
 

میتوانیدتاریخسازباشید
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی رهبرمعظمانقالبخطاببهدانشجویاناتحادیهانجمنهایاسالمیدراروپا: سیاست

به پنجاه وچهارمین نشست اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان در اروپا، حوادث مهم اخیر از 
جمله شهادت ها، قدرت نمایی های نظامی و حضور 

بی نظیر مردمی را نشانه های سربرآوردن پدیده ای 
تاریخ ســاز برشــمردند و تأکید کردند: گام دوم 
انقالب اسالمی باید بتواند این پدیده را به کمال 

 ............ صفحه 2برساند و شما می توانید...
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رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی: کنایه ظریف به چشم آبی های برجام

 :jامام علی
انسان 

نیكو سرشت، 
از هیچ كس 
نمی هراسد. 
غررالحكم، 
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هزینه معیشت خانوار برای ورود به 

دستمزد تا پایان بهمن نهایی می شود    
کتاب سوزی ریشه در 

دوری از علم و اندیشه دارد
 اروپا در اینستکس 

یک معامله هم با ایران نکرد

 ............ صفحه 8

 پیشنهادهای وزارتخانه های کشور و اقتصاد و دارایی در جلسه شورای عالی اقتصادی تصویب شد 

تصمیم سران قوا برای »پدیده«
منابعرسانهایازتصمیم
»ترامپ«برایرونمایی

ازتوطئهآمریکایی
»معاملهقرن«خبرمیدهند

نبش قبر 
یک طرح 

مرده

قدسخراساندر جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مسائل 
و مشکالت سهامداران پدیده شاندیز بررسی شد .  در این جلسه که رزم حسینی، استاندار 
خراسان رضوی نیز حضور داشت پیشنهادهای وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی مورد 
تصویب قرار گرفت. سرپرست گروه شرکت های پدیده درباره مصوبات این جلسه گفت: بنا 
به پیشنهادهای وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین پیگیری استاندار خراسان 
رضوی بانک صادرات و مؤسسه اعتباری ملل از شمول محدودیت های مندرج در مواد ۱۶ 
و۱۷ قانون رفع موانع تولید برای سرمایه گذاری در گروه شرکت های پدیده مستثنا شده و 

 ............ صفحه 2بدین ترتیب مشارکت آن ها در فعالیت های آینده پدیده تسهیل شد...

 جهان  یکــی دو روز پیش بــود که منابع 
رسانه ای، اخباری از تصمیم دونالد ترامپ برای 
رونمایــی از طرح صلح آمریکایی موســوم به 
»معامله قرن« با موضوع فلسطین منتشر کردند؛ 
طرحی که پیش از این به ســبب مخالفت ها 
رونمایی از آن چند بار به تعویق افتاده و اکنون 
نیز بــه اعتقاد تحلیلگران بــا توجه به رویکرد 
به شدت ضد فلسطینی و حمایت صد درصدی 
از رژیم صهیونیستی باید این توطئه آمریکایی 
را ایــده ای از پیــش مــرده به حســاب آورد. 
رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعالم کرد پیش 

از سفر نخست وزیر...

انتقادیکپژوهشگرازعملکرد
جزیرهاینهادهایمسئولدر

حوزهجامعهپذیریشهری

کارنامهضعیف
مسئوالندرآموزش

شهروندی

نگاهیبهحاشیههای
جنجالیکهعباستبریزیان

بهراهانداخت

طبابت
باطعم

کتابسوزان
 ............ صفحه ۷ ............ صفحه 9

شیوع»کرونا«درچینبر
اقتصادایراناثرمیگذارد؟

وارداتدر
اماناست!

 ............ صفحه ۶

گفت وگوی  روز

 اندیشه  جامعه اســالمی امروزه بحران های بی ســابقه ای همچــون زلزله، سیل، 
بحران های سیاسی و امثال آن را در چند ماه اخیر تجربه کرده است. امروزه فجایع در 
تمام جوامع از جمله جوامع اسالمی رو به افزایش است و چنین به نظر می رسد که با 

گذشت زمان، مخاطرات و بحران های تازه تری...

دکترتقیپارسامهر:
ایرانیهادربحران،حولیکهستهمشترک

جمعمیشوند

 ............ صفحه 4
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درنظر دارد چوب آالت به شرح ذیل را ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند.
قیمت تضمین )ریال(گونهشرحردیف

20/000/000راش وتوسکاالوار1

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

 متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد وبرگه های شرایط شرکت درمزایده تا تاریخ شنبه 98/11/19 
به وب س�ایت اینترنتیQazvin.frw.org.ir ویا مراجعه به س�امانه س�تاد )س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت( 
به آدرسwww.setadiran.ir و تا تاریخ ش�نبه 98/11/19 مدارک الزم ش�رکت در مزایده را در س�امانه ستاد 
بارگذاری وپاکت تضمین شرکت در مزایده را در یک پاکت سربسته الک ومهر شده دبیرخانه این اداره کل 

واقع درقزوین: خیابان نواب شمالی - مجتمع ادارات کد پستی 15136 - 34199 تحویل نمایند.
بازگشایی پیشنهادات در سامانهwww.setadiran.ir ساعت 9 صبح مورخه دوشنبه 98/11/20 انجام خواهد شد.

 تلفن تماس 45و33373088 - 028 و33379254 - 028 الزم است مزایده گران با عضویت ودریافت گواهی 
امضای الکترونیکی، اس�ناد را از طریق س�امانه ستاد)س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت( دریافت وارس�ال 

نمایند.
 جهت بازدید )تا مورخ 98/11/19( از چوب آالت در محل های مذکور دراسنادمزایده در ساعات اداری 

از ساعت 8/00 لغایت 14/00 مراجعه نمایند.

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  اول 

اورژانس 115 شهرآباد بردسکن 
شرح در صفحه 4
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 آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران )مناقصه عمومی یک مرحله ای(
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت داخلی شرکت های آب و فاضالب شهری، فراخوان 

ارزیاب��ی کیف��ی جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر  به ش��ماره فراخوان 20098001446000074 را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید. 

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد »میلیون ریال«مدت اجراموضوع مناقصهردیف

1

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری، 
خدمات مشترکین و اداری مالی شهرهای 

خلیل آباد و کندر 
123482 ماه

ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، واریز وجه 
نقد به میزان  175 میلیون ریال پس از فرایند 

ارزیابی کیفی و در مرحله پیشنهاد قیمت

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1397/12/05 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 

پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/11/12    مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/11/26
شرایط مناقصه گر )متقاضی ارزیابی کیفی(: - داشتن گواهینامه صالحیت بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

-داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی  

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 

اول ت 
وب��

ن

          آگهی مزایده
        شماره 98/11/02-98/20455/92

   اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین

ت اول
نوب
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81
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آگهی مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی خط میکرونایزر فلیکر

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد ، خط میکرونایزر فلیکر جهت کارخانه خوراک دام 
مجتم�ع دامپروری کنه بیس�ت خود را به همراه نص�ب و راه اندازی از طریق برگ�زاری مناقصه عمومی 
خری�داری نمای�د. لذا از تولیدکنن�دگان و تامین کنندگان واجد ش�رایط دعوت به عم�ل می آید جهت 
دریافت فرم اعالم قیمت و اس�ناد مناقصه به آدرس مش�هد- خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 مراجعه و حداکثر تا تاریخ 

1398/11/10 نس�بت به ارس�ال مدارک و مس�تندات اقدام نمایند .
مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه: 

1- واریز مبلغ 120،000،000ریال  به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس به نام مؤسسه دامپروری 
صنعتی قدس رضوی . )جهت دریافت شناس�ه واریز با داخلی 139 تماس حاصل فرمایید(.

2- اص�ل پی�ش فاکت�ور اع�الم قیم�ت ب�ا ذک�ر م�دت زم�ان اج�رای پ�روژه و نح�وه پرداخ�ت. 
3- ارائه پالن اجرایی و نقش�ه های فنی .

4- کپی مدارک ، رزومه کاری و س�وابق اجرایی.
• مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.

• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باش�د. 
جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051داخلی 144و 124 تماس حاصل فرمائید .
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مل��ک از  قس��متی  دارد  نظ��ر  در  رض�وی  خراس�ان  پ�رورش  و  آم�وزش  کل  اداره 
 مرکز درمانگاه فرهنگیان شماره یک را با مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری 
مزایده عمومی و مطابق مقررات معامالت دولتی با محوریت خدماتی یا فرهنگی به اجاره واگذار 
نمای��د متقاضیان ش��رکت در مزایده م��ی توانند جهت بازدید از م��کان از تاریخ 1398/11/06 
ب��ه م��دت10روز از س��اعت 8 صب��ح لغای��ت 14 ب��ه آدرس ملک خیاب�ان امام خمین�ی )ره(،
 امام خمینی )ره( 7 ،  جنب درمانگاه فرهنگیان شماره یک و جهت اطالع از شرایط ، دریافت، 
تکمی��ل و تحویل اس��ناد مزایده از تاریخ ف��وق به مدت 10روز از س��اعت 8 صبح لغایت 14 به 
آدرس خیابان امام خمینی )ره( اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي، ساختمان شهید 

باهنر، کارشناسی اموال و اوراق بهادار مراجعه نمایند . 
• انج�ام کلی�ه فرایند ارجاع کار از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت )س�تاد( قابل 

پذیرش خواهد بود . 
1- به مبلغ 48/000/000 ریال  ضمانتنامه ش��رکت در مزایده معتبر بانکي داراي اعتبار س��ه 
ماهه و قابل تمدید تا شش ماه یا واریز وجه نقد به حساب 650100004060031207656012 -  
بانک ملی به نام سپرده خزانه استان به شناسه واریز 936127560100014001004105217030 

همزمان با تحویل پاکت حاوی پیشنهاد تسلیم گردد.
2- برندگان اول ، دوم ، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط 

خواهد شد .                          
3- پیشنهادهای کمتر از قیمت پایه یا مبهم یا مشروط فاقد اعتبار و غیرقابل قبول است 

4- مکان فوق فاقد مجوز تجاری می باشد .
5- مزایده گذار در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .

6- مهلت دریافت اسناد و تحویل اسناد و مدارک و ارایه پیشنهاد       1398/11/16
7- زمان بازگشایی 1398/11/17 - ساعت 8 صبح .

آگه�ی اج�اره

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
اداره امور مالی کارشناسی اموال و اوراق بهادار 
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آگه�ی من�اقصه
 سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( 

شرح در صفحه  8

 ............ صفحه ۱0

شهرخودروواستقاللباوجودکارشکنیها
باشکستحریفانبحرینیوکویتیبهمرحلهبعدصعودکردند

ـ   AFC صفر ایران 2  
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روزنامـه صبـح ایـران

آیت اهلل رئیسی: مطالبه جدی مردم ایران و عراق، پیگرد حقوقی و مجازات آمران و عامالن  ترور  شهید سلیمانی و المهندس است   
سیاست: رئیس قوه قضائیه در تماس تلفنی با رئیس شورای عالی قضایی عراق گفت: جنایت آمریکایی ها در ترور دو سردار و مجاهد بزرگ ایرانی و عراقی هولناک و غم انگیز است. این جنایت بر خالف همه میثاق ها و 

قوانین بین المللی است و مطالبه جدی مردم ایران و عراق، پیگرد حقوقی و مجازات آمران و عامالن این ترور است. این اقدام آمریکایی ها بدون تردید، تجاوزکارانه و ناقض اصول متعدد  حقوق بین الملل است.

جوزف بــورل جمعه بــا صدور 
بیانیه ای با اشــاره به تمدید بازه 
زمانی مکانیســم حل اختالفات در برجام 
اعالم کرد: »به دلیل پیچیدگی مســائل 
موجود بر سر اینکه به زمان بیشتری نیاز 
است، به توافق رسیده ایم. بنابراین این بازه 
زمانــی را تمدید می کنیم«. بورل البته به 
مدت تمدید یا تعویق در نظر گرفته شده 
اشاره ای نکرده، اما گفته است که کمیسیون 
مشترک در سطح کارشناسی یک جلسه 
در مــاه فوریه  یعنی در بهمن ماه یا اوایل 
اسفند ماه برگزار خواهد کرد. یک روز پیش 
از بیانیه جوزف بورل، منابع اروپایی از قصد 
سه کشــور آلمان، فرانسه و انگلیس برای  
طی کردن یک فرایند آهســته و طوالنی  
مدت تر برای رایزنی و حل اختالف با ایران 
خبر داده بودند. یک ماه پیشتر اما ژان ایو 
لودریان، وزیر خارجه فرانسه آشکارا گفته 
بــود آن ها حتی در صــورت فعال کردن 
مکانیسم حل اختالف، قصد آن را ندارند 
که مسئله را به شورای امنیت ارجاع دهند. 
اعالم خبر تعویق مکانیسم حل اختالف یا 
ماشه به این ســرعت به همان اندازه غیر 
قابل پیش بینــی بود که تصمیم عجوالنه 
تروئیــکای اروپایــی برای فعــال کردن 
مکانیسم ماشه با تأخیر پس 
از گام پنجــم ایــران دور از 
انتظار و منطق بود. تصمیم 
سه کشور اروپایی برای فعال 
ماشه در  مکانیســم  کردن 
حالی که حتــی به یکی از 
تعهدات خــود وفق برجام و 
توافقات صورت گرفته پس از 
خــروج آمریــکا از توافــق 
نکرده اند،  عمل  هســته ای 
عمالً فرار به جلو و نوعی اعالم قرار گرفتن 

در کنار فشارهای آمریکایی ها بود.
از سوی دیگر راه افتادن مکانیسم ماشه با 
واکنش منفی جبهه شــرقی برجام یعنی 
چین و روســیه رو به رو شده است. خود 
اروپایی ها هم می دانند کــه برجام بدون 
جایگزین اســت، برای همین صدراعظم 
آلمان چندی پیش گفت: تا توافق بهتری 
نسبت به برجام حاصل نشود، دیگر کشورها 
نباید این توافق بین المللی را کنار بگذارند.

 ظریف: متأسفانه اروپایی ها ایران را 
شریک خود نمی دانند

از ســوی دیگر رئیس دستگاه دیپلماسی 
ایران در بخشی از مصاحبه خود با نشریه 
»اشــپیگل«  به اقدام اخیر تروئیکای اروپا 

در فعال کردن مکانیسم حل اختالف در 
برجام گفت: »متأســفانه، اروپــا، ایران را 
شــریک خود نمی داند. ما در سال 2018، 
آغاز کننده مکانیسم حل اختالف بودیم. 
در نتیجه آن فرایند، اروپایی ها، روســیه، 
چین و ایران بیانیــه ای را در ژوئن 2018 
صادر کردنــد و در میان موارد دیگر، بیان 
شد که بهره مندی اقتصادی ایران از برجام 
ضروری است، اما اروپایی ها هیچ اقدامی در 
این زمینه نکردند. آن ها به تعهداتشان عمل 
نکردند. اروپایی ها باید از خر شیطان پایین 
بیایند«. وی ادامه داد: »ما توافق هسته ای 
را نقــض نکردیم. مــا مطابق بــا برجام 
عمل می کنیم. بگذارید بــرای اروپایی ها 
شفاف ســازی کنم: اگر آن ها بخواهند به 
تعهداتشان عمل کنند، ما آمادگی داریم 
تا خیلی فوری به تعهــد کامل بازگردیم. 

اما عمــل به تعهــدات، فقط بــه صدور 
بیانیه هایی که در برجام متعهد شــده اند، 
محدود نمی شــود. من هم می توانســتم 
همــان بیانیه ها را اعالم کنم و بگویم: »ما 
به این توافق پایبندیم، ما عاشق این توافق 
هســتیم و ما می خواهیم این توافق تا ابد 
پابرجا بماند. حرف زدن ارزش ندارد. اروپا 
باید یک اقدام واحد به ما نشــان دهد اما 

آن ها چه کار کرده اند؟«.

 اروپا در اینستکس یک معامله هم با 
ایران نکرد

ظریف در خصوص ساز و کار »اینستکس« 
)ابــزار حمایت از مبــادالت تجاری( هم 
ادامه داد: »اینســتکس اصوالً یک شرکت 
حســابداری است. بیش از یک سال و نیم 
پس از خــروج آمریکا از برجام، اروپایی ها 

نتوانستند در پیش برد یک معامله )با ایران( 
موفق شــوند«. رئیس دستگاه دیپلماسی 
ایــران درباره مرگ برجــام گفت: »خیر، 
بازرسی ها و شــفافیت درباره فعالیت های 
ایران، بخش مهمی از این توافق هســتند 
و این ها همچنان پابرجاست.اتحادیه اروپا، 
به  بخش هایی از توافق پایبند نبوده است 
وایران نیز به بخش هایی از آن پایبند نبوده 
است، اما این به مفهوم مرگ برجام نیست«. 
اشپیگل در ادامه پرسیده است: »اگر ایران 
در مدت 30 روز با کشــورهای اروپایی به 
توافق نرسد، این موضوع به شورای امنیت 
می رود و بار دیگر تحریم هایی علیه ایران 
وضع خواهد شــد. آیا این به مفهوم پایان 

این توافق نیست؟«
ظریف در پاسخ گفت: »کشورهای اروپایی 
هیچ مبنــای قانونی برای توســل به این 
مکانیســم ندارند. آن ها نمی توانند صرف 
آنکه اروپایی و چشم آبی هستند، موضوعی 
را به شورای امنیت ارجاع دهند و این فقط 
ما نیستیم که این گونه فکر می کنیم، بلکه 
روس ها و چینی ها نیــز چنین عقیده ای 

دارند. اروپا با نبرد بزرگی روبه رو است«.
رئیس دســتگاه دیپلماسی ایران ضمن 
انتقاد از دنباله روی اروپا از سیاست های 
ایاالت متحده گفت: »فاجعه بار است که 
اروپا تحت سلطه آمریکاست. هرآن کس 
کــه یکجانبه گرایی را بپذیــرد، به آن 
کمک کرده است. اروپایی ها با ما تماس 
می گیرنــد و می گویند: »متأســفیم، ما 
اروپا  قادر به  نمی توانیم کاری بکنیــم. 
ایستادگی مقابل ترامپ نیست و تالش 
می کنــد همچــون یک فــرد قدرتمند 
مقابل ایران بایســتد«. رئیس دســتگاه 
دیپلماســی ایران در پاسخ به پرسشی 
دربــاره احتمال مذاکره با آمریکا در پی 
ترور سپهبد سلیمانی گفت: »خیر، من 
هرگــز این احتمــال را رد نمی کنم که 
افراد، رویکردهای خــود را تغییر دهند 
و حقایــق را درک کننــد. برای ما مهم 
نیســت که چه کســی در کاخ ســفید 
نشسته باشد. آنچه مهم است، نوع رفتار 
آن هاست. دولت ترامپ می تواندگذشته 
خود را اصالح کند، تحریم ها را لغو کند 
و به میز مذاکره بازگردد. ما همچنان در 
میز مذاکره هســتیم. آن ها میز مذاکره 
را ترک کردند. آمریکا خسارت عظیمی 
به مردم ایران وارد آورده اســت. روزی 
خواهد رسید که آن ها مجبور می شوند، 
این خســارات را جبران کنند. ما صبر 

زیادی داریم«.

کنایه ظریف به چشم آبی های برجام

 اروپا در اینستکس یک معامله هم با ایران نکرد

 دولــت در برابر مردمی کــه در حمایت از مقام عظمای والیت و شــهدا و 
آرمان های انقالب و نظام سنگ تمام گذاشته اند و حق خودشان را با حضور در 
تمام صحنه ها به انقالب و ایران و دولت و مجلس به نحو احســن ادا کرده اند، 
حرفی برای گفتن ندارد! اما شــما در طول هفت ســال گذشــته حق ما را ادا 
نکردید. برای تمام آقازاده ها پول هر چه بخواهند هســت، اما برای همســان 

سازی حقوق بازنشستگان نیست! 09300000054
 آقای روحانی! این چه طرز افزایش حقوق است! پس از 40 سال کالس داری 
و رنج و مشــقت و تحمل سرماها، گرماها، سال ها رنج دانشگاه و بیدار خوابی ها 
با زندگی کوپنی تازه حقوق ما شــده 2 میلیون و 800 هزار تومان و می گویید 
ما ســعی می کنیم حقوق هیچ کارمندی از 2 میلیون  و 800 هزار تومان کمتر 
نشود! خودتان را خسته کردید با این افزایش حقوق ها! پس تکلیف این همه سال 
تحصیل و رنج ها چه می شود؟ حقوق ما باید با یک سرایدار یکی باشد؟ این است 

عدالت شما؟ در حق ما ظلم کردید در تمام سال ها. 09350007054
 در روزنامه اطالعات از قول حضرت آیت اهلل جوادی آملی آمده بود: ترور در 
هیچ مکتبی قابل پذیرش نیســت، آن نماینده مجلس با کدام منطق و قانون 
برای کشتن رئیس جمهور یک کشــور دیگر جایزه گذاشته است؟ مردم را از 
آرای خود پشیمان نکنید. بعید می دانم که رهبری هم به این امور و بیانات که 
خارج از وظایف نمایندگی یک نماینده اســت و سبب بدنامی ایران و ایرانیان 

است، راضی باشند. 09150008863
 از شــورای نگهبــان خواهش می کنــم از روی احساســات تصمیم گیری 
نکنــد. کســانی که پیامــک می دهند و بــا خانم اجنبــی در مجلس عکس 
می گیرند را تأیید نکند، این ها کارنامه شــان ســیاه اســت، برای ملت کاری 
نمی کنند و خیانت آن ها به ملت اســت کــه رأی می آورند و کاری نمی کنند. 
 مــردم هــم از اینکه شــورای نگهبــان آن هــا را تأیید می کنــد، گالیه مند 

هستند. 09140006427

از ششم بهمن 41 تا 22 بهمن 57 چه گذشت؟
اصالحات ارضی و زمینه سازی برای انقالب اسالمی

سید مرتضی حسینی: برخی از صاحبنظران 
در تبیین زمینه های اقتصادی و اجتماعی وقوع 
انقالب اسالمی، بر پیامدهای اصالحات ارضی 
تأکید می کنند. اصالحات ارضی یکی از اصول 
شــش گانه ای بود که محمدرضا شاه به عنوان 

برنامه توسعه ایران در سال 1341 کلید زد.
»جان. اف.کندی« پس از ورود به کاخ سفید 
در ســال 1963)دی ماه 1341(، »اصالحات ارضی« در کشورهای جهان سوم را مقدمه 
برای حل مشــکالت اجتماعی و اقتصادی آن ها و در حقیقــت راهی برای جلوگیری از 
نفوذ کمونیسم به این کشورها دانست. بر همین مبنا شاه در ششم بهمن ماه سال 1341 
اصالحات ارضی را تنها به عنوان یکی از اصول شــش گانه »انقالب ســفید« به رفراندوم 
گذاشــت که به ادعای خودش با 99 درصد آرا تأیید شــد. 6 ماده دیگر نیز به تناوب در 
سال های بعد به این اصول اضافه شدند. امام خمینی)ره( در تاریخ دوم بهمن ماه 1341، در 
اعالمیه ای ضمن تحریم رفراندوم انقالب سفید عنوان کردند: »اوالً در قوانین ایران رفراندوم 
پیش بینی نشده اســت و مرجع صالحیت دار برای برگزاری رفراندوم را باید قانون معین 
کند. ثانیاً در ممالکی که رفراندوم برگزار می گردد، آن قدر به ملت وقت داده می شود تا در 
خصوص یک به یک مواد آن بحث و بررسی صورت گیرد. درحالی که در ایران این امور وجود 
ندارد و نیروهای آگاه جامعه نیز مخالف هستند«. امام)ره( در پیام دیگری در سال 1351 
انقالب سفید را زمینه ســاز استعمار نو دانسته و فرمودند: »به اسم پرهیاهو و پرجنجال 
انقالب ســفید که در طلیعه آن قتل عام 15 خرداد واقع شد باید ملت ایران عقب مانده و 
فرهنگ قرآن و اسالم مهجور و قوانین نقض شود و فساد و فحشا تا اعماق ایران کشیده 
شود تا استعمار نو با خیال راحت به چپاول گری خود ادامه دهد«. در برنامه انقالب سفید، 
اصالحات ارضی جایگاه محوری داشت. کشاورزی اصلی ترین عامل تولید در اقتصاد ایران 
مرتبط بود و زندگی  بخش وسیعی از کشاورزان را دستخوش تغییرات عمده می نمود. این 
تغییرات که عموماً به شکل مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش بی رویه کالنشهرها 
بود، وابستگی کشاورزی و دامداری ایران به خارج را هم تقویت کرد.  مطابق قانون اصالحات 
ارضی هر زمیندار مجاز به داشتن یک روستا بود. دولت باقیمانده روستاهای او را در 10 
قسط مساوی سالیانه خریداری می کرد. ارزش گذاری زمین های خریداری شده بر اساس 
مالیات پرداختی صاحبان آن بود. دولت این زمین ها را در میان کشــاورزان بدون زمین 
توزیع می کرد و آن ها می بایست مبلغ آن را در 15 قسط ساالنه پرداخت می کردند. وزارت 
کشاورزی تعاونی هایی را به وجود آورد که این مالکان جدید باید عضو آن ها می شدند تا از 

طریق آن کود، بذر، ابزار کشاورزی و سایر خدمات را دریافت کنند.
»جان فورن« تاریخ نگار و جامعه شــناس معتقد اســت نیمی از خانوارهای روستانشین 
قرارداد سهم بری نبسته بودند و مشمول قانون اصالحات ارضی نشدند. بیشتر مالکان هم 
با استفاده از مفرهای قانونی، بسیاری از امالک خود را حفظ کردند. هرچه از اجرای این 
برنامه می گذشت، خاصیت انقالبی آن کمرنگ شده و بیش ازپیش محافظه کارانه تر می شد. 
به گونه ای که به گفته  »نیکی کدی« بیشتر به تنظیم سیستم موجود شبیه بود تا تقسیم 
مجدد ثروت.  فورن همچنین معتقد است که سطح زندگی اکثریت جمعیت روستایی با 
اجرای برنامه اصالحات ارضی بهتر نشــد و اگر مزیتی هم داشت در مقایسه با جمعیت 
شــهری ناچیز بود. به اعتقاد »فرد هالیدی« قانون اصالحات ارضی پس از 10 سال فقط 
شــامل 30 درصد از روستاهای ایران شد که در آن ها هم فقط 10 درصد زمین ها کاماًل 
تقسیم شــده بود. از میان 3/5 میلیون خانوار روستایی نیز تنها حدود 700 هزار خانوار 
صاحب زمین شده بودند. افرادی که نتوانستند سهمی از اراضی توزیع شده داشته باشند، 
بیکار شدند. جنبه تبلیغاتی و سیاسی اصالحات ارضی، بُعد اقتصادی و اجرایی آن را تحت  
شــعاع قرار داده بود. قسمت اعظم کمک های مالی و فنی دولت متوجه تعداد معدودی 
واحدهای بزرگ تجاری- کشاورزی شد که محرومیت کشاورزان خرده پا را به همراه داشت. 
آن ها مجبور می شدند زمین های خود را به این شرکت ها واگذار و در مقابل سهامی از آن 
را به دست می آوردند، بدون اینکه امکان اشتغال در آن  واحدها را داشته باشند، در نتیجه 
به شهرهای بزرگ مهاجرت می کردند. انقالب سفید طرحی بود که شاه با تکیه بر حمایت 
ایاالت متحده آمریکا آن را به اجرا گذاشت که به تضعیف تولید داخلی در حوزه کشاورزی 
و دامداری و وابســتگی اقتصادی ایران به آمریکا انجامید. ضمن اینکه مهاجرت گسترده 

روستاییان تهیدست به حاشیه شهرها را به همراه داشت.

