
 

شیخ زکزاکی پرچم برافراشته حمایت از مظلوم
 آســتان   رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی دیشــب در آیین تجلیل از مجاهدات خمینی آفریقا در حرم مطهر حضرت رضاj بیان شد

میزبان زائرانی بود که گرد هم جمع شده بودند تا برای سالمتی 
»خمینی آفریقا« دعا کنند. ویژه برنامه تجلیل از شــیخ ابراهیم 

 ............ صفحه 3زکزاکی، رهبر نهضت اسالمی نیجریه...
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جادوگردردبیمیدود باصدورحکمیازسوییکدادگاهپاکستانی رئیسدیوانمحاسبات:

 :jامام علی
ایمان و علم 

دو برادر همزاد 
و دو رفیق جدا 
ناشدنی هستند .
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 دولت تاپایان امسال سامانه امالک واسکان را راه اندازی می کند 

حسابکشیمالیاتیازخانههایخالی

رئیس جمهور کشورمان 
برای سفر به مالزی و ژاپن 

راهی شرق شد

در مسیر 
سرزمین 

آفتاب تابان

 اقتصاد  دولت تا پایان امسال سامانه امالک و اسکان را راه اندازی می کند تا بر اساس آن 
پایه مالیاتی جدیدی مبتنی بر خانه های خالی خلق شود. وزیر راه و شهرسازی راه اندازی 
این سامانه را در ماه های پایانی سال وعده داده است. به گفته محمد اسالمی منابع حاصل 
از این اقدام به سمت ساخت و ساز، تولید و عرضه مسکن هدایت خواهد شد. در خصوص 
خانه های خالی و نســبت آن با کل موجودی مسکن کشــور، با تعدد آمار و ارقام مواجه 
هستیم اما با اســتناد به آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 95 انجام شده، 
موجودی مسکن کشــور در بازه زمانی ۱390 تا ۱395 از حدود 2۱میلیون و ۶۶3 هزار 

واحد با ۱۷درصد رشد به 25میلیون و ۴۱2 هزار واحد...

گفت وگوی  روز

 اندیشه  وحدت حوزه و دانشگاه از آن مفاهیم کلی و مورد مناقشه ای است که تا امروز 
به مدل و ساختار مشخصی نرسیده است و هر صاحبنظری دیدگاه خود از وحدت را بر 
این مفهوم سوار می کند. در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه با دکتر مجید کافی، استاد 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت وگو کردیم که در ادامه...

دکتر مجید کافی: 
 تمدن سازی درافق وحدت حوزه و دانشگاه 

محقق می شود

 ............ صفحه ۴

 ............ صفحه ۶

 سیاست  پس از یک هفته گمانه زنی سرانجام 
رئیس جمهور راهی شرق شد تا بعد از شرکت در 
اجالس سران کشورهای اسالمی راهی ژاپن شده 
و با نخســت وزیر این کشور دیدار کند. از سوی 

دیگر سخنگوی دولت ژاپن...

 افزایش میلیتاریسم ترکیه 
درمنطقه ؛ ازعراق و سوریه 

تا مدیترانه وآفریقا

نظامیان ترک  
وارد لیبی شدند

32 دستگاه، مسئول کاهش 
مرگ و میر تصادفات جاده ای
سهم هرسازمان 

از تصادفات جاده ای 
چقدر است؟

 ............ صفحه ۷ ............ صفحه 8

رئیس دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی رسالت این مجموعه را 

تربیت اندیشمند اسالمی می داند

نماد وحدت 
حوزه و دانشگاه
 ............ صفحه 3

ماراتنکریمی
باستارههایدوومیدانی

پرویزمشرف
بهاعداممحکومشد

شرکتهایدولتیخرجمیکنند
ولیتولیدثروتنمیکنند

تبدیلسیمایتهرانی
بهسیمایملی

بررسی تأثیرات سیاست تمرکززدایی 
در سریال سازی ها برای جذب مخاطب بیشتر

فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان تایباد 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان قوچان 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه  نوبت اول 
ایاب و ذهاب پرسنل دانشکده های 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
شرح در صفحه 8
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آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای )به صورت فشرده(
»خرید و اجرای پل عابر پیاده به همراه آسانسور ضلع شمال غربی میدان شهدا«

س��ازمان همیاری ش��هرداری های خراس��ان رضوی درنظر دارد، عملیات خرید و اجرای پل عابر پیاده به همراه آسانس��ور ضلع 
شمال غربی میدان شهدا در شهر مشهد را مطابق اسناد مربوطه از طریق مناقصه عمومی به واجدان شرایط واگذار کند.

 ل��ذا متقاضی��ان دریافت اس��ناد ای��ن مناقصه می توانند با همراه داش��تن معرفی نامه از م��ورخ 27 آذرماه  لغایت 2 دی م��اه 98 همه روزه در 
س��اعات اداری از 7:30 الی14به دبیرخانه س��ازمان همیاری به آدرس، مش��هد، بولوار پیروزی، میدان ش��هید علی مهدوی، نبش دالوران 7،                             

مراجعه نمایند.
 ضمنًا مهلت تسلیم پاکات به دبیرخانه حراست سازمان تا مورخ 14 دی ماه 98 و زمان بازگشایی آنها ساعت15:00 این روز می باشد.
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  شماره )36-1-1-98(  نوبت اول
1- نام مناقصه گذار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا تلفن : 32319574-80 

تلفن امور تدارکات 32317869 
2- موضوع مناقصه :  مناقصه خرید تابلو فرمان روشنایی از تولید کنندگان واجد صالحیت از شرکت توانیر 

3-زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری ) از ساعت 7:30 الی 14:30( از تاریخ98/9/28 لغایت 98/10/3 به مدت 5 روز کاری 
4-مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش واریزی به مبلغ220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827-07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز 
5-آدرس محل دریافت اسناد : دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.irو شرکت توزیع نیروی 

برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکانپذیر می باشد .
6-آدرس محل دریافت پیشنهاد : شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا- ساختمان 147  شرکت توزیع نیروی برق استان فارس - امور تدارکات تلفن32318617

7- زمان تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ98/10/15
8- محل برگزاری مناقصه : شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول - دفتر معاونت پشتیبانی 

9-زم��ان بازگش��ایی پاکت ها : پیش��نهادهای واصله س��اعت 10 روز دوش��نبه م��ورخ 98/10/16 با حضور اعضای کمیس��یون مناقصه باز و قرائ��ت می گردد به 
پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- ذکر شماره مناقصه روی پاکت ها الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
11- تضمین ش��رکت در مناقصه:472.000.000  ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر، چک بانکی یا چک تضمین ش��ده در وجه مناقصه گذار یا مطالبات بلوکه 
شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که می بایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گذار گردد ضمنا تضمین کمتر از 

مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد ( قابل قبول نمی باشد .
12-شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
13- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.

14-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.   شناسه آگهی 699854/م الف 11823
 شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
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مزایده فروش
الش��ه ه��ای س��رزده، حذف 
زن��ده اضط��راری، تلیس��ه و 

گاو حذف��ی، ج��وانه پ��رواری و تلیس��ه 
آبست�ن  و گوس���اله ه��ای نر  سبک وزن 

 شرح در صفحه  3 
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آگهی مناقصه عمومی  شماره مناقصه : 983051  مرحله اول- نوبت دوم    روز چهار شنبه مورخ : 1398/9/27

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی  استان همدان 

وب��ت دوم
ن

تهیه مصالححداقل رتبهمبلغ ضمانتنامه )ریال(شاخص تعدیلمبلغ اولیه    )ریال(مدت اجرا   )ماه( شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه

پیمانکارآب477.550.000دارد79.550.637.868اسدآباد/النجه گنجهاجرای پروژه فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی 

شرکت آب و فاضالب روستایی اس�تان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق 
نقش��ه و مش��خصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال 1398 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت بصورت یک مرحله ای به پیمانکاران واجد ش��رایط و دارای تجربه و س��وابق کافی و مفید در امور 

مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .
*نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

*انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
*ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.

*تضمی��ن ش��رکت در مناقصه)فرآیند ارج��اع کار(: طبق آیین نامه تضمین معام��الت دولتی به ش��ماره 123402/ت 50659/ه مورخ 
1394/09/22 هیئت وزیران

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارس��ال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه مذکور ، مراحل ثبت نام در س��ایت             

فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
*کلیه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 98/9/25 تا مورخ 98/9/30 
دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 1398/10/10 نسبت 

به بارگذاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند.

 در ضمن ارس��ال اصل ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 14 مورخ 1398/10/10 
به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .

*بازگشائی پاکات پیشنهادی در روزچهار شنبه مورخ 1398/10/11 رأس ساعت 9 در محل کمیسیون معامالت این شرکت طبق آدرس 
مزبور انجام می شود.

* متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .
*الزامیس��ت پیمانکار بر اس��اس صالحیت و ظرفیت کاری مورد تائید از مراجع ذیصالح قیمت پیشنهادی خود را تسلیم که درصورت 

تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط می گردد .
*به پیش��نهادات فاقد امضا و مهر ، س��پرده ، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیش��نهادات مش��روط ، 

مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
*تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.

*ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
*برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .

*آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
www.iets.mporg.ir :  پایگاه اطالع رسانی مناقصات کشور*

www.Abfarhamedan.ir  : شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان*

 ............ صفحه ۱2
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روزنامـه صبـح ایـران

راز حمایت آمریکا از داعش به روایت شمخانی   سیاست: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار دبیر امنیت ملی تاجیکستان ترویج اسالم داعشی را از راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای 
گسترش اسالم هراسی و ایجاد اختالف، جنگ و بحران در کشورهای مسلمان منطقه خواند. »محمدعلی وطن زاده« دبیر امنیت ملی تاجیکستان که برای شرکت در دومین نشست امنیت منطقه ای در صدر یک هیئت 

بلندپایه امنیتی به ایران سفر کرده است، دیروز با دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و درباره مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو کرد.

 سیاســت  پس از یک هفتــه گمانه زنی 
ســرانجام رئیس جمهور راهی شرق شد تا 
بعد از شــرکت در اجالس سران کشورهای 
اسالمی راهی ژاپن شده و با نخست وزیر این 
کشــور دیدار کند. از سوی دیگر سخنگوی 
دولت ژاپن بــا اعالم ســفر دو روزه رئیس 
جمهوری کشورمان به توکیو گفت: شینزو آبه 
و حسن روحانی روز جمعه با یکدیگر دیدار 

خواهند داشت.
سفر روحانی به شرق در حالی انجام شد که 
تا پیش از این پرسش های زیادی در این باره 
مطرح شده بود، افکار عمومی در این مدت 
درباره چرایی سفر به ژاپن، درخواست ایران از 
این کشور و ارتباط آن با التماس آمریکا برای 

مذاکره سؤاالتی مطرح کرده بود.

 موافقان و مخالفان درباره این سفر 
چه می گویند؟

آیا ســفر رئیس جمهور به شرق برای توافق 
با غرب اســت؟ برخی رســانه ها در روزهای 
اخیر به نقل از تحلیلگران حدس زده اند که 
معاف شــدن ژاپن از وارد کردن نفت ایران، 
ایجاد یک کانال مالی مســتقیم میان ایران 
و ژاپن و آزادشدن 1/5میلیارد 
دالر از پول هــای نفت  ایران 
ازجملــه امتیازهای احتمالی 
اســت کــه شــاید در دیدار 
روحانی از توکیو به کشورمان 
داده  شود، از سوی دیگر برخی 
دیگر از کارشناسان امتیازات 
احتمالــی را در حــد چنــد 
میلیارد دالر موقت، اندک و تحت نظر آمریکا 
دانستند که ضرر آن بیشتر از منافع آن است.
تأکید این کارشناسان بر شرطی نکردن داخل 
به عوامل خارجی بــود، به ویژه آنکه پس از 
سفر قبلی نخست وزیر ژاپن به کشورمان که 
چند ماه از آن می گــذرد، اتفاق خاصی رخ 
نداد و ژاپن نتوانست اقدام مؤثری در افزایش 

مبادالت تجاری مستقل با ایران انجام دهد.
به طور نمونــه عراقچی، معاون وزیر خارجه 
ایران روز دوشنبه  در یک مصاحبه به شبکه 
ان اچ کی ژاپن گفت: »ژاپن خریدار قدیمی 
نفت خام ایران است، اما خرید نفت را به دلیل 

همراهی با تحریم های آمریکا متوقف کرده 
است. وی به این شبکه ژاپنی گفت: امیدوار 
است دولت توکیو و سازمان های این کشور 

خرید دوباره نفت از ایران را از سر گیرند«. 
وابستگی ژاپن به نفت ایران یک موضوع کاماًل 
روشن است که خود رسانه های ژاپنی نیز به 
آن اشاره کرده اند، برای همین نخست وزیر 
این کشور در قالب کاهش تنش ها در منطقه 
خلیــج فارس به دنبال راضی کردن ایران به 
مذاکره با آمریکا بــود. حال باید دید در این 
ســفر امتیازات حدس زده شــده، پیشنهاد 

داده خواهد شــد یا نه و آفتــاب تابان ژاپن 
بر سردی این روزهای اقتصاد خواهد تابید، 
جدا از این به گفته امیر موسوی، کارشناس 
مسائل استراتژیک »این امکان وجود دارد که 
آمریکایی ها در جریان ســفر رئیس جمهور 
ایران به توکیو، حرکتی را در مسیر به ظاهر 
امتیاز دادن به ایــران انجام دهند: حرکتی 
همانند آزادسازی قسمتی از اموال بلوکه شده 
ایران یکی از این نمونه هاست. در این زمینه 
باید شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد و 
تا زمانی که آمریکا شرایط خاص جمهوری 

اسالمی ایران را نپذیرد که همان لغو تحریم ها 
و برگشتن به میز مذاکرات با کشورهای 5+1 
است، نمی توان از راه حلی برای تفاهم سخن 

به میان آورد«.

 خواب خوش آمریکایی ها درباره 
عقب نشینی ایران

موســوی در ادامه به ســایت انتخاب گفته 
اســت: »برخی گروه های سیاســی بر این 
باور هســتند که باید ایران به کوچک ترین 
اقدام آمریکا پاسخ مثبت دهد؛ در حالی که 
چنین رویکردی بــه هیچ عنوان صحیح به 
نظر نمی رســد. اگر آمریکایی ها قصد دارند 
شرایط عادی شود، باید بحث لغو تحریم ها و 
حفظ حرمت واشنگتن نسبت به مردم ایران 
لحاظ شــود. فارغ از این امور، بعید است که 
نتایجی حاصل شود. آمریکایی ها پس از وقوع 
اعتراضات اخیر در ایران بــر این باور بودند 
که مقامات سیاســی ایــران از مواضع خود 
عقب نشینی خواهند کرد یا در حالت حداقلی 
خواسته های کمتری را مطرح می کنند، اما 
واقعیات میدانی خالف این امر است و امید 
آمریکایی ها را بیشتر می توان در یک خواب 
سیاســی مورد ارزیابی قرار داد. البته شایان 
ذکر است که علی شــمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی نیــز اعالم کرده هیچ گونه 
ارتباطی میان تبادل زندانیان با گفت وگوی 

سیاسی وجود ندارد«.

 دروغ بزرگی به اسم مذاکره
این کارشناس مسائل بین المللی در بخشی 
دیگر از گفته های خود تصریح کرد: »زمانی 
که ترامپ در دشواری قرار می گیرد، بحث 
مذاکره با ایــران را مطرح می کند. در چند 
روز آینده فرایند اســتیضاح او در مجلس 
نمایندگان طرح می شود که احتماالً مورد 
تأیید نیز قــرار خواهد گرفــت. در چنین 
شــرایطی مذاکره مرحله ای و برداشــتن 
گام بــه گام تحریم هــا را می تــوان دروغی 
بزرگ تلقی کرد که هدف اصلی آن تقویت 
یک گروه سیاســی در انتخابات مجلس در 
اسفند ماه است. بعید است که نظام چنین 

مذاکراتی را بپذیرد«.

رئیس جمهور کشورمان برای سفر به مالزی و ژاپن راهی شرق شد

در مسیر سرزمین آفتاب  تابان

 واقعاً خسته نباشید با این طرح ملی مسکن تان با این ماهی 2 میلیون تومان قسط 
و این همه سودی که باید پرداخت کنیم. اگر کسی بتونه ماهی 2 میلیون پرداخت 
کنه حتماً حقوق چند میلیونی داره که احتیاج به این طرح های شــما نداره. اون 
کسی که ماهی یک میلیون و 500 حقوق داره با بچه و مستأجر ازکجا می تونه این 
قسط رو بده، اون دولتی که به فکر مردم مستضعف بود دولت آقای رجایی بود خدا 

رحمتش کنه. 09150003064
 آقایان نمایندگان مجلس به جهت وجود رانت در ارز 4هزارو200 تومانی، لطفاً در 
مصوبات الیحه  بودجه 1۳۹۹، با اختصاص این ارز مخالفت نموده و دولت را موظف 
نمایید تا مابه التفاوت آن با ارز نیمایی را  به حساب پنج دهک پایین جامعه واریز 
کند. ان شــاءاهلل این امر به عدالت نزدیک تر خواهد بود، خداوند جزای خیر به شما 

مرحمت فرماید. 09150007109
 درطول ســال های گذشته در حق کارگرها و کارمندان و بازنشستگان کشوری 
و لشــکری واقعاً دولت ها ظلم کردند و حــق و حقوقات ما را مطابق گرانی و تورم 
پرداخت نکردند و نســبت به حقوق ادارات برق و آب و گاز و نفت همسان سازی 
نکردند!! به چه گناهی ما را دائماً 15،10درجه زیر خط فقر نگه داشتند؟! به طوری 
که کمر اقتصاد 60 میلیون نفر شکسته و با فقر دست و پنجه نرم می کنند! چرا؟ به 

چه گناهی؟ 09350007054
 آقای مســئول! حقوق های نجومی و ناکارآمدی مصداق بارز تروریسم اقتصادی 

است، پس لطف کنید ترور را متوقف کنید. 09150009286
 چرا قانونی برای انحصار وراثت امالک قولنامه ای نیست، مثالً یکی از وراث بیشتر 
اموال را تصاحب می کند و قانون از بقیه وراث به خاطر نداشــتن استطاعت مالی 

حمایت نمی کند. 09360009825
 خلع قدرت در عراق سبب سقوط دیاله و بازگشت مجدد داعش سعودی اماراتی 
به عراق شــد، خبرهای رســیده از ورود 55 هزار داعشــی تروریست تازه نفس از 
مرز عربســتان به عراق و برنامه ریزی فتنه جدید از اول ژانویه 2020 اســت. این 
تروریســت ها همگی تحصیالت عقیدتی وهابی داشته و هر کدام از فن سخنوری 
برخوردارند تا با ســوء استفاده از خلع قدرت در عراق دوباره عراق را به افغانستانی 
جدید مبدل کنند تا اربابان آمریکایی شان بر تمام چاه های نفت این کشور تسلط 
یابند، ایران باید هر چه زودتر بین قبایل و جریان های سیاسی عراق پا در میانی کند 
تا آن ها با کنار گذاشتن اختالفات، دولتی جدید و مقتدر انتخاب و جلو ظهور مجدد 

داعش خون آشام را بگیرند. 09360006158
 مسئوالن ! ۸0 درصد از مشکالت اقتصادی کشور سیاست  های نادرست اقتصادی 
و تنها 20 درصد از نارســایی  های اقتصادی ریشــه در تحریم ها دارد.  مثالً واردات 
بی رویه تولید مشابه داخل نمونه بی تدبیری  و خروج ارز از کشور و موجب نابودی 
فرصت های شغلی است. آیا نیازها و مطالبات حقیقی مردم را می شناسید؟ اشتغال، 
مبارزه با فساد مالی، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانی، 
روان شدن چرخه  خدمت رسانی، گسترش و اعتالی فرهنگ و اخالق، رونق یافتن 

علم و تحقیق، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئوالن و... 09150009890

ابراز رضایت موسوی الری از استقبال اصالح طلبان در نام نویسی ها
عبدالواحــد موســوی الری، وزیر کشــور دولت اصالحــات و نایب رئیس شــورای 
سیاست گذاری اصالح طلبان در گفت وگو با اعتمادآنالین پیش بینی خود را از ترکیب 
مجلــس آینده این طور بیان کرد: فعالً نمی تــوان ترکیب مجلس آینده را پیش بینی 
کرد و باید منتظر تحوالت و اتفاقات روزهای آینده بود. این نماینده ادوار اصالح طلب 
نام نویسی ها برای حضور در مجلس یازدهم از سوی اصالح طلبان در استان ها و مناطق 
مختلف را خوب توصیف کرد و افزود: اســتقبال اصالح طلبان در ثبت نام ها در مناطق 
مختلف خوب بوده است، اما پس ازتصمیم شورای نگهبان می توان گفت انتخابات چه 

مسیری در پیش خواهد داشت.

اصول گرایان به وحدت می رسند؟
احمد کریمی اصفهانی، فعال سیاسی اصول گرا درخصوص میزان احتمال ایجاد وحدت 
در میان اصول گرایــان به نامه نیوز گفت: بی تردید وحدت مطلق میان اصول گرایان رخ 
نمی دهد، اما اگر طیف های مختلف اصول گرا قدری از خواســته های خود پایین بیایند، 
به لیست مشترک دست  می یابند، اما اگر هرطیفی بر خواسته های خود پافشاری کند، 
شاهد چندلیستی می شویم و به یک فراکسیون اصول گرایی مؤثر دست نمی یابیم. همه 
گروه های اصول گرا باید به جای جانبداری و ذکر »همه با من« بگویند »همه با هم«. به 
هر حال امیدوارم اصول گرایان این موارد را لحاظ کنند تا در یک وحدت حداکثری لیستی 
واحد ارائه شود و اگر وحدت ایجاد نشود و نیروهای مختلف اعم از پایداری، سنتی ها و... بر 

خواسته های خود اصرار کنند، چند لیست از سوی اصول گرایان بیرون می آید.

مجلس در راه پایان قاجار و آغاز دیکتاتوری
سمیه زمانی/ کارشــناس مطالعات پارلمانی: در قسمت سوم داستان مجلس 
گفتیــم چگونه پس از فتح تهران و با آغاز جنگ جهانی اول فترت شش ســاله ای 
دامنگیر مجلس )با نام شورای ملی( شد. در این میان باز هم داستان تکراری بی ثباتی 
کابینه ها نقل محافل بود، اما کابینه وثوق الدوله از سایر کابینه ها دوام بیشتری داشت.

انقالب در بالد روس و پایان سلطه و نفوذ روس ها بر ایران، موجب شد دست انگلیس 
در ایران گشــوده تر و بی رقیب گردد. از سویی وثوق الدوله که به تعبیر مخالفان، دل 
در گرو انگلیس داشت، باب مذاکرات با انگلیس را گشوده بود؛ شرط اجرای مذاکرات 

طوالنی که تا عقد قرارداد 1۹1۹ طول کشید، تصویب مجلس بود.
ازاین رو وثوق الدوله پیگیر انتخابات مجلس شد که از اوایل سال 12۹7 و در کابینه 
دوم صمصام الســلطنه آغاز شده بود و در اوایل کابینه دوم وثوق الدوله همچنان در 
شهرستان ها ادامه داشت. اگر ادوار قبلی مجلس انجامی خوش و سرانجامی ناخوشی 
داشــتند، مجلس چهارم در همان ابتدا ناخوش احوال بود؛ چراکه رقابت میان شاه و 
وثوق الدوله و مخالفت شاه با دولت به انجام رسانیدن مجلس را به تأخیر انداخته بود.

