
 

آغازی بر پایان آمریکا
  جهان  خون ســردار شــهید حاج قاســم سلیمانی، پارلمان عراق به اخراج نظامیان ایاالت متحده  رأی داد

ابومهــدی المهندس و دیگر همرزمان شهیدشــان در 
جبهه مقاومت خیلی زودتر از آنچه ترامپ و دیگر مقامات 
کوته فکر حاکم بر کاخ سفید تصور می کردند در حال به 

ثمر نشستن اســت؛ ثمره ای که حاصل آن چیزی جز 
بریده شدن دم آمریکا و ایادی آن از کل منطقه خاورمیانه 
نخواهد بود. پیرو همین مسئله پارلمان عراق روز گذشته 

 ............ صفحه 8در یکی از سرنوشت سازترین...
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آخرین گام هم برداشته شد پیام تسلیت آیت اهلل سیستانی به رهبر معظم انقالب 

به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
سید حسن نصراهلل:

 :aحضرت محمد
بهترین مردم کسی 

است که خود را 
وقف در راه خدا 

کند، با دشمنان خدا 
جهاد نماید و خواهان 

مرگ و شهادت در 
صحنه های نبرد است. 

مستدرک،ج١١،ص ١٧
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توقف تمام محدودیت های هسته ای 
ایران در برجام نقش فراموش نشدنی

 کفش حاج قاسم ارزشش 
از سر ترامپ بیشتر است

با عنایت به اینکه ش��رکت آب و فاضالب اس��تان خراسان رضوی قصد دارد 
در اج��رای مفاد الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای 
برنام��ه های عمومی، عمرانی و نظامی دول��ت، اراضی  مورد نیاز جهت اجرای 
خط انتقال فاضالب  به شهر بجستان واقع در قسمتی از اراضی کشاورزی محدوده کوهک 
در حاش��یه جاده رودخانه و اراضی کشاورزی محدوده جاده سرپشته به میزان 4140 متر 
مرب��ع ) 690 متر ط��ول و عرض حریم 6 متر ( را مطابق کروکی ه��ای ذیل تملک نماید، لذا 
بدینوس��یله از کلیه مالکین محترم و صاحبان حق��وق قانونی پالک ثبتی 4 فرعی از 387 
اصلی بجس��تان بخش 2 گناباد که اراضی آنان در مس��یر پروژه مذکور قرار دارد ، دعوت 
بعمل می آورد تا جهت اجرای مقررات ماده 3 الیحه قانونی مارالذکر حداکثر ظرف مهلت 
" 5 روز" از تاریخ درج این آگهی با در دس��ت داش��تن اصل مدارک مثبته مالکیت جهت 
توافق پیرامون قیمت عادله روز اراضی موصوف به دفتر حقوقی و تملک اراضی ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان خراس��ان رضوی واقع در مشهد – بلوار وکیل آباد – ابتدای خیابان 
ص��دف – تلف��ن 38663327-051 و یا به امور آب و فاضالب بجس��تان  مراجعه فرمایند. 
ضمن��ا چنانچه مالکین محترم یا صاحبان حقوق قانونی ظرف مهلت اعطایی مراجعه ننمایند 
می بایس��تی حداکثر ظرف مدت یک ماه )پس از پایان مهلت مزبور( نسبت به معرفی یک 
نفر کارش��ناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی )بعنوان کارشناس منتخب( اقدام 
تا در معیت کارش��ناس منتخب این ش��رکت و ضمن تعیین کارشناس مرضی الطرفین در 
قالب هیئت کارشناسی از محل بازدید و نسبت به تعیین قیمت عادله اراضی اقدام الزم 
بعمل آورند. بدیهی اس��ت درصورت عدم مراجعه، این ش��رکت ناگزیر از انجام اقدامات 

بعدی از طریق مراجع ذیصالح خواهد بود.
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فراخوان مناقصه نوبت اول
 پروژه بیمارستان 

امداد و نجات 
شرح در صفحه 4
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فراخوان مناقصه نوبت اول
 خدمات نگهبانی

 بیمارستان طالقانی 
شرح در صفحه 4
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مناقصه عمومی خرید و نصب آسانسور
معاونت عمرانی آستان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی آسانسور 
م��ورد نی��از یکی از پ��روژه  های در دس��ت اجرای خود را به ش��رح 
شرایط مندرج در اسناد مناقصه بین شرکتهای دارای دفتر مرکزی 
یا نمایندگی رس��می در مش��هد، از طریق مناقصه عمومی خریداری 

نماید. 
ل��ذا متقاضیان ذیص��الح و واجد ش��رایط می توانند جه��ت دریافت 
اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/10/23 به دبیرخانه معاونت 
عمرانی آس��تان قدس به نش��انی مشهد، چهارراه ش��هدا، سازمان 
مرکزی آس��تان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش��ماره 

تلفن  32001126-051 تماس حاصل نمایند.
 ضمن��ا هزینه چ��اپ آگهی در روزنامه ه��ا بر عهده برن��ده مناقصه 

خواهد بود.
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فراخوان مناقصه نوبت اول
 امور نگهبانی

 بیمارستان  قائم )عج( 
شرح در صفحه 10
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             آگهی مزایده شماره 98/10/14-98/19123/92
               اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین- نوبت اول

درنظر دارد چوب آالت به شرح ذیل را ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند.

قیمت تضمین )ریال(گونهشرحردیف

20/000/000راش وتوسکاالوار1

10/000/000بید . گردو . توسکا وگونه های مختلف باغیگرده بینه2

 متقاضی��ان م��ی توانند به منظور دریافت اس��ناد وبرگه های ش��رایط ش��رکت درمزایده تا تاریخ 
دوش��نبه 98/10/23 به وب س��ایت اینترنت��یQazvin.frw.org.ir ویا مراجعه به س��امانه س��تاد 
)س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت( به آدرسwww.setadiran.ir و تا تاریخ شنبه 98/10/28 
مدارک الزم شرکت در مزایده را در سامانه ستاد بارگذاری وپاکت تضمین شرکت در مزایده را 
در یک پاکت سربسته الک ومهر شده دبیرخانه این اداره کل واقع درقزوین: خیابان نواب شمالی 
– مجتمع ادارات کد پس��تی 15136 – 34199 تحویل نمایند.)بازگش��ایی پیش��نهادات در س��امانه

www.setadiran.ir ساعت 9 صبح مورخه دوشنبه 98/10/30 انجام خواهد شد(.
 تلف��ن تم��اس 45و33373088 – 028 و33379254 – 028 الزم اس��ت مزایده گران با عضویت 
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی، اسناد را از طریق سامانه ستاد)سامانه تدارکات الکترونیکی 
دول��ت( دریافت وارس��ال نمایند. جهت بازدید )تا م��ورخ 98/10/26( از چوب آالت در محل محل 

های مذکور دراسنادمزایده در ساعات اداری از ساعت 8/00 لغایت 14/00 مراجعه نمایند.
/ع روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین
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آگهی تملک اراضی - مرحله اول

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

شهیدان حمله تروریستی 
آمریکا با حضور میلیونی 

امت سلیمانیمردم مشهد تشییع شدند
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 ........ صفحه2 قدس خراسان
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روزنامـه صبـح ایـران

پیام تسلیت آیت اهلل سیستانی به رهبر معظم انقالب به مناسبت شهادت سردار سلیمانی   سیاست: آیت اهلل سیستانی در پیامی به رهبر معظم انقالب اسالمی شهادت سردار عالیقدر حاج 
قاسم سلیمانی را تسلیت گفت. در بخشی از متن پیام ایشان به رهبر معظم انقالب آمده است: »خبر شهادت سردار عالیقدر آقای حاج قاسم سلیمانی رحمه اهلل علیه موجب تأسف و تأثر فراوان شد. نقش کم نظیر آن 

مرحوم در سالیان پیکار با عناصر داعش در عراق و زحمات فراوانی که در این راستا متحمل شدند، فراموش ناشدنی است«.

حالــی  در  افــرازه:  مینــا 
بــا  آمریــکا  رئیس جمهــور 
دستپاچگی در اظهاراتی از عدم تعلق خاطر 
مردم به سردار شهید سلیمانی سخن گفته 
بود که مراسم پرشور تشییع شهدا از سوی 
مردم برگزار شــد و بدین ترتیب ادعاهای 
واهی دونالد ترامپ نتیجه عکس داد. خبر 
شهادت سردار سلیمانی همچنان در صدر 
اخبار رسانه های منطقه و بین المللی است و 
بسیاری از چهره های سیاسی و بین المللی 
نیــز در حال واکنش نشــان دادن به این 

جنایت هستند.
رئیس جمهور آمریکا کــه تصور نمی کرد 
ابعاد ترور سردار سلیمانی برای دولت وی 
تا این میزان گسترده شــود، در راستای 
سلسله رفتارهای تهاجمی و پیش دستانه 
خود بامداد دیروز در پیامی توییتری علیه 
ایران مدعی شد: »درصورتی که ایران به هر 
آمریکایی یــا منافع آمریکا 
حمله کند، آمریکا ۵۲ سایت 
در داخل ایران )به نمایندگی 
از ۵۲ آمریکایــی که ایران 
ســال ها پیش بــه گروگان 
بــود( حمله خواهد  گرفته 
کرد که برخی از آن ها بسیار 
ســطح عالی و مهــم برای 
ایران و فرهنگ ایران اســت 
و این اهــداف و خود ایران 
بسیار ســریع و خیلی سخت مورد هدف 
قرار خواهند گرفت.« اما فرمانده کل سپاه 
پاســداران در واکنش به ادعاهای ترامپ 
اظهار کرد: »قطعاً اقدامی سخت در انتظار 

آمریکایی هــا خواهد بود«. همچنین وزیر 
امور خارجــه نیز در واکنش به این ادعای 
ترامپ گفت: »هــدف گرفتن مکان های 
فرهنگی یک جرم جنگی اســت؛ خواه با 
لگد یا فریاد، پایان حضور شرورانه آمریکا 

در غرب آسیا آغاز شده است«.

 دست وپا زدن ترامپ برای توجیه 
رفتار جنایتکارانه اش

ادامــه  در  امــروز  ترامــپ  گرچــه 
مشروعیت بخشــی به سیاست های خود 
تنهاتر از همیشــه است و ســعی دارد با 
بزرگ جلوه دادن تهدید ایران برای افکار 
عمومی داخل آمریکا و سایر نقاط جهان 
به نوعی رفتــار جنایتکارانه خود را توجیه 
کند و از ســوی دیگر با ادامه الف زنی های 
خود علیه کشورمان به نوعی از شدت پاسخ 
ایران بکاهــد و آن را در موضعی انفعالی 
قرار دهد، اما در مقابل آن تمامی مقامات 

سیاسی و دیپلماتیک کشورمان به صورت 
واحد از ضرورت اقدام قاطع ایران در برابر 
اقدامات آمریکایی ها ســخن می گویند و 
این حادثه موجب نزدیکی تمامی گروه ها 
و جریانات شــده اســت. انتقاد نسبت به 
اقدامات تحریک آمیز رئیس جمهور آمریکا 
در داخل این کشور نیز شدت گرفته است 
و رئیس مجلس نمایندگان ایاالت متحده 
بامداد یکشنبه هشــدار داد اقدام نظامی 
تحریک آمیــز دولت آمریکا علیــه ایران 
موجب شده جان آمریکایی ها و متحدان 
این کشــور درخطــر قرار بگیــرد. البته 
باوجود واکنش های جهانی نسبت به اقدام 
تروریستی ترامپ، به نظر می رسد مقامات 
نظامی آمریکا همچنان سعی دارند از ادعای 
کاخ سفید، درباره اینکه ترور سردار قاسم 
سلیمانی در واکنش به تهدیدهای فوری 
ایشــان علیه منافع آمریکا صورت گرفته 
اســت، دفاع کنند. این در حالی است که 

رسانه های داخلی این کشور همچون سی 
ان ان بــه صراحت اعالم کردند که فقدان 
ارائه شــواهد و مدارک بــه کنگره و افکار 
عمومی تردیدهایی درباره اینکه این حمله 
متناسب بوده است یا خیر به وجود آورده 
است. اکثر تحلیلگران و سیاستمداران که 
به تحلیل رفتارها و اظهارات رئیس جمهور 
آمریکا می پردازند، بر این نکته اذعان دارند 
که وی دارای شخصیتی گستاخ، تک رو و 
بی اعتنا به آداب دیپلماتیک است و دستور 
ترور شــهید سلیمانی بدون اطالع کنگره 
نیز به نوعی تک روی و زورگویی ترامپ را 
به اثبات می رساند. گرچه بسیاری از افراد 
رفتارهای یکجانبــه و غیرقابل پیش بینی 
او را رفتاری نمایشــی بــرای پیش بردن 
سیاســت های آمریکا و عدم پایبندی به 
قوانین و حقوق بین الملــل می دانند، اما 
همیــن رفتارهای یکجانبــه نیز موجب 
انتقاداتی شــده است. به اذعان بسیاری از 
رسانه ها، اقدام تروریستی ترامپ پایه های 
دیپلماسی و چهره دروغین آزادی خواهی 
آمریکا را مخدوش کــرد، چنان که مجله 
آمریکایی آتالنتیــک نیز واکنش انتقادی 
نســبتاً تندی به تصمیم ترامپ داشته و 
از او به عنــوان فردی نامتعــادل یاد کرده 
اســت. نویســنده این مقاله می نویسد: از 
نظر آقــای ترامپ همه افراد یکبار مصرف 
هســتند، او حتی به حرف نزدیکانش هم 
گوش نمی دهد، رئیس جمهوری آمریکا سه 
ســال است به مردم دروغ می گوید و حاال 
هم بــرای توجیه این تصمیم احمقانه اش 

به دروغ متوسل شده است.

هراس انتقام رئیس جمهور آمریکا را به یاوه گویی انداخت

قمار باخته ترامپ

 »بکشــید ما را ملت بیدارتر می شود!« ســردار تا قیامت سیاه پوشت می مانیم. 
09150009278

 پرونده عمر سراسر مجاهدت سردار عزیز سلیمانی باید با شهادت بسته می شد، 
مردم و حتی کودکان عراقی او را حاج قاسم می نامیدند و عکس او را در موبایل هایشان 
با افتخار به ایرانی ها نشان می دادند و می بوسیدند، مطمئناً خون او ان شاءاهلل موجب 

نجات عراق از چنگال آمریکای جنایتکار خواهد شد. 09350009020
 شهادت سردار وطن، مقاومت، ایثار و جهاد... بر همگان تسلیت ان شاء اهلل انتقام 
سخت برای تروریست ها نزدیک است. مسئوالن و مردم دلبسته به غرب بیدار شوند، 

سرباز والیت باشیم و با قدرت ایران اسالمی را سرافراز کنیم. 09120005571
 هیچ چیز جز خون سپهبد معظم نمی توانست ملت خسته از برجام و سیاست های 
اقتصادی دولت غرب زده و ملت عراق و آزادی خواهان را متحد و منسجم و منتقم 

آمریکا کند. 09100001106
 شهید باید شهید به دنیا بیاید! خون شهید ذوالفقار سلیمانی همه ملت و همه 
احزاب را متحد کرد و این یعنی بیمه شدن انقالب، به امپریالیسم خون آشام آمریکا 
و نوچه هایش می گوییم سخت ترین انتقام تاریخ را از شما می گیریم و ان شاءاهلل ۲۲ 

بهمن چهلم شهید سلیمانی روز خفت آمریکا خواهد بود. 09360006158
 اگر حاج  بابایی  به خاطر سوختگی  شین  آبادی ها بازخواست  می شد، گاز گرفتگی  
مدرســه  قرچک  روی  نمی داد، امــا به جای  دادن  بودجه  کافی  بــه  دانش  آموزان 
 که  آینده  ســاز ایران  هســتند، افراد نفوذی  یا ناآگاه، مدارس  را به هر بهانه  تعطیل 
 می کنند و حاال نقشــه  دارند تا مدارس  مشهد را کالً در پنجشنبه  تعطیل  کنند تا 
در آینده  باسوادی  در کشور نباشد و برای  امور روزمره  هم  محتاج  بیگانگان  باشیم.  

09150002986

روایت مجلس دوم؛ تنگنای جنگ و اقتصاد
سمیه زمانی، کارشناس مطالعات پارلمانی: در قسمت پیش گفتیم که با وقوع 
انقالب اسالمی و روند نهادسازی نخستین دوره مجلس تأسیس شد و سعی کرد تا 
روندی متمایز از مجالس عصر پهلوی پیشه کند. آنچه در قالب اسالمی کردن قوانین 

پیمود، دومین دوره مجلس شورای اسالمی نیز در این مسیر پیش رفت.
اما انتخابات این دوره مجلس در شــرایطی متفاوت از مجلس اول برگزار شد. وقوع 
جنگ ایران و عراق، انسجام و وحدت داخلی را به اولویت طبقه حاکم بدل کرده بود. 
ضمن اینکه اسالم گرایان انقالبی که با عنوان نیروهای مکتبی شناخته می شدند، بر 

اوضاع مسلط شده بودند.
در این دوره از انتخابات، شــورای نگهبان اعضای نهضت آزادی را ردصالحیت کرد و 
آنان نیز انتخابات را تحریم کردند.هر چند تنوع دوره نخست انتخابات وجود نداشت، 
اما اختالفات فکری و سالیق متفاوت اسالم گرایان انقالبی با نبود رقبای جدی آشکار 
شد. از این رو حزب جمهوری اسالمی، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم، ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی و اصناف و بازاریان )جناح راست( در 
مقابل اتحادیه انجمن های دانشجویی سراسر کشور، انجمن اسالمی معلمان و خانه 
کارگر )جناح چپ( قرار گرفتند. البته این دو جریان بیشتر حول نگرش های اقتصادی 
از یکدیگر متمایز بودند. گروه نخســت به اقتصاد آزاد و گروه دوم به اقتصاد دولتی 
اعتقاد داشــتند. از این پس به تدریج مفاهیم سیاسی جناح راست و چپ در ادبیات 

سیاسی کشور شکل گرفت. 
همچنین در جریان انتخابات، عده ای از روحانیون وابســته به گروه نخســت)جناح 
راست(، این نظر را مطرح کردند که مجتهدان واجد شرایط حق اظهارنظر و معرفی 
افراد شایسته به مردم را دارند و از دخالت دانشجویان و تشکل های دانشجویی؛ یعنی 
رقبای اصلی خود در انتخابات، چندان راضی نبودند. اما برخی روحانیون عضو گروه 
خط امامی از حضور دانشــگاهیان در سیاست استقبال کردند. در نهایت با حمایت 
رهبر انقالب از حضور دانشــگاهیان و دانشجویان، انتخابات با مداخله دانشجویان و 

تشکل های دانشجویی برگزار شد.
در این دوره، نامزدهای جناح راست در تهران افرادی چون محمد یزدی، محی الدین 
انواری، حسن روحانی، جالل الدین فارسی، اسرافیلیان، سعید امانی، اسداهلل بادامچیان، 
موسی زرگر، ســیدرضا زواره ای، حبیب اهلل عسگراوالدی، نیک روش و مریم بهروزی 
بودند که همگی اعضای مؤتلفه یا جناح راســت جامعه روحانیت مبارز یا مرتبط با 

آنان بودند. 
فهرست جناح چپ نیز شامل مصطفی معین، عاتقه رجایی، نجفقلی حبیبی، حسین 
موسویان، محسن میردامادی، عباس دوزدازانی، ابراهیم اصغرزاده، حسین مظفری نژاد، 
کتیرایی و گوهرالشــریعه دستغیب می شــد که اغلب از دانشجویان پیرو خط امام، 

استادان دانشگاه و انجمن اسالمی معلمان محسوب می شدند. 
نامزدهای انتخابات با توجه به فضای کشور، در تبلیغات خود مسائل اقتصادی و جنگ 
را محور قرار دادند. در نهایت رقابت میان دو جریان سیاســی موجب شــد تا از هر 
دو جناح افرادی چون هاشمی، کروبی، گوهرالشریعه دستغیب، ربانی،املشی، عباس 
شیبانی، عاتقه رجایی، موحدی کرمانی، جالل الدین فارسی، فخرالدین حجازی، هادی 
غفاری در تهران حائز اکثریت آرا شوند. در این میان ۲0 نفر از جناح راست و 10نفر 
از جناح چپ بودند، اّما اکثریت نســبی مجلس دوم با جناح چپ بود. افرادی که به 
صورت مستقل به مجلس آمده بودند و حامی دولت موسوی بودند به شکل گیری این 
اکثریت کمک می کردند.افزون بر این، نمایندگان در قالب دو فراکسیون بازار )جناح 

راست( و خط امامی )جناح چپ( متمایز شدند. 
امام خمینی)ره( در پیام خود به مناســبت افتتاح مجلس»حل مســائل بسیار مهم 
اقتصادی و مبارزه با تورم و حل مســئله مســکن و زمین و رسیدگی هرچه بیشتر 
به امور محرومان و قشــرهای کم درآمد و از آن جملــه کارمندان زحمتکش...« را 
اولویت کار مجلس دانســتند. اّما پیش از آن اصل بــر »موافق بودن قوانین مربوط 
به این امور و ســایر امور کشــور با قوانین مقدس اسالم اعم از احکام اولیه یا احکام 
ثانویــه« قرار گرفت. ایــن دوره مجلس، از میان ۵73 طــرح و الیحه، 316 مورد را 
تصویب کرد که مهم ترین آن ها شــامل موارد زیر بود: قانون مطبوعات، قانون وزارت 
امور خارجه، قانون تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری، اساس نامه کمیته انقالب 
اســالمی ایران، نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی، قانون مقررات صادرات و واردات، 
مالیات، اصالحات ارضی، تعاونی ها، قانون کار، انحصار تجارت خارجی در دست دولت 
و مبارزه با احتکار و گران فروشی، الزام دولت به منظور تهیه الیحه برنامه افزایش تولید 
محصوالت کشاورزی،قانون واگذاری زمین های بایر ودایر که پس از انقالب به صورت 
کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است، زمین شهری، حذف اختیارات شاه 

معدوم در قوانین و مقررات مربوط به نیروهای مسلح. 
  سلسله گزارش های داستان مجلس تا انتخابات مجلس یازدهم ادامه خواهد داشت

خبر

صدای مردم   

داستان مجلس )9(

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

چهره خبر
فارس: »زینب ســلیمانی« دختر شــهید »قاسم 
ســلیمانی« فرمانده نیــروی قدس ســپاه ایران در 
گفت وگویی با شــبکه »المنار« اعالم کرد، »دونالد 
ترامِپ کثیف« باید بداند با به شهادت رساندن سردار 
ســلیمانی نمی تواند یاد او را از بین ببرد. وی گفت: 
جهان بداند شهادت حاج قاسم ما را نخواهد شکست 
و مــا در نهایت حق او را مطالبه خواهیم کرد. زینب 
سلیمانی در ادامه »سید حســن نصراهلل« دبیرکل 

حزب اهلل را »عموی عزیز« خواند و ضمن ابالغ سالم 
به وی و رهبری، گفت: می داند ســید حسن نصراهلل 
انتقام خون پدرش را می گیرد. وی خطاب به دونالد 
ترامپ ادامه داد: حریف پدرم نبودی و به همین خاطر 
با موشــک او را هدف گرفتی، اگر شجاعت و جرئت 
داشتی رو در رو با او مقابله می کردی. در همین زمینه 
روز گذشته شبکه المنار تصاویری از سردار سلیمانی و 

سید حسن نصراهلل در کنار یکدیگر منتشر کرد.

