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علیرضافقیهیراد

پس از جنایت بزدالنه آمریکا با دستور ترامپ در به 
شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 
فرمانده سپاه قدس تمامی مقامات جمهوری اسالمی 
از »انتقام ســخت« سخن گفتند. انتقام سختی که 
با سیلی موشکی مقتدرانه سپاه به پایگاه نظامیان 

تروریست آمریکایی در عین االسد آغاز شد و اکنون 
مــا با موج مطالبه مردمی برای تحقق کامل »انتقام 
سخت« تا خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا مواجه 
هستیم. انتقام سختی که لزوماً منحصر در حوزه 

سخت نظامی نخواهد بود...

 جهان   یک هواپیمای مســافری که گفته می شود 
متعلق به شــرکت آریانا افغان اســت ظهر دیروز در 
حالی که از هــرات به طرف دهلی نو در حال پرواز بود، 
در غزنی ســقوط کرد. طالبان افغانســتان اعالم کرد 
هواپیمایی که در غزنی ســقوط کرده، یک هواپیمای 
نظامی متعلق به ارتش آمریکا بوده و ما آن را در زمان 
چاشت ) ظهر(  ساقط کرده ایم. در بیانیه طالبان عنوان 

شده است، این هواپیما حامل افسران بلندپایه آمریکایی  
و عضو ســازمان جاسوســی آمریکا ســیا بوده است. 
مقام های محلی افغانستان هم اعالم کردند نزدیک به 
۱۰۰ جسد در محل سقوط هواپیما پیدا شده است. به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ارتش آمریکا اعالم 
کرده در حال انجام تحقیقات درباره سقوط هواپیما در 

افغانستان است...

جایگاه انتقام سخت در دستگاه دیپلماسی کجاست؟

طرح پیگرد حقوقی جنایت های انگلستان در مجلس فوریتی شد

گامی عملی برای پاسخ به 
دخالت انگلیسی ها در ایران

 آیت اهلل کاظم صدیقی به مناسبت ایام فاطمیه  
در حسینیه امام خمینی)ره(:

  h حضرت زهرا
جلوه توحید است

در چهل و سومین برنامه سه شنبه های فرهنگی
 آستان قدس رضوی انجام می شود

رونمایی از قدیمی ترین نسخه های 
 h خطی درباره حضرت زهرا

دکتر زورق در گفت وگویی مفصل با قدس از نقش ویژه 
وتأثیرگذار حضرت زهرا)س( در تاریخ می گوید

فاطمه  h جداکننده 
اسالم ناب و اسالم آمریکایی

طالبان یک روز تلخ را برای اشغالگران آمریکایی رقم زد

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 5 ............ صفحه 3 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 2

حرم رضوی در عزای فاطمی  
سیاه پوش شد

 آستان   پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا)ع( در سوگ 
شهادت دخت نبی مکرم اسالم)ص( تعویض و صحن و 
سرای رضوی سیاه پوش شد. در آستانه سالروز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س( پرچم گنبد حرم مطهر امام 

رضا)ع( تعویض و صحن و سرای رضوی سیاه پوش شد. 
عالوه بر این، پوش بــاالی ضریح مطهر نیز تعویض و 
به رنگ سیاه درآمد. با پایان گرفتن ایام عزای فاطمی، 

 ............ صفحه 3صبح پنجم جمادی الثانی...
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گفت وگو با  کارگردان فیلم »دیدن این فیلم جرم است«  مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت: پاسخ سردار سالمی به تهدید ترور فرماندهان ایرانی

 :h حضرت فاطمه
اگر به آنچه ما 

دستورت داده ایم 
عمل کنی و از آنچه 

نهی ات کرده ایم، 
خودداری نمایی، تو 

از شیعیان ما هستی، 
وگرنه، نه. 
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این فیلم از قواعد بازی 
تمکین نکرده است

3 درصد تولید ناخالص ملی صرف 
کنترل بیماری های غیرواگیر  می شود

 هیچ یک از فرماندهان آمریکایی
نقطه امنی نخواهند یافت

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
پروژه بیمارستان امداد و 

نجات جنوب مشهد
شرح در صفحه 4
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آگهی مناقصه
سازمان عمران و توسعه حریم                     

حرم حضرت رضا )ع(
شرح در صفحه 8
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» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری «
ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخ�وان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عموم�ی یک مرحله ای خدمات 

پیمانكاری )انجام خدمات پیمانكاری )فعالیتهای اداری و پش�تیبانی( س�ال 1399 در قالب زمان مزدی در س�تاد وامور تابعه( به ش�ماره فراخوان 
2098001446000075 را از طریق سامانه تدارکات الكترونیک دولت برگزار نماید:

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیک 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 98/11/08 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 

عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1398/11/15

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1398/11/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
www.abfakhorasan.ir : دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی -  سایت اینترنتی
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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 الكترونیكی 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 ش�رکت در مزایده را در یک پاکت سربس�ته الک ومهر شده به 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 الكترونیكی، اس�ناد را از طریق س�امانه ستاد)س�امانه تدارکات الكترونیكی 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.

          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 دوم
نوب

آگهـی تجدید مناقصه - نوبت دوم
مناقصه گذار:  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار.

موضوع مناقصه: تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه سبزوار
شرکتهای ذیصالح که تمایل به همكاری دارند میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر، ارائه درخواست شرکت در مناقصه و دریافت 
فرم های ارزیابی و اس�ناد مناقصه ظرف س�ه روز از تاریخ آگهی نوبت دوم به س�ایتهای ذیل الذکر 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 شرکت در 
مناقصه و س�ایر اس�ناد و اوراق مناقصه را به ترتیب در قالب پاک��ت الك و مهر ش�ده: پاکت تضمین شرکت در مناقصه به عنوان پاکت )الف(، پاکت 
حاوی نرخ پیشنهادی و آنالیز قیمت به عنوان پاکت )ج(، پاکت اسناد و اوراق مناقصه در قالب پاکت )ب( و پاکت اسناد ارزیابی کیفی شامل کلیه 
اسناد و  مدارك مندرج در فرم های ارزیابی و فرم راهنمای شرکت در مناقصه در قالب پاکت )اسناد ارزیابی کیفی( در مهلت تعیین شده به منطقه 
تسلیم تحویل نمایند. تاکید می گردد که به پاکاتی 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 شرکت در مناقصه: ضمانت نامه شرکت 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 که بایستی به وس�یله یكی از تضامین معتبر و قانونی تامین گردد. ضمنًا 
در صورت تمایل به واریز وجه نقد به عنوان تضمین ش�رکت در مناقصه، الزم اس�ت که مبلغ فوق االش�اره به حس�اب جام  92000707/46 شناسه 

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

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

کنندگان 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 کنفرانس 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

رمضانعلی قارزی - روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
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شرکت ملی  پخش 
 فرآورده های نفتی ایران

منطقه سبزوار

شهادت دخت رسول اهللa حضرت فاطمه زهرا h را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم



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

روزنامـه صبـح ایـران

محسن رضایی: نظر شورای نگهبان درباره CFT و پالرمو حاکم است  فارس: محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص وضعیت بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، اظهار داشت: زمان بررسی لوایح پالرمو و FATF سپری شده و از نظر آیین نامه وقتی زمان تمام شود، نظر شورای نگهبان درباره لوایح، ُمَحَکم است. دولت و مجلس به دنبال این هستند که مسائل را از 

طریق دیگری پیگیری کنند و  مجوز بررسی مجدد در مجمع را بگیرند، اما از نظر ما فعالً نمی توانیم دیگر بحث را پیگیری کنیم؛ بنابراین از نظر مجمع نظر شورای نگهبان حاکم است.

 سیاست/مینا افرازه   نمایندگان مجلس 
روز گذشته یک فوریت طرحی برای پیگیری 
حقوق ایرانیــان از دولــت انگلیس مربوط 
به زمــان قحطی در کشــورمان را تصویب 
کردند. پس ازآنکه خبر حضور راب مک ایر، 
ســفیر انگلیس در ناآرامی های اخیر تهران 
جنجال ســاز شــد و موج انتقادات به اقدام 
مداخالنه ســفیر انگلیس افزایــش یافت، 
تعدادی از نمایندگان درصدد برآمدند برای 
مقابله و پاســخگویی به اقدامات ضد ایرانی 
انگلیسی ها طرح »پیگیری حقوقی دریافت 

غرامت از انگلیس« را مطرح کنند.
بر اســاس این طــرح، دولت 
مکلف خواهد شد کارگروهی 
را با حضور مســئوالنی چون 
وزرای  امــور خارجــه،  وزیر 
اطالعــات، کشــور، اقتصاد، 
دفاع و دادگســتری، رؤسای 
کمیســیون های امنیت ملی 
و سیاست خارجی، قضایی و 
حقوقی، برنامه وبودجه و چند 
تــن از حقوقدانان برجســته 
کشــور، به منظور جمع آوری اسناد، مدارک 
تکمیلی و برآورد خسارات انسانی و مادی و 

معنوی اتباع ایرانی تشکیل دهد.
ســفیر انگلیس در ماجرای شهادت سردار 
ســلیمانی موضــع ســکوت داشــت و به 
محکومیــت این جنایت نپرداخــت، اما در 

تجمــع اعتراضی مــردم نزدیک دانشــگاه 
امیرکبیر حاضر شد و به تهیه و انتشار کلیپ 
و تصاویر آن اقدام کرد. برپایه مفاد کنوانسیون 
۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک وین، حضور سفرای 
خارجی در تجمعات غیرقانونی هیچ تناسبی 
با مسئولیت های ایشــان به عنوان نماینده 
سیاسی کشــور متبوع خود ندارد و مخالف 
اســت. با این تفاسیر، می توان تبعات حضور 
غیر دیپلماتیک سفیر انگلیس در تجمعات 
اعتراضی را برگ دیگری در اقدامات مداخله 

گرانه انگلیس و همراهی با آمریکا دانست.
این اقدام سفیر در حالی بود که پیش ازاین نیز 
اقدامات انگلیسی ها و همراهی آنان با آمریکا 
در اعمال پروژه فشــار حداکثری به ایران را 

شاهد بودیم.

 سفارت انگلیس جای النه جاسوسی 
آمریکا را گرفته است

بااین حال، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس دربــاره طرح »پیگیــری حقوقی 
دریافــت غرامــت از انگلیــس« و ضرورت 
مقابله بــا اقدامات انگلیســی ها، به قدس 
گفــت: ارائه و اجــرای این طــرح در برابر 
اقداماتی که انگلســتان انجام داده و در پی 
آن خسارت های بســیاری از لحاظ مادی، 
معنوی و قتل عام انسان های بی گناه بر کشور 
واردشده، ضروری است. دخالت انگلیس در 
تنش آفرینی و همراهی با آمریکا برای اعمال 
فشــارها به کشــورمان همین  حاال نیز در 
حال وقوع است، به گونه ای که شاهد بودید 
بوریس جانسون آشکارا از اقدام تروریستی 

ترامپ در شهادت سردار سلیمانی حمایت 
کرد و این موضوع در واقع نشان دهنده رفتار 

مداخله گرایانه انگلیسی هاست.
محمدعلی پورمختــار تصریح کرد: دولت با 
این طرح مکلف خواهد شد تمامی مستندات 
جنایات دولت انگلیس و تحمیل خسارت های 
جبران ناپذیر را جمع آوری کند و با استفاده از 
ظرفیت های حقوق بین الملل و حقوق داخلی 
به طــرح دعوا علیه دولت انگلیس بپردازد و 
حقــوق ملت ایران را از آنــان دریافت کند. 
درواقــع، این طرح حداقل کاری اســت که 
دولــت پس از نهایی شــدن قانون می تواند 
انجام دهد و در برابر دشــمنی های انگلیس 
پاسخگویی عملی داشته باشد. وقتی که قانون 
به تصویب برسد، قطعاً اجرای آن برای تمامی 

دستگاه های مربوط الزام آور خواهد شد.
انگلیســی ها هولوکاســت دروغیــن را راه 
انداختند و از طریــق آن همچنان در حال 
گرفتن خسارت از آلمان، هلند و کشورهای 
همپیمان با آلمان هستند. جنگ جهانی که 
به وقوع پیوســت و در خالل آن انگلیسی ها 
در ایــران قحطی عامدانه ایجــاد کرده و ۹ 
میلیون نفر را به کشتن دادند، هنوز مدارک و 
مستندات آن موجود است. طبیعتاً بر مبنای 
استانداردهای حقوق بین الملل این موضوع 
قابلیت پیگیری، محکومیت و اخذ خسارت را 
دارد. متأسفانه در حال حاضر سفارت انگلیس 

جای النه جاسوسی آمریکا را گرفته است.

طرح پیگرد حقوقی جنایت های انگلستان در مجلس فوریتی شد

گامی عملی برای پاسخ به دخالت انگلیسی ها در ایران

 یکی از اثرات نامطلوبی که گرانی و تورم در رفتار جامعه اسالمی ما به وجود آورده، صله 
رحم را که یک فریضه دینی و الهی است از بین برده و تفرقه بین خانواده ها افتاده است، خدا 

خدا می کنند که کسی نیاید به خانه شان که مبادا به خرج بیفتند! 09350007054
 آقای وزیر نیرو تابستان می گوید برق کم مصرف کنید، زمستان سرد هم می گوید گاز کم 

مصرف کنید، اگر گاز ندارید چطور می خواهید به هند گاز بدهید. 09150000678
 در خبرها آمده بود که ترامپ مخالفان و منتقدانش را کودن و احمق و خواب آلود و لّکه 
ننگ خوانده است! چرا راه دور می روید! و چرا کور خود و بینای دیگران شده اید؟ به کارنامه 
ریاست جمهوری همین آقای روحانی نگاه کنید! مگر همین القاب و بی ادبانه تر از این ها را 

ایشان به مخالفان و منتقدانش نمی گفت؟ 09150002088
 رتبه بندی حق مســلم فرهنگیان بازنشسته ۹8/7/۱ است، حق ما را ضایع کرده اند ما از 

تالش برای رسیدن به حقمان دست برنمی داریم. 09150009202   وزارت امــور خارجــه جمهوری اســالمی 
ایــران در بیانیه ای اعالم کــرد: ضمن قدردانی 
از حساســیت های عالقه مندان بــه آرمان های 
انقالب و بهره بردن از نقدهای کارشناسی انجام 
شــده، وظیفه خود می داند یک بار دیگر نسبت 
به اســتفاده جناحی از موضوعات ملی هشدار 
دهد. ایجاد دوقطبی »مذاکره - عدم مذاکره« در 
شرایط فعلی سیاست خارجی و فضای انتخاباتی 
داخلــی، اثرات مخرب بر منافع ملی کشــور و 
اعتماد عمومی جامعه خواهد داشت. پیش از این 
جمعی از دانشجویان، طالب و مردم عصر دیروز 
در اعتراض به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف 
درباره امکان مذاکره با آمریکا مقابل ساختمان 

وزارت خارجه تجمع کردند.
   جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور 
گفت: ۱7۴ حوزه با یــک نماینده، ۲۱ حوزه 
با دو نماینده، هشــت حوزه با ســه نماینده، 
یــک حوزه با چهار نماینــده، دو حوزه با پنج 
نماینده، یک حــوزه با ۶ نماینده و یک حوزه 
با ۳۰ نماینده داریــم، در مجموع ۲۰8 حوزه 
انتخابیه داریم که پنج حوزه اقلیت ها هم جزو 

این حوزه هاست.
   در پی انتشار خبر بازداشت عباس تبریزیان در 
فضای مجازی، دادستانی ویژه روحانیت اعالم کرد 
مطلب منتشر شده از اساس کذب است و حسب 
اطالع واصله، مشــارالیه در خارج از کشور )شهر 
نجف اشــرف( ساکن اســت. در روزهای گذشته 
تصویری از عباس تبریزیان چهره جنجالی طب 
سنتی منتشر شد که وی در حال سوزاندن کتاب 

اصول طب داخلی هاریسون است.
   وانگ یی، وزیرخارجه چین در پاسخ به توییت 
اخیر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان 
که به مناسبت سال نو چینی منتشر شده بود، در 
پیامی شفاهی گفت: آماده ایم در راستای مشارکت 
جامع راهبردی دو کشور، همکاری های دوستانه با 

ایران را در همه زمینه ها تقویت نماییم.
   رئیس ســازمان اطالعات سپاه گفت: اگر از 
مســیر اصلی انقالب اســالمی خارج شویم و با 
دشمن ســازش کنیم، قطعاً محکوم به شکست 

خواهیم بود.
   وزیر کشــور با بیان اینکــه در دولت تدبیر و 
امید سعی کرده ایم قانون انتخابات را اجرا کنیم نه 
تفاسیر شخصی، حزبی و جناحی از قانون، گفت: 
تالش ما بر برگزاری انتخابات آزاد و در فضایی امن، 

سالم و با مشارکت باالست.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

نمایندگان مجلس 
یک فوریت طرحی 
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حقوق ایرانیان از 
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تصویب کردند
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چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیمانی

 چله حاج قاسم)20(

 علیرضا فقیهی راد

جایگاه انتقام سخت در دستگاه دیپلماسی کجاست؟
پس از جنایت بزدالنه آمریکا با دســتور ترامپ در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی، فرمانده ســپاه قدس تمامی مقامات جمهوری اسالمی از »انتقام سخت« 
سخن گفتند. انتقام سختی که با سیلی موشکی مقتدرانه سپاه به پایگاه نظامیان تروریست 
آمریکایی در عین االسد آغاز شد و اکنون ما با موج مطالبه مردمی برای تحقق کامل »انتقام 

سخت« تا خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا مواجه هستیم.
انتقام ســختی که لزوماً منحصر در حوزه سخت نظامی نخواهد بود و باید در بقیه 
حوزه ها اعم از اقتصادی، رســانه ای و دیپلماتیک این انتقام سخت معنای خود را 
بیابد و در عمل نیز محقق شود؛ بنابراین تمامی دستگاه های مسئول در جمهوری 
اســالمی در حوزه های مختلف باید نقش خود را در تحقق به معنای واقعی انتقام 

سخت ایفا کنند.
یکی از مهم ترین و اساسی ترین حوزه هایی که باید نقش خود را در انتقام سخت ایفا کند، 

دستگاه سیاست خارجی کشور و وزارت امور خارجه است. 
دستگاه دیپلماسی کشور و جناب ظریف باید از تجربه ناکام این سال ها در اعتماد به غرب 
درس بگیرند و در این شرایط که رسماً در برابر آمریکا در شرایط جنگی قرار داریم، ایشان و 
وزارت خارجه نیز آرایش جنگی بگیرند و سهم خود را در انتقام سخت از آمریکای جنایتکار 
ایفا کنند. دستگاه دیپلماسی کشور اقدامات متعددی را می تواند در برابر آمریکا انجام دهد 

که برای نمونه بعضی از موارد پیشنهادی را ذکر می کنیم:
۱. شناسایی و معرفی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که دستور ترور شهید سلیمانی را 

داده به عنوان تروریست و طرح شکایت حقوقی و قضایی در دادگاه های بین المللی
۲. ایجاد باشگاه تحریمی ها که متشکل از کشورهای تحریم شده توسط آمریکاست یکی 
از اقدامات مهم و روی زمین مانده است که تأثیرات مهمی در فضای تقابلی ایران و آمریکا 
خواهد داشت. امروز بیش از ۲۵ کشور و جمعیتی افزون بر ۳ میلیارد نفر تحت تحریم های 
ظالمانه آمریکا هستند که ایران می تواند به عنوان محور این کشورها و ایجاد یک اجتماع 
بین المللی هم به تحریم متقابل آمریکا و محصوالت آمریکایی توسط این بازار گسترده ۳ 
میلیاردی اقدام کند و هم به عنوان یک قطب جدید در نظام بین الملل در برابر سیاست های 
زورگویانه آمریکا بایســتد و درنهایت با تعامالت اقتصادی درون این باشــگاه ، مسائل و 

مشکالت اقتصادی خود ناشی از تحریم ها را نیز حل وفصل کند.
 NPT، ،۳. خاتمه دادن و عدم پیوستن به تمامی توافقات و رژیم های بین المللی چون برجام
FATF، CTBT، پیمان پاریس،WTO، سند ۲۰۳۰ و... که زمینه نفوذ و تسلط آمریکا 
را فراهم می کنند و بعضاً در نقش جاسوس خانه های آمریکا هستند را به سرعت اعالم کند.

۴. پیگیری دیپلماتیک از احضار سفیر تا کاهش روابط و فشار سیاسی به کشورهایی که 
میزبان پایگاه های نظامیان تروریســت آمریکایی در منطقه غرب آسیا هستند و حاضر به 

اخراج نیروهای نظامی آمریکایی نمی شوند.
۵. بهره گیری از دیپلماسی عمومی و استفاده از تریبون های بین المللی و ظرفیت هایی چون 

جنبش عدم تعهد علیه آمریکا به عنوان تروریسم دولتی و...
وزارت امور خارجه باید از موضع انفعال خارج شــود و در برابر آمریکا بر اساس اختیارات و 
حوزه عمل خود آرایش جنگی بگیرد و سهم خود را از انتقام سخت خون شهید حاج قاسم 
سلیمانی از آمریکا ایفا کند. وگرنه اظهارات رسانه ای و عرض ارادت ها که صرفاً مصرف داخلی 

دارند، ارزش خاصی نخواهند داشت.

دولت
فشار روحانی به شورای نگهبان

کاری نکنیم که صف ها خلوت باشد 
بگذاریم همه پای صندوق بیایند

خبرآنالین: رئیس جمهور با بیان اینکه 
با صندوق رأی قهر نکنیم، گفت: کاری 
نکنیم که صف ها خلوت باشد؛ بگذاریم 
همه پای صندوق بیایند. من خودم به 
عنوان رئیس جمهوری اقداماتی را انجام 

داده ام و نامه های الزم را نوشته ام و مصلحت ندیدم این نامه ها 
را منتشر کنم؛ همه ما باید تالش کنیم تا انتخاباتی رقابتی 

ایجاد کنیم. 

دفاعی امنیتی
پاسخ سردار سالمی به تهدید ترور فرماندهان ایرانی

 هیچ یک از فرماندهان آمریکایی
نقطه امنی نخواهند یافت

صداوســیما:  فرمانده کل ســپاه با 
اشــاره به تهدیــد فرماندهان ســپاه از 
سوی تروریســت های آمریکایی  گفت: 
آن هایی کــه فرماندهان مــا را به ترور 
تهدید کرده اند، اگر زنده بمانند، قطعاً از 

این گفته خودشان پشیمان خواهند شد. هم آمریکایی ها، هم 
صهیونیست ها و هم دیگران بدانند که اگر فرماندهان ما را تهدید 

کنند، هیچ یک از فرماندهانشان نقطه امنی نخواهند یافت.

قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه: 

قاتالن قاسم سلیمانی را مالقات می کنیم 
نه برای مذاکره بلکه برای محاکمه

ایرنا: آیت اهلل رئیســی، در جلســه 
شــورای عالی قــوه قضائیــه  گفت: 
دیــر یــا زود با قاتالن حاج قاســم 
نه  اما  می کنیم،  مالقات  ســلیمانی 
برای مذاکره، بلکــه کار را از طریق 

مجامع بین المللی دنبال می کنیم و با قاتالن این ســردار 
شهید برای محاکمه، مجازات و کیفر این جنایت هولناک 

مالقات خواهیم کرد.

