کنند.
واردات بدون ضابطــه نخ و پنبه از خارج با وجود 
تولید داخل، حمایت نکردن از واحدهای تولید و 
نبود توان رقابت با کاالهای وارداتی به دلیل اعمال 
انواع مالیات ها بر محصول نهایی سبب شد ضمن 
از دست رفتن خودکفایی کشور در کشت برخی 
محصوالت مثل پنبه که کاربرد وسیعی در صنایع 
پایین دستی داشته و توان اشتغال زایی باالیی در 
بخش های صنعت و خدمات دارد؛ زنجیره تولید در 
این حوزه نیز با تعطیلی کارخانه های نســاجی به 

صورت سلسله وار ادامه داشته باشد.
چند روز پیش کارخانه نســاجی مدرس کاشمر 
مجبور به پرداخت حق و حقوق کارگران و تعطیلی 
فاز اول کارخانه شــد؛ چــون 30 میلیارد تومان 
سرمایه در گردش آن به خاطر به فروش نرسیدن 
محصوالت باید در انبارهای کارخانه خاک بخورد.

 چشم انداز وزارت صمت و واقعیت بازار
هم اینک صنعت نســاجی زمینه اشتغال بیش 
از 400 هزار نفر را فراهم کرده و وزارت صمت 
می گوید رشــد 25 درصدی تولیدات نساجی و 
پوشاک با اشــتغال 93 هزار نفر، از برنامه های 
ویژه این وزارتخانه در ســال 98 اســت که با 
پروژه توســعه تولید و تجارت صنایع نســاجی 
و پوشاک انجام می شــود. با وجود تعریف این 
چشم انداز از سوی وزارت صمت، واردات نخ در 
چند ماه اخیر کارخانه های ریسندگی را به مرز 
بحران رسانده است. به گفته احد کرمانی، عضو 
انجمن صنایع نساجی، 95 کارخانه ریسندگی 
در کشــور وجود دارد کــه 30 درصد آن ها به 
خاطر واردات نخ به کشــور تعطیل شــده اند و 
بقیه نیــز با ظرفیت کمتری مشــغول فعالیت 
هستند چون تولیدات آن ها خریدار ندارد. وی 
معتقد اســت در صورتی که تدبیری اندیشیده 
نشــود، با ورود 180 هزار تن نــخ وارداتی به 
بازار در چند ماه آینده 20 درصد کارخانه های 
ریسندگی کشور به مرز ورشکستگی می رسند.

  نیمه خالی ظرفیت واحدهای تولیدی
محمد جعفر شــهالیی نژاد، 
رئیس انجمن صنایع نساجی 
نیز با گالیــه از واردات حجم 
زیادی نخ به صورت رسمی و 
غیررسمی به کشور، شرایط را 

برای صنعت نساجی سخت و دشوار توصیف می کند 
و می افزاید: در سال 400 هزار تن نخ در داخل تولید 
می شود که تمام این میزان در کشور استفاده می شود.

علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصان 
نساجی ایران به فعالیت حدود 9 هزار واحد نساجی 
و پوشاک دارای پروانه تأسیس بهره برداری در کشور 
اشــاره می کند که به طور متوسط نیمی از ظرفیت 
آن ها به دلیل مشــکالت نقدینگی، فروش و تحریم 
بی استفاده مانده است. به گفته وی، مواد اولیه نخ های 
تولید این کارخانه ها پلی استر و 100 درصد در ایران 
موجود است، اما متأسفانه حدود دو سه سالی می شود 
که واردات بی رویه نخ جلو تولید داخلی را گرفته است.

 محدودیت در ثبت سفارش نخ 
مجید نامــی، عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه وزارت صمت 
ثبت سفارش نخ را محدود کرده و کارگروهی تشکیل 
داده که تنها نخ هایی که در کشور به اندازه کافی تولید 
نمی شود اجازه ثبت سفارش داشته باشند، می گوید: 
ما در برهه ای از زمان از واردات و قاچاق غفلت کردیم 
و صنعت پوشاک و نساجی ما از این دو بسیار متضرر 
شد؛ در حال حاضر نیز که این دو محدودتر شده است 
به خاطر مشکالت ارزی است وگرنه کماکان به همان 

نحو تیشه به ریشه نساجی می زد.
وی با اشاره به اینکه صنعت نساجی گسترده است و 
نخ در این گستره مصارف گوناگونی دارد، می افزاید: 
پنبه داخلی به خاطر استفاده نکردن از دانش روز، به 
درد تأمین نیاز صنایع نساجی نمی خورد. در صنعت 
نســاجی به 180 هزار تن پنبه نیاز داریم که حدود 
40 هــزار تن آن در داخل تولید می شــود و بقیه از 
طریق واردات تأمین می شود؛ در حالی که واردات آن 
با تعرفه 10 درصدی به هیچ وجه منطقی نیســت. 
به گفته وی، در حــوزه پارچه نیز حدود 80 درصد 
پارچه گرد بافت تولید داخل بوده و تقاضای باقی مانده 
با واردات پاسخ داده می شود؛ در پارچه های نساجی 
 مثل فاســتونی و مانتو و مصــارف دیگر نیز حدود

50 درصد توان داخلی داریم و برای تأمین کامل این 
نیاز باید منتظر واردات باشیم.

  وابستگی به واردات
 با تعطیلی کارخانه پلی اکریل 

نامی با اشــاره بــه اینکه ایران یکــی از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان الیاف اکریلیک در دنیاست، می گوید: 
بسته به تقاضای بازار ما به 130 تا 140 هزار تن الیاف 
اکریلیک نیاز داریم که تنها کارخانه پلی اکریل ایران 
می توانســت 35 هزار تن از این میزان را به صورت 
مرغــوب تولید کند و بقیه از طریــق واردات تأمین 
می شد؛ اما با تعطیلی این کارخانه به خاطر مشکالت 
مالی و مدیریتی، دیگر تولید داخل نداریم و همه این 
میزان وارد می شــود، در الیاف پلی استر اما خودکفا 

هستیم و نیازی به واردات نداریم.
این فعال صنعت نساجی با بیان اینکه طوالنی بودن 
زنجیره تولید در صنعت نســاجی، فشار مالیات بر 
ارزش افــزوده برای تولیدکننــدگان این صنعت را 
چندین برابر کرده است، می افزاید: مالیات بر ارزش 
افزوده بــا افزایش قیمت تمام شــده محصوالت، 
صنعت نساجی را با مشکالتی مواجه کرده است، در 
ابتدا قرار بود مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده 
نهایی دریافت شــود، امــا در تمام زنجیره تأمین و 
تولید، همه ارزش افــزوده پرداخت می کنند؛ ولی 
وقتی که برای فروش عرضه می شود، بنکدار مشمول 
معافیت می شود که یعنی ارزش افزوده کاماًل اشتباه 

و برعکس دریافت می شود.

  خرید مواد اولیه فقط با پیش پرداخت
نامی تأکید می کند: هم اکنون 
فعاالن  معضــل  بزرگ ترین 
اقتصادی در این حوزه تهیه 
مواد اولیه و نقدینگی اســت. 
مواد اولیه که قبالً می شد آن 

را مدت دار خرید و برای پرداخت پول آن 6 ماه یا یک 
سال از فروشنده فرصت گرفت، امروز باید برای خرید 
آن پیش پرداخت داشت، که این فشار مالی زیادی بر 
فعال این صنعت وارد می کند؛ این در حالی است که 
نیاز بنگاه های اقتصادی به نقدینگی به خاطر افزایش 

نرخ ارز نیز سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا فعاالن این عرصه توانستند 
از تســهیالتی که قرار بود در قالب تبصره 18 قانون 

بودجه برای نوسازی و بازسازی و سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی نساجی، پرداخت شود بهره ببرند، 
می گوید: ما چیزی ندیدیم؛ اگر تسهیالت و نقدینگی 
هم باشد به صنعت خودرو و پتروشیمی می رود و تا 

جایی که مطلع هستم نساجی سهمی 
از این تسهیالت نگرفته است.

وی با اشــاره به اینکــه از مهم  ترین 
عوامل فنی مؤثر بر تولید منسوجات، 
کیفیت ماشــین  آالت و نــوع الیاف 
بیشــتر  می گوید:  اســت،  مصرفی 
ماشــین  آالت صنایــع پارچه بافی و 
ریســندگی الیاف، صرف نظر از نوع 
فناوری آن ها کهنه هستند و صاحبان 
این صنایع قدرت بازسازی و نوسازی 
ندارنــد. با توجه به اینکه محصوالت 
این صنعت کامالً برحســب فصل یا 
مد جدید تغییر می کند، باید دانش 

فنی به روزی داشته باشد، در غیر این صورت محصول 
تولیدی آن به درد بازار نمی خورد و باید از رده خارج 

و بازار را به رقبای خارجی واگذار کند.