تکمیل انتخابات این دوره حدود سه الی چهار سال طول کشید. کابینه وثوق الدوله 
اســتعفا کرد و قرارداد 1۹1۹ موقوف االجرا شــد. در نهایت مجلس چهارم پس از 
فرازوفرود بسیار وقتی که تقریباً پنج ماه از کودتای سوم اسفند 12۹۹ می گذشت حتی 
پس از ســقوط کابینه کودتا یعنی سید ضیا طباطبایی و پیدا شدن چهره رضاخان 

میرپنج در قامت قهرمان؛ در اول تیر 1۳00 توسط احمدشاه قاجار افتتاح شد.
این زمان دیگر جنگ جهانی تمام شده بود، اما دعوای میهنی میان مخالفان و حامیان 
قرارداد 1۹1۹ در نقطه اوجش دست به دست به بهارستان رسیده بود. قراردادی که 

مجلس آن را رد کرد تا به تاریخ بپیوندد.
در ایــن میان مجلــس در حصار دو گروه اکثریت متعلق بــه اصالح طلبان، همان 
بازماندگان اعتدالیون سابق همچون آیت اهلل مدرس، نصرت الدوله و تیمورتاش و گروه 
دیگری بود که اقلیتی بودند سوسیالیست مسلک و از حزبی نوپا که سید محمدصادق 
طباطبایی و سلیمان میرزا اداره اش می کردند. میان این دو گروه کشاکشی سخت بود. 
کشاکشی که اقدامات سردار سپه )رضاخان( و حمایت یا مخالفت با او بر آن می افزود.

ایــن مجلس در زمانه ای که قدرت اقتصادی جدیدی چون ایاالت متحده آمریکا در 
بازی جهانی ورود کرده و انقالب کمونیستی علم برافراشته بود، اعطای امتیاز نفت 
شمال به کمپانی استاندار اویل آمریکا را تصویب و استخدام مستشاران آمریکایی را 
در حوزه مالی تأیید کرد. درنهایت مجلســی که شروعش آسان نبود، برخالف ادوار 
گذشــته عمر دوساله اش به صورت طبیعی و نه به زور توپ یا بحران پایان یافت؛ در 
دورانی که سردار سپه مدعی بود در قامت یک منجی برای بی سروسامانی ایران آمده 
است، دولت مستوفی الممالک اعالن انتخابات مجلس پنجم را صادر کند که از روز 

24 فروردین 1۳02 آغاز می شد.
در این انتخابات از تهران آیت اهلل مدرس و میرزا هاشم آشتیانی از مخالفان سردار سپه 
به مجلس راه یافتند. به گفته محمدتقی بهار در دیگر شهرها یک حزب جدید با نام 
»دموکرات مستقل« زیر نظر خدایارخان از نزدیکان سردار سپه تمامی کرسی ها را از 
آن خود کرد تا مجلس پنجم با اکثریتی که دل در گرو سردار سپه )رضاخان( داشت 
پنبه حکومت قاجار را بزند. پنجمین دوره مجلس در تاریخ اســفند 1۳02 تشکیل 
شد آن هم وقتی که احمدشاه پس از نخست وزیری سردار سپه در اول آبان 1۳02 و 

تعیین ولیعهد به نیابت سلطنت بار سفر خود را به اروپا بسته بود.
آغاز به کار رسمی مجلس در فروردین 1۳0۳ با وادار ساختن سردار سپه به پذیرش 
مســند نخست وزیری همراه شد. او که استعفای خود را داده بود، در اواخر فروردین 
1۳0۳ کابینه دوم خود را همزمان با زمزمه جمهوری خواهی در تهران و شــهرهای 
دیگر به مجلس معرفی کرد تا به تدریج در غیاب شاه جوان قاجار که در اروپا بود و 
حضور شــیفتگان سردار سپه، مسیر شاهی بر رضاخان میرپنج دیروز و سردار سپه 

آن روزها هموار شود.
 سلسله گزارش های داستان مجلس تا انتخابات مجلس یازدهم ادامه خواهد داشت.

ترس آمریکایی ها از واکنش 
ایران به فشار حداکثری

نامه نیوز: گــزارش جدیــد تحلیلگران کاخ 
ســفید ادعا می کند مقامات ایران برای انتقام 
از تحریم های اقتصادی ایاالت متحده، در ابتدا 
ممکن است حمله به پایگاه های نظامی آمریکا 
در خاورمیانــه را به عنوان گزینه انتخاب کنند. 
ترس آمریکا و رژیم صهیونیستی  از واکنش های 
ایران این روزها به اخبار روز رسانه های خارجی 
بدل شده است. چندی پیش ژنرال مک کنزی، 
دیروز نتانیاهو و امــروز نیز تحلیلگران نظامی 
کاخ ســفید ادعا کردند که ایران آماده واکنش 
و درگیــری بزرگــی در منطقــه اســت. این 
جوسازی های رسانه ای البته بیشتر برای بدبین 
کردن افکارعمومی به نیروهای ایرانی اســت، 
امــا در ضمن این تبلیغات، اعتراف های جالبی 
از توانایی های ایران در زمینه نظامی می شــود. 
به تازگی نیز پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی 
فاکس نیوز )نزدیک به جمهوری خواهان تندرو( 
در گزارشی به نقل از تحلیلگران کاخ سفید، از 
امکان واکنش ایران علیه پایگاه های آمریکایی در 

منطقه نوشته اند.

تهران به دنبال تقویت 
قابلیت های کشتی سازی

انتخاب: دیوید آکس در نشــنال اینترســت 
نوشــت: نیروی دریایی ایــران برای جایگزین 
کردن شناوری که در سال 201۸ با یک اسکله 
برخورد کرده بود، تصمیــم گرفت یک ناوچه 
ســبک جدید بسازد. این شناور از ویژگی هایی 
همچون موشک انداز های جدید برخوردار است. 
در ادامه این مطلب آمده است: این طرح دو ساله 
نشان می دهد تهران به دنبال تقویت قابلیت های 
کشتی سازی خود است و می تواند اطالعاتی در 
مورد برنامه جاه طلبانه ایران برای توسعه نسل 
جدیدی از ناو های نابودگر در اختیار ما قرار دهد. 
نیروی دریایی ایران در ماه آگوست 201۹ اعالم 
کرد ناوچه دماوند پــس از 1۸ ماه تعمیرات و 
بازســازی دوباره مأموریت خود را از سر خواهد 
گرفت. این شــناور در ژانویه سال 201۸ پس 
از برخــورد با یک پایگاه دریایی در دریای خزر 
آســیب دیده بود. در این حادثه خسارت های 
زیادی به ناوچه دماوند وارد شد و دو ملوان جان 
باختند. اما مهندسان ایرانی به جای تعمیر بدنه 
کشتی تصمیم گرفتند که یک اسکلت جدید 
برای آن بســازند. بنا بر اعالم رسانه های ایران، 
پیش بینی می شــود که ناوچه جدید در پایان 
ســال 201۹ دوباره به نــاوگان نیروی دریایی 

بازگردد.

 شــکراهلل حســن بیگی، معاون سیاسی 
و اجتماعی اســتاندار تهــران گفت: وزارت 
کشــور با بررســی کارشناســی ۹ محل را 
برای تجمع های مردمی تعیین کرده اســت. 
تعیین محل مشــخصی بــرای اعتراض ها، 
مسئله جدیدی نیســت و بابت آن یک کار 
کارشناسی در وزارت کشور انجام شده است. 
بر اساس این بررسی کارشناسی ۹ محل در 
تهران انتخاب و مصوبه هیئت دولت شــد. 
وی خاطرنشــان کرد: این مصوبه به دالیلی 
که دیــوان عدالت اداری بهتــر می داند، در 
این نهاد به این مصوبه اشــکال گرفته اند و 
اکنــون معاونت حقوقی رئیس جمهوری در 
حال رایزنی و پیگیری برای آن است. حسن 
بیگی ادامه داد: در مورد شهرستان ها نیز بنا 
شــد، محل برگزاری تجمع ها با نظر شورای 

تأمین تعیین شود.

 وزیــر دفــاع در گردهمایــی رؤســای 
آزمایشــگاه های تحقیقاتی همــکار وزارت 
دفاع در اکتســاب فناوری رو بــه آینده با 
بیان اینکه تحریم های دفاعی موجب تغییر 
نــگاه وارداتی جمهوری اســالمی در حوزه 
نظامــی و شــکوفایی در این عرصه شــد، 
افزود: با الگوهای جدیــد علم و فناوری در 
حوزه دفاعی آســیب ها را شناسایی و امروز 
به نقطه ای رســیدیم که نه تنهــا غافلگیر 
نمی شــویم، بلکــه دشــمن را در مرحلــه 
تصمیم گیــری دچار غافل گیــری کرده و با 

اراده خود تعیین راهبرد می کنیم. 

 سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان 
بســیج مســتضعفین در چهارمیــن آیین 
جشنواره سراسری مالک اشتر بسیج با اشاره 
به تداوم ســایر برنامه های ســازمان بسیج 
مســتضعفین در ذیل تحقق بیانیه گام دوم 
انقالب اســالمی تصریح کرد: با حفظ همه 
برنامه ها، بســیج متناسب با بیانیه گام دوم 
شیوه های جدیدی را پیش خواهد گرفت که 
بازآفرینی و ظرفیت سازی مجدد پایگاه های 
محلی بسیج با محوریت مساجد در اولویت 

برنامه ها قرار دارد. 
برهمین اساس بسیج باید در محالت راهبرد 
و تاکتیک داشــته باشــد که بــا روش های 
متنــوع و جــذاب محقق خواهد شــد. در 
رویکرد جدیــد تقویت بســیج خواهران و 
ایجاد واحد بســیج خواهران در هر رده ای 
در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین 
تأســیس و راه اندازی دانشگاه بسیج و سایر 
ضرورت هایی که بسیج در صحنه نیاز دارد 

از دیگر برنامه های جدی ماست.

بدون تیتر

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

زمانی که ترامپ 
در دشواری قرار 
می گیرد، بحث 
مذاکره با ایران را 
مطرح می کند

بــــــــرش

جانفشانانی در برابر همه نیروهای معاندهم مذاکره، هم تحریم!
سیاست: مــورگان اورتاگوس، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه آمریکا در گفت وگو با 
الجزیره، بار دیگــر از آمادگی آمریکا برای 
مذاکــره با ایران خبــر داد، اما اعالم کرد 
که تحریم های اعمال شده کشورش علیه 

ایران متوقف نخواهد شد. 
وی در پاســخ به این پرسش الجزیره که 
»فکــر می کنید، اوضاع در حال تشــدید 
شــدن اســت یا اینکه نزدیک شــدن به 
انتخابات آمریکا، مانع این تشــدید خواهد 
شــد« گفت: این طور فکر نمی کنم. ما در 
مواضع خود شــفاف هستیم. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه در ســخنان یک ســال و نیم 
پیــش 12 شــرط تعیین کــرد و گفت، 
ایــران بایــد آن را اجرا کنــد. به گزارش 
فارس، اورتاگوس در ادامه در اظهارنظری 
برنامه  گســتاخانه گفت: دغدغه دربــاره 
موشــکی ایران و اقدامــات منطقه ای این 

کشور، مختص آمریکا نیست. 

هر چه به جلو می رویم، شاهدیم اروپایی ها 
نیز این موضــع را می پذیرنــد و از ایران 
می خواهند کــه درباره رفتارش در منطقه 

بازنگری کند.
از ســوی دیگر بــه گــزارش ام بی اس، 
وزارت خارجه آمریکا با صدور دستورعمل 
جدیدی به »افــراد حقیقی و حقوقی« در 
سراسر جهان هشــدار داده در صورتی  که 
به فروش یا انتقال دو ماده الزم در فرآوری 
فلز به ایــران اقدام کنند، بــا تحریم این 

کشور روبه رو خواهند شد.

فارس: فرمانده قــرارگاه فرهنگی اجتماعی 
بقیه اهلل)عج( گفت: شهدای امنیت از جایگاه 
ویژه ای در بین دیگر شهدایی که برای اقتدار 
و استحکام نظام اسالمی فداکاری کرده اند، 

برخوردار هستند. 
سرلشــکر محمدعلــی جعفری در مراســم 
یادواره شــهدای مدافع امنیت با بیان اینکه 
شــهیدان ابراهیمی و رضایی که در حوادث 
اخیر به شــهادت رسیدند، دو تن از شهدای 
برجسته فداکاری برای امنیت ایران اسالمی 
هستند، اظهار داشــت: پای درخت تنومند 
انقالب اســالمی خون های زیادی به زمین 
ریخته شــده اســت، اما به نظر من شهدای 
امنیــت از جایــگاه ویــژه ای در بین دیگر 
شــهدایی که برای اقتدار و اســتحکام نظام 
اسالمی فداکاری کرده اند، برخوردار هستند. 
وی افــزود: انتخاب این مســیر یعنی دفاع 
از امنیــت، به ســادگی و راحتــی امر دفاع 
از کشــور و یــا حتی دفاع از حرم نیســت؛ 

شــهیدان حــوادث اخیر در مقطــع زمانی 
به میدان آمدند و به شــهادت رســیدند که 
ابهامات زیادی در مردم وجود داشت که در 
ایــن مقطع زمانی در برابر این ســوء تدبیر، 
بی توجهی و بی تدبیری مســئوالن اجرایی 

کشور چه کار باید کرد؟
سرلشکر جعفری با بیان اینکه شهدای مدافع 
امنیت در موقعیتی که همه نیروهای معاند نظام 
از جمله منافقین، سلطنت طلبان و... برای مقابله 
با نظام نیروهای خود را ســامان داده بودند، به 

میدان آمدند و جانفشانی کردند.

 سیاست  هرچند اعتراضات بنزینی آبان ماه مردم بحق و طبیعی 
بود، اما اغتشاشــات و کشته شــدن افراد بیگناه همچنان دارای 
پیچیدگی های فراوانی است. رسانه های بیگانه و معاند بی توجه به 
اقدام قابل توجه شورای امنیت ملی در حمایت از خانواده های مردم 
عادی که در این اعتراضات به طور مشکوک کشته شده اند و یا حتی 
حمایت از خانواده های افراد اغتشاشگر که ارتباطی با این موضوع 
نداشتند، تالش دارند طرح کشته ســازی خود را با اعداد و ارقام و 
روایت های عجیب بزرگنمایی کنند و با ســوء استفاده از مباحث 
حقوق بشری، کشورمان را همراستا با تحریم های آمریکا تحت فشار 
قرار دهند.همزمان با این موج سازی ها روز گذشته ناآرامی های آبان 
۹۸ برای سفرای مقیم تهران توسط برخی مقامات قضایی کشورمان 
تشریح شد و سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری روایت قابل 

توجهی از کشته سازی ها را مطرح کرد.

 ماجرای پیدا شدن اجساد در رودخانه ها چه بود؟
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پیداشدن 
اجساد و اینکه گفته شده این اجساد در ارتباط با اغتشاشات بوده 
است، گفت: قوه قضائیه در مورد هر فوت مشکوکی ورود و بررسی 
می کند، اما اینکه آمارســازی کنند و بگویند در سیل خوزستان 
جنازه ای پیدا شده و آن را به اغتشاشات ربط دهند، بیانگر این است 
که بدخواهان نظام مدام چالش درست می کنند؛ ما باید حواسمان 

جمع باشد تا فریب نخوریم.
وی در مورد اینکه سازمان عفو بین الملل به تازگی آمار کشته شدگان 
حوادث آبان ماه را اعالم کرده و خواســتار تحقیق بین المللی شده 
است هم گفت: این ها مدعیان دروغین عفو بین الملل یا حقوق بشر 

هستند. اگر این ها حقوق بشر را رعایت می کنند، چرا تریبون های 
رسمی خود را برای تشویق و ترغیب و حمله به پایگاه های بسیج و 
نیروی انتظامی اختصاص دادند. این ها کسانی هستند که مقامات 
رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت می کردند و مسائلی که 

مطرح می کنند، جز ادعا چیز دیگری نیست.

 تشریح ابعاد اغتشاشات برای سفرای خارجی
مهدی امیری اصفهانی، معاون امنیتی دادستان کل کشور نیز در 
همایش سفرای کشــورهای خارجی مقیم تهران با بیان اینکه از 
ابتدای امســال گروه تروریستی منافقین اقدام به شبکه سازی در 
حاشیه شهرها و جذب جوانان 1۸ تا 20 ساله کرده بود، تصریح کرد: 
سلطنت طلبان هم وارد مشی نظامی شده و فعالیت هایی در چند 
ماه گذشته انجام داده بودند. سایر گروه های تروریستی هم منتظر 
فرصتی برای برهم زدن امنیت کشور بودند. همه این اقدامات برای 
سه ماهه پایانی سال برنامه ریزی شده بود. شبکه های سازمان یافته 
قاچاق سالح و مهمات هم فعالیت های گسترده ای داشتند. در برخی 
مناطق کشور، اقدامات تروریستی و مسلحانه پراکنده آغاز شده بود.

 آمار الریجانی از اغتشاشات
محمدجواد الریجانی، دبیر ســتاد حقوق بشر قوه قضائیه هم در 
حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: یک تحرک سیاسی علیه 
ایران شکل گرفت که جمهوری اسالمی ایران افراد زیادی را کشته 
است، در حالی که ۸5 درصد کشته ها مربوط به نیروهای امنیتی 
یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم 
آشوبگران بوده اند و 15 درصد کشته ها مربوط به نیروهای تروریستی 

است. جمهوری اسالمی ایران برخورد قاطعی با تروریست ها خواهد 
داشت، اما دستگاه قضا همان طور که رهبری گفتند با افرادی که 
در اعتراضات شرکت داشتند با نهایت تسامح برخورد می کند. رئیس 
قوه قضائیه دستور داده است تا 20 روز آینده تکلیف کسانی که در 
زندان هستند، مشخص شود. در حال حاضر تعداد زندانیان در حد 

چند صد نفر است نه هزاران نفر.

 بی توجهی به هشدار ترکیه و روسیه
از سوی دیگر به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سرلشکر مصطفی 
ایزدی، فرمانده قرارگاه جنگ های نوین ستادکل نیروهای مسلح 
در همایش سراســری قدرت نرم انقالب اسالمی دانشگاه افسری 
امام حسین )ع( با بیان اینکه استعمار نو با به وجود آوردن داعش، 
جنگ نیابتی خارجی را برای ما ایجاد کرد، اما انقالب اسالمی در آن 
پیروز شد و حاال دشمن نسبت به ایجاد جنگ نیابتی داخلی اقدام 
کرده اســت، گفت: رئیس جمهور ترکیه و سیستم اطالعاتی این 
کشور به صورت غیرمستقیم به جمهوری اسالمی ایران اعالم کردند 
که دشمنان در ایران برنامه دارند؛ اما دیدند که توجهی نمی شود؛ 
بنابراین رئیس جمهور ترکیه این موضوع را در سخنرانی های خود 
اعالم کرد و روســیه، حزب اهلل لبنان و حشدالشعبی عراق هم این 

موضوع را تذکر دادند.

بازتاب

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

داستان مجلس )4(

سیاست داخلی

توضیحات مقامات قضایی و امنیتی درباره پروژه دشمن در اغتشاشات اخیر

 شفاف سازی علیه کشته سازی

دفاعی - امنیتیسیاست خارجی
توصیف عزیز جعفری از شهدای امنیتآمریکا دستیابی ایران به دو ماده فلزی را ممنوع کرد

روحانی: تحریم های غیرقانونی آمریکا ناپایدار است
فارس: رئیس جمهور در آغاز ســفر به 
دو کشــور مالزی و ژاپن بــا بیان اینکه 
تحریم های ظالمانــه و غیرقانونی آمریکا 
ناپایــدار اســت، گفت: کشــورهای دنیا 
خواهــان روابط نزدیک و خــوب با ایران 
هســتند. رئیس جمهور به روابط ایران و 
ژاپن به ویژه از آغاز دولت یازدهم اشــاره 
کرد و اظهارداشــت: در این 6 سال روابط 
دو کشور به ویژه در دوران نخست وزیری 
آقای آبه توســعه یافته اســت. در همه 
سفرهایی که به نیویورک برای شرکت در 
اجالس مجمع عمومی داشته ام با نخست 
وزیر ژاپــن دیدار و مالقات کــرده ام.در 
خردادماه امسال نیز ایشان به تهران آمدند، 
مالقات با رهبر معظم انقالب و این جانب 
داشتند و بحث های بسیار خوبی راجع به 

روابط دو جانبه و مسائل مختلف داشتیم. 
روحانی با بیان اینکه در ســال جاری این 
سومین دیدار با نخست وزیر ژاپن خواهد 
بود، گفت: در حال حاضر نودمین ســال 
در روابط سیاسی بین ایران و ژاپن است. 
ژاپن پس از انقالب در ایران فعالیت های 
اقتصادی و ســرمایه گذاری های خوب و 
مهمی داشته اســت. اکنون هم راجع به 
مسائل زیســت محیطی با هم مذاکرات 

تنگاتنگ و خوبی داریم. 
اگر امروز کاهــش روابطی می بینیم، این 
کاهش روابط موقت به دلیل فشار ظالمانه 
آمریکا و تحریم غیرقانونی است. روحانی 
گفت: سفر به توکیو در راستای تسهیل در 
روابط دوجانبه و گفت و گو درباره مسائل 

مهم میان دو کشور است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 27 آذر  1398  21 ربیع الثانی 1441 18 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9137 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 برگزاری روزانه کارگاه های مشاوره گروهی برای زائران و مجاوران  آستان: مدیر مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی از برگزاری روزانه کارگاه های عمومی و گروهی مشاوره 
در کلینیک فوریت های مشاوره و ارجاع این آستان برای زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی خبر داد. سیدمحسن اصغری نکاح گفت: کلینیک فوریت های مشاوره و ارجاع آستان قدس رضوی واقع در طبقه فوقانی 

بازار الغدیر حرم مطهر رضوی همه روزه از ساعت 8 صبح الی 19 بعدازظهر خدمات مشاوره ای فردی و گروهی به زائران و مجاوران بارگاه قدسی رضوی ارائه می دهد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در آیین تجلیل از مجاهدات خمینی آفریقا در حرم مطهر حضرت رضا)ع( بیان شد

شیخ زکزاکی پرچم برافراشته حمایت از مظلوم
قــدس: رواق امام خمینــی)ره( حرم 
مطهر رضوی دیشب میزبان زائرانی بود 
که گرد هم جمع شــده بودنــد تا برای 
سالمتی »خمینی آفریقا« دعا کنند. ویژه 
برنامه تجلیل از شــیخ ابراهیم زکزاکی، 
رهبر نهضت اســالمی نیجریه با حضور 
انبــوه زائران و مجــاوران و نیز با حضور 

حجت االسالم والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی، خانواده شیخ زکزاکی 
و برخی از مسئوالن اســتانی و آستان قدس رضوی شب گذشته برگزار شد. شیخ 
زکزاکی، در حمله نیروهای ارتش نیجریه به حسینیه بقیه اهلل در شهر زاریا در اربعین 
۱۳۹۴ بازداشت و زندانی و وضعیت جسمانی او در اثر زخم هایی که در این درگیری 

به او وارد شده، وخیم گزارش شده است. 
سخنران این مراسم رئیس دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی بود. 