ترامپ امروز 
در ادامه 
مشروعیت بخشی 
به سیاست های 
خود تنهاتر از 
همیشه است

بــــــــرش

 سیاست  »عبدالباری عطوان« سردبیر روزنامه فرامنطقه ای 
»رأی الیوم« یادداشــت بخش سخن سردبیر خود را به تشریح 
گزینه های احتمالی انتقام سخت ایران پس از ترور سردار شهید 
ســلیمانی اختصاص داد. نویسنده مثل همیشه تیتر یادداشت 
خود را با چند سؤال آغاز کرد و نوشت:»چهار سناریوی احتمالی 
برای پاسخ تالفی جویانه ایران به ترور سردار سلیمانی و همرزم 
وی ابومهدی المهندس چیســت؟ آیا پارلمان عراق پیروزی را 
که تهران در انتظارش است محقق کرده و نیروهای آمریکایی 
را اخراج می کند؟ پاسخ آمریکا به پاسخ تالفی جویانه ایران چه 
خواهد بود؟ چرا آیت اهلل خامنه ای پیام های واسطه های عربی را 

برای توقف تنش رد کرد؟«.
عطوان با اشــاره به اخبار )البته تأیید نشده( رسانه های ایرانی 
درباره حضور رهبر معظم انقالب در جلسه روز جمعه نشست 
شــورای عالی امنیت ملی ایران به منظور بررسی ترور سردار 
سلیمانی و نحوه پاسخ به آن، گفـت: »آیت اهلل خامنه ای در این 
نشست به طور شفاف دستور داده که پاسخ ایران نظامی و قوی 
خواهد بود تا همه دنیا بفهمــد که ایران حرف می زند و عمل 
می کنــد و انتقام مردان خود را می گیرد حتی اگر دشــمنش، 
کشوری بزرگ نظیر آمریکا باشد«. نویسنده گواه واقعیت اراده 

مستحکم ایران برای انتقام گیری از آمریکا را در واکنش به سه 
پیامی دانست که از روز جمعه برای رهبران ایران فرستاده ودر 
آن تالش شــده بود ایران را برای بازداشــتن از پاسخ به حمله 
آمریکا متقاعد یا تهدید کنند. به گفته عطوان از این ســه پیام 
دو پیام را سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است 
به مقامات ایران رســاند و حامل پیام ســومی هم »محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی« معاون نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر 
بود که صبح روز شــنبه در سفری غیرمنتظره وارد تهران شد. 
عطوان به نقل از آنچه اطالعات به بیرون درز شــده دانســت، 
گفت:»رهبر ایران از گشودن این نامه ها خودداری و تأکید کرد 
که میانجیگری را نمــی پذیرد؛ زیرا ایران تصمیم خود را برای 

پاسخ به آمریکا گرفته است و از آن صرف نظر نمی کند«.

 چهار سناریو احتمالی برای واکنش ایران از منظر عطوان
این نویسنده عربی، چهار سناریو احتمالی برای واکنش ایران را 

این گونه بر شمرده است:
1- یک شــخصیت سیاسی یا یک مقام ارشد نظامی آمریکا یا 

بیشتر در داخل آمریکا یا بیرون آن کشته  شود.
۲- پایگاه هــای نظامی آمریکا در عراق که شــامل 1۵ پایگاه 

است و حدود ۵هزارو300 سرباز و بیش از یک هزار بازنشسته 
غیرنظامی در آنجا حضور دارند، هدف حمالت موشــکی قرار 
گیرد که از جمله آن پایگاه »التنف« در مرز سوریه و عراق است 
که مانع اتصال جغرافیایی عراق و سوریه به یکدیگر شده است.

3- پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس نظیر پایگاه 
هوایی »العدید« در قطر یا پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکا در 
منامــه یا پایگاه زمینی در کویت یا پایگاهش در ابوظبی هدف 

گرفته شود.
4- اهدافی نظامی متعلق به رژیم اشــغالگر اسرائیل در عمق 
فلسطین اشــغالی هدف گرفته شود؛به خصوص که گزارش ها 
حاکی است اسرائیل به طریقی در عملیات ترور سردار سلیمانی 
مشارکت داشته است و مطبوعات و  شبکه های تلویزیونی این 
رژیم هم خبر دادند ترامپ چهارشــنبه شب با نتانیاهو تلفنی 
صحبت کرده و با او عملیات ترور را هماهنگ کرده است، بدون 

اینکه جزئیاتی از این گفت وگو فاش شود.
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سیاست خارجی

سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم مطرح کرد

 4 گزینه انتقام سخت ایران

سیاست خارجی
خواهش »مایکل مور« از رهبر انقالب

 به آمریکا حمله نکنید
خود مردم مشکل ترامپ را حل می کنند

سیاســت: مایکل مور، فیلمساز 
مشــهور و جنجالی آمریــکا که از 
مخالفان سرسخت ترامپ محسوب 
می شود از رهبر انقالب درخواستی 
شــخصی کرده اســت. به گزارش 
فارس به نقل از صفحه رسمی مایکل 

مور در توییتر، این فیلمســاز جنجالی آمریکا در ادامه واکنش 
شدید اللحن خود نسبت به اقدام تروریستی ترامپ در به شهادت 
رساندن ژنرال ایرانی، حاج قاسم سلیمانی در توییتر خود نوشت، 
از رهبر انقالب درخواســتی شــخصی دارد. »مور« نوشت: من 
درخواستی شخصی از رهبر ایران دارم و از او خواهش می کنم 
به اقدام تروریســتی ما )آمریکا( برای به شهادت رساندن ژنرال 
که با خشونت تمام انجام شد، از هیچ گونه انتقام خشونت آمیز 
و تنش زا اســتفاده نشود تا من و میلیون ها آمریکایی دیگر این 
مشکل را به صورت صلح آمیز حل کنیم. مایکل مور همین پیام و 
درخواست خود از رهبر انقالب را در صفحه اینستاگرام خود نیز 
منتشر کرده و در اینجا در پایان مطلب نوشته: به محض پاسخی 

از سوی رهبر ایران، آن را همینجا منتشر خواهم کرد. 
رابرت دنیرو، هنرپیشه شــهیر آمریکایی هم با انتقاد شدید از 
دونالد ترامپ، اقدام تروریستی او را تلقی نادرست رئیس جمهور 
آمریکا برای انتخاب مجدد در انتخابات عنوان کرد و نوشــت: 
»رئیس جمهور ما دارد جنگی را با ایران شــروع می کند، چون 
مطلقاً توانایی مذاکــره کردن ندارد. او ضعیف اســت و بدون 
کارایی. او فکــر می کند این تنها راه بــرای انتخاب مجدد در 

ریاست جمهوری است. این واقعاً تأسفبار نیست؟«

دفاعی - امنیتی
سردار دهقان: 

با حضور »سردار قاآنی« نیروی قدس 
قوی تر از گذشته خواهد شد

سیاست: مشــاور فرمانده معظم 
کل قــوا در امور صنایــع دفاعی و 
پشتیبانی از نیروهای مسلح معتقد 
اســت وضعیــت نیروی قــدس با 
حضور ســردار قاآنی بهتر می شود 
و نیروی قدس قوی تر از گذشــته 

پیش خواهد رفت. ســردار دهقان در گفت وگو با فارس افزود: 
فکر می کنم وضعیت نیروی قدس با حضور سردار قاآنی بهتر هم 
خواهد شد، چراکه این طبیعت یک جریان جهادی است. شما 
ببینید، صهیونیست ها سید عباس موسوی را شهید کردند و فکر 
می کردند حزب اهلل دچار ضعف خواهد شــد، اما حاال می بینیم 
سید حســن نصراهلل شکست های بیشــتری را به اسرائیلی ها 
تحمیل کرده است. باید یادمان باشد مسیر جهاد و شهادت یک 
مسیر زایشی است و کهولت و خستگی و میرایی در آن جایی 
ندارد. وی تأکید کــرد: در تجارب خود انقالب هم داریم، حاج 
قاسم زیرساخت و شبکه انسانی و فرهنگی را سازمان داده است 
کــه این فرهنگ امروز هم موجود اســت. آقای قاآنی روی این 
ســکویی که حاج قاسم ساخته، نشسته است؛ آقای قاآنی این 
سکو را حتماً باالتر خواهد برد و نیروی قدس قوی تر از گذشته 
پیــش خواهد رفت و این ظرفیت در جبهه مقاومت و در خون 
شهید سلیمانی وجود دارد. وی ادامه داد: از ویژگی های سردار 
قاآنی این اســت که از ابتدای تشکیل نیروی قدس در این نیرو 
بوده  و در دوران فرماندهی سردار سلیمانی هم بوده است و تولیت 
و مدیریت بخش هایی از فعالیت های برون مرزی نیروی قدس را 
هم بر عهده داشته؛ بنابراین ارتباطات کماکان برقرار خواهد بود.

سیاست داخلی
هر جوان ایرانی یک دالر

 جایزه 50 میلیون دالری
یک مداح برای ترور ترامپ

سیاست: یک مداح اهل بیت)ع( 
گفت: به نمایندگی از جوانان ایران 
پیشنهاد می دهم برای ترور ترامپ 
هر جوان ایرانی یک دالر بدهد تا 
به این صــورت ۵0 میلیون دالر 
به عنوان جایزه برای ترور ترامپ 

جمع آوری شود.
محمدحســین پویانفر، مداح اهل بیت)ع( عصــر دیروز در 
برنامه ســالم عصر بخیر شبکه سه سیما که به صورت ویژه 
به شهادت سردار قاسم سلیمانی می پرداخت، با بیان اینکه 
آمریکایی ها جسم حاج قاسم را شهید کردند اما او یک تفکر 
اســت و هیچ موقع شهید نمی شــود و روز به روز تبلورش 
بیشتر می شود، گفت: مسئوالن کشور و دیپلمات ها بدانند 
خون حاج قاسم قابل مذاکره و معامله نیست و همان طور که 
رهبر معظم انقالب فرمودند، انتقام سخت خواهیم گرفت. این 
دستور ایشان را از مسئوالن مطالبه می کنیم، پس صحبت 
از مذاکره و فرســتاده نکنند. این مداح اهل بیت)ع( در پایان 
با ارائه پیشــنهادی از سوی جوانان ایرانی بدون وابستگی به 
نهادها خاطرنشان کرد:  از تمام آزادی خواهان جهان دعوت 
می کنم برای تأمین امنیت دنیا، ســگ زرد آمریکا ترامپ و 
نتانیاهو را به قتل برســانند و به عنوان یک جوان ایرانی به 
نمایندگــی از جوانان ایران بــرای این امر جایزه هم تعیین 
می کنم. هر جــوان ایرانی یک دالر یعنــی در مجموع ۵0 
میلیــون دالر جایزه می دهیم تا آنان بدانند از امروز در هیچ 

کجای دنیا امنیت ندارند.

 »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته عالی انقالب یمن درباره هرگونه تأخیر در پاسخ 
به اقدام اخیر آمریکا هشدار داد. محمد علی الحوثی در توییتر نوشت: ایران با توجه 
به امکاناتی که دارد از پاسخ ناتوان نیست، اما تأخیر در این پاسخ به نفع ایران نیست 
و حوصله به خرج دادن در پاســخ کمکی به این کشور نمی کند. کسی که اولویت ها 
را درک می کند، اهمیت عملی ســریع و مسئوالنه به دور از جنگ لفظی را می داند. 
صلح را انسان های ضعیف نمی سازند و پیروزی را دست های لرزان به دست نمی آورند.

 همدردی حماس، لبنان و سوریه با ایران به دنبال ترور فرمانده نیروی قدس سپاه 
و محکومیت اقدام آمریکا، خشم سعودی ها، به ویژه یکی از شاهزاده های این کشور را 
برانگیخت. »عبدالرحمن بن مساعد« با اشاره به اقدام بیروت در محکوم کردن ترور 

سپهبد سلیمانی مدعی شد: دولت آتی لبنان -در یک کالم- دولت حزب اهلل است.

 »کریس هجز« روزنامه نگار با ســابقه آمریکایی نوشت: جنگ با ایران کشمکش 
منطقه ای طوالنی و تشــدید شــونده ای را جرقه خواهد زد که اگر آغاز شود، ناقوس 
نابودی امپراتوری آمریکا را به صدا درخواهد آورد. ایرانیان هر احساســی که در مورد 
رژیم خود داشــته باشــند، ایاالت متحده را به چشم متحد و آزادی بخش نخواهند 
دید. آن ها نمی خواهند به کشوری اشغال شده تبدیل شوند. آن ها دست به مقاومت 

خواهند زد.

 روزنامه انگلیســی »گاردین« نوشــت: گروهی از هکرهــای ایرانی با نفوذ به 
یکی از وب ســایت های دولتی آمریکا متعهد شدند که انتقام خون سپهبد شهید 
قاسم ســلیمانی و دیگر شهدای حمله تروریستی واشنگتن را بگیرند. وب سایت 
»FDLP« که نشــریه های دولت فدرال را به صورت رایــگان در اختیار عموم 
مردم قرار می دهد، روز گذشــته با صفحه ای تحت عنــوان »هکرهای ایرانی!« 
جایگزین شــد و در آن پیامی از آیت اهلل »علی خامنه ای« رهبر انقالب اسالمی 

ایران و پرچم ایران، به نمایش درآمد.

سخنان تکان دهنده دختر »حاج قاسم« 
خطاب به ترامپ:

مرد ایستادن رو در رو نبودید؛ 
عمویم سید حسن انتقام می گیرد

آخرین گام هم برداشته شد
توقف تمام محدودیت های 

هسته ای ایران در برجام
پایگاه اطالع رسانی دولت: دولت جمهوری 
اسالمی در بیانیه ای گام پنجم و نهایی کاهش 
تعهدات ایران در برجام را اعالم کرد. مشــروح 
بیانیه دولت جمهوری اسالمی ایران به این قرار 
اســت: »جمهوری اسالمی ایران در گام پنجم 
کاهش تعهدات خــود، آخرین مورد کلیدی از 
محدودیت های عملیاتی خود در برجام، یعنی 
»محدودیت در تعداد سانتریفیوژها« را کنار می 
گذارد. بدین ترتیب برنامه هسته ای جمهوری 
اســالمی ایران دیگر با هیــچ محدودیتی در 
حوزه عملیاتی )شــامل ظرفیت غنی سازی، 
درصد غنی ســازی، میزان مواد غنی شده، و 
تحقیق و توســعه( مواجه نیست و پس از این 
برنامه هســته ای ایران صرفاً بر اساس نیازهای 
فنی خود پیش خواهد رفت. همکاری ایران با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی کما فی الســابق 
ادامه خواهــد یافت. در صورت رفع تحریم ها و 
منتفع شــدن ایران از منافع برجام، جمهوری 
اسالمی ایران آماده بازگشت به تعهدات برجامی 

خود خواهد بود«.

همه قاسم سلیمانی هستیم
شهید قلب تاریخ است و منطقه غرب آسیا قلب 
جهان. این هر دو قلب از صبح جمعه گذشته به 

شدت در حال تپیدن است. 
دوره تاریخی جدیدی در حال شکل گیری است، 

نه برای ایران بلکه برای کل منطقه و جهان. 
خاورمیانــه جدیــد قطعا خاورمیانــه پهلوانان 
 و آزادگان و ُملــک ســلیمانی ها خواهــد بود.
دومینوی اخراج آمریکا از منطقه و افول جهانی 
آن و نابودی غده ســرطانی اسرائیل شروع شده 
است. گرچه تحلیلگران ارشــد اندیشکده های 
دنیــای مادی در آمریــکا و اروپا هم همین را با 
تــرس و لرز حس کرده و می گویند اما ما دیروز 
در خیابان های مشهد، شــهر شهادت در آیین 
تشییع پیکر پاک شهید سلیمانی و ابومهدی و 
همرزمانشان این را با چشم اشک بار دیدیم و با 
گوشت و پوست و خون به جوش آمده فهمیدیم. 
تشــییعی یک و نیم میلیون نفره که در تاریخ 
 این شهر از بدو شکل گیری بی نظیر بوده است.
همه این جمعیت میلیونــی از پیر و جوان، زن 

و مرد و حتی کودکان، کیلومترها پیاده آمدند. 
دریایی از »جمهوری اســالمی« و »خرمشهر« 
به ســمت »پانزده خرداد« جاری شــده بود و 
ســیلی دیگر از »فدائیان اســالم« و »بهار« در 
میدان »بسیج« موج می زد. دیروز حال و هوای 

راهپیمایی اربعین برای مردم زنده شد. 
من هم قطره ای بودم در این اقیانوس و مثل همه 
مردم بر قفسه سینه ام فشار آمد و این تنها یک 
بار دیگر در زیر قبه گنبد حسین)ع( برایم اتفاق 
افتاده بود. تجربه مشــترکی که برای بسیاری از 
زائران کربال در اربعین پیش آمده اســت. آیین 
تشییع ساعت ها طول کشــید و باالخره سیل 
جمعیت از میدان »بیت المقدس« عبور کرد و 
پیکر های پاک شهدا را پس از طواف چهار امام 
 در عراق دیشــب به طواف »حرم رضوی« آورد.
اما دلهــا آرام نگرفته و نخواهد گرفت. هر قطره 
خون ســلیمانی خون ملتی را به جوش آورده 
اســت. از کشــمیر تا نیجریه، از لبنان تا یمن. 
دیروز رستم تاریخ جدید ایران و اسالم در شهر 
فردوسی و روی دوش جمعیت میلیونی مردمانی 
کــه پرچم های خون خواهــی چندین ملیت را 

برافراشته بودند تشییع شد. 
درباره انتقام گفتنی ها بسیار است. هر لحظه که 
می گذرد ماجرای خون خواهی و »انتقام سخت« 
از آمریکا ابعاد راهبردی تری پیدا می کند و چله 
 کمان انتقام آرش ها بیشــتر کشــیده می شود. 
همان طور که به درستی در نامه ۲0 اندیشکده 
ایرانی بــه رئیس جمهور آمده اســت در کنار 
»انتقام سخت« که باید »بهنگام«، »متناسب« و 
»مستقیم« باشد، کمترین خواسته ملت ایران و 
محور مقاومت باید بر خروج نظامیان آمریکایی از 
منطقه غرب آسیا متمرکز شده و همه توان بر این 
موضوع مجتمع شود. همه در حال تعریف کردن 
نسبت خودشان با این حادثه بزرگ و انتقام سخت 
هستند. این را از روی پالکاردهای نوجوانانی که 
فریاد می زدند »من قاســم سلیمانی هستم« و 
هر کدام انتقام سخت خودشان را تعریف کرده 
بودند می شد فهمید. به قول سید حسن نصراهلل: 
»هرکس تصمیم بگیرد که چطور انتقام بگیرد... 
ممکن است برخی بگویند که قصاص عادالنه این 
است که شخصیتی در حد حاج قاسم به درک 
واصل شود. چه کسی معادل حاج قاسم است؟ 
وزیر دفاع آمریکا؟ رئیس ستاد مشترک یا رئیس 
مقر فرماندهی آمریکا در خاورمیانه؟ اینها هیچ 
کدام در حد این دو شهید نیستند.  کفش حاج 
قاسم معادل سر دونالد ترامپ و همه ژنرال های 
آمریکاســت؛ قصاص عادالنه خون حاج قاسم و 
ابومهدی کل موجودیت ارتش آمریکا در منطقه 
اســت. وقتی تابوت افسران و سربازان آمریکایی 
که عمودی به منطقــه آمده اند، افقی بازگردند 
ترامپ خواهد فهمید چه کرده و انتخابات را هم 
خواهد باخت؛ اراده و هدف ما در محور مقاومت 
باید این باشد. وقتی آمریکا از منطقه خارج شود 
صهیونیست ها لباس هایشان را در چمدان هایشان 
خواهند گذاشــت و آنگاه دیگر نیازی به نبرد با 

اسرائیل هم نخواهد بود.



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

نخستین دوره »کرسی تدبر در قرآن« در حرم رضوی به پایان رسید  آستان: آیین اختتامیه نخستین دوره »کرسی تدبر در قرآن« در حرم مطهر رضوی برگزار شد. نخستین دوره کرسی تدبر در 
قرآن با محوریت جزء 25 قرآن کریم که نیمه تیر ماه آغاز شده بود صبح دیروز به کار خود پایان داد و دوره دوم این دوره از هفته آینده آغاز خواهد شد. در این مراسم از برگزیدگان اولین دوره کرسی تدبر در 

قرآن؛ خانم ها سمیه احمدی و زهره حجتی منش با اهدای هدایایی متبرک و معنوی قدردانی شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی 
در کتابخانه و موزه ملک 

آستان: مراسم سوگواری و بزرگداشت 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در 
کتابخانه و موزه ملی ملک بزرگ ترین 
موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی در 

تهران برگزار شد.
این مجلس ســوگ با حضور غالمرضا 
خواجه ســروی؛ مدیر عامل مؤسســه 

کتابخانه و موزه ملی ملک و جمعی از عزاداران با هدف گرامیداشت یاد و خاطره 
حاج قاسم سلیمانی صبح دیروز در این موقوفه انجام شد. 

حجت  االسالم والمسلمین مجید خیرآبادی از مدرسان حوزه علمیه مروی تهران 
در این مراسم به تبیین مقام و جایگاه سردار شهید سلیمانی پرداخت و از او به 
عنوان سرداری شجاع و والیتمدار نام برد. نوحه سرایی در سوگ این سردار بزرگ 
سپاه اسالم از دیگر برنامه های مجلس سوگواری این موقوفه فرهنگی بود.کتابخانه 
و موزه ملی ملک در سال 1316 خورشیدی بر حرم مطهر رضوی وقف شده است. 

 برگزاری مسابقات خادمان و خادمیاران 
در تربیت بدنی آستان قدس رضوی  

مجموعه مســابقات خادمان  آستان: 
و خادمیاران با هــدف ترویج فرهنگ 
ورزش، نشــاط و سالمتی میان فعاالن 
بخش هــای مختلف خدمتی آســتان 
قدس رضوی از دوم دی ماه در تربیت 
بدنی آســتان قدس رضــوی در حال 

برگزاری است.  
مسابقات ورزشی خادمان و خادمیاران آستان قدس رضوی در رشته های فوتسال، 
والیبال و تنیس روی میز از دوم دی ماه آغاز شــده و تا دهه فجر در سالن های 

ورزشی تربیت بدنی آستان قدس رضوی ادامه می یابد. 
در هر یک از رشته های فوتسال و والیبال 16 تیم ورزشی در این مسابقات حاضر 

شدند و مسابقات رشته تنیس روی میز با حضور 30 نفر برگزار می شود. 
این سلسله رقابت ها که از آغاز دی ماه کلید خورده تا دهه مبارک فجر ویژه آقایان 
فعال در بخش های مختلف خدمتی آستان قدس رضوی ترتیب داده شده است. 
برگزاری مســابقات گروهی فوتسال و والیبال حدود دو ماه به طول می انجامد و 

رقابت های انفرادی تنیس روی میز در دو روز در هفته جاری به اتمام می رسد. 
یادآور می شود، این رقابت های ورزشی ویژه خادمان، چهار دوره در مؤسسه تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی سابقه برگزاری دارد و این نخستین دوره رقابت همزمان 

خادمان و خادمیاران است.