مزایده عمومی 98/1 
فروش اثاثیه مستعمل و اسقاطی

و  مستعمل  اثاثیه  از  تعدادی  دارد  نظر  در  شرق  منطقه  امالک  دفتر 
اسقاطی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت 

نقدی بفروش برساند .
متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از اثاثیه مذکورو کسب اطالعات 
بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و 
اسناد مزایده از تاریخ 1398/10/09  لغایت 1398/11/18 همه روزه 
به       شرق  منطقه  امالک  دفتر  به   15 الی   8 ساعت  از  تعطیل  ایام  بجز 

آدرس ذیل مراجعه و مدارک و فرمهای مربوطه را اخذ نمایند .
مالحظات : 

1- متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 
وجه  در  بانکی  چک  طی  را  خود  نظر  مورد  مزایده  پایه  قیمت   %20
مجتمع اقتصادی کمیته امداد تهیه و تحویل اداره فروش امالک منطقه 

نموده و رسید دریافت نمایند .
2-  متقاضیان می بایست رسید سپرده مأخوذه )زرد رنگ( رابه همراه 
در  شرکت  شرایط  شده  امضا  فرم  و  قیمت  پیشنهاد  شده   تکمیل  فرم 
درج  از  پس  و  گذاشته  پیشنهادات  مخصوص  پاکت  داخل  را  مزایده 
صندوق  داخل  پاکت  آن  روی  بر  متقاضی  خانوادگی  نام  و  نام  فقط 

پیشنهادات انداخته شود .
3- فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین 

تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .
4- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار 
دفتر  طریق  از  که  مزایده  در  شرکت  های  فرم  مفاد  رعایت  و  ساقط 

فروش ارائه می گردد الزامی است . 
شرایط  فرم  ذیل  بایست  می  حقوقی  شخصیت  دارای  متقاضیان   -5

شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .
6- حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد 
است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی 

از طرف آنان نخواهد بود .
مندرج در  اطالعات  به  متقاضیان محترم  توصیه می شود  7- مذکورًا 
مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در  آگهی توجه و ضمن رعایت 

مزایده از اثاثیه مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند .
8- در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف 

مدت 10 روز کاری عودت داده خواهد شد .
9- اثاثیه مستعمل و اسقاطی پس از دریافت کل ثمن معامله به اضافه 9 

درصد مالیات برارزش افزوده به خریدار تحویل می گردد .
دفتر فروش امالک منطقه شرق به نشانی : استان خراسان رضوی – مشهد 

– خیابان چمران 11 – پالک 12    تلفن :  5 -05138525663 

و   14 ساعت   ،  1398/11/19 مورخ  شنبه  روز  پاکات  بازگشایی  زمان 
محل برگزاری مزایده به نشانی : مشهد – خیابان چمران 11 – پالک 12 

می باشد .

توضیحاتتعدادوضعیتشرح و مشخصات کاالردیف

30عددمستعملمبلمان تختخواب شو 1
هر مبل حدود 20 کیلو آهن آالت 

دارد

2
تلویزیون 21اینچ قدیمی 

 15عددمستعملسامسونگ 
 6عددمستعملیخچال هتلی وست پوینت3
 10عددمستعملمیز اتو ایستاده قدیمی4
 10عددمستعملفرش 3*2 )ساخت چین(5
  8عددمستعملدرختچه آناناس گلدانی مصنوعی6
 50عددمستعملصندلی چوبی کف گرد7
 1عددمستعملفرش کناره 7*1 نازک کرم8
 1عددمستعملفرش کناره 7*1 سبز رنگ نازک9

اسقاطضایعات فلزی)لوله آب گالوانیزه(10
حدود 

 2000کیلو

مستعملضایعات چدنی11
حدود 

 1000کیلو

/ع
98
13
83
5

آب نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم. 
))آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای((

 شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی 
عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

مدت موضوع
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
فرآیند ارجاع کار 

به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

اجرای عملیات برون سپاری راهبری و کنترل فرآیند و تصفیه 
و  برداری  بهره  و  نگهداری   ، مراقبت   ، شرب  کیفیت  با  آب 
تعمیرات کلیه تجهیزات و تأسیسات برقی و ابزار دقیق ، مکانیکی 
مخزن  و  مشهد  دو  و  یک  شماره  آب  خانه  تصفیه  ساختمانی   ،

تعادلی ارداک و تأسیسات وابسته 

 24
ماه

44/007/694/3481/485/000/000

گواهی نامه صالحیت         
بهره برداری تصفیه 

خانه های آب پایه 4 از 
شرکت مهندسی آب و 

فاضالب کشور

جاری  حساب  به  نقدی  واریز   .1
بانکی    100050005 شماره 

پاسارگاد شعبه آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4 . چک تضمین شده بانکی

1- کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد     2-محل تأمین اعتبار : از محل طرحهای غیر عمرانی     3-تاریخ دریافت اسناد مناقصه  : از تاریخ 1398/11/7 لغایت 
1398/11/13     4-تاریخ تحویل پاکات مناقصه تکمیل شده : ساعت 15:20 مورخ 1398/11/26

5- محل تسلیم پاکات مناقصه : مشهد،خیابان فلسطین،فلسطین 26،دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد . 
6- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 

7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
81
38
05



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

 حرم رضوی در عزای فاطمی سیاه پوش شد  قدس: پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا)ع( در سوگ شهادت دخت نبی مکرم اسالم)ص( تعویض و صحن و سرای رضوی سیاه پوش شد. در آستانه سالروز 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا)ع( تعویض و صحن و سرای رضوی سیاه پوش شد. عالوه بر این، پوش باالی ضریح مطهر نیز تعویض و به رنگ سیاه درآمد. با پایان گرفتن ایام عزای 

فاطمی، صبح پنجم جمادی الثانی)جمعه( پرچم سیاه گنبد حرم مطهر حضرت رضا)ع( و پوش ضریح منور آن حضرت تعویض شده و به رنگ سبز درخواهد آمد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در چهل و سومین برنامه سه شنبه های فرهنگی

 آستان قدس رضوی انجام می شود
 رونمایی از قدیمی ترین نسخه های خطی 

h درباره حضرت زهرا
حســین مروج: دبیر رونمایی از آثار 
نفیس ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: 
چهل و ســومین برنامه »سه شنبه های 
فرهنگی آستان قدس رضوی«؛ رونمایی 
آثار فرهنگی و نفایس گنجینه رضوی، 
امروز سه شنبه 8  بهمن ماه، ساعت 9 

صبح در موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( برگزار می شود. 
مهدی قیصری نیک افزود: در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، 
چهل و سومین برنامه سه شنبه های فرهنگی با رونمایی و معرفی »قدیمی ترین 
نسخه های خطی با موضوع حضرت فاطمه زهرا)ع( موجود در گنجینه رضوی« 
برگزار می شود. معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی سازمان کتابخانه ها، موزه ها 
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: در گنجینه رضوی بیش از 2هزار و 700 
نســخه خطی با موضوع تاریخ وجود دارد که 150 نســخه آن در شرح احوال و 

فضائل ائمه معصومین)ع( است.
قیصری نیک در توضیح این نسخ افزود: یکی از نسخه های بسیار نفیس موجود در 
گنجینه رضوی که در چهل و سومین برنامه »سه شنبه های فرهنگی آستان قدس 
رضوی« رونمایی خواهد شــد،  کتاب کشف الغمه فی معرفه االئمه، تألیف علی 
بن عیسی اربلی )692 قمری( است. این کتاب تاریخ زندگانی پیامبر اکرم)ص(، 
حضرت زهرا)ع( و ائمه معصومین)ع( است. این نسخه به خط نسخ، توسط محمد 

بن محمد حلّی صّفار در سال  709 قمری کتابت شده است. 
دومین نســخه خطی که رونمایی خواهد شــد، نسخه نفیس ذخائر العقبی فی 
مناقــب ذوی القربی؛ تألیف احمد بن عبداهلل طبری )694 قمری( مشــتمل بر 
فضائل و مناقب خاندان پیامبر)ص( است. این نسخه به خط نسخ و توسط محمود 
بن محمد معروف به نجیب ایجی در سال 809 قمری کتابت و توسط ابن خاتون 

عاملی در 1067 قمری وقف گنجینه رضوی شده است.
ســومین نسخه نفیس موجود در گنجینه رضوی کتاب ریاض االبرار فی مناقب 
االئمه االطهار، تألیف نعمت اهلل بن عبداهلل جزایری )1112ق( مشتمل بر فضائل 
چهارده معصوم)ع( است. این نسخه به خط نسخ توسط حاجی محمد قاری در 

قرن 12ق کتابت شده است.  

سومین دوره مسابقه کتاب خوانی»ریحانه« این روزها در حال برگزاری است
کتاب خوانی در ایام فاطمیه 

قدس: مدیرعامل به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( گفت: به مناسبت ایام 
فاطمیه و شهادت حضرت زهرا)س( برای سومین سال و پس از تجربه برگزاری 
مســابقه کتاب خوانی »ریحانه1« و »ریحانه2« در ایام عزای فاطمی، مســابقه 
کتاب خوانی »ریحانه3« ذیل بســته برنامه های ریحانه آســتان قدس رضوی از 

ابتدای بهمن ماه سال جاری آغاز شده است. 
حســین ســعیدی در این زمینه اظهار کرد: مســابقه کتاب خوانی »ریحانه« 
برای سومین ســال و پس از تجربه برگزاری مسابقه کتاب خوانی »ریحانه1« و 
»ریحانه2« در ایام فاطمیه سال های 95 و 96 اینک در ایام فاطمیه سال 98 ذیل 

بسته برنامه های ریحانه آستان قدس رضوی برگزار می شود.
وی با اشاره به منبع مطالعاتی این مسابقه کتاب خوانی تصریح کرد: در این دوره 
کتاب پیراهن دوستی »هشت قصه از زندگی حضرت زهرا)س(« از تازه ترین آثار 
حوزه ادبیات دینی به نشر به عنوان منبع اصلی مسابقه در نظر گرفته شده است، 
از همین منظر مسابقه کتاب خوانی »ریحانه« در فاصله زمانی شهادت تا والدت 

حضرت زهرا)س( توسط انتشارات به نشر برگزار می شود.
به گفته مدیرعامل به نشر مخاطبان می توانند سؤاالت مسابقه به همراه راهنمای 

ارسال پاسخ را از سایت www.behnashr.razavi.ir دریافت نمایند.

غذای حالل  بهاردوست    قدس/تکتم 
در جهان امروز بازار فراوان و جاذبه بسیار دارد 
و افرادی که به دنبال سالمت غذا هستند 
مشتری غذای حالل به عنوان سالم ترین غذا 
هستند و به همین سبب گردشگری حالل به 
عنوان برند ویژه و نوین در عرصه جهانی مورد 
توجه همه کشورها قرار دارد. در این راستا 
کشور مالزی به عنوان مبتکر طراحی و اعطای 
غذای  بازار  در  را  خود  جایگاه  نشان حالل 
حالل جهان تثبیت کرده است اما دولتمردان 
کشورهایی نظیر ترکیه، امارات و حتی چین 
کرده  پیدا  ورود  حالل  برند  اعطای  در  نیز 
می دانند. ذی حق  زمینه  این  در  را  خود  و 

سهم یک درصدی جمهوری اسالمی ایران 
از تجارت 4هزار میلیارد دالری غذای حالل 
در دنیا، با وجود انطباق 98 درصدی غذاهای 
حالل،  استانداردهای  با  کشور  شده  تولید 
غایب  ایران  که  است  حقیقت  این  گویای 
جهانی  سودآور  بازار  در  تجارت  این  بزرگ 
است. در این خصوص با دکتر حسین زمانی، 
مدیرعامل مؤسسه کیفیت رضوی گفت وگو 

کرده ایم که می خوانید:

 محصوالت غذایی طیب چه ویژگی های 
دارد؟

غذایی که هم حالل باشد و هم سالم و هم 
برای مصرف کننده بیشترین تأثیر غذایی را 
داشته باشد، غذای طیب می گوییم. در اینجا 
عالوه بر حالل و سالم بودن که استانداردهای 
شناخته شــده دارند روی بیشترین تأثیر بر 
مصرف کننده تأکید شده که در این ارتباط 
الزم اســت تولیدکننده در قالب راهنمای 
مصرف دستورعمل های اســتفاده بهینه را 
تدوین و عرضه کنــد و مصرف کننده نیز با 
شناختی که نسبت به نیازهای غذایی خود 
دارد باید آن ها را رعایت کند. اگر این شرایط 
رعایت شود مصرف غذا بیشترین سهم را در 

تندرستی افراد جامعه ایفا خواهد کرد.

 چه تفاوتی بین غذای طیب و حالل هست؟
نشــان حالل حداقل معیارهای برگرفته از 
اســالم را مطرح می کند که در مواد غذایی 

بایــد رعایت شــود مانند حرمــت خوردن 
گوشــت خوک، مردار و یا خوردن شــراب 
و سایر مست کننده ها یا شــرایطی را برای 
فرآوری مطرح کرده اســت مانند رو به قبله 
بودن، مســلمان بودن ذبح کننــده و... . در 
نشان طیب این ها را به عنوان معیارهای الزم 
ولی حداقلی در نظر گرفته ایم. در واقع نشان 
طیب، اســتانداردهای مضاعفی به نســبت 

نشان حالل دارد. 
طبیعتاً با توجه به اینکه بر اســاس قوانین 
جمهوری اســالمی رعایــت الزامات حالل 
در چرخه غذایی الزامی اســت و همچنین 
نهادهای بهداشتی نیز بر وضعیت بهداشتی و 
سالمتی مراکز عرضه خدمات غذایی نظارت 
دارند رعایت الزامات سالمتی و حلیت صورت 
می گیرد. مگر موارد استثنایی که گاهی در 
رســانه ها هم منعکس می شــود. ولی برای 
نشــان طیب ما هنوز فرایند استقرار نشان 
طیب را روی رستوران ها شروع نکرده ایم که 

البته به زودی این فرایند آغاز خواهد شد.

تاکنون چه کارهایی برای برندسازی 
و معرفی بیشتر غذای طیب انجام شده 

است؟
انجــام تحقیق در زمینه تدوین اســتاندارد 
طیب در حــدود 15 موضوع بــا همکاری 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، ایجاد مؤسسه 
کیفیت رضوی در آســتان قدس رضوی به 

عنوان متولی نشــان طیب و اشاعه دهنده 
آن در سطح ملی و بین المللی و هماهنگی 
با نهادهای قانونی ملی برای کسب مجوزهای 
الزم بــرای فعالیت در این حــوزه از جمله 

اقدامات انجام شده در این زمینه است.
ما در مؤسسه کیفیت رضوی در این زمینه 
یک سلسله برنامه هایی را طراحی کرده ایم 
که در حال اجراست و به مرور رسانه ای هم 
خواهد شد. یکی از آن ها جشنواره محصوالت 
و کسب و کارهای طیب است که هدف آن 
شناسایی، شبکه ســازی، استانداردسازی و 
الگوســازی از تولیدکنندگان محصوالت و 
خدمات طیب اســت و بــه تدریج منجر به 
شکل گیری زیست بوم طیب خواهد شد. در 
کار جشنواره فرایندهای دیگری هم در جریان 
اســت که به مرور اطالع رسانی خواهد شد.

در رویکرد جدید ســازمان اقتصادی رضوی 
که از دو سال پیش شروع شده، بخش قابل 
توجهی از ظرفیت سازمان اقتصادی در این 
مسیر قرار گرفته و هر کدام از آن ها نقشی در 

این راستا ایفا خواهند کرد.
برای مثال به تازگی پروژه ایجاد زنجیره نمونه 
نان طیب در هلدینگ کشــاورزی و صنایع 
غذایی راه اندازی شــده که از بذر تا تولید و 

عرضه نان در آن پیش بینی شده است.
یکی دیگر از شــرکت های جدید ســازمان 
اقتصادی رضوی شرکت کسب و کار رضوی 
اســت که از طریق سامانه پیشه یک داالن 

کسب و کار مجموعه خدمات مورد نیاز برای 
توسعه کسب و کارها را در اختیار آن ها قرار 
می دهد یا شــرکت شــبکه بازار رضوی که 
هدف اصلی آن تأمین نیازهای خانواده ها در 
زمینه محصوالت و خدمات متناسب با سبک 

زندگی اسالمی است.

 آیا برنامه ای بــرای معرفی و صادر 
کردن این برند غذایی به کشــورهای 

دیگر دارید؟
رضــوی  کیفیــت  مؤسســه  مأموریــت 
تجاری سازی نشــان طیب در فضای ملی و 

ان شاءاهلل  اســت،  بین المللی 
اولیــه  طراحــی  از  پــس 
اجرایی  مدل هــای  فرایندها، 
نمونه،  زنجیره هــای  ایجاد  و 
در  تجاری سازی  فعالیت های 
و  منطقه  کشــورهای  سطح 
شد  خواهد  انجام  بین الملل 
البته در این زمینه یکسری 
امکان سنجی هایی هم انجام 
شده که حاکی از موافقت و 
همراهی کلی بازار بین المللی 

با نشان طیب است. 
در حــال حاضــر پایلــوت 
محصوالت طیب در تعدادی 
از محصــوالت تولیــدی در 
حال اجراســت که به زودی 
به همراه تبلیغات مناســب 
معرفی خواهد شد.ما تا پایان 
تجاری سازی   1399 ســال 

نشان طیب را با همکاری مشترک معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و آستان 
قدس رضوی در ســطح ملی انجام خواهیم 
داد و از سال 1400 روی تجاری سازی آن در 

سطح بین المللی متمرکز خواهیم شد.
پروژه تجاری ســازی نشان طیب به عنوان 
یکــی از طرح هــای کالن ملی به تصویب 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
رسیده اســت که این همکاری راهبردی 
ســرعت تحقق ایــن موضــوع را افزایش 

خواهد داد.

نشان حالل حداقل 
معیارهای برگرفته 
از اسالم را مطرح 
می کند. در نشان 
طیب این ها را به 
عنوان معیارهای 

الزم ولی حداقلی 
در نظر گرفته ایم

بــــــــرش

مدیرعامل مؤسسه کیفیت رضوی در گفت وگو با قدس تشریح کرد 

محصوالت طیب، سال ۱۴۰۰ در بازارهای جهانی

هی
دال

عب
ی 

 عل
س:

عک

 روزی هزار سامانه مختلف برای مشارکت 
مردم در امور خیریه تبلیغ می شــود؛ چرا 
آســتان قدس برای مشارکت مردم در امور 

مختلف حرم مطهر، کاری نمی کند؟
09150000166

 با ســالم. لطفاً در بحث حجاب و امر به 
معروف در ورودی های حرم مطهر بیشــتر 
سعی شــود چون حس و حال زیارت دیگر 

زائران را از بین می برد.
09120006473

 سالم. پیشنهاد می کنم امانتداری های دور 
حرم مطهر را با رنگ یا روشنایی مخصوص و 
یکدستی مشخص کنند تا زائران از فاصله دور 
آنجا را تشخیص داده و راحت تر به آنجا بروند.

09150009448

 صف های نماز جماعت داخل صحن ها 
و رواق های حرم مطهر باید نظم و انضباط 
بیشتری داشــته باشــند، لطفاً مأموران و 
خادمان حرم امام رضا)ع( نظم بیشتری را 

برقرار کنند.
09130004894

 با سالم و خسته نباشید. در ورودی های 
حرم مطهر، به زائران بدون چادر صرفاً با ارائه 
کارت ملی چادر می دهند. پیشنهاد می کنم، 
راه های دیگری هم پیش بینی کنند. بعضی 

از زائران، کارت ملی همراه شان نیست. 
09150005264

 لطفاً فکری به حال صف شــلوغ سلف 
سرویس کتابخانه مرکزی به علت مراجعه 
زائران بکنید. متأسفانه وقت زیادی از افراد 

حاضر در کتابخانه تلف می شود.  
09300008107

به ما پیامک بزنید 
3۰۰۰737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

خـــبر

 سه شنبه 8 بهمن  1398 2 جمادی الثانی 1441 28 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9172 

برگ س��بز خ��ودروی ام وی ام مدل 1391 رنگ س��فید 
ای��ران 12 ش��ماره  انتظام��ی 578 م51  ب��ه ش��ماره 
شاس��ی ش��ماره  و   MVM484FAFA011002 موت��ور 

 NATGBAXK6A1011223 به مالکیت لیال رحمانی اله 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب��رگ س��بز و کارت خ��ودرو س��واری پرای��د جی ال 
ایکس آی مدل 85 به رنگ سفید روغنی به شماره 
ش��هربانی 179 س 17 ای��ران 12 و ش��ماره موت��ور 
 S1412285955628 شاس��ی  ش��ماره  و   1647287
به ن��ام رجب علی فدوی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط  میباشد . /ع
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81
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دانشگاه بین المللی 
امام رضا )ع(

در نظ��ر دارد از طری��ق 
ب��ه  نس��بت  عموم��ی  مناقص��ه 
واگذاری مراحل حفظ و نگهداری 
فضای س��بز  خود اقدام نماید.  
از متقاضی��ان دعوت می ش��ود 
جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه 
به سایت دانش��گاه به آدرس: 
 )www . imamreza .ac . i r (

مراجعه نمایند.

ع 9
81
38
03

»آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران
جهت برگزاری مناقصه عمومی- دو مرحله ای«

ش�رکت برق منطقه ای فارس )به عنوان دس��تگاه مناقصه گذار( در نظر دارد به اس��تناد آیین نامه اجرایی بند 
»ج« م��اده 12 قان��ون برگزاری مناقصات، ارزیابی کیفی مناقصه »خرید س��یم هادی پرظرفیت الرک خ��ط 66 کیلوولت براجان 230 
به برازجان 2 و برازجان 230 به برازجان 1« به ش��ماره 2098001046000111 )ش��ماره مرجع 85-98( را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و ارسال پاسخ به استعالم تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. لذا مناقصه گران 
صالحیت دار در زمینه موضوع ارزیابی می توانند جهت اخذ اس��ناد ارزیابی کیفی به ترتیب اطالعات زمانی ذکر ش��ده در ذیل به 
س��امانه س��تاد مراجعه و اس��ناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، همراه با اسناد و مدارک خواسته شده در سامانه بارگذاری 
نمایند. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه، مراحل ثبت نام در س��امانه و دریافت گواهی امضای 
الکترونیک��ی جهت ش��رکت در ارزیابی کیفی را محقق س��ازند. به مدارک واصله خارج از س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت و 

همچنین مدارک فاقد امضا، مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
اطالعات زمانی به شرح ذیل می باشد:

1- تاریخ اولین انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه: از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/11/9
2- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/11/14

3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه: تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/11/29
4- نام و نش��انی مش��اور: ش��رکت مهندس��ی قدس نیرو به آدرس تهران- خیابان اس��تاد مطهری- بعد از چهارراه س��هروردی 

پالک 82- معاونت مهندسی شبکه های انتقال و توزیع- گروه خطوط انتقال نیرو
ای��ن آگه��ی ب��ه منظور ارزیاب��ی کیفی مناقصه گران انتش��ار یافت��ه و پس از کس��ب حداقل امتی��از الزم در فراین��د ارزیابی، از 

مناقصه گران واجد شرایط جهت مراحل بعدی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه دعوت به عمل خواهد آمد.
س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مندرج است و هم چنین مناقصه گران می توانند جهت دریافت 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32142714- 071 آقای اسکروچی تماس حاصل نمایند.
اطالع��ات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراح��ل عضویت در س��امانه: تلفن مرکز راهبری و پش��تیبانی س��امانه 41934- 021 

م.الف 13688/شناسه آگهی 748984

و تلفن دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768- 021 می باشد.                                                  
شرکت برق منطقه ای فارس
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آگهی تغییرات شرکت داروسازی بهتاش برتر 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
63703 و شناسه ملی 14007382051    

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات   1398,09,07
: - مح��ل ش��رکت ب��ه آدرس اس��تان خراس��ان 
رض��وی ، شهرس��تان مش��هد ، بخ��ش مرک��زی ، 
ش��هر مش��هد، محل��ه ,فرامرزعباس��ی ، خیاب��ان 
بل��وار   ،  ]75 شهیدفرامرزعباس��ی44]آزادی 
ش��هید فرام��رز عباسی]فردوس��ی21[ ، پالک 0 ، 
ب��رج نور ، طبقه شش��م کدپس��تی 9197949710 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )749640(
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه 

شرکت نیسان شرق )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 340  

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
به عمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
م��ورخ 98/11/21 ب��ه آدرس ته��ران- خیاب��ان 
گاندی- کوچ��ه پالیزوانی –پالک 21 در س��اعت 

9صبح برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه

1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- بررس��ی و تصویب صورته��ای مالی دوره 
منته��ی ب��ه 1398/09/30و بررس��ی بودجه 

پیشنهادی سال99
3- بررس��ی و تصوی��ب صورته��ای معامالت 
موضوع م��اده 129 قانون تجارت ب��رای دوره 

منتهی به 1398/09/30
4- انتخاب بازرسین اصل و علی البدل

درج                     جه��ت  محل��ی  روزنام��ه  انتخ��اب   -5
آگهی های شرکت

6- س��ایرمواردی که در اختیار مجمع عمومی 
سالیانه باشد.