 سکوت مدعیان حقوق بشر دربرابر مظلومیت شیخ زکزاکی 
حجت االسالم دکتر علی عباســی با اشاره به اینکه شیخ زکزاکی پیوسته به دنبال 
گســترش معارف دینی و برافراشــتن پرچم حمایت از مظلوم بود، عنوان کرد: در 
سال های اخیر این مجاهد فداکار با وضعیت بیماری شدید در حبس و حصر دشمنان 
است و مدعیان حقوق بشر در این راستا حرکتی نکرده و با وجود اینکه دادگاه حکم 
به بی گناهی شیخ زکزاکی داده است، باز هم این بزرگمرد را به زندان انداخته اند.وی 
افزود: شیخ زکزاکی در سال ۱۳۳۲ در شمال نیجریه به دنیا آمد و عالوه بر تحصیالت 
خود، دروس دینی را نیز در شمال نیجریه، در شهر کانو آموخت. وی در سفر به پاریس 
در سال ۱۳۵۷ با امام خمینی)ره( دیدار کرد و پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، 
برای تحصیل علوم دینی وارد حوزه علمیه قم شد.عباسی تأسیس مؤسسه الشهدا با 
هدف رسیدگی به فرزندان شهدا و یتیمان، تأسیس مؤسسه خیریه الزهرا)س( با هدف 
ارائه خدمات اجتماعی و عمرانی و تأســیس مرکزی با هدف ارائه خدمات درمانی و 
آموزشــی را از اقدامات شیخ زکزاکی برشــمرد و اعالم کرد: شیخ زکزاکی در مقوله 
فعالیت فرهنگِی مسالمت آمیز، ابتدا با جذب ده ها نفر کارش را آغاز کرد و این تعداد 

در دهه ۱۳۹۰ به میلیون ها نفر پیرو مکتب اهل بیت)ع( رسیده است.

 امپراتوری ظلم و ستم به دنبال خاموشی صدای مظلومان است 
وی خاطرنشــان کرد: امروز امپراتوری ظلم و ســتم با رسانه های عظیم خود سعی 
می کند تا صدای مظلومان و حامیان مظلومان را کسی نشنود، در حالی که با صبر و 
استقامت ملت شریف ایران و افرادی چون شیخ زکزاکی قدرت آن ها رو به افول است.

رئیس دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی با اشاره به اینکه دشمن می خواهد همه 
اتفاقات منطقه و کشورهای اسالمی را یک جنگ قبیله ای و اختالف مذهبی نشان 
دهد، گفت: اگر این اتفاقاتی که برای شــیخ زکزاکی و خانواده ایشان رخ داد، برای 
یک صهیونیست پیش می آمد، مستکبران گوش جهانیان را برای عدالت خواهی پر 

می کردند؛ بنابراین ما هم نباید سکوت کنیم.
آیین تجلیل از شیخ ابراهیم زکزاکی با قرائت زیارت امین اهلل و مداحی و مرثیه سرایی 

توسط حاج جعفر مالئکه و میثم مطیعی همراه بود.

در سی و هشتمین برنامه سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی
 اسناد تاریخ شفاهی 

»آیت  اهلل حاج شیخ هاشم مدرس قزوینی« رونمایی شد
آستان: سی و هشتمین برنامــه سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی صبح 
دیروز با رونمایی و معرفی اســناد تاریخ شــفاهی آیت اهلل حاج شیخ هاشم مدرس 
قزوینی در واحد بانوان کتابخانه آیت اهلل هاشــم قزوینی در مشهد برگزار شد. پروژه 
تاریخ شفاهی این عالم وارسته از اواخر بهمن سال ۱۳8۵ در دستور کار آرشیو تاریخ 
شفاهي مدیریت اسناد و مطبوعات قرار گرفته است. در این پروژه تعداد 8۵ جلسه 
مصاحبه به مدت 8۲ ساعت با ۷۳ نفر از مطلعان و شاگردان مرحوم حاج شیخ هاشم 
مدرس قزویني در خصوص زندگاني، خصوصیات اخالقي، نحوه تدریس و آرای فقهي 

انجام گرفت که تمامی مراحل آماده سازی و آرشیو آن انجام شده است.

کاشانی  مروج  محمدحسین  قدس/   
هم پیش از پیروزی انقالب اسالمی و هم 
برای وحدت دو  فراوانی  از آن، تالش  پس 
تأسیس  شد.  انجام  دانشگاه  و  حوزه  نهاد 
از  یکی  رضوی  اسالمی  علوم  دانشگاه 
مهم ترین نمادهای تبلور یافته در این زمینه 
است. این دانشگاه جزو نخستین مجموعه 
دانشگاهی و حوزوی در کشور است که پس 
سال  در  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
۱۳6۳ برای تأسیس و در سال ۱۳6۷ برای 
پذیرش دانشجو، توانست مجوزهای الزم را 
از وزارت علوم و مدیریت  به طور همزمان 
حوزه های علمیه دریافت کند. حاال پس از 
۳۵ سال که از عمر این دانشگاه می گذرد، 
چه افقی پیش روی این نماد وحدت حوزه و 

دانشگاه قرار دارد؟ 

 کادرسازی برای آستان قدس رضوی 
و نظام مقدس اسالمی 

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی مهم ترین 
رســالتی که بر دوش این دانشــگاه است را 
کادرســازی برای آســتان قــدس رضوی و 
نظام مقدس اسالمی می داند. حجت االسالم 
والمسلمین دکتر سیدحسن وحدتی شبیری 
تأکید می کند: در اســاس نامه این دانشگاه، 
به صراحــت درباره تربیــت فقیه، محقق و 
مدرس در رشته های مختلف علوم اسالمی 
به منظــور تأمین نیاز حوزه هــای علمیه و 
دانشــگاه ها، تربیت مبلغ اسالمی به منظور 
 نشــر و ترویــج فرهنگ اســالمی و معارف 
اهل بیت)ع(، تربیت قاضی و حقوقدان متعهد، 
تربیت نیروی انسانی کارآمد برای برنامه های 
توســعه و... اشاره شده است. بنابراین تربیت 
افراد پژوهشــگر و متخصص در رشته های 
مختلف علوم اسالمی، فقه و همه حوزه های 
اسالمی که هم مدرس و استاد دانشگاه باشند 
و هم قدرت پژوهشی و تحقیق داشته باشند 
و برای حوزه های علمیه فقیه و مجتهد باشند، 

مورد تأکید قرار گرفته است.

 مدعی راه اندازی همه رشته های 
علوم اسالمی نیستیم

وی در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر عدم 
گسترش رشــته های علوم اسالمی در این 

دانشگاه می گوید: این دانشگاه مدعی تأسیس 
و راه اندازی تمامی رشته های علوم اسالمی 
نیست؛ کمتر دانشگاهی هم در کشور وجود 

دارد که بتواند مدعی این موضوع باشد. 
والمسلمین وحدتی شبیری  حجت االسالم 
به راه اندازی رشته های تازه در این دانشگاه 
اشــاره می کند و می گوید: دانشــگاه علوم 
اســالمی رضوی بــه دنبال آن اســت که 
مجوزهای الزم برای راه اندازی رشــته های 
تحصیلی »تاریخ تشــیع« در مقطع دکترا، 
»فلسفه علوم اجتماعی«، »حقوق عمومی« 
و »فرهنگ و ارتباطات اســالمی« در مقطع 
کارشناسی ارشد را از وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری دریافت کند تا در صورت کسب این 
مجوزها و انجام سایر هماهنگی های الزم در 
سال تحصیلی آینده در این رشته ها، دانشجو 

برای این دانشگاه جذب شود.
این مقام مسئول تصریح می کند: این دانشگاه 
در سه ســال اخیر و با تأکید تولیت سابق 
آســتان قدس رضوی که هــم اکنون مورد 
تأکید تولیت فعلی این آســتان مبارک هم 
هست، سه رشته تحصیلی »دانش اجتماعی 
مسلمین«، »علوم اقتصادی با شاخه بانکداری 
اسالمی« و »عرفان و حکمت اسالمی« را در 
مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی کرده که در 
سال تحصیلی جاری پذیرش خواهران هم در 
این سه رشته و سایر رشته های این دانشگاه 
انجام شــده است، به گونه ای که در این سه 
رشته مذکور هم اکنون ۵۰ دانشجوی مرد و 

زن در حال تحصیل هستند.

 چرا دانشگاه های آستان قدس رضوی 
با هم ادغام نمی شوند؟

رئیس این دانشگاه در پاسخ به این پرسش 
کــه چه ضرورتــی دارد دو دانشــگاه علوم 
اســالمی رضــوی و دانشــگاه بین المللی 
امام رضا)ع( در مجموعه آستان قدس رضوی 
به طــور جداگانه فعالیــت کنند، می گوید: 
بحث وحدت حوزه و دانشــگاه با داشتن دو 
مجموعه دانشگاهی جداگانه در آستان قدس 
رضوی منافاتی ندارد؛ زیرا انگیزه ها، ماهیت 
و سیاست های تأســیس هر یک از این دو 
مجموعه با همدیگر متفاوت بوده و هر کدام 

اهداف خاص خود را دنبال می کنند. 
وی  تأکید می کند: هر وحدتی، لزوماً نیازمند 
ادغام نیست.حجت االسالم والمسلمین وحدتی 
شــبیری می گوید: اهداف و سیاست های هر 
یک از این دو دانشــگاه بــا یکدیگر متفاوت 
اســت؛ در دانشــگاه علوم اســالمی رضوی 
کــه ماهیت حــوزوی دارد، گذراندن دروس 
حوزوی در کنار دروس دانشــگاهی، الزامی 
اســت اما در دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
الزامی به ارائــه و یا گذراندن دروس حوزوی 
نیســت. این دانشیار دانشگاه یادآور می شود: 
اتفاقاً وجود دو مجموعه دانشگاهی با ماهیت 
و سیاســت های متفاوت در آســتان قدس 
رضوی دست دانشجویان برای انتخاب محل و 
چگونگی تحصیل را باز گذاشته و این موضوع 
با سیاســت های آســتان قدس رضوی برای 
جایگاه های مختلف مورد نیاز این آستان نیز 

هماهنگ است.

 چرا دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
پردیس خواهران راه اندازی شده است؟

رئیس این دانشــگاه در پاســخ به پرسش 
دیگری مبنی بر اینکه چه ضرورتی احساس 
شــد تا پردیس خواهران در دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی راه اندازی شود، می گوید: 
همان طــور که در بخش بــرادران، تربیت 

مدرس،  انســانی،  نیــروی 
مبلغ، محقــق و... مورد نظر 
این دانشگاه است، در بخش 
خواهــران هم ایــن خأل و 

کمبود احساس می شد.
وی تأکید می کند: به همین 
منظــور از ســال تحصیلی 
گذشته در مقطع دکترا پس 
از دریافت مجوزهای مربوط 
از وزارت علوم، در سه رشته 
»علــوم قرآنــی و حدیث«، 
اسالمی«  کالم  و  »فلســفه 
و »حقــوق خصوصــی« در 
مجموع ۱۵ دانشجو پذیرش 
و بــا راه انــدازی پردیــس 
خواهران هــم اکنون در این 
دانشگاه مشغول به تحصیل 

هستند.
این مقام مســئول می گوید: 
در سال تحصیلی جاری در 
مقطع کارشناســی ارشد در 
پنج رشــته »علوم قرآنی و 
کالم  و  »فلســفه  حدیث«، 

اســالمی«، »فقه و مبانی حقوق«، »ادبیات 
عرب« و »حقوق خصوصــی« هم اقدام به 
جذب دانشــجویان خواهر در این دانشگاه 

شده است.
والمسلمین وحدتی شبیری  حجت االسالم 
تأکید می کند: هدف این دانشگاه تنها ارتقای 
کمی رشته های تحصیلی دانشگاهی نیست، 
بلکــه ارتقای کیفی در راه اندازی رشــته ها 
هم مــورد توجه بوده اســت؛ ضمن اینکه 
محدودیتی برای پذیرش خواهران دانشجو 
در این دانشــگاه وجود ندارد؛ به شرطی که 
دانشجویان، چه آقا و چه خانم، حد نصاب و 
مالک های مربوط را در مصاحبه های علمی 

کسب کنند. 

رئیس دانشگاه 
علوم اسالمی 

رضوی مهم ترین 
رسالتی که بر 

دوش این دانشگاه 
است را کادرسازی 
برای آستان قدس 

رضوی و نظام 
مقدس اسالمی 

می داند

بــــــــرش

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی رسالت این مجموعه را تربیت اندیشمند اسالمی می داند 

 چقدر پســندیده، شایسته و زیباست که نماد وحدت حوزه و دانشگاه 
همه کارمندان آســتان قدس در یک حرکت 
پرشور رأس ســاعت 8 با صدای بلندگوهای 
اداره مربوط، دست بر سینه، صلوات خاصه ولی 
نعمتمان ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( 
را زمزمه کننــد. ادارات مربوط هم موظف به 

پخش صلوات اماممان باشند.
09150001519

 لطفــاً برای حفــظ حرمــت و احترام 
امام رضــا)ع(، خدمه افتخــاری به افرادی 
کــه در داخل حرم مطهر و جلو ضریح امام 
رضا)ع( و پشــت به قبر مطهر ایشان نماز 

می خوانند تذکر جدی دهند.
0912...0681

 چرا نباید برای کودکان و خردســاالن، 
خوراکی داخل حرم مطهر ببریم؟! بچه ها که 

طاقت گرسنگی را ندارند.
0913...3749

 از آســتان قدس رضوی تقاضامندیم 
برای گرامیداشــت یــاد و خاطره خدمه 
افتخاری مرحوم شده که سالیان متمادی 
در بارگاه ملکوتی امــام رضا)ع( خدمت 
کرده اند، در ســالروز درگذشــت و فوت 
آنان؛ ضمن دیدار با خانواده این عزیزان، 
آنان را به مهمانســرای حضرت رضا)ع( 

دعوت کند.
0915...1304

 چرا آســتان قدس رضوی به وضعیت 
پله برقــی موجود در میدان بیت المقدس 
)فلکه آب( بــا همکاری نهادهای ذی ربط 
ماننــد شــهرداری مشــهد رســیدگی 
نمی کند؟! این پله برقی به طور متناوب، 
خراب اســت و کار نمی کند و زائران را با 

مشکل روبه رو کرده است.
0915...8837

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 

صدای مردم 

خـــبر

/ع
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آگهی مناقصه عمومی
 )نوبت اول(

س��ازمان مدیری��ت پس��ماند ش��هرداری س��بزوار به 
اس��تناد ردیف 20511بودجه س��ال1398 در نظردارد 
عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 
مدت6 ماه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط 

واگذار نماید.
-بارگیری،انتقال و دفن روزان��ه حدود150تن زباله 
 D 8 ب��ا ماش��ین آالت)لودر،بل��دوزر  شهرس��بزوار 

وسیمی تریلر(
-مبل��غ پای��ه قرارداد2/700/000/000ریال به مدت 

شش ماه
-سپرده شرکت در مناقصه 135/000/000 ریال

-مبل��غ تضمین بص��ورت ضمانتنامه بانک��ی یا واریز 
وجه نقد به ش��ماره 100816226590 بانک شهر شعبه 

اسدآبادی سبزوار می باشد.
-مهلت مراجعه جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه 
ب��ه دبیرخان��ه س��ازمان ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز                     

سه شنبه مورخ 98/10/17می باشد.
- نشانی دستکاه مناقصه گذار :خیابان اسرارشمالی 

،ابتدای خیابان نواب جنب بانک ملت
-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود

-س��ازمان در رد ی��ا قبول یک یا تمامی پیش��نهادات 
مختار خواهد بود

پیش��نهادات واصله روز چهارشنبه تاریخ 10/18/  98 
س��اعت14  ظه��ر در محل س��ازمان مدیریت س��ازمان 
پسماند بازگش��ایی می ش��ود .متقاضیان می توانند 
جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلف��ن های 

44269344و44223166 تماس حاصل نمایند.
 مجید معنوی زاده رئیس سازمان

/ع
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
سامانه  طریق  از  را  ذیل  عمومی  های  مناقصه  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
تدارکات الکترونیکی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید.

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

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

شماره 
مبلغ برآورد به موضوع مناقصهمناقصه

ریال
شماره فراخوان

سامانه ستاد

 98/33
نوبت 
دوم

احداث باند دوم محور تربت جام-فریمان 
)باقیمانده قطعه 4( و ساماندهی و تکمیل 
علمیات راهسازی در محدوده ی روستای

مومن آباد - کته شمشیر شهرستان فریمان

120،159،434،0002098003374000076

عملیات تکمیل باقیمانده باند دوم محور98/35
78،919،645،1052098003374000077تربت جام - فریمان محدوده ی شهر نصرآباد

مزایده
دارد               نظ��ر  در  عمران��ی  معتب��ر  ش��رکت 
ماشین آالت مازاد بر نیاز خود را به شرح 
ذیل از طریق مزایده به فروش برس��اند . 
متقاضیان میتوانند جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر با ش��ماره تلفن 05136073535 
داخل��ی 117 و 118 تماس حاصل نمایند ، یا 
به آدرس : پل استقالل بین آزادی 37 و 

39 پالک 21 مراجعه نمایند .
1-وانت مزدا مدل 1384

2- وانت پیکان مدل 1386
3-وانت تویوتا مدل 1993

MSB 4- پیکور بیل مکانیکی

ع 9
81
18
36

س��ند کمپانی موتور س��یکلت پیش��رو م��دل 1393 
رن��گ مش��کی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 92457/768 
شماره موتور NEO135*59316159 و شماره شاسی 
NEO***135H9362098 ب��ه مالکی��ت احمد محمدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
11
86
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
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 برگ سبز خودرو سواری پراید GTXi رنگ خاکستری  
مدل 1383 به شماره شاسی S1412283399078 و 
ش��ماره موتور01019814 به شماره انتظامی   878 م 
26 ای��ران 74 ب��ه مالکیت احمد فهمی��ده نیا مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان��ه مس��ئول فنی مرکز جراحی گهرس��ا به 
ن��ام اینجانب دکت��ر وحید مغفرتی به ش��ماره 
160857-4 ب��ه تاری��خ 1397.07.09 مفق��ود 

گردیده و از اعتبار ساقط می باشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کلیه مدارک ، برگ سبزس��ند مالکیت وسندکمپانی 
وانت نس��ان مدل1390رن��گ آبی ش��ماره پالک 32 
شاس��ی  80028115ش  موت��ور:  ش:   48 ی   436
شایس��ته  مالکی��ت  ب��ه   :NAZDLI04TKA034848
فی��روزی کدملی 5839891746 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. /ع
98
11
85
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ب��رگ س��بز، س��ند و کلی��ه م��دارک خ��ودرو  وانت 
پی��کان م��دل 1378 رنگ س��فید به ش��ماره موتور 
11517805322 و ش��ماره شاسی 0078925141 
به ش��ماره انتظامی 973 س 12 ایران 74 به مالکیت  
مجید بیگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

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

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

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

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

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 98/10/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد – ابتدای 

خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

/ع
98
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اول ت 
وب��

ن

مزایده فروش الشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، تلیسه و گاو حذفی
جوانه پرواری و تلیسه آبستن و گوساله های نر سبک وزن 

))تاریخ مزایده  مورخ 1398/09/30 ساعت 14:00((
مبلغ تضمین ش��رکت در مزایده جهت فروش الش��ه های سرزده، حذف زنده 
اضطراری، تلیسه و گاو حذفی، جوانه پرواری و تلیسه آبستن و گوساله های 
نر س��بک وزن واحدهای مش��هد100،000،000 ریال و شهرس��تانها مبلغ 50،000،000 ریال، 
بصورت واریز وجه نقد بش��ماره حس��اب 83887459 بانک کش��اورزی شعبه مشهد بنام 

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با مؤسس��ه دامپ��روری صنعتی قدس رض��وی تماس حاصل 

فرمایید. تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

 روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

ع 9
81
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دانشگاه بین المللی
 امام رضا )ع(

در نظ��ر دارد از طریق مناقصه 
عمومی نس��بت به خرید سنگ 
نمای ساختمان در جریان ساخت 
اق��دام نمای��د. از متقاضی��ان 
دع��وت می ش��ود جهت کس��ب 
س��ایت  ب��ه  بیش��تر  اطالع��ات 

دانشگاه مراجعه نمایند.
/ع
98
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» 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- بولوار وکیل آباد – 
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آگهی مزایده 
 به اس��تناد صورتجلس��ه ش��ماره205-98/06/11 ش��ورای محترم اسالمی ش��هر بشرویه ، 

ش��هرداری درنظردارد امور نگهداری و مدیریت کش��تارگاه ش��هر را از طری��ق مزایده و برای 
مدت سه سال شمسی بصورت قرارداد اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
س��پرده ش��رکت در مزایده مبلغ24.024.000 ریال می باش��د که متقاضی بای��د مبلغ مذکور را 
بصورت ضمانت نامه بانکی یا اس��ناد خزانه یا نقدی بحس��اب 0106080430003 بانک ملی بنام 

شهرداری واریز نماید.
برندگان اول و دوم وس��وم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده آنان به ترتیب ضبط 

خواهدشد.    شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
  ازمتقاضیان دعوت می ش��ود جهت کس��ب اطالعات بیش��ترو دریافت اس��ناد ومدارك ش��رکت 
درمزای��ده ازتاری��خ98/09/26 لغای��ت 98/10/07 در س��اعت اداری ب��ه واحد خدمات ش��هری 

شهرداری مراجعه ویاباشماره تلفن  1-32787200 داخلی 108 تماس حاصل نمایند.
قیمت پایه هرماه : -/11.000.000 ریال
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روزنامـه صبـح ایـران

پیشگویی  نجومی مربوط به دوران جهل بشر است   اندیشه: تنجیم امری است که اسالم با آن درافتاد، اما قدرت و قوت آن و فشاری که از دیگر فرهنگ های هندی، ایرانی و یونانی بر فرهنگ اسالمی 
وارد شد، سبب شد تا شبه دانش احکام نجومی )تنجیم( بر مسلمانان تحمیل شود.  میرداماد دانشمند بزرگ شیعه در دوره صفوی نوشت که این قبیل احکام نجومی به هیچ روی قابل اثبات نیست. پیش از او محقق 
کرکی، رسماً در جامع المقاصد نوشت که همه این احکام نجومی کذب است و قابل اعتماد نیست. عالمه مجلسی هم بیشتر روایاتی که جواز نگارش تقویم های مزبور را توصیه می کنند، ضعیف و بی اعتبار دانسته است.

باقر ساروخانی:
»آکادمیسم« علم ما را تهدید می کند 

مهر: باقر ساروخانی، متفکر و جامعه شناس 
۸۰ ســاله و استاد پیشکســوت دانشگاه 
تهــران با حضور در بیســت و چهارمین 
از برنامه تلویزیونی »شوکران«  قســمت 
گفت: خطری که علم ما را تهدید می کند 
آکادمیسم است. یعنی دیوارهای بلندی در 
دانشگاه تولید کنیم، در حلقه های خودمان 
قرار بگیریم و با واقعیت درگیر نشویم.وی 
همچنین در پاســخ به سؤال »شما به عنوان کســی که نیم قرن روی جامعه ایران 
مطالعه علمی و عملی کرده اید، چه جامعه ای را پیش روی خودتان تصور می کنید« 
تصریح کرد: جامعه ایران در حال بیرون آمدن از خواب سنتی و آغاز تجربه دنیای 
مدرن است، بنابراین جامعه ای در حال انتقال است و مشکالت خاص خودش را دارد. 
ساروخانی ادامه داد: دو تفکر در قبال مشکالت جامعه ایرانی وجود دارد؛ یک تفکر 
ناامیدکننده اســت و تفکر دیگر ســعی می کند برای مشکالت راه حل پیدا کند و 
امیدوار باشد. اگر می بینیم که آسیب های اجتماعی باال رفته و رسانه های رسمی در 
قبال قدرت شبکه های اجتماعی ضعیف می شوند، طبیعتاً کتاب به حاشیه می رود و 
مطالعه کمتر می شود. برخی معتقدند این ذات جامعه است و راهی برای آن وجود 
ندارد، اما من با این عقیده مخالفم و معتقدم یک جامعه هوشیار باید برای مسائل 
خود راه حل پیدا کند. مثالً وقت می بینیم کتاب به حاشیه رفته است، کتاب صوتی 

را ترویج کنیم یا خود کتاب را به رسانه بیاوریم.
اســتاد دانشگاه تهران با تأکید بر سریع و عمیق بودن پاسخ های جامعه شناسان به 
مشکالت جامعه، گفت: مهجور ماندن جامعه شناسی خطر بزرگی برای جامعه است، 
یعنی جامعه ای که جامعه شناسی را نبیند یا نخواهد ببیند. جامعه بدون فرهنگ، 
جامعه طبیعی نیست. ما حتی اگر آپارتمان سازی می کنیم باید فرهنگ آن را ایجاد 

کنیم. یعنی تکنولوژی باید بتواند در مسیر فرهنگ حرکت کند.
وی گفت: باید برابری و فرصت آموزشی یکسان ایجاد کرد. جامعه ای، جامعه است که 
بتواند از همه فرصت ها استفاده و جوانانش را تربیت کند تا خدمتگزار جامعه باشند. 
جامعه ای بیدار است که قدر انسان هایش را بداند و به آن ها فرصت ارتقا و کار بدهد.