 سکه والیتعهدی امام رضا j یادگاری از 
شهید محمدرضا فردچیان در موزه آستان قدس رضوی 

آستان: اهداکننده ســکه والیتعهدی امام رضــا)ع( به موزه سکه آستان قدس 
رضوی گفت: سکه والیتعهدی امام رضا)ع( یادگاری از شهید محمدرضا فردچیان 
اســت که به نام و یاد ایشان خریداری و به موزه آستان قدس رضوی اهدا شده 
است.گلی خاتم، مادر شهید محمدرضا فردچیان در حاشیه برگزاری چهارمین 
همایش واقفان و ناذران آســتان قدس رضوی که با حضــور واقفان و ناذرانی از 
سراسر کشــور 12 دی ماه در تاالر قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 
برگزار شد، گفت: فرزند شهیدم به دلیل ابتال به بیماری در دوران شیرخوارگی از 

بدو تولد نذر امام رضا)ع( شد.
وی بــا بیان خاطراتی از دوران زندگی این شــهید واالمقام گفت: فرزندم در 
سن 23 سالگی به شهادت رسید و چون خانواده ای از خود به یادگار نداشت، 
تصمیم گرفتم با اهدای 10 ســکه به آســتان قدس رضوی یادگاری از او به 

جا بگذارم.
وی در خصوص اهدای این سکه گفت: با راهنمایی مسئوالن آستان قدس رضوی، 
10 سکه طال برای خریداری سکه والیتعهدی امام رضا)ع( هزینه شد که در حال 

حاضر در موزه تمبر و سکه آستان قدس رضوی به نمایش گذاشته شده است.

تا پایان سال جاری
 4 محصول توسط شرکت شهاب یار

تولید و داخلی سازی می شود
آستان: مدیرعامــل شــرکت شهاب یار 
اقتصادی رضوی  زیرمجموعه ســازمان 
گفت: تا پایان ســال جــاری چهار نوع 
فیلتر اتوبوس توسط این شرکت، تولید و 

داخلی سازی می شود.
داوود عابدی گفت: این محصوالت شامل 
فیلتر روغن اتوبوس کینگ النگ با موتور 

M.A.N، فیلتــر گازوئیــل اتوبوس کینگ النگ با موتــور M.A.N، فیلتر آب گیر 
 DIWA5 و فیلتر گیربکس فویت M.A.N گازوئیــل اتوبوس کینگ النگ با موتور
است که تاکنون در داخل تولید نشده و قرار است برای نخستین بار توسط شرکت 
شهاب یار تولید شود.وی با اشاره به مراحل ساخت این قطعات خاطرنشان کرد: چهار 
قطعه مذکور در مرحله ســاخت قالب و تأمین مواد اولیه اســت.مدیرعامل شرکت 
شهاب یار ادامه داد: کاربرد این فیلترها در خصوص جلوگیري از ایجاد خسارت های 

احتمالي در موتور، سیستم سوخت رساني و گیربکس اتوبوس است.
وی با بیان اینکه چهار فیلتر در حال ساخت داراي استاندارد اجباري است، تصریح 
کرد: این محصوالت دارای تمامی استانداردهاي اجباري مربوط به سازمان استاندارد 

و تحقیقات صنعتي ایران و همچنین 7هزار کیلومتر گارانتي است.
عابدی افزود: با تولید انبوه این محصوالت، نه تنها از ظرفیت هاي بدون استفاده 
ســازندگان داخلي بهره مند خواهیم شــد، بلکه تحقق آن اشتغال پایدار در این 
مجموعه را به دنبال خواهد داشــت.وی کاهش خروج ارز از کشور، رونق تولید 
داخلي و ایجاد اشتغال پایدار را بخشی دیگر از مزایای داخلي سازي این قطعات 

عنوان کرد.
عابدی درباره اهمیت داخلی سازی قطعات با استفاده از مهندسی معکوس بیان کرد: 
اهمیت تولید از طریق مهندســي معکوس و ایجاد تولید مشابه قطعات در داخل، 

همچنین صرفه جویي ارزي و پاسخگویي به بازار هدف است.

مدیر عامل این شرکت خبر داد   
شرکت لبنی رضوی، واحد نمونه سازمان غذا و دارو 

آستان: مدیر عامل شرکت فراورده های لبنی رضوی از انتخاب این مجموعه به 
عنوان واحد نمونه سازمان غذا و داروی استان خراسان رضوی خبر داد.

سیدمهدی طالبیان گفت: این عنوان از سوی اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و 
بهداشتی استان به شرکت فراورده های لبنی رضوی اعطا شده است.

وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای کســب این موفقیت تصریح کرد: 
درج نشــانگر راهنما و جدول ارزش غذایی روی بسته بندی محصوالت و انطباق 
ویژگی های تولیدات با استانداردها و پارامترهای مربوطه از جمله این اقدامات به 
شمار می رود.مدیر عامل شــرکت فراورده های لبنی رضوی ادامه داد: همچنین 
می توان وجود آزمایشــگاه کنترل کیفیت در شرکت و کسب امتیاز PRPS در 
محــدوده ممتاز گریــد A را نام برد. وی افزود: عالوه بر این، اســتقرار ایزوهای 
 ،  2015- ISO 9001سیســتم مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی شــامل

HACCP و ISO 22000 در شرکت، نشان دهنده تغییرات قابل توجه است.
طالبیان درباره مراحل ارزیابی صورت گرفته توســط اداره نظارت بر مواد غذایی، 
آرایشــی و بهداشتی خاطرنشان کرد: ارزیابی واحدهای نمونه پس از بازدیدهای 
دوره ای کارشناسان اداره مذکور و نیز بررسی شرایط تولیدی، بهداشتی و شکایت 

از سطح بازار به صورت ساالنه انجام شده است.
مدیر عامل شــرکت فراورده های لبنی رضوی با بیان اینکه شرکت تاکنون پنج 
بار به عنوان واحد نمونه استان از سوی اداره نظارت بر مواد غذایی انتخاب شده 
اســت، گفت: این عنوان پیش از این در سال های 13۸3، 13۸7، 1392، 1395 

و 139۸ دریافت شده است.

 آستان  یک صبح سرد زمستانی است و 
رواق امام خمینی)ره( جای سوزن انداختن 
ندارد. سرتاسر رواق مملو از زائرانی است که 
بیشتر آن ها برای نخستین بار به بارگاه منور 
رضوی مشرف شده اند. چهره هاي خندان و 

شاید گریان آنان نشان از دلي تنگ دارد.
و  دارد  ســال   53 آن هــا  جوان تریــن 
کهنسال ترین آن ها در آستانه 93 سالگی 

است.
عزم واالی خیران با همکاری آستان قدس 
رضوی بر آن شــده تا 5 هزار زائر از استان 
آذربایجان شرقی به آستان باصفای حضرت 
رضا)ع( مشرف شــوند و امروز آن ها اینجا 

هستند؛ در بارگاه منور رضوی. 
5 هزار زائر با همکاری و مساعدت معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی در 
قالــب طرح »مهر درخشــان رضــوی« از 
شهرستان های اســتان آذربایجان شرقی 
راهی مشــهد شــده و به مدت ســه روز 
میهمان آســتان قدس رضوی شــده اند 
تــا از فیوضــات معنوی زیــارت حضرت 

ثامن الحجج)ع( بهره مند شوند.
حال و هوای این زائران، دیدنی است. 

حاج احمد طوسی، پیرمرد باصفایی است 
کــه با زبان آذری  از عالقه  خود به حضرت 
رضا)ع( می گوید و اینکه از آخرین زیارتش 
چند سالی می گذرد. او که 10 سال است 
تنها زندگی می کند، می گوید: 3 پسر و 2 
دختر دارم که همه آن ها مشغول زندگی و 
کار هستند. حاج احمد ادامه می دهد: اگر 
چه هیچ دردی سخت تر از تنهایی نیست، 
اما اینکه نتوانی به زیارت آقا مشرف شوی 
سخت تر است. آرزو داشتم که دوباره مثل 
گذشته خانوادگی به زیارت مشرف شویم 

اما امان از پیری و ناتوانی!... .
بلند می شــود،  صــدای نوحه خوانی که 

اشــک ها می ریــزد روی گونه ها. هق هق 
گریه ها حاال زبانی شــده بــرای درددل با 
امامی که سال ها از راه دور سالمش داده اند 
و آرزو داشته اند روزی در صحن و سرایش 

قدم بزنند.

حاج میرزا رســول زاده ۸5 سال سن دارد. 
قدخمیده و فرتوت است. نه گوش هایش 
خوب می شــنود و نه سویی در چشمانش 
مانده. به ســختی فارســی حرف می زند. 
جوانی که همراهمان هســت حرف های 
پیرمرد را ترجمه می کند. از شهرســتان 
بناب آمــده؛ آن هم برای نخســتین بار. 
توضیح می دهد وقتی اتوبوسمان از روستا 
به راه افتــاده، همه التماس دعا گفته اند و 

حاال دارد برای همه دعا می کند. 
می گویــد: نخســتین خواســته ای که از 
حضرت داشته این بوده که عمرش کفاف 

بدهد و باز هم بتواند به زیارت بیاید. 
تشرف این گروه از زائران به مشهدالرضا)ع(، 
به منزله عبــور از کوچه پســکوچه های 
دلتنگی اســت. دلتنگی بــرای امامی که 
هر چند از نظر مســافت، مرقدش از آن ها 
دور اســت، ولی قلب مهربانش همواره در 

سختی ها همراه آن هاست.
حاجی می گوید: راه دراز ســفر خسته اش 
کرده اما اینجا که آمده حال خوشــی دارد 

و احساس می کند جوان شده  است. 

اشــک هایش گرمابخش صورت سفید و 
چروکیده اش شده است. تکتم جهانبخش 
می گوید: این بهترین سفر زندگی ام است. 
ســال ها پیش که مادرم از دنیا رفت، من 
ماندم تک و تنها. با اینکه نمی توانستم حرم 
امام رضا)ع( بیایم، هر بار که به مشــکلی 
برمی خــوردم، آقا را صدا مــی زدم و از او 

کمک می خواستم.
نگاه پر از شــوق پیرزنــان و پیرمردان و 

گونه هاي  از  که  اشک هایي 
ســرازیر  آرام  آرام  آنــان 
مي شــود و مداحانی که با 
همه  حال  مدیحه ســرایي  
حال  مي کنند،  دگرگون  را 
خوشي اســت که قسمتي 
از آن نصیب دیگــر زائران 
هم می شود و آنان نیز از این 

حال خوش فیض مي برند.
خانم جهان بخش دست هایش 
را رو به آسمان بلند می کند و 
می گویــد: از خدا می خواهم 
همه کســانی کــه بانی این 

کار خیر شدند در آخرت با حضرت رضا)ع( 
محشور شوند. اگر کمک آن ها نبود، آرزوی 

دیدن این حرم به دلمان می ماند.

 از خدا می خواهم 
همه کسانی که بانی 
این کار خیر شدند 

در آخرت با حضرت 
رضا)ع( محشور 
شوند. اگر کمک 

آن ها نبود، آرزوی 
دیدن این حرم به 

دلمان می ماند

بــــــــرش

گزارشی از حال و هوای زائرانی که در کاروانی 5 هزار نفره به زیارت آمدند

که تو حج فقرایی...
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 با سالم خدمت مسئوالن آستان قدس. 
برازنده اســت یکی از صحن ها یا رواق های 
مبارک امام رضا)ع( به نام سردار اسالم حاج 

قاسم سلیمانی نام گذاری شود.
09150003038

 چرا بــرای منازل اطراف حــرم کاری 
نمی کنید؟ کسانی که آنجا زندگی می کنند 

از ویرانی های اطراف خیلی اذیت هستند.
09150009860

 واقعاً برنامه های سخنرانی و مداحی در 
حرم مطهر خیلی زیاد شــده و دائم صدای 
بلندگوها حواس مردم را از عبادت و زیارت 

پرت می کند. لطفاً فکری بکنید. 
09150005784

 سالم. با عنایت به فضای معنوی رضوی 
و الگوسازی در راستای مصرف بهینه انرژی 
پیشنهاد می کنم از ساعت12 شب تا صبح 
حداقل 50 درصد المپ های حرم خاموش 

شود.
09150002144

 از اقدام آســتان قدس رضوی به خاطر 
تشرف زائران زیارت اولی به حرم امام رضا)ع( 
صمیمانه تشکر می کنیم. لطفاً در این زمینه 
به محرومان و مستضعفان استان های مرزی 

کشور بیشتر توجه کنید.
09150002549

 برای انجــام وقف های جدید باید مردم 
راهنمایی شوند. خیلی از مشکالت جامعه 

با وقف و نذر حل خواهد شد.
 09150001715

افتتاح کانون  های محله ای 
خادمیاری رضوی در استان 

اصفهان
آستان: در مراسمی با حضور مسئوالن دفتر 
استانی آستان قدس رضوی در استان اصفهان، 
چهار کانون  محلــه ای خادمیاری رضوی در 
استان اصفهان افتتاح شد. در مراسمی که در 
حرم امامزاده زینب)س(، منطقه زینبیه، حصه 
و میرزاطاهر در اســتان اصفهان برگزار شد، 
کانون های محله ای خادمیاران  رضوی افتتاح 
و از خادمیــاران رضوی فعال در این کانون ها 

تجلیل به عمل آمد.
ایــن کانون ها که از دو ســال پیش فعالیت 
خود را در اســتان اصفهان آغــاز کرده اند در 
120 عرصه به مردم این استان خدمت رسانی 
می کنند. این کانون ها شامل کمیته های تعلیم 
و تربیت، علمی، کارآفرینی، سالمت، اردوهای 
جهادی، خیران و زائر اولی ها هســتند و در 
حال حاضر 10 هزار خادمیار رضوی در استان 
اصفهان ساماندهی شده اند و برخی از این افراد 
بخشی از توانایی خود را در این کانون ها نذر 

می کنند.

خادمیاران یاسوجی به سوگ 
سردار بزرگ اسالم نشستند

آستان: مراسم بزرگداشــت سردار بزرگ و 
پرافتخار اســالم سپهبد شــهید حاج قاسم 
سلیمانی؛ فرمانده سرافراز نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران، عصر دیروز در 

یاسوج برگزار شد.
در این مراسم باشــکوه که با همت کانون 
بانــوان و کانون خانواده دفتــر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در استان کهگیلویه و 
بویراحمد و همکاری دیگر تشکل های بانوان 
اســتان برگزار شــد، فضالی حوزه علمیه 
به ابعــاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی پرداخته 
و ذاکران اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( نیز 

مرثیه سرایی کردند.
حجت االسالم والمسلمین افتخاری، مدیر کل 
تبلیغات اسالمی استان در این مراسم، ضمن 
تبیین جایگاه و مقام شــهیدان نزد خداوند، 
ابعاد زندگی فردی و اجتماعی حاج قاســم 
ســلیمانی را تشــریح کرد و آن  را منطبق با 

سیره عملی معصومین)ع( دانست.
صدور و قرائت بیانیــه ضدآمریکایی و اعالم 
انزجــار ملــت اســالم از ماجراجویی هــا و 
دخالت های اســتکبار جهانی در منطقه، از 
دیگر بخش های این مراســم باشــکوه بود. 
عزاداران حاضر در این مراسم، حرکت وقیحانه 
و خبیثانه دولت آمریکا را جنایتی تروریستی 
خوانده و خواســتار انتقامی ســخت از این 

حرکت کوردالنه شدند.
قرائت دسته جمعی قرآن کریم و اهدای ثواب 
آن به روح مطهر ســردار بزرگ اســالم حاج 
قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، پایان بخش 

این مراسم معنوی بود.

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 

14 رحل گشوده
آستان/آرزو مستأجر حقیقی: نگاهی گذرا به دیروز و امروز 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی کافی است تا ما را با آثار و برکات 
مادی و معنوی »وقف« در گستره این سرزمین پهناور آشنا کند.
در واقع، ایرانیان از دیرباز توجه ویژه ای به این ســنت حســنه 
داشــتند و فعالیت آســتان قدس رضوی به عنوان بزرگ ترین 
مجموعه موقوفاتی کشور در حوزه های مختلف هم بیانگر نگاه 
خــاص مردم به وقف و مهربانی اســت. در این بین، آیین های 
خاصی هم بر پایه این سنت نیکو در حرم مطهر رضوی شکل 
گرفته اســت که گاه قدمتی دیرینه دارد و توجه ویژه آســتان 
قدس رضــوی را در اجرای کامل به نیات واقفان خود نشــان 
می دهــد. برگزاری مراســم قرآن خوانی »صفــه« از جمله این 
آیین هاست که در آن، وقف در خدمت ترویج تعالیم روح بخش 
کالم وحی و اشاعه فرهنگ قرآنی است. در این مجال، با ریشه 
موقوفاتــی این آیین معنوی و چگونگــی برگزاری آن در حال 

حاضر آشنا می شویم.

 یادگاری یک زوج نیک اندیش
صحن و سرای رضوی هر ساله میزبان برگزاری برنامه های متنوع 
قرآنی در سطوح مختلف و برای سنین و اقشار گوناگون جامعه 
است، از این رو می توان آستان قدس رضوی را فعال ترین نهاد 
مذهبی کشور در امور قرآنی هم دانست. بی شک این امر به نگاه 
خاص واقفان و ناذران این آســتان نورانی به ترویج کالم وحی 
برمی گردد، به طور نمونه حاج محمدقاسم ملک التجار یکی از 
واقفان آستان قدس رضوی است که بخشی از عواید موقوفات 
خود را بر طبق وقف نامه اش در ســال 1277 هجری قمری بر 
برگزاری مراسم قرآن خوانی در بارگاه نورانی امام رضا)ع( صرف 
کرده اســت. نگهداری قرآن های خطی نفیس و قدیمی وقفی 
در گنجینــه مخطوطات کتابخانه مرکــزی و موزه قرآن حرم 
مطهر رضوی هم مهر تأیید دیگری بر این نگاه ویژه است. البته 
اســناد تاریخی و وقف نامه های موجود در آستان قدس رضوی 
هم روایتگر برگزاری مراسم قرآن خوانی در سده های گذشته در 
این آستان ملکوتی است. برپایی آیین قرآن خوانی صفه براساس 
این اسناد مکتوب از سال 1276 هجری قمری در حرم مطهر 
امام هشتم)ع( آغاز شده و تا به امروز یعنی سال 1441 هجری 

قمری همچنان ادامه دارد.
علیرضا اســماعیل زاده، مدیر مرکز توسعه و نظارت بر نذورات 
و موقوفات آستان قدس رضوی درباره واقفان بنیان گذار آیین 
صفه می گوید: »بخشــی از عواید موقوفــه امام وردیخان بیات 
مختاری و همســرش آبجی سلطان خانم طبق وقف نامه آنان 
در ســال 1276هجری قمری به تالوت قرآن توسط حفاظ در 
دو نوبت صبح و شــب در حرم مطهــر حضرت ثامن االئمه)ع( 
اختصاص یافته اســت. 14 بند خواجه نصیرالدین طوسی هم 
در این مراسم قرائت می شود. مراسم قرآن خوانی صفه طبق این 
وقف نامه در رواق توحیدخانه انجام می شد، اما مکان آن در حرم 
مطهر رضوی با توجه به برخی مالحظات در طول تاریخ تغییر 

کرده است«.

 آیینی برای همه زائران 
نوای قرآن خوانی صفه هر روز در دو نوبت آرامش بخش دل های 
محبان شمس الشموس)ع( است. این آیین سنتی به بهترین 
شکل ممکن زیر نظر مدیریت امور خدمه معاونت اماکن متبرکه 
و امور زائرین آســتان قــدس رضوی در بــارگاه ملکوتی امام 

هشتم)ع( برگزار می شود.
حســن کمیلی محصل خراسانی، مسئول حفاظ آستان قدس 
رضوی درباره مراسم صفه می گوید: »در حال حاضر این مراسم 
هر روز صبح ساعت 6:15 و شب ها حدود یک ساعت پس از نماز 
مغرب و عشا در رواق دارالزهد حرم مطهر رضوی برگزار می شود. 
البتــه مکان آن در طــول تاریــخ از رواق توحیدخانه به رواق 
دارالحفاظ و سپس رواق دارالسالم تغییر یافته است. همچنین 
حدود دو ماه به  صورت آزمایشی در رواق دارالحجه برگزار شد 
تا ســرانجام چهار سال قبل، رواق دارالزهد برای میزبانی از این 

مراسم معنوی تعیین شد«.
برگزاری آیین صفه آداب و رسوم خاصی دارد و حتی وسایل آن 
هم در مکانی مشخص نگهداری می شود. مقدمات این مراسم با 
حضور فراشان فراهم می شود. آنان 14 شمعدان الله تک شعله، 
رحل و قرآن در قطع بزرگ را به رواق آورده  و به صورت برابر و 
قرینه در ضلع غربی و شرقی رواق)هر طرف هفت رحل قرآن و 
شمعدان( قرار می دهند. سپس 14 نفر از حفاظ حرم مطهر در 

مقابل این رحل ها می نشینند و هر کدام یک جزء قرآن قرائت 
می کنند. سایر خدمه اعم از خدام، فراشان، دربانان و کفشداران 
هم در جاهای تعریف  شده مســتقر می شوند. مراسم با اجازه 
سرکشــیک خدام آغاز و یک  نفر از حفاظ کــه قبالً در لوحه 
حفاظ مشخص شده با صوت خوش و بلند قرآن تالوت می کند؛ 
چراکه حفاظ براساس لوحه خدمتی خود در این مراسم حاضر 
می شوند. همچنین 14 بند خواجه نصیرالدین طوسی به  صورت 
ضربدری در این مراسم قرائت می شود، یعنی بند نخست مربوط 
به حضرت رسول اکرم)ص( توسط قاری که در ضلع غربی رواق 
نشسته است، خوانده می شــود. سپس بند دوم مربوط به امام 
علی)ع( توســط قاری که در ضلع شرقی رواق قرار دارد، قرائت 
می شود. طبق ســنت برگزاری آیین صفه، تمامی حاضران در 
زمان خوانش بند مربوط به امام رضا)ع( قیام کرده و رو به مرقد 
مطهر این امام همام تعظیم و خضوع خود را نشان می دهند و 
سپس با ذکر صلواتی در جای خود می نشینند. آنان این احترام 
را در زمان خوانش بند پایانی مربوط به حضرت مهدی)عج( رو 

به قبله نشان می دهند.
کمیلی محصل خراســانی می افزاید: »حفاظ حاضر در مراسم 
صفه قاری یا حافظ قرآن هســتند، حتی گاه هر دو تخصص را 
دارند و از قاریان و حافظان برگزیده کشوری و استانی هستند. 
همچنین بعضی از حفــاظ این مقام را از پدر به ارث بردند، اما 
توانایــی قرائت با صوتی زیبا و صحیح را دارند و پس از ارزیابی 
صدرالحفاظ به جمع حفاظ پیوســتند«. سرکشــیک خدام و 
خدمه سادات و پیشکسوت هم به  طور معمول در رأس مجلس 
جلوس می کنند. از آنجایی که این مراسم در حال حاضر در رواق 
دارالزهد برگزار می شود، تمامی زائران و مجاوران عالقه مند؛ چه 

آقایان و چه بانوان، امکان استفاده از فیض معنوی آن را دارند.

