
 

مهدالرضاj ؛مدل قرآنی آموزش به نونهاالن
 آستان  آستان قدس رضوی، بزرگ ترین نهاد موقوفاتی بزرگ ترین شبکه آموزش روخوانی قرآن کریم در مقطع پیش دبستانی چگونه شکل گرفته است؟

جهان اسالم، با توجه به بندهایی از سند چشم انداز خود 
یعنی »عالی ترین مرکز فرهنگی و تبلیغی در اشاعه سنت 

 ............ صفحه 3و سیرت حضرت امام رضا)ع(...
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گفت وگو با مدیر بخش بین الملل انتشارات سوره مهر روحانی در دیدار وزیر خارجه ونزوئال:دبیرکل خانه پرستار ایران در گفت و گو با »قدس« عنوان کرد

 :jامام رضا
ایمان دارای 

چهار رکن است: 
توکل برخداوند، 

راضی بودن به 
قضای الهی،تسلیم 

دربرابر فرمان 
خدا و واگذاری 

کارها به خداوند. 
بحاراالنوار338/78
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با »نهضت ترجمه« ادبیات ایران را 
به دنیا معرفی کنیم

قوانین مرتبط 
با جامعه پرستاری خاک می خورند

 مقاومت ملت
 آمریکا را پشیمان خواهد کرد

 ............ صفحه 8

 کمیسیون تلفیق مجلس با حذف پله پنجم، حقوق نجومی را به صورت غیرمستقیم رسمیت بخشید 

فرار مالیاتی از پلکان اضطراری
آغاز روند استیضاح 

رئیس جمهور آمریکا 
در سنا

هرآنچه از 
»محاکمه« 

ترامپ 
باید بدانیم

 اقتصاد  کارشناسان اقتصادی معتقدند تصویب کاهش نرخ و کوتاه تر شدن پلکان مالیات 
حقوق، اقدامی غیرعادالنه و در راستای تحقق خواسته های نجومی بگیران است. علی اصغر 
یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت:  با مصوبه اعضای کمیسیون 
تلفیق حداقل حقوق در سال آینده 2میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود. وی با اشاره به 
مصوبه کمیسیون تلفیق افزود: دولت مکلف است در سال 1399 افزایش ضریب حقوق 
گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان کشوری و 
لشــکری شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از 28 میلیون ریال کمتر نباشد. وی در 

 ............ صفحه 6توضیح حذف پله پنجم مالیاتی...

  جهان  آخرین پرده از شــوی سیاسی و جنگ 
قدرت میان دموکرات هــا و جمهوری خواهان بر 
سر اســتیضاح دونالد ترامپ از بامداد گذشته در 
مجلس سنای آمریکا کلید خورد. دادگاه استیضاح 
رئیس جمهور آمریکا در ســنا قرار است 6 روز در 
هفته جریان داشــته و در این مدت برای آینده 
سیاسی ترامپ تصمیم گیری خواهد شد. مجلس 
نمایندگان آمریکا 28 دی ماه رأی به اســتیضاح 
دونالد ترامپ داده و در همین راستا نیز ادامه این 
روند به مانند دادگاه در مجلس سنا ادامه می یابد. 

این سومین بار در...

پشت پرده افزایش انتقادات 
به ردصالحیت ها 

در انتخابات مجلس چیست؟

هزینه سازی 
برای 

شورای نگهبان

ایران از حق 
میزبانی 

پا پس نمی کشد

ادامه 
AFC کارشکنی
با برجام فوتبالی

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 10

سیل نوشت های خبرنگار قدس 
از سیستان و بلوچستان

مردم اینجا 
خیلی نجیب اند
 ............ صفحه 9

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
آرش شفاعی

چهاردهمین جشنواره شــعر فجر شنبه 12 بهمن سال جاری و در نخستین روز 
دهه فجر در زاهدان مرکز استان سیستان وبلوچستان به کار خود پایان خواهد داد. 
جشــنواره امسال با برنامه ریزی خوبی همراه بود. انتخاب به موقع دبیران اجرایی و 
علمی  جشنواره و نیز هیئت داوران بخش های مختلف موجب شد دوهفته به پایان 

جشنواره، جلسات تخصصی برای انتخاب...

عالوه بر جشنواره 
از وام و مدرک معادل هم انصراف بدهید

 ............ صفحه 12

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم 

بیمارستان شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 5
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول

بیمارستان شهید کامیاب 
شرح در صفحه 5

/ع
98
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43
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آگهی تجدید مزایده امالک مازاد بر نیاز 
شماره:  2098005243000002

اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران خراسان رضوی
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»مناقصه خرید لیوان یکبار مصرف«
آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید لیوان یکبار مصرف از طریق مناقصه عمومی به شرح مقادیر مندرج در اسناد 
مذکور اقدام نماید. جهت مشاهده شرایط خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و 
حداکثر تا ساعت 12:30 روز پنج شنبه مورخ 98/11/10  نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و نمونه ها و مدارک مطابق شرایط 
اعالم شده به آدرس مشهد مقدس سازمان مرکزی آستان قدس رضوی دبیرخانه معاونت محترم اداری و پشتیبانی اقدام نمایید، 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود. شماره تماس 32001420-051 و 051-32001519
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آگهــی مزایـده 

روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

موسس�ه عم�ران و توس�عه رضوی در نظ�ر دارد دو باب مغازه به ش�رح ذی�ل را از طریق مزای�ده به مدت 
یک س�ال به صورت اجاره به اش�خاص واجد ش�رایط واگذار نماید. متقاضیان می بایست جهت دریافت و 
تحویل اسناد مربوطه حداکثر تا تاریخ 98/11/10 با مراجعه به آدرس دفتر مرکزی موسسه واقع در تقاطع 

بلوار س�جاد و خیام – نبش بلوار ش�هید دس�تغیب – واحد دبیرخانه اقدام نمایند.
 تلفن تماس:  37684764و32240414-051     *هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشـد.

آدرسموقعیتردیف
میدان عدالتیک باب مغازه دورمیدان عدالت به متراژ24متر مربع به همراه 400مترمربع انبار 1
میدان عدالت بازار جم فاز یکیک باب مغازه به پالک 1/52به متراژ  24 متر مربع2

سازمان عمران و توسعه رضوی

1ـ موضوع مناقصه: 
انجام خدمات نشت یابی خطوط تغذیه، توزیع، شبکه و انشعابات شهری و روستایی و ایستگاههای تقلیل فشار گاز استان به مدت یک سال

2ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: 
شرکت گاز خراسان شمالی به آدرس بجنورد- خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- کد پستی 94156-75949

3ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و مهلت ارائه مدارك: از پیمانکاران واجد شرایط )دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات یا گواهینامه معتبر بازرسی فنی/
نشت یابی از شرکت ملی گاز، توانایی مالی، ظرفیت آزاد کاری، تخصص و سابقه کاری مرتبط( دعوت به عمل می آید ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )درصورت عدم عضویت قبلی( جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند. الزم است کلیه 
 http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ،www.setadiran.ir )مدارك خواسته شده براساس جداول ارزیابی کیفی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
و ســایت شــرکت گاز خراسان شــمالی www.nigc-nkgc.ir، درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1398/11/24 از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند. بدیهی است بارگذاری 
)آپلود( و ارسال مدارک مذکور صرفًا پس از دریافت )دانلود( جداول ارزیابی کیفی از سامانه ستاد امکان پذیر می باشد. الزم به توضیح اینکه شرکت های دارای هیئت مدیره/

سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
4- نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق با بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ: ـــ/300/000/000 ریال )سیصد میلیون ریال( 

می باشد. ضمنًا میزان نهایی تضمین براساس برآورد قطعی در اسناد مناقصه قید می گردد. 
5- مبلغ برآورد اولیه: ـــ/6/000/000/000 ریال )شش میلیارد ریال( می باشد. ضمنًا برآورد قطعی در اسناد مناقصه قید می گردد.

6- نحوه و زمان توزیع اســناد مناقصه: اســناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/12/07 به مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کســب نموده باشند، از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ارسال می گردد.

شماره مرکز تلفن: کد شهری )058(  32403333-9
تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاکس امور قراردادها: 32403342        کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 3226370

 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی
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شناسه آگهی 743004

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی
)مناقصه شماره  98/402( نوبت اول     شماره مجوز: 1398.6571

سالم نظامی به سردارملی
روحیه جنگنده هندبالیست های ایرانی فراتر از برد و باخت ها 
بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت

 ............ صفحه 10
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روزنامـه صبـح ایـران

آیت اهلل رئیسی: شرطی کردن اقتصاد خطاست   فارس: رئیس قوه قضائیه گفت:  اقتصاد را شرطی کردن به شرطی که او نگاه کند، امضا کند، لبخند بزند خطاست؛ باید اقتصاد با تعامل همه کشورها باشد؛ 
ما با همه کشورها تعامل داریم غیر از آن هایی که با ما دشمنی می ورزند. نخستین همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید با حضور آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه، سردار حسین اشتری؛ 

فرمانده نیروی انتظامی، سردار حسین رحیمی؛ فرمانده انتظامی پایتخت و جمعی از وزرا و مقامات کشوری و لشکری در سالن اجالس سران برگزار شد.

صالحیت  رد  افــرازه:  مینا 
از ثبت نــام کنندگان  تعدادی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی به یکی 
از پر حاشیه ترین خبرهای این روزهای 
رسانه ها تبدیل شده است. در این میان 
رد صالحیت ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی 
که بــرای دور یازدهم انتخابات مجلس 
نیز نام نویســی کردنــد، مزید بر علتی 
شده که بحث ها درباره رد صالحیت ها و 
نحوه عملکرد شورای نگهبان نیز شدت 
یابد. البته برخی گمانه زنی های پیش از 
موعد اعالم نتایج بررســی صالحیت ها 
نیــز به واکنش هــا دربــاره تأیید یا رد 
صالحیت ثبت نام کننــدگان دامن زد. 
سخنگوی شــورای نگهبان با حضور در 
برنامــه ای بــا اعالم اینکــه۹۰ نماینده 
شــده اند،  رد صالحیت  دهــم  مجلس 
تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت 
شــغلی را از دالیل اصلی رد صالحیت 

آن ها اعالم کرد. 
همین اظهار نظر کدخدایی درباره فساد 
مالــی و اقتصادی تعدادی از نمایندگان 
کنونی مجلس ســبب شــد تــا رئیس 
مجلس  نیز به این موضوع 
واکنش نشان دهد و بگوید: 
علــت رد صالحیت برخی 
ادوار  و  فعلــی  نمایندگان 
مجلس، اقتصادی نیســت. 
در نامه هایــی کــه هیئت 
داده  نمایندگان  بر  نظارت 
است، بندهایی اشاره شده 
کــه مربــوط به ایــن امر 

نیست. 
علــی الریجانــی گفــت: 
اشــکاالت  بزرگ نمایــی 
خســارت  هم  اقتصــادی 
می زند  افــراد  به  حیثیتی 
و هــم بــه کشــور لطمه 
وارد می کنــد. در اظهارات 
نظارت  مرکــزی  هیئــت 
آمده اســت: مبنا بر عقاید 
سیاســی نبوده اســت که 
بــرای  درســتی  مبنــای 
اما  است،  انتخابات صحیح 
بخش هایی  به  دراســتناد 
از مــاده ۲۹ کــه به نوعی 
 موضوع التزام عملی به نظام است، باید 

دقت داشت.

 طرح زیرسؤال بردن کارکرد شورا
حدود ۱۶ هزار نفر در انتخابات دوره یازدهم 
مجلس شــورای اسالمی نام نویسی کرده 
بودند تا بتوانند نامزد باشــند، با این حال 
پس از سه دور بررسی صالحیت ها توسط 
هیئت های اجرایی و ســپس هیئت های 
نظارت اســتان ها و هیئت نظارت مرکزی، 
این داوطلبان تاکنون در چهار گروه احراز 
صالحیت شده، عدم احراز، ردصالحیت شده 

و فاقدین شرایط قرار گرفته اند.
نمایندگان  از  تعــدادی  رد صالحیــت 
مجلــس و برخی دیگــر از چهره های 
شــاخص ســبب شــد تا برخی جریان 
های سیاســی از جملــه اصالح طلبان، 
همین موضوع را دســتمایه انتقادات و 
بعضاً حمالت تندی نســبت به شورای 
نگهبــان قرار بدهند و طرح زیر ســؤال 
بردن کارکرد شورای نگهبان را در سایه 
این انتقــادات دنبال کنند. به طوری که، 
مصطفی تاج زاده، فعال اصالح  طلب در 
توییتی غیرمســتقیم با دروغ دانســتن 
دعاوی شــورای نگهبان، نوشت: »آقا و 
خانم امید؛ کدخدایی علت رد صالحیت 
نیمــی از اعضای فراکســیون را عمدتاً 
جرایم مالی اعالم کرد. اگر مانند گذشته 
دروغ می گوید، رد صالحیت شــدگان از 
او به اتهام ایراد تهمت شــکایت کنند. 
تأیید صالحیت شدگان نیز به دزدنمایی 
منتقدان دولت پنهان در صحن مجلس 
باالی هجمه ها  اعتراض کنند«. حجــم 
نسبت به عملکرد شــورای نگهبان، در 
حالی است که شورا علت رد صالحیت ها 
را با دالیل و شــواهد کافی به شــخص 
ثبت نــام کننــدگان در انتخابات اعالم 

می کند و اگر علــت رد صالحیت افراد 
به صورت دقیق و با جزئیات به رسانه ها 
اعالم نمی شــود، به این سبب است که 
شــورا به دلیل التزام به مسائل اخالقی 
از بیان و تشــریح دالیل رد صالحیت ها 

خودداری می کند.

 مالقات نمایندگان رد صالحیت شده 
با اعضای شورای نگهبان

البته اگرچه اصالح طلبان ســعی دارند 
از یکســو موضــوع رد صالحیت هــا را 
به سیاســی بودن افــراد مدنظر و عدم 
انطباق موضع سیاســی آنان با سمت و 
ســوی شــورای نگهبان ربط دهند و از 
ســوی دیگر، برخی از آنان هم پیش از 
این ســخن از تحریم انتخابات می زدند 
تا به نوعی هزینه رد صالحیت ها و انجام 
وظیفه توسط شــورای نگهبان را برای 
این نهــاد باال ببرند، امــا این در حالی 
است که ســخنگوی شورای نگهبان در 
توییتی خبر داده است: »هر روز تعدادی 
از نمایندگانــی که صالحیت آنان تأیید 
با اعضای شورای نگهبان مالقات  نشده 
مــی کنند. مدارک و دالیــل برای آنان 
تبیین شــده و توضیحات آن ها استماع 
می شــود. اگر چه دفاع رئیس مجلس از 
همکاران قابل درک است، ولی مناسب 
بود نمایندگان نیز مستندات را به رئیس 
مجلــس ارائه می کردنــد«. همچنین با 
اینکه برخی جریان های سیاســی سعی 
دارند رد صالحیت تعــدادی از افراد را 
به نوع موضعگیری سیاســی آنان ربط 
دهنــد، اما در جریــان اصول گرایی نیز 
بســیاری از ثبت نام کنندگان اصول گرا 

رد صالحیت شــده اند و همین موضوع 
شائبه سیاســی بودن رد صالحیت ها را 

منتفی می کند.
جــدای این مباحث، برخی سیاســیون و 
تحلیلگران نیز خواستار محاکمه و برخورد 
جدی با فساد اقتصادی ۹۰ نماینده فعلی 
شدند تا از بروز چنین مفاسدی در مناصب 
عمومی و دولتی جلوگیری شود و از سوی 
دیگر همین محاکمه علنی نمایندگان دارای 
عملکرد شــبهه ناک اقتصادی نیز شائبه 
سیاسی بودن رد صالحیت ها توسط شورای 

نگهبان را رد کند.

 نمایندگان رد صالحیت شده 
نباید به حال خود رها شوند

حســن  ســید  رابطــه،  همیــن  در 
کمیسیون  سخنگوی  حسینی شاهرودی، 
اقتصادی مجلس در گفت وگو با تسنیم با 
اشاره به اعالم شورای نگهبان مبنی بر رد 
صالحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس از سوی 
این شورا برای انتخابات آتی، گفت: معتقدم 
قوه  قضائیه باید پرونده های این نمایندگان 
را که به دلیل مســائل مالی رد صالحیت 
شده اند، با حساسیت بیشتری بررسی کند. 
همچنین شــورای نگهبان باید پرونده و 
اسامی دقیق نمایندگانی که به دلیل مسائل 
مالی رد صالحیت شده اند را به قوه  قضائیه 

اعالم کند.
برخی دیگر همچون احمد توکلی، نماینده 
پیشــین مجلس نیز در بخشی از نامه خود 
خطاب به رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است: 
»این خیانت ها بــه هیچ وجه نباید فراموش 
شــود و دیگر نباید اجازه داد نمایندگان رد 
صالحیت شده بعد از دوره نمایندگی به حال 
خود رها شوند یا در مسئولیت های دیگری به 

بیت المال نزدیک شوند«.
در نهایت بحث رد صالحیت ها به نشست 
خبری ســخنگوی قوه قضائیه کشــیده 
شد و غالمحسین اســماعیلی درباره این 
موضوع، اعالم کرد: تعدادی از نمایندگان 
فعلی مجلــس پرونده قضایی دارند، البته 
عدد آن ها باال نیســت و تعــدادی از رد 
صالحیت هــا نیز پرونده قضایــی ندارند. 
ما آمادگی داریــم در این موارد با وصول 
گزارش ها برابر ضوابــط و مقررات قانونی 
رســیدگی کنیم و در برخی از موارد بین 
شــائبه های مالی و جــرم رخ داده تفاوت 

وجود دارد.

پشت پرده افزایش انتقادات به ردصالحیت ها در انتخابات مجلس چیست؟

هزینه سازی برای شورای نگهبان

 من یکی از مشترکین روزنامه قدس هستم، تمام این مصیبت هایی که ما و کل 
جهان می کشیم مسبب آن کشورهای اروپایی و آمریکای جنایتکار است. این را باید 
به مردم تفهیم کنیم؛ نه اینکه به عنوان دشمن مثالً تبلیغات کنیم. 09130000842

 ما یارانه مان در ســال ۹4 قطع شده است، برای یارانه معیشتی به سامانه ای که 
اعالم کرده بودند پیامک فرســتادیم که در جوابش آمده بود که به سایت مراجعه 
کنید تا اطالعاتتان ثبت شود، از صبح همان روز هر کاری کردیم اطالعات مان ثبت 

نشد، حال باید چه کار کنیم؟ لطفاً اطالع رسانی کنید. 09130000008
 چقدر خوب بود مسئوالن نظام در برابر فشار بر مردم در مقابل ابالغ های بدون 
تدبیر باالدستی های دولتی آن هم در این شرایط حساس به خصوص فرمانده نیروی 
انتظامی  از مردم دفاع می کردند و راضی به معاینه تعجیلی و جریمه ۲4 ساعت 5۰ 

هزار تومان نمی شدند. 09150009211
 دولت پلید آمریکا و ایادی اروپایی اش و نوچه های منطقه اش و پادوهای داخلی اش 
بدانند هرگز نمی توانند به جایگاه ممتاز سپاه پاســداران انقالب اسالمی در افکار 
عمومی ملت ایران  خدشه وارد کنند، امپریالیزم و صهیونیست ها نفهمیده اند که این 
اقیانوس خروشان انقالب اسالمی است که سلیمانی پرور است و سلیمانی های این 
دوران قدس شــریف را آزاد و تروریست های آمریکایی را با خفت از منطقه بیرون 

خواهند انداخت. 09150000609
 واقعاً متأســفم برای کسانی که نمی توانند پاســخ منتقدان دولت را بدهند، به 
جای پاسخگویی، برنامه بصیرتی جهان آرا را حذف کردند این دیکتاتوری نیست؟ 

09100003611
 برای یارانه بنزین پیام آمده که ماهی ۱۶۰ میلیون تومان درآمد داری و یک تیبا 
به نام شما است و یک پراید به نام پسرتان، اگر الزم به تحقیق مجدد است یارانه ات 
را قطع می کنیم! من مغازه ام را حاضرم به شما بدهم ماهی ۳ میلیون تومان شما به 
من بدهید، نگویید فالن تومان درآمد دارید. شما کارکرد دستگاه کارتخوان را بررسی 

کردید آیا کارکرد دستگاه تمامش سود است؟ 09150006430
 همکاران محترم فرهنگی بازنشســته یادشان هست که اول استخدام حقوق ما 
حداکثر یک هزارو5۰۰ بــود، اآلن با این هزارو5۰۰ تومان فقط یک مداد می توان 
خرید!! اگر دولت ها در هر سال به نسبت کاهش ارزش پول حقوق های ما را افزایش 
می دادنــد، اکنون حقوق ما بــاالی ۲۰ میلیون تومان بود. دولت ها اصالً به فکر ما 
نبودند از همین حقوق ناچیز هم ما را محروم کردند، فقط رأی گرفتند رفتند، دیگر 
ما را آدم حساب نکردند. آیا این است رسم دنیا؟ گناه ما چه بود؟! 09350007054

 اگر می خواهید وابســته به نفت و فراورده های آن نباشید باید خودروهای برقی 
تولیــد کنید و جایگزین خودروهای بنزینی کنید. اگر مافیای خودرو اجازه دهند. 

09350007054

روایت حدادعادل از نقش آیت اهلل رئیسی در شکل گیری شورای ائتالف نیروهای انقالب
غالمعلــی حداد عادل، رئیس شــورای ائتالف نیروهای انقالب با اشــاره به تاریخچه 
شکل گیری شورای ائتالف گفت: شکل گیری شورای ائتالف به دوران پس از انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۹۶ که آیت اهلل رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، باز 
می گردد. وی در خصوص سازوکار تشکیل شورای ائتالف نیروهای انقالب اظهارکرد: 
وحدت ایجاد شده توسط آیت  اهلل رئیسی اگر چه به پیروزی منجر نشد اما فی النفسه 
فرصت مغتنمی برای وحدت بود؛ چرا که ۱۶/5میلیون  رأی ایشان سرمایه سیاسی و 

اجتماعی محسوب می شد.

42 عضو فراکسیون امید رد صالحیت شده اند
علیرضا محجوب در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آقای کواکبیان از طرف فراکسیون 
امید به عنوان رئیس کارگروه بررســی رد صالحیت اعضای فراکسیون امید انتخاب 
شــد و من هم همراه ایشان مأمور شــدم که موضوع رد صالحیت اعضای فراکسیون 
را پیگیری کنیم. وی افزود: صالحیت 4۲ عضو فراکســیون امید در انتخابات مجلس 

آینده رد شده است.

نظر یک مؤتلفه ای درباره راهبرد اصالح طلبان
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکز مؤتلفه در گفت وگویی با بیان اینکه مردم نارضایتی 
از عملکرد دولت را به حساب اصالح طلبان هم گذاشته اند، اظهار کرد: به همین دلیل از 
مدت ها پیش از اصالح طلبان که امید چندانی به موفقیت در انتخابات مجلس ندارند، 
صدای تحریم انتخابات یا عدم مشــارکت به گوش می رسید. در مرحله نام نویسی در 
انتخابات هم مشاهده کردیم که افراد شاخص این جریان به صحنه انتخابات نیامدند و 
همین مسئله نشان داد که آن ها نمی خواهند به طور جدی در انتخابات رقابت کنند، 

چون نتیجه انتخابات را به نفع خود نمی دانند.

دعوا بر سر لیست اصالح طلبان
شــورای عالی سیاســت گذاری جبهــه اصالح طلبان در اطالعیه ای، لیســت های 
منتشــر شــده با نام ائتالف اصالح طلبان را فاقد اعتبار و صرفاً گمانه زنی افراد و 
گروه های خاص عنوان کرد و اعالم داشــت: امکان ارائه لیســت ائتالفی از جانب 
این جبهه ســلب شده و همچنان در حال بررسی و پیگیری نتیجه اعتراض ها به 

ردصالحیت ها هستیم.

مجلس جنجالی ششم، حاصل یک انتخابات پر حاشیه
سید مرتضی حسینی: در قسمت پیشــین گفتیم که چگونــه حزب کارگزاران 
سازندگی به عنوان طیف مدرن از جناح راست در آستانه مجلس پنجم تشکیل شد. 
تقریباً یک سال و ســه ماه پس از انتخابات مجلس پنجم، در انتخابات دوم خرداد 
۱۳7۶، ائتالف همین نیروهای مدرن با جناح چپ احیا شده، پیروز میدان شدند تا 

دولت اصالحات بر سر کار آید.
در آستانه  انتخابات مجلس ششــم )۲۹ بهمن۱۳78( نیروهای جوان و مدرن هر 
دو جریان چپ و راســت بر قدمای خود پیشــی گرفته بودند. در جناح چپ، حزب 
مشارکت از نیروهای مدرن و جوان تشکیل شده بود و سهم بیشتری از قدرت داشت.

در این دوره عالوه بر رقابت میان دو جناح سیاسی اصلی راست و چپ، رقابتی تنگاتنگ 
میان حزب مشارکت  و کارگزاران سازندگی به عنوان دو تشکل دوم خردادی در جریان 
بود. نام نویسی هاشمی رفسنجانی در انتخابات نیز بر اختالفات آن ها افزود. چون کارگزاران 
ســازندگی که خود را وامدار هاشمی رفسنجانی می دانســتند، از حضور او در انتخابات 
حمایت اما دیگر احزاب دوم خردادی به مخالفت با نامزدی هاشمی رفسنجانی پرداختند. 

در این میان جناح راست هم از نامزدی هاشمی رفسنجانی حمایت کرد. 
بنابراین ائتالف دوم خرداد راه به جایی نبرد و هر حزب به صورت جداگانه فهرست 
داد. تمایزبندی هــای گروه های دوم خردادی به تنوع گزینه های پیشــنهادی آنان 

انجامید، چنانچه هفت گروه  دوم خردادی، ۶۰ نامزد غیر مشترک داشتند.
اما در آن ســوی رقابت، جناح راست نیز در مقابل رقیب خود در قالب تشکل هایی 
متفــاوت و نوظهور تفکیک شــد تا از این طریق بتواند در مقابل تشــکل های دوم 
خردادی جلب توجه کند.  احزابی چون چکاد آزاداندیشان، حزب اعتدال و توسعه، 
جمعیت ایثارگران و حزب تمدن اســالمی نمونه هایی از این انشعابات بودند که  به 

طور مستقل اعالم موجودیت کردند. 
در نهایت انتخابات مجلس ششم برگزار شد. پس از پایان انتخابات، هیئت های نظارت 
شــورای نگهبان به ابطال 7۲۰ هزار رأی پرداختند و بازشماری آرا را تا اردیبهشت 
۱۳7۹ ادامه دادند. اّما در نهایت حکم حکومتی و دســتورعمل چهار ماده ای رهبر 
انقالب برای تأیید نتایج انتخابات تهران موجب شد تا برتری گروه های دوم خردادی 
رسمیت یابد. برپایه این دستورعمل، آرای صندوق های مخدوش باطل، بازشماری آرا 

متوقف و نتیجه انتخابات بر اساس صندوق های سالم اعالم شد.
بنابر حکم رهبری، آرای 5۳4 صندوق باطل شد. بر این اساس هاشمی رفسنجانی 
که رتبه متغیر بین ۲7 تا ۳۳ داشت به رتبه بیستم ارتقا یافت و نامزد تأیید صالحیت 
شده ملی-مذهبی یعنی علیرضا رجایی که در رتبه ۲8 تا ۲۹ قرار داشت به رتبه ۳4 

تنزل یافت و غالمعلی حداد عادل از جریان راست به رتبه ۲8 ارتقا پیدا کرد. 
نتیجه کلی برتری گروه های دوم خردادی به ویژه جبهه مشارکت نشان داد که بیش 
از دو سوم کرسی های مجلس را کسب کرده بودند. در تهران نیز به استثنای دو نفر 

یعنی هاشمی و حداد عادل سایر منتخبان از گروه های دوم خردادی بودند.
مجلس ششم شورای اسالمی، رابطه پر تنشی با شورای نگهبان داشت که حتی از روابط 
دومین دوره مجلس با شــورای نگهبان که پای رهبر انقالب و حتی ایجاد شورای حل 

اختالف و بعدتر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به میان آورد، شدت بیشتری داشت. 
در ایــن دوره از میــان ۹۰۶ طرح و الیحه،  ۳۹۶ مورد مصوب و به تأیید شــورای 

نگهبان رسید.
 سلسله گزارش های داستان مجلس تا انتخابات مجلس یازدهم ادامه خواهد داشت.

