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یـــادداشــت  روز
محمدعلی مهتدی

جلسه پارلمان لبنان برای تعیین نخســت وزیر که قرار بود شامگاه روز گذشته 
برگزار شــود، به علت عدم توافق جریان های سیاســی این کشور بر سر تعیین 
نخست وزیر مکلف، بار دیگر به تعویق افتاده و به پنجشنبه )۲۸ آذر( موکول شد. 
این نشســت در حالی به تعویق افتاد که گمانه زنی ها حکایت از احتمال انتخاب 

دوباره سعد حریری برای پست نخست وزیری داشت...

 نظام سیاسی ناکارآمد 
ریشه اعتراضات مردمی در لبنان

قدس با نگاهی به آیین نامه ای ضد قانون، غفلت متولیان شهری را بررسی می کند

پیاده رو فروشی با سد معبر فرهنگ

 اقتصاد   امروز گزارش بودجه ســال 
آینده شــرکت های دولتــی در مجلس 
قرائت می شــود؛ بودجه ای کــه پس از 
اصالح ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی 
مجلس، نیمه آبان مــاه و یک ماه پیش 
از الیحه بودجه ســاالنه کشور به مجلس 
آمده اســت.بر اساس اخبار منتشر شده، 
ســال آینده، بودجه حقوق و دستمزد در 
شرکت های دولتی ۱5درصد رشد خواهد 
کــرد و در مجموع بودجه  شــرکت ها در 
مقایسه با امسال رشــدی 9درصدی به 
خود خواهد دیــد و به حدود یک هزار و 
4۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از 

نگاه کارشناسان، برخورداری شرکت های 
عمدتاً زیــان ده دولتی از بودجه ای تقریباً 
چهار برابر بودجه عمومی کشور و در حالی 
که هنوز شفافیت عملکردی آنچنانی در 
قبال دریافت بودجه های سنگین از خود 
نشــان نداده و اهتمامی به صرفه جویی و 
حــذف هزینه های زائد نداشــته اند و در 
شــرایطی که کشور با تحریم های سخت 
و محدودیــت منابع دســت و پنجه نرم 
می کند، قابل توجیه نیست. ماده ۲9 قانون 
برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده 
سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی کند 
تا امکان تجمیع پرداختی ها به کارکنان و 

مدیران و شفاف شدن این ارقام برای افکار 
عمومی فراهم شود اما با وجود راه اندازی 
این سامانه همچنان بسیاری از دستگاه ها 
در این سامانه حضور ندارند! همچنین از 
هشت ســال پیش تاکنون دستگاه های 
دولتی موظف شــده اند همــه معامالت 
خود از جمله خریدهای جزئی و متوسط، 
مزایده ها و مناقصه ها را در بستری به نام 
ســامانه تدارکات الکترونیکی »ستاد« به 
ثبت برســانند. بر اساس اصالحیه قانون 
مالیات های مســتقیم مصوب سال 94 
مجلس، ماده 9 برنامه پنج ســاله ششم 
توسعه و ماده 5۰ احکام برنامه های دائمی 

توســعه ای کشــور، دولت از این طریق 
امکان افزایش شفافیت و برنامه ریزی بهتر 
 برای هزینه کرد بودجه را خواهد داشــت.

 به گفته یک اقتصاددان در قانون بودجه 
ســال ۱۳9۶، تبصره ای به نام تبصره ۱9 
وجود داشــت که بیان می کرد اطالعات 
کامل همــه مناقصه ها و مزایده ها باید به 
طور کامل و شــفاف در اختیار مردم قرار 
گیرد اما در قانــون بودجه 9۷، 9۸ و 99 
این تبصــره وجود ندارد. شــهرام حالج 
می گوید: شگفت آور اینکه در بودجه 9۷ 
و 9۸، بندی آمده است که در قوه مجریه 

نه تنها تفسیر...

 ............ صفحه ۷

مدیرعامل این شرکت 
خبر داد

درج نماد 
پدیده 

در فرابورس

گفت وگو با 
دکتر سیدعلی موسوی

کتاب  درسی
»تفکر و سواد رسانه« 

معلم ندارد!

 شرکت های دولتی 1400هزار میلیارد تومان از بودجه را می بلعند 

 ............ صفحه ۸ ............ صفحه ۲ قدس خراسان ............ صفحه 4

 

دیدارجمعی از مجروحان ارتش عراق با آیت اهلل سیستانی
 جهان  خبرگزاری رسمی عراق )واع( روز گذشته از دیدار شماری روز گذشته اتفاق افتاد

از مجروحان ارتش عراق با مرجعیت عالی در نجف اشرف خبر داد. 
طبق تصاویری که منتشر شده، شماری از اعضای ارتش عراق که در 

 ............ صفحه ۸درگیری با تروریست ها...

 ............ صفحه ۶

10 8 2
رسن در گفت و گو با قدس:  سید سرباز  روح اهلل  رضوی در گفت وگو با قدس مطرح کرد سخنگوی دولت  با اشاره به برنامه های رئیس جمهور:

: jامام علی
هر چیزى با 

بخشیدن 
کم می  شود، 
مگر دانش . 

غرر الحکم، ح6888
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سکوتم برای کمک 
به پرسپولیس است

نژاد پرستی» مودی« 
و هزینه تراشی برای » دهلی«

سفر ژاپن به مذاکره با آمریکا 
ربط ندارد
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فراخوان مزایده نوبت دوم 
درمانگاه شبانه روزی                         

امام خمینی )ره(شهرستان فریمان 
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/ع
98
09
82
4

فراخوان مناقصه  نوبت اول 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان تایباد 
شرح در صفحه 3
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آگهی مزایده امالک مازاد بر نیاز شماره:  
۲۰۹۸۰۰۵۲۴۳۰۰۰۰۰۱

اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران 
خراسان رضوی

شرح در صفحه  ۸ 

فراخوان مناقصه  نوبت اول 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان قوچان 
شرح در صفحه 3
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))آگهی مناقصات  عمومی((
شرکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری

 و اس��تانی و از طری��ق مناقصه عمومی کاالهای مش��روحه ذی��ل را از تولید کنندگان یا تأمی��ن کنندگان ذی صالح 
خریداری نماید  .

استاندارد تولید موضوعردیف
مبلغ تضمین شرکت  در

فرآیند ارجاع کار  به ریال
نوع تضمین شرکت در  فرآیند

 ارجاع کار  

۱

خرید شیر پروانه ای 

۳۰۰و۴۰۰و7۰۰و۸۰۰و۱۰۰۰            

فشار ۱6 به تعداد 

DIN 558-1 SERIES 14 
DIN (3202-F4)۲۴۹/6۵۰/۰۰۰ ۱.واریز نقدی به حساب جاري شماره

۱۰۰۰۵۰۰۰۵ بانكی پاسارگاد شعبه آبفای 
مشهد

۲. ضمانتنامه بانكی
۳.اوراق مشارکت  

۴. چک تضمین شده بانكی

۲
 خرید اتصاالت چدنی در سایزهای

 مختلف
DIN 28602,ISO 2531۲۲۱/۵۲۵/۰۰۰

۳
 خرید انشعابگیر , زانو و سیفون

 دوبل فاضالبی ۱۲۵و۱6۰
EN 1852-1۴/777/۰۰۰/۰۰۰

1- کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : درآمدهای غیر عمرانی .

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی لغایت1398/09/30 از دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب یا در 
سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد .

4- آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه:  مورخ 1398/10/10
5- محل تس��لیم پاکات مناقصه : مش��هد ،خیابان فلس��طین ، فلس��طین26 ، دبیرخانه مرکزی ش��رکت آب وفاضالب مشهد . تلفن 

.37008149
6- بازگشایی پاکات مناقصه : مورخ 1398/10/11می باشد.

7- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 
8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد .

آب سرچشمه زندگی و زیبایی است ، آن را درست مصرف کنیم .
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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از کوه های پر برف قفقاز تا آفتاب گرم مشهدالرضا
زائران جمهوری آذربایجان در نخستین پرواز مستقیم با استقبال خادمان آستان قدس رضوی وارد فرودگاه هاشمی نژاد شدند

 ............ صفحه ۳

j
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سه شنبه 26 آذر  1398  20 ربیع الثانی 1441 17 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9136

روزنامـه صبـح ایـران

سرلشکر سالمی: تعهد داده ایم کشور را در همه زمینه ها از بیگانگان بی نیاز کنیم  فارس: فرمانده کل سپاه در حاشیه بازدید از نمایشگاه پیشگامان گام دوم انقالب دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل)عج( با بیان اینکه تعهد داده ایم کشور را در همه زمینه ها از بیگانگان بی نیاز کنیم، گفت: در عرصه هایی که تحت فشار جهانی قرار بگیریم، بیشتر پیشرفت می کنیم؛ زیرا مجبور می شویم به ظرفیت های 

داخلی و جوانانمان رجوع کنیم و الگوهای پیشرفت را خودمان تدوین کنیم.

 سیاست  علی ربیعی، سخنگوی دولت 
دیروز در نشســت خبــری در خصوص 
ســفر رئیس جمهــور به ژاپــن، گفت: 
ژاپن از شــرکای مهم اقتصادی ماســت 
و مذاکــرات رئیس جمهــوری در توکیو 
دو جانبه و برگســترش روابط اقتصادی 
متمرکز خواهد بود. وی با بیان اینکه سفر 
رئیس جمهور به ژاپن ارتباطی به مذاکره 
با آمریکا ندارد، اظهار داشــت: دوســتان 
ژاپنی، حامل پیــام و یا ابتکار عمل هایی 
هستند که ما برای شنیدن آن ها استقبال 
و با جدیت هــم بررســی می کنیم ، اما 
هیــچ برنامه از پیش تعیین 
شده ای در این زمینه وجود 

ندارد.  
به گــزارش خبرگزاری مهر 
ســخنگوی دولت بــا بیان 
اقتصــادی،  وزرای  اینکــه 
بانکــی و بخش های تجاری 
در این سفر رئیس جمهوری 
را همراهــی می کننــد، در 
عیــن حــال گفــت: اینکه 
در  جمهور  رئیس  همراهان 
اطالع  باشــند  چه سطحی 
ندارم، اما از بخش بانک، اقتصاد و صنعت 
در این سفر همراه رئیس جمهور خواهند 

بود.

 روحانی پس از مالزی به ژاپن 
می رود؟

بنابر گزارش خبرگزاری فارس ربیعی در این 
نشســت به سفر روحانی به مالزی نیز اشاره 
کرده و گفته اســت: »حضــور آقای رئیس 
جمهور در نشست سران کشورهای اسالمی 
به میزبانی مالزی مجال مناســبی است که 
گفت و گوهای دوجانبه زیادی در آنجا سامان 

داده شود«.
موضوعی که سخنگوی وزارت خارجه نیز آن 
را تأیید کرد و در نشست خبری خود گفت: 
»در روزهای آینده رئیس جمهوری به مالزی 
سفر خواهد داشت و سفر به ژاپن هم در حال 

نهایی شدن است«.
البته موسوی در پاســخ به این پرسش که 
گفته می شود سفر روحانی به توکیو با چراغ 
ســبز واشــنگتن همراه بوده است، تصریح 
کرد: »روابط ایران با سایر کشورها ارتباطی 
با کشــورهای ثالث ندارد. مــا روابط مان را 
با کشــورهای ثالث گره نزدیم و امیدواریم 
دوســتان ما روابط خود با ما را به چراغ های 
سبز، زرد و قرمز کشورهای دیگر گره نزنند. ما 

حامی صلح و امنیت جهانی هستیم«.
از سوی دیگر با نزدیک شدن به زمان اعالم 
شــده از ســوی توکیو در مورد سفر رئیس 
جمهوری ایران به ژاپن، تحلیل رسانه های 

این کشور نیز در مورد این سفر بیشتر شده 
است، البته محور همه این تحلیل ها کاهش 

تنش بین ایران و آمریکا بود.

 اذعان رسانه های ژاپن به وابستگی 
این کشور به نفت خلیج فارس

به گــزارش مهر »نیکی ژاپن« با اشــاره به 
سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به ژاپن 
گزارش داد که »شــینزو آبه« نخست وزیر 
ژاپن یک بار دیگر قصد دارد به عنوان میانجی 
برای کاهش تنش ها میــان ایران و آمریکا 
تالش کند. نیکی از این سفر به عنوان یکی 
از مهم ترین رخدادهای بین المللی یاد کرده و 
افزوده است: موضوع دیگری که مطرح است، 
مســئله امنیت عبور و مرور محموله های 
نفتی از خلیج فارس است و طرفین در این 
خصوص رایزنی هایــی صورت خواهند داد. 
برای ژاپن که حجم زیــادی از نفت خود را 
از منطقه خلیــج فارس و تنگه هرمز تأمین 
می کند، ثبات و امنیت منطقه بسیار اهمیت 
دارد و آبه خواســتار ایفای نقش ســازنده 
طرف های مختلف برای این منظور اســت. 
ژاپن تایمز نیز دیروز در گزارشی نوشت سفر 
رئیس جمهوری ایران به ژاپن روز ۱۹ دسامبر 
آغاز می شود و سه روز به طول می انجامد و 
روحانی در این مدت با شــینزو آبه، نخست 

وزیر ژاپن دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

سخنگوی دولت  با اشاره به برنامه های رئیس جمهور:

سفر ژاپن به مذاکره با آمریکا ربط ندارد

جنــاب آقای واعظــی! از عدم اقناع کــردن مردم قبل از اعالن گــران کردن و 
ســهمیه بندی شدن بنزین که باعث وارد شدن خسارت زیادی به اموال عمومی و 
مردم و توهین به مقدسات و از دست دادن عزیزان به دست ضد انقالب و مزدوران 
غرب و جیره بگیران آمریکا و عربستان شد، از عدم اعالن قبلی دفاع نفرمایید! بلکه 
آن قدر انصاف داشته باشید که اقالً بپذیرید که کوتاهی کردید. مردم آگاهند تاریخ 

قضاوت خواهد کرد. 09150006196
 به داد دل ما کی می رسد؟ شرکت ایران خودرو یک سال است مبلغ ۱0 میلیون 
تومان از حق ما را خورده یه آبم روش و انگار نه انگار زور ما هم بهش نمی رسه! بعد 

از خدا امید به شما داریم والسالم با تشکر. 09130006900
استیضاح پیاپی وزرا و ... هیچ مشکلی از کشور و ملت را حل نمی کند، مگر اینکه 
مسئوالن کالن کشور به جای سخنرانی های ممتد و تکراری، پاسخگوی سؤاالت 

رأی دهندگانی باشند که آن ها را به مسئولیت نشانده اند. 09150008863
 ما تعدادی مالباختگان خرید خودرو از شرکت کارمانیا هستیم. با اینکه انصراف 

دادیم این شرکت اما قادر به عودت وجوه پرداختی نیست. 7412...912
 من یک موتور سیکلت مدل پایین دارم اما سالم و بدون آلودگی و توان تبدیل به 
احسن هم ندارم. به عنوان یک شهروند چرا حق استفاده از بنزین سهمیه ای از من 

سلب شد؟ به چه کسی شکایت کنیم؟ 6857...915
 آقای فعال سیاسی ما روستایی ها کم سطح وکم عقل نیستیم، اگر شخصی به فکر 

ما باشد جانمان را می دهیم. 09370004777
 چندی پیش بعد از پخش قســمتی از دعای ســحر با صدای مرحوم موسوی، 
درحالی که اشــک مؤمنین جاری بود دو مجری شبکه 3 با قهقهه چاق سالمتی 

کردند! 09150000535

 واکنش ستاد انتخابات به انتشار شایعات تأیید یا رد صالحیت ها
سیداســماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ســتاد انتخابات کشور، در واکنش به انتشار 
اخباری در خصوص فهرست آمار تأیید یا رد صالحیت داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، ضمن تکذیب این مطالب گفت: حسب بررسی های انجام شده 
ایــن آمار مربوط به انتخابات دوره های قبل بوده و صحت نــدارد. وی افزود: هم اکنون 
هیئت های اجرایی درحال انجام کار خود هســتند و به محض پایان فرایند بررسی ها، 
وضعیت تأیید یا رد صالحیت داوطلبان به خود افراد اعالم خواهد شد. مردم به این مطالب 

توجهی نکرده و از بازنشر این گونه مطالب کذب و غیر رسمی خودداری کنند.

جامعه روحانیت لیست انتخاباتی می دهد؟
نخستین جلسه اعضای جامعه روحانیت مبارز شهرستان قرچک با حضور امام جمعه، 
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شهرستان قرچک، رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی استان تهران و برخی از روحانیون و مبلغان شهرستان در دفتر امام 
جمعه قرچک برگزار شــد. به گزارش انتخاب، حجت االسالم سید محسن محمودی 
گلپایگانی، رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان تهران گفت: طالب و 
روحانیت همیشه فکر همه اقشار جامعه بودند به غیر از خودشان، طالب و روحانیت 
نقش مهمی در انقالب ایفا کرده اند؛ در انتخابات مجلس شــورای اســالمی جامعه 

روحانیت مبارز هیچ لیستی را از طرف این جامعه نمی دهد.

سرنوشت ناطق در انتظار الریجانی؟
حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش اعتماد آنالین 
مبنی بر اینکه »چهره هایی مانند ناطق نوری را داریم که به دلیل دلخوری هایی که پیش 
آمده در ظاهر از عرصه سیاسی کشور کنار کشیده اند، هرچند ممکن است پشت  پرده 
فعالیت هایی داشــته باشند. به نظر شما این سرنوشت در انتظار الریجانی هم خواهد 
بود؟« گفت: نه چنین اتفاقی برای ایشان رخ نخواهد داد. اما می خواهم بگویم هیچ کس، 
حتی اگر از این نظام دلخور هم باشــد، نباید کنار بکشــد. در هر صورت ما آرمان گرا 
هستیم، اما آرمان گرایی به معنای این نیست که واقعیت های جامعه را نبینیم. اینکه 
همه چیز برای ما آماده باشد، یک امر مطلوب است. اما ممکن است در فرایند اجرایی 
کشور مشــکالتی وجود داشته باشد، به خصوص افرادی که جزو استوانه های انقالب 
بوده اند، هرگز نباید مأیوس شوند و بُبرند. به شدت منتقد کسانی هستم که می بُرند، 
کنار می کشــند و حالت انزوا پیدا می کنند. این کار نه به صالح خود این افراد و نه به 

صالح کل کشور است.

خاورمیانه و روایت جعلِی کوتاه مدِت شبکه های اجتماعی
تصویر تلخ واندوه بار جنازه آویزان هیثم اسماعیِل ۱6 ساله بر تیر چراغ راهنمایی میدان 
الوثیه بغداد، به همان تلخی تصویر کودک ســوری در ســاحل دریای مدیترانه و صدها 
تصویر از انبوه انسان های قربانِی معادالت سیاسی، تصویر گویای حال و روز وخیم اکنوِن 
خاورمیانه است. این تصویرها را چه کسانی کشیده اند و چه کسانی بر سر دست گرفته اند؟ 
تحلیل های رایج و تفسیرهای تکراری نمی توانند رخدادها را توضیح دهند و سیاستمداران 

نمی توانند از اتفاقات و وقایع اندوه بار مشابه جلوگیری کنند. 
این خشــم و این میل به انتقام نه به جغرافیا ارتباط دارد و نه به دین. رسانه می خواهد 
مرزهای وحشیگری را در تعاریف خود متناسب با منفعتی که می برد، در خاورمیانه محدود 
کند و تاریخ نشان می دهد در همان اروپا و آمریکا نیز انسان، بی نهایت پرخاشگر و عصبی 

شده و هیچ کنترل و مدیریتی نمی پذیرد.
بدون تردید، ریشه یابی این واقعه به ساعت ها و روزها بحث و بررسی نیاز دارد، اما آنچه 
این موضوع را قابل تأمل می کند، رخداد این حادثه در روزهایی است که به سال 2020 
منتهی می شود. در عصر اینترنت و در دوران شبکه اجتماعی که باید انسان ها با هم بیشتر 
حرف بزنند و بیشتر بگویند و بشنوند، به ناگاه در یک جنایت دیوانه کننده شریک می شوند. 
پشت به جنازه رو به دوربین گوشی های هوشمند، سلفی می گیرند و لبخند می زنند بر 
یکی از دردناک ترین رخدادهای چند سال اخیر. عراق به وضعیت آشفته و کنترل ناپذیری 
رسیده و در این وضعیت ناهنجار، هر اتفاقی ممکن است؛ حتی بازگشت قدرتمند داعش 
و البته بر پا شدن خالفتی خودساخته.  عراقی ها خشمگین هستند و تلفن های همراه در 
حکم مجاری و مسیرهای انتقال این خشم به همه جامعه عمل می کنند. رسواسازی ها 
و انتقام جویی های آنالین به تکاپوهای فیزیکی خشــونت باری تبدیل شده که حتی در 

طبیعت وحشی نیز از آن سراغ نداریم. 
شــبکه های اجتماعی، در کنار همه محاســن و فوایدی که دارند، جهانی ساخته اند که 
انســان های منزوی، خشــمگین و البته غیرمتعادل در آن سهم و بهره بیشتری دارند. 
گروه های مرجع عراقی، روحانیت و مرجعیت، شیوخ و سران طوایف در برابر این فرهنِگ 
مهاجم شکســت خورده اند. جمعیت عراق به توده سیالی می ماند که ناگهان، بی هیچ 
پیش بینــی بر فرد، گــروه یا موضوعی تهاجم می برد و آن را از ریشــه در می آورد. یک 
بی ثباتی و هرج و مرج عجیب در عصری که مدعی است فناوری، تمدن و فرهنگ را ارتقا 
داده است. رسانه، روایت جعلِی کوتاه مدِت یکبار مصرفی می سازد تا قدرت و منفعت بتواند 

جایگاه خود را پیدا کند.
جوانان عراق از دوران ســخت و سیاه صدام اطالعی ندارند. خرده روایت هایی شنیده اند 
از قســاوت بعثیون و چیزهایی دیده اند از وحشیگری های داعشیون، اما در طلب شغل، 

شفافیت و کارآمدی، اکنون به امنیت و ثبات هم محتاج هستند.
مشکل این نیست که عراق، لبنان، و حتی ایران در خاورمیانه قرار دارند؛ مشکل این است 
که رسانه های اجتماعی اکنون به ماشین های دستکاری افکار عمومی تبدیل شده اند. نوام 
چامسکی در کتاب »تولید رضایت« می گوید: رسانه های جمعی ایاالت متحده، مؤسسات 
ایدئولوژیک قدرتمندی هستند که کارکرد حمایتی از سیستم سیاسی دارند. او برای نمونه، 
حمایت رسانه ها از دخالت نظامی ایاالت متحده در عراق را مثال می زند و می گوید اگر 

رسانه ها نبودند، چه بسا اصالً حمله ای رخ نمی داد. 
نیل پستمن در کتاب »زندگی در عیش، مردن در خوشی« تأکید می کند تخدیِر ناشی 
از تماشای تلویزیون و شبکه های ماهواره ای، انسان قرن بیستم را در نشئه ای عمیق فرو 
می بــرد و اجازه تفکر و تأمــل در اقدامات و کارهایش نمی دهد. همین موضوع در مورد 

رسانه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی نیز مطرح است. 
»کارول کادوالدر« خبرنگار و نویسنده گاردین در یک سخنرانی در سال 20۱۹، خطاب به 
غول های فناوری مانند فیس بوک و توییتر و یوتیوب گفت: شما دارید انتخاب های مردم 
را به شکلی رقم می زنید که انسان و آزادی را زیر سؤال می برد. حضور در جمعیت های 
اعتراضی، به ویژه در میان توده خشمگینی که هر کدام، یک گوشی هوشمند به دست 
دارند، انسان را به گونه ای وصف ناپذیر در یک سیل اتفاقات و کنش ها وارد می کند که شاید 
بهتر باشد از آن با تعبیر »ازخودبیگانگی هوشمند« یاد کنیم، این مفهوم به معنی بحران 
شــئ شدگی از ذهن استعمارزده ای برمی آید که در فرایند از خودبیگانگی، اصالت خود 
را از دســت می دهد و در مالکیت دیگری می آید. آیا ما اسیر و برده گوشی های خودمان 
شــده ایم؟ آیا فناوری های هوشــمند ما را در مسیری غیر از آنچه عقال و زعمای جامعه 

می خواهند، پیش می برند. تصویر جنازه نوجوان عراقی که این را می گوید.