ســاروخانی با بیان اینکه ما نباید وابسته به تئوری های غرب باشیم و باید خودمان 
تئوری سازی کنیم، تأکید کرد: اگر جامعه شناسی به جامعه احساس دین نکند، حتماً 
اشتباه کرده است، بنابراین تئوری هایش هم در خأل قرار می گیرد. اما اشتباه آنجاست 
که فراورده های علمی جهان را نبیند و بخواهد در برج عاج خودش یا جامعه بسته 
خودش،  علم تولید کند. اگر در جامعه ای کتاب و کتابت، خواننده و اقبال نداشــته 
باشد، نویسنده هم نمی تواند کار برجسته تولید کند. باید روزگاری برسد که نویسنده 
با نوشتن کتابش بتواند ارتزاق و زندگی کند، این نماد توسعه است و چیزی است 
که امروز در جامعه ما مغفول مانده. آرزوی بزرگی دارم که شاید بگویید قابل تحقق 
نیست و آن اینکه هر روستا یک کتابخانه داشته باشد و حتی باالتر، هر روستایی در 

خانه اش یک کتابخانه داشته باشد.
وی به عنوان یک استاد دانشگاه گفت: دانش یعنی صبر و قناعت. باید سطح توقعمان 
را از زندگی لوکس پایین بیاوریم، باید قناعت را ارزشــمند بدانیم و توقعات مادی 
چندانی از جامعه نداشته باشیم و برسیم به جایی که بتوانیم کیفی عمل کنیم؛ اگر 

بتوانیم متعهدانه و آگاهانه عمل کنیم، جامعه خود را تصحیح می کند.
این جامعه شناس در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: باید از افراط سرمایه داری 
جلوگیری کنیم و لذت در مصرف بی رویه را جابه جا کنیم. من در یک ســخنرانی 
گفتم که کیش نباید سرزمین اشرافیت باشد، باید سرزمین مردم آزاده ایران باشد. 
اگر سراوان از من دعوت کند، آنجا هم می روم و می گویم باید سروان هم پایلوت و آباد 
شود! چرا فرزندان این سرزمین از حقوق طبیعی خودشان از جمله فرصت تحصیل 
و ارتقا باید محروم باشند؟! من نه تنها به این موضوع اعتقاد دارم بلکه تجربه زیسته 
من است، یعنی اگر دولتی نبود که از من حمایت کند، نمی توانستم تحصیالت عالیه 

داشته باشم، چون خانواده ما از بعد فرهنگی و اقتصادی خیلی ضعیف بود.
وی گفت: من بیگانه سازی از فرهنگ را خطر بزرگ می بینم؛ یعنی جوان ایرانی از 
نعمات ایران ارتزاق کند، اما هوش و هوسش آمریکا و اروپا باشد و از آن ها الگو بگیرد 

و نسبت به الگوهای ایرانی نه تنها بی تفاوت باشد، بلکه تحقیر هم بکند!

خبر

اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  وحدت   
حــوزه و دانشــگاه از آن مفاهیــم کلی و 
مورد مناقشه ای است که تا امروز به مدل 
و ساختار مشخصی نرســیده است و هر 
صاحبنظری دیدگاه خــود از وحدت را بر 
این مفهوم سوار می کند. در سالروز وحدت 
حوزه و دانشگاه با دکتر مجید کافی، استاد 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت وگو کردیم 

که در ادامه می خوانید.

 جناب کافی! تلقی و تعبیر درست
 از وحدت حوزه و دانشگاه چیست؟

یکی از آرمان های حضرت امام)ره( که هنوز 
وحدت  مســئله  نشده  میسر 
حوزه و دانشــگاه است. ریشه 
این آرمــان نیــز از تصویری 
است که در آســتانه پیروزی 
انقالب اسالمی به وجود آمده 
بــود و خیلی ها فکر می کردند 
با انقالب اســالمی، دانشگاه ها 
تعطیل خواهند شــد و همه 
مســائل کشــور به حوزه ها 
ارجاع داده خواهد شــد. این 
تلقی موجب ارائه ایده وحدت 
حــوزه و دانشــگاه از طرف 
امام شد. از طرفی جریانی از 
با چهره هایی همچون  حوزه 
شــهید مفتــح، بهشــتی و 
مطهری در اوایل دهه پنجاه 
شــکل گرفت که با دانشگاه 
و آمــوزش و پــرورش در ارتباط بودند. این 
سابقه سبب شکل گیری این ایده شد و با پیام 
حضرت امام و صحبتشان از ضرورت وحدت 
حوزه و دانشگاه این ترس و شایعه از بین رفت. 

 پیش از انقــاب به نظر بین طیف 
روشنفکران دانشگاهی و اندیشمندان 
حوزه همگرایی هایی شکل گرفت، آیا 
نمی شود آن را مصداق وحدت دانست؟

نمی شود اسم وحدت را روی آن گذاشت، 
چراکه همیشه اقلیت ها در برابر اکثریت ها 

راحت تر با هم ارتبــاط گرفته و همکاری 
داشــته اند. آن زمــان هم طــالب و هم 
روشنفکران ما مخالف نظام حاکم بودند و 
این موجب همکاری بین این دو شده بود. 
من اعتقاد دارم منظور امام چیزی فراتر از 

این موضوع بوده است. 

 یعنی امام دنبال جنبش نرم افزاری 
برای تمدن سازی بودند؟

بله! امام انقالب و نظام جهانی را می دیدند 
و می دانستند که ایران باید رسالت بزرگی 
در ســطح جهان داشته باشد و این تحول 
علمی و معرفتی با وحدت حوزه و دانشگاه 

امکان پذیر است.

 با تفاوت های معرفت شناسی حوزه 
و دانشگاه چگونه وحدت میسر است؟

اآلن خیلی از طالب جوان آمده اند که هم 
دانش آموخته حوزه و هم دانشگاه هستند. 
این ها خود در ایــن راه قدم برمی دارند اما 
نباید این را مصداق وحدت حوزه و دانشگاه 
در نظر گرفت. شــهید بهشتی در مبحث 
تحصیالت کالســیک ورود کردند ولی در 
حوزه معارف بود و شهید باهنر و مفتح نیز 
به حوزه تعلیم و تربیت پاگذاشته بودند ولی 
منظور من کسانی هستند که برای مثال 
تا مقطع دکترا در یک رشته علوم انسانی، 
فنی یا پزشکی تحصیل کرده اند و تعالیم 
حوزه ای هم دیده و توان استفاده از منابع 

دینی را دارند، این افراد به راحتی می توانند 
به تولیدات ترکیبی آمیخته یا میان رشته ای 
دست بزنند. چنین چیزی را در آثار شهید 
بهشتی یا مطهری نمی بینیم و باید در دو 

دهه گذشته به دنبال آن باشیم.

 آیا هدف امام دچار نشدن حوزه به 
سرنوشت کلیسا  بود؟

در کل سکوالریسم یعنی جدایی کلیسا از 
نظام قدرت که یکی از مؤلفه های آن دانشگاه 
است. برخی همین حرف را گفتند که هدف 
امام این بود که ما به سرنوشت کلیسا دچار 
نشــویم و یک وحدتی با امتــزاج این دو با 

یکدیگر تحقق یابد.

 علم دینی با ایــن روش به نتیجه 
می رسد؟

هیــچ علمی خلق الســاعه نیســت. علم 
لحظه ای نیست یعنی برای تولید علم نیاز 
به زمینه های مختلف داریم که باید حاصل 
بشوند. علم براســاس نیازهای انسانی و در 
بســتر تاریخ شکل می گیرد. در اول انقالب 
بحث این بود که این علومی که وارد شدند 
فارغ از ســازگاری  با فرهنگ ما، آیا کاربرد 
دارند یا خیر؟ خیلی ها به این رســیدند که 
باید علم را بومی کننــد و عده ای در ادامه 
گفتند این کارآمد نیســت چراکه یکی از 
بخش هــای مهم بــوم ما دین اســت. این 
بحث در حد فرمایش بــود ولی وقتی وارد 

میدان تولید بشــویم می فهمیم اول اینکه 
این مــورد زمانبر اســت و دوم مقدمات و 
تمهیداتی نیاز دارد که اگر شکل نگیرد، به 
نتیجه نخواهیم رسید. یکی از این تمهیدات 
خودباوری است یعنی باید باور کنیم که ما 
نیازمند به این علم هستیم. اگر خودباوری 
در جامعه وجود نداشته باشد، ده ها سازمان 
را هم اگر شــکل دهیم این موضوع محقق 
نخواهد شد. مثالً تا فرهنگ استفاده از تولید 
داخلی وجود نداشته باشد و شما بازار را از 
تولیدات داخلی پر کنید، فایده ندارد و مردم 
استقبال نخواهند کرد.در بحث تئوریک نیز 
همین طور است یعنی یک نظریه به خوبی 
پدیده هــا را تحلیل می کند و به جواب های 
روشن می رسد ولی نظریه داخلی توانمندی 
تحلیل را ندارد، بدیهی اســت که دانشمند 
ما به ســمت تئوری داخلی نخواهد رفت. 

 چه راه حلی سازوکارهای وحدت 
حوزه و دانشــگاه را وحدت خواهد 

بخشید؟
باید تمهیدات ایجاد شــود و دولت از این 
افراد حمایت کند. باید گروهی تأمین باشند 
تا فرصت و فراغت فکر کردن در این مورد 
وجود داشته باشد. اکنون رساله و مقاالت 
بسیاری نوشته می شود ولی ناظر به واقعیت 

انضمامی نیست و همه انتزاعی هستند.  

 چگونــه می توان بــه این فرایند 
سرعت بخشید؟

مــا اآلن یــک دوره گذار داریــم. هر چند 
تولیدات علمی در 3۰ سال پیش با اکنون 
قابل مقایسه نیســت ولی ما درحال حاضر 
دانشگاهی که صرفاً به دنبال حل مسئله با 
تئوری های بومی باشد را نداریم. اروپایی ها 
و آمریکایی ها برای این موضوعات دانشگاه 
دارند یعنی دانشگاهی که تالش کند صرفاً 
بــا تئوری های بومی کار کنــد و حتی اگر 
شده با یک رشته شروع کند. بنابراین ما نیز 
می توانیــم با این مدل به دنبال تحقق علم 

دینی و نظریات بومی برویم.

گفت وگو با دکتر مجید کافی، استاد جامعه شناسی در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه

تمدن سازی درافق وحدت حوزه و دانشگاه محقق می شود
 وحدت کدام حوزه 

با کدام دانشگاه؟
هرچند پیام حضرت امام)ره( شایعه تعطیلی 
دانشگاه پس از انقالب را از میان برد، ولی ایده 
وحدت حوزه و دانشــگاه هنوز که هنوز است 
به نقطه مطلوب نرسیده است. ایده ای که در 
طی زمان با دو مشکل مواجه شد. مشکل اول 
اینکه تصویر روشــنی از این وحدت حاصل 
نشد و هرکس به زعم خودش این وحدت را 
معنا کرد. از وحدت های سیاسی اجتماعی و 
عملی گرفته تا وحدت های علمی و اخالقی و 
کاربردی و حتی ساختاری. یعنی تلقی برخی 
حتی این شد که باید این دو با همدیگر ساختار 
جدیدی را شکل بدهند. بنابراین نه تنها تصویر 
روشنی از این ایده شکل نگرفت بلکه برخی 
حتی در نگاه فلسفی وحدت را میسر ندانسته 
و از اتحاد سخن گفتند. مشکل بعدی به موانع 
تحقق این ایده برمی گردد و مانع اصلی نیز به 
نظر به تفاوت های این دو با یکدیگر است. نکته 
بعدی که هیچ گاه مشخص نشد عدم تبیین 
این بود که منظورمان از وحدت، وحدت کدام 
حوزه با کدام دانشگاه است؟ یعنی طیف های 
مختلف و اشکال متفاوتی از حوزه و دانشگاه ها 
هم اکنون در کشــور وجود دارد و شیوه های 
مدیریت و رویکردهای آن ها با یکدیگر متفاوت 
اســت. یک بحث نیز وجود دارد که وحدت و 
همکاری یک سازمان سنتی با یک جامعه با 
چه مدل و راهکاری میسر است. در کنار این 
موانع باید اعتراف کرد که در همه این سال ها، 
اراده جمعــی در حوزه و دانشــگاه برای این 
وحدت شکل نگرفته است. یعنی اولین مؤلفه 
الزم برای وحدت حوزه و دانشگاه شکل گیری 
ایــن اراده در دو طرف این جریان اســت. از 
دیگــر موضوعات وحدت حوزه و دانشــگاه، 
وحدت عینی اســت یعنی دیدگاه های حوزه 
و دانشگاهیان در قالب میان رشته یا فرارشته 
ترکیب بشود. این بُعد وحدت حوزه و دانشگاه 
با شکل گیری پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه تا 
حدودی محقق شــده ولی شــاید بتوان این 
ادعــا را کرد که تنها جنبه ای از وحدت حوزه 
و دانشگاه که در آن جهت گام برداشته شده، 

وحدت علمی بوده است.

 تا فرهنگ استفاده 
از تولید داخلی وجود 
نداشته باشداگر شما 
بازار را ازتولیدات 
داخلی هم پر کنید، 
مردم استقبال 
نخواهند کرد

بــــــــرش

یادداشت

دکتر مجید کافی

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

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی 
)مناقصه شماره  98/400( نوبت اول               شماره مجوز: 1398.5776

ـ موضوع مناقصه: خرید ایستگاه اندازه گیری
2ـ نــام و نشــانی دســتگاه مناقصه گــزار: شــركت گاز اســتان خراســان شــمالی بــه نشــانی بجنــورد- خیابــان طالقانــی شــرقی-                                                              

نبش خیابان دهخدا - كد پستی94156-75949
3ـ نحــوه دریافــت اســناد ارزیابی و مهلــت ارائه مــدارك : از كلیــه تولیدكنندگان/تأمیــن كننــدگان كاال )دارای گواهینامه مورد تأیید شــركت ملی گاز                      
VENDOR LIST( دعوت به عمل می آید ضمن اعالم آمادگی كتبی، جهت تشكیل/تكمیل پرونده براساس جداول ارزیابی كیفی مندرج در پایگاه اطالع رسانی 
مناقصات به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir و ســایت شــركت گاز استان خراسان شمالی به آدرس اینترنتی www.nigc-nkgc.ir، حداكثر تا تاریخ 
1398/10/14 به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا از طریق پســت پیشــتاز مدارك خود را ارســال نمایند. الزم به توضیح اینكه شــركت های دارای هیئت 

مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
4- نوع و میزان تضمین شــركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق با بند الف ماده 5 آئین نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ:250/000/000 )دویســت و پنجاه 

میلیون( ریال می باشد. ضمنًا میزان نهایی تضمین براساس برآورد قطعی در اسناد مناقصه قید می گردد.
5- مبلغ برآورد اولیه: 5/000/000/000 )پنج میلیارد( ریال می باشد. )برآورد تقریبی است و برآورد قطعی در اسناد مناقصه اعالم می گردد.(

6-نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه در تاریخ 1398/10/22 به مناقصه گرانی كه حداقل امتیاز ارزیابی كیفی را كسب نموده باشند تحویل 
می گردد.

شماره مركز تلفن: كد شهری )058(  32403333-9
تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاكس امور قراردادها: 32403342

كد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 3222728
 روابط عمومی شركت گاز استان خراسان شمالی
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98
11
88
4

شناسه آگهی: 698071

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی 
)مناقصه شماره  98/394 و 98/395( نوبت اول               شماره مجوز: 1398.5779

1ـ موضوع مناقصه: الف- انجام خدمات امداد، گازبانی، تعمیرات ابزار دقیق، قرائت كنتور و توزیع صورتحساب شهرستان بجنورد به مدت دو سال )98/394(
ب- انجام خدمات امداد، گازبانی، تعمیرات ابزار دقیق، قرائت كنتور و توزیع صورتحساب شهرستان اسفراین به مدت دو سال )98/395(
2ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز خراسان شمالی به آدرس بجنورد- خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- كد پستی 94156-75949

3ـ نحــوه دریافت اســناد ارزیابــی و مهلت ارائه مــدارك: از پیمانكاران واجد شــرایط )دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری تأسیســات و تجهیزات یا نفــت و گاز، توانایی مالی، 
ظرفیت آزاد كاری، تخصص و ســابقه كاری مرتبط( دعوت به عمل می آید ضمن ثبت نام در ســامانه تداركات الكترونیكی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir و دریافت 
گواهی امضای الكترونیكی )درصورت عدم عضویت قبلی( جهت شــركت در مناقصه از طریق ســامانه ســتاد اقدام نمایند. الزم اســت كلیه مدارك خواسته شده براساس جداول 
ارزیابی كیفی كه در ســامانه تداركات الكترونیكی دولت )ســتاد( www.setadiran.ir، پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir و سایت شركت گاز خراسان شمالی                     
www. nigc-nkgc.ir، درج گردیده را تكمیل و حداكثر تا تاریخ 1398/10/19 از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند. بدیهی است بارگذاری )آپلود( و ارسال مدارک مذكور صرفًا 
پس از دریافت )دانلود( جداول ارزیابی كیفی از سامانه ستاد امكان پذیر می باشد. الزم به توضیح اینكه شركت های دارای هیئت مدیره مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت 
همزمــان در ایــن مناقصه نخواهند بود. همچنین در صورت برنده شــدن هریک از مناقصه گران در یكی از مناقصات مذكور، قیمت پیشــنهادی وی در مناقصه بعدی بازگشــایی 

نخواهد گردید.
ــ/4/688/000/000 ریال               4- نــوع و میــزان تضمین شــركت در فرآیند ارجــاع كار: مطابق با بند الف ماده 6 آئین نامــه تضمین معامالت دولتی جهت مناقصه )الف( به مبلــغ:ـ 
)چهار میلیارد و ششــصد و هشــتاد و هشــت میلیون ریال( و مناقصه )ب( به مبلغ ـــ/3/292/000/000 ریال )سه میلیارد و دویست و نود و دو میلیون ریال( می باشد. ضمنًا 

مبالغ اعالمی تقریبی بوده و میزان نهایی تضامین براساس برآورد اولیه در اسناد مناقصه قید می گردد. 
ــ/66/200/000/000 ریال )شــصت و شش میلیارد و  ــ/136/000/000/000 ریال )یكصد و ســی و شــش میلیارد ریال( و مناقصه )ب(ـ  5- مبلغ برآورد اولیه: مناقصه )الف(،ـ 

دویست میلیون ریال( می باشد. ضمنًا مبالغ اعالمی تقریبی بوده و برآورد اولیه دقیق در اسناد مناقصه قید می گردد.
6- نحوه و زمان توزیع اســناد مناقصه: اســناد مناقصه حداكثر تا تاریخ 1398/11/02 به مناقصه گرانی كه حداقل امتیاز ارزیابی كیفی را كســب نموده باشند، از طریق سامانه 

تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( ارسال می گردد.  شماره مركز تلفن: كد شهری )058(  32403333-9
تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاكس امور قراردادها: 32403342

كد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: الف- 3222726    ب- 3222722
 روابط عمومی شركت گاز استان خراسان شمالی
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» فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای  باارزیابی كیفی«     نوبت اول
اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان شمالی درنظر دارد، مناقصه عمومی پروژه های عمرانی ذیل رااز طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید.                          

برآورد براساس فهارس بها مدت پیماننوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
توضیحاتزمان بازگشایی اسناد مناقصهتضمین ارجاع کار)ریال(1398)ریال(

تکمیل آموزشگاه شهدای 
تکمیل ساختمان آموزشی-احداث سرویس بهداشتی-احداث آبخوری-اجرای محوطه شهر  اسفراینبانک ملی 

سازی-اجرای دیوارکشی آجری دورونما-اجرای دیوارکشی آجری یک رونما
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98/10/17 ساعت 
ارزیابی کیفی دارد9صبح

تکمیل آموزشگاه شهید 
عباسی

روستای فرطان 
شهرستان اسفراین

تکمیل ساختمان آموزشی-احداث سرویس بهداشتی- اجرای محوطه سازی-
98/10/17 ساعت 49/097/379/523454/868/977ماهاجرای دیوارکشی آجری دورونما

ارزیابی کیفی دارد10 صبح

98/10/17 ساعت34/869/877/343243/493/868ماهاحداث ساختمان آموزشیشهر گرمهاحداث آموزشگاه حجاب
ارزیابی کیفی دارد11 ظهر

تکمیل آموزشگاه شش کالسه 
روستای کالته 
کاریزشهرستان 

رازوجرگالن

 تکمیل ساختمان آموزشی-اجرای محوطه سازی-اجرای دیوارکشی سنگی فنسی
44/510/381/240225/519/062 ماهبه ارتفاع 1.2-تکمیل دیوارکشی سنگی فنسی به ارتفاع 2.2

98/10/18 ساعت 
ارزیابی کیفی دارد9صبح

اجرای دیوارکشی ومحوطه 
سازی آموزشگاه  

روستای قزل 
شهرستان 

رازوجرگالن 

 اجرای محوطه سازی –تکمیل دیوارکشی حائل-احداث دیوارکشی حائل- اجرای
22/914/376/225145/718/812ماهدیوارکشی سنگی فنسی دورونما-اجرای دیوارکشی سنگی آجری

98/10/18 ساعت
ارزیابی کیفی دارد10صبح

-داشتن گواهی صالحیت حداقل با پایه 5وبا تاریخ معتبر در رشته ابنیه الزامی می باشد.
-كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران وبازگشــایی پاكتها ،از طریق درگاه ســامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد(به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شــد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذكور ودریافت گواهی 

امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
-تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه:تاریخ 98/09/26می باشــد-مهلت زمان دریافت اســناد مناقصه از سایت:ساعت 9صبح روز سه شــنبه موررخه98/09/26لغایت مورخه 98/09/28روز پنجشنبه ساعت 9صبح-مهلت ارائه پیشنهاد:ساعت 9صبح روزشــنبه مورخ 98/10/14-زمان بازگشایی پاكت ها:از ساعت 9صبح روز 

سه شنبه مورخ 98/10/17لغایت اتمام بازگشایی پاكات
-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه )ارائه پاكت الف وارزیابی كیفی(:

آدرس:بجنورد خیابان شهید امامی انتهای امیریه شمالی جنب دبیرستان همت كدپستی اداره 9415939381وتلفن:058-32222625
 IR 880100004079030607940314  تضمین شركت درمناقصه)ارجاع كار( : ضمانت نامه های معتبرمورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 وموردقبول كارفرمابه مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا  واریز نقدی به حساب شماره شبا-

به نام وجوه تمركز سپرده تملک اداره كل نوسازی مدارس خزاسان شمالی نزد بانک مركزی. 
شناسه آگهی : 698694روابط عمومی اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان شمالی



w w w . q u d s o n l i n e . i r
چهارشنبه 27 آذر  1398  21 ربیع الثانی 1441 18 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9137

روزنامـه صبـح ایـران

 وحدت حوزه و دانشگاه الزمه دستیابی به مرجعیت علمی است   رسا: حجت االسالم مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حوزه و دانشگاه را دو بال و نهاد علمی کشور 
معرفی کرد و گفت: یکی از این دو نهاد تبیین، تحقیق و پژوهش و ترویج معارف دینی را برعهده دارد و دیگری  در حل مشکالت تخصصی جامعه در بخش های مختلف اجتماع ایفای نقش می کند. اگر بین حوزه و دانشگاه 

هم افزایی وجود نداشته باشد و یا این دو نهاد علمی به اهداف مورد نظر توجه نکنند و در مقابل یکدیگر مقاومت نشان دهند عمالً نمی توانند به نتایج مطلوب علمی دست یابند.

