
 

 jجشن ازدواج 132 زوج جوان در بارگاه ملکوتی امام رضا
 آستان  مراسم جشــن ازدواج جمعی از نومزدوجین به میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار شد

کشور به میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی در حرم مطهر رضوی برگزار شــد. این مراســم 
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گفت وگو با محسن عقیلی، کارگردان مستند »کّرار« 

که در بخش ملی جشنواره حقیقت حضور دارد

فتح اهلل زاده در هیئت مدیره دکتر سلمانی رحیمی در گفت وگو با قدس تبیین کرد

 :jامام علی
زود مجازات 

نکردن دیگران 
از نهایت صبر و 
شکیبایی است. 

غررالحکم 6442 
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 پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد از امروز آغاز می شود 

رازهای یک طرح آب و نان دار
قدس فرصت های اقتصادی 

و سیاسی دوازدهمین 
مجمع مجالس آسیایی را 

بررسی می کند

همگرایی 
شرق برای 

مقابله با 
تحریم غرب

 اقتصاد   هر چقدر محاسبات و کارشناسی ها توجیه اقتصادی طرح انتقال آب از عمان 
را انکار کردند، وزارت نیرو بر آن اصرار کرد و سرانجام دیروز در راستای اجرای تفاهم نامه 
بیستم شهریور، عملیات اجرای پروژه انتقال آن از سواحل چابهار به سه استان خراسان 
رضوی، خراســان جنوبی و سیستان و بلوچستان آغاز شد. این طرح برای برداشت یک 
میلیارد و 200 میلیون مترمکعب آب از سواحل چابهار صادر شده است. میزان تخصیص 
آب استحصالی به سیستان و بلوچستان 228 میلیون مترمکعب، خراسان رضوی 110 
میلیون مترمکعب و خراسان جنوبی 60 میلیون مترمکعب خواهد بود. وزارتی ها مهم ترین 

ضرورت طرح انتقال آب عمان را کمبود آب در آینده می دانند...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
آلبرت بغزیان

اوراق قرضه همان ابزار سیاست پولی برای اجرای عملیات بازار باز است که دولت ها 
هر گاه می خواهند نقدینگی را کم کنند اقدام به بازخرید اوراق می کنند و هنگام 
سیاست گذاری برای افزایش حجم پول؛ اقدام به فروش اوراق قرضه جدید می کنند؛ 
بنابراین با این روش نقدینگی در جامعه کم یا زیاد می شود. اوراق قرضه به دلیل 

مسائل شرعی که بر آن مترتب است از جهاتی...

 بنگاه داری بانک ها
 با خرید و فروش اوراق
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 سیاست  رئیس مجلس شــورای اسالمی در 
رأس هیئت پارلمانی برای شرکت در دوازدهمین 
مجمع عمومی مجالس آســیایی )APA( عازم 
ترکیه شد و مورد اســتقبال مقامات ترکی قرار 
گرفت. علی الریجانی پیش از عزیمت به کشــور 
ترکیه در جمع خبرنگاران گفت: مجمع مجالس 
آسیایی در سال های اخیر، تالش های خوبی برای 
ایجاد فرصت های تجاری، علمی و همچنین رایزنی 
در حوزه مسائل امنیتی و امنیت پایدار فراهم کرده 
اســت و در این اجالس نیــز همین تفکر دنبال 

خواهد شد؛ چراکه رویکرد...

همزمان با ادامه تحرکات 
مشکوک؛ رسانه ها  از توافق 

گروه های عراقی برسر تعیین 
نخست وزیر خبرمی دهند

ساز ناکوک  
مقتدی

بحث تعیین مکان مناسب 
برای اجتماعات اعتراضی 
شهروندان به کجا رسید؟

در جست وجوی 
مدل اعتراض 
مسالمت آمیز

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 8

ثبت جهانی 
موکب های 

پیاده روی اربعین
در یونسکو

 ............ صفحه 7

وصیت کرده از من قدیس نسازید
استراماچونی: 

دیگر سرمربی استقالل نیستم!
غفلت، مهم ترین مانع تحقق 

سبک زندگی دینی

آگهی مزایده فروش 40 رأس جوانه 
پروار هلشتاین 

سازمان موقوفات ملک
 شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه  نوبت اول 
بیمارستان خاتم االنبیاء)ص( 
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آگهی مناقصه 
خ��اص  س��هامی  ش��رکت 

ن��ان قدس رض��وی در نظر دارد 
کارکن��ان  ذه��اب  و  ای��اب  س��رویس 
و  حم��ل  ه��ای  ش��رکت  ب��ه  را  خ��ود 
نق��ل واج��د ش��رایط واگ��ذار نمای��د ،                                                                        
عالقه مندان می توانند جهت دریافت 
ف��رم های مناقص��ه از تاریخ درج آگهی 
  WWW.NANERAZAVI.COM به سایت
مراجع��ه و پ��س از تکمی��ل ت��ا تاریخ 
1398/09/27 همه روزه از س��اعت 8 
صبح ال��ی 1۵ بعد از ظه��ر به آدرس: 
آس��یایی       بزرگ��راه  ابت��دای  مش��هد 
نبش میدان بزرگ ،  دبیرخانه شرکت 

نان قدس رضوی تحویل نمایند . 
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»آگهی تمدید مناقصه عمومی 
خرید تجهیزات ذخیره سازی اطالعات «

پیرو آگهی مناقصه عمومی قبلی آستان قدس رضوی درخصوص 
خرید تجهیزات ذخیره س��ازی اطالعات، به اطالع عموم می رساند 
مناقصه مذکور تا ساعت 13:30 مورخ 1398/10/01 تمدید شده 
اس��ت؛ لذا واجدین شرایط جهت مشاهده متن کامل آگهی و شرایط مناقصه 
ب��ه نش��انی http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س��اعت 
13:30 مورخ 1398/10/01 نسبت به تحویل پاکت پیشنهاد به آستان قدس 
رض��وی اقدام نماین��د. ضمنًا افرادی که در مرحله اول در مناقصه ش��رکت 
نم��وده و پاکات خود را به این س��ازمان تحویل داده اند حتمًا اس��ناد جدید 
را دریاف��ت و مطالعه نموده و پس از مهر و امضا به همراه پیش��نهاد قیمت 
جدید خود در پاکات الف و ب به صورت درب بس��ته و مهر و موم ش��ده در 
مهلت مذکور به این س��ازمان ارس��ال نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی ها در 

روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره تماس 0۵132001166و 0۵132001039
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روبات جدید انسان نمای ایرانی رونمایی شد

نسل چهارم »سورنا«
 ............ صفحه 7
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روزنامـه صبـح ایـران

روایت کدخدایی از نظر رهبر انقالب درباره مشارکت مردم در انتخابات  ایرنا: کدخدایی با اشاره به موضوع انتخابات گفت: مشارکت برای رهبر انقالب از اهمیت باالیی برخوردار است. عباسعلی 
کدخدایی در نشست تخصصی رؤسای پلیس امنیت عمومی سراسر کشور با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات عنوان کرد: امروزه بسیاری از کشورها به میزان مشارکت در انتخابات توجه نمی کنند، این در حالی 

است که مشارکت در کشور ما به خصوص برای رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( و همچنین مردم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

 سیاســت/ مینا افرازه  رئیس مجلس 
شــورای اســامی در رأس هیئت پارلمانی 
برای شرکت در دوازدهمین مجمع عمومی 
مجالس آسیایی )APA( عازم ترکیه شد و 
مورد استقبال مقامات ترکی قرار گرفت. علی 
الریجانی پیش از عزیمت به کشور ترکیه در 
جمع خبرنگاران گفت: مجمع مجالس آسیایی 
در ســال های اخیر، تاش های خوبی برای 
ایجاد فرصت های تجاری، علمی و همچنین 
رایزنــی در حوزه مســائل امنیتی و امنیت 
پایدار فراهم کرده است و در این اجاس نیز 
همین تفکر دنبال خواهد شد؛ چراکه رویکرد 
قرن معاصر، توجه به تأثیرگذاری کشورهای 
آسیایی اســت. دوازدهمین مجمع عمومی 
مجالس آسیایی دیروز به میزبانی مصطفی 
شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و 
با حضور رؤسا و هیئت های پارلمانی و اعضای 
ناظر از 42 کشــور، از جمله ایران در آنتالیا 

آغاز به کار کرد.

 خنثی سازی تالش ها برای انزوای ایران
وجود اشــتراکات فرهنگی و ظرفیت فراوان 
موجود در کشورهای آسیایی از جمله انرژی و 
منابع طبیعی، از جمله مواردی 
دولت های  می تواند  که  است 
منطقه را برای ایجاد اتحادیه 
و مجامع درون قــاره ای برای 
بهره گیری از چنین ظرفیت ها 
و توسعه اقتصادی و سیاسی 
ترغیب کند. مجمع مجالس 
آسیایی که در سال 2006 از 
سوی مجلس شورای اسامی 
ایران پایه گذاری شد، می تواند 
فرصت خوبی برای رایزنی های 
کشورمان در راستای برقراری 
روابــط اقتصادی با همســایگان و ســایر 
کشورهایی آســیایی، دور زدن تحریم ها و 
کم کردن اثر تاش های غربی ها برای انزوای 
ایران باشد. با توجه به اینکه مجمع مجالس 
آســیایی دارای 42 مجلس عضو دائم و ۱6 
مجلس عضو ناظر همچون ژاپن و اســترالیا 
است؛ بنابراین این اجاس با گردهمایی باالی 
کشورها می تواند در تحوالت کنونی آسیا و 
منطقه بستر مناسبی برای تبادل نظر و ارائه 
سازوکارهایی در راستای حل مسائل عراق، 
سوریه، پاکستان، فلسطین، تحریم های ایران 
و... باشــد.چنان که به نظر می رسد مقامات 
پارلمانی جمهوری اســامی ایــران در این 
دور از مجمع اجاس آسیایی نیز در راستای 
دیپلماسی فعال، نقشی اثرگذار در تحوالت 

منطقه ای ایفا کند.
عاوه بر جنبه های سیاســی و دیپلماتیک 
مجمع مجالس آسیایی، قاره آسیا به عنوان 
پرجمعیت تریــن قاره جهــان و نیز حضور 
کشــورهایی همچــون ژاپن، چیــن و کره 
جنوبــی می تواند قطب مهــم اقتصادی در 
برابر اتحادیه های اقتصادی و سیاسی جهان 
همچــون اتحادیه اروپا و مجمع مجلســی 
شــورای اروپا باشــد و درواقع به نوعی نقطه 

اتصال همگرایی در آسیا قرار گیرد.
چنانچه عبدل قیوم، رئیس هیئت پاکستانی 
چندی پیش در حاشــیه نشســت کمیته 
سیاســی مجمع مجالس آســیایی درباره 
ضرورت تأسیس چنین اجاسی گفت: »اگر 
همه کشورهای آسیا باهم متحد شوند و به 
هم کمک کنند، می توانند راه حل سیاســی 
برای حل مناقشــات منطقه پیدا کنند. ما 
نمی خواهیم قدرت های بزرگ به کشورهای 

منطقه زور بگویند و دست به ارعاب بزنند«.

 بهره گیری از ظرفیت مجمع اجالس 
آسیایی برای عبور از تحریم ها

کارشــناس مسائل سیاسی بر این باور است 
که مجمع مجالس آســیایی از اعتبار خوبی 
در بین کشــورها برخوردار است، به همین 
دلیل می تواند در تأمین سیاست های مدنظر 

کشورها مؤثر باشد و به همگرایی کشورهای 
آسیایی کمک کند و قاره آسیا نیز در میان 
سایر قاره ها به عنوان پیش برنده تحوالت در 
مســائل اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی 

جهان اثرگذار باشد.
صباح زنگنه در گفت وگو با »قدس آناین« 
افزود: با توجه به توســعه ای که کشورهای 
آســیایی پیدا کردنــد و جمعیت عظیمی 
که دارند، طبعاً ســهم بیشتری در معادالت 
ژئوپلتیک جهان ایفا می کنند. کشــورهایی 
ماننــد چین، اندونــزی، هند، پاکســتان، 
بنــگادش، مالزی به لحــاظ جمعیت، بعد 
اقتصادی و فناوری های جدید، کشــورهای 
مهمی هســتند؛ بنابراین شرکت در مجمع 
مجالس آسیایی می تواند از یک سو نشانگر 
اهتمام و اهمیــت دادن ایران به همگرایی و 
همکاری در آســیا باشد و از طرف دیگر این 
اجاس فرصت مناسبی برای تحکیم روابط 

جمهوری اسامی ایران با ترکیه است.
وی ادامه داد: همکاری ایران و ترکیه می تواند 
نتایــج مثبت بســیاری را در برقراری ثبات 
منطقه ای و غلبه بر چالش های عظیم به وجود 
آمده مانند تروریسم و مشکات اقتصادی که 
آمریکا برای بسیاری از کشورهای آسیایی به 
وجود آورده، داشــته باشد. حدود ۱2 کشور 
آسیایی مشمول تحریم های آمریکا شده اند 

و این کشــورها خودشــان می توانند بلوک 
کشورهای مخالف با تحریم را ایجاد کنند و 
با سایر کشورها در حوزه سیاسی و اقتصادی 
هماهنگ شوند تا تحریم های ظالمانه آمریکا 

را با شکست مواجه کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: 
ایران باید از فرصت و ظرفیت چنین اجاسی 
برای عبور از تحریم ها و خنثی کردن اقدامات 
کشورهای تحریم گر همانند آمریکا بهره ببرد. 
ثانیاً بیان مواضع و تبیین سیاست های ایران 
در مجمع مجالس آســیایی می تواند موج 
تبلیغاتی و جنگ روانی بی سابقه ای را که در 
حال حاضر از سوی دولت های غربی و رژیم 

اسرائیل وجود دارد، بی اثر کند.
صباح زنگنه اظهار داشت: اقدام دیگر در این 
راستا، هماهنگی و طراحی برنامه های اجرایی 
برای همگرایی و برقراری ارتباطات اقتصادی 
است که برای اجرای آن باید قوانین مربوط 
توسط مجلس ها به تصویب برسد. از جمله 
این قوانین می توان بــه تبادل تهاتری کاال، 
تبادل ارز محلی کشــورها با یکدیگر و کنار 
گذاشتن دالر از مبادالت بین کشورها اشاره 
کرد. اجرای چنین اقداماتی مسلماً قوانین و 
مقررات خاص خــود را می خواهد که قطعاً 
مجلس ها می توانند به تحقق آن کمک کنند.

 افزایش فروش نفت به شرق آسیا 
در این اجالس پیگیری شود

از سوی دیگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس نیز معتقد است که 
حضور مقامات ایرانی در این مجمع و برقراری 
ارتباطــات رودررو می تواند گام مؤثری برای 
ارتباطات تنگاتنگ و دوستانه دولت ها و حتی 

بخش خصوصی آن ها باشد.
ابوالفضل حســن بیگی به قــدس آناین 
گفت: عاوه بــر این، جمهوری اســامی 
ایران بــه دنبال فــروش به کشــورهایی 
همچون چیــن، ژاپن و دیگــر دولت های 
آسیایی اســت و طبیعتاً ایران می تواند در 
این اجاس راهکارهای افزایش فروش نفت 
به دولت های شرق آســیا را پیگیری کند.  
نماینده مردم دامغان در مجلس بیان کرد: 
امــروزه ما ظرفیت تولید یک و نیم میلیون 
مازاد بشــکه نفت را برای صادرات داریم و 
می توانیم از بعد اقتصادی رایزنی های خوبی 
داشته باشــیم. همان طور که توانستیم از 
ظرفیت های خود بــرای حضور و عضویت 
اجاس شانگهای استفاده کنیم، این اجاس 
نیز می تواند در راســتای راهبــرد روابط با 

کشورهای آسیایی دنبال شود.

قدس فرصت های اقتصادی و سیاسی دوازدهمین مجمع مجالس آسیایی را بررسی می کند

همگرایی شرق برای مقابله با تحریم غرب 

 ما اهالی پاکدشت، امام خمینی کوچه ستایش سوم درمورد یک  عدد ساخت و ساز 
غیر مجاز شکایت داریم که از خود بچه های شهرداری و شورای شهر هستند و ما به 
همه ارگان های دولتی مراجعه نمودیم ولی چون از خودشانند ترتیب اثر نمی دهند. 
ما به شهرداری، شهرسازی، دادستان، فرمانداری  و نماینده پاکدشت مراجعه کردیم 
چون پارتی دارند ترتیب اثر نمی دهند. از شــما خواســتاریم با رسانه ای کردن این 
موضوع به داد ما برسید؛ چون ملک تجاری است و می خواهند کوچه ستایش سوم 

عقب نشینی نکند، در صورتی که کل کوچه عقب نشینی کردند. 09380007986
 آقای رئیس جمهور بنا دارد در بودجه ســال آینــده ۱5درصد به حقوق ناچیز 
کارمندان اضافه کند اما ۱50درصد به حقوق نجومی بگیران اضافه می شود. کسی 

هم نیست که در این چند سال برای این معضل فکری بردارد. 09150009462
 با توجه به اینکه بنزین گران و استفاده از وسایل عمومی بیشتر شده، مسئوالن 
به فکر رفاه حال مردم باشــند. لطف کنند و وسایل نقلیه عمومی را افزایش دهند. 

09150005255
 ۱0میلیارد دالر ارز 4 هزار و 200تومانی که برای دارو و کاالهای اساسی اختصاص 
یافته، آیا به رانتخواران داده نخواهد شد؟ چرا منافع آن مستقیماً به حساب مردم 

واریز نمی شود تا پرونده های اختاس و رانت کاهش یابد. 09150007109
 هر خیری که مردم از بودجه 98 دیدند از بودجه 99 هم خواهند دید، این دولت 

و مجلس شایسته این کشور شهید داده نبودند. 09150001136
 بــه نظرم باید دنبال کاندیدای صالح بود؛ چرا که باند ثروت و قدرت نامزد اصلح 
راخانه نشین می کنند و این ضربه مهلکی است بر پیکره نظام؛ یعنی دنبال اصلح را 

گرفتن از صالح هم باز می مانیم. 09100001006
 به خواننده پیر لس آنجلسی که به موال علی )ع( توهین کرد، می گم موالی مان در میدان 
جنگی که به مسلمین تحمیل می شد، کفار و اجداد شما را به درک واصل می کرد، نه مثل 

اربابان امروز شما، مردم و زن و بچه بی گناه را به خاک و خون بکشند. 09370008044
 مجلس آینده باید کارآمد باشد و وقتی دولت سنگ می اندازد توان داشته باشد 
ســنگ ها را جمع کند، نه اینکه با دولت همکاری کنند و ســنگ ســر راه مردم 
بریزند، مجلس آینده کارآمد، شجاع و انقابی و قانون مدار باید باشند برای پیشرفت. 

09150005830
 آقای روحانی! دولت محترم شما نمی خواهد بر قیمت های اجناس نظارت کند. 
لطف کنید جلو گران شدن دالر را بگیرید، نکند می خواهید کسری بودجه تان را پس 

از گرانی بنزین با گران کردن ارز جبران کنید. 09380001154
 همسایه ما خانه هایش باالی 5 میلیارد ارزش دارد، ولی قولنامه ای. ماشین شاسی 
بلند دارد به نام خانمش، مزدا هم دارد. هر ماه ۱80 لیتر بنزین می گیرد. مغازه هم 
دارد، خودش می گوید هم یارانه بنزین می گیرد، هم اضافه بنزینش را می فروشــد! 
خدایــا خودت به داد ما بــرس. قباً حضوری مراجعه می کردی جواب درســتی 

نمی دادند، حاال که بنده نمی دانم چی بگم. 09150008409

39 نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد وی در ناآرامی های 
آبان ماه شدند. علی مطهری در خصوص موارد استیضاح گفته است: »وزیر کشور حتی 
برای شرایط آغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی نیندیشیده بود و شوراهای تأمین استان ها 
دیر وارد عمل شــدند. اگر تدبیر و تاشــی که از روز سوم ناآرامی ها از نظر حفاظت از 
محل های حساس اعمال شد، از ابتدا اعمال شده بود، قطعاً این مقدار خسارت مالی و 

جانی پدید نمی آمد«.

 نمایندگان مجلس شورای اسامی در هفته جاری در مورد تشکیل کمیسیون ویژه 
رســیدگی به حوادث پس از گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور تصمیم گیری 
می کنند. صحن علنی مجلس شورای اسامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 

هفته جاری تشکیل جلسه می دهد.

 پرونده »شبنم نعمت زاده« دختر وزیر اسبق صمت به مرحله صدور »حکم« رفت. 
مسعودی مقام، قاضی این پرونده پیش از این نیز اعام کرد که امکان صدور قرار وثیقه 
و آزاد شــدن نعمت زاده وجــود ندارد و در صورت نیاز باز هم تمدید خواهد شــد. با 
پیگیری های انجام شده مشخص شد که قرار بازداشت این متهم تمدید شده و همچنان 

در بازداشت موقت است.

 معاون اول رئیس جمهوری در بخش نامه ای سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات 
شــرکت های دولتی را ممنوع اعام کرد. به گزارش ســازمان برنامه و بودجه، اسحاق 
جهانگیری در این بخش نامه، هر گونه هزینه زائد، تشــریفاتی و غیرضروری از جمله 

سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های دولتی را ممنوع اعام کرد.

 وزیر امور خارجه به منظور شرکت در »فروم دوحه« دیروز تهران را به مقصد قطر 
ترک کرد. ظریف قرار است ضمن سخنرانی در فروم دوحه دیدار و گفت وگوهایی نیز 
در حاشیه این نشست با برخی همتایان خود داشته باشد. فروم دوحه )نشست دوحه( 
از شنبه به مدت دو روز با شعار »دیپلماسی، گفت وگو و تنوع« در دوحه پایتخت قطر 

برپاست.

احراز هویت نامزدهای انتخابات مجلس
ســخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: اســتعام های هویتی تمام نامزدهای 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسامی و انتخابات میان دوره ای مجلس 
خبرگان رهبری روز پنجشــنبه گذشته انجام و به شورای نگهبان و ستاد انتخابات 
کشور اعام شده است. سیف اهلل ابوترابی در گفت وگو با ایرنا افزود: احراز هویت شامل 

استعام هویتی، تغییرات هویتی و وضعیت تابعیت نامزدهای انتخابات است.

دولت بی طرف
حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در 
مورد اظهارات اخیر خود در برنامه »دســتخط« که گفته بــود »از مجلس دهم راضی 
هستیم ...گاهی برخی نمایندگان که خیلی با دولت همراه و همکار هستند و تحت عنوان 
لیســت دولت وارد مجلس شدند، به من گله می کنند و می پرسند پس کی می خواهید 
سازماندهی کنید و برای مجلس آینده برنامه ریزی کنید«، گفت: این سخن یک مقدمه ای 
دارد، مصاحبه کننده از من پرسید که در همه دولت ها برای همسو کردن مجلس بعدی 
برنامه ریزی کردند ما هم شــنیدیم دولت شــما هم دارد برنامه ریزی می کند که با خود 
همســو کند، من پاسخ دادم نه، تأکید آقای رئیس جمهور این است که دولت باید یک 

مجری بی طرف باشد.

پناهیان عضو کدام جناح است؟
علیرضا پناهیان در توییتی نوشــت: بنده هیچ گاه عضو هیچ کدام از تشکل های سیاسی 
موجود نبوده و نیستم، در جلسات شورای ائتاف نیز شرکت نداشته و ندارم. همچنان که 
عضو پایداری نیستم. اساساً حضور در گروه های سیاسی را برای خودم صحیح نمی دانم. 
آن ها که از چپ و راســت این گونه برچســب های ناشیانه را می زنند با صداقت کارشان 

پیش نمی رود.

تکرار می کنم؟
جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران درباره  انتقادات از کلیدواژه  »تکرار می کنم« توسط 
رئیس دولت اصاحات در ســه انتخابات گذشته و اینکه آیا وی بار دیگر از این واژه 
استفاده خواهد کرد یا خیر به انصاف نیوز گفت: هر انتخاباتی اتفاقات خاص خودش را 
دارد و امروز هم نمی توانیم بگوییم ایشان با چه کلیدواژه ای وارد انتخابات خواهد شد. 
ضمن اینکه تکراری که ایشــان داشت به خاطر شرایط روز کشور بوده است، وگرنه 
رئیس دولت اصاحات هیچ منافعی ندارد و اگر امروز انتقاداتی به عملکردهاست، به 
عملکرد دولت و نمایندگان است و به دلیل تکرار ایشان نیست. رئیس دولت اصاحات 
امروز هزینه  دولت را که در تصمیمات آن هیچ نقشی نداشته است، پرداخت می کند.

روزهای پر کار احزاب اصالح طلب
روزهای پایانی هفته گذشــته برای احزاب اصاح طلب کشور، روزهای پرکاری بود. در 
دو روز پنجشنبه و جمعه، سه حزب اصاح طلب با برگزاری کنگره، نسبت به انتخاب 
اعضای شــورای مرکزی خود اقدام کردند. روز پنجشــنبه، پنجمین مجمع عمومی 
سراســری حزب اتحاد ملت ایــران با پیام رئیس دولت اصاحات و ســخنرانی علی 
شــکوری راد دبیرکل این حزب، در تاالر شهید بهشتی اردوگاه شهید باهنر با حضور 
چهره های سرشناس جریان اصاحات برگزار شد. یک روز بعد بیست وهفتمین مجمع 
عمومی انجمن اسامی جامعه پزشــکی ایران برگزار شد، همچنین در دو روز پایانی 

هفته، جلسه حزب ندا نیز برگزار شد.