زیر پوست جامعه
در توفان مناقشــات سیاسی و تهاجم رسانه ای 
جریان های رقیــب درعرصــه انتخابات علیه 
یکدیگــر، انتظــار می رفت انتشــار یک خبر 
وحشتناک اجتماعی برای چند ساعتی در کارزار 
رقابت انتخاباتی آتش بس ایجاد کند و برخی از 
سیاســت ورزان و مسئوالن را به اندیشه وادارد، 
اما متأسفانه دلمشغولی های سیاسی کسی را به 

تأمل و تفکر وا نداشت. 
»ســالیانه ۱3۹هزار سقط جنین غیرقانونی در 
کشور «خبری نیست که به سادگی بتوان از آن 
عبور کرد وبه خاطرآن به متولیان جامعه هشدار 
نداد! برای واکاوی صحت خبر به جست وجوی 
بیشــتری پرداختم و با شگفتی به عمق بیشتر 
فاجعه رســیدم! چهارماه پیــش همین خبر با 
روایتی وحشــتناک تربه نقل از رئیس انجمن 
جنین شناسی کشور منتشر شده و مورد اعتنا 
قرار نگرفته است .او روایت تلخ تری از آمار را به 
زبان آورده است؛ به باور محمد مهدی آخوندزاده 
آمار رسمی ســقط جنین غیرقانونی به نقل از 
معاون آمــوزش وزارت بهداشــت بین 300 تا  
۵00 هزار یعنی به طور متوســط هرروز تقریباً 
هزار مورد است و به استناد آمار به گفته موثق 
دیگری ســالیانه ۷00 هزار!) خبرگزاری فارس 
23 مرداد ۹۸ (. به روایت معاون دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد هر چهار دقیقه یک سقط جنین 
غیرقانونی و بر اســاس خبررسمی مورد استناد 
رئیس انجمن جنین شناسی هر۱/۵ دقیقه یک 
مورد! و بر اساس آماری که به ادعای وی موثق 
است هر دقیقه یک سقط جنین غیرقانونی در 

کشور رخ می دهد!
بخشی از این سقط ها به خاطر بارداری ناخواسته 
و عدم تمایل خانواده ها به فرزندآوری است که 
می تواند دالیل اقتصادی داشته باشد ویا تحت 
تأثیراقتضائات زندگی مدرن چنین نگرشی ایجاد 
شــده باشد . اما بدون شــک درصدی از سقط 
جنین های غیرقانونی حاصل وضعیت اقتصادی 
جامعه و فقر و تنگدســتی است. زوج هایی که 
نگران تأمین هزینه های فرزند خویش هستند و 
هیچ دلیل پزشکی نیز برای سقط قانونی ندارند، 
به سقط غیرقانونی روی می آورند .دراین میان 
اما قطعاً بخش قابل توجهی از این اتفاق ناگوار 
بــه خاطر ارتباطات ناســالم اجتماعی و روابط 
نامشروع در جامعه اســت که در این مورد هم 
نمی توان»فقــرو اعتیاد«را به عنوان بســتراین 
روابــط نادیده گرفت. ازدواج ســفید- بخوانید 
سیاه- و نفوذ فساد درجامعه و روابط نامشروع، 
منجر به بارداری های ناخواســته ای می شود که 
بــرای رهایی از آن ها چاره ای جز روی آوردن به 
سقط جنین غیرقانونی باقی نمی ماند! بنابراین دو 
عامل»مشکالت اقتصادی« و» فساد اجتماعی« را 
باید بسترهای اصلی این فاجعه دردناک دانست. 
جســت وجوی راهکارهای مؤثر و برنامه ریزی 
مدبرانه برای حل مشــکالت معیشــتی مردم 
نخستین و مهم ترین انتظار جامعه از مسئوالن 
برای کاهش این آمار وحشتناک است. حتی در 
شرایط سخت تحریم امروز نیز با بهره گیری از 
صاحبنظران اقتصادی وتکیه بر امکانات و منابع 
غنی ایران و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری 
کالن در بدنه ســاختارهای اداره کننده کشور، 
راهکارهای مؤثربرای حل مشــکالت اقتصادی 
دوراز دسترس نیست. عالوه بر نهادهای رسمی، 
نیکوکاران و مؤسسات خیریه نیز می توانند توجه 
خود را به ســوی خانواده هایــی که در معرض 
چنین ناهنجاری هایی- به خاطر فقر و مشکالت 

معیشتی- قرار دارند، معطوف کنند.
در خصوص مقابله با فساد و اصالح روابط ناسالم 
اجتماعی نیز زمان آن فرا رســیده اســت که 
دستگاه های مسئول از تجربیات گذشته درس 
بگیرند و با بازنگری در روش های بی نتیجه قبلی، 
در شیوه های مقابله با فساد اجتماعی تجدید نظر 
کرده و با رویکردی علمی و جامعه شناســانه از 

روش های مؤثر بهره گیرند.
یک نکته: شما برای  مطالعه این نوشتارتقریباً 
چهار دقیقه وقت گذاشته اید؛ یعنی در این فاصله 
یک جنین بی گناه در سقط غیرقانونی به قتل 

رسیده است. این دردناک نیست؟
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آیا تغییر ساختارها مشکالت را حل می کند؟آیت اهلل طباطبایی: پرچم گنبد همیشه برافراشته بود
 فارس: پس از سال ها انتظار برای زیارت حرم 
حضرت زینــب )س(، با برقــراری اعزام ها به 
سوریه نخســتین کاروان زیارتی در حرم عمه 
ســادات حضور پیدا کرد. آیت اهلل طباطبایی، 
نماینده ولی فقیه در سوریه ضمن خیر مقدم به 
زائران، بازگشایی مسیر زیارت و امنیت موجود 
در ســوریه را مدیون خون شهدای مدافع حرم 
دانست و گفت: هشت سال پیش داعشیان در 
کوچه های اطراف حــرم حضرت زینب )س( 
بودند و از ساختمان های اطراف حرم، زائران را 
به شهادت می رساندند، اما اکنون ما باید صدها 
کیلومتــر آن طرف تر برویم تا بوی نحس آن ها 
را حس کنیم. وی ادامه داد: یادمان هســت که 
وقتی هشت سال پیش در ایران گفتند که حرم 
حضرت زینب )س( و حرم حضرت رقیه )س( 
در خطر است، چقدر از جوانان و هیئتی ها آمدند 
و به مسئوالن می گفتند که اجازه بدهید ما به 
سوریه برویم و از این حرم ها دفاع کنیم. آن ها 

آمدند تا کسی نتواند به حرم حضرت زینب )س( 
جسارتی کند. من به عنوان شاهد می گویم که 
در این سال ها حتی یک لحظه هم پرچم گنبد 
حضرت زینب )س( نیمه افراشته نشد و این از 

برکت خون شهداست.
یکی از نکات قابل توجه در اعزام های ســوریه، 
نداشتن تبلیغات و اطالع رسانی این سفر معنوی 
از ســوی سازمان حج و زیارت به عنوان متولی 
اعزام هاست. تا جایی که حتی نحوه نام نویسی 
برای اعزام به ســوریه نیز از سوی این سازمان 

اعالم نشده است .

ایرنا: ســخنگوی شــورای نگهبان در نشست 
بازنگری در قانون اساســی، گفــت: بازنگری 
امری نشــدنی نیســت، اما ابتدا باید از تمامی 
ظرفیت های موجود در قانون اساسی از جمله 
اصل ۵۹)همه پرسی( استفاده کنیم و اگر این امر 
در حل مشکالت کمک نکرد، می توان به سراغ 
اصالحش رفت. عباسعلی کدخدایی با طرح این 
پرســش که آیا بازنگری در قانون اساسی باید 
انجام بگیرد یا نه؟ افزود: گاهی اوقات ما برخی 
واژه ها را این گونه بــه کار می بریم که یک بن 
بست و انسداد را در آن جهت می رساند و گاهی 
خودمان از آن واژه ها می ترسیم. وی با بیان اینکه 
بعضی از سیاسیون و کارشناسان و صاحبنظران 
می گویند باید یک اصالح اساسی ایجاد کنیم، 
نظام سیاسی را تغییر دهیم، از جمهوری به نظام 
پارلمانی برویم و یا از تک مجلسی به دو مجلسی 
برویم،گفت: آیا واقعاً مشــکل ما این هاســت. 
یعنی اگر ما دو مجلس داشــته باشیم مشکل 

ما دیگر حل می شــود. اگر نظــام ما پارلمانی 
شود و نخست وزیر داشته باشیم آیا مشکل ما 
حل می شــود؟ این ها به بحث کارشناسی نیاز 
دارد، در واقع ما باید ببینیم تا چه اندازه نیاز به 
اصالح ســاختارها داریم و از طرف دیگر اصالح 
این ســاختارها تا کجا می تواند در این جهت 
به ما پاســخ دهد. گاهی اوقات رفتار من یا یک 
شخص دیگری یا نماینده مجلسی و یا وزیری 
که در حکومت و دولت هستند رفتار اشتباهی 
است. چرا رفتار اشتباه را اصالح نکنم؟ اگر من 
 عوض شوم شاید خیلی از مشکالت حل شود.

 سیاســت/مینا افرازه  در حالی تعدادی از اعضای کمیسیون 
انرژی مجلس از اظهارات زنگنه، وزیر نفت در جلسه این کمیسیون 
قانع نشدند که بر اساس گفته هدایت اهلل خادمی قرار بود تا پایان 
روز یکشــنبه نامه طرح سؤال از وزیر در صحن مجلس، به هیئت 
رئیسه تقدیم شود. اما همزمان با این موضوع، برخی از نمایندگان 
نیز طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زده و در حال پیگیری آن برای 
اعالم وصول در هیئت رئیسه مجلس هستند. نمایندگان در جلسه 
۱۸ آذر کمیسیون انرژی از پاسخ های زنگنه قانع نشدند و بر اساس 
گفته احمد امیرآبادی فراهانی قرار بود سه شنبه، ۱۹ آذر گزارش 
استیضاح زنگنه به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود که تاکنون این 

اعالم وصول صورت نگرفته است. 

 دالیل مخالفان استیضاح
بسیاری از مخالفان استیضاح بر این باورند که پیگیری استیضاح 
زنگنه از سوی نمایندگان موافق  در واقع نوعی پاسخ به عدم اطالع 
رسانی دولت به نمایندگان از زمان شروع طرح بنزینی بوده است. 
حتی برخی آشکارا اعالم می کنند که به جریان انداختن استیضاح 
زنگنه در راستای اقدام سیاسی و رفتارهای نمایشی نمایندگان در 

آستانه انتخابات مجلس است.

 استدالل موافقان استیضاح
اما موافقان طرح استیضاح وزیر، نظر دیگری دارند و مدعی اند هیچ 

کدام از چند طرح اســتیضاحی که در جریان است، بنای تقابل با 
دولت را ندارد، چنان که ســید حسین نقوی حسینی، سخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی نیز در این باره به »قدس آنالین« گفت: 
آقای زنگنه به هر حال مسئول انرژی این کشور است و باید نسبت 
به مسائل پیش آمده پاسخگو باشد. شب پیش از اجرای طرح گرانی 
بنزین آقای زنگنه آشــکارا با صدا و سیما مصاحبه کرده و گفت 
قیمت بنزین تغییر نمی کند، در حالی که این گونه نبود. این در حالی 
است که دولتمردان از جمله علی ربیعی، سخنگوی دولت استیضاح  
وزیر نفت را به مصلحت جامعه نمی دانند و می گویند: امیدواریم 
مجلس در خرد  جمعی به این نتیجه برسد تا ما به آالم رسیدگی 
کنیم.البته سید محمد جواد ابطحی به عنوان یکی از موافقان طرح 
استیضاح نیز در مصاحبه ای با تسنیم خبر داده است در شرایطی 
که استیضاح کنندگان در تمامی جلسات از توضیحات زنگنه قانع 
نشــده اند، باید طرح استیضاح وی به هیئت رئیسه مجلس ارسال 
شود، اما نمی دانیم چرا هیئت رئیسه مجلس از اعالم وصول طرح 

استیضاح وزیر نفت امتناع می کند.
از سوی دیگر، عضو کمیسیون انرژی مجلس بر این باور است که 
عدم اعالم وصول اســتیضاح وزیر نفت از سوی هیئت رئیسه در 
واقع اقدامی خالف قانون و آیین نامه مجلس است. متأسفانه طرح 
استیضاح کماکان بین کمیسیون انرژی و هیئت رئیسه معطل مانده 
است و در واقع با این کار تعداد زیادی از نمایندگان استیضاح کننده 

از حقوق قانونی خود برای پیگیری امور ساقط شده اند.

هدایت اهلل خادمی در گفت و گو با »قدس آنالین« اظهار داشت: وزیر 
نفت برای ارائه توضیحات دو بار به کمیسیون انرژی آمد و برخالف 
آیین نامه زمان زیادی برای استماع اظهارات به ایشان داده شد، اما 

نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند. 
بدیــن ترتیب باید چنــد روز قبل طرح اســتیضاح آقای زنگنه 
در هیئت رئیســه واصل می شــد و به صحن علنی می آمد، اما 
متأسفانه هیئت رئیسه طرح استیضاح را اعالم وصول نمی کند. 
از ســوی دیگر نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در گفت وگو 
با فارس در پاســخ به این پرســش که چرا استیضاح وزیر نفت 
اعالم وصول نمی شــود، گفت: رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
برخالف قانون اســتیضاح وزیر نفت را                                         اعالم وصول نمی کند و به 
هیئت رئیسه مجلس ارسال نمی کند. البته جالل میرزایی عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در نهایت با اشاره آخرین 
جلسه این کمیسیون گفت: در این نشست درباره بحث استیضاح 
بیژن نامدار زنگنه مباحثی مطرح شــد امــا در نهایت موضوع 
اســتیضاح وزیر نفت منتفی شد. امضاکنندگان استیضاح زنگنه 
اعالم کردند که با توجه به شرایط کشور و مصالح موجود، موضوع 

استیضاح زنگنه وزیر نفت را پیگیری نخواهند کرد.

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

سیاست داخلی

استیضاح وزیر نفت منتفی شد

مصلحت  نیست!

سیاست داخلیدفاعی- امنیتی
کدخدایی در نشست بازنگری در قانون اساسی مطرح کردحضور نخستین کاروان زائران ایرانی در حرم حضرت زینب )س( پس از نابودی داعش

سیاست خارجی
سخنگوی وزارت امورخارجه:

 گفت وگوهای ایران و عربستان 
فقط در بحث »حج عمره« بود

در  موسوی  سیدعباس 
نشست خبری در پاسخ 
به تالش ها برای مذاکره میان ایران 
و عربستان گفت: ما هر چه را اعالم 
اســت.  حقیقــت  کرده ایــم، 
گفت وگوهای موجود تنها در بحث 

حج عمره بوده و دیگر گفت وگویی وجود نداشــته اســت. 
کشورهای متعددی با حســن نیت برای تنش زدایی تالش 
می کننــد که ایران اســتقبال می کند. گاه شــاهد برخی 
اظهارنظرها از سوی ریاض هستیم که با واقعیات تطابق ندارد. 
امیدواریم ریــاض واقعیات را دیده و امنیــت را در منطقه 
جست وجو کند وعربستان دست دوستی ایران را بفشارد  و 
بداند که با انباشت سالح در منطقه امنیت حاصل نمی شود.

 سیاست داخلی
رمزگشایی سردار نقدی از ناآرامی های آبان ماه

 دشمن 
قدرت جنگ رو در رو را ندارد

تسنیم: معاون هماهنگ کننده 
سپاه پاسداران گفت: اگر ما پهپاد 
دشمن را در آســمان می زنیم او 
هم از به کارگیری اراذل و اوباش 
در خیابان استفاده می کند. چون 
دیگــر قدرت جنــگ رو در رو را 

ندارد. ســردار نقدی در نشست پژوهشگران دفاع مقدس با 
هیئت رئیسه فرماندهی کل سپاه گفت: صدها جانبازی که 
در حادثه های اخیر مجروح شدند، به دلیل اینکه نخواستند 
دست به اســلحه ببرند، برادر بسیجی که 400 بخیه خورد 
چون نخواست دست به اسلحه ببرد و مردمی که از پشت سر 
هدف قرار گرفتند تا دشــمن از آن ها کشته سازی کند، باید 

توسط تاریخ نگاران ثبت و ضبط شود.

دفاعی- امنیتی
سردار دهقان: 

 ایران با دشمنانش
شوخی ندارد

سیاست: سردار حسین دهقان، 
مشــاور رهبر معظــم انقالب در 
حوزه صنایع دفاعی در گفت وگو 
بــا العالــم  و در پاســخ به این 
پرسش که آیا ایران پیام روشنی 
به آمریکا در برابر تهدیدات داده 

است؟ گفت: نیازی به پیام نیست؛ چون مواضع ما روشن و 
آشکار اعالم می شود، اگر تهدیدی علیه ما در منطقه صورت 
بگیرد، ما پاســخ آن را آمــاده داریم و هیچ عنصری به جز 
منافعمان، ما را محــدود نمی کند، آمریکا  اگر ادعا می کند 
توسط استراتژیست هایش بر منطقه اشراف اطالعاتی دارد، 
پس از 40 ســال باید بداند ایران با کسی که با او دشمنی 

کند، شوخی ندارد.

ایران و دعواهای عربی-عربی
سیاســت: ســیاوش فالح پور، کارشناس و 
تحلیلگر تحوالت منطقه نوشــت: وزیر خارجه 
قطر پس از آن همه جنجال ســعودی ها درباره 
مصالحــه به تازگی گفته اســت فعاًل مذاکرات 
بی نتیجه بوده، اما برای ادامه گفت وگو آماده ایم؛ 
به عبارت دیگر، امتیاز بیشــتری می خواهیم! 
مشــابه این وضعیت در مذاکرات عربســتان با 
انصاراهلل نیز دیده می شــود. پس از پنج ســال 
بحران ســازی، مصالحه ارزان نخواهد بود. اگر 
سیاست هوشمندانه قطر والبته حمایت مستقیم 
ترکیه وایران نبود، بدون شــک دوحه تا کمتر 
از یک هفته اشغال شــده بود، واکنش جامعه 
جهانــی هم از ابراز نگرانــی فراتر نمی رفت. اما 
حاال دوحه در موضع قدرت وســعودی خواهان 
مذاکره و این شکســت هزینه ســنگینی برای 
ریاض داشته است.  روزهای آغاز محاصره قطر، 
دوگانه تحلیلی بر سر سیاســت ایران داغ بود؛ 
دوگانه ای که صف کشی جدی درباره مداخله یا 
عدم مداخله ایران در دعوای عربی-عربی داشت. 
جریان هایی که معتقد بودند ایران نباید دخالتی 

داشته باشد هنوز هم هستند.



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

تجلیل از مجاهدت های شیخ زکزاکی، رهبر نهضت اسالمی نیجریه در حرم رضوی   آستان: ویژه برنامه تجلیل از مجاهدت های شیخ زکزاکی، رهبر نهضت اسالمی نیجریه با حضور زائران و مجاوران 
در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: این مراسم سه شنبه 26 آذرماه پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار می شود. حجت االسالم 

شریعتی نژاد خاطرنشان کرد: در این مراسم حجت االسالم دکتر عباسی، رئیس دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی سخنرانی می کند و میثم مطیعی به قرائت دعای توسل می پردازد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 تبیین »نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی« 

در حرم رضوی
آســتان: در سلســله نشســت های 
تخصصــی »جوان امــروزی، بصیرت، 
انتظار« ویژه جوانان تازه مسلمان استرالیا 
و نیوزیلند، »نامه مقام معظم رهبری به 

جوانان اروپایی« تبیین و بررسی شد.
به منظور تبییــن دو نامه مقام معظم 
رهبــری به جوانــان اروپــا و آمریکا و 

ضرورت ابالغ این پیام به جوانان، مدیریت امور زائران غیرایرانی آســتان قدس 
رضوی سلسله نشست های تخصصی را با حضور جمعی از دانشجویان تازه مسلمان 
کشــورهای استرالیا و نیوزیلند در تاالر شیخ طوسی بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی برگزار کرد.منوچهر محمدی از استادان مطرح علوم سیاسی 
در این نشســت   به بررسی ابعاد مختلف نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا 
و آمریکا پرداخت. این نشست ها پس از یک هفته برگزاری کالس ها و دوره های 
آموزشــی- معرفتی با موضوع تبیین و ترویج پیام و اندیشــه های مقام معظم 
رهبری، رفع شــبهات و کج فهمی های پیرامون اسالم، تبیین مسائل و شبهات 
تازه مســلمانان و انتقال پیام اهل بیت)ع(، با ارائه تقدیرنامه به 30 نفر از جوانان 

تازه مسلمان کشورهای استرالیا و نیوزیلند به کار خود پایان داد.

 برگزاری آزمون کتبی طرح حافظون رضوی 
h در رواق حضرت زهرا

آستان: آزمون کتبی طرح حافظون رضوی از 5 جزء اول قرآن کریم در رواق 
حضرت زهرا)س( به همت مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی برگزار شد.

آزمون کتبی طرح حافظون رضوی از 5 جزء اول قرآن کریم به همت مرکز قرآن 
کریم آســتان قدس رضوی در رواق حضرت زهرا)س( برگزار شد. در این آزمون 
بیش از 380 نفر از فراگیران طرح حافظون رضوی شرکت کرده و سطح یادگیری 
آن ها ارزیابی شــد. برای برگزاری آزمون طرح حافظون رضوی 40 استاد طرح و 

20 پشتیبان مشارکت داشته اند.
طرح حافظون رضوی از بهمن  ماه سال 95 در 64 مسجد ویژه خواهران و برادران 
آغاز شده است و با عنایات خاصه حضرت علی بن موسی الرضا)ع( بیش از 2هزار 

نفر در این طرح نام نویسی کردند.

بههمتمؤسسهبهنشرانجاممیشود
 خوانش داستان های رضوی 

در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی 
آستان: هشــتاد و پنجمیــن نشست 
به  »عصرانه داستان  نویســان رضوی« 
به نشر)انتشــارات آستان قدس  همت 
رضوی( در دانشــگاه فردوسی مشهد 

برگزار می شود.
هشتاد و پنجمین نشســت »عصرانه 
داستان نویســان رضــوی« بــا حضور 

نویسندگان پیشکسوت مشهدی و نوقلمان داستان نویس به دعوت کانون کتاب و 
اندیشه دانشگاه فردوسی مشهد ، روز سه شنبه 26 آذر ماه ساعت ۱6 در ساختمان 
مجمع کانون های فرهنگی هنری، تاالر اندیشه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار 

خواهد شد.
نشست ادبی »عصرانه داستان نویسان رضوی« به همت به نشر )انتشارات آستان 
قدس رضوی( در قالب سلسله نشست های تبلیغی- ترویجی »در پناه کلمات«  از 

سال ۱395 برگزار می شود.
این نشست ها با حضور نویسندگان خراسانی هر هفته به صورت مستمر با دبیری 
ســعید تشکری، نویسنده و مدرس ادبیات داســتانی و دراماتیک و عضو کانون 
جهانی منتقدان ITCA برپا شــده و خوانش داستان های رضوی، آموزش، نقد 
و بررسی آثار نویســندگان نوقلم با محوریت امام رضا )ع( از برنامه های محوری 

آن است.
یادآور می شود، کتاب »به صرف عصرانه« ماحصل تالش های نویسندگان نوقلم 
نشســت ادبی »عصرانه داستان نویسان رضوی« است که در این اثر 22 داستان 
کوتاه با محوریت امام رضا)ع( به دبیری ســعید تشکری توسط انتشارات به نشر 

منتشر شده است.

با »سالم بر امام« چهارشنبه های کرمان هم رضوی شد
آستان: طرح چهارشــنبه های رضوی که با هدف ترویج سیره و سبک زندگی 
امام رضا)ع( در مساجد، تکایا و بقاع متبرک استان آغاز شده، هر هفته پرشورتر 

از گذشته برگزار می شود.
طرح چهارشنبه های رضوی با هدف ترویج سیره و سبک زندگی امام رضا)ع( در 

مساجد، تکایا و بقاع متبرک استان برگزار می گردد.
سیدحســین صابری، مســئول دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
اســتان کرمان گفت: همزمان با برگزاری مراســم معنوی ســالم بر امام در 
چهارشــنبه های رضــوی، کانون های مختلف خادمیاری بــا برپایی میزهای 
خدمت رســالت خود را در راســتای محرومیت زدایی فرهنگی و خدماتی از 

جامعه به انجام می رسانند.
وی گفت: بیش از ۱0 هزار خادمیار رضوی در اســتان مشــغول خدمت رسانی 
به محرومان هســتند که خدمات بیش از 20 کانون تخصصی سالمت، تبلیغی، 
مداحان، شــعر و ادب، تعلیم و تربیت، خبر و رسانه، خانواده، بانوان و... از جمله 

آن هاست.
وی ابراز امیدواری کرد: تقویت و اجرای طرح چهارشنبه های رضوی، گام مؤثری 

در معرفی سیره و سبک زندگی امام رضا)ع( به مردم باشد.
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمان تالوت قرآن کریم 
و قرائت زیارت شــریف امین اهلل را از برنامه های این طرح بیان کرد و افزود: طرح 
چهارشــنبه های رضوی، اختصاص به ایام مناسبتی ندارد و در تمام طول سال 

اجرا می شود.