گزارش خبری
سنت 200 ساله »صفه« هر صبح و شام در حرم مطهر رضوی اجرا می شود 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

پیکر شهدای مقاومت شامگاه دیروز میهمان روضه منوره شدند
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آگهیروزنامـه صبـح ایـران
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محل وقوع  ملکمشخصات ملک کد ملکردیف 
 وضعیت مساحت 6دانگ)مترمربع(پالک ثبتی

تلفنتوضیحات  قیمت پایه )ریال(تصرف  
اعیان عرصه اصلی فرعی 

47234900عرصه موقوفی به مساحت کل 388متر مربع3.509.330.000تخلیه13838232388185مشهد-بلوار فرودگاه-بعد از بزرگمهرپالک 401سه دانگ وبیست صدم دانگ مشاع از ششدانگ یک واحدآپارتمان تجاری طبقه اول14660

47234900سرقفلی یکباب مغازه 2.133.330.000تخلیه..13838232مشهد-بلوار فرودگاه-بعد از بزرگمهرسه دانگ وبیست صدم دانگ مشاع ارزش سرقفلی  یکباب مغازه پالک 401 24660

مشهد-بلوار فرودگاه-بعد از بزرگمهرسه دانگ وبیست صدم دانگ مشاع حقوق مالکانه بکباب مغازه پالک 34660401
47234900حقوق مالکانه بانک500.000.000تخلیه1383823238830پالک های 399و405و407

سه دانگ وبیست صدم دانگ مشاع حقوق مالکانه بکباب مغازه پالک 44660405
)لوازم کشاورزی(

مشهد-بلوار فرودگاه-بعد از بزرگمهر
47234900حقوق مالکانه بانک2.220.000.000تخلیه13838232388143پالک های 399و405و407

مشهد-بلوار فرودگاه-بعد از بزرگمهرسه دانگ وبیست صدم دانگ مشاع حقوق مالکانه بکباب مغازه پالک 54660407
47234900حقوق مالکانه بانک400.000.000تخلیه1383823238820پالک های 399و405و407

مشهد-بلوار فرودگاه-بعد از بزرگمهرسه دانگ وبیست صدم دانگ مشاع حقوق مالکانه بکباب مغازه پالک 64660399
47234900حقوق مالکانه بانک2.000.000.000تخلیه13838232388123پالک های 399و405و407

مشهد-بلواراحمداباد-خیابان ابوذرغفاری29 پالک 210سهم مشاع از600سهم یکباب منزل مسکونی75759
باوضع 1936387234500507

اعیان درسه طبقه  زیر زمین،همکف وطبقه اول-نماسنگ-گرمایش پکیج-دارای 29.925.000.000موجود
32250199امتیازات اب ،برق وگاز

633052شمارهمشهد-بازار الماس شرقسرقفلی یکباب مغازه تجاری85290 5 , 2 37663354طبقه سوم به ارتفاع 4/4مترو11متربالکن2.250.000.000تخلیه132,25

مشهد-خیابان مطهری شمالی66خیابان صفدری ششدانگ یک باب منزل مسکونی95630
باوضع 214080200177نژاد2پالک11

45621264دو ممر-دارای تراکم مسکونی زیاد-دارای انشعاب آب-برق-گاز13.500.000.000موجود

باوضع 168016.118سبزوار-خیابان دانشگاه-دانشگاه6پالک 23ششدانگ یک دستگاه آپارتمان105769
دوخواب-دارای نماسنگ-کابینت ام دی اف-وفلزی-دارای انباری و حیاط 4.144.000.000موجود

44221325اختصاصی

باوضع 83962401282سبزوار-خیابان شهدای هویزه-هویزه 24 پالک 3519سهم مشاع از68سهم ششدانگ  یکباب منزل مسکونی115741
اعیانی طبقه اول وطبقه دوم به مساحت تقریبی206 متر مربع-زیر زمین به مساحت 4.375.000.000موجود

7644221325 متر مربع

سبزوار-خیابان عطا ملک جنوبی-بین عطا ملک ششدانگ یکباب منزل مسکونی 125792
باوضع 1113945275154و13 پالک های 161 و163

44221325اعیان طبقه همکف وطبقه اول -دارای امتیازات شهری5.600.000.000موجود

سبزوار-اراضی استیر-جاده سبزوار-شاهرود-جاده ششدانگ عرصه واعیان کشتارگاه طیور134425
52.309.600.000تخلیه53417214393668روستای مسکن

دارای سالن تولید-باسکول-سالن نگهداری مرغ-سالن پیش سردکن- سردخانه 
ونگهداری-دیوارکشی-محوطه سازی-منبع اب زمینی- سالن قطعه سازی- اتاق 

دیگ بخار-سالن تولید وسر سالن به انضمام ماشین آالت  ودستگاه ها
44221315

نیشابور-شهرک صنعتی خیام-خیابان کارافرین جنوبی ششدانگ  یکباب کارخانه صنایع غذائی140
باوضع 1390322400735-انتهای شرقی

43223299قراردادجانشینی دریکباب کارخانه به انضمام ماشین آالت11.970.000.000موجود

باوضع 24715292122نیشابور-خیابان ولیعصر12پالک7ششدانگ یکباب منزل مسکونی155770
37663354کاربری مسکونی-دارای امتیازات آب وبرق وگازوتلفن11.520.000.000موجود

درگز-جاده پرکند-ضلع غربی -روستای سنگبر-2,34  دانگ از ششدانگ یک واحد مرغداری161948
باوضع 2124284726200مرغداری پاک

دارای ساخنمان کارگری ونگهبانی-سالن انبار دان و4سوله پرورش-گازوبرق 9.360.000.000موجود
46223181صنعتی وچاه آب

باوضع .11,49133466درگز-کالته بلوط-خاخیانششدانگ یک قطعه زمین 174040
46223181فروش با وضع موجود 500.000.000موجود

باوضع 592226145درگز-خیابان امام خمینی-امام خمینی 40 پالک4ششدانگ یکباب منزل مسکونی185811
بصورت همکف در دو واحد مسکونی- اعیان حدودتقریبی  145متر مربع-دارای 1.000.000.000موجود

46223181امتیازات اب وبرق وگاز

باوضع 13316802200چناران - سیدآباد - روستای قزلکن - خیابان اصلیششدانگ یکباب منزل مسکونی194788
36580909دارای امتیازات آب برق و گاز ، قدمت حدود 20 سال1.250.000.000موجود

باوضع 97625968380چناران-روستای  رادکان 2.609دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب منزل  مسکونی روستایی201372
مشتمل بر دو طبقه  مستقل  )همکف و زیر زمین ( می باشد که قدر السهم بانک 1.478.433.000موجود

420.846128841متر مربع می باشد 

3ششدانگ یک باب منزل مسکونی215692 15پالک  معلم  باوضع 44931312202گناباد-خیابان 
45 متر مربع زیر زمین انبارمسکونی-2.720.000.000موجود زیر بنای همکف 156 متر مربع و5,

57221685دارای امتیارات اب وبرق وگاز

باوضع 11368283406تربت جام - خیابان دکتر کوثریششدانگ یکباب منزل مسکونی225724
دارای زیر زمین به مساحت تقریبی191متر مربع-همکف مسکونی به مساحت 7.861.100.000موجود

52520120تقریبی 195 متر مربع و20 متر پارکینگ

باوضع 131078190130تربت جام - خ میرقوام الدین 16  3.53دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب منزل مسکونی234489
52520120فروش با وضع موجود 823.666.666موجود

باوضع 4775166461352تربت جام-خیابان اقبال الهوری-میالن اول -پالک41ششدانگ یکباب منزل مسکونی245503
52523444دارای پیلوت-طبقه اول ودوم7.435.000.000موجود

تربت جام-خیابان امام خمینی-جنب نمایندگی ایران ششدانگ عرصه واعیان مسکونی با موقعیت تجاری255882
اعیان شامل زیر زمین وهمکف با اسکلت فلزی-یکباب مغازه به مساحت حدود 72.637.000.000تخلیه31181663300314خودروبنکدار

5052520120متر مربع-با انشعابات برق تک فاز ویک انشعاب برق سه فاز -اب وکاز

باوضع 71602323274کاشمر-خیابان 15خرداد53 پالک 15سه ممیزشش دهم دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان263684
زیربنای همکف 137متر-زیربنا زیرزمین137مترمربع-دارای امتیازات آب وبرق 1.774.350.000موجود

55222622وگاز

س
/9
81

28
12

شناس��نامه )برگ سبز( نوع س��واری سیستم سایپا 
تیپ131SX مدل 1390رنگ نقره ای متالیک ش��ماره 
 S1412290773185 موتور 4135501 شماره شاسی
ب��ه ش��ماره پ��اک 869م23-ای��ران 95 بن��ام زهرا 
مس��لمی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد .ایرانشهر /ع
98
12
77
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری سمند تیپ ایکس 7 مدل 1383 
ش��ماره پ��اک 12ای��ران 246ب72  ش��ماره موت��ور 
12483129139  ش��ماره شاس��ی 83240788  ن��ام 
مالک س��ید حامد موس��وی مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98
12
77
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی 131SE مدل 1397 رنگ س��فید 
ای��ران 12  انتظام��ی 189ی87  ب��ه ش��ماره  روغن��ی 
شاس��ی  ش��ماره  و   M13/6103803 موت��ور  ش��ماره 
NAS411100J3438284 ب��ه مالکی��ت محم��د رض��ا 
رستمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
12
80
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری موتور سیکلت 
آپاچ��ی مدل 1390 رنگ س��فید به ش��ماره انتظامی 
و   0E6FB2099244 موت��ور  ش��ماره   773/62742
ش��ماره شاس��ی NE8***180B9023542 به مالکیت 
علی حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
12
79
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مدارک اعم ازکارت .بیمه نامه خودرو وانت نیسان 
م��دل 1371 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 79 – 223س66 
وش��ماره موتور423798 وش��ماره شاسی 072286 
مفق��ود گردیده وازدرجه اعتبار س��اقط می باش��د.

)قزوین(

/ع
98
12
79
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزوس��ند س��واری پراید جی تی ایکس مدل 
1381  شماره پاک 74ایران 797د72  شماره موتور 
00427692  ش��ماره شاس��ی S1412281893511  نام 
مال��ک صدیق��ه هنرمن��د کات مفقود گردی��ده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98
12
78
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی س��واری پژو206 رن��گ نقره ای 
متالی��ک م��دل 83 به ش��ماره انتظام��ی 77- 621 ی 
82 وش��ماره موتور FSS 14782346 وشماره شاسی 
83635603 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)قزوین(

/ع
98
12
79
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��وزوکی  خ��ودرو  س��بز  کارت  و  کمپان��ی  س��ند 
ویت��ارا ب��ه ش��ماره انتظام��ی 431 ب 21 ای��ران 36 با 
ش��ماره موت��ور J24B1312773   و ش��ماره شاس��ی 
NAAS3953XGK960903   به نام سید مهدی ابراهیم 

زاده موسویان مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

/ع
98
12
80
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد خری��د گچ ب��رگ و تایل آلومینیوم��ی جهت پروژه 
بیمارس��تان امداد و نج��ات را از طریق انج��ام مناقصه 
عمومی به بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 209800060000196 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
*تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 660/000/000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذکور به نشانی: بلوار شهید فکوری- روبروی 
ش��هید فکوری 94- ش��هرک دانش و س��امت- ساختمان 

مرکزی-طبقه دوم اتاق 409تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/16

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/10/23
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/3
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/6

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد /ع

98
12
80
1

دانشگاه بين المللي 
امام رضا )ع(

در نظ��ر دارد از طری��ق مناقص��ه عموم��ی 
نس��بت ب��ه خری��د تجهی��زات دوربی��ن 
مدار بسته اقدام نماید. از متقاضیان 
دع��وت مي ش��ود جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه به س��ایت دانشگاه به آدرس: 
)www.imamreza.ac.ir( مراجعه نمایند.

ع 9
81
27
55

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد خدم��ات نگهبانی بیمارس��تان طالقانی را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
209800060000195 از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
*تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 660/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی: مشهد-جاده 
آس��یایی - نرسیده به س��ه راه آس��یایی- بیمارستان 

طالقانی تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/16

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/10/21
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/30

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/2
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ثبت ن��ام:  دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد /ع
98
12
79
5

/ع
98
00
49
0

آگهی انتقالی موسسه مهرپرور حقیقت 
جویان کالر گندمان موسسه غیر تجاری به                     

شماره ثبت8  و شناسه ملی 14007166146    
عموم��ی                                                                   مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
مکانی��زه  وآگه��ی   1397,12,12 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
ش��رکتها  ثب��ت  139830414448000001مرج��ع 
وموسس��ات غیر تجاری گندمان محل قانونی مؤسسه 
به اس��تان چهارمح��ال وبختیاری ، شهرس��تان بروجن 
، بخ��ش مرک��زی ، ش��هر بروج��ن، فردوس��ی ، خیابان 
فردوس��ی ، خیاب��ان طالقانی ، پ��اک 0 ، مجتمع نگین ، 
طبقه اول ک��د پس��تی 887183576تغییر یافت ودر 
این اداره تحت ش��ماره 301 ثب��ت گردیدوجهت اطاع 

عموم آگهی می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان                

چهارمحال و بختیاری مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بروجن )721846(

9ع
81
26
51

آگهی مزایده »نوبت دوم«
مش��اغل  س��اماندهی  س��ازمان 
ش��هری و فرآورده های کشاورزی 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد 
نس��بت به واگ��ذاری دو ب��اب مغ��ازه در پارک 
بهم��ن به مدت5س��ال بصورت ره��ن و اجاره و 
غرفه2ابت��دای خیاب��ان ش��هداءبه مدت2س��ال 
بص��ورت اج��اره از طری��ق مزای��ده و غرف��ه5 
م��دت  زائرب��ه  بازارش��عیب)ع(وغرفه4بازار 
2س��ال بصورت اج��اره از طری��ق تجدیدمزایده 
و با قیمت کارشناس��ی اقدام نماید.متقاضیان 
واجدش��رایط م��ی توانن��د ب��رای کس��ب اط��اع 
بیش��تربه س��اختمان اداری س��ازمان به نشانی 
کارگر-ضلع  رضوی-س��بزوار-میدان  خراسان 
ش��رقی پ��ارک جانب��ازان مراجعه و یا با ش��ماره 
تلفن های 44291311-44291141 تماس حاصل 
نمایند.آخری��ن مهل��ت تحویل پیش��نهادها به 
دبیرخان��ه س��ازمان تا پای��ان وق��ت اداری روز 
پنجش��نبه1398/10/26می باشد.پیش��نهادات 
واصل��ه روز ش��نبه1398/10/28رأس س��اعت 

8صبح بازگشایی می گردد.
 احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی    /ع
98
12
45
5
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روزنامـه صبـح ایـران

 حق، وحشت در دل دشمن می افکند  آستان: حجت االسالم علیرضا پناهیان در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت در حرم مطهر رضوی با اشاره به اینکه شهدای مدافع حرم، همان اهل مقاومتی هستند که 
امام علی)ع( بیان کردند، گفت: اینکه حضرت علی)ع( می فرمایند آدم آرزوی مرگ می کند، صرفاً به خاطر آن خلخال که از پای دختر یهودی کنده شده، نیست، بلکه به خاطر این است که »شما چرا در مقابل آن ها مقاومت 
نمی کنید« و بعد هم می خواهید با چاپلوسی آن ها را راضی کنید که به شما ظلم نکنند؛ اگر امروز شاهد تحریم و تیراندازی دشمن هستیم، باید ببینیم چه کسی رعب و وحشت حق را در دل دشمن کم کرده است.

بخشی از یک یادداشت بر مبنای مفاهیم قرآنی پیام رهبر انقالب
پیام خون حاج قاسم ها چیست؟

Khamenei.ir:حضرت آیت اهلل 
سخنانشان  در  همواره  خامنه ای 
از مفاهیم واالی قرآنی به عنوان 
راهبردهــای الهــی حرکت امت 
اســام یاد می کنند. ایشــان در 
پیام به ملت ایران در پی شهادت 
حاج قاسم سلیمانی نیز بر اساس 

مفاهیم قرآنی، پیروزی قطعی و نهایی را متعلق به مجاهدان جبهه مقاومت دانستند؛ 
و این یعنی اقتداری فراتر از آنچه امروز جبهه مقاومت صاحب آن است. اما »خون 
شهید« چگونه و بر اساس چه محاسباتی اقتداری مضاعف در پی دارد و  چگونه فضا 
را متحول و دگرگون می کند؟  »شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ پرسود است.« هر 
انســانی روزی از این دنیا می رود »کّل نفس ذائقة الموت« اما سعادت این است که 
انسان با خدا تجارت کند و این »جان« را به خدا بفروشد و سود کند؛ »اّن اهلل اشتری 
من المؤمنین انفســهم«)توبه / 111( خدا »جان« را از مؤمنان، می خرد؛ اما ســؤال 
اینجاست که مؤمنان جان خود را در برابر چه چیزی با خدا معامله می کنند؟ و خدا، 
جان مؤمنان را با چه بهایی می خرد؟ خداوند جان مؤمنان را در برابر »اجر« می خرد و 
همین، تجارت پُر سود است که شهدا را به سمت شهادت می کشاند. شهید می داند 
که در مکتب اســام نه تنها خونش هدر رفتنی نیســت؛ بلکه چنان »اجر«ی به او 
می دهند که بیشترین آثار را در هستی می گذارد. »اجر« همان آثار و برکات دنیایی 
است که قرآن فرمود »أحیاٌء« و پاداش اخروی و مقام قرب الهی است که فرمود »ِعنَد 
َربِّهم یُرَزُقوَن.« )آل عمران / 169( »زنده بودن شهید« یعنی زندگی و رفتارها و باورهای 
او در این دنیا امتداد و در زندگی ما تبلور دارد. اصوالً »خاصیت طبیعی شهادت، ایجاد 

برکت و تداوم و گشایش در حرکت به سمت تعالی و کمال است.«
بزرگترین »اجر« شهید، همان »پیام« شهادت است. پیام شهدا به ما این است: »َفِرحیَن 
بِما آتاُهُم اهللُ ِمْن َفْضلِِه« آنان از این شــهادت خوشحالند؛ »َو یَْسَتْبِشُروَن بِالَّذیَن لَْم 
یَلَْحُقوا بِِهْم ِمْن َخلِْفِهْم« به همه مردمی که در مسیر مبارزه با دشمن هستند این 
بشارت را می دهد که »أاَلَّ َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنُوَن«)آل عمران / 170( »در این 
راه نه بیم هست، نه اندوه هست؛ هرچه هست بهجت است، ابتهاج است، نشاط است، 
روحّیه است، امید است.« بزرگترین اجر و برکت خون شهید، این است که آنانی که 
باقی مانده اند و در حال مبارزه و مقاومت هســتند، از این مسیر خسته نمی شوند، 
مبارزه و مقاومت را ادامه می دهند و خون شهید را ضایع نمی کنند. ضایع نشدن خون 
شهید و حفظ آن به این است که باور کنیم شهدا زنده اند. باور کنیم »اعمال من و شما 
را می بینند«... در این صورت است که خون شهید مانند »کیمیا« و »اکسیر«ی، جهان 

را متحول می کند، انسانها را رشد می دهد و به سعادت می رساند.
ْیطاُن« پیام  َّما ذلُِکُم الشَّ در مقابل پیام شــهیدان، شــیاطین پیام دیگری دارند »إِن
شیاطین این است: »یَُخوُِّف أَْولِیاَءُه« پیام »ناامیدی از ادامه راه، نا امیدی از مقاومت.« 
امروز این شیطان ها از طریق رادیو و تلویزیون و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
و امثال این ها مرتّب مشغول کارند برای اینکه بترسید. نه، نترسید، »َفا تَخافوُهم« از 
آن ها نترسید؛ از انحراف از راه خدا بترسید »َو خاُفوِن«. )آل عمران / 175( دشمنان 
ما را از شهادت می ترسانند و می خواهند از آن ها بترسیم. دائم می گویند »إّن الّناس 
قد جمعوا لکم فاخشوهم« کشورها علیه ما اجماع جهانی کرده اند، از آنها بترسیم! اما 
پاسخ قرآن یک چیز است »فقالوا حسبنا اهلل و نعم الوکیل« خدا با ماست. وقتی باور 
داشتیم خدا با ما است، نتیجه  این احساس، این درک، این حقیقت روحی و معنوی 
این است که »فانقلبوا بنعمة من اهلل و فضل لم یمسسهم سوء« )آل عمران / 174( 
معنای »لم یمسسهم سوء« این نیست که یک سیلی هم به ما نخواهد خورد؛ چرا، 
سیلی هم می خورد؛ باالتر از سیلی هم می خورد؛ منتها این »سوء« نیست؛ با معیار 

الهی که نگاه کنید.
کوتاه سخن اینکه »بقای این انقاب به خاطر خون شهیدان است... بزرگترین اجری 
که در این دنیا به شهید داده می شود، بقاء و استحکام آن حقیقتی است که شهید 
جان خود را برای آن حقیقت فدا کرده اســت... سازوکار منطقی و عقائِی این هم 
معلوم است؛ وقتی یک جامعه ای از جان خود، از هستی خود، از راحتی خود، برای 
یک ارزشــی، یک حقیقتی می گذرد، حقانیت خود را در دنیا به اثبات می رساند؛ و 

حقانیت است که می ماند، حق است که باقی می ماند؛ این سنت الهی است.«

یادداشت

 معــارف/ نقــوی، فاطمی نــژاد  جهاد و 
شــهادت طلبی از موضوعاتی اســت که در میدان 
منازعه علوم تربیتی غربی و اسامی همواره مطرح 
بوده است. در رویکرد دنیاطلبانه غرب، شهادت جز 
یک سرنوشت غم انگیز و پیامد یک خشونت بی حد 
و حصر نیست، در حالی که در دیدگاه اسامی یک 
سعادت دنیوی و پاگذاشتن به عرصه حیات ابدی به 
شــمار می رود. در مورد رویکردهای اتخاذ شده در 
مواجهه با مفهوم جهاد و شهادت با خانم دکتر رقیه 
فاضل، دانش آموخته مدیریت آموزشی و پژوهشگر 

تعلیم و تربیت به گفت و گو نشســته ایم که در 
ادامه می خوانید.

 چه رویکرد تربیتی ای را باید برای 
مفاهیمی  ظرفیت های  از  اســتفاده 
چون شــهادت اتخاذ کرد؟ در مقابل 
دیدگاهی که ســعی دارد شهادت را 

ترویج خشونت بنامد، چه باید کرد؟
نکته مهمــی که در مــورد کلیات 
مفهوم شهادت وجود دارد، این است 
که این مفهــوم را نقطه ای نبینیم؛ 
مشکل عمده تحلیل ها که شهادت را 
به خشونت و تراژدی تعبیر می کنند، 
به واسطه دیدن نقطه ای این مفهوم 
به عنوان یــک حادثــه غم انگیز و 
تصویرگری آن به همین شکل است؛ 
در حالی که شهادت یک مسیر است 
و اصوالً در فرهنگ شــیعی شهادت 
مزد و پاداش مجاهدتی اســت که 
با طی یک مســیر به انســان اعطا 
می شود. رهبر معظم انقاب جمله ای 

با این تعبیر دارند که »شهادت باالترین 
مزد جهاد فی ســبیل اهلل است« واین مؤید همین 
دیدگاه است. برای کسانی که نگاه پویایی به مسئله 
شهادت ندارند و به پدیده ها نگاه استاتیک و نقطه ای 
دارند، طبیعی است که شهادت، امری خشونت بار 
تلقی شــود؛ چنین دیدگاهی را در مواجهه برخی 
افراد نه فقط با عاشورا و سیدالشهدا، بلکه در ماجرای 

حسین فهمیده ها نیز شاهد بوده ایم.  
باید از صاحبان چنین دیدگاه هایی پرســید که اگر 
ما به کلی مسئله شهادت را کنار بگذاریم با مسئله 

ناگزیــری چون مرگ چه خواهیم کــرد؟ در مورد 
مرگ چگونه با فرزندانمان گفت و گو خواهیم کرد؟ 
در حالی که شــهادت یک مواجهه آگاهانه با مرگ 
است؛ یعنی مرگی که روح کودک و نوجوان یا حتی 
بزرگسال ما را به هم می ریزد می توان با مطرح کردن 
شهادت، فضای تراژیک و غمناکش را تغییر داد و به 
جای فرار کردن از حقیقتی چون مرگ، آن را حق 
دانست و مدلی برای مواجهه با آن را انتخاب کرد که 
دیگر مرگ نیست و ما را به حیات ابدی می رساند. 
به خصوص اگر برای نوجوان جهاد به عنوان مسیر و 
نقطه پایانی یعنی شهادت به درستی 
دســتاوردهای  شــود،  تبیین 
تعلیمی و تربیتی فراوانی را برای 

ما به همراه خواهد داشت. 