 وعده های انتخاباتی 
و جایگاه مجلس

مجلس شورای اسامی نهاد قانون گذاری کشور 
است. نمایندگان مردم وظیفه دارند برای تحقق 
قانون اساسی و پیشــرفت همه جانبه و تعالی 
و آبادانی کشــور،حل مشــکات جامعه، حفظ 
استقال، تمامیت ارضی و عزت جامعه، تضمین 
آزادی هــای قانونی، تحقــق عدالت همه جانبه 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی 
قوانین مــورد نیاز جامعــه را تدوین و تصویب 
کنند. مجلس در چارچوب چشــم انداز کشــور 
برنامه های پنج ســاله را تصویب می کند و برای 
اجرای این برنامه ها بودجه  ســالیانه کشور -که 
در واقع برنامه های یکساله اجرای برنامه پنج ساله 
توسعه است و نیز میزان درآمد هزینه کشور را در 
یک سال مشخص می کند- نیز باید به تصویب 

مجلس برسد.
عاوه بر قانون گذاری، مجلس شورای اسامی به 
نمایندگی از سوی مردم به وزرای معرفی شده 
از ســوی رئیس جمهور رأی اعتماد می دهد و 
در واقــع اراده ملی را در تشــکیل دولت جاری 
می ســازد. مجلس همچنین وظیفه نظارت بر 
اجرای قوانین مصوب را بر عهده دارد؛ با تشکیل 
دیوان محاسبات، بر اجرای بودجه نظارت می کند 
و با تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص بر 
حسن اجرای قانون توسط دولت نظارت می کند. 
بنابراین شعارها، برنامه ها و وعده های انتخاباتی 
نامزدها و نیز گروه ها وجریان های سیاســی که 
لیست های انتخاباتی را به مردم معرفی می کنند، 
در انتخابات پیش رو باید با وظایف مجلس یعنی 
قانون گــذاری و نظارت بر اجرای قانون مطابقت 

داشته باشد.
تجربه نشــان می دهد که متأسفانه در مواردی، 
چنین تطابقی وجود ندارد؛وعده  هایی نظیر عزل 
و نصب مسئوالن، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، 
آسفالت، واگذاری زمین و مسکن، احداث جاده 
و فــرودگاه و کارخانه برای حــوزه انتخابیه و یا 
قول صــدور مجوز برای هواداران و یا وعده هایی 
در خصــوص پرونده های قضایــی، هیچ یک از 
وظایف نمایندگان نیست، بلکه نمایندگان باید 
تاش کنند برای پیشرفت، حل معضات کان 
اقتصادی، ایجاد اشــتغال و رفاه و ارتقای سطح 
فرهنگی و اجتماعی جامعه و نیز تحقق عدالت 
در کشور و مبارزه واقعی با فساد،  قوانین جامع 
و مانعی وضع کنند تا حوزه انتخابیه آن ها نیز از 
این روند منتفع شــود. وعده کار و مسکن و وام 
و مجوز به اشــخاص و هواداران برای جلب آرای 
مردم، موجب بده بستان های ناصواب می شود. 
پروژه هایــی که از طریق البی های سیاســی و 
جناحی و یا حتی فشارهای نمایندگان در برخی 
مناطق اجرا شده و بیشتر فاقد کارشناسی بوده، 

کشور را با مشکل مواجه کرده است.
پــس از راهیابی منتخبان مردم به مجلس هم، 
اگرچه هر نماینــده از یک حــوزه انتخابیه به 
پارلمان راه یافته است، اما نماینده همه ملت به 
شمار می آید؛ بنابراین  نمایندگان باید در تصویب 
لوایح منافع و مصالح ملی را مدنظر داشــته، به 
ویژه در حوزه اقتصادی به توازن منطقه ای توجه 
کنند. اینکه بانفوذ سیاسی  یک یا چند نماینده، 
مجموعه امکانات کشور در یک منطقه یا استان 
متمرکز شود و اســتان های دیگر از محرومیت 
رنج ببرند، خاف عدالت است . حتی جانمایی 
پروژه های بزرگ نیز باید بر اســاس بررسی های 
کارشناسی و مزیت های نســبی مناطق انجام 
شود و فشارها و بده بســتان های نمایندگان و 
وزرا تعیین کننده نباشد. متأسفانه در سال های 
گذشته طرح های بزرگی در برخی مناطق کشور 
اجرا شــده که یا از نظــر جغرافیایی و یا از نظر 
مزیت های نسبی تناسبی با آن مناطق نداشته 
اســت و اکنون بدون استفاده باقی مانده اند. به 
عنوان نمونه در برخی شــهرها بــا هزینه های 
گزاف فرودگاه هایی ســاخته شده که در شرایط 
کنونی متروکه و بدون اســتفاده است، در حالی 
که منابع محدود کشــور باید بر اساس نیازها و 
توازن منطقه ای تخصیص یابد تا عدالت منطقه ای 
نیز تحقق پیدا کند و شاهد مناطق بسیار محروم 
نباشیم. در حوزه نظارت، به نظر می رسد صواب 
آن اســت که مجلس؛ نه »دولت ذلیل« باشد 
و نه» دولت ســتیز«! اصل بر همکاری مجلس 
و دولــت برای پیشــبرد اهداف کشــور وحل 
مشــکات مردم اســت ومجلس باید باحفظ 
روحیه همکاری، با اســتقال و هوشیاری روند 
امور را تحت نظر داشــته و در شــرایط الزم از 
جمله در بررســی صاحیت وزرای پیشنهادی 
رئیــس جمهور و نیز نظارت بــر اجرای برنامه 
و بودجه و درآمدهــا وهزینه های دولت  بدون 
ماحظه سیاســی و جناحی از همه اختیارات 
خود برای نظارت بر اجــرای قانون بهره ببرد. 
پیشنهاد می شود مردم در دوران ارزیابی نامزدها 
ورقابت انتخاباتی حتماً از  آشــنایی نامزدها با 
قانون اساسی، چشم انداز، سیاست های کلی و 
قوانین مهم کشور ســؤال کنند و از سرنوشت 
اصول بر زمین مانده قانون اساسی و نیز قوانین 
مهم کشوربپرسند و دیدگاه های آن ها را برای 
نحــوه پیگیری تحقق این اصول جویا شــوند. 
این پرســش ها می تواند ارزیابی رأی دهندگان 
از  نامزد ها  و میــزان تطابق دیدگاه های آن ها 
با وظایف نمایندگی را واقعی تر کند. راســتی 
نمایندگان فعلی مجلس به ویژه آن ها که خود 
را باردیگر در معرض رأی مــردم قرار داده اند، 
می تواننــد گزارش مســتندی از میزان تحقق 
برنامه های پنج ســاله چهارم و پنجم توســعه 

کشور ارائه دهند؟

annotation@qudsonline.ir
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بــــــــرش

 سیاست  تحریم، موضوعی است که هر کس از ظن خود یار آن 
می شــود، جایی بد است و جایی دیگر خوب، برخی به آن افتخار 
می کنند و برخی آن را ترسناک می دانند، حتی دور زدن تحریم  هم 

گاهی خوب و دارای افتخار است و گاهی کاسبی.
اگر از برخی ناکارآمدی ها که سبب اثرگذاری تحریم ها شده بگذریم، 
باید پذیرفت این موضوع زندگی برخی از افراد جامعه را تحت تأثیر 

جدی قرار داده است؛ بیماران خاص جزو آن دسته افراد هستند.
برخــی تاش دارند موضوع تحریم را به سیاســت های اصولی 
کشورمان ربط بدهند و تحریم گر را از هر گونه گناهی مبرا کنند 
اما آمریکایی ها در حالی که از مذاکره سخن می گویند ولی اعتراف 
می کنند »تا زمانی که ایران به رفتارهای خود ادامه دهد ما نیز به 
سیاست فشار حداکثری ادامه خواهیم داد«. سخنگوی عرب زبان 
وزارت خارجه آمریکا روز گذشــته با بیان این عبارت تأکید کرده 
است »ما می خواهیم که ایران همانند یک کشور عادی رفتار کند 

نه انقابی«.

 فرزند شاه مخلوع: مردم ایران قدردان تحریم های 
آمریکا هستند!

از سوی دیگر رضا پهلوی، فرزند شاه مخلوع ایران چند روز پیش در 
گفت وگو با یک رسانه آمریکایی ضمن حمایت از فشار حداکثری 
آمریکا گفته بود: »شهروندان ایران دالیل تحریم های آمریکا را درک 
و از آن قدردانی می کنند«. برایان هوک، نماینده دولت آمریکا در 
امور ایران نیز، وضع تحریم علیه کشورمان را نه برای مجازات، بلکه 
برای تضمین امنیت ملی آمریکا توصیف کرد.این مقام آمریکایی در 

ادامه گفته است: »ما آماده ایم که تحریم های ایران را برداریم و روابط 
دیپلماتیک با آن را از سر بگیریم، تا به توافقی بهتر با آن دست پیدا 
کنیم که بتواند با تهدیدهای این کشور برای امنیت و صلح منطقه 
مقابله کند«.  همسویی براندازان خارج نشین با تحریم های آمریکا 
در حالی اســت که آن ها ادعای آزادی مردم ایران از یک حکومت 
ظالــم و ارائه رفاه را دارند، اما برای رســیدن به قدرت حاضرند، به 
هموطنانشان دارو نرســد. »برایان هوک« در گفت وگویی کوتاه با 
شبکه خبری »الجزیره« قطر تحریم های آمریکا علیه ایران را برای 
»تضمین امنیت ایاالت متحده آمریکا« دانست، اما به خطر انداختن 
جان هزاران بیمار ایرانی چگونه می تواند امنیت آمریکا را حفظ کند؟ 

پرسشی که نه غرب گرایان و نه براندازان به آن پاسخی نمی دهند.

 لغو برخی معافیت های تحریمی
هرچند دولت برای کنترل بازار دارو تاش کرده است، اما به تازگی با 
تصمیم آمریکا مبنی بر لغو برخی معافیت های تحریمی این موضوع 

بیشتر از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
از ماه آوریل ســال جاری، آمریکا تصمیم گرفت معافیت های 
تحریمی که به چند کشــور از جمله کره جنوبی و ژاپن اعطا 
کــرده بود را لغو کند. از آن زمان به بعد شــرکت های کره ای 
برای صادرات کاالهای درمانی و دیگر کاالهای بشردوستانه به 
ایــران با نظام مالی دوجانبه بر پایــه وون )واحد پول کره( به 

مشکات زیادی برخورد کرده اند.
همچنین از سوی دیگر با افزودن برخی شرکت های کشتیرانی به 
لیست تحریمی عماً در تحریم بیشتر دارو و غذا  تاش کرده است.

 افشاگری وزارت خارجه علیه تروریسم اقتصادی آمریکا   
موسوی، ســخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در تبریز با تأکید 
بر اینکه آمریکایی ها همیشه ادعا داشتند که مسائل انسانی جزو 
تحریم نیست، ولی عماً همیشه راه اقام دارویی و غذایی به ایران 
را بستند و همیشه ادعاهایشان روی کاغذ بوده است، افزود: وقتی 
شرکتی در ایران  اقدام به تهیه اقام غذایی و دارویی می کرد، عمًا 
با مشکات نقل و انتقال بانکی روبه رو می شد و به تازگی هم بانک 
مرکزی ما را با تحریم روبه رو کردند تا بانک مرکزی هم نتواند اقدام 
بــه پرداخت برای هزینه های دارویی و غذایی کند، از این رو این ها 
از دید جمهوری اســامی ایران تروریسم اقتصادی بوده و جنایت 
علیه بشریت می کنند؛ زیرا تمام قوانین حقوق بشر و بین الملل را 
زیر سؤال بردند که این هم از دولت آمریکا بعید نیست که در پِس 

شعارهای حمایتی که دم می زند، چنین جنایتی را انجام دهد. 
موسوی ادامه داد: آمریکایی که در آشوب های اخیر سنگ مردم را 
به سینه می زد، این اقدامات جنایتی را علیه مردم ما به کار برد و ما 

را با مشکل روبه رو کرده است.
ناتوانی کره جنوبی در ارسال کاالهای بشردوستانه از جمله دارو به 
ایران در حالی مطرح می شــود که مقامات آمریکایی با ژست های 
بشردوستانه و حقوق بشری مدعی هستند کاالهای بشردوستانه از 

تحریم های این کشور علیه تهران معاف هستند.

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

تا انتخابات مجلس یازدهم

سیاست خارجی

چرا آمریکا با وجود ژست مذاکره، کاالهای بشردوستانه را هم تحریم کرده است؟

ذوق زدگی براندازان از تحریم غذا و داروی ایران

بسترسازی مجالس و اجرای دولت ها
سیاست: الریجانی در بدو ورود به ترکیه 
در پاســخ به این پرسشی که مصوبات 
اجاس های سال گذشته مجمع عمومی 
مجالس آسیایی پیگیری می شود یا خیر؟ 
گفت: در اجاس ها هماهنگی مصوبات و 
موضوعات مطرح می شــود و بیشــتر 
مصوبات برای پایه گذاری در راســتای 
همکاری دولت هاست تا بتوانیم تجارت 
بین کشوری را بین اعضای اجاس ایجاد 

کنیم.  رئیس مجلس شــورای اسامی 
با تأکید بر اینکه پارلمان ها کار اجرایی 
نمی کنند و بیشــتر بســترها را فراهم 
می کنند، گفت: با این حال در اجاس ها 
نکات خوبی مطرح شده که اگر پیگیری 
شود، با توجه به شرایطی که کشورهای 
آســیایی دارند، ارتباطــات را نزدیک تر 
می کند و می تواند در آینده برای جایگاه 

آسیا مهم و مفید باشد.

سیاست خارجی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

 پذیرای هیچ مذاکره ای
با آمریکا نیستیم

باشگاه خبرنگاران جوان: سید 
حسین نقوی حسینی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اشــاره به سفر 
رئیس جمهور کشورمان به ژاپن و 
احتمــال میانجیگری مقامات این 

کشور میان ایران و آمریکا، بیان کرد: سیاست های ایران در این 
زمینه شفاف و مقتدرانه است؛ بنابراین ما هیچ نوع مذاکره ای 
در هیچ زمینه ای با آمریکا را پذیرا نخواهیم بود. آمریکایی ها باید 
به تعهدات خود عمل کرده و تحریم های ظالمانه ای را که خاف 
قوانین بین المللی علیه مردم ایران اعمال کرده اند، رفع کنند تا 
شرایط به دوران قبل از برجام برگردد، در غیر این صورت هیچ 

نوع گفت وگویی با آمریکا امکان پذیر نخواهد بود.

احزاب و تشکل ها
دانشمند ایرانی آزاد شده از آمریکا:

 تأثیر کار علمی 
از گفتن صرف مرگ بر آمریکا بیشتر است

فارس: مسعود ســلیمانی، عضو 
هیئت علمــی دانشــگاه تربیت 
مدرس در همایش دانشــجویان 
انقابی اصفهان با اشاره به جلسه 
دادگاهش گفت: وقتی وکیل من 
در این جلسه با خواندن مدارک، 

مقاالت و کارنامه علمی من، ســعی در دفاع از من داشت، 
همه افراد حاضر در جلســه از شنیدن این میزان افتخارات 
علمی بســیار خشمگین شدند؛ این نشان می دهد که تأثیر 
هر کار علمی که شما دانشــجویان انجام دهید، از ۱00 بار 
مرگ بر آمریکا گفتن هم بیشــتر است. وی افزود: حتی در 
زمان دستگیری در فرودگاه به من گفتند کاری می  کنیم که 

تحقیق و تدریس از یادت برود.

 سیاست خارجی
اسماعیل هنیه :
 قلب حماس

به روی همه کشورهای اسالمی باز است
ایســنا: رئیس دفتر سیاســی 
جنبــش حماس ضمن تشــکر 
از حمایــت های ایــران، قطر و 
ترکیه گفت: هیــچ تغییری در 
روابط حماس با دمشــق انجام 
نشــده است. اســماعیل هنیه، 

رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس در نخســتین سفر 
خارجی خود که ابتدا به مصر و ســپس راهی ترکیه شد، 
در یک نشســت گفت: روابط با حــزب اهلل لبنان و ایران 
خوب اســت، اما هیچ تغییری در روابط با سوریه حاصل 
نشــده و حماس دوســت دارد قلبش را به روی همه باز 
کند ومعتقد اســت اختاف با هر یک از کشورهای عربی 

و اسامی سودی ندارد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

ضرورت تولید محصوالت پژوهشی در عرصه خانواده بر مبنای »بیانیه گام دوم انقالب« آستان: مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: ضروری است محصوالتی پژوهشی با موضوع خانواده در 
چارچوب بیانیه گام دوم انقالب تولید و با کمک تمامی دستگاه ها به اجرایی شدن طرح های منتخب کمک کنیم. محمدحسین استادآقا گفت: موضوع خانواده از موضوعات مهمی است که باید در قالب سبک زندگی اسالمی 

که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب به آن اشاره کردند، تعریف شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همزمان با آغاز هفته پژوهش انجام شد 
تجلیل از پژوهشگران برتر سازمان کتابخانه ها

آســتان: پژوهشــگران برتر سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضــوی در هفتــه پژوهش در 
مراسمی از ســوی ریاست این سازمان 

مورد قدردانی قرار گرفتند.
در بخش پژوهشگران نمونه از ابوالفضل 
حســن آبادي، ســعيده جالليان، زهرا 

طالیي و انيس ميري با اهدای هدایایی قدردانی به عمل آمد.
همچنين سيدمهدي سيدقطبي، نسرین کمالي پور، آمنه موسوي، فاطمه فخري، 
مژگان سادات موسویان، الهه محبوب و حميده شهيدي نيز از دیگر کارشناسان 
این سازمان بودند که در بخش پژوهشگران برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش پژوهشگران شایسته تقدیر سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد نيز 
آقایان علي سوزنچي، سيدرضا قاسمي، مهدي کریمي، ابراهيم حافظي و خانم ها 
بي بي سكينه علوي فر، مرضيه گالبيان مقدم، جميله جهاني، زهرا نسائي و مریم 

زبردست معرفی و تقدیر شدند.
گفتنی است، از سال 90 تاکنون 40 اثر منتشر شده، 14 طرح پژوهشی اتمام یافته 
و 25 طرح اجرایی اتمام یافته در کارنامه پژوهشی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد ثبت شده که از این تعداد 40 پژوهش انجام شده توسط کارشناسان 
ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به انجام رسيده 
است.همچنين این سازمان با اســتفاده از ظرفيت های داخلی خود تاکنون 89 

سخنرانی علمی و پژوهشی را توسط کارشناسان خود برگزار کرده است.

استقبال البرز از »چهارشنبه های امام رضایی«
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان البرز گفت: ویژه 
برنامه های چهارشــنبه های امام رضایی در مســاجد استان البرز مورد استقبال 

مشتاقانه مردم شهرستان کرج قرار گرفته است.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز گفت: سلسله برنامه های 
چهارشــنبه های امام رضایی هر هفته در یكی از مســاجد استان البرز با حضور 
خادمياران رضوی در قالب قرائت زیارت امين اهلل و صلوات خاصه حضرت رضا)ع( 

و همچنين تبرک نمازگزاران به پرچم رضوی اجرا می شود.
قاضی خانی با اشــاره به استقبال مشــتاقانه اهالی مسجد مهدویه کرج از پرچم 
متبرک حرم رضوی در هفته جاری گفت: نمازگزاران این مسجد پس از زیارت 
امين اهلل که با شور و حال معنوی وصف ناپذیری توسط یكی از خادمياران قرائت 
شــد، با تبرک جســتن به پرچم، زائر زیارت از راه دور شدند و با اشک چشم به 
امام مهربانی ها توسل جستند.وی به اجرای سروده هایی در مدح ائمه اطهار)ع( در 
برنامه های چهارشنبه های امام رضایی در این مسجد اشاره کرد و گفت: دل های 

مردم با اجرای برنامه های چهارشنبه های امام رضایی جال و آرامش می یابد.

 آغاز نخستین دوره مسابقات ترتیل 
ویژه نوجوانان در حرم رضوی

آســتان: نخســتين دوره مسابقات 
ترتيل خوانی ویــژه نوجوانان دختر در 
حرم مطهر رضوی آغاز شد.نخســتين 
دوره مســابقات ترتيل خوانــی ویــژه 
نوجوانــان دختر )فراگيــران دارالقرآن 
الكریم( روز جمعه در دارالقرآن الكریم 
واقع در صحن جمهوری اسالمی حرم 

مطهر رضوی آغاز به کار کرد.در این مســابقه قرآنی که در دو رده سنی 8 تا 12 
ســال و 13 تا 18 سال برگزار شــده است، بيش از 200  نفر از فراگيران خواهر 
دارالقرآن الكریم با هم رقابت می کنند.در روز نخســت این مســابقات که در دو 
شيفت صبح و بعدازظهر برگزار شد، 85 نفر از فراگيران قرآنی دارالقرآن الكریم در 
رشته ترتيل خوانی با هم به رقابت پرداختند.نخستين دوره مسابقات ترتيل خوانی 
ویژه نوجوانان روزهای جمعه 22 و 29 آذر و 6دی ماه در محل دارالقرآن الكریم 
واقع در صحن جمهوری اسالمی با شرکت 235 نفر از فراگيران دارالقرآن الكریم 

حرم مطهر رضوی در رشته ترتيل خوانی برگزار می شود.

 نشست تدوین سند راهبردی ورزش 
بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب 

آستان: نشست تخصصــی تدوین سند راهبردی ورزش بر اساس بيانيه گام 
دوم انقــالب، با حضور مســئوالن نهادهای ورزشــی و نمایندگانی از وزارت 
ورزش و جوانان، بسيج ورزشكاران و ستاد کل نيروهای مسلح در امور ورزش 

برگزار شد.
نشست جمع بندی تدوین سند راهبردی بيانيه گام دوم انقالب در حوزه ورزش با 
حضور نمایندگان ملی کارگروه تدوین سند نظام نوین ورزش و مدیران تربيت بدنی 
آســتان قدس رضوی دیروز در مجموعه ورزشی آستان قدس برگزار شد و امروز 
به کار خود پایان می دهد. در این جلسه، عليرضا صفارزاده، رئيس هيئت مدیره 
تربيت بدنی آستان قدس رضوی و مسئول این کارگروه و مهرعلی باران چشمه، 
مشاور رئيس ستاد نيروهای مســلح در امور ورزش به بيان دیدگاه هایی درباره 

تدوین سند راهبردی ورزش بر مبنای بيانيه گام دوم انقالب پرداختند. 

بهره مندی خادمان حرم رضوی از خدمات پایش سالمت
آستان: جانشين رئيس بنياد سالمت آستان قدس رضوی از بهره مندی خادمان 
بخش انتظامات برادران بارگاه ملكوتی امام هشتم)ع( از خدمات پایش سالمت 

این بنياد خبر داد.
دکتــر محمود ابراهيمی گفت: برنامه پایش ســالمت خادمان بخش انتظامات 
برادران در راستای پيشگيری از بيماری های غيرواگير در آسایشگاه این خادمان 

واقع در باب الكاظم)ع( صحن جامع رضوی حرم مطهر امام رضا)ع( انجام شد.
وی ادامه داد: خدماتی شامل کنترل قند خون، کنترل فشار خون و معاینه پزشک 
همراه با توصيه های پزشــكی پيشگيرانه به حدود 70 خادم و خادميار در مدت 

سه ساعت ارائه شد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
»دفاع و صيانت از کيان موقوفات یک وظيفه 
اخالقی و واجب شرعی برعهده ماست. این 
زمين ها متعلق به حضرت رضا)ع( است که 
واقفان با خلوص نيت وقف آستان حضرت 
به  موظف  ما  کرده اند،  ثامن الحجج)ع( 
نگهداری و عمل به نيات واقفان هستيم و این 
زمين ها متعلق به فرد نيست«؛ این ها بخشی 
در دومين  آستان قدس  توليت  از سخنان 
نشست مشترک دادسرای انتظامی قضات و 
حفاظت و اطالعات قوه قضائيه سراسر کشور 
است که سه روز پيش در مشهد برگزار شد. 
واقعيت آنكه احيا و استيفای حقوق موقوفات 
در آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ ترین 
تشــكيالت موقوفاتی جهان اسالم و به لحاظ 
گستردگی و پراکندگی جغرافيایی موقوفات در 
چندین استان کشور، از اهميت و حساسيت 

بسيار باالیی برخوردار بوده و هست.
در این ميان در بسياری از موارد آستان قدس 
رضــوی در راه انجام وظيفه و احيای حقوق 
موقوفه ممكن است با مشكالتی از قبيل طرح 
دعاوی عليه متصرفين موقوفات و... روبه رو 
شود که حل و فصل آن بسيار زمانبر است. در 
سال های گذشته براساس تدبيری اندیشيده 
شده در این آستان مبارک، هيئت توافق بر 
دعاوی آســتان قدس رضوی تشكيل شد. 
اما این هيئــت چه وظيفــه ای دارد و چه 
می کند؟ این پرسشی است که از دبير هيئت 
توافق بر دعاوی در معاونت حقوقی آســتان 
قدس رضوی پرســيدیم. »مجيد ميرعلی  
کاخكی« با وجود مشــغله فراوان با صبر و 

حوصله پاسخگوی ما بود.
 

 اساساً چرا نهاد آستان قدس رضوی 
باید هیئت توافق بر دعاوی آســتان 

قدس رضوی تشکیل بدهد؟
اصل مســئله به این برمی گــردد که احيا و 
اســتيفای حقوق موقوفات در آستان قدس 
رضوی به لحــاظ پراکندگــی جغرافيایی 
موقوفات در چندین استان کشور، از اهميت 
و حساسيت بســيار باالیی برخوردار است. 
انجام این مهم ارتباط مستقيم با درآمدزایی 
موقوفــات و اجرای نيات واقفان داشــته و 
مستلزم طرح دعاوی بی شمار و اقدام قانونی 
عليه متصرفان و بعضاً مســتأجران اراضی 

موقوفه است. 
اما ایــن قبيل اقدامات عالوه بر زمانبر بودن 
نيازمند صرف و خرج بخش وسيعی از عواید 
و درآمد موقوفات هم هست برای همين در 
سال های گذشــته مشكالت عدیده ای برای 
متوليان به همراه داشــته اســت. از طرفی 

عملكرد مسئوالن به نحو یاد شده با رسالت 
خطيــر و اصلی متوليان موقوفات که ترویج 
و اشــاعه فرهنگ وقف در جامعه اسالمی و 
نيز عرضه آثار و برکات وقف به جامعه برای 
اجرای کامل نيات واقفان اســت هم منافات 
دارد. بنابرایــن برای رفع این مشــكالت و 
اتخاذ شيوه های مناســب برای پاسخگویی 
به مراجعان و حــل و فصل بهينه دعاوی و 
اختالفات موجود، بنا به توصيه توليت فقيد 
آستان قدس رضوی هيئتی متشكل از پنج 
عضو تحت عنوان هيئــت توافق بر دعاوی 

آستان قدس رضوی تشكيل شد.