 
 قدس/ احمد فیاض  ســاعت ۱5 عصر 
دیــروز هواپیمایــی در فرودگاه شــهید 
هاشمی نژاد مشــهد به زمین نشست که 
مســافرانی را از جغرافیایی دور به مشهد 
آورده بــود. زائرانی از کوه های برف گرفته 
قفقاز خود را به آفتاب گرم مشهد رسانده 

بودند؛ به خورشیدی که اینجاست. 
هواپیما، حامل 68 زائر از کشور جمهوری 
آذربایجان بود و در حالی برای نخســتین 
بار در فرودگاه شــهید هاشمی نژاد مشهد 
به زمین می نشست که ســالن پروازهای 

خارجی، حال و هوایی دیگر داشت. 
اشک شــوق مسافران نخســتین پرواز 
مستقیم باکو به مشهد، با نوای »رضا)ع( 
رضا)ع(« خادمان بارگاه ملکوتی حضرت 
ثامن الحجج)ع( در هــم آمیخت. زائران 
آذربایجانــی در میــان اســتقبال گرم 
خادمــان رضوی و عطــر پرچم متبرک 
آســتان قدس رضوی و تعارف »خوش 
گلــدن« ســالن CIP فرودگاه شــهید 
هاشــمی نژاد را پر کردند. اشــک شوق 
زیارت بر دیده زائران کشــور دوســت و 
همســایه نشســت و ذکر »یا رضا)ع(« 
زمزمه حال خوش آنان شــد. تشرف این 
گروه از زائران در حالی رقم خورد که در 
میان آنان پیر و جــوان و زن و مرد و با 

مشاغل گوناگون دیده می شد. 
بــا ورود پرواز باکو به فرودگاه مشــهد در 
ساعت ۱5 و 45 دقیقه دیروز خط پروازی 
مشــهد- باکو فعال شد. ساعت خروج این 
پرواز به مقصد باکو نیز ســاعت ۱6 و 45 
دقیقه است و این پرواز قابلیت حمل ۱05 

مسافر را دارد.

 زمینه سازی زیارت برای شیعیان 
آذربایجان با خط پروازی باکو- مشهد

آیین استقبال خدام بارگاه رضوی از زائران 
آذربایجانی که تمام می شــود فرصت به 
مسئوالن اســتانی می رسد تا به این گروه 
از زائران حضرت رضا)ع( خوشامد بگویند. 

مدیــرکل فرودگاه های خراســان رضوی 
در مراســم افتتاحیه رسمی خط پروازی 
باکو- مشــهد گفت: این خط پــروازی را 
 »Buta Airways« شرکت هواپیمایی بوتا
جمهوری آذربایجان با همکاری شــرکت 
گردشگری »باکو استار« این کشور و یک 

شرکت ایرانی راه اندازی کرده  است.

محمود امانی بنی افزود: این خط پروازی با 
هدف توسعه هر چه بیشتر روابط جمهوری 
اســالمی ایران و جمهــوری آذربایجان و 
تسهیل زیارت حرم مطهر امام رضا)ع( برای 
شیعیان این کشور برقرار شد که هفته ای 

دو بار پرواز خواهد داشت.
وی ادامــه  داد: فعالیت این خط پروازی 
بین مشــهد و باکو از 25 آذرماه توسط 

هواپیمایی آزال )آذربایجان ایرالین( آغاز 
شــده و این پرواز همه هفته در روزهای 
دوشنبه و پنجشــنبه انجام خواهد شد 
اما در آینده نزدیــک این پروازها روزانه 

می شود.
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان دیگر 
سخنران مراســم بود. وی در این مراسم 
بر گســترش روابط بین ایران و جمهوری 

آذربایجان تأکید کرد.
جــواد جهانگیرزاده گفــت: راه اندازی این 
خط پروازی، اتفاق مبارکی اســت و با این 
پرواز زمینه زیارت بارگاه منور امام رضا)ع( 
برای شیعیان آذربایجان فراهم می شود و 
امیدواریم هر روز شــاهد گسترش بیشتر 

روابط باشیم.
در  ولی فقیــه  نماینــده 
منطقــه قفقــاز هــم در 
این مراســم گفــت: مردم 
ســال های  آذربایجــان 
 طوالنی در حســرت زیارت 
امام رضا)ع( بودند که امروز 
شرایط این زیارت فراهم شد 
و این اقــدام قابل قدردانی 

است.
حجت االسالم سیدعلی اکبر 
اجاق نــژاد افــزود: خادمی 
برجسته ترین  رضا)ع(  امام 
 عمل اســت و خدمتگزاران 

امام هشتم باید قدر این نعمت را بدانند.
مدیر توســعه مســیرهای پروازی آســیا 
و آســیای شــرقی اســتراتژی سخنران 
آذربایجانی مراســم بود. او گفت: مشهد از 
مقاصد مهم گردشگری است و با توجه به 
اینکه بیش از 85درصد از مردم جمهوری 
آذربایجان شــیعه هستند افتتاح این خط 
پروازی نقش مهمی در گسترش روابط بین 
دو کشور دارد. الوین رازیف افزود: راه اندازی 
این خــط پروازی ســبب افزایش ارتباط 
بین دو کشــور می شود و امیدواریم شاهد 

گسترش روابط باشیم.

اشک شوق 
مسافران نخستین 
پرواز مستقیم باکو 

به مشهد، با نوای 
»رضا)ع( رضا)ع(« 

خادمان بارگاه 
ملکوتی حضرت 
 ثامن الحجج)ع( 

در هم آمیخت

بــــــــرش

زائران جمهوری آذربایجان در نخستین پرواز مستقیم با استقبال خادمان آستان قدس رضوی وارد فرودگاه هاشمی نژاد شدند

 j از کو ه های پربرف قفقاز تا آفتاب گرم مشهدالرضا
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 گاهــی در صحن هــای پیرامونی حرم 
مطهر گربه دیده می شــود. لطفــاً آن ها را 

جمع آوری کنید.
0915...7472

 تعدادی از زائران بــه علت عدم اطالع از 
وسایل ممنوعه، در ورودی بازرسی های حرم 
مطهر واقعاً اذیت می شــوند. با بررســی های 
کارشناسی می توان این مشکالت را به حداقل 
رساند یا برای آن راه حل های مناسب پیدا کرد. 

0915...5264

 چــرا در روزهای جمعه که نماز جمعه 
در حرم مطهر رضوی برگزار می شود مسیر 
تردد به ســمت روضه منوره برای زیارت با 
مشکالت رفت و آمد زائران مواجه می شود، 

لطفاً بررسی کنید.
0935...6373

 از آســتان قدس رضوی می خواهیم که 
تعداد بیشتری مجتمع میان راهی و نمازخانه 
در مسیرهای مختلف جاده های کشور برای 
استفاده زائران حرم امام رضا)ع( احداث نماید.

0913...7737

 خدام و خدمه افتخاری لطفاً با شرکت 
کردن در نماز جماعت اول وقت همه زائران 
و مجــاوران در حرم امام رضا)ع( را به اقامه 
این فریضه الهی بهتر و بیشتر دعوت نمایند.

0915...6293

 سخنرانان و اســتادان خوبی در صدا و 
سیما مشغول فعالیت هستند لطفاً آستان 
قدس رضوی از این افراد جدید هم در حرم 

مطهر امام رضا)ع( بیشتر استفاده کند.
0913...0441

خدمات ویژه خادمیاران 
رضوی کرمانشاه به زندانیان

آستان: با امضــای تفاهم نامه ای، زندانیان 
و خانواده هــای آن هــا از خدمات عمومی 
خادمیاران رضــوی و ۱0 کانون تخصصی 
خادمیاری در زمینه های مختلف بهره مند 
دفتر  میان  همکاری  می شــوند.تفاهم نامه 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان 
کرمانشاه و انجمن حمایت از زندانیان این 
استان به امضا رسید.مدیر دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در استان کرمانشاه 
به خبرنگار ما گفت: این تفاهم نامه با هدف 
ارائه خدمات تخصصی خادمیاران به زندانیان 
استان کرمانشاه منعقد شد.سیدمحمدجعفر 
امامیــان افزود: این تفاهم نامــه دارای پنج 
ماده و 2۱ بند اســت که با موضوع حمایت 
و اجــرای طرح های خدماتــی خادمیاران 
رضوی به خانواده های زندانیان تدوین شده 
و به امضای طرفین رسیده است.مدیر دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان 
کرمانشاه با اشاره به رسالت طرح خادمیاری 
رضــوی برای خدمت رســانی به محرومان 
جامعه اظهار کرد: در این تفاهم نامه، عالوه 
بر خدمات عمومی همچون اطعام رضوی و 
توزیع گوشت عقیقه، ۱0 کانون تخصصی 
خادمیاری نیز در زمینه های تخصصی خود 

به ارائه خدمت می پردازند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آیتاهللحاجشیخهاشمقزوینی،میهماناینهفتهسهشنبههایفرهنگی

 قدس/ حسین کاشانی  سی و هشتمین برنامه »سه شنبه های 
فرهنگی آستان قدس رضوی« مربوط به رونمایی از آثار فرهنگی 
و نفایس گنجینه رضوی، امروز در محل کتابخانه مرحوم آیت اهلل 

حاج شیخ هاشم قزوینی برگزار می شود.

معــاون امــور موزه ها و ترویــج میراث فرهنگی ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس رضوی در 
این باره گفت: همزمان با سالروز درگذشت مرحوم آیت اهلل 
حاج شــیخ هاشــم قزوینی)ره(، سی و هشــتمین برنامه 
سه شــنبه های فرهنگی آســتان قدس رضوی با رونمایی و 
معرفی اســناد تاریخ شفاهی آن مرحوم موجود در گنجینه 

رضوی برگزار می شود.
مهدی قیصری نیک ادامه داد: آیت اهلل حاج شیخ هاشم مدرس 
قزوینی)ره( از دانشمندان و مدرسان نامدار حوزه علمیه مشهد 
است که با پرورش شاگردانی نامدار، تأثیری انکارناپذیر بر فضای 

علمی و معنوی حوزه علمیه مشهد داشته است. 
دبیر رونمایی از آثار نفیس این سازمان افزود: در دوران حضور 
40 ســاله این عالم بزرگوار در مشهد، شخصیت های بسیاری 
از جمله: مقام معظم رهبری، شــهید آیت اهلل سعیدی، مرحوم 
آیت اهلل العظمی صالحی مازندرانــی، مرحوم آیت اهلل خزعلی، 
مرحوم آیت اهلل میرزاحسن مروارید، مرحوم آیت اهلل واعظ   زاده 

خراسانی، دکتر محمدرضا شــفیعی کدکنی و... از محضر وی 
کسب علم کردند.  

وی پس از 69 سال عمر بابرکت و تربیت شاگردان برجسته در 
سال ۱339 در مشهد درگذشت و در راهرو رواق دارالضیافه حرم 

مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
معاون امور موزه های این سازمان درباره پروژه تاریخ شفاهی این 
شخصیت بزرگوار گفت: با توجه به تأثیر زیاد مرحوم حاج شیخ 
هاشم مدرس قزوینی بر حوزه علمیه مشهد، تربیت استادان و 
عالمان بسیار در این حوزه، الگوپذیری جوانان از روش زندگی 
وی، این پروژه از اواخر بهمن سال ۱385 در دستور کار آرشیو 
تاریخ شــفاهی مدیریت اسناد و مطبوعات قرار گرفت. حاصل 
کار به شــرح زیر است: تعداد کل مصاحبه های انجام شده این 
پروژه با مطلعان و شاگردان مرحوم حاج شیخ هاشم درخصوص 
زندگانی، خصوصیات اخالقی، نحوه تدریس، آرای فقهی و... به 
تعداد 85 جلسه با 73 نفر، به مدت82 ساعت است که مراحل 

آماده سازی و آرشیو آن انجام شده است.

گزارش خبری

حاشیه

ما آذربایجانی ها خودمان را همسایه حضرت می  دانیم

آستان: »ســید طالع« مــداح مشهور 
آذربایجانی در میان زائران است. آن قدر 
شوق زیارت دارد که حتی نمی خواهد 
به قدر چند لحظه گفت وگو، ســالم به 
حضرت را به تأخیــر بیندازد. »راحله« 
امــا معلــم بازنشســته و زیارت اولی 
اســت. به خبرنــگار قــدس می گوید: 
نمی توانم شادمانی خود را از حضور در 
مشهدالرضا)ع( پنهان نمایم. از اینکه با 
عده زیادی از هم محله ای ها از شهر باکو 
به زیارت امام رضا)ع( مشــرف شده ام؛ 

بشدت خوشحالم.
دکتر »ایذن« پزشــک است. 52 سال 
دارد و از شــهر گنجه اســت؛ از شهر 
نظامــی گنجوی. بــه زبــان آذری به 
خبرنگار ما می گوید: طبیعی است که 
احساس روحانی و معنوی خوبی دارم. 
بار سومی اســت که به مشهد مقدس 

مشرف می شوم.
وی تأکیــد می کند: اهالــی آذربایجان 
به خاطر مرقد شــریفی کــه به دو تن 
از خواهــران امام رضا)ع( بــه نام های 
»رحیمه« و »هیبت« منســوب است، 
همیشه احساس قرابت و نزدیکی با این 
امام عزیــز و خاندان عصمت و طهارت 
دارنــد. مــا آذربایجانی هــا خودمان را 

همسایه حضرت می  دانیم.
وی بــا تأ کید بر این نکته که ســالروز 
میالد امام رضا)ع( نیز به مشهد مشرف 
شده، می گوید: سفرهای زیارتی بخشی 
از ســفرهای من را تشکیل می دهند. 
وی افــزود: در حرم مطهر رضوی برای 
تمام مسلمین جهان و به ویژه شیعیان 
آذربایجــان دعا می کنم. قــرآن ختم 
می کنــم و صحت و ســالمتی را برای 

مسلمانان خواستارم.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی خرید کاال «

ش��رکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی 
کیف��ی جه��ت مناقص��ه عمومی دو مرحل��ه ای خری��د کاال ))خرید 4 دس��تگاه پکیج پمپ 
ش��ناور 150kw – 435/4 و خرید 4 دستگاه پکیج پمپ شناور 130kw – 435/4 جهت 
پروژه طرقبه ش��اندیز(( به ش��ماره فراخوان 2098001446000068  را از طریق سامانه 
ت��دارکات الکترونیکی دول��ت برگزار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری فراخ��وان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 
س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در سامانه 1398/09/26 می باش��د. اطالعات و اسناد 
مناقص��ه عمومی پ��س از برگزاری فراین��د ارزیابی کیفی و ارس��ال دعوتنامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهل��ت دریاف��ت اس��ناد اس��تعالم ارزیاب��ی کیف��ی : س��اعت 19 روز دوش��نبه م��ورخ 

1398/10/02
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1398/10/16

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار : خراس��ان رضوی- مش��هد- بول��وار وکیل آباد 
–ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالع��ات تماس س��امانه س��تاد جهت انج��ام مراحل عضوی��ت در س��امانه : مرکز تماس 
27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

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

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ام��ور تعمیر ،نگهداری و راهبری 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان تایباد را از طریق انج��ام مناقصه عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2098000060000181، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقص��ه فوق مبل��غ350.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د که در مهل��ت مقرر 
به حسابداری ش��بکه مذکور به نشانی : شهرستان تایباد    

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

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

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

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ام��ور تعمیر ،نگهداری و راهبری 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  شبکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان قوچان  را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000183، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 520.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه در مهل��ت مق��رر به 
حس��ابداری ش��بکه مذکور به نشانی : شهرس��تان قوچان    

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

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

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

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

»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 05132001166و 05132001039
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روزنامـه صبـح ایـران

مسجد بعد سیاسی نماز است     اندیشه: میثم لطیفی در برنامه بدون توقف، گفت: امام)ره( در وصیت نامه شان می فرمایند :  »اساساً بُعد سیاسی نماز، مسجد و جماعت است«، یعنی همین نماز که یک امر 
فردی محسوب می شود، وقتی به مسجد می آید بُعد سیاسی پیدا می کند. یک مشکل ما این است که تعریف ما از امر سیاسی یک مقدار مبهم است، ما چند چیز را باید از یکدیگر جدا کنیم یکی قدرت تحلیل سیاسی 

نمازگزار است، یکی اطالعات سیاسی نمازگزار، یکی موضع گیری سیاسی نمازگزار و یکی هم ورود به دسته بندی   های سیاسی است، ما چون این ها را با هم خلط می کنیم با مشکل مواجه می شویم.

حکومت دینی و فاصله میان ایدئولوژی و واقعیت
چه چیزی موجب شــده مسئله »کارآمدِی نظاِم اسالمی« مطرح و به صورت های 
مختلف در رسانه ها و نشست های مختلف برجسته شود؟ چه انگیزه ای این مسئله 
را برجســته کرده است؟ آنچه موجب شده این مسئله به صورِت پیچیده مطرح 
شود، این است که کسانی فکر می کنند اگر »نظاِم اسالمی« درست و بجا و حق 
باشد، باید به حتم »اهداِف« آن تحقق پیدا کند؛ زیرا قوانیِن نظاِم اسالمی، اسبابی 
برای تحقق آن هدف ها هستند و اگر به هدف نرسیدیم، معلوم می شود این قوانین 
درست نیستند. دشمنان از این مغالطه استفاده می کنند و می خواهند القا کنند 
که نظاِم جمهورِی اســالمی، شما را به همان خواسته و هدِف متوسط، معقول و 
معموِل هم نمی رساند. در مقابل، می گویند اگر قانون، برنامه و سیاستی درست 
باشــد، نتیجه آن »100درصد« درست خواهد بود، پس اگر به آن نتیجه مطلوب 

نرسیدید، آن »قانون« و »برنامه« و »سیاست« غلط است.
- این گفته »مغالطه« اســت، چون: نخست اینکه »قانون«، »برنامه« و »سیاست« 
به تنهایی، نتیجه بخش و اثرگذار نیست، بلکه »مجری« و »عامِل« قانون و برنامه و 
سیاست هم باید صالح باشد؛ چنانکه مجری قانون، باید آن را درست اجرا کند؛ 
نه مســامحه کند و نه به نفِع شخص و گروهی اجرا کند. دوم و مهم تر اینکه اگر 
»فرهنِگ حاکم بر جامعه و مردم« قانون و برنامه و سیاســت را نپذیرد، کارها به 
نتیجه نخواهد رســید. پس باید شــرایطی برای پذیرِش اِعماِل قانون در جامعه 
فراهم شود که دست کم، متوسِط افراِد جامعه، این ارزش ها را بخواهند و بپذیرند.

در گذشــته، مواردی وجود داشــته که گاهی اگر مسئولی سخنی می گفت که 
خالف درمی آمد، شرمنده می شد و درصدد برمی آمد به گونه ای آن را توجیه کند 
تا »دروغ« تلقی نشود، اما کار به جایی می رسد که »دروغ« در میاِن مسئوالن زیاد 
می شود و کسی تعجب نمی کند، بلکه حتی منتظِر دروِغ دیگری هستند! گاهی 

مثِل اینکه مسابقه می گذارند »دروِغ بزرگ تری« بگویند. 
انقالب معتقد هستند میاِن مدیریِت انقالبی و غیرانقالبی، سه شکاِف عمده وجود  رهبر ِ
دارد: »مدیریِت جهادی/ تکنوکراتیک«؛ »مدیریِت مردم گرا/ نخبه گرا«؛ و »مدیریِت 
ساده زیست/ اَشرافی«. پس خصوصیت های مدیریِت انقالبی و غیرانقالبی عبارتند 
از: »تالِش مضاعف، پُرکاری/ تنبلی، کم کاری، کسالت، بی عملی«؛ »خستگی ناپذیر، 
مقــاوم/ مأیــوس، وامانــده«؛ و »بدون چشمداشــت/ طعمه انــگارِی مدیریت«.

- ما براســاِس فلســفه اجتماعِی دینِی خویش معتقدیم هــدِف اصلی و نهایِی 
جامعه آرمانِی اســالمی، »استکماِل حقیقِی انسان ها« است که جز بر  اثِر اطاعت 
از اوامر و نواهِی الهی و تقرب به درگاهِ او حاصل شــدنی نیســت و این مفاهیم 
ک« و »دارای مراتب« اند و هر مرتبه از آن ها، در جماعتی از مردم مصداق  »ُمَشــکَّ
می یابد. در جامعه آرمانِی اسالمی، حداقل این است که عصیان نسبت  به خدای 
متعال، به صورِت »آشکار« و »علنی« انجام نشود و مخالفت با احکاِم الهی و ارتکاِب 
فســق وفجور »در حضورِ دیگران« تحقق نیابد. البته باید تالش کرد مردم، چنان 
تعلیم وتربیت یابند که حتی در نهان و خلوت نیز، معصیت نکنند، ولی به هرحال 
»حّد نصابی که از آن گریزی نیســت«، همان است که گناه، در »مأل عاّم«، انجام 
نشود. مراتِب واالتر از این حد، در  گروِ میزاِن موفقیِت نظاِم آموزش وپرورِش مستقر 

در جامعه از یک سو و مقدارِ همت و اراده خوِد افراد، ازسوی دیگر است.
- یکی از پیش فرض های غلط در زمینه این است که چنانچه حکومتی »دینی« 
باشد، نباید در آن »فساد« وجود داشته باشد؛ چراکه فساد با دیانت و ادعای اقامه 
دین تعارض دارد. این »تالزم« صحیح نیســت و متــوِن دینی نیز داللت بر آن 
ندارند. اسالم، مدعِی این نیست که در سایه حاکمیِت دین، فساد »به طورکلی« از 
جامعه زائل می شود و »تماِم انسان ها« رو به صالح و خیر می آورند. چنین تصوری، 
با سرشــت و طبیعِت انسان سازگار نیست. انسان به َحَسِب اختیارِ خود، به دین 
گرایش می یابد و زندگِی مؤمنانه را برمی گزیند و در ادامه نیز، همچنان از قدرِت 
»اختیار« و »آزادی« برخوردار اســت. بنابراین، جامعه اسالمی عبارت از جامعه ای 
نیســت که در آن هیچ معصیت و فسادی انجام نشود، بلکه جامعه ای است که 
در آن، فساِد انسان ها حالِت »اقلّی« و »غیرعلنی« پیدا می کند. نگرشی که مدعِی 
ایجاِد نوعی »بهشِت زمینی« است که در آن انسان ها به صورِت مکانیکی و جبری، 
همواره در مسیِر حق قرار دارند و کمترین لغزش و خطایی از آن ها َسرنمی زند، 
نوعی »ایده آل گرایِی تخیلی و واقع گریزانه« است که تاکنون تحقِق خارجی و عینی 

نیافته و نخواهد یافت.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد   امروزه اگر 
کسی از شما بپرسد که آیا سواد دارید احتماالً 
از این ســؤال ناراحت خواهید شــد. اما باید 
بدانید ناراحتی شما ناشی از سوءتفاهم است 
و بهتر اســت پیش از ابراز ناراحتی از طرف 
مقابل بپرســید منظورش چه نوع ســوادی 
است. بله، سرعت تکنولوژی نه تنها در حال 
ساخت معناهای جدید است، بلکه معناهای 
موجود را نیز دســتخوش تغییر کرده است. 
امــروزه بی ســوادی )illiteracy( کلمه ای 
نیست که صرفاً بتوان آن را بر عدم توانایی بر 
خواندن و نوشتن اطالق کرد بلکه تحت عنوان 
)media literacy( یا همان سواد رسانه ای 
می تواند شــما را نیــز در زمره 
میلیون ها انسان آموزش ندیده و 
فاقد سواد رسانه ای قرار دهد. آنچه 
در ادامــه می خوانید گفت و گوی 
ما با دکتر ســیدعلی موســوی، 
و  ارتباطات  پژوهشــگر حــوزه 
مؤلف بیــش از 15 عنوان کتاب 
در همیــن زمینــه اســت.

 جناب موســوی! شما 
علــت عقب افتادن ما در 
چه  را  رســانه ای  جنگ 

می دانید؟
حــوزه رســانه و تکنولوژی 
همــه از غــرب آمــده و به 
همیــن دلیــل بــرای ما به 
ناخوانده ای  منزله میهمــان 
است که به خانه ما پاگذاشته 
است. از طرفی عالوه بر اینکه مصرف کننده 
در این حــوزه بوده ایم، رویکــرد ما نیز نه 
آفندی بلکه پدافندی بوده است. به همین 
دلیل اســت که در فضای رســانه ای فعلی 
جبهه مقابل ما جامعه مخاطب بیشــتری 
را هدف گرفته و مخاطبان بیشــتری دارد.