 جوشش خون حاج قاسم
در بهمن عراق

تظاهرات میلیونی و کم نظیر مردم عراق برای 
اخراج نیروهای نظامــی آمریکا از عراق و دفاع 
از حاکمیت ملی این کشور نمادی از جوشش 
خون حاج قاســم در قیام ملت عراق بود. این 
راهپیمایی عظیم اگرچه به دعوت مقتدی صدر، 
رهبر ائتالف سائرون - که باالترین کرسی را در 
پارلمان عراق دارد- برگزار شد، اما هیچ نشانی از 
گروه ها و احزاب در آن نبود و مردم تحت پرچم 
ملی عــراق مطالبات خود را یکپارچه و یکصدا 
فریاد کردند. پس از شــهادت ســردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی »قهرمان بین المللی 
ضد تروریســم« در منطقه با اقدام تروریستی 
دولت آمریکا، پارلمان عراق به خروج نظامیان 
آمریکا به خاطر نقض حاکمیت ملی این کشور 
رأی داد. اگرچــه پس از مصوبه پارلمان عراق، 
خبرگزاری فرانسه ســندی را منتشر کرد که 
نشــان می داد ائتالف بین المللــی ضد داعش 
به ســرکردگی آمریکا به ارتش عــراق اعالم 
کرده بااحترام به حاکمیت عراق و درخواســت 
پارلمان و دولت بغداد مقدمات تغییرات پیش 
رو و جابه جایــی نیروهای خود را آغاز می کند، 
اما پس از خشم ترامپ از افشای این سند، وزیر 
دفــاع آمریکا این نامه را غیردقیق خواند و یک 
سخنگوی وزارت دفاع عراق گفت تغییری در 
سیاست آمریکا در خصوص نظامیانش در عراق 
ایجاد نشــده اســت. پس از آن بود که رئیس 
جمهور آمریکا، دولت بغــداد را به تحریم های 
سخت تهدید کرد، اگرچه دراجالس داووس در 

این مورد هم با تردید سخن گفت.
اظهارات اخیر ترامــپ در دیدار با رئیس اقلیم 
کردســتان نشــان می دهد که اصوالً حضور 
نیروهــای آمریکایی در عراق بــرای مبارزه با 
داعش نبوده است و انگیزه کاخ سفید از حضور 
در عراق حفظ منابع نفتی منطقه است؛ منابعی 
که برخی از کشورهای عربی منطقه - که دونالد 
ترامپ آن ها را »گاو شــیرده« نامید- از آن ها 
باج خواهی های رئیس جمهور آمریکا را تأمین 
می کنند. واقعیت آن است که آمریکا در نابودی 
داعش در عراق نقش پر اهمیتی را ایفا نکرد و 
مهم ترین سهم در مبارزه متعلق به ملت و ارتش 
عراق و مساعدت های مستشاری ایران به ویژه 
نقش بی نظیر شهید حاج قاسم سلیمانی است.

»قیام جمعه« مردم عراق نشــان داد که مردم 
به این حقیقت آگاه هستند و برای قدرشناسی 
از مجاهدت های جاودانه حاج قاســم- که جان 
خویش را برای رهایی ملت های عراق و سوریه 
ازچنــگال داعش و ایجاد امنیت در منطقه فدا 
کرد- و خونبهای این ســردار رشید به کمتر از 
اخراج نظامیان آمریکایی از عراق و منطقه قانع 
نیستند. دراین میان تهدید جانشین حاج قاسم- 
سردار قاآنی- به تروراز سوی آمریکا نشان داد که 
اکنون جامعه جهانی باید دولت آمریکا را نیز به 
فهرست »دولت های تروریست« پس از »رژیم 
صهیونیستی« بیفزاید و تهدید این دولت های 
تروریستی را علیه صلح وامنیت جهانی جدی 
بگیرد. پس از نمایــش اراده قاطع مردم عراق 
برای اخراج نظامیان آمریکایی و برچیده شدن 
پایگاه هــای نظامی آمریکا- به عنــوان مراکز 
تروریسم دولتی در منطقه- اکنون نوبت دولت 
عراق اســت که تحت هدایت مرجعیت عالی 
شیعیان - که به تعبیر برهم صالح رئیس جمهور 
عراق عامل عبور و حرکت این کشور به ساحل 
امنیت اســت-  اجرای مصوبه پارلمان عراق را 
با پشــتوانه حمایت یکپارچه مردم در دستور 
کار قــرار دهد و الزمه آن تشــکیل یک دولت 
مقتدر، قاطع ومستقل - پس از استعفای عادل 
عبدالمهدی- از طریــق همگرایی ائتالف های 
قدرتمند عراق بر محور منافع ملی این کشور 

است.

زارعان: 
ذخایر اورانیوم از مرز 

یک هزارو200 کیلوگرم عبور کرد
سیاست: دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی 
اتمی با بیان اینکه توان غنی سازی اورانیوم با 
هــر درصد غنایی را داریم، گفت: پس از گام 
پنجــم، ذخایر اورانیوم زیــر 5 درصد از مرز 

یک هزارو200 کیلوگرم عبور کرد.
علی اصغر زارعان دستیار ویژه رئیس سازمان 
انرژی اتمی روز چهارشنبه همزمان با بازدید 
جمعــی از فرماندهان، مدیران و مســئوالن 
نمایندگی ولی فقیه و هادیان سیاسی در سپاه 
حفاظت انصارالمهدی )عج( و رده های تابعه از 
سایت غنی سازی شهید مسعود علیمحمدی 
)فردو( این خبر را داد و افزود: این نیز حاصل 
تالش و آماده سازی همه زیرساخت ها بوده 
اســت. هم اکنون اگر نظــام تصمیم بگیرد، 
ســازمان انرژی اتمی به عنوان مجری، توان 
غنی ســازی اورانیوم با هر درصــد از غنا را 
خواهد داشــت. فردویی که دشمن به دنبال 
تعطیلی آن بود، هم اکنون مجموعه ساخت 
و تولید تجهیزات خأل و همچنین راه اندازی 
مرکز مهندســی مواد که با آزمایشگاه های 
متعدد مشــغول به فعالیت است و عملیاتی 
کردن فاز اول فناوری ایزوتوپ های پایدار را 

در کارنامه درخشان خود دارد.

صدای مردم   

برش هایی از تاریخ انقالب اسالمی )2(

شماره پیامک: 30004567

چهره خبر

ذوق زدگی پمپئو!

فارس: وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای از بروز 
ناآرامی در ایران ابراز خرسندی کرده و گفته است: 
نارضایتی مردم ایران ثمره سیاست فشار حداکثری 
و تحریم های آمریکا علیه ایران است. پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا در مصاحبه ای که دیروز در پایگاه 
رادیو ملی آمریکا )ان پی آر( منتشر شده، در پاسخ 
به پرسشی در مورد نتایج فشارهای دولت »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به ایران، با بیان اینکه 
این فشارها »هزینه« فعالیت های منطقه ای ایران را 

افزایش داده، گفت: »این آغاز قرار دادن انتخاب های 
واقعی در برابر رژیم ایران است. شما می توانید این 
را در تظاهرات هــا در داخل ایران ببینید«. پمپئو 
افزود: »شــما می توانید ببینید که مردم از اینکه 
دولتشان قیمت سوخت را افزایش داده، ناخرسند 
هســتند. تمام این چیزهایی که می تواند توانایی 
این رژیم برای تحمیل ریسک به مردم آمریکا را 
تضعیف کند، در نتیجه راهبرد رئیس جمهور ترامپ 
دارد به ثمر می نشیند.« او از پاسخ به این پرسشی 

کــه آیا توافق تازه ای برای محــدود کردن برنامه 
هســته ای ایران در حال شکل گیری است، طفره 
رفت، امــا گفت: »بازدارندگی اقتصادی، نظامی و 
دیپلماتیک که ما به وجود آورده ایم، به آن نتیجه 
منتهی خواهد شد. سران ایران باید در مورد اینکه 
رفتارشان چطور خواهد بود، تصمیم گیری کنند.«

وزیــر خارجه آمریــکا در بخش دیگــری از این 
مصاحبه گفــت: کارزار فشــار حداکثری »قطعاً 

نتیجه بخش« بوده است. 

اروپا  قادر به 
ایستادگی مقابل 
ترامپ نیست و تالش 
می کند همچون یک 
فرد قدرتمند مقابل 
ایران بایستد

بــــــــرش

مینــا افرازه: با مشــخص شــدن نتایج بررســی 
صالحیت های نامزدهای یازدهمیــن دوره انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی، ترکیب بندی و نحوه آرایش گروه ها و 

جریان های سیاسی کشور در حال شفاف شدن است.
در حال حاضر که نتیجه بررســی صالحیت ها از سوی شورای 
نگهبان اعالم شــده، گروه های سیاسی تازه تأسیس یا کهنه کار 
در حال بررسی و دستیابی به راهبرد مطلوب خود در انتخابات 
مجلــس یازدهــم و موفقیــت در راهیابی تعداد بیشــتری از 

هم حزبی های خود به پارلمان هستند.
با نگاهی به جریان های اصالح طلب و اصول گرا می توان فهمید 
که تمامی این گروه ها به نوعی نامزدی در انتخابات مجلس دارند، 
گرچه از طرفی هم با عدم کاندیداتوری و یا عدم تأیید صالحیت 
برخی اصالح طلبان در این دوره از انتخابات، آنان در عمل گزینه 

مطرحی برای کرسی ریاست مجلس ندارند.
البته اوضاع در جناح اصول گرایان، با حضور چهره های شاخصی 
چون محمدباقر قالیباف، سید مصطفی میرسلیم یا وزرای دولت 
نهم و دهم، به مراتب بهتر اســت و گمانه زنی ها نیز حکایت از 
شانس باالی این افراد برای تصاحب کرسی ریاست مجلس دارد.

 ارائه لیست نهایی 30 نفره از سوی شورای ائتالف 
نیروهای انقالب اسالمی

شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی قرار است از میان این 
159 نفر نامزد اصول گرای تهران به ارائه لیست نهایی 30 نفره در 

حوزه انتخابیه استان تهران اقدام کند.
گرچه شــورای ائتالف بزرگ ترین اجماع سیاسی اصول گرایان 
در یک جبهه واحد به حســاب می آید، اما برخی از جریان های 
اصول گــرا همچون جبهه پایداری هنوز تکلیــف خود را برای 
حضور در این شورا به طور قطعی مشخص نکرده اند و باید دید 
سمت وسوی این جبهه بانفوذ به کدام سمت پیش خواهد رفت.

به نظر می رســد، برخی از نامزدهای منتسب به جبهه پایداری 
به نوعی راه مستقل از شورای ائتالف را در پیش بگیرند. کنعانی 
مقدم، دبیر کل حزب ســبز چندی پیش دراین باره گفت: بنای 

کار ما این است که تمامی نیروهای اصول گرا دور یک میز جمع 
شوند، اما طبعاً امکان دارد دراین بین گروه هایی نیز به دنبال مسیر 
متفاوتی باشند و این دیگر امری اجتناب ناپذیر است و نمی توان 
جلوی آن را گرفت، بر این اســاس بایــد منتظر ماند و دید در 
نهایت جبهه پایداری چه برنامه ای برای حضور در انتخابات دارد، 
درهرحال تاکنون مذاکرات زیادی با این افراد شده تا به جریان 

وحدت بپیوندند اما تا این لحظه این امر محقق نشده است.
عــالوه بر این نیز، 104 نفر از این 159 نامزد اصول گرای تهران 
مکانیسم شورای ائتالف را پذیرفتند، اما سایران ترجیح دادند از 
مسیر دیگری شانس خود را برای ورود به مجلس آینده بیازمایند.

 اصالح طلبان در اقلیت
در جناح اصالح طلبان، بســیاری بر این باورند که بر اساس 
نتایج تأیید صالحیت هایی که تاکنون اعالم شــده اســت، 
اکثریــت مجلس یازدهــم در اختیار جریان هایــی غیر از 
اصالح طلبان قرار خواهد گرفت. چنان که غالمرضا ظریفیان 
فعال سیاســی اصالح طلب درباره ترکیــب مجلس یازدهم 
گفته اســت: اصالح طلبان در اقلیت خواهند بود و نیروهای 
شاخص اصالح طلب ممکن است یا در مجلس یازدهم حضور 
نداشــته باشند یا در اقلیت باشند. در میان اصول گرایان نیز 
جریان هایی که از نیروهای جوان تر حمایت می کنند، دست 
باال را در مجلس خواهند داشــت و جریان هایی که ســابقه 

بیشتر دارند، اکثریت را نخواهند داشت.
از سوی دیگر، فعال رئیس ستاد مرکزی انتخابات جبهه ائتالف 
اصالح طلبان معتقد است که جریان اصالحات به طرز بی سابقه ای 
با نبود یا کمبود نامزد تأیید صالحیت شده برای بستن لیست 

انتخاباتی مواجه است.
بااین حال، اصالح طلبان در حالی درصدد بهبود شــرایط برای 
جناح چپ هســتند که شــورای عالی سیاست گذاری جبهه 
اصالح طلبان روز دوم بهمن جلســه ای را با موضوع انتخابات 
برگزار کردند و مدعی شــدند شــرایط به گونه ای است که در 
صورت عدم تغییر معنی دار در وضعیت نامزدهای اصالح طلب 

امکانی برای ارائه لیست از طرف اصالح طلبان در اکثر حوزه ها 
وجود ندارد.

 راهبرد انتخاباتی اصالح طلبان
با مشخص شدن نتایج تأیید صالحیت ها و اعتراض اصالح طلبان 
به آن، راهبردهای مختلفی برای حضور اصالح طلبان در عرصه 
انتخابات مطرح می شود. گرچه برنامه اولیه ای که اصالح طلبان 
پیش گرفته اند، اعتراض بــه نتایج رد صالحیت ها و رایزنی های 
متعدد و روزانه چهره های مطرح آنان با شــورای نگهبان است، 
اما به نظر می رسد آن ها طیف وسیعی از دستورعمل ها همچون 
ارائه لیســت از نامزدهای تأیید صالحیت شده، ائتالف با طیف 
مستقلین نزدیک به اصالح طلبان و حتی تحریم انتخاباتی را نیز 

دنبال کنند.
البته با توجه به اظهاراتی که علی صوفی، عضو شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان داشته، به نظر می رسد گزینه ائتالف 
آنان با مستقلین و اصول  گرایان نزدیک به الریجانی منتفی است.

اصالح طلبــان گرچه پیش از اعالم نتایج بررســی صالحیت ها 
برنامه های مختلفی را برای هــر مرحله از انتخابات طرح ریزی 
کرده بودند، اما با اعالم نتایج بررسی صالحیت ها بسیاری از آنان 
ازجمله محمــود صادقی که خود او نیز جزو افراد رد صالحیت 
شده است، بحث کنار کشیدن از انتخابات و نمایش اعتراضشان با 

این شیوه را پیش کشیدند.
درنهایــت هر دو جناح اصالح طلبان و اصول گرایان، بر روی این 
موضوع اتفاق نظر دارند که با تأیید صالحیت بسیاری از نامزدهای 
جوان، این دوره از انتخابات مجلس می تواند بستر مناسبی برای 

عمل به شعار جوان گرایی و پوست اندازی مجلس باشد.

خبر

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

خبر

احزاب و تشکل ها

نگاهی به راهبرد اصالح طلبان و اصول گرایان برای انتخابات مجلس

مجلس جوان می شود؟

اروپا از به هم خوردن برجام  بیشتر ضرر می کند
آرش خلیل خانه: شــهروز برزگر، عضو کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با قدس آنالین گفت: تهدید اروپایی ها به مکانیسم ماشه از اول هم واقعی 
نبود، اروپایی ها بیش از هر گروه دیگری نگران بر هم خوردن برجام هستند؛ زیرا تبعات 
امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن بیش از همه متوجه آن هاست. بر هم خوردن برجام 
نه تنها هدف بعدی کشورهای غربی است که متوقف یا محدود کردن برنامه موشکی 
ایران را از دسترس دورتر می کند که احتماالً سبب توسعه سریع تر آن در فضای تهدید 
خواهد شــد. آن ها می دانند همان طور که سطح غنی سازی ایران در مدت چند روز 
افزایش یافت، برد و توان موشک های ایران هم در چند روز می تواند افزایش یابد. رفتن 
اروپایی ها به سمت مکانیسم ماشه یک خطای راهبردی بود؛ زیرا اگر در کمیسیون 
حل اختالف اعالم کنند قانع شده اند که باید این را اعالم کنند؛ چون آن ها هستند 
که هیچ تعهدی را اجرا نکرده اند به معنای تأیید موضع ایران خواهد بود و ایران برنده 
مطلق خواهد شــد و اگر مسئله را به شورای امنیت ارجاع دهند که با وتوی آمریکا 
برجام بر هم خواهد خورد و این یعنی بحران امنیتی و سیاســی برای کل اروپا. اروپا 
فعالً در حال خرید زمان است تا ایران را در برجامی که چیزی از آن باقی نمانده نگه 
دارد؛ چون با بر هــم خوردن این توافق و به ویژه خروج ایران از NPT دیگر مانعی 

مقابل توسعه برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.

چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیما�ن

 چله حاج قاسم)17(

 سید جالل فیاضی

  یکشنبه 6 بهمن  1398 30 جمادی االول 1441 26 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9170 

 رهبر معظم انقالب خطاب به 
دانشجویان اتحادیه انجمن های اسالمی در اروپا:

 می توانید تاریخ ساز باشید
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  سیاســت: 
در پیامی به پنجاه وچهارمین نشســت 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
در اروپــا، حوادث مهم اخیــر از جمله 
و  نظامی  قدرت نمایی های  شــهادت ها، 
حضــور بی نظیر مردمی را نشــانه های 
سربرآوردن پدیده ای تاریخ ساز برشمردند 
و تأکید کردند: گام دوم انقالب اسالمی باید بتواند این پدیده را به کمال برساند و 

شما می توانید در شمار این برگزیدگان تاریخ ساز باشید.

متن کامل 
متن پیام رهبر انقالب اســالمی که صبح دیروز حجت االسالم جواد اژه ای، نماینده 
مقام معظم رهبری در امور دانشــجویان در اروپا آن را در وین قرائت کرد، به این 
شرح است: »جوانان عزیز اتحادیه انجمن های اسالمی، امسال نشست شما در میانه  
حوادث مهمی برگزار می شــود که هر یک از جهتی نشــانه  عظمت و اعتبار ایران 
اسالمی و ملت انقالبی آن است. شهادت ها، قدرت نمایی های نظامی، حضور بی نظیر 
مردمی، روحیه قوی و عزم راســخ جوانان، در کنار هزاران مجموعه  فعال در عرصه 
دانش و فناوری و نیز رویکرد دینی و معنوی در بخش عظیمی از جوانان سراســر 
کشور، همه از سر بر آوردن یک پدیده  یکتا در جهان امروز خبر می دهد. پدیده  ای 
کــه می تواند در آینده  تاریخ تأثیرات عمیق و تعیین کننده بگذارد. گام دوم انقالب 
اسالمی باید بتواند به حول و قوه  الهی این پدیده را به کمال برساند و به ثمر بنشاند. 
چشم امید و انتظار در این پویش حیاتی به جوانان دانشمند و فرزانه و با ایمان است 
و شما می توانید در شــمار این برگزیدگان تاریخ ساز باشید. به امید موفقیت های 

بزرگ شما عزیزان«.



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

تشرف جمعی از فعاالن فرهنگی ترکیه به آستان کبریایی حضرت رضا)ع(  آستان: گروهی از فعاالن فرهنگی و نخبگان کشور ترکیه به نمایندگی از مراکز و مؤسسه های فرهنگی این کشور به حرم 
مطهر رضوی مشرف شدند. این افراد عالوه بر بهره مندی از فیض زیارت امام مهربانی ها و خواندن دعا و زیارت در این مکان مقدس از مرکز موزه های آستان قدس رضوی و همچنین کتابخانه این آستان مقدس بازدید 

کردند. شرکت در برنامه های تبلیغی- مذهبی ویژه زائران آذری زبان و متنعم شدن از خوان بابرکت امام رضا)ع( دیگر برنامه های این گروه از زائران در حرم مطهر حضرت رضا)ع( بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همزمان با ایام دهه فاطمیه صورت گرفت
مسابقه فرهنگی »خطبه فدکیه« در حرم مطهر رضوی

آستان: همزمــان با ایام دهه فاطمیه 
بیش از 400 نفر با شرکت در سومین 
دوره مسابقه »خطبه فدکیه« با هم به 
رقابت پرداختند.سومین دوره مسابقه 
حفظ، ترجمه و مفاهیم خطبه فدکیه 
با حضور 380 شــرکت کننده خواهر 
و 50 شــرکت کننده بــرادر در رواق 

حضرت زهرا)س( )ویژه خواهران( و اتاق شماره هشت دارالقرآن الکریم )ویژه 
برادران( برگزار شد.سومین دوره مسابقه خطبه فدکیه به همت واحد آموزش 
اداره علوم قرآنی برگزار شد و شرکت کنندگان در این مسابقه یک ماه پیش از 
برگزاری آزمون در کارگاه های آموزشی حفظ، ترجمه و مفاهیم خطبه فدک 
که با حضور استادان قرآنی اداره علوم قرآنی در دارالقرآن الکریم حرم مطهر 
رضوی برگزار شد، شرکت کردند.مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این 
مسابقه روز دوشنبه هفتم بهمن در محل دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی 

برگزار خواهد شد.

به همت مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی انجام شد
 تشرف گروهی از طالب جامعه المصطفی استان قم 

به حرم مطهر رضوی 
آستان: به همت مرکز امور بین الملل 
آستان قدس رضوی 600 نفر از طالب 
حوزه علمیه جامعه المصطفی اســتان 
قم با ملیت های مختلف به حرم مطهر 

رضوی مشرف شدند.
ظهر دیــروز کاروان 600 نفره از طالب 
جامعه المصطفی اســتان قم به همراه 

خانواده هایشــان ضمن تشــرف به حرم مطهر عالم آل محمد)ع( از برنامه های 
تبلیغی- مذهبی که توســط مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی 

برای آنان در نظر گرفته شده بود بهره مند شدند.
سیدحسین احمدی؛ سرپرست این گروه در حاشیه تشرف به حرم مطهر رضوی 
به خبرنگار ما گفت: مسلمانان سراسر دنیا ارادت خاصی به امام رضا)ع( دارند و 
تشرف زائران غیرایرانی به این آستان کبریایی بدون شک نقش مؤثری در ترویج 
سیره رضوی در سراسر دنیا دارد.وی ادامه داد: با این هدف و برای آشنایی بیشتر 
طالب جامعه المصطفی با فرهنگ دینی و مذهبی کشور ایران و همچنین آشنایی 
بــا اماکن مذهبی برنامه هایی برای آن ها اجرا می شــود که یکی از این برنامه ها 

راه اندازی کاروان های زیارتی و تشرف آن ها به حرم امام مهربانی هاست.
وی افزود: بیشتر این دانشجویان که در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکترا و در مدارس مرعشیه، المهدی، علوم انسانی و مدرسه حضرت امام 
خمینی)ره( شعبه های مختلف جامعه المصطفی استان قم تحصیل می کنند به 
همت مرکز امور بین الملل آســتان قدس رضوی و همکاری مدیریت امور زائران 

غیرایرانی آستان قدس رضوی به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.
احمدی اضافه کرد: اعضای این کاروان از کشــورهای مختلف هند، پاکســتان، 
روسیه، آذربایجان، ارمنستان، عراق، ترکیه، تایلند، اندونزی و چین هستند و برخی 

از آن ها برای نخستین بار است که توفیق زیارت امام رضا)ع( را پیدا کرده اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( خبر داد
 ثبت ملی دو اختراع دانشجویان 

رشته مهندسی پزشكی دانشگاه امام رضا)ع(
آستان: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( از ثبت ملی دو 
اختراع جدید توسط دانشجویان رشته مهندسی پزشکی دانشگاه بین المللی امام 

رضا)ع( خبر داد.
ابراهیم دانشی فر با اعالم این خبر گفت: »صفحه شطرنجی دیجیتال« و »دستگاه 
پرتابل سنجش کربن دی اکســید )کاپنوگراف(« دو اختراع جدید دانشجویان 

دختر دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( ثبت ملی شد.
وی در مورد »دستگاه پرتابل سنجش کربن دی اکسید )کاپنوگراف(« توضیح 
داد: کاپنوگرافی یک روش غیرتهاجمی برای نظارت بر غلظت فشار کربن دی 
اکســید بازدمی و کمک به ارزیابی مشــکالت تنفسی است که برای کاهش 
مرگ های بر اثر بیهوشــی و آسیب های عصبی وابسته، جای گذاری نادرست 
لوله تراش که شامل لوله گذاری سری، خارجی کردن لوله تراش و قطع ارتباط 
از تهویه مکانیکی اســت را گزارش می دهد.به گفته این اســتاد دانشگاه، از 
این دســتگاه می توان در اتاق عمل و مراقبت های ویژه آی سی یو، سی سی یو، 
اورژانس و بخش های بســتری استفاده کرد.دانشی فر ادامه داد: »زهرا اخوان 
گالبی«، »فاطمه قاسم زاده پیرشهید« و »بهاره جعفری« دانشجویان مخترع 
این دســتگاه در دو ســال و با صرف هزینه ای افزون بــر 6 میلیون تومان با 
راهنمایی های قاسم صادقی بجستانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی 
امام رضا)ع( و مهناز امینی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 

فوق تخصص ریه توانستند این دستگاه را اختراع کنند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( در توضیح »دستگاه صفحه 
شطرنجی دیجیتال« نیز اظهار کرد: این دستگاه برای اندازه گیری ناهنجاری های 
قامتی استفاده می شود؛ زیرا ناهنجاری های ساختار قامتی عالوه بر اینکه سالمت 
جســمانی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، موجب بروز بیماری ها و جلوگیری از 
زندگی ســالم می شود.وی افزود: این دســتگاه به جای پردازش تصویر و گرفتن 

عکس از اندام فرد، توسط سنسورهایی موقعیت اندام بدن او را ترسیم می کند.
دانشی فر گفت: »ســیده ریحانه خاکشوری« و »نرجس ســادات سخاوتی« از 
دانشــجویان رشته مهندسی پزشکی این دانشگاه تحت نظارت و راهنمایی های 
دکتر قاســم صادقی بجستانی این دســتگاه را در مدت دو سال و نیم با صرف 

هزینه ای حدود 4 میلیون تومان اختراع کرده اند.