 این هیئت چند نفره اســت و این 
نفرات چطور انتخاب می شوند؟

هيئت توافق دارای پنج عضو اصلی است که 
با پيشنهاد قائم مقام محترم و تأیيد توليت 
معزز آستان قدس رضوی منصوب می شوند 
و ریاســت آن با معاون امور حقوقی آستان 
قدس رضوی است. جلسات هيئت با حضور 
ریاســت هيئت و ســه عضو دیگر رسميت 
خواهد یافت. در هر حال مصوبات هيئت با 
رأی موافق حداقل سه نفر معتبر خواهد بود 
که پس از استحضار قائم مقام توليت آستان 

قدس رضوی برای اجرا ابالغ می شود. 
در حال حاضر به دليل جایگاه هيئت توافق و 
عملكرد آن در مصالحه با متقاضيان و حسب 
دستور توليت سابق آستان قدس رضوی، این 
هيئت در قالب دو گروه پنج نفره مجزا، سه 

جلسه در هفته تشكيل می دهد.

 چه پرونده هایی در این هیئت مطرح 
می شوند؟

تمامی شــكایت ها و گزارش ها در ارتباط با 
دعاوی اشخاص حقيقی و حقوقی در تمامی 
بخش ها و حوزه های آستان قدس رضوی در 
امور حقوقی اعــم از آنكه در مراجع قضایی 

طرح شــده یا نشده باشد و از طریق توليت 
معزز آستان قدس یا قائم مقام ایشان ارجاع 

شود در این هيئت مطرح می شود.
ارجاع پرونده های اســناد اجاراتی که به هر 
دليلی فسخ شده اند، موضوع آیين نامه تجدید 
اجارات که به وسيله معاونت امالک و اراضی 
آســتان قدس رضوی به این هيئت ارسال 
شده است هم در این هيئت مطرح می شود. 
به عبــارت دیگر چنانچه پرونده ای در حوزه 
کاری یكــی از معاونت ها یا ســازمان های 
وابسته به آستان قدس رضوی پس از سپری 
شدن مراحل اداری قابل حل و فصل نباشد 
و ضوابط و دســتورعمل های آن معاونت یا 
ســازمان، اجازه اجابت و پذیرش خواســته 
متقاضی را ندهد، پرونــده مزبور برای یک 
مرحله باالتر جهت طرح در هيئت توافق به 
این هيئت حســب موارد اشاره شده در باال، 

ارجاع می شود.

 پس از ارجاع پرونده ها به این هیئت 
چه اتفاقی می افتد؟

پس از ارجاع پرونده ها هيئت توافق با بررسی 
و مطالعه همه جانبه موضوع، ابتدا مدارک و 
مستندات الزم را از طرفين پرونده دریافت 
و گــزارش کامــل موضــوع را از معاونت یا 
مدیر مربوط در آستان قدس رضوی مطالبه 
می کند. سپس با برگزاری جلسه ای با حضور 
اشــخاص حقيقی و نماینــده تام االختيار 
اشــخاص حقوقی و معاونت یا مدیر ارشــد 
مربوط، رســيدگی و تصميم گيــری الزم و 

مقتضی انجام خواهد شد. 
البته در صورت نياز و بنا به تشخيص اعضای 
هيئت، از کارشناســان مجرب و ذی صالح 
مربوط برای حضور در جلسات هيئت و ادای 
توضيحات و ارائه مستندات دعوت به عمل 

خواهد آمد. 
پس از این مرحلــه، متقاضيان پرونده های 

اشــاره شده به جلســه ای با حضور اعضای 
هيئت توافق )منظور همــان دو گروه پنج 
نفره( دعوت شــده و مراتــب پرونده مورد 
بررســی قرار گرفته و در نهایت در صورت 
توافق با شخص متقاضی، صورتجلسه نهایی 
تنظيم و به امضای شخص متقاضی و اعضای 
هيئت توافق می رسد. اگر هم پس از حضور 
شخص متقاضی در جلسه و بررسی پرونده 
در حضور اعضــای این هيئــت، توافقی با 

نشود،  انجام  متقاضی  شخص 
پرونده از این هيئت خارج و به 
حوزه مربوط در آستان قدس 
رضوی بــرای انجــام مراحل 
اداری، مطابق قوانين، مقررات و 
دستورعمل های موجود، ارسال 

می شود. 

توافقات  بیشــترین   
این هیئت در ســال های 
کدام  بــه  مربوط  اخیر 

پرونده هاست؟
بيشترین توافقات این هيئت 
مربــوط به حــوزه معاونت 
امــالک و اراضــی آســتان 
پرونده هایی  و  رضوی  قدس 
است که ساليان متمادی از 
طرح آن ها در آستان قدس 
رضوی می گذرد و برای مدت 
طوالنی اســت که به عنوان 
یــک پرونــده الینحل بين 
شــخص متقاضی و آستان 

قدس رضوی همچنان باقی مانده است. مثاًل 
در بعضی از پرونده ها متقاضيان حق تقدیمی 
اســناد مربوط در آستان قدس رضوی را در 
موعد مقرر پرداخت نكرده و حاال شــخص 
متقاضی برای پرداخت به مشــكل برخورد 
کرده و از ســویی دیگــر، چارچوب اداری و 
ضوابط حوزه مربوط در آستان قدس رضوی 
هم اختيار تعامل بيشتر با شخص متقاضی را 
نداشته، بنابراین پرونده مزبور به این هيئت 

ارجاع می شود.

چقدر  توافق،  هیئــت  تصمیمات   
ضمانت اجرایی دارد؟

پس از تنظيم صورتجلســه نهایی و امضای 
آن توسط شخص متقاضی و اعضای هيئت 
توافق، این صورتجلســه برای تنفيذ به نظر 
و اســتحضار قائم مقام توليت آستان قدس 
رضوی می رســد. توافقات و مصوبات هيئت 
توافق پس از تأیيد قائم مقام توليت آستان 

قدس رضوی قابليت اجرا خواهد داشت. 

بیشترین توافقات 
این هیئت 

مربوط به حوزه 
معاونت امالک 

و اراضی آستان 
قدس رضوی و 

پرونده هایی است 
که سالیان متمادی 

از طرح آن ها 
در آستان قدس 
رضوی می گذرد

بــــــــرش

در گفت وگوی قدس با دبیر این هیئت تشریح شد

همه چیز درباره هیئت توافق بر دعاوی آستان قدس رضوی
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 از سالن های مهمانسرای قدیم می شود 
به عنوان استراحتگاه زائران استفاده کرد. 

09100001272

 لطفاً در پيرامون حرم مطهر جایی هم 
برای استحمام درست کنيد.

09010008055

 چه خــوب اســت که آسانســورهای 
مجموعه  های آستان قدس به جای موزیک 

صلوات خاصه را پخش کنند.
09150004378

 پاسخ به صدای مردم
اداره مهمانسراهای معاونت اماکن متبرکه و 
امور زائرین حرم مطهر رضوی در پاسخ به 
پيامک مردمی چاپ شده در ستون صدای 
مردم صفحه آستان روزنامه قدس توضيح 

ذیل را به این روزنامه ارسال کرده است:
پيــرو چاپ مطلبــی در روزنامه قدس 12 
آذرماه سال جاری به اطالع می رساند: طبق 
روال توزیع دعوت نامه مهمانسرای حضرت 
رضا)ع( توسط ســامانه نعيم رضوان انجام 
می شــود و معموالً به کــودکان باالی 2/5 

سال، دعوت نامه جداگانه داده می شود.
در پاســخ به مخاطب محترمی که از عدم 
پذیرش فرزند خود به همراه ایشــان برای 
ورود به مهمانسرای حرم مطهر امام رضا)ع( 
گالیه مند بودند عرض می شــود، مأموران 
انتظامات مســتقر در ورودی مهمانسرای 
حضرت رضــا)ع( یــک نفر را بــه عنوان 
همراهی، با صاحب دعوت نامه پذیرش کرده 
و اجازه ورود به مهمانسرای حرم مطهر امام 
هشــتم)ع( به آنان داده می شود و این اداره 
هم تا حد امكان و برحســب ضوابط تعيين 
شده با زائران محترمی که دارای دعوت نامه 
مهمانسرای حرم منور امام رضا)ع( هستند، 

همكاری می نماید.

ارائه خدمات پزشکی رایگان 
در مناطق محروم کرمان

آستان: مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در اســتان کرمان از ارائه خدمات پزشــكی 
رایــگان خادميــاران این دفتــر در مناطق 
محروم اســتان و در قالب گروه های جهادی 
امام رضا)ع( خبر داد.سيدحســين صابری با 
اشــاره به کمبود امكانات پزشكی در برخی 
از مناطق استان پهناور کرمان به خبرنگار ما 
گفت: با هدف ارتقاي سطح خدمات بهداشتي 
و درماني و نيــز توزیع عادالنه این خدمات، 
ارتقاي ســطح خدمات ارائه شده در مناطق 
محــروم و کم برخوردار و ارجــاع به مراحل 
تخصصی تر حضور تيم هــای تخصصی در 
دستور کار کانون های بهداشت و درمان این 
دفتر نمایندگی و پزشكان متعهد استان قرار 
گرفت.وی با اشاره به اهميت ویژه سالمت در 
توسعه زیرساخت بخش های مختلف جامعه 
تأکيــد کرد: دسترســی عادالنه به خدمات 
درمانی و توزیع برابر منابع ســالمت به ویژه 
بين عاشــقان امام هشــتم)ع( که به دليل 
حضور در مناطق کم برخوردار و عدم توانایی 
برای اســتفاده از امكانات پزشكی شهرهای 
بــزرگ در مضيقه قرار دارنــد، هدف اصلی 

اجرای این طرح در استان کرمان است.

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 

 j جشن ازدواج 132 زوج جوان در بارگاه ملکوتی امام رضا
آستان: مراســم جشن ازدواج جمعی از نومزدوجين کشور به 
ميزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در حرم 

مطهر رضوی برگزار شد.
این مراســم معنوی صبح دیروز 23 آذرماه با حضور 132 زوج 
جوان از اســتان های خوزســتان، آذربایجان غربی، آذربایجان 
شــرقی و قزوین در قالب طرح آموزشــی، فرهنگی و زیارتی 
مزدوجين زائر سراســر کشور با عنوان »هم سایه« و با ميزبانی 
مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در رواق حضرت 

زهرا)س( برگزار شد.
 ایــن گــروه از زائــران پــس از تشــرف بــه بــارگاه منور 
امام هشتم)ع( و زیارت با استقبال خادمان حرم مطهر رضوی 
و قرائــت صلوات خاصه امام رضا)ع( به محل مراســم در رواق 
حضرت زهرا)س( هدایت شــدند و در مراسم باشكوه و معنوی 

جشن ازدواج شرکت کردند.
مراسم پيوند آسمانی این گروه از زوج های جوان با قرائت آیاتی 
از کالم اهلل مجيــد و مداحی هادی الهی آغاز شــد و با اجرای 
برنامه های متنوع تواشيع، سخنرانی، اهدای یک جلد کالم اهلل 
مجيد به همراه بسته فرهنگی به هر کدام از زوجين ادامه یافت.

در این برنامه حجت االســالم والمســلمين مهدی فاطمی نيا؛ 
کارشناس مسائل دینی به بيان مطالبی درباره سالمت خانواده 

پرداخت. 
در حاشــيه این برنامه زینــب طيبی، نوعروس از اســتان 
خوزســتان کــه از طریق طرح ســبک زندگــی رضوی در 
این مراســم حضــور پيدا کرده بود، گفت: این جشــن یک 
اتفاق بسيار ارزشــمند در اول زندگی است که می توانيم با 
 بهره گيری از برنامه های فرهنگی این مراســم و توســل به 

امام هشــتم)ع( برکت نــور والیت و امامــت را در زندگی 
مشترک جاری کنيم.

وی افزود: برگزاری اردوی فرهنگی آموزشی ویژه نومزدوجين 
برای آغاز زندگی مشترک جوانان یک حرکت خوب است و در 
حقيقت با این سفر زوجين عهد و پيمان زندگی مشترکشان را 

در زیر پرچم امام رئوف)ع( منعقد می کنند.
گفتنی است، این گروه از زوجين پس از بهره مندی از برنامه های 
تدارک دیده شــده و شرکت در نماز جماعت از خوان پربرکت 

امام هشتم)ع( در مهمانسرای حضرت متنعم شدند.

خبر
به میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار شد

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

آگهی اجاره 
مل��ک  از  قس��متی  دارد  نظ��ر  در  رض��وی  خراس��ان  پ��رورش  و  آم��وزش  کل  اداره 
مرکز آموزش�ی رفاهی امام رضا )ع(را با مش��خصات من��درج در جدول ذی��ل از طریق برگزاری 
مزای��ده عمومی و مطابق مقررات معامالت دولتی با محوریت خدماتی یا فرهنگی به اجاره واگذار نماید 
. متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند جهت بازدید از مکان از تاریخ 1398/09/24 به مدت10روز 
از س��اعت 8 صبح لغایت 14 به آدرس ملک و جهت اطالع از ش��رایط ، دریافت ، تکمیل و تحویل اس��ناد 
مزای��ده از تاری��خ فوق به مدت 10روز از س��اعت 8 صبح لغایت 14 به آدرس خیاب��ان امام خمینی )ره( 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، ساختمان شهید باهنر، اداره امور مالی ،کارشناسی اموال 

و اوراق بهادار مراجعه نمایند . 
انجام کلیه فرایند ارجاع کار از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قابل پذیرش خواهد بود . 

مساحت )متر مربع( آدرس

مساحت حدودا " 25 متر مربع با عرض 3/85متر وعمق 8 
مترو با ارتفاع سقف4متر 

بخشی از ملک دولتی واقع در چهار راه 
عنصری ، مرکز رفاهی آموزشی امام رضا )ع( 

1- به مبلغ 180/000/000 ریال ضمانتنامه شرکت درمزایده معتبر بانکی دارای اعتبارسه ماهه و قابل 
تمدید تا ش��ش م��اه یا واریز وجه نقد ب��ه حس��اب 650100004060031207656012 -  بانک ملی به نام 
سپرده خزانه اس��تان به شناس��ه واریز 936127560100014001004105217030 عالوه بر بارگذاری در 

سامانه به صورت حضوری تسلیم گردد.
2- برندگان اول ، دوم ، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد .

3- پیشنهادهای کمتر از قیمت پایه یا مبهم یا مشروط فاقد اعتبار و غیرقابل قبول است . 
4- مکان فوق فاقد مجوز تجاری می باشد .

5- مزایده گذار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
6- مهلت دریافت اسناد وتحویل اسناد و مدارک و ارایه پیشنهاد 1398/10/04

7- زمان بازگشایی 1398/10/05 – ساعت 8 صبح .
 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی   

اداره امور مالی کارشناسی اموال و اوراق بهادار   /ع
98
11
69
9

آگهی مزایده فروش 40 رأس جوانه پروار هلشتاین 
سازمان موقوفات ملک وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تعداد 40)چهل 
رأس( جوانه پروار هلش��تاین خود را ب��ا میانگین وزن حدود 550 کیلوگرم ازطریق 

مزایده بفروش برساند. 
متقاضیان می توانند با مراجعه به گاوداری این س��ازمان واقع در کیلومتر 30 جاده 
مشهد- فریمان، سنگ بست واحد پرواربندی موقوفات ملک و رویت جوانه های فوق 
ضمن دریافت فرم ش��رکت در مزایده، پیش��نهاد خود را تا پایان ساعت 9صبح روز 
س��ه شنبه مورخ 1398/10/03 به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار بعثت احمدآباد، 
بین رضا و طالقانی پالک 50 تلفن 05138421523 تحویل و رسید دریافت دارند. 

ضمنا س��پرده ش��رکت در مزایده مبلغ)50/000/000 ریال( میباش��د که می بایست 
بصورت چک رمزدار بانکی و یا واریزبه حس��اب سازمان موقوفات ملک که در اسناد 
مزایده ذکر ش��ده اس��ت و ی��ا اخذ ضمانت نام��ه بانکی به ضمیمه پیش��نهاد تحویل 

گردد 
به پیشنهادات مبهم- مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 سازمان موقوفات ملک

ع 9
81
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/ع
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آگهی مناقصه 
عمومی شهرداری 

شاهرود    نوبت دوم
ش��هرداری ش��اهرود در نظ��ر دارد نس��بت 
به واگ��ذاری انج��ام امور تولید آس��فالت و 
ش��ن و ماس��ه ب��ه پیمان��کار )با اس��تفاده از 
کارگاه و کارخانه ه��ای ش��هرداری ش��اهرود( 
از طری��ق مناقصه عمومی اق��دام نماید، لذا 
متقاضی��ان  می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مناقص��ه ب��ه ام��ور قراردادهای ش��هرداری 
ش��اهرود مراجع��ه و جه��ت کس��ب اطالع��ات 
بیش��تر از موض��وع آگه��ی هم��ه روزه ب��ه 
ج��زء ای��ام تعطیل در وق��ت اداری ب��ا تلفن: 
32280937 -023 واحد تاسیسات شهرداری 
ش��اهرود تماس حاصل فرماین��د. ضمنا متن 
آگهی در سایت شهرداری شاهرود به آدرس 
www.shahrood.ir جهت مشاهده متقاضیان 
قابل روی��ت و بهره برداری می باش��د. مهلت 
دریافت اس��ناد مناقصه تا پایان وقت اداری 

روز پنجشنبه مورخ 98/10/05 می باشد.
 محسن احمدی- شهردار شاهرود

/ع
98
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فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد ام��ور تهیه و طب��خ و توزیع 

غذای بیمارس��تان خاتم االنبی��اء)ص( را از طریق انجام 
مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخش غیردولت��ی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000178، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 1.470.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد - سی متری 

طالب -انتهای خیابان ابوریحان  تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/24

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/9/28

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/8
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/9

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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روزنامـه صبـح ایـران

تمدن سازی با ژاپن اسالمی به وجود نمی آید   معارف/ آیت اهلل میرباقری گفت: پس از فتنه 88 که رهبر معظم انقالب به علوم انسانی غربی حمله کردند انگلیسی ها اعتراف کردند که به مشروعیت ما حمله 
شده است؛ غربی ها به وسیله علم برای خودشان در جهان مشروعیت درست کرده اند. رویکردهای متفاوتی در قبال تمدن غرب وجود دارد که یکی از آن ها نظریه »ژاپن اسالمی« است. طرفداران این نظریه باید بدانند 

که تمدن اسالمی از دل این نظریه به وجود نمی آید، زیرا تا زمانی که ما بخواهیم ژاپن اسالمی تشکیل دهیم، اسالممان ژاپنی خواهد شد. رویکرد ما در برابر مدرنیته »مواجهه تمدنی« است.

تهیهکننده»چراغمطالعه«ازبرنامهاشبرایکتابخوانهامیگوید
گفت و گوی سخت برای واکاوی مسائل روز 

فاطمی نژاد:  نقــوی،   / اندیشــه 
اعتقاد دارد رســانه ملی تنهــا نباید به 
فکر کتابخــوان کردن مــردم و ترویج 
کتاب خوانــی باشــد بلکه باید ســراغ 
کتابخوان ها نیز برود و برایشــان برنامه 
بسازد. باید فضایی فراهم کند تا بشود در 
مورد یک کتاب سفت و سخت گفت و گو 
کرد. علی خواجه تهیه کننده برنامه »چراغ مطالعه« در گفت و گو با قدس درباره 
ایده برنامه چراغ مطالعه گفت: ما برای شروع برنامه، ابتدا به بررسی برنامه هایی 
کــه در حوزه کتاب و همچنین گفت وگو تولید شــده یا در حال پخش بودند، 
پرداختیم. برنامه های حول محور کتاب معموالً روی یک کتاب مشخص متمرکز 

نمی شدند و به طور کلی در مورد کتاب و کتاب خوانی صحبت می کردند.
 اگر در مورد یک کتاب نیز صحبت می شــد، نــه رویکرد نقد بلکه صرفاً بحث 

معرفی آن کتاب را داشتند. 
در درجه اول ما برنامه را ذیل علوم انســانی طراحی کردیم و در قدم دوم سعی 
کردیم به کتبی بپردازیم که نه صرفاً یک بحث نظری بلکه مســئله انضمامی 
داشته و خط و ربطی به مسئله امروز مردم داشته باشد. گفت و گو در مورد کتاب 
را نیز مشــروط به حضور نویسنده کردیم تا نویسنده شخصاً در مورد ایده خود 

صحبت کرده و در برابر نقد، خود پاسخگو باشد. 
قالب برنامه را نیز به همین منظور hard talkیا به اصطالح گفت و گوی سخت 

تعریف کردیم.
وی درخصوص  سازوکار انتخاب یک کتاب برای هر قسمت از برنامه عنوان کرد: 
در چراغ مطالعه عالوه بر انتخاب مجری شناخته شده، سعی کردیم با یک تیم 
سردبیری متخصص در حوزه علوم انسانی که یا دارای تحصیالت تکمیلی یا عضو 
هیئت علمی دانشگاه های برتر باشند، به بررسی کتب مختلف بپردازیم. این تیم 
در نهایت به 100 عنوان کتاب رسید که با شروطی که ذکر کردم به 30 کتاب و 

در نهایت به 20 عنوان کتاب برای 20 قسمت برنامه رسیدیم.
 20 عنوان کتاب برای گفت و گوی سخت با نویسنده ای که با نگاهی پژوهشی به 

مسئله انضمامی روز پرداخته باشد.
تهیه کننــده برنامه »چراغ مطالعه« ادامــه داد: ما فکر می کردیم مخاطب دیگر 
گفت و گوهای سطحی را نمی پذیرد و پس از پخش چند قسمت از برنامه نیز به 
همین رسیدیم. درست است که شاید شکل برنامه گفت و گو محور در صداوسیما 
تکراری شده باشد ولی قالب های گوناگون گفت و گو چیزی نیست که بشود به 

سادگی از کنار آن رد شد. 
به نظرم برنامه های گفت وگو محور به واســطه فرهنگ رودربایستی ما ایرانیان و 
مصلحت های برنامه سازی کمی کلیشه ای و کلی شده بود که ما در چراغ مطالعه 

سعی کردیم این کلیشه را بشکنیم. 
علی خواجه درباره مزیت گفت و گوی سخت در مورد یک کتاب گفت: هدف اصلی 
ما این است که این قشر را که پژوهشگر مؤلف و نه صرفاً مترجم هستند و کم 
نیز نیســتند، پیدا کنیم و بشناسانیم. اگر برنامه را تا به حال دنبال کرده باشید 
می بینید که چهره هایی در برنامه معرفی  شده اند که قباًل جایی دیده نشده بودند. 
ضمن اینکه برخالف روال معمول که یک نفر شــناخته شده در مورد ایده های 
مختلف صحبت می کند، اینجا افراد در مورد ایده های جدیدی که داشته اند به 

نقد و گفت و گو می نشینند.
وی علت مهجوریت این افراد در رسانه را به خاطر محدود بودن چرخه مخاطبان 
اطراف ما دانست و اظهار کرد: ما برای جست و جوی این افراد جاهایی رفتیم که 
به صورت عادی به چشــم نمی آیند؛ به کتاب فروشی های تخصصی حوزه علوم 
انســانی رفتیم و کتاب ها و ایده ها را ورق زدیم تا از بین 120 عنوان کتاب در 

نهایت به این 20 کتاب و نویسنده رسیدیم.
تهیه کننــده برنامه »چراغ مطالعه«  در پایان خاطر نشــان کرد: در نظر داریم 
با راهبردهای مختلف، برنامه را حتی در حوزه گســترده تری از علوم انســانی 
دنبــال کنیم و حتی بــرای دو فصل آینده نیز برنامــه را با چنین رویکردی 

طراحی کردیم.

گزارش

اندیشه : نوزدهمین قسمت از مجله تصویری 
علوم انسانی »زاویه« با موضوع »ایده نهاد علم 
برای کاهــش نابرابری در جامعــه ایران« با 
سردبیری و اجرای حبیب رحیم پور ازغدی 
و با حضور دکتر سید مجید امامی، مدیرگروه 
روان شناســی  اجتماعی مؤسسه مطالعات  و 
 تحقیقات  اجتماعی دانشــگاه  تهران و دکتر 
محمد نعمتی، عضو هیئت علمی دانشکده 
 اقتصاد دانشگاه امام  صادق)ع( چهارشنبه 20 

آذر از شبکه چهار سیما پخش شد.