 مواجهه ما با شبکه های اجتماعی و 
نرم افزارها چگونه باید باشد؟

امروزه شبکه های اجتماعی در دنیا بیش از 

یک میلیارد مخاطب دارند که این رقم در 
ایران نزدیک به 33 میلیون کاربر فعال است. 
ســؤالی که اینجا مطرح می شود این است 
که ما بر اساس آموزه ها و پیش مقدمه های 
آموزشــی برای مواجهه این تعــداد افراد با 
فضای مجازی چه کردیــم؟ چرا نهادهای 
متولی و فرهنگ سازی برنامه ای نداشتند؟ 
االن وزارت آموزش و پرورش در حوزه معلم 
و مربی ســواد رسانه ای مشکل جدی دارد. 
کتاب »تفکر و سواد رسانه« که برای پایه دهم 
طراحی شده هنوز معلم ندارد، ضمن آنکه 
یک درس اختیاری است و خیلی از مدارس 

آن را تدریس نمی کنند.
مشخص اســت اگر آموزش های رسمی ما 
هنوز در ایــن مراحل آمادگی ندارد، فضای 
مجازی تا چه اندازه می تواند برای ما آسیب زا 
باشــد. در تاریخچه آموزش سواد رسانه ای، 
مارشــال مک لوهان در 1959 به مدارس 
می آید و بحث ســواد رســانه ای تدریس 
می کند. انجمن سواد رسانه ای آمریکا به طور 
جــدی از 1992 دارد روی این موضوع کار 
می کند. ما تا زمانی که به این سمت حرکت 
نکنیم که سواد رسانه ای را تبلیغ و تدریس 

کنیم از قبل بازنده این فضا خواهیم بود.

از سواد رسانه ای همان  آیا منظور   
بحث رایج فرهنگ سازی است؟

بله! فرهنگ سازی در یک بستر آموزشی و 

تربیتی میسر است. همین موضوع نیز سه 
الیه متولی دارد که اول خانواده، بعد مدرسه 
و در نهایت جامعه است. صریحاً باید اعتراف 
کنیم که مــا در قرنی زندگی می کنیم که 
»عصر دیجیتال« نامیده شده و والدین این 
نســل به عنوان »مهاجرین نسل دیجیتال« 
خطاب می شوند. یعنی نسلی که با ابزارهای 
دیجیتال زندگی کرده و بزرگ شده، والدینی  
دارند که از ابزارهای رسانه ای دور بوده  اند و به 
این فضا مهاجرت کرده اند. ما به همین خاطر 
دچار مشــکل و معضل هستیم. به همین 
خاطر بین والد و فرزند شکافی شکل گرفته 
که به آن »شکاف دیجیتال« گفته می شود که 
در مقطع مدرسه نیز چون مدیران از همان 
نسل والدین هستند حساسیت و ضرورت 
ایــن موضوع را آن چنان که باید و شــاید 
درک نمی کنند و به همین دلیل این شکاف 
بین دانش آموز و مدرســه نیز برقرار است.

 نظرتان نسبت به رویکردهای نوین 
مهندسی اجتماعی و بحث هایی چون 

هک کردن انسان چیست؟
با ظهور عصر ارتباطات، ســبک مهندسی 
اجتماعی به کلی فــرق کرد یعنی تا پیش 
از آن اگــر کالهبرداری ها در متن اجتماع و 
فضای حقیقی اتفاق می افتاد، رفته رفته فضا 
تحت تأثیر اینترنت و شبکه های اجتماعی به 
کلی تغییر کرد و جوامعی همچون فیس بوک 

و توییتر و اینســتاگرام برای نمونه شــکل 
گرفت و انســان ها بر اســاس ماهیت  آن ها 
فعالیت خود را در این بســتر دنبال کردند. 
اکنــون نیز حجم زیادی از افرادی که هدف 
بحث هایی چون فیشینگ، درگاه های جعلی، 
اخاذی های  و  اینترنتــی  کالهبرداری های 
حاصل از روابط نامشــروع در این فضا قرار  
می گیرند، جمعیت به اصطالح مهاجر نسل 
دیجیتال هستند. افرادی که آشنایی چندانی 
به این فضا ندارند و با اعتمادآفرینی در معرض 
این سوءاستفاده قرار می گیرند و به اصطالح 
بشر در بستر این شبکه های اجتماعی هک 
می شــود. نباید از یاد ببریم که در شــرایط 
فعلــی مــا در دو بعد مجــازی و حقیقی 
زندگی می کنیم که در بعد مجازی جمعیت 
مهاجر یعنــی والدین چون خــود آموزش 
ندیده اند، بدیهی اســت که توان آموزش به 
بومیان عصر دیجیتال را نداشــته باشــند.

 نسخه مواجهه با فضای مجازی چیست؟
سه اتفاق برای مواجهه و ورود ما به این عرصه 
باید اتفاق بیفتد که به ترتیب »توقف«، »تفکر« 
و در نهایت»اتصال« است. در نخستین مرحله 
باید مشــخص کنیم که دلیل فعالیت ما در 
عرصه مجازی چیست و با چه هدفی دنبال 
آن هستیم. در مرحله بعد نسبت به آن تفکر 
کنیم و بایدها و نبایدهای آن را مشــخص 
کنیم و دســت آخر فرزندمان را به این فضا 

متصل کنیم. 
متأســفانه ما بی محابا مردم را به استفاده از 
رسانه سوق دادیم. حضور 40 میلیونی مردم 
در اینســتاگرام و تلگرام رقم بســیار باالیی 
اســت و دسترســی مردم به اینترنت نیز با 
کشورهای پیشــرفته قابل مقایسه است. ما 
ساخت زیرساخت و ترویج استفاده از فضای 
مجازی را اشــاعه می دهیم ولی اصالً برای 
فرهنگ سازی و بایدها و نبایدها اولویتی قائل 
نیستیم. ما برای زندگی حقیقی مان و نحوه 
تغذیه خود رژیم غذایی داریم ولی در حوزه 
رسانه و استفاده از ابزارها هیچ رژیم مصرفی 

رسانه را آموزش نداده و تبلیغ نمی کنیم. 

گفت وگو با دکتر سیدعلی موسوی درباره ضرورت آموزش رژیم مصرفی رسانه  به خانواده ها

کتاب  درسی»تفکر و سواد رسانه« معلم ندارد!
 هیئت انقالبی دغدغه 

زندگی فرد و جامعه را  دارد
یکی از خاستگاه های مؤثر در جریان پیروزی 
انقالب اسالمی، هیئت های مذهبی بوده اند. 
در همین راســتا، حتی نمادهای هیئت ها و 
نوحه های آن ها، رنگ و بوی کامالً سیاســی، 
به روز و ضد رژیــم طاغوت گرفت. جالب تر 
اینکه شــکل سنتی هیئت ها که عمدتاً یا در 
محلی سربسته یا در محدوده ای محلی بود، 
به خیابان های اصلی شهر آمد و بعضاً در قالب 
اجتماعی بزرگ از هیئات، صدای بلند انقالب 

را به گوش سردمداران رژیم رساند.
پــس از پیروزی انقالب، هیئت ها به شــکلی 
خفیف تــر این نقش خود را در شــکل گیری 
حکومــت، خاصــه در ســال های آغازین ایفا 
کردند. در دوره دفاع مقدس به دلیل اتمســفر 
فراگیر دفــاع و مقاومت و عزت، هیئات نقش 
برجســته تری گرفتند و چه در میدان جنگ 
و چه پشــت جبهه ها هیئت ها به میدان داری 
و آماده ســازی روحی برای جهاد با دشــمن 
تبدیل شــدند. با پایان جنگ و روی کار آمدن 
دولت هایی با شــعارهای عافیت طلبانه، اغلب 
هیئت ها نتوانستند نقش تاریخی خود را برای 
اصالح و اعتــالی جامعه توحیــدی و علوی 
ایفا نمایند و حتی ظرفیت ایجاد شــده برای 
رد و بــدل حرف، پیام، نــگاه و نقد مردم نیز 
مســدود شــد. در واقع هیئات به دوره ماقبل 
شروع مبارزه برگشتند و نقش کامالً غیر مؤثر 
را برای خود پذیرفتند.حتی بعضی از متولیان 
هیئت ها ســعی بلیغ نمودند که با تعریف این 
نقش زیر عنوان سیاســی شدن هیئات و ابزار 
دست شدن ارباب قدرت، از به اصطالح آلودگی 
آن ها به سیاست جلوگیری کنند. درحالی که 
تفکر هیئت امروزی و انقالبی، دغدغه زندگی 
امروز فــرد و احوال جامعه را دارد. در حقیقت 
می خواهد دغدغه و مسئله جامعه و انقالب را 
زنده بدارد و تربیت اجتماعی و انقالبی را محور 
فعالیت و نقطه اثر خود قرار داده است. به عبارت 
دیگر، افراد از اطراف خود و اجتماع معاصر و فهم 
مبارزه دائمی جریان حق و باطل متأثر می شوند.

در بعد مجازی 
یعنی والدین چون 
خود آموزش رسانه 
ندیده اند، بدیهی 
است که توان 
آموزش به بومیان 
عصر دیجیتال را 
نداشته باشند

بــــــــرش

دیدگاه

مصباح الهدی باقری

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

اندیشه مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

مناقصه عمومی يك مرحله اي
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذيل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کليه پيمانکاران دارای صالحيت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پايه وظرفيت آزاد 

درخواست می گردد جهت دريافت اسناد مناقصه تا مورخ  30 /09/ 98  به سامانه تدارکات  الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.        تلفن تماس:37681713 

ف
دي

ر

اعتبارموضوعمحل اجراپروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
نوع

قرارداد

مدت 
پیمان 
)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 
1398 با شرايط  مندرج )ريال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرايند ارجاع کار )ريال(

تاريخ تحويل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ

تاريخ بازگشايی ساعت 9  مورخ

۵۴.2۵۰.919.۴8722۰.۰۰۰.۰۰۰98/1۰/1۴98/1۰/1۵زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانتبادکانتکمیل ابتدايی احمدآباد تبادکان ) گرجستانی(  12۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰۵۰

۴۵.۵۰۴.282.18228۰.۰۰۰.۰۰۰98/1۰/1۴98/1۰/1۵زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانسرواليتاحداث ابتدايی 6 کالسه برزنون سرواليت  2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰۵1   2

3
تخريب و بازسازی مدرسه 6 کالسه روستای شفیع قوچان  

  2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰۵8
69.697.۰23.99۵۴8۵.۰۰۰.۰۰۰98/1۰/1۴98/1۰/1۵زيربنايی سرجمععمرانیاحداث ساختمانقوچان

۵1۰.28۵.781.761۵1۵.۰۰۰.۰۰۰98/1۰/1۴98/1۰/1۵زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانسرخستکمیل  دبیرستان الزهرا سرخس   ۴2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰۵7

۵
استاندارد سازی تاسیسات گرمايشی فضاهای آموزشی  قوچان 

2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰۵9
37.73۰.۰19.۴18۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰98/1۰/1۴98/1۰/16زيربنايی سرجمععمرانیاجرای تاسیسات قوچان

6
استاندارد سازی تاسیسات گرمايشی فضاهای آموزشی  نیشابور                                  

2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰6۰ - 1
312.9۰7.۰91.3696۵۰.۰۰۰.۰۰۰98/1۰/1۴98/1۰/16زيربنايی سرجمععمرانیاجرای تاسیسات نیشابور

7
استاندارد سازی تاسیسات گرمايشی فضاهای آموزشی  نیشابور                            

2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰61  -2
33.2۵۵.33۵.7۵۴18۰.۰۰۰.۰۰۰98/1۰/1۴98/1۰/16زيربنايی سرجمععمرانیاجرای تاسیسات نیشابور

تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد برای سه ماه ديگر .)برابر فرمهای هيئت دولت(
2 - واريز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سيبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی.....   چک تضمينی قابل قبول نمی باشد.

محل تحويل پاکت تضمين : دبيرخانه اداره کل       محل تحويل اسناد و پيشنهادها: سامانه تدارکات الکترونيکی دولت            محل بازگشايی پيشنهادها: سالن جلسات  ----  اعتبار پيشنهادات : سه ماه
کليه مراحل مناقصه اعم از دريافت اسناد ، تحويل اسناد و بازگشايی در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.            

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

ع 9
81
17
96

س
,9
81
17
73

 آگهی تغییرات شرکت آریا رهبار پامیر شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 54973 و شناسه ملی 14005064092

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 1398,06,25 و نامه ش��ماره 6008 م��ورخ 1398,09,02 انجمن صنفی 
ش��رکتهای حمل و نقل بين المللی خراس��ان تصميمات ذيل اتخاذ ش��د : - محل ش��رکت به آدرس اس��تان خراس��ان رضوی ، 
شهرس��تان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مش��هد، محله ده دی ، خيابان امام خمينی30]آخوندخراسانی19[ ، خيابان امام خمينی 
، پالک 0 ، مجتمع تجاری اداری مرمر ، طبقه 14 ، واحد 3 به کدپستی 9136914331 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گرديد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری مشهد )696877(

س
,9
81
17
72

 آگهی تغییرات شرکت بهین ساختاره طعم بارثاوا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 59148 و شناسه ملی 14006104954

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397,11,05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سميرا يگانه زاد به شماره ملی 1651865078 
به س��مت رئيس هيئت مديره و نفيس��ه واحدی به شماره ملی 0901294624 به سمت مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره 
و ج��الل بختي��اری به ش��ماره مل��ی 0901175145 به عضو هيئت مدي��ره برای مدت دو س��ال انتخاب گرديدند. کليه اس��ناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبيل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس��المی با امضاء نفيسه واحدی به کد ملی 

0901294624 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری مشهد )696865(

س
,9
81
17
71

 آگهی تغییرات شرکت زاگرس سنگ طوس پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 53547 و شناسه ملی 14004684704

 به اس��تناد صورتجلس��ه هيئت مديره مورخ 1398,01,31 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د : سراج سعادت به شماره فراگير 99412298 به سمت 
مدير عامل و عضو هيئت مديره و جواد محمدی به شماره فراگير 114006992 به سمت رئيس هيئت مديره و محمد اکرم محمدی به شماره 
فراگير 94672987 به عنوان نائب رئيس هيئت مديره و رمضان افضلی به شماره فراگير 100037191 به عنوان عضو هيئت مديره و سيد 
س��طان علی حسينی به ش��ماره فراگير 51601201 به عنوان عضو هيئت مديره برای مدت دو س��ال انتخاب گرديدند. کليه اسناد و اوراق 

بهادار و تعهد آور شرکت به امضا سراج سعادت و يا جواد محمدی هر کدام به تنهايی با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری مشهد )696864(

س
,9
81
17
69

 آگهی افزایش سرمایه شرکت خدمات بیمه ای سامان پوشش شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 16672 و شناسه ملی 10380322629

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398,08,25 و نامه شماره 98,452827 مورخ 98,8,26 مديريت امور نمايندگان و کارگزاران 
بيم��ه آس��يا تصميمات ذيل اتخاذ ش��د : 1 - بن��ا به تفويض اختيار حاصله از مجم��ع عمومی فوق العاده م��ورخ 98,8,23 مبنی بر افزايش 
س��رمايه ب��ا عنايت به اظهارنامه تنظيمی و گواهی ش��ماره 1,98,1122625 مورخ 98,8,25 بانک س��په ش��عبه س��ناباد مبن��ی بر واريز مبلغ 
4500000000 ريال به حس��اب بس��تانکاران موقت ، هيئت مديره ش��رکت افزايش مزبور را عملی دانسته در نتيجه ماده 5 اساسنامه به 
شرح ذيل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمايه شرکت مبلغ 6000000000 ريال منقسم به 1000 سهم 6000000 ريالی با نام می باشد 

که تمامًا پرداخت گرديده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری مشهد )696861(



w w w . q u d s o n l i n e . i r
سه شنبه 26 آذر  1398  20 ربیع الثانی 1441 17 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9136

روزنامـه صبـح ایـران

هراس اهل تقوا از بطالت و غفلت  شبستان: آیت اهلل علی اکبر رشاد دیروز پیش از آغاز درس خارج فقه خود در شرح حدیثی از امام علی)ع( گفت: افراد باتقوا در دنیا به تالش و کوشش می پردازند و از 
فرصت ها به خوبی استفاده می کنند، اما هیچ دلبستگی به مقام، ثروت و قدرت های دنیا ندارند. انسان های باتقوا در عمر کوتاه دنیایی برای رسیدن به معارف و کماالت انسانی بسیار تالش می کنند. آن ها از اینکه 

لحظه ای از عمر خود را به بطالت و غفلت بگذرانند هراس دارند و همواره در اندیشه حرکت به سوی مقصدی هستند که خداوند برای آن ها مشخص کرده و دقت می کنند مبادا در این مسیر دچار گناه شوند.

معیشت مؤمنانه/ بخش سوم
 4 روایت برای بازسازی

 تصویر کار و تالش در اذهان مردم
پس از رحلت رســول اکرم)ص( ما شــاهد یک توســعه اقتصادی در جهان 
اســالم و زندگی مسلمانان بودیم ولی این توســعه مالزم با رشد بسترهای 
تربیت اقتصادی و آموزش در این زمینه نشد. گسترش سرحدات مسلمانان 
در دوران پیامبر گرامی اســالم و پس از ایشــان و به دست آوردن غنایم و 
درآمد های فراوان ســرمایه سرشاری را روانه زندگی مسلمانان کرده و سبب 
ارتقای رفاه اجتماعی در جامعه مسلمانان شد. در این میان اما بی توجهی به 
آموزش و تربیت اقتصادی سبب شد تا رویکرد های انحرافی در نگاه مردم به 
بحث های اقتصادی به وجود بیایــد. کار کردن کم کم در مقابل عبادت قرار 
گرفــت و فعالیت اقتصادی در اذهان مــردم تصویر مذمومی به خود گرفت. 
مســئله ای که در چهار روایت زیر امتداد آن را حتــی تا امروز و در دیدگاه 

مسلمانان امروز نیز می توان مشاهده کرد.
نخســتین روایت مربوط به فردی به نام »عمربن اذینه« است که از اصحاب 
ثروتمند امام صادق)ع( بود. وی در سنین پیری و به واسطه ثروتی که داشت 
تصمیم گرفت شــغلش را رها کرده و سال های آخر عمرش را به عبادت در 
مسجدالنبی بگذراند. این خبر به امام صادق)ع( رسید و ایشان در مورد این 
کار عمربن اذینه فرمودند: »من قلة عقل« یعنی این کار مصداق بی عقلی است 
که انســان هر چند به قصد اعتکاف و عبادت، فرصت کار و تالش را از خود 
دریغ کند؛ هنوز که هنوز است این ایراد در ما وجود دارد که کار و تالش را 

در مقابل عبادت می دانیم. 
در روایت دوم، فردی می گوید به همراه جمع دیگری در محضر امام صادق)ع( 
بودیم که ایشان از ما در مورد »عمربن  مسلم« و دلیل غیبت و عدم حضور او 
سؤال کردند. راوی می گوید به ایشان گفتم: حالش خوب است ولی می خواهد 
ســال های آخر عمرش را به عبادت بگذراند و به همین دلیل شغلش را رها 
کرده است. امام صادق)ع( در واکنش به این صحبت سه بار تأکید می کنند و 
می گویند: »هذا من عمل الشیطان« یعنی این هنر شیطان است. البته امروزه 
نیز در اذهان اکثر قریب بــه اتفاق ما نگاهمان به کار و عبادت مثل عمربن 

 مسلم است. 
سومین روایت مربوط به زمانی است که امیرالمؤمنین)ع( پایتخت حکومت 
مســلمین را از مدینه به کوفه منتقل کردند. ایشان در نخستین روز انتقال 
پایتخت از شــهر و از جمله مســجد کوفه بازدید کردند. حضرت علی)ع( به 
همراه هیئت همراهشــان به گروهی رســیدند که مشغول ذکر و ِورد بودند. 
حضرت علی)ع( از همراهان خود پرســیدند این افراد چه کســانی هستند 
که همراهان پاســخ دادند: این ها رجال حق هستند، تعبیر دهان پرکنی که 
معموالً ما مســلمانان با این عناوین درشــت و بزرگ در حوزه دین، خیلی 
ســریع فریب می خوریم. حضرت مجدداً ســؤال کردند منظور از رجال حق 
دقیقاً چیست؟ همراهان گفتند این ها دسته ای هستند که صرفاً بندگی خدا 
می کنند و مردم برایشــان غذا و نذورات می آورند و وقتی چیزی می گیرند 
خدا را شــکر می کنند و اگر چیزی نگیرند صبر می نمایند. حضرت علی)ع( 
تازیانه را باال آوردند تا بر ســر این افــراد بزنند و فرمودند: چنین عملی کار 

سگ های کوفه است. 
روایــت چهارم مربوط به فردی به نام »محمدبن منکدر« اســت که در رفتار 
اجتماعی به اصطالح متدین و نســبت به مسئله امربه معروف و نهی ازمنکر 
حساس بود. محمدبن منکدر روزی در حالی که هوا به شدت گرم بود برای 
کاری از مدینه خارج شد، چون  از شهر خارج شد دید در کنار راه فردی در 
حال بیل زدن در زمین کشاورزی است. آن  قدر هوا گرم بود که محمدبن منکدر 
خود را موظف دانست آن فرد را امربه معروف و نهی ازمنکر کند. به این نیت 
راه خودش را کج کرد و به ســوی آن کشاورز رفت. وقتی به او رسید گفت: 
از خدا حیا نمی کنی در این گرما به دنبال دنیا هســتی؟ برو استراحت کن. 
نمی ترســی در چنین حالتی از دنیا بروی و جوابی برای خدا نداشته باشی؟ 
او نمی دانست که این کشــاورز امام باقر)ع( است و حضرت نیز در جواب او 
فرمودند: اگر در چنین حالتی از دنیا بروم در حال عبادت خدا بوده اســت. 

تفسیر

احمدی شــیروان  مریم  معارف/   
پنجشــنبه گذشــته اختتامیه بیســت 
و هشتمین اجالس سراسری نماز در گرگان 
برگزار شد و رهبر معظم انقالب همچون 
سال های گذشته در پیامی به این اجالس، 
بار دیگر اهمیت و عظمت این نعمت بزرگ 
الهــی را یادآوری کردنــد. به همین بهانه 
در گفت وگویی با حجت االســالم حسین 
ابراهیمی، پژوهشــگر حوزه نماز، راه های 
خواندن یــک نماز خوب و اثرگذار را جویا 

شدیم که در ادامه می خوانید:

 هنگام نماز خود را در محضر خدا 
ببینیم

حجت االسالم ابراهیمی با بیان اینکه نماز 
ظاهر و باطن و جسم و روح دارد، می گوید: 
به جسم نماز در رســاله ها، احکام نماز و 
کتاب های علمای دینی پرداخته شــده و 
اثرات متعددی برای آن ذکر شــده است، 
اما آدابی که رعایت آن سبب اثرگذاری بر 
کیفیت نماز می شود، مربوط به روح نماز 

است و معموالً به آن توجه نمی شود.
وی اضافه می کند: بسیار افرادی هستند که 
نماز می خوانند اما تأثیری در زندگی آن ها 
دیده نمی شود، علت آن است که این افراد 

به روح نماز نپرداخته اند. 
تمام حرکات و ســکنات نمــاز، از قیام تا 
ســجده برای این اســت که دل انسان به 
خدا متوجه شود. در آیه 14 سوره طه نیز 
آمده اســت: »و اقم الصلوة لذکري« یعنی 
نماز بخوانید تا من را یاد کنید. متأســفانه 
بســیاری از ما نماز می خوانیم اما یاد خدا 
نمی کنیم و دلمان در نماز نیست؛ به همین 
دلیل تکلیف از ما ساقط می شود اما نماز بر 

ما تأثیری ندارد.
وی اضافه می کند: توجــه به آداب قلبی 
نماز است که سبب می شود در ما اثرگذار 
باشــد. در آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت 
الَة تَْنهی  َعِن الَْفْحشاءِ َو  آمده است: »إَِن الَصّ
الُْمْنَکر« به بیانی دیگر نماز کاری است که 
انسان را از بدی  ها دور می کند. این تعریف 

حاصل نمی شود مگر با رعایت کردن آداب 
قلبی و داشــتن حضور قلب در نماز؛ باید 
هنگام نماز خود را در محضر خداوند ببینیم.

 حضور قلب، شرط اثرگذاری نماز
حجت االسالم  ابراهیمی در تعریف حضور 
قلب در نماز تشریح می کند: حضور قلب 
جزو اسرار نماز است و با آداب نماز ارتباط 
دارد. به طور نمونه در حدیثی آمده  هرگاه 
بنده به نماز بایستد، خداوند به او رو مي کند 
و مدام متوجه بنده خویش است، تا اینکه 
او سه مرتبه از خدا روبرگرداند. هنگامي که 
بنده براي مرتبه سوم از خدا منصرف شد، 

خداوند نیز از او رو برمي گرداند.
 نکته این حدیث این اســت که اگر بنده 
به خدا رو کند، خداوند هم به سوی او رو 
می کند و دیگر اینکه نماز روی آوردن به 
خداســت. این اصل کار است؛ زیرا داریم 
ــاَلةِ أَْقَبَل اهلُل  که »إَِذا َقــاَم الَْعْبُد إِلَی الصَّ
َعزَّ َو َجلَّ َعلَْیــهِ بَِوْجِهِه« یعنی خداوند به 
بنده اش توجه تام و عنایتی خاص می کند؛ 
روبرگرداندن از خدا هم توجه به غیرخدا 
در بین نماز اســت. تمام عبادات در نماز 
جمع شــده و تمام همت آن در این است 
که دل ما را متوجه خدا کند و این همان 

حضور قلب است.