تظاهرات حامیان حمل سالح در آمریکا 
در واکنش به احتمال محدودیت

اسلحه زندگی را حفظ می کند!
جهان: هــزاران نفر از طرفــداران حمل 
اسلحه در ریچموند، مرکز ایالت ویرجینیا 
آمریکا به خیابان هــا آمدند. این تظاهرات 
در اعتــراض به برنامــه دولت فدرال برای 
تصویــب قانون محدودیت حمل اســلحه 
دموکرات  قانون گــذاران  پذیرفت.  صورت 
که کنترل هــر دو مجلس را در این ایالت 
به دست آورده اند، در پی تصویب قوانینی 
در زمینه محدودیت مالکیت اســلحه در 
ویرجینیا هســتند. تظاهرات کنندگان که 
همراه با اسلحه های خود در این تظاهرات 
شرکت کرده بودند، نوشته هایی با مضمون 
»اســلحه زندگی را حفظ می کند« با خود 
به همراه داشــتند. دموکرات ها در تالش 
هســتند تا با ارائه طرح هایی حق مالکیت 

اسلحه را در این ایالت محدود کنند.

علیه حضور اشغالگران صورت می گیرد
آمادگی عراقی ها برای 

تظاهرات میلیونی روز جمعه

مهر: عراقی ها خود را برای برگزاری تظاهرات 
میلیونی در این کشــور علیه حضور نظامیان 
آمریکایــی آماده می کنند. کاربــران و فعاالن 
شبکه های مجازی با انتشار گسترده پست های 
مربوط به برگــزاری این تظاهرات میلیونی در 
شبکه های مذکور به دنبال آن هستند تا مردم 
عراق هر چه بیشــتر در این تظاهرات شرکت 
کنند. قرار اســت تظاهرات مذکور روز جمعه 
بنا به دعــوت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
برگزار شود. این تظاهرات میلیونی در اعتراض 
به حضور نظامیان آمریکایــی در عراق برگزار 
می شــود. پیش از این نعیم العبودی، نماینده 
پارلمــان عراق اعالم کرده بــود: این تظاهرات 
میلیونی به مثابه همه پرسی مردمی در مخالفت 

با اشغالگران است. 

به اتهام دریافت رشوه
چین رئیس سابق اینترپل را 

به 13 سال زندان محکوم کرد
فارس: »منگ هانگ وی« رئیس سابق اینترپل 
که پس از سفر به پکن از سوی نیروهای امنیتی 
چین بازداشــت شــده بود، به ۱۳ سال زندان 
محکوم شد. در مهر ماه ۱۳۹7، پلیس فرانسه 
که میزبان مقر پلیس اینترپل اســت از ناپدید 

شدن منگ هانگ وی خبر داده بود. 
همسر وی اعالم کرد که وی به چین سفر کرده 
و از زمــان ورود به پکن خبــری از وی ندارد و 
موضوع ناپدید شدن وی را مطرح کرد. ۱۲ روز 
پس از گم شــدن هانــگ وی، در روز ۱5 مهر 
ماه ۱۳۹7، آژانس مبارزه با فســاد چین تأیید 
کرد وی به علت فساد توسط نیروهای امنیتی 
این کشــور بازداشت شده است. منگ پیش از 
ریاست در اینترپل، به عنوان وزیر، معاون وزیر و 
معاون امنیت عمومی حزب کمونیست چین در 
این کشور خدمت کرده و بین سال های ۱۹۹7 
تا ۲۰۰5 رئیس پلیس دریایی چین بود. چین 
وی را به دریافت رشوه ۲ میلیون دالری متهم 

کرده است.

 با گذشت بیش از یک ماه از گمانه زنی ها 
درباره پیوســتن کــره جنوبی بــه ائتالف 
دریایــی آمریکا در آب هــای جنوبی ایران، 
ســئول دیروز اعزام یک نــاوگان نظامی به 
تنگه هرمز را تأییــد، اما اعالم کرد این کار 

»موقت« است.

 فرمانده کمیته جســت و جوی ستاد کل 
نیروهای مســلح گفت: در آســتانه سالروز 
شهادت حضرت زهرا)س( پیکر مطهر ۱۶7 
شــهید ســال های دفاع مقدس وارد کشور 
شــده و آیین استقبال از شــهدا صبح روز 
سه شــنبه)8 بهمن ماه( در بندر خرمشــهر 

برگزار می شود.

 مقامات کاخ ســفید در حالی که مدعی 
حمایــت از مردم ایــران هســتند، ویزای 
معتبــر برخی از دانشــجویان را باطل و در 
ورود ایرانی ها بســیار سخت گیری می کنند. 
مدافعــان مهاجرت شــامگاه دوشــنبه در 
فــرودگاه بین المللی بوســتون لــوگان در 
اعتراض به بازداشــت و ابطال ویزای معتبر 

یک دانشجوی ایرانی گرد هم آمدند.

 »جفری ســکز« مشــاور آنتونیو گوترش، 
دبیر کل ســازمان ملل در »اهداف توســعه 
پایدار« در گفت وگــو با تلویزیون فرانس۲4 
به شــدت از انفعال اروپــا در مقابل قلدری 
آمریــکا علیه ایران انتقاد کرده و آن را برای 

جهان خطرناک دانست.

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

 اصالح طلبان 
سعی دارند از 
یکسو موضوع رد 
صالحیت ها را به 
سیاسی بودن افراد 
مدنظر و عدم انطباق 
موضع سیاسی آنان با 
سمت و سوی شورای 
نگهبان ربط دهند و 
از سوی دیگر، برخی 
از آنان هم پیش از 
این سخن از تحریم 
انتخابات می زدند تا 
به نوعی هزینه رد 
صالحیت ها و انجام 
وظیفه توسط شورای 
نگهبان را برای این 
نهاد باال ببرند

بــــــــرش

وزرای خارجه ایران و عمان در تهران به گفت وگو نشستندترامپ به دنبال حفظ فشار علیه ایران بدون تقابل نظامی است
سیاست: روزنامه وال استریت ژورنال گزارش 
داد: ترامپ به دنبال حفظ فشــار علیه ایران 
بــدون رویارویی نظامی اســت و همچنین 
منتظر اقدامات کشورهای اروپایی در زمینه 
بازگرداندن تحریم های ســازمان ملل علیه 
تهران اســت. به گزارش فارس، روزنامه وال 
اســتریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی 
و مقامات منطقه ای گــزارش داد: با فروکش 
کردن خصومت ها بین ایران و آمریکا، دولت 
دونالد ترامپ به دنبال حفظ فشــارها علیه 
تهــران بدون ســوق دادن منطقــه به یک 
رویارویی جدید است. مقامات آمریکایی مدعی 
هســتند، آن ها به طــور فزاینده ای مطمئن 
هســتند که ایران و متحدان منطقه ای این 
کشــور به دنبال دوری گزیدن از یک جنگ 
مستقیم با آمریکا هستند. وال استریت ژورنال 
افزود: اعضای کلیــدی تیم امنیت ملی کاخ 
سفید از ترامپ خواسته اند که محکم بایستد، 
تحریم های اقتصادی علیه ایران را حفظ کند 
و منتظر بماند ببیند سران کشورهای اروپایی 
به سمت بازگرداندن تحریم های سازمان ملل 

علیه ایران حرکت خواهند کرد یا نه.
براساس این گزارش، برخی از چهره هایی که 
از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی حمایت 

کرده اند، مدعی هســتند که ادامه فشارها به 
ایران می توانــد به تضعیف حکومت یا حتی 
فروپاشــی در آینده کوتاه مدت منجر شود. 
»برایان هوک« نماینده ویــژه آمریکا در امور 
ایران معتقد است، ترکیبی از فشار اقتصادی 
حداکثری و احیای بازدارندگی از طریق یک 
تهدید نظامی معتبــر، در صورتی که آمریکا 
مورد حمله قرار گیرد، بهتر از یک سیاســت 
همراهی با رژیم ایران اســت. اما برخی دیگر 
از مقامــات دولــت ترامپ که دربــاره ترور 
سردار سلیمانی هم تردید داشتند، معتقدند 
که مذاکرات مســتقیم یا از طریق یک کانال 
پشتیبان بین تهران و واشنگتن راه مؤثرتری 
برای جلوگیری از یک درگیری مجدد است. 
وال استریت ژورنال می گوید که این مقامات 

در برابر گروه اول در اقلیت هستند.

سیاست: »یوسف بن علوی« وزیر امور خارجه 
عمان که برای دومین بار در دو هفته اخیر به 
تهران سفر کرده، دیروز با محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار 

و به گفت وگو نشست.
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه 
در صفحه توییترش نوشت: آقای یوسف بن 
علوی وزیر امور خارجــه عمان در چارچوب 
رایزنی های مستمر میان مقامات دو کشور وارد 

تهران شد. 
وزیر خارجه عمان ۱7 دی ماه برای شرکت در 
نشست مجمع گفت وگوی تهران به ایران آمد 
و ضمن شرکت در این نشست با همتای ایرانی 

خود دیدار و گفت وگو کرد.
ظریف ۱۱ آذر ماه میزبان همتای عمانی خود 
در تهران بود و یوســف بن علوی در سفر دو 
روزه ای که به تهران داشــت، ضمن دیدار با 
ظریف، با حسن روحانی؛ رئیس جمهور، علی 
الریجانی؛ رئیس مجلس و علی شمخانی؛ دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و درباره 
مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه ای و بین 
المللی به گفت وگو نشست. »یوسف بن علوی« 
وزیر امور خارجه عمان ۳۰ اردیبهشــت ماه 
به منظور انجام سفری چند ساعته به تهران 

آمد و با همتای ایرانی خود دیدار و گفت وگو 
کرد و پنجم مرداد ماه نیــز برای دومین بار 
به تهران ســفر و با ظریف دیدار کرد. وزرای 
خارجه ایران و عمان شهریور سال جاری نیز 
در حاشیه هفتاد و چهارمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک با هم دیدار 
کرده بودند. وزیر خارجه ایران دوم دی ماه نیز 
سفری دو روزه به مسقط داشت. محمدجواد 
ظریف همچنین ۲۲ دی ماه برای شــرکت 
در مراسم بزرگداشت سلطان پیشین عمان 
و تبریک به »هیثم بن طارق« سلطان جدید 
سفری چند ساعته به مســقط داشت و روز 
جمعه ۲7 دی ماه در مسیر بازگشت از هند و 
در توقفی کوتاه در مسقط و دیدار و گفت وگو 
با همتای کانادایی با یوسف بن علوی هم دیدار 

و با بدرقه او راهی تهران شد.

اخبار جهان

بدون تیتر

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

 داستان مجلس)13(

سیاست خارجیسیاست خارجی
برای چندمین بار در هفته های اخیروال استریت ژورنال: 

روحانی در دیدار وزیر خارجه ونزوئال:

مقاومت ملت،  آمریکا را پشیمان خواهد کرد
حجت االسالم حسن روحانی روابط و همکاری های ایران 
و ونزوئال را مثبت و دوستانه دانست و بر ضرورت تالش 
مسئوالن دو کشور برای توسعه و تقویت مناسبات تهران- کاراکاس 

تاکید کرد.
رئیس جمهور روز ســه شــنبه در دیدار »خورخه آرر آســا« وزیر 
امور خارجه ونزوئال با اشاره به مناسبات دوستانه دو کشور، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران آماده گسترش روابط و همکاری های خود 

با ونزوئال به عنوان کشوری دوست است.
وی اظهار داشــت: ایران و ونزوئال می توانند روابط و همکاری های 
خــود را در همه زمینه ها از جمله در بخش هــای معادن، انرژی، 
ساخت نیروگاه و همکاری های علمی و فناوری گسترش داده و در 
این راستا آماده برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور 

در آینده ای نزدیک هستیم.
روحانی با اشاره به تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران و 
اعمال فشار و توطئه آن ها علیه دولت و ملت ونزوئال این اقدامات 
را جنایت علیه بشــریت برشمرد و تأکید کرد: بی تردید ملت های 

مستقل در برابر این فشــارها و توطئه ها ایستادگی کرده و قطعاً 
پیروزی در پایان این مسیر متعلق به ملت های مقاوم بوده و آمریکا 

را پشیمان خواهد کرد.
رئیس جمهور افزود: دولت فعلی آمریکا هم علیه دولت ها و ملت های 
مســتقل و هم به ضرر ملت خود اقدام می کند و امروز به مجری 

سیاست های رژیم صهیونیستی در جهان تبدیل شده است.
روحانی با تقدیر از ابراز همدردی و تسلیت دولت و ملت ونزوئال 
با مردم ایران در شــهادت سپهبد ســلیمانی، گفت: شهادت 
سپهبد سلیمانی باعث تأسف عمیق و عصبانیت ملت ایران از 
جنایت آمریکا و موجب ناراحتــی دولت ها و ملت های آزاده و 

مستقل در جهان شد.
وی با بیــان اینکه مردم ایران و ونزوئال بــه هم عالقه مند بوده و 
همکاری و دوستی دو دولت باید بیش از پیش گسترش پیدا کند، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران در عرصه های گوناگون بین المللی 
و در مسیر مقاومت در برابر فشارهای آمریکا با همه توان در کنار 

دولت و ملت ونزوئال خواهد بود.

»خورخه آرر آســا« وزیر امور خارجه ونزوئال نیز در این دیدار 
با ابراز تســلیت، همدردی و همبستگی دولت و ملت ونزوئال 
با مردم ایران به خاطر شــهادت ســپهبد ســلیمانی در اقدام 
تروریســتی آمریکا گفت: مطمئناً دولت ها و ملت های مستقل 
در برابر فشــارها و توطئه دشمنان ایستادگی کرده و از منافع 

خود دفاع می کنند.
وزیــر امــور خارجه ونزوئال بــا تقدیر از مناســبات همه جانبه و 
حمایت های جمهوری اسالمی ایران از ونزوئال خواستار گسترش 
مناسبات و همکاری های تهران - کاراکاس و برگزاری کمیسیون 
مشترک همکاری های دو کشور در راستای توسعه روابط تجاری، 
اقتصــادی و همکاری ها در حوزه های مختلــف از جمله انرژی و 

داروسازی و امور زیرساختی شد.

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

اعزام تیم های پزشکی متخصص به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان   آستان: مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در سیستان و بلوچستان از اعزام چهار تیم پزشکی این آستان به مناطق 
سیل زده جنوب شرق کشور خبر داد. دادخدا خدایار افزود: تیم های پزشکی با حضور در مناطق سیل زده دلگان، جله چاه هاشم، قصرقند و بزمان در حال ویزیت مراجعه کنندگان این مناطق به صورت رایگان هستند. 

وی تحویل داروی رایگان را از دیگر خدمات این تیم معرفی و ابراز کرد: در کنار اعزام تیم های پزشکی، آستان قدس رضوی اقالم دارویی به ارزش 350 میلیون ریال را نیز به مناطق سیل زده ارسال کرده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  نهضت خدمت رسانی شبکه جوانان رضوی 
در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 

آستان: شبکه جوانان رضوی با توزیع 
غذا و خدمات پزشــکی به کمک مردم 
سیل زده سیســتان و بلوچستان رفته 
است.تشــکل مردمی شــبکه جوانان 
رضوی از روز چهارشنبه 25 دی ماه در 
بخش بنت شهرستان نیکشهر مستقر 
شــده و بــه ارائه خدمات می پــردازد. 

خدمات پزشکی از قبیل، معاینه 500 بیمار توسط پزشک و ارائه داروی رایگان در 
مناطق سخت گذر توسط اعضای این تشکل در حال انجام است.

از دیگر خدمات ارائه شــده توسط این تشکل مردمی می توان به توزیع بیش از 
5هزار پرس غذای گرم، 500 بسته غذایی و 200 بسته بهداشتی توسط بالگرد 
در میان سیل زدگان مناطق سخت گذر سیستان و بلوچستان اشاره کرد.شایان 
ذکر است؛ معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی نیز در استان سیستان 

و بلوچستان با ساخت آشپزخانه مرکزی روزانه 20هزار پرس غذا توزیع می کند.

 موزه آستان قدس رضوی
میزبان آثار هاشم طالئیان می شود

قدس: نمایشگاه قرآنی »سیمای نور« 
در نگارخانه مــوزه مرکزی حرم مطهر 

رضوی افتتاح می شود.
به گزارش گنجینه رضــوی، همزمان 
با فرا رســیدن ایام شــهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س(، معاون امور موزه های 
آستان قدس رضوی از افتتاح نمایشگاه 

»سیمای نور« با موضوع آثار قرآنی شامل خوشنویسی و تذهیب از هاشم طالئیان 
در موزه مرکزی آســتان قدس رضوی خبر داد. این مراســم با رونمایی از دو اثر 
نفیس اهدایی این هنرمند بجســتانی با امضای استاد محمود فرشچیان همراه 
است. مهدی قیصری نیک اعالم کرد: این مراسم چهارشنبه دوم بهمن ماه ساعت 
10 صبح در محل نگارخانه موزه مرکزی آستان قدس واقع در صحن کوثر حرم 
مطهر با سخنرانی دکتر مروارید، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان برگزار 

می شود و عموم هنردوستان می توانند در این مراسم شرکت کنند.
هاشم طالئیان هنرمند جوان 34 ساله، تاکنون موفق به کسب افتخارات ملی و 

بین المللی قابل توجهی در زمینه خوشنویسی و تذهیب شده است.

در چهل و دومین برنامه سه شنبه های فرهنگی بیان شد 
 جمع آوری بیش از 20 هزار سند تاریخ پزشکی 

در مرکز اسناد آستان قدس رضوی
آستان: مدیر مرکز اسناد و مطبوعات 
آستان قدس رضوی از جمع آوری بیش 
از 20 هزار برگ سند با موضوع پزشکی 
در مرکز اسناد آستان قدس رضوی خبر 

داد.
ابوالفضل حسن آبادی در مراسم رونمایی 
از »اسناد پزشکی آستان قدس رضوی، 

موجود در گنجینه رضوی« در چهل و دومین برنامه سه شنبه های فرهنگی که 
صبح دیروز در بیمارســتان فوق تخصصی رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اسناد 
موجود در دارالشفاء آستان قدس رضوی به  عنوان قدیمی ترین مرکز درمانی شهر 
مشهد از دوره صفویه، زوایای بسیاری از تاریخ پزشکی به  جا مانده از گذشته را 
برای ما آشکار می کند.وی تصریح کرد: این اسناد از نظر سندشناسی و ساختار 
نگارشــی و همچنین به لحاظ سندپژوهی در زمینه تاریخ پزشکی، بسیار حائز 
اهمیت است.حسن آبادی افزود: بر اساس اسناد و مدارک موجود، تاریخ پزشکی 
موجود در مرکز اســناد آستان قدس رضوی با قدمت بیش از پنج قرن، از جمله 
مهم ترین اسناد وقفی در جهان اسالم است و برخی از واقفانی که نسبت به امر 
ســالمت و شفای بیماران توجه ویژه داشتند از موقوفات خود وجوهی را به این 
امر اختصاص می دادند.وی در ادامه آمادگی این مرکز را برای هر نوع همکاری با 

پژوهشگران و محققان در عرصه اسناد پزشکی اعالم کرد.
گفتنی است؛ در چهل و دومین برنامه سه شنبه های فرهنگی که همزمان با سالروز 
گشایش بیمارستان رضوی در این بیمارستان برگزار شد، از اسناد مراکز پزشکی 

آستان قدس رضوی از گذشته تاکنون رونمایی شد.

 جمعی از بانوان فعال قرآني پاکستان 
به بارگاه منور رضوی مشرف شدند

آســتان: جمعی از بانوان فعال قرآني کشور پاکســتان به دعوت مرکز امور 
بین الملــل آســتان قدس رضوی و بــه منظور زیارت امام رضــا)ع( به حرم 
مطهر رضوی مشــرف شدند.این گروه که شامل 22 نفر از بانوان فعال قرآني 
پاکستانی بودند، صبح دیروز پس از بهره مندی از فیض زیارت امام مهربانی ها 
از گنجینه قرآن و نفایس، دارالقرآن کریم، کبوترانه و کتابخانه مرکزی آستان 

قدس رضوی بازدید کردند.
بهره مندی از برنامه آداب زیارت و حرم شناسی، شرکت در نماز جماعت و مراسم 
تبلیغی- مذهبی حرم مطهر رضوی از دیگر برنامه های بانوان فعال قرآنی کشور 

پاکستان در این آستان قدسی بود.
یادآوری می شــود؛ این گروه از زائران بارگاه ملکوتی علی بن  موسی الرضا)ع( 
به همت مرکز امور بین الملل آســتان قدس رضــوی در قالب کاروان زیارتی 
به حرم مطهر مشــرف شده اند و از خوان پربرکت حضرت ثامن االئمه)ع( نیز 

متنعم شدند.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
نهاد  بزرگ ترین  رضوی،  قدس  آستان 
موقوفاتی جهان اسالم، با توجه به بندهایی 
از سند چشم انداز خود یعنی »عالی ترین 
مرکز فرهنگی و تبلیغی در اشاعه سنت 
و سیرت حضرت امام رضا)ع( در جهان« 
و »فعال و مؤثر در فضای فرهنگی کشور، 
منطقه و جهان اسالم با اتکا به معارف قرآنی 
و سنت و سیره حضرت رسول اکرم)ص( و 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع(«، آموزش 
قرآن کریم را در حوزه ها و سطوح مختلف 

عهده دار شده است.
در ابتدای امر، این موضوع با تشکیل اداره 
آمــوزش علوم قرآن و حدیث که بعدها به 
اداره علوم قرآنی تغییر نام یافت، آغاز شد. 
در سال 1396 با تأسیس  مرکز قرآن کریم 
وابســته به سازمان فرهنگی آستان قدس 
رضوی، فعالیت های قرآنی آموزشی، تبلیغی 
و ترویجی این نهاد مقدس شامل برگزاری 
طــرح مهدالرضــا)ع( و نیــز کالس های 
روخوانــی، روان خوانی، تجویــد، صوت و 
لحن، حفظ، ترجمه، تفســیر و تدبر برای 
خردساالن، نوجوانان و بزرگساالن؛ اجرای 
برنامه های کرســی تــالوت رضوی، طرح 
احیا و ساماندهی جلســات آموزش قرآن 
کریم، طرح اهدای مصحــف و... در خارج 
از جغرافیای حرم مطهر رضوی تا گستره 
بین المللی به عهده این مرکز گذاشته شد. 
حاال پس از سال ها فعالیت، به نظر می رسد 
کالس های مهدالرضا)ع( بستری مناسب را 
برای تعلیم روخوانی قرآن کریم به سبک 
قصه و بازی بــرای نونهاالن مقطع پیش 
از دبستان در سراســر کشور پهناور ایران 
و جهان اســالم فراهم آورده اســت. این 
گزاره ای اســت که رئیس اداره آموزش و 
مطالعات قرآنی مرکز قرآن کریم آســتان 

قدس رضوی بر آن تأکید می کند. 
محمدرضا ساقی از کالس های مهدالرضا)ع( 
به عنــوان یک مدل آموزش یاد می کند و 
می گوید: این طرح از سال 1377 با حضور 
یکی از استادان آموزش قرآن کریم )استاد 
احمدرضا محسنی( که مبدع طرح هم بود 
در قالب دو کالس آزمایشــی توسط اداره 
علوم قرآنی آســتان قدس رضوی اجرایی 
شد و پس از احراز ثمربخشی و موفقیت آن 
با تشکیل دوره تربیت مربی در شهر مشهد 

و شهرستان های موقوفه دار توسعه یافت.
او ادامه می دهد: تا سال 1395 این کالس ها 
در شهر مشهد مقدس و 9 استان موقوفه دار 
آستان قدس رضوی برگزار می شد و از سال 
1396 که برگــزاری این کالس ها به  مرکز 
قرآن کریم واگذار شــد این طرح به تمامی 
استان های کشور )یعنی 31 استان( گسترش 
پیدا کرد.به گفته وی هم اکنون و در ســال 

تحصیلی 99-1398 بیست  و سومین دوره 
و بیســت  و یکمین سال برگزاری این طرح 

آموزشی در حال اجراست.

 روش قصه و بازی 
با هدف آموزش قرآن برای کودکان 

این مقام مســئول در زمینه طرح آموزش 
روخوانی قــرآن کریم ویژه کــودکان در 
کالس های مهدالرضــا)ع( اظهار می دارد: 
کالس های مهدالرضا)ع( آموزش روخوانی 
قــرآن کریم به نونهاالن پنج ســال تمام 
)مقطع پیش از دبستان( است که به سبک 
قصه و بازی برگزار می شــود. فراگیران در 
قالب چند داستان، ابتدا با حروف و صداها 
آشنا شده و سپس قادر به شناسایی و در 
نهایت خواندن آن ها می شوند و در ادامه، 
ترکیبــات و کلمه خوانی را فرا گرفته تا به 
توانایی روخوانی قرآن کریم با لحن عربی و 
رعایت نکاتی از تجوید مقدماتی می رسند.

ساقی تصریح می کند: در این طرح در کنار 
آموزش روخوانی قرآن کریم، امور تربیتی 
خردساالن بر اســاس آموزه های قرآنی و 
ســیره اهل بیت)ع( و مبانی روان شناسی 

کودک پایه گذاری می شود. 
رئیس ایــن اداره به این مــوارد به عنوان 
بخشی از آموزش به نونهاالن قرآنی اشاره 
می کند: حفظ آیات، ادعیه و احادیث تربیتی 
و کاربردی، حفظ گزیده ای از ســوره های 
کوتاه جزء ســی ام قرآن کریم، آشنایی با 
داستان های قرآنی و سیره معصومین)ع(، 
آشنایی با مناســبت های ملی و مذهبی، 
آشنایی با مفاهیم پایه پیش دبستانی مانند 
علــوم، ریاضی، هنر، قوانیــن اجتماعی و 

بهداشــت و آشنایی با مفاهیم دینی مانند 
نماز، نیایش، زیارت و... . 