  از خودکفایی تا واردات پنبه
مشــکالت در تهیه مواد اولیه کــه به گفته فعاالن 
صنعت نســاجی یکی از مهم ترین دغدغه ها در این 
عرصه است را باید ثمره 10 سال بی تدبیری متولیان 
در این حوزه دانســت. در دهه 80 به علت حمایت 
دولت از کشاورزان پنبه کار و رونق تولید محصوالت 
نساجی در کشور، صندوق پنبه ایران توانست 12 هزار 
تن تولید مازاد بر مصرف صنایع ایران را به کشورهای 
خارجی صــادر کند، اما پس از مدتــی به دلیل باز 
کردن درهای واردات پنبه و عدم حمایت کافی دولت 
از کشــاورزان، آن ها دلسرد شــدند و تولید پنبه در 

ایران رو به افول گذاشت و وابستگی کشور روزبه روز 
به واردات آن بیشــتر شــد تا جایی که در سال 9۷ 
به گفته محمدحسین کاویانی، رئیس صندوق پنبه 
ایــران، 50 درصد پنبه ایران از طریق واردات تأمین 
شــد و اینکه این رقم چند برابر 
شده است. اکبر شمسایی یکی 
از کارشناسان که حدود 44 سال 
در حوزه پنبه فعالیت داشــته 
می گویــد: متأســفانه دولت از 
کشاورزان پنبه کار حمایت کافی 
ندارد و به جای حمایت از آن ها 
درهــای واردات این محصول را 
باز گذاشتند و با تقریباً دو برابر 
قیمت محصول داخل کشور از 
ازبکســتان پنبه وارد می کنند؛ 
کشوری که به گفته مسئوالنش 
تا سال 2020 صادرات پنبه را به 

کشورهای خارجی ممنوع کرده است.
شمسایی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل عدم حمایت از 
کشاورزان و مقرون به صرفه نبودن تولید، درحالی که 
روزگاری در سبزوار 33 هزار عدل از پنبه، تولید و دانه 
آن برای روغن کشی به نیشابور صادر می شد امروزه 
این برداشت با کاهش تقریباً 90 درصدی به حدود 3 

هزار عدل رسیده است.
به نظر می رسد از دست رفتن خودکفایی در گندم، 
چغندر قند، پنبه و... به دلیل اهمال دولت در خرید 
تضمینی و خریداری بخشــی از تولیدات به قیمت 
دلســردی کشــاورزان، فرایندی طبیعی است که 
سرچشــمه آن را باید در باور دولتمردان جست وجو 
کرد که واردات را ارجح بر تولید می دانند؛ حتی اگر 
به بهای از دست رفتن اشتغال در بخش کشاورزی و 

خانه نشین شدن کارگران در صنایع باشد.

 در صنعت نساجی 
به 180 هزار تن 
پنبه نیاز داریم که 
حدود 40 هزار تن 
آن در داخل تولید 
و بقیه از طریق 
واردات تأمین 
می شود

بــــــــرش

هنوز ۶۰ درصد پزشکان دستگاه کارتخوان  نصب نکرده اند    ایسنا: علی رستم پور، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی درباره ثبت نام پزشکان در سامانه صندوق 
فروش گفت: تاکنون کمتر از ۴۰ درصد در این سامانه ثبت نام کرده اند درصورتی که انتظار داشتیم جامعه فرهیخته پزشکی تمکین به قانونشان بیشتر از آنچه تاکنون رخ داده باشد. اکنون فقط بحث الزام را داریم، 

نتیجه تمکین یا عدم تمکین سال بعد مشخص می شود. وقتی اظهارنامه های ۱۳۹۸ می آید آن ها که تمکین به قانون کردند از مشوق برخوردار شده و ۱۰ درصد مالیات احرازی شان بخشیده خواهد شد.

گزارش تحلیلی
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 با قاطعیت می گویم که همه کالس های درس با معلم تشکیل می شود      خانه ملت: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش درباره کمبود معلم و کتاب درسی گفت: با قاطعیت می گویم که همه 
کالس های درس با معلم تشکیل می شود، ولی برخی خانواده ها معاونانی را که با ابالغ تدریس سر کالس حاضر می شوند، به عنوان معلم تلقی نمی کنند. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از پیش نیاز های اصلی 

معاونان مدارس، حضور در کالس های درس است و کمبود معلم در کالس های درس هم اکنون با معلمان بازنشسته، مربیان پیش دبستانی باصالحیت و معاونان مدارس تأمین شده است.

بدون رضایت پزشک و بیمار انجام شده است
جمع آوری اطالعات پزشکی آمریکایی ها توسط گوگل

مهر: گوگل که به دنبــال ارائه خدمات 
جدیــد پزشــکی و بهداشــتی اســت، 
بی سروصدا و بدون جلب رضایت پزشکان 
و بیماران در حال جمــع آوری اطالعات 

پزشکی میلیون ها آمریکایی است.
به گزارش انگجــت، گوگل این اطالعات 
پزشــکی و درمانی را بــا جزئیات فراوان 

جمع آوری می کند و برای این کار از هیچ یک از پزشــکان و بیماران آمریکایی اجازه 
نگرفته است. بر اساس گزارشی که نخستین بار در این زمینه در نشریه وال استریت 
ژورنال منتشر شد، دومین نظام بزرگ درمانی آمریکا موسوم به Ascension اطالعات 
مربوط به سوابق آزمایشگاهی، تشخیص های پزشکی و سوابق مربوط به بستری شدن 
افراد و نیز سوابق درمانی هر بیمار را به همراه نام و تاریخ تولد در اختیار گوگل قرار داده 
است. نام این طرح جدید گوگل، بلبل است و حداقل ۱۵۰ کارمند گوگل برای پیشبرد 
آن در تالش بوده و به داده های پزشکی ده ها میلیون بیمار آمریکایی دسترسی دارند.

قرار است گوگل از این داده ها برای طراحی یک نرم افزار هوش مصنوعی جدید استفاده 
کند. این اقدام تعرضی فعالً با سکوت گوگل مواجه شده است.

گزارش آزار و اذیت جنسی در دانشگاه »استنفورد«
ایسنا: به گزارش اســتنفوردنیوز، بنا بر 
گفته مقام ها و مســئوالن بــه تازگی دو 
زن قربانی آزار و اذیت جنسی و تجاوز در 
محوطه دانشگاه استنفورد شده اند. البته 
هر دو آن ها در دو حادثه متفاوت مورد آزار 

قرار گرفته اند.
در ایــن حوادث اول زنــان، متجاوزان را 

شناسایی نکرده اند و یکی از  این حوادث با مصرف یک نوشیدنی مشکوک و در خوابگاه 
اتفاق افتاده است. حادثه دیگر هم در محل سکونت دانشجویان انجام شده و زن مورد آزار 
جنسی قرار گرفته است. دانشگاه استنفورد از دانشجویان خواسته که در صورت آگاهی 
از هر نکته ای که با این اتفاق مرتبط است، با دپارتمان امنیت عمومی دانشگاه تماس 
بگیرند تا به پیگیری ماجرا کمک کنند. محققان عقیده دارند که بیشتر موارد آزار جنسی 
گزارش نمی شود. دلیل آن می تواند شرم و حیا یا عدم اطمینان از نتیجه بخش بودن 
شکایت یا جدی نگرفتن آزار وارده باشد. در سال ۲۰۱۵ میالدی »انجمن دانشگاه های 
آمریکایی« )AAU( یک تحقیق جامع در خصوص آزار جنسی در ۲۷ دانشگاه آمریکا و 
 روی ۱۵۰ هزار نفر انجام داد که بر اساس آن مشخص شد بیش از ۲۰ درصد دختران و

 ۵ درصد پسران به نوعی قربانی آزار جنسی بوده اند.

اروپایی ها از ترس ابوال واکسن می زنند
فارس: اتحادیه اروپا تزریق واکســن به 
شهروندان ساکن در کشورهای عضو را با 
هدف جلوگیری از ابتال به بیماری مهلک 

ابوال به تصویب رسانده است.
 Ervebo به گــزارش انگجت، اروبو یــا
نخستین واکسنی است که برای حفاظت 
از انسان در برابر ابتال به بیماری ابوال تولید 

شــده و مورد تأیید اتحادیه اروپا قرار گرفته، از همین رو قرار اســت این واکسن به 
شهروندان کشورهای قاره سبز تزریق شود.

در ســال ۲۰۱4 و به دنبال شــیوع گســترده بیماری ابوال در غرب آفریقا، 
شــرکت »مرک« حقوق تولید و توسعه واکسن بیماری ابوال را به دست آورد. 
آزمایش های انجام شــده روی این واکسن نشــان دهنده تأثیرگذاری ۱۰۰ 
درصدی آن روی افراد بیمار اســت. مرک تا بــه حال ۲۵۰ هزار دوز از این 

واکسن را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار داده است.

متخصصان پاسخ می دهند
آیا پوشیدن چادر سبب کمبود ویتامین D می شود؟

آنا: درحالی باور نادرستی مبنی بر کمبود 
ویتامین D در بین بانوان با پوشش چادر 
وجود دارد که شــهروندان بســیاری از 
کشــورهای خارجی هم از کمبود این 

ویتامین رنج می برند.
با شــروع فصل پاییز و کاهش تابش نور 
خورشــید به عنوان منبــع مهم تأمین 

ویتامین D، یکی از مشکالتی که برای مردم پیش می آید کمبود این ویتامین مهم 
در بدن است که می تواند مشکالتی را در ساختار جسمی و ایمنی بدن ایجاد کند.