 از چه زمانــی می توان 
و  کودک  به  را  مفاهیم  این 

نوجوان آموزش داد؟ 
ما با مفهوم بسیطی با عنوان 
رشد مواجه هستیم که برای 
کــودک و نوجوان و جوان و 
مخصوص  معنای  بزرگسال 
خود را دارد. در بحث تربیت 
وجود  خاصــی  مرزبنــدی 
ندارد، بلکه یک مســیر کلی 
وجود دارد. از دوران نوزادی 
تا بزرگسالی، طبیعتاً فهم و 
درک و قوه معرفت شناســی 
بشر از عینیت به سمت درک 
انتزاعیات می رسد؛ بنابراین 
زمان مشخص و سن و سال 
دقیقی را نمی شود تعیین کرد. 
نکته اینجاست که طبیعتاً در مقابل ما طیفی وجود 
دارند که مثاً سعی دارند عاشورا روایت نشود، ولی 
برخی دیگر هستند که در بین این دو دیدگاه قرار 
دارند و با هدایت کردن می توان آن ها را به سمت 
این رویکرد جــذب کرد. اکنون روایت های تربیتی 
فراوانــی در مســئله جهاد و شــهادت وجود دارد 
کــه با آن نه تنها کودک و نوجوان آســیب روحی 
نمی بیند، بلکه از لحــاظ آرمانی و هویتی تقویت 
نیز می شــود. ما الگوهای موفق شده فراوانی را به 

عنوان شــاهد مثال این موضوع در انقاب و دفاع 
مقــدس داریم که این الگوهــا را تاکنون به خوبی 
روایت نکرده ایم و به همین واسطه در مقابل جبهه 
فکری مقابل احســاس ضعف می کنیــم؛ بنابراین 
انتخاب روایت های درســت به راحتی می تواند ما 
را در اســتفاده از ظرفیت های تربیتی بحث جهاد 
و شــهادت یاری کند. به نظــرم ما در این مبحث 
دســت و بالمان بــه لحاظ هنری تنگ اســت و 
هنرمندان ورود کمتری به این موضوعات داشته اند.

  یعنی جامعه هنری ما باید به این ســمت 
حرکت کند یا با رویکردهای جدید آموزش و 

پرورش این امر میسر است؟
بایــد در هر دو زمینــه این اتفــاق بیفتد. هیئت 
نگارش و مؤلفان کتاب های درســی اگر با گنجینه 
هنری  و روایی در این زمینه روبه رو باشــند، قطعاً 
از این ظرفیت ها برای هویت بخشی و تقویت روحیه 
آرمان خواهی استفاده خواهند کرد؛ چرا که منابع و 

محتوای غنی ای را پیش روی خود خواهند دید. 

 برخی اعتقاد دارند که برای انسان مدرن 
این مفاهیم بی معناســت؛ پاسخ شما به این 

دسته از افراد چیست؟
از کسانی که چنین ادعایی دارند همین ابتدا باید 
پرســید منظورتان از انســان مدرن چیست و این 
انســان مدرن در چه بافــت و جغرافیایی زندگی 
می کند؟ به عقیده من ایــن تعبیر، حرف دقیقی 
نیست که بگوییم انسان مدرن با این مفاهیم بیگانه 
است. شاید برای همه نشــود از این مفهوم گفت، 
ولی کودکی که در دل انقاب اسامی به دنیا آمده 
و اینجا رشد کرده است، به راحتی می تواند با این 
مفاهیم ارتباط بگیرد. نکته دوم این اســت که این 
اصطاحات راه دررو است؛ یعنی این قدر این تعبیر 
را تکرار می کنند، تا انسان این مدرن بودن را قبول 
کــرده و این گزاره را همه بپذیرند. نمی دانم چقدر 
کســانی که چنین ادعاهایی دارند اصاً با مبحث 
تعلیم و تربیت کودک ســروکار دارند، ولی بنده به 
عنــوان یک مربی تربیتی نه تنها اعتقاد دارم، بلکه 
به عینه شــاهدم که یک کودک با مفاهیمی چون 
توحید، والیت و شــهادت نه تنها ارتباط می گیرد، 
بلکه آن هــا را می فهمد. به نظرم حتی بســیاری 

از بحران هــا همچون بحران نوجوانی، افســردگی 
و پرخاشــگری در این گفتمان قابل حل اســت. 

 نقش خانواده ها و سبک زندگی آن ها چقدر 
تأثیرگذار است؟

اگر والدین و بزرگساالن ما به اندازه ای که خودشان 
مفهــوم جهاد و شــهادت را درک کرده اند، ائمه را 
ذیــل مفهوم قیام برای خدا و علیه طاغوت ببینند 
و خودشــان معتقد به جهاد به عنوان یک مســیر 
باشند، می دانند که ســبک زندگی سرشار از رفاه 
و تجمل گرایانــه نمی توانــد فرزند عاشــورایی بار 
بیاورد. حضــرت امام)ره( جملــه ای طایی دارند 
با این مضمون که »تنها کســانی تا آخر خط با ما 
خواهند بود که طعم فقر و محرومیت را چشــیده 
باشند« که به استناد و پیاده سازی آن در عرصه های 
تربیتی حقیقتاً می توان انقاب کرد؛ یا این جمله که 
»مبارزه طلبی با رفاه سازگار نیست«. ما باید بدانیم 
که در درجه اول این مفاهیم هســتند که ســبک 

زندگی ما را سروشکل می دهند. 
مشــکل مــا این اســت که بــه اهل بیــت)ع( و 
الگوهــای متعالــی در یک نقطه نــگاه می کنیم. 

نگاه نقطــه ای مــا را از نــگاه کان دور می کند.
نکته ای را باید اضافه کنم و آن این اســت که وقتی 
حرف از مجاهده و مبارزه می زنیم، با دو جبهه مواجه 
می شــویم که به افراط و تفریط مشغولند؛ یعنی از 
شهید شاید حرف بزنند ولی آن غیریت سازی اتفاق 
نمی افتد؛ پس اگر از یک مفهوم سخن گفتیم باید به 
جبهه بندی های حاصل از آن نیز توجه کنیم؛ یعنی 
بدانیم که برای چه قیام شــده و ذیل چه مفهومی 
این اتفاق افتاده است؛ حتی می شود با نگاه خنثی به 
پدیده شهید و سیدالشهدا)ع( نگاه کرد؛ بنابراین اگر 
ما میدان مبارزه حق و باطل را به نوجوان خودمان 
نشــان دهیم، آن فضای مبارزه و هویت طلبی این 
نوجوان همه به ســمت این ظرف تربیتی ســرریز 
می کند و می توان بهترین استفاده را از آن کرد. همان 
کسانی که ادعای خشونت بار بودن مفاهیم شهادت و 
جهاد را دارند، در همه محصوالت فرهنگی خودشان، 
روی همین مسئله دست می گذارند و خشونت طلبی 
را ترویــج می کننــد. در حالی که ما مبــارزه را در 
ذات هویت یک نوجــوان می دانیم که می توان آن 
پرخاشگری و دعوای فضای نوجوانی را هدایت کرده 

و میدان حقی برای ظهور و بروز آن پیدا کنیم. 

خانم دکتر فاضل در گفت وگو با قدس:

شهادت ،مواجهه آگاهانه با مرگ است

اگر برای نوجوان 
جهاد به عنوان 

مسیر و نقطه پایانی 
یعنی شهادت به 

درستی تبیین 
شود، دستاوردهای 

تعلیمی و تربیتی 
فراوانی را برای ما 

به همراه خواهد 
داشت
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برگ س��بز و کارت خودروی سواری پژو پارس  
مدل 1398 رنگ سفید به شماره انتظامی 662  
ق 38  ای��ران 74 ب��ه مالکی��ت عطی��ه عرفانی 
قیطانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خ��ودرو س��واری م��زدا دوکابی��ن مدل 
1394 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 79 – 629 د 91 وش��ماره 
شاس��ی ش��ماره  و   118PO  147984 موت��ور 

 NAGP2PE22FA211117 مفقود گردیده وا ز درجه 
اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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برگ س��بز خودروی س��واری لیفان مدل 1396 رنگ 
 LF489Q170490490 سفید روغنی  به شماره موتور
و شماره شاسی NAKNH4623HB104224 به شماره 
انتظام��ی 799 ج 41  ای��ران 75 ب��ه مالکی��ت فاطمه 
رضائ��ی زاده بروات��ی  مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سازمان بهزیستی
در راستای اهداف پیشگیری و درمان اعتیاد در نظر 
دارد نس��بت به ص��دور مجوز مراک��ز اقامتی بهبود و 
بازتوانی افراد با اختالل مصرف مواد )کس��ب ماده 15( اقدام 
نمای��د .کلی��ه متقاضیان��ی که واجد ش��رایط اخذ مج��وز مطابق 
دس��تور العملها و آیین نامه های سازمان بهزیستی می باشند 
م��ی توانند با مراجعه به ادارات بهزیس��تی در شهرس��تان ها 

نسبت به ارائه درخواست و تشکیل پرونده اقدام نمایند .
شناسه آگهی720348/م الف7668
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)) همه ما می توانیم مدیران مصرف بهینه برق باشیم. حتی به میزان چند ساعت ((
آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( به شماره ف/98/17 
ش�رکت برق منطقه ای خراسان در نظر دارد تامین تجهیزات موردنیاز جهت توسعه زیرساخت فناوری و ارتقاء 
امنیت شبکه رایانه ای شرکت برق منطقه ای خراسان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی 

)فشرده(، به شرکت حائز شرایط ذیل واگذار نماید.

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

مبلغ تضمین شرکت در فرایند مدت اجراموضوع مناقصه
ارجاع کار) ریال(

محل اعتبار

2098001123000025

جهت  موردنیاز  تجهیزات  تامین 
و  فناوری  زیرساخت  توسعه 
رایانه ای  شبکه  امنیت  ارتقاء 

شرکت برق منطقه ای خراسان

منابع داخلی2935،000،000 ماه
)غیرعمرانی(

* نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : مناقصه گران می توانند  پس از ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت و واریز الکترونیکی مبلغ 1,000,000  ریال به حس��اب مندرج در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نام شرکت منیران 

)مشاور( فایل اسناد کیفی و اسناد مناقصه را بارگیری نمایند. 
*تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98/10/15  تا ساعت 19 روز پنجشنبه 

مورخ 98/10/19
 *تاریخ بارگذاری اسناد کیفی و اسناد مناقصه و محل تحویل اسناد:

از پیش��نهاد دهندگان تقاضا می گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه مس��تندات و مدارک کیفی و پاکات الف ،ب و ج را درس��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت حداکثر تا س��اعت 8 صبح روز چهارش��نبه  به تاریخ  98/11/02 بارگذاری نماین��د. همچنین اصل پاکت الف با 
ش��رایط درج ش��ده دراس��ناد مناقصه درپاکت الک و مهرشده تا س��اعت 9 صبح روز چهارش��نبه به تاریخ  98/11/02 پس از ثبت 
در دبیرخانه ش��رکت برق به آدرس: مش��هد – انتهای بلوار وکیل آباد – نرس��یده به دو راهی ش��اندیز – طرقبه – سمت راست - 
شرکت برق منطقه ای خراسان –  به امور تدارکات و قراردادها با شماره تلفن 36103620-051 و فکس 36103629-051 تحویل 

نمایند.
*تاریخ و محل گش��ایش پاکات: س��اعت9 صبح روز چهارش��نبه مورخ 02 /98/11 در محل امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق 

منطقه ای خراسان.
* متقاضیان باید جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر 

منتخب در سامانه ستاد )www.setadiran.ir( موجود می باشد.
* در صورت نیاز به دریافت توضیحات بیش��تر، متقاضیان می توانند با مش��اور )ش��رکت منیران( به ش��ماره 38717200 - 051 
)آقای تفقد(یا با امور تدارکات و قراردادهای ش��رکت برق منطقه ای خراس��ان به شماره 36103620-051 )خانم کاشف( و فکس 

36103629-051 تماس حاصل نمایند.
* به پیشنهادها و مستندات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
* مناقص��ه گ��ران موظ��ف به ارائه تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار مطاب��ق آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باش��ند. به 
پیش��نهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، س��پرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. 
* سایر اطالعات و جزئیات دراسناد درج شده است.

ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاههای اطالع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
http://tender.tavanir.org.ir توانیر                                                                                      معامالت  رسانی  اطالع  پایگاه 

http://iets.mporg.ir مناقصات                                                                                                      رسانی  اطالع  ملی  پایگاه 

www.krec.ir خراسان                                                                           ای  منطقه  برق  شرکت  مناقصات  رسانی  اطالع  پایگاه 
www.setadiran.ir »ستاد«                                                                                             دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 

                             روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان
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شناسه آگهی719584/ م الف7791

آگهی مزایده)نوبت اول( 
ب��ه اس��تناد بن��د 5 مصوب��ه ش��ماره 63 
ش��ورای محترم اسالمی شهر بیدخت این 
شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش 
ی��ك ب��اب مغ��ازه تج��اری واق��ع در ضلع 
جنوبی حاشیه جاده آسیایی اقدام نماید.

متقاضی��ان محت��رم می توانن��د از تاریخ 
درج آگهی لغایت 2 بهمن 98 پیشنهادات 
خ��ود را مکتوب به همراه فیش س��پرده 
به ش��هرداری ارائه نماین��د .ضمنًا جهت 
کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه ش��هرداری 
مراجعه یا با تلفن 57332250 داخلی 5 

تماس حاصل نمائید.
/ع میر بیدختی-شهردار بیدخت
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت اول     شماره مجوز 1398.6229
SKD -9802034 :در ابعاد مختلف بهمراه لوازم یدکی مربوطه  شماره تقاضا SWING CHECK VALVE موضوع: خرید 26 دستگاه

ش��رکت بهره برداری نفت و گاز ش��رق در نظر دارد 26 دس��تگاه SWING CHECK VALVE در ابعاد مختلف به همراه لوازم یدکی 
مربوطه را تحت تقاضای SKD -9802034 از طریق سازندگان و تأمین کنندگان معتبر کاالی ساخت داخل خریداری نماید.

شرایط متقاضی: 
1- دارا بودن شخصیت حقوقی/حقیقی، کد اقتصادی، شناسه ملی/کدملی.

2- داشتن توانایی مالی، تجربه و سوابق کافی و مرتبط.
3- توانایی تهیه ضمانتنامه ش��رکت در فرایند ارجاع کار بمبلغ 706/500/000 ریال و در صورت برنده ش��دن ارائه تضمین انجام تعهدات 
بمیزان 10 درصد مبلغ پیش��نهادی، مناقصه گذار میتواند ضمانتنامه ش��رکت در فرایند ارجاع کار مناقصه گران را در صورت نیاز، بیش از 

سه ماه تمدید نماید.
در ضم��ن 25 درصد بار مالی معامل��ه به برنده مناقصه بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی مورد قبول مناقصه گذار 

پرداخت خواهد گردید.
متقاضیان واجد ش��رایط ش��رکت در مناقصه می توانند حداکثر تا تاریخ 98/10/28 ضمن ارس��ال نامه اعالم آمادگی ش��رکت در مناقصه به 
فاکس 37614397-051، جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی به دفتر اداره خریدهای داخلی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز ش��رق واقع در 
مشهد، بلوار ارشاد، خیابان پیام، پالک 18، طبقه دوم مراجعه نمایند یا با تلفن 37047000-051 داخلی 333 و 337 تماس بگیرند. اسناد 

تکمیل شده ارزیابی کیفی بایستی حداکثر تا تاریخ 98/11/12 به آدرس ذکر شده تحویل شود. 
ضمنًا آگهی فوق در سایت WWW.SHANA.IR و WWW.ICOFC.IR و WWW.EOGPC.IR درج میباشد.

 روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

/ع
98
12
75
9

 آگهی تغییرات شرکت اوان پالست البرز راد )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 2175 و شناسه ملی 14004927221    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,08,08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمد عابدی به 
کد ملی 4323030843 با پرداخت 5000000000 ریال به صندوق ش��رکت س��هم الش��رکه خود را به میزان 9999500000 
ریال افزایش داد. لذا س��رمایه ش��رکت از مبلغ 5000000000ریال به 10000000000 ری��ال افزایش یافت. در نتیجه ماده 
4 اساس��نامه اصالح گردید.لیست سهم الشرکه ش��رکاء بشرح ذیل می باشد: آقای محمد عابدی مبلغ 9999500000 ریال 

سهم الشرکه -خانم کتایون خامدا مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز )722001(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 16 دی  1398 10 جمادی االول 1441 6 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9153

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r با افزایش نسبی فعالیت در شهرک های صنعتی، آمار
اشتغال کشور حفظ  شده است

مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی ایران: 
با توجه به مشــکالتی که در سال های 
گذشته برای حوزه تولید به وجود آمده و 
به کاهش استفاده از ظرفیت های صنعتی 
و تولیدی منجر شــده بود، در ماه های 
گذشته با توجه به تغییراتی که در شرایط 
اقتصادی کشور به وجود آمد، این منحنی 
تغییر وضعیت داد. هر چند تحریم ها محدودیت های زیادی در مسیر اقتصاد ایران 
ایجاد کرده اند، اما با توجه بــه افزایش نرخ ارز و کاهش واردات کاال، این موضوع 
فضای جدیدی را برای توسعه تولید در ایران به وجود آورد.بررسی ها نشان می دهد 
از ابتدای سال، فعالیت در برخی شهرک های صنعتی از سر گرفته شده یا با قدرت 
بیشتری پیگیری می شود. براساس برآوردها، درصد قابل توجهی از ظرفیت تولیدی 
ما در سال های گذشته عمالً بدون استفاده مانده و از این رو فرصت فعلی می تواند 
به فعال کردن دوباره آن ها منجر شود.در کوتاه مدت با توجه به ممنوع شدن واردات 
برخی کاالها و به صرفه نبودن اســتفاده از کاالهای خارجی، بازار کاالهای ایرانی 
گسترش یافته و همین موضوع تداوم تولید را موجب شده و انگیزه ای برای حفظ 
سرمایه ها شده اســت.برای حفظ این روند و طوالنی مدت شدن رونق تولید در 
برخی واحدهای  صنعتی، از بین بردن موانع قانونی، تأمین مواداولیه، کاهش فشار 
بر تولیدکنندگان و افزایش کیفیت محصوالت ایرانی برای به دست آوردن بازارهای 

صادراتی اولویت هایی هستند که باید به آن ها توجهی ویژه صورت گیرد.

 ترک تشریفات فروش
 اموال دولت فقط در موارد خاص 

تسنیم: وزیر اقتصاد با بیان »از اختیارات 
واگذاری ۴۰هزار میلیارد اموال دولتی با 
»ترک تشــریفات« فقط در موارد خاص 
اســتفاده می کنیم«، گفت: شرط عدم 
 وقوع کسری بودجه از این محل، تصویب 
پیشــنهاد دولت از سوی مجلس است. 
فرهاد دژپسند با اشاره به بند 3 تبصره 
12 الیحه بودجه و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی بدون تشریفات 
قانونی گفت: این پیشنهاد با این هدف در الیحه بودجه گنجانده شده تا 5۰ هزار 

میلیارد تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود.

کارت های سوخت صادر شده از مرز ۵۰ میلیون گذشت 
خبر فارسی: شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد کارت های سوخت فعال حدود 2۴ میلیون 
کارت است، اما از ابتدا تاکنون بیش از 5۰ میلیون کارت سوخت صادر شده است. 
وی افزود: برخی از افراد تاکنون چند بار کارت ســوخت خود را ســوزانده اند. در 
12 سال گذشته برخی از مالکان وسیله نقلیه هستند که هفت یا هشت بار کارت 
سوخت برای آن ها صادر شده و به طور متوسط تا امروز به ازای هر مالک خودرو 

و موتورسیکلت در کشور، دو نوبت کارت سوخت صادر شده است.

خدمات دریافت رمز پویا از طریق پیامک از ۱۷ دی
ایرنا: بانــک مرکزی اعالم کرد: از روز سه شــنبه)1۷ دی ماه( این امکان فراهم 
می شــود تا مشــتریان بانکی  در زمان انجام پرداخت ها و خریدهای اینترنتی، 
درخواســت خــود را برای دریافــت پیامکی رمــز پویا به بانــک صادرکننده 
کارت ارســال کنند.  بانک مرکزی روز یکشــنبه با انتشــار اطالعیه ای گزارش 
داد: ایــن طــرح به صــورت مرحله ای اجرا شــده و در هر مرحلــه تعدادی از 
بانک ها و مؤسســات اعتباری تا پایان دی  ماه جاری به طرح اضافه می شــوند.

چرا هیچ گاه کارگران، کارفرمایان و وزارت کار به نتیجه ای واحد درباره دستمزد نمی رسند؟

دولتجلساتشورایعالیکارراجدینمیگیرد
تبعات تورمی  اقتصاد/فرزانه غالمی    
افزایــش قیمت بنزین، حرکت دســت به 
عصای کمیته دستمزد شــورای عالی کار 
را در تعیین دســتمزد سال آینده کارگران 
در پی داشته است.صاحبنظران بی نتیجه 
ماندن و تأخیر در تداوم برگزاری جلســات 
کمیته دســتمزد شــورای عالی کار برای 
تعیین مزد 99 را ناشی از تالطم های قیمتی 
سال جاری به خصوص تبعات تورمی بنزین 
می دانند به ویــژه آنکه تعیین حداقل مزد 
باید مطابق ماده ۴1 قانون کار 
و متناسب با تورم اعالمی از 
سوی مراجع رسمی از قبیل 
بانک مرکزی و سبد معیشت 

خانوار باشد.
حدود یک سال پیش کمیته 
مزد شورای عالی کار، هزینه 
سبد معیشت خانوار کارگری 
را بــا میانگیــن 3/3 نفر 3 
میلیــون و ۷6۰ هزار تومان 
تعیین کــرد، اما امســال با 
وجود برگزاری سه جلسه، هنوز نمایندگان 
کارگــران، کارفرمایان و دولت به نتیجه ای 

واحد در این خصوص نرسیده اند.

تعیینمزددرایرانهیچوقت 
مبتنیبراستانداردهایبینالمللی

نبودهاست
یک فعال حوزه کارگری با بیان اینکه دولت 
قــدرت برتر در تعیین دســتمزد کارگران 
است، به خبرنگار ما می گوید: معموالً دولت 
در روزهای پایانی سال این عدد را به صورت 
نهایی می پذیرد و جلسات شورای عالی کار 
هر چند با حضور نمایندگان هر ســه ضلع 
کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می شود، 
جنبه مقدماتی دارد و دولت باید در نهایت 

نظر خود را اعمال کند.
حمیــد حاج اســماعیلی ادامــه می دهد: 
تعییــن مزد در ایــران هیچ وقت مبتنی بر 
اســتانداردهای بین المللی نبوده است. در 

کشورهای توســعه یافته گروه های کارگری 
و کارفرمایــی به صــورت مقدماتی با هم 
مذاکــره می کنند و با مشــارکت دولت در 
نهایت مزد تعیین می شــود، امــا در ایران 
دولت تعیین کننده است.به باور وی کارگران 
و کارفرمایان ابــزار الزم را برای تعیین مزد 
ندارند، ضمن اینکه تشــکل های کارگری 
پوشش الزم را در کشور ندارند و بدون قدرت 
چانی زنی در بازار کار هســتند و دولت هم 
جلسات شورای عالی کار را جدی نمی گیرد.