وی تأکید می کند: شــخصیت اصلی هر 
فرد در ســنین کودکی و نوجوانی شکل 
می گیــرد، بنابراین نیاز اســت که در این 
مقطع ســنی، آموزش های دینی و قرآنی 
بــا رعایت اســتانداردهای الزم و در قالب 
زبان کودکانه ارائه شود. در روش آموزشی 
کالس های مهدالرضا )ع( با استفاده از زبان 
کودکانه و در قالب شیوه های غیرمستقیم، 
عملی، متنوع و جذاب از قبیل: داســتان، 
شعر، بازی، نقاشــی، کاردستی و... ضمن 
آمــوزش روخوانــی قرآن کریــم، زمینه 
آشــنایی، عالقه و انس کودکان با قرآن و 
انتقال مفاهیم و تعالیم دینی به آنان فراهم 

می شود.

 کالس های مهدالرضا)ع( 
احیای الگوی مكتب خانه های قدیم

رئیس اداره آموزش و مطالعات قرآنی مرکز 
قرآن کریم آستان قدس رضوی به برخی 
از ویژگی های آموزشی مهدالرضا)ع( اشاره 
می کنــد و می گوید: اســتفاده از ظرفیت 
مســاجد و احیای الگوی مکتب خانه های 
قدیم یکی از عوامل مؤثر در گرایش خانواده 
به این ســبک آموزشی است. او می گوید: 
بــه منظور ایجــاد زمینه انــس و ارتباط 
بلندمدت نونهاالن با قرآن و آشنایی ایشان 
با مساجد و مکان های مذهبی، کالس های 
مهدالرضا)ع( در مســاجد و مراکز قرآنی 
برگزار می شــود. با توجه به رضایت مندی 
خانواده هــا از طرح آموزشــی کالس های 
مهدالرضا)ع( در مشــهد و شهرستان ها، 

ارزیابی های میدانی انجام شــده در پایان 
دوره های تحصیلی و بازخورد مثبت تأثیر 
کیفی این شیوه آموزش در میزان یادگیری 
فراگیــران، بســیاری از نهادهــا و مراکز 

آموزشی از این روش الگوبرداری کرده اند.
او بــه ضرورت شــکل گیری نظام فکری 
کــودکان جامعــه اســالمی بر اســاس 
آموزه های دینی اســالم ناب محمدی هم 
اشــاره می کند و می گوید: رسیدن به این 
نظــام فکری هم هدف بلندی اســت که 
در این کالس ها دنبال می شــود. توانایی 
خواندن کلمات، ترکیبات و روخوانی قرآن 

کریم با رعایت برخی نکات 
دوره،  پایــان  در  تجویدی 
نهادینــه  کــردن فرهنگ 
قرآنــی در بیــن نونهاالن، 
ایجاد انس بــا قرآن کریم 
بــه گونه ای کــه با فطرت 
نونهــاالن قرآنی همخوانی 
داشــته  باشد، آشــنایی با 
حضــرات معصومیــن)ع( 
تقویت  اطهــار)ع(،  ائمه  و 
و  عاطفی  شناختی،  سطح 
رویکرد  با  مهارتی کودکان 
برای  اســالمی  ارزش های 
توانمندســازی آنان، ایجاد 
مهارت یادگیــری و انتقال 

غیرمستقیم مفاهیم اسالمی و نیز آشنایی 
با نام ها، نشــانه ها، ایــام اهلل، اعیاد و دیگر 
مناســبت های مذهبی و ملــی، از دیگر 
اهدافی اســت که رئیــس اداره آموزش و 
مطالعات قرآنی مرکز قرآن کریم آســتان 
قدس رضــوی بــه آن اشــاره می کند.

کالس های 
مهدالرضا)ع( 

بستری مناسب را 
برای تعلیم روخوانی 
قرآن کریم به سبک 

قصه و بازی برای 
نونهاالن مقطع 

پیش از دبستان در 
سراسر کشور پهناور 
ایران و جهان اسالم 

فراهم آورده است

بــــــــرش

بزرگ ترین شبکه آموزش روخوانی قرآن کریم در مقطع پیش دبستانی چگونه شکل گرفته است؟

 لطفاً طرحی اجرا شود که دعوت نامه های مهدالرضا j ؛ مدل قرآنی آموزش به نونهاالن  
مهمانســرای حرم مطهر بــه معلوالن هم 

برسد. 
09360006282

قدس: همــه زائران و مجاوران می توانند با 
استفاده از ســامانه نعیم رضوان دعوت نامه 

مهمانسرای حرم مطهر را دریافت کنند. 

 لطفاً همانند حرم مطهر، در نمازخانه های 
بین راهی آستان قدس هم پالستیک حمل 

کفش قرار دهید.
09150002417

 لطف کنید بــه امامان جماعت تذکری 
همراه با محبت بدهید که نماز را خیلی طول 
ندهند که مأمومین به ویژه سالخوردگان و 

اطفال خسته نشوند.
09100003750

 آیا پول انداختن داخل ضریح مطهر امام 
هشتم)ع( با توجه به معنویت فضای اطراف 
ضریح توجیهی دارد، زائــران باید به دفاتر 

نذورات راهنمایی شوند.
09150004313

 لطفاً ویژه برنامه های حلقه های معرفت 
برای خانواده ها و به ویــژه کودکان هم در 

حرم مطهر رضوی گسترش یابد.
09220009097

تهیه لوازم پزشکی از سوی 
خادمیاران رضوی برای بیمار 

ضایعه نخاعی
آســتان: خادمیاران کانون شمیم وحی 
آســتان قدس رضوی با همکاری خیران و 
نیکوکاران، بخشی از نیازهای پزشکی یک 
بیمار نخاعی را در کوی اوزینه شهر گرگان 

برطرف کردند.
به گزارش خبرنگار آســتان نیوز از گرگان؛ 
خادمیاران رضوی اســتان گلستان در پی 
اطالع از بیماری یکی از شــهروندان شهر 
گرگان که دچار ضایعه نخاعی شــده بود، 
اقدام به تهیه و خرید لوازم پزشــکی برای 
این بیمار کردند.خادمیاران رضوی گلستان 
با هزینه ای افزون بر 14 میلیون و 500 هزار 
ریال، برخی از اقالم ضروری این بیمار دچار 

ضایعه نخاعی را خریداری کردند.

میزبانی تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی از خانواده 

سیل زده اهوازی
آستان: بــه همت مؤسســه تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی، یک خانواده سیل زده 
اهوازی در سفری پنج روزه به شهر مشهد، 

به زیارت حرم منور رضوی مشرف شدند.
پس از وقوع ســیل در استان خوزستان و 
تخریــب اموال عمومی و زیرســاخت های 
شــهری، هم راســتا با دیگر نهادها، تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی هم حسب وظیفه 
ورود کرده و با انجام انواع اقدامات حمایتی، 
عمرانی و فرهنگی به کمک مردم سیل زده 
این استان شتافت.نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان خوزســتان با همراهی 
قرارگاه جهادی بقیه اهلل االعظم)عج( اقدام به 
ارزیابی خسارت ها و شناسایی خانواده های 
آسیب دیده از سیل کرد که از این بین، یک 
خانواده بی سرپرست از اهالی محله محروم 
»عین دو« از مناطق حاشــیه ای شهر اهواز 
توفیق حضور در مشــهدالرضا و تشرف به 

حرم امام رئوف)ع( را یافتند.
این خانواده پنج نفره شــامل مادر خانواده 
به همراه چهار فرزند دختر و پســر، حداقل 
امکانات معیشــتی خود را در جریان سیل 
فروردین ماه امســال از دســت دادند که با 
مساعدت تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
و نیز کمک های انساندوســتانه مردم برای 
بازســازی یک باب منزل مســکونی آن ها 
با بودجه30 میلیون تومــان اقدامات الزم 

صورت گرفت.
همچنیــن در برنامه ای از ســوی معاونت 
فرهنگی و ورزشــی این مؤسســه، سفری 
زیارتــی بــرای اعضــای این خانــواده در 
 نظــر گرفته شــد کــه پس از 10 ســال، 
به پابوســی بارگاه مطهــر حضرت رضا)ع( 
مشــرف و از یــک وعده غــذای متبرک 
حضرت نیز متنعم شــدند.گفتنی اســت، 
در مــدت پنج روز اقامت ایــن خانواده در 
مجموعه خوابگاهی مؤسســه تربیت بدنی 
آســتان قدس، از امکانات رفاهی و ورزشی 
مجموعــه از جمله مجموعه هــای آبی و 
سالن های ورزشی استفاده می کنند و صبح 
روز پنجشنبه، سوم بهمن ماه به شهر خود 

برمی گردند.

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 پیامكی صفحه آستان 

آســتان: معاون امور خادمیاران رضوی در استان کرمان 
از اجرای طرح »چهارشــنبه های رضــوی« همزمان با ایام 
فاطمیه با هدف ترویج فرهنگ و ســیره رضوی در مدارس 

این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار آستان نیوز، مرتضی اخضمی در گفت وگو 
با خبرنگار ما گفت: طرح خادمیاری رضوی با شعار »خدمت 
کریمانه« حرکتی است که در تمامی استان ها ایجاد شده و 
در حال حاضر به نماد رضوی در هر شــهر و استانی تبدیل 

شده است.
وی افزود: در راستای نمادســازی و ترویج فرهنگ و سیره 
رضوی همزمان با حرم مطهر، طرح چهارشــنبه های رضوی 
در مساجد و تکایای استان کرمان هر هفته پس از اقامه نماز 
مغرب و عشــا برگزار می شود که به همت کانون خادمیاران 
نوجــوان این طرح در مدارس اســتان نیــز همزمان با ایام 

فاطمیه آغاز شده است.  
اخضمــی ادامــه داد: این طرح در حــال حاضر در مدارس 
استان از مدرسه »سماء« وابســته به دانشگاه آزاد اسالمی 
آغاز شده است و همزمان با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، 

دانش آموزان زیارت امیــن اهلل را قرائت می کنند.معاون امور 
خادمیاران رضوی اســتان کرمان افزود: در راستای اهداف 
طرح چهارشنبه های رضوی خادمیاران نوجوان همچنین با 
حضور در مراکز درمانی و بیمارستان ها از بیماران عیادت و 
دلجویی کرده و بیماران نیز با بوسیدن پرچم متبرک رضوی 

از فضای معنوی ایجاد شده استفاده مي کنند.

 جریان سازی فرهنگ رضوی در کرمان
وی با اشــاره به جشــنواره »خدمت« گفت: طرح خدمت 
نیابتی در کانون رســانه اجرا و به عنوان الگو در جشــنواره 

خدمت ارائه که مورد استقبال نیز واقع شد.
اخضمی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 13 هزار نفر در 
سامانه خادمیاران رضوی نام نویسی  کردند که اقدامات الزم 
در ارتباط با 8 هزار نفر از این افراد انجام شــده است، گفت: 
از سال گذشــته تاکنون برای 4هزار نفر کالس آموزشی در 
سراسر استان برگزار شده است و تالش داریم بتوانیم در 25 
عرصه خدمتی با توجه به ظرفیتی که در استان وجود دارد 

جریان رضوی در کرمان ایجاد کنیم.

معاون امور خادمیاران رضوی اســتان کرمان با اشــاره به 
فعالیت کانون خانواده از اجرای موفق طرح هم سایه و اعزام 
کاروان زوجین جوان به مشــهد مقدس خبر داد و گفت: در 
این طرح، موضوع خانواده و ازدواج در موضوع های ترویج و 
تسهیل ازدواج، تشکیل خانواده صحیح، تحکیم خانواده در 
نظر گرفته شــده و محتوایی تهیــه و کالس هایی برای این 

موضوع برگزار شده است.

طرح »چهارشنبه های رضوی« در مدارس استان کرمان اجرا می شود
با هدف ترویج فرهنگ و سیره رضوی

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

  چهارشنبه 2 بهمن 1398 26 جمادی االول 1441 22 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9167 

آغاز نیازسنجی فرهنگی مناطق موقوفه دار آستان قدس رضوی 

قدس: مدیر امور فرهنگی خدام و کارکنان آستان قدس رضوی 
گفت: نیازسنجی فرهنگی مناطق موقوفه دار آستان قدس رضوی 

با هدف برنامه ریزی هدفمند و هوشمندانه فرهنگی آغاز شد.

حجت االسالم عماد دخانی، مدیر امور فرهنگی خدام و کارکنان 
آستان قدس رضوی گفت: نیازسنجی فرهنگی مناطق موقوفه دار 
آستان قدس رضوی با هدف برنامه ریزی هدفمند و هوشمندانه 
فرهنگی آغاز شــده و در گام نخست استان خراسان رضوی در 

حال بررسی است.
وی افزود: به  منظور ارزیابی و نیازسنجی اطالعات فرهنگی در 
هفت محور مناطق موقوفه دار به  صورت میدانی بررسی خواهند 
شد. در این ارزیابی ها نمایندگانی از معاونت امالک آستان قدس 
رضوی و دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی حضور خواهند 

داشت.
دخانی خاطرنشان کرد: بر اساس اطالعات جمع آوری  شده و 
بررسی کارشناسان اقدامات فرهنگی آینده پیش بینی خواهد 

شد.

مدیــر امور فرهنگی خدام و کارکنان آســتان قدس رضوی 
بیان کرد: محور اول نیازســنجی اطالعات فرهنگی مناطق 
موقوفه دار آســتان قدس رضوی شامل شــهرهای فیروزه، 
نیشابور، نقاب، خوشاب و جغتای، محور دوم شامل شهرهای 
قوچان و چناران، محور سوم شامل شهرهای تربت حیدریه، 
زاوه، رشــتخوار و خواف، محور چهارم شــامل شــهرهای 
سفیدســنگ، فریمان، فرهادگرد، احمدآبــاد، محور پنجم 
شــامل شــهرهای نصرآباد تربت جام و تایباد، محور ششم 
شامل شــهرهای کاشمر، بردســکن، مه والت و خلیل آباد و 

محور هفتم مشهد مقدس خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: پس از بررســی محورهای ذکر شده 
بسته برنامه های فرهنگی پیشــنهادی ارائه و اقدامات الزم 

انجام خواهد شد.

خبر
مدیر امور فرهنگی خدام و کارکنان آستان قدس رضوی خبر داد  

تولید بچه ماهی قزل آال در کشت  و صنعت اسفراین
آســتان: مدیر عامل کشت و صنعت 
اسفراین زیرمجموعه سازمان اقتصادی 
رضوی از تولید بچه ماهی قزل آال برای 
نخستین بار توسط این مجموعه خبر 
داد.حمید برکی گفت: کشت و صنعت 
اسفراین چندین سال است که در زمینه 
پرورش ماهی قزل آال فعالیت می کند اما 

این بار تولید بچه ماهی را در دستور کار خود قرار داده است.وی ادامه داد: پس از 
ایجاد واحد تولید بچه ماهی در سال گذشته، اقدامات مربوط به واردات تخم چشم 

زده ماهی و مراحل دریافت مجوزهای مربوطه انجام شد.
مدیر عامل کشت و صنعت اسفراین درباره نحوه فرآوری تخم چشم زده تا تبدیل 
آن به بچه ماهی تصریح کرد: تخم چشــم زده  )به دلیل مشهود بودن دو چشم 
ماهی در تخم به این اسم معروف است( در دستگاه انکوباتور قرار می گیرد و پس 
از گذشــت هشت روز، در شرایط نگهداری در دمای 13 تا 14 درجه سانتیگراد ، 

بچه ماهی ها از تخم خارج می شوند.
وی ادامه داد: پس از جذب کیســه زرده تخم چشــم زده و غذا خور شــدن بچه 

ماهی ها، اکنون به چهار استخر هشت ضلعی به قطر 6/5 متر منتقل شده اند.
برکی با اشاره به ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون بچه ماهی توسط کشت و صنعت 
اســفراین خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 150 هزار بچه ماهی تولید شده است.
وی اضافه کرد: این بچه ماهی ها از نوع قزل آال رنگین کمان نژاد فرانسوی هستند.

برکــی درباره رویکرد این مجموعه از تولید بچه ماهی گفت: تولید بچه ماهی با 
هدف تأمین نیاز واحد پروار شرکت و توسعه آن همچنین فروش بچه ماهی به 
سایر واحد های پرواری استان خراسان شمالی که قبالً بچه ماهی مورد نیاز آن ها 

از خارج استان تأمین می شده، صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این امر همچنین به منظور تبدیل کردن تهدید شوری آب به فرصت 

مورد اقدام قرار گرفته است.
مدیر عامل کشت و صنعت اسفراین با اشاره به نحوه و گستره فروش بچه ماهی های 
تولیدی در این مجموعه بیان کرد: بچه ماهی تولید شده به میزان الزم به واحدهای 
پروار و پرورش ماهی قزل آال منتقل می شوند و مابقی در سطح استان خراسان شمالی 

و همچنین سایر استان ها قابل فروش خواهد بود.

رونق تولید



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

روزنامـه صبـح ایـران

حاج قاسم، خود واقعی هر ایرانی  فراتر از مرزها بود  شبستان: »محمدحسین صفار هرندی« در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما به تحلیل شخصیت و ویژگی های سردار شهید قاسم سلیمانی پرداخت 
و گفت: در تحلیل شخصیت این شهید از نگاه دیگران به وی استفاده می کنم. در مراسم تشییع سپهبد شهید قاسم سلیمانی؛ ذهنیات، عالیق و تفکرات مختلف رنگ باخته بود و حاج قاسم، خود واقعی هر ایرانی و 

هر مسلمان انقالبی در فراتر از مرزها بود.

 استکبارستیزی از سطح نظامی
به سطح سبک زندگی عبور کرده است

اندیشــه: عطااهلل بیگدلی، استاد حقوق 
دانشگاه امام صادق)ع( و پژوهشگر حوزه 
تمدن اسالمی و غرب شناسی در گفت وگو 
با ایکنا و در پاســخ به این پرسش که چه 
زمان می توان شــعار »مرگ بر آمریکا« را 
در زندگی روزمره به شــکل عملی نشان 
داد، گفت: شــعار »مرگ بــر آمریکا« در 
طول ســالیان گذشته سطوحی داشته اســت، انقالب اسالمی فعالً در مرحله ای از 
تمدن ســازی و تاریخ خودش است که بیشتر سطح نظامی و سیاسی را دربرگرفته، 
یعنی نفی استعمار مستقیم آمریکا در حوزه نظامی و جلوگیری از دخالت مستقیم 
آمریکا در نظام سیاسی. هنوز به مرحله ای که آمریکا را در حوزه های دیگر نفی کنیم 
نرســیده ایم. باید آرام آرام به الیه های عمیق تر نفی نظام سلطه یعنی حوزه سبک 
زندگی برسیم. حوزه سبک زندگی چند الیه دارد. الیه اول این است که با نظام های 
اجتماعی مثل بانک، بورس و... و ابزار فناوری مثل اتومبیل، تلفن همراه و... که شکل 
غربی دارند، مواجهه جدیدی داشــته باشیم تا در ساخت حوزه های تمدنی مستقل 
شویم و مواردی مثل مد، لباس، معماری و همه چیزهایی را که ابزار سبک زندگی را 
تشکیل می دهد، سر و سامان دهیم. همچنین سعی کنیم مواردی را که با فرهنگ 

ایرانی و اسالمی در تعارض است حذف کنیم.
اســتاد دانشــگاه امام صادق)ع( افزود: در چند دهه آینده، استکبارستیزی از الیه 
سیاســی و نظامی، آرام آرام به سمت الیه اول ســبک زندگی و حوزه های تمدنی 
حرکت خواهد کرد. امید دارم که اگر روحیه انقالبی و تمدن ســازی در مردم ادامه 
داشــته باشد، پس از چند دهه تالش وارد سطح جدیدی از تعارض شویم که دیگر 
مثل غربی ها زندگی نکنیم، بلکه برای خود صورتی از فناوری، معماری، شهرسازی، 
طب، لباس و... را بدست آوریم و تشابه با زندگی غربی را کمتر کنیم. به نظرم در ۸۰ 
تا ۹۰ سال آینده می توانیم این هدف را محقق کنیم و شعارهای »مرگ بر آمریکا« و 

»مرگ بر استکبار« را تحقق عینی بخشیم.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران می تواند به استقالل در صورت و »ماده« دست پیدا 
کند، گفت: رهبر معظم انقالب چندی پیش تأکید کردند که ان شــاءاهلل در ماده و 
معنا استکبار را شکست خواهیم داد، شاید این سؤال پیش بیاید که اگر برای تحقق 
پیــروزی در »ماده« به چند دهه آینده زمان نیاز داریم، پس چه زمانی پیروزی در 
»معنا« حاصل می شود؟ باید بگویم مردم ایران در دوره پیروزی انقالب اسالمی نسبت 
جدیدی با جهان پیدا کردند و تحول معنایی از همان زمان آغاز شد. مطالعه تاریخ 
تمدن ها و تحوالت اجتماعی نشــان می دهد این معنا در اوایل انقالب ها نزد مردم 
حاضر است، اتفاقاً به شکل واضح تر و خالص تری هم نزد مردم حاضر است، این معنا 
پس از مثالً ۵۰ یا ۱۰۰ سال، آرام آرام به تفصیل می رسد و نسبتی که یک ملت با 
هستی پیدا کرده، به طور کامل فهم می شود و براساس آن کتاب نوشته می شود، نظام 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساخته می شود و همزمان با اینکه در حوزه ابزار، سبک 

زندگی و تمدنی پیشرفت حاصل می شود، معنا هم تجلی و تبلور بیشتری می یابد.
بیگدلی یــادآوری کرد: معنا یعنی ارزش های بنیادی که انســان برای حیات خود 
انتخاب کرده است، معنایی که انقالب اسالمی برای حیات انسان ها پدید آورد مواردی 
همچون اندیشه توحیدی، زندگی براساس قرب به خداوند، نپذیرفتن ظلم و استکبار 
و... را دربر می گیــرد. این معنا در اوایل انقالب شــکل گرفت و بروز و ظهور اجمالی 
داشت، چرا که اگر شکل نمی گرفت، اساساً پیروزی انقالب و بعد دفاع مقدس ممکن 
نمی شد. پس انسان جدید ظهور کرد و به لطف خداوند از دل تاریخ سر برآورد، اما 
بروز و ظهور تفصیلی آن زمانبر اســت، زیرا تحــوالت ابتدا وارد الیه نظامی و نظام 

سیاسی  می شود و سپس خود را در سبک زندگی نشان می دهد. 
اســتاد دانشگاه امام صادق)ع( در پایان گفت: مؤمنان از شکست نیز لذت می برند و 
هر اتفاقی بیفتد، آن ها خشــنود هستند، بنابراین دارا یا ندار بودن، در ایمان و ثبات 
قدمشان تأثیری ندارد، اما عموم مردم که ما باشیم و به آن مراتب نرسیده ایم حتماً 
باید پیروزی عینی را ببینیم تا در قلب فرد فرد ما لذت مقاومت و استکبارســتیزی 
درک شود. اگر کارآمدِی مقابله با استکبار و آمریکا و نتایج مثبت آن، یعنی امنیِت 
بیشتر، اقتصاِد بهتر و... در زندگی افراد لمس شود، حتماً در مسیر مبارزه با استکبار 

ثبات قدم بیشتری پیدا می کنند و لذت آن را هم می چشند.

 اندیشــه/ فاطمی نژاد  مبحث یوم اهلل 
باوجــود اهمیــت ذاتــی اش در مدیریت 
فضــای اجتماعی و نقــش آن در فرهنگ 
عمومی، کمتر به صورت مستقل موردتوجه 
اندیشــمندان اســالمی قرار گرفته است. 
دکتر جمال یزدانی، دانش آموخته فرهنگ و 
ارتباطات کسی است که قواعد 
مبنایی و کارکردهای اجتماعی 
بحث یوم اهلل را مــورد مداقه 
قرار داده اســت. دکتر یزدانی 
دال مرکزی ایام اهلل در گفتمان 
را  امام خمینــی)ره(  حضرت 
تاریخ می داند و در بیان نسبت 
میان تاریخ و ایام اهلل می گوید: 
از نظــر حضرت امــام، دال 
مرکزی ایام اهلل، تاریخ اســت، 
چراکه قــرآن کریم به عنوان 
منبع این گفتمان در ادبیات 
دینی، خود نیز از همین ابزار 
برای تذکر به ایام اهلل استفاده 
کرده اســت. به همین دلیل 
امام تأکید زیــادی بر روایت 
تاریخی از ایــام اهلل نهضت و 
انقالب اسالمی می نمایند؛ به 
نحوی که این امر را وظیفه ای 
دینی و ملی می دانند که باید 
هر نســلی نســبت به نسل 
آینــده اش آن را انجام دهد. 
یزدانــی زنده نگه داشــتن و 
ایام را وظیفه  پاسداشت این 
ملی می داند و تصریح می کند: وظیفه ملی 
روایت تاریخ ایام اهلل و به خصوص با تأکید بر 
روایت های توده مردم از آن، باید همه جانبه و 
جامع صورت گیرد تا بتوان به درستی فرایند 
تذکر را محقق نمود. به همین دلیل امام در 
نامه به سیدحمید روحانی معتقدند روایت 
تاریخ نه قهرمان محور، بلکه توده محور باید 
اتفاق بیفتد و همین روایت هم باید مستند 
و متکی به صوت و تصویر باشــد. حضرت 
امــام)ره( درباره ایــام اهلل در ۱۵ خرداد 6۰ 

می فرمایند: »بر ملت شریف ماست که این 
ایام اهلل را که هدیه هایی از عالم غیب ربوبی 
است با جان و دل حفظ و با چنگ و دندان 
نگهداری کنند؛ و با شعار و شعور بر مخالفان 
مکتب و خدمتگزاران به شــیاطین بزرگ و 
کوچک بتازند و صف های خود را فشرده تر 
و دل های خود را مطمئن تر، با قدم اســتوار 
و تصمیم آهنین، بر مشکالت و توطئه های 
غرب و شــرق غلبه کنند، و مجهز به جهاز 

ایمان به خدا شوند در مقابله با مشکالت«.