کودک  چند  صالحی    آستان/سارا   
جلوی در سرگرم بازی هستند و از ته دل 
ارمغان  امروزشان  لبخندهای  می خندند. 
همراهی خادمان آستان قدس رضوی در 
ساختن سقفی باالی سرشان و گرم شدن 
کانون خانوادگی آن هاست. شاید  دوباره 
قدس  آستان  دعوت  آن،  از  بیشتر  هم 
خانوادگی  زیارت  روز  چند  برای  رضوی 
و همجواری حرم امام رئوف)ع(. خانواده  
سیل زده خوزستانی که حاال سر و سامانی 
شهر  میهمان  روزی  چند  کرده اند،  پیدا 
ثامن الحجج)ع(  حضرت  و  مهربانی  امام 
مؤسسه  میهمانان  اقامتگاه  در  شده اند؛ 

تربیت بدنی آستان قدس رضوی.
حال و روز مردم ســیل زده سیســتان را 
با پوست و گوشــت خود درک کرده اند. 
روز و شــب های پرتالطمی را که در ایام 
شیرین ســال نو تجربه کردند، هرگز از 
یاد نمی برند. آن شــبی که دست تقدیر 
از آســتین ســیل بیرون آمد و هست و 
نیستشــان را به یغما برد. زمستان نبود، 
روزهــای دل انگیز بهار بود، ولی با خراب 
شــدن خانه امیدشــان، جهــان جلوی 
چشمشان تیره و تار به نظر  آمد. با آنکه 
توقع زیادی از زندگی نداشتند، سیل یک 
شبه، شادی و لبخندهای خانواده کوچک 

آن ها و همشهریانشان را با خود برد... .

مادر خانــواده با همان چادر عبای عربی 
و شال مشــکی معروف خوزستانی ها، از 
بقیه قابل تمایز اســت. به محض ورود، 
به پیشــوازمان می آید و گرم احوالپرسی 
می کند، گویی سال هاست می شناسمش. 
معلوم اســت سن و سال چندانی ندارد و 
ســختی زمانه صورتش را نواخته و این 
چنین پریشــان کرده اســت. گوشه ای 
می نشــیند و زیرچشــمی از شادی این 

روزهای فرزندانش دلشاد است.
رو به مــادر، از داســتان زندگی شــان 
جویا می شــوم. لهجه عربــی مادر درک 
حرف هایــش را دشــوار می کنــد. برای 
همین دخترانش زبان به تعریف ماجرای 
زندگی بــاز می کنند. دخترها به نوبت از 
خاطرات آن روزها تعریف می کنند. پیش 
از آمدن ســیل هم چندان روزگار آرام و 
راحتی نداشــتند، ولی سیل همه خانه و 
خاطرات خوش آن ها را جلوی چشمشان 
با خود برده بود و هیچ کاری از دستشان 

برنمی آمد.

ســمیه، خواهر بزرگ تر و متأهل است. 
تعریف می کند: صبــح که رفتیم خانه و 
محله را ببینیم، تا زانو توی گل والی فرو 
می رفتیم. منظره محله شوکه کننده بود. 
نه از خانه نیمه ســاز مــا خبری بود و نه 
اسباب و وســایل زندگی. هر چیزی هم 

مانده بود، بالاستفاده شده بود.
این بار فاطمه، خواهــر کوچک تر زبان 
به تعریف می گشــاید کــه چطور چند 
روز اول پریشــان و بی سروسامان، فقط 
در حــال پاک کردن رنگ گل از صورت 
محله و شــهر بودند. کم کــم نیروهای 
مردمی و نهادهای امدادی به دادشــان 
رســیدند. ولی حجم ویرانی ها به قدری 
بود که به این زودی ها شهر سامان سابق 

را نمی یافت.
تا اینکه خبر رســید، کاروانی از خادمان 
آســتان قدس رضوی بــرای خدمت به 
مناطق سیل زده راهی خوزستان شده اند. 
مــادر از حال و هوای شــنیدن این خبر 
می گوید: مــردم می گفتنــد خادمان از 
مشــهِد امام رضا)ع( آمدنــد تا کمکمان 
کنند. امیدوار شــدیم اوضاع بهتر خواهد 
شــد. همه خادمان تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی آســتین باال زدند و خانه را 

در چند روز بازسازی کردند. 
بغــض می کنــد و می گوید: همیشــه 

دعایشان می کنیم.

برای اینکه طعم تلــخ گفت وگویمان را 
کمی شــیرین کنم، از خاطرات سفر به 
مشهد می پرسم. تا سمیه خانم پیشقدم 
شــود، فاطمه توی حرف خواهر بزرگ تر 
می دود و می گوید: »با قطار آمدیم، خیلی 
خوش گذشــت؛ آخه تا حاال سوار قطار 
نشده بودیم!« فاطمه هم تازه عقد کرده 
و سروســامان گرفته و امیدوار اســت با 
جمع و جور کردن بساط جهازش، زودتر 
زندگی جدیدش را آغــاز کند و باری از 

دوش مادرش بردارد.   
مادر رشــته کالم را به دست می گیرد و 
می گوید: وقتی شــنیدیم قرار است چند 
روزی میهمان امام رضا)ع( شویم، اولش 
باور نمی کردیم و از خوشحالی روی پا بند 
نبودیم. از اینکه امام هشتم این همه به ما 
نگاه کرده اند. هم خانه دار شدیم و هم به 
زیارتشان مشرف شده ایم. همه به حال ما 
غبطه می خوردند و التماس دعا می دادند. 
آخر هنوز خیلی  از همسایه ها به پابوسی 

حضرت نیامده اند.
او با آب وتــاب از این ســفر باورنکردنی 
مشهد پس از 10 سال، برایمان می گوید: 
در نخســتین نگاه به گنبــد طالیی آقا، 
اشــک امان نمی داد که حرف دلمان را 
بزنیم. یکی از شیرین ترین بخش های این 
سفر برایمان این بود که کنار دیگر زائران، 
بــرای اولین بار میهمــان غذای متبرک 

مهمانسرای حضرت رضا)ع( شدیم. خدا 
را برای این همه نعمت شکرگزاریم.

صورت بشــاش و لپ های سرخ محمد و 
علی گواه از احوال رو به راه 
امروزشان دارد. حرف برای 
پرســیدن و جواب گرفتن 
بسیار اســت، ولی آرزوی 
اهوازی  رنج کشــیده  مادر 
نقطه ای بــر این گفت وگو 
به  ما،  »مــردم  می گذارد. 
خوزســتانی ها  خصــوص 
زیادی  گرفتاری  و  سختی 
را پشت ســر گذاشته اند و 
زیادی  هنوز هم مشکالت 
داریــم، ولی به گرمی نگاه 

حضرت رضا)ع( و ســایه پربرکتشان بر 
کشورمان دلخوشــیم. امیدوارم هرگز از 
دایره نگاه حضــرت نیفتیم و از ما راضی 

باشند«.
به رســم میهمان نوازی مردمان خونگرم 
عرب زبــان و با اینکه ظاهــراً ما میزبان 
آن ها هستیم، خجالت زده مان می کنند و 

تا دم در مشایعت می شویم.
در دل آرزو می کنم که به زودی خبرهای 
خوشــی از مردم ســیل زده سیستان و 
بلوچســتان بشــنویم و این بار از تشرف 
آن ها با دل خوش به شهر مشهد روایتی 

دیگر نقل کنیم.

وقتی شنیدیم 
قرار است چند 
روزی میهمان 

امام رضا)ع( 
شویم، اولش باور 

نمی کردیم و از 
خوشحالی روی پا 

بند نبودیم

بــــــــرش

روایت دیدار با خانواده سیل زده اهوازی که به همت خدام حضرت رضا j خانه و زندگی شان بازسازی شد  

ای سر و سامان همه تو... 
رنا

 ای
س:

عک

 لطفــاً یکی از صحن ها یــا رواق های حرم 
مطهر به نام خادم شــهید ســردار سلیمانی 

نام گذاری شود.
09150000851

 لطفــاً از زائران بخواهیــد تا موقع نماز 
جماعت صفوف نماز، زودتر منظم شــود و 
در موقع بســتن نماز به سمت جلو هجوم 

نیاورند.
09150009448

 با ســالم و خداقوت، اگر امکان دارد از 
تمام نقاط مشــهد خط مســتقیم به حرم 
مطهر گذاشته شــود تا رفت و آمد راحت 
شــود و ما هم بتوانیم زود بــه زود به حرم 

مشرف شویم.
09150001657

 ســخنرانان حرم مطهر باید هم از بین 
روحانیــون و هم از بین اســتادان حوزه و 

دانشگاه باشند. 
09170006573

 بایــد در برگزاری برنامه های فرهنگی 
حــرم مطهر شــرایط زمانــی و مکانی و 
میــزان صبر و حوصله زائــران نیز مورد 
توجه قرار گیرد، طوالنی بودن برنامه های 
فرهنگی موجــب نارضایتی و گله زائران 

می شود.
09150001381

 آســتان قدس از زائران بخواهد برای 
ابراهیم زکزاکی، رهبر  ســالمتی شــیخ 
مســلمانان نیجریه، ســوره حمد قرائت 

کنند. 
09360007422

 با این حجم زائر، خودروهای زائربر باید 
افزایش یابد.

09120002784

در قالب طرح زندگی به سبک رضوی
46 زوج جوان سمنانی به 
مشهد مقدس اعزام شدند

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان سمنان، از اعزام 46 زوج 
جوان در قالب طرح بزرگ »زندگی به سبک 

رضوی« به مشهد مقدس خبر داد. 
محمود وفادار، مدیر دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در استان سمنان با اعالم این 
خبر گفت: 46 زوج جوان اســتان سمنان 
در قالــب طرح زندگی به ســبک رضوی و 
به مناســبت آغاز زندگی مشترک از سوی 
آســتان قدس رضوی و با مشارکت خیران 

به مشهد مقدس اعزام شدند.
وی گفــت: طرح بزرگ زندگی به ســبک 
رضوی با عنوان »هم ســایه« ویژه زوج های 
جوانی است که در سفری سه روزه به مشهد 
مقدس، آغاز زندگی مشــترک خــود را با 
معنویت بارگاه ملکوتی ثامن الحجج حضرت 

امام رضا)ع( پیوند می زنند.
مســئول دفتر نمایندگی آســتان قدس 
رضوی در اســتان ســمنان تصریح کرد: 
هزینه ســفر و اقامت در مشهدالرضا)ع( 
برای ایــن کاروان ها رایگان بوده و زوج ها 
در مــدت اقامت خود در این شــهر پس 
از زیارت و برگزاری مراســم جشــن، از 
دوره های آموزشــی مهارت های زندگی و 

خانواده بهره مند خواهند شد.

مراسم بزرگداشت سردار دل ها 
در امام شهر یزد برگزار شد

آستان: مراســم بزرگداشت سردار سپهبد 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی با حضور 
خادمیاران رضوی و هیئت هــای عزاداری 
در امام شــهر یزد برگزار شد. فرمانده سپاه 
الغدیــر یزد در مراســمی که در مســجد 
سیدالشــهداء)ع( امام شــهر برگزار شد با 
اشاره به مجاهدت های ســردار سلیمانی، 
از آن شــهید واالمقام به عنوان اسوه تقوا و 
ایثار یاد کرد و گفت: بدون شک تالش ها و 
مجاهدت های 40 ساله این شهید بزرگوار، 
نــام او را در تاریخ ایــران و جهان زنده نگه 

خواهد داشت.
ســرهنگ رضا پورشمســی افزود: مقابله 
با مولود شوم اســتکبار در منطقه یعنی 
داعــش و متالشــی کــردن ایــن گروه 
تروریستی خطرناک از خدمات آن سردار 
عزیز اســت کــه موجب شــد ملت های 
ستمدیده عراق و سوریه از زیر ستم آن ها 
رهایی یابند.گفتنی است، پایان بخش این 
مراســم مداحی مداحــان و ذاکران اهل 

بیت)ع( و روضه خوانی بود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

هنرمند خطاط بجستانی آثار خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد

آستان: دو اثر هاشــم طالییان، هنرمند خطاط و تذهیب کار 
بجستانی در مراسمی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

در این مراسم که با حضور هنرمندان و مدیران شهری مشهد و 
شهرستان بجستان در محل موزه استاد فرشچیان برگزار شد، 
حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی؛ رئیس سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آســتان قــدس رضوی در 
ســخنانی هنرمندان را افرادی عنوان کرد که مسیر کمال را از 

طریق هنر طی می کنند.
وی ذات هنر را برگرفته از اسالم اصیل دانست و گفت: در هنر، 
خدا تبلور پیدا می کند و آنچه از علوم و شــاخه های هنری در 

جامعه بشریت شناخته شده منشأیی از ذات باری تعالی است.
حسینی همچنین وقف آثار هنری به موزه آستان قدس رضوی 

را عزتی برای هنرمندانی عنوان کرد که آثار هنری آنان در حرم 
مطهر رضوی به نمایش درآمده است.

هاشم طالییان نیز در حاشــیه این مراسم اصل مفهوم هنر را 
ایجاد فضایی از سوی هنرمند دانست که در عالم هستی موجود 
نیست و به آثار استاد فرشچیان به عنوان نمونه بارز این مفهوم 

اشاره کرد.
وی همچنین به سخنی از استاد فرشچیان در تعریفی از مفهوم 
هنر اشــاره کرد که تصویرگری را جلــوه ای عنوان می کند که 
خداوند از وجود معشــوق در نگاه عاشق نمودار کرده و این کار 

هنرمند است که آن را به تصویر بکشد.
طالییان در خصوص نحوه اهدای این آثار به موزه آستان قدس 
رضوی گفت: بنا به پیشنهاد استاد فرشچیان این آثار به مؤسسه 
خیریه فرشــتگان که 50 فرشــته کوچک در آن پرورش پیدا 
می کنند هدیه شده و این مؤسسه بنا بر لطفی که داشت خود 

بانی اهدای این آثار به موزه آستان قدس رضوی شد.
طالییان در خصوص معرفی آثار اهدایی به موزه آستان قدس 
رضوی گفت: یکی از این آثار اهدایی »سلطان کرامت« نام دارد 
که در آن متن: »صلی اهلل علیک یا علی  بن موســی الرضا)ع(« 

تحریر شده است.
وی افزود: این اثر برگرفته از شمایل یتیم نوازی امام علی )ع( از 
استاد محمود فرشچیان است به صورتی که بیننده در نخستین 

نگاه این حقیقت را مجسم می کند.

وی عنوان کرد: تذهیب این اثر و شــکل نگارش آن به گونه ای 
اســت که گویی بارشی از عرش اســت و چون وجود مقدس 
علی بن موسی الرضا )ع( را سرچشمه کرامت و بخشش می دانند 
شکل کلی اثر و تذهیب آن تداعی همین جریان بخشش است.

هاشم طالییان نام دیگر اثر اهدایی را »شام عاشورا« عنوان کرد 
که دعای شریف »یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی 

بحق اخیک الحسین )ع(« در آن تحریر شده است.
وی این اثر را شمایل یک چشم اشکبار عنوان کرد که مژه های 
آن در ســمت چپ اثر کامالً مشخص بوده و در سمت چپ اثر 
آیه »یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه« 

نگارش شده است.
این هنرمند افزود: در داخل اثر، کلمه حسین)ع( با حرف نون 
به صورت معکوس نگارش شــده و آیه شریف »یا ایتها  النفس 
المطمئنه« بر محور آن مشــخص می کند نفس مطمئنه در 
مسیر نصرت و یاری خداست و این چشم که حالت کلی اثر و 
درون مایه آن است رحمانیت و نصرت خداوند را نشان می دهد.

حجت االسالم والمسلمین محمدحسین ایزدی، رئیس شورای 
سیاست گذاری ائمه جماعات خراسان رضوی نیز ضمن رونمایی 
از آثار اهدایی، بر حمایت مادی و معنوی از هنرمندان تأکید کرد.

گفتنی است، از این هنرمند اثر دیگری نیز به یاد سردار اسالم 
شهید حاج قاسم سلیمانی در دست تهیه است که به زودی در 

مراسمی به موزه آستان قدس رضوی اهدا می شود.

خبر
با حمایت مؤسسه خیریه فرشتگان

آستان: همزمــان با ایام فاطمیه و در آستانه شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( نوجوانان زائر و مجاور میهمان ویژه برنامه »در 
ســوگ ام ابیها« شدند. همزمان با ایام فاطمیه و ایام سوگواری 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( شب گذشته ویژه برنامه »در 
سوگ ام ابیها« با حضور شمار زیادی از نوجوانان زائر و مجاور در 

محل دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی برگزار شد.
در این ویژه برنامه که به همت واحد محافل و مســابقات اداره 
علوم قرآنی آســتان قدس رضوی برگزار شــد، در ابتدا امین 
رجبی؛ قاری نوجوان آســتان قدس رضوی به تالوت آیاتی از 
کالم اهلل مجید پرداخت و ســپس حاضران صلوات خاصه امام 

رضا)ع( را زمزمه کردند.
حجت االسالم مصطفی ثابتی و شهرام تدین که دو کارشناس 

مجری این برنامه بودند، با زبان قصه، داســتان و سرگرمی به 
تبیین سبک زندگی فاطمی و علل شهادت و همچنین به ذکر 

القاب و صفات این بانوی بزرگوار پرداختند. 
در این ویــژه برنامه همچنیــن نوجوانان با پاســخگویی به 
پرسش های مسابقه قرآنی فرشتگان آسمانی با رویکرد زندگی 
حضرت فاطمه)س( با نکات اخالقی و درس آموز از زندگی این 
بانوی بزرگوار آشنا شدند و برگزیدگان این مسابقه نیز هدایایی 

متبرک و معنوی دریافت کردند. 
اجرای برنامه عزاداری و سوگواری توسط ذاکران و مدیحه سرایان 

اهل بیت)ع( از دیگر برنامه های این مراسم بود.
در این ویژه برنامه که بیش از 100 نفر از نوجوانان زائر و مجاور 
در آن حضور داشتند، همچنین بسته های فرهنگی با موضوع 

آموزش احــکام و مفاهیم قرآنی و ســبک زندگی رضوی به 
شرکت کنندگان اهدا شد.

نوجوانان زائر و مجاور میهمان ویژه برنامه »در سوگ ام ابیها« شدند
همزمان با ایام فاطمیه

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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تا اردیبهشت ماه سال آینده محقق خواهد شد
راه اندازی پروژه تصفیه پساب کارخانه خمیرمایه رضوی

خمیرمایه  شرکت  مدیرعامل  آستان: 
رضوی گفت: پروژه تصفیه پســاب این 
کارخانه تا اردیبهشــت ماه سال آینده 

راه اندازی می شود.
شــرکت  مدیرعامل  اژدری،  احســان 
خمیرمایه رضوی بیان کرد: شــرکت 
خمیرمایــه رضوی با ســرمایه گذاري 

و عقد قرارداد با شــرکت هاي دانشــگاهی به منظور حفظ محیط زیست و رفع 
آلودگي هاي زیست محیطي، اجرای پروژه تصفیه پساب این کارخانه را در دستور 

کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: در این راستا تجهیزات مورد نیاز از جمله دیگ بخار 3 هزار پوندي و 
تأسیسات تغلیظ پساب و مخازن رفع آلودگي هاي پساب خریداری و در سوله های 

احداث شده نصب شده است.
مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی با اشاره به پیشرفت 98 درصدی این پروژه 
خاطرنشان کرد: در این فرایند پس از تصفیه پساب، ماده خشکی به دست می آید 
که قابل استفاده به عنوان خوراک دام است؛ همچنین آب تصفیه شده نیز مجدد 

در چرخه تولید به جریان درمی آید.
اژدری با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در راســتای انجام این پروژه گفت: با 
بررسی توانمندی شرکت های متقاضی با تأکید بر دانش داخلی، در اجرای پروژه 
تصفیه پســاب کارخانه خمیرمایه رضوی از توان شرکت ها و بخش های ایرانی 

استفاده شد.
وی افزود: در 9 ماهه ابتدایی ســال جاری با انجام اقدامات مناسب در خصوص 
بازســازی، بهســازی و تعمیرات، کاهش 1/5 درصدی مصرف آب و کاهش10 

درصدی مصرف سوخت در مقایسه با سال گذشته رخ داده است.
مدیرعامل شــرکت خمیرمایه رضوی گفت: عالوه بر این، در 9 ماه ابتدای سال 
جاری در قیاس با زمان مشــابه ســال گذشته شاهد کاهش 2 درصدی مصرف 

برق بوده ایم.

رونق تولید



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

روزنامـه صبـح ایـران

دانش نافع و زاییده عقالنیت مطلوب اسالم  است  اندیشه: حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه در واکنش به کتاب سوزی صورت گرفته توسط یک روحانی در یادداشتی نوشت: علم و دانش آنگاه که 
نافع و زاییده عقالنیت باشد مطلوب اسالم خواهد بود و حکمت شمرده می شود؛ هر چند محصول بشریت باشد؛ اما باید توجه داشت که هر معرفت و دانشی باید انسان را به خدای سبحان نزدیک سازد و به همین 

معنا، علم توحیدی شکل می گیرد. این نکته کلیدی را عرض کردم تا بی خردی آتش زدن مرجع علمی در حوزه پزشکی آشکار شود. 

آخرین دستاوردهای گردهمایی تمدن پژوهان در مشهد
 علم تمدن ساز

مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی و جهان شمول است 
اندیشه: پژوهشگران حوزه تمدن پژوهی 
در هفتمین نشست اساتید منتخب علوم 
با موضوع »مطالعات  انسانی اســامی 
نظری تمدن نوین اســامی« گرد هم 
آمدند و آخرین دستاوردهای این عرصه 

را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، هفتمین 
نشست اســاتید منتخب علوم انسانی اسامی با موضوع مطالعات نظری تمدن 
نوین اسامی، پنجشــنبه ۳ بهمن در بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 
رضوی برگزار شــد.در این نشست که به همت مرکز پژوهش های علوم انسانی 
اسامی صدرا و با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دانشگاه جامع امام 
حسین)ع(، در سالگرد دیدار محققان و اندیشمندان حوزه تمدن نوین اسامی با 
رهبر معظم انقاب اسامی برگزار شد، مقاالت و ایده های ۱۳ نفر از پژوهشگران 

حوزه تمدن پژوهی ارائه و نقد و بررسی شد.

 ضرورت شکل گیری دانش حکمرانی اسالمی 
در مطالعات تمدن نوین اسالمی

حجت االسام رضا غامی، رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی 
اســامی در این نشست گفت: قلمرو مطالعات تمدنی محدود به علوم انسانی و 
اجتماعی یا هنر و معماری نیست و باید باب ورود این بحث به علوم گوناگون اعم 

از علوم پایه، علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی باز شود.
وی همچنین بر ضرورت گفت وگو و تضارب افکار با متفکران دنیای اسام در این 

راستا تأکید کرد.
حجت االســام غامی با بیان اینکه حکمرانی با دانش حکمرانی یکی نیست، 
گفت: حکمرانی اســامی دانشی اســت که با تولید راهبردها، روش ها، قواعد، 
مدل ها، مکانیزم ها، ابزارها و نهادهــای گوناگون، فرصت های الزم را برای پیوند 

دادن مطالعات نظری به مطالعات کاربردی در عرصه حکومت فراهم می کند.

 سه نظریه رقیب بحث تمدن نوین اسالمی
موسی نجفی، استاد تمام علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
نیز در این همایش گفت: از زمان ورود اسام به ایران، ما در دو دوره مهم قرون 
اولیه اســامی و عصر صفویان، به نمونه عالی از تمدن دست یافتیم. از این رو با 
این دو میراث »تمدن اسامی ایرانی« و »تمدن شیعی ایرانی« می توانیم به تعامل 

با تمدن غرب بپردازیم.
وی افزود: بحث تمدن نوین اســامی ســه نظریه رقیب دارد؛ یکی بحث جنگ 
تمدن ها که با برتری تمدن غرب تمام می شود، دیگری بحث پایان تاریخ که در آن 
نیز لیبرالیسم حرف آخر را می زد و نظریه آخر پست مدرنیسم است که بی اندازه 
به حوزه تفکرات اسامی وارد شده است.نجفی با بیان اینکه نظریه تمدن نوین با 
این سه نظریه می تواند جایی برای خود پیدا کند، گفت: تمدن نوین اسامی آماده 

است بهتر از وضع فعلی و قبل از وضع مهدویت باشد.