س هیئت مدیره شرکت نیسان شرق 
98
13
81
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آگهی دعوت شرکت کانی پودر آذرین مش�هد 
) سهامی خاص – شماره ثبت 2705(

    بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم 
ش��رکت کان��ی پ��ودر آذرین مش��هد ) س��هامی 
خ��اص – ش��ماره ثب��ت 2705( ب��ه شناس��ه ملی 
10380182851 دع��وت م��ی ش��ود تا در جلس��ه 
مجم��ع عادی به طور ف��وق العاده که در روز پنج 
ش��نبه  م��ورخ 98/11/24 س��اعت 10  ، در مح��ل 
ش��رکت واقع در مشهد - جاده سنتو - باالتر از 
س��ه راه فردوس��ی - کوی صنعت - قطعه سوم 
به کد پستی 9357174353  برگزار میگردد ،  

اصالتا و یا وکالتا حضور بهم رسانند .
دس��تور جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی به طور 

ف��وق الع��اده:
1. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل شرکت

2. تعیی��ن روزنام��ه کثی��ر االنتش��ار جهت درج 
آگهی های شرکت

3. انتخاب اعضای هیئت مدیره 
4. س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی بطورفوق العاده باشد .
هیئت مدیره
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آگهی تغییرات شرکت داروسازی آباد اکسیر 
شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

63460 و شناسه ملی 14007318319    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1398,08,21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - محل 
شرکت در واحد ثبتی مش��هد به آدرس استان 
خراس��ان رض��وی ، شهرس��تان مش��هد ، بخ��ش 
مرکزی ، ش��هر مش��هد، محله ,فرامرزعباس��ی ، 
 ، خیاب��ان شهیدفرامرزعباس��ی44]آزادی 75[ 
بلوار ش��هید فرامرز عباسی]فردوسی21[ ، پالک 
0 ، برج نور ، طبقه ششم کدپستی 9197949710 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )749643(
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  125cdi س��ند و برگ س��بز موتور س��یکلت توس ن��و
مدل 1395 رنگ آبی به ش��ماره انتظامی 776 - 19182  
ش��ماره موت��ور 0125N3N019712 و ش��ماره شاس��ی 
N3N***125T9583152 به مالکیت امیر فحول مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای ) نوبت دوم(
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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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

هشدار رهبر انقالب نسبت به تقی زاده های جدید  اندیشه: رهبر انقالب عید امسال در حرم رضوی فرمودند: »این افراد و رسانه ها که نمی خواهند افکار عمومی متوجه باطن شرارت آمیز دولت های 
ظاهرالصالحی همچون انگلیس و فرانسه شوند، در واقع همان تقی زاده دوران پهلوی هستند که می گفت باید از فرق سر تا نوک پا، غربی شد. کسانی که امروز در داخل به طور پیوسته به دنبال پمپاژ سبک زندگی 

غربی، روش های غربی و لغات غربی در ادبیات، دانشگاه ها و مدارس هستند، در واقع تقی زاده های جدید هستند، همچنان که مدافعان و حامیان سند ۲۰۳۰ نیز در واقع ادامه دهنده تفکر تقی زاده هستند. 

تقی زاده نه غرب شناس بود، نه ایران شناس!
اصرار عده ای بر »عالمه تجدد« خواندن 
تقی زاده ناشــی از این دیدگاه است که: 
»شناخت او از مدرنیته بر شالوده ژرف و 
عظیم او از سنت ها و میراث ادبی ایران 
استوار بوده است«. این مسئله را باید از 
زاویه متفاوتی مورد بررسی قرار داد و به 
تألیفــات و پژوهش های او نیز از همین 
روزنه نگریست. زندگی تقی زاده را می شود به مقاطعی تقسیم کرد. گاهی جریان 
و افــرادی با تکیه بر ظواهر پدیده ای چون تمدن غربی، آن را نگاه می کنند و در 
مورد آن دست به قضاوت می زنند که به نظر، تقی زاده در ابتدای مشروطه مواجهه 
اینچنینی با غرب داشته و به همین دلیل می توان به صورت کامل او را غرب زده 
نامید. او در این مقطع تحت تأثیر افکار میرزا ملکم خان و منشوراتی که از غرب 
می آمد، بود. به همین دلیل است که تز معروف »ایران باید ظاهراً و باطناً، جسماً 
و روحاً فرهنگی مآب شــود و بس« را ارائه می دهد و شناخت خودش از غرب را 
متأثر از نگاه به ظواهر تکنولوژیکی غرب به نمایش می گذارد. با گذشت زمان البته 
مطالعات و شناخت تقی زاده از غرب بیشتر و وارد این مرحله شد که باید مبانی 
فکری پیشرفت تمدن غربی را در نظر بگیریم و طرح کنیم. از این دیدگاه ما او را 
یک غرب شناس عمیق نمی بینیم. البته او مبانی تمدن غربی و آنچه باید در ایران 
اتفاق بیفتد تا مدرنیزاســیون و غربی شدن محقق شود را می داند. اما تقی زاده و 
همفکرانش این نکته را در نظر نمی گیرند که فارغ از شناخت ناقص خودشان از 
مبانی فکری تمدن غرب، اساســاً این مبانی آیا برای ایران آن روز کارایی داشته 
است یا خیر و اینکه اگر مالک پیشرفت را غربی شدن می دانسته اند اساساً تمدن 
غرب گزینه ای برای پیشرفت ایران در نظر داشته یا نه. به نظر بزرگ ترین خطای 
غرب گرایان، غرب زدگان و غرب شناسان متمایل به غرب، با طرح این دو پرسش به 
وضوح مشخص می شود. غفلت بزرگ این جریان -اگر خیانت نام ننهیم- این بود 
که نیامدند بگویند اگر می خواهیم مانند غرب پیشرفت کنیم، بگردیم و بر اساس 
مؤلفه های درونی خودمان به خصوص از زاویه فرهنگی آن ها را بیابیم. اهمیت زاویه 
فرهنگی این است که می تواند جامعه را وادار به حرکت کند. غرب زده ها نیامدند 
این مسیر را طی کنند و دست به دامن اجرایی کردن نسخه های غربی آن هم به 
پست ترین شکل آن شدند. آن ها به این نیز اکتفا نکردند و در ادامه این گزاره ها 
را تکرار کردند که ایرانی توان ندارد و کاره ای نیست و لزومی به دخالت ما در این 

بحث ها وجود ندارد. 
میرزا ملکم خان که استاد معنوی تقی زاده است، می گوید: همان گونه که تلگراف 
را وارد می کنید و دست به آن نمی برید، سبک زندگی را نیز باید عیناً مانند یک 
تلگراف پیاده کرد. اولین خیانت این جریان همین بود که ســعی در برپا کردن 
جریانی داشتند که هیچ تناسبی با فرهنگ ما نداشت. وقتی این جریان با مقاومت 
مردمی روبه رو شــد، به جای اصالح رویه، متوسل به زور شدند که »دیکتاتوری 
منور« و اســتفاده از مشت آهنین و به قدرت رسیدن رضاخان برای پیاده شدن 
همین طراحی، انجام شــد. این ها نخواستند روی دیگر استکباری و استعماری 
تمــدن غربی را ببینند و فقط از غرب خوب گفتند. تقی زاده و این جریان حتی 
دست به تحریف تاریخ هم زدند و مثالً هنگامی که از مداخالت بیگانگان در ایران 
سخن می گویند، فقط به روس ها اشاره می کنند و حرفی از انگلیسی ها به میان 
نمی آورند. اساساً همان غرب مدنظر تقی زاده ها، همچون انگلیس و آمریکا معتقد 
نیستند باید یک ایران پیشرفته در منطقه وجود داشته باشد. در هیچ کشوری در 
دنیا نمی خواهند کشور قدرتمندی شکل بگیرد. تقی زاده یا این جمله را نشنید و 
یا خودش را به نشنیدن زد که گور اوزلی، سفیر انگلیس با صراحت گفت: برای 
حفظ منافع انگلســتان، ایران باید در وحوشــت و بربریت نگه داشته شود. این 
سیاســت را نیز اجرا کردند. تقی زاده زمانی این حرف ها را می زند که انگلیس و 
روسیه در قرارداد 1907 ایران را تقسیم کرده اند. چگونه می شود از چنین جریانی 
که پیشرفت ما، جایی در افکار و اعتقادات آن ها ندارد، کمک گرفت؟ تقی زاده به 
نظرم نه غرب شناس و نه ایران شناس بود. این دو با یاد گرفتن چهار زبان و امثالهم 
محقق نمی شود، بلکه باید با روح یک پدیده مثالً جامعه ایرانی آشنا بود تا بتوان 

لفظ ایران شناس را بر کسی اطالق کرد. 

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

یادداشت

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد   مجله »قلم 
یاران« در آخرین شماره اش، مطالبی را با عنوان 
»مشــروطه خواه لیبرال؛ پرونده ویــژه ای درباره 
عالمه تجدد سیدحســن تقی زاده« منتشر کرد. 
نکته قابل توجه در این شماره تالش برای نشان 
دادن چهــره ای متفاوت از تقی زاده بود. چهره ای 
که در آن گزاره های مشــهور تاریخی در مورد او 
»خصمانه« توصیف شــده و از آن به شدیدترین 
و بی محاباترین تخریب ها نسبت به یکی از اکابر 
کشــور در چهار دهه اخیر یاد شده است. به باور 
دبیر ایــن پرونده حمالت به تقی زاده از ســوی 
سیاسیون اثرگذار و درگیر در معادالت روزِ قدرت 
سبب شده تقی زاده همچنان »معاصر« با ما بماند 
و به تاریخ نپیوندد. به همین بهانه با دکتر موسی 
حقانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در مورد 
نقش تقی زاده در جریان تاریخ مشروطه و اتفاقات 
پیرامونی آن به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه 

می خوانید: 

 جناب دکتر! در پرونده ای که ذکر شــد 
عده ای این گزاره را مطرح کرده اند که نقش 
تقی زاده در پیشــرفت مشروطه غیرقابل 
انکار اســت؛ دیدگاه شــما در این زمینه 

چیست؟
واقعاً نمی دانم که از کدام پیشرفت حرف می زنند. 
تقی زاده از مخالفان جدی اصل دوم متمم قانون 
اساسی به معنای نظارت علما بر مصوبات مجلس 
بود. تقی زاده به شــدت به دنبال قانون اساســی 
ســکوالر بود و اساساً نسخه بسیاری از انحرافات 
در مجلس ایران به وسیله باند تقی زاده بسته شد. 
این باند کار را به جایی رســاند که عمالً مجلس 
ایران کارایی خود را از دست داد. اگر محمدعلی 
شاه خطا نمی کرد و مجلس را به توپ نمی بست 
و این اتفــاق یک ماه دیرتر اتفاق می افتاد، پیش 
از آن خــود مردم مجلــس را تعطیل می کردند. 
این موضوعی اســت که خود مشــروطه خواهان 
بــه آن اذعان کرده اند. مجداالســالم کرمانی در 
کتاب »تاریخ انحطاط مجلس« این موضوع را به 

صراحت ذکر کرده است.

 یعنی نوع مواجهه تقی زاده سبب کودتای 
1299 و به قدرت رسیدن رضاخان شد؟

ایــن جریــان خیانت کــرد و نگذاشــت مردم 
ســاالری دینی که متناسب با شــرایط جامعه 
و مردم ما بود، محقق شــود. مردم ســاالری که 
ضامن آزادی و مشــارکت و پیشرفت مردم بود. 
اگر مشــروطه خواهان افراطی چون تقی زاده به 

همان قانون اساسی که تصویب شده بود، پایبند 
می بودند سرنوشت کشور ما این نمی شد که 15 
سال پس از مشروطه، دیکتاتوری به اسم رضاخان 
با یک کودتای انگلیسی به قدرت برسد. رضاخانی 
که واژه طویله را برای مجلس به کار می برد. قانون 
و مجلس با دیکتاتوری منور و مشت رضاخان و 
حمایت انگلیس و آمریکا و صحنه گردانی افرادی 

چون تقی زاده و فروغی از بین رفت.

 نظرتان در مورد این صحبت که »اگر به 
حرف تقی زاده گوش داده می شد، وضعیت 

مشروطه بهتر از این می شد« چیست؟
تقی زاده و باند او در تمامی اتفاقات مؤثر بوده اند. 
اثرات مخرب تشــکیالت تقی زاده را می توان در 

تمام اتفاقات مهم مشــروطه ایران دید. سپهدار 
تنکابنی که بعداً سپه ســاالر می شود و به قول 
منابع مشروطه از فاتحان تهران است، ذکر می کند 
که در جلســه ای نشســته بودیم و آقای تربیت، 
خواهرزاده تقی زاده نیز آنجا حضور داشــت؛ پس 
از اظهار نظر من که خالف نظرات او بود، بالفاصله 
اســلحه کمری خودش را بیرون کشید و گفت 

اگر حرف زیادی بزنی شــکمت را سوراخ سوراخ 
خواهم کرد. پس باید گفت این جریان همه کاره 
است. ثقه االسالم تبریزی نیز که موضع معتدلی 
در این جریان ها دارد، می گوید به محض ارتباط 
من با ســتارخان، باند تقی زاده با من به دشمنی 
پرداختند. اقدامات مخرب تقی زاده و باند او یکی 
دوتا نیســت. البته در شــکل گیری مشروطه و 
موفقیت آن تقی زاده نقش چندانی ندارد، ولی در 

انحراف آن نقش تأثیرگذاری ایفا می کند. 

 آیا تقی زاده در جریان اعدام شیخ فضل 
اهلل نقش داشت؟ شواهدی تاریخی درزمینه 

درگیر شدن او با این جریانات وجود داد؟
تقی زاده از کسانی بود که پس از ماجرای به توپ 
بسته شــدن مجلس در ایران بن بست سیاسی 

ایجاد کرد. 
او در جریان ترور محمدعلی شاه هم بود؛ چرا که 
یکی از دوســتانش به اسم حیدرخان عمواوغلی 
ایــن کار را کرد و بالفاصله پس از به هم ریختن 
شرایط کشور به ســفارت انگلیس فرار کرد و از 

کشور خارج شد. 
بنابراین هرچند در ماجرای اعدام شیخ فضل اهلل 
نوری، تقی زاده در ایران نیســت، ولی در دادگاه 
که همان هیئت مدیره انقالبی بودند دوســتان 

فراماسونر او وجود داشتند. 
لژ بیداری که تقی زاده نیز یکی از اعضای آن بود 
نقش غیرقابل انکاری در به شهادت رساندن شیخ 
فضل اهلل نوری داشت. به هر حال خود تقی زاده 
منبع بسیاری از تندروی ها و افراطی گری هاست؛ 
خود او نیز در کتابش با عنوان »زندگی طوفانی« 
اعتراف می کند تندروی کرده است. البته به ظاهر 
از مواضع فکری خودش پشــیمان نیســت ولی 
نسبت به نحوه برخورد کامالً اعتراف می کند که 

تند رفته است. 

 به نظر شما چه شد که به تعبیر عده ای 
»ایران شناســی« چــون تقــی زاده پای 

قراردادی چون دارسی را امضا می کند؟
وقتی تقی زاده وزیر دارایی شــد قرارداد دارسی 
تمدید شــد و این فضاحت را به بارآورد. یکی از 
چیزهایی نیز که بعداً عامل مضحکه برای او شد، 
پس از ملی شــدن صنعت نفت بود که تقی زاده 
گفت در جریان تمدید قرارداد دارسی در مقابل 
دیکتاتوری رضاخان تنها یک آلت فعل بوده است. 
در کل تقی زاده در ایام جوانی عامل اغتشــاش و 
انحراف قیام مشــروطه بود و در پیری نیز عامل 

ثبات رژیم پهلوی.  

گفت و گو با دکتر حقانی به بهانه تطهیر »سیدحسن تقی زاده« در تاریخ معاصر ایران

قاتل مردم ساالری دینی!

حاشیه یک

بهبهانی را باند تقی زاده به شهادت رساند
در ماجرای شهادت سیدعبداهلل بهبهانی، تقی زاده در ایران حضور دارد. 
مرحوم عبداهلل بهبهانی تالش فراوانی داشت که تقی زاده و طیف او را 
آرام و با جریان اعتدالی مشروطه همراه کند که موفق نشد. حتی وقتی 
مرحوم آخوند خراسانی حکم تفسیق سیاسی تقی زاده را صادر کرد و 
قرار شد او از مجلس ایران اخراج شود، مرحوم بهبهانی برای جلوگیری 
از تنش، حدود 6 ماه حکم مرحوم آخوند را علنی نکرد و سعی داشت 
با رایزنی مسائل را حل و فصل کند. اما بعد همین باند تقی زاده به خاطر 
تالش مرحوم آخوند و بهبهانی برای تصویب اصل دوم قانون اساسی، 
مرحوم بهبهانی را به شهادت رساندند. همه افراد هم پس از این ترور 

انگشت اتهام را به سمت تقی زاده و باند او برده اند.

حاشیه دو

تقی زاده زمینه ساز »کودتای انگلیسی 1299«
تقی زاده در زمینه ســازی فکری کودتــای 1299 کامالً نقش دارد و از 
عوامل پشــت پرده کودتاست. آن ها در نشــریه کاوه و ایرانشهر مقاله 
می نوشــتند و از دیکتاتوری منور دم می زدند. همین زمینه سبب شد 
با ترکیب اقدامات سیاســی و نظامی، این کودتا شــکل بگیرد. پس از 
کودتا نیز تقی زاده خودش از همراهان و مشــاوران بود. البته در جریان 
سلطنت، تقی زاده مشکلی از لحاظ شکلی داشت و شاید فکر می کرد آن 
مشروطه ای که مدنظرش بود، تغییر نظام در ایران به شکل غیرقانونی 
در حال انجام اســت. به هر حال مخالفت و عدم همراهی تقی زاده در 
این جریان نیز چندان جدی نیست چرا که بالفاصله پس از به سلطنت 

رسیدن رضاخان، تقی زاده سفیر می شود. 
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آگهـی  مناقصه عمومی به شمـاره  85- 98 
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خرید  وتحویل اقالم برقی جهت تکمیل روشنایی پروژه  حیات وحش را از طریق  مناقصه عمومی  به  

اشخاص  حقیقی و حقوقی  واجد شرایط واگذار نماید.
مبلغ اولیه موضوع  مناقصه ردیف

13/899/110/000   ریالخرید و تحویل  اقالم برقی جهت تکمیل روشنایی پروژه حیات وحش 1

1- پاکت  اش��خاص حقوقی : اساس��نامه ش��رکت )اساسنامه مرتبط ( - آگهی تاسیس-آخرین تغییرات روزنامه رسمی- س��ایر مدارك ثبتی-  کد اقتصادی - ایمنی کار و گواهی  ارزش  افزوده) قبل از 
انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط خواهد شد(یا نمایندگی رسمی یا مجوز الزم از ارگانها وادارات ذیربط ویاکارخانجات تولید

پاکت اشخاص حقیقی : جواز کسب معتبریا نمایندگی رسمی یا مجوز الزم از ارگانها وادارات ذیربط یاکارخانجات تولید ، ایمنی کار و گواهی ارزش افزوده ) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر 
اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط خواهد شد( ارائه نمایند

  2- سپرده شرکت در  مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:     - متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ) تا 45 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد 
(  به مبلغ694/955/500 ریال      - واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج 

3-برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
4-سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اس��ناد  مناقصه به حس��اب ش��ماره 700824126398بانک ش��هر ش��عبه عظیمیه واریز وواصل فیش واریزی به امورپیمانهای سازمان ارائه نمایند .) با همراه 
داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد (        6-متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه  از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج  واقع - عظیمیه- ضلع شمالی میدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 )026( تماس حاصل نمایند.
7-محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.

8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.
9-  همراه داشتن مهرشرکت  و معرفی نامه ممهور  به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است .     11-هزین�ه چاپ  دو آگه�ی  توامان به عهده برن�ده  مناقصه می باشد .
12-مبلغ 10%  کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات از برنده اخذ خواهد شد. 

13- مبلغ کل رقم قرارداد بصورت100% تهاتر با ملك )در سطح مناطق شهرداری کرج ( محاسبه میگردد.
 امور قراردادها و روابط عمومی- سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت کارخانجات صنایع

 مبل  وچوب دقت
 سهامی خاص به شماره ثبت 953مشهد 

وشناسه  ملی شماره 10380107864
    احتراما بدینوس��یله از کلیه سهامداران 
محترم ش��رکت دعوت می گردد تا درجلسه 
مجم��ع عموم��ی  ف��وق ک��ه روز یکش��نبه                  
 18:00 س��اعت  1398/11/20راس  مورخ��ه 
در مح��ل دفت��ر مرکزی ش��رکت به نش��انی 
:استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد-
بخش مرکزی-شهر مش��هد-محله سناباد-
ابوالخیر-خیابان آفرین  ابوس��عید  خیابان 
س��وم  ی  53طبق��ه  )س��ناباد53(-پالک 
9183915778-ش��ماره  کدپس��تی  واحد5 
میگرددشرکت  38401307تش��کیل  تلفن 

نمایند .
دستورات جلسه : 1-اتخاذ تصمیم در مورد 

تغییر ماده 37اساسنامه
2-اتخ��اذ تصمیم در م��ورد تعیین حقوق و 
حق الزحمه اعضای هیئت مدیره وبازرسان 

شرکت
رئیس هیئت مدیره دکتر علی حکیمیان
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شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ بر آوردی
) ریال (

مبلغ و نوع تضمین)ضمانتنامه 
بانکی یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات الف  

ب  و ج
محل افتتاح پاکات

240/000/000-خرید تابلو فشار ضعیف به همراه کنتور هوشمند228/ع/198

مورخ
98/11/21
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی 
- بیرجند - سایت 

اداری-
شرکت توزیع 

نیروی برق 
خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات

229/ع/298
بهینه سازی شبکه برق روستایی رقوئی بیرجند، 
روشنایی هوایی علی آباد بیرجند،تامین برق 

کارجگان خوسف )همراه با ارزیابی کیفی(
3/264/063/240164/000/000

230/ع/398
بهینه سازی روستای نوک طبس،توسعه روستاهای 

باغستان فردوس، بهمن آباد زیرکوه،مهموئی 
قاین،بغداده سرایان)همراه با ارزیابی کیفی(

2/879/288/705144/000/000

  

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره 228/ع/98 لغایت  230/ع/98 - نوبت اول
ش��رکت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظ��ر دارد از محل اعتبارات 
عمران��ی ) به صورت نقدی (  نس��بت به خرید تابلو فش��ار ضعیف به همراه کنتور هوش��مند 
و تامی��ن ب��رق پ��روژه ها به ش��رح جدول ذی��ل و از طری��ق مناقص��ه عمومی ی��ک  مرحله ای 
اق��دام نمای��د. داوطلبان میتوانن��د برای دریافت اس��ناد از تاری��خ 98/11/08به س��ایتهای:
 http://www.setadiran.ir  و www.iets.mporg.ir مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را مطابق 

ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه تنها از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا 
س��اعت 13:00 م��ورخ  98/11/20  بارگ��ذاری نمایند. الزم به ذکر اس��ت داوطلبان ش��رکت در 
مناقصات اجرای شبکه باید دارای حداقل رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی باشند.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 32400570-056 اداره 

قراردادها تماس حاصل فرمایید .