این فعال حــوزه کارگــری ادامه می دهد: 
افزایش روزافزون تورم به ویژه پس از افزایش 
قیمت بنزین، ثبات اقتصادی را از کشــور 
سلب کرده و موجب شده شورای عالی کار 
با احتیاط بیشتر و محاسبات دقیق تری در 
خصوص سبد معیشت و دستمزد کارگران 
تصمیم بگیرد. حاج اسماعیلی گفت: حمایت 
اصولی و عادالنه از کارگران تنها در افزایش 
نقدی دســتمزد خالصه نمی شــود. دولت 
تاکنون از عمل به ماده ۴1 قانون اساســی 
مبنی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم 

کارگران سر باز زده است.

ترمیمدستمزدازطریقتخصیص
کاالهایاساسییکضرورتاست

وی می گوید: دولت باید از کارگر و کارفرما 

در بازار کار حمایت کند. ترمیم دســتمزد 
از طریق تخصیص کاالهای اساســی یک 
ضرورت است. امروز کشور در شرایطی مانند 
جنگ هشت ساله قرار دارد و باید با توزیع 
عادالنه منابع کشور از معیشت کارگران و 
حقوق بگیران حمایت کرد که متأسفانه در 
دو سه سال گذشته این امر را نادیده گرفته 

 است.
به گفته وی اقدام حمایتی دیگر دولت باید 
ارائه خدمات رفاهی در بخش های آموزشی، 
بهداشــتی و درمانــی باشــد و همچنین 
یارانه ویژه برای مســکن به عنوان یکی از 
اصلی ترین اقالم هزینــه ای خانوار که گاه 
بیش از 5۰  درصد درآمد خانوار را به خود 

اختصاص می دهد، ضروری است.
حاج  اســماعیلی به اصل 29 قانون اساسی 
و دیگر اصول این قانون اشــاره می کند که 
حمایت از معیشت مردم را وظیفه حاکمیت 
می داند. وی تأکید می کند: بدون حمایت 
دولت تعیین مزدی که بتواند امنیت غذایی 
و اجتماعی کارگران را تأمین کند، غیرممکن 
است و اگر دولت مدعی است این اقدامات 
حمایتــی را در قالب هدفمنــدی یارانه ها 
انجام می دهد قابل پذیرش نیســت و این 
قانون نه تنها معیشــت گروه های ضعیف را 
بهبود نداده بلکه آن را تضعیف کرده  است.

آمارهایکارفرماییباآمارهای
رسمیمتفاوتاست

یک کارشــناس حــوزه کار هم به ایســنا 
می گوید: به تدریج که به پایان سال نزدیک 
می شویم ســبد هزینه معیشتی کارگران 
با نرخ های جدید تعدیل می شــود و برای 
تثبیــت آن، نگاه به اعداد واقع بینانه داریم. 
به همین دلیل تصور می کنیم حتی تا اواخر 
بهمن ماه هم بایــد در خصوص تجمیع و 
یکپارچه سازی سبد هزینه معیشت کارگران 

صبر کنیم.
علیرضا حیدری اضافــه می کند: با توجه به 
واقعیات اقتصادی و به دلیل آنکه روند افزایشی 
قیمت ها را شــاهد هســتیم، برای هر گونه 
تصمیم گیری به شاخص های واقعی نیاز داریم 
و به تدریج که جلو می رویم این شــاخص ها 
واقعی تر و منطقی تر می شوند تا تصمیم گیری 
از عقالنیــت بیشــتری برخــوردار شــود.

وی ادامه می دهد: اینکه ما در جریان تعیین 
دســتمزد تالش کنیم به اشکال مختلف 
از زیربار تعهدات مــاده ۴1 بیرون بیاییم، 

درست نیست. 
وقتی از کاهش ســهم مزد در قیمت تمام 
شده صحبت می کنیم معنی اش این است 
که ما مــزد را در قیمت تمام شــده فریز 
کردیم. گــروه کارفرمایی یک الگویی تهیه 
کرده و در آن کارگاه ها و صنایع را برای خود 
در نظر گرفته و بر این اساس آمار مستقلی 
از آمارهای ملی ارائه می دهد که متفاوت با 
آن چیزی است که در مراکز رسمی مراجع 
آماری وجود دارد. طرح این مباحث به این 
دلیل است که افزایش دستمزد تحت تأثیر 
قرار گیــرد. بخش کارفرمایــی می گوید 
هر گونــه افزایش در قیمــت مزد موجب 
می شود روی ســهمی که در قیمت تمام 
شــده تأثیرگذار اســت، هزینه ها به شکل 
معناداری افزایش یابد در صورتی که سهم 
مزد در قیمت تمام شده پایین است و نشان 
می دهد افزایش مزد تأثیر چندانی در قیمت  

تمام شده فروش نخواهد داشت.

پرداخت ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ماه   ۹ طی  ازدواج  وام  تومان 

خبر آنالین: رئیس کل بانک مرکزی گفت: در 
9 ماه امسال بانک ها 21 هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومــان وام قرض الحســنه ازدواج پرداخت 

کرده اند. 
عبدالناصــر همتی درباره روند پرداخت وام 
ازدواج اعالم کرد: از اول ســال 98 تا پایان 
آذرماه بانک های کشــور بیش از 68۷ هزار 
وام قرض الحســنه ازدواج به مبلغ 21 هزار 
و 5۰۰ میلیــارد تومــان پرداخت کرده اند.  
رئیس کل بانک مرکزی درباره مبالغ پرداختی  
افزود: مبلغ پرداختی در 9 ماه امســال، ۴۰ 
درصد بیشتر از وام ازدواج پرداختی در کل 

سال 9۷ است.

پرداخت وام ۲۴۰ میلیون 
 تومانی اوراق مسکن

 از سه شنبه این هفته

فارس: بانک مسکن دستورعمل پرداخت وام 
2۴۰ میلیون تومانی به شــعب خــود را ابالغ 
کرده است. متقاضیان دریافت وام برای دریافت 
این تسهیالت باید ۴8۰ برگ اوراق حق تقدم 
مسکن را خریداری کنند.بانک مسکن امکان 
دریافت وام جدید مسکن به ارزش 2۴۰ میلیون 
تومان را برای زوجین تهرانی از سه شنبه هفته 

جاری در کلیه شعب فراهم کرده است.

بدون حمایت 
دولت تعیین مزدی 
که بتواند امنیت 
غذایی و اجتماعی 
کارگران را تأمین 
کند، غیرممکن 
است

بــــــــرش

دولت بانک ها را به واگذاری بنگاه ها از طریق بورس ملزم کند   فصل بانک:  حجت االسالم مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصل بنگاهداری بانک ها تا سقف 40 درصد 
پذیرفته است، اما در حال حاضر بانک ها بیش از 50 درصد بنگاهداری می کنند و این موجب بلوکه شدن پول های بانک ها در بنگاه ها شده است.بانک ها طبق قانون واگذاری بنگاه های اقتصادی باید ظرف سه سال 
این کار را انجام می دادند،  هم اکنون این مدت تمام شده و بانک ها هم اقدامی نکردند، بنابراین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید به بانک ها فشار بیاورند تا بنگاه ها از طریق بورس به مردم واگذار شود.

خـــبر

خبر

اصفهان-خبرنگارقدس: معاون امور آسیب ها 
و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت 
کشور با اشاره به اینکه ایجاد دفاتر تسهیل گری از 
دو سال پیش در کشور آغاز شده است، گفت: دفاتر 
تسهیل گری محالت در 212 محله  راه اندازی 

شده است.
رضا محبوبی در مراسم افتتاح اولین دفتر تسهیل گری 
و توسعه محلی شهرداری اصفهان در محله هفتون 
کرد:  اظهار  اصفهان  شهر  شهرداری   10 منطقه 
مدیریت شهری اصفهان اهتمام نسبت به موضوع 
برای         ما  حضور  و  دارد  برخوردار  کمتر  محالت 

راه اندازی این دفتر نشان از این تالش دارد.

اصفهان   هوشمندی مدیریت شهری 
در راه اندازی دفاتر تسهیل گری

اینکه دفاتر تسهیل گری اجتماعی  با بیان  وی 
از دو سال پیش در کشور راه اندازی شده است، 
تصریح کرد: زمستان سال گذشته پیشنهادی از 
سوی شهرداری اصفهان برای راه اندازی اولین 
دفتر در شهر اصفهان به وزارت کشور ارسال شد 
شهر  این  در  مشارکتی  به صورت  دفاتر  این  تا 
هم اجرایی شود. این اقدام نشان از هوشمندی 
مدیریت شهری برای شناسایی یک فعالیت موثر 

دارد.
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان 
اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزارت  اجتماعی  امور 
به سبب جمعیتی  ما  در کشور  نشینی  حاشیه 
که در این حوزه درگیر هستند، یکی از مسائل 
مهم ما به شمار می رود، گفت: در دنیا موثرترین 
رویکرد برای کنترل حاشیه نشینی، تسهیل گری 
اجتماعی و توسعه محلی است که بر مشارکت 

ساکنان محالت تمرکز  دارد.
وی با بیان اینکه در وزارت کشور موفق شدیم از 
هزار محله 212 محله را درگیر راه اندازی دفاتر 
تسهیل گری کنیم، افزود: این تعداد محله سه 

میلیون ساکن را در خود جای داده است. 
دفاتر                          در  فعالیت  کرد:  اظهار  محبوبی 
نباید  اقدام تخصصی است و  تسهیل گری یک 
را  شود  می  انجام  محالت  در  که  اقدامی  هر 
باید  محلی  توسعه  گذاشت.  گری  تسهیل  پای 
براساس پروتکل مشخص باشد و افرادی که در 
این  به  ملتزم  باید  کنند  فعالیت می  دفاتر  این 

اصول باشند.

اعتبار  از  درصد   75 تخصیص   
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به                             

حاشیه  نشینی
وی با بیان اینکه فلسفه دفاتر تسهیل گری، جلب 
مشارکت همگانی است و اولین دستاورد این دفاتر، 
ایجاد حس تعلق در ساکنان محالت است، تصریح 
کرد: یکی از وظایف تسهیل گری مطالبه گری از 
مردم و کارگزاران است اما اگر این نقش بدون توجه 
به جلب سهم ساکنان باشد، تاثیرگذار نخواهد بود.

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان 
امور اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: کل منابع 
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور 400 میلیارد 
برای  منابع  این  درصد   75 که  است  تومان 
برنامه های حاشیه نشینی اختصاص داده می شود. 
شهرداری ها هم باید در این زمینه بخشی از منابع 

خود را به این کار اختصاص دهند.
نشینی  حاشیه  کنترل  اینکه  بیان  با  محبوبی 
رسالت مدیریت شهری است و وزارت کشور ساز 
وزارت کشور  بلکه  ندارد  امر  این  برای  کاری  و 
امور  تسهیل  برای  ها  ارگان  حامی  تواند  می 
باشد، اظهار کرد: افتتاح دفتر تسهیل گری در 
شهرداری منطقه 10 اصفهان الگویی برای دیگر 
شهرداری های کشور است و انتظار داریم همه 
استان ها در این زمینه ورود پیدا کنند چراکه 
برای مسئوالن و  برد   – برد  این کار یک طرح 

مردم است.
محبوبی بیان کرد: سناریوی ما بعد از راه اندازی 
دفاتر تسهیل گری باید خروج از محالت بعد از 
تخصصی  کار  این  باشد،  ساکنان  توانمندسازی 
موسسات مشاور مادر است که باید در این زمینه 

به ما کمک کنند.
دفاتر  تعداد  آینده  سال  امیدواریم  افزود:  وی 
تسهیل گری شهر اصفهان از هشت به 20 مورد 
افزایش پیدا کند و تا سه سال آینده این دفاتر 
انجام  برای  دیگر محالت  به  و  کرده  تعطیل  را 

امور دیگر برویم.
شهردار اصفهان درادامه  این مراسم اظهار کرد: 
راه اندازی این دفاتر ایجاد راه برای انجمن هایی 
است که عالقمند به کمک در این عرصه هستند 
از همین رو راه اندازی این دفاتر ماموریت جدیدی 
برای شهرداری نیست که نگران هزینه ها و تامین 

نیروی انسانی آن باشیم.

نقش  افزایش  از  نوروزی  اله  دکترقدرت 
در  شهروندان  سازی  تصمیم  و  گری  مداخله 
سرنوشت شهر با راه اندازی دفاتر تسهیل گری 
گفت: دفاتر تسهیل گری محالت سدی در برابر 

آسیب های اجتماعی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: سیاست گذاری و تبیین راهکار 
مسائلی  رفع  برای  مردم  مشارکت  جلب  برای 
که منجر به آسیب اجتماعی می شود، از جمله 

مزایای راه اندازی دفاتر تسهیل گری است.
براساس  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
حوزه  در  گری  تسهیل  دفاتر  دولت  مصوبه 
شده  اندازی  راه  اخیر  های  سال  در  کالبدی 
گفت:  شود،  احیا  فرسوده  های  بافت  تا  است 
دفاتری که از سوی مدیریت شهری راه اندازی 
می شود، درصدد رفع فقر اجتماعی و شهری 

است.

با                            شهر  اداره  در  همگانی  مشارکت   
راه اندازی دفاتر تسهیل گری

وی ادامه داد: اصفهان به دلیل حاشیه نشینی در 
برخی مناطق دارای ساکنانی است که ممکن است 
خود را در سرنوشت شهر دخیل نبینند که این دفاتر 

می تواند در این زمینه هم تسهیل گری کند.
دسترسی  عدم  اینکه  بر  تاکید  با  دکترنوروزی 
افرادی که در حاشیه شهرها  به مسئوالن برای 
زندگی می کنند، سبب ایجاد انگیزه در مدیران 
با  است، گفت:  دفاتر شده  این  اندازی  راه  برای 
راه اندازی دفاتر تسهیل گری مشارکت همگانی 
به عنوان یک اصل رکین در جمهوری اسالمی 
اجتماعی،  طبقات  از  فارغ  اساسی،  قانون  و 
همه                                  و  است  شده  گرفته  نظر  در  اقتصادی 
سازی  تصمیم  و  گری  مداخله  نقش  توانند  می 

در محالت داشته باشند. 
باعث                 گری  تسهیل  دفاتر  اینکه  بیان  با  وی 
میدان  به  گو  و  گفت  برای  مردم  تا  شود  می 
افرادی  دفاتر  این  های  فعالیت  با  افزود:  بیایند، 
که به دلیل برخی مشکالت و فشار کالبدی دچار 
آسیب های اجتماعی شده اند از آسیب مصون 

می مانند.
بروز  از  تصریح کرد: جلوگیری  اصفهان  شهردار 
دیگر  از  همگانی  مشارکت  شعار  با  ها  آسیب 
اهداف دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی است 

تا شاهد رشد و شکوفایی مناطق باشیم. 
دفاتر تسهیل گری زمینه کنش گری فرهنگی – 

اجتماعی را در اصفهان فراهم می کند.
وی اظهار کرد: ایجاد سد در برابر آسیب ها و ایجاد 
های                  مزیت  دیگر  از  آرامش  دارای  و  امن  فضای 

راه اندازی این دفاتر در محالت شهری است.
،اجتماعی  فرهنگی  معاون  عیدی،  دکترمحمد 
نیز  مراسم  این  در  هم  اصفهان  شهرداری 
شورای  های  سیاست  براساس   : داشت  بیان 
ساز                    زمینه  و  گر  تسهیل  باید  شهرداری  شهر، 
با  راستا  باشد که در همین  فعالیت های مدنی 
تسهیل  دفاتر  اصفهان،  شهردار  ابالغی  دستور 
گری زمینه کنش گری فرهنگی ،اجتماعی را در 

شهر اصفهان فراهم می کند.
ادامه  نیزدر  اصفهان  شهر  شورای  رئیس 
دفاتر                                    اندازی  راه  اینکه  بیان  با  آئین  این 
تقصیرهایی  قصور  جبران  گری محالت  تسهیل 

با  رابطه  در  گذشته  در  مدیران  ما  که  است 
برای حل اظهار کرد:  ایم،  برخی مناطق داشته 
انگشت  اینکه  جای  به  اجتماعی  های  آسیب   
اشاره را به سوی دیگران نشانه رویم باید آن را 
اگر مسئوالن  بگیریم چراکه  به سوی مسئوالن 
به  نقاط  برخی  در  اوضاع  بودند،  نکرده  کوتاهی 

گونه ای دیگر رقم می خورد.
برای  که  نامی  داد:  ادامه  اصفهانی  نصر  علیرضا 
است  این  موید  است  شده  انتخاب  دفاتر  این 
نیازمند  جدی  صورت  به  شهری  مدیریت  که 

مشارکت مردم است.
اظهار کرد: مدیریت  اصفهان  رئیس شورای شهر 
بار  باور بوده است که هر  شهری اصفهان بر این 
دست کمک به سوی مردم دراز کند حتما در آن 
عرصه ها موفق می شود و طرح هایی با ناکامی 
اجرا                  مردم  مشارکت  بدون  که  شود  می  مواجه 

می شود.
وی ادامه داد: دفاتر تسهیل گری حق زیست را 
برای همه شهروندان فراهم می کند و این پیام 
را دارد که در شورای شهر و شهرداری اصفهان 
مردم  مشارکت  از  استفاده حداکثری  برای  عزم 

جزم است.
نصر اصفهانی افزود: وقتی در کنار تسهیل گری 
توسعه مطرح می شود، موضوعاتی مانند رشد و 
پیشرفت هم متفاوت می شود و توسعه در همه 

ابعاد مدنظر است.
محله  از  اتفاق  این  است  قرار  اینکه  بیان  با  وی 
هفتون رقم بخورد، تصریح کرد: با راه اندازی این 
دفاتر در امور اقتصادی – اجتماعی و توانمندسازی 

اهالی محل ورود پیدا خواهیم کرد.
و  شهرداری  افزود:  اصفهان  شهر  شورای  رئیس 
شورای شهر اصفهان سال گذشته به این موضوع 
پرداختند و راه اندازی چهار دفتر تسهیل گری 
بودجه  در  را  اصفهان  شهر  در  محلی  توسعه  و 

مدنظر قرار دادند.
با تالش مدیریت  امیدواریم   : اذعان داشت  وی 
شهری و کمک استانداری اصفهان، تا پایان سال 
جاری شاهد راه اندازی سه دفتر تسهیل گری و 
توسعه محلی دیگر هم باشیم تا با فعالیت هایی 
دفاتر  این  در  مردم  و  کارشناسان  سوی  از  که 
گیرد،  می  صورت  مردم  آگاهی  افزایش  برای 
انتظامی  نیروی  های  ماموریت  کاهش  شاهد 

باشیم.

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور:

اصفهان الگوی راه اندازی دفاترتسهیل گری وتوسعه محلی درهمه استان های کشور شد 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

استفاده از ظرفیت های دینی در کاهش آسیب های اجتماعی  فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور اظهار کرد: در حال حاضر 79 هزار مسجد در 
سراسر کشور داریم که تعداد26 هزار از آن ها دارای کانون هستند و هزار مصلی هم در سراسر کشور فعالیت  دارند. این نهادها باید به بقیه بخش ها در حوزه اجتماعی و فرهنگی کمک کنند. وی به اولویت های پنج گانه 

مقام معظم رهبری در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به این اولویت ها، گزارش های مهمی ارائه شد. امیدواریم با برنامه ای مشخص و هماهنگ در پیشبرد اولویت ها حرکت کنیم.

 سوءاستفاده دولت هند 
از توییتر برای جلب حمایت از قانون جنجالی

مهر: دولت هند برای جلب حمایت عمومی از اصالحیه جنجالی قانون شهروندی 
این کشور به سوءاستفاده از توییتر پرداخته است.

به گزارش انگجت، حزب بهاراتیا جاناتای هند که دولت را در اختیار دارد، برای 
اینکه بخش زیادی از مردم این کشور را حامی اصالحیه قانون شهروندی نشان 
دهد، هزاران نفر از اعضا و هواداران خود را وادار به فعالیت گسترده در توییتر 
کرده و این افراد با همکاری و هماهنگی یکدیگر به طور دســته جمعی یک 
شــماره تلفن نمادین را برای نشان دادن حمایت از قانون یادشده به اشتراک 

گذاشته اند.
به افرادی که در حمایت از قانون مذکور در توییتر به فعالیت پرداخته اند، وعده های 
مختلفی داده شــده که از جمله آن ها می توان به دسترســی به خدمات رایگان 

نتفلیکس تا بهره مندی از فرصت های شغلی اشاره کرد.
بر اساس گزارش رسانه های افشاگر هندی، این تحرکات تحت نظارت آمیت شاو، 
وزیر کشور هند صورت گرفته که برای نخستین بار شماره یادشده را در توییتر به 
اشتراک گذاشته است. دولت هند با برنامه ریزی برای اعطای تابعیت به مهاجران 
غیرقانونی غیرمسلمان کشــورهای همسایه جنجال بزرگی در این کشور ایجاد 

کرده است.

بیل گیتس خواهان افزایش مالیات ثروتمندان شد
مهر: بیل گیتس در یک پست وبالگی 
اشــاره کرد افراد ثروتمند باید مالیات 
بیشتری بپردازند تا شــکاف درآمدی 

میان افراد کمتر شود.
به گزارش فوربس، بیل گیتس مؤسس 
مایکروســافت و دومین فرد ثروتمند 
جهان بار دیگر بر مالیات بر درآمد افراد 

ثروتمند تأکید کرد. گیتس این بار گفــت، او و میلیاردرهای دیگر باید مالیات 
بیشتری بپردازند تا سیستم ناعادالنه ای را ترمیم کنند که به عمیق تر شدن شکاف 

نابرابری درآمد افراد منجر می شود.
گیتس در سخنانش از سیستم مالیاتی پشتیبانی کرد که طبق آن اگر فرد ثروت 
بیشتری دارد، باید درصد بیشتری مالیات بپردازد. او در یک پست وبالگی نوشت: 
فکر می کنم ثروتمندان باید بیشتر از مقدار فعلی مالیات بپردازند. البته این امر 

شامل من و ملیندا )همسر گیتس( نیز می شود.
او در ادامه به عمیق تر شــدن شکاف ثروت میان پردرآمدترین و کم درآمدترین 
شــهروندان آمریکایی پرداخت و این سیســتم را ناعادالنه خواند. به عقیده وی 
برای حل این مشکل دولت آمریکا باید مالیات ثروتمندان را بیشتر کند. مؤسس 
مایکروسافت همچنین اشاره کرد، مالیات بر سود سرمایه گذاری باید بیشتر شود 

تا بخشی از بار مالی جامعه به دوش ثروتمندان بیفتد.
گیتس پیش از این نیز خواهان مالیات های دولتی عادالنه تر و همچنین برطرف 
کردن شکاف های موجود در قوانین بوده است. بسیاری از ثروتمندان با کمک این 

شکاف ها از مالیات فرار می کنند.