 نهاد علم تمدن ساز و الزامات آن
حجت االسام مصطفی جمالی، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسامی قم، 
با ارائه پژوهش خود با موضوع »نهاد علم تمدن ساز و الزامات آن« اظهار کرد: علم 
تمدن ساز علمی اســت که مبتنی بر ایدئولوژی اسامی و جهان شمول باشد و 
عقانیت منسجم را در جامعه جهانی ایجاد کند و به دنبال تغییر مفاهیم، تعاریف 

حاکم و معادالت تغییر پدیده ها در ادبیات جهانی باشد.
وی ضمن تأکید بر ضرورت حرکت به سمت شکل دهی یک نهاد علم تمدن ساز 
در عین حفظ هویت حوزه، دانشــگاه و مراکز کارشناسی، گفت: برای تحقق این 
مهم الزم است تحولی جدی در »فرهنگ، فلسفه و زیرساخت« علم و نهاد علم 

کشور صورت بگیرد.

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد  جامعه 
بی ســابقه ای  بحران های  امروزه  اســامی 
همچون زلزله، ســیل، بحران های سیاسی 
و امثــال آن را در چنــد مــاه اخیر تجربه 
کرده اســت. امروزه فجایع در تمام جوامع از 
جمله جوامع اســامی رو به افزایش است و 
چنین به نظر می رســد که با گذشت زمان، 
مخاطرات و بحران های تازه تری 
ظهــور می کننــد و ثبــات و 
پایداری جوامــع را در معرض 
دکتر  می دهند.  قرار  فروپاشی 
پارســامهر، عضو هیئت  تقی 
علمی دانشگاه بین المللی امام 
مقاله ای  به تازگی  خمینی)ره( 
را با عنوان »گــذار به تمدن 
نوین اســامی از طریق تاب 
آورســازی جامعــه ایرانی در 
قطعیت های  عــدم  مقابــل 
آینده« در هفتمین نشســت 
انسانی  علوم  اساتید منتخب 
اســامی با موضوع مطالعات 
نظری تمدن نوین اســامی 
در مشهد ارائه داد که موضوع 
مصاحبه ما با ایشان در همین 

زمینه شد.

 جنــاب پارســامهر! پرداختن به 
مباحثی چون »تــاب آوری« چقدر در 
پارادایم تمدن نوین اســالمی ضرورت 
پیدا می کند و نپرداختــن به آن چه 

عواقبی از دیدگاه شما دارد؟
بحث تاب آوری بیشــتر در مورد سازه های 
فنــی و اکولوژیکــی بوده کــه به تازگی به 
مباحث روان شناسی نیز راه پیدا کرده است. 
در چرایی ربط دادن مسئله تمدن سازی به 
تاب آوری باید گفت اگر موقعیت مسئله خیزی 
را در نظر داشته باشیم، جامعه به صورت پی 
در پی با شوک های جدید روبه رو است. یک 
روز سیل، روز دیگری زلزله و یک روز بحران 
سیاســی، همه و همه این بحران ها توانایی 
تبدیل شــدن به پدیده های امنیتی را دارند 
که حتی در دورنمای آن ها، استعداد تبدیل 

شــدن آن ها به جنگ خانمان سوز سوریه یا 
مسائلی چون فروپاشی دولت در عراق را باید 
برای خودمان در نظر داشته باشیم. تاب آوری، 
رویکردی است که کمک می کند وقتی دچار 
یک بحران شدیم، به سرعت به تعادل و ثبات 
برگردیــم. اگر جامعه ای تاب آوری نداشــته 
باشد، هر شــوک و هر نوع ناپایداری ممکن 
است سبب اتفاقات غیرقابل پیش بینی شود؛ 
مثاً اآلن در لیبــی، جامعه دچار تضییع و 
فروپاشی شده و حتی برده فروشی دوباره راه 
افتاده است. اگر شوک ها بیایند و دائم جامعه 
را دچار ناپایداری کنند، زمینه ای برای ثبات 
باقی نمی ماند. تمدن امری بلندمدت است و 
ما بر همه عوامل سازنده آن اشراف نداریم و به 
یک معنا تمدن سازی امری تأسیسی نیست. 
یعنی اگر ما سیاست گذاری درستی در مورد 
زیرســاخت ها انجام دهیم ولی روی مسئله 
تاب آوری در برابر مسائل پیش بینی نشده کار 
نکرده باشیم، در مواجهه با شوک ها نمی توانیم 
خودمان را نجات دهیم. هرچند اندیشه ورزی 
در تمدن مهم است ولی به این شرط که در 
زندگی عملی ما، جهت گیری های ما به سمت 

تاب آوری و ثبات حرکت کند. 

 چگونه می توان تاب آوری با یک دید 
مثبــت در جامعه مطرح کرد در حالی که 
مسائلی از این دست منفی تلقی می شوند؟

تاب آوری را دو جور می توان نگاه کرد. یکی 
از آن ها نگاه تمدنی است. مثاً به تمدن های 

باســتان که نگاه می کنیم، می بینیم چین 
کشوری بوده که شــوک های فراوانی به آن 
وارد شــده است ولی این شــوک ها او را از 
پای درنیاورده و توانسته به حالت عادی نیز 
برگردد. شــما به تمدن یونان یا روم که نگاه 
کنید، مثاً روم کشوری بوده است که استیت 
داشــته ولی ملت نبوده است، در مقابل آن 
یونان ملت بوده ولی اســتیت نداشته است، 
ولی چین کشــوری بوده که هر دو این ها را 
داشته است. در مورد خودمان نیز یک قابلیت 
تاریخی وجود داشــته که تا اینجا با وجود 
حمله مغول ها و اتفاقات فراوان دوام آورده ایم. 
این قابلیت تاریخی نشــان داده که در موارد 
مختلف و در شوک های فراوانی ایرانی ها حول 
یک مرکز و هسته مشترک جمع می شوند. 
خیلی ها پیش از انقاب فکر می کردند با روی 
دادن آن، ایــران تجزیه خواهد شــد ولی به 
خاطر قابلیت تاب آوری و پیش آوردن بحث 
اسام توســط حضرت امام)ره( این موضوع 

محور وحدت شد و جلو فروپاشی را گرفت.

 تاب آوری در عرصه سیاست عمومی 
چگونه در مصادیق عینی میسر می شود؟

سیاســت گذاری ما در یک میدان نیرو قرار 
گرفته که شرایط کوتاه مدت بر آن تأثیرگذار 
اســت. باید یک تغییر ریــل انجام و تغییر 
راهبردی صورت گیرد و فقط به کوتاه مدت 
فکر نکنیم. ما فکر می کردیــم اگر دولت و 
بازیگران عرصه سیاسی عوض شوند همه چیز 

درســت خواهد شد، ولی این بیشتر ناظر به 
بازی های انتخاباتی است. در بحث حکمرانی 
تا زمین بازی عوض نشود، سیاست گذاری ها 
اثرگذار نیســت. اگر حال را نــگاه کنیم و 
بلندمدت را نگاه نکنیم حرف زدن از تمدن 
شــوخی خواهد بــود. باید قواعــد زمین را 
تغییر داد؛ مثاً در مورد انتخابات شعارهای 
انتخاباتی کوتاه مدت هر چند جذاب هستند 
ولی تعهداتی را به آیندگان تحمیل می کنند. 
اگر زمین بازی عوض شــود ما از این مسیر 
وابستگی به گذشته که به کوتاه مدت ختم 
می شود، کم کم زمینه را برای تمدن سازی 
فراهم خواهیم کرد. تمدن چیزی است که در 
بلندمدت و از دل جامعه می جوشد و خنثی 
نبــودن ما با چنیــن کنش هایی که خنثی 
نیســت زمینه را برای تمدن سازی که امری 

فرایندی است فراهم می کند.

 این تاب آوری چگونه می تواند وارد 
فضای سیاست گذاری ما شود تا گذر آن 

از نظریه به عمل را شاهد باشیم؟
ما به یک زبان جدید نیاز داریم که آشنازدایی 
کند. گفتمان هایی که تاکنون داشته ایم دیگر 
قدرت ندارند. برای خلق آینده و جهان جدید 
به زبان جدید نیاز داریم. مثاً یکی از وجوه 
تاب آوری، اعتقادات اســت. نوع نگاه جامعه 
به مباحثی همچون فاجعه، مرگ و زندگی 
مسائل اعتقادی است. سطح پیچیده تری به 
اسم پیچیدگی مرکب وجود دارد که مثاً در 
تبیین و تفسیر مسائل اعتقادی چون ساده 
زیستی خودش را نشان می دهد. ساده زیستی 
به معنای گرســنگی کشیدن و خالی بودن 
جیب نیســت بلکه به معنای دوری از تکاثر 
است. در حالی که کســی که تولید کند و 
ســرمایه گذاری تولیدی انجــام دهد، تکاثر 
نیست بلکه کوثر است. این مفاهیم کژتابی 
دارند، یعنی اســتعداد برداشت نادرست در 
آن ها وجود دارد. بازیگران عرصه سیاسی در 
ذیل این گفتمان تنفس می کنند. به نظرم در 
درجه اول باید این گفتمان ها عوض شود و بعد 
ساختارها که خود جلوه گفتمان های جدید 
هســتند، خود به خود تغییر خواهند کرد.

دکتر تقی پارسامهر، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(:

ایرانی ها در بحران، حول یک هسته مشترک جمع می شوند افزایش تاب آوری جامعه زمینه 
تمدن سازی را فراهم می کند

جمهوری اســامی دولت تمدنی اســت، زیرا 
با کنش هایی که در ســطح بین الملل صورت 
می دهد، تاش می کند به نیازهای تمدنی پاسخ 
دهد. انقاب اســامی که به پیروزی رســید، 
توانســت حکومت و دولت اســامی تشکیل 
دهد و در حال پی ریزی جامعه و اعتای تمدن 
اسامی است. توفیق در امر پی ریزی جامعه و 
تمدن اسامی در برقراری نسبت مطلوب تمدن 
با پایداری جامعه در افق بلندمدت است، زیرا 
تمدن امری بلندمدت اســت. تاب آورسازی، 
رویکردی انضمامی با توجه به واقعیت شرایط 
جامعه ایرانی، برای ریل گذاری جامعه اسامی 
ایرانی به ســوی ایجاد جامعه پایدار اســت و 
تاب آوری، واسطه ای برای گذار به جامعه پایدار و 
جامعه پایدار، زمینه ساز آینده تمدنی است.خط 
مشی های تاب آورسازی جامعه ایرانی اسامی 
را به ســمت مراقبت از قابلیت های راهبردی 
در مواجهه با عدم قطعیت های آینده و بازیابی 
سریع پس از تأثیرگذاری شوک ها و مخاطرات 
راهبردی ســوق می دهد. حفــظ قابلیت های 
راهبردی در فراز و فرود عدم قطعیت ها، زمینه 
را بــرای پایداری و ظهور تمــدن نوین آماده 
می سازد، از این رو لوازم تمدنی امری ضروری 
و حیاتی است، چرا که هیچ تمدنی از هیچ آغاز 
نمی شود، بلکه تمدن ها به قابلیت های انباشته 

شده و تاریخی خود متکی هستند. 
افزایش تاب آوری جامعه ایرانی و غلبه بر عدم 
قطعیت های آینده، از طریق واکنش و بازیابی 
مناسب، قابلیت هایی را برای پایداری بلندمدت 
و سپس ظهور تمدن نوین یا اعتای آن مهیا 
می سازد .جمهوری اسامی در شکست داعش 
و بحث اربعین حسینی که یک کنش فرهنگی 
تمدنی به شمار می رود، تمدن اسامی را بروز 
داده اســت. در سیستم های انسانی اجتماعی، 
تاب آوری امکان رفت و برگشت بین حالت های 
مختلف اســت که نیازمنــد ظرفیت ها و خط 
مشی های انطباقی است. تاب آوری موجب ثبات 
و پایداری جامعه می شود و تمدن وقتی ظهور 
می کند که جامعه تاب آوری داشته باشد. ریل 
سیاست گذاری ما در حال حاضر ریل کوتاه مدت 
اســت و مــا نیازمند تحول سیاســت گذاری 

کوتاه مدت به بلندمدت هستیم.

این قابلیت تاریخی 
نشان داده که در 
موارد مختلف و در 
شوک های فراوانی 
ایرانی ها حول 
یک مرکز و هسته 
مشترک جمع 
می شوند

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 6 بهمن  1398 30 جمادی االول 1441 26 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9170 

 دکتر تقی پارسامهر
یادداشت

گزارش

س��ندوفاکتور فروش خودرو شناس��نامه)برگ سبز( 
نوع سواری سیس��تم پژو  405GLX-XU7 مدل1396 
 124K1108063 رنگ نقره ای متالیک ش��ماره موتور
ش��ماره شاس��ی NAAM01CE9HK120774 ش��ماره 
پالک 342ط27 ایران 95 بنام محمد کمال زئی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

/ع
98
13
67
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پالکت تراکتور کشاورزی به شماره موتور 
59836 و شماره شاسی 8sm6104102 به 
نام س��ید علی اصغر حس��ینی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

/ع
98
13
68
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی ماش��ین س��واری پژو پارس مدل ۹۰  
رنگ س��فید به ش��ماره موت��ور ۱۲۴۹۰۰۰۱۲۲۸ و 
شماره شاسی NAAN 21CA6BK450428 به شماره 
پالک ای��ران ۲۸ ، ۲۱۸ط۶۶ متعل��ق به ناصر کریمی 
ت��راب کد مل��ی ۴۰۵۰۹۹۳۲۵۲ مفق��ود و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد. /ع
98
13
67
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری هاچ بک سیستم ام . وی .ام تیپ 
 315HNEW ب��ه رن��گ س��فید –روغنی م��دل 1394 
به ش��ماره موتور MVM477FJAE029570 و شماره 
شاس��ی NATFBAMD8E1024353 به ش��ماره پالک 
99 – 221 ب 64مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

می گردد.  /ع
98
13
68
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ندوفاکتور فروش خودرو شناسنامه )برگ سبز( 
نوع سواری سیستم رانا تیژTU5رنگ سفید روغنی 
م��دل 1394 ش��ماره موتور 163B0156872 ش��ماره 
پ��الک  ش��ماره   NAAU01FE8FT-104942 شاس��ی 
798س42 ای��ران 95بن��ام مس��عود داودی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  /ع
98
13
68
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
13
68
7

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد خدم��ات درمان��ی فوریتهای 

پزش��کی اورژانس 115 شهرآباد بردس��کن را از طریق 
انج��ام مناقص��ه عموم��ی به بخ��ش غیر دولت��ی واگذار 
نمای��د.. کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه به ش��ماره 
فراخوان 2098000060000201، از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 260.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
ب��ه حس��ابداری ش��بکه مذکور به نش��انی : شهرس��تان 

بردسکن  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/6

* 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: 02141934 و دفت��ر 

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

مناقصه عمومی یك مرحله اي
اداره کل نوس�ازی مدارس خراس�ان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براس��اس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رش��ته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواس��ت می گردد جهت دریافت اسناد 

مناقصه تا مورخ  08 /11/ 98  به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.        تلفن تماس:37681713

ف
دی

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات ر
الکترونیك دولت

نوعاعتبارموضوعمحل اجرا
قرارداد

مدت پیمان 
)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 1398 با 
شرایط  مندرج )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها 
تا ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت 9 
مورخ

احداث ابتدایی 3 کالسه سیف آباد بردسکن   1
۵۵.۰۴8.6۵1.92126۰.۰۰۰.۰۰۰98/11/1998/11/2۰زیربنایی سرجمععمرانیاحداث ساختمانبردسکن2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰62

تخریب و بازسازی 6 کالسه متوسطه دوم باهنر کالت  2
61۵.672.۴9۴.99879۰.۰۰۰.۰۰۰98/11/1998/11/2۰زیربنایی سرجمععمرانیاحداث ساختمانکالت2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰36

تخریب و بازسازی 3 کالسه حشمتیه زبرخان نیشابور   3
69.9۰3.9۵۵.17۵۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰98/11/1998/11/2۰زیربنایی سرجمععمرانیاحداث ساختمانزبرخان نیشابور2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰63

تخریب و بازسازی 3 کالسه اسحاق آباد زبرخان ۴
69.9۰3.9۵۵.17۵۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰98/11/1998/11/2۰زیربنایی سرجمععمرانیاحداث ساختمانزبرخان نیشابورنیشابور   2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰6۴

تخریب و بازسازی آموزشگاه 6 کالسه کالته بزرگ ۵
61۰.1۰9.2۵۵.992۵1۰.۰۰۰.۰۰۰98/11/1998/11/2۰زیربنایی سرجمععمرانیاحداث ساختمانتربت جامتربت جام   2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰6۵

6
تخریب و بازسازی ابتدایی 12 کالسه 

حرعاملی ) عطاا... اسپهبدی (ناحیه ۴ مشهد  
2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰38

61۴.218.۰83.۴۴272۰.۰۰۰.۰۰۰98/11/1998/11/2۰زیربنایی سرجمععمرانیاحداث ساختمانناحیه ۴ مشهد

تخریب و بازسازی 2 کالسه عبدالصمد تربت جام  7
63.8۴7.69۵.1662۰۰.۰۰۰.۰۰۰98/11/1998/11/2۰زیربنایی سرجمععمرانیاحداث ساختمانتربت جام2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰66

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت(
2 - واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی.....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.   محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل    محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت    

 محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات  ----  اعتبار پیشنهادات : سه ماه     کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.            
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی 

ع 9
81
36
92

پروان��ه نظ��ام مهندس��ی تاسیس��ات برق 
س��اختمان اینجانب جوادباصری به شماره 
01950002174مفقود گردی��ده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
/ع
98
13
26
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودروی پراید مدل 1388 رنگ س��فید 
به ش��ماره انتظامی 145و69 ایران 12 ش��ماره موتور 
2894438 و ش��ماره شاس��ی S1412288246070 به 
مالکیت شهناز اس��دخانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
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دی
قو

مف
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گه
آ
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1

آگهی مناقصه عمومی 
نوبت )اول(

ب��ه  اس��تناد  ب��ا  پیش�وا  ش�هرداری 
مجوزش��ماره 98/381 – 98/7/9شورای 
اسالمی شهردرنظر دارد نسبت به تهیه 
واجرای کفپوش )پیاده روس��ازی( پیاده 
روهای سطح شهرازطریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید.لذا ازمتقاضیان واش��خاص 
واجدالش��رایط(  ه��ای  حقوقی)ش��رکت 
دع��وت ب��ه عم��ل می آی��د به م��دت ده 
روزپس ازانتشار آگهی نوبت دوم جهت 
کسب اطالع بیشترودریافت فرم شرایط 
ش��رکت درمناقص��ه وارائ��ه قیم��ت به 
معاون اداری ومال��ی وامورقراردادها ی 
شهرداری مراجعه نمایند  تلفن تماس :  

 021 - 36721802
غالمرضا حبیبی - شهردارپیشوا 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

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 ش��ماره2079-98مورخ 98/10/04هیئت به ش��ماره کالسه49-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عقیل س��عیدی عباس 
آبادی فرزند غالمحس��ین بش��ماره شناسنامه 567 در یک باب منزل به مس��احت 77 متر مربع از پالک 155 اصلی اراضی کهنه کند بخش دو 
بجنورد خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می ججو باغچقی فرزند امیر محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف1141 آ-9812994
 تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/21  تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/06

 احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد

برگ س��بز خودروی پراید مدل 1384 رنگ سورمه 
ای به شماره انتظامی 116د33 ایران 12 شماره موتور 
01401594 و شماره شاس��ی S1412284748338 به 
مالکیت حس��ین موس��وی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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سند کمپانی موتور سیکلت هیرمن مدل 1393 رنگ 
مش��کی  شماره موتور 156FMI*32403543 و شماره 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

واکنش مدیریت حوزه های علمیه به کتاب سوزی تبریزیان  رسا: آیت اهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه با صدور بیانیه ای، آتش زدن یکی از متون مرجع علم پزشکی از سوی شیخ عباس تبریزیان 
را ناروا دانست و ضمن محکوم کردن آن افزود: آشکار است که این گونه تفکرات و اقدامات در حوزه علمیه جایگاهی نداشته و انتسابی به حوزه و روحانیت ندارد. اسالم عزیز، روحانیت معظم، حوزه علمیه و بزرگان 

آن در طول تاریخ همواره پرچمدار و مشوق رشد و شکوفایی علمی در همه قلمروها و در بسیاری از این زمینه ها به ویژه در زمینه بهداشت و پزشکی پیشگام بوده اند و این سنت دیرپا همچنان ادامه دارد.

 هنر متعهد، هنری منطبق 
با باورهای ملی و ارزش های دینی است

ایکنا: آیت اهلل ابوالقاســم علیدوست، 
علمیه  عضو جامعه مدرســین حوزه 
قــم و مدرس خارج فقــه و اصول در 
سومین همایش ملی »فقه هنر« گفت:  
اسالم با هنر شــروع می شود و قرآن، 
نهج البالغه و حتی صحیفه ســجادیه 
در دنیــای مــادی و پرتالطم معاصر 

پدیده هایی هنری هستند. وی یادآور شد: دغدغه ای که هم ما از طرف حوزه، 
هم هنرمندان و هم دانشــگاه دارند، این است که کار کنیم تا هنر این کشور 
و ســرزمین ارتقا یابد، اما از راه شرعی هم خارج نشود؛ یعنی هم فخر هنری 
خود را داشته باشد و چیزی در اینجا از بین نرود و ضبط نشود و هم البته از 

جاده شریعت خارج نشود.
آیت اهلل علیدوســت با تأکید بر اینکه مــا نمی خواهیم به نام فقه، حرکت های 
ژورنالیستی و پوپولیستی انجام شود، گفت: وقتی از فقه بحث می کنیم، منظور 
ما از یک طرف فقه منضبط است و از طرف دیگر فقهی است که با هنجارهای 
شــناخته شده فقاهت همراه باشــد و هیچ انضباط فقهی را زیرپا نگذارد. وی 
اظهار کرد: ما عادت کرده ایم در مســائل سیاســی، اقتصادی و هنری مسائل 
را درســت بیان نکنیم؛ بنابراین در جاهایی این آسیب خود را نشان می دهد، 
ولی اگر با نگاه آسیب شناســانه بزرگان هر صنف و گرایشــی به این مســائل 

می پرداختند، مطمئنا ما در جایگاه بهتری قرار داشتیم.
عضو جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم با بیان اینکــه متخصصان هنرهای 
نمایشی در یک تقســیم بندی کالن، هنرهای نمایشی را به غیرواقع گرایانه و 
واقع گرایانه تقسیم  می کنند، گفت:  در هنرهای نمایشی غیرواقع گرایانه، دست 
صاحبان نمایش باز اســت. هم مخاطب قبول کرده که غیرواقع گرایانه است و 
هم صاحبان همایش تعهد نداده اند که آنچه ارائه می دهند، واقع گرایانه باشد؛ 
مشکل در هنرهای نمایشی است که می خواهد واقعیت را نشان دهد و مدعی 
اســت که اگر واقعیت را نشــان ندهد، انتظار مخاطب برآورده نشده است و 

نتوانسته با مخاطب ارتباط برقرار کند.
 دبیر علمی همایش ملی »فقه هنر« با بیان اینکه هنر متعهد، هنرنما نیست، 
بلکه واقعی است، گفت: هنر متعهد تنها دغدغه این مرز و بوم نیست و امروز 
تمام مصلحانی که به اصالح بشــر می اندیشند و دوست دارند خانه مشترک 
بشــریت نوشته شــود، دغدغه هنر متعهد را دارند؛ هنری منطبق با باورهای 

ملی، ارزش های دینی و حتی قبیله ای و طایفه ای.
آیت اهلل علیدوســت با اشاره به نمایش انبیا و معصومین)ع( در فیلم ها، گفت: 
نمایش معصوم و پیامبران به صورت آشکار، مانند کاری که در سریال حضرت 
یوســف)ع( رخ داد، در دنیا محل بحث و گفت وگو است و بسیاری از عالمان 
با نشان دادن آشــکار چهره های معصوم مخالفند؛ البته برخی ها دغدغه های 
اجتماعی و فرهنگی دارند و اینجا پای غیرفقها به صحنه می آید. او ادامه داد: 
سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا ما مجاز هستیم که با نشان 
دادن چهره اســطوره هایی که مخاطبان تلقی قدســی از آن ها دارند، آرام آرام 
آن ها را طبیعی انگاری و عادی کنیم؟ کسانی که مخالفند، حرفشان مشخص 

است که البته این مسئله بیشتر جنبه عقلی دارد.
این مدرس حوزه و دانشــگاه با بیان اینکه زمانی که اسطوره ها طبیعی انگاری 
می شــوند، از حالت قدســی بیرون می آیند و این یک دغدغه است، گفت: از 
آن طرف برخی هنرمندان می گویند وقتی چهره را این گونه نشــان می دهند، 
مخاطب ارتباط برقرار نمی کند؛ البته ممکن اســت فقیهانی پیدا شــوند که 
واگذار به مصالح کنند و باید یک کار جدی و میدانی در این رابطه انجام شود.

آیت اهلل علیدوست با بیان اینکه بحث بعدی به نمایش گذاشتن سبک زندگی 
در فیلم ها اســت،  گفت: برخی ها وقتی نام های ایرانی یا حتی غیرایرانی زیاد 
در تلویزیــون نام برده می شــود، می گویند چرا از نام های ائمه)ع( اســتفاده 
نمی کنند؟ جوابی که فیلمســازان می دهند این اســت که می خواهند سبک 
زندگــی بیرون را منعکس کنند و وقتی یک خانواده خاص تقریباً غیرمذهبی 
یا نیمه  مذهبی در فیلمی نمایش داده می شــود، دیگر نمی توان از این اسامی 
استفاده کرد و این اسامی تصنعی می شود. وی اضافه کرد: همچنین در فیلم ها 
برخی از زندگی ها ترویج اشرافیگری و اسراف است و دغدغه ای که فیلمسازان 
در این رابطه دارند، این است که می گویند این واقعیت است و اگر کسی دارای 

شغل پردرآمد باشد، نمی توانیم زندگی ساده ای برایش متصور شویم.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم گفت: این ها بعضاً ربطی به مســائل 
مذهبی ندارد، اما مشکل زمانی پیدا می شود که می خواهد دغدغه های مذهبی 
را پاسخ دهد؛ آیا می توان راهی پیدا کرد که هم به بحث شرعی احترام گذاشته 
شود و هم لطمه ای بر سینما و فیلم ما وارد نشود. وی در پایان به بحث سانسور 
در فیلم ها اشــاره کرد و گفت: سانســور زمانی جواب می داد، اما امروزه عصر 
امواج ضالل اســت؛ امواجی که در اختیار همگان اســت و گاه تصور می شود 
کــه می توان این ها را کنترل کرد و جلــو آن را گرفت و هنر ما جلوگیری از 

این پدیده هاست.