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه   شرکت تعاونی مصرف کارکنان روزنامه قدس
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت تعاونی مصرف در روز چهارشنبه مورخه 98/12/07 
راس ساعت 15 در محل سالن همایش ها واقع در طبقه سوم ساختمان روزنامه قدس با دستور 
جلسه ذیل تشکیل میگردد. لذا ازکلیه اعضاء یا نمایندگان محترم دعوت می شود راس ساعت 

مقرردر جلسه مجمع عمومی عادی شرکت فرمایید.
دستور جلسه:

1-تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی 
2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای  مالی هیئت 

مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان 
3-اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات .

تذکر :1-در صورتی که حضور عضوی درجلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به 
موجب وکالتنامه به عضو دیگر ویا نماینده تام االختیار خود واگذارنماید. دراین صورت هر عضو 

عالوه بر رای خود تا 3 رای با وکالت وغیر عضو فقط یک رای با وکالت می تواند داشته باشد.
شرکت تعاونی مصرف کارکنان روزنامه قدس

9ع
81
38
33

/ع
98
13
73
4

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد س��نگ م��ورد نی��از پ��روژه 

بیمارستان امداد و نجات جنوب مشهد را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی به بخ��ش غیر دولتی واگ��ذار نماید. . 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000272، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی 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 500.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
امور مالی دانش��گاه به نشانی : مشهد- روبروی شهید 

فکوری 94 -طبقه دوم تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/7

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/13

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/23
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/26

* 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

دکتر موسی حقانی



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

روزنامـه صبـح ایـران

سیره حضرت فاطمه)س( در دفاع از والیت، یک تمدن را شکل داد رسا: آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه)س( به عنوان الگوی هر انسانی گفت: والیت پذیری و دفاع 
از والیت یکی از اصلی ترین ابعاد شخصیتی حضرت زهرا)س( و در واقع درس و الگویی مهم برای همه ماست. سیره حضرت فاطمه)س( در مقام دفاع از والیت در واقع یک تمدن را شکل داد؛ ایشان اول  مدافع 

والیت است، آن هم با ادراک به موقع، اظهار به موقع در خطبه فدکیه و اقدام به موقع؛ از این جهت آن حضرت در این عرصه نیز ایستاده بر قله است.

برترین الگوی احترام  برای پدران و دختران
کیفیت ارتباطات حضرت فاطمه)س( و پیامبر خدا)ص( را می توان از روایتگری 
و گزارش دهی عایشه به دســت آورد و فهمید. منهال  بن عمرو از عایشه دختر 
طلحه از عایشه دختر ابوبکر چنین نقل کرده اســت: »َما َرأَیُْت ِمَن اَلنَّاِس أََحداً 
أَْشَبَه َکالَماً َو َحِدیثاً بَِرُسوِل اهلََلِ صلی اهلل علیه وآله وسلّم ِمْن َفاِطَمه. َکانَْت إَِذا َدَخلَْت 
ا فِي َمْجلِِسِه، َفإَِذا َدَخَل َعلَْیَها َقاَمْت إِلَْیِه  َب بَِها، َو َقبََّل یََدیَْها، َو أَْجلََســهَ َعلَْیِه َرحَّ
َبْت بِِه، َو َقبَّلَْت یََدیِْه، َو َدَخلَْت َعلَْیِه فِي َمَرِضِه َفَســارََّها َفَبَکْت، ثُمَّ َســارََّها  َفَرحَّ
َفَضِحَکْت، َفُقلُْت: ُکْنُت أََری لَِهِذهِ َفْضالً َعلَی اَلنَِّساءِ، َفإَِذا ِهَي اِْمَرأَُه ِمَن اَلنَِّساءِ، َفَبْیَنَما 
ا تُُوفَِّي َرُسوُل اهلََلِ  ِّي ]إَِذْن[ لََبِذَرُه ، َفلَمَّ ِهَي تَْبِکي إِْذ َضِحَکْت! َفَســأَلُْتَها َفَقالَْت: إِن
َُّه یَُموُت َفَبَکْیُت، ثُمَّ أَْخَبَرنِي  َُّه أَْخَبَرنِي أَن صلی اهلل علیه وآله وسلّم ، َسأَلُْتَها َفَقالَْت: إِن
ِّي أَوَُّل أَْهلِِه لُُحوقاً بِِه َفَضِحْکُت.« عایشــه همسر رسول خدا)ص( بود و از درون  أَن
زندگانی خانوادگی پیامبر باخبر بود و بارها با چشمان خویش گفتار و رفتار فاطمه 
و پیامبر را در مالقات ها دیده بود. در این روایت حقایقی شگفت انگیز و بیدارگر 

و آموزنده وجود دارد.
شبیه ترین فرد در کالم و حدیث به رسول اهلل کیست؟ در  گزارش عایشه جمله 
»َما َرأَیُْت ِمَن اَلنَّاِس أََحداً أَْشَبَه َکالَماً َو َحِدیثاً بَِرُسوِل اهلََلِ صلی اهلل علیه وآله وسلّم ِمْن 
َفاِطَمه« وجود دارد. بر اساس این گزارش، حضرت فاطمه)س( زبان محمد)ص( 
را  در کالم دارد؛ او در کالم و ســخن گفتن و در بیان حدیث خدا و پیامبر خدا 
بی همتاست. عایشه در ادامه  نمونه ای از شباهت کالمی فاطمه)س( و پیامبر)ص( 

را از دیدارهای آن دو آورده است.
بایــد دختران و پدران جهان به دیدارهای فاطمه)س( و پیامبر)ص( روی آورند. 
در گزارش عایشه، شیوه برخورد پیامبر)ص( در زمان آمدن فاطمه)س( و روش 
برخورد فاطمه)س( در زمان آمدن پیامبر)ص( روشن می شود که همراه با احترام 

و تعظیم و تکریم است.
 رفتار پیامبر خدا)ص( در زمان آمدن فاطمه)س(: پیامبر خدا در زمان آمدن 
َب بَِها، َو َقبََّل یََدیَْها، َو أَْجلََسَها  فاطمه چه می گفت و چه می کرد؟ در جمله »َرحَّ
« یعنی به او خوشامد گفت؛  فِي َمْجلِِســِه« پاسخ این پرسش وجود دارد. »َرَحبَّ
به گرمی از او پذیرایی کرد و جا را برای او باز کرد. »َقبََّل یََدیَْها، َو أَْجلََســَها فِي 
َمْجلِِســِه« ادب رفتاری را آموزش می دهد. پیامبر پس از خوشامدگویی دستان 
فاطمه)س( را می بوســیدند. این جمله مشروعیت دستبوسی افراد خاص است؛ 
گرچه در اینجا معصومی دســتان معصومه ای را می بوســد، اما در نگاهی دیگر، 
پدری دستان دخترش را بوسیده است و این رفتار باید برای خانواده ها الگو و در 

دیدارها جاری شود.
 روش برخورد فاطمه)س( در وقت آمدن پیامبر)ص(: عایشه گفتار و رفتار 
حضرت فاطمه)س( هنگام آمدن رسول اهلل)ص( را نیز برای جهانیان روایت کرده 
َبْت بِِه، َو َقبَّلَْت یََدیِْه«؛ فاطمه)س( از جا بلند می شد  است. عبارت »َقاَمْت إِلَْیِه َفَرحَّ

و به پیامبر)ص( خوشامد می گفت و دستان پیامبر را می بوسید.
این روش برخورد فاطمه)س( با پیامبر خدا)ص( هم ظرفیت الگوبرداری را دارد. 
فاطمه آموزگار احترام دختران به پدران اســت. به پا خاســتن و خوشامدگویی 
و دستبوســی بهترین مظاهر تکریم و تعظیم اســت. این گفتار و رفتار بســیار 
احترام آمیز و عزت  مدارانه و پرتعظیم و صمیمی، اســتثنایی نبوده اســت  و به 
دیدارهای با  فاصله طوالنی اختصاص نداشته است؛ دیدارها  همه روزه بوده است 
و این گفتار و رفتار در هر دیداری تجلی می کرده و حتی در دیدارهای تکراری در 

یک روز نیز جاری بوده است.

 کتاب »دختر پیامبر)ص(« 
اثری ارزشمند از آیت اهلل محمدعلی جاودان

معارف: کتاب »دختر پیامبــر)ص(« اثر آیت اهلل محمدعلی جاودان، دربردارنده 
تحقیقاتی نوین درباره تاریخ زندگانی و شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( است 
که توسط انتشارات ایمان ماندگار منتشر شده است. آیت اهلل محمدعلی جاودان 
این کتاب را بر اساس درس های استاد خود، عالمه سیدمرتضی عسکری به رشته 

تحریر درآورده است.
این کتاب از دو بخش تشــکیل شده؛ در بخش اول، بحثی مفید درباره زندگی 
اجتماعی اعراب، و برخی فرهنگ های حاکم بر جامعه عربی در دوران جاهلیت و 
صدر اسالم صورت گرفته و با نتیجه گیری از آن بحث، به تبیین زوایای حوادث 
پس از رحلت پیامبر)ص( پرداخته شــده است؛ از جمله مباحث مطرح شده در 
بخش اول این کتاب، چندین شــکل از مبارزاتی که حضرت فاطمه زهرا)س( با 
انحرافات پس از رحلت پیامبر )ص( داشته اند؛ از جمله حوادث هجوم به بیت آن 
حضرت)س( و غصب فدک، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.مؤلف کتاب 
در بخش دوم، تحقیقی جامع درباره محل مزار پاک حضرت صدیقه طاهره)س( 

ارائه نموده اســت. در ایــن فصل ضمن پرداختن به 
مباحثی درباره خانه و مسجد پیامبر)ص( در مدینه، 
خانه حضرت زهرا)س(، خانه عقیل که همان مدفن 
حضــرت فاطمه بنت اســد)س( و عبــاس عموی 
پیامبر)ص( و چهار امام معصوم)ع( است و قبرستان 
بقیع، گزارش های منابع اهل تســنن و برخی منابع 
شیعی درباره دفن حضرت زهرا)س( در بقیع، مورد 
بررسی و نقد سندی و متنی قرار گرفته و در انتها با 
استناد به روایات منقول از اهل بیت)ع( در کتاب های 
متقدم شــیعی، از این نظر که آن حضرت در خانه 
خود دفن شده دفاع و دیگر احتماالت رد شده است.

حضرت زهرا h جلوه توحید است
رسا: آیت اهلل کاظم صدیقی در مراسمی 
که بــه مناســبت شــهادت حضرت 
زهرا)س( و با حضور رهبر معظم انقالب 
در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد، 
گفت: قرآن و عترت حجت الهی هستند. 
وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا)س( 
حجت برای حجج الهی و باطن لیله القدر 

هستند، اظهار داشت: یازده قرآن ناطق از وجود مبارک حضرت زهرا)س( به ودیعه 
گذاشته شده و معرفت داشتن نسبت به ایشان یک فریضه الهی است. 

امام جمعه موقت تهران با اشــاره به اینکه عبودیت در ســه مسئله خالصه 
می شود، اظهار داشت: نخســت اینکه عبد زمانی عبودیتش واقعی است که 
برای خود مالکیتی نبیند، ما انســان ها فقر محض هستیم؛ تمام مسئولیت ها 
و مناصب  دنیوی امانت الهی هســتند و اگر درست از آن بهره نبریم باید در 
قیامت پاســخ دهیم. وی افزود: دوم اینکه انســان به هر میزان زیرک و مدبر 
باشــد، باید در همه افکار و تدبیرش توکل به خداوند داشــته باشد و هدایت 
را از خداوند درخواســت کند و آخر اینکه همه فکر انسان باید در همه ابعاد 
زندگی این باشــد که آیا من بنده هستم و به دستورات پروردگار جامه عمل 

می پوشانم که خداوند از من راضی باشد.
آیت اهلل صدیقی با بیان اینکه پیامبراکرم)ص( عبد محض بودند، اظهار داشــت: 
حضرت زهرا)س( نیز همانند پدر گرامیشــان عبد محض بودند و هیچ لحظه ای 
دچار غفلت نشدند؛ خدمت در راه پروردگار باالترین لذت برای حضرت زهرا)س( 
بود؛ زمانی که مبدأ و گرایش انســان الهی شد و دل از عالم مادیات کند در آن 
لحظه عبودیت برای انسان بسیار لذت بخش خواهد بود. وی با بیان اینکه حضرت 
زهرا)س( جلوه توحید بودند، ابراز داشت: پیامبراکرم)ص( احترام خاصی به ایشان 
داشتند و این احترام بیانگر آن بود که امت پس از حضرت بدانند کدام جبهه حق 
است، اینکه حضرت زهرا)س( توانستند جایگاه پدر را پر کنند، به خاطر استمرار 

نزول جبرئیل به ایشان بود.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه حکومت دینی شخص و یا شخصیت 
نیســت بلکه یک جریان و مکتب است، اظهار داشت: توحید بدون حکومت 
دینی معنا ندارد، جهان ســیر عبودی و توحیــد زمانی طی می کند که زیر 
پرچــم الهی قرار گیرند. وی افزود: پیامبر اکــرم)ص( از همان ابتدا در کنار 
ابالغ توحید، والیت را نیز تبلیغ کردند و در این 23 سال تالش شد حکومت 
دینی شــکل بگیرد؛ چرا که حکومت دینی تضمین کننده استمرار توحید به 

شمار می رود.

هیئت ها می توانند در ارتقای روحیه انقالبی و تحقق سبک زندگی اسالمی مؤثر باشند
هیئت

دوانی،  رجبــی  محمدحســین  ایکنا: 
پژوهشــگر تاریخ اســالم، با بیان اینکه 
هیئت های مذهبی به منزله تشکل هایی 
هستند که براســاس ارادت به ساحت 
مقدس اهــل بیت)ع( شــکل گرفته و 
در فرهنگ ما ریشــه  دارند، اظهار کرد: با توجه به اینکه ما 
کشوری انقالب کرده و تمدن ساز هستیم، می خواهیم الگویی 
برای ممالک اسالمی و مستضعفان باشیم تا در نهایت تمدنی 
برپا کنیم که زمینه ظهور حضرت حجت )عج( باشد؛ در این 
جریان توجه به هیئت های مذهبی و تقویت آن ها در عرصه 
بصیرت افزایی و الگوگیری از اهل بیت)ع( به عنوان پیشوایان 

حق ما می تواند، هم ســبک زندگی ما را در مسیری که اهل 
بیت)ع( تأکید داشــته اند قرار دهــد و آن را دگرگون کند 
و هم ســطح بصیــرت جامعه و فرزندان مــا را باال ببرد که 
 در برابر فتنه ها و تهدیداتی که دشــمن دارد، هوشــمندانه 

عمل کنند.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه امام حســین)ع( تأکید کرد: 
هیئت ها می توانند در رفع مشــکالت جامعــه مؤثر و نمود 
بیرونی داشته باشــند؛ همان طور که حضرات معصومین)ع( 
دغدغــه و اهتمام جدی به رفع مشــکالت مردم داشــتند؛ 
بنابراین اگر مردم متوجه شــوند که هیئت مشکالت آنان را 
برطرف می کند، مطمئناً بیشتر جذب آن می شوند و همین 

موضوع زمینه ای برای ارتقای روحیه انقالبی و تحقق اخالق، 
معنویت و سبک زندگی اسالمی در جامعه خواهد شد.

رجبــی دوانی با بیان اینکه باید تــالش کرد که هیئت های 
مذهبی از ماهیت اصلی خود خالی نشــوند، گفت: هیئت ها 
نباید صرفــاً به مداحی اکتفا کنند و از ســخنرانان متعهد، 
انقالبی و فاضل خالی شوند. سخنرانی روحانیون انقالبی باید 
محور فعالیت هیئت ها باشد، هر چند در بسیاری از هیئت ها 
این موضوع را شاهد نیستیم. وی افزود: باید سطح بصیرت و 
آگاهی را در اعضای هیئت ها ارتقا داد؛ این نهادهای معرفتی 
می توانند بیش از گذشــته در انتقــال ارزش های دینی به 

نسل های آینده و همچنین دفاع از حق والیت مؤثر باشند.

حضــرت زهــرا)س( در کانون 
و مادری  رســالت و در دامان پدر 
آسمانی رشــد می یابد و شخصیت 
در  اما  می گیرد،  شــکل  ایشــان 
اجتماعی  ویژگی های  که  جامعه ای 
خاص خود را دارد؛ آن حضرت با چه 
چالش هایی در این جامعه مواجه بود؟

دین اســالم با والیــت و امامت تکمیل 
شــد. برخی اعراب ایمــان آوردند، اما 
بعضی مثــل امویان اســالم آوردند اما 
اینکه تســلیم  نیاوردند؛ یعنی  ایمــان 
پیامبر)ص( شدند و شهادتین را گفتند؛ 
چون احســاس می کردند وارد مســیر 
جدیــدی شــده و درهای نــو به روی 
جامعه عربی گشــوده خواهد شد؛ آن ها 
احســاس کردند از این طریق می توانند 
به فضای نوینی در زندگی خود برسند 
و این امر الزاماً به این معنا نبود که واقعاً 
به توحید، معاد، نبــوت و امامت ایمان 
آورده و تصمیم گرفته باشــند عدالت را 

برقرار کنند.
در هسته مرکزی این گروه بنی امیه قرار 
گرفته بود. آن ها وقتی متوجه شدند که 
نمی توانند از نظر نظامی بر پیغمبر)ص( 
پیروز شده و قدرت نوینی که اسالم ایجاد 
 کرده بود را به اســتخدام آرزوهای خود 
در بیاورنــد، پس از جنــگ خندق وارد 
جامعه اســالمی شــدند و به ویژه بعد 
از فتح مکــه و بعــد از پیغمبر)ص( به 
سرداران سپاه اســالم در عصر فتوحات 
تبدیل شدند. به دلیل اینکه فقط نبوت 
را وســیله کســب قدرت  پیغمبر)ص( 

خودشان دیدند. 
در ایــن موقعیت بود کــه نقش واقعی 
حضرت فاطمــه)س( در تاریخ اســالم 
آشکار شد. بر این اساس، باید شخصیت 
و شــاخصیت حضرت فاطمه)س( مورد 
توجه قرار بگیرد. از نظر شــخصیت همه 
متوجه شــده بودند حضرت فاطمه)س( 
مــورد توجه ویــژه خداوند و شــخص 
حضرت رسول)ص( قرار دارند؛ طوری که 
حضرت رسول)ص( فرمودند: »َفَمْن آَذاَها 
َفَقْد آَذانِی« ؛ هر که فاطمه را بیازارد مرا 
آزرده و بعد تأکید کردند :»َمْن آَذانِی َفَقْد 
آَذی اهلَلَ«؛ هر که مرا بیازارد خدا را آزرده 
است؛ یعنی حضرت فاطمه)س( شاخص 
رضایت الهی است. به این ترتیب حضرت 
رســول)ص( از موقعیت هــای مختلفی 
اســتفاده کردند تا شــاخصیت حضرت 
فاطمه)س( را به جامعه معرفی کنند. در 
جریان  حدیث کسا، مباهله با مسیحیان 
نجــران و یا ماجرای قرائــت آیه تطهیر 
به وســیله پیغمبر)ص( در مقابل منزل 
حضرت فاطمه)س( تأکید بر شاخصیت 

ایشان بود.
فاطمه)س( شاخصیت  حاال که حضرت 
ویــژه ای پیدا کــرد و رضایت او عالمت 
رضایــت الهی و رنجــش او عالمت آزار 
الهی شــد، پس از رحلــت پیغمبر)ص( 
حضــرت فاطمه)س( قیــام و اعالم کرد 
در مقابل انحرافی که انحرافات بعدی را 
در پی خواهد داشــت و موجب گمراهی 
امت اسالمی خواهد شــد، با تمام توان 
می ایستد؛ همان طور که ایستاد و در این 

راه به شهادت رسید.

حضرت فاطمه)س( پس از رحلت 
رســول اهلل)ص( چه نقشــی را در 
می کند؟  ایفا  نبوی  رسالت  راستای 
این نقش چه نســبتی بــا جایگاه 

والیت علوی دارد؟
پنج تن مانند پنج نور هستند. نور وسیله 
تشــخیص اســت؛ مانند نور آفتاب. نور 
وسیله تشــخیص در عالم مادی است و 
به وســیله آن عناصر طبیعی، خوبی ها و 
بدی های طبیعی را تشخیص می دهیم. 
پنج تن نیز پنج نور هستند که به واسطه 
آن ها مسائل و مباحث، بایدها و نباید ها، 
روایی ها و ناروایی هایی که در فراطبیعت 

شکل می گیرد، آشکار می شود. 
بزرگ تریــن نقش حضرت رســول)ص( 
نقش نبوت بود، البته ایشان نقش امامت 
هم داشتند. حضرت رسول)ص( مؤسس 

نظام سیاسی امامت در تاریخ اسالم بود، 
اما نقش نبوت نقشــی بی بدیل اســت 
کــه هیچ فردی در مــورد آن نمی تواند 
شــراکتی با حضرت)ص( داشــته باشد. 
حضرت رســول)ص( تــالش کردند که 
نظام سیاســی امامت را تأســیس کنند 
و مبدأ تاریخ مســلمانان جهــان، نظام 
نقش حضرت  اســت.  امامت  سیاســی 
علــی)ع( احیای امامت پــس از رحلت 
بــود؛ آن حضرت  پیغمبر)ص(  حضرت 
اصل اساسی عدالت و آزادی را در نقطه 
کانونی پویش های سیاسی خود قرار داد.