 قاعده اول: »ذکر« و »نسیان« 
یزدانی در بیان قواعــد گفتمانی ایام اهلل از 
چهار قاعده یاد می کند و در تشــریح قاعده 
اول از دوگانه »نســیان« و »ذکر« سخن به 
میان می آورد: انسان فراموشکار است. بارها 
در قرآن کریم انسان در موضوعات مختلف 
دچــار فراموشــی و غفلت می شــود. ما با 
آدم هایی طرف هســتیم که آن قدر درگیر 
وضع موجود و مادی شــان می شــوند که 
فراموش می کنند کیستند و از کجا آمده اند. 
به واسطه ویژگی فراموشکاری انسان است 
که نیاز به یادآوری مستمر ضروری می شود. 
حجم عظیــم و متنوع ابزارها و نرم افزارهای 
یــادآور در دوره مدرن هم این معنا را تأیید 
می کنند. در ادبیات دینی، کل کارکرد دین 
و ارکان آن یعنــی قرآن، پیامبران و نماز در 
کارکرد ذکر خالصه می شود: نحن نزلناالذکر، 

َو ما أَْرَسلْنا ِمْن َقْبلَِک إاَِلّ رِجااًل نُوِحي إِلَْیِهْم 
ْکِر إِْن ُکْنُتْم ال تَْعلَُموَن، إِنَ   َفْســَئُلوا أَْهَل الِذّ
الََه تَْنَهی  َعنِ  الَْفْحَشــاءِ َو الُْمْنَکِر َو لَِذْکُر  الصَّ
اهلَلِ  أَْکَبُر. موضوعات مختلف برای اینکه به یاد 
بیایند و در یاد بمانند باید دارای ویژگی های 
خاصی باشند وگرنه کم کم به بوته فراموشی 

سپرده می شوند. 

 قاعده دوم: »اعجاب«
وی قواعد دیگــر این گفتمان را ذیل قاعده 
اول تعریــف می کند و در بیان »اعجاب« به 
عنوان دومین قاعده گفتمانی اضافه می کند: 
نخستین ویژگی برای یادآوری انسان، اعجاب 
است. انسان موجود بسیارضعیفی است، به 
همین دلیل در برابر عظمت و ابهت کرنش 
می کند و سر تعظیم فرود می آورد. مثالً در 
قصه قارون، قوم بنی اسرائیل در برابر حجم 
ثروت او دچار همین حالت می شوند: »َفَخَرَج 
َِّذیَن یُِریُدوَن الَْحَیاَه  َعلَی َقْوِمِه فِي زِیَنِتِه َقاَل ال
َُّه لَُذو  نَیا یَا لَْیَت لََنا ِمْثَل َما أُوتَِي َقاُروُن إِن الدُّ
َحــظٍّ َعِظیٍم«. یا در جــای دیگری خداوند 
به مؤمنان ســفارش می کند: »َوالَ تُْعِجْبَک 
أَْمَوالُُهــْم َوأَْوالَُدُهْم« امــوال و فرزندان کفار 
شما را به کرنش وادار نکند. البته خداوند از 
همین ویژگی انسان نهایت بهره را برده است 
و در برابر چشمان مخلوقش چیزهای بزرگ 
و اعجاب انگیزی را قرار داده است. مثالً خود 
معجزه پیامبران برای بشر مبتنی بر همین 

کارکرد بوده است. یکی از ارزش های خبری 
در حوزه رســانه نیز اعجاب است. هرچقدر 
سوژه خبری بزرگ و تعجب برانگیزتر باشد 

بیشتر مورد توجه مخاطب قرار می گیرد.

 قاعده سوم: »تکرار« 
ســومین قاعده گفتمانی ایــام اهلل »تکرار« 
است که دکتر یزدانی در این باره می گوید: 
تکرار برای انســان نظم را به بــار می آورد. 
گرچه انســان از امر تکراری بیزار است اما 
زندگی اش با تکرار نیز سامان می یابد و از آن 
راه فراری نیســت. تکرار کردن، عادت به بار 
می آورد و عادت، به انسان قدرت برنامه ریزی 
و بازخوانی می دهد. عادت وابستگی و انس 
می آورد، به هرصورت یکی از روش های رشد 
انســان، عادت پذیر بودن آن است. یکی از 
ویژگی های مهم مناسک دینی اتکای آن به 
تکرار اســت. مثالً نماز که کارکرد آن ذکر و 

تذکر است، روزانه پنج بار تکرار می شود.

 قاعده چهارم: »مناسکی بودن« 
این پژوهشگر حوزه فرهنگ در پایان تصریح 
می کند: »مناسکی بودن« چهارمین قاعده 
گفتمانی ایام اهلل اســت که ســبب می شود 
تجربه فــردی و جمعی برای انســان رقم 
بخورد و فرهنگ و جامعه از سوی یک جمع 
خاص بازتولید شــود: یک فرد در مناسک 
نمازجماعت که در مسجد برقرار است، هم 
با دیگران مرتبط می شــود و هم به صورت 
فردی تجربه کســب می کند. فرهنگ یک 
جامعه تا وقتی زنده است که قدرت ساخت، 
بازسازی و تعالی مناســک را برای اعضای 
خود داراســت. مناســک به اعضای جامعه 
نظم و قاعده رفتــاری معنابخش می دهد؛ 
مثالً مناسک دهه محرم. البته الزاماً همه این 
مناســک عقالنی و مبتنی بر شرع نیستند. 
برخی وارداتی، برخی خرافی، برخی جعلی 
و... هســتند. اما در هرصورت باید مناسک 
اجتماعی متناســب با نیازهــای مخاطب 

به روزرسانی شوند.

گفت و گو با دکتر جمال یزدانی درباره قواعد گفتمانی »ایام اهلل« 

»ایام اهلل« یک روایت تاریخی توده محور است  نسبت گفتمان 
یوم اهلل و انقالب اسالمی

توجــه به کلیدواژه »یوم اهلل« به صورت مکرر 
پس از انقالب اسالمی از سوی حضرت امام)ره( 
نشان دهنده توجه ایشان به این مقوله است. 
یک اجتهاد و ابتکار جدید در کالم اســالمی 
نیز تلقی می شــود که به لحــاظ نظری ابعاد 
جامعه شناختی، روان شناختی و... و به لحاظ 
عملی آثار جدی در حوزه مدیریت اجتماعی و 
فرهنگی دارد. در طول مدت ۱۰ ساله رهبری 
امام)ره( بر جمهوری اسالمی، چندین بار ایشان 

ادبیات یوم اهلل را به کار برده اند.
نخســتین باری که امام این مفهــوم را وارد 
ادبیــات انقالب اســالمی نمودنــد در اولین 
سالگرد ۱۷ شهریور ســال ۱۳۵۷ در مدرسه 
فیضیه قم و در میــان مردم بود. هفت ماه از 
پیروزی انقالب مردم گذشته است. جمهوری 
اســالمی به عنوان نظام منتخب حاکم شده 
و قانون اساســی در حال تدوین اســت. امام 
در افقی دیگر به مســائل اجتماعی می نگرد. 
او با قصه موســی و مأموریت محوری اش در 
مقابله با طاغوت آغاز می کند: »در قرآن کریم 
می  فرماید که ما موسی را فرستادیم به سوی 
ُلَماِت إِلَی  قومش: »أَْن أَْخــِرْج َقْوَمَک ِمَن الظُّ
ْرُهْم بِأَیَّامِ اهلل ِ« خداوند تبارک و تعالی  النُّورِ َو َذکِّ
دو مأموریت به حضرت موسی می دهد: یکی 
اینکه مردم را از ظلمــات به نور خارج کن و 
یک مأموریت دیگر اینکه این ها را متذکر کن 

به ایام خدا«.
پــس از آن امام)ره( دربــاره وظیفه پیامبران 
در خــارج کردن امت ها از تاریکی به ســوی 
نور توضیح می دهنــد. امام معتقدند مصداق 
مولدین تاریکی در جهان، طواغیت )قدرت های 
سرکش و مستکبر مانند فرعون( هستند. پس 
از این تحلیل امام به دومین مأموریت حضرت 
موسی که یادآوری ایام اهلل است اشاره می کنند. 
در واقع ایام اهلل ابزاری برای پیامبران است که 
قلب مردم را نورانی و با تاریکی ها و ظلمت ها 
مقابله نمایند. شــاید تعبیر یادآوری حافظه 
تاریخی ملت در روزهای خاص تعبیر دیگری 
از ایام اهلل باشــد. در ادامه امام)ره( به روزهای 
خدایی در صدراسالم و انقالب پیامبر)ص( در 
جامعه جاهلی اشــاره و علت خاص »یوم اهلل« 

قرارگرفتن آن را بیان می کنند. 

امام در نامه 
به سیدحمید 
روحانی می گوید 
روایت تاریخ نه 
قهرمان محور، بلکه 
توده محور باید 
اتفاق بیفتد. وظیفه 
ملی روایت تاریخ 
ایام اهلل با تأکید بر 
روایت های توده 
مردم از آن باید 
همه جانبه و جامع 
صورت بگیرد

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r   چهارشنبه 2 بهمن 1398 26 جمادی االول 1441 22 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9167 

 دکتر جمال یزدانی

یادداشت

گزارش
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آگهی مناقصه نوبت دوم
با توجه به مصوبه مورخه 1398/10/18 شورای اسالمی شهر سنگان ، این شهرداری 
در نظر دارد نس��بت به خرید تاسیس��ات شن ش��ویی  و تولیدقطعات بتن پرسی  و 
راه اندازی آن در شهر سنگان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا ازشركتها 
و كارگاه ه��ای تولی��د كننده معتبرقطعات فوق الذكر دعوت می ش��ود جهت ش��ركت 
در مناقصه ضمن ارس��ال مشخصات فنی  دس��تگاه های مورد نظر،  رزومه و سابقه 
كارمفید ،آخرین قیمت پیشنهادی خود را نیز در پاكت دربسته قرار داده و به امور 
مالی شهرداری سنگان تحویل نمایند.آخرین مهلت ارائه از تاریخ انتشار آگهی یک 
هفته كاری خواهد بود. جهت دریافت اطالعات بیشتر تلفن شماره 05154123799 
امور مالی اعالم میگردد. ضمنا بازگش��ایی پاكات دریافت شده مورخه 1398/11/10 

خواهد بود و هزینه دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
   جاللی سنگانی سرپرست شهرداری سنگان

آگهی مناقصه عمومی  خرید تجهیزات
 بی سیم دستی وخودرویی 

آس��تان قدس رضوی در نظر دارد جهت خرید تجهیزات بی س��یم دس��تی و 
خودرویی از طریق مناقصه عمومی از شركت ها یا فروشندگان واجد شرایط 

اقدام نماید.
 جهت مشاهده متن كامل آگهی و شرایط مناقصه به نشانی:

 http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و حداكثر تا ساعت 30 :12 مورخ 
1398/11/10  نس��بت به تحویل پاكت پیش��نهاد قیمت به دبیرخانه معاونت 
پش��تیبانی آس��تان قدس رضوی اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در 

روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره تماس 05138795555 و 32001053-051 و 05132001113
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برگ س��بز خودروی  ال نود مدل 1391 رنگ س��فید 
به شماره انتظامی 474ه�95 ایران 12 شماره موتور 
NAAL� 100014067 و ش��ماره شاس��یRD175225

SRALDCA098301 به مالکیت مهدی غالمی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مف
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ب��رگ س��بز و س��ند كمپانی خ��ودروی س��وناتا مدل 
2007 رنگ س��فید به شماره انتظامی 197ج17 ایران 
26 ش��ماره موتور G4KC7583377 و ش��ماره شاسی 
KMHET41CP7A384109 به مالکیت نعیمه توكلی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانش�گاه یزد در نظر دارد نسبت به خرید 51 دستگاه كولر گازی سرد وگرم با توجه به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 
را ب��ه اس��تناد مجوز ش��ماره 98/85/32501مورخ 98/10/2از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دول��ت setadiran.ir   از                 

تامین كنندگان دارای صالحیت اقدام نماید .
1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/11/02 لغایت98/11/10 می باشد 

2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/11/19 تا آخروقت اداری روزدوشنبه  مورخ 98/11/21 دبیرخانه محرمانه حراست 
دانشگاه واقع در پردیس اصلی )ساختمان آمفی تئاتر ( می باشد.

3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 08:30 روز چهار  شنبه  مورخ 98/11/23 با حضور اعضای كمیسیون معامالت انجام خواهد شد. 
4- متقاضیان عالوه براینکه فرآیند مناقصه را در س��امانه س��تاد تکمیل می نمایند بایس��تی مدارک درخواس��تی مندرج در ش��رایط عمومی 

مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 
5- میزان سپرده شركت  مناقصه مبلغ 193/148/000ریال می باشد .

6- تمامی اطالعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعالم عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضی��ان عالقه مند به ش��ركت در مناقصه میبایس��ت جهت ثبت نام و دریاف��ت گواهی الکترونیکی )توكن( به ش��ماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند . 
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.
12- درصورت اطالعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای 

دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 
 امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد  

نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : شركت گاز اس�تان خراسان جنوبی )س��هامی خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص( -                
ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- اتاق 121- امور قراردادها- كدپستی : 9719866838   

تلفن :  32392000-056 ، نمابر قراردادها :  056-32400523
 موض��وع تجدی��د مناقص��ه : پروژه احداث س��اختمان عملیاتی ش��هر اس��المیه ب��ه روش س��رجمع از طریق س��امانه ت��داركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس                                                 

)www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000063(
ن��وع و مبل��غ تضمی��ن ش��ركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعالم ش��ده در آیی��ن نامه تضمین برای معام��الت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 

1394/09/22- مبلغ تضمین 600.000.000 ریال )ششصد میلیون ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذكور بایستی به 

امور قراردادهای شركت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع داخلی - طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی 

شرایط متقاضیان : * دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه
* ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی

* داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط
* ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزیابی كیفی 

نکته 1: ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .
 برنامه زمانی مناقصه : * مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی : از تاریخ 98/11/02 لغایت ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 98/11/07 

* آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی كیفی  : ساعت 19:00روز دوشنبه مورخ 98/11/21   
* اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  98/11/27 

* مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 98/11/27 لغایت ساعت 15:00روز چهار شنبه مورخ 98/11/30 
* آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت 13:30 یکشنبه مورخ 98/12/11  

* زمان و مکان بازگشایی پاكات : ساعت 14:00روز یکشنبه مورخ 98/12/11  - سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
با توجه به اینکه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د لذا الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 
الزم به ذكر است اسناد از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه 
و ارزیابی كیفی ، بایس��تی اس��ناد را تا آخرین مهلت ذكر ش��ده در آگهی از طریق س��امانه س��تاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شده در ارزیابی 
كیفی می بایس��ت اس��ناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تداركات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل 

دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد . 

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد .
روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی  
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آگهی فراخوان  تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی ) نوبت اول (
)تجدید مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره  1398.6641(

شماره فراخوانموضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شركت  
در مناقصه به ریال

رتبه و رشته مورد 
نیاز

 محل تأمین
اعتبار

نوع تضمین شركت در مناقصه

حصاركشی رینگ دوم اطراف 
تصفیه خانه آب سد دوستی

2098005129000026
 12
ماه

5 ابنیه10/779/194/264539/000/000
طرحهای 

عمرانی

1.واریز نقدی به حساب جاری شماره 
2175201797007 بانكی ملی شعبه 

مركزی مشهد     2. ضمانتنامه بانكی
3.اوراق مشاركت  

1-مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی كیفی ازتاریخ 98/11/1 لغایت 98/11/6 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2-خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی كیفی در سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( :  مورخ 98/11/20
3-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شركت آبفا مشهد ، تلفن : 37008124 . 
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آب نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم . 

» آگهی تجدید مناقصه عمومی با ارزیابی كیفی«
ش�ركت آب و فاضالب مش�هد در نظ��ر دارد فراخ��وان ارزیاب��ی كیفی 
جه��ت برگزاری مناقصه عمومی مش��روح ذیل را از طریق س��امانه تداركات 
الکترونیک��ی دولت برگزار نماید، كلیه مراحل برگزاری فراخ��وان ارزیابی كیفی از دریافت و 
تحویل اسناد استعالم ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق 

درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد 
شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور 
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار در 
س��امانه 98/11/1 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

كیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد
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روزنامـه صبـح ایـران

 قبرستان به مثابه یک مدرسه است  اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در دیدار جمعی از استادان دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: دین، آداب زیارت کردن را به ما آموزش داده است؛ در فرهنگ دین قبرستان 
به مثابه یک مدرسه است؛ در زیارت قبور، ائمه به ما فرمودند این زیارت نامه را بخوانید: »یا اَْهَل الِالـهَ ِاالَّاهللُ، ِبَحقِّ الِالـهَ ِاالَّاهللُ، َکْیَف َوَجْدتُْم َقْوَل الِالـهَ ِاالَّاهللُ«؛ شما را قسم می دهیم به ما بگویید آنجا چه خبر است؟! 

معلوم می شود غیر از این حوزه ها و مدارس دنیوی، مدرسه دیگری هم هست که می توان معارف عمیق را از آنجا آموخت و این راه بر اساس ظرفیت هر کسی برای همه باز است.

 هفتمین نشست استادان منتخب 
علوم انسانی - اسالمی در مشهد برگزار می شود

معارف: هفتمین نشســت استادان منتخب علوم انســانی- اسالمی با موضوع 
»مطالعات نظری تمدن نوین اســالمی« در مشهد برگزار می شود. این نشست 
با حضور دکتر موسی نجفی؛ استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
حجت االسالم دکتر محسن الویری؛ استاد دانشگاه باقرالعلوم )ع(، دکتر محمدرضا 
بهمنی خدنگ؛ اســتاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و رئیس مرکز فناوری 
اطالعات و رســانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حجت االسالم 
دکتر احمد رهدار؛ رئیس مؤسسه فتوح اندیشه، دکتر محمدهادی همایون؛ استاد 
دانشگاه امام صادق)ع(، حجت االسالم دکتر حبیب اهلل بابایی؛ استاد پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی، حجت االسالم دکتر مهدی ابوطالبی؛ استاد مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی)ره(، دکتر حاکم قاسمی؛ رئیس پژوهشکده آینده پژوهی 
دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( و... پنجشنبه سوم بهمن ماه از ساعت 8 تا 
21 در بنیاد پژوهش های اســالمی آســتان قدس رضوی در مشهد مقدس برپا 
خواهد شــد و در آن چند مقاله ارائه می شود و مورد نقد و بررسی حاضران قرار 
می گیرد. همچنین محصول برگزاری این نشست ها در قالب گفت وگوها و متن 
مقاله های ارائه شده در نشست به چاپ می رسند.گفتنی است؛ نخستین نشست 
از این سلســله جلسات درباره »ماهیت روش شناسی و علم دینی«، نشست دوم 
با موضوع »اقتصاد اسالمی با تأکید بر مالی و بانکداری اسالمی«، نشست سوم با 
موضوع »فلسفه اسالمی و علوم انسانی اسالمی«، نشست چهارم »روان شناسی 
اسالمی«، نشست پنجم »علوم سیاسی اسالمی با تأکید بر دولت سازی اسالمی« 
و نشست ششم با موضوع »جامعه شناسی اسالمی با تأکید بر الگوی مواجهه دینی 

با آسیب های اجتماعی« پیش از این برگزار شده است. 

پنجاهمین جلد »تفسیر تسنیم« منتشر شد
اســراء: پنجاهمین جلد تفسیر تســنیم اثر آیت اهلل جوادی آملی، با همکاری 
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین المللی نشر اسرا منتشر شد. این جلد 
از تفسیر تسنیم، تفسیر آیات 73 الی 111 سوره مبارکه اسراء را شامل می شود.

کتاب »مدینه النبی؛ الگوی شهر اسالمی« منتشر شد
اجتهاد: دانشگاه معارف اسالمی کتاب 
»مدینه النبی؛ الگوی شــهر اســالمی« 
نوشته حجت االســالم دکتر رضا کرمی 
را منتشر کرد. این کتاب در چهار فصل 
تدوین شده است؛ در فصل اول با عنوان 
کلیات، مطالب تعریف و تحدید واژگان، 
فرم و محتوای شهر، انحصار مفهوم مدینه 

الرسول، خاتمیت در شهروندی، شهرسازی و شهرداری، مدینه الوصی، و... آمده و در 
فصل دوم با عنوان شهر و شهرنشینی در اسالم و شهر در قرآن و سنت به مطالبی 
با عنوان های مدینه النبی و مدائن انبیا، قرآن و مفاهیم شــهری، شهر اسالمی در 
تمدن اسالمی، تحقق پذیری شاخصه های شهری قرآن در مدینه، شهر اسالمی در 
مقام ثبوت و اثبات، مدرنیته و تحقق پذیری شهر اسالمی )جامعه موعود اسالمی( 
پرداخته شــده است.همچنین در فصل سوم با عنوان شهر و شهرنشینی در تاریخ 
تحول و تطور شهر اسالمی؛ از قریه تا مدینه النبی مطالبی با عنوان های مکه؛ اولین 
مرحله از حیات شهری پیامبر، یثرب؛ دومین مرحله از حیات شهری پیامبر، طیَبه؛ 
سومین مرحله از حیات شهری پیامبر، مدینه الرسول؛ مرحله چهارم از حیات شهری 
پیامبر و مدینه النبی؛ آخرین مرحله از حیات شهری پیامبر دیده  می شود.در فصل 
چهارم با عنوان عوامل مؤثر بر تغییر شــکل شهر اسالمی؛ از مدینه النبی تا مدینه 
الوصی هم مطالب زیر توضیح داده شده است: پیش نیازهای شهر اسالمی )زیبایی، 
هنر، معماری(، عوامل اسالمی بودن یا شهراسالمی شدن، نفی تاریخی انکار شهر 
اسالمی، مدینه النبی ، الگوی شهر اسالمی، عوامل تغییر مؤلفه های مدینه النبی، 
قلب مدینه النبی به مدینه العرب، و اعوجاجات حاکمیتی و انحراف اجتماعی )تغییر 

سبک زندگی(.

 حجت االســالم رضا وطن دوست  از 
جمله انواع مسئولیت و مسئولیت پذیری 
که از خصایص زندگی اجتماعی و تمدنی 
بشر است، مسئولیت زمامداران و مدیران 
عالی رتبه و ضرورت پاسخگویی آنان است. 
در این نوشتار با مراجعه به آموزه های امام 
علی)ع( و ســبک مدیریت آن حضرت، به 
گوشه ای از این مسئولیت ها پرداخته شده 

است.

 شایسته ساالری در گزینش
از جمله وظایف مهم مدیران، مســئولیت 
تقسیم پســت ها بر اساس اهلیت گرایی و 
شایسته ساالری اســت؛ از این رو، بر آنان 
واجــب اســت در اداره جامعه اســالمی 
بــه دور از هر گونه ســالیق شــخصی و 
گروهــی، کارگزارانــی متعهد، متخصص 
و با ســابقه ای درخشان به کار گمارند و از 
به کارگیری افــرادی ناالیق پرهیز نمایند؛ 
امام علی)ع( دربــاره ضرورت دقت در امر 
گزینش کارگزاران، خطاب به مالک اشتر 
فرمودند: »در انتخــاب کارگزارانت دقت 
کن و پس از آزمودن، به کارشــان بگمار و 
هرگز با میل خود و بی مشورت با دیگران 
و از سر خودکامگی، مسئولیتی به آنان وا 
مگذار؛ چرا که عمل خودســرانه خیانت و 
ستمگری است. کارمندان خود را از میان 
مردم بــا تجربه، با حیــا و از خاندان های 
پاکیزه و با تقوا که در مســلمانی سابقه ای 
درخشــان دارند، انتخاب کن؛ زیرا اخالق 
آنــان گرامی تــر، آبرویشــان محفوظ   تر، 
طمع ورزیشان کمتر و آینده نگریشان بیشتر 
اســت«. آن حضرت در هشدار به تملق و 
ظاهرســازی افراد ســودجو و ناالیق نیز 
فرمود: »مبــادا در گزینش چنین افرادی، 
بر تیزهوشی خود، خوش باوری و اطمینان 
به آنان تکیه نمایــی؛ چرا که افراد زیرك، 
بــا ظاهرســازی و خوش خدمتی، ممکن 
اســت نظر مدیران را به خود جلب  کنند؛ 
در حالی که در پس این ظاهرسازی ها، نه 
خیرخواهی وجــود دارد و نه از امانتداری 

خبری هست«.

 نظارت مستمر بر کارکنان
هر چند در اخالق اسالمی و نظام حکومتی 
اسالم، اصل بر امانتداری و نفی خود کامگی 
کارکنان در درون نظام اســت، اما این دلیل 
نمی شــود که آنان را به حال خود وانهاد و 
از اصل نظارت مســتمر بر رفتار آنان غفلت 
نمــود؛ زیرا این نظــارت، به امانتــداری و 
درستکاری بیشتر خواهد  انجامید؛ چنان که 
کارکنان  »رفتار  فرمودند:  امیرالمؤمنین)ع( 
خویش را بررسی نما و جاسوسانی راستگو و 
وفاپیشه بر آنان بگمار؛ چرا که مراقبت پنهانی 
از کار آنان ســبب امانتداری آنان و مهربانی 
با رعیت خواهد شــد؛ از همکاران نزدیکت 
سخت مراقبت کن. اگر یکی از آنان خیانت 
کرد و گزارش جاسوســان تــو آن را تأیید 
نمود، او را با تازیانــه مجازات کن و آن چه 
از اموالی که در اختیار دارد، از وی بازســتان 
و به بیت المال برگردان و او را خیانتکار شمار 
و طوق بدنامی به گردنش افکن«؛ و در نامه 
به یکی از استاندارانشــان نیز تأکید کردند: 
»و إنّی أُقِســُم بِاهللِ َقَسماً صادقاً َلن بَلَغنی 
أنّک ُخنَت ِمن فیءِ الُمسلمین شیئا صغیراً 
َه تََدُعک قلیَل الَوفِر  او کبیراً َلُشدَّ علیک َشدَّ
ثقیَل الّظهر ضئیَل المر«؛ به خدا سوگندی 
صادق می خورم که اگر به من گزارش رسد، 
تو بــر اموال عمومی خیانتــی کوچک و یا 
بزرگ روا داشــتی، چنان بر تو سخت گیرم 
که بهره ای اندك بری و در هزینه های خود 

وامانی و در کار خود سرگردان شوی.

 ارزشیابی و جزادهی
از آن رو که افراد در پذیرش مســئولیت ها 
یکســان نیســتند و تفاوت هــا، اصلــی 
پذیرفته شده است، ضرورت دارد آنان که 
مســئولیت می پذیرند و به خوبی از عهده 
آن برمی آیند، تشویق گردند و افرادی که 
تنها به منافع خود می اندیشند و از عهده 
مســئولیت های خود بر نمی آیند، تنبیه 
شــوند. بر مبنای این اصل است که امام 
علی)ع( در بخشی از اساسنامه حکومتی 
به مالک اشــتر فرمان دادند: »و الیکونّن 
الُمحِسُن و الُمســیُء ِعندَك بِمنِزلِه سواء 
فإّن فی ذلک تزهیداً ِلهِل الحســان فی 
الحسان و تدریبا ِلهِل السائه علی السائه 
و الِزم کاّل ِمنهم ما الِزم نفَسه«؛ نیکوکار و 
بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا در این 
صورت نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت 
می گردند و بدکاران در بدکاری تشــویق 
می شــوند. از این رو، هر کدام از آنان را بر 

اساس کردارشان پاداش ده.