معارف: نشســت »تخصص گرایی در علوم 
حوزوی« با موضوع آســیب ها و فرصت ها 
هفته گذشــته در مشــهد برگزار شــد. 
حجت االســالم دکتر حمید پارسانیا، عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی در این نشست 
با بیان اینکه در سال های گذشته حوزه های 
علمیه کشور برای تخصصی شدن گام هایی 
برداشــتند، گفت: نیاز به تخصص به لحاظ 
ابعاد مختلف قابل بررســی اســت، وقتی 
پدیده ای رشــد و توسعه پیدا می کند که با 
تقسیم کار مواجه شود. وی با بیان اینکه علم 
و حوزه های علمیه با توان و بسطی که پیدا 
می کنند، بایــد بتوانند بخش های مختلف 
حیات انسانی را پوشش دهند، افزود: انسان 
نیاز به اجتماعی زندگی کردن دارد، بنابراین 

باید تقسیم کار انجام شود.
عضو هیئت امنای پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی با بیان اینکه حوزه های علمیه پس 
از انقالب اســالمی توســعه پیدا کرده اند، 
افــزود: امروز باید پاســخگوی عرصه های 
نو باشــیم؛ امروز در برخــی عرصه های نو، 
اندیشه دینی تهدید می شود، امروز با جریان 
هایی مواجه هستیم که نسبت به گذشته 
بسیار متفاوت تر است. وی ادامه داد: امروز 
حوزه های علمیه از یک ســو داعیه دار نظام 
اســالمی اند، می خواهند همه عرصه ها را 
پاســخگو باشند و از ســوی دیگر با جهان 
غرب روبه رو هستند؛ بنابراین تخصص گرایی 
در علوم حوزوی یک فرصت نیســت، بلکه 
یک ضرورت اســت و به شــدت به آن نیاز 

داریم.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی درباره 
تخصص گرایــی در حوزه های علمیه گفت: 
حوزه های تخصصی به چند قسمت تقسیم 
می شوند که بیشــتر آن فقه و اصول است 
که حوزه بسیار مهمی است؛ زیرا هنجارهای 
اجتماعی و زندگی مردم را معنا می بخشد و 
در سطح فرهنگ عمومی، به عنوان مرجع 

پاسخگویی عمل می کند .

 نمی توان اقتصاد غربی را با اقتصاد 
اسالمی جمع کرد

همچنین در این نشســت، حجت االسالم 
دکتــر محمدتقی ســبحانی، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، به 
سه آسیب تخصص گرایی علوم اشاره کرد و 
گفت: آســیب کلی ما این است که در یک 
دوگانه آینده گرایی و گذشته زدگی گرفتار 
هســتیم، که این تبدیل به آینده زدگی در 
حوزه های علمیه ما شــده است. وی اضافه 
کرد: از یک ســو پاسداران علمی حوزه های 
علمیه اعتقاد دارند، گذشته حوزه های علمیه 
را بایــد حفظ کرد و همچنان احیا و پایدار 
داشــت و از سوی دیگر نسل جدیدی روی 

کار آمده که رویکردش این است که باید به 
سرعت از گذشته حوزه فاصله گرفت.

ســبحانی بیان کرد: ایــن دو رویکرد و دو 
قطب در حوزه های علمیه ایجاد شده است، 
ما هنوز نتوانستیم نقطه جوش بین این دو 
دیدگاه را همراه کنیم، که یکی از آفت های 
حوزه هــای علمیه اســت. وی ادامــه داد: 
راهکار ما در حوزه های علمیه این است که 
بتوانیم بین نگاه به آینده و وضعیت موجود 
جمع ایجاد کنیم، اگر نتوانیم این پیوند را 
ایجاد کنیم هم موجب جدایی می شــود و 
دســتاوردهای گذشته حوزه علمیه را از ما 
می گیرد و هم یک آینده نامعلوم مانند یک 
آرزو بــرای ما می گذارد و به هیچ نتیجه ای 

نمی رسیم .
رئیس پژوهشکده کالم اهل بیت)ع( گفت: 
آســیب جدی که در حوزه های علمیه در 
ایــران وجود دارد، نــگاه مکانیکی به علوم 
دانشی اســت، تصور ما این است که دانش 
مانند ماشین، امکان نوسازی و بازسازی دارد 
و می توان دانشــی مانند اقتصاد اسالمی و 
علوم انسانی با رویکرد اسالمی تولید کرد. 
وی با بیان اینکه دانش یک حیات ارگانیک 
و جنینی دارد، افــزود: دنیای امروز علم را 
مدیریت می کند، نظام سرمایه داری کاماًل 
بر علم حکمرانی می کنــد، مدل دانش بر 
آنچــه که ما از آن تصور می کنیم، بســیار 

متفاوت است.
ســبحانی با بیان اینکه نظام اسالمی امروز 
تالش دارد تمدن شیعی ایجاد کند، افزود: 
امروز از مجموعه دانشی که داریم باید دانش 
معرفتی را بازبینی کنیم و ساختار و سازمانی 
برای دانش به وجود آوریم. وی در تشــریح 
عواملی که ســبب آشفتگی و افت در علوم 
حوزوی شده است، گفت: وضعیت گذشته 

دانشی ما در عصری برای یک ضرورت هایی 
بوده اســت که با وضعیت کنونی بســیار 
متفاوت اســت، در فقه مسائلی پدید آمده 
است که برای مسائل کنونی تعریفی ندارد 
و نمی توان با دانش گذشته فقه به سؤاالت 
امروز پاسخ داد. وی اقتضائات زمانی و مکانی 
را یکی از مشکالت امروز علوم حوزوی بیان 
کرد و گفت: حضــور و نفوذ نظام غرب در 
علوم دانشی یکی دیگر از مشکالت دانشی 

جامعه شیعی امروز است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی با بیان اینکه امروز در نظام دانشی 
دنیا طبقه بندی علوم مطرح اســت، گفت: 
امروز وقتی یک دانش جدید وارد می شود، 
کل منظومه دانشی را بر هم می زند؛ بنابراین 
طبقه بنــدی دانش علوم غربــی با دانش 
اسالمی و حوزوی متفاوت است و نمی توان 
اقتصاد غربی را با اقتصاد اسالمی جمع کرد .

 حوزه علمیه می تواند با توجه به 
نیازهای امروز جامعه به نظام اسالمی 

خدمت کند
دیگر سخنران این نشست، حجت االسالم 
دکتر محســن الویری، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه باقرالعلــوم بــود؛ وی گفت: در 
حوزه های علمیه باید به مســائل به عنوان 
فرضیه نگاه کنیم، درباره دروس رایج حوزه 
یــک تلقی وجود دارد و آن این اســت که 
حوزه فقط می تواند به فقه بپردازد و طلبه، 
عالم و مرجع تربیت کند. وی افزود: حوزه 
علمیه به خاطر تفکر اسالمی، باید به علومی 
بپردازد که در خدمت جامعه باشــد؛ حوزه 
علمیه می تواند در کنار وظایف علمی که بر 
عهده دارد با توجه به نیازهای امروز جامعه 

به نظام اسالمی خدمت کند.

الویری با اشاره به اینکه در حوزه های علمیه 
توجه به علوم و مطالعه بین رشــته ای نیاز 
داریم ، افزود: در دانش میان رشته ای اصالت 

هر دو دانش حفظ می شود 
و علم جدید ایجاد می شود 
مانند؛ فقــه ارتباطات، فقه 

دولت، فقه اقتصاد.

 شروع تخصص گرایی 
در برخی مقاطع زود است

در بخــش دیگــری از این 
حجت االســالم  نشســت، 

مجتبی الهی خراسانی، استاد حوزه علمیه 
مشهد به موضوع تخصص گرایی و الزامات 
آن در حوزه علمیــه پرداخت و گفت: باید 
حوزه تخصصی تر علومی به وجود آورد که 
از عمق بیشتری نسبت به مطالعات عمومی 
برخوردار باشــد.مدیر میز توسعه و توانمند 
ســازی حوزه علمیه قم به مقدمات مورد 
نیاز در بحث تخصص گرایی حوزه اشــاره 
و بیان داشــت: در علوم اسالمی نیاز داریم 
که استنباط آموزه های اسالمی انجام شود، 
همچنین برای هر کدام از شاخه های علومی 
که مرتبط با علوم اسالمی باشد نیاز است تا 
به آن تسلط داشته باشیم و روش شناسی و 
استنباط از آیات و روایات را نیز بلد باشیم، 
ابزارهای مشــترک در علوم انســانی را فرا 

گرفته و حوزه های مرتبط را نیز بشناسیم.
استاد حوزه علمیه خراســان افزود: شروع 
تخصص گرایی در برخی مقاطع زود اســت 
و این از آســیب ها در تخصص گرایی است، 
گاهــی ما تخصص گرایی را زمانی شــروع 
می کنیم که هنوز فرد روابط بین رشته های 
مرتبط را درک نکرده و با شاخه های مرتبط 

آشنایی ندارد.

در نشست »تخصص گرایی در علوم حوزوی« مطرح شد

حوزه ها باید بخش های مختلف حیات انسانی را پوشش دهند

حضور و نفوذ نظام 
غرب در علوم، 

یکی از مشکالت 
دانشی جامعه 

شیعی امروز است

بــــــرش

استقامت بر اعمال نیک، 
 شخصیت انسان را 

محکم می کند

شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان به 
مناســبت ایام فاطمیه در حسینیه شیخ 
مرتضی زاهد)ره( تهران گفت: کسانی که 
بگویند رب ما اهلل است و هیچ رب )یعنی 
قانون گذار( دیگری را انتخاب نکنند، آن ها 
رستگار می شوند. وی با بیان اینکه خداوند 
به عنوان رب برای رشد موجودات قوانینی 
قرار داده است، تأکید کرد: کسی که فقط 
دنبال قانون زمینی اســت، باید بداند که 
آخرین مرحله تکامل زمینی انسان تولید 
نسل اســت، اما خداوند در اختیار انسان 
عقل را قــرار داده که به درجات باالیی از 

کمال برسد.
این استاد حوزه علمیه بیان کرد: اگر انسان 
به دســتورات عقل عمل کند، می تواند به 
درجه فرشــتگان برســد و اگر ادامه دهد 
از فرشــتگان هم می تواند باالتر برود. وی 
افزود: انســان باید برای رهایی از حیوانیت 
خود تالش کند؛ یکی از مقدمات این عمل 
استقامت ورزیدن بر اعمال نیک است، اگر 
نماز شب می خوانید یا قرائت قرآن دارید، بر 

آن استقامت کنید.
آیت اهلل جــاودان با بیان اینکه اســتقامت 
شخصیت انســان را همچون آهن محکم 
می کند، ابــراز کرد: قیافه باطنی انســان 
با اخــالق و رفتار خوب و بــد تغییر پیدا 
می کند، آنان که به مقام فرشــتگان دست 
پیدا می کنند با وجود نیاز شدید در مقابل 
تمایالت دنیا بی قرار نمی شوند. وی با بیان 
اینکه انســان را نســاختند که در این دنیا 
بماند، گفت: جای تأســف است که روح ما 
دنبال تمایالت دنیا دچار تعلق می شود و در 

دنیا می ماند.
این اســتاد حوزه علمیه تأکید کرد: به هر 
میــزان بر گنــاه نکردن و انجــام واجبات 
استقامت داشته باشید، در برزخ و قیامت به 
همان میزان از رنج و عذاب در امان خواهید 
بود، فرشــتگان در قیامت خطاب به خوبان 
می گویند در تمام مدت دنیا که بر بندگی 
خدا کوشش و استقامت داشتید، ما مراقب 
و ولی شــما بودیم. وی با بیان اینکه ایجاد 
دلخوشی در دل مسلمان برای آخرت شما 
بسیار اثرات مثبت دارد، گفت: اگر دل پدر و 
مادر را خوش کرده باشید، بسیار نزد خداوند 
ارزش دارد و در قیامت هول های عظیم را از 

شما دور می کند.

معارف
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حوزه علمیه

اخالق

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد:
آقاي محمد کبوداني س��ردابي به شناسنامه شماره 211 کدملي 0748468153 صادره تایباد فرزند عبدالکریم در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 200 مترمربع پالک شماره 553 فرعي از 276 اصلي واقع در خراسان رضوي 
بخش 14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی غالم رسول گلمحمدو نساء شهرت 
همگی دری کاریزی از محل قس��متی از مالکیت رس��می ومشاعی مرحوم حسین دری کاریزی و قسمتی از پالک 

کالسه 91-2046
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9813654
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/21

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد-غالمرضا آقازاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد:
خانم مریم گل بچه به شناس��نامه ش��ماره 26 کدملي 0732305527 صادره تایباد فرزندخان محمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 110 مترمربع پالک شماره3146 فرعي مجزاشده از 765و1038 فرعی از 251 اصلي واقع 
در خراس��ان رضوي بخش 14مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی و قسمتی از 

پالک کالسه 97-640
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مادو 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم ورسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9813655
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/6        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/21

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا ش��یبک  دارای شناس��نامه ش��ماره 3621388842 به شرح دادخواست به کالس��ه 980673 از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن شیبک   بشناسنامه 835 در 
تاری��خ98/8/24 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل:  
1- علیرضا  ش��یبک   فرزند حس��ن دارای کد ملی 3621388842 پسر متوفی 2- حمیدرضا شیبک  فرزند حسن 
دارای کد ملی 0067843034 پس��ر متوفی 3- مهدی ش��یبک فرزند حس��ن دارای کد ملی 3674210959 پسر 
متوفی 4- حس��ین شیبک فرزند حسن دارای کد ملی 3580784188 پسر متوفی 5- هادی شیبک فرزند حسن 
دارای کد ملی 3660941727پس��ر متوفی 6- س��تاره شیبک فرزند حس��ن دارای کد ملی 3621629904 دختر 
متوفی 7- محبوبه شیبک فرزند حسن دارای کد ملی 3660211222 دختر متوفی 8- فریبا شیبک فرزند حسن 
دارای کد ملی 3660396710 دختر متوفی 9- زهرا جان آبادی فرزند حسن دارای کد ملی 3672850977 همسر 

متوفی    / متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. آ-9813659 م الف: 1545
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم قاسمی  دارای شناسنامه شماره 3673969951 به شرح دادخواست به کالسه 980764 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرناز قاسمی  بشناسنامه 3660146846 
در تاریخ 92/10/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:  
1- ابراهیم  قاس��می  فرزند محمدجان دارای کد ملی 3673969951 پدر متوفی 2- حمیده ش��هرکی نژاد   فرزند 

محمدحسین دارای کد ملی 3670725334 مادر متوفی    / متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ-9813652
م الف: 1547

مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم معصومه زوری  دارای شناس��نامه ش��ماره 3671522577 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 980737 از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان زهرا زوری پور   بشناس��نامه 319 
در تاریخ98/8/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل:  
1- معصومه  زوری  فرزند عباس  دارای کد ملی 3671522577 مادر متوفی 2- علی سرگزی   فرزند ملک دارای 

کد ملی 3673615092 همسر متوفی    / متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ-9813653 م الف: 1519
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا بوالغ زائی دارای شناسنامه شماره 3610740930 به شرح دادخواست به کالسه 980709 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سهراب بوالغ زائی   بشناسنامه 184 در 

تاریخ 97/6/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:
1- محمدرضا بوالغ زائی  فرزند سهراب دارای کد ملی 980709 پسر متوفی 2- ابوالفضل بوالغ زائی  فرزند سهراب 
دارای کد ملی 3661431838 پس��ر متوفی  3- زهرا بوالغ زائی فرزند سهراب دارای کد ملی 3660790540 دختر 
متوفی 4- مهال بوالغ زائی فرزند سهراب دارای کد ملی 3661103008 دختر متوفی     / متوفی وارث دیگری ندارد 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ-9813660 م الف: 1542
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت اول(
به موجب نیابت صادره از اجرای احکام ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان زاهدان 
مبن��ی ب��ر مزایده ملک به پالک ثبتی به ش��ماره 527 فرع��ی از یک اصلی بخش 2 واقع در شهرس��تان زابل 
خیابان باهنر شش��م انتهای میالن – س��مت راس��ت به نام آقای علی س��رحدی دادیان فر زند س��یاه خان به 
مساحت 210 مترمربع در حق محکوم له خانم ناهید سرحدی فرزند ابراهیم و با عنایت به اینکه ملک مذکور 
توس��ط کارش��ناس به مبلغ 150/000/000 تومان قیمت گذاری شده است لذا ملک از طریق مزایده در تاریخ 
98/11/27 روز یکش��نبه راس س��اعت 10 صبح به فروش می رس��د متقاضیان میتوانند پنج روز مانده به روز 
مقرر با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا 
فروش آن از قیمت پایه ش��روع و به کس��ی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید مورد مزایده به او واگذار می 
گردد همچنین کلیه هزینه های مربوطه به عهده برنده و انتقال سند بنام خریدار تابع مقررات خواهد بود این 
آگهی به تجویز مواد 114 و 118 و 120 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر 

می گردد.آ-9813614 م الف: 1550
قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری زابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان :علی اکبرعزتی دادخواس��تی به طرفیت خواند: حمید مرید زاده به خواس��ته مطالبه وجه ارائه که در حوزه 
111شورای حل اختالف اللجین به کالسه 720/98 ثبت گردیده است . ازآنجاکه حسب اعالم خواهان در دادخواست 
تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان می باشد اینک دراستای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب به خوانده  
ابالغ می گردد که جهت رسیدگی به خواسته خواهان  در روز 98/12/17 تاریخ 98/12/17ساعت 4/5 در حوزه 111  
ش��ورای حل اختالف اللجین  حاضر و نس��خه ثانی  دادخواست و ضمائم  راتحویل بگیرد و االشورا غیابا رسیدگی و 

صدور رای خواهد کرد.آ-9813668
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی 
برابررای شماره 139860301060003924هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم گل نساء تقی 
پورفرزند قربان محمد بشماره شناسنامه 637صادره از.درششدانگ یک باب خانه به مساحت53/16مترمربع پالک 
شماره962فرعی از100اصلی واقع درقریه عمروآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ..خریداری ازمالکیت محمد 
ش��یرکوند فرزند س��یف اله محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 696ث/م الف آ-9813674
تاریخ انتشارنوبت اول:98/11/6 تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/21

ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

آگهی فقدان سند مالکیت
خان��م فاطم��ه کاظمی وثمی��ن ملکی راد باوکال��ت ازمرتضی ملکی بااعالم مفقود ش��دن س��ند مالکیت ملک 
مورد آگهی وباتس��لیم استش��هادیه گواهی امضاءش��ده ذیل ش��ماره یکتا 139802151266005798وشماره 
وارده  درخواس��ت  ط��ی  و  شماره3پیش��وا  رس��می  ترتیب5521مورخ98/10/25دفتراس��ناد 
1398856010460006785مورخ 98/10/25تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت تک برگی رانموده است که 
بموجب نامه1621/2806مورخ1398/10/25بانک مسکن موافقت خودرابااخذسندالمثنی اعالم نموده است که 

مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : مرتضی ملکی
2. میزان مالکیت : ششدانگ عرصه واعیان3. شماره پالک : 1189فرعی از112* اصلی مفروزاز پالک404*4. 
محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی6. خالصه وضعیت 
مالکیت : ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان واقع درضلع شرقی قطعه4تفکیکی تحت پالک112/1189 
به مساحت87/373مترمربع بانضمام پارکینگ قطعه 4وانباری قطعه7ذیل ثبت76711صفحه135دفتر148بنام 
مرتضی ملکی ثبت وس��ند بش��ماره چاپی947371صادر گردیده است سپس بموجب سند رهنی27458مورخ
1386/10/19دفترخانه7پیش��وا به نفع بانک مس��کن ش��عبه پیش��وا قرارگرفت لذاباتوجه به اعالم فقدان سند 
مالکیت ملک فوق الذکرو درخواس��ت صدوس��ند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملک 
موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باش��د ظرف مدت ده روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی 
خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر 
صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یاس��ند معامله ارائه نشود اداره ثبت نس��بت به صدورسند المثنی مالکیت 
طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی 

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 260م/ الف آ-9813675
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد (( 
نظر به دس��تور م��واد 1و3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر دربخش 14مش��هد واحد 
ثبتی شهرس��تان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
آقاي شیر محمد فهمیده به شناسنامه شماره 2861 کد ملی 0749124520 صادره از تایباد فرزند یعقوب در 
ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 261.58 متر مربع پالک شماره 454 فرعی از 125 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سلیمان معصومی شهرنوی 

و قسمتی از پالک کالسه 92-1177 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نام��ه مربوط��ه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتش��ار منتش��ر تا در 
صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت 
مح��ل تحوی��ل دهد که در این صورت اقدام��ات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثب��ت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجع��ه متضرر به دادگاه 

نیست.آ-9812991
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/06 

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

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
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000858- 98/10/05  - هیئت 
اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی ح��وزه ملک تربت جام تصرفات مالکان��ه بالمعارض  متقاضی آق��ا/ خانم  طیبه دادگر     
فرزند گل  محمد  به ش��ماره شناس��نامه 7270  صادره تربت جام   در قس��متی از ششدانگ منزل به  
مساحت  355.20 متر مربع پال ک فرعی از   554 -   اصلی  مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم  غالمرس��ول ش��مس الدین احمدی    محرز 
گردی��ده  اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. م 

الف 98/218 آ-9812988
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/6

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
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000859- 98/10/07  - هیئت 
اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واح��د ثبت��ی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  طیبه دادگر     فرزند 
گل محمد  به ش��ماره شناس��نامه 7270  صادره تربت جام   در یک باب منزل  به  مس��احت  208.35 
متر مربع پال ک فرعی از   554 -   اصلی  مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   
خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم  غالمرس��ول شمس الدین احمدی    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 س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند 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، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/219 آ-9812989
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/6

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 س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000821-   - هیئت اول/دوم    موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک 
تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم مهناز اس��معیلی احمد آبادی   فرزند اس��ماعیل   
به ش��ماره شناس��نامه 270  صادره تربت جام   در  یک باب منزل   به  مساحت 199.5 متر مربع  پالک 
1223 فرعی از   167 -   اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   
از  مالک رسمی آقا/ خانم مهناز اسمعیلی احمد آبادی    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 داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 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 98/220 آ-9812990
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/6

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام



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 خانه های ۳۰ متری مفهومی برای زندگی خانوادگی ندارد
مهــدی  خبرنــگاران:  باشــگاه 
سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن 
گفت: به تازگی  صحبت از طرحی شده 
که به خانه های کم متراژ اجازه ســاخت 
بدهنــد، اما اگر بخواهیــم نیاز های یک 
خانــواده متعارف و متوســط را در نظر 
بگیریم، طبیعتاً خانه های ۴۰ و ۵۰ متری 
مفهوم زیادی پیدا نمی کنند، زیرا با این متراژ نیاز های یک خانواده تأمین نمی شود.

باید یکسری ضوابط گذاشته شود که حداقل های الزم برای این خانه ها تأمین شود 
تا کیفیت خوبی داشته باشد. خانه های ۳۰ متری شامل سرویس کامل اتاق خواب، 

آشپزخانه، سرویس بهداشتی و نورگیر است.

اجازه ورود قطعات بی کیفیت به خطوط تولید را نمی دهیم
ایرنا: فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو گفت: اجازه ورود قطعات بی کیفیت 
به بهانه افزایش شــمارگان تولید به خطوط تولید را نخواهم داد. تصویر ذهنی 
ایران خودرو نزد جامعه به دلیل تأخیر در اجرای تعهدات به مشتریان خدشه دار 
شده و به همین دلیل مجوز پیش فروش محصولی را که توانایی تولید آن را نداریم، 
نخواهــم داد. وی اضافه کرد:  با روند افزایش تولید و تحویل، همه تعهدات معوق  
ایران خودرو به مشتریان تا اردیبهشت  ماه سال آینده به روز خواهد شد.  مدیرعامل 
ایران خودرو تأکید کرد: تا رسیدن به اهداف تولید و تأمین نیاز مشتریان جمعه ها 

تعطیل نیست.

5۰درصد ظرفیت واحدهای کاشی و سرامیک خالی است
ایلنا: جمشــید نفر، رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی اتاق ایران گفت: 
صادرات به ۱۵ کشــور همسایه سیاســت درستی است که با توجه به تحریم ها 
و مشکالت در مبادالت پولی گرفته شده است. شاید در حال حاضر بهترین راه 
صادرات به کشــورهای اطراف باشد، بنابراین باید مشکالت مربوط  به این حوزه 
را مرتفع کنیم. بیشتر صادرات ما هیچ ارتباطی با نفت ندارد و بیشتر واحدهای 
ما فضاهای خالی زیادی دارند. مثالً در کاشی و سرامیک که قیمت و کیفیت آن 
رقابتی است، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خالی وجود دارد و اگر بتوانیم این 

بازارها را تسخیر کنیم، می توانیم این ظرفیت را پر کنیم.

 ماده ۲۶ الیحه مالیات برارزش افزوده
 زمینه ساز فساد و تبعیض اداری است

اعتماد آنالین: جواد حسینی کیا، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
مستثنا شدن ســازمان امور مالیاتی از 
قوانین اداری، مالی، استخدامی و مقررات 
عمومی دولت با تصویب ماده ۲۶ الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده، زمینه ساز فساد 
و تبعیــض اداری در بدنه اجرایی دولت 
می شود. قاعده منطقی این است که تمام نهادها و سازمان های اداری در مسائل 

مربوط به حقوق، دستمزد و استخدام دارای قانونی واحد باشند.

احتمال افزایش قیمت گل در آستانه روز مادر وجود دارد 
جماران: اکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت: در ۱۲ روز 
آینده جلسه ای را با وزارت جهاد کشاورزی داریم که امیدواریم پیشنهاد قیمتی 
که به آن ها ارائه می شود مورد قبول واقع شود و در صورت  قبول این پیشنهاد، 
قطعاً افزایشی برای بازار گل نخواهیم داشت، اما اگر این پیشنهاد مورد قبول واقع 
نشود احتمال افزایش قیمت برای گل در روز مادر وجود دارد. به گفته وی، مصرف 
سالیانه گل در ایران  ۸ تا ۱۲ شاخه است. این در حالی است که مصرف گل در 

اروپا ۲۰۰ شاخه است.