 هنوز با نقطه مطلوب 
خیلی فاصله داریم

محمــد نعمتــی در 
ابتــدای ایــن برنامه 
 24 امــروز  گفــت: 
میلیــون شــاغل در 
کشــور داریم که در 
جغرافیای مختلف درگیــر تولید کاالهای 
مختلف برای برطرف کــردن نیازهای 80 
میلیون نفر هستند. اینکه چه 
گروهی به چــه میزان از این 
محصوالت برخوردار باشــند 
بستگی به نوع سامان شما از 
این وضعیت دارد. اگر احساس 
شــود اختالف در این توزیع 
ناشی از تبعیض است احساس 
اما  نابرابری به وجود می آید. 
از  ناشــی  اختــالف  اگــر 
تفاوت هــای طبیعی باشــد 

ناراحت کننده نخواهد بود.
استاد  اقتصاد دانشگاه امام  صادق)ع( افزود: 
تبعیض در هر ایدئولوژی و مکتبی متفاوت 
تعریف می شــود. پس از انقالب توزیع بهتر 
و برخورداری بهتــری از برخی نیازها اتفاق 
افتاده اما هنوز با نقطه مطلوب خیلی فاصله 
داریم. مسئله مهم این است که چه توجیهی 
وجــود دارد کــه یک نفر در کپــر زندگی 
می کند و از این بــازی عقب افتاده اما یک 
نفر دیگر چندین برابر برخوردار است؟ این 
بازی، حکمرانی اجتماعی اســت و کسانی 
بازی سازی می کنند. نوع سیاست حکمرانان 

است که شرایط را رقم می زند.
مجید امامی گفت: در ســال 94 پیمایشی 
درباره ارزش هــا و نگرش های مردم صورت 
گرفته که در آن تصور مردم این بوده فاصله 
و نابرابری بیشتر شده و باز هم بیشتر خواهد 
شد. مسئله بســیار جدی و معنادار است و 
نیاز به واکنش علوم انسانی و حکمرانان دارد. 
شاید بگوییم ساختارها مهم ترین عرصه ای 
هســتند که بر نابرابری تأثیر می گذارند اما 

تعریف ما از جایگاهمان هم مهم است.
مدیرگروه روان شناســی  اجتماعی مؤسسه 
مطالعــات  و  تحقیقات  اجتماعی دانشــگاه 
 تهران افزود: رضایت، امید، اعتماد و امنیت 
مهم ترین عناصر و سرمایه ما برای رابطه با 
دیگران هستند. رضایت مهم ترین مؤلفه در 
مطالعات مربوط به نابرابری اســت. رضایت 
یک سازه کامالً ذهنی است که از شرایطمان 
می ســازیم و بر این اساس باقی سرمایه مان 
را نیز تحت تأثیــر قرار می دهیم. نارضایتی 
از مهم ترین منابع احســاس نابرابری است. 
ما الزاماً با سیاست های اقتصادی نمی توانیم 
جامعــه ای دارای برابری به وجود آوریم.وی 
گفت: پیامد ذهنی نارضایتی شرایطی است 
که باقی سرمایه های اجتماعی ما را مدیریت 
می کند. مردم ما در پیمایش های گوناگون، 
کشور را بسیار ثروتمند می دانند که اساساً 
نباید در آن فقیر وجود داشــته باشد. موانع 
مختلف را که از مردم می پرســیم، در رأس 
آن ها فساد و بی عدالتی است و سیاست های 

دولــت را در رده بعد مهــم می دانند. مردم 
ما در شرایط رســانه ای فعلی که سرباالیی 
مثبت اندیشی و ســرپایینی منفی اندیشی 
اســت، بی عدالتی را عامل اصلی می دانند. 
در مجمــوع مــردم مــا عوامــل کلی تر و 
قانع کننده تری را که بتواند اوضاع را توصیف 
کند بیشتر عامل نابرابری می دانند. از طرفی 
وقتی امــکان گفت وگو با جامعه را به وجود 
نمی آوریم جامعه به دنبال در دسترس ترین 

پاسخ که همان فساد باشد می گردد.
مجری کارشــناس برنامــه در ادامه درباره 
احســاس نابرابری و اینکه آیــا نابرابری را 
احساس می کنیم و یا تجربه می کنیم پرسید 
که محمد نعمتی در پاسخ گفت: در حدود 
50،40 ســال گذشته تولید در کشور ما هر 
سال دو برابر شده، اما سطح عمومی قیمت ها 
حدود ۶00 برابر و خلق پول ما 30 هزار برابر 
شده است. پس احساس نمی کنیم جیبمان 
خالی شده بلکه واقعاً خالی شده است. طبقه 
متوسط با اینکه برای زندگی خود این همه 
کار می کند اما احســاس می کند دســتی 
نامرئی دارد از سفره او برمی دارد. این یک نوع 
سرقت است. این مسئله به نظام های پولی و 
نظام های بهره برداری از منابع طبیعی مربوط 
اســت.مجید امامی در واکنش گفت: شما 
دارید تحلیل اقتصاد کالن می کنید و کاماًل 
درست است. اما من می گویم آنچه احساس 
نابرابری را به اینجا رســانده مســئله فساد 
است. خود فساد هم یک مقوله عینی است. 

رابطه ثروت و قدرت، فساد را ایجاد می کند. 
انحصار به اضافه حس منفعت منهای نظارت 
و پاسخگویی فساد می آفریند. تعریف ما از 
عدالت دارد به سمت تعاریف لیبرال می رود.

نعمتــی در ادامه گفت: فســاد در اصطالح 
حقوقی جرم است اما سیاست های پولی ما 
و بهره برداری ما از منابع طبیعی در 50 سال 
گذشته آیا فاسد بوده است؟ نمی توانیم این 
را بگوییم بلکه این نظام با اینکه قانونی بوده، 
خودش داشته فســاد تولید می کرده است. 
عده ای بر سر سفره کارکنان و کسانی که در 

این کشور کار می کردند آمده اند.

 دانش علوم اجتماعی  درخدمت 
رفع تبعیض

مجید امامی ســپس 
اظهــار کــرد: مــن 
می گویم چرا جامعه ما 
صداهایی را می شنود 
اما صداهایــی را هم 
نمی شــنود؟ چرا جامعه با اینکه زنده است 
نمی تواند اعتماد کند؟ چرا وضعیت نهادی 
آن اینچنین اســت؟ بر اســاس پیمایش ها 
مــردم، همه نهادها به جز ارتــش را دارای 
ناکارآمدی و فســاد می دانند. گفته می شود 
پول در کشور ما بوده و سیاست های لیبرال 
هم سیاســت های درستی است؛ چطور این 
سیاست ها در همه جای دنیا جواب داده اما 
در کشور ما وضع این گونه شده است؟ پس 

به این دلیل است که فساد وجود دارد.
وی گفــت: جامعه می گوید مــا که نفت 
داریــم پس به مــن هم بدهیــد. برخی 
مردم از محاکمه ســلطان سکه خوشحال 
می شوند اما خودشان هم به اندازه توانشان 

دالر و سکه می خرند. 
محمــد نعمتــی در ادامه در بیــان راهکار 
خــود برای بازتولید نشــدن نابرابری اظهار 
کرد: دانش علوم اجتماعی برای حذف این 
اختالف های تبعیض آمیز تالش می کند. تا ما 
در دانشکده های مختلف برای راه حل های 
این تبعیض ها گفت وگو نکنیم به گفتمان در 

جامعه تبدیل نمی شود.

درنشست » ایده نهاد علم برای کاهش نابرابری در جامعه ایران« مطرح شد 

تبعیض ناشی از اختالف در توزیع است حجتاالسالموالمسلمینهدایتنیا:
الیحه رفع خشونت از زنان 
حقوقی کردن اخالق است

حجت االسالم  مفتاح: 
فرج اهلل  والمســلمین 
هدایت نیا، استاد حوزه 
هیئت  عضو  و  علمیه 
پژوهشــگاه  علمــی 

فرهنگ و اندیشه اسالمی در سومین نشست 
از سلسله نشست های آسیب شناسی مسائل 
اجتماعی زنان و خانواده با عنوان »بررســی 
الیحه رفع خشونت از زنان« گفت: این الیحه 
هیچ مفهوم شناسی ندارد؛ یعنی کلماتی مانند 
تأمین امنیت، کرامت، خشونت... در آن تعریف 
نشده اســت.وی افزود: تنها در ماده دوم این 
الیحه بیان شده هر رفتاری که موجب آسیب 
یا ضرر به جسم، روان یا شخصیت و حقوق و 
آزادی های قانونی زن شود، رسیدگی می شود 
که این تعریف هم صرفــاً مرتبط با جرایم و 

بحث خشونت است.
حجت االسالم والمسلمین هدایت نیا با بیان 
اینکه مداخالت حداکثری در مسائل خانواده از 
اشکاالت این الیحه است، افزود: اگر این رویه 
تداوم یابد، شاید 10 سال دیگر دولت بگوید 
دوربین هم در خانواده بگذاریم تا جرم انگاری 
کنیم؛ این کار حقوقی کردن اخالق اســت. 
الیحه هدف خود را تأمین امنیت زن می داند، 

اما خانواده را از بین می برد.
وی با بیــان اینکه حقوق، ظرفیت محدودی 
دارد، افزود: راه درست رفع مشکالت، گسترش 
اخالق و آموزش اســت؛ دختر باید در ازدواج 
به فردی بله بگوید که سالمت اخالقی داشته 
باشد و اگر فردی، ســالمت اخالقی و روانی 
نداشــت، باید او را به نظام سالمت بفرستیم، 
نه به زندان، زیرا زندان رفتن شوهر، هم او را 
جســور کرده و حس انتقام را در وی تشدید 
خواهد کرد. این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه 
الیحه بر پیشگیری کیفری حساب زیادی باز 
کرده است، گفت: این الیحه به شدت فردگرا 
شــده و برای تأمین امنیت زن، خانواده گریز 
و خانواده ستیز شده است، در حالی که همه 
قوانین باید منجر به استحکام خانواده شوند، 
بنابراین باید راه هایــی بیابیم که امنیت هر 
زن در پرتــو گفتمان خانواده تأمین شــود.

خبر

برخی مردم از 
محاکمه سلطان 
سکه خوشحال 
می شوند اما 
خودشان هم به 
اندازه توانشان دالر 
و سکه می خرند 

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی غذای 
ماهی رشددانه شهرکرد شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 3616 و شناسه ملی 
    10340070581

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,05,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
محل ش��رکت در واحد ثبتی شهرکرد به آدرس 
استان چهارمحال وبختیاری ، شهرستان شهرکرد 
، بخش فرخ ش��هر ، ش��هر فرخ شهر، محله داالن 
سبز ، جاده ش��هرکرد-اصفهان ، کوچه ))چهار(( 
، کوچه ))فرعی س��وم(( ، پ��اک 0 ، طبقه همکف 
کد پس��تی 8831773973 تغیی��ر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرکرد )694733(

9ع
81
16
34

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنایع چوبی آستان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10965 و شناسه ملی 10380266760    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,15 وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 1398,07,04 در 
خصوص افزایش س��رمایه ش��رکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین س��ند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و 
انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 56500000000 ریال 
از حس��اب بدهی ش��رکت کس��ر گردیده و به حساب س��رمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساس��نامه به شرح ذیل اصاح                   
می گردد : ماده 5 اصاحی : س��رمایه ش��رکت مبلغ 86500000000 ریال منقس��م به 865000 س��هم 100000 ریالی با نام می باشد که 

تمامًا پرداخت گردیده است
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )694965(

9ع
81
16
44

آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه 
دو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22899 

و شناسه ملی 10380383699    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 

مورخ 1398,02,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1 - مؤسسه حسابرس��ی کارآمد حساب ایرانیان به 
شناس��ه ملی 10103907200 به عنوان بازرس اصلی 
و مؤسسه حسابرسی آگاهان ارقام خبره به شناسه 
ملی 14006644439 به عن��وان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 2- روزنام��ه قدس جهت نش��رآگهی های ش��رکت 
برای مدت یکسال انتخاب شد . 3 - صورتهای مالی 

سال مالی منتهی به 97,12,29 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )694976(

9ع
81
16
45

آگهی تغییرات شرکت برق آسای کیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23625 و شناسه ملی 10380390726    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,02,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : مژگان نوعی 
خبازان کد ملی 0941520315 بس��مت بازرس اصلی و س��میرا عس��گری کد ملی 0690188951 بسمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند . روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های انتخاب شد. احسان 
جواهری کدملی 0919357245 و محمد جواهری کدملی 0919274102 و حسین تیموری کدملی 0935438238 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )694980(

9ع
81
16
54

 آگهی تغییرات شرکت برق آسای کیش شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 23625 و شناسه 

ملی 10380390726    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1398,02,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : احسان 
جواهری کدملی 0919357245 به س��مت مدیر 
عامل و رئی��س هیئت مدی��ره و محمد جواهری 
کدمل��ی 0919274102 ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت 
مدیره و حسین تیموری کدملی 0935438238 
به س��مت نای��ب رئیس هیئ��ت مدی��ره انتخاب 
و                                                                                 رس��می  اس��ناد  و  اوراق  کلی��ه  گردیدن��د. 
تعه��د آور و بانک��ی با امضاء منف��رد مدیر عامل 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )694994(

9ع
81
16
56

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی 
سهی مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

8080 و شناسه ملی 10380238641    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
م��ورخ   5808 ش��ماره  نام��ه  و   1398,08,22
1398,08,23 انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل 
بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد به 
آدرس مش��هد - می��دان تق��ی آب��اد – مجتم��ع 
مسکونی زیست خاور – طبقه چهارم – واحد 406 
کد پس��تی 9174656384 تغیی��ر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 

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

غیرتجاری مشهد )694998(

9ع
81
16
57

 آگهی تغییرات شرکت داروسازی ثامن شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 3326 و شناسه 

ملی 10380192267    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1398,04,29 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخاذ ش��د : 1 - موسسه حسابرسی مفید راهبر 
بعنوان بازرس ش��رکت برای س��ال مالی منتهی 
ب��ه 1398,12,29 انتخاب ش��د -2 صورتهای مالی 
منتهی ب��ه 1397,12,29به تصویب رس��ید . -3 
روزنامه ق��دس بعنوان روزنامه کثیراالنتش��ار 
جهت درج آگهی های ش��رکت برای س��ال 1398 

انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )695017(

9ع
81
16
58

س��ند کمپانی خ��ودروی پژو 405 م��دل 1395 رنگ 
نقره ای متالیک به ش��ماره انتظامی 593و28 ایران 
42 ش��ماره موتور 124K0827578 و ش��ماره شاسی 
NAAM11VE7GR662391 ب��ه مالکی��ت جواد نصیر 
زیدانل��و مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد. 

/ع
98
11
67
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزوسند کمپانی خودرو رانا  TU5 مدل 95به 
رنگ س��فید روغنی  به ش��ماره انتظام��ی347/77 
163B0233244 وش��ماره  موت��ور   بش��ماره  ص83 
شاس��ی  NAAU01FE3GT136070 متعل��ق به آقای 
امی��ر محمدی آقاباقر مفقود وازدرجه اعتبارس��اقط 

می گردد 

/ع
98
11
69
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش��مند ب��ه ش��ماره 2944005 خ��ودرو بنز 
ت��ک م��دل 61 ب��ه ن��ام فردین بداغ��ی آراس��ته به 
ش��ماره انتظام��ی 61ع 633 ای��ران 18 ب��ه ش��ماره 
شاسی14953011 و شماره موتور 10076231 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

/ع
98
11
70
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش��مند ب��ه ش��ماره 2944005 خ��ودرو بنز 
ت��ک م��دل 61 ب��ه ن��ام فردین بداغ��ی آراس��ته به 
ش��ماره انتظام��ی 61ع 633 ای��ران 18 ب��ه ش��ماره 
شاسی14953011 و شماره موتور 10076231 مفقود 

گردیده و از درج اعتبار ساقط میباشد.

/ع
98
11
67
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و مدارک کمپانی اسناد رسمی دفتر خانه 
پ��ژو جی ال ایکس مدل 89 رنگ نقره ای متالیک به 
شماره پاک 14ص928ایران 18 به نام بهرام سبزئی 
به ش��ماره موتور  12489135327 و ش��ماره شاسی 
از  و  گردی��ده  مفق��ود    NAAM11CA4AK629905

درجه اعتبار ساقط می باشد.

/ع
98
11
70
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خودروی 206 مدل 1390 رنگ س��فید 
روغن��ی به ش��ماره انتظام��ی 748ب75 ایران 58 
15590001821 و ش��ماره شاس��ی  ش��ماره موت��ور 
NAAP41FD4CJ605036 ب��ه مالکی��ت علی ذاکری 
ف��رد مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار س��اقط 

می باشد. 

/ع
98
11
66
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
17
04

 س��ند کمپانی برگ سبز نیم یدک کانیتنربر سیستم 
ماموت مدل 1390 رنگ آبی روغنی و ش��ماره شاسی 
انتظام��ی                 ش��ماره  ب��ه   NACTKT353B1022675
875 ع 81 ای��ران 32 به مالکیت محمود طیبی کریم 
آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ
برگ س��بز خودرو س��واری پژو م��دل1392 به رنگ 
س��فید روغنی ب��ه ش��ماره انتظام��ی79 – 283ق52 
وبه ش��ماره موتور 124K 0200842 وش��ماره شاسی 
NAAN21CA5DH 694118 مفقود گردیده وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.)قزوین(

/ع
98
11
67
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
70
0

برگ سبز و کارت موتور سیکلت پیشتاز مدل 1393 
رنگ مش��کی  ش��ماره موت��ور 0124NEG411780 و 
ش��ماره شاس��ی NEG***125A9301917 به ش��ماره 
انتظامی 31925 ای��ران 772 به مالکیت عبدالوهاب 
عطائ��ی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خ��ودروی س��واری پرای��د صب��ا م��دل 
1386 رن��گ مش��کی متالی��ک ب��ه ش��ماره انتظام��ی

12 ای��ران 474 ل 26  ش��ماره موت��ور 2113761 و 
شماره شاس��ی s1412286600164 به مالکیت  جواد 
دادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
11
71
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم 

شرکت تعاونی مسکن مهر 116 مشهد
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت دوم  

شرکت تعاونی مسکن مهر 116 مشهد ساعت11
روز پنجش��نبه  م��ورخ 98/10/19در ت��االر ع��دل در 
میدان اما م خمینی تش��کیل می گ��ردد از کلیه اعضا 
محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داشتن کارت 
ملی جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دس��تور 

جلسه حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :

1 - افزایش تسهیات بانکی 
تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور 
میس��ر نباش��د می توانند حق رای خ��ود راه به موجب 
وکالتنامه به عضودیگر یا نماینده تام االختیار واگذار 
نمای��د .در این ص��ورت هر عضو عاوه ب��ر رای خود تا 
3رای با وکالت و غی��ر عضو فقط یک رای با وکالت می 
تواند داش��ته باش��د عضو متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایست به همراه نماینده خود تا یک هفته پس از 
این آگهی  به نش��انی دفتر شرک قاسم آباد شریعتی 
44 پ��اک 10 طبق��ه دوم از س��اعت 9 ال��ی 12 با همراه 
داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور برگه ورود 

به مجمع حضور یابند.
هیئت مدیره مسکن مهر 116

9ع
81
16
86

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده نوبت اول  

شرکت تعاونی مسکن مهر 116 مشهد
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت اول 

شرکت تعاونی مسکن مهر 116 مشهد ساعت11
روز جمع��ه م��ورخ 10/06/ 98 در تاالر عدل در میدان 
اما م خمینی تش��کیل می گردد از کلی��ه اعضا محترم 
تعاون��ی دعوت می ش��ود با همراه داش��تن کارت ملی 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه 

حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :

1 - افزایش تسهیات بانکی 
تذک��ر: 1- در صورت��ی ک��ه حض��ور عضوی در جلس��ه 
مذکور میس��ر نباش��د می توانند ح��ق رای خود راه به 
موج��ب وکالتنامه به عضودیگر یا نماینده تام االختیار 
واگ��ذار نماید .در این صورت هر عض��و عاوه بر رای 
خ��ود تا 3رای ب��ا وکالت و غی��ر عضو فقط ی��ک رای با 
وکالت می تواند داش��ته باش��د عض��و متقاضی اعطای 
نمایندگ��ی م��ی بایس��ت ب��ه هم��راه نماینده خ��ود تا 
ی��ک هفته پس از این آگهی  به نش��انی دفتر ش��رک 
قاس��م آباد ش��ریعتی 44 پاک 10 طبقه دوم از ساعت                                                                  
9 الی 12 با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر جهت 

صدور برگه ورود به مجمع حضور یابند.
هیئت مدیره مسکن مهر 116

9ع
81
16
87

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت  آینده سازان نادر )سهامی خاص (

به شماره ثبت 30346
دعوت  فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
مورخه   العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  میشود 
شرکت  قانونی  محل  در    17 ساعت  در    1398/10/07
واقع در مشهد , بلوار ابوطالب , ابوطالب 32 , گلبرگ 6 

, پاک 19  حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
 1- انحال شرکت

هیئت مدیره

/ع
98
11
66
5

برگ س��بز و مدارک کمپانی اسناد رسمی دفتر خانه  
پیکان وانت تیپ HV 1600  مدل 89 س��فید ش��یری 
روغنی  به ش��ماره پاک 22ص992ای��ران 18 به نام 
به��رام س��بزئی به ش��ماره موت��ور 11489017200  و 
ش��ماره شاس��ی NAAA46AA9AG122267 مفق��ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

/ع
98
11
70
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل پروانه حمل شکاری ساچمه زنی یک لول  
ته پر به ش��ماره س��ریال  ۱۹۶۵۵۲۰ تاریخ 
۷/۲۹/ ۹۳ متعل��ق ب��ه آقای کری��م تیموری 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

/ع
98
11
70
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
39
5

آگهی مناقصه )نوبت دوم(
شهرداری کاشمر در نظر دارد نسبت به واگذاری حفظ، نگهداری و انجام امورات فضای 

سبز در قالب پیمان )ب( از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
شرایط مناقصه:

1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان
2- دریافت اسناد: از مورخه 98/9/24 لغایت 98/10/3

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز چهار شنبه مورخه 98/10/4

7- محل دریافت اس��ناد مناقصه و کسب اطاعات بیش��تر، امور حقوقی و قراردادهای 
شهرداری با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
 روابط عمومی شهرداری کاشمر



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

برای پاک شدن قلب، سحرها استغفار کنید   شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان در جلسه درس اخالق خود گفت: بر اساس فرمایش ائمه معصومین)ع( قلب، مرکز فهم انسان است که هر چه معرفت 
الهی در آن ریخته شود گسترده تر می شود؛ اما قلب مادی این گونه نیست. انسان برای پرواز به معراج الهی باید قلبی سبک و پاک از گناه داشته باشد. به میزان درست بودن عقاید باید اخالق انسان هم خوب باشد؛ 

عقاید درست، اخالق نیک، نبود رذایل اخالقی نظیر بخل، تکبر، حسد و انجام واجباتی نظیر نماز و روزه مستحبی در تطهیر قلب بسیار اثر دارد؛ برای پاک شدن قلب خود سحرها بسیار استغفار کنید.

 نخستین همایش فعاالن عرصه هیئت 
شهرستان های خراسان رضوی در مشهد برگزار شد

شبکه سازی، راه حل پیروزی در عرصه فرهنگی
 معارف / محســن فاطمی نژاد  
نخستین همایش فعاالن عرصه هیئت 
شهرستان های خراسان رضوی با سه 
و  توانمندسازی  شناســایی،  رویکرد 
شبکه ســازی هیئت های مذهبی در 
سالن همایش های مرکز نمایشگاه ها 
قــدس  آســتان  همایش هــای  و 
رضوی برگزار شــد. در این همایش، 

حجت االسالم مرتضی وافی با تأکید بر ضرورت شبکه سازی هیئت های مذهبی عنوان 
کرد: بررسی تاریخ هیئت های مذهبی در مشهد، ما را متوجه ظرفیت  و جایگاه ویژه 
هیئت خواهد کرد. امروزه با همه گستردگی سازمان های مردم نهاد و احزاب و مجامع، 

هنوز باالترین ظرفیت مربوط به هیئت های مذهبی است. 

 تعهد، توجه به ظرفیت ها و همنوایی، سه عنصر الزم در آوردگاه فرهنگی
عضو شــورای راهبری جامعه ایمانی مشعر با اشــاره به اینکه استادان ارتباطات بر 
تأثیرگذاری منبر خطیبان و مداحان به عنوان یکی از رسانه های مهم در کشور تأکید 
می کنند و آن را حذف نشدنی می دانند، افزود: ما در جریان هیئت داری هیچ راهی جز 
شبکه سازی و کار تشکیالتی نداریم در غیر این صورت باید منتظر شکست در عرصه 
جنگ فرهنگی و رسانه ای باشیم. امام سجاد)ع( در صحیفه دعایی با عنوان »دعا در 
جهت دفع کید دشمنان« دارند که مطالعه آن می تواند ما را با ویژگی های دشمن بهتر 
آشنا کند. امام در این دعا دشمن را کسی می دانند که لحظه ای از مکر و توطئه غفلت 
نمی کند.وی ادامه داد: حال اگر سؤال شود در این آوردگاه ما چه باید انجام دهیم، به 
نظر همواره باید سه نکته را مدنظر قرار دهیم؛ اول اینکه تعهد ظاهری داشته باشیم، 
یعنی نمی شــود دور هم جمع شده ولی نسبت به مجموعه تعهدی نداشته باشیم. 
دومین خصلت، استفاده از ظرفیت های هیئت هاست. مدیران هیئت های مذهبی نباید 
خود را محدود به جمع مشخصی کنند؛ باید سعی نمایند با اضافه کردن افراد بیشتر 
به حوزه مسئولیت، الیه های جدید و متنوع تری را به هیئت های مذهبی اضافه کنند. 
سومین نکته همنوایی است. همنوایی یعنی هر چند هفته یک بار خادمان هیئت دور 
هم جمع شوند و نسبت به مسائل مختلف و مشکالت هم افزایی کنند.حجت االسالم 
وافی اضافه کرد: در مراحل بعد و پس از شکل گیری این سه شاخصه باید چند اتفاق 
بیفتد که در نخســتین آن ها تعهد ظاهری باید به اخالص تشکیالتی تبدیل شود 
که خود عبادت اســت. اخالص تشکیالتی سبب می شود انسان نسبت به سنگینی 
مسئولیت ها دچار فرسودگی و سایش نشود.  در مرحله بعد، همنوایی باید به هم رأیی 
مبدل شود؛ به این معنا که ارتباطات، کسب و زندگی ها باید به همدیگر پیوند بخورد. 
در آخرین مرحله نیز نباید به استفاده از استعدادها و ظرفیت  ها کفایت کرد، بلکه باید 

به سمت کشف و تربیت استعداد ها و کادرسازی مبادرت ورزید. 

 شور و شعور باید به عزم اجتماعی تبدیل شود
عضو شورای راهبری جامعه ایمانی مشعر با بیان اینکه اگر فرایندی که به آن اشاره 
شد شکل نگیرد، پس از گذشت چندین سال از فعالیت هیئت در یک محله، خواهیم 
دید فعالیت  ما و حرکت محله به دو سوی متفاوت بوده، عنوان کرد: نخستین ضلع یک 
هیئت عطف است. عطف، عاطفه و احساس مهم ترین وجه یک هیئت است؛ بنابراین 
نباید به هیچ وجه اجازه دهیم رویکردهای روشنفکرانه اشک و روضه را از جلسات ما 
بگیرد. اشکی که عالمه جعفری از آن به عنوان چیزی یاد می کند که می تواند برنامه 
و فکر انسان را در لحظه عوض کند. ضلع دوم بحث عقالنیت است؛ چرا که محدود 
کردن هیئت به احســاس نیز از اساس اشتباه است. سومین ضلع در کنار مسئله 
شور و شــعور که کمتر به آن پرداخته می شود، عزم است؛ عزم یعنی تأثیرگذاری 
اجتماعی که نمود آن تنها در ظرف خدمات اجتماعی، باال بردن حساســیت های 
دینی و اجتماعی و مطالبه گری اســت. فعالیت ها و رویکرد ما در هیئت در نهایت 
باید به عزم و تصمیم منجر شــود. هیئتی که منجر به تصمیم نشود باید برگردد 
و به بازنگری شــور و شــعور خود بپردازد. در اوضاع فرهنگی و اجتماعی امروز اگر 
هیئت ها تأثیرگذار نباشند یعنی این چند هزار هیئت هنوز شبکه ای عمل نمی کنند.