 امنیت شغلی و تأمین مالی
یکی دیگــر از مســئولیت های مدیران، 
ضرورت تأمین امنیت شــغلی زیردستان 
خود در نظام اداری کشــور است. امنیت 
شغلی به این معنی است که کارمندان در 
نظام اداری کشــور، نسبت به آینده شغل 
خــود امیدوار شــوند و بی هیچ دغدغه ای 
بدان اشتغال یابند. بدیهی است که اگر این 

امنیت بر فضــای زندگی کارمندان حاکم 
شود، در صورت مشاهده نارسایی های اداری 
بی هیچ هراسی در برابر آن حساسیت نشان 
می دهند و عیب و ایراد ها را بازگو می کنند، 
اما اگر سایه شوم ناامنی شغلی بر زندگی 
آنان سایه افکند، به دلیل ترس محرومیت 
از کار و از دســت دادن شغل خود در برابر 
هرگونه ستم و اجحافی سکوت می کنند. 
امام علی)ع( در فــرازی دیگر از پیام خود 
به مالک، گزیده تریــن کارکنان را افرادی 
می دانند که بــا صراحت و صداقت حق را 

به زبان آورنــد و بی هیچ 
ترسی مشــکالت را بازگو 
نماینــد: »إنّما یِحبُّک َمن 
الیَتَملُّقــک و یثنی َعلَیک 
َمن الیسَمُعکم«؛ کسی که 
تو را دوست دارد به تملق 
و ســتایش تو نمی پردازد 
و کســی که به ستایش تو 
می پردازد، دستورات شما را 

ناشنیده می انگارد.
مســئولیت های  دیگر  از 
مدیران، ضــرورت تأمین 
مالی زیــر مجموعه خود 
این  اداری است.  در نظام 
از آن رو اســت که دغدغه 
معاش زندگــی و نگرانی 
اخالق  آبرومنــد،  گذران 

اداری را تبــاه می کنــد و زمینه ســوء 
اســتفاده از اموال بیت المــال را فراهم 
مــی آورد؛ زیرا اخالق اداری شــاکله ای 
است که در رفتار و مناسبات سالم اداری 
ظهــور می یابد و آن چیزی نیســت که 
بتوان با نصیحــت و بخش نامه ها اصالح 
کرد؛ به این دلیل است که امام علی)ع( 
می فرمایند: »أســِبغ علیهم الرزاَق فإّن 
ذلک ُقّوُه لَهم علی اســِتصالح أنُفِسِهم و 
غنی لهم َعن تَنــاُول ما تحت أیِدیِهم«؛ 
روزی ایشــان را فراخ گردان؛ چرا که با 
فراخی روزی امکان اصــالح نفس آنان 
فراهم می آید و آنان با بی نیازی دســت 

تباهی به اموال بیت المال نمی گشایند.

بررسی اخالق اداری در نظام حکومتی اسالم بر اساس آموزه های امیرالمؤمنین)ع(

نظارت مستمر به امانتداری و درستكاری می انجامد

امیرالمؤمنین)ع( 
فرمودند: 

»افراد زیرك، با 
ظاهرسازی ممکن 
است نظر مدیران 

را به خود جلب 
 کنند؛ در حالی 
که در پس این 
ظاهرسازی ها، 
نه خیرخواهی 

وجود دارد و نه از 
امانتداری خبری 

هست«

بــــــرش

»ُعجب« عمل انسان را 
بی خاصیت می کند

رســا: آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار، 
عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه درس 
اخالق خود با بیان اینکه برای بهره برداری از 
فواید و آثار عبادت باید از آن پاسداری شود، 
گفت: بدن انســان برای اینکه سالم بماند و 
مبتالی به امراض نشــود، نیاز به مراقبت و 
پاسداری دارد و اعمال انسان به ویژه عبادات 
نیز این گونه اســت. وی افزود: ُعجب، یکی 
از مواردی اســت که به اعمال انسان ضربه 
می زند؛ ُعجب، از نظر مفهومی این است که 
انسان عمل خود را عملی بزرگ، شایسته و 
تام ببیند و آن را شایســته خداوند قلمداد 
کند. منشأ ُعجب جهل به چند چیز است که 
یکی مربوط به جهل انسان نسبت به خدا و 

عظمت او می شود.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با 
بیان اینکه جهل دیگری که سبب ُعجب 
می شــود، این اســت که انســان خود را 
بسیاری  اظهار داشت: منشأ  نمی شناسد، 
از مشکالت جهل انســان است؛ مجموع 
جهل ها ســبب می شــود که انسان توهم 
کنــد عمل شایســته ای را انجام داده که 
الیــق تقدیم به حضرت حق اســت. وی 
ادامه داد: ُعجب عمل انسان را بی خاصیت 
می کند؛ ســر جمع معارف دینی ما را به 
این نتیجه می رســاند که عبادت با ُعجب 
باطل نمی شــود و اگر در جایی از افساد 
عمل تعبیر شــده، بر اساس بی خاصیت 

شدن عمل انسان است.
آیت اهلل شــب زنده دار خاطرنشــان کرد: 
خداونــد متعال هیچ کــس را مبتالی به 
ُعجب نمی کند، مگر اینکه خود انســان 
بخواهد؛ البته خداوند انســان های ظالم را 
اضالل می کند؛ چرا که خود انسان با ظلم 
زمینه اضالل خود را فراهم کرده اســت. 
وی افزود: یک راه بــرای رهایی از ُعجب 
آن است که به روایات مراجعه و بر اساس 
دســتورات اهل بیت طاهریــن)ع( عمل 
کنیم؛ انسان باید سعی کند منشأ ُعجب را 
از بین ببرد و معرفت خود را نسبت به خدا 

و خود افزایش دهد.
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�www.setadiran.ir�:الکترونیکی�دولت�)س��تاد(�به�نش��انی
انجام�خواهد�ش��د�و�الزم�اس��ت�مناقصه��گران�در�صورت�
ع��دم�عضویت�قبل��ی،�مراحل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذکور�و�
دریافت�گواه��ی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�

مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�ش��رکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ��2.520.000.000
ری��ال�ضمانتنام��ه�بانکی�می�باش��د�ک��ه�در�مهلت�مقرر�
به�حس��ابداری�بیمارس��تان�مذکور�به�نش��انی�:�مش��هد�
-خیابان�طالب�-�انتهای�بلوار�ابوریحان�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/2

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/11/10

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/11/20
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/11/23

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

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام)نوبت دوم( شرکت گروه 

کارخانجات کاغذ سازی نگین خراسان) سهامی 
خاص ( به شماره ثبت 34322و شناسه 

ملی10380495332
بدینوس��یله�از�کلی��ه�س��هامداران�محترم�ش��رکت�
خراس��ان نگی��ن� س��ازی� کاغ��ذ� کارخانج��ات� گ��روه�
)�س��هامی�خ��اص�(�ثبت�ش��ده�به�ش��ماره��34322و�
شناس��ه�ملی10380495332دع��وت�م��ی�ش��ود�تا�
در�جلس��ه�مجم��ع�عموم��ی�ع��ادی�س��الیانه�صاحبان�
���������������������������������������1398/06/31 ب��ه� منته��ی� مال��ی� دوره� س��هام�
نوب��ت�دوم�ک��ه�در�روز�چهارش��نبه�-��1398/11/16
راس�ساعت9صبح�به�نشانی�:مشهد-شهرک�صنعتی�
توس-فاز�1-بل��وار�تالش�ش��مالی6-قطعه�چهارم-�������������
ک��د�پس��تی9186175365برگزار�می�گ��ردد،�حضور�
بهم�رس��انند.�علت�دعوت�دوم�نیز�ع��دم�حد�نصاب�
جلسه�مجمع�عمومی�عادی�سالیانه�صاحبان�سهام�در�

نوبت�اول�مورخ��1398/10/26می�باشد.
دستور�جلسه�:��

�1-استماع�گزارش�هیئت�مدیره�و�حسابرس�مستقل�
و�بازرس�قانونی�شرکت

2-�تصوی��ب�ترازنامه�و�صورت�حس��اب�س��ودوزیان�
منتهی�به�سال�مالی���1398/06/31

3-انتخاب�حسابرس�و�بازرس�قانونی�
4-انتخاب�روزنامه�کثیر�االنتش��ار�برای�درج�آگهی�

های�شرکت
5-سایر�مواردی�که�در�صالحیت�مجمع�عمومی�عادی�

سالیانه�باشد�
�هیئت�مدیره

9ع
81
34
70

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه  
صاحبان سهام)نوبت دوم(  شرکت پخش 

سراسری توسعه آرمان گلریز)سهامی خاص(
به شماره ثبت 489761و شناسه 

ملی14005745897
بدینوس��یله�از�کلیه�س��هامداران�محترم�شرکت�پخش�
سراسری�توس��عه�آرمان�گلریز�)�س��هامی�خاص�(�ثبت�
شده�به�شماره��489761و�شناسه�ملی�14005745897
دعوت�می�شود�تا�در�جلسه�مجمع�عمومی�عادی�سالیانه�
صاحب��ان�س��هام�دوره�مال��ی�منتهی�ب��ه��1398/06/31
نوبت�دوم�که�در�روز�چهارش��نبه�-��1398/11/16راس�
ساعت16عصر�به�نشانی�:�تهران-شادآباد-خیابان�شهید�
فری��دون�وثوقی-خیابان�ش��هید�حس��ینعلی�مختاری-
پالک29-طبقه�همکف-کدپستی�1371913335برگزار����������������������������������������������������������������������������������������������������������
می�گردد،�حضور�بهم�رسانند.�علت�دعوت�دوم�نیز�عدم�
حد�نصاب�جلس��ه�مجمع�عمومی�عادی�س��الیانه�صاحبان�

سهام�در�نوبت�اول�مورخ��1398/10/26می�باشد.
دستور�جلسه�:��

�1-اس��تماع�گزارش�هیئت�مدیره�و�حسابرس�مستقل�
و�بازرس�قانونی�شرکت

2-�تصوی��ب�ترازنام��ه�و�صورت�حس��اب�س��ودوزیان�
منتهی�به�سال�مالی���1398/06/31

3-انتخاب�حسابرس�و�بازرس�قانونی�
درج�������������������������� ب��رای� االنتش��ار� کثی��ر� روزنام��ه� 4-انتخ��اب�

آگهی�های�شرکت
5-س��ایر�مواردی�که�در�صالحیت�مجمع�عمومی�عادی�

سالیانه�باشد�
هیئت�مدیره���

9ع
81
34
74

آگهی اصالحی ابالغ ارزیابی کالسه اجرایی 9505215
احتراماً پیرو آگهی منتش��ره ش��ماره: آ 9811865 م الف 348 
م��ورخ: 28 آذر 98 در س��طر س��وم و پنجم ب��ه ترتیب به این 

شکل اصالح گردد:
بدین وسیله به ورثه مرحوم احمد نورالهی به شرح ذیل و دیگر 

ورثه احتمالی« مراتب جهت اطالع اعالم می گردد.
س��طر س��وم: »امیر محم��د نوراله��ی فرزند احمد ب��ا والیت 
غالمحیدر نورالهی با ش��ماره ملی: 0929672585« و س��طر 
پنجم: »الهه نوراله��ی فرزند احمد با والیت غالمحیدر نورالهی 
با ش��ماره مل��ی: 0928087204« مراتب جه��ت اطالع اعالم 

می گردد. آ- 9813436
اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد  - مدیر اجرا شعبه اول اداره 

اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پورسربندی

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت

آقای نوکرعلی امجدی فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 409 
و ش��ماره ملی 0681419377 صادره از بجن��ورد برابر وکالتنامه 
ش��ماره 31499 مورخه 98/02/03 تنظیم��ی دفتر 2 -بجنورد و 
برابر مشروحه شماره 98/12933 مورخه 1398/10/29 با تسلیم 
دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر 
اسناد رسمی شماره 2 -شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی 
شده اند که سند مالکیت ششدانگ اعیان پالک 2403 – فرعی از 
157 – اصلی واقع در بخش دو بجنورد ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 
139820307115000302 و به ش��ماره چاپی 843732 متعلق 
به مالک محس��ن بقائی پاقلعه فرزند براتعلی به ش��ماره شناسنامه 
34617 و ش��ماره مل��ی 0680338357 به علت نامعلومی مفقود 
ش��ده اس��ت و همچنین پالک مذکور برابر س��ند رس��می شماره 
31311 مورخ��ه 97/12/22 تنظیم��ی دفت��ر دو بجنورد در رهن 
بانک ملی میباشد درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده.
لذا طبق م��اده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
می ش��ود تا هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مذکور 
بوده و یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روزپس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی 
اس��ت چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق 
مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد. م 

الف1213 آ-9813462 تاریخ انتشار:98/11/02
علیخان نادری  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت توسعه وعمران کوه سر )سهامی خاص(

به شماره ثبت 47893وبه شناسه ملی 
10380643423

بدینوسیله�از�کلیه�س��هامداران�شرکت�دعوت�
می�ش��ود�تا�در�جلس��ه�مجمع�عمومی�فوق�العاده�
یکش��نبه�1398/11/27س��اعت� تاری��خ� در� ک��ه�
10صبح�در�محل�ذیل�تش��کیل�م��ی�گردد�حضور�

بهم�رسانند.
مح��ل�برگزاری�:مش��هد�،بل��وار�هاش��میه�،بین�
هاشمیه�60و62شرکت�توسعه�وعمران��کوه�سر�
دس��تور�جلس��ه:�تغیی��ر�آدرس�مح��ل�قانون��ی�

شرکت
هیئت�مدیره�شرکت�توسعه�وعمران�کوه�سر

9ع
81
34
99

س��ند�محضری�و�س��ند�کمپانی�خودروی�سمند�مدل�
�1383رن��گ�بژ�متالیک�به�ش��ماره�انتظامی��281م��95
ایران��12شماره�موتور��12483116325و�شماره�شاسی�
�83240079به�مالکیت�قاس��م�یوس��فی�یوس��ف�آباد�
مفقود�گردیده�و�از�درجه�اعتبار�ساقط�می�باشد.�

/ع
98
13
50
6

دی
قو
مف
ی�
گه
آ

کارت�هوشمند�آقای�سلطان�علی�نظام�دوست�
اسکیونگ�به�شماره�هوشمند��2333274و�
ش��ماره�ملی��0651358000مفقود�گردیده�و�

ازدرجه�اعتبار�ساقط�می�باشد�

/ع
98
13
50
7

دی
قو
مف
ی�
گه
آ

آگهی تجدید مزایده 
)نوبت اول(

سازمان�ساماندهی�مشاغل�شهری�و�فرآورده�های�
کش��اورزی�ش��هرداری�س��بزوار�در�نظر�دارد�
نس��بت�ب��ه�واگ��ذاری�غرفه2ابت��دای�خیابان�
ش��هداءبه�م��دت�دو�س��ال�و�رس��توران�پارک�
بهمن�به�مدت5س��ال�از�طری��ق�مزایده�کتبی�
و� ره��ن� بص��ورت� کارشناس��ی� قیم��ت� ب��ا� و�
اج��اره�اق��دام�نماید.متقاضیان�واجدش��رایط�
م��ی�توانن��د�ب��رای�کس��ب�اط��الع�بیش��تربه�
س��اختمان�اداری�س��ازمان�به�نش��انی�خراسان�
ش��رقی� کارگر-ضلع� رضوی-س��بزوار-میدان�
پارک�جانبازان�مراجعه�و�یا�با�ش��ماره�تلفن�های
حاص��ل� تم��اس� �44291141 �- �44291311
نمایند.آخری��ن�مهلت�تحویل�پیش��نهادها�به�
دبیرخانه�س��ازمان�تا�پایان�وق��ت�اداری�روز�
یکش��نبه1398/11/20می�باشد.پیش��نهادات�
واصله�روز�دوشنبه1398/11/21رأس�ساعت�

8صبح�بازگشایی�می�گردد.
�احسان�امامی-رئیس�سازمان�ساماندهی�
مشاغل�شهری�و�فرآورده�های�کشاورزی� /ع

98
13
50
8

شرکت توزیع نیروی برق خراس�ان جنوبی�درنظردارد�ازمحل�اعتبارات�داخلی�خودنسبت�به�خریدکاالهای�مورد�نیاز��،�بشرح�جدول�ذیل�
ازطری��ق�مناقصه�عمومی�اقدام�نماید.�داوطلبان�ش��رکت�در�مناقصه�میتوانند�برای�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�تاریخ��98/11/02به�س��ایتهای�
http://www.tavanir.org.irی��ا�http://iets.mporg.irی��ا�http://www.skedc.irمراجع��ه�و��قیم��ت�پیش��نهادی�خود�را�مطابق�ش��رح�مندرج�
دراس��ناد�مناقصه�حداکثر�تا�س��اعت��14روز�ش��نبه��مورخ��98/11/12به�دبیرخانه�ش��رکت�واقع�در�بیرجند_ بلوار�پیامبراعظم)ص(_س��ایت�

اداری_شرکت�توزیع�نیروی�برق�خراسان�جنوبی،�بصورت�مهر�و�موم�شده�تحویل�نمایند.�
در�صورت�نیاز�به�کسب�اطالعات�بیشتر�با�شماره�تلفن��32400570-�056اداره�قراردادها�تماس�حاصل�فرمایید.���

مبلغ تضمین    )ضمانتنامه شرحشماره مناقصهردیف
بانکی یا واریز نقدی(

تاریخ،روز و ساعت 
افتتاح پاکات الف و ب  

محل افتتاح پاکات

955/000/000خرید انواع المپ گازی 222/د/198

98/11/13 یک شنبه
ساعت 8:00

خراسان جنوبی، 
بیرجند ، 

بلوارپیامبراعظم،
سایت اداری ، 
شرکت توزیع 

نیروی برق 
خراسان جنوبی، 

سالن جلسات

223/د/298
خرید انواع چراغ 

LED خیابانی و چراغ
1/500/000/000

224/د/398
خرید انواع تیر سیمانی 

H و گرد
1/150/000/000

225/د/498
خرید انواع یراق آالت 

شبکه
800/000/000

226/د/598
خرید انواع یراق آالت 

کابل خود نگهدار
761/000/000

227/د/698
خرید انواع سیم و کابل 

مسی و آلومینیوم
1/700/000/000

/ع
98
13
50
9

آگهی مناقصات عمومی شماره)نوبت اول(
 222/د/98 لغایت 227/د/98

رن��گ� �1398 م��دل� س��مند� خ��ودروی� س��بز� ب��رگ�
�12 ای��ران� 174و�67 انتظام��ی� ش��ماره� ب��ه� س��فید�
�124K1350638و�ش��ماره�شاس��ی ش��ماره�موت��ور�
�NAAC91CE1KF566421ب��ه�مالکی��ت�محم��د�علی�
ظف��ری�ش��اذیله�مفقود�گردی��ده�و�از�درج��ه�اعتبار�

ساقط�می�باشد.� /ع
98
13
39
4

دی
قو
مف
ی�
گه
آ

کارت�و�برگ�س��بز�خودروی�س��واری�هاچ�بک�سیستم
�)ام�وی�ام(�م��دل��1395رن��گ�س��فید�روغن��ی�تی��پ�
�MVM477FJAG048623�315به�شماره�موتور�HNEW
و�ب��ه�ش��ماره�شاس��ی��NATFBAMD5G1037371ب��ه�
ش��ماره�انتظامی�ایران��915����32ه���21بنام�رضا�هروی�

مفقود�گردیده�و�از�درجه�اعتبار�ساقط�می�باشد.�

s/ 9
81
35
12

دی
قو
مف
ی�
گه
آ

ع 9
81
34
33

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارد�انجام�امور�بی�خطرس��ازی�)امحاء(�

زباله�های�عفونی�بیمارس��تان�شهید�کامیاب�را�از�طریق�
انجام�مناقصه�عمومی�به�بخش�غیردولتی�واگذار�نماید.�
کلی��ه�مراح��ل�برگ��زاری�مناقصه�ب��ه�ش��ماره�فراخوان�
2098000060000202،�از�دریافت�اسناد�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.irانج��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��210/000/000
ری��ال�ضمانتنام��ه�بانکی�می�باش��د�ک��ه�در�مهلت�مقرر�
به�حس��ابداری�بیمارس��تان�مذکور�به�نش��انی:�مشهد-�

چهارراه�نخریسی�تحویل�گردد.
*تاریخ�انتشار�مناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/10/30

*مهل��ت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/11/7

*مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/11/17
*زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/11/23

*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�

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
13
15
3

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
)نوبت دوم(

سازمان مدیریت پسماند ش�هرداری سبزوار�به�
اس��تناد�ردیف20511بودج��ه�س��ال1398در�نظردارد�
عملیات�مشروحه�ذیل�را�از�طریق�مناقصه�عمومی�به�
مدت6ماه�به�اش��خاص�حقیقی�یا�حقوقی�واجد�شرایط�

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

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

شش�ماه
-سپرده�شرکت�در�مناقصه135/000/000ریال

-مبل��غ�تضمین�بص��ورت�ضمانتنامه�بانک��ی�یا�واریز�
وجه�نقد�به�ش��ماره100816226590بانک�ش��هر�شعبه�

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

چهار�شنبه�مورخ�98/11/16می�باشد.
-نشانی�دستکاه�مناقصه�گذار:

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

-س��ازمان�در�رد�یا�قبول��یک�یا�تمامی�پیش��نهادات�
مختار�خواهد�بود.پیشنهادات�واصله�روز�پنج�شنبه�
تاری��خ�98/11/17س��اعت�13ظه��ر�در�مح��ل�س��ازمان�
مدیری��ت�س��ازمان�پس��ماند�بازگش��ایی�م��ی�ش��ود.
متقاضیان�می�توانند�جهت�کس��ب�اطالعات�بیش��تر�با�
ش��ماره�تلفن�ه��ای�44269344و�44223166تماس�

حاصل�نمایند.
�مجید�معنوی�زاده�رئیس�سازمان روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی



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

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r هاب صادرکننده شیر در منطقه هستیم
بحث شیرهای آفالتوکسینی در حالی مطرح می شود که ما هاب صادرکننده شیر 
در منطقه هستیم و ادعا داریم به تنهایی و با مشارکت چند شرکت معتبر دیگر 
می توانیم کشــور را از واردات شیرخشک نوزاد بی نیاز کنیم که سختگیرانه ترین 
اســتانداردهای دنیا را دارد و چه کسانی جز البی های واردکننده شیر خشک از 

تولید داخلی و ممنوعیت ورود این محصول به کشور متضرر می شوند؟ 
دامپــروری صنعتــی قدس رضوی بــه تنهایی 30 درصد شــیر صنعتی را در 
خراســان رضوی تولید می کند، این شــرکت تنها تولیدکننده ثبت شــده شیر 
خشک نوزاد درکشور است که توسط دنون گلوبال فرانسه برای تولید محصوالت 
شیر خشک ببالک و آپتامیل ریجســتر شده است. شیرخشکی که آقای برونو 
 ماهخ، مدیرارشــد شرکت دنون گلوبال فرانســه در بازدید از مجتمع دامپروری 
کنه بیست رضوی اعالم کرد در ردیف 20 گاوداری دنیاست که شیرشان به صورت 
مستقیم برای شیرخشــک نوزاد ارسال می شود، این یعنی ما صنعتی پیشرو و 

سالمت محور دراین حوزه هستیم.
حــال ادعای وجود چنین قارچی آن هــم در زمانی که دامپروری های صنعتی 
در تهران، اصفهان، قزوین، خراســان و... از اســتانداردهای اروپا فراتر رفته و در 
حال رسیدن به صنایع دامپروری آمریکاست، از اساس کذب و یک پروپاگاندای 
رســانه ای مشکوک به نظر می رسد.سخنان کارشناس تلویزیون درباره شیرهای 
آلوده به آفالتوکسین از نظر علم صنعت دامپروری مردود است، چرا که اگر این 
سم در شیر موجود باشد خیلی از محصوالت لبنی را نمی توان تولید کرد چنانکه 
وجود این سم موجب تلف شدن دام، سقط جنین و بیماری های گسترده در سطح 

دامپروری های کشور خواهد شد.
 با توجه به اینکه تمام مسائل اصالح نژادی و ژنتیکی در دامپروری صنعتی به روز 
انجام می شود و این مراکز تحت کنترل شدید دامپزشکی و معاونت امور دام جهاد 
کشاورزی هستند و محصول آ ن ها نیز در کارخانجات تحت نظارت شدید سازمان 
غذا و دارو و وزارت بهداشــت قرار دارد، ما این حق را برای خود قائل هستیم که 

علیه این افترا و تشویش اذهان عمومی اعالم جرم کنیم. 
از سوی دیگر باید این مسئله را یادآور شوم که جیره دام از 70 الی 75 قلم نهاده 
از کنجاله گرفته تا پروبیوتیک، علوفه های مختلف، ویتامین ها، موادمعدنی و انواع و 
اقسام نهادهای دیگر تشکیل شده و نان خشک کپک زده حاوی سم آفالتوکسین 
در این ردیف جایی ندارد. در این راستا مدعیان این مبحث را به مناظره در رسانه 
ملی دعوت می کنیم و از صدا وسیما می خواهیم به همان اندازه، برای صحبت به 

فعاالن این صنعت وقت اختصاص دهد. 
یادمان باشد سرانه مصرف شیر در ایاالت متحده بیش از 350 کیلو در سال است 
و در کشور ما در یک سیر نزولی از زمان هدفمندی یارانه ها از حدود 85 کیلو به 
40 کیلو رسیده و ثمره سوءمصرف این مایع شفابخش به شیوع پوکی استخوان 
در تمام رده های ســنی منجر شده است. با توجه به اینکه کارشناسان بهداشت 
عمومی به هیچ  کس توصیه نمی کنند که مصرف محصوالت لبنی را متوقف کنند 
الزم است که رسانه ها نیز به ایفای نقش خود در مسیر سالمت جامعه پرداخته و 

فرهنگ مصرف شیر و لبنیات را در بین مردم ترویج کنند. 