گزیده ای از سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی در دانشکده الهیات 
دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه

 حوزه و دانشگاه وسیله
 دفاع از عدالت و فضیلت  هستند

روز وحدت حوزه و دانشگاه، سمبل 
یک حرکت فرهنگی و یک نهضت 
تاریخی برای رشد و بالندگی حوزه 
و دانشــگاه و در نتیجه کشور است 
و بــا عملی شــدِن آن کلید تمدن 
جدید اسالمی زده خواهد شد. اگر 
انقالبیون و متدینین دانشگاه و حوزه 
که هر دو در اقلیت بودند با هم گره 

نمی خوردند و جلســات همفکری آنان پیش از انقالب تشکیل نمی شد، امکان 
نداشــت انقالب اسالمی به پیروزی برسد؛ چون توده های عظیم جوانان را این ها 
آموزش دادند و تربیت کردند که چگونه بیندیشند و چگونه در توفان اندیشه های 
مختلف راه سالمت را بپیمایند. 40 سال پس از پیروزی انقالب، حرف هایی که 
در آغاز انقالب توسط نیروهای انقالبی حوزه و دانشگاه گفته می شد هنوز غریب 

است.
وقتی از سکوالر بودن حوزه و دانشگاه صحبت می کنیم، منظور دانشگاهی است 
که به همه چیز از موضع غیردینی و علمی نگاه می کند و معتقد است نباید برای 
علوم انســانی و اجتماعی مبنا و غایت دینی قائل شد و منظور از حوزه سکوالر 
هم حوزه ای است که از موضع دین نگاه می کند اما نه به انسان معاصر و به عالَم 
و جهاِن حاضر، بلکه تا نوک دماغش را بیشــتر نمی بیند و به چیزی غیر از دین 
کاری ندارد؛ نه مسائل اجتماعی، نه سیاست و نه چیز دیگر. حوزه سکوالر دین را 
محدود به مسائل فردی و عبادی می کند و حداکثر دادِن جواب های تکراری و نه 
چندان عمیق به شبهه های کالمی. در حوزه جریان هایی نه چندان ضعیف وجود 
دارند که حوزه دین را از اقتصاد و تعلیم و تربیت و سیاست و رسانه و روان شناسی 
و... تفکیــک می کنند؛ این گروه کم کم به جایی می رســند که به جای دفاع از 
دین، از شخص خودشان و همفکرهایشــان دفاع می کنند؛ بنابراین اگر به خدا 
و دین توهینی شود سکوت و تحمل می کنند ولی اگر در مورد خودشان نقدی 
صورت بگیرد فریاد وا اســالما سر می دهند. در دانشگاه هم همین قشر سکوالر 
به جای دفاع از علم، بیشــتر از خودشان دفاع می کنند. حوزه و دانشگاه سکوالر 
نگران عدالت نیست؛ نگران فاصله طبقاتی نیست؛ نگران صدمه خوردن ارزش های 
اخالقی در خانواده نیست و بیشتر از همه این ها نگران خودش است. به قول امام 
اگر دانشگاه و فیضیه درست کار نکنند، یا منزوی می شوند یا در خدمت دشمن 
قرار می گیرند. امام، شقاوت و ســعادت یک جامعه را محصول حوزه و دانشگاه 
می دانند. اگر مردم شــهری خرابند حتماً آخوند خوبی ندارند و اگر مدیریت در 

جایی اشکال دارد دانشگاهی هایش مشکل دارند.
وحدت حوزه و دانشگاه به این معنا نیست که اختالف سلیقه وجود نداشته باشد یا 
نقد نباشد، بلکه در عین اختالف سلیقه باید همدیگر را تحمل کنیم و نقد با رعایت 
اخالق داشته باشیم؛ وحدت یعنی مشترکاتمان را فراموش نکنیم و هدف واحد 
را در نظر داشــته باشیم؛ باید حوزه و دانشگاه به ضرورت وحدت ایمان بیاورند؛ 
به یکی بودن هدف که پیشرفت و رشد کشور، عدم تحقیر مردم و عزت اسالم و 

مسلمین و عقب زدن دشمنان است، اعتقاد پیدا کنند.
 بایــد وحدت اخالقی پیدا کنیم و با برادری امکاناِت حکومت را در حوزه دین و 
عدالت به کار بیندازیم. شیعه یک مذهب عقلیه و عدلیه است؛ در اصول عقل محور 
و در فروع یعنی در نظام ســازی و مناسبات انسانی و تقسیم منافع، عدل محور 
است. توحید باید مبنای وحدت ما باشد؛ وقتی توحید باشد وحدت خودبه خود 
می آید؛ بنابراین تنها صحبت از وحدت حوزه و دانشــگاه نیست بلکه صحبت از 
وحدت همه عالم اســت و صدور انقالب هم به همین وحدت برمی گردد، یعنی 
دفاع از مظلوم در سراسر جهان و اینکه هیچ اقلیتی به هیچ اکثریتی ظلم نکند 
و هیچ کس بی خانمان نباشــد. کل نظام جمهوری اسالمی، حوزه ها و دانشگاه ها 
وسیله هستند و آن چیزی که هدف است، توحید، ساختن تمدن اسالمی و دفاع 

از حقیقت عدالت و فضیلت است.

گفتار

خبر

 معارف/ نقوی، فاطمی نژاد  بیســت و 
هفتم آذرماه که به بهانه ترور و شــهادت 
آیــت اهلل دکتر محمد مفتــح، روز وحدت 
حوزه و دانشــگاه نام گرفت، فرصتی شد 
تا با حجت االســالم دکتر علــی نعمتی، 
دانش آموخته رشــته اقتصاد و پژوهشگر 

اقتصاداسالمی به گفت وگو بنشینیم.
 وی کــه هم اکنون در هیئت اندیشــه ورز 
اقتصــاد و الگــوی پیشــرفت اســالمی 
حوزه علمیه خراسان مشغول فعالیت است، 
حوزه های علمیه را بازمانده نظام آموزشی 
تمدن پیشین اسالمی می داند که با ورود 
دانش مدرن غربی، تعلیم و تعلم علومی غیر 
از علوم دینی در آن پایان یافته؛ سنت های 
کارآمدی که به نظر او با شیوه مدرن وارداتی 

دچار التقاط و بعضاً الگوهای غلط شد.

 جنــاب نعمتی! وحــدت حوزه و 
دانشــگاه در این چهار دهه چقدر به 
کرده  حرکت  مطلوب  مدل  ســمت 

است؟ 
هنوز مــا در این موضوع دچــار ابهامات 
عمیقی هستیم و متأسفانه پیشرفت قابل 
قبولی نداشته ایم. علت این قضیه نیز به این 
بر می گردد که ماهیت حوزه و دانشــگاه به 
درستی شناخته نشده است. حوزه های ما 
باقیمانده نهاد آموزش سنتی ما هستند که 
به تدریج با ورود دانشگاه ها به کشور، تعلیم 
و تعلم علوم غیردینی در حوزه ها به حاشیه 
رفت و کم کم حذف شد و در حوزه ها فقط 
علوم دینی باقی مانــد. علوم جدید غربی 
توانســتند نظیرهای اســالمی خود را با 
تأسیس نهاد دانشگاه از میدان بیرون کنند. 

 چه ویژگی هایی در نهاد سنتی حوزه 
بود که با ورود دانشگاه کمرنگ شد؟

همان طور که گفتم در بعد محتوا آن اتفاق 
و به حاشیه رفتن علوم غیردینی در حوزه 
را شــاهد بودیم، اما در بُعد نظام آموزشی 
سنتی، سیستم سنتی حوزه ویژگی هایی 
داشت که باید تحوالت قالب و فرم آموزشی 
را نیز به تبع این تغییرات مورد بحث قرار 

داد. یکی از این ویژگی های منحصر به فرد 
حوزه این بود که شــما در انتخاب استاد و 
متن درسی اختیار کامل داشتید و با سرعت 

دلخواه خود جلو می رفتید.
 ضمن اینکه اســتاد نیز آزادی تدریس و 
تشکیل حلقه درسی داشــت. بسیاری از 
آزادی ها در نظام آموزشــی ســنتی ما در 
حوزه های علمیه وجود داشته که متأسفانه 
تحت تأثیر سیاست های نادرست در حال از 

بین رفتن است. 

 یعنی بایــد در فــرم و محتوای 
دانشگاه  و  حوزه  وحدت  به  آموزشی 

فکر کرد؟ 
بله! ما اگــر بخواهیم به وحــدت حوزه و 
دانشگاه فکر کنیم باید از یک طرف وحدت 
محتوایی و از طرف دیگر شیوه ها در تعلیم 
و تعلم را در نظر بیاوریم. وحدت در محتوا 
طبیعتاً وظیفه اش این اســت که در عرصه  
علم دینی ورود کنیم که کارهای بســیار 
عمیقی می طلبد و زمانبر اســت. در بحث 
فرم آموزشی نیز ضربه ای که امروز به جامعه 
وارد می شود از طرف ناکارآمدی شیوه های 

آموزش و پژوهش است.

 آیا هــدف امــام)ره( از طرح این 
موضوع خطری بود که ایشان از سوی 

سکوالریسم احساس می کردند؟

دغدغه حضــرت امام)ره( ایــن بود که ما 
تربیت شدگان سکوالری نداشته باشیم که 
از حوزه و دانشگاه بیرون بیایند. البته هنوز 
بخشی از ادبیات نخبگانی در مورد وحدت 
حوزه و دانشگاه ناظر به امکان یا عدم امکان 
وحدت حوزه و دانشگاه است که به نظرم ما 
باید از این بحث ها عبور کنیم. مسئله ما در 
این مقطع انقالب باید مسئله ساختن دولت 
اســالمی و الگوهای اداره جامعه مبتنی بر 
دین باشد؛ چیزی که الگوی اسالمی ایرانی 
پیشــرفت نیز براســاس آن شکل گرفت. 
اگر ما به علوم انسانی اســالمی دست پیدا 
کنیم قطعاً بخش زیــادی از وحدت حوزه 

و دانشگاه در بعد محتوا حل خواهد شد. 

 چه موانعی در این مســیر بر سر 
این  از درک ضرورت  راه وحدت جدا 

موضوع وجود دارد؟
آسیبی که در این مسیر موجب کندی ما 
شده ســنگالخ های پژوهشی بوده که نیرو 
و توانمندی علمی ما را درگیر کرده است. 
یعنی بیراهه هایی که در راه دســتیابی به 
علوم انسانی اسالمی گروه های متعددی از 
حوزه و دانشگاه وارد آن شدند و حتی چند 
دهه کار کردند ولی چــون انتخاب روش 
صحیح نبود به نتیجه نرســید. یکی از این 
بیراهه ها الگوی استخراج علوم دینی صرفاً 
از دل روایات و آیات بوده اســت. یکی دیگر 

از ســنگالخ های پژوهشــی، تصور علوم  
انسانی اســالمی با یک فرایند گام به گام 
و مبناگرایانه از فلســفه و حکمت اسالمی 
بود. همان رویکردی که برخی از دوستان 
درصدد استخراج مبانی ارزش شناختی از 
مبدأ حکمت متعالیه بودند و سعی داشتند از 
این طریق به فلسفه های مضاف برسند و از 
آن به علوم انسانی اسالمی برسند؛ مسیری 

که هنوز منتج به نتیجه نشده است.

 شما راهکار وحدت را رفتن 
به ســمت تولید علم دینی 
دانستید؛ آیا چنین دغدغه ای 
اصالً در دانشگاهیان ما وجود 

دارد؟
بله، وقتی استادان دانشگاه انگیزه 
اســالمی کردن علوم را نداشته 

باشند طبیعی است حوزه 
باید به این مســئله ورود 
انسانی  کند، چرا که علوم 
و دانشــگاهی موجــود به 
هیچ وجه اسالمی نیست و 
توان رساندن ما را به الگوی 
اسالمی پیشــرفت  ندارند.

شــما  نظــر  بــه   
و  مضاف  فلســفه های 
آیات  بــه  مطلق  نگاه 
نمی توانند  روایــات  و 
راه حل  باشند؛  اثربخش 
پیشنهادی شما چیست؟

راه درست این است که از یک طرف محقق 
و اندیشمند به مبانی اسالمی مطلع باشد و 
توان نظریه پردازی اسالمی داشته باشد و از 
سویی دیگر نسبت به عرصه تخصصی در 
علوم انسانی در دانشگاه اشراف داشته باشد. 
چنین فردی باید  فرایند اسالمی سازی آن 
علم را از عینیت ها و از مسائل شروع کند. 
راه این اســت که این دو مسیر با همدیگر 
دنبال شــوند  و با غور کردن در مســائل، 
ضمیر آن ها را جذب کرده و در دل مبانی 

اسالمی بچینیم.

حجت االسالم دکتر علی نعمتی در گفت وگو با قدس:

وحدت حوزه و دانشگاه ازر هگذر تولید علم دینی

مسئله ما در این 
مقطع از انقالب 

باید ساختن دولت  
 اسالمی و الگوهای 
اداره جامعه مبتنی 

بر دین باشد؛ چیزی 
که الگوی اسالمی 

ایرانی پیشرفت نیز 
براساس آن شکل 

گرفت

بــــــرش

نشست علمی کتابخانه های 
دیجیتالی علوم اسالمی 

برگزار می شود
»کتابخانه های  علمــی  نشســت  معارف: 
دیجیتالی علوم اسالمی: توسعه همکاری ها 
و چشــم انداز آینــده« بــه همــت دفتــر 
تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم )شعبه 
خراسان رضوی( با حضور دکتر سیدمهدی 
طاهری، رئیس کتابخانه مرکزی و اســناد 
دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار می شود. این 
نشست چهارشنبه 4 دی ماه ۱۳۹۸ از ساعت 
۹ تا ۱۱ صبح در دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه قم )شعبه خراسان رضوی( به نشانی 
»مشــهد، خیابان آیــت اهلل خزعلی، نبش 

خیابان آیت اهلل طبسی« برگزار خواهد شد.

انتشار کتاب »بافتارهای 
خیزش علمی شیعه در 

سده های چهارم و پنجم ه .ق«
معارف: کتــاب »بافتارهای خیزش علمی 
شیعه در ســده های چهارم و پنجم ه .ق با 
تأکید بر آثار شیخ مفید)ره(« نوشته محمد 
باغســتانی کوزه گر توسط پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســالمی به چاپ رسید. در این 
کتاب با مفروض انگاشــتن خیزش علمی 
شیعی در عصر شــکوفایی تمدن اسالمی 
)ســده های چهارم وپنجم ه .ق( به استناد 
شــواهد تاریخی، کوشش شده تا با بررسی 
و تحلیل زمینه های بافتاری درونی )اقلیت 
شیعه( و بیرونی )اکثریت اهل سنت( مؤثر بر 
این خیزش علمی و ارائه مستند جلوه ها و 
مظاهر آن، شیخ مفید )4۱۳-۳۳6ه.ق( به 
دالیلی چون برخورداری از پرورش در فضای 
فکــری همزمان در جامعه اقلیت شــیعی 
و اکثریت اهل ســنت و نیز دســتاوردهای 
گسترده علمی )تدوین ۲00 رساله و کتاب 
در چهار دانش مهم دینی آن روزگار یعنی 
کالم و فقه و اصول فقــه و تاریخ و ابداع و 
نوآوری های گوناگون در هریک از آن ها و نیز 
سازماندهی مکتب اجتهادی شیعی و تبدیل 
آن به یک جریان پیوسته تاریخی که تاکنون 
ادامه یافتــه ( به عنوان نماد خیزش علمی 

شیعه معرفی شود.

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

      صفحه 5

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860308001003435 � 1398/09/24 
هیئ��ت اول/دوم موضوع قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت مل��ک بیرجندتصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی 
آق��ای خ��داداد اعیانی بجد  فرزند حجی بش��ماره شناس��نامه 
1246 صادره از بیرجند و ش��ماره 0650643178  نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه باغ به مساحت 859/9 بپالک 496 فرعی 
از 433 � اصل��ی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت اقای رمضان 
دش��تی   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوب��ت ب��ه فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگه��ی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به 
مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/27          آ-9811776

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/14
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

 تاسیس موسسه غیر تجاری حامیان حقوق شهروندی خراسان رضوی
 درتاریخ 1398,07,17 به شماره ثبت 6617 به شناسه ملی 14008680380    

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : به استناد نامه شماره 38,22,17873 
مورخ 1397,06,10 اس��تانداری خراس��ان رضوی کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی و داوطلبانه و عام المنفعه بوده 
و در موض��وع اجتماعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اس��المی ایران و این اساس��نامه فعالی��ت خواهد نمود.در صورت لزوم پس از 
اخ��ذ مجوزه��ای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباش��د. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله سازمان آب ، کوچه مالک اشتر 7 ، کوچه هجرت 5 ، پالک 0 ، 
طبقه اول کدپستی 9185878135 سرمایه شخصیت حقوقی : 16,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای محمد افضل 
آقائی نائینی به ش��ماره ملی 0921353669 دارنده 2,000,000 ریال س��هم الشرکه آقای س��ید حمید هروی به شماره ملی 0921430825 دارنده 
2,000,000 ریال س��هم الش��رکه آقای سید محمد ناصر تفتی به ش��ماره ملی 0931456991 دارنده 2,000,000 ریال سهم الشرکه آقای سید مجتبی 
هروی به شماره ملی 0934451850 دارنده 2,000,000 ریال سهم الشرکه آقای شهریار غنی زاده به شماره ملی 0938511580 دارنده 2,000,000 
ریال س��هم الش��رکه آقای محمد علی نهاردانی به ش��ماره ملی 0938734121 دارنده 2,000,000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا عاقلی مقدم به 
ش��ماره ملی 0939621509 دارنده 2,000,000 ریال سهم الشرکه آقای س��ید مهدی دانش موسوی به شماره ملی 0941879097 دارنده 2,000,000 
ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای سید حمید هروی به شماره ملی 0921430825 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید 
مجتبی هروی به شماره ملی 0934451850 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای شهریار غنی زاده به شماره ملی 0938511580 
و به سمت عضو هیئت مدیره- خزانه دار به مدت 2 سال آقای محمد علی نهاردانی به شماره ملی 0938734121 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا عاقلی مقدم به شماره ملی 0939621509 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای س��ید مهدی دانش موس��وی به شماره ملی 0941879097 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای سید محمد 
ناصر تفتی به ش��ماره ملی 0931456983 به س��مت بازرس اصلی به مدت 1 س��ال آقای محمد افضل آقایی نایینی به شماره ملی 0921353669 
به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و 
خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 

کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی برای درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )698780(

9ع
81
18
07

 آگهی تغییرات شرکت بهره وری انرژی دشت خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38351 و شناسه ملی 10380540502    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمد چوپانکاره به کد ملی 0939222248 
بس��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای محمد ش��عبانیان کدملی 0937699438به نمایندگی از شرکت تعاونی توزیع برق 
مانا نیروی توس تالش ثبت 41208 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای رضا خانزاده برجک کدملی 5729565658 به نمایندگی 
از شرکت همیاران انرژی خورشید اختران ثبت 61015 بسمت عضو هئیت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . - کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری و قراردادها و عقود اسالمی 

شرکت با دو امضا از سه امضای اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )698791(

9ع
81
18
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آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی خدماتی زاور زاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34830 و شناسه ملی 10380501047    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,05 و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
98,6,29 مبنی بر افزایش س��رمایه با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و گواهی ش��ماره 4927,237 مورخ 98,9,13 بانک ملت 
شعبه ابوذر غفاری مبنی بر واریز مبلغ 3000000000 ریال به حساب سپرده ،هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی 
دانس��ته در نتیجه ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 8000000000 

ریال منقسم به 8000000 سهم 1000 ریالی 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 )698809(

9ع
81
18
11

 س��ند وبرگ سبز موتور سیکلت امجد  مدل - 1391 
به رنگ س��بز یش��می به ش��ماه پالک 772 / 63187 
و ش��ماره موتور 156FM1*81225989 و شماره  تنه  
NC 5***A125 9150224   ب��ه نام اینجانب رضا علی 

گروهی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد

/ع
98
11
84
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواه��ی موق��ت پای��ان تحصی��الت دوره کارشناس��ی 
مرک��زی  س��ازمان  تایی��د  ش��ماره  ب��ه  پیوس��ته 
179318000930 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری  
از دانش��گاه ازاد اس��المی واحد ایرانشهربنام عطیه 

صمیمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98
11
85
7

دی
قو

مف
ی 

گه
))تجدید آگهی مناقصه عمومی(( با ارزیابی کیفی آ

     ش��رکت آب و فاضالب مش��هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از 
طریق تجدید مناقصه عمومی کاالهای مشروحه ذیل را از تولید کنندگان یا تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید  

استاندارد تولید موضوع
مبلغ تضمین شرکت در

فرآیند ارجاع کار  به ریال
نوع تضمین شرکت در  فرآیند ارجاع 

کار  

تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل 
ژنراتور 550 کاوا  

ISO 3046,BS 5514430/300/000

1.واریز نقدی به حساب جاری شماره 
100050005 بانکی پاسارگاد شعبه 

آبفای مشهد
2. ضمانتنامه بانکی 3.اوراق مشارکت  

4. چک تضمین شده بانکی

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

3-تاریخ و محل دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی لغایت1398/09/30 از دفتر قراردادها ش��رکت آب و فاضالب یا در س��ایت 
اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد .

4-آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی مورخ1398/10/14
5-محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی : مشهد ،خیابان فلسطین ، فلسطین26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب وفاضالب مشهد . تلفن 37008149.

6-پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد ش��رایط س��ایر اطالعات )محل و دریافت اسناد مناقصه( به اطالع مناقصه گران خواهد 
رسید .

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

آب سرچشمه زندگی و زیبایی است . در مصرف آن صرفه جویی کنیم
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
81
18
35

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سهامی خاص قند آبکوه به شماره 
ثبت 628 و شناسه ملی 10380079861

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران 
قانون��ی  نماین��دگان  ی��ا  و  ش��رکت 
آنه��ا دعوت می ش��ود تا در جلس��ه 
مجم��ع عمومی ف��وق الع��اده که در 
س��اعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 
1398/10/10 در مح��ل این ش��رکت 
واقع در مش��هد – کیلومت��ر5 بلوار 
ت��وس – توس 10 تش��کیل می گردد 

حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- تغییر نام شرکت
2- تغییر موضوع فعالیت شرکت 

9ع
81
18
40

آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده )نوبت سوم( شرکت 

تعاونی کارکنان فرمانداری ، 
شهرداری و س�ازمان آب شهرستان 

) به شماره ثبت 156 و  دورود  
شناسه ملی 10740010476 (

 بدین وس��یله ب��ه اطالع کلی��ه اعضای 
این ش��رکت می رس��اند مجم��ع عمومی 
ف��وق الع��اده نوبت دوم  راس س��اعت 
14/30 روز یکش��نبه مورخ 98/10/15 
در نمازخان��ه ش��هرداری واقع در طبقه 
س��وم تش��کیل م��ی گ��ردد . اصالت��ًا یا 

وکالتًا حضور به هم رسانید.
 دستور جلسه :

1-ارائه راهکارها و پیش��نهادات جهت 
تعیین تکلیف شرکت تعاونی

2- کاه��ش تع��داد اعض��ا از حدنص��اب 
مقرر

3- انحالل شرکت تعاونی 
4-انتخاب هیئت تصفیه

هیئت مدیره 

98
11
89
3
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rمغایرت افزایش مناطق ویژه با سه سند باالدستی
چند  هر  طوسی    زهرا  اقتصاد/   
مجلس نمی تواند طبق قانون، طرح های 
ولی  کند  تصویب  را  مالی  بار  دارای 
معافیت در حقوق گمرکی، سود بازرگانی، 
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن قدر 
برای نمایندگان جذابیت داشت که الیحه 
هشت  ایجاد  برای  دولت  پیشنهادی 
منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی را تغییر داده و تعداد مناطق ویژه را به 103 
منطقه برسانند.با وجود اینکه تغییرات گسترده در الیحه دولت سبب شد شورای  
نگهبان از تأیید آن امتناع کرده و اعالم کند که دامنه اصالحات مجلس، ساختار 
الیحه دولت را دچار دگرگونی بسیار کرده و موجب شده با اصل 74 قانون اساسی 
مغایرت داشته باشد.  مجلسی ها برای رفع ایراد شورای نگهبان طرح دولت و الیحه 
خودشان مبنی بر »ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی« را به صورت جداگانه در دستور 
کار صحن مجلس قرار دادند.دیروز در مجلس ابتدا اصل الیحه دولت و سپس طرح 
ایجاد مناطق ویژه مورد درخواست نمایندگان مطرح شد و رأی الزم را از نمایندگان 

ملت گرفت تا برای تأیید شورای نگهبان اجرایی شود.
نمایندگان معتقدند که در طرح جدید بهره گیری از ظرفیت مناطق اقتصادی را 
با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی مد نظر دارند. اما بررسی ایرادهای هیئت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اواخر مهرماه اعالم شد، نشان 

می داد افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سه سند باالدستی مغایر است.