هیئت

خبر

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  دیر 
زمانی نیســت که طرز تلقی هــا، ارزش ها، 
شیوه های رفتار، حالت ها و سلیقه های افراد، 
واژه  »سبک زندگی« را برای توصیف شرایط 
زندگی به ادبیات ما اضافه کرده است؛ اما از 
 )Lifestyle( آنجا که سبک زندگی غربی
بر اســاس مبانی، رهیافت هــا و نظام های 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی غرب شکل 
گرفته، پس تجویز نســخه  وارداتی آن برای 
ما جز تشبه به غرب فایده و عایدی دیگری 
نخواهد داشــت؛ این در حالی است که دین 
اسالم، سبکی از زندگی بر اساس آموزه  های 
رفتارساز و حیات بخش اســالم با تعاریفی 
متفاوت برای جامعه، فرهنگ، اقتصاد و سبک 
زندگی بر پایه ایمان ارائه کرده اســت. برای 
توضیح بیشتر درباره سبک زندگی اسالمی و 
دینی با دکتر امیر سلمانی رحیمی، پژوهشگر 
بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس 

رضوی به گفت وگو پرداختیم.

فطرت و حقیقت وجود انسان
 ساحت های سبک زندگی دینی

دکتر سلمانی رحیمی درباره مفهوم سبک 
زندگــی دینی می گوید: ســبک زندگی یا 
مجموعــه ای از رفتارهای مــا که مبتنی بر 
سلیقه هستند، اگر بر اساس ارزش های دینی 
و شــکل گرفته از باورها و اعتقادات باشند 
تبدیل به ســبک زندگی دینی می شوند و 
بهتر است از اصطالح سبک زندگی اسالمی 
اســتفاده کنیم تا گویاتــر و جنبه تبلیغی 

و ترویجی آن بیشــتر باشــد. او با اشاره به 
ســاحت  ها و عرصه هایی که سبک زندگی 
اســالمی در برمی گیرد، توضیح می دهد: با 
توجه به اینکه اســالم دینی جامع و برآمده 
از فطرت اســت، هر آنچه به فطرت انسان و 
حقیقت وجود او مربوط می شود، خیر و کمال 
او را دربرگیرد یا شر و نقصی را از او دور کند، 
ساحت های ســبک زندگی  هستند؛ یعنی 
عرصه هایی که اسالم درباره آن ها اظهارنظر 
کــرده و ما باید زندگی خود را بر مبنای آن 

پیاده کنیم.
پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی اضافــه می کند: اگر برخوردار 
از فطرت ســالمی باشیم که گرفتار انحراف 
و بداندیشــی نشده باشد و به تعبیر درست، 
عقل سلیم داشته باشیم، می توانیم بگوییم 
تمام عرصه هایی که فطرت ما حکم می کند و 

دین درباره آن اظهارنظر کرده و آن را واجب، 
مستحب، مکروه یا حرام دانسته ساحت هایی 
هستند که به سبک زندگی مربوط می شوند 
و خاســتگاه سلیقه ای که با آن زندگی خود 
را اداره می کنیــم، فطــرت، عقل ســلیم و 
آموزه هایی است که به دست ما رسیده است. 

عواقب رفتارهای غلط را تبیین کنیم
دکتر سلمانی رحیمی به شرایط تحقق سبک 
زندگی اســالمی در دنیای حاضر نیز اشاره 
کرده و توضیــح می دهد: عصر جدید، عصر 
ارتباطات، گرایش بــه مادیگری، کامیابی و 
لذت جویی، فراهم بودن امکانات و شکوفایی 
علــم اســت. در عصر حاضر شــاخصه ها و 
مالک هایی وجود دارد که ســبب می شود 
از سبک زندگی اسالمی و دینی دور شویم 
و بهتریــن و اثرگذارتریــن راه مقابله با آن 

آشنایی و نقد است. او تصریح می کند: باید به 
عنوان فردی که به باورهایی در اسالم دست 
یافته ایم، وقتی مشــاهده می کنیم اتفاقات 
و رفتارهایی در جامعه شــکل می گیرد که 
خالف هنجار دینی و فطرت بشری هستند، 
تبیین کنیم جوامعی که این سبک از زندگی 
یعنی دوری از فطرت، لذت جویی و ترجیح 
خــود بر دیگران را ترویج داده و به آن عمل 
می کنند برای خــود و دیگران چه عواقبی 

داشته اند. تبیین، معرفی و نقد 
اگر توأمان به افراد عرضه شود، 
می تواند به کمک فطرت آمده 
و اشــکاالت آن را درک کنند.

این پژوهشگر اصلی ترین مانع 
تحقق سبک زندگی دینی را 
غفلت و دوری از تفکر دانسته و 

می گوید: اصوالً هر جا زمینه 
اندیشیدن از بین برود، دچار 
این  و  پریشانی می شــویم 
مانع تحقق ســبک زندگی 
اسالمی و دینی می شود. اگر 
بتوانیم به نسل جوان خود 
بگوییم که برای تشــخیص 
فرد  اســالم،  حقیقت دین 
مالک نیست و باید ارزش ها 
شناســایی شود گام مهمی 
برداشته ایم؛ امیرالمؤمنین)ع( 

می فرماید: »إِنَّ الَحقَّ ال یعَرُف بِالرَِّجاِل؛ اِعِرِف 
، تَعِرف أهلَُه« یعنی حق را بشــناس تا  الَحقَّ

اهل آن را بشناسی.

دکتر سلمانی رحیمی در گفت وگو با قدس تبیین کرد

غفلت ، مهم ترین مانع تحقق سبک زندگی دینی

هر جا زمینه 
اندیشیدن از 

بین برود، دچار 
پریشانی می شویم 

و این مانع تحقق 
سبک زندگی 

اسالمی می شود

بــــــرش

هفتاد و پنجمین فصلنامه 
اقتصاد اسالمی منتشر شد

پنجمیــن فصلنامه علمی  و  مهر: هفتاد 
اقتصاد اسالمی به سردبیری حجت االسالم 
سیدحسین میرمعزی  و به همت پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسالمی منتشر شد. در 
این شــماره مقاالت زیر منتشر شده است: 
»کارایی روش شهید صدر در کشف نظریه 
اسالمی عدالت اقتصادی« نوشته سیدحسین 
میرمعزی و محمدتقی نظریان مفید، »رابطه 
بین مصرف گرایی و سرمایه فرهنگی با تأکید 
بر ارزش های دینی« اثر مرضیه شریفی نژاد 
و اصغر میرفــردی، »مفهوم فقر اقتصادی و 
تبیین راهــکار زکات در رفــع آن« تألیف 
محمدمهدی عسکری و احمد محمدی پور، 
»برآورد میــزان تأثیر خمــس و زکات بر 
منحنی لورنز و ضریب جینی« نوشته مرتضی 
حسن شاهی، »بررســی عوامل تأثیرگذار بر 
ریســک اعتباری در بانک های اسالمی« اثر 
محمد ندیری، سیدعباس موسویان و جالل 
نادری، »اقتضائات شرعی ضمانت سپرده ها 
در بانکداری ایران مبتنــی بر فقه امامیه« 
تألیف محمدامین صلواتیان، محمد طالبی 

و حسین حسن زاده سروستانی و...

انتشارکتاب »بررسی تحلیلی 
روایات نشانه های ظهور« 

معارف: کتاب »بررســی تحلیلــی روایات 
نشانه های ظهور« به قلم خدامراد سلیمیان 
و از ســوی پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 
اسالمی منتشر شد. در چکیده این پژوهش 
آمده است:روشــن است سخنان پیشوایان 
معصوم)ع( در جایگاه استوارترین تکیه گاه 
برای باورهای دینی پــس از آیات قرآن در 
این باره پــرده از پدیده هایی بر می دارد که 
در آخرالزمان و در پیوند با ظهور و قیام امام 
مهدی، رخ خواهد داد و البته برخی از این 
سخنان در گذر زمان تا امروز دگرگونی هایی 
مانند نقل به معنا، تقطیع، تصحیف و حتی 
جعل و تحریف را پشت سر گذاشته که این 
خود دستاویزی برای مخالفان و دشمنان در 
القای شبهه در این زمینه شده و آسیب ها 

و تشویش هایی را نیز در پی داشته است«.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

برای نهادینه کردن بندگی خدا در خود چه کنیم؟
اخالق

رسا: آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار در جلسه درس اخالق 
خود با بیان اینکه برای ارتقا و نهادینه کردن بندگی در خود باید 
سه رکن مهم را رعایت کنیم، گفت: رکن نخست این است که 
انسان از لحاظ عقل نظری و استداللی باید خود را قانع و خاضع 
کند که حتماً بنده خدا باشد. وی با بیان اینکه رکن دوم این است 

که پس از قانع شــدن نفس باید در مقام عمل، به اموری توجه 
داشته باشد، اظهار کرد: نفس باید به اعمال و اموری عادت پیدا 

کند و به آن ها التزام داشته باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: رکن سوم این 
است که انسان موانع بندگی را بشناسد و درصدد رفع آن برآید؛ 

انسان برای رسیدن به ســعادت راهی جز گوش دادن به اوامر 
الهی ندارد. متأســفانه امروزه با توجه به رشد رسانه ها و آسان 
شدن رسیدن هر حرفی به هر کسی، جوانان عزیز ما در معرض 
ســخنان نامربوط و نادرست و انحراف هستند؛ راه این است که 

باید با استدالل و برهان، نفوس جوانان را قانع کرد. 

         برای راه اندازی شهرداری منطقه چهار حتی یک نیروی جدید نگرفتیم و نیرو ها به نسبت در مناطق چهار گانه شهرداری تقسیم شده اند.

اندازی  راه  برای  گفت:  شهردارزنجان 
نیروی  یک  حتی  چهار  منطقه  شهرداری 
جدید نگرفتیم و نیرو ها به نسبت در مناطق 

چهار گانه شهرداری تقسیم شده اند.
زنجان-خبرنگارقدس:

در  زنجان   شهردار  معصومی  اهلل  مسیح 
چهار  منطقه  کار  به  آغاز  و  افتتاح  آیین 
شهرداری  زنجان گفت: شهرداری زنجان 
شروع                از  و  داشت  منطقه  سه  ابتدا  از 
به کار متوجه شدیم که منطقه سه مجوز 

رسمی از وزارت کشور ندارد
انجام  های  پیگیری  با  کرد:  اظهار  معصومی 
شده در نهایت پنج ماه پیش از وزارت کشور 

مجوز  دو منطقه را گرفتیم.
 وی با بیان اینکه آغاز به کار شهرداری منطقه 
نظارت  با  ریزتر  بندی   جمع  به  نیاز  چهار 
تقسیم  با  باید   افزود:  دارد  وجود  بیشتری 
در شرح خدمات   بهتر  نظارت  و  بندی حوزه 

اقدام به منطقه بندی صورت گیرد.
سخت  اقدام  اینکه  به  اشاره  با  شهردار 
شهرداری اخذ مصوبه برای منطقه چهار  نبود 
ادامه داد: با  راه اندازی منطقه باید تمام پالک 

ها،جمعیت و... تقسیم بر چهار می شد.
طی   شهرداری  اینکه  بر  تاکید  با  معصومی 
بیست سال گذشته  نتوانسته  یک ساختمان 
به تملکات خود اضافه کند یاد آور شد: یک 
و  نگرفتم  چهار  منطقه  تشکیل  در  نیرو  نفر 
گانه  چهار  مناطق  در  نسبت  به  نیز  ها  نیرو 

شهرداری تقسیم شده است.
وی با اذعان به اینکه دوسه ماهی است که کار 
ما در پادگان تعطیل شده است ازامیر حمدی 
پیمانکار  آینده   هفته  ابتدای  از  تا  خواست 
پروژه در  مجموعه پادگان حضور پیدا کنند 

وادامه کار را از سر بگیرند.
با  ادامه  در  نیز  شهر  شورای  رئیس  حمیدی 
جمعیت  بحث  بندی  منطقه  در  اینکه   بیان 

مطرح می شود گفت: در تقسیم بندی گذشته  
و  مدیریت  بین  تناسبی  هیچ  بندی  ومنطقه 
بایگانی  برای  حتی  و  نداشت  وجود  مناطق 

مشکل داشتیم.
منطقه  چهار  منطقه  اینکه   به  اشاره  با  وی 
و سازاست،از شهردار  از جهت ساخت  بکری 
را در  منطقه چهار خواست:سیستم هوشمند 
منطقه فعال  واز ورود شاعبه  گرایی در این 
را  گرایی  تخصص  و  کنند  جلوگیری  منطقه 

مبنای کار خود قرار دهند.
امیر داود حمدی فرمانده تیپ ۲۱۶ مستقل 
درخواست  به  نیزدرواکنش  زنجان  زرهی 
شهردار در خصوص اجازه ادامه کار در پادگان  
با تاکید بر اینکه قصد ما این نیست که جلو 
کار را بگیریم خاطر نشان ساخت:هر جا مدیر 
باشیم حافظ سازمان خودمان هستیم و   باید 
در این خصوص سیاست برد برد حاکم باشد.

که  نیست  درست  داد:این  ادامه  امیر حمدی 

خیابان باز شود و دست ما در حنا بماند،بنابراین  
قبال مکاتبات اداری انجام نشده بود. 

اقدام  گونه  هر  یا  و  کرد:بازگشایی  تاکید  وی 
در پادگان باید با  دستور رهبری صورت گیرد  

وهمه  کارها باید از باال انجام شود.
سخنگوی شورای اسالمی شهر زنجان ضمن 
برای  شهری  مدیریت  گفت:  روز  این  تبریک 
باید  مردم  به  خدمات دهی  تقسیم بندی 
به حوزه های  مردم  و دسترسی  تسهیل شود 

مدیریتی چهارگانه  فراهم شود.
در  ارتش  زحمات  از  تقدیر  با  خدایی  سجاد 
بحث  افزود:  پادگان  بازگشایی  با  همکاری 
و  است  همکاری  و  مودت  پادگان  بازگشایی 
قطعا بحث های مدیریتی به گونه ای است که 
همه مدیران به دنبال کارنامه خوبی در زمان 
زمانی  اینها  همه  اما  هستند،  خود  مدیریتی 
کرده  خدمت  مردم  برای  که  می شود  محقق 

باشیم.

شهرداری منطقه چهار زنجان آغاز به کار کرد
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 بنگاه داری بانک ها
 با خرید و فروش اوراق

اوراق قرضــه همان ابزار سیاســت پولی برای 
اجرای عملیات بازار باز است که دولت ها هرگاه 
می خواهنــد نقدینگی را کم کننــد اقدام به 
بازخرید اوراق می کنند و هنگام سیاست گذاری 
برای افزایش حجم پول؛ اقدام به فروش اوراق 
قرضه جدید می کننــد؛ بنابراین با این روش 

نقدینگی در جامعه کم یا زیاد می شود.
اوراق قرضه به دلیل مســائل شرعی که بر آن 
مترتب اســت از جهاتی مسئله زاســت؛ اوراق 
قرضه بیشتر توســط دولت های اروپایی چاپ 
می شود؛ چرا که زمان سررسید آن طوالنی تر 
اســت یعنی عمالً بازخریدی بــرای آن تصور 
نمی شود؛ این اوراق در بازار اوراق بهادار خرید و 
فروش می شوند تا دولت درآمدی را در انتهای 
انتشار به اوراق به صورت مرتب پرداخت کند، 
لذا در این روش دولت به نسل های خیلی دور 

بدهکار می شود. 
حجم اوراقی که در ایران فروخته می شود به آن 
میزان نیست که بتواند به عنوان اوراق مشارکت 
در عملیات بازار بــاز ایفای نقش کند؛ با آنکه 
به گفته رئیس بانک مرکزی این عملیات عین 
بازار باز یا بازار آزاد است و چون زمان سررسید 
دارد و می تواند به عنوان اوراق شرعی عمل کند 
مشکل شــرعی ندارند؛ چرا که زمان بازخرید 
مشخص اســت و اینکه فعالً علی الحساب هم 
ســودی به آن تعلق می گیرد که ثابت نیست. 
مســئله ای که در اوراق قرضه منجر به ایجاد 
مشکل شرعی می شود آن است که نرخ سود 
یعنی میزان مبلغ سود متعلقه مشخص است 
اما در اوراق مشــارکت سود علی الحساب 18 
درصد پرداخت می شــود تا در زمان بازخرید 
سود 2 درصدی هم به ازای هر سال به آخرین 

نفر دارنده اوراق پرداخت می شود.
اینکه آیا اوراق مشارکت می تواند در بازار سهام 
خرید و فروش شود را باید در فعالیت بانک ها 
در خریــد و فروش اوراق تأییــد کرد؛ اما باید 
مشخص شــود که بانک ها تا چه میزان اوراق 
مشارکت را به مردم عرضه می کنند و چه میزان 
توسط خود بانک خریداری می شود؟ حال این 
پرسش مطرح می شود اوراقی که در مدت نیم 
ساعت تمام می شود آیا خود بانک ها خریداران 
آن نیستند؟ چراکه بانک ها به جای پرداخت وام 
به مردم با خرید اوراق مشارکت و دریافت سود 
مشخصی از دولت و انتقال اوراق به کارمندان 
خود در این مسیر حضوری جدی داشتند، لذا 
ورود بانک ها به عرصه خرید و فروش اوراق به 
خصوص در عرضه اولیه چون عین بنگاه داری 
است باید کاهش و حذف شود؛ از سویی زمان 
سه ساله بازخرید دولت باید طوالنی تر شود تا 
بدهی ها به دوره ای دورتر انتقال داده شود تا آن 
زمان دولت بتواند سرمایه هایی را برای تأمین 
نیازهای ســرمایه گذاری در زیرســاخت های 
تولیدی و اقتصادی کشــور فراهم آورد؛ قطعاً 
فروش اوراق از این جنبه قابل تأیید خواهد بود.

کارگران برای »دوران بازسازی 
خط تولید« بیمه بیکاری 

دریافت می کنند
مهر: مدیرکل حمایت از پایداری مشــاغل با 
اقتصادی  بنگاه های  اینکه کارفرمایــان  بیان 
متقاضی اصالح ساختار، باید طرح را به تصویب 
وزارتخانه ذی ربط برسانند، از پرداخت بیمه 
بیکاری به کارکنــان در این دوران خبر داد.
کریم یاوری گفت: کارفرمایانی که بخواهند 
نســبت به هر گونه تغییر یا بازســازی خط 
تولیــد و جابه جایی کارگاه و ماشــین آالت 
بــه منظور کاهش وابســتگی و بهینه کردن 
تولید در راستای سیاســت های اقتصادی و 
اجتماعی دولت اقدام کننــد، کارگران آنان 
در طول مدت زمان تغییر اقتصادی با مصوبه 
شــورای عالی کار زیر پوشش بیمه بیکاری 

قرار می گیرند.
وی بــا تأکید بر اینکه مشــکالت بنگاه های 
اقتصادی فقط نقدینگی نیســت بلکه پاره ای 
از مشــکالت درون کارگاهی است، گفت: باال 
بودن هزینه های تولید، انباشــت محصوالت 
تولیدی و اصالح ساختار، بخشی از مشکالت 
درون کارگاهی هستند و نیروی کار و کارگران 
باید نهایت همراهی و همکاری را در راستای 

پایداری تولید با کارفرمایان به عمل آورند.

 نذرنداریم زمین بدهیم
 تا برخی سودکنند

فارس: وزیر راه و شهرســازی با دعوت از 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا)ص( برای 
ورود به طرح ملی مسکن، گفت: نذر نداریم 
که زمین دولتی بدهیم تا عده ای کســب و 
کار کنند؛ زمین دولتی را واگذار می کنیم تا 
برای اقشــار متوسط و ضعیف کشور مسکن 
ایجاد شود. ما نیاز به خانه سازی انبوه داریم.

وی ادامــه داد: با ثبت نام هایــی که روزانه 
انجام می شود، مشخص شد افراد زیادی در 
کشور هستند که مشمول ضوابط این طرح 

هستند. 

درج نکردن قیمت کاال به منزله گران فروشی است   فارس: قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بازرسان اصناف موظف شده اند تا در صورت مشاهده عدم درج قیمت با فروشنده 
برخورد و جرایم تعیین شده را اعمال کنند. در گذشته اغلب فروشندگان قیمت کاال را درج نمی کردند اما با توجه به تذکرات و اعمال جرایم اکنون بیشتر فروشندگان برچسب قیمت کاال را درج می کنند. کنترل 

قیمت ها توسط بازرسان از طریق فاکتور خرید و قیمت درج شده روی کاالست بنابراین اگر قیمت کاال درج نشود به منزله گران فروشی است.

گزارش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

آلبرت بغزیان اقتصاددان

خبر

 درآمد موهوم الیحه بودجه 99 
اقتصاد/ زهرا طوسی: بودجه ۹۹ که قرار بود با شرایط تحریمی و با اصالحات 
ساختاری تدوین شود تنها تفاوتش با لوایح قبل این است که مقداری از درآمد 
نفتی آن کاسته شــده و با یک تعادل صوری منابع و مصارف در آن تراز شده 
اســت تا دولت با درآمدهای پوشالی و غیرواقع بینانه آن، سال بعد نیز در تب 

کسری بودجه بسوزد.
معموالً در تمام ادوار دولت ها در زمان ارائه بودجه به مجلس درآمدها را زیاد و 
هزینه ها را کم برآورد می کنند تا بودجه را متعادل سازی کنند. در زمان اجرا هم 
با مشــکالتی مواجه می شوند و با به کار بردن راهکارهایی مانند قرض از بانک 
مرکزی، فروش اوراق قرضه و برداشت از صندوق ذخیره ارزی سعی در جبران 

این اشتباه دارند. 
با این حال در شرایط تحریمی و با توجه به الزاماتی که رهبر معظم انقالب در 
خصوص اصالحات ســاختاری بودجه تأکید داشتند انتظار می رفت که تدوین 
الیحه بودجه ســال آینده با ســال های گذشته متمایز باشد ولی باز هم منابع 
پیش بینی شــده در آن موهوم بوده و واقع بینانه نیســت. سال گذشته دولت 
مجبور شد در میانه سال و از طریق سازوکار شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا کســری بودجه را جبران کند. از امروز یکشنبه تا روز سه شنبه مجلسی ها 
رسیدگی به کلیات الیحه بودجه سال 13۹۹ کل کشور را در دستور کار خود 
دارند در صورتی که بهارستانی ها به راحتی از کنار منابع درآمدی الیحه بودجه 

بگذرند، بدون شک روند سال آینده تکرار می شود.

 بودجه سال آینده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد
هادی قوامی، نایب رئیس کمیســیون 
برنامــه و بودجه مجلــس اعالم کرده 
اســت که منابع درآمدی بودجه سال 
۹8 بهتر از الیحه بودجه سال ۹۹ است. 
کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، 2۶۰ 
هزار میلیارد تومان است و با احتساب 
هزینه ها بــه رقم 3۶۰ هــزار میلیارد 

تومان می رسد.
سبحانیان، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که جدا از درآمدهای نفتی که 
کســری بودجه 2۵ هزار میلیارد تومانی خواهد داشــت، بخشی از سایر منابع 
درآمدی دولت که در الیحه بودجه ۹۹ ذکر شــده، نیز محقق نمی شــود و در 
مجموع بیش از 18۰ هزار میلیارد تومان کســری بودجه خواهیم داشت؛ این 
موضوع بدون در نظر گرفتن 8۰ هزار میلیارد تومانی اســت که دولت از محل 

فروش اوراق مالی اسالمی در نظر گرفته است.

 سوددهی شرکت های زیانده در بودجه
از طرفی درآمد دولت، از شرکت های دولتی با بودجه یک هزار و 4۰۰ میلیاردی، 
2۷ هزار میلیارد تومان ذکر شده است، با این وجود این رقم درآمدی نیز مورد 
شک و تردید اســت؛ چراکه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس گفته است برخی شرکت های دولتی زیانده هستند اما گزارش عملکرد 
و بودجه آن ها به گونه ای تنظیم شــده که این شرکت ها در حال سر به سر یا 

سودده قرار بگیرند.
یکــی دیگر از نکات قابل تأمل در بودجه ســال ۹۹، مفــروض کردن رقم ۵۰ 
هــزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال و دارایی های دولت در الیحه بودجه 
سال ۹۹ است که در هشــت ماهه امسال 2۶3 میلیارد تومان عملکرد داشته 
و ســازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است تا پایان امسال، 3۵۵ میلیارد 
تومان عملکرد داشــته باشد. این امر نشان می دهد استوار کردن منابع بودجه 
روی ارقام غیرواقعی بدون تردید منجر به افزایش کســری و ناترازی بودجه در 

اجرا در سال ۹۹ می شود.
در کنار درآمدهای پیش بینی شــده انتزاعی که تاکنون ذکر شــد، درآمدهای 
مالیاتی قرار دارند. در سال جاری 1۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده 
و در الیحه بودجه پیش بینی شده است که برای سال آینده 1۶۰ تا 1۷۰ هزار 
میلیارد تومان مالیات وصول شود، این در حالی است که سیدجواد حسینی کیا، 
عضو هیئت رئیسه کمیســیون صنایع مجلس معتقد است: اگر جلو فرارهای 
مالیاتی گرفته شــود می توان تا 2۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات در ســال ۹۹ 

وصول کرد.
عباس هشي، تحلیلگر مسائل اقتصادي 
می گوید: همین االن حدود 1۰۰ هزار 
مؤسسه خیریه در کشور وجود دارد که 
بسیاری از آن ها به سازمان امور مالیاتی 
اظهارنامه نمی دهند. جالب اینکه تعداد 
بســیار زیادي هم مؤسســه آموزشي 
داریم که همه شان از معافیت مالیاتی 
بهــره می برند! و هیچ کــس با این ها 
کاری ندارد! اگر این تعداد مشمول دادن مالیات شوند، رقم خوبی به درآمدهای 

مالیاتی دولت اضافه می شود.