 اگر اسرار نماز را بدانیم
 از آن لذت بیشتری می بریم

این پژوهشــگر درباره تأثیر دانستن این 
اســرار بر کیفیــت نماز می گویــد: نماز 
عبادتــی اســرارآمیز اســت و از جهات 
مختلفی می شود به آن پرداخت. دانستن 
دلیل حرکات نماز، ایستادن ها، بلندکردن 
دســت ها و ذکر گفتن ها، رکوع، سجود و 
به طور کل تمام اعمال، حکمت و اسراری 
دارد کــه در کتاب های بزرگان دین مانند 
»اسرار الصالة« میرزا جوادآقا ملکی تبریزی، 
»ســرالصالة )معــراج الســالکین و صلوة 
العارفین(« امام خمینی)ره(، »رازهای نماز« 
آیت اهلل جوادی آملی و... آمده اســت؛ باید 

این موارد برای جوانان تشریح شود.
حجت االســالم  ابراهیمی به عنوان نمونه 
به سّر تکبیرة االحرام اشــاره کرده و بیان 
می کند:برای باالآمدن دســت ها به موازات 
گوش هــا در تکبیرة االحــرام، برخی عرفا 
تفســیر و تأویــل کرده اند حــال که در 
پیشگاه الهی حاضر شــده ام، تمام دنیا را 
پشــت گوش می اندازم و با تمــام وجود 
و حضــور قلب بــا خداوند بــه راز و نیاز 
می پردازم. بــه عبارتی تکبیرة االحرام نماز 
به منزله پشــت ســر انداختن همه چیز، 
غیرخدا و داخل شــدن در حرم الهی است. 

اگر این اســرار را بدانیم توجه بیشتری به 
نماز کرده و از آن لذت بیشــتری می بریم.

 گناه بی نمازها به گردن 
نمازخوان هاست

وی دربــاره روش برخــورد روحانیون با 
نوجوانان و جوانان بــرای جذب آن ها به 
نماز نیز می گوید: حجت االسالم پناهیان 
در کتاب »چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟« 
آورده اســت گناهِ تمام بی نمازها به گردن 
نمازخوان هاست؛ چرا که اگر نمازخوان ها 
قشــنگ نماز بخوانند، اگر نمازخوان ها از 
نمازشــان لذت کافی و بهره وافی ببرند، 
طبیعتاً اکثر بی نمازها هم به ســمت نماز 
گرایش پیدا خواهند کــرد. امام جماعت 
وقتــی وارد محیط نماز می شــود باید به 

تک تک افراد توجه کند و 
همه حــس کنند که مهم 

هستند.
حجت االسالم  ابراهیمی در 
پایان تأکیــد می کند: اگر 
همه دنیا از امام خمینی)ره( 
تأثیر گرفتند به این دلیل 
بود که او تحت تأثیر نماز 
امــام جماعت  اگــر  بود. 
باشــد  نماز  تحت تأثیــر 
و آرامش الهــی، لبخنــد، 
اخالق خــوش، توجــه به 
اطرافیان، تواضع و خاکسار 
بــودن و جــذب آن ها به 
باشد  سمت خدا داشــته 
همه افراد هم تحت تأثیر او 
قرار می گیرند. نماز ظرفیت 
بســیار زیادی دارد و ما با 

تمام این ارگان های عریض و طویل، هنوز 
ذره ای از ایــن ظرفیت بهره نبرده ایم. باید 
اســرار نماز را با رسانه های جدید و زبانی 
جدیدتر برای جوان امروز بازگو کنیم. این 
کم کاری از طرف ماســت که نتوانسته ایم 
زیبایی های آن را بیان کرده و عمق مطلب 

را برسانیم.

پاسخ به پرسش » چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟« در گفت وگوی قدس با حجت االسالم ابراهیمی

نماز، عبادتی اسرارآمیز

اگر همه دنیا از 
امام خمینی)ره( 
تأثیر گرفتند به 

این دلیل بود که 
او تحت تأثیر 

نماز بود؛ اگر امام 
جماعت تحت 

تأثیر نماز باشد 
و آرامش الهی، 
اخالق خوش و 
تواضع داشته 

باشد، دیگران هم 
تحت تأثیر او قرار 

می گیرند

بــــــرش

خیر چیست؟
اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در ادامه سلسله 
مباحث شرح نهج البالغه به شرح نود و چهارمین 
کلمه از مجموعه کلمات قصار پرداخت و گفت: 
از حضرت سؤال کردند خیر چیست؟ »ُسِئَل 
َعِن الَْخیِر َما ُهَو َفَقاَل )علیه السالم( لَیَس الَْخیُر 
أَْن یْکُثَر َمالَُک َو َولَُدَك َو لَِکنَّ الَْخیَر أَْن یْکُثَر 
ِعلُْمَک َو أَْن یْعُظَم ِحلُْمَک«؛ حضرت امیر)ع( 
در پاســخ این سؤال فرمود: خیر، داشتن مال 
و فرزند زیاد نیست؛ خیر در دو چیز است؛ در 
بخش »اندیشه«، داشتن علم صائب و در بخش 
»انگیزه«، داشتن ِحلم صالح. چیزی که انسان 
باید بگذارد و برود که خیر نیســت؛ آری اگر 
به تولید و ایجاد اشــتغال بپردازد و مشکالت 
جامعه را حل کند، دســت چنین کارگری را 
پیغمبر بوسید؛ وگرنه حضرت فرمود خیر در 
این نیســت که مال یا اوالد تو زیاد شود. وی 
خاطرنشــان کرد: خیر علمی، این اســت که 
انسان اهل برهان باشد؛ نه بیجا سخن می گوید 
نه ســخن بیجا می تواند او را از جا در ببرد. در 
قرآن کریم فرمود: مردانی به مقصد می رسند 
که نه خودشان اهل بازی باشند نه بتوان این ها 
را بازی داد. در سوره مبارکه »مؤمنون« فرمود: 
َِّذیَن ُهْم َعِن  »َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن«؛ بعد فرمود: »ال
اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن«؛ خودشان اهل بازی نیستند. 
همچنین در سوره مبارکه نور فرمود: »رَِجاٌل الَّ 

تُلِْهیِهْم تَِجاَرٌة َو الَ بَیٌع َعن ِذْکِر اهلل«.
آیت اهلل جوادی آملی تصریــح کرد: حضرت 
فرمود: »خیر« در بخش اندیشــه این اســت 
که علم شــما و در بخش انگیزه، حلم، صبر 
و بردباری شــما زیاد شود که اگر یک حادثه 
جزئی دیدیــد نرنجید؛ دنیا جــای آزمون و 
امتحان اســت. حضرت می فرماید: »َو اَل َخیَر 
«؛ از دنیا فقط دو گروه  نْیا إاِلَّ لَِرُجلَیــنِ فِی الدُّ
خیر می بینند؛ »َرُجٍل أَْذنََب ُذنُوباً َفُهَو یَتَداَرُکَها 
بِالتَّْوبَِة َو َرُجٍل یَســارُِع فِی الَْخیَراِت َو اَل یِقلُّ 
َعَمٌل َمَع التَّْقَوی َو َکیَف یِقلُّ َما یَتَقبَّلُ «؛ یکی 
آن شخصی که اگر پایش لغزید فوراً برخیزد و 
استغاثه، استنصار و استغفار کند و خدا »غّفار 
الذنوب« است، او به قدری کریم است که قابل 
وصف نیست. اگر کسی با خدا رابطه داشت و 
آبروی کسی را نُبرد، اگر روزی لغزید، خداوند 
نیز آبروی او را حفظ می کند. گروه دوم که از 
دنیا خیر می بینند کسانی هستند که اگر کار 

خیر کردند، آن را بازگو نکند.

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

یادداشت شفاهی

حجت االسالم دکتر حسنعلی اخالقی امیری
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 آگهی افزایش سرمایه در شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36527 و شناسه ملی 10380520580
 برابر دستور دادستانی در هامش نامه شماره 100,16969 مورخ 98,9,18 شرکت فوق و به استناد نامه شماره 129012 مورخ 98,9,21 قاضی 
اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد، طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396,12,29 و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 96,12,8 در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره 
مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 
2250000000000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : س��رمایه ش��رکت مبلغ 13500000000000 ریال منقسم به 13500000000 سهم 1000ریالی با نام می 

باشد که تمامًا پرداخت گردیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )696890(
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 آگهی تغییرات شرکت زاگرس سنگ طوس پارس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 53547 و شناسه ملی 14004684704

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,01,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: س��راج سعادت به ش��ماره فراگیر 99412298 و محمد اکرم محمدی به شماره فراگیر 94672987 
و رمضان افضلی به ش��ماره فراگیر 100037191 و جواد محمدی به ش��ماره فراگیر 114006992 و سید سلطان علی حسینی به شماره فراگیر 
51601201 . سید محمد نظری به شماره ملی 0945302517 به سمت بازرس اصلی و محمدعلی افضلی به شماره ملی 0375553525 به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )696885(

 آگهی تغییرات شرکت زاگرس سنگ 
طوس پارس شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 53547 
و شناسه ملی 14004684704

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398,01,30 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : تع��داد اعض��اء هیئت 
مدی��ره ب��ه 5 نفر افزایش یاف��ت و ماده 
مربوط اساس��نامه به ش��رح صورتجلسه 

اصالح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)696862(
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 آگه�ی تغییرات ش�رکت مس�کن و 
عمران قدس رضوی شرکت سهامی 
خ�اص ب�ه ش�ماره ثب�ت 2873  و 

شناسه ملی 10380186188
 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 

1398,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1 - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس 
شرکت برای سال مالی منتهی به 1398,12,29 انتخاب 
گردی��د. 2- صورت های مالی منتهی به 1397,12,29 
ب��ه تصوی��ب رس��ید. 3- روزنامه ق��دس به عنوان 
روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی های شرکت 

برای سال 1398 انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)696850(
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 آگهی تغییرات شرکت نجوای باران سرتنگ سهامی خاص به شماره ثبت 8121 و شناسه ملی 10340084026    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت الحاق 
و بدی��ن نحوماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردی��د: ارائه خدمات پزش��کی و پیراپزشکی،دندانپزشکی،پرس��تاری و درمانی و 
داروئی و تهیه و توزیع کلیه اقالم داروئی و بهداشتی ،تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی و شرکت در مزایدات و مناقصات 
درمانگاه های ش��بانه روزی و تامین نیروی انس��انی موردنیاز اورژانس های 115، فوریت های پزش��کی ، مراکز درمانی و بخش های 
مرتبط با آن ، احداث و بهره وری از درمانگاه های شبانه روزی ، تهیه و وتولید و توزیع البسه بیمارستانی و البسه یک بار مصرف 
و استریل و تهیه و توزیع لوازم پزشکی و بیمارستانی، کلیه امور مربوط به احداث و بهره برداری و خدمات مراکز CNGو پمپ های 
بنزین و مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین. )ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت 
در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کس��ب از مراجع ذیربط می باش��د ( س��رمایه شرکت از مبلغ 120.000.000 ریال به مبلغ 
600.000.000 ریال منقسم به 100 سهم با نام 6.000.000 ریالی) از طریق آورده نقدی سهامداران ( افزایش یافت که تمام آن برابر 
گواهی شماره 83,5412,350 مورخ98,02,26 نزد بانک کشاورزی شعبه مدیریت شهرکرد به حساب شرکت واریز و بدین نحو ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )698082(

9ع
81
17
58

 آگهی تغییرات شرکت بردیا بهداد برنا شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 51915 و 

شناسه ملی 14004230420    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,07,29 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : آقای 
محس��ن کرم��ی کدمل��ی 0942818377 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره آقای آرمین خالقی فرد کدملی 
0945804334 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند 
. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ،س��فته ، بروات و عقد عقود اس��المی با 
امضاء منفرد مدیرعام��ل آرمین خالقی فرد همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )696795(

9ع
81
17
59

آگهی تغییرات شرکت بردیا بهداد برنا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

51915 و شناسه ملی 14004230420    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی م��ورخ 1398,07,29 تصمیم��ات 
ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره 
ب��رای م��دت نامح��دود ب��ه ق��رار ذیل 
انتخاب گردیدن��د: آقای آرمین خالقی 
فرد کدملی 0940030241 آقای محسن 

کرمی کدملی 0942818377
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )696796(

9ع
81
17
61

 آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیشابور شرکت تعاونی به شماره ثبت 2112 و شناسه ملی 10380167857    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1398,05,19 و نام��ه ش��ماره 506,19,1641 مورخ 
1398,07,25 اداره تعاون روستائی شهرستان نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای حمیدرضا شیرازیان به شماره 
ملی 0794234526 و آقای رمضانعلی قاس��می به ش��ماره ملی 1063809541 به عنوان بازرس��ان شرکت برای مدت یک 
س��ال مالی انتخاب گردیدند. - سرمایه ش��رکت به مبلغ 8186805000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. - عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )696797(

9ع
81
17
62

 آگهی انحالل شرکت شن شویی جوش 
تربت حیدریه شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 619 و شناسه ملی 
    10380079030

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,07,24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
1- انح��الل ش��رکت ب��ه تصویب مجمع رس��ید و 
آقای جمشید توانا به شماره ملی 0702842087 
به سمت مدیر تصفیه به مدت دوسال انتخاب و 
آدرس محل تصفی��ه : تربت حیدریه – کیلومتر 
24 ج��اده زاوه جن��ب کال قل آباد-کد پس��تی : 

9533119828 میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تربت حیدریه )696798(

9ع
81
17
63

 آگهی تغییرات موسسه همایش سازان شهر 
بهشت به شماره ثبت 3983 و شناسه ملی 

    10380655979
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,07,28 ونام��ه ش��ماره 
کل  اداره   1398,8,13 م��ورخ   98-3,16,10196
فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان خراسان رضوی 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای کریم جش��نی به 
ش��ماره مل��ی 0940926466 و خان��م نجم��ه کامیاب 
مق��دم دامغانی به ش��ماره مل��ی 0939792826 به 
عن��وان اعضاء هیئ��ت مدیره برای مدت پنج س��ال 
انتخاب ش��دند. آقای حجت حیدری به شماره ملی 
082009051 به عنوان بازرس اصلی موسس��ه برای 

مدت 5 سال انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)696799(

9ع
81
17
64

آگهی تغییرات شرکت گیتی سازان پارت 
سهامی خاص به شماره ثبت 45399 و شناسه 

ملی 10380615854    
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1398,02,01 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : خان��م 
س��هیال اوحدی ب��ه کد ملی 0532145161 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره و خانم پردیس ش��ریعت زاده 
به ک��د مل��ی 0944672892 به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم روش��نک ش��ریعت زاده به کد 
ملی 0941025144 به س��مت عض��و هیئت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت تعیین و حق امضای کلیه اوراق 
و اس��ناد رسمی و تعهد اور شرکت با امضای منفرد 
هریک از اعضای اصل��ی هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر است
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)696821(

9ع
81
17
65

آگهی تغییرات شرکت گیتی سازان پارت 
سهامی خاص به شماره ثبت 45399 و شناسه 

ملی 10380615854    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
م��ورخ 1398,02,01 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د 
مل��ی  ک��د  ب��ه  زاده  ش��ریعت  پردی��س  خان��م   :
0944672892 خانم روش��نک ش��ریعت زاده به کد 
مل��ی 0941025144 خانم س��هیال اوحدی به کد ملی 
0532145161 به س��مت اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و اقای س��ید مهدی 
قوامی به س��مت بازرس اصلی و آقای حبیب نصیر 
چرمچی به س��مت ب��ازرس علی الب��دل برای مدت 
یکس��ال تعیین گردیدند.روزنامه قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)696840(

9ع
81
17
66

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی سامان انبار شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6076 و شناسه ملی 10101134200    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمجتبی نجاتیان قرشی به 
کدملی 09328250036 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای سید ابوالحسن نجاتیان قریشی به کدملی 0942051408 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید محسن نجاتیان قریشی به کدملی0940030888 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک 

عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )696843(

9ع
81
17
67



w w w . q u d s o n l i n e . i r
سه شنبه 26 آذر  1398  20 ربیع الثانی 1441 17 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9136

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r تخفیف می تواند بر حضور مشتریان 
در بورس نفت اثر بگذارد

 حمیدرضا اکبری-قدس:عرضه نفت 
در بورس انرژی ایران از آبان ماه ســال 
گذشــته همزمان بــا تحریم های نفتی 
آمریکا آغاز شد. در ابتدا نفت در بورس 
به صــورت نامنظم عرضه می شــد اما 
مجلس شــورای اسالمی از ابتدای سال 
98 بر مبنای قانون بودجه، وزارت نفت 

را موظف به عرضه نفت و میعانات گازی در بورس کرد.
 طبق این قانون وزارت نفت باید در هر ماه 6 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی 

را در بورس عرضه کند. 
عرضه نفت در بورس، برای نخســتین بار انحصار فروش نفت که تا پیش از آن 
تماماً در دســت شرکت ملی نفت بود را شکست و موجب شد بخش خصوصی 
وارد تجارت نفت ایران شــود. اما روند معامله نفت در بورس آن طور که انتظار 
می رفت موفقیت آمیز نبوده است. دالیل عدم موفقیت بورس نفت را می توان به 

دو دسته تقسیم کرد:

 الف( شرایط تحریمی نفت ایران
ب( قیمت نامناسب نفت عرضه شده در بورس

واضح اســت که در شرایط تحریم، تجارت نفت با کشــوری که مورد تحریم واقع 
شده، دارای هزینه است. این هنر فروشندگان نفت است که با اعطای تخفیف های 
مناســب خریداران را ترغیب به ورود به تجارت با نفت خود کنند. ایران هم از این 

قاعده مستثنا نیست.
 نفت ایران تحت تحریم های ساختاریافته ای قرار دارد، باید قیمت نفت ایران به قدری 
جذاب شود که سرمایه گذاران حاضر شوند از خرید نفت دیگر کشورها صرف نظر 
کنند و ریسک معامله با ایران را بپذیرند. در حال حاضر نفت با تخفیف های 6 تا 7 

دالری برای هر بشکه در بورس عرضه می شود.
 این در حالی است که شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی )گازوئیل، بنزین، 
نفت ســفید و...( را با تخفیف های 12 تــا 15 دالری در بورس عرضه می کند. این 
موضوع سبب شده اســت که در طول چهار ماه گذشته دولت درآمد یک میلیارد 
دالری از فروش فراورده های نفتی در بورس داشته باشد اما در 6 ماه گذشته حتی 

یک بشکه نفت هم در بورس معامله نشود.

  تخفیف نفتی شاهراه فروش نفت ایران در بورس
ســالم امینی در ارتباط با تحریم های نفتی ای که آمریکا 
علیــه ایران اعمال کرده اســت و راهکار های ایران برای 
مقابله با آمریکا در زمینه فروش نفت در این شــرایط در 
گفت وگو با قدس گفت: بورس نفت در شرایطی راه اندازی 

شد که ایران با تحریم های شدید نفتی مواجه شده بود.
 راه اندازی بورس نفت حرکت خوبی بود که باید به آن زمان کافی برای رسیدن به 
موفقیت داده شود. معامله نفت در بورس یک معامله کامالً شفاف است که خطر 
هر گونه فســاد را از بین خواهد برد. در حال حاضر نفت و فراورده های نفتی در 

حال عرضه در بورس است. 
عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: فروش فراورده های نفتی در بورس انرژی 
کشــور روند موفقیت آمیزتری را نسبت به نفت خام داشته است. وزارت نفت با 
اعطای تخفیف مناسب به خریداران، نقش بسزایی در این موفقیت داشته است. 
به هر حال در شــرایط تحریم باید شرایط فروش فراورده و نفت به گونه ای برای 
خریداران جذاب شود که موجب استقبال مشتریان شود.وی در ادامه افزود: باید 
به این نکته توجه داشت که شرایط نفت خام با فراورده های نفتی فرق می کند. 
بازار فراورده و نفت، دو بازار متفاوت است و تجارت نفت نسبت به فراورده دشوارتر 
است. بدون تردید اعطای تخفیف مناسب، بر فروش نفت و حضور مشتریان در 
بورس اثر خواهد گذاشــت. مطمئناً اگر مشتریان از نفت عرضه شده در بورس 

استقبال کنند وزارت نفت نیز به خریداران تخفیف مناسب خواهد داد. 

 شرکت های دولتی در حالی یک هزار و400 هزار میلیارد تومان 
از بودجه را به خود اختصاص داده اندکه عموماً زیانده هستند

بودجه خورهای غیرشفاف
 اقتصاد/ فرزانه غالمی   امروز گزارش بودجه 
سال آینده شــرکت های دولتی در مجلس قرائت 
می شــود؛ بودجه ای که پــس از اصالح ماده 18۰ 
قانون آیین نامه داخلی مجلس، نیمه آبان ماه و یک 
ماه پیش از الیحه بودجه ساالنه کشور به مجلس 
آمده است.بر اساس اخبار منتشر شده، سال آینده، 
بودجه حقوق و دســتمزد در شرکت های دولتی 
15درصد رشــد خواهد کرد و در مجموع بودجه  
شرکت ها در مقایسه با امسال رشدی 9درصدی به 
خود خواهد دید و به حدود یک هزار و 4۰۰ هزار 
میلیارد تومان خواهد رســید. از نگاه کارشناسان، 
برخورداری شــرکت های عمدتاً زیان ده دولتی از 
بودجه ای تقریباً چهار برابر بودجه عمومی کشــور 
و در حالی که هنوز شــفافیت عملکردی آنچنانی 
در قبال دریافت بودجه های سنگین از خود نشان 
نداده و اهتمامی به صرفه جویی و حذف هزینه های 
زائد نداشته اند و در شرایطی که کشور با تحریم های 
ســخت و محدودیــت منابع دســت و پنجه نرم 

می کند، قابل توجیه نیست. 

   قوانین شفافیت زا ، زیر پای دولتی ها 
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف 
کرده ســامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی کند 
تا امکان تجمیع پرداختی ها به کارکنان و مدیران 
و شفاف شدن این ارقام برای افکار عمومی فراهم 
شــود اما با وجود راه اندازی این سامانه همچنان 

بسیاری از دستگاه ها در این سامانه حضور ندارند!
همچنین از هشت سال پیش تاکنون دستگاه های 
دولتی موظف شده اند همه معامالت خود از جمله 
خریدهای جزئی و متوسط، مزایده ها و مناقصه ها 
را در بســتری به نام سامانه تدارکات الکترونیکی 
»ستاد« به ثبت برسانند. بر اساس اصالحیه قانون 
مالیات های مســتقیم مصوب ســال 94 مجلس، 
ماده 9 برنامه پنج ســاله ششم توسعه و ماده 5۰ 
احکام برنامه های دائمی توسعه ای کشور، دولت از 
این طریق امکان افزایش شــفافیت و برنامه ریزی 
 بهتر بــرای هزینه کرد بودجه را خواهد داشــت.
 بــه گفته یک اقتصاددان در قانون بودجه ســال 
1۳96، تبصره ای به نام تبصره 19 وجود داشــت 
که بیان می کرد اطالعــات کامل همه مناقصه ها 

و مزایده ها باید به طور کامل و شــفاف در اختیار 
مردم قرار گیرد اما در قانون بودجه 97، 98 و 99 
ایــن تبصره وجود ندارد. شــهرام حالج می گوید: 
شــگفت آور اینکه در بودجه 97 و 98، بندی آمده 
اســت که در قوه مجریه نه تنها تفسیر قراردادها 
شفاف اعالم نمی شود بلکه تفسیرهایی که از سوی 
قوه مقننه نیز اعالم شده را در ادارات خود مجدداً 
بازبینی خواهد کرد. در واقع در بودجه این دو سال 
اختیارات تفســیری مجلس گرفته شده است. در 

بودجه 99 این موضوع باز هم تکرار شده است.
وی اضافــه می کند: بحث 
دربــاره شــفافیت امــور 
عمومی، امری آسان نیست. 
زیــرا عــده ای قدرتمند با 
امور،  ایــن  در  شــفافیت 
منافعشان به خطر می افتد. 
یکی از مســائلی که در آن 
باید شــفافیت ایجاد شود، 
مناقصات دولتی است. زیرا 
به خاطر پــول کالنی که 
در آن وجــود دارد مــورد 
قرار  ســودجویان  طمــع 
این  در  قوانیــن  می گیرد. 
زمینه فراز و فرود داشــته 
است. معامالت عمومی باید 
داشــته  پیش بینی پذیری 
شفافیت،  که  چرا  باشــد؛ 

مکمل پیش بینی پذیری است.
وی با خطرناک و فسادزا خواندن این رویه، اضافه 
می کند: در ســال 81 قانونی در مجلس تصویب 
شــد که برگزاری مناقصات را ساماندهی می کرد. 
در ماده 25 این قانون شرکت کنندگان در مناقصه 
می توانند در خصوص روندهای مناقصه سؤال کنند 
و رئیس دستگاه برگزارکننده ملزم به پاسخگویی 
است. خیزهایی در خصوص تضعیف این قانون از 
سوی صاحبان امضای دستگاه های عمومی و دولتی 
برداشته شده است؛ چراکه دستگاه اداری ما به این 
شیوه شــفافیت عادت ندارد. نمایندگان ملت باید 

وارد شوند و از حقوق ملت صیانت کنند.
حالج ادامه می دهد: این قانــون در ماده ای دیگر 

تأکید می کند اسناد مبهم را نباید به دست مردم 
داد بلکه باید این اسناد شفاف شود. در حال حاضر 
بسته به کســی که برنده مناقصه یا مزایده باشد 
متون قرارداد سخت گیرانه یا آسان نوشته می شود 
که این امر خود نوعی فساد است. هیچ ابهامی نباید 
در متون قرارداد وجود داشــته باشــد که موجب 

تفسیرهای گوناگون شود.