به دلیل پژوهش اشتباه
برنده نوبل شیمی ۲۰۱۸ عذرخواهی کرد

ایســنا: یکی از برندگان جایزه نوبل 
شــیمی در حســاب توییتر خــود، از 
اشــتباهات رخ داده در نتایج پژوهش 

خود خبر داد.
به گزارش بی بی سی، فرانسیس آرنولد

T پژوهشگر فرانسوی برنده جایزه نوبل 
شــیمی ۲۰۱۸، به خاطر نتایج اشتباه 

پژوهش خود عذرخواهی کرد.
این پژوهشگر در سال ۲۰۱۸ به همراه جرج اسمیت و گریگوری وینتر، پژوهشی 

را در مورد آنزیم ها انجام داد و موفق شد به جایزه نوبل دست یابد.  
مقاله این پژوهش، در ماه مه سال ۲۰۱۹ در مجله Science به چاپ رسید اما 
اکنون پژوهشگران این پروژه دریافته اند نتایج بررسی، تکرارپذیر نیستند و حرف 

خود را در مورد این پژوهش پس گرفتند.
تکرارپذیر بودن، یک بخش مهم از اعتبار آزمایش های علمی به شمار می رود. اگر 

یک آزمایش، موفقیت آمیز باشد باید در هر بار بررسی، نتایج مشابهی ارائه دهد.
آرنولد در توییتر خود نوشت: ناراحتم که باید در نخستین توییت کاری خود در 
ســال ۲۰۲۰ اعالم کنم که ما حرف خود را در مورد مقاله ای که سال پیش در 
مورد تولید آنزیم ها منتشر شد، پس می گیریم. این بررسی، تکرارپذیر نبود. شاید 
اعتراف به این موضوع برای من ناراحت کننده باشد اما مهم است که آن را اعالم 
کنم. من هنگام ارســال این مقاله، کمی گرفتار بودم و نتوانستم کار خود را به 

خوبی انجام دهم.

در گفت و گو با مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش وپرورش 
ابهامات »رتبه بندی معلمان« تشریح شد

تسنیم: دستورعمل رتبه بندی معلمان 
به اســتان ها ابالغ شده و براین اساس، 
معلمان مطابق با شــاخص های تعریف 
شــده در نظام رتبه بندی، در رتبه های 

یک تا پنج قرار می گیرند.
تمام افرادی که مشــمول طبقه بندی 
مشــاغل هســتند، زیرپوشــش نظام 

رتبه بندی قرار می گیرند که شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان پرورشی، 
مراقبان سالمت، معاون و مدیران و مشاوران مدارس است. در مجموع حدود 7۲۰ 

هزار نفر در سراسر کشور از امتیازات رتبه بندی بهره مند می شوند.
هم اکنون معلمان برخی ابهامات و پرسش ها را درباره شیوه نامه جدید رتبه بندی 

مطرح می کنند؛ در همین خصوص می توان به این موارد اشاره کرد: 
»روند اعمال رتبه برای معلمانی که باید از مهر به بعد ارتقای رتبه بگیرند، متوقف و 
اعالم شده باید رتبه بندی جدید اعمال شود، این در حالی است که مثالً این معلم 
با اعمال رتبه در بهمن ماه 5۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می شد، اما اگر رتبه 
جدید را برایش اعمال کنند یک درجه تنزل رتبه پیدا می کند و مبلغ کمتری به 
حقوق او اضافه خواهد شد. هم اکنون مشخص نیست تکلیف افرادی که براساس 
شیوه قبل، از مهر امسال به بعد مشمول رتبه از مقدماتی تا عالی می شدند یا پس 

از مدت ها انتظار در آستانه دریافت آن بودند، چه می شود«.
این پرســش ها و ابهامات را از وزارت آموزش وپرورش پیگیری کردیم؛ یارمحمد 
حسین بر، مدیرکل امور اداری و تشــکیالت وزارت آموزش وپرورش در این باره 
گفت:  با اعمال رتبه بندی جدید ایــن اتفاق نمی افتد، چرا که رتبه های قبلی با 
رتبه های جدید تطبیق پیدا می کند و مبلغ ریالی که ناشی از رتبه حرفه ای بود به 

رتبه جدید اضافه می شود یعنی مبلغ قبلی در دل این قرار دارد.
وی افزود: عنوان رتبه های قبلی لغو می شود اما عدد ریالی آن در رتبه بندی جدید 
دیده شده است. مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش وپرورش در پاسخ 
به این پرسش »با توجه به اینکه رتبه بندی مشمول نیروهای اداری نخواهد شد، 
پیش بینی می کنید تعداد قابل توجهــی از نیروهای اداری متقاضی تدریس در 
مدارس شــوند؟« گفت: اینکه چه تعداد از نیروهای اداری متقاضی بازگشت به 

مدارس باشند از هم اکنون قابل پیش بینی نیست و باید منتظر سال آینده بود.
حسین بر تأکید  کرد: تمام مطالبات رتبه بندی معلمان از مهر امسال قطعاً با حقوق 
بهمن ماه واریز خواهد شد. همچنین برخی کارشناسان در این باره معتقدند:  بر 
اســاس مصوبه دولت درباره رتبه بندی معلمان، شیوه قبلی  از اول مهرماه  لغو و 
رتبه بندی جدید جایگزین شــد؛ البته نمی توان گفت با اعمال رتبه های جدید، 
افزایش حقوق معلمان کمتر خواهد شد؛ مطمئناً هر فردی افزایش حقوق را تجربه 
می کند اما شاید همان افزایش مدنظرش نباشد؛ یعنی شاید برای فردی که منتظر 
6۰۰ هزار تومان افزایش حقوق اســت این رقم محقق نشود چون در گذشته او 
را بــا رتبه عالی تطبیق می دادند و هم اکنون با رتبه خبره و رتبه فرد یک درجه 
پایین تر می آید؛ به هرحال دولت تصمیم گرفته پایان طرح قبلی را اعالم و مصوبه 
جدید رتبه بندی را جایگزین کند. حال ممکن است برخی افراد در این مدت به 

رتبه مدنظر نرسیده باشند.

 جامعه/ محمود مصدق  عدالت آموزشی یکی از 
مهم ترین مطالبات مردم و دلسوزان انقالب اسالمی 
در چند دهه اخیر بوده اســت، چرا که فقرزدایی و 
کاهش نابرابری در کشور تنها با دسترسی برابر افراد 
جامعه به امکانات آموزشی با کیفیت و متناسب با 
نیازها محقق می شود. به همین دلیل است که پس 
از پیروزی انقالب اسالمی جدا از اصل سی ام قانون 
اساســی که دولت را مکلف می کند وسایل آموزش 
و پــرورش رایگان را برای همــه ملت تا پایان دوره 
متوسطه فراهم ساخته و وسایل تحصیالت عالیه را 
تا حد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش 
دهد، شــاهد آن هستیم که شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در اسفند 5۸ با هدف توزیع عادالنه امکانات 
آموزشی، اداره کردن واحدهای آموزشی غیردولتی به 
صورت دولتی را تصویب می کند و عالوه بر این یکی 
از راهبردهای اصلی سند تحول بنیادین نظام آموزش 

و پرورش بسط و گسترش عدالت آموزشی است. 
با این حال گسترش این مهم سرعت الزم را ندارد. 
برای اثبات این موضوع نیز نیازی به بیان وجود ۲4 
نوع مدرسه در کشور نیست؛ حتی حتماً الزم نیست 
یک مدرســه از نوع خاص و مجلل در تهران و سایر 
کالنشهرها را با مدرسه ای در مناطق محروم کشور 
مقایســه کرد؛ فقط کافی اســت دو مدرسه عادی 
دولتی را که یکی در منطقه برخوردار و دیگری در 
منطقه کم برخوردار شهر واقع شده اند، مورد بررسی 
قــرار دهیم آن وقت خواهیم دید مورد دوم حتی از 
امکانات مناسب اولیه مثل سیستم های سرمایشی و 
گرمایشی برخوردار نیست، چه رسد به بهره مندی از 

کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه مجهز و... .
البته بی توجهی به عدالت آموزشی در چند سال اخیر 
موضوعی نیست که از دید مسئوالن و کارشناسان 
حوزه آموزشی و تربیتی پنهان مانده باشد. به همین 
دلیل اســت که هر از گاهی شــاهد انتقاد آنان از 
نظام آموزشی بابت افزایش تبعیض آموزشی میان 

دانش آموزان نقاط مختلف کشور هستیم. 

 نگاه دولت ها 
نگاه عدالت بخشی آموزشی نیست 

دکتــر ابراهیم ســحرخیز، 
معاون اسبق آموزش متوسطه 
وزارت آمــوزش و پرورش در 
گفت وگو با قدس اگرچه روند 
کشــور را در تحقق عدالت 
آموزشی و مقابله با نابرابری های آموزشی در مقایسه با 
4۰ سال پیش رو به جلو ارزیابی می کند اما می گوید: 
در این موضوع از نظر شــاخص کمی وضعیت بدی 
نداریم. برای مثال وقتی پوشش تحصیلی دختران را 
نسبت به گذشته و یا پوشش تحصیلی دانش آموزان 

مقطع ابتدایی را با دو دهه پیش مقایسه می کنیم، 
می بینیم االن پوشش دانش آموزی در این مقطع به 
مرز نهایی یعنی تا ۹۹ درصد رسیده است یا همین 
طور پوشش تحصیلی در مقطع متوسطه اول به ۹3 
درصد و در متوســطه دوم به ۸3 درصد رسیده که 
جای امیدواری اســت. با وجود این، موضوع عدالت 
آموزشی شــاخص های کیفی را هم دربرمی گیرد 
که ما در این شاخص مشــکل داریم. در واقع باید 
به مســئوالن از لحاظ کّمی دست مریزاد گفت اما 
از لحاظ کیفی نتوانسته ایم در عدالت آموزشی و یا 
مبارزه با نابرابری های آموزشی موفق عمل کنیم. در 
واقع باید اذعان کرد اختالف معناداری بین مدارس 
روستایی و مدارس شــهری از لحاظ کیفی وجود 
دارد. البته این نابرابری آموزشــی از گذشته وجود 
داشته اســت.وی برخوردار نبودن مدارس مناطق 
روستایی و حاشیه شهرها از معلمان متخصص و با 
کیفیت را یکی از مهم ترین دالیل اثبات بی عدالتی 
آموزشی در کشور می داند و می افزاید: این شاخص 
نسبت به شاخص های کیفی دیگر مثل برخورداری 
از تجهیزات، نمود بیشــتری دارد و مهم تر است. به 
عبارت دیگر ۱۱۰ هزار معلم در کشــور کم داریم. 
ضمن اینکه معلمان بر اساس سابقه کاری به مناطق 
توزیع می شوند. طبیعی است که معلمان باسابقه در 
شهرها و مناطق برخوردار توزیع می شوند و دست 
مناطق کم برخــوردار در این مؤلفه خالی می ماند. 
در واقع دانش آموز شــهری از مهم ترین مؤلفه های 
کیفــی آموزش مثل معلم متخصص، آزمایشــگاه 
مجهز، مدارس بزرگ، برخورداری ازکالس های فوق 
برنامه  و.... برخوردار است اما دانش آموز روستایی از 
این مؤلفه ها برخوردار نیست و این به معنی نابرابری 

آموزشی بین دانش آموزان کشور است. 
وی با اشاره به اینکه بخشی از نابرابری آموزشی به 
ساختار آموزش و پرورش برمی گردد، تصریح می کند: 
در توزیع منابع ســاخت مراکز آموزشــی، نیروی 

انسانی، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و... عالوه 
بر قدمت شکل مناطق یکسری مسائل دیگر از جمله 
نفوذ گروه های قدرت و رانت هم مطرح است، یعنی 
ساختار اداری توزیع منابع طوری بوده که این اتفاق 
افتاده است. ســحرخیز در همین زمینه می افزاید: 
چیدمان مدارس به گونه ای اســت که دانش آموزان 
مناطق محروم را در یک نوع مدرسه و آن هایی که 
دستشان به دهانشان می رسد را به بهانه هایی چون 
برگزاری آزمون تیزهوشــان، نمونه دولتی و هیئت 
امنایی در مدارس خاص جــای داده ایم. وی اضافه 
می کند: اگر این نوع مدارس از لحاظ مالی به مشکل 
برخورد کنند از محل شهریه هایی که توسط دانش 
آموزان پرداخت می شــود مشکل تا حدی برطرف 
می شود، اما یک مدرســه عادی دولتی در حاشیه 
کالنشهرها و یا روســتاها چنین امکانی را ندارد و 
گاهی حتی در تأمین معلم نیز به مشکل می خورد 

و ناگزیر معاون مدرسه نقش معلم را ایفا می کند. 
وی ریشــه بخش دیگری از بی عدالتی آموزشــی 
در کشــور را مربوط به نگاه دولت هــا به آموزش و 
پــرورش می داند و می گوید: یعنی در چند ســال 
اخیــر نگاه دولت ها نگاه عدالت بخشــی و مبارزه با 
نابرابری های آموزشــی نبوده است؛ به همین دلیل 
دنبــال راهکارهایی بوده اند تــا از خود رفع تکلیف 
کنند. در واقع خواســته یا ناخواسته می خواهند بار 
آموزش و پــرورش را بر دوش مردم بگذارند. حتی 
رئیس جمهور در مجلس گفته باید هر ســال ۱۰ 
درصد آموزش و پرورش را زیرپوشش خرید خدمات 
آموزشی ببریم، چون بودجه زیادی صرف آموزش و 
پرورش کشور می شود. این اظهارات درحالی است 
که بنده و بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدیم 

بودجه آموزش و پرورش بسیار کم است. 
معاون اســبق آموزش متوســطه وزارت آموزش و 
پرورش در خصوص راهکارهای کاهش تبعیض های 
آموزشی در کشور می گوید: این فاصله یکروزه ایجاد 

نشــده که یکروزه از بین برود. آقای وزیر می گوید 
آموزش و پرورش ۱۱۰ هزار معلم کم دارد و پنج روز 
مانده به بازگشایی مدارس ادعا می کند بحمداهلل تمام 
کالس ها دارای معلم هستند. خب به چه صورتی این 
جای خالی پُر شــده است؟ قطعاً با معلم بازنشسته، 
سربازمعلم، خرید خدمات آموزشی و با اجبار معاون 
مدرســه برای حضــور در کالس و... در صورتی که 
عدالت آموزشی یعنی باید معلم متخصص را در حد 
نیاز تأمین کنیم. راهکار نخست برای کاهش نابرابری 
عدالت آموزشــی تربیت نیروی انســانی از طریق 
دانشگاه فرهنگیان و آزمون است. راهکار دیگر افزایش 
تجهیزات و امکانات در مدارس است. برای این منظور 
اعتبارات فعلی اصالً جوابگو نیست، چون حدود ۹6 
درصــد این اعتبارات صرف حقوق پرســنل وزارت 
آموزش و پرورش می شود و برای حوزه عمرانی رقم 
چندانی نمی ماند؛ بنابر این باید بودجه جاری، بودجه 
سرانه و تعمیرات آموزش و پرورش خیلی بیشتر از 
این ها افزایش یابد. ضمن اینکه باید از ظرفیت خیران 
برای توسعه آموزش و پرورش استفاده کرد، هرچند 

این ظرفیت محدود باشد. 

 فرستادن سرباز معلم به روستاها تحقق 
عدالت آموزشی نیست

مدیرکل  سیفی،  محمدرضا 
دفتر توسعه عدالت آموزشي 
و آموزش عشــایر هم درباره 
آموزشــی  عدالت  تحقــق 
معتقد است: عدالت آموزشی 
ایجاد فرصت هــای الزم برای برخورداری تمام افراد 
الزم التعلیم کشــور از آموزش و پرورش باکیفیت و 
متناسب با استعدادها و نیازهای فردی و اجتماعی 
است، به گونه ای که از حق هیچ یک به نفع دیگری 
اســتفاده نشود. این یک تعریف استاندارد از عدالت 
آموزشی است. اما در کشور ما اتفاق دیگری می افتد، 
یعنی اگر ما بتوانیم تمام دانش آموزان الزم التعلیم را 
از ســن 6 ســالگی در زمان اعالم شده وارد کالس 

درس کنیم عدالت آموزشــی را 
اجرا کردیم؛ این کار از نظر کمی 
درست است، اما در تعریفی که 
در کشــور های پیشرو آموزشی 
داریم دسترســی همــگان به 
عدالت  کیفیــت،  بــا  آموزش 
آموزشی است. وی به خبرگزاری 
با  آمــوزش  می گوید:  میــزان 
می شود  حاصل  زمانی  کیفیت 

که هر دانش آموز در هر مدرســه 
فرصت برابر برای یادگیری و پیشرفت داشته باشد، 
یعنی در محیط آموزشــی برای همه دانش آموزان 

عناصــر چهارگانه کیفیــت از قبیل معلم، کیفیت 
همکالسی ها، کیفیت منابع یادگیری و شرایط تراکم 
کالس به درستی فراهم شده باشد، اما آیا در منطقه 
مرزنشــین، دانش آموز پس از حضور در مدرسه به 
کاال های فرهنگی و بسته های فرهنگی و هنری مانند 
کتابخانه، فرهنگسرا، سینما، تئاتر، نمایش عروسکی 
و... دسترســی دارد؟ آیا در نیمکت او دانش آموزان 
با طبقات اجتماعی مختلف حضور دارند؟ آیا امکان 
یادگیری از طریق هم سن وساالن خودش را دارد یا 
اینکه در کالس های 6 پایه و با هفت دانش آموز یک 
مدرسه تشکیل شده است؟ آیا وجود ۱۰۰ مدرسه 
عشایری تک دانش آموزی عدالت آموزشی است یا 
باید تراکم دانش آموزی ۱5 ایجاد شود تا دانش آموزان 
با همســاالن خود آموزش ببینند؟ آیا تاکنون برای 
یک اردوی زیارتی یا سیاحتی از روستای خود دور 
شده است؟ یا اینکه از این دانش آموزان به دلیل فقر 
اقتصادی، نگذراندن دوره پیش دبستانی، کم سوادی 
یا بی ســوادی والدین، دور بودن مدرســه از محل 
سکونت و مشکالت تردد و... نمی شود انتظار داشت 
مانند دانش آموزان مرفه نشین فالن مدرسه پایتخت 
به یک اندازه در یادگیری موفق باشند، در عین حالی 
که همزمان با دیگر دانش آموزان کشــور اول مهر 
تحصیل را آغاز کرده و در پوشش ۹7 درصدی الزم 
التعلیمان کشور سهم یکسان دارند. وی در همین 
زمینه می افزاید: وقتی برای آموزش در دورترین نقاط 
محروم سرباز معلم فرستاده می شود نمی توان گفت 
عدالت آموزشی به معنای استاندارد آن تحقق پیدا 
کرده است. وی با اشــاره به ضرورت توزیع عادالنه 
عناصر یاد شده بین همه دانش آموزان کشور، تصریح 
می کند: برای رسیدن به عدالت آموزشی به معنای 
دسترسی همه به صورت یکسان به آموزش، باید این 
تعریف را تبدیل به گفتمان کرد و در این راستا رسانه 
به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش بسزایی دارد. 
نمی شــود فقط مشکالت را تیتر کرد، برخی مواقع 
باید آینه ای بود برای انعکاس موضوعاتی که شنیده 
نمی شود. رسانه می تواند »تحقق عدالت آموزشی« 
را به یک خوراک فرهنگی روزانه 
برای تمام اقشــار جامعه تبدیل 
کند. آموزش و پــرورش باید در 
دســتورکار روزانه خانواده ها قرار 
بگیرد. عدالت آموزشی فقط یک 
واژه نیســت که برای سخنرانی 
مسئوالن استفاده شود؛ این مهم 
باید دغدغه نمایندگان مجلس هم 
باشد؛ اگر ابتدا با کمک رسانه این 
مسئله در دستور کار خانواده های 
ایرانی قرار بگیرد بی شک در دستور کار مجلس هم 

قرار خواهد گرفت.

شیب خدمات آموزشی به سمت مناطق محروم سرازیر شود

مسئوالن مشق عدالت آموزشی را خوب نمی نویسند

در چند سال اخیر 
نگاه دولت ها نگاه 

عدالت بخشی 
و مبارزه با 

نابرابری های 
آموزشی نبوده است 
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کمیته تجدیدنظر به وکیل نیاز ندارد
ایسنا: ابراهیم کالنتری، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد 
گفت: دانشــجو می تواند در کمیته تجدید نظر از خودش دفاع 
کند؛ این کمیته دادگاه نیســت و در آن رئیس دانشگاه، معاون 
دانشجویی و مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری حضور دارند 
و جایگاه حقوقی آن در حدی نیســت که دانشجو در آن نیاز به 

وکیل داشته باشد.

90 درصد کودکان کار دوباره به خیابان ها باز می گردند 
باشگاه خبرنگاران جوان: حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون 
اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید: توانمندسازی کودکان کار 
به دلیل نبود منابع کافی اجرایی نشده است، به همین دلیل فقط 
5 تا ۱۰ درصد کودکان کار بعد از ساماندهی دوباره به خیابان ها 

باز نمی گردند.
باید بهزیستی و دستگاه های مرتبط نظارت کنند تا این کودکان 

دوباره به خیابان بازنگردند.

 پزشکان مردمدار 
برای نهادینه شدن این فرهنگ کمک کنند

فارس:محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در 
حالی که کارمند و کارگر مالیات درآمدش را می پردازد، پزشکان 
با وجود درآمدهای سرسام  آور، مالیاتی پرداخت نمی کنند. دلیلی 
ندارد در مطب پزشــکی که ویزیت آن ۱۰۰ هزار تومان است، 
کارتخوان نباشد. همه از جمله پزشــکان مردمدار و فرهیخته 

کمک کنند فرهنگ مالیات  دهی در جامعه نهادینه شود.

چرا کار هست؛ اما پرستاران بیکارند؟
ایلنا:مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: امروز 
جامعه پرســتارانی که مشغول کار هستند ۲۰۰ هزار نفر است. 
تعدادی کمی پرستار بیکار داریم که خودشان جذب نمی شوند. 
اگر پرستاران بیکار هستند به منزله نبود کار نیست. بلکه در آن 
منطقه ای که پرستاران می خواهند ممکن است نیروی پرستار 

نیاز نباشد. پرستار می خواهد در شهر خود شاغل شود. 

منشأ اصلی آسیب های اجتماعی بیکاری است
مهر: قرائی مقدم، آسیب شــناس با اشــاره بــه اینکه 7۰ 
تــا 75 درصد معتــادان متجاهر بعد از پاک ســازی دوباره 
بــه اعتیــاد بازمی گردند، تأکید کرد: عمده دلیل بازگشــت 
نبود کار و مددکاری مؤثر اســت. منشــأ اصلی آسیب های 
اجتماعی بیکاری اســت. امیدواریم دولــت و وزارت کار در 
 ایجاد اشــتغال برای نیروهای جوان و دانش آموخته تالش 

کنند.

فضای ورود به دانشگاه آلوده و غیر کارشناسی است
فارس:ســید حمایت میرزاده، ســخنگوی کمیسیون آموزش 
گفت: متأســفانه در جامعه ما فضای ورود به دانشــگاه آلوده و 
غیر کارشناسی است و هدف تنها قبول شدن در کنکور و دانشگاه 
است؛ بدون اینکه مشخص شود چرا به دانشگاه می رویم و چرا 
باید در یک رشته ادامه تحصیل دهیم و چرا فقط به یک دانشگاه 

خاص ورود پیدا کنیم؟ 

خانه و خانواده

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران عنوان کرد

سهم باالی تهران از مصرف 
خون در کشور

مهر: پیمان عشقی، مدیرعامل سازمان انتقال 
خون ایران، به تشــریح مهم ترین سیاست این 

سازمان در دوره جدید مدیریتی پرداخت.
وی افــزود: نگاه اســتانی به تأمیــن خون و 
فراورده های خونی باید به نگاه منطقه ای تبدیل 
شود. مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ادامه 
داد: همه پایگاه های انتقال خون در اســتان ها 
باید آماده همکاری در شبکه خون رسانی کشور 
باشند. عشــقی تصریح کرد: این آمادگی برای 
پایگاه های انتقال خون در کشــور باید وجود 
داشــته باشد که در تأمین خون و فراورده های 
خونــی مورد نیاز اســتان تهــران همکاری و 
مشــارکت داشته باشــند. مدیرعامل سازمان 
انتقــال خون ایران افزود: اســتان تهران با دارا 
بــودن ۱5 درصد جمعیت کشــور، ۲5 درصد 
خون تولیــدی و فراورده های خونی را مصرف 
می کند و این در حالی است که بیماران زیادی 

از اقصی نقاط کشور به این استان می آیند.