 معافیت های مالیاتی پابرجاست
اما به نظر می رســد دولت در الیحه بودجه ســال آینــده نیز عزم جدی برای 
جلوگیــری از فرارهای مالیاتی ندارد و ســاماندهی درآمدهای مالیاتی و ایجاد 
پایه های جدید مالیاتی عماًل در الیحه بودجه ۹۹ مغفول مانده اســت. قرار بود 
در الیحه بودجه سال ۹۹ بخشی از معافیت ها ساماندهی و حذف شوند که در 
نهایت بخشی از آن توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و قسمت دیگر آن در 

هیئت دولت از دور خارج شد.
در پیش نویس الیحه بودجه ۹۹ حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد ناشــی از 
حذف معافیت های مالیاتی از جمله سلبریتی ها و مناطق آزاد در نظر گرفته شده 
بود که تمامی این پیشــنهادها توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و هیئت 

وزیران از دستور کار خارج شد.
یکی از این معافیت ها که چالش زیادی در جامعه ایجاد کرد مربوط به هنرمندان 
و قشر خاصی از آن ها یعنی سلبریتی ها بود که از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس 

سازمان برنامه و بودجه کشور از دستور کار الیحه بودجه کنار گذاشته شد.
بعداً نوبخت با این توجیه که بیشتر هنرمندان کمتر از 2.۵ میلیون تومان حقوق 
دریافت می کنند گفته بود نباید در آمد همه این قشررا پای 1۰ تا 2۰ نفر که 
وضعشان خوب است نوشت. البته که این سخن آقای نوبخت شایسته است و 
دقیقاً به خاطر همان افرادی که حقوق کمی دریافت می کنند، باید از هنرمندانی 
با درآمدهای کالن و نجومی، مالیات گرفت تا عدالت مالیاتی برقرار می شد. در 
واقع، دریافت مالیات از ســلبریتی های پردرآمد اقدامی در راستای شفافیت و 
عدالت مالیاتی خواهد بود و چه بسا می توان پیشنهاد داد مالیات دریافت شده 

در بخش فرهنگ و هنر و برای تقویت بنیه این بخش هزینه شود.

  18 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه حذف شد
براســاس نظر کارشناســان از هر بند 
حــذف معافیت های مالیاتــی که در 
الیحه بودجه سال ۹۹ کنار گذاشته شد 
حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیاتی قابل وصول بود که با نظر هیئت 
وزیران به بن بســت رسید. در مجموع، 
از محل حذف این معافیت های مالیاتی 

حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه جدید متصور بود.
برخی از فهرست پیشنهادهای معافیت مالیاتی که از الیحه بودجه حذف شد، 

شامل موارد ذیل است:
- نرخ های موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی 
امالک و انتقال حق واگذاری محل در ســال 13۹۹ به ترتیب از ۵ درصد و 2 

درصد به 1۰ درصد و 4 درصد افزایش می یابد. 
تمامی فعالیت های انتشــاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشمول ۵۰ درصد معافیت  مالیاتی هستند.
-مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی 
مشــمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. معادل سهم 
شهرداری ها، دهیاری ها و روســتاهای فاقد دهیاری  از اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افــزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتــی در اختیار مدیریت هر یک از 
مناطق قرار می گیرد تا انحصاراً برای توسعه زیرساخت ها و ارائه کمک های فنی 

و اعتباری برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف برسد.

و  محاســبات  هر چقدر  هادی ذالکی: 
کارشناسی ها توجیه اقتصادی طرح انتقال 
آب از عمان را انکار کردند، وزارت نیرو بر 
آن اصرار کرد و سرانجام امروز در راستای 
اجرای تفاهم نامه بیستم شهریور، عملیات 
اجرای پروژه انتقال آن از سواحل چابهار به 
سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی 
و سیستان و بلوچستان آغاز شد. این طرح 
برای برداشت یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
مترمکعــب آب از ســواحل چابهار صادر 
تخصیص  میزان  است.  شده 
آب استحصالی به سیستان 
و بلوچســتان 228 میلیون 
رضوی  خراسان  مترمکعب، 
11۰ میلیــون مترمکعب و 
خراسان جنوبی ۶۰ میلیون 
بود.  خواهــد  مترمکعــب 
وزارتی ها مهم ترین ضرورت 
طــرح انتقــال آب عمان را 
کمبود آب در آینده می دانند 
و برای آن توجیه اقتصادی 

می تراشند.

 توجیه اقتصادی ندارد!
بــا ایــن حال قیمــت آب 
به  انتقالــی  شیرین شــده 
مقصد نهایی )خراســان رضوی( هر روز 
در مصاحبه هــای مختلف تغییر می کند. 
علیرضا طاهــری، قائم مقام آب منطقه ای 
خراسان رضوی 22 تیرماه ۹۵ در مصاحبه 
با همشهری خراســان رضوی قیمت آب 
انتقالی از عمان به مشــهد بــه ازای هر 
مترمکعب را 1۵ هــزار تومان اعالم کرد. 
دکتر سعید باســتانی، نماینده مه والت، 
تربت حیدریــه و زاوه در 1۰ مردادماه ۹۵ 
در گفت وگو با ماهنامه پیام مه والت قیمت 
هر مترمکعب آب انتقالی از عمان به مشهد 

را بین ۷ تا 1۰ هزار تومان بیان کرد. 
عباسعلی قره ســوفلو، رئیس پژوهشکده 
محیط های خشــک ایران، 23 آذرماه ۹4 
در گفت وگو با تابناک خراســان رضوی، 
قیمت هر مترمکعــب آب انتقالی را 3۰ 
هزار تومان اعالم کرد. 28 شــهریور ۹۵، 
رشیدیان؛ استاندار خراسان رضوی قیمت 
هر مترمکعب آب انتقالی را 1۰ هزار تومان 

اظهار کرد. 
دوم مرداد ۹8، محمد عالیی؛ مدیرعامل 
آب منطقه ای خراسان رضوی، قیمت آب 
انتقالی از دریای عمان به مشهد را به ازای 
هر مترمکعب 2/۵ تا 3 یورو معرفی کرد. 
آبی که حداقل هر مترمکعب آن 4۰ هزار 

تومان قیمــت دارد )با فرض ثابت  ماندن 
قیمت دالر( قرار است صرف کدام فعالیت 

اقتصادی شود که توجیه داشته باشد؟
محمد عالیی، مدیر آب منطقه ای خراسان 
رضوی در نهایت آب پاکی را روی دست 
همه ریخت و گفت: آب عمان برای تأمین 
نیازهای شرب و صنعت منتقل می شود. 
اگر بخش کشاورزی مایل بود، می تواند به 
قیمــت روز آب را خریداری کند. مبنای 
فروش آب هم بحث اقتصاد بازار اســت و 
اگر بخــش خصوصی برایش صرف نکند، 

کار را انجام نمی دهد.
البته یکی از مواردی که مدافعان پروژه انتقال 
آب عمان به مشــهد روی آن مانور زیادی 
می دادند، تأمین آب برای توســعه کشت 
زعفران در استان های مسیر انتقال آب بود. 
علی شریعتی مقدم، عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی مشهد در گفت وگو با »شرق« 
ایده مجریان پروژه را غیراقتصادی توصیف 
می کنــد. او می گوید: مجریــان طرح با 
حضور در اتاق بازرگانی مشهد، ایده های 
خود را مطرح کردنــد اما به نظر ما فاقد 
توجیه اقتصادی بود. در حال حاضر ایران 

با مازاد تولید زعفران مواجه است.
 اگر قصد توســعه کشت زعفران را داریم 
باید همزمان روی توسعه بازار این محصول 
فکر شود. شــریعتی مقدم عنوان می کند: 
ایران با هند و چین برای صادرات زعفران 
مشــکالت تعرفــه ای دارد کــه باید این 
مشکالت مرتفع شود. در غیر این صورت، 

توسعه کشت زعفران منطقی نیست.
این را هم بدانید که مطالعات دفتر ریاست 
جمهوری هزینه انتقال آب از دریای عمان 
به منطقه شرق را 12۰هزار میلیارد تومان 
و در طــول 1۰ تا 12 ســال اعالم کرده 
است این در حالی است که آب منطقه ای 
خراسان رضوی هزینه اجرای این طرح را 
۶۰هزارمیلیارد تومان و در بازه زمانی هفت 

سال عنوان کرده است. 
کارشناســان مختلفــی و از جمله برخی 
نمایندگان نیز این پروژه را از اســاس زیر 
سؤال می برند. شیران خراسانی، نماینده 
مشهد در مجلس در مصاحبه ای گفته بود 
که اگر پول عربستان و امنیت سوئیس را 
برای موضوع انتقــال آب از دریای عمان 

داشته باشیم این کار شدنی نیست!

 کارشناسان: قطعًا طرح انتقال 
آب اولویت ندارد

با این حجم از مخالفت های کارشناسی با 
این طرح مشخص شد که این طرح اگرچه 

برای مخاطبان خودش آب ندارد اما برای 
شــرکت های صاحبکار نان حسابی ای را 

اندوخته است.
مثاًل پروفسور پرویز کردوانی، جغرافیدان 
صاحب نام در گفت وگویی می گوید: یکی از 
فناوری های مد نظر انتقال آب از دریاست 
که برای آن هم پول گرفتند و نخســتین 
کانــال آن نیز به طــول ۹۰۰ کیلومتر از 
خلیج فارس به گل گهر ســیرجان، مس 
سرچشــمه و چادرملو یزد کشیده شده 
است که این نیز به نظر من اقدام اشتباهی 
است؛ چرا که اول ما صنایع بزرگ را در هر 
کجای کشــور راه اندازی کردیم و بعد که 
به مشکل آب برخورد کردیم می خواهیم 
بــرای آن هــا آب از دریــا منتقل کنیم، 
در حالــی که کشــورهای مترقی صنایع 

بزرگشان همه در همجواری دریاهاست.
 سه سال پیش می خواســتند این کار را 
بکنند اما وقتی که دیدند 1۶ ســال طول 
می کشد و تا 1۶ سال دیگر خیلی اتفاقات 
خواهد افتاد منصرف شدند اما اکنون دوباره 
دولت گفته اســت به سه استان سیستان 
و بلوچستان، خراســان جنوبی و خراسان 
رضوی از دریای عمان آب ببرند. من حرفم 
این است که این ها برای مردم آب نمی شود 
چون در طول سال های گذشته این همه 
آب برای مشــهد آوردند ســدهای کارده، 
طرق، دوستی و... نتیجه اش چه شد؟ جز 
اینکه همه به مشهد هجوم آوردند و شهر 

چاق تر و چاق تر شد؟

 چگونه می شد از طرح انتقال آب
 بی نیاز می شدیم

همچنین دکتر حجت میان آبادی، چهره 
مطرح عرصه دیپلماسی آب بارها و بارها 
بر ناکافی بودن توجیهات طرح انتقال آب 
اصرار داشته اســت. او می گوید: اگر تنها 
۵درصد در استان خراسان رضوی در حوزه 
کشاورزی در مصرف آب صرفه جویی شود 
نیــاز به مواردی نظیر انتقال آب از دریای 

عمان نخواهد بود. 
در موضــوع انتقــال آب از دریای عمان 
بیــش از ۵2 جلد و ۷هزار و ۹۰۰ صفحه 
تهیه شــده اما یک جلد درباره مدیریت 
تقاضا برای این طرح تهیه نشــده است. 
از طرفی براســاس اعالم رسمی وزارت 
جهاد کشاورزی میزان تولید محصوالت 
کشاورزی در ایران 13۰میلیون تن است 
کــه بیش از 3۰ درصــد این محصوالت 
ضایعات هستند و میزان آب سالیانه که 
صرف این ضایعات می شــود ۹.3میلیارد 

مترمکعب اســت که این عدد مطابق با 
میزان مصرف آب کشور در حوزه شرب 
و صنعتی اســت، از طرفــی طبق آمار 
میزان ضایعات محصوالت کشاورزی در 
استان خراســان رضوی در حدود 2۷ تا 
3۰ درصد اســت کــه ارزش افزوده این 
محصوالت در ســال ۹۵ برای اســتان 
خراسان رضوی در حدود 2 میلیارد دالر 
بوده است. طبق اعالم عالیی، مدیرعامل 
آب منطقه ای خراسان رضوی میزان آب 
مصرفی برای ضایعات کشاورزی در این 
استان یک میلیارد مترمکعب است از این 
رو چرا در این حوزه ها هیچ سرمایه گذاری 

و توجهی صورت نمی گیرد.

 پرسش های اساسی بی پاسخ ماند!
طرح انتقال آب از عمان به ســه استان در 
حالی شروع شده اســت که پرسش های 
اساســی منتقدان بدون پاسخ مانده است؛ 
پرسش اساسی از سیاست گذاران این طرح 
این است که با توجه به شرایط و وضعیت 
فعلــی مقصد در مســئله آب، چرا چنین 
هزینه کردهای بسیار سنگین ارزی برای 
طرح انتقال آب و »مدیریت به سبک لوله«! 
صورت می گیرد؛ اما بخش بســیار کمی از 
این هزینه ها برای اصالح وضعیت جاری آب 
در مقصد انجام نمی شود؟ آیا طرح عظیم 
مطالعاتی عمان به شــرق کشور و مشهد، 
تنها یک جلد گزارش مدیریت تقاضا دارد؟

 حال که قرار است بخش اعظم هزینه های 
ایــن پروژه )بیــش از 3میلیــارد دالر از 
4میلیارد دالر هزینه اولیه( به اسم بخش 
خصوصی از صندوق توسعه ملی برداشت 
شود! آیا تمام راهکارهای تأمین این میزان 
حجم آب در مقصد مورد مطالعه و بررسی 

قرار گرفته است؟
 و از همه مهم تــر کدام بخش خصوصی 
پیدا می شــود که حاضر باشــد تمام این 
راهکارهــای کم هزینه تر و پایدارتر تأمین 
آب در مقصد را رهــا و فراموش کرده اما 
در مقابل حاضر به سرمایه گذاری تنها در 
راهکار انتقال با چالش ها و تبعات بســیار 
جــدی اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و 

زیست محیطی باشد؟
شــایان ذکر اســت، حجم آب مصرفی 
ضایعات محصوالت کشــاورزی اســتان 
خراسان رضوی که تنها از این طریق هدر 
می رود بیش از یک میلیارد مترمکعب در 
سال اســت. این میزان هدررفت چیزی 
حدود چهار برابر آبی است که قرار است از 

عمان به مشهد منتقل شود.!

پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد از امروز آغاز می شود 

رازهای یک طرح آب و نان دار

چرا چنین هزینه 
کردهای بسیار 
سنگین ارزی 
برای طرح انتقال 
آب و »مدیریت 
به سبک لوله«! 
صورت می گیرد؛ اما 
بخش بسیار کمی از 
این هزینه ها برای 
اصالح وضعیت 
جاری آب در مقصد 
انجام نمی شود؟

بــــــــرش

 طلب 40 هزار میلیارد تومانی 
قرارگاه خاتم از دولت

بررسی افزایش حقوق کارگران 
در کارگروه ویژه مجلس 

 میوه شب یلدا 
تأمین است

وعده ایجاد یک میلیون شغل 
محقق نمی شود

صداوسیما: فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص(  سازندگی 
دربــاره شــفافیت مالــی 
ارگان متبوعــش گفــت: 

فعالیت ما دائماً از طرف دیوان محاســبات و 
شرکت های حسابرسی رسمی رصد می شود، 
حتی مالیاتمان را مرتــب می پردازیم و جزو 

خوش حسابان هستیم.
محمد با بیان اینکه این قرارگاه متعلق به مردم 
و برای کمک رسانی به دولت است، اظهار کرد: 
قرارگاه به دنبال کسب سود نیست و با وجود 
تحریم ها و رکود اقتصادی این حجم اقدامات 

را انجام می دهد.
وی درباره سهم قرارگاه از بودجه دولت گفت: 
در بودجه ۹8 به این قــرارگاه 2هزار و 4۰۰ 
میلیارد تومان اختصــاص یافت که تنها 3۰ 
درصــد آن محقق شــد و در بودجه ۹۹ نیز 
همین رقم در نظر گرفته شــده که معموالً 
اســمی اســت.وی عنوان کرد: با وجود 4۰ 
هزار میلیارد تومان طلب از دولت، اما اجرای 
پروژه ها با قوت در مسیر توسعه زیرساخت ها و 

عمران و آبادانی کشور ادامه دارد.

تسنیم: علی ســاری، عضو 
اجتماعی مجلس  کمیسیون 
با انتقاد از بی توجهی دولت در 
میزان افزایش حقوق کارگران، 

گفت: متأسفانه هرساله شــاهدیم که دولت در 
تنظیم لوایح بودجه ســاالنه کمترین توجه را به 
میزان افزایش حقوق کارگران دارد.وی از تشکیل 
کارگروه ویژه ای در مجلس برای بررســی میزان 
افزایش حقوق کارگران در ســال ۹۹ خبر داد و 
گفت: قرار اســت در این کارگروه به  طور واقعی 
وضعیت معیشتی کارگران را بررسی و رقم واقعی 
را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال  
آینده پیشنهاد کنیم.عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس گفت: معتقــدم حداقل حقوق کارگران 
در ســال آینده باید متناســب با افزایش حقوق 
کارمندان دولت و حدود 4۰درصد باشــد.وی با 
تأکید بر اینکه دولت در الیحه بودجه ۹۹ افزایش 
قابل  توجهی برای حقوق کارگران پیش بینی نکرده 
است، اظهار کرد: کارگران در سخت ترین شرایط 
معیشــتی و با حداقل حقــوق کار می کنند، در 
صورتی که این قشر زحمتکش بیشترین بهره وری 
را در توســعه و رونق اقتصــادی به عهده دارند.

اتحادیه  رئیس  ایســنا: 
فروشندگان میوه و سبزی 
با بیان اینکه مشــکلی در 
زمینه تأمین میوه شب یلدا 

نداریم، گفت: ممکن اســت تنها در برخی از 
اقالم با نوسان قیمت مواجه شویم که به طور 

کل این نوسان قابل توجه نیست. 
اســداهلل کارگر در پاســخ به این پرسش که 
آیا کمبودی در زمینه تأمین میوه شب یلدا 
وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: امسال نسبت 
به سال گذشته سال پربرکتی بوده و فراوانی 
نیز بســیار است و تاکنون مشکلی در زمینه 
تأمین میوه نداشــته ایم.وی بــا بیان اینکه 
جز میوه های موز، آنانــاس و انبه، به واردات 
وابسته نیستیم و قیمت این میوه ها نیز خیلی 
متغیر نیســتند و با نوسان کمی باال و پایین 
می شود، خاطرنشان کرد: به  طور کلی قیمت 
میوه ها امسال مناســب است و فقط ممکن 
است در برخی اقالم نوســان داشته باشیم. 
وی خاطرنشــان کرد: در خصوص میوه های 
انار، ســیب و هندوانه با تغییر قیمتی مواجه 

نخواهیم شد.

حمید  اقتصــادی:  نود 
حاج اســماعیلی، کارشناس 
بازار کار گفــت: با توجه به 
شرایط اقتصادی خاصی که 

در کشــور وجود دارد، وعده ایجاد یک میلیون 
شغل در سال آینده برای دادن روحیه به جامعه 
بوده و به نظر نمی رسد که بتواند تحقق پیدا کند.

حاج اسماعیلی افزود: همان  طور که معلوم است 
امسال برای کارهای عمرانی، سرمایه گذاری و 
ایجاد اشــتغال با مشــکالت عدیده ای روبه رو 
بودیم، در ســال آینده هم بــا توجه به اینکه 
هزینه های دولت افزایش پیدا می کند، امکان 
اینکه دولت بتواند منابع و بودجه برای تأمین 
نیاز بخش های مختلف کشور داشته باشد کمتر 
از سال جاری خواهد بود.این کارشناس بازار کار 
گفت: بنابراین سرمایه  و بودجه ای برای کارهای 
عمرانی و ایجاد اشتغال در اختیار نمی ماند، مگر 
اینکه اتفاقی خاص در ســال آینده رخ دهد تا 
دولت بتواند به منابع جدیدی دست پیدا کند 
تا از آن طریق اشتغال زایی و توسعه بازار کار را 
دنبال کند بنابراین با توجه به این مسائل نباید 

این وعده ها را جدی تلقی کرد.

چهره ها
حمید حاج اسماعیلی:رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفتفرمانده قرارگاه سازندگی مطرح کرد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

صدای جامعه باید در جایگاه مشخصی شنیده شود  ایلنا: سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: اگر صدای جامعه در یک جایگاه مشخصی شنیده نشود، ممکن است تبدیل به یک 
اعتراض بد و خشن شود و برای جلوگیری از اعتراضات خشن، یکی از راه  حل ها این است که مردم بتوانند در یک مکان مشخص حرفشان را بزنند. وی با تأکید بر اینکه صداهای مردم باید متنوع تر و وسیع تر باشد، 

افزود: اشکالی ندارد که ما بتوانیم دایره این صداها را متنوع تر و وسیع تر کنیم و الزم است در عرصه اجتماعی هم این موضوع اتفاق بیفتد.

از طریق هارد درایو
اطالعات ۲۹ هزار کارمند فیس بوک سرقت شد

مهر:به گزارش انگجت، به نظر می رســد اطالعــات فیس بوک دوباره فاش 
شــده اســت، اما این بار به جای کاربران، اطالعات کارمندان این شــرکت 

سرقت شده است. 
سارقی با ورود به خودرو یکی از کارمندان این شرکت، هارددرایوهایی حاوی 
اطالعات رمزگذاری شده فهرست دستمزدهای حدود ۲۹ هزار کارمند فعلی 

و سابق این شرکت را سرقت کرده است.
این ســرقت در ۱۷ نوامبر اتفــاق افتاده و فیس بوک ســه روز بعد متوجه 
مفقود شــدن هارددرایوها شــد. این شــرکت در ۲۹ نوامبر متوجه شد در 
هارد درایوهای سرقت شده فهرست دســتمزدهای کارمندان وجود داشته 
و از شــب گذشته اطالع رســانی به کارمندانی را آغاز کرده که اطالعاتشان 

سرقت شده است.
در این رویداد نام های کارمندان، اطالعات بانکی، مبلغ دســتمزدها، پاداش، 
اطالعات میزان ســهام آن ها و چهار رقم آخر شــماره تأمین اجتماعی افراد 

سرقت شده است.

رفتار خشن پلیس آمریکا 
سیاهپوستان بیشتر از سفیدپوستان بازرسی می شوند

میــزان: تجزیــه و تحلیل ایســت 
نشــان  آمریــکا  پلیــس  بازرســی 
در  پورتلند،  شــهر  پلیــس  می دهد 
۱۲ مــاه منتهی به ژوئــن، رانندگان 
سیاهپوست را در مقایسه با رانندگان 
و عابران سفیدپوست بیش از دو برابر 

بازرسی کرده است.
 به گزارش پایگاه اورگان الیو، همچنین در این بازه زمانی، افســران پورتلند 
شــمار بسیاری از شهروندان سیاهپوست را به نسبت سفیدپوستان دستگیر 

کردند.
این نخســتین بار اســت که اداره پلیــس اورگان اطالعــات دقیقی از این 
 نوع از تبعیض نژادی در برخورد با سیاهپوســتان در ایســت های بازرســی 

جمع آوری کرده است.
ایــن جدید تریــن تحقیق برای نشــان دادن نابرابری های شــدید در رفتار 
مأموران پلیس آمریکا با سیاهپوســتان است که توسط سازمان های اجرای 

قانون و سیستم عدالت کیفری اورگان صورت گرفته است.
محققان دریافتند نابرابری نژادی در بازداشــت های صورت گرفته به دست 

پلیس آمریکا از سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.
این در حالی اســت که مطالعات کمیسیون دادرسی کیفری آمریکا در سال 
۲۰۱۶ نشــان داد شــهروندان آفریقایی تبار در مقایسه با سفیدپوستان در 
شــهر اورگان دو برابر بیشــتر به جرم حمل مواد مخدر محکوم شدند؛ این 
نابرابــری در محکومیت های دیگر مربوط به مواد مخدر در سراســر آمریکا 

وجود داشته است.
یــک مقام محلی اورگان می گوید، از یکــم ژوئیه ۲۰۱۸ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ 
در ده ها ایســت بازرسی در شهر اورگان در حدود ۴۰۰ هزار بازرسی صورت 
گرفته است؛ در برخی از مناطق دیده شد که افسران رفتار متفاوتی با افراد 

سیاهپوست داشتند.

 ثبت جهانی موکب های پیاده روی اربعین 
در یونسکو

مهر: حســن پالرک، رئیس ســازمان 
فرهنگی،  اقتصــادی،  روابط  توســعه 
سیاحتی و زیارتی ایران و عراق از ثبت 
جهانی موکب هــای پیاده روی اربعین 
حسینی در سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد )یونسکو( خبر داد.

وی در بیانیه ای نوشت: »این توفیق را 
به رهبر معظم انقالب، ملت شریف ایران، موکبداران عزیز کشور ایران و عراق 
به خصوص هیئت امنا، مدیران اجرایی و خادمان مواکب که در شکل گیری و 
توسعه این رویداد بسیار مهم با فداکاری و تالش خالصانه و خدمت مجاهدانه، 
گام هــای مؤثــری در اعتالی پرچم سیدالشــهدا)ع( برداشــته اند، تبریک 
 عرض نموده و برای همه شــما عزیزان از خداونــد منان توفیقات روزافزون 

مسئلت می نمایم«.

رأی محکومیت »نجفی« ابالغ شد
حبس 7 سال و 8 ماه در انتظار شهردار اسبق تهران

فارس: وکیل محمدعلی نجفی از ابالغ 
رأی محکومیت موکلش خبر داد. 

حمیدرضا گــودرزی گفت: رأی دادگاه 
روز گذشــته به ما ابالغ شد؛ ۶ سال و 
نیم حبس برای قتل عمد و یک ســال 
و ۳ ماه حبس نیز برای نگهداری سالح 
غیرمجاز برای موکلم »محمدعلی نجفی« 

صادر شده است. 
وی ادامــه داد: ما به ایــن رأی اعتراض خود را                                         خواهیم کــرد و به دیوان عالی 

فرجام خواهی می کنیم.
گودرزی  گفت: ما این قتل را                                         شبه عمد می دانیم؛ چراکه نظرات کارشناسی داللت 
بر شبه عمد بودن آن دارد وموکلم تعادل و اختیاری در ارتکاب جرم نداشته است.

وی تأکیــد کــرد: بنابراین ما در ایــن رأی عدالت قضایــی را                                         ندیده ایم و برای 
فرجام خواهی اقدام می کنیم تا پرونده به شعبه هم عرض ارسال شود.