در این بین یکی از مشکالتی که بیشتر پزشکان به آن اشاره دارند کمبود ویتامین 
D در بین زنان است و البته برخی ها معتقدند بانوانی که از پوشش چادر استفاده 

می کنند بیشتر دچار کمبود ویتامین D هستند.
این  در حالی اســت که کمبود این ویتامین مهم در بدن در بیشــتر کشــورهای 
اروپایی هم قابل مشــاهده است ولی تبلیغات برخی پزشکان و متخصصان حوزه 
دارویی و مشــاورانی که در این بخش فعالیت دارند بر این موضوع متمرکز است 
 D که پوشــش چادر در بین زنان ایرانی یکی از مهم ترین عوامل کمبود ویتامین

در بین آن هاست.
سال گذشته شبکه تلویزیونی SVD سوئد تبلیغ عجیبی علیه مسلمانان پخش کرد 

که در آن عنوان شده بود حجاب برای سالمتی مضر است.
این تبلیغ اشاره داشت به  دلیل اینکه کشورهای اروپای شمالی مثل سوئد از تابش 
آفتاب محدودی برخوردار هستند به همین دلیل شهروندان سوئدی به ویتامین 
D بیشتری نیاز دارند که در این میان حجاب و پوشش اسالمی مانع رسیدن نور 
خورشید به بدن است. یک روزنامه سوئدی هم تبلیغ این شبکه تلویزیونی را تأیید 

کرد و در گزارشی به مضرات داشتن حجاب برای سالمتی اشاره کرد.
اما واقعیت چیست و آیا حجاب و پوشش چادر سبب کمبود ویتامین D در بانوان 

می شود؟ 
شهاب اولیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه این باور را که در بین برخی پزشکان 
رایج است مبنی بر کمبود ویتامین D در بین زنان با پوشش چادر، نادرست خواند 
و معتقد است، اگر بخواهیم چادر را عاملی برای کمبود ویتامین D بدانیم پس باید 
بیشتر نگران بانوانی باشیم که با آرایش غلیظ در جامعه تردد می کنند زیرا همان 

محصوالت آرایشی نمی گذارد بدن از ویتامین D نور خورشید بهره ببرد.
وی می افزاید: عواملی مثل تابش نور خورشید از پشت شیشه و استفاده از کرم های 
ضدآفتاب )که البته استفاده از این کرم ها ضروری است( هم می تواند عامل کمبود 
تزریق این ویتامین به بدن باشد بنابراین نباید مغرضانه به کمبود ویتامین D در بین 
بانوان چادری اشاره کرد. این رژیم شناس و متخصص تغذیه ادامه می دهد: کمبود 
ویتامین D میان جمعیت ایرانی در مردان هم مشاهده می شود و فقط مختص زنان 

نیست بنابراین تبلیغات سوء علیه بانوان با پوشش چادر صحیح نیست.
وی راه برطرف کردن کمبود ویتامین D را اســتفاده از مواد غذایی غنی شــده و 
همچنین مکمل ها می داند و می گوید: تمامی زنان و مردان ۱۹ ســال به باال برای 
نگهداری و پیشگیری از کمبود این ویتامین می توانند یک کپسول ۵۰ هزار واحدی 

را در ماه به مدت یک سال استفاده کنند.
محمد طاهری، مشاور تغذیه هم در این باره می گوید:  ۸۰ درصد  ایرانی ها چه مرد 

و چه زن با کمبود ویتامین D روبه رو هستند.
وی با بیان اینکه کمبود ویتامین D مختص به پوشــش نیست، می افزاید: اگرچه 
ممکن است پوشش عاملی برای کاهش دریافت ویتامین D از نور خورشید باشد اما 
این همه ماجرا نیست زیرا درصد بسیار ناچیزی از عوامل کمبود این ویتامین در بدن 

به پوشش برمی گردد و ده ها عامل دیگر در این خصوص نقش دارند.
وی ادامه می دهد: افراد باید برای دریافت ویتامین D از نور خورشــید حداقل ۱۰ 
دقیقه به  طور مستقیم در معرض آفتاب قرار بگیرند تا آن فرایندی که برای تولید 
ویتامین D الزم است؛ صورت گیرد. مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه تهران اضافه 
می کند: ویتامین D و کلسیم به نوعی مکمل هم هستند یعنی در هر دو، فرمولی 
است که به کمک هم می آیند و اگر محصوالت لبنی و کلسیم بیشتر مصرف کنیم 
کمبود ویتامین D را جبران می کنــد. طاهری در خاتمه می گوید: عالوه بر مواد 
 D باید برای جلوگیری از آن هر روز قرص های ویتامین D غذایی دارای ویتامین

مصرف و برای پیشگیری هم لبنیات استفاده شود.

 جامعه / اعظم طیرانی  66 ماه از ابالغ طرح تحول 
نظام سالمت می گذرد. طرحی که از اردیبهشت ماه 
۱3۹3 با اهدافی همچون افزایش پاسخگویی نظام 
از جیب مردم  سالمت، کاهش پرداخت مستقیم 
دریافت  دلیل  به  که  خانوارهایی  کاهش درصد  و 
خدمات سالمت دچار هزینه کمرشکن شده اند به 

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شد. 
اهمیت اجرای این طرح به قدری اســت که رهبر 
معظم انقالب در خصوص اجرای این طرح می گویند: 
»الزم است از طرح تحول نظام سالمت صیانت شود. 
آسیب به این طرح، تنها متوجه دولت نیست؛ آسیب 
به نظام و کشور است. مردم هم به ادامه  این خدمات 

امیدوارند و این مسیر باید ادامه یابد«.
با این حال و بر اساس ادعای مسئوالن، این طرح با 
وجود اهداف پیش بینی شده خود آن گونه که انتظار 
آن می رفت، پیش نرفت. قاضی زاده هاشــمی، وزیر 
سابق بهداشت سقوط ناگهانی نفت و  اشتباه در بیمه 
کردن زیاد افراد و کم کاری شرکای وزارت بهداشت 
را از عواملی می دانســت که سبب شد این طرح با 
مشکل مواجه شود.  سال گذشته نیز دکتر حمیدرضا 
راسخ، دانشیار دانشــکده  داروسازی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و همکارانش پس از بررسی 
و مطالعه؛ از انجام ندادن مطالعات امکان سنجی، نبود 
منابع پایدار برای ادامه طرح، مغایرت با سیاست های 
باالدســتی، تضاد منافع در سیاست گذاری، اولویت 
درمان بر پیشگیری، مدیریت ناکارآمد منابع انسانی و 
پایین بودن اثربخشی سیاست ها به عنوان چالش های 

اصلی این طرح یاد کردند.
با این حال و با وجود مشکالت پیش روی این طرح 
بسیاری از مســئوالن بر ادامه و ضرورت اجرای آن 
اتفــاق نظر دارند. چنانکه ایرج حریرچی، قائم  مقام 
وزیر بهداشت با بیان اینکه به جز طرح تحول نظام 
سالمت انتخاب دیگری روی میز نیست، می گوید: 
امروز هیچ چاره ای به جز ادامه این طرح وجود ندارد.

موفقیت طرح تحول نظام سالمت در پنج بسته 
دکتــر شــهرام توفیقــی، 
دبیر انجمــن علمی اقتصاد 
ســالمت ایران در گفت وگو 
با ما می گویــد: طرح تحول 
ســالمت در مرحله نخست 

دارای ۱۲ بسته بود که در هشت بسته آن توانست 

به خوبی عمل کند، اما برخی از بسته های این طرح 
همچون طرح مقیمی به دلیل نبود سازوکار و انگیزه 
الزم در اجرا دچار مشــکل شد و یا موضوع کاهش 

میزان سزارین که در ابتدای اجرای 
طرح با موفقیت پیش رفته بود، در 
ادامه به دلیل مکانیزم های جبرانی 
و لگالیسم رفتار اجتماعی افزایش 
پیدا کرد. وی ادامه می دهد: شکست 
طرح تحول ســالمت در برخی از 
نظیر  بســته های پیش بینی شده 
کاهش ســزارین نشان می دهد، ما 
در پدیده هایی مثل ســزارین که با 
واکنش های اجتماعی تعدیل کننده 

مواجهیــم، نیازمند مداقه بیشــتر در رفتار پویایی 
نظام سالمت هستیم. وی می گوید: طرح تحول در 
ابتدا که مرحله ای کلیدی و به نفع مردم بود، بسیار 
خوب آغاز شد، اما هنگامی که وارد مرحله بعدی شد 
یعنی وقتی ارزش نسبی تغییر کرد، سبب افزایش 
هزینه های ســالمت بر دوش دولت و سازمان های 

بیمه  گر شد و با چالش مواجه شد.