 رشد 9 درصدی بودجه؛ جایزه 
شرکت های بدون بهره وری 

دو صاحبنظــر بــا اشــاره بــه وجود 
زیرســاخت های الزم بــرای حــذف 
هزینه های زائد و ارائه گزارش شــفاف 
عملکردی از سوی شرکت های دولتی 
بر این واقعیت تأکید می کنند که این 
شرکت ها در نبود نظارت قاطع و مؤثر 
نه تنها تالشی برای کاهش هزینه های 
غیرضروری در پرداخت ها و خریدهای 
خــود به خرج نمی دهند بلکه به دلیل 
ساالنه،  بی دردسر  بودجه های  دریافت 
بهره وری و ارتقای رشد اقتصادی را هم 
از یاد برده اند. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس در این خصــوص به خبرنگار 
ما می گوید: دولــت وعده داده در ازای 
بودجه شرکت های  افزایش 9درصدی 
دولتی در ســال آینده، این شرکت ها 
حدود 2۰۰هــزار میلیــارد تومان در 
پروژه های عمرانی مشارکت خواهند داشت اما این 
استدالل با توجه به شرایط اقتصادی کشور، قابل 
اجرا و قابل قبول نیست و امکان نظارت بر این امر 

هم از سوی نهادهای مسئول وجود ندارد.
ناصر موسوی الرگانی اضافه 
می کند: بــا توجه به اینکه 
اتــکای بودجه بــه فروش 
اوراق، مالیات و اموال زیاد 
است، طبعاً دولت های آینده 
از هم اکنون بدهکار هستند. برای کاهش بار مالی 
اداره کشور باید بودجه شرکت های دولتی را کاهش 
داد و بر اساس کارشناســی سهم مالیات و دیگر 

منابع را در بودجه تعیین کرد.

 تصویب بودجه دولتی ها 
در 15 دقیقه پایانی

یک کارشناس اقتصادی و نماینده ادوار مجلس در 
کمیسیون اقتصادی هم به خبرنگار ما می گوید: با 
کمال تأسف شیوه بودجه ریزی در ایران همچنان 
غیرعملیاتی، قدیمی، منســوخ، منجر به تضییع 
منابع و اتالف وقت است در حالی که هر دستگاهی 
باید مبتنی بر گزارش عملکرد ســال قبل، بودجه 
بگیرد.محمدرضا خباز اضافــه می کند: امروز هر 
دستگاه و مدیری که قدرت چانه زنی بیشتر با دولت 
و مجلس داشته باشــد بودجه بیشتری می گیرد. 
در کمیســیون های تخصصی مجلس، دستگاه ها 
گزارشی اجمالی ارائه می کنند که نه قابل رسیدگی 
است و نه وقت برای این کار وجود دارد و نمی توان 
مبنای قانونــی و منطقی برای این گزارش ها قائل 

بود.
وی خاطرنشــان می سازد: در روزهای آخر بررسی 
بودجــه و در هــزار توی تبصره هــا در حالی که 
نمایندگان کامالً خسته و بی رمق هستند، در 15 
دقیقــه پایانی، بحث بودجه شــرکت های دولتی 
مطرح می شــود که تنها با فشار دادن یک دکمه 
ارقامــی به بزرگی یک هــزار و 4۰۰ هزار میلیارد 

تومان تصویب می شود.
وی معتقد اســت: مجلس باید از خرداد ماه سال 
آینده، رسیدگی به بودجه شرکت ها در سال 14۰۰ 
را شــروع کند تا با فرصت کافی از شــرکت های 
مختلف، گزارش های مفید دریافت کند و همان را 

مبنای بودجه ریزی برای سال بعد قرار دهد.
خباز بــه نمایندگان توصیه می کنــد: در جریان 
بررســی بودجه 99، بنــدی را اضافه کنند که بر 
اســاس آن هر شرکتی که تا اســفند ماه امسال، 
گزارش شفاف از عملکرد خود ارائه نکند، از بودجه 
سال آینده محروم خواهد شد و یا اینکه عدم ارائه 

گــزارش به منزله تصویب بودجه آن شــرکت در 
بودجه عمومی است.

وی با اشــاره به زیان ده بودن اغلب شــرکت های 
دولتی می گوید: هیئت مدیره این شرکت ها در اوج 
عدم شفافیت و نبود نظارت، حقوق و پاداش های 
آنچنانی بابــت زیان ده بــودن دریافت می کنند. 
معامالت این شرکت ها مبهم است و این ارقام جایی 
ثبت و اعالم نمی شود و شرکت های دولتی به حیاط 
خلوت نورچشمی ها تبدیل شــده اند در غیر این 
صورت، دلیل یدک کشیدن این شرکت های دولتی 

از سوی دولت معلوم نیست.
خباز با تأکیــد بر ضرورت 
واگذاری این شــرکت ها به 
بخــش خصوصــی واقعی 
بخش  البتــه  می گویــد: 
خصوصی هم عاقل است و 
این شرکت ها را نمی خرد اما دولت اگر ارفاق قائل 
شود امکان واگذاری و سبک شدن بودجه ساالنه 
دولت وجود دارد.به باور این کارشناس اقتصادی اگر 
دولــت ماننــد اقتصادهــای بزرگ جهــان این 
شــرکت های زیان ده را با حداقل قیمت اما به این 
شــرط که درصد مشــخصی به تولید، اشتغال و 
مالیاتشان در هر ســال اضافه شود و اجازه تغییر 
کاربری به آن ها داده نشود، به مدیران توانای بخش 
خصوصی بسپارد، بدون شک هم بهره وری و رشد 
اقتصادی قابل تصور است و هم بودجه ساالنه کشور 
ســبک می شــود. خباز معتقد است: مجلس باید 
تــالش خود را صــرف ملزم کردن دســتگاه ها و 
شرکت های دولتی به شفاف سازی عملکرد مالی، 
پرداخت حقوق و مزایا و... کند و برای نشان دادن 
حســن نیت بهتر اســت این شفاف سازی از خود 
مجلس، حقــوق نمایندگان، هزینه هــای دفاتر، 

هزینه های تبلیغاتی و... شروع شود.

 مجلس باید از 
خرداد ماه سال 
آینده، رسیدگی به 
بودجه شرکت ها در 
سال 1400 را شروع 
کند تا با فرصت 
کافی از شرکت های 
مختلف، 
گزارش های مفید 
دریافت کند و 
همان را مبنای 
بودجه ریزی برای 
سال بعد قرار دهد

بــــــــرش

بزرگ ترین داللی ها در راهرو کمیسیون های مجلس در حال انجام است!   نود اقتصادی:  حبیب اهلل گل محمدی، کارشناس اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه گفت: با این نمایندگان و این زد و بندها 
نمی توان مجلس را در رأس امور قرار داد. مجلسی که برجام را ۲۰ دقیقه ای تصویب کند و رئیس آن شبانه قیمت بنزین را گران کند، در رأس امور نیست، بزرگ ترین داللی ها و خیانت ها در راهرو کمیسیون های 

مجلس در حال انجام است، نمایندگان ادوار برای کار چاق کنی ۲۴ ساعته آنجا هستند.

گزارش کوتاه

غیر  و  بی طعم  بو،  بی  رنگ،  بی  گازی  کربن  منوکسید   
محرک است که در اثر سوختن ناقص سوخت های   فسیلی 
از  بسیاری  مرگ  شود.  می  تولید  بنزین  گاز،  نفت،   مانند 
از  نامناسب  استفاده  اثر  در  اخیر  سالهای  در  هموطنان 
وسایل گرمایشی )نفتی، زغالی و گازسوز( و سوخت ناقص 
آنها،  زنگ خطری است تا در استفاده از این وسایل توجه 

بیشتری شود.  
انواع  مرگبارترین  از  یکی  کربن  منوکسید  گاز  با  مسمومیت   
شود.  می  یاد  آن  از  خاموش  مرگ  به  و  است  ها  مسمومیت 
 مسمومیت با این گاز در کمال ناباوری، فرد به خواب رفته را  آرام 

آرام به سوی خواب ابدی و مرگ می برد.  
کربن  منوکسید  گاز  با  مسمومیت  های  نشانه  و  عالیم   
می تواند به صورت بسیار متفاوت در افراد ظاهر شود. در 
 برخی موارد عالیم و نشانه های مسمومیت با گاز منوکسید کربن 
به صورت اختالالت گوارشی مانند تهوع و  استفراغ در فرد ظاهر 
می شود. در اثر تماس طوالني با منوکسیدکربن، سردرد، گیجي، 
تهوع،  آلودگي،  خواب  و  گوش  ها،  وزوز  شقیقه  شدید  ضربان 
استفراغ، تپش قلب، کاهش هوشیاري، آسیب دائمی عصبی، کما 

و مرگ رخ می  دهد.
با مقادیر کمتر گاز منوکسید کربن که   تماس طوالنی مدت 
دهد،                می  رخ  آلوده  هوای  با  شهرهایی  در  زندگی  اثر  در  اغلب 
می تواند فرد را به بیماری های قلبی- عروقی مبتال  سازد.  عالیم 
مسمومیت با منوکسیدکربن در کودکان تهوع، استفراغ و اسهال 
می باشد که با مقادیر پایین تری از  منوکسیدکربن بروز می نماید. 
با گاز منوکسید کربن به ویژه در کودکان،   تماس طوالنی مدت 
ضریب  و  حافظه  کاهش  و  رفتاری  بروز  اختالالت  با  تواند  می 

هوشی همراه باشد .
منوکسید  گاز  ایجاد  بر  عالوه  سوزی  آتش  بروز  هنگام  در   
کربن، گاز سیانید از سوختن مواد پالستیکی ایجاد می  شود که 
شدیداً سمی است. این گازها گرم و سبک هستند و به سمت باال                 
می روند. بنابراین هنگام قرار گرفتن در  محیطی که دچار آتش 
سوزی شده است هرچه سریعتر باید جلوی صورت، دهان و بینی 
را با پارچه ای ترجیحاً  مرطوب پوشاند و سپس بدون معطلی به 
صورت خمیده و یا سینه خیز از محیط خارج شد. چراکه ممکن است 
فرد  مصدوم در آتش سوزی ها، دچار سوختگی نشود، ولی مسمومیت 
با منوکسیدکربن اوالً سبب گیجی و بیهوشی  وی می شود و ثانیاً به 
دلیل عدم توانایی فرد مسموم در خارج شدن از محیط، تنفس گازهای 

سمی افزایش یافته و  فرد دچار مرگ مغزی خواهد شد. 
 اولین اقدام در برخورد با فردی که با گاز منوکسیدکربن مسموم 
قطع  در  صورت  است.  آزاد  هوای  به  مصدوم  انتقال  است،  شده 
باید  دیگر،  های  گاز  و  کربن  منوکسید  با  مسموم  بیمار  تنفس 
احیای قلبی ریوی را آغاز نمود و سریعاً  با مرکز اورژانس تماس 

گرفت. 
 با رسیدن فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی خصوصاً 
با  مسمومیت  از  در  پیشگیری  مؤثر  نکات  به  توجه  گازسوز، 

منوکسیدکربن دارای اهمیت می شود.  
چگونه از بروز مسمومیت با منوکسید کربن جلوگیری   

کنیم و اقدامات الزم چیست؟
ذیل  نکات  به  کربن  منوکسید  با  مسمومیت  از  جلوگیری  برای 
توجه فرمایید و در صورت بروز مسمومیت با شماره 190 )مرکز 

اطالع رسانی داروها و سموم( و یا اورژانس 115 تماس بگیرید :    
در                       و  روشن  خودروی  داخل  در  کودک  نگهداری  از   .1
پارکینگ های مراکز خرید خودداری کنید و به محض رسیدن  به 
درب ورودی این نوع پارکینگ ها، از همراه خود بخواهید کودک 
را از خودرو خارج کرده و به فضای  آزاد ببرد و سیستم جریان هوا 

از خارج به داخل اتاق ماشین را ببندید. 

2.   در دود سیگار مقادیری از گاز منوکسید کربن موجود است و 
این گاز می تواند در اثر مصرف طوالنی  مدت سیگار سبب بروز 

مسمومیت مزمن در افراد سیگاری شود . 
در                 عنوان  هیچ  به  دودکش  بدون  بخاری های  از  3.   استفاده 
جدی  با  افراد  و  باشد  نمی  مجاز  کاری  و  مسکونی  های  محیط 
گرفتن هشدارهای مربوط به استفاده از وسایل  گرمایشی، می توانند 

خانواده خود را از معرض مرگ خاموش در امان نگه دارند . 
4.   در هنگام استفاده از بخاری های نفتی و گازی، جهت پیشگیری 
از مسمومیت با گاز منوکسید کربن، اطمینان  از نصب صحیح و 

کارکرد مناسب دودکش ها الزامی است.  
5. قبل از روشن نمودن بخاریهای گازی و نفتی در ابتدای فصل 
سرما ، پکیج و آبگرمکن گازی این موارد را کنترل نمایید: 1- آیا 
دودکش  بخاری درست به بدنه بخاری متصل شده است؟ 2- آیا 
طی  در  اثر  مانعی  در  یا  است  باز  بخاری  سقفی  دودکش  مسیر 
به  گاز  لوله  اتصال  آیا   -3 است؟  بسته شده  گرم سال،  فصلهای 
بدنه بخاری گازی به درستی  صورت گرفته است؟ 4- آیا بخاری 
شدن  خاموش  محض  به  تا  باشد  می  پیلوت  دارای  و  استاندارد 
شعله به  هر دلیلی، جریان گاز قطع شود؟ 5- پس از روشن نمودن 
در  گرم؟  است  یا  سرد  دست  لمس  با  دودکش  لوله  آیا  بخاری 

صورت سرد بودن دودکش، تهویه به درستی انجام نمی شود و گاز 
در محیط در حال پخش  شدن است. 

در  کربن  منوکسید  با  کشنده  های  مسمومیت  از  مواردی   .6
رانندگانی گزارش شده است که برای گرم کردن  خودروی خود در 
فصول سرد سال از گاز پیک نیکی استفاده نموده اند .   از اجاقهای 

خوراک پزی به منظور  گرم کردن محیط استفاده ننمایید. 
7. حضور در پارکینگ های در بسته که در آن اتومبیل با موتور 
به  را  با  منوکسیدکربن  مسمومیت  بروز  دارد خطر  وجود  روشن 
همراه دارد. لذا پیش از روشن نمودن اتومبیل، درب پارکینگ را 
باز کنید. مواردی از  مرگ سرنشینان خودرویی که داخل پارکینگ 

در بسته با کولر روشن توقف داشته است مالحظه شده  است. 
8. استفاده از آبگرمکن نفتی یا گازی و یا دستگاه پکیج در داخل 
به سوخت  بسته  منجر  در  یا محیطهای کوچک  و  محیط حمام 

ناقص و مسمومیت با گاز خواهد شد. 
 معرفي مرکز اطالع رساني داروها وسموم

ودارو  غذا  معاونت  و سموم  داروها  اطالع رساني  1.      مرکز 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد )DPIC( با شماره تلفن 190 
عهده دار  پاسخگویي به سواالت  دارویي و موارد مسمومیت 
به صورت تلفني مي باشد.   شما هموطن گرامي مي توانید 
سواالت دارویي خود و همچنین نحوه برخورد با فرد مسموم 
پیش از رسیدن  به مراکز  درماني را به صورت تلفني از مرکز 
اطالع رساني داروها و سموم با شماره تلفن 190  در  میان 

بگذارید.   
2. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم، )DPIC( پاسخگوي 
سواالت دارویي گروه پزشکي و عموم مردم در زمینه های 

ذیل می باشد: 
• نحوه صحیح مصرف داروها

• عوارض جانبي داروها
• تداخالت دارویی

• نحوه نگهداری داروها
• مصرف داروها در دوران بارداري و شیردهي

• راهنمایی در موارد مسمومیت ها و ... .
سموم  و  داروها  رسانی  اطالع  مرکز  فعالیت  ساعات   .3
ایام  بجز  روزه  همه  ساعته   14 صورت  به  مشهد  دانشگاه 

تعطیل از ساعت 8 الی 22  می باشد. 

چگونه از بروز مسمومیت با منوکسید کربن پیشگیری کنیم؟
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هفته آینده تب همه گیری آنفلوانزا فروکش می کند  میزان: کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: از شنبه هفته گذشته تاکنون روند بروز و شیوع موارد جدید 
آنفلوانزا رو به کاهش بوده و بررسی ها نیز این موضوع را تأیید می کند. وی با بیان اینکه هفته جاری و هفته آینده روند فروکش کردن همه گیری آنفلوانزا در کشور را شاهد خواهیم بود، افزود: به زودی آمار های 

افراد فوت شده در اثر آنفلوانزا پس از تجمیع اعالم خواهد شد. جهانپور افزود: فوتی های هفته گذشته به نسبت هفته های قبل کاهش یافته است. 

دروغ فیس بوک درباره داروی پیشگیری از ایدز
مهر: تبلیغات با اطالعات نادرســت در 
فیس بوک درباره یک داروی پیشگیری 
از ایدز کارشناسان را نگران کرده است. 
آن ها نگران هســتند چنین تبلیغاتی 
استفاده از داروهای پیشگیرانه را کاهش 
دهــد. به گــزارش انگجــت، هر چند 
بسیاری از کارشناسان روی عدم تمایل 

فیس بوک به کنترل تبلیغات جعلی سیاسی تمرکز کرده اند، اما به نظر می رسد 
در این پلتفرم اجتماعی نوع دیگری از اخبار جعلی بدون کنترل منتشر می شود.

طبق گزارش روزنامه گاردین شرکت های مختلف تبلیغاتی با اطالعات جعلی در 
فیس بوک درباره خطرات یک داروی پیشگیری از ایدز به نام Truvada مطالبی 

را منتشر می کنند.
این دارو بــرای کاهش احتمال انتقال ویروس ایدز مصرف می شــود. تبلیغات 
فیس بوکی ادعا می کنند مصرف دارو به کاهش تراکم اســتخوان و خسارت به 
کلیه های فرد منجر می شــود. این در حالی اســت که به گفته بنیاد ایدز سن 

فرانسیسکو شواهد بالینی درباره چنین خطرهایی از مصرف دارو اندک است.
کارشناســان با تیم سیاســت های جمعی فیس بوک و همچنین پنج سازمان 
حقیقت یاب تماس گرفته اند. این تحقیقات احتماالً با هدف تحریک شــکایت 
علیه شرکت Gilead )تولیدکننده داروی مذکور( انجام می شود اما نگرانی اصلی 
کارشناسان آن است که چنین تبلیغاتی استفاده از داروهای پیشگیرانه گسترش 

ایدز را کاهش دهد. 

جر و بحث توییتری درباره شلوغی راه آهن آلمان
فارس: »گرتا تونبرگ« فعال محیط زیست، به علت ارسال عکس و توییتی در 
مورد سفر خود با استفاده از راه آهن آلمان جنجال تازه ای به راه انداخته است. به 
گزارش یاهونیوز، تونبرگ روز یکشنبه عکسی را از خود توییت کرد که در آن روی 

کف یک قطار نشسته و انبوهی از ساک ها وی را احاطه کرده بودند. 
ارســال این عکس موجب انتقادها و اظهارنظرهــای فراوانی در توییتر در مورد 
عملکرد راه آهن آلمان شد. گرتا تونبرگ در زیر این عکس نوشته بود: در حال سفر 

با قطارهای بسیار شلوغ در آلمان هستم و باالخره در مسیر خانه هستم.
راه آهن آلمان موسوم به دویچه بن در واکنش به این عکس مدعی شد که احتماالً 
 تونبرگ تمام مسیر را روی کف زمین ننشسته است. این فعال زیست محیطی
 16 ســاله سوئدی هم در واکنشی نوشت: باالخره موفق شده یک صندلی برای 

خود دست و پا کند و قطارهای شلوغ هم خوب هستند.
تونبرگ به منظور شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل به شهر 
مادرید پایتخت اســپانیا رفته بود و با قطار به سوئد بازگشت. وی برای سفر به 
نشست های زیست محیطی هرگز از هواپیما استفاده نمی کند زیرا این کار را عامل 
افزایش گرمای کره زمین می داند. راه آهن آلمان که زمانی به نظم  و وقت شناسی 
مشهور بود در سال های اخیر به علت تأخیرهای فراوان، لغو سفرها در دقایق پایانی 

و گران شدن بلیت ها با انتقادهای گسترده مواجه شده است.

استاد و دانشجو یا خان و رعیت؟!
جامعه: خبرگزاری ایســنا به بهانه ۲۳ 
تا ۲۹ آذرماه امســال که هفته  پژوهش 
نام دارد به سراغ تعدادی از دانشجویان 
پژوهشــگر رفته اســت تا چالش های 
پژوهش های دانشگاهی را از زبان آن ها 

بررسی کند.

 وسایل آزمایشگاه یا اموال شخصی استاد؟!
دکتر لیال زارع، دانشجوی پسا دکترای فیزیولوژی پزشکی 
دانشــگاه تربیت مدرس می گوید: تقریباً همه  دانشجویان 
دکترایی که من با آن ها روبه رو شــدم با انگیزه وارد مقطع 
دکترا می شوند اما اینکه چرا پس از مدتی انگیزه  آن ها کم 
می شود به این دلیل است که متأسفانه دانشگاه  مشکالتی 

را ایجاد می کند. مشکالتی مانند اینکه دانشجو حتماً باید تا ترم 8 یا ۹ دفاع کند و 
اگر پس از آن دفاع کند، جریمه می شود، خوابگاهش را از او می گیرند، اینترنتش 
را قطع می کنند و پول غذایش دو یا سه برابر می شود. دقیقاً وقتی پروژه به جایی 
می رسد که دانشجو قرار است میوه عملکرد خود را بچیند با این فشارها تصمیم 

می گیرد سریع تر و به هر نحوی کار خود را به پایان برساند.
وی ادامه می دهد: بســیاری از دانشجویان به دلیل برخی کوته نظری ها، تجارب 
خــود را به دانشــجویان دیگر منتقل نمی کنند. حتــی گاهی پیش می آید که 
برخی دانشجویان مطالب اشتباه را به دانشجویان جدید منتقل می کنند و سبب 
می شوند پژوهشگرانی که به تازگی وارد یک گروه پژوهشی می شوند گمراه شوند.

این دانشجوی دانشگاه تربیت  مدرس اضافه می کند: متأسفانه یکی از مشکالتی 
که در بســیاری از دانشــگاه ها وجود دارد این است که برخی از استادان وسایل 
آزمایشــگاهی خود را در اختیار دانشجویان گروه خود قرار نمی دهند و بسیاری 
از دانشجویان می گویند انگار این وسایل اموال شخصی استاد است و این خیلی 

بد است. 

 سنگینی سایه ISI بر سر دانشجویان و استادان پژوهشگر
علی ســلطان زاده، دانشجوی دکترای فلسفه علم دانشگاه 
صنعتی شریف نیز به سنگینی سایه ISI بر سر دانشجویان 
و استادان پژوهشگر اشاره می کند و می گوید: استادان برای 
ارتقا به ارائه مقاله ISI نیاز دارند و در برخی دانشگاه ها هم 
دانشجویان دکترا پیش از دفاع باید مقاله ISI از پایان نامه 

خود منتشر کنند. این فشاری که روی پژوهشگر داخلی گذاشته ایم تا پژوهش های 
خود را با موضوعات خارج از کشور تطبیق بدهد مسیر ما را منحرف می کند.