 درخواست محیط زیست 
برای توقف پیش فروش چهار محصول ایران خودرو

پانا:در پی اقدام شرکت ایران خودرو 
با  برای پیش فروش چهــار محصول 
اســتاندارد یورو ۴، سید محمدمهدی 
میرزایی قمی، رئیــس مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط 
زیســت با صدور نامــه ای خطاب به 
فرشــاد مقیمی، مدیرعامل شــرکت 

ایران خودرونوشــت: با توجه به اینکه برای چهــار محصول مذکور تاکنون 
اقدامی برای ارتقای اســتاندارد آالیندگی به یورو 5 صورت نگرفته، مقتضی 
اســت دســتور فرمایید از پیش فروش محصوالت مذکور برای سال آینده 

جلوگیری به عمل آید. 
بدیهی اســت در صورت انجــام پیش فروش این محصوالت، این ســازمان 

پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

روبات جدید انسان نمای ایرانی رونمایی شد
نسل چهارم »سورنا« 

تسنیم: روبــات انسان نمای »سورنا۴« با حضور ســورنا ستاری؛ معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و پیروز حناچی؛ شهردار تهران در دانشکده فنی دانشگاه 
تهران رونمایی شد. ایمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت 
علمی، این طرح را در دســته طرح های کالن ملــی معرفی کرد و گفت: تولید 

روبات های انسان نما یکی از طرح های کالن ملی است. 
صالحی همچنین از تولید روبات های دیگری مانند روبات جراح »سینا« خبر داد 
که گویا مراحل تست و استانداردسازی را پشت سر می گذارد. او افزود: یک روبات  
دیگر که می تواند به تشخیص و درمان ضایعات عصبی کمک کند نیز در دست 

ساخت است.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   در اعتراضات 
بنزینی اخیر و ماجرای دی ماه سال ۹۶ مردم صف 
خود را از اغتشاشگران جدا کردند. اما کیست که 
نداند این جدایی به معنی سکوت و بی تفاوتی شان 
نسبت به بعضی از مسائل و سیاست ها نیست بلکه 
آنان می خواهند در چارچوب قانون و به صورت 
مسالمت آمیز صدای خود را به گوش مسئوالن 

برسانند و به مطالباتشان برسند. 
البتــه طبق اصل ۲۷ قانون اساســی، تشــکیل  
اجتماعــات  و راهپیمایی  ها بدون  حمل  ســالح 
به  شــرط آنکه  مخل  مبانی  اســالم  نباشد، آزاد 
اســت با وجود این بــه نظر می رســد چندان 
سازوکار مشخصی برای بیان اعتراضات به شیوه 

مسالمت آمیز و مدنی وجود ندارد.
از چندی پیش و به دنبال حوادث دی ماه سال ۹۶ 
بحث تعیین مکان هایی برای اعتراض های مردمی 
در جامعه مطرح شــد به طــوری که در دی ماه 
۹۶ شورای اسالمی شهر تهران مصوبه ای با عنوان 
»الزام شــهرداری تهران به تعیین مکان مناسب 
برای اجتماعات اعتراضی شــهروندان« گذراند و 
حتی کمی بعد یعنی در خردادماه ۱۳۹۷ هیئت 
دولت طرح پیشنهادی وزارت کشور را به منظور 
تعیین محل های مناسب برای تجمعات گروه های 
مختلف مردمی در تهران و شهرســتان تصویب 
کــرد. البته هیچ یک از این مصوبات راه به جایی 
نبرد. در واقع مصوبه دولت به دنبال شکایت سه 
شهروند از ســوی دیوان عدالت اداری ابطال شد 
و مصوبه شــورای شهر هم توسط هیئت تطبیق 

فرمانداری تهران رد شد. 
اما در تازه ترین اقدامات در این خصوص معاونت 
حقوقی رئیس جمهور، الیحــه »تضمین آزادی 
اجتماعات و راهپیمایی  ها« را در هشت ماده و به 
صورت دوفوریتی در دســتور کار دولت قرار داده 

است.
بــا این حال هنوز در خصوص اجرایی شــدن یا 
نشــدن این موضــوع و یا چگونگــی اجرای آن 

اختالف نظرهای بسیاری وجود دارد.
حجت االســالم والمســلمین حاج علی اکبری، 
خطیب نماز جمعه تهران هشتم آذرماه با اشاره 
بــه اینکه روش های اعتراضی ناامن، آســیب زا و 
بهانه ساز از تهدیدات بود که برای آن باید فکری 
کــرد و به فرصت تبدیل شــود، تأکید کرد: باید 
شیوه های مناسب اعتراض و انتقاد امن و سازنده 
برای ارائه نظرات مردم پیش بینی شود و در اختیار 
آن ها قرار گیرد زیرا وســط عربده های اجاره ای 
اراذل آنچه کمتر شــنیده می شد صدای اصلی 
مردم بود. یکی از پیشنهادها این است که از ۹۰۰ 
پایگاه نماز جمعه استفاده شود و در آنجا ارتباط 
بین مردم و مســئوالن تقویت شود. مسئوالن، 
شــرکت در نماز جمعه را واجب بدانند و حضور 
یابند و در میز خدمت باشــند و توضیح دهند و 

اعتراضات مردم را بشنوند.
اما هاشمی، رئیس شورای شهر تهران می گوید: 
اصوالً در کشــورهای توســعه یافته مردم به یک 
نقطه برای تجمع نمی روند. در برخی از کشورها 
گوشــه ای از پارک را بــرای تجمع های محدود 

ارائه می دهند و حتی افراد در حد یکی دو مورد 
می تواند روی یک پیت حلبی بنشینند و فحش 
دهند ولــی اجازه تجمــع در »هات پارک کرنر« 

نیست و تنها برای تعداد افراد اندک است.

 تجمعات مردمی در مساجد برگزار شود
جلیــل  حجت االســالم 
محبی، رئیس ســتاد امر 
به معروف و نهی از منکر؛ 
مســاجد کشور را بهترین 
تجمعات  بــرای  مــکان 

اعتراضی مردم می دانــد و به قدس می گوید: 
بر اســاس قانون هر نوع راهپیمایی یا چیزی 
شــبیه به آن نیازمند دریافت مجوز از وزارت 
کشور اســت که اگر وزارت کشور مجوز بدهد 
محل آن هم تعیین می شــود. امــا قانون در 
خصوص برپایی تجمعات ســکوت کرده است 
بــه همین خاطر می گویند کــه برپایی تجمع 
نیازی به دریافت مجوز از وزارت کشور ندارد. 
بنابراین باید مکانی باشد تا مردم در آن حضور 
یابند و اعتراضشــان را مطرح کنند چون این 
حق التکلیف اســت بنابراین مشــخص کردن 
چنین مکانی نیازمند قانون جدید است. یعنی 
باید قانونی باشد تا بگوید مردم در این مکان ها 
می توانند تجمع کنند. از این رو چون مساجد 
مهم ترین پایگاه های اسالمی و مردمی هستند 
و در صدر اســالم نیز همواره تصمیمات کالن 
در این مراکز گرفته می شــد پیشــنهادم این 
است که هر نوع تجمع امر به معروفی یا نهی از 
منکری در مســاجد انجام شود. در این صورت 
چون متولیان مساجد امامان جماعت مساجد 
از اغتشاشگران جدا  هســتند صف معترضان 
می شود و مردم می توانند خواسته های خود را 
مطرح کنند. مســاجد اشکاالت دیگر مکان ها 
برای برپایی تجمعات مردمی و کنترل آن ها را 
ندارند، ضمن اینکه مســاجد هم جایگاه اصلی 

خودش را پیدا می کنند و از این حالت انفعال 
نسبت به امر به معروف مسئوالن درمی آیند.

وی با اشــاره به اینکه برگــزاری تجمعات در 
مساجد مستلزم سازوکارهایی است، می افزاید: 
این سازوکارها باید توسط امور مساجد تعیین 
شــود و آن ها باید تعیین کنند که نحوه امر به 
معروف و نهی از منکر مســئوالن در تجمعاتی 
که می خواهد در مســاجد صورت گیرد به چه 

نحوی باشد. 
وی بــا بیان اینکــه همه مســاجد می توانند 
پایگاه هــای امر بــه معروف و نهــی از منکر 
مســئوالن باشــند، می گوید: وقتی مردم در 
چند مســجد حضور یابند خود به خود دیده 
هم می شوند. مثاًل گفته می شود مردم در 5۰ 
مسجد تجمع کرده و اعتراض کردند و تصاویر 
5۰ مسجد منتشر می شــود و این شایسته تر 
اســت تا اینکه یک جا مثــاًل در جلو مجلس 

جمع شوند.

 برای همه طرف ها نفع دارد 
حجت نظری، عضو شورای 
شــهر تهران هم به قدس 
می گوید: مصوبه شــورای 
الــزام  شــهر در زمینــه 
شهرداری به منظور تعیین 

مکان هایی برای اعتراضات مســالمت آمیز مردم 
توسط هیئت تطبیق فرمانداری به دلیل تعارض 
این مصوبه با وظایف و اختیارات شــورا، رد شده 
است. در واقع این هیئت این موضوع را در حیطه 
اختیارات شــورای تأمین فرمانداری دانست که 
متأسفانه شورای تأمین در تهران تاکنون به این 

موضوع ورود نکرده است. 
وی با اشــاره به حوادثی که در کشور به دنبال 
افزایش قیمت بنزین رخ داده است، می گوید: بر 
این اساس در تذکری در شورا به صراحت گفتم 
که ما به عنوان نمایندگان مردم باید حق اعتراض 

را برای مردم به رســمیت بشناسیم و به همین 
خاطر نیاز داریم تا فضاهایی در شــهر برای این 
منظور اختصاص بدهیم. بنابراین با توجه به اینکه 
شورای تطبیق فرمانداری تهران عنوان کرده که 
تعیین مکان هایی برای اعتراض مردم در حیطه 
اختیارات شورای تأمین اســت، ما این آمادگی 
را اعالم کردیم که هر جایی که شــورای تأمین 
مناسب می داند برای این موضوع تمهیدات الزم 
را بیندیشیم و زیرساخت های آن را فراهم کنیم.

نظری معتقد اســت: در حــال حاضر تصویب 
مصوبه برای تعییــن مکان هایی برای اعتراض 
مســالمت آمیز مردم بیش از گذشــته فراهم 
است، از ســویی باید بین معترضان و کسانی 
که به دنبال آشــوب و هرج و مرج در کشــور 
هســتند، تفکیک قائل شــویم. اعتراض حق 
قانونی مردم است و همه شهروندان ایرانی حق 
دارند در چارچوب قانون اعتراض کنند و نظر 
مخالفشان را در حوزه های مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاســی به مســئوالن 
اعالم کنند. بنابراین امیدواریم در این شرایط 
حساس شورای تأمین به این موضوع ورود کند 
و در تعامل با شورا و شهرداری تهران فضاهایی 

را برای اعتراض مردم در نظر بگیرد. 
وی در خصوص تأثیرگذاری انتخاب مکان هایی 
برای اعتراضات مدنی هــم می گوید: مهم ترین 
تأثیرش این اســت کــه فرق بیــن معترض و 
آشوبگر مشخص می شــود. کسی که می خواهد 
صدای اعتراضش را به گوش مسئوالن برساند به 
راحتی می تواند از این فرصت یا تریبون استفاده 
کنــد. عالوه بر این اگر فضای مورد نظر به همراه 
شرایط پیش بینی شده در اصل ۲۷ قانون اساسی 
لحاظ شود در این صورت مصونیت برای معترضان 
ایجاد می شــود و آن ها به آزادی پس از بیان هم 
امیدوار خواهند شد. بنابراین به نظر می رسد ایجاد 
فضاهایی برای اعتراضات مسالمت آمیز برای همه 

طرف ها نفع دارد. 

 برای تعیین محل تجمعات 
آماده همکاری هستیم

علی اعطا، سخنگوی شورای 
اسالمی شهر تهران با اشاره 
به اختصاص بخشی از عرصه 
عمومی شهر به عنوان مکان 
اجتماعــات اعتراضی، صف 

مردمی را که به شــیوه های مدنی و مسالمت آمیز 
اعتراض می کنند از صــف آنان که بانک ها و پمپ 
بنزین ها را به آتش می کشــند، جــدا می کند، از 
آمادگی شورای شهر برای همکاری با شورای تأمین 
و استانداری در زمینه تعیین مکان تجمعات عمومی 
اعتراضی آمادگی خبر می دهد و می گوید: همان گونه 
که در مصوبه هیئت دولت در خرداد ۹۷ نیز اشــاره 
شده اســت در انتخاب محل برای چنین منظوری 
برخی معیارها نظیر قابلیت دسترســی، وسعت و 
تناســب با جمعیت، امکان دیده شــدن و شنیده 
شــدن، عدم اخالل جدی در امور جاری شهروندان 
و خدمات رسانی به مردم، عدم ایجاد انسداد در معابر 
اصلی و وجود فاصله مناسب از اماکن دارای رده های 
حفاظتی اهمیت دارد. با توجه به اینکه شــوراهای 
شهر و مدیریت شــهری، ویژگی ها و ظرفیت های 
فضاهای عمومی شهر را به خوبی می شناسند و به 
ابعاد مختلف آن احاطه دارند، می توانند در صورت 
ضرورت در تعیین محل تجمعات همکاری الزم را با 

شورای تأمین استان داشته باشند. 

 این موضوع نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد
مجتبی شــاکری، دبیر کل 
انقالب  جانبــازان  جمعیت 
اســالمی هم اگرچه از اصل 
انتخــاب مکان هایــی برای 
اعتراضات مدنی دفاع می کند 

و آن را بــه خاطر آنکه موجب تفکیک معترضان از 
آشوبگران می شــود برای جامعه مفید می داند اما 
می گوید: این طرح نیاز به کار کارشناســی بیشتر 
دارد. چون گاهی اوقات تعداد معترضان خیلی کم 
است. یا برخی از اعتراضات حتماً باید جلو سازمان 
مورد نظر باشد مثالً اعتراض به جفایی که به مردم 
یمن یا فلسطین می شود باید مقابل دفتر سازمان 
ملل انجام گیرد. همچنین وقتی مردم نســبت به 
عملکرد وزارتخانه ای معترض هستند نمی توان به 
آن ها گفت بروید در فالن محل که از آن وزارتخانه 
دور است اعتراض کنید. چون در این صورت اعتراض 
مردم انعکاس پیدا نمی کند. لذا به نظر می رسد که 
در بررسی و تصویب طرح یا الیحه ای که مربوط به 
این موضوع می شود نباید عجله کرد. باید در فرصت 
مناسب مدلی را پیدا کرد که بتواند انواع اعتراضات 
را پاســخ بدهد. به هر حال معتقدم بعضی از فضاها 
امکان این را دارند که مــردم در آنجاها اعتراضات 
خودشــان را مطرح کنند کاری که در هاید پارک 
لندن انجام می گیرد. اما کلیت بحث این است که در 
این زمینه خأل قانونی داریم. بنابراین باید حساسیت 
موضوع اعتراض، ســطح اعتراضــات و مطالبی که 
معترضان می خواهند مطرح کنند باید مشخص و 

دسته بندی گردد تا مدل مناسبی تهیه شود.

بحث تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان به کجا رسید؟

در جست وجوی مدل اعتراض مسالمت آمیز
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شیوه های جدید 
کالهبرداری مجازی 

را بشناسید

ایســنا: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات تهــران بزرگ به تشــریح برخی از 
جدیدترین شگردهای کالهبرداری در فضای 

مجازی پرداخت.
ســرهنگ تورج کاظمی در این  باره گفت: این  
روزها شیوه های جدیدی برای کالهبرداری از 
شــهروندان در فضای مجازی باب شده است. 
شیوه هایی با عنوان کمک مالی به مؤسسه های 
خیریه و افراد بی سرپرست، انجمن حمایت از 
بیماران خاص، نام نویسی در سایت هدفمندی 
یارانه هــا و ســهام عدالت، نام نویســی کارت 
ســوخت، تبلیغ و فروش ســؤاالت امتحانات 

نهایی و کنکور، نرم افزارهای نذری یاب و... .

وی ادامه داد:  برخی از افراد شــیاد و سودجو 
با طراحــی ســایت، کانــال و گروه هایی در 
شبکه های اجتماعی درصدد تشویق و ترغیب 
کاربران به همــکاری در امور خیریه و کمک 
بــه خانواده هــای کم بضاعــت در قالب طرح 
ایتام و محســنین هستند و  با ارسال آدرسی 
شبیه ســازی شــده به درگاه هــای پرداخت 
بانکی از کاربران فضای مجازی، کالهبرداری 

می کنند.
کاظمی گفــت: مجرمان با تشــکیل گروه و 
کانال هایی بــا عنوان هــای گمراه کننده اعم 
از کانال هــای پزشــکی و انجمن های حمایت 
از بیماران خاص و نام نویســی شهروندان در 

ســایت های دولتی نظیر سهام عدالت و یارانه 
درصدد اخاذی و کالهبرداری از شهروندان و 

متقاضیان این گونه خدمات هستند.
به گفته وی از دیگر شــیوه های کالهبرداران 
ارسال پســت الکترونیک به کاربران اینترنتی 
با عناوین اقامت در کشــورهای گردشــگری، 
کاریابی، تحصیل در دانشــگاه های معتبر دنیا 
و... اســت که در این شیوه افراد پس از کسب 
اعتماد، کاربــر را مجاب به واریــز مبلغی به 

حساب خود کرده و ناپدید می شوند.
کاظمــی ادامه داد:  بــه شــهروندان توصیه 
می شود ایمیل خود را در اختیار افراد ناشناس 
قرار ندهند. چون کالهبرداران با شــیوه های 

مهندســی و اجتماعی، فرد را بــه واریز پول 
متقاعد می کنند.

وی گفــت: نرم افزارهایی بــا عنوان نذری یاب 
کــه در ایــام عزاداری ها در فضــای مجازی 
حضــور پررنگ تری دارند از شــیوه های دیگر 
کالهبرداری است. این نرم افزارهای جعلی در 
شبکه های اجتماعی افراد را ترغیب به دانلود 
و خریــد این گونه برنامه هــا می کنند و برای 
خریــد مبالغی را مطالبه و یــا اینکه کاربر را 
به صفحــات درگاه های جعلــی بانک هدایت 
می کنند که با ســرقت داده ها توســط فیشر، 
وجوهی از حساب کاربران فضای مجازی کسر 

می شود.

خبر

دستچین

با نبود ضمانت جایگزین حبس برای مهریه مخالفیم
مهر: فریده اوالد قباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: در 
صورتی که در طرح ممنوعیت حبس بــرای بدهکاران مهریه، 
ضمانت اجرایی دیگری جایگزین حبس نشود فراکسیون زنان 
به طورقطع با این مصوبه مخالفت می کند. مهریه یک دین و حق 
زن بوده و به طور کلی عندالمطالبه است، به همین دلیل نباید 

دریافت آن را تنها منوط به طالق کرد.

دیده بان هایی با گردن زرافه و دید عقاب می خواهیم
فارس: حیدر تورانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش در یادداشــتی نوشــت: این روزها به شدت شاهد تسلط 
سلســله مراتبی و مکانیکال در اجرای ســند تحول هستیم. ستاد 
آموزش و پرورش، دیده بانی در حسن اجرای سند را به دیده بان هایی 
قوی که صاحب نگاه بلند و راهبردی هستند بسپارد. آنان که گردن 

زرافه و دید عقاب دارند نه گردن کرگدن و دید مورچه!

اگر کنکور نباشد...
فارس: حجت االسالم علی ذوعلم، رئیس ستاد هفته پژوهش در 
آمــوزش و پرورش گفت:  رقابت زدگی اجباری یکی از آفت های 
پژوهش در کشور است؛ اگرچه رقابت خوب است اما وقتی از حد 
اعتدال خارج شــود ضربه خواهد زد. به تازگی از من پرسیدند 
چگونه پژوهش می تواند در کشور رشد کند که جواب دادم: اگر 

کنکور نباشد.

کولبری استادان !
ایلنا:هدایت علوی تبار، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه 
عالمه طباطبایی می گوید: گاهی پایان نامه  دانشجو با نام دانشجو 
و استاد به صورت کتاب چاپ می شود. گاهی استاد کتابی منتشر 
می کند اما کار اصلی را دانشــجویان انجام داده اند؛ این پدیده را 
می توان »کولبری علمی« نامید، زیرا استاد بر کول دانشجو سوار 

می شود و به مقصد خود می رسد.

خبری از پیمانکار نیست 
ایلنا: فردیــن فرمند، نماینده مردم میانه در مجلس شــورای 
اسالمی با گالیه از روند کند بازسازی در مناطق زلزله زده با توجه 
به ســرمای شدید در این مناطق گفت: کار آواربرداری هنوز در 
برخی مناطق انجام نشده، پیمانکار وسایل خانه های پیش ساخته 
را گذاشــته و خبری از او نیست، حتی روستاییان خودشان به 

حساب پیمانکار پول ریخته اند، اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.

تلویزیون به مردم دهن کجی می کند
برنا: محمدعلی الستی، جامعه شناس ارتباطات می گوید: کشور 
امروز با بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی دست و 
پنجه نرم می کند و طبیعتاً پرداختن به آثار طنز باید با احتیاط و 
در نظر گرفتن شرایط مردم صورت بگیرد. تلویزیون با برنامه های 
ضعیف به اصطالح طنز خود که بیشــتر لودگی است به مردم 

دهن کجی می کند.

درمان سخت اعتیاد به قرص های مسکن 
ایسنا: سعید صفاتیان، درمانگر اعتیاد می گوید:درمان معتادان 
به قرص های مســکن به ویژه مصرف کنندگان داروهایی مانند 
ترامادول، از درمان افرادی که به مواد مخدر اعتیاد دارند به شدت 
سخت تر است. به طور مثال افرادی که روزانه ۱۰ قرص ترامادول 
مصرف می کنند، ســخت تر از افرادی کــه روزانه ۲ گرم تریاک 

مصرف می کنند درمان خواهند شد.

در بیمه های اجتماعی ورشکستگی  نداریم
مهر: محمدحسن زدا، قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
هیچ کس نگران نباشــد در دنیا لفظ ورشکستگی اصالً مفهوم 
نــدارد. ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ســهم ۳ درصدی برای 
دولت تعیین کرده کــه باید دولت به عنوان حق بیمه بابت هر 
فرد پرداخت کند؛ این ۳ درصد فقط برای کمک مالی نیست و 

نوعی تضمین است.

آوردن اتوبوسی افراد در هالل احمر ممنوع!
فارس:فریدون نوری، عضو شــورای عالی جمعیت هالل احمر 
می گوید:اینکه هر کســی را از جایی بردارند و به عنوان رئیس 
این جمعیت انتخاب کنند، اشتباه است. از آوردن اتوبوسی افراد 
شــروع می شــود و دود آن به چشم جمعیت، اهالی جمعیت و 
ســازمانی که حدود ۱۰۰ سال در این مملکت آبرومند فعالیت 

کرده و مردم به آن اعتماد دارند، می رود.

فراسو

خبر
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره )12- 98-1-7( 
1- نام مناقصه گذار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا تلفن : 32319374-80 

تلفن امور تدارکات 32317869 
2- موض��وع مناقص��ه : خری��د کابل خودنگهدار فش��ار ضعیف 6 رش��ته 25+25+70+70×3 از تولید کنن��دگان دارای گواهی صالحی��ت توانیر از محل 

طرح های عمرانی 
3-زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری ) از ساعت 7:30 الی 14:30( از تاریخ98/9/23 لغایت 98/9/27 به مدت 5 روز کاری 

4-مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش واریزی به مبلغ220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827-07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز 
5-آدرس محل دریافت اس��ناد : دسترس��ی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد. شماره 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2098007000000011 
6-آدرس محل دریافت پیشنهادها : شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس - امور تدارکات تلفن32317869

7- زمان تحویل اسناد: ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ98/10/12
8- محل برگزاری مناقصه : شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول - دفتر معاونت پشتیبانی 

9-زمان بازگشایی پاکت ها : پاکت ارزیابی کیفی شرکت های مناقصه گر ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/10/14 با حضور اعضای کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد 
و در صورت کس��ب حد نصاب الزم پاکت الف و ب در س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه مورخ 16 /10/ 98 بازگشایی می شود و به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش 

و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذکر شماره مناقصه روی پاکت ها الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

11- تضمین شرکت در مناقصه:308.993.280  ریال که به صورت ضمانت نامه بانکی است ،اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز، ضمانت نامه صادره 
توسط موسسه بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران می باشد. به پیشنهادات فاقد سپرده، ضمانتنامه و سپرده های 

مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد ،چک شخصی ، وجه نقد ،سفته ، مطالبات بلوکه شده و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.

13-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.   شناسه آگهی 694599/م الف 11823
 شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
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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

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ذا الجالل واالکرام

یکشنبه 24 آذر  1398  18 ربیع الثانی 1441 15 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9134

 عضو شورای عالی سیاسی
یمن ضمن رد ادعای سعودی: 

توقف جنگ واقعیت ندارد

 عضو شــورای عالی سیاسی یمن 
تأکید کرد ائتالف متجاوز سعودی 
هیچ گام مثبتی در جهت طرح توقف جنگ 
در یمن برنداشــته و اظهارات سعودی ها در 

این باره تنها در چارچوب رسانه ای است.
»محمدعلــی الحوثــی« در واکنش به بیانیه 
چهلمین اجالس ســران شــورای همکاری 
خلیج فــارس در ریاض، اظهار داشــت: این 
بیانیه ای سعودی و رویکرد خصمانه آشکاری 
علیه یمن دارد. الحوثی همچنین افزود که این 
بیانیه نشــانه ای از تسلط سعودی بر شورای 

همکاری خلیج فارس است.
این رهبر انصاراهلل یمن در ادامه خاطرنشان 
کرد، ائتالف متجاوز هیچ گام مثبتی در جهت 
طرح ابتکاری »مهدی المشاط« برنداشته است. 
مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی 
یمن 29 شهریور اعالم کرد: »حمالت پهپادی 
و موشکی به عربستان را به صورت مشروط 
متوقف می کنیم و امیدواریم که این اقدام با 
پاسخ )مثبت( ائتالف سعودی همراه باشد«.
محمدعلی الحوثی افزود، بر خالف اظهارات 
برخی مســئوالن ســعودی، جنگ در یمن 
ادامــه دارد و حتی شــدت حمالت افزایش 
یافته اســت. وی درباره اظهارات مســئوالن 
ســعودی مبنی بر توقف عملیات ائتالف در 
یمــن، تأکید کــرد: این اظهــارات »تنها در 
چارچوب رسانه ای باقی مانده و هیچ مصداق 
واقعی ندارد«. عربستان سعودی از 25 مارس 
2015 با تشکیل ائتالفی متشکل از رژیم های 
مرتجع عربــی، جنگی همه جانبه علیه یمن 
را آغاز کرده اســت، که در جریان آن، ده ها 
هزار غیرنظامی جانشــان را از دست داده و 

میلیون ها تن آواره شده اند.