 مالحظات بودجه ای پیش بینی نشده بود
دکتر توفیقــی ادامه می دهد: از ســوی دیگر زیر 
پوشش بیمه قرار دادن دو برابر ظرفیت پیش بینی 
شده افرادی که بیمه نبودند نیز موجب شد 3هزار 
میلیارد تومان هزینه پیش بینی نشده بر سازمان های 

بیمه گر و نظام سالمت تحمیل شود. این موضوع به 
دلیل آنکه مالحظات بودجه ای آن پیش بینی نشده 
بود متولیان اجرای طرح را با مشــکل مواجه کرد و 
موجب شد به این نتیجه برسیم 
که برنامه های مرحله نخســت 
طرح تحول نظام ســالمت- به 
جز سه بســته مقیمی، سرپایی 
و کاهش سزارین که سازوکار و 
زیرساخت های  فرهنگی مورد نیاز 
آن هــا در جامعه فراهم نبود- به 

خوبی انجام شد.
توفیقی الزمه ادامه طرح تحول 
نظــام ســالمت را در این نکته 
می داند که سازمان های بیمه گر بتوانند بدهی خود را 
در زمان مناسب به بیمارستان ها و مراکز ارائه کننده 
خدمت پرداخت کننــد و در مرحله دوم، بازنگری 
اساســی روی افزایش ارزش نسبی انجام شود. وی 
همچنین ادامه می دهد: بایــد نحوه بازپرداخت به 
پزشکان در بخش های دولتی و خصوصی بازنگری 
شود تا تفاوتی بین »k دولتی« و »k بخش خصوصی« 
نباشد. زیرا یکی از معضالت جدی که هنگام افزایش 
ارزش نسبی برای آن چاره اندیشی نشد تفاوت k در 
بخش های دولتــی و خصوصی بود.  دکتر توفیقی 
ادامه  می دهد: خدماتی که زیر پوشش بیمه پایه قرار 
می گیرند نیازمند مالحظاتی است که باید بررسی 
شود آیا ســازمان های بیمه گر توانایی بازپرداخت و 

تأمین مالی این خدمات را دارند یا خیر و اگر توانایی 
مالی بازپرداخت هزینه خدمات مورد نظر را ندارند به 
ازای خدمتی که زیر پوشش بیمه پایه قرار می گیرد، 
می توان بخشــی از خدمات را بــه بیمه تکمیلی 
واقعی- طبق آنچه در سند باالدستی سیاست های 
کلی سالمت وجود دارد، یعنی بیمه تکمیلی نباید 
مشمول خدماتی شود که در بیمه پایه وجود دارد- 
منتقــل کرد. وی تصریح  می کنــد: در حال حاضر 
سازمان های بیمه  گر تفاوت هزینه های بخش دولتی 
و خصوصی را به بیماران پرداخت  می کنند و همین 
مسئله بزرگ ترین ضربه برای نظام ارجاع و سامان 
نیافتن خدمات ســالمت است که موجب می شود 
ســازمان های بیمه گر و دستگاه های دولتی نتوانند 
منابع مالی کافی را بدست آورند و در جای مناسب 
هزینه کنند. بنابراین تقویت بیمه های تکمیلی یکی 
از راهکارهای کلیدی است، زیرا دولت نمی تواند همه 
منابع مالی نظام سالمت را تأمین کند و باید بخشی 

از آن توسط بیمه های  تکمیلی تأمین شود. 

 نظم دهی به ارائه خدمات 
وی همچنین می گویــد: تنها راهکار چالش بعدی 
که ارائه خدمت است، نظم دهی است؛ به طوری که 
باید ارائه خدمات در نظام سالمت بر پایه نظام ارجاع 
و تنوع مراکز ارائه دهنده خدمات به لحاظ ســاختار 
و وظایف تنظیم شــود. یعنی مراکزی را برای ارائه 
خدمات درمانی بیماری های حاد و مراکزی را برای 
خدمات مزمــن درمانی تعریف کنیم تا هزینه های 
ارائه خدمت درمانی با ایجاد مراکز پیش بیمارستانی، 

آسایشگاهی و درمانی کاهش یابد. 
دکتر توفیقی بــا بیان اینکه راه اندازی کامل پرونده 
الکترونیک سالمت و تدوین راهنماهای بالینی نیز 
 می تواند در تقویت طرح تحول ســالمت تأثیرگذار 
باشد، می افزاید: سازمان نظام پزشکی نیز به عنوان 
مدافع اصناف مختلف پزشــکی و مــردم در همه 
جوامع ایفای نقش و احساس مسئولیت می کند، اما 
در کشور ما این سازمان هنوز نتوانسته بخش دوم 
رسالت خود یعنی دفاع از بیماران را به نحو مناسب 
انجام دهد و انتظار می رود این ســازمان با افزایش 
جنبه های حقوقــی و اقتصادی مراقبــت از بیمار 
متناسب با زمان حال قضاوت کند و از حالت انفعال 

خارج شود و به نحو شایسته ایفای نقش کند.
دکتر حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت 

و درمان مجلس نیز با بیان اینکه در شــروع طرح 
تحول نظام ســالمت منابع مالی کافی برای اجرای 
طرح وجود داشــت، می گوید: در سال های نخست 
اجرای طرح هنگامی که بیماران به بیمارســتان ها 
مراجعه می کردند همه خدمات مورد نیاز را داخل 
بیمارستان دریافت می کردند به طوری که روستاییان 
3 درصد هزینه خدمات و بیماران شهری 6 درصد 
هزینه هــا را پرداخت می کردند، اما به مرور زمان با 
تحمیل درمان های غیرضروری و کمبود منابع مالی 

ادامه طرح با مشکل مواجه شد.

 سهم درمان از طرح تحول نظام سالمت 
شــهریاری با اشاره به اینکه 
طرح تحول نظام ســالمت، 
بود  طرحــی چندوجهــی 
که عالوه بر درمان، ســایر 
ســالمت  حوزه  جنبه های 

را مد نظر دارد، می افزایــد: با اجرای این طرح یک 
هزار و ۸۰۰ خانه بهداشت در سراسر کشور ساخته 
شد و بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی بازسازی 
و پایگاه های بهداشــتی، مراجع جامع ســالمت و 
پلی کلینیک های متعددی در شهرستان ها و مناطق 
محروم ساخته و تجهیزات به روز برای بیمارستان ها 
خریداری شد. به طوری که ۲۰ درصد بودجه طرح 
تحول ســالمت صرف درمان و ۸۰ درصد آن صرف 
ساخت و ســاز، تجهیز مراکز و تأسیس خانه های 
بهداشــت و اقامتگاه پزشکان در مناطق نابرخوردار 

کشور شد.
اکنون بســیاری از خدمات طرح تحــول از مراکز 
درمانی کشــور برچیده شده اســت. به طوری که 
به دلیل کمبــود منابع مالی برای بیمارســتان ها 
محدودیت ارائه خدمات گذاشته شده و بیماران باید 
برای بسیاری از خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای 
درمان به خارج از بیمارســتان های دولتی مراجعه 
کنند که موجب تحمیل هزینه های زیادی شــده 
است. وی مشکل اساســی برای ادامه طرح تحول 
نظام سالمت را کمبود منابع مالی عنوان می کند و 
می افزاید: مجلس پیش بینی کرده است بخش عمده 
منابعی که از محل هدفمندی یارانه ها و مالیات بر 
ارزش افزوده حاصل می شــود به بهداشت و درمان، 
پیشگیری و بازسازی مراکز درمانی مناطق محروم 
اختصاص یابد تا ادامه این طرح تداوم داشته باشد.  

وزارت بهداشت برای اجرای کامل طرح نظام سالمت نیازمند توجه و اعتبار است

 زمین گیری66 ماهه »تحول سالمت«

اکنون بسیاری 
از خدمات طرح 

تحول نظام سالمت 
از مراکز درمانی 

کشور برچیده 
شده است 

بــــــرش

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

دستچین

نیامدم جیب پزشکان لوکس نشین را پُر کنم
ایسنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: نیامده ام راه را برای ُقلدرها 
و زورگوها باز کنم. نیامدم که جیب پزشکان لوکس نشین در شمال 
شهر را پُر کنم. نیامدم راه برای فساد در سازمان غذا و دارو باز کنم، 
نیامدم یک آقازاده پزشک شود و بچه روستایی درس خوانده بی بهره 
بماند. آمدم قربانی شوم و برای آرمان های این نظام هر خطری را به 

جان می پذیرم.

تنها با نخبه پروری به جایی نمی  رسیم
ایلنا: اکرم قدیمی، معاون پژوهشــی و فنــاوری مرکز تحقیقات 
سیاست علمی کشور می گوید: ما به اندازه کافی نهادهایی مثل بنیان 
ملی نخبگان داریم که از نخبگان حمایت کند، اما واقعاً تعریفمان 
از نخبه چیست؟ به جای اینکه روی عده خاصی تمرکز کنیم باید 
جامعه هدفمان عموم مردم باشــد. زمانی موفق می شویم که کل 

جامعه را رشد دهیم. تنها با نخبه پروری به جایی نمی  رسیم.