ســلطان زاده با تأکید بر اینکه منظور وی از بیان این مطالب تقبیح ISI نیست، 
گفت: کســانی از اوایل دهه 80 این شیوه از مقاله نویسی را در ایران وضع کردند 
که یکی از آن ها هم دکتر رضا منصوری، اســتاد فیزیک دانشگاه شریف است به 
هیچ عنوان قصد بدی نداشتند اما تصور این افراد این بود که پژوهشگر ایرانی توان 
 ISI مقاله نویسی و نسبتی با موضوعات روز دنیا ندارد. من می گویم ما سال ها مقاله
دادیم و در این حوزه افتخار کسب کردیم و به دنیا این توانایی را نشان دادیم حاال 

بهتر است معضل های داخلی را به کمک پژوهش ها حل کنیم.
سلطان زاده ادامه می دهد: تعامل مؤثری بین استادان و دانشجویان در علوم انسانی 
وجود ندارد. مهندسی و پزشکی علوم پارادایمی هستند که مراجع، متون، ابزارهای 
اندازه گیری و روش های مشخصی دارند اما در علوم انسانی چنین چیزی وجود 
ندارد و مطالبی که در کالس گفته می شود پاسخگوی پرسش های دانشجویان 

نیست. 
استاد باید در دسترس دانشجو باشد تا دانشجو جواب پرسش هایش را بگیرد اما 

این اتفاق در بسیاری از دانشگاه های کشور ما در حال حاضر نمی افتد.
چند باری پیش آمده که به یک اســتاد خارجی ایمیل می دهم و در فاصله  نیم 
 ساعت یا یک ساعت پاســخ ایمیل را دریافت می کنم در حالی که در این مورد 
میان استادان داخلی تجربه خوشایندی ندارم. سال ۹۵ به یک استاد ایرانی ایمیل 
زدم تا منابع آزمون کارشناسی ارشد را بپرسم و همچنان پس از سه سال پاسخی 

دریافت نکرده ام.

 وقتی پژوهشگر دلسرد می شود
محمد شــمس، دانشــجوی دکترای مخابرات از دانشگاه 
صنعتی خواجه  نصیرالدین طوسی نیز می گوید: برای انجام 
پژوهش در حوزه های میان رشته ای زمان بیشتری نسبت به 
پژوهش در یک رشته خاص نیاز است و دانشگاه برای ارائه 
پایان نامه یا رساله دکترا، دانشجویان را محدود کرده است. 

این  ترس را در دانشجو به وجود می آورد که اگر به موقع دفاع نکرد باید از جیب 
خود هزینه کند. عالوه بر آن ممکن اســت کسی که بخواهد پژوهش های میان 
رشــته ای انجام دهد نیاز داشته باشد درســی را بگذراند که در دانشگاه خودش 
ارائه نمی شود و دانشگاه  ارائه دهنده این درس نیز از وی پول بخواهد. این موجب 

می شود دانشجو از فعالیت های پژوهشی اش دلسرد شود.

بخواهد  دلتان  تا  طیرانی  اعظم  جامعه/   
حقوق  به  احترام  و  شهر  در  بهتر  زندگی  برای 
قوانینی که  از  دارد،  قانون وجود  شهروندی مان 
تابلو  گرفتن  قرار  محل  و  عرض  و  طول  اندازه 
تا  دیوار متذکر شده اند،  را روی  محل کسبتان 
ماده و تبصره ای که می گوید پس از تخریب یک 
ساختمان نخاله های ساختمانی تان را در پیاده رو 

رها نکنید. 
قوانینی که حتی با تکیه محکم به آن و تأکید بر 
حریم حقوق شهروندی ما، می توان بساط پیرزن 

دستفروش را بار وانت کرد و برد.   
قوانینی که البتــه اســتثناپذیرند؛ گاهی برای 
تدوین کننــدگان آن و گاهی هم برای جماعتی 
که می توانند با پولشان بخشی از کیسه سازمان 

متولی اداره شهر را پر کنند.
درســت مثل تبصره هــای نانوشــته ای که بر 
اســاس آن می توان کیوســک یک بانک متعلق 
به شــهرداری را در پیاده رو کاشــت بدون اینکه 
مصداقی از سد معبر تلقی شود. از این تبصره ها 
خواندنی تر، آیین نامه هایی است که متولیان اداره 
شــهر می توانند آن ها را بنویســند و به تصویب 
برسانند تا بر اساس آن بتوان بخشی از پیاده روها 
را به برخی از فروشگاه های شهر اجاره داد، باز هم 

بدون آنکه مصداقی از سد معبر تلقی شود.

  نهایت همکاری شهرداری 
وقتی از صاحب یکی از آبمیوه فروشی های شهر 
می پرسیم چرا با چیدن میز و صندلی در پیاده رو 
ســد معبر کرده اســت، می گوید: این سد معبر 
نیست. بابت اجاره 6 ماهه این محل از شهرداری 

۵میلیون تومان اجاره داده ام. 
بعــد هم برایمــان توضیح می دهــد: حتی اگر 
مغازه دارانی که پیاده رو مقابل مغازه خود را اجاره 
و یــا رهن می کنند امکاناتی مثل میز و صندلی، 
چتر و گلــدان بخواهند، می توانند آن ها را هم از 
شهرداری اجاره کنند و در واقع شهرداری نهایت 

همکاری را با این اصناف دارد. 
اما عقد این قرارداد نه چندان گران میان شهرداری 
و برخی از کسبه شهر، که بدون پیوست فرهنگی 
و اجتماعی تنظیم شده است، برای شهروندان و 

شهر اخالق مدار آن گران تمام می شود.   
علی شــمقدری، مســئول جامعه انجمن های 
اســالمی اصناف خراســان با اشــاره به اینکه 
پیاده رو ها برای رفــت و آمد همه مردم طراحی 
شده است و سد معبر یا استفاده شخصی از آن ها 
حق الناس محسوب می شود، می گوید: از سال ها 
قبل هر دست فروشــی که سد معبر می کرد و یا 
هر مغازه ای که مقداری از اجناســش را بیرون از 

مغازه قرار می داد شــهرداری طبق قانون اموالش 
را ضبط می کرد، اما حاال پس از تراکم فروشــی، 
الیــت و اخذ عــوارض از خیابان ها و... چشــم 
شــهروندان به پیاده رو فروشی هم روشن شده و 
مدتی است که فضای مقابل بعضی از مغازه ها و 
رستوران ها در پیاده روها اشغال می شود که همین 
موضوع عالوه بر ایجاد مزاحمت برای تردد مردم، 
زمینه ساز مزاحمت و اشاعه بعضی از منکرات در 
منظر عام شده اســت. وی اضافه می کند: با این 
تصمیم، شــهرداری عالوه بر بی توجهی به قانون 
در شــرایط اقتصادی فعلی موجب رنجش اقشار 
ضعیف و متوسط جامعه شده است. خانواده هایی 
که برای تأمین معیشتشان با مشکل مواجهند و 
امکان تهیه بسیاری از این خوراکی های رنگارنگ 

برای آن ها فراهم نیست. 

 دستفروشی سد معبر است،
 پیاده رو  فروشی نه؟!

می گویــد:  شــمقدری 
شایسته اســت مدیران و 
برنامه  مسئوالن شهرداری 
کالن  و  شهری  ریزی های 
خود را متناسب با جایگاه 

شــهر ها و فرهنگ مردم طراحی و اجرا کنند تا 
شاهد اجرای این قبیل برنامه ها نباشیم. بسیاری 
از شــهروندان به ویژه خانواده شهدا از دیدن این 
اتفاق که به نوعی فراهم آوردن مکان هایی برای 
رفتارهای ناهنجار اجتماعی و شکسته شدن قبح 
آن در جامعه است اظهار نگرانی کرده و خواستار 
رسیدگی به این موضوع در به کارگیری و تدبیر 

درست و یا جمع آوری این موارد از 
پیاده رو ها که نوعی منکر محسوب 

می شود هستند. 
وی ادامه می دهد: شهرداری باید 
بپذیــرد خادم همه مردم اســت 
نه خادم متموالنی کــه با نادیده 
گرفتن قانون و با اقدامشان، اجازه 
می دهنــد گروهی بــه هر بهایی 
ارزش هــا و هنجارهای اخالقی را 

زیر سؤال ببرند. 
شمقدری با بیان اعتراض شماری 
از شهروندان به این اتفاق، از ارسال 
اعتراض تشکلی که مسئولیت آن 
را عهده دار است به شهرداری خبر 

می دهد و تأکید می کنــد: در صورت نیاز به قوه 
قضائیه نیز شــکایت می کنیم و تا زمانی که این 

معضل رفع نشود، آن را پیگیری خواهیم کرد. 

 پیاده رو فروشی با فرهنگ ایرانی 
در تعارض است 

نصرالــه پژمانفــر، عضــو 
کمیسیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی نیز در 
مــا می گوید:  با  گفت وگو 
یکی از خدماتی که بر عهده 

شهرداری ها گذاشته شده آماده سازی پیاده رو ها 
برای تردد و عبور و مرور راحت مردم در فضاهای 
شهری است و بر همین اساس قانون پیش بینی 
کرده اگر کسی ســد معبر کند با توجه به آنکه 
موجب تضییــع حقوق مردم اســت باید با وی 

برخورد شــود و برای فردی 
که ســد معبر کرده جریمه 
در نظر گرفته شده است. وی 
ادامه می دهد: چیدن میز و 
صندلی برای مشتریانی که 
توان  به  بی توجهــی  ضمن 
خرید سایر مردم گاهی نیز 
با رفتارهای خود هنجارها و 
ارزش هــای فرهنگی را زیر 
پذیرفتنی  می برند  ســؤال 
نیست و با فرهنگ و سبک 
زندگی ایرانی و اسالمی ما در 

تعارض است. 
پژمانفــر  حجت االســالم 
ادامه می دهد: طبــق تبصره یک ماده ۵۵ قانون 
شــهرداری ها، همه خیابان ها، پیاده روها و معابر 
عمومی شــهر متعلق به مردم اســت و هر گونه 
ایجاد ســد معبر یا نصب دکــه یا هر چیزی که 
موجب اخالل در رفت و آمد مردم شــود، خالف 
قانون اســت و اختیارات و عملکرد شورای شهر 
و شهرداری ها باید در چارچوب قانون باشد، سد 
معبر کردن خالف قانون است و با توجه به اینکه 
هیچ نهاد و سازمانی حق قانون فروشی ندارد، نباید 
اجازه داد این موضوع که اگر کســی پول داشت 
می تواند یک امر غیرقانونی را قانونی کند در کشور 

نهادینه شود. 
به اعتقاد وی این عملکرد شــهرداری ها به هیچ 
وجه قابل دفاع نیســت و ضــرورت دارد برخورد 
مناسبی برای جمع آوری این قبیل رفتارها صورت 

گیرد. 

 این اتفاق قانونی است! 
اما محمد حاجیان شهری، 
خدمات  کمیسیون  رئیس 
شــهری، بهداشت، سالمت 
و محیط زیســت شــورای 
 شهر مشــهد در خصوص 
پیاده رو فروشی شهرداری این کالنشهر می گوید: 
بحث واگذاری پیاده رو ها به اصناف، موضوعی است 
که طبق مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد اوایل 
سال ۹7 به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد 
امکان استفاده از پیاده رو برای برخی از اصناف با 
حفظ زیبایی منظر و رعایت شئونات اسالمی انجام 
شــود و در همین خصوص آیین نامه ای مرتبط با 
آن که چگونه این مجوز ها صادر شــود نوشــته 
شــده و مواردی از جمله اینکه کدام معابر از این 
ظرفیت برخوردار هستند و اینکه اعضای کمیته 
صادرکننده مجوز از کدام دســتگاه های نظارتی 
باشــند، مشخص شده اســت و عالوه بر تعیین 
حد و حدود اســتفاده از پیــاده رو، طرح منظری 
که از ســوی درخواســت کننده ارائه می شود به 
بررسی اعضا گذاشته خواهد شد. حاجیان شهری 
می افزاید: همچنین در این کمیته پیش بینی شده 
اســت در صورتی که تخلفی از سوی متقاضیان 
صورت گیرد، دستگاه های متولی از جمله نیروی 
انتظامی و اماکن تخلفات را جمع بندی و آن را به 
این کمیته برای تصمیم گیری منعکس می کنند تا 
مجوز صادر شــده لغو شود. وی ادامه می دهد: به 
لحاظ اجرایی این اتفاق قانونی اســت و به همان 
نسبتی که نارضایتی به همراه دارد بسیاری از مردم 
و کسبه نیز از این موضوع رضایت دارند که عالوه 
بر زیباسازی و رونق اقتصادی موجب ایجاد اشتغال 
شده اســت. حاجیان شهری معتقد است: تعداد 
پیاده رو هایی که در مشهد به این موضوع اختصاص 
یافته، بسیار اندک است و به هیچ وجه مصداق سد 
معبر نیست؛ چرا که پس از تصویب این آیین نامه 
در شورای شهر مشهد از فرمانداری این شهر نیز 
مصوبه گرفته شده است و فقط در معابری امکان 
ایجاد این فضا وجود دارد که رفت و آمد شهروندان 

و عابران پیاده دچار مشکل نشود. 

 کالم آخر
اداره شهر پول می خواهد، درآمدی که متولیان امور 
شهری یا باید منابع درآمدی آن را از طریق عوارض 
پرداختی از سوی شــهروندان تأمین کنند و یا با 
شیوه های متفاوت دیگر این نیاز را برآورده سازند. 
البته به شرط آنکه قانون، فرهنگ و نیازهای فرهنگی 

شهر را قربانی نگاه منفعت جویانه خود نکنیم.     

قدس با نگاهی به آیین نامه ای ضد قانون، غفلت متولیان شهری را بررسی می کند

پیاده رو فروشی با سد معبر فرهنگ

طبق تبصره یک 
ماده 55 قانون 

شهرداری ها 
هر گونه ایجاد 

سدمعبر یا نصب 
دکه یا هر چیزی 
که موجب اخالل 

در رفت و آمد 
مردم شود، خالف 

قانون است 

بــــــرش
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امتیاز فرزندان استادان سهمیه نیست
مهر: سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
جابه جایی فرزندان استادان سهمیه محسوب نمی شود و به اشتباه 
به آن سهمیه گفته می شود، باید در شورای عالی انقالب فرهنگی 
به تصویب برسد حال آنکه پیشــنهاد لغو این مصوبه در الیحه 

ساماندهی سهمیه های ورود به آموزش عالی داده شده است.

کاهش ۳۰ درصدی مراجعان به مراکز درمانی 
ایلنا: کــوروش فرزین، معاون بیمه و خدمات ســالمت بیمه 
ســالمت گفت: آمار مراجعان به نظام خدمات درمانی نسبت به 
سال گذشته ۳0 درصد کاهش یافته است. اگر افراد بیماری های 
جدی نداشته باشند به پزشک مراجعه نخواهند کرد. با افزایش 
گرانی ها مردم ســعی می کنند یک ســرماخوردگی را با درمان 

خانگی یا استراحت حل کنند، مگر آنکه مشکل حادتر شود. 

انصراف خانواده ها از آوردن معلوالن به مراکز روزانه
مهر: مجید بهروزی نیا، رئیس هیئت مدیره انجمن عالی مراکز 
غیردولتی توانبخشی معلوالن گفت: افزایش هزینه بنزین تأثیر 
زیادی بر زندگی افراد دارای معلولیت دارد و سبب شده در رفت 
و آمد به مراکز دچار مشکل شوند و بسیاری از خانواده ها از آوردن 

فرزندانشان به مراکز روزانه توانبخشی منصرف شوند.

معافیت مالیاتی مراکز آموزشی متمول لغو شود
تسنیم: میرحمایت میرزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
گفت: از معافیت های مالیاتی سوءاستفاده های زیادی می شود. 
برای مثال مراکز آموزشی که برخی از آن ها هر روز در تلویزیون 
برنامــه دارند و قادرند دســتگاه بزرگــی را اداره کنند، یا حتی 
هنرمندانی که درآمدشان در مقایسه با اعتبار تخصیص داده شده 

به وزارت ارشاد قابل تأمل است، نباید از مالیات معاف باشند.

پست پهپادی مجوز سازمان هواپیمایی را ندارد
مهر: علی عابدزاده، رئیس ســازمان هواپیمایی در پاسخ به این 
پرسش که آیا تاکنون شرکت پست برای فعالیت پهپادی در این 
سیستم درخواســت داده، گفت: با توجه به اینکه سامانه صدور 
مجوز فعالیت پهپادی به تازگی راه اندازی شده، تاکنون درخواستی 

از سوی پست برای اخذ مجوز »پست پهپادی« نداشتیم.

چرا قانون هوای پاک به درستی اجرا نمی شود؟
پانا: مســعود تجریشی، معاون محیط زیســت انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیســت با اشــاره به اینکه قانون هوای پاک به 
درســتی اجرا نمی شــود، گفت: اجرای این قانون هنوز بودجه  
مشــخصی ندارد. این قانون، قانون خوبی اســت و اگر به شکل 
کامل اجرایی می شد معضل آلودگی هوا به تدریج حل می شد اما 

اکنون شاهد آلودگی در کالنشهرهای کشور هستیم.

حوادث

پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبر داد
 فروش مواد مخدر 

در تلگرام و واتس آپ!
 میزان  رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
از انهدام چند باند بین المللی فروش مواد مخدر 

در فضای مجازی خبر داد.
سردار مســعود زاهدیان گفت: از سال گذشته 
مرکزی به منظور رصد و پایش فضای مجازی 
در پلیس تشکیل شده است. این مرکز وظیفه 
دارد عناصــری را که در شــبکه های مجازی 
مبادرت به خریــد و فروش مواد مخدر، ترویج 
مصرف و یا کشت و یا فروش ملزومات مرتبط با 

مواد مخدر می کنند شناسایی کند.
چند شــبکه بین المللی که تعدادی از آن ها از 
خارج از کشــور اداره و هدایت می شــدند نیز 

توسط این مرکز شناسایی و دستگیر شدند.
زاهدیان همچنیــن گفت: عمده فعالیت آن ها 
در تلگــرام، واتس آپ و برخی از ســایت های 
خاص بوده اســت عالوه بر این مواردی نیز در 
اینستاگرام بوده که پیگیری و شناسایی شده و 

موارد دیگری نیز در دست پیگیری است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد
 کاهش سهم اعتیاد تزریقی

 در ابتال به ایدز 
 ایسنا   اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر با بیان اینکه در حال حاضر ۹هزار 
و ۳00 مرکز درمانی و کاهش آســیب در حال 
فعالیت است، گفت: کاهش سهم اعتیاد تزریقی 
در ابتال به ایدز از 7۵درصد در دهه های گذشته 

به ۳1درصد رسیده است. 
مؤمنی تأکید کرد: همچنین یک هزار و 1۹7 
مرکــز اقامتی میان مــدت، ۲۵۴ مرکز گذری 
کاهش آسیب)دی آی سی( و 108 سرپناه شبانه 
)شلتر( در حال حاضر در ایران در حال فعالیت 
اســت. با همه اقدامات صورت گرفته در پیش 
از پیروزی انقالب اســالمی روند شیوع اعتیاد 
افزایشی بوده و در دهه60 کاهش شیوع اعتیاد 

در کشور را داشتیم.
وی گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما در گام 
دوم انقالب فراهم کردن بســتر و حمایت الزم 
برای ورود نخبگان شــرکت های دانش بنیان و 

جوانان در حوزه کاهش تقاضا و عرضه است.

خانه و خانواده

مدیر یک مرکز درمان ناباروری بیان کرد
مقایسه هزینه های درمان 

ناباروری در ایران با دنیا
 ایسنا  دکتر علی صادقی  تبار، مدیر مرکز فوق 
تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، 
ایــران را مقصــدی ایده آل برای گردشــگری 

سالمت در حوزه درمان ناباروری دانست.
وی با اشــاره به پایین بودن هزینه های درمان 
نابــاروری در ایــران، گفت: بــا توجه به نقش 
نظارتــی وزارت بهداشــت و وزارت کار، رفاه و 
تأمین اجتماعی، قیمت خدمــات درمانی در 
ایران بســیار پایین تر از کشــورهای منطقه و 
جهان اســت. چنانکه هزینه یک دوره درمان 
ناباروری در ایران، 700-۵00 دالر اســت، اما 
در کشــورهایی مثل عراق یا قبرس، بین ۵ تا 
6 هــزار دالر، در اروپا حدود 8 تا ۹ هزار یورو و 
در آمریکا بین 1۲ تا 1۵ هزار دالر است. قیمت 
بســیار پایین خدمات درمان ناباروری، در کنار 
تبحر پزشکان ما، ســبب شده است مراجعان 
بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای 

حاشیه خلیج فارس داشته باشیم.

بهداشت و درمان

دبیرکل خانه پرستار انتقاد کرد
دست اندازی گروه های پزشکی 

به جیب پرستاران
 مهر   شــریفی مقدم، دبیرکل خانه پرســتار 
گفت: گروه های پزشکی به اشکال مختلف سعی 
در افزایش درآمد مجموعه خود دارند، به طوری 
که »طرح مبتنی بر عملکرد پزشکان« منجر به 

استثمار و تحقیر جامعه پرستاری شده است.
وی گفت: در این طرح که به شکل خاموش و 
خزنده ای از اول آذر ۹8 در حال اجراست 7هزار 
خدمت تعریف شده اســت و چون راهی برای 
افزایش تعرفه وجود ندارد، گروه های پزشــکی 
تــالش کرده اند از طریق ایــن طرح به حقوق 
واقعی پرســتاران دست اندازی کنند. به طوری 
که برای خدمات پرستاری که برای پرستاران 
هنوز تعریف نشده و تعرفه ای ندارد اما نیروهای 
پرستاری عامل انجام آن ها هستند و پزشکان 
درصد می گیرند. وی افزود: چرا باید ۳0 درصد 
تعرفه تزریقات و سرم تراپی به حساب پزشک 
برود، در جایی که پرســتاران عامل انجام این 

خدمت بدون تعرفه هستند.

علم و فناوری

سورنا ستاری خبر داد
 تولید داروی جدید 

ترک اعتیاد
 فارس  سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
 ریاســت جمهوری گفت: در حــوزه دارویی
ترک اعتیاد در 1۲ ســال گذشــته توســط 
شــرکت های دانش بنیان اتفاق های خوبی رخ 
داده که تا ســال آینده داروی جدیدی را برای 

ترک اعتیاد رونمایی و تولید خواهیم کرد. 
ســتاری بیان کرد: در حوزه بیوتکنولوژی نیز 
می توان گفت کشــور مــا در منطقه بهترین 
است و در آسیا جزو سه کشور نخست در این 
حوزه هستیم و به نحوی می توان گفت در ژن 
ایرانی ها بیوتکنولوژی وجود دارد و حدود یک 
میلیارد دالر ارزش داروهــای بیوتکنولوژیک 
ماست که در حوزه های مختلف تولید می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری یادآور 
شد: دستگاه های ایکس ری در داخل کشور ما 
با یک ســوم قیمت خارجی آن که در کشور 
چین تولید می شود ساخته شده و می توانیم از 

ظرفیت های آن استفاده کنیم.

فراسو

بهانه روز 
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اسپوتنیک: در پی تشــدید اعتصاب های 
سراسری در فرانسه در اعتراض به طرح تغییر 
نظام بازنشســتگی، »ژان پل دلوایه« کمیسر 
بازنشستگی فرانسه استعفا  عالی اصالحات 
کــرد. وی یکی از مهره هــای کلیدی طرح 

جنجالی مکرون بود.
آناتولی: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه گفــت: در اقدامی تالفی جویانه علیه 
تحریم های آمریکا و به رســمیت شناخته 
شدن نسل کشی ارامنه در مجلس سنای این 
کشــور، دولت ترکیه می تواند پایگاه هوایی 

اینجرلیک را تعطیل کند.
فرانــس ۲۴: »ینس اســتولتنبرگ« دبیر 
کل ناتو در جریان نشســت این سازمان در 
کویت، بر مواجهه ناتو با تهدیدهای امنیتی 
پچیده تأکید و اذعان نمود این سازمان دچار 

اختالفات داخلی است.
الجزیره: اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی 
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین)حماس( و 
هیئت همراه وی که به دوحه سفر کرده است 
با »تمیم بن حمد آل ثانی«امیر قطر دیدار کرد.
بلومبرگ: به دنبال حمایت ســفیر آمریکا 
در زامبیــا از رواج روابط غیر اخالقی، رئیس 
جمهور زامبیــا خواهان خروج این دیپلمات 

آمریکایی از کشورش شد.