اصالحات جدید بن سلمان 
 مسابقه جهانی ورق بازی

 در عربستان برگزار می شود
مشــرق: اقدامات محمد بن ســلمان در 
راســتای آنچه به نام اصالحات در عربستان 
انجام می دهد، به برگزاری مســابقه جهانی 
ورق بازی در این کشور رسیده است. مسابقات 
ورق بازی ســال گذشــته برای نخستین بار 
در ســطح داخلی برگزار و حضور »عادل بن 
سالم بن سعید الکلبانی« از مبلغان سعودی 
در این مســابقه نیز در شبکه های اجتماعی 
بســیار جنجال برانگیز شد. هیئت سرگرمی 
که از هفتم می 201۶ تأسیس شده است را 
می توان یکی از بارزترین اقدامات محمد بن 
سلمان برای ایجاد تغییرات مدنظر خویش در 
عربستان دانست. تغییراتی که ولیعهد سعودی 
از آن به عنــوان »اصالحات« یاد می کند، اما 
مخالفانش اقداماتی می بینند که سنخیتی با 
ارزش های اسالمی و جامعه عربستان ندارد. 
تاکنون روحانیون بسیاری به علت مخالفت با 

این برنامه ها بازداشت شده اند.

 اعالم وضع اضطراری 
در نیواورلئان

تابناک: به دنبال انتشار خبرها و گزارش هایی 
درباره حمالت ســایبری در مناطق مختلف 
ایالت لوئیزیانا در آمریکا، در بزرگ ترین شهر 
این ایالت جنوبی وضعیــت اضطراری اعالم 
شده است. »ال تویا کانترل« شهردار نیو اورلئان 
ایالت لوئیزیانــا در چند پیام توییتری درباره 
اعالم وضعیت اضطراری توضیحاتی داده است. 
به گفته او، به خاطر مسائل امنیتی »به همه 
کارکنان )نهادهای مختلف این شهر( هشدار 
داده شد که به سرعت رایانه های خودشان را 
خاموش کنند و تجهیزاتشان را از برق کشیده 

و اتصال به وای فای را قطع کنند«.

ترکیه چهار تروریست 
انگلیسی را  برگرداند

از  وزارت کشور ترکیه  باشگاه خبرنگاران: 
اخراج و بازگرداندن چهار تروریست انگلیسی، 
به کشور خود خبر داد. با اینکه در بیانیه وزارت 
کشور ترکیه اشاره ای به گروه تروریستی که این 
چهار انگلیسی عضو آن بودند، نشده، اما روزنامه 
»دیلی صاباح« با اشاره به رویه اخیر دولت آنکارا 
در بازگرداندن تروریست های خارجی داعشی به 
کشورهایشان، این چهار نفر را نیز عضو داعش 
توصیف کرد. به نوشــته خبرگزاری »آناتولی« 
وزارت کشــور ترکیه در این بیانیه همچنین 
تأکید کرد بــه بازگرداندن تروریســت های 
خارجی که در ســوریه بازداشــت کرده، به 
کشــورهای محل تولد آن هــا ادامه می دهد.

تنها در ماه جاری میالدی
یمن هفت پهپاد جاسوسی 

سعودی را سرنگون کرد

مهر: بر پایه آخریــن گزارش ها، ارتش و 
کمیته های مردمی یمن تنها در ماه جاری 
میالدی )دسامبر( هفت پهپاد جاسوسی 
رژیم سعودی را در مناطق مختلف ساقط 
کرده اند. این درحالی است که در ماه های 
گذشــته نیز نیروهای مقاومت یمن بارها 
اقدام به ســرنگونی پهپادهای جاسوسی 
ســعودی کرده اند. در جبهــه زمینی نیز 
شکست های سعودی همچنان ادامه دارد. 
در آخرین مورد عربستان کشته شدن سه 
نظامی خود در درگیری با نیروهای یمنی 
در مرزهای جنوبی که روز جمعه رخ داد 
را تأیید کرد، در حالی که منابع خبری از 

کشته شدن ۶ سعودی خبر داده بودند.

وحشت دموکرات های آمریکا از تکرار تجربه انگلیس
روز جمعه محافظه کاران انگلیس به رهبری بوریس جانســون توانستند با کسب 
۳۶5 کرســی در برابر 20۳ کرســی حزب کارگر، در حالی خود را به عنوان برنده 
بالمنازع انتخابات بریتانیا معرفی کنند که این اکثریت برای حزب محافظه کار از 
زمان مارگارت تاچر تاکنون بی نظیر بوده است. در مقابل شکست در انتخابات اخیر، 
بدترین نمایش حزب کارگر از دهه 19۳0 میالدی تاکنون تلقی می شود؛ چرا که 
این حزب حتی کرسی های خودش را که به صورت سنتی در اختیار داشت از دست 
رفته می دید؛ سنگرهایی که یکی پس از دیگری توسط محافظه کاران فتح شد و 
میخ نهایی را بر تابوت امیدهای کارگران برای تشــکیل یک دولت سوسیالیستی 
در بریتانیا کوبید. جرمی کوربین، رهبر هفتاد ســاله حزب کارگر که سال 2015 
برخالف پیش بینی ها توانست به رهبری حزب برسد در پی شکست سنگین حزبش 
در انتخابات پارلمانی این کشور اعالم کرد از رهبری حزب کناره گیری خواهد کرد 
و هدایت حزب را دیگر در هیچ انتخاباتی برعهده نخواهد داشت.شکست کوربین اما 
بازتاب گسترده ای در ایاالت متحده آمریکا داشت؛ در این بین پیروزی محافظه کاران 
در برخی از محافل حزب دموکرات، به منزله هشداری برای دموکرات ها در انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 بود، یعنی جایی که دموکرات ها باید نامزد اصلی خود را 
برای رقابت با دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت به میدان مبارزه بفرستند. جو بایدن 
یکی از نامزدهای دموکرات که بر اساس نظرسنجی ها یکی از گزینه های احتمالی 
دموکرات ها برای رقابت با ترامپ است، جمعه شب به هم حزبی هایش هشدار داد، 
نباید به ســمت چپ گرایی افراطی حرکت کنند. بایدن در کمپینی انتخاباتی در 
»سان فرانسیسکو« گفت: »ببینید زمانی که حزب کارگر خیلی خیلی به سمت چپ 
حرکت می کند چه بر ســرش می آید« و حزب کارگر ایده هایی را مطرح کرد که 
نمی توانستند ســریعاً در منطق بگنجند. وی افزود: »به نظر من درسی که باید از 
بریتانیای بزرگ گرفت این است که اگر زیادی به سمت چپ بروید، مردم اشتیاقی 
به حمایت از شما در این مسیر نخواهند داشت«. در این رابطه، »مایکل بلومبرگ« 
میلیاردر معروف که دیرتر از سایر رقبای دموکرات  پا به کارزار انتخاباتی گذاشته، 
پیروزی جانسون را به منزله »قناری در معدن زغال سنگ«)هشداری روشن( برای 
آن دســته از دموکرات هایی دانست که امیدوارند بتوانند ترامپ را شکست دهند. 
پیروزی جانسون در اردوگاه جمهوری خواهان نیز مورد استقبال قرار گرفت؛ »رند 
پال« نماینده جمهوری خواه ایالت کنتاکی در مجلس سنای آمریکا در صفحه توییتر 
خود ضمن هشدار به نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره 
ضدیت و مخالفت افکار عمومی این کشــور با افکار چپ گرایانه خطاب به  »برنی 

سندرز« نوشت: »مراقب باش؛ حتی بریتانیا هم دارد سوسیالیسم را رد می کند«.
هر چند جرمی کوربین در دوران رهبری حزب کارگر موفق شد جوانان را به سوی 
این حزب جذب کند، اما بسیاری از مواضع او منجر به رویگردانی اقشار مختلف از 
حزب کارگر شد. از جمله این گروه ها می توان به تجار و سرمایه گذاران اشاره کرد 
که جرمی کوربین را یک »مارکسیست خطرناک« توصیف می کردند. از نظر آن ها به 

قدرت رسیدن جرمی کوربین به معنای هرج و مرج اقتصادی بود.
از سوی دیگر رهبر کنونی حزب کارگر با عدم اتخاذ موضعی شفاف در مورد برگزیت 
ســبب شــد که رأی حزب کارگر چه در میان طرفداران برگزیت و چه در میان 
هواداران ادامه حضور بریتانیــا در اتحادیه اروپا کاهش پیدا کند. او وعده داده بود 
که با ملی ســازی صنایع و سرمایه گذاری میلیاردی در خدمات عمومی به اجرای 

سیاست های ریاضتی در یک دهه اخیر خاتمه خواهد داد.
باید گفت با اینکه مقایســه بین حزب کارگــر و حزب دموکرات و بین نامزدهای 
نماینده آن ها، خیلی هم نزدیک به واقعیت نیست و کشیدن خطوط موازی برای 
ترســیم پویایی سیاسی در دو کشور امری دشوار به نظر می رسد، اما رویکردهای 
پوپولیستی مشابه بین ترامپ و جانسون در جلب آرای عمومی از سویی و  شعارهای 
انتخاباتی نامزدهای لیبرال تر مثل ســناتور برنی سندرز از ورمونت و الیزابت وارن 
از ماساچوســت در رابطه با برنامه های مراقبت های بهداشــتی دولت، برنامه های 
مهاجرت و... از سویی دیگر، موجبات نگرانی بخش مترقی دموکرات ها را از تکرار 
این اتفاق در انتخابات ریاســت جمهوری 2020 ایاالت متحده فراهم کرده است.

عمر البشیر به دو سال حبس محکوم شد
باشــگاه خبرنگاران: رئیــس جمهور 
مخلوع ســودان در پرونده فساد مالی به 
تحمل 10ســال حبــس در نهاد »اصالح 
اجتماعی« محکوم شد، اما دادگاه به دلیل 
شرایط سنی او، حکم را به دو سال تخفیف 
داد. الصادق عبــد الرحمن، قاضی دادگاه 
تجدیدنظر با توجه به دفاعیات البشیر در 
جلســات گذشته و تفهیم اتهامات او را در خصوص پرونده های فساد به خصوص 
کشف ۶ میلیون یورو در منزلش، به 10 سال حبس محکوم کرد، اما به دلیل آنکه 
ســن او فراتر از 70 ســال است، حکم را به دو سال کاهش داد. همچنین اموال او 
نیز مصادره می شــود. البشیر در کنار این پرونده، اتهامات دیگری از جمله دستور 
قتل معترضان در آوریل گذشــته و همچنین »نســل کشی و جنایت جنگی« در 
دادگاه بین المللی را نیز در پرونده خود دارد. ژوئن گذشته )خرداد ماه( دادستانی، 
عمر البشیر را متهم به فساد مالی کرد.  البشیر آوریل گذشته )اواخر فروردین ماه 
1۳9۸( پس از تظاهراتی که چند ماه طول کشید و در اعتراض به بیکاری و فساد 
برگزار می شد، از قدرت کنار زده شد تا به پایان مسیر ۳0 ساله قدرت سودان برسد.
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قطر اعالم کردمحکومیت اشغالگریحقوق بشر سیری چند!
چند بند ضدسعودی بودجه 

نظامی آمریکا حذف شد
تصویب هشت قطعنامه ضد 
صهیونیستی در سازمان ملل

 پیشرفت در حل اختالف
 با سعودی جزئی است

فارس: سه منبع مطلع در کنگره آمریکا، 
فاش کردند که پیش نویس قانون »مجوز 
دفاع ملی« آمریکا کــه نمایندگان هفته 
پیــش آن را ارائه کرده بودند، چند بند و 
پیشنهاد علیه عربســتان سعودی داشت 
که اکنون حذف شــده است. به گفته این 
منابع، یکی از بندهــا »رد فوری« روادید 
برای مســئوالن قتل »جمال خاشقچی« 
روزنامه نگار سعودی منتقد دربار آل سعود 
بود. بند دیگر دربــاره ممنوعیت فروش 
سالح و سامانه های دفاعی مثل »مهمات 
هوشمند و با دقت بســیار باال« است که 
عربســتان اکنون از آن در یمن استفاده 

می کند. 

ایرنا: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
هشــت قطعنامه ضد اسرائیلی که در ماه 
گذشته به تصویب »کمیته ضد استعماری« 
رسیده بود را به تصویب رساند. عمده این 
هشــت قطعنامه درباره نقض حقوق بشر 
از سوی رژیم صهیونیســتی علیه مردم 
ســوریه و فلسطین اســت.  یکی از این 
مصوبه ها قطعنامه ای تحت عنوان »جوالن 
اشغالی ســوریه« است که 157 کشور به 
آن رأی مثبــت دادند. مجمع عمومی در 
این قطعنامه تأکید کرد اقداماتی که رژیم 
صهیونیســتی به عنوان یک اشغالگر، با 
هدف تغییر ماهیت جوالن انجم می دهد  

باطل است.

ایسنا: وزیر خارجه قطر پیشرفت حاصل 
شــده در حــل اختالفات این کشــور با 
چهار کشور )عربســتان، امارات، بحرین، 
مصــر( را جزئی توصیف کرد. »محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی« در پاسخ به پرسش 
خبرنگار رویتــرز مبنی بر اینکه آیا هفته 
گذشته در اجالس سران شورای همکاری 
خلیج فارس پیشرفتی درباره حل اختالفات 
بین قطر و چهار کشور حاصل شد؟ گفت: 
پیشرفت جزئی حاصل شد. وی پیشتر در 
ســخنانی در رم، با بیان اینکه کشورش 
گفت وگوهایی با طرف سعودی آغاز کرده، 
ابراز امیدواری کرده بود که این گفت وگوها 

منجر به نتایج مثبتی شود.

 جهان  ســفارت ایاالت متحده در سئول، پایتخت 
کــره جنوبی این روزهــا به محلی بــرای برگزاری 
تجمعات اعتراضــی مردم این کشــور در مخالفت 
با بــاج خواهی روزافزون واشــنگتن تبدیل شــده 
است. تظاهرات کنندگان مقابل ســفارت آمریکا در 
سئول روز گذشته با سر دادن شعارهایی به واشنگتن 
یادآوری کرده اند که کشورشــان مســتعمره آمریکا 
نیســت.پایگاه ان بی سی نیوز نوشــته: معترضان در 
اعتراض به سیاست های »دونالد ترامپ«، که خواستار 
پرداخت هزینه های بیشتری از سوی کره جنوبی بابت 
حمایت های نظامی شده، تصاویر »هری هریس«، سفیر 
ایاالت متحده که روی دیوار ســفارتخانه نصب شده 
بود را از بین بردند. به نوشته ان بی سی، معترضان در 
بیرون سفارتخانه شعار داده اند: »هریس برو بیرون! ما 
مستعمره آمریکا نیستیم. ما دستگاه خودپرداز نیستیم«. 
پلیس کره جنوبی حدود دو ماه پیش هم اعالم کرد 
19 دانشجوی معترض به سیاست های دولت آمریکا 
که وارد محل اقامت سفیر این کشور در سئول شده 
بودند را بازداشــت کرده است. ســی بی اس نوشته 
دانشجویان با استفاده از نردبان از دیوار محل اقامت 
سفیر باال رفته اند. آن ها پالکاردهایی در دست داشتند 
که روی آن ها شــعارهای ضد آمریکایی نوشته شده 

بود و از »هری هریس«، سفیر آمریکا می خواست »این 
کشــور را ترک کند«.  آمریکا و کره جنوبی با وجود 
آنکه مدت هاست متحد هستند، اما بر سر درخواست 
اخیــر ترامپ بــرای افزایش هزینه هــای دفاعی به 
مشکل برخورده اند. دولت آمریکا هزینه های دفاعی 
مربوط به 2۸هزارو500 نیروی آمریکایی مستقر در 
کره جنوبی را به شــدت افزایش داده اســت. در ماه 
فوریه، کره جنوبی با پرداخت ۸۸0 میلیون دالر برای 
حضور این نیروها در کشــور موافقت کرد که معادل 
۸.2 درصد افزایش نسبت به سال 201۸ بود. آمریکا 
و کره جنوبی قرار اســت هفته آینده دور جدیدی از 
مذاکرات را در این خصوص برگزار کنند. در حالی که 
تالش ترامپ برای دریافت پول بیشتر از کره جنوبی و 
ژاپن به بهانه حمایت امنیتی واشنگتن از این دو کشور 
ادامه دارد، در ســوی دیگر شبه جزیره کره، پیونگ 
یانگ بدون توجه به تهدیدات ایاالت متحده در طول 
یک هفته دومین آزمایش خود را در ســایت پرتاب 
ماهواره »ســوهائی« انجام داد؛ مسئله ای که از پایان 
زود هنگام ماه عسل میان دونالد ترامپ و کیم جونگ 
اون خبر می دهد. در همین راستا رسانه رسمی کره 
شمالی روز گذشته از موفقیت آمیز بودن یک آزمایش 

»بسیار مهم« دیگر خبر داد.

خبر

مستعمره  آمریکا نیستیم
تجمع اعتراضی دانشجویان کره جنوبی در مخالفت با باج خواهی های واشنگتن
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اخبار کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

  جهان   در حالی که رایزنی جریان های 
مختلف در عراق با وجود سنگ اندازی های 
آمریکا و همپیمانان منطقه ای اش بر ســر 
تعیین نخست وزیر آینده همچنان ادامه 
دارد، در ادامه تحرکات مشــکوک که در 
راســتای ایجاد هرج و مرج و کشاندن این 
کشــور به جنگ داخلی صورت می گیرد، 
روز گذشته افراد مسلح ناشناس خودروی 
فرزند ســخنگوی رهبر جریان صدر عراق 
را به گلوله بستند. شبکه خبری المیادین 
اعالم کرد افراد مســلح ناشناس خودروی 
فرزند »جعفــر الموســوی« را در منطقه 
زعفرانیه بغداد به رگبار بســتند، اما وی 
در این حمله زخمی اندک برداشــت و در 
بیمارستان مداوا شــد. بغداد الیوم هم به 
نقل از یک مقــام امنیتی عراق اعالم کرد 
خودروی فرزند الموسوی مورد اصابت 14 

گلوله قرار گرفته است.

 سلسله حمالت مشکوک
این حمله در ادامه سلســله 
اقدامات مشــکوک در عراق 
که به ویژه در یکی دو هفته 
اخیرافزایــش یافته اســت، 
صورت می گیرد. روز جمعه 
نیز اعدام فجیــع جوان 1۶ 
ســاله عراقی از سوی برخی 
جریان های نفوذی و منحرف 
و آویزان کردن جسد عریان 
وی در میدان اعتراضات واکنش های زیادی 
به دنبال داشت؛ تا جایی که شخصیت ها و 
جریان های مختلف عراقی یکصدا خواستار 
مشخص شــدن دســت های پشت پرده 

این گونه اقدامات شده بودند.
ایــن اتفاقــات پــس از آن روی داد که 
شــامگاه جمعه هفته گذشــته یک گروه 
مســلح ناشناس ســوار بر وانت به میدان 
»الخالنی« و منطقه »پل السنک« در 500 
متری میدان تحریر در بغداد حمله کرده 
و با آتش گشــودن به روی معترضان ۳0 
تن از آن ها را کشــتند. در چند روز اخیر 
ترور دست اندرکاران دخیل در اعتراضات 

مردمی عراق از سوی جریان های ناشناس 
نیز افزایش یافته و همین مســئله نگرانی 
در مورد تالش محور غربی -عربی- عبری 
برای موج ســواری بر جریان اعتراض های 
مردمی و ایجــاد جنگ داخلی در عراق را 

افزایش داده است.
در همیــن راســتا »مهدی تقــی« عضو 
کمیســیون امنیتی پارلمان عــراق روز 
جمعه در ســخنانی تأکید کــرد آمریکا 
قصد ایجاد جنگ داخلی در عراق را دارد 
و در واقع، علت ناامنی های کنونی اســت. 
عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر پیشبرد 
امــور دولت عراق نیز با اشــاره به حوادث 
اخیر تأکید کرد این مسئله نشان می دهد 
گروه های سازمان یافته ای وجود دارند که 
تحت پوشش تظاهرات، دست به کشتار، 

ارعاب و تعطیل کردن دولت می زنند.

 واکنش جریان صدر به حادثه اخیر
امــا در پی حوادث امنیتی مشــکوک در 
عراق دفتر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
از بسته شــدن نهادها و مؤسسات وابسته 
به این جریان به مدت یک سال خبر داد. 
پایگاه اینترنتی دفتر صدر با انتشــار این 
بیانیه اعــالم کرد دفتر ویژه صــدر، اداره 
مرقد شهید ســید محمد صادق صدر و 
سرایا السالم از این مسئله مستثنا شده اند 

و همچنان فعالیت خواهند داشت.
در همین حال یک منبع آگاه از »ســرایا 
السالم« در گفت وگو با »بغداد الیوم« تأکید 
کرد اخبار منتشــر شــده در شبکه های 
اجتماعی دربــاره صدور دســتور خروج 
نیروهای کاله  آبی در میدان های تظاهرات 
در بغداد، دروغ اســت. در پی کشته شدن 
دلخراش جــوان عراقی در میدان »الوثبه« 
بغداد  برخی منابع رسانه ای شایعه کردند 
که نیروهای وابسته به جریان صدر موسوم 
بــه»کاله  آبی ها« که در توافق با فرماندهی 
عملیات بغداد، مســئولیت تأمین امنیت 
تظاهرات کنندگان را برعهده گرفته اند، از 

میدان التحریر خارج شده اند. 
روز پنجشــنبه در شــبکه های اجتماعی 

ویدئویی دلخراش از کشــته شــدن یک 
جوان عراقی 1۶ تا 17 ساله به نام »هیثم 
علی اسماعیل« منتشــر شد که جنجال 
زیــادی بــه راه انداخــت و در واکنش به 
این اقدام، »صالح محمد العراقی« از منابع 
رسانه ای نزدیک به جریان الصدر عراق، در 
پستی در توییتر نوشت: اگر در 4۸ ساعت 
آینده، عامالن این اقدام تروریستی دستگیر 
نشــوند، کاله آبی ها بایــد از میدان های 

تظاهرات در بغداد خارج شوند.

 رایزنی برای انتخاب نخست وزیر
تحرکات مشــکوک هدایت شده از سوی 
آمریکا و آل ســعود برای ایجاد انحراف در 
راهپیمایی مردم عراق با هدف بهره برداری 
سیاســی در حالــی اســت کــه رایزنی 
جریان های مختلف این کشور برای معرفی 
نخست وزیر در مهلت قانونی اعالم شده با 

جدیت ادامه دارد. 
مهلت قانونــی انتخاب جانشــین »عادل 
عبدالمهدی« 27 آذر ماه به پایان می رسد. 
در همین راســتا  برخــی منابع خبری از 
توافق اغلب جریان های عراقی برای معرفی 
محمد الشیاع الســودانی، به عنوان نامزد 
نخست وزیری خبر می دهند. وبگاه خبری 
»موازین نیوز« به نقل از یک مقام سیاسی 
مطلع خبر داد، »برهم صالح« رئیس جمهور 
عراق روز دوشنبه با صدور حکمی »محمد 
شیاع الســودانی« را به طور رسمی مامور 
تشــکیل کابینه جدید این کشور می کند. 
بر اساس اخبار رسیده، این گزینه، از سوی 
ائتالف دولت قانــون و ائتالف فتح مطرح 
شده است. السودانی جهت مقدمه چینی 
برای تصدی پست نخست وزیری از حزب 
الدعوه و ائتالف دولت قانون استعفا داده تا 
نامزد هیچ حزبی نباشد.  وی نماینده فعلی 

و وزیر سابق کار و امور اجتماعی در دولت 
حیدرالعبادی بوده اســت. احمد الجبوری 
)از نمایندگان اهل ســنت پارلمان( هم از 
نخســت وزیری الشیاع السودانی استقبال 
کــرده و گفته او در زمان رژیم ســابق، به 
خارج نرفتــه، هیچ فســادی متوجهش 
نیست و شــخصیت قوی اســت که می 
تواند قانون را اجرایی کند. همزمان با این 
اخبــار، منابع سیاســی از موافقت »حزب 
دموکرات کردســتان« با نامزدی السودانی 
برای نخســت وزیری عراق خبــر دادند و 
گفتند: السودانی به هیئت ُکردی قول داده 
که همه توافق های پیشینی را که در دوره 
عبدالمهدی منعقد کرده، حفظ خواهد کرد.

 ساز مخالف مقتدی
 مقتدی صدر اما از طریق حســاب صالح 
محمــد العراقی مخالفت خــود را با این 
انتخاب اعالم و الســودانی را نامزد احزاب 
فاســد خطاب کرده است. ائتالف سائرون 
به رهبری مقتدی صدر هم در نامه ای به 
رئیس جمهور عراق ضمن مسئول دانستن 
او در تعیین نخست وزیر آینده اعالم کرد 
که نخست وزیر باید حاصل جنبش مردمی 

باشد و نه حاصل روند سیاسی از باال.
پیشــتر گمانه زنی های رســانه ای درباره 
نخست وزیری صورت  احتمالی  نامزدهای 
گرفته بود و برخی از احتمال نامزدی »فالح 
الفیاض« مشاور امنیت ملی و رئیس سازمان 
الحشــد الشــعبی به عنوان نامزد رقیب 
»عبدالوهاب الساعدی« خبر داده بودند. در 
این مدت، اسامی برخی وزرای سابق عراقی 
نیز در این گمانه زنی ها مطرح شد از جمله 
»صالح الحســناوی«، وزیر بهداشت سابق، 
»علی الشــکری« وزیر سابق برنامه ریزی و 

»سالم المالکی« وزیر سابق حمل و نقل.

همزمان با ادامه تحرکات مشکوک،  رسانه ها  از توافق 
گروه های عراقی برسر تعیین نخست وزیر خبرمی دهند
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