راه اندازی شبکه ملی اطالعات را مسخره می کردند
میزان: علی اصغر زارعی، جانشین سازمان پدافند غیرعامل می گوید: 
وقتی این سازمان از ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطالعات صحبت 
می کرد، برخی ها که ادعای متخصص بودن هم داشــتند با حالت 
تمسخرآمیز به موضوع نگاه می کردند. آن ها وقتی دیدند که روسیه 
و چین هم به سمت استفاده از شبکه ملی اطالعات و اینترنت ملی 

حرکت کردند، فتیله های خود را پایین کشیدند. 

تصور نمی کردم ایران چنین دانشگاه هایی داشته باشد 
شبستان: پروفسور عمران اینان، برگزیده جایزه مصطفی)ص( 
۲۰۱۹ از ترکیه گفت: وقتی وارد ایران شدم و در دانشگاه تهران 
و صنعتی شریف حضور یافتم، بسیار شگفت زده شدم. اصالً تصور 
نمی کردم ایران چنین دانشــگاه هایی داشته باشد. من در هفت 
قاره زندگی و تحقیق کرده ام اما امروز از اینکه در ایران این جایزه 

را دریافت می کنم، بسیار خرسندم.

4درصد این دانش آموزان نتوانستند بدوند!
ایسنا: دکتر رشید حیدری مقدم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینا با اشاره به اینکه ما با تعریفی از توانبخشی که کلینیکی 
با فضای بسته است عبور خواهیم کرد، می گوید: برنامه ای برای 
مدیریت فضای مجازی انجام دادیــم و از ۱۰۰ دانش آموز یک 
مدرسه مرفه نشین تست دو گرفتیم و دریافت کردیم که 4درصد 

این دانش آموزان نمی توانند بدوند!

اجبار ناشر به استفاده از نام استاد در کنار اسم دانشجو
فارس: عیســی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی در 
خصوص عدم حمایت ناشران از کتاب های دانشجویی می گوید: 
هنوز اگر یک ناشر بخواهد کتاب دانشجو را منتشر کند باید اسم 
استادی را در کنار آن یا در کنار اسم دانشجو بگذارد و این برای 
دانشجو سخت است که کسی که تأثیری در کتاب نداشته را به 

اجبار در کار خود شریک کند. 

مستأجران در حالت خوف و رجا
فارس: جلیل باالیی، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری 
کرمانشاه با اشــاره به مشکالت مربوط به مســکن خانوارهای 
مستأجر در زلزله می گوید: ما این عزیزان را در یک حالت »خوف 
و رجا« باقی گذاشته ایم؛ چراکه بر اساس آمار موجود 3هزار و ۲۰۰ 
خانوار استیجاری داریم که هیچ گونه خدماتی از دولت نگرفته اند و 
نه قول قطعی برای اعطای شرایط مسکن به آن ها داده شده است.

ورود مواد مخدر تراریخته به کشور
مهر: ســردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 
اجرای مرحله دوم طرح ظفر، از انهدام یک باند بزرگ موادمخدر 
با شــگردهای پیچیده و خاص گفت و افــزود: یک گلخانه که 
بذرهایش را از اروپا به ایران قاچاق آورده اند هم کشف شد، مواد 
گلی که در این گلخانه بود تراریخته شده بود و آثار سوءمصرف 

بدتر نسبت با مواد مخدر سابق دارد.

حمله هکری نبود
فارس: سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با 
اشاره به توییت بابازاده و رشیدپور با مضمون حمله هکری اعالم 
کرد: آقای بابازاده در توییتــی اعالم کرده بود که حمله هکری 
داشته ایم اما وقتی با هماهنگی مقام قضایی وی را احضار کردیم به 
پلیس اعالم کرد که پولم رفته بود و نمی دانستم چگونه باید عمل 

کنم و به خاطر همین این مطلب را توییت کردم.

 بهداشت و درمان

پاسخ یک مسئول به این پرسش
درمان »ناباروری« چند تمام 

می شود؟
 ایســنا  دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز 
درمان ناباروری ابن ســینا گفت: هزینه درمان 
ناباروری در ایران پایین تر از سایر کشورهاست. 
وی افــزود: هزینه از 6 میلیــون تومان تا ۱۲ 
میلیون تومان متغیر است. البته گاهی یک فرد 
خدمات تخصصی در حوزه ژنتیک می خواهد 
که این خدمت تست های آزمایشگاهی مختلف 

و بررسی های بیشتری را می طلبد.
مدیر مرکــز درمان ناباروری ابن ســینا تأکید 
کرد: البته باید توجه کرد که هزینه های درمان 
ناباروری در کشــور در مقایســه با هزینه های 
درمان ناباروری در سایر کشورها، با وجود اینکه 
تحت پوشش بیمه هم نیست، پایین است. اگر 
درمان ناباروری در کشور ما ۱۱ میلیون و 3۰۰ 
هزار تومان برای یک زوج هزینه بردارد، افزون بر 
یک هزار دالر است، اما همین سرویس و همین 
خدمات و فنــاوری در ترکیه ۵هزار دالر یا در 

آمریکا ۱۵هزار دالر است.

 آموزش

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش:
سرانه فضای ورزشی دانش آموزان 

0/33 مترمربع است
 ایرنا  مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های 
ورزشــی وزارت آموزش و پرورش سرانه فضای 
ورزشــی دانش آموزان را ۰/33 مترمربع اعالم 

کرد.
محمد جعفری افزود: با فضاهای جدید که به 
تازگی با حضور وزیر آموزش و پرورش راه اندازی 
شد و تکمیل ۸۰۰ فضای نیمه کاره ورزشی این 

سرانه ارتقا می یابد.
وی گفت: به خاطر اینکه سرانه فضای ورزشی 
در مدارس را ارتقا دهیم طرحی با عنوان کالس 
درس تربیت بدنی ایجاد می کنیم که در سال 
جاری 3۰۰ مورد آن را با استان ها تفاهم کردیم 
که ۲۰۰ مورد آن در ماه گذشته یعنی مصادف 

با هفته تربیت بدنی به بهره برداری رسید.
جعفری گفــت: این طرح بــا اولویت مدارس 
ابتدایی دخترانه بوده اســت که فضاهای کم یا 
بالاستفاده شامل زیرزمین ها و انباری ها تبدیل 

به کالس درس تربیت بدنی می شود.

 علم و فناوری

 : : a برگزیده جایزه مصطفی
تولید قلب مصنوعی تا ۱0 سال 

دیگر امکان پذیر می شود
 آنا  برگزیده جایزه مصطفی)ص( گفت: تولید 
قلب مصنوعی با استفاده از سلول های بنیادی و 

هیدروژل ها تا ۱۰ سال دیگر محقق می شود.
علی خادم حسینی که با اثر هیدروژل های نانو 
و بایوساختار برای کاربردهای زیست پزشکی 
در این جایزه انتخاب شده است، گفت: در این 
پروژه بافت بدن با استفاده از سلول های بنیادی 
تولید می شود که می توان از آن ها برای درمان 

بیماری های مختلف استفاده کرد. 
وی همچنین گفت: ایــن پژوهش بخش های 
متفاوتی دارد که برخی از آن ها سطحی و برخی 
دیگر بسیار دشوار هستند. برای مثال ساخت 
بافتی مانند پوست بدن بسیار ساده است و در 
حال حاضر در برخی از بیمارستان ها استفاده 
می شود اما ساخت اندامی مانند قلب دشوارتر 
است و شــاید تا ۱۰ ســال آینده تولید آن ها 
ممکن شود. با استفاده از این فناوری می توان 

هر اندامی را تولید کرد.

 خانه و خانواده

سردار موسی کمالی:
مردان تا چه سنی باید به 

سربازی بروند؟
 مهر  ســخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه گفت: متولدین ۵۵ به بعد سرباز 
هستند و باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص 
کنند. سردار موسی کمالی با بیان اینکه فردی که 
به ســن ۵۱ سالگی برسد خود به خود از شمول 
قانون خدمت خارج می شــود، گفت: یعنی دیگر 
خدمت )ســربازی( از آن فرد برداشته می شود نه 

اینکه معاف شود.
وی همچنین گفت: برای این افراد کارت خاصی 
صادر نمی شود و شناسنامه این فرد به عنوان همان 

کارت پایان خدمت تلقی می شود.
کمالی خاطرنشــان کرد: فردی که ۵۱ سالش 
تمام شده باشد دیگر هیچ ممنوعیتی به دلیل 
نرفتن به ســربازی ندارد و به عنوان مثال حتی 
می تواند از کشــور هم خارج شود. هیچ کسی 
با این افــراد کاری ندارد اما توصیه می کنم که 
تمامــی افرادی که متولد ۵۵ به بعد هســتند 

خدمت سربازی را انجام دهند.