  افزایش معافیت ها به جای اخذ مالیات
نخستین دلیل استرداد الیحه این بود که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با بند »17« سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. این بند لزوم افزایش 
درآمدهای مالیاتی را از جمله شاخص های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده و بدون 
شک هدف از این سیاست، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از 
تمامی مشموالن از یکسو و ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی و عدم برقراری 
معافیت جدید از ســوی دیگر است. اما از جمله امتیازات و یا به  عبارت دیگر از 
مؤلفه های مناطق آزاد و ویژه، معافیت های بلندمدت این مناطق از مالیات های 

مستقیم و مالیات بر ارزش  افزوده است. 

  تبعیض گسترده در توزیع مناطق
تبعیض منطقه ای را می توان به عنوان دومین ایراد وارده به گسترش مناطق آزاد و 
ویژه دانست. در بخشی از متن ایرادهای مجمع تشخیص آمده است: افزایش مناطق 
آزاد و ویژه مغایر بند »1« سیاست های کلی آمایش سرزمین تلقی شده و بند مزبور 
»ایجاد امکانات عادالنه و فرصت های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور« را 
یکی از سیاست های آمایش ســرزمین معرفی کرده است. این بدان معناست که 
افزایش بی رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت های گمرکی و مالیاتی 

موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض در مناطق مختلف منجر خواهد شد. 

  افزایش مناطق به جای ساماندهی
براساس ایراد ســوم، مصوبه مجلس درباره افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مغایر بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. طبق این بند 
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به  منظور گسترش و تسهیل 
تولید، صادرات کاال و خدمات و منابع مالی از خارج مورد تأکید قرار گرفته است 
اما همان طور که می بینید در بند »11« هیچ اشاره ای به افزایش تعداد این مناطق 
نشده، بلکه مقصود از آن، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه و توسعه کیفی 
آن ها بوده است.با وجود اینکه تهیه زیرساخت ها از جمله ایجاد گمرکات و خدمات 
الزم از قبیل برق، آب، مخابرات و ســوخت مستلزم بار مالی زیادی برای دولت 
است و در عین حال درآمدهای مالیاتی را از محل های مزبور نیز کاهش می دهد، 
اما دولتی ها اعالم کرده اند که بار مالی آن را می پذیرند. مجلسی ها نیز که »افزایش 
تعداد و توســعه دامنه جغرافیایی این مناطق« را راهی کم دردسرتر و ساده تر از 
»حل موانع داخلي رشد اقتصادی« یافته اند، با رضایت الیحه دولت طرح خودشان 
را به تصویب رساندند تا این قصه هم به زعم دولت و مجلس ختم به خیر شود.

 
دولت تا پایان امسال سامانه امالک واسکان  را راه اندازی می کند

حساب کشی مالیاتی از  خانه های خالی

شاید شناسایی 
خانه های خالی 
کار آسانی نباشد 
و امید به اجرایی 
شدن اخذ مالیات 
از خانه های 
خالی کم باشد اما 
با تقویت بانک های 
اطالعاتی قابل 
تحقق است

بــــــــرش

  شرکت های دولتی خرج می کنند ولی تولید ثروت نمی کنند   ایرنا/ عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گفت: تعداد شرکت های زیانده در سال ۹۷، ۱۰ شرکت پیش بینی شده بود اما در عمل ما ۱۹۴ 
شرکت زیانده داشته ایم، در سال ۹۸ تعداد ۶۷ شرکت زیانده پیش بینی شده که در عمل ۱۹۷ شرکت زیانده بوده اند و برای سال ۹۹، تعداد ۱۰۴ شرکت پیش بینی شده که باید منتظر ماند و دید که در عمل چه 

تعداد شرکت زیانده خواهیم داشت. مقایسه این اعداد، رقم وحشتناکی است. شرکت های دولتی از دارایی های جاری برداشت و خرج می کنند، تولید ثروت نمی کنند.

گزارش مجلس

 اقتصاد/ فرزانه غالمی  دولت تا پایان امســال سامانه امالک و 
اسکان را راه اندازی می کند تا بر اساس آن پایه مالیاتی جدیدی 

مبتنی بر خانه های خالی خلق شود.
وزیر راه و شهرسازی راه اندازی این سامانه را در ماه های پایانی 
سال وعده داده است. به گفته محمد اسالمی منابع حاصل از این 
اقدام به سمت ساخت و ساز، تولید و عرضه مسکن هدایت خواهد 
شد.در خصوص خانه های خالی و نسبت آن با کل موجودی مسکن 
کشور، با تعدد آمار و ارقام مواجه هستیم اما با استناد به آخرین 
سرشماری نفوس و مسکن که در سال 95 انجام شده، موجودی 
مسکن کشور در بازه زمانی ۱390 تا ۱395 از حدود ۲۱میلیون و 
۶۶3 هزار واحد با ۱۷درصد رشد به ۲5میلیون و ۴۱۲ هزار واحد 

رسیده است. در این میان تعداد خانه های خالی هم از یک  میلیون 
و ۶۶3 هــزار واحد به ۲میلیون و 5۸۷ هزار واحد افزایش یافته 
و رشــدی 55درصدی داشته که ۱۱درصد کل موجودی مسکن 
کشور را تشــکیل می دهد و دو برابر میانگین جهانی است. بر 
همین اساس و از مجموع 3میلیون و ۸90 هزار واحد مسکونی 
در تهران، ۱3درصد خالی اســت که این عــدد بیش از دو برابر 
میانگین جهانی اعالم شده است.صاحبنظران در گفت وگو با قدس 
راه اندازی سامانه امالک و اسکان، شناسایی خانه های خالی و اخذ 
مالیات از این خانه ها را گامی بزرگ در توسعه عدالت اجتماعی و 
توزیع عادالنه ثروت در جامعه و پایدارسازی درآمدهای دولت در 

شرایط سخت اقتصادی حال حاضر می دانند.

بزرگداشت   آیین  در   زنجان  شهردار  زنجان-خبرنگارقدس: 
دومین یادمان  قربانیان حوادث رانندگی  که  در محل کارخانه 

کبریت برگزار شد  گفت:
شهرداری، پلیس راهور، نیروی انتظامی و نهادهای مرتبط وظیفه 
آرام در سطح جاده ها و  و  ایمن  ایجاد بسترسازی  سنگینی در 

فرهنگ سازی بر عهده دارند. 
 معصومی با اشاره به اینکه هر یک از ما باید به سهم خودمان در 
کاهش  قربانیان سوانح رانندگی سهیم باشیم افزود:این حوادث 

آسیبهای اقتصادی و اجتماعی را بدنبال دارد. 
وی با اذعان به اینکه :در حوزه تصادفات  سه عنصر  انسان، راه و 
معبر و ماشین  موثراست خاطر نشان ساخت:در بحث ترافیک نیز 

سه عنصرفرهنگ،  مهندسی و اعمال قانون تاثیر گذار است.  
وی گفت: حوزه هایی که مدیریت شهری را عهده دارند  باید عبور 
و مرور شهری  را تسهیل کنند البته حضور پلیس به عنوان ناظر 

و رعایت ضوابط  می تواند تکمیل کننده باشد. 
و  توسعه  بدنبال  و شهرداری  اینکه شورا  بیان  با  شهردارزنجان  
که  کنیم  نمی  ادعا  گفت:  عمومی هستند   نقل  و  اصالح حمل 

100درصد در این امر موفق بوده ایم. 
 حاکمیت انسان بر ماشین

 معصومی  انسان محور بودن  و حاکمیت انسان بر ماشین را از 
سیاستهای مدیریت شهری ذکر کرد. 

وی  اجرای پیاده راه،  اصالحات هندسی، کنترل هوشمند شهر، 
راه اندازی مرکز کنترل ترافیک، نصب دوربین های کنترل عبور 

و مرور، خط کشی  های عابر پیاده و سرعت گاه را  از وظایف 
شهرداری در راستای جامع عمل پوشاندن به اهداف انسان محور 

بودن برنامه ها  برشمرد. 
و  ها  انسان  زندگی  خودروبه   ورود  با  اینکه  بیان  با  معصومی  
سپرده  فراموشی  ورطه  به  صنعتی،فرهنگ  انقالب  از  بعد 
شد،اظهارداشت:متاسفانه امروزه در طراحی خانه هایمان ماشین 

را محور قرار میدهیم. 
کننده  اختراع  اروپایی  کشورهای  در  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
خودرو  برای خروج شهر از خودرو جشن می گیرد و ما برای راه 

اندازی پیاده راه چالشهای فراوانی را  داریم. 
نقلیه                 وسایل   از   استفاده  نحوه  در  ما  اینکه   بر  تاکید  با  وی 
اتاق خواب مان بزنیم تا  از  پس رفت کرده ایم گفت:  حاضریم 

جای ماشین مان خوب باشد. 
 شهرها خودرو محور شده اند 

حمیدی رئیس شورای شهر زنجان نیز در ادامه با تاکید بر اینکه 
است،  مهمی    موضوع  ترافیکی  موضوع  حوادث  ما  در  کشور 
یاد آورشد: هر ۲۴ساعت۵0نفردر حوادث رانندگی جان خود را 

ازدست می دهند. 
 حمیدی با بیان اینکه هر ساله  ۴/۵میلیون نفر در سوانح رانندگی 
به  وباید   اند  محور شده  افزود: شهرها خودرو  کشته می شوند 
سمت انسان محوری حرکت کنیم و شهر پیاده محور با تقویت 

حمل ونقل عمومی را در دستور کار قرار دهیم. 
وی با بیان اینکه  متاسفانه  سرمایه گذاری  مناسبی در خصوص  

حمل و نقل ریلی و عمومی نمی شود گفت: زیر ساختهادر این 
خصوص ضعیف است. 

حمیدی با بیان اینکه با افزایش قیمت بنزین دولت باید به سمت 
تقویت  حمل و نقل عمومی حرکت کند اضافه کرد:این امر  در 

کاهش حوادث رانندگی موثر خواهد  بود. 
در  را  مردم  مراسم  حساسیت  این  برگزاری   اینکه  بیان  با  وی 
حوادث تصادفات برانگیخته خواهد کرد گفت:امیدوارم ما حافظ 

جان و مال مردم باشیم. 
 پرخاشگری در رانندگی 

علی اصغر  شیرمحمدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
از  بیش  انسانی  خطای  تصادفات  بحث  در  اینکه  بیان  با   نیز  
۹0درصد  است و رانندگان  سرعت مطمئنه را رعایت نمی کنند، 

افزود:اکثر تصادفات توسط  جوانان بوقوع می پیوندد.  
آموزش  و  رانندگی  درست  فرهنگ  بر  تاکید  با  محمدی   شیر 
رانندگی  در  متاسفانه  داشت:  اظهار  خصوص  این  در  درست 

پرخاشگری و تند خویی مرسوم شده  است.  
اینکه بیشترین تعداد کشته ها در تصادفات درون  بیان  با  وی  
شهری عابرین پیاده هستند گفت: در شهر زنجان  از ۲۷نفر فوتی 

درون شهری،1۵نفر عابرین پیاده هستند. 
 وی عدم استفاده از  کاله ایمنی برای راکبین  موتور سیکلت را  

از دیگر دالئل افزایش تلفات رانندگی ذکر کرد. 
رشته  در  جشنواره  این  برگزیدگان  از  خاتمه  در  است  گفتنی 

نقاشی و عکاسی تجلیل بعمل امد.

آیین تجلیل از برگزیدگان دومین یادمان قربانیان حوادث ترافیکی 
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       مالیات خانه های خالی معادل یک سوم بودجه دولت
احسان سلطانی) پژوهشگر اقتصادی( :

  باید مصادیق سوداگری تعریف شود
 اخذ مالیات از خانه های خالی باید 5-4 ســال پیش اجرایی می شــد 
اما چون بخش عمده ای از این خانه ها متعلق به مدیران دولتی و افراد 
حاضر در تشکل های قدرتمند است، مقاومت جدی در برابر اجرای قانون 
صورت می گیرد. دولت قطعاً قدرت کافی برای اخذ مالیات از این خانه ها 
که اغلب لوکس هستند را دارد. افرادی که در مناطق خوش آب و هوا، 
کوهستان ها و ســواحل، که با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، چنین 
خانه هایی را صاحب شــده اند حتماً منبع خوب درآمدی برای دولت 
هستند و حدود یک سوم بودجه دولت از محل مالیات این خانه ها قابل 
اخذ است. معادل 25درصد از ارزش واقعی و نه ارزش صوری این امالک 
را می توان بــرای اخذ مالیات مبنا قرار داد. حتی آن هایی که در اجاره 

امالک تجاری فعال هستند باید مالیات بدهند.
امروز 30درصد خانوارهای کشور و 40درصد خانوارهای تهرانی، مستأجر 
هستند و هزینه مسکن باالترین ســهم را در سبد هزینه ای خانوار به 
خود اختصاص داده اســت. در تهران این ســهم به باالی 50 
درصد هم رسیده است و سهم زیادی در تولید ناخالص 
دارد. شناســایی این خانه ها برای دولت مقدور است و 
در تمام دنیا از جمله در چین، آمریکا و اروپا از زندگی 
لوکس و خانه لوکس، مالیاتش اخذ می شــود. اگر در 
ایران این پایه مالیاتی وضع و اجرا شــود دیگر شاهد 
این واقعیــت تلخ نخواهیم بــود که بخش 
عظیمی از ثروت کشــور برای اســتفاده 
چند روز در ســال افراد خاص، هدر  رود.

هر چند گفته می شود هم اکنون 2/5 میلیون خانه خالی در کشور وجود 
دارد اما واقعیت این اســت که هنوز آمار رســمی این خانه ها و ظرفیت 
مالیاتی شان اعالم نشده است. دسترسی به اطالعات موثق در هر حوزه ای 
مفید و کاراست اما برای اخذ مالیات از خانه های خالی باید برآورد دقیقی 
از تعداد خانه هایی که در الگوی مصرف می گنجند صورت گیرد. اگر این 
برآورد درســت باشد چه بســا دولت بتواند در راستای اجرای طرح ملی 
مسکن، بین متقاضیان و سازندگان ارتباط الزم را برقرار کند و با این شیوه 
بخشــی از نیاز بازار تأمین شود. برای اخذ مالیات از خانه های خالی باید 
قانون و دستورعمل اجرایی دقیق تهیه شود ضمن اینکه جنبه حقوقی و 
شرعی مالکیت شخصی را هم لحاظ کرد. مثالً شاید کسی نخواهد خانه اش 
را اجاره دهد و ســوداگر هم نیست. وقتی قرار است از درآمد مالیات اخذ 
شود و نه بی درآمدی باید مصادیق سوداگری با شفافیت تمام تعریف شود.

در دو ســال 95 و 9۶ کمترین میزان مســکن طی 15 ســال گذشته 
ساخته شــده است. در کشور طی سال های 94 تا 9۶ حدود 400 هزار 
ملک ساخته  شده اســت که حدود 2 میلیون کمبود مسکن در کشور 
را نشــان می دهد. برای جبران این میزان 
عقب افتادگی باید اقدام ملی صورت گیرد، 
تا مشکالت بازار مسکن، سکه و خودرو 
حل شود؛ همچنین باید دانست که تنها 
امکانــی که می تواند آمــار قابل قبولی 
برای اشــتغال ارائه دهد، رونق 

ساخت وساز است.

شرایط کشور خاص است و درآمدهای ارزی با مضیقه شدید مواجه شده 
است. گفته می شود سال آینده شاید درآمد نفتی کشور به زیر 10میلیارد 
دالر کاهش یابد. این کاهش از یک سو بازتوزیع ثروت در اقتصاد را برای 
تحقق عدالت اجتماعی ایجاب می کند و از سویی نظام مالیاتی باید کارآمد 
و توسعه یافته باشد. با توسعه پایه های مالیاتی اینچنینی شاهد بهبود درآمد 

پایدار دولت هم خواهیم بود.
شاید شناسایی خانه های خالی کار آسانی نباشد و امید به اجرایی شدن اخذ 
مالیات از خانه های خالی کم باشد. این اقدام چه بسا منجر به مفسده های 
جدید اداری و اقتصادی و زد و بند مالکان و نهادهایی مانند شهرداری ها 
و ممیزان سازمان امور مالیاتی شود اما با تقویت بانک های اطالعاتی قابل 
تحقق است. البته الزم است همزمان پایه هایی دیگر وضع شود که مالیات 
آن سهل الوصول تر و شناسایی افراد فراری آسان تر است. مالیات بر مجموع 
درآمد و ثروت خانوارها و عایدی سرمایه از این دست پایه هاست که باید در 
تصویب و اجرای این قوانین تسریع شود. به تعبیری شاید شناسایی و اخذ 
مالیات از این دو پایه کم حرف و حدیث تر باشد و نظام بانکی و بانک داری 

الکترونیک تا حدود زیادی اطالعات مربوط به 
این حوزه ها را در اختیار دارد.

 اخذ مالیــات از واردات کاالهای لوکس، 
آالینده هــا، مصرف تصاعــدی و مواردی 

از ایــن قبیل قطعاً آســان تر و ارای 
 مفســده اقتصــادی

 کمتر است.

     شاهد بهبود درآمد پایدار خواهیم بود
وحید شقاقی) اقتصاددان(: فرج اهلل رجبی )عضو کمیسیون عمران مجلس(:
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بخش پژوهش در قوه قضائیه باید تقویت شود  ایسنا: آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در آیین نکوداشت هفته پژوهش در قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تصمیمات در دستگاه قضایی، گره گشایی ها، حل 
مشکالت و فصل الخطاب بودن و حرف نهایی را قاضی زدن این شناخت مقدماتی را الزم دارد که پژوهش آن را آماده کرده و از بخش هایی که در قوه قضائیه باید تقویت شود بحث پژوهش است. بزرگانی مانند شیخ 
بهایی، مرحوم محقق و شیخ انصاری از تحقیقات و پژوهش هایشان شناخته می شوند. دانشمندان نیز از طریق پژوهش ها و تحقیقاتشان است که شناخته می شوند، لذا مسئله پژوهش و تحقیق یک امر بسیار مهم است.

اپل، گوگل و مایکروسافت متهم به کشتار کودکان کار 
تســنیم: پایگاه خبری »گاردین« در 
گزارشی نوشت: شرکت های اپل، گوگل، 
مایکروسافت، دل و تسال به عنوان متهم 
در یک پرونده قضایی در شهر واشنگتن 
شناخته شدند؛ مدافعان حقوق بشر در 
آمریکا به نمایندگــی از 14 والدین از 
جمهوری دموکراتیک کنگو، علیه این 

شرکت ها شکایت کردند. 
این دادخواست شرکت ها را به سوء استفاده و همراهی در قتل و آسیب رساندن به 
»کودکان کار« متهم می کند؛ این کودکان اهل کنگو در معادن فلز کبالت مشغول 

به فعالیت بودند. 
کبالت، فلزی اســت سفید شــبیه نیکل اما با ته رنگ فیروزه ای که برای تأمین 
انرژی باتری های لیتیوم قابل شــارژ مورد استفاده در میلیون ها محصول که هر 
ساله توسط اپل، گوگل، دل، مایکروسافت و تسال فروخته می شود، ضروری است.

تقاضای ســیری ناپذیر کبالت ناشی از تمایل به اخراج دستی ارزان قیمت آن در 
پنج سال گذشته سه برابر شده است! استخراج کبالت با نقض حقوق بشر، فساد، 

نابودی محیط زیست و کار کودکان در ارتباط است.
این دادخواست استدالل می کند که اپل، گوگل، دل، مایکروسافت و تسال همگی 
به شرکت های معدن کاری که از این بچه ها برای کار در معادن استفاده می کردند، 
کمک کرده و موجب به وجود آمدن چنین شرایطی هستند؛ شرایطی که منجر 

به مرگ و آسیب این کودکان شده است. 
خانواده ها در این کیفرخواســت، استدالل می کنند که فرزندان آن ها در معادن 
متعلق به شرکت معدن انگلیسی »گلنکور« به طور غیرقانونی مشغول به کار بودند. 
برخی از کودکان در اثر فروپاشی تونل کشته شده اند و برخی دیگر فلج شده یا در 

اثر تصادفات دچار جراحت های اساسی شده اند.
خانواده ها ی فرزندان کشته شده و مجروح به دنبال خسارت برای کار اجباری و 

مشکالت پیش آمده برای کودکان خود هستند.

شکایت مجلس از دولت به دلیل اجرا نشدن یک قانون
قانون تسهیل ازدواج  14 سال است خاک می خورد

فارس: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
از طرح شــکایتی از دولت به قوه قضائیه 
به دلیل استنکاف از اجرای قانون تسهیل 
ازدواج جوانان خبر داد و گفت: به واسطه 
ماده 234 آیین نامه پرونده ای تنظیم و به 

دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی با اشــاره به اینکه حدود دو هفته از 

ارســال این شــکایت به قوه قضائیه می گذرد، خاطرنشان کرد: هنوز هیچ واکنش و 
بازخوردی از جانب دولت به واسطه این طرح شکایت نداشته ایم.

پژمانفر با بیان اینکه این قانون از موضوعات مهم مجلس بوده است، گفت: از دستگاه 
قضایی تقاضا داریم تا در خصوص کوتاهی دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان 

اقدام جدی انجام دهد.

 گالیه مقام معظم رهبری از اجرا نشدن قانون 
یکی از محورهای بیان شــده از ســوی رهبر انقالب اســالمی در سلسله جلسات 
آسیب های اجتماعی در بهمن ماه 13۹۷، گله مندی ایشان از اجرایی نشدن »قانون 

تسهیل ازدواج« مصوب مجلس در سال 13۸4 بوده است.
این قانون که از سوی مجلس هفتم ارائه شده بود با گذشت 14 سال از تصویب آن، 
همچنان در مجلس مسکوت مانده و دولت ها به بهانه های مختلف آن را پشت گوش 

انداخته اند.
»قانون تسهیل ازدواج جوانان« برای رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی 
ازدواج جوانان توسط مجلس به تصویب رسید. این قانون دربردارنده تمامی خدماتی 
است که نهادها و سازمان های مختلف باید در زمینه تسهیل ازدواج جوانان مانند در 

نظر گرفتن وام ازدواج، مسکن و شغل انجام دهند. 