 با وجود تحریم  در ۱۰ ماه امسال
 ۳۴5 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم

نود اقتصادی: جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: بانک 
مرکزی با اختصاص به موقع تسهیالت به صنعت خودرو، به افزایش تولید در دو 
ماه پایانی سال و پاسخگویی به تعهدات مشتریان کمک کرده است. به گفته وی 
گروه سایپا با وجود بدعهدی شرکای بین المللی، تحریم های ظالمانه و مشکالت 
اقتصادی ، در ۱۰ ماه سال ۹۸ بیش از ۳۴۵ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که 
این رونِق حاکم بر تولید در گروه سایپا با تخصیص تسهیالت از سوی بانک مرکزی 
ادامه خواهد یافت.وی تأکید کرد: این تســهیالت به  سرعت و به  شکل مستقیم 
به تولید اختصاص می یابد و با پیگیری پویش ملی داخلی سازی قطعات صنعت 
خودرو تغذیه خطوط گروه ســایپا به  شکل مستمر و بی وقفه ادامه خواهد یافت.

صادرات برنج هند به ایران ۳۳ درصد کاهش یافت
رویترز: خبرگــزاری رویترز اعالم کرد: 
صادرات برنج باسماتی هند به ایران در 
هشــت ماه ابتدایی امسال به ۶۰۰ هزار 
تن رسید که نســبت به ۹۰۰ هزار تن 
سال گذشته، ۳۳ درصد کاهش داشته 
است. تحریم های آمریکا مانع پرداخت 
پول برنج توسط ایران شده است. تاجران 
که نگران تأخیر پرداخت هستند قرارداد جدیدی با تهران در پنج روز گذشته امضا 
نکرده انــد. با توجه به بدهی ۲۰ میلیارد روپیه ای )۲۸۱/۴۱دالر( ایران به هند به 
خاطر تأثیر تحریم های آمریکا بر توانایی ایران در پرداخت پول کاالهای وارداتی، 

انتظار نمی رود صادرات به ایران افزایش قابل توجهی داشته باشد.

افزایش ۳ درصدی قیمت مسکن در دی ماه سال ۹۸ 
تســنیم: مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در دی ماه امسال متوسط قیمت 
مسکن مناطق ۲۲گانه تهران در مقایسه با آذرماه ۹۸ حدود ۳ درصد و معامالت 
۱۳/۲درصد افزایش یافته اســت. بیشترین متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی مربوط به منطقه یک بوده است. در این منطقه متوسط قیمت از  ۳۰ 
میلیون و ۸۵ هزار تومان در آذرماه با رشد منفی ۲ درصدی به ۳۰ میلیون و ۲۱ 
هزار تومان کاهش یافته است. در پنج منطقه ۷، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۲ متوسط قیمت 

هر مترمربع واحد مسکونی در دی ماه امسال کاهشی بوده است.

طالی ۱۸عیار از 5۰۰ هزار تومان عبور کرد 
آنا: قیمت طالی ۱۸عیار در بازار تهران  از مرز ۵۰۰ هزار تومان عبور و به ۵۰۱ 
هزارو ۲۰۰ تومان رسید. قیمت طالی ۲۴عیار ۶۶۸ هزار تومان و هر مثقال طال 
نیز به ۲ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام  بهار آزادی در بازار 
تهران امروز ۴ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان معامله شد. در بازار آزاد قیمت نیم سکه 
بهار آزادی ۲ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان، قیمت ربع سکه یک میلیون و ۴۷۰ هزار 
تومان و سکه گرمی ۹۲۰ هزار تومان فروخته می شود. صرافی های بانک ها دیروز 
دالر را بــرای فروش به مردم  ۱۳هزار و ۳۵۰ تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها 

دالر را از مردم با قیمت ۱۳هزار و ۱۵۰ تومان خریداری می کنند.

چاپ برگه های شبه اسکناس برای تبلیغ ممنوع شد 
تسنیم: بانک مرکزی اعالم کرد: تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات 
منتشــره بانک مرکزی و همچنین هر گونه تبلیغــات از طریق چاپ برگه های 
شبه اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع شد. 
انجام هر گونه تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی تنها از ســوی مؤسسات 
پولی و بـانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب این آیین نامه 
و قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی و بخش نامه ها و دســتورات بانک 
مرکزی مجاز است.مؤسســه پولی و بانکی در صــورت مغایرت تبلیغات خود با 
مقررات و ضوابط مربوط، ایجاد اختالل در نظام پولی و بانکی و یا اشتباه، گمراهی 
و فریب اشــخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی، موظف به توقف تبلیغات 

خود است.

شیوع » کرونا« در چین بر اقتصاد ایران اثر می گذارد؟

واردات  در امان است!
 اقتصاد/فرزانه غالمی   ویروس کرونای 
چینــی، اقتصاد این کشــور و جهان را در 
نخستین ماه ســال ۲۰۲۰ با تالطم هایی 
روبه رو کرده و روزهــای ناآرامی را مقابل 
بازارهای مختلف در سال جاری قرار داده 
است.با شیوع ویروس کرونا برخی مناطق 
چین کــه ۲۰ میلیون نفر را در خود جای 
داده قرنطینه شده اســت، اما این کنترل 
سفت و ســخت برای جلوگیری از شیوع 
بیشــتر ویــروس، مانع از افت حــدوداً ۳ 
درصدی ارزش سهام در چین نشده است. 
گفته می شود بازار ارز دیجیتال بیت کوین 

هم ریزش داشته است.
در همین حال پیش بینی شده اگر کرونای 
مرموز به اندازه سارس در ۱۷ سال پیش، 
شــیوع پیدا کند بازار جهانی نفت هم در 
معــرض آســیب خواهد بود  بــه نحوی 
که ممکن اســت ۲۶۰ هزار بشکه در روز 
تقاضای جهانــی نفت را در 
سال جاری میالدی و قیمت 
جهانــی هر بشــکه نفت را 

۲/۹۰ درصد کاهش دهد.
بلومبرگ نوشــت: بر اساس 
آمارهای اتحادیه حمل ونقل 
بین المللــی هوایی، درثبت 
پروازهــا به ســمت منطقه 
آســیایی ۸درصــد کاهش 
وجود داشت، اما مسافرت ها 
به دیگر نقاط تأثیر بســیار 

کمتری داشته است.
تســنیم هم در گزارشــی 
آورده: بازارهای نفت وابسته 
به تقاضای چین برای نفت 
هستند. تقاضای نفت مهم ترین عامل تغییر 
قیمــت آن در ۲۰۱۹ بــود. تصور کاهش 
تقاضا از طرف دومین مصرف کننده بزرگ 
نفت در جهان حتی از خطرات ژئوپلتیکی 
مثل حمله به تأسیســات نفتی عربستان 
در سپتامبر و توقف تولید نفت لیبی تأثیر 

بیشتری دارد.

 کرونا بر واردات از چین بی اثر است 
تالطم های اقتصاد جهانی در پی شیوع کرونا 
در حالی اســت که به باور فعاالن اقتصادی، 
روند صادرات کاال از این کشور به ایران از گزند 
این ویروس در امان است، چرا که اوالً شیوع 
این ویروس از حیوان به حیوان و یا انسان به 
انســان مقدور است و نه از طریق کاال و ثانیاً 
سهم عمده کاالهای وارداتی از چین به ایران، 
ماشین آالت و واسطه ای است و نه مصرفی.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و 
چین بــه خبرنگار ما می گوید: این ویروس 
بر روابط تجاری مــا با چین از بعد واردات 
تأثیری نــدارد، چرا که ما از چین خوراکی 
و موادغذایی وارد نمی کنیم که خطر شیوع 
ویروس کشــور را تهدید کند و حتی اگر 
موادغذایی هم وارد می کردیم، نمی توانست 

عامل انتقال بیماری باشد.
به گفته مجیدرضا حریــری عمده واردات 
ایران از چین، ماشین آالت، قطعات صنعتی 
و موادخام اســت که مســتقیماً از مبادی 

گمرکی به خطوط تولید منتقل می شوند. 
وی ادامه می دهــد: در حال حاضر واردات  
یک هزار و  ۴۰۰قلــم کاال از چین و دیگر 
کشــورها ممنوع اســت و پیــش از این 
ممنوعیت هم فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد واردات 
کشــور، مصرفی بوده و باالی ۸۰ درصد را 
کاالهای واسطه ای و مرتبط با خطوط تولید 

تشکیل می دادند.

 قاچاق؛ تهدیدی بزرگ تر از کرونا
رئیس پیشــین مجمع عالی واردات هم به 
خبرنگار ما می گوید: شــیوع ویروس کرونا 
تنهــا در مناطق محــدودی از چین دیده 
شــده و این اتفاق برای هر کشوری ممکن 
است رخ دهد، اما در همین شرایط کاالیی 
که صادر می شــود، قطعاً مورد بازرســی 
فنی قرار می گیرد تا اطمینان از ســالمت 
کاال حاصــل شــود.علیرضا مناقبی ادامه 
می دهد: با ممنوعیت واردات موادغذایی از 
دیگر کشورها، نگرانی بابت انتشار ویروس 

از طریق غذا که البته ثابت نشــده اســت، 
وجود نــدارد. امروز واردات موادغذایی تنها 
توسط از مابهتران و به صورت قاچاق انجام 
می گیــرد و به دلیل تنگ نظــری عده ای، 
اجــازه واردات به افراد شناســنامه دار داده 
نمی شود تا بدین وسیله مسیر برای قاچاق 
و تحقق خواســته های رانت خوارانی هموار 
شود که کسی آنان را نمی شناسد.به گفته 
رئیــس انجمن واردکننــدگان موادغذایی 
و آشــامیدنی از ۲۷ فروردیــن ۹۷ واردات 
کاالهای متعدد ممنوع شده و  باید وقتی به 
فروشگاه ها مراجعه می کنیم، کاالی خارجی 
ممنوعه رؤیت نکنیم، اما چون قرار نیست 
جلو قاچاق را بگیرند، قفسه های فروشگاه ها 
مملو از کاالهای قاچاق خوراکی است.وی با 
اشاره به حجم فعلی قاچاق به کشور مطابق 
با آمار دولتی، ۲۰ میلیارد دالر خاطرنشان 
می ســازد: چگونه وقتی اراده می شود هر 
فردی را حتی در شرایط سخت به دستگاه 
قضایی تحویل می دهند، اما امکان برخورد 
با قاچاقچی را ندارند؟ اگر برخی مسئوالن 
مشکالت را نمی بینند پس به درد مدیریت 
نمی خورند. وی با رد وجود تهدید از ناحیه 
ویروس کرونا تأکید می کند: تهدید اصلی 
برای تجارت و اقتصاد ایــران دولتی بودن 
۸۵ درصد اقتصاد است که راه های مناسب 
و متنوعی را برای قاچاقچیان باز گذاشــته  

است. 

 مسافران چینی، مشکل ساز و 
هزینه بردار هستند

دبیرکل خانه اقتصاد ایران هم به خبرنگار 
ما می گوید: قطعاً ویــروس کرونا از طریق 

ماشین آالت و قطعات خطوط تولید منتقل 
نمی شود و بر همین اساس واردات ایران از 

چین از این ویروس متأثر نخواهد شد.
مسعود دانشمند معتقد است خطر بزرگ 
برای اقتصاد ایران هواپیمایی است که هر 
روز از چین به ایران می آید و حامل افرادی 
است که قطعاً به چک و قرنطینه شدید نیاز 
دارند. وی ادامه می دهد: هر چه سریع تر باید  
سالن قرنطینه ایجاد شود تا مسافران از مبدأ 
چین به عنوان نیروی انسانی که می توانند 
حامل ویروس و برای اقتصاد و جامعه ایران 
در شرایط تحریم، مشکل ســاز و هزینه زا 

باشند، کنترل شوند.

 چین؛ نخستین مبدأ واردات به ایران
شــیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر واردات 
ایران از چیــن در حالی از ســوی فعاالن 
اقتصادی تقریباً غیرممکن ارزیابی می شود 
که در ۶ ماه اول امسال، چین نخستین مبدأ 
واردات به ایران بوده و مقایسه مقاصد عمده 
صادراتی ایران در نیمه نخســت سال ۹۷ 
و ۹۸ نشــان می دهد واردات ایران از چین 
در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال ۱۳۹۷، حدود ۳/۴ درصد 
کاهش یافته اســت. همچنین آمار کلی از 
تجارت خارجی در ۱۲ ماه سال ۹۷ حاکی 
از آن اســت که مجموع صادرات و واردات 
کشور در طول سال گذشته ۸۷ میلیارد دالر 
به ثبت رسیده که سهم صادرات ۴۴ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیــون دالر و واردات ۴۲ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون دالر بــوده و در نهایت تراز 
تجاری مثبت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

دالر برای اقتصاد کشور رقم خورده است.

ما از چین خوراکی 
و مواد غذایی وارد 
نمی کنیم که خطر 
شیوع ویروس 
کشور را تهدید 
کند و حتی اگر 
مواد غذایی هم 
وارد می کردیم، 
نمی توانست عامل 
انتقال بیماری باشد

بــــــــرش

هزینه معیشت خانوار برای ورود به دستمزد تا پایان بهمن نهایی می شود     مهر:  رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه هزینه معیشت خانوار کارگری براساس تورم دی ماه تا پایان 
ماه جاری نهایی می شود، گفت: هزینه معیشت مبنای ورودی به مذاکرات دستمزد ۹۹ کارگران است. فرامرز توفیقی با بیان اینکه حداکثر تا پایان بهمن  ماه، هزینه معیشت ماهانه زندگی کارگران، به عنوان ورودی 
مباحث تعیین دستمزد نهایی می شود، گفت: مرجع ما برای تعیین هزینه های معیشت، اطالعات و نرخ تورم اعالمی از سوی مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرکز رسمی اعالم کننده آمار و اطالعات اقتصادی کشور است.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی 

 افشین پروین پور
کارشناس مسکن

 یکشنبه 6 بهمن  13۹8 30 جمادی االول 1441 26 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره ۹170 

  مجلس انقالبی می تواند 
بازار مسکن را ساماندهی کند
بهبود شرایط اقتصادی کشور در همه حوزه ها 

اعــم از صنعــت تا تولید و مســکن بــا اتخاذ 
تا  سیاست گذاری های صحیح ممکن می شود. 
زمانی که ضعف مدیریتی بر مســائل اقتصادی 
کشور سایه انداخته، تغییرات ساختاری به خودی 
خود منتفی است. رفع تحریم ها از منظر مسائل 
تأثیرگذار بین المللی و روی کارآمدن مجلس توانا، 
انقالبی و کارآمد و سیاسیون دغدغه مند می تواند 
حل بسیاری از مشکالت حوزه اقتصادی از جمله 
موضوع  پراهمیت مسکن را جلو بیندازد.امروز 
بســیاری از مصرف کنندگان واقعی مسکن به 
دلیل سیاست گذاری های اشتباه قادر به خرید 
مسکن نیستند. تعمیق رکود که با تورم همراه 
بوده، دست دالالن را برای ورود به بازار باز کرده 
و دســت خریداران واقعــی را از این بازار کوتاه 
کرده است. تحوالت سیاسی کشور در آینده در 
انتخابات مجلس و در انتخابات ریاست جمهوری 
می تواند تحوالتی در سیاســت گذاری ها به نفع 

ساخت وساز و تولید مسکن داشته باشد. 
شکل گیری مجلس کارآمد و انقالبی که به دنبال 
مهار ســوداگری و کوتاه کردن دست دالالن از 
بخش های مختلف اقتصادی به خصوص مسکن 
باشد، با توجه به طرح آماده شده ای که اجرای آن 
در آینده منجر به کاهش قیمت مسکن و اجاره بها 
می شود، دورنمای خوبی در حوزه مسکن به ما 
نشان می دهد، هر چند تحقق این مسئله بسته 
به روی کار آمدن مســئوالن دغدغه مند دارد.

منطقی شــدن قیمت مسکن، قیمتی براساس 
حقوق و دســتمزد همه اقشــار جامعه موضوع 
مهمی در خریدن خانه و برخورداری از مسکن 
است. بی شــک کاهش ســوداگری در بخش 
ساخت وساز اگر دنبال شود و عرصه برای خرید 
مصرف کننده واقعی ایجاد شــود، بسیاری وارد 
بازار مسکن می شوند و سازندگان و انبوه سازان 
با مشــاهده تقاضای واقعی بازار این چرخه را به 
گردش درمی آورند، چرخه ای که می تواند کاهش 
قیمت مسکن و آسان شدن دسترسی به آن را به 

دنبال داشته باشد.

اقتصــادی   نــود   
حســن کریمی سنجری، 
کارشــناس بــازار خودرو 
اظهــار کرد: ایــن نظریه 
که موضــوع اصلی گرانی 
خودرو عرضه قطره چکانی 
نیست تا حدودی می تواند 

درست باشد، چرا که این روزها روند عرضه خودرو از سوی شرکت های 
خودروساز از حالت قطره چکانی فراتر رفته، اما نکته ای که نباید نسبت 
به آن غفلت کرد، اینکه کماکان میزان تقاضای خودرو در کشــور از 
عرضه بیشتر است. در واقع علت اصلی  اختالف قیمت کارخانه و بازار 

دقیقاً به اختالف میزان عرضه خودرو در مقایسه با تقاضا برمی گردد.
وی افزود: فراموش نکنیم میزان تقاضای واقعی بازار به خودرو دست کم 
۱/۵میلیون دستگاه در سال است. در حالی که عرضه خودرو به بازار در 
سال ۹۷ و همین طور سال جاری به کمتر از ۱ میلیون دستگاه رسیده 
و خواهد رسید . این بدان معناست که بیش از ۳۰ درصد تقاضا در بازار 
به دلیل کاستی در عرضه اصطالحاً سرکوب می شوند. به همین دلیل 
این روزها در بازار ایران موفقیت دستیابی به خودرو برای هر متقاضی با 
احتمال حدود ۶۵ درصد مواجه است و این یعنی ۳۵ درصد متقاضیان 
خودرو امکان دســتیابی به خودرو مورد نظر خود را ندارند.همچنین 
ممنوعیت واردات هم مزید بر این علت است. پس نتیجه آنکه مهم ترین 
دلیل گرانی خودرو بیش از تورم عمومی، کاستی عرضه در مقایسه با 

تقاضای واقعی است.

دهقان  محمدعلی  مهر: 
دهنوی، معاون وزیر اقتصاد 
در مورد طــرح وام اجاره 
مســکن اظهار کرد: بانک 
مرکزی با طرح وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برای وام 
اجاره موافقت نکرده و در 

حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است 
و به احتمال زیاد هم، نرخ سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به این پرسش 
که سود ۱۸ درصدی برای مستأجران زیاد نیست، تصریح کرد:  به هر 
حال »کاچی به از هیچی است« و می دانیم که به مستأجران فشار وارد 
می شــود، اما در شرایط فعلی طرح خوبی است .به گفته وی، در حال 
حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا 
که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، 
برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می شود؛ پس اگر مستأجر وام 
۱۸ درصد به صورت ســاالنه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ 
درصد است.وی تأکید کرد: اگر این وام قرض الحسنه بود و منابع ارزان 
قیمت پیدا می کردیم، طرح بسیار خوبی می شد؛ اما با توجه به اینکه 
منابع نداشتیم و می خواستیم از بازار این منابع را تامین کنیم، راهی جز 

این نبود که نرخ ۱۸ و یا حتی بیشتر بر آن اعمال شود.

خودرو 

مسکن

علت اصلی گرانی خودرو کاستی در عرضه است

وام اجاره مسکن؛ کاچی به از هیچی 

در تحلیل گرانی خودرو مطرح شد

معاون وزیر اقتصاد درباره وام مسکن گفت

آگهـی تجدید مناقصه - نوبت اول
مناقصه گذار:  شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار.

موضوع مناقصه: تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم كاركنان عملیاتی منطقه سبزوار
شركتهای ذیصالح كه تمایل به همكاری دارند میتوانند جهت كسب اطالعات بیشتر، ارائه درخواست شركت در مناقصه و دریافت 
فرم های ارزیابی و اس�ناد مناقصه ظرف س�ه روز از تاریخ آگهی نوبت دوم به س�ایتهای ذیل الذكر مراجعه و پس از انقضاء مهلت سه روزه، ظرف 
دو هفته ضمن مطالعه دقیق و تكمیل نمودن فرمهای ارزیابی و مهر و امضاء نمودن تمام اسناد مناقصه )توسط صاحبان امضاء مجاز با درج عبارت 
خوانده شده مورد قبول است( و تكمیل و مهر و امضا نمودن برگ اعالم نرخ، مدارك مورد نیاز مندرج در فرمهای ارزیابی و راهنمای شركت در 
مناقصه و س�ایر اس�ناد و اوراق مناقصه را به ترتیب در قالب پاك��ت الك و مهر ش�ده: پاكت تضمین شركت در مناقصه به عنوان پاكت )الف(، پاكت 
حاوی نرخ پیشنهادی و آنالیز قیمت به عنوان پاكت )ج(، پاكت اسناد و اوراق مناقصه در قالب پاكت )ب( و پاكت اسناد ارزیابی كیفی شامل كلیه 
اسناد و  مدارك مندرج در فرم های ارزیابی و فرم راهنمای شركت در مناقصه در قالب پاكت )اسناد ارزیابی كیفی( در مهلت تعیین شده به منطقه 
تسلیم تحویل نمایند. تاكید می گردد كه به پاكاتی پس از انقضای مهلت قید شده در آگهی واصل شود  و نیز مدارك و اسناد فاقد الك و  مهر و امضاء 

و  نرخهای مجمل، مبهم و مشروط هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.  
نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: ضمانت نامه شركت در مناقصه باید به مدت نود روز از تاریخ بازگشائی معتبر بوده و  مبلغ آن 181/659/000 
)یكصد و هش�تاد و یك میلیون و  شش�صد و پنجاه و نه هزار ( ریال  می باش�د كه بایستی به وس�یله یكی از تضامین معتبر و قانونی تامین گردد. ضمنًا 
در صورت تمایل به واریز وجه نقد به عنوان تضمین ش�ركت در مناقصه، الزم اس�ت كه مبلغ فوق االش�اره به حس�اب جام  92000707/46 شناسه 

42100000040 نزد بانك ملت به نام شركت نفت منطقه سبزوار واریز و فیش آن در پاكت مربوطه با سایر پاكات تحویل به منطقه گردد. 
مهلت و نشـانی تسـلیم پیشنهادات :پیشنهادها باید حداكثر تا ساعت 15 مورخ   1398/11/27 به نش�انی شهرستان سبزوار- بلوار دكتر علی شریعتی - 
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار – دبیر كمیسیون مناقصات منطقه تسلیم شود. پیشنهادهایی كه دیرتر از این مهلت تسلیم شود، 

دریافت نخواهد گردید.
 بازگشائی پاكات :پاكات واصله روز دوشنبه  مورخ  1398/11/28 ساعت 14 در محل دفتر منطقه بازگشائی می گردد. با این توضیح كه بدوًا پاكات 
ارزیابی كیفی مفتوح و فرآیند ارزیابی كیفی مناقصه گران معمول و سپس صرفًا سایر پاكات شركتهایی كه در فرآیند ارزیابی كیفی حایز امتیاز الزم 
گردیده اند مفتوح  و متعاقبًا برنده مناقصه اعالم خواهد گردید. پاكات ش�ركتهائی كه در فرآیند ارزیابی كیفی حائز امتیاز الزم نگردند، ناگش�وده 
مس�ترد خواهد گردید. حضور مناقصه گران در جلس�ه مذكور با ارائه معرفی نامه كتبی بالمانع خواهد بود. مناقصه گران می توانند تا قبل از جلسه 
بازگش�ائی پاكات، پیش�نهاد مالی اصالحی خود را فقط یكبار از منطقه مس�ترد  نمایند كه در این صورت  پاكت های مالی اولیه این دس�ته از شركت 

كنندگان عینًا و به صورت الك و مهرشده به آنان بازگردانده می شود.
جلسه توجیهی: روز چهارشنبه مورخ  1398/11/21  ساعت 14:00 الی 15 در محل سالن كنفرانس منطقه برگزار می گردد.

تلفن تماس  و آدرس سایت :  تماس: 44216900-2249 – 051
WWW.monaghese.nIoPDC.IR   WWW.IeTs.mPoRg.IR     hTTP://sabzevaR.nIoPDC.IR
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

»کرونا« هنوز به ایران نرسیده است  فارس: رئیس اداره مراقبت از بیماری ها وزارت بهداشت گفت: تاکنون هیچ مورد اثبات شده ای از بیماری کرونا در ایران گزارش نشده است. حسین عرفانی افزود: 
تنها فرودگاهی که به صورت مستقیم اتباع چین از آنجا به ایران وارد می شوند فرودگاه امام خمینی)ره( است و برخی از این افراد نیز از طریق بنادر، مرزهای زمینی، ریلی و جاده ای ممکن است به ایران وارد شوند؛ 

در همین راستا وزارت بهداشت برنامه ریزی های الزم را انجام داد تا با شناسایی این افراد، اقدامات کنترلی صورت پذیرد. وزارت بهداشت تمام تالش خود را برای کنترل تردد اتباع چینی انجام خواهد داد.