 محیط زیست

سخنگوی سازمان اورژانس کشور:
آلودگی هوا پای ۲ هزار بیمار قلبی 

و تنفسی را به اورژانس کشاند
 ایرنا  سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مراجعه 
۲هزار و 36۰ نفر به دلیل مشکالت قلبی و تنفسی 
به اورژانس پیش بیمارســتانی و بیمارستانی در 
طول چند روز گذشته به دلیل آلودگی هوا خبر 
داد. مجتبی خالدی افزود: در چند روز گذشــته 
میزان آالینده ها و ذرات معلق هوای کشور بیش 
 از حد مجاز شــده و تعداد ۲هــزار و ۱6۰ بیمار 
قلبی- تنفســی به اورژانس پیش بیمارستانی و 
بیمارســتانی اســتان های اصفهان، البرز، تهران، 
قزوین، قم و مرکزی مراجعه کرده اند. از این تعداد 
۷۵6 مورد بیمار تنفسی و یک هزار و 4۰4 مورد 

قلبی به اورژانس مراجعه کرده اند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشــور ادامه داد: در 
هنگام بروز آلودگی هــوا تمامی مراکز درمانی و 
پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی در آمادگی 
کامل به ســر می برنــد، زیرا در ایــن ایام میزان 
مراجعه بیماران قلبی- تنفسی به اورژانس رشد 

چشمگیری پیدا می کند.

فراسو

سبک زندگی



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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
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فرانســه 24: اطالعات ارائه شده از سوی 
دولت آمریکا که این ماه منتشــر شده نشان 
می دهد در یک سال گذشته تعداد کودکان 
مهاجری کــه در زندان های آمریکا نگهداری 
شدند به رقم بی سابقه ای و در حدود ۷۰ هزار 

نفر می رسد.
پرس تی وی: دیوان عدالت اروپا در حکمی 
اعضــای اتحادیــه اروپا را ملزم کــرد، روی 
کاالهایی که در شــهرک های اشــغالی در 
کرانه باختری تولید و به اروپا صادر می شود 

»برچسب ویژه محل تولید« زده شود.

مقتدی صدر در واکنش به دخالت 
واشنگتن در امور داخلی این کشور:

پایان حضورآمریکا در عراق را 
رقم می ز نیم

تســنیم: ســیدمقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر که در واکنش به بیانیه اخیر کاخ سفید 
خواســتار انتخابات زودهنگام در عراق شده 
اســت، ضمن هشدار به واشنگتن تأکید کرد: 
اگر این دخالت ها تکرار شــود، به حضور آنان 
در عراق پایان خواهیــم داد و خود برای این 
کار شخصاً خواستار تظاهرات میلیونی خشم 

خواهم شد.
صدر دوشنبه شــب در بیانیه ای تأکید کرد: 
به آمریکا اجازه موج ســواری بر اعتراض های 
مردمی در عراق و تبدیل عراق به ســوریه ای 
دیگــر از طریــق دخالــت در امــور داخلی 
کشــورمان را نمی دهیم. صدر افزود: کشــور 
عــراق از آِن ملت عراق اســت و خودشــان 
درباره سرنوشتشــان تصمیم می گیرند و این 
اشــغالگری آمریکایی بود که موجب مسلح 
کردن افراد فاسد بر گرده ملت عراق شد. رهبر 
جریان صــدر خطاب به دولت آمریکا تصریح 
کرد: دخالت در امور داخلی ما کافی اســت، 
عراق بزرگانی دارد که از او پشتیبانی می کنند 

و نیازی به دخالت های شما و دیگران ندارد. 
وی گفت: ما پیشــتر درخواست برگزاری 
انتخابــات زودهنــگام را داده ایــم اما اگر 
چنیــن انتخاباتــی زیر نظــر آمریکایی ها 
بخواهد انجام شــود در برابر آن ســکوت 
نخواهیــم کــرد. این بیانیه صــدر پس از 
آن صادر شــد که آمریکا در اقدامی کاماًل 
انتخابات  برگزاری  خواستار  مداخله جویانه 

زودهنگام در عراق شده بود.
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کودتای بولیوی و سناریوهای پیش رو 
»اوو مورالس« رئیس جمهور بولیوی پس از افزایش اعتراض های داخلی نسبت به نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری و در پی کودتایی طراحی و اجرا شده از سوی آمریکا و ارتش 
این کشور روز دوشنبه ضمن اعالم کناره گیری از مقام خود پس از دریافت پناهندگی از 
مکزیک راهی این کشور شد. این اقدام مورالس در میان سرمستی و خوشحالی مقامات 
واشنگتن در حالی صورت گرفت که مورالس پیشتر از سوی کمیسیون انتخابات بولیوی 
برنده انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اکتبر )28 مهر( انجام گرفت اعالم شده بود. 
مورالس در یک سخنرانی ملی که پیش از استعفایش انجام شد به تحوالت کشورش 
پرداخته، خود را قربانی کودتا نامیده و اعالم کرد به این دلیل اســتعفا می دهد تا مانع 

خونریزی شود؛ اما او در عین حال تأکید کرد که مبارزه اینجا تمام نمی شود. 
کناره گیری ســریع و یکباره مورالس هر چند بسیاری از ناظران را با شگفتی بسیاری 
روبه رو ساخت اما خأل قدرت ایجاد شده پس از این اقدام وی در بولیوی و نحوه اداره این 
کشور اکنون پرسش های بسیاری را پیش روی تحلیلگران مسائل بین الملل قرار داده 
است. در ادامه به برخی از مهم ترین پرسش های مطرح شده درباره تحوالت بولیوی و 

سناریوهای آینده این کشور پرداخته و تا حد ممکن به آن پاسخ داده می شود.
چه کسی جایگزین رئیس جمهور می شــود؟ همان گونــه که گفته شد پس از 
کناره گیری یکباره اوو مورالس بولیوی با خأل قدرت گسترده روبه رو شده که ارکان آن 
را تهدید می کند. بر اساس ماده 168 قانون اساسی بولیوی در صورت عدم توانایی و یا 
کناره گیری رئیس جمهور از قدرت به ترتیب اولویت معاون اول رئیس جمهور، رئیس 
مجلس سنا و سپس رئیس کنگره باید جایگزین او شوند و این در حالی است که همه 
این مســئوالن نیز از مقام خود کناره گیری کرده اند. پیشنهاد احزاب مخالف این است 
که شورایی نظامی ایجاد شده و با تشکیل دولت انتقالی 9۰ روزه شرایط برای برگزاری 
انتخابات بعدی فراهم شــود. سناریوی دیگر آن است که »ژانین آنییز چاوز« نایب دوم 
رئیس مجلس سنا که از مخالفان راستگراست مدیریت دوره انتقالی را تا هنگام برگزاری 
انتخابات بر عهده بگیرد. اما هر دو مورد در حد گمانه است و هنوز راه حل محکمی برای 

خروج از بحران وجود ندارد.
شــانس مورالس برای بازگشت به قدرت چقدر است؟ هدف مخالفان از ابتدای 
آغاز اعتراض ها حذف مورالس از ساختار قدرت بود به گونه ای که وی نتواند بار دیگر در 
انتخابات شرکت کند. مورالس پیش از استعفا در مقابل فشار مخالفان با تجدید دوباره 
انتخابات موافقت کرد اما آن ها نپذیرفته و به چیزی کمتر از حذف او راضی نبودند. حال 
برنامه اپوزیسیون آن است که صحنه را آن گونه که خود می خواهند چیده و انتخابات 
آینده را با صحنه گردانی خود برگزار کنند. در این مقطع احتماالً »کارلوس مسا« رقیب 
انتخاباتی مورالس که نفر دوم صحنه کارزار شده بود وارد صحنه شود. بنابراین با توجه به 
شواهد حداقل در کوتاه مدت شانسی برای رئیس جمهور مخلوع در راستای بازگشت به 
قدرت وجود نخواهد داشت اما مطمئناً وی به راحتی از صحنه کنار نکشیده و میدان را 
به مخالفان واگذار نخواهد کرد. احتماالً مورالس از مکزیک، بازسازی خود را آغاز می کند. 
مورالس در دوره 13 ساله ریاست جمهوری کارنامه موفقی از خود به جا گذاشته است. 
در دوران وی رشد تولید ناخالص داخلی سه برابر شد. مورالس رئیس جمهوری بوده که 
بدون وابستگی و تبعیت از نظام نئولیبرال کشورش را توسعه داد و توانست الگویی موفق 
از مبارزه با فقر را در آمریکای التین به نمایش بگذارد. این فاکتورها مهم بوده و مردم 
هرگــز آن ها را فراموش نخواهند کرد. بنابراین امکان آنکه در آینده نزدیک در بولیوی 
اجرای مدلی مانند آنچه در آرژانتین با بازگشت مخالفان به قدرت اتفاق افتاد محتمل 

به نظر می رسد.
احتمال آشــوب و جنگ داخلی وجود دارد؟ صحنه تحوالتــی بولیوی هنوز 
هم پرنوسان بوده و محیط سیاســی به آرامش نرسیده است. اکنون گروه های حامی 
رئیس جمهور مخلوع که بیشتر از روستاییان و بومیان این کشور هستند در حال حرکت 
به سمت شهرها هستند که این مســئله می تواند روند تحوالت را تغییر داده و حتی 
بیم آغاز آشوب و جنگ داخلی هم وجود دارد. بومیان عمدتاً سرخپوست، بزرگ ترین 
جمعیت بومیان در آمریکای التین را تشکیل می دهند و این جمعیت که بیشتر طرفدار 