دیدارجمعی از مجروحان 
ارتش عراق با آیت اهلل سیستانی

فارس: خبرگزاری رســمی عراق )واع( روز 
گذشــته از دیدار شماری از مجروحان ارتش 
عراق با مرجعیت عالی در نجف اشــرف خبر 
داد. طبق تصاویری که منتشر شده، شماری 
از اعضــای ارتــش عراق کــه در درگیری با 
تروریســت ها مجروح شــده اند، دیــروز به 
 دیدار آیت اهلل ســید علی سیستانی رفتند.
بر اســاس این گزارش، آیت اهلل سیســتانی 
در ایــن دیدار از خودگذشــتگی و فداکاری 

نیروهای عراقی تقدیر و تشکر کرده است.
بر اساس گزارش این رسانه عراقی؛ مقدام رحیم 
رئیس اتحادیــه مجروحان ارتش عراق اعالم 
کرد که وی به همراه هفت نفر از مجروحان 
ارتش عراق با آیت اهلل سیستانی دیدار کرده 
اند که آیت اهلل سیســتانی ضمن گفت وگو با 
آن ها توجه خاصی نشان داده و اجازه عکس 
گرفتن با وی بــه منظور تکریم آن ها را داده 
است. دفتر آیت اهلل سیستانی اعالم کرد: این 
دیدار از پیش هماهنگ نشده بود و دفتر آیت 
اهلل سیستانی در نجف با آن موافقت کرد. این 
نشــانه احترام و تقدیر مرجعیت دینی عالی 
از نهاد نظامی عراقی و نیروهای ارتش عراق 
و ارج نهادن به جانفشــانی های آن هاســت.

 نظام سیاسی ناکارآمد 
ریشه اعتراضات مردمی در لبنان

جلسه پارلمان لبنان برای تعیین نخست وزیر که قرار بود شامگاه روز گذشته 
برگزار شــود، به علت عدم توافق جریان های سیاسی این کشور بر سر تعیین 
نخســت وزیر مکلف، بار دیگر به تعویق افتاده و به پنجشنبه )۲۸ آذر( موکول 
شــد. این نشســت در حالی به تعویق افتاد که گمانه زنی ها حکایت از احتمال 
انتخاب دوباره ســعد حریری برای پست نخست وزیری داشت؛ گرچه روزنامه 
»االخبار« دوشنبه در گزارشــی نوشت آرای حریری احتماالً حدود ۶۰ رأی از 

مجموع ۱۲۸ رأی خواهد بود.
مطرح شــدن دوباره نام حریری به عنوان نخســت وزیر در حالی اســت که 
لبنان در دو شب گذشته شاهد تظاهرات گسترده خیابانی بود؛ معترضانی که 
خواستار کناره گیری سران سیاسی فعلی بوده و با نخست وزیری دوباره حریری 
مخالفت کردند. به نظر می رســد حریری زیر بار فشار آمریکا و سعودی بازی 
خطرناک تازه ای را در لبنان آغاز کرده است. تالش وی برای بازگشت به قدرت 
در میان مخالفت مردم در حالی اســت که اگر کسی به خاطر شرایط فعلی و 
فســاد گسترده در لبنان مقصر بوده و باید مورد بازخواست قرار گیرد، شخص 
حریری اســت؛ چراکه او عماًل از سال ۲۰۰9 در رأس هرم اجرایی قدرت قرار 

داشته و در ایجاد شرایط اخیر دخیل است.

 موج سواری حریری  بر تحوالت لبنان
 استعفای صوری چند هفته پیش وی نیز صرفاً فراری رو به جلو برای تبرئه از 
اتهامات و در نهایت تحمیل شــروط تازه به احزاب مخالف بود. حریری با آغاز 
اعتراضات ابتدا بســته ای اصالحی در راســتای مبارزه با فساد ارائه و قرار بود 
آن را پیش ببرد، اما نه تنها هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداد، بلکه بر 
خالف قولی که به حزب اهلل و جنبش امل داده بود، استعفا کرده و خأل قدرت 

سیاسی موجود در لبنان را رقم زد.
 در مراحل بعد وی با مطرح کردن شــروطی مانند دریافت اختیار تام از طرف 
پارلمان برای انتخاب اعضای کابینه و شرط تشکیل کابینه با افراد تکنوکرات که 
افراد وابسته به حزب اهلل در آن جایگاهی نداشته باشند، عماًل بن بست سیاسی 
در لبنان را ایجاد کرد. این اقدام که در راســتای نیت واشنگتن و ریاض برای 
حذف چتر مشروعیت از روی حزب اهلل صورت می گرفت، با مخالفت گروه های 
لبنان روبه رو شــده اســت. وی عالوه بر این، با ســنگ اندازی، امکان انتخاب 
نخست وزیری از سوی دیگر افراد مطرح در جریان اهل سنت را ناکام گذاشت. 
متأسفانه مسئله دخالت دارالفتوای اهل سنت لبنان در حمایت از حریری که 
اقدامی کاماًل خالف قانون اساســی این کشور است، هم بر پیچیدگی مسئله 

افزوده و به بن بست موجود دامن زده است. 
رســم در لبنان بر این است که پیش از آغاز شورهای الزامی مجلس برای انتخاب 
نخست وزیر، گروه های پارلمانی مختلف با هم رایزنی داشته و روی یکی گزینه به 
تفاهم می رسند. به نظر می رسد هنوز چنین تفاهمی بر سر انتخاب حریری صورت 
نگرفته است. اکنون جریان ملی آزاد که یک فراکسیون مهم مسیحی در پارلمان 
لبنان است، به طور قاطع با انتخاب حریری مخالف کرده است. در مورد حزب اهلل 
و جنبش امل نیز این تردید وجود دارد؛ بنابر این انتخاب حریری به عنوان نخست 
وزیر مکلف در حالی در ابهام وجود داشته، که رایزنی های میان حزبی در چند روز 

آینده و به ویژه موضع جریان مقاومت در این انتخاب تعیین کننده خواهد بود.
اینکه حریری به عنوان نخســت وزیر پیشین اکنون در مقام مدعی و مطالبه 
گری قرار گرفته، ضعف بنیادین ســاختار نظام سیاســی لبنان که مبتنی بر 
طائفه گرایی اســت را بر همگان آشــکار می کند. حضور دوبــاره او در صحنه 
سیاسی می تواند آتش زیر خاکستر اعتراضات مردمی را بار دیگر شعله ور کرده 

و بر آشوب ها دامن بزند. 
نظام سیاســی لبنان که دســت پروده غرب اســت با انحصــار مناصب میان 
طیف های سیاســی و بده بستان های فســاد زا میان آن ها به مشکالت دامن 
زده و ریشــه اصلی بحران های این کشور است. از سوی دیگر این گروه ها هر 
کــدام بقای خود را در رابطه با یک یــا چند قدرت خارجی تعریف کرده اند و 
از آنجا که طرف های ســوم هر کدام اهداف خاص خود را دنبال می کنند، این 
منفعــت طلبی، لبنان را به صحنه ای برای رقابــت منطقه ای و جهانی تبدیل 
کرده است. هم اکنون این مسئله به وضوح در فشاری که آمریکا و عربستان بر 
حریری وارد می کنند، قابل تشخیص است. در نهایت با وجود وضعیت نامناسب 
معیشتی موجود، ریشه اعتراضات لبنان را باید در نوع نظام سیاسی فسادزای 
آن جست وجو کرد. اگرچه در اعتراضات مردمی اخیر بر ضرورت اصالح ساختار 
نظام تأکید شده است، اما این تقاضا به نظر نمی رسد که حداقل در کوتاه مدت 

برچیده شده و قابل اصالح باشد.
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 همزمان با داغ شدن موضوع استیضاح دونالد ترامپ 
تارنمای شبکه خبری »سی ان ان« در گزارشی به این 
سناتور   ۲۰ تنها  که  صورتی  در  نوشت:  و  پرداخته  موضوع 
جمهوری خواه به صف استیضاح کنندگان ترامپ ملحق شوند، 
او نخستین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواهد بود که توسط 

حزب طرفدارش برکنار شده است.
دین عبید اهلل وکیل پیشین و از ستون نویسان  کنونی دیلی بیست 
»پایگاه خبری مرتبط به جنــاح چپ آمریکا )دموکرات ها( «در 
نوشتاری با عنوان »ترامپ تنها ۶7 رأی با تبدیل شدن به رئیس 
جمهوری پیشین فاصله دارد و این موضوع او را می ترساند« افزود: 
این واقعیت همان چیزی است که ترامپ با آن روبه رو می شود، 
آن هم در صورتی که وی آخر این هفته به طور رسمی توسط 
مجلس نمایندگان استیضاح شــود.در ادامه این گزارش آمده 
اســت: در چنین محاکمه ای، قانون اساسی به سادگی دو سوم 
مجلس سنا، در این مورد ۶7 ســناتور را ملزم به رأی دادن به 
محکومیت و عزل رئیس جمهوری می کند و سپس باید با ترامپ 

خداحافظی کنیم. در واقع سرنوشت ترامپ در دست ۲۰ سناتور 
جمهوری خواهی اســت که باید به 45 سناتور دموکرات و دو 
سناتور مستقلی که معموالً طرف دموکرات ها هستند، بپیوندند.

اما این حرکتی دشــوار از سوی ۲۰ جمهوری خواه خواهد بود، 
به ویژه با توجه به سخنان هفته گذشته »میچ مک کانل« رهبر 
اکثریت سنا که اعالم کرد »هیچ شانسی« برای عزل ترامپ وجود 
ندارد، اما اعضای هیئت منصفه همیشه کار خود را آن طور که 
انتظار می رود، انجام نمی دهند و همیشه این احتمال وجود دارد 
که شــواهدی دال بر اتهامات تازه ترامپ از همین حاال تا آغاز 
محاکمه فاش شود.  تحلیلگر دیلی بیست نوشت: در این میان 
الزم است به سخنان اخیر »جف فلیک« سناتور پیشین جمهوری 
خواه اشــاره کرد که گفته بود سه سناتور جمهوری خواهی که 
دست کم 35 درصد آرا را تشکیل می دهند، به ضرر ترامپ رأی 
خواهند داد. از سوی دیگر، در حالی که مبارزات انتخاباتی ترامپ 
آشکارا ادعا می کنند این استیضاح به ترامپ کمک خواهد کرد 
که در سال ۲۰۲۰ هم پیروز میدان شود، توییتر شخصی ترامپ 

خبر از وحشــت و دلهره او می دهد. روز پنجشــنبه، ترامپ در 
جریان بحث کمیته قضایی مجلس نمایندگان درباره استیضاح، 
دو نفر از دموکرات های مجلس را به دروغگویی متهم کرد. ترامپ 
باید نگران باشــد؛ چراکه هرچیزی ممکن است در این جلسه 
استیضاح رخ دهد. ممکن است تمامی ۲۰ سناتور جمهوری خواه 
به دموکرات ها پیوســته و بگویند به اندازه کافی شاهد کارها و 
اقدامات مسخره ترامپ بوده اند و ترامپ هم می تواند خود را به 
عنوان نخستین رئیس جمهوری در کتاب های درسی مدارس و 
یا تاریخ آمریکا بداند که توسط جمهوری خواهان سنا برکنار شد 

و همین فکر به وضوح سبب وحشت ترامپ شده است.

ترامپ »رئیس جمهور پیشین آمریکا«!
تحلیل »سی ان ان« از احتمال رأی گروهی از جمهوری خواهان سنا به استیضاح

گزارش خبری

هند  مردم  اعتراضــات  مهدی خالدی: 
در مخالفت با تصویب قانون تبعیض آمیز 
جدیــد علیه مســلمانان در پارلمان این 
کشور همچنان ادامه دارد. مجلس سنای 
هند روز چهارشنبه گذشته قانون »اعطای 
غیرمسلمان  اقلیت های  به  شــهروندی« 
را تصویب کــرد. بر اســاس این الیحه، 
بودایی ها، مســیحیان، هندوها، پارسیان 
)زرتشتی ها( و ســیک هایی که پیش از 
سال ۲۰۱5 میالدی و عمدتاً از کشورهای 
مسلمان نشــین به این کشــور مهاجرت 
کرده اند، می توانند شــهروندی 
هند را دریافت کنند، اما اگر در 
بین آن ها کسانی مسلمان باشند، 

نمی توانند شهروند هند شوند. 

 ماهیت تبعیض آمیز
 قانون جدید

رضوی،  روح اهلل  سرباز  سید 
فعال اجتماعی کشمیری و 
تحلیلگر مسائل شبه قاره در 
گفت وگو با قدس به حواشی 
و اعتراضات ایجاد شده پس 
از تصویب این الیحه از سوی 
دولت هند پرداخته و گفت: 
این الیحه بازبینــی ای بر 
سال  مصوب  تابعیت  قانون 
۱955 با موضــوع آوارگان 
بود. بر اســاس شــرایطی 
الیحه مصوب پیشنهاد می دهد به جمعی 
از غیر مســلمانان که عمدتاً از سه کشور 
پاکستان، افغانستان و بنگالدش پیش از 
سال ۲۰۱4 به هند وارد شده اند، تابعیت 
هندی اعطا شود. الیحه مذکور نخستین 
بار سال ۲۰۱۶ ارائه شد و در راستای وعده 
انتخابــات پارلمانی حزب جناح راســتی 

حاکم بهاراتیا جاناتای مودی بود، اما پس 
از بروز مخالفت هایی از دستور کار خارج 
شد. در عین حال با تأکید و پیگیری حزب 
حاکــم، تصویب این الیحه بــار دیگر در 

دستور کار قرار گرفت.
اکنون آنچه که موجب خشم مردم شده 
و حساسیت های رســانه ای ایجاد کرده، 
مستثنا شدن مسلمانان از این قانون است. 
این مسئله تبعیض آمیز بودن ماهیت آن 
را اثبات می کند. شــاید اگر قانون اعطای 
شهروندی هند فارغ از تقسیم بندی ها به 
تصویب می رسید، آن قدر مورد توجه واقع 
نمی شــد و این در حالی است که سلسله 
اقداماتی که دولت افراط گرای مودی در 
یک سال گذشــته به نمایش گذاشته، بر 
رویکرد اسالم ستیزانه آن صحه می گذارد.

 هزینه تراشی مودی برای دهلی
رضوی در ادامه و در تحلیل رویکرد تنش 
آفرین دولت کنونی حاکم بر دهلی ادامه 
داد: تحلیل این گونه رفتارهای ضد اسالمی 
دولت مودی چیزی فراتــر از موضوعات 

قبلی نیست. این سومین اقدامی است که 
حزب بی جی پی در دور جدید حکومت 
خود علیه مسلمانان اتخاذ کرده است. همه 
این اقدامات را باید در راستای وعده های 
انتخاباتی وی در پیگیــری اهداف حزب 
ناسیونالیست هندوی افراطی بهاراتیا جاناتا 

دسته بندی کرد. 
در پیــروی از همیــن رویــه اســت که 
وی اقدام بــه لغو خودمختــاری ایاالت 
مسلمان نشین جامو و کشمیر می کند و با 
همین تحلیل است که دادگاه عالی هند 
در مــورد جنجالی ترین پرونده تاریخ این 
کشور نیز تصمیم گرفته و زمین مسجد 
بابری را بــه هندوها تقدیم کرد و باز هم 
در ادامه همین سیاســت است که دولت 
مــودی تابعیت حدود ۲ میلیــون نفر از 
مسلمانان ســاکن در ایالت آسام را لغو و 
آن ها را تهدید به اخراج از کشور می کند. 
به نظر می رسد همه سیاست های مودی 
در راستای دوقطبی سازی بیشتر جامعه 
و کسب آرای شهروندان هند و در مقابل 

مسلمانان صورت می گیرد.

وی در انتها به چالش های ایجاد شده پس 
از تصمیمات تبعیض آمیز کابینه مودی 
اشاره کرده و تصریح کرد: البته این مسئله 
مســلماً بدون هزینه نبوده و چالش هایی 
برای دهلی نو ایجــاد خواهد کرد. اکنون 
مســلمانان هند و به ویژه ساکنان ایالت 
آسام در نزدیکی مرز بنگالدش به شدت 
به این مســئله معترض هستند. عالوه بر 
مســلمانان بخش های دیگری از جامعه 
هند هم با تصمیم دولت هند در تصویب 
قانون جدیــد به مخالفت برخاســته اند. 
آن هــا )هندوها( که مخالفت اعطای حق 
شهروندی به هر گروه فارغ از مسلمان یا 
غیر مســلمان هستند، معتقد هستند به 
رسمیت شناختن شــهروندی هند برای 
اقلیت های مهاجر سبب هجوم بیشتر آن ها 

به این کشور خواهد شد.
اکنون اوضاع آسام بسیار حساس بوده و در 
آن حکومت نظامی اعــالم و اینترنت قطع 
شده است. در این مقطع ما برای نخستین بار 
شاهد اعتراض جریان دیوبندیه ضد این قانون 
تبعیض آمیز هستیم. دارالعلوم دیوبندیه در 
جریان ماجرای کشمیر و لغو خودمختاری این 
منطقه از دولت حمایت کرده بود. اما حال و با 
تداوم سیاست های تبعیض آمیز دولت مودی 
گروه های مختلف اســالمی به عمق خطر و 
تهدیداتی که علیه آن ها وجود دارد، پی برده 
و امید است همین مسئله آگاهی آن ها برای 
مقابله با دسیسه های بعدی را افزایش دهد. 
در نهایت اینکه این قانون نژادپرســتانه از 
سوی دهلی نو به تصویب رسید، همان گونه 
که اقدامات تبعیض آمیــز قبلی آن اجرایی 
شــده بود. بنابراین در شرایط کنونی آنچه 
ضروری به نظر می رســد، اتخاذ یک موضع 
واحد در قبال تحوالت هند از ســوی تمام 
مسلمانان است، به دور از هر رنگ و نژاد و مذهبی.

سید سرباز  روح اهلل  رضوی تحلیلگر مسائل شبه قاره در گفت وگو با قدس مطرح کرد

نژاد پرستی» مودی« و هزینه تراشی برای » دهلی« 

با تداوم سیاست های 
تبعیض آمیز دولت 
مودی گروه های 
مختلف اسالمی به 
عمق خطر و تهدیداتی 
که علیه آن ها وجود 
دارد، پی برده اند

بــــــــرش
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آگهی مناقصه خرید کیسه آرد و سبوس
ای��ن ش��رکت در نظر دارد کیس��ه آرد و س��بوس خریداری نمای��د .لذا از 
متقاضیان محترم خواهشمند است جهت دریافت فرم مناقصه و مشخصات 
کاال و شرایط آن حداکثر تا تاریخ 98/9/28 به دفتر کارخانه واقع در پشت 
آرامگاه فردوسی کیلومتر 6 جاده اخنجان بعد از روستای حسن آباد مراجعه 

یا با تلفن 36654670 و 36515466 تماس حاصل فرمایند . 
شرکت آرد قدس رضوی 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  
شرکت تعاونی مرزنشینان دشت عباس

)نوبت اول(  تاريخ انتشار: 98/09/26
جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده ش��رکت 
تعاونی مرزنش��ینان دش��ت عباس به شماره ثبت 102  و 
شناس��ه ملی: 10300007724رأس س��اعت 10 صبح روز 
چهارش��نبه  م��ورخ 1398/10/18 در  مح��ل  دهل��ران – 

دشت عباس - مسجد روستای فجر تشکیل میگردد.
از عم��وم اعضاء دع��وت بعمل می آید ک��ه در روز مقرر 
و در محل مذکور  حضور به هم برس��انند. بدیهی اس��ت 
حضور کلیه اعضاء در جلس��ه ض��روری و در صورت عدم 
حضور برابر اساس��نامه هیچگونه اعتراضی در رابطه با 

تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود. 
دس��تور جلس��ه: 1- ارائه گزارش��ی از وضعیت ش��رکت 

توسط رئیس هیئت مدیره
2- تصمی��م گی��ری در خص��وص انتخاب اعض��اء اصلی و             
علی البدل  هیئت مدیره   3- تصمیم گیری در خصوص 
انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان   4- قرائت و 
تصویب صورتهای مالی س��ال 1397   5- قرائت تصویب 
بودجه س��الجاری ش��رکت  6- تصمیم گیری در خصوص 

ورود اعضای جدید و میزان سهم آورده آنها
7- مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره

هادی دس��تبرد- مدیر عامل شرکت تعاونی مرزنشینان 
دشت عباس یه شماره ثبت 102

ضمن��أ اعضای��ی که تمای��ل به کاندید ش��دن در س��مت 
ب��ازرس  و هیئ��ت مدی��ره تعاون��ی دارند. ظ��رف مدت 
یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی با در دس��ت داش��تن 
شناس��نامه و کارت مل��ی و ی��ک قطع��ه عک��س ب��ه محل 
ش��رکت تعاونی مراجعه کرده و نس��بت ب��ه تکمیل فرم 

کاندیداتوری اقدام نمایند. 
2- نوب��ت اول ب��ا حض��ور نصف بع��اوه ی��ک )1( اعضای 

نمایندگان حاضر در جلسه رسمیت قانونی می یابد.
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آگهی مزایده امالک مازاد بر نیاز شماره:  ۲۰۹8۰۰۵۲۴۳۰۰۰۰۰۱
  اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( موضوع  مزایده عمومی   به شرح ذیل را به فروش برساند  .

*درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرسwww.setadiran. ir   می باشد .
* مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت:  از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه  تا ساعت 19 روز چهار شنبه  مورخه 1398/10/04

*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 1398/09/25 تا پایان ساعت کار اداری روز دو شنبه مورخه.1398/10/16  به مدت 19 روز کاری می باشد . 
*مهلت بازدید :از تاریخ 1398/09/26  الی 1398/10/15 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی  14 روز یکشنبه مورخه 1398/10/15 

*محل و  زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان بنیاد  استان واقع در  مشهد  -  نبش مدرس 12 راس  ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1398/10/17 طبق برنامه زمانبندی 
*کلیه پاکتهای پیشنهادی الزاما در سامانه مذکور بارگذاری و ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در پاکت مهر و موم شده  به صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه   اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

خراسان رضوی  به آدرس ذیل الذکر شود .
*اطاعات تماس دستگاه مزایده  گزار برای دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده  و ارائه پاکتها :

*آدرس: خراس��ان رضوی  – مش��هد مقدس - خیابان مدرس – نبش مدرس 12 – اداره کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراسان رضوی  –  طبقه دوم – اتاق 226تلفن های  تماس:33130225،33130210 
05133130251  ،05133130218 ،

*اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن (:
*  مرکز  پش��تیبانی و راهبری س��امانه : 41934-021 نمایند گی اس��تان : خیابان خیام – س��اختمان جهاد کش��اورزی  - ضمنا اطاعات  تماس  دفاتر ثبت نام  در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش                

ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است  . 
*اسناد و مدارك ارایه شده طبق ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.

*مبلغ تضمین به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط در مزایده که به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی  از شرکت کنندگان 
شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده به صورت زیر خواهد بود  اخذ می گردد .

ردیف

شماره پالک
عرصه 

)مترمربع(

اعیان 

)مترمربع (

نوع ملک /

کاربری

قیمت پایه  

)ریال (

مبلغ تضمین 

)ریال (
آدرسمیزان مالکیت /توضیحات

اصلیفرعی

8.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰مسکونی۱۲۵.8۵مشاع۱۱۵۹۴۴۱8۳
سه خواب - سند تک برگ - ششدانگ – 

پارکینگ بدون مزاحم  – دارای پایانکار و انباری

خراسان رضوی – بلوار 
هنرستان – هنرستان ۱۹ – 
برج بهارستان – واحد 8۰۴

۲88۳6۱۴۱8۴.8۰۳۱۴.۲۰
مسکونی - 

تجاری
۱۴.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰7۴۰.۰۰۰.۰۰۰

سند تک برگ-  ششدانگ – دو ممر غربی و 

شرقی    دارای ۱۲ متر تجاری-دارای پروانه 
،پایانکار ، انباری و پارکینگ بدون مزاحم 

خراسان رضوی  – مشهد  – 
بلوار امت – بین امت ۲۱ و 

۲۳ – پالک ۲۲و ۲۴          

۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰کشاورزی---۱۴۹۱۵۰۱۰۱----۳
سند دفترچه ای به صورت مشاع – از دو طرف 

حاشیه جاده اصلی

جاده کالت  شیر شتر – از 
طرف ضلع شمالی حاشیه 
جاده کالت و ضلع غربی 

بزرگراه شهرک مهرگان

ع 9
81
17
60

/ع
98
11
74
5

فراخوان مزایده
نوبت  دوم 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد قس��متی از درمانگاه ش��بانه 

از  را  فریم��ان   )ره(شهرس��تان  خمین��ی  ام��ام  روزی 
طریق انج��ام مزایده عمومی  به ص��ورت  اجاره محل به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مزای��ده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 5098000060000011، از 
دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مزایده ف��وق مبل��غ 30.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به  
حسابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان فریمان 

-تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/9/25

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/9/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/10
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/10/11

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده 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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