بحران مصرف الکل در آمریکا
فارس: نتایج یک بررســی جدید نشان می دهد آمریکایی ها ساالنه به طور متوسط 
۵۲۹ لیوان الکل مصرف می کنند. به گزارش دیلی میل، نتایج یک بررسی جدید نشان 

می دهد آمریکایی ها ساالنه به طور متوسط ۵۲۹ لیوان الکل مصرف می کنند.
میزان مشروبات الکلی مصرف شده توسط مردم آمریکا از ۴۷۲ لیوان در سال ۲۰۱۱ 

به ۵۲۹ در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.
آمارها حاکی از آن است، بزرگساالن باالی 3۵ سال بیشترین میزان افزایش در مصرف 
الکل را داشــتند؛ آن ها از ســال ۲۰۱۱ بیش از ۲۵ درصد در روند مصرف الکل رشد 
داشته اند. براساس گزارش جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها )CDC(، روند 

صعودی مصرف الکل، آمریکا را دچار معضل و بحران های جدی خواهد کرد.
گزارش این سازمان همچنین نشان داد با کاهش سطح تحصیالت، میزان تمایل افراد 

به مصرف الکل افزایش می یابد.
بر اساس تحقیقات موجود، در ایاالت متحده نوجوانان بیش از هر نوع مواد مخدری 
از الکل استفاده می کنند؛ مصرف الکل هر ساله ۲۰۰ هزار نوجوان را راهی بیمارستان 
می کند و موجب مرگ ۴ هزار و 3۰۰ دانش آموز می شود. با توجه به داده های مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها ایاالت متحده، مصرف الکل بین  سال های ۲۰۰۶ تا 

۲۰۱۰ منجر به مرگ ساالنه بیش از ۸۸ هزار نفر در آمریکا می شود.

»جنگ ستارگان« آرم جدید نیروی فضایی آمریکا
فارس: پــس از رونمایــی از لباس های 
ارتــش فضایی آمریکا، آرم نیروی فضایی 
این کشور در توییتر رئیس جمهور آمریکا 
منتشر شد. به گزارش بی بی سی، پس از 
رونمایی از لباس های ارتش فضایی آمریکا 
آرم نیروی فضایی این کشــور در توییتر 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا منتشر 

شد. به نظر می رسد این آرم تحت تأثیر فیلم »جنگ ستارگان« طراحی شده است.
کاربران توییتر خاطرنشان کردند این نشان که توسط رئیس جمهور آمریکا منتشر 

شده، شباهت غافلگیرانه ای به نشان های سریال های تلویزیونی دارد.
ترامپ با رونمایی از این نشــان جدید در توییتر خاطرنشان کرد: »پس از مشورت با 
رهبران بزرگ نظامی، طراحان و دیگران، من خوشــحالم که لوگوی جدیدی را برای 
نیروی فضایی ایاالت متحده ارائه می دهم«. این طراحی و آرم بســیاری از کاربران را 
شگفت زده کرده است؛ هفته گذشته نیز لباس های ارتش فضایی آمریکا رونمایی شد 

که با انتقاد و تمسخر کاربران شبکه های مجازی روبه رو شد.

۶۴ درصد کارمندان به روبات ها بیشتر اعتماد دارند!
مهر: نتایج یک بررسی که توسط شرکت 
اوراکل انجام شــده، نشان می دهد هوش 
مصنوعی تصورات افــراد را هم در مورد 

محیط  کاری آن ها تغییر خواهد داد.
به گزارش اینترستینگ اینجینیرینگ، این 
بررسی که با همکاری ۸هزارو 3۷۰ مدیر، 
کارمند و مدیر حوزه منابع انسانی در ۱۰ 

کشــور جهان انجام شده، نشان می دهد همه گیرشدن هوش مصنوعی رابطه میان 
کارمندان و کارفرمایان را به طور گسترده ای تغییر می دهد.

بر اساس این تحقیق ۶۴ درصد پاسخ دهندگان گفته اند به روبات ها بیش از مدیران 
خود اعتماد خواهند داشــت. بنابراین می توان تصور کرد در آینده هوش مصنوعی با 
اقبال کارمندان مواجه شود و جای پای خود را در محیط های اداری و کاری به سرعت 
باز کند. در مجموع کارمندان در مورد امکان استفاده از هوش مصنوعی خوشبین و 

هیجان زده هستند.
همچنین ۵۰ درصــد از کارمندان هم گفته اند توصیه هــای روبات ها را می پذیرند. 
بیشترین میزان اعتماد به روبات ها با ۸۹ درصد مربوط به هند و کمترین میزان این 
اعتماد با ۵۴ درصد مربوط به کشور انگلستان است. همچنین مردان )۵۶ درصد( بیش 

از زنان )۴۴ درصد( حاضر به پذیرش توصیه های روبات ها هستند.
نکته جالب دیگر اینکه ۸۲ درصد از کارمندان گفته اند فکر می کنند روبات ها بهتر از 
مدیرانشان می توانند امور مختلف را انجام دهند. از جمله این امور می توان به ارائه غیر 
مغرضانه و بی طرفانه اطالعات، برنامه ریزی کاری، حل مشــکالت و مدیریت بودجه 
اشاره کرد. البته پاسخ دهندگان گفته اند مدیران آن ها هم برخی امور را بهتر از روبات ها 
انجام می دهند که عبارتند از درک احساسات افراد، راهنمایی آن ها و ایجاد فرهنگ 

کاری مناسب.

معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:
کتاب سوزی ریشه در دوری از علم و اندیشه دارد

اعظم طیرانی: انتشار ویدئوی آتش زدن 
یکی از متون مهم علم پزشکی در فضای 
مجازی بازتاب های فراوانی داشــته و این 
اقدام از ســوی مجامع مختلف حوزوی و 
دانشــگاهی مورد انتقاد قرار گرفته است. 
آن هم در شرایطی که جامعه ما بیش از 
هر زمان دیگر به برپایی کرسی های نقد و 

مباحثات علمی نیاز دارد و رفتارهای تحریک کننده در جامعه را برنمی تابد.
حجت االسالم صادق گلزاده، معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در 
گفت وگو با ما ضمن بیان اینکه به لحاظ عقلی و شرعی کتاب سوزی عملی جاهالنه 
و ضد روح دین اســالم است، می گوید: کتاب سوزی ریشه در دوری از تعقل و تدبر و 
دوری از علم و اندیشه دارد و قرآن کریم در آیه ۱۲۵ سوره نحل می فرماید »َوَجاِدلُْهْم 
بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن« که ناظر بر آرایی است که ما آن ها را نمی پسندیم و گفتمان عقالنی 
و حکیمانه را مطرح می کند. بنابراین نگاه قرآن، نگاه سنت و نگاه عقل ناظر بر نادرست 

بودن چنین رفتارهایی است و به هیچ عنوان آن را تأیید نمی کنند. 
این کارشناس اطالع رســانی، رسانه و مطبوعات در ادامه می گوید: آتش زدن کتاب 
هاریسون -مشهورترین کتاب طب داخلی- اتفاقاتی ناپسند بوده و به صورت طبیعی 
تبعات کوتاه مدت و بلندمدت متعددی در هر دو مجموعه حوزوی و دانشگاهی خواهد 
داشت، اما واقع بینانه این است که جوانب این اتفاق بررسی شود؛ چرا که نزاع نامتعارف 
و یا تقابل نامتعارف طب سنتی و طب نوین موجب این اقدام ناپسند شده است. این 
در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله چین و ژاپن تعامل مناسبی 
بین طب سنتی و طب نوین وجود دارد. در کشور ما نیز اگر مسئوالن چنین ظرفیتی 
مناسبی را به وجود می آوردند امروزه شاهد چنین اتفاق نامتعارف و احساساتی  نبودیم. 

 وظیفه وزارت بهداشت 
وی با اشــاره به اینکه در مقطعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت 
تعامل طب سنتی و طب نوین را فراهم کرده بود، می گوید: اقداماتی در این زمینه از 
سوی وزارت بهداشت صورت گرفته اما کافی نبوده و شایسته است زمینه تعامل این 

دو طب را بیش از پیش در کشور فراهم کرد.
حجت االسالم والمسلمین گلزاده ضمن تأکید بر ناپسند بودن این اقدام از سوی یک 
فرد، ادامه می دهد: الزم است دانشگاهیان بدانند این رفتار، رفتار یک فرد است و تلقی 
به رفتار حوزه و حوزویان نشود. همچنین شایسته است در این ماجرا وحدت حوزه و 
دانشگاه که از بهترین ظرفیت های وحدت علمی و اندیشه ای کشور محسوب می شود، 
حفظ شود و با توجه به اینکه ایران اسالمی در زمینه طب سنتی ایرانی اسالمی در دنیا 
صاحبنظر است و در زمینه طب نوین پزشکی نیز در منطقه رتبه نخست را به خود 
اختصاص داده و در جهان شناخته شده است، با همت و تالش بیشتر زمینه تحقق 
پیوند اساسی بین دو ظرفیت علمی طب نوین، طب سنتی و اسالمی فراهم شود تا در 

آینده هرگز شاهد چنین رفتارهای احساساتی و غیرعقالنی نباشیم. 
به گفته این عضوبعثه مقام معظم رهبری برای مقابله با چنین رفتار ناپسندی نباید 
تعامل بین طب سنتی و طب نوین تیره شود و برعکس باید حوزویان، دانشگاهیان، 
طب نوین و طب سنتی -که اضالع اربعه این موضوع محسوب می شوند - همه با هم 
بکوشند تدابیری بیندیشند که زمینه توجه ویژه به طب سنتی در کنار طب نوین به 

عنوان طب مکمل و استانداردسازی این طب - طب سنتی - فراهم شود. 
حجت االسالم گلزاده ادامه می دهد: در این گونه موارد نباید ماجرا را به جریانی تبدیل 
کرد که روح و روان حوزه و دانشگاه را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه در شرایط فعلی که 
این دو قشر عظیم حوزه و دانشگاه و جامعه در تقابل با آمریکا و استکبار جهانی نیازمند 
وحدت و انسجام فراگیر هستند. این رفتار، اتفاق نامبارک، نامیمون و غیرقابل پذیرشی 
است، اما نباید به آن دامن زده شود تا دشمنان ما از آن به عنوان یک ظرفیت سرگرمی 

نابجا و نامتعارف استفاده کنند. 

 جامعه / اعظم طیرانی  چندی پیش محمدرضا 
جــوادی یگانه، معــاون فرهنگــی و اجتماعی 
شــهردار تهران از اجرای برنامه های جدید برای 
تغییر رفتار شــهروندان در حوزه  محیط زیست 
و آپارتمان نشــینی خبر داده و گفته بود: »وقتی 
موضوع شهر و شهروندی مطرح می شود، به طور 
معمول بین فرد شهرنشــین و شهروند سودمند 
تفاوت های ویژه ای وجود دارد. شهرنشــین کسی 
است که صرفاً در شهر سکونت فیزیکی دارد و از 
امکانات شهر استفاده می کند، اما در نقطه مقابل 
شهروند سودمند فردی است که عالوه بر استفاده 
و برخورداری از امتیازات شهرنشینی، تکالیف خود 

را در قبال شهر انجام می دهد.

 تفاوت شهروند و شهرنشین 
اما دکتر اصغر مهاجری، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
مســائل اجتماعی با اشــاره به تعریف شهروند و 
شهرنشین می گوید: شهروند یک مفهوم سیاسی 
و شهرنشین یک مفهوم اجتماعی و مدنی است. 
شهروند بر اساس قانون اساسی، شامل حال همه 
می شود، اما شهرنشین به افرادی اطالق می شود 
که در تقسیمات کشوری در مناطقی به نام شهر 

سکونت دارند.
وی می افزایــد: اگــر بخواهیم ایــن دو واژه را در 
یک راســتا اســتفاده کنیم مبانی نظری آن ها 
متفاوت و متمایز اســت؛ به طــوری که وقتی از 
شــهروند می گوییم باید از یک مفهوم سیاسی و 
جامعه شناسی سیاسی مربوط به قانون اساسی و 
مجموع یک سرزمین و وطن و حقوقی که برای 
شــهروند در قانون اساسی مستتر است صحبت 
کنیم که بر اســاس آن برخی می توانند شهروند 
درجه یک و یا شهروند درجه دو باشند و به همان 
میزان از حقوق شهروندی آن سرزمین برخوردار 
شــوند. اما هنگامی که از شهرنشــینی صحبت 
می کنیم باید مفهوم را در حوزه جامعه شناســی 

شهری جست وجو کنیم.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: بنابراین وقتی 
بخواهیم به لحاظ جامعه شناســی شــهری در 
خصوص مفهوم شهرنشین صحبت کنیم، برای 
فردی که شهرنشین تلقی می شود سه ویژگی 
متصور هستیم؛ نخست اینکه محل زندگی او در 

شهر است و مناسبات روزمره و اجتماعی خود 
را در شهر انجام می دهد؛ یعنی سر کار می رود 
یا خریــد می کند. دومین ویژگی شهرنشــین 
این اســت که مکث شــهری دارد، یعنی برای 
دیدن و بهره مند شــدن از ظرفیت های شهری 
در قالب هــای هنــری، فرهنگــی، اجتماعی، 
تفریحی، زیســت محیطی و غیره وقت بگذارد 
و برنامه های ویژه برای هر یک دارد. ســومین 
ویژگی شهرنشــین این است که فعالیت مدنی 
دارد، یعنی مســئولیت مدنی و شهری خود را 
در قالب  گروه ها، شــبکه ها و ثمن های مختلف 
انجام می دهد و مشارکت دارد. بنابر این تعریف 
اگر شهرنشینی این سه ویژگی را نداشته باشد، 
فرایند جامعه پذیری شهری او ناقص است و یک 

شهرنشین کامل محسوب نمی شود. 
به گفته وی یک شهرنشین کامل عالوه بر اینکه در 
شهرها سکونت دارد و مناسبات روزانه خود را در 
شهر انجام می دهد باید مکث شهری و مشارکت 
مسئوالنه و متعهدانه در قالب فعالیت های مدنی 

نیز داشته باشد. 

 شهروند کنشگر شهرنشین عامل
دکتر مهاجــری می افزاید: زمانی 
که فرایند جامعه پذیری شهری به 
درستی انجام می شود، شهرنشین 
بــه یک نقطه واقعی و ایده آل که 
به واقعیت تبدیل شــده اســت، 
می رسد و به عنوان یک شهروند 
مســئول و متعهــد شــناخته 
می شــود که واکنش های خوبی 
نشان می دهد؛ در ادبیات دینی 
مــا امر به معروف و نهی از منکر 
مسائل شــهری است؛ به عنوان 
 »NGO« نمونه در قالب یــک
می توانــد فعالیت های زیســت 
محیطی داشته باشد و یا در قالب 
یک شــبکه اجتماعی تعهدها و 
مســئولیت های مرتبط با آب و 
کاهش مصرف آب را داشته باشد 

و به معنای واقعی »ال تســرفوا« را صرف می کند، 
یعنی اسراف نمی کند، کم فروشی نمی کند، فعال، 

متعهد و مسئول اســت و بنا بر 
ادبیات جامعه شناســی می تواند 
»کنشگر شهرنشین عامل« باشد، 
بر همه ســاختارهای شهری - از 
مجتمع آپارتمانی گرفته تا محله 
و شــهر- تأثیر بگذارد، در تعامل 
بــا ســاختارهای شــهری بیان 
شــده عامل تغییرات سودمند و 
مفید باشــد و وظایف خود را بر 
اســاس فرایند فرهنگ پذیری و 
جامعه پذیری شهری انجام دهد. 

این پژوهشــگر اجتماعی ادامه 
می دهد: با توجه به اینکه زندگی 
در شــهرها به ویژه کالنشهرها از 
خانه های ویالیی و شــخصی به 
ســمت مجتمع های مسکونی و 
آپارتمان نشینی تغییر شکل داده 
و هر مجتمع مسکونی که متشکل 
از چند واحد آپارتمانی است یک جامعه کوچک 
را تشــکیل می دهد، همه ویژگی هایی که برای 

فرایند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری شهرنشینی 
برشمرده شد در ساختاری کوچک تر شامل فرایند 
آپارتمان نشینی نیز می شود و آپارتمان نشینی نیز 

نیازمند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری است. 
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که 
کدام نهادها و سازمان ها در آموزش مهارت های 
شهرنشینی و آپارتمان نشینی مسئولیت دارند 
تا بتوان مردم را از افراد عادی به همســایگان 
خوب و شهرنشینان مفید ارتقا داد، می گوید: 
در فراینــد جامعه پذیــری و فرهنگ پذیــری 
شهرنشــینی که همه فرایندهــای موجود در 
شــهر از محیط زیســت و آپارتمان نشــینی 
گرفته تا گردشــگری و حمل و نقل را شامل 
می شود عوامل، نهادها و ســازمان های بسیار 
زیادی مشــغول هســتند و باید دارای طرح و 
برنامه باشــند، اما نکته آسیب شناســانه این 
فرهنگ پذیری و جامعه پذیری شهرنشــینی و 
در پی آن آپارتمان نشــینی این است که این 
نهادها و سازمان ها قادر نیستند در یک رویکرد 
منســجم و متحــد و دارای وحدت رویه عمل 
کنند و به صورت جزیره ای عمل می کنند که 
این نوع عملکرد مانع حصول نتایج ســودمند 
می شود. با این حال عالوه بر سازمان هایی که 
آموزش شهروندی  مســئولیت  رسمی  به طور 
شهروندان را عهده دار هســتند نهاد خانواده، 
آموزش و پرورش، دانشــگاه ها، ســتاد امر به 
معروف و نهی از منکــر و از همه مهم تر نظام 
رسانه ای هر یک به اندازه توان خود مسئولیت 
دارند و برخی مسئولیت ها عرفی و اجتماعی و 

برخی نیز رسمی است.
دکتــر مهاجری ادامه می دهد: شــورای فرهنگ 
عمومی و شــورای عالی انقالب فرهنگی از جمله 
ارگان هایی هستند که انتظار می رود در راستای 
آموزش شهرنشــینی و نظام هــای مرتبط با آن 
مانند آپارتمان نشــینی خوب عمل کنند، اما به 
نظر می رســد از این وظیفه خود آگاه نیستند و 
یا برنامــه ای ندارند و یا به صورت جزیره ای عمل 
می کننــد که خروجــی آن قابل قبول نیســت. 
بنابراین نبــود وحدت و یکپارچگــی در زمینه 
آموزش شهروندی و شهرنشــینی موجب شده 

کارنامه مسئوالن در این حوزه مردود شود. 

انتقاد یک پژوهشگر اجتماعی از عملکرد جزیره ای نهادهای مسئول در حوزه جامعه پذیری شهری

کارنامه ضعیف مسئوالن درآموزش شهروندی 

نبود وحدت و 
یکپارچگی در 
زمینه آموزش 

شهروندی و 
شهرنشینی موجب 

شده کارنامه 
مسئوالن در این 

حوزه مردود شود 

بــــــرش
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دستچین

ماجرای کمک مالی برای بازسازی مدارس سوری
فارس: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در توییتر 
نوشــت: نشــر خبر کذب حمایت مالی برای بازسازی مدارس 
سوری، نشان ناراحتی دشمنان از همکاری  منطقه ای ایران است. 
البته حتماً راه را برای سرمایه گذاران ایرانی در بازسازی مدارس و 
خدمات آموزشی باز می کنیم. توضیح برای کسانی که در جست 

و جوی حقیقت هستند.

مداخالت غیرتخصصی در آموزش و پرورش
مهر: علیرضــا علی احمدی، وزیر اســبق آموزش و پرورش 
گفت: مداخــالت غیرتخصصی در آموزش و پرورش در زمان 
بنده هم بود ولی با قاطعیت ایستادم و اجازه ندادم حتی یک 
معلم به تهران منتقل شــود. یک نماینده درخواست انتقال 
همســرش را داشــت که در مقابلش ایستادیم و وی علیه ما 

استیضاح را کلید زد.

آموزش و پرورش از دست رفت
مهر: احمد عابدینی، معاون دبیرکل شــورای عالی آموزش و 
پرورش گفت: آموزش و پرورش از دست رفت، به داد آموزش 
و پرورش برســید و آن را نجات دهیــد. در چند مرحله ۴۰ 
هزار، ۶۰ هزار و ۸۰ هزار نفر که یک روز آموزش ندیده بودند 
وارد آموزش و پرورش شــدند و سرنوشت بچه ها را 3۰ سال 

به آن ها سپردیم.

افزایش سرمایه به بهای تحمیل هزینه به کشور
فارس: محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سالمت 
ایران می گوید: متأسفانه برخی به بهانه بزرگ کردن بازار به دنبال 
افزایش سرمایه های خود هســتند. یک داروی عفونی که باید 
توســط متخصص عفونی تجویز شود و قیمت آن 3 هزار تومان 
است را با قیمت ۱۷۰ هزار تومان وارد کرده و هزینه های زیادی 

را از این طریق به کشور تحمیل می کنند. 

آلودگی هوا و تصمیمات غیراستاندارد استانداری
مهر: حجت االســالم علی ذوعلم، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی می گوید: از مداخالت ناروایی که باید به 
آن پرداخت، تصمیمات غیراستاندارد استانداری درباره تعطیلی 
مدارس است. چندین سال است بحث آلودگی هوا مطرح است، 
چرا دستگاه های دیگر نباید پاسخگو باشند؟ چرا مسائل را باید 

آموزش و پرورش با تعطیلی مدارس حل کند؟

تالش برای انجام درست یک کار غلط
فارس: حیدر تورانی، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه مطالعات 
3ـ۶  آموزش و پرورش می گوید: خیلی تالش کردیم که نظام 3ـ 
را زودهنگام و عجوالنه اجرا کنیم؛ همه زحمت کشیدیم تا یک 
کارغلط را درست انجام دهیم؛ این خیلی وحشتناک است! یعنی 
یک فردی مشکلش بیماری قلب است اما بهترین متخصص کلیه 

بیاید و کلیه اش را جراحی کند.

شغل پسر رئیس سازمان بازرسی کل کشور
فارس: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ 
به پرسشی درباره فرزندانش گفت: پسر اولم بیکار است. خیلی ها 
دعوت کردند و تزی نوشته بود که به خاطر شغل من نتوانست 
به خارج کشــور برود و در داخل هم می گویند چون پسر سراج 
اســت، کار دارد. االن بیکار اســت. معدل او نزدیک ۱۹ و جزو 

نخبگان کشور است.

خیانت به منافع ملی
فارس:حسین راغفر، اقتصاددان می گوید: متأسفانه در مواردی 
پزشکان اعالم می کنند داروهایی با قیمت ۱۰۰ تومان را که به 
صورت روزانه، بیمار مصرف می کند، با واردات به دســت آن ها 
می رسد و بیمار باید برای هر قرص به جای ۱۰۰ تومان 3 هزار 
تومان بپردازد؛ نــام این موضوع به غیر از خیانت به منافع ملی 

چیزی دیگری نیست.

یارانه درمان معتادان را جای دیگری هزینه کردند
ایلنا:فرید براتی سده، مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیســتی می گوید: قرار است مانند سال های گذشته 
یارانه درمان معتادان را به بیمه سالمت بدهند، اما همان طور که 
در سال های پیش هم دیدیم از این مبلغ آبی برای محروم ترین 
معتادان گرم نشــد و در جای دیگری هزینه شد، در سال آینده 

نیز همین طور برخورد می شود.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
اجرای طرح »ماد« برای 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 تســنیم  معاون توسعه پیشــگیری و درمان 
ســازمان بهزیســتی گفت: طرح »ماد« توســط 
بهزیستی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
دانش آموزان اجرا می شــود. مجید رضازاده افزود: 
بر اســاس این طرح، بهزیستی اقدام به برگزاری 
جلسات آموزشی ویژه دانش آموزان در قالب پروژه 
کار گروهی می کند که آموزش و ترویج پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی با مشــارکت اجتماعی 
دانش آمــوزان و اجتماعی شــدن آن ها در بحث 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی مدنظر است؛ 
همراهی معلمان به عنوان تسهیلگران این طرح 
نشان از مسئولیت اجتماعی آن ها در پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی دارد. وی با اشاره به آمادگی 
مراکز )شــلتر و مراکز دی آی سی( برای پذیرش 
معتادان مصرف کننده گفت: با توجه به شدت سرما 
در پایتخت و ســایر شهرها دستور داده شده این 
افراد به صورت شبانه روز در این مراکز حضور داشته 

باشند و مشکلی برای پذیرش آن ها وجود ندارد.

علم و فناوری

رئیس سازمان فضایی خبر داد
 عزم ایران برای دستیابی 

به مدار فضایی زمین 
 مهر   مرتضی براری، رئیس ســازمان فضایی 
ایران گفت: تمامــی فعالیت های اجرایی برای 
پرتاب ماهواره ظفر انجام شــده و این ماهواره 

کامالً آماده پرتاب است.
وی افزود: عزممان را جزم کرده ایم که به مدار 
فضایی زمین دســت پیدا کنیم و از این پس 
اقدامــات فضایی را در حوزه ماهواره پیوســته 
دنبــال می کنیم تا به موفقیت های بیشــتری 
دست پیدا کنیم. براری گفت: حتی اگر ماهواره 
در مدار قرار نگیرد، باز هم به منزله شکســت 
نیست و ما درصد باالیی از موفقیت را در حوزه 

فناوری فضایی طی کرده ایم.
وی با بیان اینکه مســیر فناوری فضایی در هر 
مرحله می تواند یک موفقیت محســوب شود، 
افزود: برای نخســتین بار است که می خواهیم 
ماهواره ایرانی را به مدار باالی ۵۰۰ کیلومتر از 
زمین در ارتفاع ۵3۰ کیلومتری از سطح زمین 

قرار دهیم.

آموزش

یک مدیر وزارت آموزش وپرورش: 
آموزش در خانه به دانش آموزاِن 

متوسطه دوم ممنوع است
 ایلنا   عباس ســلطانیان، مدیرکل دفتر دوره 
دوم متوســطه وزارت آموزش وپرورش درباره 
آمــوزش به دانش آموزان در خارج از مدرســه 
گفت: این اقدام در متوسطه دوم ممنوع است و 
در این مقطع چنین چیزی نداریم. در آیین نامه 
به صراحت اعالم شده اســت دانش آموزان در 
سن الزم التعلیم یعنی از ۱۵ تا ۱۷ سالگی باید 
در مدرسه درس بخوانند و اگر شرایط سنی را 
از دست دادند، می توانند در مدارس بزرگساالن 
یا آمــوزش از راه دور به صــورت حضوری یا 
غیرحضوری شرکت کنند. بنابراین آن طور که 
در قانون و آیین نامه ذکر شــده، همه آن هایی 
که در سن الزم التعلیم هستند، باید در مدرسه 

درس بخوانند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا 
مدرسه رکن اصلی تعلیم وتربیت است و ما نیز 
در مصوبات شورای عالی و در آیین نامه هایمان 

هیچ جایی را جایگزین مدرسه نمی شناسیم.