مورالس هستند به راحتی ساکت نخواهند شد. 
چه بر سر مورالس خواهد آمد؟ رئیس جمهور مخلوع به دلیل آنکه جانش در خطر 
بود فعالً صحنه را ترک کرده است. دو برنامه برای حذف مورالس وجود داشت؛ نخست 
اینکه ممکن بود او در درگیری های داخلی کشــته شــده و در حالت دوم آنکه وی به 
دست نظامیان دستگیر، زندانی و سپس محاکمه شود. بنابراین در نهایت مورالس در 
مقطع کنونی تشــخیص داد برای کاهش درگیری ها و بازگشت آرامش به کشورش از 

صحنه دور شود.
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بدون تیتر

چهره

رژیم  موسوی   سیداحمد  جهان/   
صهیونیستی که از جنگ 22 روزه )2۰۰8( و 
51 روزه علیه غزه در )2۰14( گرفته تا جنگ 
33 روزه )2۰۰6( علیه لبنان و ناکامی تمامی 
تحرکات و توطئه هایش در سوریه در راستای 
سقوط دولت بشار اسد در جبهه زمینی نبرد 
را به مقاومت واگذار کرده در ادامه تحرکات 
پلید خود به سیاست همیشگی اش یعنی ترور 
»ابوعطا« فرمانده  متوصل شده که شهادت 
ارشد جنبش جهاد اسالمی که روز گذشته 

اتفاق افتاد مؤید همین موضوع است. 
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که 
هر چه به جلو می آییم، پیروزی رزمندگان 
محور مقاومت اسالمی بر صهیونیست  ها، 
در  اگر  که  به گونه ای  می شود؛  سهل تر 
سال 2۰۰6، پیروزی بر رژیم صهیونیستی 
33 روز زمان برد در اقدام اخیر، تنها در 
چند سال، صهیونیست ها با بیش از 1۰۰ 
راکت مواجه شده و نه تنها به لحاظ نظامی 
هم  سیاسی  لحاظ  به  که  شدند  درمانده 

دچار بحران شدند. 
رژیم  سه شنبه  روز  بامداد  حال  همین  در 
صهیونیستی در دو حمله جداگانه اما همزمان، 
دو عضو ارشد گروه فلسطینی جنبش جهاد 
اسالمی در نوار غزه و دمشق را هدف حمله 
»سرایا  فرمانده  ابوعطا،  داد.  قرار  تروریستی 
و  اسالمی  جهاد  نظامی  شاخه  القدس« 
عضو شورای نظامی این جنبش در حمله 
نخست در حالی که در منزل خود در محله 
»الشجاعیه« در شرق شهر غزه 
اقامت داشت با موشکی که از 
طرف یک جنگنده اسرائیلی 
قرار  هدف  بود  شده  شلیک 
رسید؛  شهادت  به  و  گرفت 
به  که  است  حالی  در  این 
در  الیوم«  »فلسطین  گزارش 
این حمله همسر ابوعطا نیز به 
شهادت رسید و دو کودک او 
مجروح و به بیمارستان منتقل 
خانه  اما  سوریه  در  شدند. 
اعضای  از  العجوری«  »اکرم 
دفتر سیاسی جنبش حماس 
در  دمشق  »المزه«  محله  در 
نزدیکی سفارت لبنان هدف حمله تروریستی 
که  گرفت  قرار  صهیونیستی  رژیم  دیگر 
همزمان با ترور ابوعطا در غزه صورت گرفته 
بود. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، 
»اکرم العجوری« در حالی از این حمله جان 
سالم به در برد که پسرش »معاذ العجوری« و 
شخص دیگری به نام »عبداهلل یوسف حسن« 
به شهادت رسیدند. در این حمله ناکام اما 
 9 و  اکرم(  معاذ)نوه  دختر  العجوری،  اکرم 
تن دیگر مجروح شدند. این در حالی است 
صهیونیستی  روزنامه  پیش  روز  چند  که 

جروزالم پست در گزارشی با اشاره به طراحان 
اصلی ساخت سالح و حمالت به اسرائیل و 
پیشرفت توان شلیک و دسترسی موشک های 
اسامی  کنار  در  ابوعطا  از  مقاومت،  دوربرد 
لبنان و  سیدحسن نصراهلل؛ رهبر حزب اهلل 
قاسم سلیمانی؛ فرمانده نیروی قدس سپاه 
به عنوان خطرناک ترین افراد برای امنیت این 

رژیم نام برده بود.

 پاسخ موشکی مقاومت و فرار 
صهیونیست ها به پناهگاه

در واکنش به این حمالت تروریســتی، 
ساعات  از  صهیونیســتی  شــهرک های 
آغازین روز سه شنبه شاهد بارش موشک 
و راکــت بودند؛ به گزارش النشــره و به 
اذعان رسانه های صهیونیستی، دست کم 
1۰۰ موشک و راکت از نوار غزه به سمت 
شهرها و شــهرک ها در ســرزمین های 
اشــغالی پرتاب شــد که نزدیک به 4۰ 
صهیونیست در این حمالت زخمی شدند. 
تل آویو، پایتخت رژیم صهیونیستی هدف 
اصلی این حمالت بود. حمالت موشکی 
مقاومت به نقاط مختلف ســرزمین های 
اشــغالی در حالی شــدت می گرفت که 
فلسطینی ضمن محکوم کردن  مقامات 
این اقدام تروریســتی رژیم صهیونیستی 
تأکیــد کردند کــه این اقدام بی پاســخ 

نخواهد ماند.
حمالت موشکی پردامنه مقاومت که موجی 
از ترس را در سرزمین های اشغالی ایجاد کرد 
منجر به تعطیلی مدارس و ادارات در تل آویو و 
شهرهای همجوار با نوار غزه شد. بر پایه گزارش 
معاریــو، با به صدا درآمــدن آژیر خطر بیش 
از یک میلیون نفر از ســاکنان سرزمین های 
اشغالی به پناهگاه ها رفتند و ساعات کار رسمی 
و تحصیلی در تل آویو و شهرهای جنوبی لغو و 
روز سه شنبه تعطیل اعالم شد و حرکت برخی 

قطارها نیز متوقف شد.

 انفعال سازمان ملل
در میان به راه افتادن دوباره صهیونیست ها که 
مایه تأثر و سرافکندگی جامعه بشری شده، 
سکوت و انفعالی اســت که بر سازمان های 
بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشــر 
ســایه افکنده و در حال دور ســاختن این 
مجامع از فلسفه وجودی خود است. بعضی 
از این ســازمان ها و نهادهای بین المللی نه 
تنها اقدامی برای خاتمــه دادن به جنایات 
صهیونیســت ها در ســرزمین های اشغالی 
و مناطــق خودگــردان فلســطین صورت 
نمی دهند بلکــه با توجیــه اقدامات وقیح 
صهیونیست ها و در برخی از مواقع با حمایت 
آشکار از عملکرد آنان، زمینه را برای افزایش 
جنایات و گسترش اقدامات ضدبشری آنان 

مهیا می سازد.
جالب تر آنکه دفتر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، حمله تالفی جویانه نیروهای مقاومت 
فلســطین به مناطق مرکــزی و جنوبی 
فلسطین اشغالی را »غیرقابل قبول« دانسته 
که باید به ســرعت متوقف شود! در بیانیه 
دفتر سیاســت خارجی اتحادیه اروپا آمده 
اســت: صبح روز سه شنبه اســرائیل یک 
عملیــات در غزه انجام و یک رهبر ارشــد 
جهاد اسالمی فلســطین را هدف قرار داد. 
در پاســخ، راکت هایی از غــزه به جنوب و 
مرکز اسرائیل شلیک شدند. شلیک راکت 
به مردم غیرنظامــی، کامالً غیرقابل قبول 
است و باید به سرعت متوقف شود. اکنون 
به منظور حفظ جان ها و امنیت غیرنظامیان 
فلسطینی و اســرائیلی، یک کاهش تنش 

سریع و کامالً ضروری است.
این بیانیه بدون اشاره به تجاوزهای مکرر رژیم 
صهیونیســتی به نوار غزه و اقدام تروریستی 
اخیر آن افــزود: همان طور که اتحادیه اروپا 
به طور مستمر بیان کرده است، فقط یک راه 
حل سیاسی می تواند به این چرخه ادامه دار 

خشونت ها پایان بدهد.