در ایــن میــان حضرت فاطمــه)س( با 
صراحــت در مقابل بنی امیه ایســتاد و 
اعالم کرد که از نظام سیاسی امامت دفاع 
می کند، ولــو اینکه در مقابل آن ها دچار 
ســختی  و رنج  شــود یا بدنش به وسیله 

شمشیرهای آن ها قطعه قطعه شود.
نقش ویژه امام حســن)ع( نشــان دادن 
نقــش امــت در تاریخ اســالم اســت. 
امام حســن)ع( به این دلیــل از قدرت 
کناره گیری کرد کــه دارای امت نبود و 
کســی در این راه از او پیروی نمی کرد؛ 
چــون کوفه از حالت امــت بودن خارج 
شــده و رو به اشرافیت قریشی و ارتجاع 
عربــی آورده بود. و اما نقــش ویژه امام 
حسین)ع( احیای تمام مواریث حضرت 
رســول)ص(، حضرت فاطمه)س(، امام 
علی)ع( و امام حســن)ع( بود؛ امری که 
آن را بــا اهدای خــون در راه حقانیت 
اسالم و پذیرش شهادت و قربانی شدن 

بزرگ نشان داد.
با توجه به آنچه گفته شد می توان تأکید 
کرد که نقــش ویژه حضرت فاطمه)س( 
فاطمیت اســت؛ فاطمه یعنی جداکننده 
و فاطمیت یعنــی جداکنندگی. حضرت 
فاطمه)س( سرنوشت اسالم ناب محمدی 
را از اســالم اموی و عباسی و در جهان 
امروز اســالم آمریکایی جدا و سرنوشت 
مدینه النبی را از مدینه العرب جدا کرد.

پیامبر)ص(  رحلت  از  پس  جامعه 
زهرا)س(  حضــرت  به  نگاهی  چه 
این  با  دارد؟ مواجهــه آن حضرت 

جامعه چگونه است؟

جامعه اســالمی در حجاز پــس از فتح 
مکه ترکیب ناهمگونی پیدا کرد؛ به این 
معنی که تا پیش از فتح مکه مسلمانان و 
اصحاب پیغمبر)ص( هم وحدت حقیقی 
داشــتند، هم وحدت اعتبــاری. وحدت 
حقیقی به معنای اشــتراک نظر، یعنی 
همه مســلمانان قبول داشتند که بت ها 
ارزشــی ندارند؛ آن ها را از بین می بردند 
و تقدسی برای آن ها قائل نبودند. وحدت 
اعتباری به این معنــی که کل اصحاب 
پیغمبر)ص( از ســوی لشــکر قریش و 

حمالت متوالی مکه در خطر بودند.
جنگ هــای حضرت رســول)ص( همه 
اطراف مدینه شکل گرفت؛ یعنی مدینه 
دفاع و مشرکین حمله می کردند، مانند 
جنگ های بدر، احــد و خندق، اما بعد 
از فتح مکــه هر دو وحدت از بین رفت. 
وحدت نظر از بیــن رفت؛ به این معنی 
که برخی از اصحاب پیغمبر)ص( گفتند 
خوب شــد کــه قریش هم مســلمان 
شد؛ شــخص فقیر در مدینه نمی تواند 
به اســالم کمکی کند، اما با مســلمان 
شــدن ابوســفیان امکانات بسیاری در 
اختیار مســلمانان قرار می گیرد. بعضی 
از اصحــاب هم بر ایــن رأی بودند که 
تاکنون دشــمن خارجی وجود داشت، 
اما اکنون این دشــمن تبدیل به دشمن 
داخلی شــده، تا حاال ابوسفیان در مکه 
نقشه می کشید و حاال در مسجدالنبی؛ 
پس بــه این نتیجه رســیدند که خطر 
افزایــش پیــدا کرده اســت. ســلمان، 
مقداد، اباذر و بــالل از این گروه بودند.

پس از رحلــت پیغمبر)ص( انصار تصور 
کردند بخشی از اصحاب پیغمبر)ص( با 
قریشی که 20 سال با پیغمبر)ص( جنگ 
کرده، همگرا شده اند و دنبال انتقام گیری 
هســتند؛ پس باید در صدد دفاع از خود 
باشــند. زیرا احســاس می کردند برخی 
می خواهند پــس از پیغمبر)ص(، قدرت 

قریشی ایجاد کنند، نه قدرت اسالمی.
گروه سوم امویان بودند که بیش از 20 
سال با پیغمبر)ص( ستیزه جویی کرده 
بودند؛ آن ها وقتی دیدند از نظر نظامی 
نمی تواننــد با پیغمبــر)ص( هماوردی 
کنند، در نهایت تصمیم گرفتند اسالم 

بیاورنــد؛ در طول زمان هــم اگر چه 
از بت پرســتی خارج شــدند، اما وارد 
توحید و خداپرســتی هم نشدند. آن ها 
تبدیل به افرادی شــدند که امروزه به 
آن ها ســکوالر می گویند و تنها اصالت 
طبیعــت، لذت و قدرت در ذهنشــان 

بود، اما چــون وارد جامعه 
بودنــد،  شــده  اســالمی 
خودشــان  قلبی  مکنونات 
را ابراز نمی کردند و تبدیل 
ســکوالر  مخفی  حزب  به 
زیرا  بودند؛  شــدند؛ حزب 
بــه دنبال قــدرت بودند و 

درنهایــت هم امپراتوری 
تأســیس  را  امــوی 
کردنــد. مخفــی بودند؛ 
و  بودند  ســکوالر  چون 
عقایــد  نمی توانســتند 
باطنی خود را ابراز کنند.

در نتیجــه پس از رحلت 
جامعــه  پیغمبــر)ص( 
آمده  وجود  به  ناهمگونی 
اعتــراض حضرت  بــود. 
فاطمه)س( به آن افرادی 
که بــا حــزب مخفی و 
همگرا  امــوی  ســکوالر 
شــده بودند، این بود که 
ایــن کار موجب انحراف 
نابــودی نظام  اســالم و 
که  است  امامتی  سیاسی 
پیغمبر)ص(  وســیله  به 
پایه ریــزی شــده بــود؛ 
عالوه بر آن سبب نابودی 
زیرا  بود،  هم  خودشــان 
شمشیرهای  و  اختالفات 

برنده به روی آن ها کشــیده خواهد شد 
که خود آســیب های جــدی می بینند. 
همان طور هم شد؛ ابابکر از صحنه حذف 
شــد؛ ســعد بن عباده و عمر به شکل 
مرمــوزی ترور شــدند و عثمان در یک 
نقشــه خیلی پیچیده قربانی شد و تمام 
پیش بینی هایی که حضرت فاطمه مطرح 
کرده و گفته بود که پس از این به جای 
شــیر از پســتان حوادث خون خواهید 

آشامید، به وقوع پیوست.

دکتر زورق در گفت وگویی مفصل با قدس از نقش ویژه وتأثیرگذار حضرت زهرا h در تاریخ می گوید

فاطمه h جداکننده اسالم ناب و اسالم آمریکایی

نقش ویژه حضرت 
فاطمه)س( 

فاطمیت است؛ 
فاطمه یعنی 
جداکننده و 

فاطمیت یعنی 
جداکنندگی. 

حضرت فاطمه)س( 
سرنوشت اسالم 
ناب محمدی را 
از اسالم اموی 
و عباسی و در 

جهان امروز اسالم 
آمریکایی جدا و 
سرنوشت مدینه 
النبی را از مدینه 

العرب جدا کرد

بــــــرش

آخرین گفت وگوهای پیامبر اعظم)ص( 
و حضرت فاطمه زهرا)س(

بشارت وصل

Khamenei.ir:حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در ابتدای جلســه درس خــارج فقه روز 
دوشــنبه 1398/10/9 بــه بیان و شــرح 
حدیثی درباره آخرین گفت وگوهای پیامبر 
اعظــم)ص( و حضرت فاطمــه زهرا)س( 
پرداختند؛ ایشان فرمودند: »همسر محترم 
پیغمبر اکرم)ص( می گوید من هیچ فردی 
را ندیدم که از حیث حرف زدن و صحبت 
کردن به قدر جناب فاطمه)س( شــبیه به 

پیغمبر)ص( باشد. 
وقتی جنــاب فاطمــه)س( وارد بر منزل 
پیغمبر)ص( می شــد، پیغمبر)ص( دست 
مبــارک فاطمه زهرا)س( را می بوســید و 
او را در جــای خــودش می نشــاند. وقتی 
پیغمبر)ص( وارد منزل او می شد، حضرت 
فاطمــه)س( از جای خود بلند می شــد، 
خوش آمــد می گفــت و دســت مبارک 

پیغمبر)ص( را می بوسید.
در بیمــاری آخــر پیغمبــر)ص( حضرت 
زهــرا)س( بــر او وارد شــد. َفســارَّها؛ با 
پیغمبــر)ص( در گوشــی صحبت کردند 
 و حضرت فاطمه)س( گریه کــرد؛ دوباره 
در گوشــی صحبت کردنــد و فاطمه)س( 

لبخند زد و خندید.
عایشــه می گوید با خودم گفتم این چه 
حالتی اســت؛ حضرت زهــرا)س( علت 
این قضیــه را به من نگفت. بعد از رحلت 
پیامبــر)ص( هم دوبــاره از حضرت)س( 
َُّه یَموُت  َُّه اَخَبَرنی اَن سؤال کردم؛ َفقالَت اِن
َفَبَکیُت؛ فرمود: پیغمبر)ص( خبر از مردِن 
خودش داد، این موجب گریه من شد؛ ثُمَّ 
اَخَبَرنــی اَنّی اَوَُّل اَهلِِه لُحوقاً بِِه َفَضِحکُت؛ 
بعد اطــالع داد که من اولین کســی از 
خانــواده او خواهم بود که بــه او ملحق 
خواهم شد؛ این خبر من را خوشحال کرد 

و خندیدم«.

 گوشه ای از فضائل 
 حضرت زهرا )س( 

از منظر حجت االسالم قرائتی

فارس: حجت االســالم محسن قرائتی در 
بیان گوشه ای از فضائل حضرت زهرا)س( 
بخشش و کرامت، عفت، صداقت، دانش، 
شجاعت، حمایت از امام و مقام را بخشی 
از خصوصیات آن حضرت معرفی کرد که 

در ادامه می خوانید:
عروسی،  شــب  در  کرامت:  و  بخشش 
زمانــی کــه فقیــری پیراهــن کهنه  ای 
درخواســت کرد، به یاد آیه  »لَــْن تََنالُوا 
ــا تُِحُبّوَن« پیراهن  الِْبــَرّ َحَتّی تُْنِفُقوا ِمَمّ

عروسیش را به او بخشید.
عفت: برای سخن گفتن با نابینا،  محجبه 
رفت و در پاسخ به پرسش پدرش راجع به 
این موضوع فرمود: گرچه ما را نمی بیند، 

لیک من او را می بینم.
صداقت: عایشه می گوید: پس از پدرش 
فاطمه)س(  از  راســتگوتر  را  هیچ کــس 
نیافتم و در روایات، بهترین نمونه   صّدیقه، 

فاطمه زهرا)س( معّرفی شده است.
دانش: در خطبه فدکیه اصول و فروع دین 
در بین کلماتش چون جواهر می درخشد 
و کتابــی به نام مصحــف دارد که امامان 
معصوم )ع( گاهی برای کســب اطالع از 

آینده به آن کتاب مراجعه می  کردند.
شجاعت: کدام زنی را ســراغ دارید که 
برای دفاع از شوهر  و بهتر بگوییم امامش 
تا ســر حد جان،  مایه بگذارد و باز خود را 
مقصر دانســته و از کوتاهی خود شرمسار 
باشــد. همان کســی که پــس از وفات 
پیامبر)ص(، به در خانه های مردم می  رفت 
و می گفــت: مگر نبودید و نشــنیدید که 
رسول خدا در غدیر خم چه فرمود؟ »َمن 
کنُت مواله فهــذا علی مواله« هر که من 

موالی اویم، علی موالی اوست.
مقام: همین بس که عطیه خدا به پیامبر 
َّا اعطیناک الکوثر« کوثری است  است: »إِن

که نسل کثیر پیامبر از طریق اوست.
در میــان چهــارده معصــوم، وجود یک 
زن الزم بــود. وجود حضــرت زهرا)س( 
الگویی بود که به زنان ثابت شــود آنچه 
اســالم می گویــد قابل عمل اســت؛ نه 
تنها زهــرا)س( بلکه دختــرش حضرت 

زینب)س( نیز الگوی زنان تاریخ است.

معارف
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یادداشت

 حجت االسالم دکتر محمدرضا جواهری

کتابخانه

منبر

روایت اول

روایت دوم

 معــارف / مریم احمدی شــیروان  پــس از رحلت 
رســول اهلل)ص(، مدینه النبی شــاهد حوادثی سرنوشت ساز 
بود؛ در این میان اما نقش تبیینی و تبلیغی حضرت صدیقه 
طاهره)س( درخــور توجه و تأمل 
ویژه ای است. در آستانه سالروز 
شــهادت بزرگ بانوی دو عالم، 
حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
تحلیــل حــال و هــوای آن 
پیامبــر)ص(  شــهر  روز 
را بــا دکتــر محمدحســن 
بــه  حاجی علی محمــدی 
گفت وگو گذاشتیم؛ او که دو 
کتــاب »فاطمیــت فاطمه و 
تاریخ« و »شهر گمشده؛ فاطمه 

چه گفت؟ مدینه چه شــد؟« را در کارنامه تألیفی خود دارد، 
معتقد اســت »اگر چه اقدامات حضرت فاطمه)س( پس از 
رحلت پیامبر)ص( انقالب نبود؛ چون آن حضرت نمی خواست 

جامعه جدیدی غیــر از جامعه 
نبوی تأسیس کند، اما قیامی 
بود در مقابــل ارتجاع عرب«. 
را  حاجی علی محمدی  دکتــر 
با تخلص شــعری اش »زورق« 
دکترای  دارای  او  می شناسند. 
مدیریت اســتراتژیک است و 
عالوه بر شعر و ادب، تحقیقات و 
تألیفات متعددی در حوزه های 
مدیریــت، جامعه شناســی ، 

ارتباطات و تاریخ دارد.



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 80 درصد دولتی هستیم 
شکســت خصوصی سازی در کشــور از همان یکی دو گام اول قابل پیش بینی 
بود؛ سیاســت هایی که هیچ گاه حامی موفقیت خصوصی ســازی نبود و نیست، 
نمی توانست و نمی تواند موفقیت خصوصی سازی کشور را رقم بزند. موضوع مهمی 
که در واگذاری ها مورد بی مهری قرار گرفت یا برخی سیاسی کاری ها مانع انجام 
آن شــد، عدم واگذاری درست بنگاه های اقتصادی بود. پیش از اجرای اصل 44 
قانون اساسی و پس از آنکه مسئوالن و رسانه ها با قاطعیت بر یک تصمیم جدی 
یعنی واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی تأکید ویژه ای داشــتند و 
درصدد برآمدند تا بنگاه هایی که باید به دست بخش خصوصی اداره شود، اما به 
دالیلی دولت مالک آن شده است را به بخش خصوصی واگذار کنند؛ مشاهده شد 
هیچ گاه ثمرات واقعی خصوصی سازی به نفع جامعه منتشر نشد، چرا که  واگذاری 
باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی توانایی جذب بنگاه های دولتی را داشته 
باشد. همانند آنچه در بخش خصوصی آمریکا و انگلیس در  اوایل دهه 80 صورت 
گرفت، واگذاری چند بنگاه دولتی به بخش خصوصی بسیاربزرگ. بخش خصوصی 
در کشورهای توسعه یافته شبیه به اقیانوسی در برابر حوضی به نام بخش دولتی 
است؛ گویی در واگذاری یاد شده آب حوض به اقیانوسی اضافه شد؛ در حالی که 

روال خصوصی سازی و واگذاری در ایران متفاوت است.
در ایــران واگذاری به بخش خصوصی یعنی واگذاری بنگاه های دولتی با هزاران 
میلیارد ارزش؛ بنگاه هایی که عمدتاً در بخش صنعت قرار دارند. این در حالی است 
که 80 درصد صنعت ایران در اختیار دولت اســت و بخش خصوصی مالک 20 
درصد آن است؛ بنابراین 20درصد بخش خصوصی قدرت جذب 80 درصد بخش 
دولتی را ندارد؛ قطعاً عدم اجرای سیاســت هایی که در وهله اول به سمت تقاضا 
اجرا شود و تقویت تقاضای بخش خصوصی، نقش مهمی در عدم وسعت و افزایش 

بخش خصوصی به عهده دارد. 
واژه خصولتی یعنی واگذاری محدود بخشــی از بنگاه های اقتصادی به نهادها یا 
سازمان هایی چون تأمین اجتماعی که هیچ گاه اهداف اصلی بخش خصوصی را 
محقق نکرد، چرا که مدیران این سازمان ها قادر به اداره بخش های بزرگ صنعتی 
و کارآمدتر کردن آن نیستند، بنابراین خصوصی کردن در ایران در یک نگاه بدتر از 
دولتی بودن بنگاه ها شد؛ چرا که سیاست گذاری ها هیچ گاه بر مبنای تدوین قوانین 
و مقررات الزم و باثبات نبوده اســت. عدم شفافیت اقتصادی در قیمت گذاری ها 
و عدم باور به کارابودن بخش خصوصی در مســئوالن منجر به عدم توســعه و 
ســودآوری فعالیت های بخش خصوصی شده اســت. آنچه در چارچوب فرایند 
خصوصی ســازی شکل می گیرد، اقتصادی رقابتی است. اقتصاد رقابتی به تغییر 
نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود که 
متأسفانه تغییر نگاه دولت هنوز بر این منوال قرار نگرفته و سیاست ها همچنان در 

راستای دولتی بودن صنعت کشور قرار دارد.

یارانه 72 هزار تومانی در سال آینده
ایسنا: با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق 
مجلــس، یارانه نقدی 4۵هــزار و ۵00 
تومانی پس از پرداخت ۹ ســال تغییر 
کرد و با یکی شدن با کمک معیشتی، 
مشموالن یارانه نقدی ۷2 هزار تومانی 
دریافت خواهند کرد. در جریان بررسی 
الیحه بودجــه در کمیســیون تلفیق 
مجلس، طرحی به تصویب رسیده که براساس آن یارانه نقدی از 4۵ هزار و ۵00 
تومان به ۷2 هزار تومان در سال آینده افزایش پیدا می کند. این به معنی حذف 
پرداخت جداگانه یارانه معیشــتی است که از آبان  امسال به مشموالن پرداخت 
می شد.با این حال باید گفت یک خانواده تک نفره 4۵ هزار تومان یارانه و ۵۵ هزار 
تومان حمایت معیشتی و مجموعا 100 هزار تومان دریافت می کرده است، حاال 
با این مصوبه کمیسیون تلفیق این رقم به ۷2 هزار تومان خواهد رسید. 28 هزار 

تومان از مجموع یارانه های دریافتی نسبت به امسال کسر خواهد شد.

کارشناسان افزایش قیمت پس از رشد عرضه خودرو در آذر ماه را تحلیل کردند

صندلی داغ بازار خودرو
 اقتصاد/زهرا طوســی   بازار تب دار خودرو 
در میانه فصل زمســتان، با کوالک در قیمت ها، 
مشــتریان را از گرانــی تــا 4میلیــون تومانی 
ایران خودرویی هــا و ۷00هزار تومانی خودروهای 
سایپا شگفت زده کرده است. پیشروی در قیمت ها 
در محصــوالت کرمان موتور با رکــورد ۵میلیون 
تومان و محصــوالت مدیران خودرو بــا افزایش 
3میلیون تومان نیز اتفاق افتاده تا زنجیره افزایش 

نرخ ها در بازار تکمیل شود. 
اما آنچه بیشتر اهمیت دارد قیمت پراید است که 
به عنوان پرفروش ترین خودرو ایرانی گوی گرانی 
را از دیگران ربوده و بیشترین افزایش قیمت را در 
بین خودرو های سایپا به نام خود ثبت کرده است. 
پراید هاچ بک نسبت به اول بهمن ۷00هزار تومان 
گران شــده و به ۵۹ میلیــون و ۵00 هزار تومان 
رســید. این خودرو سایپا در یک قدمی کانال ۶0 
میلیون تومانی قــرار دارد، کانالی که پیش از این 

توسط پرایدوانت فتح شده بود.
پرایدوانت نیز دیروز در ادامه روند افزایش قیمت 
روز های گذشته حدود ۵00 هزار تومان گران شده 
و بــه ۶3 میلیون تومان رســید. پراید صندوقدار 
یا همان ســایپا 131 هم در بازار افزایش قیمت 
۷00هزار تومانی را پشت سر گذاشته و حدود ۵4 

میلیون و ۷00 هزار تومان قیمت گذاری می شود.
از خودرو های ســایپا که رونــد افزایش قیمت در 
پیش گرفته اند می توان به کوئیک دنده ای اشــاره 
کرد که با افزایش قیمت 800هزار تومانی به نرخ 
80 میلیون و ۷00هزار تومان رسیده است. ساینا 
در بازار 400هزار تومان گران شده و تا ۷1 میلیون 
و 800 هزار تومان پیشــروی کرده است. فعاالن 
بــازار تیبا 2 را ۶00هزار تومــان گران تر از دیروز 
قیمت گذاری می کنند و با نرخ ۷1 میلیون و 400 
هزار تومان می فروشــند. محصوالت ایران خودرو 
نیز در ادامه روند افزایش قیمت روز های گذشــته 
تا 4میلیون تومان گران شده اند. قیمت روز سمند 
LX با افزایش یک میلیــون و ۵00 هزار تومانی 
 EF۷ به مرز ۹0 میلیون تومان رســیده و سمند
بــا افزایش قیمت یک میلیون تومانی تا نرخ 103 

میلیون تومان پیشروی کرده است. 

پــژو GLX 40۵ نیــز با افزایــش یک میلیون 
تومانــی8۵ میلیون تومان قیمت گذاری شــد و 
خودرو پــژو SLX 40۵ با تجربه افزایش قیمت 
بیشتر و با افزایش یک میلیون و ۵00 هزار تومان 

به ۹8 میلیون و ۵00 هزار تومان رسید.
پژو 20۶ صندوقدار بــا افزایش قیمت ۵00 هزار 
تومانی به 120 میلیون تومان رســیده و سهم پژو 
پارس از افزایش قیمت ها در محصوالت ایران خودرو، 
گرانی یک میلیون و 800 هزار تومانی اســت که 
موجب شــده در بازار به 108 میلیون و 300 هزار 
تومان برسد. رانا هم از قاعده افزایش قیمت مستثنا 
نیست و یک میلیون تومان گران شده و ۹۵ میلیون 

و ۵00 هزار تومان معامله می شود. 

 رکورد افزایش قیمت ایران خودرو
 در اختیار پژو 2008

رکــورددار افزایــش قیمت در بیــن محصوالت 
ایران خودرو، پژو 2008 است که حدود 4میلیون 
تومان گران شــده و به مــرز 400میلیون تومان 
رسیده اســت.  دنا پالس توربو با 2میلیون تومان 
افزایــش به 1۹2 میلیون تومــان و دنا پالس نیز 
2میلیون و ۵00 هزار تومان گران تر شده و 1۵۹ 

میلیون و ۵00 هزار تومان قیمت می خورد. 
محصوالت کرمان موتور از افزایش قیمت در بازار 
 S3 خودرو مستثنا نیستند. ســرآمد آن ها جک
اســت که در یک روز ۵میلیون تومــان افزایش 
قیمت پیدا کرده و به 230 میلیون تومان رسیده 
است. کوالک قیمت ها در بازار خودرو، محصوالت 
مدیران خودرو را نیز از خواب زمستانی بیدار کرده 
و پس از چند روز ثبات، شــاهد افزایش قیمت در 
 MVM بین این محصوالت هستیم. به طوری که
31۵ هاچ بک حدود 2میلیون تومان گران شده و 

به 14۵ میلیون تومان رسیده است.