صندوقی که نیامده تعطیل شد
 قانون 13 ماد ه ای  تسهیل ازدواج، به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، 

دولت را مکلف کرده  است که صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند.
»صندوق اندوخته ازدواج جوانان« که قرار بود با گذشت سه ماه از تصویب این قانون 
از سوی دولت،  ایجاد شود هنوز با گذشت 14 سال از تصویب این قانون شکل نگرفته 
اســت. براســاس این ماده قانونی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان در حوزه اشتغال، 

مسکن و برخی از هزینه های حوزه ازدواج، جوانان را یاری می رساند. 
دولت مکلف است عالوه  بر اســتفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از  
محل »صندوق اندوخته ازدواج جوانان« به مزدوجین نیازمند به اجاره مســکن، 
حســب تشخیص کمیته ســامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه 

مسکن پرداخت کند. 
در نخستین سال در بودجه ســال ۸5 برای این صندوق حدود 320 میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شد. پس از حدود دو سال از تصویب قانون، هیئت وزیران و شورای  
عالی اداری در قالب مصوبه ای ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به  نام »مهر 
امام رضا)ع(« را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این 

طرح همچنان در انزوا باقی ماند.

 تأمین هزینه زندگی زوج هایی که منبع درآمد ندارند
همچنین قرار بود که از محل این صندوق حداکثر به مدت دو سال هزینه زندگی به 

زوج هایی که منبع درآمدی ندارند، پرداخت شود که تاکنون عملی نشده است.
ماده3 این قانون بر روش های انبوه ســازی، کوچک ســازی، ارزان  سازی و استفاده از 
روش های نوین ساخت در امر مسکن تأکید کرده و طبق آن دولت مکلف شد، عالوه 
بر بهره مندی از تسهیالت متداول و رایج فعلی )انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک( 
از طریق نهادهای عمومی نظیر شــهرداری و اوقــاف و امور خیریه و با بهره گیری از 
همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و استفاده 
از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیران، واحدهای ساختمانی به عنوان »مسکن 
موقت« احداث کرده و آن ها را در اختیار زوج های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت 

استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.

 تاالرها و سالن هایی که رنگ عروسی به خود ندیدند
ماده چهارم این قانون تمام دســتگاه های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری های 
دارای تسهیالت رفاهی، فرهنگسرا و تاالر، باشگاه و اردوگاه ها را موظف کرده  است با 
هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج 

در اختیار زوج های واجد شرایط قرار دهند.

قرار بود طعم سربازی به مذاق متأهل ها شیرین شود
براساس ماده هفتم این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس 
از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک ترین 
پادگان و مرکز نظامی محل سکونت قرار بگیرد و مستمری به میزان حد اقل دو برابر 
ســربازان مجرد به سربازان متأهل پرداخت شــود، این مستمری از محل صندوق 

اندوخته ازدواج جوانان باید تأمین می شد.
بر مبنای این قانون متأهالن واجد شرایط در اولویت دسترسی به فرصت های شغلی، 

وام اشتغال و وام مسکن قرار می گرفتند.

 ساخت و واگذاری خوابگا ه های متأهالن چه شد؟
وزارتخانه های علوم و بهداشــت و درمان و سایر مؤسسه های دارای مرکز آموزشی، 
موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ســاخت و واگذاری خوابگاه ها برای 
متأهالن اقــدام الزم را معمول دارند و همچنین نســبت به پرداخت کمک هزینه 
تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از 

محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می شود، اقدام کنند.
وزیران امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور هم مسئول حسن اجرای 

این قانون در برابر مجلس شورای اسالمی شدند.
حال پس از گذشــت 14 ســال از اجرا نشدن بندهای این قانون سینا کلهر، معاون 
پژوهش های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده است: ازدواج 
جوانان ایرانی در حال احتضار است؛ چرا که 13 تا 14 میلیون مجرد در کشور وجود 

دارند و فقط 20 درصد جوانان برای ازدواج اقدام می کنند.

اساس  بر  مصدق    جامعه/محمود  گروه   
از  مسئول  دستگاه های  دیگر  و  پلیس  گزارش 
میان عوامل سه گانه بروز تصادفات جاده ای در 
ایران، سهم خطای انسانی ۷0درصد، ایمن نبودن 
خودروها  پایین  کیفیت  و  23درصد  جاده ها 

۷درصد بوده است. 
با این همه، ســهم این عوامل در تصادفات فقط 
یک روی ســکه اســت و روی دیگر آن به نقش 
دســتگاه های مســئول در مقابله با این حوادث 
برمی گردد. نقشی که به نظر می رسد آن گونه که 
باید و شــاید از سوی 32 دستگاه و سازمانی که 
طبق قانون در مقابله با حوادث جاده ای مسئولیت 
دارند، ایفا نمی شــود. شاید به همین دلیل است 
کــه مقام معظم رهبری 26شــهریور 13۹6 در 
مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم 
انتظامی نســبت به باال بودن تصادفات رانندگی 
در کشور هشدار دادند و با تأکید بر برنامه ریزی 
دقیق، ســریع و جامع برای مقابله با این پدیده 
و کاهــش اثرگــذاری عوامل اثرگــذار در وقوع 
تصادفات فرمودند: »در موضوع تصادفات جاده ای 
باید نیروی انتظامی و دستگاه های دیگر همچون 
وزارت راه و مراکــز صنعتی، ســهم خود را در 
جلوگیــری از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری 
مشــخص کنند و با برطرف کردن نقاط ضعف، 

وظیفه خود را انجام دهند«.
از این دستور مقام معظم رهبری بیش از دو سال 
می گذرد، حال پرســش این است که آیا پس از 
این مدت ســهم هر یک از دستگاه های متولی 
در جلوگیری از وقوع حوادث جاده ای مشــخص 

شده است؟ 

  سهم دستگاه ها مشخص شده است
سردار سیدتیمور حسینی، 
رئیس پلیس راه کشور در 
پاســخ به قدس می گوید: 
جلسات متعددی در ستاد 
ناجا و ســایر دستگاه های 

مسئول تشکیل شد تا طبق فرمان مقام معظم 
رهبری ســهم هر یــک از ســازمان ها در این 
خصوص مشخص شــود. در حال حاضر تقریباً 
سهم دستگاه ها در جلوگیری از وقوع تصادفات 

و کاهش مرگ و میر ناشــی از آن هــا برای ما 
مشخص شده است. مثاًل مشخص شده که درصد 
تلفات در صحنه تصادفات، حین انتقال، در هنگام 
بستری و پس از آن چگونه است. یا همین طور 
ســهم رانندگان، عابران پیاده و خودروها برای 
ما مشخص اســت. اما هنوز نمی توانیم به شکل 
کاماًل ریــز بگوییم که مثاًل در تصادفات ســال 
گذشته کشــور آموزش و پرورش به عنوان یکی 
از دستگاه های متولی آموزش چند درصد مقصر 
بوده است، چون این موضوع نیاز به کارشناسی 
علمــی، میدانی و دقیق دارد. تــا مثاًل اگر فردا 
عنوان شد ســهم پلیس در تصادفات این مقدار 
است پلیس آن را بپذیرد و اعتراض نکند و نگوید 

طبق آمارهای ما این سهم درست نیست. 
وی می گوید: کاهش تصادفات کاری تیمی است 
و مشخص کردن سهم دستگاه ها به صورت ریز 
و نشــان دادن آن ها با عدد و ارقام کار بســیار 
دشوار و شاید غیرممکن باشد؛ چون شرایط هر 
تصادف با تصادف دیگر کاماًل متفاوت اســت و 
شــاید خیلی وقت ها این تصادفات قابل جمع با 

یکدیگر نباشند. 
وی ادامه می دهد: اگر با ضرباهنگی که تا ســال 

۸5 جلو رفتیم پیش می آمدیم با توجه به افزایش 
تعداد خودروها و ســایر مؤلفه ها امروز آمار تلفات 
جاده ای کشــور باید به 60 هزار نفر می رسید، اما 
آمار تلفات جاده ای در ســال ۹۷ به 1۷ هزار نفر 
رسید و امســال هم آمارها نشان می دهد تلفات 
جاده ای حدود همین رقم باشد. بنابراین کاهش 
تصادفات رانندگی و مرگ و میر ناشی از آن ها از 
2۸ هزار نفر به حدود 1۷ هزار نفر ناشــی از یک 
کار تیمی بوده است. یعنی چه در موفقیت ها و چه 
در ناکامی ها، همه سازمان ها و دستگاه های مسئول 
سهم دارند و هیچ دستگاهی نمی تواند شکست ها 

را فرافکنی و موفقیت ها را مصادره کند.

 نمی توان سهم هر دستگاه را مشخص کرد
دکتر غالمحسین سلمانی، 
مدیرکل دفتــر فنی، امور 
عمرانی و حمــل و نقل و 
ترافیک استانداری البرز هم 
اشــتباهات انسانی، پایین 

بودن ایمنــی جاده ها، کیفیت پایین خودروها و 
شرایط اقلیمی را مهم ترین عوامل وقوع تصادفات 
در ایران می داند و بــه قدس می گوید: تعبیری 

که مقام معظم رهبری از ســهم دســتگاه ها در 
تصادفات داشته اند با سهم عوامل وقوع تصادفات 
فرق می کند. به عبارت دیگر سهم مطرح شده از 
سوی ایشان مربوط به دستگاه هایی است که باید 

در کاهش تصادفات اقدام کنند. 
وی با اشــاره به مثلث ترافیــک یعنی اجرای 
قوانین، پلیس و فرهنگ ترافیکی می گوید: در 
هر تصادفی این علت هاســت که می تواند سهم 
اجرایی هر دســتگاهی را تعیین کند. یعنی به 
نوع تصادف، دالیل و ترکیب عواملی که منجر 
به بروز حادثه می شــود، بستگی دارد. در واقع 
این موضــوع مثل یک فرمول ریاضی نیســت 
که مثاًل بگوییم ســهم فالن دستگاه 30 یا 50 
درصد می شود. شاید بشــود میانگینی از آمار 
تصادفات ارائه داد امــا هر تصادفی منحصر به 
خودش است. در یکجا ممکن است 100درصد 
طراح جاده و در جایی دیگر سیستم مهندسی 
یا سیســتم اعمال قانون مقصر باشــد بنابراین 

نمی شود همه را یکجا جمع بست. 
وی در همین زمینــه می افزاید: در هیچ جای 
دنیــا ندیدم که با مدل ســازی ریاضی و با کار 
تحقیقاتی دقیق مثاًل ســهم هــر وزارتخانه و 

سازمان را جداگانه مشخص کنند. باید دید که 
تصادف در کجا اتفاق افتاده و بر اســاس همان 
اتفاق آن را ارزیابی کرد. مثاًل یکی از مسئوالن 
می گفــت در صورت ســرمایه گذاری در فالن 
جاده، مشــکل تصادفات حل می شود. درحالی 
که این طور نیســت؛ چون ممکن است میزان 
تصادفات در یک جاده معمولی از آزادراه کمتر 
باشــد. علتش هم این است که عوامل مختلفی 
در بروز تصادفات دخیل هستند به همین دلیل 
نمی توان به شکل روشن گفت سهم هر دستگاه 
چقدر اســت امــا به صورت موردی ســهم هر 

دستگاهی قابل احصا و تعیین است.

 نقش مهم میزان بودجه 
شادمـــهر کـاظـــم زاده، 
عمران  کمیســیون  عضو 
مجلــس نیز با اشــاره به 
اینکــه اطالعی از ســهم 
دســتگاه های مســئول از 

جمله وزارت راه و شهرســازی در جلوگیری از 
وقوع تصادفات ندارد، به قدس می گوید: در بحث 
حمــل و نقل جاده ای با وجــود تالش هایی که 
شده ما همچنان مشکالت خاص خود را داریم. 
به طوری که گرچه با اجرای برنامه های مختلف 
شاهد کاهش 2۷ هزار نفری تلفات جاده ای سال 
۸4 به 15 هزار نفر در ســال های بعد بودیم اما 
همچنان به دالیل مختلف از جمله افزایش تعداد 
خودروها و عدم توســعه جاده ها شاهد بروز این 

تلفات هستیم.
وی نقش میزان بودجه اختصاصی به دستگاه های 
متولی مقابله با تصادفات جاده ای را برای اجرای 
برنامه ها مهم ارزیابی می کند و می گوید: ایمنی 
راه ها اولویت اعتبارات خیلی از کشورها در حوزه 
ترافیک اســت. در واقع ۹0درصد اعتبارات این 
حوزه را به ایمنــی راه ها اختصاص می دهند اما 
در ایران این موضوع کاماًل برعکس است؛ یعنی 
حــدود 15درصد اعتبارات بخش یاد شــده به 
ایمنی و نگهداری راه ها اختصاص می یابد و بقیه 
صرف توســعه جاده ای می شود. بنابراین باید در 
این خصوص تجدیدنظر شود و اولویت اعتبارات 

را به ایمنی راه ها بدهیم.  

32 دستگاه، مسئول کاهش مرگ و میر تصادفات جاده ای

سهم هرسازمان از تصادفات جاده ای چقدر است؟

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

دستچین

برای حمایت از کودکان شماره تلفن نداریم
برنا: دکتر امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شــناس بــا بیان اینکه 
بهزیســتی، وزارت رفاه و مددکاری اجتماعی باید بیش از پیش 
نسبت به موضوع کودک آزاری حساسیت به خرج دهند، گفت: 
این موضوع که نهادهای مربوط هنوز قادر به ارائه یک شــماره 
تلفن برای حمایت از کودکان و دختران فراری نیســتند بسیار 

ناراحت کننده و تأسف آور است.

چرا باید خودرو داخل تولید شود؟
ایرنا: عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست با انتقاد 
از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل گفت: هنوز متوجه 
نشــدم خودرو داخل چرا باید به بهای ضرر زیست محیطی 
تولید شود! همچنین در ساخت فازهای عسلویه اگر فقط 2 
میلیارد دالر بیشــتر هزینه می شد، شاهد چنین آلودگی در 

این شهر نبودیم.

تکذیب کاهش۳۰ درصدی مراجعات مردم به مراکز درمانی
فارس: محمد هاشــمی، مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه 
ســالمت با تکذیب خبر کاهش30درصدی مراجعات مردم به 
مراکز درمانی، گفت:  برخالف ادعای مطرح شده با وجود افزایش 
تــورم و افزایش قابل توجه قیمت خدمات و کاالها در کشــور، 
افزایش تعرفه های ســالمت تنها 10درصد بوده که عدد بسیار 

اندکی است.

پایتخت باید تخلیه می شد
ایلنا: پرویز حناچی، شــهردار تهران با اشاره به آلودگی هوا در 
روزهای اخیر گفت: دوشنبه شــب ذرات معلق در هوا به 200 
پی پی ام رسید که حالتی خطرناک اســت. وی افزود: وقتی در 
چنین شرایطی قرار می گیری باید شهر تخلیه شود و اگر باران 
نمی بارید اکنون شــهر تخلیه شده بود که البته این امر ناشی از 

تمرکز است.

انتقاد از جمعیت 4 میلیونی دانشجویان
فارس: ســیدرضا عاملی، دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: از وزارت علوم گله داریم که برنامه آمایش آموزش عالی را 
نهایی نکرده و به تصویب شورای مربوط نرسانده است. لیستی 
از رشــته ها را داریم کــه اصالً بازار به آن ها نیاز ندارد. روســیه 
140میلیونی تنها 4 میلیون دانشجو دارد، ما هم با ۸5میلیون 

جمعیت 4 میلیون دانشجو داریم.

چوب حراج به صندوق های بازنشستگی
ایسنا: محمدعلی ابراهیم زاده، معاون فنی صندوق بازنشستگی 
پایین بودن ســن بازنشســتگی را از عوامل بروز مشــکل در 
صندوق های بازنشستگی می داند و می گوید: سن بازنشستگی 
هنگام برقراری حقوق که حدود 51 ســال اســت، چوب حراج 
بــه منابع صندوق ها می زند و خســارت های جبران ناپذیری به 

صندوق ها وارد می شود.

پهپاد پستی مجوز آزمایش هم نداشت
تسنیم: محمدسعید شــرفی، مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات 
هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری می گوید: وزارت ارتباطات 
برای فعالیت پهپادی باید از ســازمان هواپیمایی کشوری مجوز 
بگیرد حتی اگر این کار در حد یک اقدام و پرواز آزمایشــی بوده 
اســت. هر پرنده ای را نمی توان تحت هر شرایطی با هر خلبانی و 

اپراتوری یا هر جایی تست و آزمایش کرد. 

فروش هر صندلی پزشکی 5۰۰ میلیون تومان
مهر: سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام 
باند جعل مدارک و فروش سهمیه پزشکی دانشگاه آزاد که هر صندلی 
رشته پزشکی را 500 میلیون تومان می فروخت و همچنین شناسایی 
40 نفری که از این باند صندلی خریده بودند و به عنوان دانشجوی 

پزشکی مشغول به تحصیل و یا دانش آموخته شده اند خبر داد.

کارگران حتی نمی توانند پراید بخرند
خانه ملت: بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در نشست دیروز 
مجلس گفت: متأسفانه مخالفان طرح ساماندهی خودرو به جای 
توضیح دالیل مخالفت، تهمت و افترا می زنند که در شأن مجلس 
نیست. افرادی که به دنبال حمایت از حقوق کارگران هستند، آیا 
می دانند که کارگران نمی توانند حتی خودرو پراید بخرند و حقوق 

کارگران یک دهم حقوق سازنده های خودرو هم نمی شود.

بهداشت و درمان

دبیر کمیسیون بهداشت مجلس:
مجوز استخدام 1۰ هزار نفر در 

وزارت بهداشت صادر شد
 تسنیم   دبیــر کمیسیون بهداشــت و درمان 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اخذ مجوز 
استخدام 10 هزار نیرو توســط وزارت بهداشت 
گفت: حتی در صــورت تحقق این امــر وزارت 
بهداشت و درمان در سال آینده همچنان با مشکل 

کمبود نیرو در بخش های مختلف روبه رو است.
منوچهر جمالی اظهار کــرد: آزمون این افراد 
برگزار شــده بنابراین با استخدام آن ها اندکی 
از مشــکالت وزارت بهداشت و درمان در حوزه 
کمبود نیرو برطرف می شود اما همچنان در این 

بخش کمبود وجود دارد.
وی اســتخدام و به  کارگیــری نیروهای جدید 
در ســال آینــده را الزم و ضــروری خواند و 
تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مشــترک 
دولت، ســازمان برنامه و بودجه و سازمان امور 
استخدامی در سال ۹۹ زمینه و بسترهای الزم 
برای برطرف شدن مشکل کمبود نیرو در بخش 

بهداشت و درمان برطرف شود.

محیط زیست

مدیرعامل این بنیاد تشریح کرد
اقدامات بنیاد برکت در کاهش 

آلودگی هوا
 فارس   مدیرعامل بنیاد برکت گفت: ســاالنه 
40هــزار تــن از آلودگی هوای تهــران را کم 

می کنیم.
امیرحسین مدنی گفت: یکی از مکان هایی که 
در آالیندگــی هوای تهران تأثیر داشــت و گاز 
دی اکسید کربن )CO2( تولید می کرد پاالیشگاه 
تهران بود. با اقدامات صورت گرفته مقرر شد که 
ایــن گاز را تبدیل به گاز پاک کنیم که در یک 
فرایند طوالنی ایــن گاز تبدیل به کاربری های 

خوراکی، صنعتی، پزشکی و دارویی می شود. 
مدنی همچنین افزود: این مرکز فرایندی دارد 
که گاز را فشرده می کند و ناخالصی های این گاز 
را در 10 مرتبه می گیرد و با تغییر درجه حرارت 
و استفاده از  آمونیاک این گاز آالینده را تبدیل 
به گاز پاک می کنیم و در ســال 40 هزار تن از 
گاز دی اکسیدکربن آلوده پاالیشگاه را که برای 
هوای تهران هم آلودگی ایجاد می کرد تبدیل به 

گاز پاک می کنیم. 

ارتباطات و فناوری اطالعات

معاون وزیر ارتباطات:
تحریم »گوگل پلی« مشکلی برای 

کاربران ایرانی ایجاد نمی کند
 مهر   امیر ناظمــی، معاون وزیر ارتباطات در 
واکنش به شنیده هایی مبنی بر حذف خودکار 
برنامه »گوگل پلی« از دستگاه های فعال اندروید 
در ایران و تحریم از سوی گوگل، گفت: به نظر 
می رســد که این موضوع جدی نباشد. اما در 
صورتی که این اتفاق رخ دهد، من فکر نمی کنم 
که مشــکلی از لحاظ کاربری این نوع خدمات 

برای کاربران داخلی به وجود بیاید.
وی گفــت: بازار داخلی ما بــرای ارائه خدمات 
اندروید در حوزه »نقشــه« و »بازار اپلیکیشن« 
تقویــت شــده و خدمات دهنــدگان در حال 

سرویس دهی خوبی به کاربران هستند.
ناظمی همچنین افزود: امــروزه تعداد زیادی 
از کاربران گوشــی های اندروید، از بازار داخلی 
اپلیکیشــن های اندرویدی اســتفاده می کنند 
و بازار اندروید داخلــی، اصلی ترین بازار اغلب 
کاربران اســت و به همین دلیل وابســتگی به 

»گوگل پلی« جدی نیست.

خانه و خانواده

پرسشی از معاون کل وزارت بهداشت
پزشکان در چند سالگی 

»بازنشسته« می شوند؟
 ایسنا   دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
بهداشت درباره اینکه آن ها تا چه سنی می توانند 
به فعالیت پزشکی ادامه دهند؟ گفت: در گذشته 
در برخی کشــورها، برای اشتغال پزشکان به 
فعالیت پزشــکی محدودیت سن وجود داشت 
و پزشــک پس از ســنین ۷0 تا ۷5 از فعالیت 
پزشکی بازنشسته می شود، اما در حال حاضر 
با توجه به افزایش امید به زندگی و با توجه به 
اینکه افراد مسن می توانند فعالیت های خوب و 
مناسب داشته باشند و ارائه خدمت کنند، عمدتاً 
بررسی ها از نظر توان فیزیکی پزشک در انجام 

کار انجام می شود.
وی افزود: ســازمان نظام پزشــکی باید در این 
زمینه اقدام کند که البته یک زمانی بحث هایی 
درباره بازنشستگی پزشکان از سوی این سازمان 
مطرح بود. در کشور ما محدودیتی برای مدت 
زمان فعالیت پزشکی پزشکان وجود ندارد و افراد 
عمدتاً با خودارزیابی  این اقدام را انجام می دهند.

محیط زیست

یک مسئول محیط زیست بیان کرد
 سهم قانون هوای پاک 

از بودجه ۹۹
 ایسنا   امیر زند پازندی، رئیس مرکز برنامه، 
بودجــه، ارزیابی عملکرد و فنــاوری اطالعات 
ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: قانون 
هوای پاک در برنامه بودجه ۹۹ ردیف اعتباری 
مجزایی ندارد؛ چراکه محل درآمد این قانون از 
مواردی مانند جرایم زیســت محیطی است. از 
این رو در این الیحه 4۷ میلیارد تومان درآمد 
قابل تحقق از محل اخذ خسارات و جرایم زیست 
محیطی برای خدمات آزمایشــگاهی، اجرای 
قانــون هوای پاک و موارد مشــابه پیش بینی 
شده اســت. البته این درآمد به  طور کامل به 
ســازمان حفاظت محیط زیست بازنمی گردد؛ 
چرا که دستگاه های مختلفی در اجرای قانون 
هوای پاک نقش دارند. بر اساس بند »هـ« تبصره 
4 الیحه بودجه برای مقابله با اثرات ریزگردها 
100 میلیون یورو و 150 میلیون یورو نیز برای 
رفع مشکالت حاد پســماندها از محل منابع 

صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده است.