 برخورد دوگانه غرب
انفعال و این دســت واکنش هــای مجامع 
بین المللی از جمله اتحادیه اروپا که خود را 
مدافع حقوق بشر در جهان قلمداد می کند 
مهر تأیید دیگری بر این مسئله است که در 
جهانی که قوانین و قواعد بازی را در آن ایاالت 
متحده و شــرکای اروپایی تعیین می کنند، 
دســت رژیم صهیونیستی و دیگر رژیم های 
حامی تروریسم دولتی برای رسیدن به اهداف 
و مطامعشان باز است و در عوض حق دفاع و 

پاسخ از طرف مقابل سلب می شود.
نمونه برخوردهــای دوگانه غرب را پیش 
از این بارها در محکوم کردن کره شــمالی 
توسط مجامع بین المللی به واسطه انجام 
آزمایش موشکی دیده ایم؛ غربی ها در حالی 
با بــه راه انداختن موجــی از اعتراض ها و 
جنجال های تبلیغاتی، اقدامات کره شمالی 
را تهدیدی جدی برای صلح منطقه و جهان 
قلمداد کردند که در قبال جنایات و دستگاه 
ترور رژِیم صهیونیستی تاکنون قدم از قدم 

برنداشته اند.
پشتیبانی ایاالت متحده از رژیم صهیونیستی 
و حمایت اتحادیه اروپا از این رژیم در ســایه 
انفعال و ســکوت ســازمان های بین المللی 
موجب شده است که این رژیم بیش از پیش 
گستاخ تر شــود و به طور رسمی مسئولیت 
اقدامات تروریســتی خود را بر عهده بگیرد؛ 
چنانکه روز سه شنبه وزارت خارجه این رژیم 
ضمن برعهده گرفتن رســمی ترور دو عضو 
جنبش جهاد اسالمی اعالم کرد که این رژیم 

از خود دفاع کرده است.
در ایــن ارتباط نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی نیز که به تازگی نفتالی بنت 
را به ســمت وزارت دفاع این رژیم منصوب 
کرده گفت: این عملیات تروریستی پیشنهاد 
»فرمانده کل ارتش« و »رئیس شــاباک« بوده 
و پس از توافق کابینه، نخســت وزیر و وزیر 

امنیت دستور اجرای ترور صادر شده است.

نهادهای جهانی و اروپا از ترور ابوعطا و همسرش توسط رژیم صهیونیستی حمایت کردند

جوخه تروردر پناه سازمان ملل

نتانیاهو  می گوید 
این عملیات 
تروریستی 
پیشنهاد »فرمانده 
کل ارتش« و 
»رئیس شاباک« 
بوده و پس از 
توافق کابینه، 
دستور اجرای ترور 
صادر شده است

بــــــــرش

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره 98/12027
1-ن��ام و نش��انی مناقصه گ��ذار: ش��ركت برق منطق��ه ای تهران به ش��ماره ثبت 9764، شناس��ه ملی 10100402664 و كد پس��تی 
1981969961، به نش��انی تهران، س��عادت آباد، باالتراز كوی فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه ای تهران،ساختمان حوزه ستادی، 

طبقه سوم، بال شرقی، امورتداركات وقراردادها
2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی یك مرحله ای به شرح زیر: 

شماره مناقصه
)مرجع(

شماره فراخوان در سامانه 
موضوع  مناقصهتداركات الكترونیكی دولت

میزان تضمین ) سپرده (
شركت درفرآیند                    

ارجاع كار)ریال(

زمان گشایش 
پیشنهادات

98/120272098001008000058
خدمات  سرویس ترابری ماموریت های 

اداری درون وبرون شهری حوزه ستادی 
شركت برق منطقه ای تهران

760.000.000
ساعت 14 مورخ 

98/9/12

3- زم��ان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اس��ناد: متقاضیان می توانن��د از تاریخ 98/8/22 لغایت 98/8/29، به س��امانه تداركات الكترونیكی 
دول��ت ب��ه آدرس www. setadiran.ir مراجع��ه و ب��ا پرداخ��ت مبل��غ 000‘500 ری��ال از طری��ق درگاه پرداخ��ت اینترنتی به ش��ماره حس��اب 
4001050904005655 )ش��ماره ش��با IR 890100004001050904005655( به نام شركت برق منطقه ای تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزی 

به شماره شناسه واریزی 0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می باشد.

5-نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار بصورت ضمانتنامه بانكی معتبر یا واریز نقدی 
به حساب 4001050906372822 )شماره شبا IR 740100004001050906372822( تمركز سپرده های برق تهران نزد خزانه می باشد.

6-نام و نشانی دستگاه نظارت: شركت برق منطقه ای تهران به نشانی مندرج در بند یك
7-ش��ركت در جلس��ه توجیهی:  نماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان با دردست داش��تن معرفی نامه از شركت متبوع می بایست در جلسه 
توجیهی كه در روز چهارشنبه مورخ 98/9/6 ساعت 10 صبح در محل دفتر امور نظارت بر خدمات عمومی واقع در طبقه همكف ساختمان ستادی 
شركت برق منطقه ای تهران برگزار می گردد، شركت نمایند. در صورت عدم حضور در جلسه مذكور،  پیشنهاد شركت غایب باز نخواهد شد.

8-زمان و محل تحویل پیش��نهادات: پیش��نهاددهندگان می باید ضمن بارگذاری تصویر كلیه مدارك پاكات )الف، ب، ج( در س��امانه تداركات 
الكترونیكی دولت تا س��اعت 14 روز دوش��نبه مورخ 98/9/11 ، نس��بت به ارسال اصل مدارك مطابق ش��رایط درج شده در اسناد مناقصه، در 
پاكت الك ومهر شده تا ساعت 15:00 همان روز )دوشنبه مورخ 98/9/11( به دبیرخانه حراست به نشانی مندرج در بند یك )طبقه دوم( تحویل 

و رسید دریافت دارند. تمامی فرآیند برگزاری مناقصه از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت صورت می پذیرد.
9-گش��ایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه شده در سامانه روز س��ه  شنبه مورخ 98/9/12 ساعت 14 عصر درسالن پژوهش 3 واقع در طبقه 

سوم ساختمان ستادی شركت برق منطقه ای تهران گشایش خواهد یافت.
10- سایر شرایط:

ارائه پروانه كسب از اتحادیه صنف اتومبیل كرایه و آژانس از استان مربوطه
داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانكاران

عالقمن��دان ب��ه ش��ركت در مناقصه می بایس��ت جهت ثبت ن��ام و دریافت گواهی امض��ای الكترونیكی )توكن( با ش��ماره ه��ای دفتر ثبت نام 
88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند.

www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونیكی دولت 
http://iets.mporg.irپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

http://tender.tavanir.org.irپایگاه اطالع رسانی مناقصات شركت توانیر
www.trec.co.irپایگاه اطالع رسانی مناقصات شركت برق منطقه ای تهران

برق متعلق به همه اقشار جامعه است، از اسراف در مصرف آن پرهیز كنیم   
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شركت سهامی
 برق منطقه ای تهران
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت تولیدی آرد سفید طوس  

)سهامی خاص(به شماره ثبت 6935 نوبت دوم 
نظ��ر به اینكه جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور 
ف��وق العاده نوب��ت اول در س��اعت 11 صبح روز 
یكش��نبه 1398/8/12 ب��ه ح��د نص��اب قانون��ی 
نرس��ید ، ل��ذا از س��هامداران ش��ركت دع��وت 
می ش��ود در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور                                               
فوق العاده صاحبان س��هام كه در ساعت 11 صبح 
روز چهارش��نبه 1398/9/20 در مح��ل قانون��ی 
شركت واقع دركیلومتر 15 جاده  فریمان برگزار 

می گردد ،  حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :

1-انتخاب  اعضای هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

3-انتخاب روزنامه محلی
4-بررس��ی عملك��رد مالی ش��ركت و در صورت 
تایی��د مجمع، تصوی��ب صورتهای مالی س��الهای 

94،95،96،97
هیئت مدیره شركت تولیدی آرد سفید طوس
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آگهی تغییرات شرکت الکترو صاعقه گلچین 
سهامی خاص به شماره ثبت 5351 و شناسه 

ملی 10680050225
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,08,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
از مبل��غ 100.000.000 ری��ال  س��رمایه ش��ركت 
ب��ه مبل��غ 200.000.000 ری��ال منقس��م ب��ه 100 
س��هم2.000.000 ریال��ی) از طری��ق آورده نقدی 
س��هامداران ( افزای��ش یاف��ت كه تمام��ًا برابر 
گواهی بانكی شماره 177,24 مورخ1397,08,23 
نزد بانک صادرات ش��عبه امام رضا ش��هركردبه 
حس��اب ش��ركت واریز و بدین نحو ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غیرتجاری شهركرد )659788(
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آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق 
دره سهامی خاص به شماره ثبت 100 و شناسه 

ملی 10862043289
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398,06,02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 -شركت پویازركان آق دره )سهامی خاص( 
با شناسه ملی 10100250643 ،شركت استحصال 
م��واد معدن��ی تخت سلیمان)س��هامی خ��اص( با 
شناس��ه ملی 14003663747 و شركت كوشش 
آذی��ن قش��م )س��هامی خاص( ب��ا شناس��ه ملی 
10861503629 ب��ه عن��وان اعض��اء اصلی هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تكاب 
)658473(
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