 جهش قیمت همزمان با افزایش تیراژ 
نگاهی به تولید ماهیانه ایران خودرو در آذر ماه ۹8 
نشان می دهد که تولیدات این شرکت از مرز 48/۷ 
هزار دستگاه گذشــته که نسبت به ماه گذشته، 
جهشــی در حدود 10 هزار دستگاه داشته است. 

خانواده پژو با بیش از 3۵ هزار دســتگاه و خانواده 
ســمند با بیش از ۷هزار دســتگاه، پرتیراژترین 
محصوالت داخلی ایران خودرو در آذرماه ۹8 بودند. 
سایپایی ها نیز بدون کمک شرکت های تابعه خود 

توانســتند به تولید 2۷/3هزار 
دســتگاهی در آذر مــاه ۹8 
برسند. خانواده X100 )پراید(، 
خانــواده Q200 )کوئیــک( 
و خانواده S200 )ســاینا( به 
ترتیب بیشــترین تیراژ تولید 
را در آذر ماه داشــته اند. با این 
حال چنانچه حســن کریمی، 
کارشــناس بازار خــودرو نیز 
گفته است این روزها با اینکه 
روند عرضه خودرو از ســوی 

شرکت های خودروساز از حالت قطره چکانی فراتر 
رفته، اما کماکان میزان تقاضای خودرو در کشور 
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.
به گفته ســنجری میزان تقاضای واقعی بازار به 
خودرو دســت کم 1/۵ میلیون دســتگاه در سال 
اســت. در حالی که عرضه خودرو به بازار در سال 

جاری به کمتر از یک میلیون دســتگاه رسیده و 
خواهد رسید . این بدان معناست که بیش از 30 
درصد تقاضا در بازار به دلیل کاســتی در عرضه 

اصطالحاً سرکوب می شوند.

 افزایش گام به گام قیمت ها 
ادامه دارد

بابــک صدرایی، کارشــناس بازار 
خــودرو در گفت وگو بــا خبرنگار 
مــا می گوید: پیش بینی می شــد 
قیمت خودرو در ماه های اخیر 3 تا 
4درصد افزایش پیدا کند. در حال 
حاضر خودروسازها یکباره با افزایش 
هزینه تولید و تأمین قطعات مواجه 
شــده اند و باید امور خــود را با ارز 
نیمایی و گاهی ارز آزاد مدیریت کنند و این موارد 
موجب می شوند تا خودروساز مجبور شود قدم به 

قدم قیمت تولیدات خود را افزایش دهد.
این کارشــناس بازار خودرو با بیان اینکه نتیجه 
بی ثبات اقتصادی و نوسان در بازارها این است که 
هزینه های صنعت خودروسازی را هر روز افزایش 
می دهد و خودروســازان نیز این هزینه ها را روی 
قیمت نهایی محصول خود اعمال می کنند، تأکید 

می کند: متأســفانه برخی افراد بــا مطرح کردن 
بحث های غیرکارشناسی نظیر اینکه »قیمت خودرو 
را می خواهیم ارزان کنیم« یا »مردم خودرو نخرند 
ارزان می شــود« بدون در نظر گرفتن واقعیت های 
اقتصادی این طور به مــردم القا می کنند که قرار 
اســت خودرو ارزان شود، در صورتی که نگاهی به 
هزینه های تولیــد در این صنعت که با قیمت ارز 
و تورم صعودی شده و ادامه حیات این شرکت ها 
را سخت کرده، نشــان می دهد قیمت خودرو در 
روزهای آینده افزایشــی خواهد بــود. باید توجه 
داشت باالرفتن و پایین آمدن قیمت خودرو امری 
فرمایشی و دستوری نیست که مطابق با میل افراد 
تغییر کند، بلکه بر مبنای واقعیت های اقتصادی که 

روی این صنعت تأثیرگذار است، تعیین می شود.

 سرمایه های سرگردان در بازار خودرو 
می چرخد

صدرایی می افزاید: در بازار آزاد بحث عرضه و تقاضا 
مطرح اســت و اینکه چه محصولــی آماده تحویل 
اســت. اگر یک محصول دارای یک تقاضای ذهنی 
و انباشت شده ای باشد، به تبع قیمت بازارش باالتر 
خواهد رفت و به عکس اگر محصول دارای شرایط 
فروش و اقساطی باشد و مشکلی در تحویل نباشد 
حتی ممکن اســت قیمت در بــازار این محصول 
فروکش نیز بکند. بحث دیگری که وجود دارد هنوز 
مردم ترجیح می دهند سرمایه های سرگردان خود 
را وارد بازار کاالهای مصرفی و در دسترســی مثل 
بازار خــودرو کنند، در نتیجه بازار از این ناحیه هم 
متأثر می شود. صدرایی در پاسخ به اینکه آیا تقاضای 
شــب عید موجب گرانی خودروها شده، می گوید: 
در حال حاضر شرایط با ســال های قبل فرق دارد 
و خودروسازان آن قدر مشــکالت دارند که مسئله 
شب عید و غیرعید برایشان مطرح نیست، در حالی 
که این قضیه هم منتفی نیست و سیگنال افزایش 
تقاضا از این جانب هم وجــود دارد، ولی نمی توان 
گفت این عامل موجب افزایش قیمت می شود. در 
حقیقت عامــل اصلی هزینه های غیرقابل کنترل و 
روزافزون خودروهاست که قیمت کارخانه را باال برده 

و بازار هم به پیروی از آن نرخ ها را تغییر می دهد.

هنوز مردم 
ترجیح می دهند 
سرمایه های 
سرگردان خود را 
وارد بازار کاالهای 
مصرفی و در 
دسترسی مثل بازار 
خودرو کنند

بــــــــرش

صنعت کاشی و سرامیک با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کند   ایسنا/  بهنام عزیززاده، مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور با اشاره به مشکالتی که این صنعت به دلیل 
تحریم ها با آن ها دست و پنجه نرم می کند، گفت: رکود ساخت و ساز موجب شده صنعت کاشی و سرامیک با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کند. از طرف دیگر به دلیل تحریم ها امکان حضور گسترده در بازارهای 

صادراتی نیز وجود ندارد،  به  طوری که ۸۵ درصد صادرات کاشی و سرامیک به عراق، افغانستان و پاکستان انجام می شود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

 سه شنبه ۸ بهمن  139۸ 2 جمادی الثانی 1441 2۸ ژانویه 2۰2۰  سال سی و سوم  شماره 9172 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عذری قرایی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748961070 به شرح دادخواست به کالسه 98.383 
از این ش��ورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان شجاع نیازی به شناسنامه 
0749650788 در تاری��خ 1383.7.8 در اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1.محمد نیازی فرزند شجاع به شماره کد ملی 074008387  2. محمد رضا نیازی فرزند شجاع با 
کد ملی 0740318055 3. علی محمد نیازی فرزند شجاع با کد ملی 0740432303  4. فاطمه نیازی فرزند شجاع 
با کد ملی   0740526512 5. فائزه نیازی فرزند شجاع با کد ملی 0740268341  6. حمیده نیازی فرزند شجاع 
با کد ملی 0748915575   7.زهرا نیازی فرزند شجاع با کد ملی   0740613685 8.ام البنین نیازی فرزند شجاع 
با کد ملی 0749890622  9. رشیده نیازی فرزند شجاع با کد ملی  0748916121 10.عذرا قرائی فرزند نادر قلی 
همس��ر با کد ملی 0748961070 و بغیر از اینها وارثی دیگری ندارد اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را به اس��تناد ماده362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.آ-9813772

از طرف شورا شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز
مهربان

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139860322002001915-98/7/13    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای یاسر دهمرده   فرزند نبی بشماره شناسنامه  3610679255 صادره از زاهدان در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 202 متر مربع در قسمتی ازپالک  1633 فرعی  از 1- اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر زابل 
خیابان هیرمند شمالی- هیرمند 76 درب دوم سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی سیاسرزاده محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، 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 . آ-9813778 م الف:1540
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1398/11/8     تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1398/11/23

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1-شش��دانگ یکب��اب منزل از پالک 130 فرع��ی از 169 اصلی فوق به مس��احت 144/95 مترمربع ابتیاعی آقای 
محمدباقر عباسی از محل مالکیت رسمی مشاعی رمضان قدرتی برابر رای شماره 2096-98 مورخه 1398/10/14-

کالسه97-0255
لذا لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.آ-9813078
تاریخ انتشارنوبت اول1398/10/23        تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/11/08

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1-ششدانگ یکباب خانه از پالک 70 فرعی از 154اصلی فوق به مساحت 193/88 مترمربع ابتیاعی آقای براتعلی فرهادی 
از محل مالکیت رسمی شهرداری بجنورد برابر رای شماره 2098-98 مورخه 1398/10/14-کالسه97-0506

لذا لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.آ-9813079
تاریخ انتشارنوبت اول1398/10/23        تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/11/08

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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 هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:

خانم س��حر سعید عسکري به شناس��نامه ش��ماره 777 کدملي 0943141427 صادره مشهد فرزند هوشنگ در 
شش��دانگ زمین محصور مشتمل بر انباری به مس��احت 303.70 مترمربع پالک شماره179 فرعي از 250 اصلي 
واقع در خراسان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی و قسمتی 

از پالک کالسه 98-385
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-9813075
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/23      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/8

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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139560306007000988- 95/4/3  - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم معصومه سیاوشی جامی    فرزند  علی اصغر   به شماره شناسنامه 9683 صادره تربت 
جام در یک   باب منزل  به  مس��احت 247.5 متر مربع  پالک  فرعی از   1161 -   اصلی   مفروز و مجزی ش��ده 
واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم علی محمد  عباد عسکری  محرز گردیده  
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 98/231  آ-9813089
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/23     تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/8

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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000902- 1398/10/16  - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم غالمعلی محب سورستانی    فرزند  براتعلی  به شماره شناسنامه 749 صادره 
تایباد در یک   باب س��اختمان مس��کونی   به  مساحت 125.0 متر مربع  پالک 1880 فرعی از   3 -  اصلی اصلی   
مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم براتعلی چوبدار 
خداشناس  محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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 98/232 آ-9813090
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/23    تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/8

سید مجتبی جواد زاده /  رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای جمال الدین صدیقی فرزند علی به پرداخت دیه در پرونده کالسه 641، اموال منقول شامل: 
یک دستگاه ازن ساز با ظرفیت 40 گرم بر ساعت ساخت شرکت ozonia کشور سوییس مدل cfs -a1 و سریال 
cfs- ch -225a1 و ی��ک دس��تگاه جت پرینتر matthews س��ری c.mark.i 84 و یک دس��تگاه جت پرینتر

 metsa 2128 به همراه 12 عدد کارتریج و دو عدد هدچاپ و یک دس��تگاه تس��مه کش بسته بندی فاقد پالک با 
قابلیت کار با تسمه حداکثر 8 میلی متر مشهد به نشانی مطهری شمالی 17/10 پالک 217 توقیف گردیده و به مبلغ 
1/045/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 98/11/20 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزایده اجرای 
احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین 

قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. قیمت پایه 1/045/000/000 ریال می باشد. آ- 9813749
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 1 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی مزایده
نظر به محکومیت خانم بدری سلطانی در پرونده کالسه 556 مزایده، سه دانگ پالک ثبتی شماره 6096 فرعی از 
4 اصلی بخش 9 مشهد به نشانی بلوار خیام- خیابان پیام- پیام 12 پالک 22 دارای مساحت حدود 400 مترمربع 
شامل یکباب منزل دو طبقه قدیمی با نمای سنگ و قدمت 30 سال میباشد که دارای 6 اتاق و 2 هال و پذیرایی و 
2 آشپزخانه و سرویس های بهداشتی مجزا و با زیربنای کلی 370 مترمربع و دارای امتیازات: برق و گاز و آب و تلفن 
میباش��د توقیف گردیده و به مبلغ 25/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 98/11/20 ساعت 
9/30 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای 
احکام کیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. قیمت پایه 25/000/000/000 

ریال می باشد. آ- 9813789
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 12 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

م��درک تحصیل��ی اینجانب فاطمه س��االری نیا 
فرزن��د غالمرض��ا ش ش 2733 و ک��د مل��ی 
گواه��ی  زاه��دان   از  ص��ادره   362156831
موقت کارشناس��ی روانشناسی بالینی  صادره 
از واح��د دانش��گاهی آزاد اس��المی بیرجن��د 
 90/01/27 تاری��خ  و   1092414 ش��ماره  ب��ا 
مفق��ود گردی��ده و فاق��د اعتب��ار می باش��د. 
از یابن��ده تقاض��ا میش��ود اص��ل م��درک را 
ب��ه آدرس خیاب��ان غف��اری � دانش��گاه آزاد 
 . نماین��د  ارس��ال  بیرجن��د  واح��د  اس��المی 
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیال ثامن شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 18971 و شناسه ملی 10380345158

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,09,21 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : س��ید مه��دی کریمی کد مل��ی 0793197473 و محمد 
س��ازگاران کد ملی 5228549013 و س��ید حس��ن کریمی کد ملی 0946832633 
ب��ه عنوان اعض��اء هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . موسس��ه 
حسابرس��ی ارکان سیستم )حس��ابداران رسمی( به شناس��ه ملی 10100530054 
به س��مت ب��ازرس اصلی و رضا علیزاده ک��د ملی0828426090 به س��مت بازرس 
علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب گردیدن��د. روزنامه قدس جهت درج               

آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )749522(
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی طالیه داران صحاب صنعت هشتم شرکت تعاونی به شماره ثبت 51664 و شناسه ملی 14004164171
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,07,08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای حسن راعی 6519840841 بسمت رئیس و 
آقای محس��ن ش��جاعی شاه آباد 0939537400 بس��مت نایب رئیس و آقای عباسعلی راعی حس��ن آبادی 6519830356 به سمت منشی 
هیئت مدیره و آقای غالمرضا ابراهیمی 0650418867 بس��مت مدیرعامل ش��رکت تا پایان تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 99,3,4 انتخاب 
گردیدند 2 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک- سفته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای غالمرضا 
ابراهیمی )مدیرعامل ( و متغییر آقای حس��ن راعی )بس��مت رئیس هیئت مدیره ( یا آقای محسن شجاعی شاه آباد )با سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره ( و مهر ش��رکت دارای اعتبار اس��ت و اس��ناد عادی و نامه ها با امضای غالمرضا ابراهیمی )مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبر 

خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )749516(

 آگهی تغییرات موسس�ه پش�تیبانی 
س�هام پدیده ش�اندیز موسس�ه غیر 
تج�اری ب�ه ش�ماره ثب�ت 2560 و 

شناسه ملی 10380500105
 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,10,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 
25 اساس��نامه به ش��رح ذیل به اساسنامه الحاق 
گردی��د: مجمع عمومی عادی در هر س��ال باید یک 
ب��ازرس اصلی و یک ب��ازرس علی الب��دل را برای 
انجام وظایف و مس��ئولیت های مقرر در قوانین و 
مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای 

مدت یک سال تعیین نماید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)749517(
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 آگه�ی تغییرات ش�رکت نوین آتی 
گس�تران اقلیم هشتم شرکت سهامی 
خاص ب�ه ش�ماره ثب�ت 52605 و 

شناسه ملی 14004434709
 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,03,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 
31 اساس��نامه به شرح ذیل اصالح گردید: شرکت 
بوس��یله هیئت مدیره ای مرکب از 10 نفرعضو که 
بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام 
انتخاب می ش��وند اداره خواهند شد، مدیران کاًل 

یا بعضًا قابل عزل می باشند. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)749485(
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی 
سالوک بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

1030 و شناسه ملی 10860313040    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 1396,12,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- محل شرکت در واحد ثبتی بجنورد به آدرس: 
اس��تان خراسان شمالی - شهرس��تان بجنورد - 
بخش مرکزی - ش��هر بجنورد-باس��کول-کوچه 
ش��هید غالم نژاد]امام خمینی 4[-کوچه ش��هید 
بهروز ش��مالی ]نواب 9[-پالک 15-طبقه همکف 
کدپس��تی 9413694149 تغیی��ر یاف��ت و م��اده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بجنورد )743050(
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 آگهی تغییرات شرکت فرتاک راهکار آراد 
ایمن )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 

14838 و شناسه ملی 14007050670    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 
 : ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات   1398,10,19
آدرس محل ش��رکت ازقزوین )آدرس قبلی( 
به آدرس جدید: اس��تان قزوین ، شهرستان 
قزوی��ن ، بخ��ش مرکزی ، ش��هر قزوین، محله 
عمران ، کوچه ش��هید مجید مهجور 16 ، بلوار 
می��ر عماد ، پالک 3 ، طبقه دوم به کد پس��تی 

3413898635 انتقال یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

قزوین )750799(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی اندیشه سبز بینالود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
1824 و شناسه ملی 10380156258    

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,10,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مرک��ز اصلی ش��رکت از مح��ل قبلی به آدرس جدید : " اس��تان خراس��ان رضوی– شهرس��تان 
نیش��ابور– بخش مرکزی– ش��هر نیش��ابور– محله میدان باغات– خیابان فردوسی شمالی– کوچه 
فردوسی 4 )خاتم النبیین 5( پالک 33,1 – طبقه همکف به کد پستی 9314674875 " انتقال 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نیشابور )749540(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

مددجویان برخالف ابربدهکاران بانکی اقساط خود را پرداخت می کنند   آنا: حجت اهلل عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: اگر بانک ها به وظایف قانونی شان تا پایان سال عمل 
کنند، ما به هدف ایجاد ۱۷۰ هزار شغلی که تعیین کرده بودیم می رسیم. وی افزود: شبکه بانکی با توجه به نرخ بسیار پایین عدم پرداخت اقساط وام گیرندگان کمیته امداد باید بیش از این همراهی کرده و ضمانت 

را ساده تر کند. برخالف بزرگ شده های نظام سرمایه داری و ابر بدهکاران بانکی که وام ها را به قصد عدم پرداخت می گیرند، مددجویان کمیته امداد اقساطشان را به موقع پرداخت می کنند.

افزایش نرخ خودکشی در زندان های آمریکا
میزان: نرخ خودکشی در زندان های 
آمریکا در ســال های اخیر رشد قابل 
مالحظه ای داشــته که سبب به صدا 
درآمدن زنگ های هشدار شده است.

بــا افزایــش ۵۰۰ درصدی شــمار 
زندانیــان در آمریــکا در ۴۰ ســال 
گذشــته، موضوع خودکشی زندانیان 

نیز بیش از هر زمان دیگری جلب توجه می کند. براســاس آمار های رسمی 
در سال ۲۰۱۰ از هر ۱۰۰ هزار زندانی آمریکایی ۴.۷ نفر اقدام به خودکشی 
می کردند که در نهایت به رقم خوردن مرگ آنان منجر می شد. این میزان در 

سال ۲۰۱۶ به ۸.۱ و در سال ۲۰۱۸ به ۱۴.۷ نفر افزایش یافت.
ایالت هــای »تگزاس« و »فلوریدا« که دارای باالترین جمعیت افراد زندانی در 
آمریکا هستند و بخش عمده ای از ۲.۳ میلیون زندانی این کشور را در خود 
جای داده اند، بیش از ســایر ایالت ها با مشکل مرگ و میر و البته خودکشی 

منجر به مرگ زندانیان مواجه هستند.
گزارش های جدید نشــان می دهند میزان خودکشی در زندان های کالیفرنیا 
در ســال ۲۰۱۹ به باالترین سطح خود در سه دهه گذشته رسیده است. در 
زندان های این ایالت در ســال گذشته ۳۶ نفر بر اثر خودکشی جان خود را 

از دست دادند.
مطالعات در این زمینه نشان می دهد سلول های انفرادی، سختی های هفته 
اول بازداشــت، بیماری های روحی، ممانعت مقام های زندان از ارائه دارو ها و 
تأمین خواسته های پزشــکی زندانیان و شمار باالی جمعیت در زندان های 

آمریکا دالیل اصلی این نرخ صعودی نگران کننده هستند.

 اخراج معلم آمریکایی 
به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی

ایسنا: دبیرســتان آمریکایــی یکی 
از دبیــران یهودی خــود را به دلیل 
حمایت از تحریم رژیم صهیونیستی و 
انتقاد از صهیونیسم از کار اخراج کرد.
فرامنطقه ای  روزنامــه  نوشــته  بــه 
القدس العربی، کادر اداری دبیرستان 
در  ویلدســتون  فرهنگی-اخالقــی 

منطقه برونکس، براگــر، یکی از دبیران یهودی را پس از آنکه حمایت خود 
از طرح تحریم رژیم صهیونیستی را اعالم و از صهیونیسم انتقاد کرد، از کار 

اخراج کرد.
اخراج براگر ۳۱ ســاله با رویکرد نژادپرســتانه در آمریکا که در دانشکده ها 
و دبیرســتان های این کشور آغاز شــده، انجام شد و در این رویکرد هر دبیر 
و معلمی که بر خالف ادعاهای غالب صهیونیســت ها درباره رژیم اشــغالگر 

اسرائیل صحبت کند، مجازات می شود.
براگر اظهار کرد: معلم باید بتواند باورهای سیاسی مختلف را به دانش آموزان 
آموزش دهد اما این به معنای آن نیست که من باید باورهایم را تغییر دهم.

اخراج براگر در پی باز انتشار چند توییت حاوی بخش هایی از سخنرانی او در 
بزرگداشت یکی از استادیارهای حقوق دانشگاه کلمبیا انجام شد.

براگر در آن مراســم گفته بود: یهودی هایی که از هولوکاســت رنج دیدند و 
اسرائیل را بنا کردند، امروز با خشونت با فلسطینی ها رفتار می کنند.

راز سالمتی پدربزرگ 123 ساله
جامعه: باشــگاه خبرنــگاران جوان 
به سراغ ســید اســماعیل موسوی، 
پدربــزرگ ۱۲۳ ســاله زنجانی رفته 
و ضمن گفت وگــو با او و خانواده اش 
می خواهــد ثابــت کند ســن روی 

شناسنامه فقط یک عدد است.
ســید اســماعیل متولد سال ۱۲۷۵ 

است و چند ســال گذشته هم دروس حوزه را تدریس می کرده و پیش نماز 
مســجد محل بوده، اما حاال به قول خود به خاطر کهولت ســن دیگر توان 

تدریس را ندارد و کمتر برای پیش نمازی در مسجد حاضر می شود.
ســید اســماعیل ۹ فرزند، ۴۹ نوه، ۴۸ نتیجه و سه نبیره دارد. نوه دختری 
ایشــان می گویــد: هــر روز در این خانه بــه روی همه  ما باز اســت. نوه و 
نتیجه هایی هم که در تهران ســاکن هســتند یا هر روز تلفنی با پدربزرگ 
و مادربزرگ صحبت می کنند و یا در اولین فرصت که دستشــان خالی شود 

به زنجان می آیند، خالصه سعی می کنیم هیچ وقت آن ها را تنها نگذاریم.
یکی از خانم ها هم که عروس یکی از پسران آقا سید است، می گوید: خطبه 
عقــد ما را خود آقا ســید جاری کردند؛ از زمانی که بــه جمع این خانواده 
پیوسته ام تاکنون سعی کرده ام از ویژگی ها و خصوصیات بارز این مرد بزرگ 

الگوبرداری کنم. 
او ادامه می دهد: تا جایی که من آقا ســید را شناخته ام ایشان مدام در حال 

مطالعه و دائم الذکر و وضو هستند.
ســی و ششــمین نوه  این خانواده هم می گوید: از کودکــی در همین خانه 
بزرگ شــده ایم، در حیاط همین خانه بازی کرده  و در همین خانه مراســم 

عروسی مان را برپا کرده ایم.
او می گوید، یادم هست روزی که به پدربزرگم گفتم برای من دعا کن، تنها 
چیزی که گفت این بود: هر زمان خواستی برای خودت از خدا چیزی طلب 
کنــی اول برای مردم دعا کن، بعد برای خودت؛ این حرف از آن موقع آویزه 

گوش من شده است.