نرخ تورم به 38/6 درصد رسید 
تسنیم: نــرخ تورم ساالنه دی ماه ۱3۹8 برای خانوار های کشور به 38/6 درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۱/4 واحد درصد کاهش را نشان 
می دهــد. همچنین نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« با کاهش 4 واحد درصدی به 24 درصد و گروه »کاال های غیرخوراکی و 

خدمات« با کاهش 0/3 واحد درصدی به 27/4درصد رسیده است.
 مرکز آمار اعالم کرد: در گروه عمده خوراکی ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به گروه میوه و خشکبار )انار، موز و هندوانه( است. در گروه عمده 
کاال های غیرخوراکی و خدمات گروه حمل ونقل )انواع خودرو سواری( بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

کمیسیون تلفیق مجلس با حذف پله پنجم، حقوق نجومی را به صورت غیرمستقیم رسمیت بخشید

فـرار مالیـاتی از پلکان اضـطراری
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  کارشناســان اقتصادی 
معتقدنــد تصویب کاهش نرخ و کوتاه تر شــدن پلکان 
مالیات حقوق، اقدامی غیرعادالنه و در راســتای تحقق 

خواسته های نجومی بگیران است.
علی اصغر یوســف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجه ســال ۹۹ گفت:  با مصوبه اعضای کمیسیون 
تلفیق حداقل حقوق در سال آینده 2میلیون و 800 
هزار تومان خواهد بود. وی با اشاره به مصوبه کمیسیون 
تلفیق افزود: دولت مکلف است در سال ۱3۹۹ افزایش 
ضریــب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل 
اعضــای هیئت علمی، قضات و کارکنان کشــوری و 
لشکری شــاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از 28 

میلیون ریال کمتر نباشد.
وی در توضیــح حذف پله پنجــم مالیاتی حقوق 
بگیــران گفــت: همچنیــن طبــق ایــن مصوبه 
ســقف معافیت مالیاتی موضوع مــاده)84( قانون 
۱366/۱2/4و  مصــوب  مســتقیم  مالیات هــای 
اصالحات بعدی آن در ســال ۱3۹۹ ساالنه مبلغ 
360 میلیــون ریال تعیین می شــود. نرخ مالیات 
بر کل درآمد کارکنان دولتــی و غیردولتی اعم از 
حقوق و مزایای فوق العاده )به اســتناد تبصره های 
)۱( و )2( مــاده)86( قانون مالیات های مســتقیم 
و اصالحــات بعــدی آن و بــا رعایت مــاده )5( 
قانون اصالح پــاره ای از مقررات مربوط به اعضای 
هیئت علمی مصــوب ۱368/۱2/۱6 با اصالحات و 
الحاقات بعدی( و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱/5 
برابر آن مشمول مالیات ساالنه ۱0درصد و نسبت 
به مازاد ۱/5 برابر تا 2/5 برابر آن مشــمول مالیات 
ساالنه ۱5درصد و نسبت به مازاد 2/5 برابر تا چهار 
برابر آن مشمول مالیات ساالنه 20درصد و نسبت 
به مازاد چهار برابر مشمول مالیات 25درصد است. 
میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد)57( 
و )۱0۱( قانون مالیات های مســتقیم ساالنه مبلغ 
288 میلیون ریال تعیین می شود.شایان ذکر است 
این کاهش پلکان و نرخ به مذاق تحلیلگران اقتصادی 
خــوش نیامده و آنان بر این باورند که این کار نه تنها 
دسترسی دولت به منابع پایدار مالیاتی را در شرایط 
تحریم کم می کند بلکه حمایتی آشــکار از صاحبان 
حقوق های چندمیلیونی است. بر همین اساس انتظار 
می رود این مصوبه بــا مخالفت نمایندگان در صحن 
علنی روبه رو و رد شــود و پله حذف شده آخر به این 

جدول بازگردد.

 چی بودیم ؟ چی شد ؟ 
در ســال های ۹7 و ۹8 دولت مایل بود شــیوه دوپله ای 
)براســاس ماده 85 قانون مالیات های مســتقیم( برای 
دریافت مالیات اجرا شــود که این خواسته محقق نشد 
و مجلس روش پنج پله ای را تصویب کرد. براســاس این 
شــیوه در ســال جاری کارکنان دولتی و غیر دولتی که 
مجموع حقوق، مزایا و کارانه شــان در سال 33 میلیون 
تومــان )ماهانه 2 میلیون و 750 هزار تومان( اســت از 

پرداخت مالیات معاف هســتند و 
براساس  دریافتی  ســطوح  مابقی 
جدول شماره یک مشمول مالیات 

هستند. 
بــرای ســال آینده امــا حقوق 3 
میلیون تومان ) بــا افزایش 250 
هزار تومانی نسبت به سال جاری( 
مشمول معافیت قرار گرفته است 
و براساس شیوه پلکانی، صاحبان 
حقوق های باالی 3 میلیون تومان 
باید مطابق جدول شماره دو مالیات 

بپردازند.
با مصوبه سه هفته پیش کمیسیون 
تلفیق، طبق جدول شــماره ســه 
مالیات گیری از حقوق بگیران باالی 
3 میلیون تومان تنها دو طبقه و دو 
نرخ۱0 و 20 درصدی داشــت. اما 
در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق  
مصوبه دو پله ای شــدن لغو و در 

نهایت تعجب تنها پله پنجــم مالیات بر حقوق بگیران 
حذف شود.

 تضمین نارضایتی عمومی
گفته می شود کاهش نرخ و تعداد پلکان های مالیاتی 
در ســال آینده افزایش شــکاف طبقاتی، نارضایتی 
عمومــی و تبعــات اجتماعی در پی خواهد داشــت. 
براساس تحلیل های کارشناسان اقتصادی، پلکان های 
بیشتر در مالیات گیری، فرار مالیاتی را کاهش خواهد 
داد، اما با شــیوه حذف پله پنجم، حقوق های نجومی 
به صورت غیرمســتقیم بدون هیــچ تهدید و نظارتی 

رسمیت پیدا خواهند کرد.
در این میان تجربه دیگر کشورها نشان می دهد پلکانی 
بودن مالیات و تعداد زیاد آن ها مســئله رایجی است و 
نرخ مالیات در کشورهای توسعه یافته و مترقی در نظام 

مالیاتی نظیر بریتانیا، فرانسه و آمریکا در طبقات باالی 
درآمدی به 40 درصد هم می رســد. گفتنی است، این 
نرخ ها در شرایط ثبات اقتصادی لحاظ شده و در شرایط 
خاص مانند کسری بودجه حتی به 70 و ۹0 درصد هم 

رسیده است.
یک کارشــناس اقتصادی در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
ضمن انتقاد به مصوبه کمیسیون تلفیق می گوید: شاید 
محروم شدن کشــور ازچندین میلیارد تومان درآمد به 
نظر مهم نباشد اما عدالت حکم می کند 
آنکه دریافتی بیشتری دارد و از منابع ملی 
استفاده بیشــتری دارد، مالیات بیشتری 
بپردازد.محمدرضا خباز با مبهم دانستن 
آمار صاحبان حقوق هــای نجومی ادامه 
می دهد: شاید الزم باشد به صراحت آمار 
این افراد را اعالم کنند. بعید است تعداد 
باال  آن هایی که حقوق نجومی می گیرند 
باشــد.به باور وی اقتصاد سالم، اقتصادی 
اســت که بر پایه مالیات اداره می شــود 
و اینکه معافیت مالیاتــی حقوق بگیران 
از 2میلیــون و 750 هــزار تومــان به 3 
میلیون تومــان افزایش یافته را عادالنه و 
در راستای حمایت از حداقلی بگیران در 

برابر تورم می داند.

 تعارض منافع در کمیسیون تلفیق!
اقتصــاددان دیگری هم بــه خبرنگار ما 
می گوید: مالیات بر حقوق در دو سال اخیر، 
پنج پله ای بوده که این کار از معدود رفتارهای عادالنه ای 
بود که ثروتمندان را وادار می کرد با شتاب بیشتری مالیات 
بدهند که متأسفانه با حذف پله پنجم در سال آینده تا 

اینجای کار، این رفتار متوقف شده است.
وحیــد عزیزی اضافــه می کند: از آنجایــی که اعضای 
کمیسیون تلفیق عمدتاً تخصص و شغلشان با نرخ های 
باال گره خورده و یا پزشــک هســتند یا قاضی یا عضو 
هیئت علمی، این نرخ های دولت را تحمل نکردند و مصوبه 
اخیر را در حذف پله پنجــم اعالم کرده اند.به گفته وی 
نمایندگان مجلس هم دریافتی های غیرمستقیمی عالوه 
بر حقوق دارند که مایل نیســتند در تور مالیات بیفتند.
عزیــزی همچنین به عدم تمایل مدیران ســازمان امور 
مالیاتی به وجود پلکان های بیشتر در مالیات گیری اشاره 
می کند و می گوید: متأسفانه فشارهایی از این دست امروز 
جواب داد و این افراد موفق شدند از تور مالیات بگریزند. 

شاید محروم 
شدن کشور از 
5 هزار میلیارد 
تومان درآمد 
به دلیل کاهش 
طبقات و نرخ های 
مالیاتی اغراق 
باشد، اما عدالت 
حکم می کند آنکه 
دریافتی بیشتری 
دارد و از منابع ملی 
استفاده بیشتری 
دارد، مالیات 
بیشتری بپردازد

بــــــــرش

تراکنش های تا سقف ۱۰۰ هزار تومان رمز پویا نمی خواهند   مهر: بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها می توانند تراکنش های تا سقف یک میلیون ریال در هر ۲۴ ساعت را از الزام استفاده از رمز دوم 
پویا معاف کنند.طبق اعالم بانک مرکزی، نظر به درخواست کسب و کارها، ذی نفعان حوزه خرید بدون حضور کارت و همچنین درخواست اپراتورها برای خرید از طریق کدهای دستوری USSD، بانک ها می توانند 
تراکنش های فوق تا سقف یک میلیون ریال در هر ۲۴ ساعت را از الزام استفاده از رمز دوم پویا معاف کنند. بانک ها می توانند امکان انجام تراکنش را مشروط به پذیرش مخاطرات آن از سوی مشتری فراهم کنند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 آرش فرزادنیا، مدیرعامل مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

 چهارشنبه ۲ بهمن ۱398 ۲6 جمادی االول ۱۴۴۱ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰  سال سی و سوم  شماره 9۱67 

نرخمجموع حقوق، مزایا و کارانه در ماه

۰%3 میلیون تومان

۱۰%مازاد 3 میلیون تا 2۱ میلیون تومان

۲۰%مازاد 2۱ میلیون تومان

نرخمجموع حقوق، مزایا و کارانه در ماه

۱۰%3 تا 4/5 میلیون تومان

۱۵%4/5 تا 7/5 میلیون تومان

۲۰%7/5 تا ۱2 میلیون تومان

۲۵%۱2 تا ۱8 میلیون تومان

۳۵%بیش از ۱8 میلیون تومان

نرخمجموع حقوق، مزایا و کارانه در ماه
۰%میزان معافیت ساالنه مصوب

۱۰%مازاد معافیت ساالنه تا ۱/5 برابر آن

۱۵%مازاد ۱/5 برابر معافیت ساالنه تا 2/5 برابر آن

۲۰%مازاد 2/5 برابر معافیت ساالنه تا 4 برابر آن

۲۵%مازاد 4 برابر معافیت ساالنه تا 6 برابر آن

۳۵%مازاد 6 برابر معافیت ساالنه و بیشتر

جدول شماره یک: میزان مالیات حقوق بگیران سال 97 و 98

جدول شماره دو: مالیات حقوق بگیران سال 99که پله پنجم حذف شده است

جدول شماره سه: میزان مالیات حقوق بگیران سال 99 دو پله ای

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ــماره 139860308001004026 ـ 1398/10/29 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف  رسمی برابر رای ش
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا نصیری زاده  فرزند محمد علی   بشماره شناسنامه 2935 صادره از تهران نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت 444/05 متر مربع بپالک 10984 فرعی از 17 فرعی از 249ـ  
اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد علی نصیری زاده  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
ــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ  ــته باش داش
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813481
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/02                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/17
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ــماره 139860308001003492 ـ 1398/09/27 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف  رسمی برابر رای ش
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد نجیبی فرزند محمد یاسین  بشماره شناسنامه 0640200001 نسبت به ششدانگ 
یک در بند مغازه به مساحت 60 متر مربع قسمتی از پالک 1396 ـ اصلی بخش 2 بیرجند  از محل مالکیت آقای 
محمد علی اشرفیان محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813482
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/02                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/19
علی فضلی/ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم حجیه پوراحمدی دارای شناسنامه شماره 0748687319 به شرح دادخواست به کالسه 980386 
ــت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرسول دری کاریزی  ــورا درخواس /3ح از این ش
ــنامه 5 در تاریخ 1391/10/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم  به شناس

منحصر است به : 
1-  قربانعلی دری فرزند غالمرسول ش ش 4 متولد 1350/1/2 صادره از تایباد فرزند متوفی 

2- حجیبه پوراحمدی فرزند حسن ش ش 0748687319 صادره از تایباد همسر متوفی متولد 1324/10/9 
3- غالمعلی دری فرزند غالمرسول ش ش 0748700463 متولد 1358/11/10 صادره از تایباد فرزند دری

4- محمدعلی دری فرزند غالمرسول ش ش 0748696512 متولد 1355/6/30 صادره از تایباد فرزند متوفی 
5- عبدالحمید دری فرزند غالمرسول ش ش 0749394331 متولد 1360/12/15 صادره از تایباد فرزند متوفی 

ــده  ــاد فرزند متوفی فوت ش ــادره از تایب ــد 1351/4/4 ص ــول ش ش 2115 متول ــد غالمرس ــب دری فرزن 6- رج
 1393/12/27

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9813473
تاریخ انتشار : 1398/11/2 

محمد باری / قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم نورجان زارعی حاجی آباد مددقاسم دارای شناسنامه شماره 362 به شرح دادخواست به کالسه 
980385 /4ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود انصاری 
ــنامه 1 در تاریخ 1398/8/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت  ــادی به شناس گندم ش

آن مرحوم منحصر است به : 
1-  نورجان زارعی حاجی آباد مددقاسم به ش ملی 0749249838 متولد 1339/1/20 همسر متوفی

2- غفار انصاری گندم شادی به ش ملی 0748577114 متولد 1352/1/2 فرزند متوفی 
3- فاطمه انصاری گندم شادی به ش ملی 0748432752 متولد 1359/1/20 فرزند متوفی

4- حلیمه انصاری گندمشادی به ش ملی 0748584031 متولد 1360/9/1 فرزند متوفی
5- زهرا انصاری گندم شادی به ش ملی 0749573449 متولد 1363/3/20 فرزند متوفی

6- آمنه انصاری گندم شادی به ش ملی 0749842361 متولد 1365/6/1 فرزند متوفی
7- مریم انصاری گندم شادی به ش ملی 0749843438 متولد 1366/8/25 فرزند متوفی
8- راضیه انصاری گندمشادی به ش ملی 0740115049 متولد 1370/5/12 فرزند متوفی
9- محمد انصاری گندمشادی به ش ملی 0740425994 متولد 1378/6/17 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9813476
تاریخ انتشار : 1398/11/2 

حسن رضائی منفرد 
قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم سمانه علی محمدی دارای شناسنامه شماره 522 به شرح دادخواست به کالسه 980387 /3ح از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجب دری به شناسنامه 2115 در 

تاریخ 1393/12/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  سمانه علی محمدی سعدآبادی فرزند کاظم ش ش 522 متولد 1364/2/25 صادره از تایباد همسر متوفی 

2- امیرحسین دری فرزند رجب ش ش 0740617893 متولد 1380/10/19 صادره از تایباد فرزند متوفی 
3- ثمین دری فرزند رجب ش ش 0740819372 متولد 1390/4/29 صادره از تایباد فرزند متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9813479 تاریخ انتشار : 1398/11/2 
محمد باری / قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی مشمولین سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸خورشیدی حوزه ثبتی شهرستان شیروان
ــتور ماده 12وماده59آئین نامه مذکور اشخاص که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخشهای 5قوچان  بدس
حوزه ثبتی شهرستان شیروان تاآخرآذرماه98تقاضای ثبت نموده آمد و همچنین مواردی که آگهی آن برابرتبصره یک 

ماده 25اصالحی ثبت بایدتجدیدگردد بانوع ملک موردتقاضابرای اطالع عموم بشرح ذیل اعالم میگردد
قطعه یک شیروان بخش 5قوچان

1172ویک فرعی از1194اصلی ششدانگ دوباب مغازه بانوان آزیتا صباغی شیروان ،آذر صباغی شیروان،اصغرصباغی 
شیروان ،اکبرصباغی شیروان،معین صباغی شیروان،زهراصباغی شیروان،منیژه قربان نژاد،مژگان قربان نژادوحمیدرضا 
ــان فخرایی،بهمن تابش،روح اهلل ابراهیم زاده،هدی صباغی شیروان،نداصباغی  قربان نژاد،احمدفخرایی شیروان،احس

شیروان،بهروز صباغی شیروان،برات صباغی،باباسرونازفخرایی شیروان،برابرگواهی انحصاروراثت کما فرض اهلل
ــالمی مقدم ،علی اسالمی مقدم،فروزان اسالمی مقدم،نوری اسالمی مقدم، علی اسالمی  1266اصلی آقای محمداس

مقدم،آزاده اسالمی مقدم،بارگل همتی،آذراسالمی مقدم،محسن اسالمی مقدم،ششدانگ یک قطعه زمین محصور
قطعه دوشیروان بخش 5قوچان واقع درقریه توده پالک 21اصلی

220فرعی آقای محمدرضا نورمحمدزاده یک سهم مشاع از8سهم ششدانگ دیمزار قریه توده
قطعه سه شیروان بخش5قوچان 13اصلی باغات وحومه

7545فرعی از63فرعی آقای علی اصغرآرئین پورششدانگ یک قطعه باغچه وخانه باغ
قطعه4شیروان بخش5قوچان پالک1اصلی سه یک آب

2945فرعی از58فرعی آقای مسعود خان محمدی ششدانگ یک قطعه زمین
قطعه4شیروان بخش 5قوچان واقع درقریه یقین پالک28اصلی

237فرعی آقای علی اکبر صادقیان 4دانگ مشاع ازششدانگ یک باب منزل
ــد ویااینکه بین  ــده درباالمعترض می باش ــبت به امالک آگهی ش ــتور مواد16و17قانون ثبت هرکس نس لذا به دس
ــت می بایستی اعتراض ویا گواهی مشعربرجریان دعوی  ــده ودرجریان اس متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی ش
ــارنوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز ودرمورد آگهی اصالحی درمدت سی  خودراازتاریخ انتش
ــیروان تسلیم ورسید دریافت نموده ودراجرای تبصره 2ماده واحده قانون تعیین  ــناد و امالک ش روز به اداره ثبت اس
ــت اعتراض  ــلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس تکلیف پرونده های معترض ثبت معترضین ازتاریخ تس
خودرابه مراجع ذیصالح قضایی تقدیم گواهی الزم از مراجع مذکور اخذوبه این اداره تسلیم نمایند ضمنأحقوق ارتقای 
درموقع تحدید حدود درصورت مجلس تحدیدی منظورمیگردد وازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تاسی روز 

قابل اعتراض خواهد بود.آ-9813493
تاریخ انتشارنوبت اول:98/11/1         تاریخ انتشارنوبت دوم:98/12/1

صمد ابراهیم زاده   /  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

)آگهی فقدان سند مالکیت(
نظر به اینکه خانم زهرا آل احمد فریمان به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی است سند مالکیت 166/88 سهم مشاع  
10000 هزار سهم ششدانگ پالک 2320 فرعی از 276 اصلی بخش 13 مشهد که متعلق به وی می باشد  به علت 
ــت با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت ذیل دفتر الکترونیکی به شماره  ــده اس بی احتیاطی مفقود ش
139820306022002801به نام وی ثبت وسندبشماره چاپی536749سری الف سال98صادروتسلیم شده است 
ــند 78220-1398/09/04 دفتر 30 فریمان به متثاضی انتقال قطعی گردیده است.دفتر امالک بیش از  که برابرس
این حکایتی ندارد.لذا به استناد تبصره ذیل ماده120 اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 
10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 

سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9813439
محمدرضا رجائی مقدم  - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی« 

ــماره  ش ــی  اصالح رای  و   98  /  9  /20   -139860308002000452 ــماره  ش رای  ــر  براب
139860308002000478-  26 / 9 /1398 و آراء شماره 139860308002000453- 20  / 9 / 1398 
و 139860308002000339-  17  / 7 / 1398 و رای اصالحی شماره  139860308002000466- 
 19  / 9 / 1398 و آراء شماره 139860308002000342- 17  / 7 / 1398 و 139860308002000465- 
23/ 9 / 1398 و 139860308002000466- 23  / 9 / 1398 صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
ــند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و  ــاختمان های فاقد س وضعیت ثبتی اراضی و س
ــت. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتیکه اشخا ص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش 11 شهر قاین

ــنامه 0880261412صادره از قاین بشماره  ــماره شناس 1- آقای جعفرافتخاری راد فرزند غالمرضا بش
ــمتی از پالک  ــاحت 05 / 17مترمربع در قس ــدانگ یکباب اطاق به مس ملی 0880261412در شش

460 - اصلی بخش 11 قاین) از محل قسمت مجهول(. 
ــماره ملی  ــنامه 346صادره از قائن بش ــماره شناس ــد عبداللهی فرزند محمدعلی بش ــای محم 2- آق
0889056374درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 15 / 37 مترمربع در قسمتی 
از پالک 753- اصلی بخش 11 قاین خریداری )مع الواسطه از آقای سیدابو تراب بنی هاشمی واقع در 

روبروی خیابان جانبازان,14 
ــماره ملی  ــادره از قاین بش ــنامه 515ص ــماره شناس ــد علی جان بش ــم مرادی فرزن ــای کاظ 3- آق

0889066183درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
ــطه( از آقای  ــمتی از پالک 753- اصلی بخش 11 قاین خریداری )مع الواس  15 / 37 مترمربع در قس

سید ابو تراب بنی هاشمی واقع در روبروی خیابان جانبازان,14 
ــنامه 5398صادره از قاین بشماره ملی  ــماعیلیان فرزند علی اکبر بشماره شناس ــن اس  4- آقای حس

0888242980در ششدانگ یکباب منزل به مساحت
ــمتی از پالک 822-اصلی بخش 11 قاین  ــمتی از پالک 820- اصلی و قس  25 / 383مترمربع در قس
خریداری از محل مالکیت خانم هاجرعبدالعلی زاده وخانم زهرا صامتی ومالکیت مشاعی خود متقاضی 

واقع در خیابان جانبازان 12.
 قطعات مفروزه مزرعه کهناب پالک 1266- اصلی

1-خانم خدیجه طویلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 133صادره از قاین بشماره ملی 0888997760در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 50 / 250 مترمربع در تمامی از پالک 1975 فرعی از 471 فرعی 
ــین ده کان واقع در شهرک ولی عصر  از 1266- اصلی بخش 11 قاین از محل مالکیت آقای غالمحس

خیابان عطار 18 پالک 4.
 قطعات مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک 1268- اصلی 

1- آقای احمدزحمتی فرزندغالمرضابشماره شناسنامه 37 صادره از قاین بشماره ملی 0889072523در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 70 / 28 مترمربع در قسمتی از پالک 439 فرعی از 1268- اصلی 
بخش 11 قاین خریداری از ورثه حاج رضازحمتی ومع الواسطه از ورثه سید زین العابدین ترابی واقع 

خیابان امام خمینی 21 و 23.
 قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270- اصلی

ــماره ملی  ــنامه 21 صادره از فاین بش ــماره شناس ــید جواد بش ــیدجعفرعنبری فرزند س 1- آقای س
0888965192در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 337 مترمربع در قسمتی از پالک 

164فرعی از 1270- اصلی بخش 11 قاین واقع در اراضی ابوالخیری.
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9812779
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/16         تاریخ  انتشار نوبت  دوم  : 98/11/2

 علی  صفایی  فر /  رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ــماره 139860306007000854- 98/10/07  - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف  ــمی برابر رای ش رس
ــند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه  ــاختمانهای فاقد س وضعیت ثبتی اراضی و س
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  صنوبر عطاردی ملو    فرزند  عیسی  به شماره شناسنامه 0  صادره پائین جام   در  یک  
ــده واقع   در   ــاحت  220 متر مربع پالک5 فرعی از   3 -   اصلی  مفروز و مجزی ش ــکلت   به  مس باب منزل نیمه اس
خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم محمد علی رحمتی و رحمان محمدی و اسماعیل 
اسدی و یوسف و دین محمد ایرانی علیخوجه و شاه محمد ساالری و ذبیح اهلل افشاری و یاز قلیچ پهلوان فر و جان میرزا 
غوریانی و ایوب ندایی   محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/214 آ-9812838
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/17        تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/2

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000861- 1398/10/07  - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
ــند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه  ــاختمانهای فاقد س وضعیت ثبتی اراضی و س
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  هادی دادگر    فرزند  محمد  به شماره شناسنامه 355  صادره تربت جام   در  یک  باب 
منزل    به  مساحت  169,7 متر مربع پال ک فرعی از   94 -   اصلی اصلی  مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی 
بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم محمد دادگر   محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/215 آ-9812839
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/17         تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/2

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ــماره 139860306007000792- 98/10/03  - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف  ــمی برابر رای ش رس
ــند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه  ــاختمانهای فاقد س وضعیت ثبتی اراضی و س
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  سید محمد حسینی زهرایی     فرزند  سید مراد به شماره شناسنامه 274  صادره تربت 
جام   در  یک  باب منزل    به  مساحت  223,50 متر مربع پال ک فرعی از   667 -   اصلی  مفروز و مجزی شده واقع   
در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم سید رسول حسینی زهرایی   محرز گردیده  است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م 

الف 98/216 آ-9812841       تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/17      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/2
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد
ــاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20  ــتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س نظر به دس
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

میگردد : 
آقاي موسي نصیري پشته ئي به شناسنامه شماره 2239 کدملي 0748695664 صادره تایباد فرزند حسین در ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور مشتمل برانباری به مساحت 1300 مترمربع پالک شماره 284 اصلي واقع در خراسان رضوي 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد )موازی 800 متر مربع از محل قسمتی از مالکیت رسمی ومشاعی خانم شهال 
ــمتی از مالکیت رسمی ومشاعی عذرا رمضانی و قسمتی از پالک (  مروی کاریزی و موازی 500متر مربع از محل قس

کالسه 95-473 
ــند رسمی و ماده 13  ــاختمانهای فاقد س لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
ــر  ــار منتش آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتش
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا 
ــید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ  ــلیم ورس دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس
ــلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به  تس
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ــند مالکیت مانع از مراجعه متضرر  ــند مالکیت مینماید و صدور س ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س

به دادگاه نیست. آ-9812835
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/17           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/2

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد-غالمرضا آقازاده 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور /   حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603009329مورخ 1398/09/18 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه  ــند رسمی مس ــاختمانهای فاقد س اراضی و س
ــنامه 504 صادره از رشت  در قریه خنفچه در  ــماره شناس بالمعارض خانم زهرا مجیب حق قدم فرزند عباس به ش
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 1585/51 متر مربع پالک فرعی 19 
از اصلی 70 مفروز مجزی از پالک 2 از اصلی 70 واقع در بخش چهار راه خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل 

یوسفی نیای نهزمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 4884 آ-9813463
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/02     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/11/17 

حسین اسالمی کجیدی         رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اداره ثبت اسناد و امالک استان زنجان
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک  زنجان

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابری رای شماره 139860327001000275مورخ98/4/17 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ــاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک  زنجان تصرفات مالکانه  اراضی و س
ــنامه 432 صادره از چورزق  دریک  ششدانگ  ــماره شناس بالمعارض متقاضی آقای جعفر نجفی فرزند غالم   به ش
ــاحت32.39 متر مربع پالک 17360فرعی از41/7اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ــاختما ن  به  مس یک باب س
588فرعی واقع در بخش7زنجان خریداری از مالک رسمی  بنیاد مستضعفان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود
 در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
ــید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ــلیم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به  این  اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9812831
 تاریخ  انتشار نوبت اول98/10/17          تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/2

 مجتبی محمدلو رئیس ثبت اسناد و امالک زنجان



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

گرو نگه داشتن کارنامه برای پرداخت به بهانه هزینه های آب، برق و گاز ممنوع است  ایسنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره اجبار برخی مدارس برای 
دریافت کمک به مدرسه و اقداماتی چون گرو نگه داشتن کارنامه برای پرداخت این هزینه به بهانه هزینه های آب، برق و گاز، گفت: معافیت مدارس از پرداخت بهای آب و، برق و گاز در مجلس تصویب شده و کسی 

حق ندارد برای این موارد هزینه ای از مدارس دریافت کند. تنها قید و تأکید این قانون، رعایت الگوی مصرف است.