حوادث

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ بیان کرد
واکنش به فعالیت فالگیران و 
دعانویسان در فضای مجازی

ایلنا: رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مراجع 
قضایی اعالم کرده اند در سال جاری پرونده های 
قضایی مرتبط با سایت های دیوار و شیپور باید 

در شوراهای حل اختالف رسیدگی شود.
ســرهنگ تورج کاظمی افزود: در سال جاری 
هیچ گونه  پرونــده ای مربوط به ســایت دیوار 
نداشتیم و نمی دانیم آیا آمار این پرونده ها بیشتر 
از ســال گذشته شده اســت یا خیر. در سال 
گذشته به دادستان اعالم کرده بودیم این سایت 
باید تعطیل شود تا نکات امنیتی آن لحاظ شود.

ســرهنگ کاظمی درباره فعالیــت فالگیران و 
دعانویســان در فضای مجازی گفــت: در هر 
موضوعی که مراجع قضایی به عنوان ضابط به 
ما ارجاع دهند ما مجوز ورود به آن ها را داریم و 
این پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهیم، اما 
چنانچه مرجع قضایی از ما درخواستی نداشته 
باشد، ما به صورت جداگانه و بدون مجوز قانونی 

اجازه ورود نداریم.

علم و فناوری

رئیس جهاد دانشگاهی درخواست کرد
 تخصیص ۳۰ میلیون یورو 

برای ۳۱ طرح فناورانه ملی 
فارس:حمیــد رضــا طیبی، رئیــس جهاد 
دانشگاهی از رایزنی برای افزایش اعتبار اجرای 

3۱ طرح فناورانه خبر داد.
وی توضیح داد: در الیحه بودجه سال ۹۹ مبلغ 
۱5 میلیون یورو برای اجرای 3۱ طرح فناورانه 

توسط این مجموعه در نظر گرفته شده است.
بــه گفته طیبی، این مبلغ در راســتای مصوبه 
اختصاص 3۰ میلیون یورو در دو سال از صندوق 
ذخیره ارزی برای اجرای 3۱ طرح فناورانه توسط 
جهاد دانشــگاهی با هــدف خودکفایی فناوری 
در کشــور تخصیص یافته اســت. رئیس جهاد 
دانشــگاهی در ادامه افــزود: در حالی که الیحه 
بودجه ســال ۹۹ در حال بررســی در مجلس 
شورای اسالمی است، در حال رایزنی برای افزایش 
اعتبار مربوط به این طرح ها هستیم. رئیس جهاد 
دانشگاهی خاطرنشان کرد: در خواست ما افزایش 
اعتبار اجرای 3۱ پروژه فناورانه از ۱5 میلیون یورو 

به 3۰ میلیون یورو است.

بهداشت و درمان

یک مدیر وزارت بهداشت بیان کرد
فعالیت هزار و ۲7۰ شرکت 

دانش بنیان در حوزه سالمت
فارس: حســین وطن پور، رئیس دفتر توســعه 
فناوری ســالمت وزارت بهداشــت گفت: هزار و 
۲7۰ شــرکت دانــش بنیان در حوزه ســالمت 
مصوب داریم که 5۰ درصد آن ها در مراکز رشــد 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور مستقر هستند.  
وی افزود: حدود 4 هزار محصول حوزه ســالمت 
داریم که 37۰ محصول تجارتی شده این شرکت ها 
نیز در بازار عرضه شــده؛ ضمن اینکه 5۲ درصد 
این محصوالت صادر می شــود. وطن پور گفت: 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان و ارائه وام و 
تسهیالت توســط صندوق ها سبب شده جایگاه 
خوبــی در تأمین نیاز مردم در حوزه دانش بنیان 
داشــته باشــیم. وی درباره برنامه های حمایتی 
وزارت بهداشت از شرکت های دانش بنیان گفت: 
در هر کدام از بخش ها برنامه توسعه داریم؛ یعنی 
شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد دانشگاهی 
را داریم و آن ها را مأموریت محور می  کنیم؛ یعنی 

برای حل مسئله هدایت می کنیم.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران  مطرح کرد

سوءاستفاده تبلیغاتی نامزدهای 
انتخاباتی از نیازمندان

ایسنا: رئیس انجمــن مددکاری اجتماعی ایران 
نسبت به سوءاستفاده احتمالی برخی نامزدهای 
انتخابــات از مددجویان خیریه ها و ســایر مراکز 
ارائه دهنده خدمات اجتماعی هشــدار داد. سید 
حسن موســوی چلک گفت: رویه ای که معموالً 
زمــان انتخابات اتفاق می افتــد مراجعه برخی از 
داوطلبان به این مراکز برای به اصطالح »کار خیر« 
است، به طوری که این افراد به این مراکز مراجعه 
کرده و ضمن ارائه کمک هایی، عکس های تبلیغاتی 
نیز ثبت می کننــد. وی در ادامه افزود: گاهی این 
افراد به روش هایی مانند آزادی زندانیان یا کمک به 
زنان سرپرست خانوار نیز متوسل می شوند. ما برای 
حفظ حیثیت و آبــروی این افراد نباید به منافع 

سیاسی خود اولویت ببخشیم.
موســوی چلک تصریح کــرد: از ســازمان های 
مردم نهاد و خیریه ها می خواهم رســماً این گونه 
اقدامات را ممنوع اعــالم کنند و در عمل نیز 
نظارت کافی داشته باشند تا این اتفاقات نیفتد.

فراسو

خبر مشروح
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پارلمان عراق به اخراج نظامیان ایاالت متحده  رأی داد

آغازی بر پایان آمریکا

 عبدالمهدی: با سیاست های آمریکا 
در قبال عراق موافق نیستیم

عادل عبدالمهــدی در ادامه تأکید کرد: نوع نگاه 
آمریکا به عراق در زمینه سیاســت هایش در برابر 
ایران، محکوم است. من با بسیاری از سیاست های 
آمریکا در قبال عراق موافق نیســتم. نخست وزیر 
دولت پیشبرد امور عراق افزود: آمریکا بابت هدف 
قرار دادن مراکز حشدالشعبی در القائم عذرخواهی 
نکرد. وی گفت: ایران با تروریســم مبــارزه و از 
نیروهای امنیتی عراق حمایت کرد. حشدالشعبی 

بخشی از سیستم امنیتی عراق است.
در متن پیش نویس ارائه شده از سوی نمایندگان 
آمده بود: پارلمان طبق وظیفه ملی و نظارتی خود 
به عنوان نماینده ملت عراق با تمامی طیف هایشان 
و با تأکیــد بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی و 
وحدت مردم طبق اختیارات برخوردار از ســوی 
قانون اساســی، تصمیم گرفته است: یک، دولت 
ملزم است درخواست کمک از ائتالف بین المللی 
ضدداعش در سال 2016 را به دلیل پایان عملیات 
نظامی و جنگی در عراق و تحقق پیروزی در این 
کشور، لغو کند و دولت عراق باید برای پایان دادن 
به همه نوع حضور نیروهای خارجی در خاک این 
کشــور اقدام کند و از هرگونه استفاده از آسمان 
عــراق به هر دلیل جلوگیری به عمــل آورد. دو، 
باید فرمانده کل نیروهای مســلح به نمایندگی از 
دولت عراق، افراد فنی و مربیان خارجی که به آن ها 
احتیاج دارد و نیز اماکن حضورشان، وظایف و مدت 
قرارداد آن ها را آماده کند. سه، باید وزیر خارجه به 
نمایندگی از دولت عراق به سازمان ملل و شورای 
امنیــت رو آورد و علیه ایــاالت متحده آمریکا به 

دلیــل ارتکاب نقض های خطرنــاک حاکمیت و 
امنیت عراق شکایتی ارائه دهد. این مصوبه از تاریخ 

رأی گیری آن قابل اجراست.
همزمان با برگزاری این نشست برای رأی گیری، 
نمایندگان پارلمان شعارهای »آمریکا برو بیرون - 

عراق آزاد است« ســر دادند. جلسه پارلمان 
عراق قرار بود پیش از این برگزار شــود 
که بــه خاطر به حد نصاب نرســیدن 
نمایندگان برگزار نشد و به دنبال برخی 
رایزنی های محمد الحلبوســی، رئیس 
پارلمان با به حد نصاب رسیدن، با حضور 
نخست وزیر منعقد شــد. نمایندگان 
فراکسیون های کرد و برخی نمایندگان 
ســنی به خاطر مخالفت بــا تصویب 
قانون اخــراج نیروهــای آمریکایی از 
عراق از حضور در نشست پارلمان عراق 
خودداری کردند. کردها روابط راهبردی 
طوالنی مدتی با واشنگتن دارند و اهل 
سنت هم دو گروه هستند؛ برخی آمریکا 
را حامــی امنیت مناطق خود می دانند 
و برخی دیگر نگاهی فرقــه ای دارند و 

دشمنی آمریکا را به شیعه منحصر می کنند.

 مقتدی صدر: پایگاه های آمریکا باید 
به سرعت بسته شوند

همزمان با این تحول، رهبر جریان صدر عراق در 
پیامی به ریاست پارلمان این کشور خواستار بستن 
سفارت آمریکا و تعطیلی پایگاه های آمریکایی در 
این کشور شد. مقتدی صدر در این نامه که خطاب 
به پارلمان این کشور نوشته شده، اعالم کرد: باید 

توافق امنیتی به ســرعت لغو شود و پایبندی به 
بندهای ظالمانه آن نباشد. دوم سفارت آمریکای 
شرور در عراق فوری تعطیل شود. سوم، پایگاه های 
آمریکا بسته شوند و نظامیان آمریکایی به شکل 
ذلت بار بروند؛ چهارم اینکه هر گونه ارتباط با دولت 
آمریکا جرم محســوب شده 
و مســتوجب مجــازات 
شــود. پنجم، پشتیبانی 
ارتش عــراق و نیروهای 
امنیتــی با مقاومت ملی 
به شــکل منظــم برای 
حمایــت از حاکمیــت 
عراق و آسمان آن، ششم 
سفارتخانه های  حمایت 
دیگر در عــراق و هفتم 
تحریم کاالهای آمریکایی 
در عراق و فراتــر از آن. 
در پایــان این پیــام از 
گروه های مقاومت عراقی 
و غیرعراقی دعوت شده 
برای  فــوری  نشســت 

تشکیل گروه های مقاومت جهانی برگزار کنند.

 عراق از آمریکا به شورای امنیت سازمان 
ملل شکایت کرد

تصویب قانــون اخراج نظامیــان ایاالت متحده 
از عراق تنهــا اقدام ضدآمریکایی روز گذشــته 
در کشور همســایه غربی نبود، چراکه در سوی 
دیگر نیــز دولت عراق از آمریــکا به دلیل اقدام 
تروریســتی که منجر به شــهادت سردار قاسم 

ســلیمانی و ابومهدی المهندس شد، در شورای 
امنیت سازمان ملل شکایت کرد. عراق از طریق 
نمایندگی خود در نیویورک و در دو نامه به رئیس 
شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل از حمالت 
و تجاوزهای آمریکا علیه پایگاه های نظامی عراق 
و اقدام به ترور فرماندهان نظامی عراقی در اراضی 
این کشور به طور رســمی شکایت کرد. پیش از 
این نیز وزارت خارجه عراق »ماتیو لوتر« ســفیر 
آمریــکا در بغداد را احضار و اقدام آمریکا در ترور 
سپهبد ســلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس 
سپاه پاسداران را محکوم و آن را نقض حاکمیت 

عراق توصیف کرد. 

 تقالی ناکام پمپئو
تصویب طــرح ضد آمریکایی در مجلس عراق در 
حالی صورت گرفت که مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا در 24 ساعت گذشته تالش های گسترده ای 
را برای جلوگیری از تصویب این طرح انجام داده 

بود.
 وی با محمد الحلبوســی، رئیــس پارلمان عراق 
تماس گرفته و از او خواسته بود جلسه فوق العاده 
برای بررســی اخراج نیروهای آمریکایی را برگزار 
نکند. پمپئو به الحلبوسی گفته است، از نمایندگان 

سنی نیز بخواهد در این جلسه حضور نیابند. 
وزیر خارجه آمریکا به الحلبوسی تأکید کرده است، 
با فراکسیون های کرد پارلمان به توافق رسیده که 
به پیش نویس قانون اخراج نیروهای آمریکایی از 
عراق رأی ندهند. پیش از این، فراکسیون بابلیون 
اعالم کرده بود، آمریکا فشــار زیادی بر طرف های 
سیاسی برای ممانعت از برگزاری جلسه آورده است. 

 ثمره خون شهدا
پارلمان عراق در پی درخواســت های مداوم مردم 
برای تصویب قانون اخــراج نظامیان آمریکایی از 
این کشــور، با وجود فشــارهای خارجی موجود 
و تماس های مکــرر مقامات سیاســی آمریکا و 
همپیمانان این کشــور، تصمیم داشــت شنبه 
نشســتی را به این منظور برگزار کند اما به دلیل 
مراســم تشییع پیکر شــهدای حمله روز جمعه 
آمریکا به جاده فرودگاه بغداد و شرکت نمایندگان 
در این مراسم، نشست بررسی این قانون را به روز 

یکشنبه موکول کرد.
 آمریکا در یکی دو سال گذشته دست به اقدامات 
خودسرانه بســیاری –ازحمایت از تروریست های 
داعش گرفته تا ایجاد اختالف و فتنه میان مردم و 
جریان های سیاسی در عراق - زده و همین مسئله 
نارضایتی گســترده ای میان مردم و مقامات بغداد 
در خصوص عملکرد واشــنگتن ایجاد و بسیاری از 
آن ها در مقاطع گذشته اخراج نظامیان آمریکایی را 
خواستار شده بودند. اما باوجود این مطالبه گسترده، 
آمریکا همواره با اختالف افکنی میان جریان های 
عراق و موج سواری بر این اختالفات، خواسته مردم 
را به انحراف کشانده و از مطرح شدن این مسئله در 
پارلمان عراق ممانعت به عمل می آورد. حال تصویب 
این قانون که بی شــک باید آن را ثمره خون حاج 
قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و دیگر همرزمان 
شهیدشان دانست، چراغ نخست در راستای خواسته 
عمومی مردم منطقه که همان اخراج اشــغالگران 
آمریکایی اســت را روشــن کرده و امید است که 
ان شــاءاهلل به زودی زمینه اخراج تروریســت های 
ایــاالت متحــده از کل منطقه را فراهم ســازد.

سید حسن نصراهلل:
 کفش حاج قاسم  ارزشش از سر ترامپ بیشتر است 

در  لبنان  دبیرکل جنبــش حــزب اهلل  جهان: 
مراســمی که روز گذشــته در ضاحیه بیروت به 
مناسبت شهادت سپهبد »قاسم سلیمانی« فرمانده 
نیروی قدس سپاه و »ابومهدی المهندس« جانشین 
فرمانده »حشدالشعبی« عراق برگزار شد، شهادت 
سردار سلیمانی را به معنای آغاز تاریخی جدید نه 
برای ایران بلکه برای کل منطقه دانست. در ابتدای 
این سخنرانی احساسی و پرشور سیدحسن نصراهلل با طرح این سؤال که چرا این جنایت به 
شکل کامالً آشکار انجام شد، افزود: دو مسئله است. همه تالش های قبلی برای ترور شکست 
خورده بود. آخرین بارش هم در کرمان بود که کشف شد. اما مسئله دوم اقدام در این مقطع 
زمانی به مجموعه شکست های آمریکا و همچنین به تحوالت داخلی آمریکا بازمی گردد. وی 
اعالم کرد: ترامپ از ابتدای زمامداری خود، هدفش را سرنگونی نظام اسالمی در ایران قرار 

داده است اما دستاوردی درباره ایران بدست نیاورد. 
دبیر کل حزب اهلل لبنان تأکید کرد: حال در عراق طرح واقعی ترامپ چیست؟ طرح اصلی، 
تسلط بر نفت عراق است و آمریکایی ها نمی خواهد دولتی باشد که مانع آن شود و اگر دولتی 
وجود داشته باشد، باید زیر سلطه واشنگتن باشد. آمریکایی ها در برهه اخیر تالش کردند 
عراقی ها را به سوی جنگ داخلی سوق دهند. توطئه بعدی ایجاد اختالف میان ملت های ایران 
و عراق بود که باز هم ناکام مانده و آن ها احساس می کنند عراق از دست آن ها رفته است.

 ترامپ و دولت آمریکا با این شکست و ناتوانی در منطقه به سوی انتخابات ریاست جمهوری 
گام برمی داشت . از این رو ترامپ و دولت آمریکا خواهان رفتن به مرحله جدید شدند که 

جز ترور چاره  دیگری نیست. 
نصراهلل اعالم کرد: آمریکا در منطقه تهاجم را شروع کرده است و ما حمله کننده نبودیم و 
آن ها شــروع کننده جنگ جدید در منطقه هستند. این ماجراجویی بزرگی است. آن ها به 
دنبال حذف نقطه ثقل محور مقاومت یعنی سردار شهید سلیمانی برآمدند. آن ها امیدوار 
بودند ارتباط میان محور مقاومت و ایران قطع شود و ایران بترسد و عقب بنشیند. ایران به 

شکل علنی اعالم کرده واکنش نشان خواهد داد و انتقام خواهد گرفت. 
دبیــر کل حزب اهلل لبنان افزود: جنبش های مقاومت باید دو موضوع را مدنظر قرار دهند؛ 
نخست اینکه ترسی به خود راه ندهیم، به ویژه که یکی از اهداف ترامپ ترساندن ما در منطقه 
است برای اینکه پا پس بکشیم. شهادت سردار سلیمانی باید مشوق و محرک اساسی بیشتر 
ما باشد. موضوع دوم اینکه شهادت سردار سلیمانی نباید در سطح منطقه به ضعف منجر 
شود. به نظر می رســد منطقه به سوی تحوالتی حرکت می کند و گروه های مقاومت باید 
همکاری و هماهنگی برای تقویت قدرت داشته باشند. این جنایت آشکار است و باید مجازاتی 
در کار باشد. شهادت سردار سلیمانی موضوع داخلی ایران نیست، زیرا قاسم سلیمانی به همه 
محور مقاومت مربوط می شود. همه ما باید به سوی قصاص عادالنه حرکت کنیم. وی تاکید 
کرد که  قصاص عادالنه به این معنی نیست که شخصیتی که هدف قرار می گیرد، هم وزن  
قاسم سلیمانی باشد، کفش سردار سلیمانی ارزشش از ترامپ بیشتر است. هیچ شخصی هم 
وزن قاسم سلیمانی نیست که بتوان او را قصاص کرد. قصاص عادالنه عدم موجودیت نظامی 
آمریکا در منطقه است.  پایگاه های نظامی آمریکا، ناوگان های نظامی آمریکا، هر افسر و سرباز 
آمریکا در منطقه،  ارتش آمریکا، اینها که حاج قاسم را کشتند باید تاوان بدهند و معادله این 

است. این نظر من است که قصاص باید عادالنه باشد و من مسئول دیدگاه خودم هستم.
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تصویب طرح 
ضد آمریکایی در 
مجلس عراق در 
حالی صورت گرفت 
که مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا 
در 24 ساعت 
گذشته تالش های 
گسترده ای را 
برای جلوگیری از 
تصویب این طرح 
انجام داده بود

بــــــــرش

  جهان  خون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و دیگر 
همرزمان شهیدشان در جبهه مقاومت خیلی زودتر از آنچه ترامپ و دیگر 
مقامات کوته فکر حاکم بر کاخ سفید تصور می کردند در حال به ثمر نشستن 
است؛ ثمره ای که حاصل آن چیزی جز بریده شدن دم آمریکا و ایادی آن 
از کل منطقه خاورمیانه نخواهد بود. پیرو همین مسئله پارلمان عراق روز 
گذشته در یکی از سرنوشت سازترین نشست های خود، قانون اخراج نیروهای 

آمریکایی از خاک عراق را تصویب کرد. پارلمان عراق همچنین خواســتار 
منع اســتفاده از حریم هوایی عراق به هر دلیلی توسط نیروهای خارجی 
شد. نخســت وزیر دولت پیشــبرد امور عراق هم که در جلسه رأی گیری 
پارلمان این کشور برای تصویب طرح اخراج نیروهای خارجی از کشورش 
حضور داشت، خواستار خروج فوری نیروهای آمریکایی از عراق شد و گفت: 
»منفعت عراق و آمریکا ایجاب می کند نیروهای خارجی عراق را ترک کنند«.
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مناقصه عمومی
 اجرای عملیات احداث ساختمان مدارس امام رضا مهر شهر بیرجند

آستان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکاران دارای حداقل 
رتبه ۵ در رش��ته های س��اختمان و ابنیه جهت اجرای عملیات احداث س��اختمان) شامل: خاکبرداری، 
فوندانسیون، اجرای اسکلت و سقف کامپوزیت( مقطع اول و دوم دبستان مدارس امام رضا )ع( مهر 
ش��هر بیرجند اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت های واجد ش��رایط که دارای رزومه مناسب می باشند 
دع��وت می نماید جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه حداکثر تا تاریخ 10/19/ 1398 ب��ه دبیرخانه معاونت 
عمرانی آس��تان قدس رضوی به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، 

معاونت عمرانی مراجعه و یا با شماره تلفن 32001126-0۵1 تماس حاصل نمایند.

ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی«
فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ قلم رگوالتور  یک مرحله ای- نوبت دوم

1. ش�رکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای باارزیابی ساده  خرید ۵ قلم رگوالتور به تعداد 2۵60 
ع��دد 2۵ مت��ر مکعب��ی - 300 عدد40 متر مکعبی- 1۵2 عدد 6۵ مت��ر مکعبی- 128 عدد 100 متر مکعبی و 68 عدد 160متر مکعبی  به ش��ماره 
20980914۵90000017 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir و الزم 
اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت 

در مناقصه محقق سازند.
2. برنامه زمانبندی مناقصه: 2-1-تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ 98/10/11 می باشد .

2-2-مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه  : تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/10/21
2-3-جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سواالت: ساعت 11 صبح روزدوشنبه مورخ 1398/10/23

2-4- مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/11/۵
2-۵-زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت: ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 1398/11/7

3. شرایط پیمانکاران متقاضی:
3-1- توانایی انجام کار در مدت 90 روز تقویمی     3-2- دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری

3-3- عضویت در سامانه تامین الکترونیکی وزارت نفت )EP( ودارابودن تاییدیه های الزم
3-4- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد )واریزی به حساب شماره 217463340300۵ سیبا( به مبلغ ۵00,000,000 ریال به عنوان 

سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی
3-۵- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

3-6- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت باالی ده برابرسقف معامالت متوسط
4. نکات قابل توجه: 4-1-ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

4-2-این پیمان پیش پرداخت ندارد.
4-3-شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

4-4-در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم 02۵-36620004 
و یا 36121303-02۵تماس36121373-02۵تماس حاصل فرمایند.

4-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  www.nigc-qpgc.ir  ارسال گردیده است.
 روابط عمومی شرکت گاز استان قم
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شماره مناقصه: 21-98/ شماره مجوز1398/6239
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