بهداشت و درمان

مدیر کل نظارت بر غذا وزارت بهداشت:
آفالتوکسین شیرهای سنتی 

کنترل نمی شود
 ایرنا   مدیرکل نظارت بر فراورده های غذایی 
سازمان غذا و دارو گفت: شیرها و فراورده های 
لبنی سنتی و فله ای مورد تأیید سازمان غذا و 

دارو نیست.
محمدحســین عزیــزی در ادامــه گفــت: 
شیرهای صنعتی موجود در بازار ایران که در 
کارخانه های معتبر تولید می شوند، استاندارد 
هســتند و میزان آفالتوکسین آن ها کمتر از 
حد مجاز اســت و عالوه بــر کنترل پیش از 
تولیــد، پس از ورود به بــازار هم در چندین 

نوبت کنترل می شوند.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: اگر موردی از 
شــیر در بازار باشد که میزان آفالتوکسین آن 
باالتر از حد مجاز باشد، در لبنیات فله و سنتی 
اســت که هیچ نظارتی بر کیفیت آن ها وجود 
ندارد، شیر این مراکز نه از نظر سم آفالتوکسین 
کنترل می شود و نه از نظر دیگر آلودگی ها مورد 

بررسی قرار می گیرد. 

حوادث

سخنگوی سازمان اورژانس خبر داد
 رشد ۲۴ درصدی مسمومیت 

CO با گاز
 ایسنا   سخنگوی سازمان اورژانــس کشور از 
رشد ۲۴درصدی مسمومیت با گاز CO از اول 
مهر تا ۴ بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه 

در سال ۹۷ خبر داد.
مجتبی خالدی گفت: در ۱۲۴ روز گذشته ۴هزار 
 CO و ۷۱۴ نفر در 3۱ اســتان کشــور با گاز
مسموم شدند؛ این آمار نسبت به مدت مشابه 
در ســال ۹۷، ۲۴ درصد افزایش یافته اســت. 
همچنین تعداد افرادی که بر اثر مسمومیت جان 
خود را از دست داده اند نیز نسبت به مدت مشابه 

۱۰درصد افزایش یافته است.
 ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور گفت: 
تا کنون در اســتان تهران هزار و ۷ نفر، فارس 
۵۹۱، خراسان رضوی ۴۶۶ و آذربایجان شرقی 

۲۶۷ نفر دچار مسمومیت شده اند.
وی خاطرنشان کرد:همچنین ۲۰۴ نفر در ۱۲۴ 
روز گذشته جان خود را بر اثر مسمومیت با گاز 

CO از دست داده اند.

فراسو

بهانه روز
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

منابع رسانه ای از تصمیم »ترامپ« برای رونمایی از توطئه آمریکایی »معامله قرن« خبر می دهند

نبش قبر یک طرح مرده 
  جهان/ خالدی  یکی دو روز پیش بود که منابع 
رســانه ای، اخباری از تصمیم دونالد ترامپ برای 
رونمایی از طرح صلح آمریکایی موسوم به »معامله 
قرن« با موضوع فلسطین منتشر کردند؛ طرحی که 
پیش از این به سبب مخالفت ها رونمایی از آن چند 
بار به تعویق افتاده و اکنون نیز به اعتقاد تحلیلگران 
با توجه به رویکرد به شدت ضد فلسطینی و حمایت 
صد درصدی از رژیم صهیونیستی باید این توطئه 

آمریکایی را ایده ای از پیش مرده به حساب آورد. 
رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعالم کرد پیش از 
سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، که سه شنبه 
هفته جاری انجام می شود، از طرح ادعایی صلح در 
خاورمیانه رونمایی خواهد کرد. ترامپ در عین حال 
اذعان کرد احتماالً فلسطینیان با این طرح مخالفت 
خواهند کرد. پیش از این، رسانه های آمریکایی از 
دعوت دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی و »بنی گانتس« رئیس »ائتالف 
آبی و سفید« )حزب مخالف نتانیاهو( به واشنگتن 
خبر دادند؛ دعوتی که گفته شــده در راســتای 

رونمایی از معامله قرن صورت گرفته است.
طرح صلح آمریکایی موسوم به »معامله قرن« اما در 
واقع »خیانت قرن« طرحی است که از سوی آمریکا 
و با چراغ سبز برخی کشورهای عرب منطقه به ویژه 
عربستان سعودی، برای به اصطالح پایان دادن به 
منازعه 70 ساله رژیم صهیونیستی با فلسطین و 
 به عنوان مقدمه ای برای عادی سازی روابط عربی - 
اسرائیلی کلید خورده است. در مذاکرات بعدی این 
طرح آمریکایی- صهیونیستی، بحث انتقال آوارگان 
فلسطینی به »وطن جایگزین« در خارج از فلسطین 
اشغالی مطرح و »حق بازگشت« حدود 6 میلیون 
آواره فلسطینی به کشورشــان برای همیشه لغو 
می شود. در همین راستا، روزنامه »تایمز اسرائیل« نیز 
 شب گذشته در مقاله ای به گمانه زنی ها و گزارش ها 
درباره جزئیات طــرح »معامله قرن« پرداخت و به 
نقل از تلویزیون رژیم صهیونیســتی گزارش داد، 
این طرح »حاکمیت کامل« این رژیم بر سراسر شهر 
قدس و الحاق همه شهرک های یهودی نشین در 
کرانه باختری را به رسمیت می شناسد. این گزارش، 
معامله قرن را »ســخاوتمندانه ترین پیشنهادی« 

دانسته است که تاکنون از سوی آمریکا به اسرائیل 
ارائه شده و حقوق چندانی را برای فلسطینیان در 

نظر نگرفته است. 

 هرگز اجازه تحقق معامله قرن را نمی دهیم
هم راستا با این تحوالت، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاسی جنبش حماس که در ادامه سفر منطقه ای 
خود به مالزی رفته، در واکنش به اخبار منتشر شده 
در مورد رونمایی احتمالی از طرح آمریکایی معامله 

قرن، هشــدار داد که ملت فلسطین هرگز 
اجازه تحقق معامله قرن را نخواهد داد. 
فوزی برهوم، سخنگوی جنبش حماس 
هم این اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی 
را مقدمه چینی در راســتای هدف قرار 
دادن موجودیت فلسطین و هویت قدس 
و هدف قرار دادن ارتباط امت اســالم با 
فلسطین و مسجداالقصی دانست. وی با 

انتقاد از نوع رویکرد رژیم های سازشکار 
عربی منطقــه، تأکید کــرد توطئه  
صهیونیستی- آمریکایی برای از بین 
بردن آرمان فلسطین اگر از همدستی 
منطقه ای و بین المللی برخوردار نبود، 
به اجرا گذاشته نمی شــد. برهوم بر 
ضرورت تغییر این معادالت و گرفتن 
حقــوق ملــت فلســطین از طریق 
آغــاز مرحله جدیــدی از درگیری با 
اشغالگران و انقالب ضد ظلم و جنایت 

و تجاوز تأیید کرد.

 عطوان: نگاه ها به مقاومت است
عبدالباری عطوان، تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه 
اما در مقاله ای به اعالم جزئیات طرح موســوم به 
معامله قرن از ســوی رئیس جمهــور آمریکا در 
روزهای آینده و آغاز اجرایی شدن این معامله اشاره 
و تأکیــد کرد، ترامپ تالش دارد پیش از آغاز دور 
سوم انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی هدیه ای 
را به بنیامین نتانیاهو اعطا و او را از هر نوع پیگیری 
قضایی در سرزمین های اشغالی دور کند، چرا که 
می خواهد به خاطر نقش نتانیاهو در ترور ســردار 

سلیمانی به او پاداش دهد. 
عطوان می نویســد: پس از اینکه ترامپ از الحاق 
قدس اشــغالی و بیشــتر مناطق کرانه باختری و 
بلندی های جوالن به سرزمین های اشغالی و لغو 
حق بازگشت آوارگان اســتقبال کرده بود، دیگر 
جزئیات بیشتری از این معامله انتظار نمی رود. اما 
سؤالی که اینجا مطرح است، اینکه شرایط »مردگان 
کنونی« یعنی حاکمان فلســطین که حاکمیت 
تشکیالت خودگردان را در اختیار دارند، با اجرای 

این طرح چگونه خواهد بود؟
وی در پایان مقاله خود با اشاره 
بــه اینکه معامله قــرن به اجرا 
گذاشــته نخواهد شــد، تأکید 
کرد: ملت فلسطین این معامله 
را نمی پذیــرد و اجازه تصویب 
آن را به هیــچ کس نمی دهد. 
عطوان ادامه می دهد: ما همواره 
روی محور مقاومت حساب 
کرده ایم ، محوری که قدرت و 
صالبت خود را افزایش داده و 
با معادله بازدارندگی های روز 
افزونی که دارد، پیروزی هایی 
را برای خــود محقق کرده 
است. ما هیچ حسابی روی 
رژیم های عربــی که روابط 
خــود را با صهیونیســت ها 
عادی می کنند و با کوشنر 
و ترامپ در این معامله هم 
دست هستند، باز نمی کنیم، 
چرا که آن هــا تالش دارند 
پول اجرای این معامله را از جیب ملت های خود و 
سرمایه های نسل های آینده کشورهای عربی بردارند 
و بدون اینکه امتیازی بدست آورند میلیاردها دالر 
به اقتصاد آمریکا تزریق کرده اند تا بتوانند از دولت 
ترامپ و پروژه های وی برای از بین بردن فلسطین 
حمایت کنند. اما همان طور که توافق کمپ دیوید 
نتوانست آرمان فلسطین را از بین ببرد و توافق اسلو 
با موشــک  هایی روبه رو شد که بیش از 3 میلیون 
شهرک نشین اسرائیلی)صهیونیست( را به پناهگاه ها 

فرستاد و موازنه وحشت بی سابقه ای را ایجاد کرد، 
معامله قــرن نیز دیر یا زود موجب بســیج افکار 
عمومی عرب و مسلمان در کنار آرمان فلسطین 
می شود، آن هم در شرایطی که ترامپ و اسرائیلی ها 
تمامی فرصت های صلح و سازش را از بین برده اند.

 ترامپ به دنبال فرار از مشکالت داخلی
محمدعلی مهتدی، تحلیلگر مســائل منطقه در 
گفت وگو با قدس در تحلیل اخبار منتشــر شده 
درباره موضوع فلسطین، با تأکید بر اینکه به اذعان 
وی توطئه معامله قرن مانند نطفه ای ناقص به دنیا 
آمده و مسلماً راه به جایی نخواهد برد، گفت: توطئه 
آمریکا از همان ابتدا با مخالفت جدی و یکدست از 
سوی جریان های مختلف فلسطینی مواجه شد. از 
سوی دیگر اجرای این پروژه در شرایط حداقلی به 
همکاری کشورهایی نظیر اردن، مصر و تشکیالت 
خودگردان بستگی دارد ولی آن ها با این ایده مخالف 
بوده و آن را تهدیدی برای موجودیت خود می دانند. 
تنها کشور عربی که با ترامپ در این موضوع کنار 
آمده، عربستان است و آن هم به دلیل رابطه خاصی 
است که میان محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
و جرالد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ وجود دارد؛ 
یعنی بین دو طرف توافقی پنهانی وجود دارد مبنی 
بر اینکه دولت ترامپ از پادشاهی شاهزاده آل سعود 
حمایت کرده و در مقابل ریاض هم از طرح معامله 

قرن حمایت کند.
مهتدی با اشاره به شروط تحمیلی بر فلسطینی ها 
طبق آنچه تاکنون از طرح معامله قرن فاش شده، 
ادامه می دهد: این طرح با به رســمیت شناختن 
حاکمیت یک دولت صهیونیستی بر اراضی اشغالی 

و قدس و تأکید بر موضوع خلع ســالح حماس و 
مقاومت، عماًل هویت فلسطین را هدف قرار داده؛ 
موضوعی که نه تنها برای مردم منطقه بلکه برای 
متحدان غربی واشنگتن هم غیرقابل قبول به نظر 
می رسد.این کارشناس مســائل منطقه در پاسخ 
به این پرســش کــه مطرح کردن طــرح معامله 
قــرن آن هم در این موقعیــت زمانی چه معنایی 
دارد نیــز گفت: اینکه چرا ترامپ ترجیح داده این 
مسئله را در موقعیت کنونی مطرح کند بیشتر به 
مسائل داخلی آمریکا بازمی گردد. ترامپ اکنون زیر 
گیوتین استیضاح قرار داشته و وضعیت لرزانی دارد 
که حیات سیاسی وی و انتخاب دوباره او به عنوان 
رئیس جمهــور در انتخابات 2020 را تحت تأثیر 
قرار داده اســت. به همین دلیل ترامپ در شرایط 
کنونی به شدت به حمایت البی صهیونیست نیاز 
دارد و این اقدام او در راســتای راضی نگه داشتن 
آن ها صورت می گیرد. از سوی دیگر پس از دوبار 
برگزاری انتخابات در سرزمین های اشغالی، وضعیت 
سیاسی در این رژیم به بن بست رسیده و هیچ راه 
گریزی برای خروج از ایــن وضعیت وجود ندارد. 
این در حالی اســت که نتانیاهو به ســبب پرونده 
فســاد نیز از طرف دادگاه تحت فشــار قرار دارد. 
به نظر می رســد اقدام ترامپ برای مطرح کردن 
دوباره معامله قرن در راســتای کمک به نتانیاهو 
نیز هســت تا بتواند او را از منجالب مشــکالت 
داخلی نجات دهد. اما هدف ترامپ هر چه باشــد 
آنچه مسلم به نظر می رسد شکست قطعی توطئه 
شوم آمریکاست؛ چراکه نه تنها ملت فلسطین بلکه 
کلیت افکار عمومی منطقه با آن مخالف بوده و آن 

را به شکست خواهند کشاند.

آزاد شدن 6 شهرک مهم 
پیشروی ارتش سوریه در شرق ادلب

العالم: نیروهای ارتش سوریه با پیشروی در شرق ادلب موفق شدند کنترل چند 
شــهرک را در این منطقه به دست بگیرند. بر اساس این گزارش، نیروهای سوری 
موفق شــدند 6 شهرک مهم »الدیر الغربی«، »تقانه«، »معره الشمارین«، »کرسیان«، 
»ابوجریف« و »الدیر الشرقی« را آزاد کنند. عملیات ارتش سوریه در حومه ادلب پس 
از حمالت گسترده گروه تروریستی جبهه النصره به مواضع ارتش سوریه در ادلب و 

نقض توافق آتش بس روسیه و ترکیه، از سرگرفته شده است.

در میان ادامه اعتراضات
 دولت فرانسه اصالحات جنجالی بازنشستگی

 را تصویب کرد
ایســنا: کابینه دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه طرح اصالحات 
مناقشه برانگیز نظام بازنشستگی این کشور را که در هفت هفته گذشته موجی 
از اعتراضات و اعتصاب های گســترده را در این کشــور در پی داشته، تصویب 
کرد. بر اســاس قوانین در نظر گرفته شده در طرح اصالحات نظام بازنشستگی 
در فرانســه، سن بازنشستگی افراد شاغل در بخش حمل ونقل از 62 به 64 سال 
افزایش می یابد. این در حالی است که اعتراضات علیه قوانین جدید بازنشستگی 

در فرانسه همچنان در خیابان های پاریس ادامه دارد. 

 حزب اهلل: مردم عراق بر مخالفت 
با اشغالگری آمریکا تأکید کردند

مهر: حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای از تظاهرات میلیونی روز جمعه مردم عراق علیه 
اشغالگری آمریکا تمجید کرده و آن را تأکید دوباره عراقی ها بر مخالفت کامل با این 
اشغالگری عنوان کرد. حزب اهلل لبنان با تمجید از این گردهمایی میلیونی مردم عراق 
که نشانگر وحدت و صف یکپارچه آن ها در مواجهه با اشغالگری و هیمنه آمریکاست، 
تصریح کرد: مواضع شجاعانه و قدرتمند در پایتخت عراق ابراز صادقانه امت عربی 
و اســالمی است که از اشغالگری آمریکا و سیطره آن بر مقدرات و امکانات خود به 
تنگ آمده اند و امید است که نقطه آغاز جنبش ها و تظاهرات گسترده در کشورهای 
عربی و اســالمی باشد که تمام منطقه را از اشــغالگران و ادوات آن آزاد می سازد.

استقالل افغانستان را معامله نخواهیم کرد
طالبان: توپ در زمین آمریکاست

تسنیم: طالبان با انتشــار بیانیه ای گفت، نرمش این گروه در مذاکره با آمریکا 
بی سابقه است و اگر امیدها برای پایان دادن به جنگ افغانستان به یأس تبدیل 
شــود این گروه بار دیگر به میدان جنگ باز می گردد. در ادامه این بیانیه آمده، 
درخواســت »تازه« آمریکا برای کاهش حمالت توسط طالبان مورد موافقت این 
گروه قرار گرفته و اکنون توپ در زمین آن هاست و باید دید با آن چه می کنند. 
طالبان می افزاید، خواســتار پایان اشغال افغانستان اســت، با وجود این بر سر 

استقالل افغانستان هیچ معامله ای نخواهد کرد.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 )021(
 نمابر:                                     66938013  )021(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 یکشنبه 6 بهمن  1398 30 جمادی االول 1441 26 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9170 

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

11/44 12/17 

23/00 23/33 5/095/42

16/5117/25

6/377/08 

17/10 17/44

ترامپ اکنون زیر 
گیوتین استیضاح 
قرار داشته و 
وضعیت لرزانی 
دارد به همین دلیل 
اقدام وی در  مطرح 
کردن معامله قرن 
را می توان تالشی 
برای فرار از این 
مشکل دانست

بــــــــرش

اخبار

»آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( به شماره ش/ 20 /98 «

      شرکت برق منطقه ای خراسان در نظر دارد؛ خرید 23 فیدر گازی )GIS( 132 کیلوولت به همراه لوازم یدکی 
مربوطه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( به شرکت حایز شرایط ، واگذار نماید.

 شماره فراخوان 
مدت موضوع مناقصهدرسامانه ستاد

قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در 
فرایند  ارجاع کار

) ریال(
محل اعتبار 

۲۰۹۸۰۰۱۱۲۳۰۰۰۰۲۷ ۱۳۲ )GIS( خرید ۲۳ فیدر گازی
منابع داخلی۱4.۹6۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱5 ماهکیلوولت به همراه لوازم یدکی مربوطه

)غیر عمرانی(

*شــرط ورود به مناقصه:  صرفًا پیشــنهاد فنی مناقـصه گرانـی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که سازنده پیشنهادی مناقصه گر 
عالوه بر جواز تاسیس ، الزامًا دارای خط تولید یا مونتاژ فعال )دارای توافقنامه با طرف خارجی دال بر تولید  GIS در داخل کشور 
یا انتقـال تکنولوژی به کشــور بوده( در داخل کشــور و تولید آنها دارای تایپ تست معتبـر مطـابق اسـتانداردهای بین المللی و 
استانداردهای شرکت توانیر بوده و همچنین دارای ریفرنس فروش معتبـر بـوده و سـابقه بهره برداری موفقیت آمیز در داخل 

کشور نیز داشته باشند.
*نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه :  مناقصه گران حایز شرایط می توانند  پس از ثبت نام در سامانه تدارکات 
الکترونیکــی دولــت و واریز الکترونیکی مبلغ 1,000,000  ریال به حســاب مندرج در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نام 

شرکت منیران )مشاور( فایل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را بارگیری نمایند.
*تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: ساعت 10:00 صبح  شنبه به تاریخ 98/11/05 تا ساعت 10:00 سه شنبه   به 

تاریخ 98/11/08
*تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت 00 : 8 صبح  یکشنبه  به تاریخ 98/11/27

*تاریخ و محل  تحویل اسناد: 
از پیشــنهاد دهنــدگان تقاضــا می گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه مســتندات و مدارک )اســناد ارزیابی کیفی، پاکــت الف ،ب و ج ( را 
درســامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثرتا ساعت 8 صبح یکشنبه  به تاریخ  98/11/27 بارگذاری نمایند و اصل پاکت الف 
با شرایط درج شده دراسناد مناقصه و به صورت الک و مهر شده تا ساعت 9 صبح همان روز پس از ثبت در دبیرخانه شرکت برق 
منطقه ای خراسان به آدرس:مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد - نرسیده به دو راهی شاندیز - طرقبه - سمت راست - به امور 

تدارکات و قراردادها -تلفن 6103614 3- 051 - دورنگار 6103629 3-051 تحویل نمایند.
*تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت 00  : 10 صبح روز یکشنبه  به تاریخ 98/11/27 در محل امور تدارکات و قراردادها.

*مناقصه گران جهت ثبت نام در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت باید به دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه نمایند که لیســت 
دفاتر منتخب در سامانه ستاد )www.setadiran.ir( موجود می باشد.

 * در صــورت نیــاز بــه دریافــت توضیحــات بیشــتر، متقاضیــان مــی تواننــد بــا مشاور)شــرکت منیــران - آقــای بشــگاه( بــه 
شماره 38717200-051 یا با امور تدارکات و قراردادها به شماره 36103614-051 )خانم ندا شکوری( تماس حاصل فرمایند.

*به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپیشنهاداتی که بعداز انقضا مدت مقرر واصل شود ، مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
*پیشنهاد دهنده موظف به ارایه تضمین معتبر مطابق آیین نامه تضمین درمعامالت دولتی می باشد و پیشنهادهای فاقد سپرده، 

سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.
*سایراطالعات و جزییات دراسنادمناقصه درج شده است .

ضمنًا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، به پایگاه های اطالع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
http://tender.tavanir.org.ir توانیر                                                                                معامالت  اطالع رسانی  پایگاه 
http:/iets.mporg.ir مناقصات                                                                                                 پایگاه ملی اطالع رسانی 
www.krec.ir خراسان                                                                     ای  منطقه  برق  شرکت  مناقصات  رسانی  اطالع  پایگاه 
www.setadiran.ir »ستاد«                                                                                       الکترونیکی دولت  تدارکات  سامانه 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان
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شناسه آگهی 744690

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای ) نوبت اول(
تقاضای شماره 3571898020- )87280053(-شماره مجوز 1398.6720

)تأمین کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط مناقصه گر ممنوع است(.
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظر دارد  کاالی »موضوع بند یک« را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از ش�رکت های تولیدکننده و تأمین کنندگان واجد 
ش�رایط خری�داری نماید. ل�ذا از مناقصه گران واجد ش�رایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اس�ناد مناقص�ه و فرم های اس�تعالم ارزیابی کیفی تأمین 

کنندگان، همراه با نامه اعالم آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات ماده 7 به نشانی قید شده در ماده 2 مراجعه نمایند.
ارسال اعالم آمادگی به شماره 38407776 071 )پیگیری نمابر 38132631 و 07138132404 امکانپذیر می باشد.(

1- موضوع مناقصه: خرید 4 قلم اتصال عایقی در سایزهای 56، 52، 48، 4 اینچ کالس 600
2- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت انتقال گاز ایران، منطقه پنج عملیات انتقال گاز- شیراز- بزرگراه امام خمینی- جنب پمپ بنزین فالح زاده- اداره تدارکات و عملیات کاال

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
 عبارتست از مبلغ -/1/687/000/000 ریال )یک میلیارد و ششصد و هشتاد و هفت میلیون ریال( مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی

4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهادها:
4-1- محل دریافت اسناد: منطقه 5 عملیات انتقال گاز- شیراز- بزرگراه امام خمینی حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان- جنب پمپ بنزین فالح زاده- 

ساختمان کنترل و تدارکات کاال- اتاق 5
4-2( زمان و مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/ فرم های استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان: از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری 

روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16 می باشد.
4-3( عودت اس�ناد )اس�تعالم ارزیابی کیفی(: پاکت حاوی اسناد یاد ش�ده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/12/05 در مقابل اخذ رسید کتبی 

از اداره تدارکات و عملیات کاال تحویل شود.
4-4( مهلت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت و گشایش پیشنهادها، پس از طی فرایند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران 
حائز صالحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطالع رس�انی ش�ده و طی آن مهلت، مکان و زمان ارائه »تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار«، »اسناد مناقصه« و »پاکت 

پیشنهاد قیمت« )پاکات الف، ب و ج( اطالع رسانی خواهد شد.
5- نحوه توزیع و دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن:

 Ir 150100004101090571214676 متقاضیان ش�رکت در مناقصه جهت دریافت اس�ناد مناقصه میبایست مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد به شماره شبا 
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی بنام شرکت انتقال گاز ایران تنخواه گردان منطقه پنج واریز و بهمراه رسید وجه واریزی، به نشانی قید شده در بند 1-2 مراجعه نمایند.

تبصره: در صورت لزوم مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع مناقصه توسط کارفرما طی اطالعیه به اطالع مناقصه گران رسیده خواهد شد. 
1-5( گشایش پیشنهادها: )متعاقبًا اعالم خواهد شد.(

6- مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد )روز بازگشایی پاکت های مالی( سه ماه می باشد که بنا به صالحدید مناقصه گذار 
برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.

7- س�ایر ش�رایط و مس�تندات الزم مناقصه گران برای دریافت اس�ناد  7-1( توانایی ارائه تضامین الزم بر اس�اس تصویب نامه ش�ماره 123402/ت50659ه مورخ 
94/09/22 هیئت وزیران

7-2( ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تأسیسی و تغییرات شرکت.
8- اطالعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات کش�ور با کد فراخوان 3226422 سایتهای www.nigc-dist5.ir و www.shana.ir قابل رؤیت می باشد. 

تلفن تماس 07138132404 یا 07138132222   آگهی نوبت اول: 1398/11/06- آگهی نوبت دوم: 1398/11/08
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شرکت انتقال گاز ایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز
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آگهی مناقصه

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(

س�ازمان عمران و توس�عه حریم حرم حض�رت رضا)ع( در نظر دارد اجرای عملی�ات گچبری رواق آزادی در  
مجموع�ه حرم مطه�ر حضرت رضا)ع( را از طریق مناقص�ه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط واگذار نماید، 
ل�ذا متقاضی�ان می توانن�د تا پای�ان وق�ت اداری روز یکش�نبه م�ورخ 1398/11/13 ضمن مراجع�ه به آدرس                            

  http://sem.aqr-harimeharam.org س�ایت اینترنتی
)تلفن 31305243-051( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام نمایند.
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