تنهایی به اندازه مصرف دخانیات خطرناک است
فارس: به گزارش دیلی میل، نتایج یک 
بررسی جدید نشان می دهد تنهایی از 
ســال های زندگی افراد می کاهد و به 
اندازه استعمال دخانیات برای سالمتی 

افراد خطرناک است.
محققان این پژوهش تأکید می کنند، 
تنهایی افراد در ســنین باال نه تنها به 

اندازه استعمال دخانیات، بلکه به اندازه چاقی و تبعات آن بر سالمتی خطرناک 
است و می تواند مشکالت فراوانی برای فرد رقم بزند. 

دانشمندان با ۳۰ فرد بالغ بین ۶۷ تا ۹۲ سال مصاحبه کردند و بیش از ۸۵ درصد 
آن ها گفتند نسبتاً احساس تنهایی می کنند.

به گفته دانشمندان، تنهایی از سال های زندگی شما می کاهد، به همان اندازه که 
سیگار کشیدن یا چاق بودن خطرناک است.

تقریباً ۴۲.۶ میلیون بزرگسال باالی ۴۵ سال در ایاالت متحده می گویند که تنها 
هستند؛ یک چهارم جمعیت این کشور نیز تنها زندگی می کنند.

داده های دفتر آمار ملی نشــان می دهد، تقریباً ۵ درصد از بزرگساالن ساکن در 
انگلیس احساس می کنند اغلب اوقات تنها هستند.

حمله با چاقو به پزشکان در پکن
ایرنا: حداقل چهار نفر از جمله ســه 
پزشــک توســط یک مرد با چاقو در 
بیمارستان چائویانگ پکن مورد حمله 

قرار گرفتند.
به گزارش ایرنا از تلویزیون چین، انگیزه 
ضارب از این حادثه که عصر دوشــنبه 
اتفاق افتاده است هنوز مشخص نیست، 

ولی پلیس مظنون را که یک مرد ۳۶ ساله به نام »چوی« است بازداشت کرده و 
تحقیقات در حال انجام است.

گفته می شود یکی از پزشکان این بیمارستان که چشم پزشک بوده است به دلیل 
شدت جراحات وارده مورد عمل جراحی قرار گرفته است.

گزارش انجمن پزشــکان چین که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد نشان می دهد ۶۶ 
درصد پزشکان این کشــور تجربه درگیری با بیماران را گزارش کرده و بیش از 
۳۰ درصد از متخصصان نیز خشــونت را در محل کار تجربه کرده اند؛ به طوری 
که حمله یک مهاجم با چکش به دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در پکن، در 

اواسط دی ماه سال گذشته ۲۰ زخمی برجا گذاشت.
چهارم دی ماه امســال نیز یک راننده اتوبوس سرقتی با زیر گرفتن عابران پیاده 
در شــهر النگیان استان فوجیان واقع در جنوب غربی چین، پنج نفر را کشت و 

۲۱ تن را هم زخمی کرد.
اول آذر سال گذشته نیز یک راننده به دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در شمال 

شرق چین حمله و پنج تن از آنان را کشت و ۱۸ تن دیگر را هم زخمی کرد.

مار کبرا در خوابگاه دانشجویی
مار  ورود  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
کبرای ۲ متری به خوابگاه دانشگاهی در 
هند، موجب رعب و وحشت دانشجویان 

دختر شد.
ایــن اتفــاق ۱۸ ژانویــه در خوابــگاه 
دانشجویان دانشــگاه بهاراتیار در شهر 
کویمباتور در ایالت تامیل نادو در جنوب 

هند رخ داد. 
ویدئویی که توســط یکی از شاهدان عینی و با تلفن همراه تهیه شده است این 
مار کبرا را در خوابگاه دانشجویان نشان می دهد. در این ویدئو مشاهده می شود 
این مار پس از پیمودن مسیر راهرو، وارد سرویس بهداشتی خوابگاه دانشجویان 
می شود. در ویدئوی منتشر شده صدای چند دانشجوی دختر که با دیدن این مار 

دچار ترس و وحشت شده اند شنیده می شود.
چند پرسنل جنگلبانی با ورود به خوابگاه و استفاده از تجهیزات مخصوص، این مار 

را شکار و از این محل به بیرون منتقل کردند. 

ماجرای سیل و جاده ها
مشــکل اصلی بیشتر روستاهایی که در این چند روزه سیل به آن ها سر زده ایم 
نداشتن جاده آسفالته و گیر افتادن آن ها در محاصره آب حتی پس از عبور سیل 
بوده اســت. شاید این موضوع ناشــی از این باشد که کوچک بودن خیلی از این 
روستاها با جمعیت ۳۰ یا ۴۰ خانواری موجب شده متولیان امر از خیر جاده سازی 
برای روستاهای پراکنده و بسیار زیاد منصرف شوند، اما این غفلت خود را در زمان 

سیل خوب نشان داده است. 
یادم هســت برای رفتن به روســتای »جنگارک پایین« بایــد پاچه ها را باال 
می زدیم و از آب رد می شــدیم؛ آن هم آبی که عرض آن ۳ متری می شد، اما 
در بســتری کانال مانند در جریان بود و همین سبب می شد موتور یا ماشین 
نتواند از آن عبور کند و این- یعنی وجود یک کانال خاکی که حاال آب در آن 
افتاده اســت- موجب قطع ارتباط مردم روستا با جهان بیرون از روستا شود 
و حتــی یک هفته پس از فروکش کردن آب در بســیاری از مناطق باز هم 

ارتباط کامل برقرار نشود.
جاده هایــی که از آن ها عبــور کردیم تا کمک های مردم را به ســیل زدگان 
برسانیم در مواردی نه تنها آسفالت نبود که چندین سال بود شن ریزی شده 
بــود، اما به همان حال مانده بود. یکی از آن ها کــه خوب در خاطرم مانده، 
جاده ای بود که ما را به روســتای »کودیم« می رساند. بخشی از راه شن ریزی 
شده بود. اول فکر کردم پس از سیل و از دست رفتن جاده، مسیر را شن ریزی 
کرده اند اما وقتی در تاریکی شــب از جوان بلوچ پرســیدم، گفت اینجا چند 
ســال است که همین طور مانده و آســفالت نمی شود. او از وضعیت بد جاده 
روستایشان می نالید که قلوه سنگ های بزرگی در آن دیده می شد و رفت و آمد 
موتور و ماشین روستاییان را مشکل می کرد. بخشی از جاده در نزدیک روستا 
کمی پســت تر از بقیه مسیر بود و همین مسئله موجب شده بود در ۲۰۰متر 

از جاده، حجم زیادی از آب جمع و ورودی روستا بسته شود. 
همســطح زمین بودن جاده در مسیرهای غیر اصلی و روستایی سبب شده 
در مناطقی به خاطر عبور ســیالب از یک سمت جاده به سمت دیگر شانه 
جاده گود شــود. این اتفاق در بعضی مســیرها به خاطر عرض زیاد آبی که 
عبور کرده، به مسافت زیادی از یک سمت جاده آسیب زده است؛ یعنی هم 
شــانه خاکی جاده از بین رفته و هم در جاهایی که عبور آب از روی جاده 
آســفالته بوده زیر آسفالت در کنار خالی شــده و تهدیدی است برای جان 
آن هایی که در جاده تردد می کنند. وقتی می شــود این خطر را بیشتر درک 
کرد که بدانیم مسیرها و جاده های روستایی کشورمان در برخی مناطق هم 

محل عبور دام و انسان است و هم محل عبور وسایل نقلیه.
وقتی وضعیت جاده های جنوب سیســتان و بلوچســتان را در سیل دیدم، یاد 
وضعیت مشابه در سیل خوزستان افتادم. یادم هست در یکی از روزها که مشغول 
رســاندن کمک ها با ماشین های آفرود در روستایی گیر افتاده و در محاصره آب 
بودیم، بر اثر شسته شدن شانه خاکی مسیر یکی از ماشین های آفرود چپ شد 
و گرچه خسارت جانی نداشت اما برای بیرون آوردن ماشین وقت زیادی از گروه 

هدر رفت.
حاال در سیل سیستان باید پیش از اینکه شاهد حوادث ناگوار بر اثر خراب شدن 
جاده ها باشیم دست به تعمیر این مسیرها زد. هر چند همین شب قبل دوستم 
در روستای »وشنام دری« عکسی از چپ شدن ماشین در یکی از همین مسیرها 

را برایم فرستاد. 
سیل سیستان و بلوچستان این نکته را یادآوری کرد که باید حواسمان به راه ها و 
جاده ها هم باشد. نباید اجازه داد جمع شدن آبی با عمق ۳۰سانت و عرض ۳ متر 
در کانالی خاکی، رفت و آمد به یک روستا را با مشکل مواجه کند. مهم تر از همه 
این ها پیش از اینکه شاهد چپ شدن ماشین دیگری باشیم باید دست به مرمت 
جاده ها در مســیرهای روستایی بزنیم. سیل سیستان و بلوچستان خوشبختانه 
تلفات انسانی نداشته است؛ پس کوتاهی نکنیم و نگذاریم جاده های خراب شده 

در سیل، جان انسان یا انسان هایی را بگیرد.

 جامعه/ اعظم طیرانی    اواخر خردادماه ۹۶ بود 
که محمد میرزابیگی، معاون پرستاری وزیر سابق 
»پرستاری در  قانونی شدن خدمات  از  بهداشت 
منزل« خبر داده و تأکید کرده بود عرصه مشروع و 
قانونی برای ارائه خدمات پرستاری عالوه بر بالین، 
در سطح جامعه و برای مردم باز شده که خدمات 
جدید، علمی و قانونی را دریافت کنند و هم فضایی 
تازه برای پرستاران - چه پرستاران شاغل و چه 
بیکار- فراهم شده است تا عالوه بر محیط های 
بیمارستانی، در سطح جامعه نیز بتوانند بر اساس 
مقررات دقیقی حضور یابند و ارائه خدمت کنند. 
ضمن آنکه با اجرای قانون خدمات »پرستاری در 
منزل« عرصه برای پرستارنماها و سودجویان این 

حوزه تنگ خواهد شد. 
این در حالی است که اکنون با گذشت ۳۱ ماه از این 
وعده، محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون 
بهداشــت مجلس از تحقق نیافتــن این موضوع تا 
امروز خبر می دهد و با اشــاره به ضرورت گسترش 
مراقبت پرستاری در منزل، می گوید: بروکراسی های 
اداری نباید مانع صدور مجوزهای تأسیس مراکز ارائه 

خدمات مراقبت های پرستاری در منزل شود. 

 توقف صدور مجوزها در مسیر بروکراسی  
قربانی با اشاره به ضرورت گسترش مراقبت پرستاری 
در منــزل می افزاید: در طرح جامع پرســتاری به 
گســترش مراقبت پرســتاری در جامعــه و منزل 
اشاره شــده است، اما نباید صدور مجوزها در مسیر 
بروکراســی های اداری متوقف شود.همچنین باید 
شرایط و زیرساخت های الزم برای گسترش پرستاری 
در ســطح جامعه و منزل فراهم شود، چرا که مردم 

نیازمند دریافت خدمات پرستاری در منزل هستند.
وی با بیان اینکه توسعه و گسترش پرستاری در منزل 
در قالب شرکت های خصوصی و ارائه دهنده خدمات 
می تواند برای قشر گسترده ای از جامعه پرستاری با 
تحصیالت آکادمیک تولید شغل کرده و رضایتمندی 
مــردم را جلب کند، ادامــه می دهد: در حال حاضر 

برای اجرای قانون طرح جامع پرســتاری و پرداخت 
مطالبات پرستاران خأل قانونی وجود ندارد، از این رو 
باید تالش کنیم مشــکالت ناشی از بروکراسی های 

اداری حل شود.

 وزارت بهداشت حمایت نمی کند
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران که 
خود یکی از طراحان طرح ارائه خدمات پرســتاری 
در منزل - در اداره پرســتاری وقت- بوده است، نیز 
می گوید: در کشــور های توســعه یافته دنیا از سال 
۱۹۶۰ارائه خدمات پرســتاری در منــزل در حال 
اجراســت و در کشــور ما نیز با توجه به اینکه این 
موضوع از ضروریات حوزه ســالمت و جزو نیازهای 
اساســی مردم است، از ســال ۷۷ و با توجه به دایر 
بودن ۳۵ مرکز پرســتاری که بیشــتر توسط افراد 
غیرمتخصص اداره می شــد، ضــرورت ایجاد مراکز 
ارائه خدمات پرستاری مجاز به منظور ارائه خدمات 
پرستاری در منزل مطرح و طرح توجیهی آن تنظیم 
و آیین نامه آن با موافقت وزیر بهداشت وقت در سال 

۷۸ ابالغ شــد که حدود ۶۰۰ مرکز اقدام به دریافت 
مجوز کردند اما متأسفانه به دلیل حمایت نشدن از 
سوی وزارت بهداشت تعداد آن ها بسیار کاهش یافت. 
وی می افزاید: در ســال ۹۴ نیز تعرفه های خدمات 
پرستاری در منزل توسط معاونت پرستاری وزارت 
بهداشــت تدوین و تقدیم وزارت رفاه شد و با اینکه 
ســازمان نظام پرستاری کشور نقش اجرایی ندارد- 
نقش مشورتی دارد- پس از برگزاری جلسات مختلف 
با وزارت رفاه و شــورای عالی بیمه، سرانجام بسته 
جامع خدمات پرستاری در منزل بر اساس تعرفه های 
واقعی خدمات پرستاری؛ نه تعرفه هایی که از سوی 
وزارت بهداشت اعالم شــده بود، در صحن شورای 
عالی بیمه تا مرحله تصویب پیش رفت، اما به دلیل 
مخالفت معاونت پرســتاری و معاونت درمان وزارت 

بهداشت از دستور کار خارج شد.
دبیرکل خانه پرستار ایران ادامه می دهد: چند سال 
پس از آن تعرفه هایی بسیار ضعیف، غیرکارشناسی 
و غیر سطح بندی از سوی معاونت پرستاری وزارت 
بهداشت ارائه شد، اما هنوز باوجود گذشت بیش از 

دو سال از تنظیم آن، به تصویب شورای عالی بیمه 
نرســیده و تعرفه های خدمات پرســتاری در منزل 

زیرپوشش بیمه قرار نگرفته است. 
شریفی مقدم با اشاره به اینکه ارائه خدمات پرستاری 
در منزل از ضروریات حوزه درمان اســت، می گوید: 
بــا توجه به اینکــه جامعه ما در حــال حرکت به 

سوی سالمندی است نیاز جامعه 
به دریافت خدمات پرســتاری در 
منزل رو به افزایش اســت، ضمن 
آنکــه ارائه خدمات پرســتاری در 
منزل می تواند بار زیادی را از دوش 
نظام سالمت کشــور بردارد و در 
کاهش هزینه های درمان از جیب 

مردم تأثیرگذار باشــد، چرا که 
ممکن است بیمار برای بستری 
در یک مرکــز خصوصی در ۲۴ 
ساعت چند میلیون هزینه کند 
در حالــی کــه می تواند همان 
خدمات تخصصــی را در منزل 
و با هزینه بســیار اندک دریافت 
کنــد، ضمن آنکــه هزینه های 
بیمه، بیمه های تکمیلی و ضریب 
اشغال تخت های بیمارستانی نیز 

کاهش می یابد.

 قانون 12 ساله تعرفه گذاری خدمات پرستاری
وی در بخشــی دیگر از سخنانش با اشاره به قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری که در تیرماه سال 
۱۳۸۶ به تصویب مجلس شــورای اسالمی رسیده 
است نیز می گوید: هم اکنون تمام خدمات پزشکی 
و برخی خدمات پیراپزشکی تعرفه مصوب و در حال 
اجرا دارند، اما با اینکــه بیش از ۵۰ درصد خدمات 
بالینی در بیمارستان ها توسط پرستاران ارائه می شود 

تعرفه ای برای خدمات آن ها محاسبه نمی شود.
وی ادامه می دهد: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرســتاری از مصوبات برنامه ششم توسعه است که 

دولت را مکلف به اجرای آن کرده است اما متأسفانه 
اکنون پس از گذشت دو سال از تصویب، هنوز اجرا 

نشده است. 
به گفته شــریفی مقدم جامعه پرســتاری باوجود 
دارا بــودن ظرفیت باالي جمعیــت ۶۰ هزار نفری 
دانشــجویان پرســتاری، ۲۰۰ هزار نیروی شاغل، 
۲ هــزار عضو هیئت علمــی و ۱۸۰ 
دانشکده پرستاری در کشور به دلیل 
حضور نداشــتن در سیاست گذاری ها 
و تصمیم ســازی ها به ویــژه در بحث 
بودجه بندی ها فاقد قدرت اجرایی است، 
به همین دلیــل باوجود پیگیری های 
متمادی تاکنون موفق به احقاق حقوق 
قانونی پرســتاران و اجــرای قانون 
»تعرفه گذاری خدمات پرســتاری« 
و طرح »ارائه خدمات پرســتاری در 

منزل« نشده است. 

 استقالل حرفه ای پرستاران 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قانون 
تعرفه گــذاری خدمات پرســتاری 
باوجود گذشــت بیش از ۱۲ سال 
از تصویب آن به بهانه های مختلف 
از جمله نداشتن پشتوانه پایلوت و 
علمی الزم و یا نبود بودجه مسکوت 
مانده است، می افزاید: این درحالی است که اگر این 
قانون نیازمند پشتوانه پایلوت بود سال ۸۶ از سوی 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و کمیسیون 
مربوطه با حداکثر آرای موافق تصویب نمی شد، ضمن 
آنکه محل تأمین بودجه اجرای این قانون نیز از سوی 
قانون گذار - از محل بودجه عمومی- دیده شده است.

دبیرکل خانه پرســتار ایران ادامه می دهد: موضوع 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان 
»ام المطالبات جامعه پرستاری« مطرح است که نه تنها 
به لحاظ مالی، بلکه به عنوان مسئله ای هویتی برای 

جامعه پرستاری دارای اهمیت است. 

دبیرکل خانه پرستار ایران در گفت و گو با »قدس« عنوان کرد

قوانین مرتبط با جامعه پرستاری خاک می خورند

تعرفه های خدمات 
پرستاری در منزل 

هنوز باوجود 
گذشت بیش از دو 
سال از تنظیم آن 
به تصویب شورای 
عالی بیمه نرسیده 
و زیرپوشش بیمه 
قرار نگرفته است

بــــــرش

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

صداوسیما و اظهارنظر 
غیرکارشناسی 

درباره »شیر«

 جامعه  معاون وزیر بهداشت می گوید صدا و سیما 
برای دعوت از کارشناسان حوزه سالمت از وزارت 

بهداشت استعالم و نظرخواهی نمی کند.
علیرضا رئیسی از اظهارنظر غیرکارشناسی شخصی 
در صداوسیما مبنی بر وجود آفالتوکسین در شیر 
و لبنیات انتقاد کرده و به ایرنا گفته است: ما حتی 
به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفتیم 
صداوسیما باید پروتکل مشخصی داشته باشد که 
اگر می خواهد از کسی دعوت کند تا درباره سالمت 
مردم صحبت کند، این فرد باید از طرف شــورای 

سیاست گذاری صداوسیما تأیید علمی شده باشد.
وی گفت: تاکنــون به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده 

که صداوســیما از وزارت بهداشت بخواهد فهرست 
مشخصی از کارشناسان مورد تأیید علمی را معرفی 
کنیم. البته به دنبال این هســتیم که این اقدام را 

اجرایی کنیم تا از بروز این اتفاقات پیشگیری شود.
حتــی جمع بندی مصاحبــه اخیر دربــاره وجود 
آفالتوکسین در شــیر، توسط مجری برنامه انجام 
شــد و مجری این برنامه گفت پس به این نتیجه 
می رسیم که شیر نخوریم. این موارد عجیب است 
و گویا دست هایی در کار است که به صنعت کشور 

ضربه وارد کنند.
رئیســی گفت: ماجرای این ویدئو و شــایعه ایجاد 
شــده درباره وجود آفالتوکســین در شیر از نظر 

رفتارشناسی جامعه هم بسیار قابل توجه و بررسی 
اســت. زیرا بســیاری از افراد جامعــه این ویدئو و 
صحبت های مطرح شــده را دیده اند، اما این حجم 
از اطالع رسانی و مصاحبه که در دو روز اخیر توسط 

همه رسانه ها انجام شده را ندیده اند.
وی ادامه داد: البته دلیل دیگر موضوع این اســت 
که برخی از این اخبار توســط رسانه های فارسی 
زبان خارجی منتشر شده و در همین حد متوقف 
می شود، یعنی دیگر پاســخ ها و اطالع رسانی های 
وزارت بهداشــت درباره یک شــایعه، توسط این 

رسانه ها منتشر نمی شود.
رئیســی بیان کرد: البته این نخستین بار نیست؛ 

حتی در اوج اجرای پویش ملی کنترل فشار خون 
توسط وزارت بهداشت و استقبال مردم، صداوسیما 
از شخصی دعوت کرده و آن شخص گفته بود برای 
کنترل فشــار خون، نمک بخورید. این حرف ها در 
برنامه پخش زنده اتفاق افتاده بود. بروز این موارد از 

طرف صداوسیما موجب تعجب است.
وی افــزود: بایــد توجه کرد ایــن رفتارها به خود 
صداوســیما هم ضربه می زند، زیرا برنامه ای پخش 
می کننــد و مباحثــی مطرح می شــود و پس از 
واکنش هــای مردم و کارشناســان علمی، مجبور 
می شوند این صحبت ها را تکذیب کنند و بگویند 

اشتباه کردند.
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مانع ساخت پالسکو نشوید
تسنیم: پرویــز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان گفت: می خواهیم کار 
ساخت پالسکو را تمام کنیم، از شهرداری می خواهم کمک کند، راه را 
به هر بهانه کند نکنند. خواهشمندم با هر بحثی مانع ساخت پالسکو 
نشوید، بگذارید کارمان را کنیم، اگر به خاطر پارکینگ و عوارض نیز 
بحثی است، مانع ساخت نشویم و این بحث ها را با مذاکره حل کنیم. 

پیش فروش های ایران خودرو برخالف قانون است
پانا:محمدمهدی میرزایــی قمی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیست درباره درخواست محیط 
زیست برای توقف پیش فروش چهار محصول ایران خودرو گفت: 
این پیش فروش برخالف قانون اســت. استاندارد روز خودرو در 
کشور یورو ۵ است ولی تاکنون این خودروساز بابت محصوالتی 
که پیش فروش کرده است از ســازمان محیط زیست تأییدیه 

یورو۵ نگرفته است. 

غیر حرفه ای ها در کار فیزیوتراپیست ها دخالت می کنند
ایرنا: احمد مؤذن زاده، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران از 
دخالت افراد خارج از گروه پزشــکی و حتی درون گروه پزشکی 
در کار فیزیوتراپیســت ها گله کرد و گفــت: دخالت ها در کار 
فیزیوتراپیســت ها در مورد افراد خارج از گروه پزشــکی، انجام 

می گیرد و مشکالت در این زمینه خیلی حاد است.

دستگاه اول در مقابله با آلودگی هوا کیست؟
فارس: محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر 
تهران می گوید: برخی تنها آلودگی هوا را در حوزه شهرداری 
می دانند در حالی که ســازمان محیط زیست دستگاه اول در 
مقابله با آلودگی هواســت و اختیارات آن ها را هیچ دستگاه 
دیگری ندارد؛ حتی می توانند کارخانه را به دلیل آلوده بودن 
تعطیل کنند؛ البته حاال می گویند نمی توانیم چون شــرایط 

تحریم وجود دارد.

واکنش به توزیع کتابی با محتوای نامناسب در مهدکودک ها
مهر:حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی در خصوص خبری مبنی بر توزیع کتابی با نام کتاب 
مترو با محتوای نامناســب با تصاویری همراه با تفنگ و صحنه 
اعدام در مهدکودک ها گفت: در پیگیری هایی که از بهزیســتی 
استان تهران و همچنین کانون مهدهای کودک استان داشتیم 

چنین کتابی در مهدهای تهران توزیع نشده است.

هر روز ما را تهدید به قطع آب و برق می کنند
مهر:عزیزاهلل حبیبی، رئیس دانشــگاه خوارزمی با بیان اینکه 
۸۳ درصد بودجه این دانشگاه برای پرسنل و شرکت هاست، 
می گوید: اگر ۱۰۰ درصد بودجه هم به دانشگاه تخصیص یابد 
همه صرف حقوق می شــود. این در حالی اســت که دانشگاه 
بدهــی آب، برق و گاز دارد و هر روز ما را تهدید به قطع آب 

و برق می کنند.

بهداشت و درمان

سخنگوی سازمان انتقال خون:
نگران کاهش سطح ذخایر خون 

هستیم
 ایلنا   سخنگوی ســازمان انتقال خون با اعالم 
کاهش احتمالی میزان اهدای خون به دنبال سرد 
شدن هوا، از کاهش سطح ذخایر خونی تحت تأثیر 
این موضوع خبر داد.  بشــیر حاجی بیگی گفت: 
در عین حال ۲۵درصد خون مصرفی کشــور در 
تهران مصرف می شود، زیرا تعداد مراکز درمانی در 
تهران بیشتر و جراحی های بزرگ در این استان 
گســترده تر اســت. حاجی بیگی گفت: تغییرات 
آب وهوایــی، ترافیکی و دیگــر عوامل مداخله گر 
می تواند ســبب کاهش اهدای خون شهروندان 
شود. به همین دلیل اســت که در روزهای سرد 
زمســتان که به دلیل نزوالت جوی و برودت هوا، 
تردد شهروندان دشــوار می شود، میزان مراجعه 
برای اهدای خون کاهش می یابد. وی افزود: نگرانی 
ما تأمین خون نیست؛ چراکه مردم همچنان برای 
اهدای خون مراجعه می کنند، نگرانی مان کاهش 
سطح ذخایر خون در کشور است. ایران ساالنه به 
۲ میلیون و ۱۰۰هزار واحد خون اهدایی نیاز دارد.