 راز سالمتی
از آقا سید راز و رمز سالمتی اش را می پرسیم. می گوید: تمام سعی خود را کرده ام که 

واجباتم را ترک نکنم، غذا کم بخورم، کم بخوابم و بیشتر مطالعه کنم.
او همچنین ادامه می دهد: لحظه ای نبوده که از یاد خدا غافل شوم و بنای زندگی ام را 
از همان ابتدا با توکل به اسم اعظم اهلل شروع کرده ام و خدا را شکر که همیشه لطفش 

شامل حال من و خانواده ام شده است.
موسوی مصرف غذا هایی ساده و مقوی را از دیگر راز های طوالنی بودن عمر خود عنوان 
می کند و می گوید: غذا هایی بســیار ساده و کم حجم مصرف می کنم و در حد توان 

کار های روزمره خود را انجام می دهم.
معاشرت کم، اما با افراد اندیشمند و فرهیخته دیگر موضوعی است که آقای موسوی 
به آن تأکید  و به جوانان هم توصیه می کند برای داشتن زندگی سالم کم گویی، غذای 
سالم و خواب کافی را در زندگی روزمره خود داشته باشند و عالوه بر مطالعه روزانه، 
انس با قرآن را هم فراموش نکنند. رضا موسوی یکی از پسران می گوید: نگاه به پیری 

پدر و مادر من نکنید؛ این دو فرشته برای همه  ما از جانشان مایه گذاشته اند.
اشک در چشمانش حلقه می زند و می گوید: این دو فرشته، بزرگ خانواده و باعث خیر 

و برکت زندگی تک تک ما هستند.
پسر بوسه بر دستان پدری می زند که امید و ایمان را در دل فرزندانش کاشته است.

 مسن ترین مستمری بگیر تأمین اجتماعی 
مسعود علیاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان می گوید: یکی از اقداماتی که 

در سازمان تأمین اجتماعی اجرا می شود طرح کرامت رضوی است.
او ادامه می دهد: اولویت با بازنشسته های مسن که حداقل حقوق را دریافت می کنند، 
است. در بررسی ها بازنشسته ای را پیدا کردیم که ۱۲۳ سال سن دارد و پس از طی 
مراحل اداری، این پیرمرد را که مســن ترین بازنشسته تأمین اجتماعی هم هست، 
راهی مشهد مقدس کردیم. علیاری ادامه می  می دهد: براساس برنامه ریزی ها تمامی 

بازنشسته ها از این طرح بهره مند خواهند شد.

 کالم آخر
یادمان نرود گرمابخش خانه هایمان نفس گرم بزرگ ترهایمان است و البته که تنها 

شرط بزرگ شدن ما نیز بزرگداشت بزرگ ترهایمان است.
هنگام خداحافظی، پدربزرگ مهربان باز هم با همان روی خوش و لبخندش برایم دعا 

کرد و گفت: اللُّهمَّ اْجَعْل َعواقَِب اُمورِنا َخْیراً.
با آرزوی سالمتی برای همه پدران و مادران این سرزمین.

اخیر،  دهه  چند  در  طیرانی    اعظم  جامعه/   
تغییرات اقتصادی- فرهنگی در کشورهای با درآمد 
کم و متوسط، با تغییرات سریع اجتماعی همراه بوده 
است. به موازات فواید بهبود وضعیت اقتصادی بر 
ارتقای سالمت جامعه، روند رو به رشد بیماری های 
مزمن غیرواگیر و عوارض ناشی از آن چنین جوامعی 
قبیل  این  است.  داده  قرار  تهدید  معرض  در  را 
عوامل  دارای  بیماری های  از  گروهی  بیماری ها، 
خطرزای مشترک هستند که حاصل شیوه نامطلوب 
سیگار،  مصرف  ناسالم،  تغذیه  جمله  از   زندگی 

بی تحرکی و تنش ها و استرس های عصبی است.
هر چند زمینه ژنتیکی بــرای بیماری های مزمن 
مطرح می شود، اما نتایج حاصل از بررسی ها در این 
زمینه نشان می دهد عوامل مرتبط با شیوه زندگی و 
عوامل محیطی نقش بسیار مهم تری در مقایسه با 

عوامل وراثتی دارند.
عواقب انســانی، اجتماعی و اقتصادی بیماری های 
غیرواگیر در همه کشــورها محســوس است و به 
عنوان یک اولویت مهم و ضروری برای توسعه پایدار 
محسوب می شود. بیماری های غیرواگیر به عنوان 
یک علت عمده مرگ در جهان به شــمار می روند؛ 
تقریباً سه چهارم این مرگ ها و عمده مرگ های پیش 
از موعد ناشی از بیماری های غیرواگیر در کشورهای 
با درآمد پایین و متوسط اتفاق می افتد و بسیاری از 
این مرگ ها قابل پیشگیری است. با توجه به اینکه 
کشور ما نیز از این روند مستثنا نیست؛ پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر یک ضرورت در نظام سالمت 
کشور است که همواره مورد تأکید مسئوالن وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

 300 هزار مرگ 
ناشی از بیماری های غیرواگیر

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اهمیت 
پیشگیری از ابتال به بیماری های غیرواگیر می گوید: 
در چند دهه گذشته توانسته ایم با واکسیناسیون، 
کنترل اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، برنامه های 
ســالمت کودکان و مادران دستاوردهای بزرگی در 
حوزه سالمت، افزایش طول عمر، پیشگیری از مرگ 
و میر و ناتوانی بدست بیاوریم و با این تدابیر سن امید 
به زندگی در کشــور افزایش یافته است، اما اکنون 
مهم ترین عاملی که سالمت مردم کشورمان را تهدید 
می کند بیماری های غیرواگیر است، به طوری که این 

بیماری ها عامل ۸۲ درصد مرگ و میر کشور است 
که بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، دیابت و 
بیماری های مزمن تنفســی در صدر این بیماری ها 

قرار دارند. 
دکتر افشــین استوار با بیان اینکه ۹۵ درصد مرگ 
و میر ناشــی از بیماری های غیرواگیر به دلیل ابتال 
به بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، دیابت و 
بیماری های مزمن تنفسی اتفاق می افتد، می افزاید: 
ساالنه ۳۸۰ هزار مرگ در کشور رخ می دهد که از 
این تعداد ۳۰۰ هزار آن به دلیل ابتال به بیماری های 

غیرواگیر به ویژه این چهار بیماری اتفاق می افتد. 

 ضرورت اصالح سبک زندگی
مدیرکل دفتــر مدیریت بیماری هــای غیرواگیر 
وزارت بهداشــت ادامه می دهد: پیشگیری از ابتال 
بــه بیماری های غیرواگیر به این دلیل اهمیت دارد 
که در صورت ابتال به ایــن گروه از بیماری ها برای 
درمان و کنترل عــوارض آن ها، هزینه هنگفتی به 
فرد، جامعه و نظام سالمت کشور تحمیل می شود، 
از سوی دیگر این بیماری ها عوامل خطر مشترکی 
دارند که مهم ترین عوامل خطر و دالیلی که موجب 
ابتال به این بیماری ها می شــوند عوامل رفتاری از 
جمله تغذیه ناسالم، کم تحرکی، مصرف دخانیات، 
الکل، چاقی، باال بودن قند و چربی خون و همچنین 

فشــار خون باالست که می توان 
با کنتــرل آن ها از شــیوع این 
بیماری ها در جامعه پیشــگیری 
کرد. بــه همین دلیل برنامه های 
متعددی در حوزه پیشــگیری و 
اصالح ســبک زندگی انجام و به 
اطالع رسانی  مختلف  شیوه های 
می شود که اگر مردم دچار قند و 

یا چربی خون باال شدند با مراجعه 
به پزشک و اصالح سبک زندگی 

خود آن را کنترل کنند. 

 اختصاص 3 درصد تولید 
ناخالص ملی برای کنترل و 

درمان 
وی با بیان اینکه ساالنه ۳ درصد 
تولید ناخالص ملی کشــور برای 
بیماری های  درمــان  و  کنتــرل 
غیرواگیر  هزینه می شود، می گوید: 
طبــق بــرآورد ســازمان جهانی 

بهداشت ساالنه ۴۵ هزار میلیارد تومان در ایران برای 
کنترل و درمــان بیماری های غیر واگیر اختصاص 
می یابــد و در صورتی که روند ایــن بیماری ها در 
کشور کنترل نشود هزینه ای که باید صرف توسعه 

و کارهای زیرســاختی و زیربنایی 
کشور شود را باید صرف کنترل و 

درمان این بیماری ها کرد.
دکتر استوار در پاسخ به این پرسش 
که در حوزه بیماری های غیرواگیر 
کدام بیماری ها قابل پیشــگیری 
است ، می گوید: پیشگیری از ابتال به 
بیماری های  غیرواگیر در مورد هر 
یک از بیماری ها و همچنین عوامل 
خطر آن ها متفاوت است؛ به عنوان 
نمونه فشار خون باال عامل ساالنه 
۱۰۰ هزار مرگ  است و در صورت 
کنترل فشــار خون بــاال می توان 
ساالنه از ۱۰۰ هزار مرگ پیشگیری 
کــرد، بنابراین اجــرای مداخالت 
پیشگیرانه  ضمن آنکه می تواند به 
بازگشت سالمتی و سرمایه بیشتر 
منجر شــود، به همان نســبت از 
ناتوانی در جامعه پیشگیری می کند. 

 ضرورت کاهش مصرف دخانیات 
به گفتــه مدیرکل دفتــر مدیریــت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت با اجرای برنامه های کاهش 
مصرف دخانیات در کشــور می توان کم هزینه ترین 

و اثربخش تریــن گام را در حــوزه پیشــگیری از 
بیماری های غیرواگیر برداشــت. همچنین افزایش 
تحرک و فعالیت بدنی و تغییر سبک زندگی نیز از 
دیگر موارد کم هزینه و ثمربخش در حوزه پیشگیری 

از بیماری های غیرواگیر است. 
دکتر اســتوار در خصــوص برنامه های آموزشــی 
این وزارتخانه در زمینه پیشــگیری از بیماری های 
غیرواگیر می گوید: پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر مستلزم ارتباطات بین بخشی و به کارگیری 
امکانات و تســهیالتی اســت که عمدتــاً خارج از 
 ساختار وزارت بهداشت قرار دارند؛ به همین منظور 
دســت اندرکاران برنامه های پیشــگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر در دانشگاه های علوم پزشکی 
که واحدهای محیطی وزارت بهداشــت محسوب 
می شوند دراین زمینه آموزش می بینند و برنامه های 

جامعی را برای این آموزش طراحی کرده ایم. 

 به مشارکت سایر سازمان ها نیاز داریم
این مسئول می افزاید: اگر بخواهیم برای پیشگیری و 
کنترل بیماری های غیرواگیر با همان سنت قدیمی 
به مقابله این بیماری ها برویم قطعاً موفق نخواهیم 
بود و نخواهیم توانست آن را کنترل کنیم. بنابراین 
بــرای موفقیت در این خصوص به نوعی ســازوکار 
بین بخشــی نیاز داریم که الزاماً در وزارت بهداشت 
نیســت، به عنوان نمونه برنامه های افزایش تحرک 
بدنی باید با ســازمان ورزش و جوانــان، آموزش و 
پرورش، وزارت کشــور، استانداری ها، فرمانداری ها، 
شــهرداری ها و اداره های مختلف از طریق سالمت 
کارکنان سازمان های مردم نهاد دنبال شود تا بتوانیم 
به افزایش تحرک بدنی افــراد جامعه و همچنین 

کاهش مصرف دخانیات بیفزاییم.
دکتر استوار ادامه می دهد: در سال های اخیر اقدامات 
متعددی در زمینه پیشگیری و غربالگری به منظور 
تشخیص به موقع بیماری های غیرواگیر در کشور 
انجام شده، به تازگی نیز برنامه »کنترل فشار خون 
باال« در سطح ملی و با همکاری بین بخشی اجرا شده 
است، همچنین پویش »هرخانه یک پایگاه سالمت« 
در برخی از اســتان های کشور به صورت پایلوت در 
دست اجراست و در آینده نزدیک به همه استان های 
کشور تعمیم خواهد یافت، به طوری که براساس این 
پویش پزشــکان از هر خانواده به یک فرد آموزش 
خواهند داد تا او این آموزش ها را به ســایر اعضای 

خانواده منتقل کند.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در گفت وگو با »قدس«:

3 درصد تولید ناخالص ملی صرف کنترل بیماری های غیرواگیر  می شود

طبق برآورد 
سازمان جهانی 

بهداشت ساالنه 
45 هزار میلیارد 

تومان در ایران 
برای کنترل و 

درمان بیماری های 
غیرواگیر اختصاص 

می یابد

بــــــرش
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دستچین

چرا این سه مؤسسه هنوز ادغام نشده اند؟
مهر: فرزانه شــمیرانی، مدیرکل دفتر آموزش عالی درباره 
سه مؤسســه ای که در خراســان رضوی ادغام شده است، 
گفت: هنوز این مؤسســات ادغام نشده اند، این سه مؤسسه 
 از مؤسســات بســیار خوب ما هســتند؛ هر کدام بیش از 
۲ هزار دانشــجو دارند، ولی درخواست هایی که دارند، قابل 

قبول نیست.

خودداری وزارت بهداشت از پذیرش معتادان دارای زخم باز
ایسنا:فرید براتــی سده، معاون توســعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد ســازمان بهزیســتی با بیان اینکه معتــادان مبتال به 
ویروس ایدز در مراکز ســازمان بهزیستی پذیرش می شوند، 
گفت: این درحالی اســت که سازمان بهزستی امکان پذیرش 
معتادان دارای زخم باز را در این مراکز ندارد و وظیفه درمان 

این افراد به عهده وزارت بهداشت است.

از کف دانشگاه وزیر شدم
فارس: منصــور غالمی، وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: حدود پنج ســال معاون اداری و مالی دانشــگاه و 
حدود ۱۲ سال رئیس دانشــگاه بوده ام و از جریانات کف 
دانشــگاه اطالع دارم. با این پیشــینه می گویــم انتظار از 
دانشــگاه ها این اســت که در حوزه توسعه سرمایه انسانی 

باشند. در کشور پیشگام 

خرید دلفین 400 میلیون دالری دیگر!
فارس: زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سالمت و محیط 
زیست شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه آیا دلفین جدید برای 
دلفیناریوم تهران خریداری می شود یا خیر، گفت: به ما گفته اند 
ادامه فعالیت با دلفین دیگر و شیردریایی است. قیمت هر دلفین 
۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر است که هزینه باالیی بوده و خبری از 

خرید دلفین جدید ندارم.

دانشجویان فنی پس از دانش آموختگی کاری بلد نیستند
میزان: بیژن رنجبر، قائم مقام رئیس دانشــگاه آزاد با انتقاد از 
وضع دانش آموختگی دانشجویان رشته های فنی گفت: فردی که 
در رشته های مهندسی دانش آموخته می شود وقتی می خواهد 
وارد کارخانه شود هیچ کاری بلد نیست که این موضوع به دوره 
آموزش این دانشــجو برمی گردد؛ چرا که در دوره تحصیل باید 

تعدادی از واحد ها به مهارت آموزی اختصاص داده شود.

شایعه تجارت دارو با تولید ویروس کرونا
میزان:حســین عرفانی، رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت با تکذیب برخی اخبار مبنی بر کشف داروی 
ویروس کرونا، گفت: در هیچ جای دنیا علیه ویروس کرونا داروی 
اختصاصی وجود ندارد. هنــوز برای این ویروس در دنیا دارویی 
شناخته نشده، از این رو این شایعه که تجارت دارو با تولید این 

ویروس مدنظر بوده منتفی است.

هنوز پرستار را وردست پزشک تصور می کنیم
ایرنا: ســعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: روزی که نظام شبکه 
راه اندازی کردیم، کسی باور نمی کرد یک بهورز با ۶ کالس سواد 
می تواند هشت خدمت اولیه بهداشتی را در کشور بنیان نهاده و 
از مــرگ و میرها کم کرده و طول عمرها را افزایش دهد، اما در 
نظام پرستاری این کار را نکردیم. هنوز پرستار را وردست پزشک 

تصور می کنیم.

۶ هزار میلیارد تومان؛ مالیات مؤسسات کنکور
خانه ملت: سید محمد جواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات با اشاره به گردش مالی باالی مؤسسات کمک آموزشی 
و کنکور، گفت: گردش مالی در این حوزه ۴۰ هزار میلیارد تومان 
تخمین زده شده که اگر به درستی از این مؤسسات مالیات اخذ 
شود، رقمی معادل ۶ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی کشور 

اضافه خواهد شد.

7 سال در انتظار تصویب یک طرح
فارس: صالح قاســمی، جمعیت پژوه در یادداشــتی به رئیس 
جمهور نوشــت: حدود هفت سال است »طرح جامع جمعیت و 
تعالی خانواده« در مجلس در حال رسیدگی است. عدم موافقت 
و همراهی سازمان برنامه و بودجه مانع اصلی تصویب این طرح 
گشــته و همچنان با گذشت حدود هفت سال و به واسطه عدم 

همکاری دولت حضرت عالی، هنوز به تصویب نرسیده است.

 گردشگری

معاون وزارت میراث فرهنگی خبر داد
ورود بیش از 8 میلیون گردشگر 

از ابتدای سال جاری به کشور
 فارس  معــاون گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگــی و گردشــگری گفــت: در ۱۰ ماهه 
گذشته، ۸ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر گردشگر وارد 
کشــور شدند و در دو ماه آینده قطعاً این تعداد 

افزایش چشمگیری خواهد داشت.
ولــی اهلل تیموری بیــان کرد: بخــش دولتی و 
خصوصی در کنار هم باید از تمامی ظرفیت های 
موجود استفاده کنند تا به توسعه گردشگری در 
کشور برسیم. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت های 
گردشگری در کشــور بسیار باالست، گفت:  در 
کشوری که یک سونامی اتفاق می افتد، نمایشگاه 
بین المللــی را برگزار می کنند تا اعالم کنند آن 
کشور همچنان مقصد گردشــگری است. وی 
همچنین در ادامه افــزود: ما انتظار همکاری از 
نمایندگان مجلس نیز در این خصوص داریم و 
به تازگی نیز بحث مالیات از گردشگران را پیگیری 
کردیم درنهایت مالیات جدیدی را برای خروج از 

کشور وضع نکردند و همان اخذ عوارض است.

شهری

پاسخ رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور
جریمه و نمره منفی از آِن مالک 

است یا راننده خودرو؟
 فارس   رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا 
در خصوص جزئیات تخصیــص جریمه و نمره 
منفی در صورتی که مالک و راننده خودرو متفاوت 

باشند، توضیح داد.
سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: برای ۲۰ تخلف 
حادثه ســاز هم نمره منفی و هم جریمه ارسال 
می شود؛ وقتی پلیس تخلف رانندگی را مشاهده 
کرده و راننده متخلف حضور دارد اعمال قانون به 
صورت تسلیمی است؛ در این صورت نمره منفی 
برای راننده درج شــده و جریمــه را برای پالک 
خودرو ثبت می کنند. وی افزود: اگر تخلفات وسیله 
نقلیه به واسطه دوربین هوشمند کنترل شود هم 
جریمه و هم نمــره منفی به پالک خودرو یعنی 
مالک خودرو تعلق می گیرد؛ یعنی نمره منفی در 

گواهی نامه مالک خودرو ثبت می شود.
در بحث نمره منفی برای تخلفاتی که به صورت 
تسلیمی توســط پلیس کنترل می شود در واقع 
قبض جریمه به راننده خودرو تحویل داده می شود.

دانش و فناوری

رئیس سازمان فضایی ایران:
 ایران ۶ ماهواره 

آماده پرتاب دارد
 ایسنا   رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه 
کشورمان ۶ ماهواره آماده دارد، گفت: درواقع یکی 
از برنامه های مهم این سازمان این است که در سال 
آینده بتوانیم فرایند پرتاب ماهواره ها را طی کنیم.

مرتضی براری افــزود: از نظر بودجه برای پرتاب 
ماهواره ها با مشــکلی مواجه نخواهیــم بود و از 
تمام ظرفیت های سرمایه ای ملی و سرمایه گذاران 
خطرپذیر در فعالیت های فضایی بهره مند خواهیم 
شــد. براری تصریح کرد: ماهــواره »پارس یک« 
توســط پژوهشــگاه فضایی ایران اکنون در حال 
تکمیل شدن است. از نخبگان و دانش آموختگان 
دانشگاهی درخواســت می کنم طرح های جدید 
خود را در حوزه اکتشافات فضایی به این سازمان 
بدهند. وی همچنین اضافه کرد: سازمان فضایی 
از شهریور ماه امسال تاکنون تست های مختلف 
تحویل گیری را روی ماهواره هــا انجام داده و در 
حال توسعه مراکز فضایی و زیرساخت های زمینی 

در مناطق مختلف کشور است.

حوادث

دبیر علمی کنگره سوختگی بیان کرد
قطع عضو 3۰ درصد از افرادی که 

دچار سوختگی الکتریکی می شوند
 آنــا    دبیر علمــی نهمین کنگره کشــوری 
سوختگی، از سوختگی الکتریکی به عنوان یکی از 
آسیب های شــایع در محیط کار نام برد و گفت: 
باالی ۳۰ درصد از این موارد منجر به قطع عضو 
فرد آسیب دیده می شود. سید حمید صالحی ادامه 
داد: مطالعاتی که انجام شده، نشان می دهد بیشتر 
افرادی که دچار این نوع ســوختگی ها می شوند، 
کارگران ســاختمانی هســتند که اغلب آن ها از 
پوشــش بیمه ای مناسبی برخوردار نیستند. این 
حوادث، هزینه های زیادی به خانواده فرد آسیب 
دیده و جامعه تحمیل می کنــد. وی بر ضرورت 
توجه به پیشگیری و رعایت نکات ایمنی در محیط 
کار تأکید کرد و گفت: متأسفانه توجه به ایمنی کار 
برای پیشگیری از آسیب های الکتریکی به خصوص 
در کارگران ســاختمانی مغفول مانده اســت، به 
نظر می رســد دســتگاه هایی مثل وزارت نیرو، 
شهرداری ها و... باید نسبت به موضوع ایمن سازی 

محیط کار توسط کارفرما حساس باشند.

خانه و خانواده

رئیس گروه بیمه اختیاری تأمین اجتماعی:
282 هزار زن خانه دار زیرپوشش 
بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند

 آنا   رئیس گروه بیمه اختیاری سازمان تأمین 
اجتماعــی با بیان اینکه دولــت تنها ۲ درصد 
حــق بیمه زنان خانــه دار را پرداخت می کند، 
گفت: تاکنون ۲۸۲ هزار نفــر از زنان خانه دار 
زیر پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 

تأمین اجتماعی قرار گرفته اند.
محمود علی بخشی گفت: در سال جاری با توجه 
به حداقل دســتمزد مصوب شورای عالی کار 
برای مدل اول یعنی نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ 
درصد، مبلغ ماهانه ۱۸۰ هزار تومان، برای مدل 
دوم یعنی نــرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد، 
مبلغ ماهانه ۲۱۰ هزار تومان و برای مدل سوم 
یعنی نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸ درصد، مبلغ 

ماهانه ۲۷۰ هزار تومان پرداخت می کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دختران مجردی 
کــه در خانه پدر زندگــی می کنند مادامی که 
ازدواج  نکرده و یا اشتغال به کار ندارند می توانند 

از خدمات درمانی بیمه پدر بهره مند شوند.