فراسو

خبر مشروح
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اسپوتنیک: ارتش سوریه شامگاه گذشته در 
غرب ، جنوب و جنوب شرق استان حلب با 
تروریست های جبهه النصره درگیر و بیش از 

40 تروریست را از پای درآورد.
فرانس ۲۴: اعتصاباتی که از دو هفته پیش 
در فرانســه آغاز شده اســت، روز گذشته در 
ســیزدهمین روز متوالی پیگیری شد و این 
در حالی است که معترضان سه شنبه را »روز 
سیاه اعتصابات« نام گذاری کرده اند. بسیاری 
از کارکنان بخش های حمل و نقل، معلمان 
و حوزه بهداشت و درمان و ادارات دولتی در 

اعتصاب روز گذشته شرکت داشتند.
العالم: وزارت کشــور عراق، سرلشکر احمد 
الزوینی رئیس پلیس کربال را برکنار کرد. این 
اقدام در پی وقوع آتش سوزی در هیئت های 
حسینی در این شهر مقدس انجام شده است.
المسیره: عبدالملک الحوثی، رهبر انصاراهلل 
یمن و مارتین گریفیتس نماینده ســازمان 
ملل در جریان دیدار دو جانبه، ضمن توجه به 
تحوالت و مسائل جاری ناشی از جنگ ائتالف 
سعودی، راه های دستیابی به صلح در یمن را 

بررسی کردند.
راشاتودی: هنــد روز گذشته موشک کروز 
مافــوق صــوت BrahMos را با موفقیت 
آزمایش کرد.   از این موشک که با همگاری 
هند و روسیه ساخته شده به عنوان سریع ترین 

موشک کروز جهان نام برده می شود.
العربی جدید: یک پایگاه خبری وابسته به 
معارضان سوری خبر داد یک هیئت رسمی از 
شرکت نفتی آرامکو سعودی در راستای غارت 
نفت این کشور وارد میدان نفتی العمر سوریه 
شــده و قرار است با نظامیان آمریکا، قرارداد 

منعقد کند.
المیادین: ســازمان خبرنگاران بدون مرز از 
کشــته شــدن 4۹ خبرنگار در سال ۲0۱۹ 
میالدی خبر داد. بیشــتر این افراد در حین 
پوشــش خبری جنگ در یمن، ســوریه و 

افغانستان کشته شده اند.
رویترز: همزمــان با افزایــش تنش میان 
واشــنگتن و پکن، وزارت دفاع چین از ورود 
نخســتین ناو هواپیمابر بومی این کشور به 

ناوگان نیروی دریایی چین خبر داد.

 المیادین جزئیات جدیدی از نقشه شوم آمریکا
 در مورد فلسطین را فاش کرد

همراهی شیخ نشین ها در »خیانت قرن«
فارس: وبگاه المیادین لبنان گزارش داد به جزئیات بیشتری از طرح موسوم به معامله 
قرن آمریکا درباره سازش رژیم اشغالگر صهیونیستی با فلسطینی ها دست یافته است؛ 

طرحی که به اذعان این شبکه خبری، نابودی آرمان فلسطینیان را دنبال می کند.
بر اســاس آنچه که در پیش نویس این طرح آمده است، یک توافق سه جانبه میان 
رژیم صهیونیستی، سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش حماس به امضا می رسد 
و یک کشور فلسطینی با نام »فلسطین جدید« روی خاک کرانه باختری و نوار غزه 
به جز شهرک های صهیونیست  نشین ایجاد می شود. در موضوع قدس اشغالی هم بر 
اساس پیش نویس معامله قرن این شهر تجزیه نمی شود، بلکه بین اسرائیل و فلسطین 
جدید مشــترک است و ساکنان عرب قدس ساکنان فلسطین جدید می شوند، اما 

اسرائیلی ها در آنجا می مانند.
درباره نوار غزه هم در پیش نویس معامله قرن آمده است:» مصر اراضی جدیدی را در 
اختیار فلسطین خواهد گذاشت تا در آنجا فرودگاه، کارخانه، زراعت و مبادالت تجاری 

ایجاد کند، اما فلسطینی ها اجازه سکونت در آنجا را ندارند.
در این پیش نویس کشــورهایی که موافقت کرده اند بــه اجرای این توافق کمک 
کرده و از آن حمایت مالی به عمل آورند، شــامل آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای 
تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس هستند و مبلغ 30 میلیارد دالر برای مدت پنج 
ســال به پروژه های مربوط به فلسطین جدید اختصاص خواهد یافت. درباره نحوه 
توزیع سهم  کمک ها بین کشــورهای حامی طرح معامله قرن، آمریکا ۲0 درصد، 
اتحادیه اروپا ۱0 درصد و کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس 70 درصد هزینه را 
متقبل می شوند.در بعد نظامی هم معامله قرن به فلسطین جدید اجازه داشتن ارتش 
را نمی دهد و تنها ســالحی که برای آن مجوز دارد، ســالح پلیس است. بر اساس 
طرح معامله قرن در یک توافقی که میان رژیم صهیونیســتی و فلسطین جدید به 
امضا خواهد رســید اسرائیل مسئولیت دفاع از فلسطین جدید را در برابر هر تجاوز 
خارجی برعهده دارد، و کشــورهای عربی هم درباره بهایی که کشورهای عربی به 
ارتش این رژیم برای دفاع از فلسطین جدید خواهند داد، مذاکره می کنند. بر اساس 
پیش نویس معامله قرن حماس به سالح و تسلیح خود پایان می دهد و این شامل 
سالح شخصی رهبران حماس هم می شود که به مصری ها تحویل می دهند. درعوض 
نیروهای حماس از کشورهای عربی حقوق ماهیانه دریافت می کنند.یک پل معلق بین 
بزرگراهی که غزه را به کرانه باختری وصل می کند، ساخته می شود که ارتفاع آن از 
سطح زمین به 30 متر می رسد و کار ساخت آن به یک شرکت چینی واگذار خواهد 
شد . درباره غور اردن هم بر اساس پیش نویس طرح معامله قرن مثل هم اکنون در 
اختیار رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند. این طرح همچنین شامل انتقال قیمومیت 
مسجد االقصی از دست اردن به عربستان است. افشای جزئیات این طرح آمریکایی در 
حالی است که حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر سابق قطر، روز دوشنبه در رشته 
توییت هایی نسبت به نزدیک بودن زمان اجرای »معامله قرن« هشدار داد و نوشت: 
اجرای طرح »معامله قرن« برای حل و فصل مناقشه میان فلسطین و اسرائیل در سال 
آینده میالدی و در صورت بقای »بنیامین نتانیاهو« در پست نخست وزیری آغاز خواهد 
شد. آل ثانی نوشت: از اتحادیه عرب می خواهم رویکرد یکپارچه ای برای تعامل با این 

طرحی، که نمی تواند به نفع آرمان های فلسطین باشد، اتخاذ کند.
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گزارش بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

  جهان/مهدی خالدی  همزمان با شــعله ور شدن دوباره دامنه 
تنش های داخلی در لیبی، گزارش های رسانه ای از ورود نیروهای 
ویژه ترکیه به طرابلس برای مشارکت در نبرد علیه نیروهای ارتش 
ملی این کشور حکایت دارد. کمک های آنکارا به دولت وفاق ملی 
لیبی به ریاســت فائز السراج )مســتقر در طرابلس( پیشتر جنبه 
مستشــاری داشــت، اما اقدام جدید ترکیه نشان  دهنده عزم این 
کشور برای ورود علنی تر به این معرکه است. این اقدام در راستای 
حمایت نظامی از دولت وفاق ملی به ریاســت فائز السراج و اجرای 
توافق نامه امنیتی اخیر میان دو طرف صورت می گیرد. رجب طیب 
اردوغان و فائز السراج ۲7 نوامبر )چهارشنبه ششم آذر( دو یادداشت 
تفاهم در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی امضا کردند که با 
واکنش شدید مصر، قبرس و یونان مواجه شد و متعاقب آن یونان 
از اخراج سفیر دولت السراج خبر داد.لیبی از زمان سرنگونی رژیم 
دیکتاتور »معمر قذافی« در ســال ۲0۱۱ تاکنون تحت کنترل دو 
دولت است؛ دولتی در شرق این کشور است که مورد حمایت غرب 
و کشور های منطقه ای عربستان، مصر و امارات قرار داشته و تحت 
هدایت خلیفه حفتر است و دولت موسوم به وفاق ملی در طرابلس 
مورد تأیید سازمان ملل که ترکیه و قطر از آن پشتیبانی می کنند.  

  پایان دوره »تنش صفر« در سیاست ترکیه
ترکیه در سال های گذشته و در پیروی از سیاست نوعثمانی گری 
حضور نظامی خود را گســترش داده اســت. در همین راستا در 

سال های گذشته ارتش ترکیه عملیات نظامی علیه گروه هایی که 
آنکارا آن ها را تروریست می نامد، در عراق و سوریه آغاز کرده و عالوه 
بر آن در کشورهای سومالی و قطر نیز دست به ساخت پایگاه نظامی 
زده است. از سوی دیگر با توسعه حضور نظامی در دریای مدیترانه 
)که با واکنش تند اتحادیه اروپا مواجه شد(، ترکیه فعالیت هایش 
در پایگاه هوایی خود در قبرس را آغاز و همزمان با لیبی نیز توافق 
دریایی-نظامی امضا کرده اســت؛ دو کشوری که مشرف به دریای 
مدیترانه هســتند.حضور نظامی ترکیه در لیبی آن هم در مقطع 

کنونی را از چند جنبه می توان تفسیر کرد.
 در وهله نخســت به نظر می رسد بحث اهمیت مدیترانه شرقی و 
ذخایر موجود در این منطقه برای ترکیه و اهمیت راهبردی لیبی 
برای این کشــور، اردوغان را برآن داشــته تا عمالً برای حمایت از 
دولت وفاق ملی در برابر همپیمان عربســتان و امارات وارد عمل 
شــود. این در حالی اســت که مصر از نیت اردوغان برای نزدیک 
شــدن به مرزهای غربی این کشور وحشت داشته و نبرد حمایت 
از ذخایــر گازی خود را در دریای مدیترانــه در واقع نبرد مرگ و 
زندگی می داند.از سوی دیگر میلیتاریسم رهبران ترک را می توان 
نشــانه ای از پایان دوره سیاست »تنش صفر« و جایگزینی »قدرت 

سخت« دانست.
 از سال ۲00۲ با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، احمد داوود 
اوغلو، مشــاور و وزیر اسبق خارجه اردوغان و نظریه پرداز سیاست 
خارجی ترکیه در کتاب »عمق استراتژیک« دکترین اصلی سیاست 

خارجی این کشــور را تحت عنوان سیاست صفر کردن اختالفات 
با همســایگان مطرح کرد. اما با آغاز بحران سوریه کم کم رهبران 
ترکیه با کنار گذاشتن این سیاست ماجراجویی های منطقه ای خود 

را آغاز کرده اند.
همچنین افزایش حضور نظامی ترکیه در لیبی را باید در راستای 
تقابل جویی آنکارا با محور سعودی - اماراتی - مصری تفسیر کرد. 
محور اخوانی به رهبری ترکیه و قطر امروز عالوه بر موضوع قطر در 
پرونده های دیگر منطقه ای از جمله عراق، سوریه، فلسطین و حتی 
سودان با محور سلفی سعودی درگیر است. حال حضور ترکیه در 
لیبی نشان دهنده گرم تر شدن تنور این رقابت که می تواند دامنه 
تنش ها را در این منطقه پرآشوب گرم تر کند، است. اما در نهایت 
اینکه به نظر می رســد آنکارا در حال حاضر در چند جبهه نظامی 
مشغول است؛ مسئله ای که به اذعان تحلیلگران فراتر از توان ترکیه 
بوده و ممکن است جبهه های داخلی این کشور را در معرض خطر 

قرار داده و برای اقتصاد آن نیز فاجعه بار باشد. 

 افزایش میلیتاریسم ترکیه درمنطقه ؛ ازعراق و سوریه تا مدیترانه وآفریقا

نظامیان ترک  وارد لیبی شدند

 جهان  یک دادگاه در پاکستان »پرویز مشّرف« رئیس جمهور و 
حاکم نظامی اسبق این کشور را به اتهام »خیانت بزرگ« به اعدام 
محکوم کرد. این دادگاه در حکمی به سرپرستی قاضی »وقار احمد 
ستهی« حکم اعدام پرویز مشرف رئیس جمهور و حاکم نظامی 
اسبق این کشور را صادر کرد. این در حالی است که وزارت کشور 
پاکستان خواستار توقف پیگیری پرونده پرویز مشرف تا بهبودی 
کامل وی شده بود. دولت پاکستان خواهان بررسی مجدد پرونده 

مشرف شده است.
پرویز مشرف فرمانده وقت ارتش پاکستان در سال ۱۹۹۹ با انجام 
کودتایی دولت »نواز شــریف« را سرنگون کرد. وی همچنین در 

نوامبر سال ۲007 میالدی با اعالم وضع فوق العاده، قانون اساسی 
و پارلمان پاکستان را به حال تعلیق درآورد و ده ها تن از قضاتی 
که به این اقدام وی اعتراض کرده بودند را از کار برکنار کرد. طبق 
ماده 6 قانون اساسی پاکستان، هر فردی که با استفاده از زور یا هر 
ابزار غیرقانونی دیگر مبادرت به فسخ، تغییر یا تعلیق قانون اساسی 
کند، مجرم اســت و باید به اتهام خیانت بزرگ محاکمه شود. 
مشــرف 76 ساله  برای درمان  به دبی رفته  و هنوز باز نگشته 
است .این نخســتین بار در تاریخ پاکستان است که یک حاکم 
نظامی ســابق با اتهام »خیانت بزرگ به وطن« مواجه و به اعدام 
محکوم می شــود. چهار پرونده در پاکستان علیه پرویز مشرف 

تشکیل شده که عبارتند از؛ دست داشتن در قتل »بی نظیر بوتو« 
نخست وزیر اسبق پاکســتان، قتل »اکبر بوگتی« رهبر بلوچ ها، 
حمله به »الل مســجد« و برکناری غیرقانونی شماری از قضات 
در زمان حکومتش در پاکستان. به تازگی تنش بین دادگاه عالی 
پاکستان و دولت این کشور بر سر تمدید مأموریت فرمانده ارتش 

و پیگیری پرونده پرویز مشرف بیشتر شده است.

پرویز مشرف به اعدام محکوم شد
با صدور حکمی از سوی یک دادگاه پاکستانی

خبر

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/2812/01

22/4323/16 5/075/39

16/1916/53

6/387/09

16/3917/13
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت توسعه بین المللی صنعت گردشگری 
پدیده شاندیز)سهامی عام( به شماره ثبت ٢٢٨٢٩ و شناسه ملی ١٠٣٨٠٣٨٢٩٩٠ ) نوبت اول (

بدینوس��یله وف��ق م��واد 97 و 100 الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت از كلیه س��هامداران ش��ركت دعوت                     
می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده كه راس ساعت 09 صبح روز سه شنبه مورخ 10/10/1٣9٨ 
در محل نمایش��گاه بین المللی مش��هد، س��الن عطار  تش��كیل می گردد، حضور بهم رس��انند. همچنین از سهامداران 
محترم و یا نمایندگان قانونی آنان كه تصمیم به ش��ركت در مجمع یاد ش��ده را دارند، درخواس��ت می شود وفق ماده 
99 الیحه قانونی اصالح قانون فوق برای دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل كارت ملی و در صورتی 
كه به وكالت اقدام می نمایند به انضمام وكالتنامه معتبر از س��اعت 9 لغایت 1٣ روزهای 7 و ٨ دی ماه به واحد امور 
س��هام ش��ركت واقع در ش��اندیز� میدان ش��هدا � ابتدای بلوار میرزا جوادآقا تهرانی � قلعه پدیده ش��اندیز مراجعه 
نمایند. بدیهی اس��ت وفق ماده 99 قانون تجارت فقط س��هامدارانی می توانند در جلس��ه مجمع حضور یابند كه ورقه 

ورودی دریافت كرده باشند. 
))در صورتیكه تعداد حاضرین در مجمع عمومی نوبت اول به حد نصاب قانونی نرس��د، مجمع عمومی برای نوبت دوم 

برابر مفاد ماده ٨7 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت دعوت و برگزار خواهد شد.((
دستورات جلسه: 

1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی درخصوص عملكرد س��الهای مالی منتهی به 
1٣9٦/12/29 و 1٣97/12/29 و تصویب آنان .

2- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 12/29/1٣9٨ .
٣- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار .

4-  انتخاب اعضای هیئت مدیره شركت .
5- تصمیم گیری در خصوص معامالت موضوع ماده 129 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت .

6-  تعیین حق حضور در جلسات هیئت مدیره اعضای غیر موظف .
7-  سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد .

  با توجه به اینكه انتخاب اعضای هیئت مدیره در دس��تور جلس��ه قرار دارد، لذا افرادی كه مش��مول ماده 111 قانون 
تجارت نمی باشند می توانند كاندید شوند.

هیئت مدیره
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فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

 
دانشگاه علوم پزش��كی مشهد در نظر 
دارد ایاب و ذهاب پرسنل دانشكده های 

خ��ود را از طری��ق انج��ام مناقصه عمومی ب��ه بخش غیر 
دولتی واگذار نمای��د. كلیه مراحل برگزاری مناقصه به 
شماره فراخوان 209٨0000600001٨0، از دریافت اسناد 
مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی 
پاكت ه��ا، از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی 
دول��ت )س��تاد( ب��ه نش��انی: www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراح��ل ثبت ن��ام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین شركت در مناقصه فوق مبلغ 200.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانك��ی می باش��د ك��ه در مهل��ت مق��رر به 
حس��ابداری دانشكده پزشكی  به نشانی : مشهد - ابتدای 

بلوار وكیل آباد - پردیس دانشگاه تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 9/26/9٨

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
9٨/10/2

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 10/12/9٨
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 10/1٨/9٨

* 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 مذك��ور: 021419٣4 و دفت��ر 

021٨٨9697٣7 و 021٨519٣76٨ می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

))آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ((
  شركت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شركت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عملیات مشروحه ذیل را 

به پیمانكار ذیصالح واگذار نمایید

مبلغ برآورد اولیه به ریالمدت اجراموضوعردیف
مبلغ تضمین  شرکت 

در فرآیند ارجاع کار ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصهحداقل رشته مورد نیاز

1
انجام خدمات حفاظت ومراقبت 

از اماکن وتاسیسات شرکت 
توسط مامورین انتظامی 

2425/256/721/600922/000/000 ماه

ارائه گواهی صالحیت از مراکز انتظام 
معانت انتظامی ناجا و تائیدیه صالحیت 

ازسوی دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو 
وآبفای کشور

1.واریزنقدی به حساب جاری 
شماره100050005بانکی 
پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت  

4. چک تضمین شده بانکی

1 - مناقصه گذار : شركت آب و فاضالب مشهد .    2- منبع تأمین اعتبار : درآمدهای اختصاصی كارفرما.
٣- تاریخ دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1٣9٨/9/26 لغایت 1٣9٨/10/1 به دفتر قراردادهای این شركت به نشانی : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 مراجعه و یا در 

سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت  می باشد .    4- آخرین مهلت عودت پاكات اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1٣9٨/10/10 می باشد.
5-  مدت اعتبار پیشنهادات : از تاریخ تحویل پاكات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.

6- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
آب سرچشمه زندگی و زیبایی است . در مصرف آن صرفه جویی كنیم

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد
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آگهی مزایده عمومی
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بهزیس�تی خراس�ان رضوی در نظ��ر دارد اموال 
اس��قاطی خ��ود را با اس��تناد ب��ه مج��وز اداره كل امور 
اقتص��ادی و دارایی خراس��ان رضوی از طری��ق مزایده 

عمومی به فروش برساند. 
* مح��ل بازدید اموال ) همه روزه درس��اعات اداری ( : 
مش��هد بلوار خیام شمالی خیام ش��مالی ٣6 جنب بیمه 

پارسیان ، انبار مركزی بهزیستی 
*ب( مشهد،كیلومتر٣0جاده مشهد-چناران مركز طوس 

)خیریه رضویه(. 
* مبلغ تضمین شركت در مزایده :  ٨0/000/000 ریال 

* مهلت دریافت اسناد مزایده :  ساعت 12روز 
پنج شنبه مورخ 10/5/9٨

* مهلت تس��لیم پیش��نهادات : س��اعت 12روزدوش��نبه  
مورخ  10/16/9٨

* آدرس محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 
س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی  

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

مورخ  9٨/10/17                   شناسه آگهی699605/ م الف72٨1
 اداره پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی

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

رضوی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
* محل بازدید اموال ) همه روزه درساعات اداری ( : 
مشهد بلوار خیام شمالی خیام شمالی ٣6 جنب بیمه 

پارسیان ، انبار مركزی بهزیستی 
* مبلغ تضمین ش��ركت در مزایده بابت هر دس��تگاه 

خودرو :  20/000/000 ریال 

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده :  س��اعت 
12روز پنج شنبه مورخ 10/5/9٨

* مهلت تسلیم پیش��نهادات : ساعت 12روزدوشنبه  
مورخ  10/16/9٨

 * آدرس محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 
س��امانه ت��داركات الكترونیك��ی دول��ت )س��تاد( به 

www.setadiran.ir  نشانی
* تاریخ بازگش��ایی پاكات : س��اعت 1٣ روزسه شنبه  

مورخ  9٨/10/17                     شناسه آگهی699520/ م الف7279
اداره پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی

برگ سبز و س��ند كمپانی خودروی 405 مدل 1٣٨٨ 
رن��گ نقره ای متالیک به ش��ماره انتظامی 42 ایران 
٣٣5 ه� 41 ش��ماره موتور 12488143154 و شماره 
شاس��ی NAAM01CA0AE114787 به مالكیت میثم 
خدمتگذار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و كارت خودرو  تراكتور مدل 1٣91 شماره 
 LFW05270Y و ش��ماره شاسی M02045 موتور
به ش��ماره انتظام��ی ٣72 ک 12 ایران 1٣ به مالكیت  
به نام حسین زارعی فیض آبادی   مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند كمپانی موتور س��یكلت پیش��تاز م��دل 1٣٨9 
رن��گ مش��كی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 9٣1٣4/766 
شاس��ی  ش��ماره  و   NEG0967080 موت��ور  ش��ماره 
NEG***125A8900826 ب��ه مالكیت محس��ن آزمند 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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فراخوان مناقصه 
نوبت دوم 

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

تاسیسات الكتریكی و مكانیكی شبكه بهداشت و درمان 
شهرس��تان تایباد را از طریق انج��ام مناقصه عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. كلی��ه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 209٨0000600001٨1، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاكت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه تداركات 
 www.setadiran.ir :الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین ش��ركت در مناقص��ه فوق مبل��غ٣50.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانكی می باش��د كه در مهل��ت مقرر 
به حسابداری ش��بكه مذكور به نشانی : شهرستان تایباد    

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 9/26/9٨

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
9٨/10/2

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 10/12/9٨
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 10/1٨/9٨

* 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 مذك��ور: 021419٣4 و دفت��ر 

021٨٨9697٣7 و 021٨519٣76٨ می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه 
نوبت دوم 

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

تاسیسات الكتریكی و مكانیكی  شبكه بهداشت و درمان 
شهرس��تان قوچان  را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. كلی��ه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 209٨0000600001٨٣، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاكت ها، از طریق درگاه س��امانه تداركات 
 www.setadiran.ir :الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین شركت در مناقصه فوق مبلغ 520.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانك��ی می باش��د ك��ه در مهل��ت مق��رر به 
حس��ابداری ش��بكه مذكور به نشانی : شهرس��تان قوچان    

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 9/26/9٨

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
9٨/10/2

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 10/12/9٨
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 10/1٨/9٨

* 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 مذك��ور: 021419٣4 و دفت��ر 

021٨٨9697٣7 و 021٨519٣76٨ می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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