محیط زیست

یک مدیر  سازمان محیط زیست:
شرایط دلفیناریوم ها بدتر از 

سیرک های حیوانی است 
 فارس   شهاب الدین منتظمی، مدیر کل حفاظت 
و مدیریت حیات وحش ســازمان محیط زیست 
گفت: سیاســت های محیط زیست در خصوص 
دلفیناریوم هــا بر اســاس نگاه جهانــی به این 
مجموعه ها مثبت نیســت، چون گونه های مورد 
هدف برای آموزش و نمایش مورد آزار قرار گرفته 
و ایــن آزار و اذیت از دیگر مجموعه های حمایت 
از حیوانات بیشتر است، به همین دلیل سعی ما 
این اســت که در خصوص فعالیت دلفیناریوم ها 
سختگیرانه تر عمل کنیم و به همین دلیل صدور 
مجوزهای جدید متوقف شد. منتظمی  گفت: تنها 
دو دلفیناریــوم جزیره کیــش و برج میالد فعال 
هستند، مجوز دلفیناریوم تبریز به دلیل تخلفات 
صورت گرفته باطل شده و از مجوز دلفیناریوم در 
خوزستان استفاده نشده است. شرایط حیوانات در 
دلفیناریوم ها بدتر از سیرک های حیوانی است، اما 
چون مجوز فعالیت های این مجموعه ها پیشــتر 

صادر شده فعالیتشان ادامه یافته است.

 آموزش

معاون وزیر آموزش و پرورش توضیح داد
 تکلیف رتبه بندی معلمان 

در سال 99
 ایلنا  علــی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی 
و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره 
رقم در نظر گرفته شــده بــرای اجرای طرح 
رتبه بنــدی فرهنگیان در ســال آینده گفت: 
براســاس ماده ۶۵ قانون خدمات کشوری در 
اجرای رتبه بندی هیچ رتبه ای از کســی حذف 
نشده، بلکه رتبه های جدید را بر رتبه بندی قبلی 
انطباق می دهیم و در مجموع نسبت به پیش از 
مهر حدود هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان به حقوق 

همکاران اضافه  شده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش افزود:  در سال آینده برای رتبه بندی 
طبق الیحه بودجه ســال ۹۹، مبلغ ۵ هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
البته ما از این به بعد چیزی با عنوان رتبه بندی 
نداریم و در واقع این آیتم یک سازوکار حقوقی 
اســت و از این طریق حقوق آموزش و پرورش 

برای سال ۹۹ پیش بینی شده است. 

زیارت

معاون سازمان حج و زیارت خبر داد
اعزام دارندگان فیش های ثبت نام 
تا اردیبهشت 86 به حج تمتع 99 
 ایرنا   معاون امور حج و زیارت سازمان حج و 
زیارت از اعزام متقاضیان دارای فیش ثبت نام تا 
نیمه اول اردیبهشت سال ۱۳۸۶ برای سفر به 

حج تمتع ۱۳۹۹ خبر داد.
اکبــر رضایی گفت: براســاس برنامه ریزی ها و 
ســهمیه موجود، ۸۷ هزار و ۵۵۰ زائر ایرانی از 
اوایل تیر ســال آینده برای انجام مناسک حج 

تمتع به عربستان اعزام خواهند شد.
رضایی با تأکید بر اینکه برنامه اعزام حج تمتع 
دقیقاً زمان بندی و حســاب شده است، گفت: 
فراخوان اعــزام اولویت های پــس از نیمه اول 

اردیبهشت ۸۶ نیز اعالم خواهد شد.
همچنین در صورت افزایش هرگونه سهمیه اعزام 
به حج از سوی عربستان، اعزام مربوطه براساس 

اولویت اعالم شده به انجام خواهد رسید.
وی گفــت: اکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
متقاضی اعزام به حــج تمتع در نوبت اعالم به 

سر می برند.

علم و فناوری

اسپوتنیک خبر داد
برکناری دو دانشمند نروژی به 

دلیل دعوت از دانشمندان ایرانی!
 باشگاه خبرنگاران جوان   دو محقق نروژی 
در دانشــگاه علم و فناوری این کشور به دلیل 
دعوت از میهمانان ایرانی، از سمت خود تعلیق 

شدند و اجازه فعالیت دانشگاهی ندارند.
به گزارش اسپوتنیک، گفته می شود دو محقق 
نروژی میهمانانی را از ایران به یک آزمایشــگاه 
پیشرفته دعوت کرده اند که این مسئله آن ها را 
با اتهام مشارکت در درز اطالعات روبه رو ساخته 
و ســبب شــده از کار خود تعلیق و از فعالیت 

دانشگاهی منع شوند.
گفته می شود آن ها متهم هستند بدون در جریان 
گذاشتن مدیریت دانشگاه و طی مراحل قانونی 

میهمانانی را از ایران به آنجا دعوت کرده اند.
بنا به گفته مقامات، این دو محقق از کار خود در 
انستیتو مهندسی مکانیک و ساخت معلق شدند. 
آن ها به آزمایشگاه های پیشرفته که در آن مواد 
پیشرفته مانند آلیاژ های فلزی تجزیه و تحلیل 

می شد دسترسی داشتند. 

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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یا حی یا قیوم

آغاز روند استیضاح رئیس جمهور آمریکا در سنا

هر آنچه از »محاکمه« ترامپ باید بدانیم
  جهان/ مهدی خالدی  آخرین پرده از شــوی 
سیاســی و جنــگ قــدرت میــان دموکرات ها و 
جمهوری خواهان بر سر اســتیضاح دونالد ترامپ از 
بامداد گذشته در مجلس سنای آمریکا کلید خورد. 
دادگاه اســتیضاح رئیس جمهور آمریکا در سنا قرار 
اســت 6 روز در هفته جریان داشته و در این مدت 
برای آینده سیاســی ترامــپ تصمیم گیری خواهد 
شــد. مجلس نمایندگان آمریکا 28 دی ماه رأی به 
استیضاح دونالد ترامپ داده و در همین راستا نیز ادامه 
این روند به مانند دادگاه در مجلس سنا ادامه می یابد. 
این ســومین بار در تاریخ ایاالت متحده اســت که 
رئیس جمهوری استیضاح می شود. آخرین بار در دهه 
۹۰ میالدی، بیل کلینتون از سوی جمهوری خواهان 
محاکمه شد اما با کسب رأی اعتماد به کار خود ادامه 

داد. 

 رویداد سیاسی نه محکمه قضایی
هر چند از جلسات بررسی طرح استیضاح در مجلس 
سنا به عنوان جلسات »محاکمه« یاد می شود اما باید 

در نظر داشت که این جلسات لزوماً 
مشابه یک جلسه محاکمه قضایی 
برگزار نخواهد شد. جلسات بررسی 
طرح استیضاح رئیس جمهور بیش 
از هر چیز یک رویداد سیاسی و به 
شکاف سیاســی و اجتماعی میان 
آمریکایی  جامعه  و  سیاستمداران 

دامن زده است.
احتمال عزل دونالد ترامپ کم است، 
با این حال دموکرات ها امیدوارند از 
پوشش گســترده اخبار مربوط به 
جلسات اســتیضاح دست کم در 

دو حوزه بهره برداری کنند؛ اول، با زیر ذره بین بردن 
رفتار آقای ترامپ در ماجرای اوکراین، حامیان حزب 
دموکرات و دیگر مخالفان رئیس جمهور را برای حضور 
در پای صندوق رأی تشــویق و به عبارتی انتخابات 
پاییــز را به رفراندومی بــرای »نه به ترامپ« تبدیل 
کنند و دوم اینکه با »عصبانی کردن« رأی دهندگان 
از سوگیری سناتورهای جمهوری خواه و به ویژه میچ 
مک کانل، رئیس ســنا، در جریان برگزاری جلسات 
استیضاح، رأی دهندگان را در سطح ایالتی بشورانند 

تا در جریان انتخابات میان دوره ای سنا که همزمان 
با رأی گیری ریاست جمهوری در نوامبر امسال برگزار 
خواهد شد، علیه جمهوری خواهان رأی دهند و به این 
ترتیب شانس دموکرات ها برای کسب اکثریت سنا را 
باال ببرند. با این حال، اگر تیم وکالی آقای ترامپ و 
خود او در طول جلسات استیضاح بتوانند افکار عمومی 
را همــراه با گفتمان خود کنند که مدعی »تحریف 
خطرناک قانون اساســی« از سوی دموکرات هاست، 
آن وقــت ممکن اســت جمهوری خواهان با قدرتی 
مضاعف خود را بــرای دور دوم ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ و برتری بیشــتر در ســنا آماده کنند. 
اکنون جمهوری خواهان هم فرصــت آن را دارند تا 
روند سنا را به محاکمه جو بایدن، هیالری کلینتون 
و حزب دموکرات تبدیل کنند. به عبارت دیگر، آن ها 
از دادگاهی نمایشــی به عنوان خوراک برای انتخاب 

مجدد ترامپ استفاده خواهند کرد. 

 اختالف بر سر نحوه اداره جلسات سنا
از ســوی دیگر، در حالی که نمایندگان مجلس سنا 
روز یکشنبه سوگند یاد کردند که 
بر اساس واقعیات و نه مالحظات 
سیاســی در مورد آینــده آقای 
ترامپ تصمیم بگیرنــد، اما همه 
شواهد از سیاسی بازی در جریان 
اســتیضاح حکایت دارد تا جایی 
که حتــی دو طرف در مورد نحوه 
اداره جلســات مجلس در هنگام 
اســتیضاح به مشکل برخورده اند. 
روز دوشنبه سناتور میچ مک کانل، 
رهبر اکثریــت جمهوری خواه در 
سنا قوانین و ضوابطی را پیشنهاد 
کرد که بر اساس آن دموکرات ها و وکالی کاخ سفید، 
هر یک 2۴ ساعت )دو جلسه 12 ساعته( برای طرح 

دعوی و دادخواهی اولیه خود وقت خواهند داشت. 
دموکرات ها اما از اقدام رهبر اکثریت ســنا مبنی بر 
ارائه جدول زمان بندی فشــرده و کوتاه برای اجرای 
مرحلــه اقامه دعوی و مباحــث مربوط به محاکمه 
ترامپ انتقاد کرده و آن را »رسوایی ملی« خوانده اند. 
دموکرات ها با تعیین وقت برای این موضوع مخالف 
هستند و معتقدند جمهوری خواهان به اتکای برتری 

عددی خود در ســنا در تالش هستند مانع حضور 
شهود در جلسات دادگاه شوند و زمینه تبرئه متهم 
را فراهم کنند. دموکرات ها خواهان حضور شاهدان 
و شــنیدن اظهارات آن ها در مــورد اقدامات ترامپ 
هستند. شــاهدان مورد عالقه دموکرات ها عبارتند 
از: جان بولتون، مشــاور عالی پیشــین امنیت ملی 
کاخ ســفید؛ میک مولوینی، رئیس موقت ســتاد 
کارکنان کاخ ســفید؛ رودی جولیانی، وکیل ترامپ 
و لو پارناس، دســتیار رودی جولیانی که در روزهای 
اخیر دست به افشاگری های تازه ای زده است. برخی 
جمهوری خواهان هــم گفته اند  هانتر بایدن باید به 
عنوان شاهد فراخوانده شود. جمهوری خواهان ولی 
دموکرات ها را متهم می کنند که به فرایند عادالنه در 
زمان رسیدگی به لوایح استیضاح ترامپ در مجلس 
نمایندگان عمل نکردند و اکنون قصد دارند در روند 

دادگاه در سنا اخالل ایجاد کنند. 

 اتهام های وارده
افشــاگری یک مأمور مخفی »سیا« )آژانس مرکزی 
اطالعات آمریکا( حاال روشــن کرده است که ترامپ 
با هدف بی اعتبار کردن »جو بایدن« رقیب بالقوه اش 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰2۰ میالدی، 
در گفت و گو با والدیمیر زلنســکی و در پرونده ای 
موسوم به اوکراین گیت، از اختیارات رئیس جمهور و 
روابط خارجی آمریکا سوءاستفاده کرده است. حال 
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا ترامپ را به 
دو تخلف »سوءاستفاده از قدرت« و »مانع تراشی در 
مسیر تحقیقات کنگره« متهم کرده است. با وجود 
این، در گزارش این کمیته، مستندات گسترده ای از 
دیگر تخلفات ترامپ از جمله دریافت »رشــوه« نیز 

دیده می شود. 

 جلسه استیضاح کی آغاز می شود؟
سه شنبه 21 ژانویه، ساعت یک بعداز ظهر به وقت 
شرق آمریکا، محاکمه استیضاح ترامپ آغاز شد. پس 
از آن جلسه 6 روز در هفته، این استیضاح در جریان 
خواهد بود. بر اساس برنامه ای که دفتر میچ مک کانل، 
رهبر اکثریت ســنا اعالم کرده اســت، این جلسات 
ســاعت یک بعد از ظهر آغاز و تا ساعت 5 یا 6 عصر 

)همگی به وقت شرق آمریکا( ادامه خواهد یافت.

 چقدر طول خواهد کشید؟
مدت زمان اســتیضاح در ســنا مشــخص نیست. 
جمهوری خواهــان ترجیح می دهنــد این محاکمه 
به سرعت برگزار شــود. مورد پیشین که مربوط به 
محاکمه بیل کلینتون بود 6 هفته طول کشــید )از 

هفتم ژانویه 1۹۹۹ تا 12 فوریه 1۹۹۹(.

 افکار عمومی چه می گوید؟
بر اساس آخرین نظرسنجی »سی ان ان« )نزدیک به 
دموکرات ها( بیش از  نیمی از آمریکایی ها )51 درصد( 
معتقدند ترامپ باید توسط سنا محکوم و از کار برکنار 
شود. اما بر اســاس نظرسنجی ای که »فاکس نیوز« 
)نزدیک به ترامپ( در ماه دســامبر منتشر کرد، 51 

درصد مخالف برکناری ترامپ هستند.

 نتیجه چه خواهد بود؟
هرچند استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا 
به دلیل اکثریت دموکرات این مجلس قطعی شده، اما 
اکثریت جمهوری خواه سنا موجب شده بسیاری این 
روند را در عمل بی نتیجه بدانند، چراکه بسیار بعید 
به نظر می رسد دو سوم اعضای سنا )67 تن از 1۰۰ 
ســناتور( آن طور که قانون تعیین کرده، به برکناری 
ترامپ رأی مثبت دهند. جمهوری خواهان 5۳ کرسی 

از 1۰۰ کرسی مجلس سنا را در اختیار دارند. 

 آیا تمام محاکمه علنی خواهد بود؟
بخشــی از جلسات ممکن است به صورت غیرعلنی 
و پشــت درهای بســته برگــزار شــود. اینکه چه 
جلسه ای غیرعلنی است و مدت زمان آن، مشخص 
نیســت. برخی گزارش هــا حاکی از آن اســت که 
جمهوری خواهان در حال آماده شدن برای مواجهه با 
احتمال حضور شاهدان هستند و می خواهند شهادت 
ـ پشت  ـ اگر اتفاق بیفتدـ  کسی چون جان بولتونـ 
درهای بسته رخ دهد. بر اساس قوانین مشخص شده، 

در جریان محاکمه، صحبت کردن، استفاده از تلفن یا 
هر وسیله الکترونیکی، خواندن و راه رفتن و ایستادن 

در صحن )مگر در موقع رأی گیری( مجاز نیست.

 آیا ترامپ باید در سنا حاضر شود؟
رئیس جمهور آمریکا مجبور به شرکت در جلسات 
»محاکمه« خود در مجلس سنا نیست. بیل کلینتون 
و اندرو جانســون در جلســات بحث و بررسی طرح 
استیضاح خود در مجلس سنا حضور نداشتند. جان 
رابرتز، رئیس دیوان عالی آمریکا نه تنها وظیفه اداره 
جلسات »محاکمه« دونالد ترامپ در مجلس سنا را 
برعهده خواهد داشــت بلکه در مورد روند برگزاری 
جلســات نیز تصمیم گیری خواهد کرد. با این حال 
اکثریت اعضای مجلس سنا می توانند با تصمیمات 

او مخالفت کنند.

 سناریوی کابوس
اگر ترامپ از رأی ســنا تبعیت نکند، گام بعدی چه 
خواهد بود؟ قانون اساســی آمریکا بــر اینکه تمام 
نهادها و افراد انتخابی اهل وجدان و انصاف هستند، 
حساب کرده است. بنیان گذاران آمریکا پیش بینی این 
وضعیت را نکرده اند که اگر سه قوه مجریه، مقننه و 
قضائیه نتوانند بر سر یک مسئله عمده قانون اساسی 

به توافق برسند، چه باید کرد.

 پیامدهای استیضاح
گذشته از نتیجه محاکمه ترامپ در دادگاه سنا، آغاز 
و پیشــبرد پرونده استیضاح وی سبب بروز تغییر و 
تحوالت عمده ای در عرصه سیاســی آمریکا شد که 
مهم ترین آن، آشــکار شــدن شــکاف ها و اختالف 
نظر های پنهان در عرصه های عمومی و سیاسی بود. 
آغاز پرونده تحقیقات استیضاح ترامپ، آتش جنگی 
سیاسی را در واشنگتن برافروخت که موجب سوختن 
مهره های زیادی از سواره و پیاده نظام کاخ سفید شد.

توافق صلح یا شکاف در میان طالبان؟
طالبان گفته اســت تــا آخرین همین ماه میالدی با نماینــده آمریکا در دوحه، 
پیش نویس صلح را امضا خواهد کرد. در آغاز آمریکایی ها بســیار تالش کردند تا 
پیش از امضای تفاهم نامه صلح، آتش بسی هر چند کوتاه مدت را به طالبان تحمیل 
کنند. اما آن ها نه تنها با این پیشنهاد مخالفت کردند بلکه بر شدت حمالت خود 
افزودند. کار چنان باال گرفت که پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی، ترامپ 
به طور کامل مذاکرات را تعطیل کرد. همه آن ها که دســتی بر مسائل افغانستان 
داشتند در همان زمان مطمئن بودند کاخ سفید با شرایط بدتر و موضع ضعیف تری 
بازخواهد گشــت و چنین هم شد. مدتی بعد مذاکرات صلح بار دیگر آغاز شد و 
این بار طالبان حتی آتش بس را برای دوره پس از امضای موافقت نامه صلح رد کرده 

و آن را به »کاهش خشونت ها در شهرهای بزرگ« تخفیف داد.
تمام این ها در حالی اســت که دولت افغانســتان حرف از صلح عام و آتش بس 
کامل می زند و در مقابل طالبان اجرای حتی همین کاهش خشونت ها را به شرطی 
پذیرفته اســت که همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانســتان باشد. آن ها 
می گویند در هر توافق نامه ای اولین قدم، رفتن نیروهای خارجی در اولویت است، 
پس از آن ما افغان ها با یکدیگر کنار می آییم. آنچه مسلم است برخالف وعده های 
داده شــده از هر دو طرف مذاکره در دوحه و اظهــار امیدواری های فراوان، ولی 
در عمل پیام های متناقض و ناهمگونی، به ویژه از سمت طالبان شنیده می شود. 
سهیل شاهین، سخنگوی آن ها که توییت هایش تنها مرجع مذاکرات شده، روزی 
از امضای قطعی موافقت نامه تا پایان ماه میالدی جاری خبر داده و روز دیگر تأکید 
می کند طالبان تا پیش از خــروج نیروهای خارجی هیچ پیمان صلح یا کاهش 

خشونتی را حتی امضا نمی کند.
در این میان یک موضوع بسیار مهم همه طرفین را به شدت نگران کرده است. آن ها 
نگرانند که شاید این تعلل طالبان به خاطر عدم نفوذ آن ها بر فرماندهان میدانی و 
نیروهایی باشد که هم اکنون در جبهه ها مشغول جنگ با دولتند. به عبارت دیگر 
آن ها می ترسند رهبران طالبان توانایی کنترل مجاهدان خود را نداشته و حتی پس 
از امضای تفاهم نامه، درگیری ها حتی با شدت بیشتر ادامه یابد. یا در شکل بدتر آن 
فرماندهان پرنفوذ مخالف صلح به گروه های رقیب نظیر داعش بپیوندند. در یک ماه 
اخیر چندین بار پیش آمده است که برخی از فرماندهان سرشناس مخالف صلح، 
به طور مشخص مورد حمالت هوایی شبانه قرار گرفته و کشته شده اند. این وقایع 

گمانه زنی هایی را در میان کارشناسان تقویت کرده است.
اکنون کم کم آشــکار می شود که تیم مذاکره کننده طالبان در قطر و به ویژه 
رهبر طالبــان یعنی »مالهبت اهلل« در پی روبه رو شــدن با فشــار غیرقابل 
پیش بینی شورای نظامی خود که جملگی از فرماندهان باسابقه جهادی این 
گروه اند، در مخالفت با توافق صلح و پافشــاری بر شدت بخشیدن به جنگ، 
عماًل در حال تقســیم شــدن به دو گروه هستند و در این میان جناح  حامی 
رهبــری طالبان درصــدد حذف جناح قدرتمند مخالف اســت و حتی ابایی 
ندارد در این راه از نیروهــای دولت و نیروهای آمریکایی کمک بگیرد. با این 
وصف حتی اگر چنین توافقی میان طرفین امضا شــود، هیچ کس قادر نیست 
 تضمینــی برای اجرا و بقای آن بدهد و تنها بــه کار تبلیغات ترامپ خواهد 

آمد!
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 چهارشنبه 2 بهمن 1398 26 جمادی االول 1441 22 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9167 

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/43 12/16 

22/59 23/32 5/115/43

16/4617/21

6/397/11 

17/06 17/40

سه شنبه ۲۱ ژانویه، 
ساعت یک بعداز ظهر 
به وقت شرق آمریکا، 
محاکمه استیضاح 
ترامپ آغاز شد. پس 
از آن جلسه 6 روز در 
هفته، این استیضاح 
در جریان خواهد بود

بــــــــرش

برگ س��بز خودروی پژو 405 مدل 1384 رنگ سبز 
یشمی به شماره انتظامی 453م66 ایران 12 شماره 
موتور 12482033765 و ش��ماره شاس��ی 82056462 
به مالکیت حس��ین کاظمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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مج��وز فعالیت دفتر مهندس��ی طراحی س��اختمان 
شماره 337 آقای  مهندس علی امینی به شماره 
ص��دور  تاری��خ  ب��ه    00337-0025431-19-5
83/12/12 مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار 

ساقط می باشد.
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کارت ماش��ین خ��ودروی پی��کان م��دل 1387 رنگ 
 12 ای��ران  261ن97  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  س��فید 
شاس��ی  ش��ماره  و   11487058045 موت��ور  ش��ماره 
NAAA36AA39G800364 به مالکیت حس��ن شیشه 
چی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز و س��ند کمپانی خودروی پژو پارس مدل 
1396 رنگ سفید به شماره انتظامی 982د56 ایران 
74 ش��ماره موتور 181B0034904 و ش��ماره شاسی 
NAAN11FE1HH043117 به مالکیت امیر شمشیری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی تجدید مزایده امالک مازاد بر نیاز شماره:  2098005243000002
 اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک�ی دولت )س�تاد( موضوع  مزایده عمومی   به ش�رح ذیل را به فروش برس�اند  .

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran. ir   می باشد .
 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت: 

 از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه  تا ساعت 19 روز  پنج شنبه مورخه 1398/11/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: 

از تاریخ 1398/11/01 تا پایان ساعت کار اداری روز چهار شنبه مورخه. 1398/11/23  به مدت 18 روز کاری می باشد . 
مهلت بازدید :

از تاریخ 1398/11/02  الی 1398/11/23  روز چهارشنبه همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی  14 بعداز ظهر
محل و  زمان بازگشایی پاکت ها:

 س��اختمان بنیاد  اس��تان واقع در  مش��هد  -  نبش مدرس 12 راس  س��اعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخه 1398/11/24 طبق 

برنامه زمانبندی 
کلیه پاکتهای پیش��نهادی الزاما در س��امانه مذکور بارگذاری و ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در پاکت مهر و موم 
ش��ده  ب��ه ص��ورت فیزیکی نیز تحوی��ل دبیرخانه   اداره کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراس��ان رضوی  به آدرس 

ذیل الذکر ش��ود.
اطالعات تماس دستگاه مزایده  گذار برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده  و ارائه پاکتها :

آدرس: خراس��ان رض��وی  – مش��هد مقدس - خیابان م��درس – نبش مدرس 12 – اداره کل بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
خراسان رضوی  –  طبقه دوم – اتاق 226تلفن های  تماس:33130225،33130210 ، 05133130218،  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن (:
 مرکز  پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021 نمایند گی استان : خیابان خیام – ساختمان جهاد کشاورزی  - ضمنا اطالعات  

تماس  دفاتر ثبت نام  در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است  . 
اسناد و مدارك ارایه شده طبق ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.

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

شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده به صورت زیر خواهد بود  .
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ردیف
شماره پالک

ادرسمیزان مالکیت /توضیحاتمبلغ تضمین )ریال (قیمت پایه  )ریال (نوع ملک /کاربریاعیان )مترمربع (عرصه )مترمربع( اصلیفرعی

14.800.000.000740.000.000مسکونی - تجاری1883614184.80314.20
سند تک برگ-  ششدانگ – دو ممر غربی و شرقی    دارای 12 متر 

خراسان رضوی  – مشهد  – بلوار امت – بین امت 21 و 23 – پالک 22و 24          تجاری-دارای پروانه ،پایانکار ، انباری و پارکینگ بدون مزاحم 

2----149150101
جاده کالت  شیر شتر – از طرف ضلع شمالی حاشیه جاده کالت و ضلع غربی بزرگراه شهرک مهرگانسند دفترچه ای به صورت مشاع – از دو طرف حاشیه جاده اصلی30.000.000.0001.500.000.000کشاورزی---

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم (
ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان خراس��ان ش��مالی در نظ��ر دارد از مح��ل مناب��ع اعتب��ارات عمران��ی                               
)اس��ناد خزانه ، اوراق مش��ارکت ، ریالی( بر اس��اس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه مشروحه 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

610،970،130،187 ماهخط انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب شهر شیروان 1

س��ایر توضیحات تکمیلی و ش��رح کار در اسناد اعالم شده است که الزم اس��ت مناقصه گران حداکثر 
ظرف 3  روز پس از انتش��ار آگهی از طریق س��امانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ 

آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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نوبت دوم آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 
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شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی, عملیات مشروحه ذیل را 
به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید  .
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موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به 

ریال

رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

1
حفاری. تهیه لوله. لوله گذاری و آزمایش پمپاژ 8 حلقه 

چاه به روش دورانی در  آبرفت های دشت مشهد و 
احداث حوضچه های آجری سرچاهی- فاز 2

24

ماه
43/111/398/6541/460/000/000

گواهی 
صالحیت 
حفاری از 

وزارت نیرو 

1. واریز نقدی به حساب جاري 
شماره100050005بانکی 
پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4 . چک تضمین شده بانکی
2

حفاری، تهیه لوله ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ 8 حلقه 
چاه به روش دورانی در آبرفت های دشت مشهد و 

احداث حوضچه های آجری سر چاهی – فاز 3 

24

ماه
43/111/398/6541/460/000/000

1-تاریخ و محل دریافت اس��ناد از تاریخ 98/11/1 لغایت 98/11/5 از محل دفتر قراردادهای ش��رکت آب و فاضالب مش��هد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل 
دریافت می باش��د 2-آخرین مهلت عودت پاکات مناقصات تکمیل ش��ده پایان وقت اداری مورخ 98/11/15 و به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی 

شرکت آب و فاضالب مشهد می باشد ، تلفن 37008152 .     
  3-مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .        4-هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد. 

آب نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم 

آگه�ی تجدید مناقص�ات عم�ومی

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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