فراسو

برداشت آزاد
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 پشت پرده حمالت مشکوک راکتی به سفارت آمریکا در بغداد چیست؟

 اشغالگران به دنبال بهانه برای ماندن
در حالی کــه تظاهرات میلیونی روز    جهان/ مهدی پناهی 
جمعه مردم عراق علیه آمریکا و درخواست خروج نیروهای وابسته 
از خاک عراق، شــرایط را برای اخراج اشغالگران آمریکایی فراهم 
کرده است اما منابع خبری شامگاه یکشنبه از شلیک چند راکت 
به منطقه سبز بغداد )سفارت آمریکا( خبر دادند. آمریکایی ها هم 
اخباری حاکی از زخمی شــدن چند نفر در این حمله را منتشر 

کردند.
نکته مهم در این ماجرا موج ســواری آمریکایی  هاست که تلفات 
حمله موشــکی ایران به عین االســد را مخفی نگه داشته اند اما 
در این ماجرا مدعی اند تعدادی از نظامیانشــان زخمی شده اند.

این راکت ها پیش از این به محوطه باز ســفارت خورده و تلفاتی 
نمی داد، اما این بار گویا چند فروند از این راکت ها به ســاختمان 
ســفارت اصابت کــرده و یکی از آن ها نیز راه خود را به ســمت 
سالن غذاخوری سفارت اشغالگران تروریست آمریکایی در بغداد 

باز کرده است!
بر اســاس بیانیه هایی که پیش از این گروه های مقاومت عراقی 
صادر کرده بودند آن ها به هیچ عنوان پشت پرده چنین حمالت 
هزینه زا قرار نداشــته و ندارند. بــه گفته برخی تحلیلگران، خود 

آمریکایی ها پشت چنین حوادثی قرار دارند.
 آن ها تالش می کنند با باال بردن مباحث امنیتی در بغداد و ناامن 
نشــان دادن پایتخت عراق، عالوه بر وارد کردن فشار سیاسی و 
امنیتی به عادل عبدالمهدی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق 

فضا را برای اقدامات خباثت آمیز خود فراهم کنند و به هر بهانه ای 
در خاک عراق باقی بمانند.

بعید نیســت آمریکایی ها با ســازماندهی حمله به سفارت خود  
می خواهند بهانه ای را برای حمله مجدد به پایگاه های حشدالشعبی 
پیــدا کنند، موضوعی که برخی به آن اشــاره دارند و می گویند 
آمریکایی ها تالش می کنند در عملیاتی پیشدستانه، عالوه بر آنکه 
یک ضربه کاری به مراکز تجمع و اصلی حشدالشعبی وارد کنند، 
اعتبار از دست رفته خود را هم بازگردانند و به جوکرهایی که از 

شهرهای عراق جمع شدند اعتماد به نفس بیشتری دهند.

  واکنش عراقی ها
در همین راســتا »جواد الطلیباوی« ســخنگوی نظامی »عصائب 
اهل الحق« با اعالم اینکه پیش از این تأکید شده گروه های مقاومت 
به مراکز دیپلماتیک تعرضی نمی کنند، اعالم کرد: حمله راکتی به 
»سفارت شّر«  آمریکا، کار گروه های مقاومت نیست. الطلیباوی تأکید 
کرد: »پیش از این اعالم کرده بودیم پاســخ مــا به ترور ابومهدی 
المهندس، در ســطح پایین تر از پاســخ جمهوری اسالمی به ترور 
حاج قاسم ســلیمانی نخواهد بود«. او پیش از این گفته بود: »این 
شرم آور اســت که اینچنین پاسخ یا ضرباتی به گروه های مقاومت 
نســبت داده شــود؛ گروه های مقاومت دیگر از راکت های کاتیوشا 
استفاده نمی کنند و این راکت ها حتی در ساده ترین عملیات ها هم 
به درد نمی خورد«.»هادی العامری« رئیس ائتالف الفتح و از رهبران 
حشدالشــعبی در واکنش به حمالت راکتی به سفارت آمریکا در 
بغــداد، با صدور بیانیه ای از دولت عراق خواســت جلوی این گونه 
حمالت را بگیرد. به نوشته وبگاه السومریه نیوز، هادی العامری تأکید 
کرد: »حمله به سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک خارجی در عراق را 
نمی پذیریم«. او افزود: »این اقدامات خرابکارانه با هدف فتنه انگیزی و 
مانع تراشی در مسیر اعمال حاکمیت عراق و خروج نیروهای خارجی 
اســت که پارلمان آن را تصویب کرده اســت«.از سوی دیگر عادل 
عبدالمهدی، نخســت وزیر پیشبرد امور عراق در مکاتبه با سفارت 
آمریکا در بغداد، حمله راکتی به ســاختمان سفارت واشنگتن در 

منطقه سبز بغداد را محکوم کرد. 

 سعودی ها به تازگی نسخه ای عبری از قرآن 
کریم منتشــر کرده اند که در آن برخی آیات 
مطابق با روایت صهیونیســت ها ترجمه شده 

است.
 دولــت بوریس جانســون بــرای جذب 
اســتعدادهای برتر و نخبــگان جهان اعم 
از دانشــمندان، محققــان و ریاضیدانان از 
راه انــدازی نظام مهاجرتی جدیــد در دوره 
پســابرگزیت با عنوان »روادید استعدادهای 
جهانی« با هدف تسهیل روادید برای نخبگان 

جهان و کشاندن آن ها به انگلیس خبر داد.
 جــان بولتــون در کتاب تــازه خود که 
هنوز منتشــر نشده اســت، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریــکا را متهم کرده که در 
ماجرای موســوم به »اوکراین گیت« عامدانه 
کمک های نظامی به اوکراین را مسدود کرده 
بود تا دولت اوکراین در تحقیقات از رقیبش 
در انتخابات به وی کمک کند. این اتهام زنی 
مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید واکنش 
ترامپ را به دنبال داشته و گفته، بولتون برای 

فروش کتابش دروغ گفته است.
 در پی فشــار معترضان هنگ کنگی، دولت 
این منطقه خودمختار از روز یکشــنبه، ورود 
شــهروندان چینی از اســتان »هوبی« منشأ 
گســترش ویروس کشــنده جدیــد »کرونا« 
را ممنــوع اعالم کرد. با ایــن حال گروهی از 
معترضــان هنگ کنگی به ســاختمانی که 
به عنوان مرکــز قرنطینه افراد وارد شــده از 
چین در نظر گرفته شده بود، حمله کردند و 
با پرتاب »کوکتل مولوتف« تالش کردند آن را 

به آتش بکشند.
 بــه گزارش پایــگاه خبری هیــل، نتایج 
نظرســنجی شبکه خبری فاکس نیوز نشان 
داد ۵۰ درصد از مردم آمریکا می گویند سنا 
باید به محکومیت و برکناری دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریکا از قدرت رأی دهد 
درحالی که ۴۴ درصد خالف این نظر را دارند. 
 وزیر دفاع آلمان از حضور نیروهای کشورش 
در عراق حمایت و اعالم کرد خطر داعش در 

این کشور هنوز به پایان نرسیده است.
 یک مقام نظامی روس اعالم کرد، روســیه 
به تازگی دومیــن و آخرین هنگ مجموعه 
پدافند موشکی اس۴۰۰ را به چین تحویل داد.
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 جهان   یک هواپیمای مسافری که گفته می شود 
متعلق به شرکت آریانا افغان است ظهر دیروز در 
حالی که از هرات به طرف دهلی نو در حال پرواز 
بود، در غزنی سقوط کرد. طالبان افغانستان اعالم 
کرد هواپیمایی که در غزنی ســقوط کرده، یک 
هواپیمای نظامی متعلق به ارتش آمریکا بوده و 
ما آن را در زمان چاشت ) ظهر(  ساقط کرده ایم. 
در بیانیه طالبان عنوان شده است، این هواپیما 
حامل افسران بلندپایه آمریکایی  و عضو سازمان 
جاسوسی آمریکا سیا بوده است. مقام های محلی 
افغانستان هم اعالم کردند نزدیک به 1۰۰ جسد 
در محل ســقوط هواپیما پیدا شــده است. به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ارتش آمریکا 
اعالم کرده در حال انجام تحقیقات درباره سقوط 

هواپیما در افغانستان است. از سوی دیگر یک 
مقام نظامی آمریکایی در گفت وگو با شــبکه 
»سی بی اس« تأیید کرد، یک فروند هواپیمای 
نظامی این کشــور در افغانستان سقوط کرده 
اســت. وی از اظهار نظر در مورد سرنوشــت 
سرنشینان این هواپیما خودداری کرده است. 
همزمان خبرنگار شبکه »فاکس نیوز« به نقل 
از یک مقام ارشــد نظامی آمریکایی نوشــته 
اســت: این هواپیما »کمتر از پنج سرنشــین« 
داشته است و هنوز مشخص نیست آیا کسی 

در این حادثه زنده مانده اســت یا نه. عالوه بر 
این روز گذشــته اخباری مبنی بر سقوط یک 
بالگرد آمریکایی در منطقه نیز منتشر شد که 
ســخنگوی طالبان گزارش ها در مورد سقوط 
یک بالگــرد ارتش آمریکا در منطقه »پکتیکا« 
افغانســتان را تأیید کرد و دیروز نوشت: »پس 
از رویداد غزنی، شــام امروز در نزدیکی شرنه 
مرکز والیت پکتیکا یک بالگرد عساکر مزدور 
ســرنگون و به طور کامل تخریب شد. عمله و 

همه سرنشینان آن به هالکت رسیدند«.

بــا توجه به اینکه آمریکایی ها هیچ تســلطی 
بر مناطــق زمینی افغانســتان ندارند و محل 
حادثه ها تحت نفوذ و کنترل طالبان است، اخبار 
ضدونقیض در این زمینه زیاد خواهد بود، ولی به 
هر حال با توجه به احتمال کشته شدن افسرانی 
آمریکایی، اگر تأیید شــود که کار طالبان بوده 
است، دولت ترامپ را در برابر دردسری بزرگ 
و این پرسش مهم قرار خواهد داد که این گروه 
چگونه به چنین سالحی برای سرنگونی هواپیما 
دست یافته است و همین خود می تواند دامنه 
حادثــه و پیام هــای آن را فراتر از جنگ میان 
طالبــان و آمریکا ببرد. به ویــژه ترامپی که در 
آستانه اســتیضاح و زیر فشار حمالت موشکی 
ایران به عین االسد و احتمال اخراج از عراق است.

گزارش

چاشت: هواپیما،  شام: هلیکوپتر
طالبان یک روز تلخ را برای اشغالگران آمریکایی رقم زد 
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آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای )به صورت فشرده(
خری��د حمل،نص��ب و اج��رای کام��ل کلیه ام��ور س��اختمانی، مکانیک��ی و برقی 
یکدس��تگاه پل عابر پیاده به همراه دو دس��تگاه آسانس��ور ضلع جنوب غربی 

عرصه میدان شهدا
سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در نظر دارد کلیه اقدامات مربوط به خرید 
حمل، نصب و اجرای کامل کلیه امور س��اختمانی، مکانیکی و برقی یکدستگاه پل عابر پیاده 
به همراه دو دس��تگاه آسانس��ور و پله فلزی واقع در ضلع جنوب غربی عرصه میدان شهدا 

در مشهد را از طریق مناقصه عمومی به واجدان شرایط واگذار نماید.
ل��ذا متقاضی��ان م��ی توانند جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه با هم��راه داش��تن معرفی نامه 
هم��ه روزه از 8 تا 15 بهمن ماه در س��اعات اداری از 7:30 الی14:00 به دبیرخانه س��ازمان 
همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی واقع در مشهد بلوار پیروزی، میدان شهید 
مهدوی،نب��ش دالوران7   مراجعه نمایند. ضمنا مهلت تس��لیم پاکات به دبیرخانه حراس��ت 
تا 28 بهمن ماه می باش��د و بازگش��ایی پاکات نیز رأس س��اعت 15 همین روز انجام خواهد 

شد. 

آگهی مزایده خودرو
با شماره فراخوان1098004090000001 

اداره کل هواشناس�ی خراس�ان رضوی در نظر دارد نسبت به فروش دو 
دس��تگاه خودرو مزدا دوکابین و س��مند از طریق سامانه ستاد به آدرس  

WWW.Setadiran.ir  اقدام نماید.
تاریخ بازدید و انتش��ار اسناد: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ  1398/11/8 لغایت ساعت 
13:30 روز شنبه مورخ98/11/19 ) ساعت بازدید 8:30 لغایت 13:30 به جز ایام تعطیل می باشد(

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/11/19
زمان بازگش��ایی پاکات: س��اعت 11 صبح روز یکش��نبه م��ورخ 1398/11/20 در محل اداره کل 

هواشناسی خراسان رضوی
آدرس: مش��هد – روب��روی پلی��س راه طرق – اداره کل هواشناس��ی خراس��ان رضوی و تلفن 

33822306 داخلی 124 و 116
اداره توسعه مدیریت و منابع هواشناسی خراسان رضوی
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین        
آگهی شماره   98/20452/92 –      98/11/02

در نظر دارد انجام پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری 1- حوزه آبخیز س��اج شهرس��تان تاکس��تان 2- حوزه آبخیز ش��یزند- س��ینک- 
برزلجین شهرستان تاکستان3- حوزه آبخیز مرادبیگلو  شهرستان بوئین زهرا به مناقصه بگذارد.

برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمکعبنوع پروژهردیف

اجرای پروژه های مکانیکی1

بند مالتی 580  مترمکعب
بندگابیونی 2700   مترمکعب
بندخشکه چین1000مترمکعب

حوزه آبخیز ساج
شهرستان تاکستان

98/12/1 الی99/03/30 
به مدت 4 ماه

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1398  

اجرای پروژه های مکانیکی2
بند مالتی  400  مترمکعب

بندگابیونی 1950 مترمکعب
بندخشکه چین1750مترمکعب

حوزه آبخیز شیزند-سینک- 
برزلجین شهرستان تاکستان

98/12/1 الی99/03/30 
به مدت 4 ماه

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1398

اجرای پروژه های مکانیکی3

بند مالتی  800 مترمکعب
بندگابیونی 3500 مترمکعب

بندخشکه چین3800 مترمکعب

حوزه آبخیز مرادبیگلو  شهرستان 
بوئین زهرا

98/12/1 الی99/03/30 
به مدت 4 ماه

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1398

 تذکر1 : احجام سازه های حوزه های فوق الذکر تقریبی بوده وحسب مورد قابل تغییر و جابجایی می باشد.
 تذکر2 : صالحیت پیمانکاران باید در رشته کشاورزي و منابع طبیعي - آب   با پایه 1 الي 5 و رتبه آب و آبخیزداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد.

متقاضیان می توانند به منظور دریافت اس��ناد و  نقش��ه ها و ... و برگه هاي ش��رایط شرکت درمناقصه از روز سه ش��نبه مورخ 98/11/08  الی روز چهار شنبه مورخه 98/11/23 را از 
طریق سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( به آدرس www.setadiran.ir و وب سایت اینترنتي Qazvin.frw.org.ir و معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا روز 
چهار ش��نبه مورخ 98/11/23 مدارك الزم ش��رکت درمناقصه را در س��امانه س��تاد بارگذاری و پاکت  تضمین ش��رکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته الک ومهر شده دبیرخانه این 
اداره کل واقع در قزوین : خیابان  نواب شمالی- مجتمع ادارات کدپستی15136- 34199 تحویل نمایند. )بازگشایي پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir  در روز پنجشنبه مورخ 

98/11/24  انجام خواهد شد(.           تلفن تماس 45و33373088- 028 و 028-33379254 
الزم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اسناد را از طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( دریافت و  ارسال نمایند . 

 تذکر: از شرکت کنندگان در مناقصه دعوت بعمل می آید که در روز سه شنبه مورخه 98/11/15 )حوزه آبخیز سینک – شیزند و حوزه آبخیز مراد بیگلو( و چهار شنبه مورخه 98/11/16 
)حوزه آبخیز س��اج( راس س��اعت 8 صبح   جهت بازدید از محل پروژه )نقاط تعیین ش��ده در روی نقش��ه های پیوستی(در  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین  حضور به 

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم رسانند. 

اول ت 
وب��

ن

آگهی مناقصه
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( در نظر دارد تهیه 
و اجرای )با مصالح و بدون مصالح( نماس��ازی ورودی باب الرضا )ع( 
واقع در مجموعه حرم مطهر حضرت رضا)ع( را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکارن واجد الشرایط  واگذار نماید، لذا متقاضیان میتوانند 
ت��ا پایان وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ 1398/11/12 ضمن مراجعه 
  http://sem.aqr-harimeharam.org به آدرس س��ایت اینترنت��ی
)تلف��ن 31305243-051( نس��بت ب��ه دریافت اس��ناد مناقصه 

اقدام نمایند.
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع

/ع
98
13
83
4

آگهی تغییرات شرکت بهنامان الستیک توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
12289 و شناسه ملی 10380279790    

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -موسسه 
حسابرس��ی و خدمات مدیریت آویژه ارقام امین به شناس��ه ملی 14004883592 به س��مت بازرس اصلی 
وآقای حسن آسائی به شماره ملی 0889332649 بعنوان ب�ازرس علی البدل برای سال مالی 1398 تعیین 
گردیدند 2- روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. 3 - صورتهای مالی 

منتهی به 97,12,29 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )749545(

9ع
81
37
64

خ��ودرو  س��بز  ب��رگ  و  ف��روش  فاکت��ور  س��ند،   
س��واری رن��و L 90 ل��وگان م��دل 91 به رنگ س��فید 
ای��ران   38 د   141 ش��هربانی  ش��ماره  ب��ه  روغن��ی 
W114814 و ش��ماره شاس��ی 69 و ش��ماره موت��ور 

 NAPLSRALDA1170555 به نام س��کینه س��اوری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  میباشد . /ع

98
13
83
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز  و کارت خ��ودروی پ��ژو روآ مدل 1385 
رنگ ن��وک م��دادی به ش��ماره انتظام��ی 313ب 66 
ایران 74 ش��ماره موت��ور 11685045579 و ش��ماره 
شاس��ی 61306985 به مالکیت فاطمه صفاجو مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

/ع
98
13
80
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

قابل توجه پیمانکاران محترم
احتراما پیرو آگهی مورخ 1398/11/6 به اطالع میرس��اند مهلت 
دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا 

مورخ 98/11/10 تمدید می گردد.
 مهلت ارس��ال پیش��نهادات مورخ 1398/11/21 و زمان بازگش��ایی پاکتها 

1398/11/23 می باشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

/ع
98
13
82
0

/ع
98
13
71
9

آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
از  را  اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی ذیل 
در  مندرج  زمانی  برنامه  و  مدارک   ، شرایط  طبق  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق 

سامانه مذکور برگزار نماید.

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

نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد به موضوع مناقصه
ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

98/34
نوبت 
دوم

واگذاری خدمات خودرویی جهت ماموریتهای 
درون شهری و برون شهری استان خراسان رضوی 

) 23 دستگاه(

11.224.291.2722098003374000079

 رئیس سابق مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان
 در گفت وگو با قدس آنالین:

ساقط کردن هواپیما معادالت نظامی و سیاسی 
افغانستان را تغییر می دهد

خلیل خانه: ژنرال امراهلل امان، مســئول سابق مبارزه با تروریسم وزارت 
داخله افغانستان در گفت وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: منطقه سقوط 
هواپیما در والیت غزنی منطقه ای هموار و به دور از ارتفاعات کوهســتانی است و 
پروازهای مسافری معموالً در این منطقه در ارتفاع باال و کریدورهای مسافری پرواز 

می کنند.
این کارشــناس مسائل نظامی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش های دستگاه های 
اطالعاتی و استخباراتی تا پیش از این، نیروهای طالبان تجهیزات و امکان حمله به 

چنین پروازهایی را نداشته اند، بنابراین مسئله هنوز مبهم است.
وی افزود: سؤال اساسی دیگر این است که در صورت تأیید این مسئله، این هواپیما 
در ارتفاع پایین که در تیررس تجهیزات طالبان اســت مشغول چه مأموریتی بوده 

است؟
ژنرال امان گفت: البته نمی توان این  را رد کرد که ممکن است طالبان به تجهیزات 
پیشــرفته تری دست پیدا کرده باشــند. باید به این نکته هم توجه کرد که جنگ 
افغانستان یک جنگ داخلی صرف نیست بلکه یک جنگ بین المللی است و مداخله 
بیگانگان در آن وجود دارد. کشــورها و گروه های زیادی هســتند که برای بدست 
آوردن منافع و اهداف خود یا به کرســی نشاندن حرفشان، در معادالت سیاسی و 
امنیتی افغانستان و منطقه مداخله می کنند. می بینیم در مسئله صلح افغانستان 
طرف های متعددی مداخله دارند. مذاکرات طوالنی و پیچیده ای از سال ها پیش در 
دوحه قطر در جریان بوده و کشورهای غربی به صورت مستمر با طالبان افغانستان در 
تماس و رایزنی و بده بستان بوده اند، طالبان رسماً در دوحه دارای دفتر و تشکیالت 
سیاسی است و به صورت رسمی فعالیت و حضور دارد. از سوی دیگر می بینیم یک بار 
با آمریکایی ها پشــت میز مذاکره می نشینند، روز دیگر هیئت بلندپایه طالبان در 
مسکو در حال رایزنی و امتیازگیری است و روز دیگر با دولت انگلستان و پاکستان 

و عربستان.
وی افزود: اختالفات و رقابت بین روســیه و آمریــکا، برخی حامیان عرب طالبان 
و آمریکا و حتی نگرانی پاکســتان از مذاکرات طالبان با آمریکایی ها روشن است، 
بنابراین نامحتمل نیست که آن ها در تحریک طالبان یا دادن تجهیزات نظامی به 

آن ها نقش داشته باشند.
وی درباره تأثیر اینکه طالبان هواپیمای آمریکایی را هدف قرار داده باشــند، گفت: 
این مسئله تأثیرات زیاد و مهمی دارد. این موضوع به شدت موجب تضعیف نیروهای 
آمریکایی به ویژه روحیه نظامیان آن ها خواهد شد، ضمن اینکه معادالت امنیتی و 
نظامی را هم دستخوش تغییر می کند و ابهت نیروهای آمریکایی را در هم خواهد 

شکست.
وی تصریح کرد: ما ضرب المثلی داریم که می گوید در جنگ حلوا پخش نمی شود. 
این موضوع نشــان می دهد جنگ در افغانستان هنوز ادامه دارد و برخالف ادعای 
آمریکایی هــا طالبــان هنوز شکســت نخورده اند. معنای مقابلش این اســت که 
آمریکایی ها در این جنگ موفق نبوده اند. چنین حادثه ای نشــان می دهد طالبان 

هنوز امکان ضربه زدن به نیروهای آمریکایی را در صورت لزوم دارند.

گفت وگو

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
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