
 

یک روایت معتبر درباره چهار سرود انقالبی
 آســتان  مدیرعامــل به نشر)انتشــارات  توسط انتشارات آستان قدس رضوی منتشر شد

آســتان قدس رضوی( از انتشــار ناگفته های 
خاطره انگیزترین ســرودهای انقالب اسالمی 
در قالب یکــی از کتاب های مجموعه »روایت 

معتبــر« خبر داد. ایــن کتاب بــه قلم امید 
مهدی نژاد نوشــته شــده و همزمان با ایام اهلل 
دهه فجر روانه بازارشده است.این مجموعه 22 

 ............ صفحه 3جلدی به بازخوانی ...
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گزارش قدس از تالش برای رساندن شیخ 

به بازی با االهلی

گفت و گوی قدس با روح االمین سعیدی سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
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دیاباته: امیدوارم
جهان منتظر رونمایی از 

نظریه مقاومت اسالمی است 
بازداشت پنج نفردر پرونده کالهبرداری از 

نمایندگان مجلس به بهانه تأیید صالحیت

 ............ صفحه 6

 رهبر معظم انقالب: اگر مسئوالن هوشیارانه عمل کنند می توان کشور را از وابستگی به نفت نجات داد 

بریدن بند ناف اقتصاد  از نفت
مدل پیش فروش خودرو، مردم 

را به سمت بازار سیاه ثبت نام های 
مجازی سوق می دهد 

چند می گیری 
ثبت نام کنی؟

 سیاســت  فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و کارکنان نیــروی هوایی و نیروی 
پدافند هوایی ارتش با تأکید بر اینکه ضعیف بودن، دشــمن را تشویق به اقدام خواهد 
کرد، گفتند: برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد. رهبر 
انقالب اسالمی در این دیدار که در چهل و یکمین سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی 
هوایی با امام خمینی)ره( در ۱۹ بهمن ۵۷ برگزار شد، این واقعه را یک حادثه فراموش 
نشدنی و اعجاب برانگیز و دارای درس ها و عبرت هایی خواندند و افزودند: در دوران رژیم 
گذشته، نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیک ترین نیروها به مرکز قدرت و آمریکا بود اما 

 ............ صفحه 2رژیم طاغوت، ضربه را از همین نیرو خورد که هیچ  گاه تصور...

 اقتصاد   سیستم نارسای پیش فروش خودرو 
در هفته های اخیر زمینه را برای ارائه تقاضا از 
ســوی مصرف کنندگان واقعی و سوداگران به 
فضای مجازی و فعالیت پرفروغ دالالن در این 
فضا فراهم کرده اســت. پیش فروش خودرو از 
سوی دو خودروساز بزرگ کشور همواره برای 
شهروندان کابوســی بزرگ بوده و هست، چرا 
که تنها 30 تــا 3۵ ثانیه فرصت طالیی برای 
ثبت نام دارند، در غیر این صورت سر و کارشان 
با واسطه های حرفه ای خواهد بود که با دریافت 
چند میلیون تومان، کوه ســنگین طی کردن 
پروسه ثبت نام را از دوش شهروندان برمی دارند؛ 
خــواه با نرم افــزار و روبات، خــواه با اینترنت 
پرســرعت و یا... . گشت وگذاری در آگهی های 
ســایت شیپور و دیوار نشــان می دهد دالالن 
حرفه ای و مردمی که دستشان از خودروهای 
پیش فروش کوتاه اســت، بهترین فضا را برای 
دادوســتد پول های بی زبان فراهــم آورده اند.  
خبرنگار ما هم به عنوان متقاضی ثبت نام و هم 
به عنوان شهروندی که می تواند پروسه ثبت نام 
را به جای متقاضیان طی کند، با شــماره های 

متعددی در این...

آنچه از مجلس یازدهم 
انتظار داریم

پیوند عدالت 
بر تن بیمار 

نظام سالمت

7 کیلومتر تا مرگ رؤیای 
غربی-عبری

ادلب درآستانه 
بازگشت به 

آغوش سوریه
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وزیر بهداشت: 
طب سنتی 

در نظام بهداشت 
و درمان 

ادغام می شود
 ............ صفحه ۷
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چله حاج قاسم
مصطفی فارویی

شــهید حاج قاسم سلیمانی باید به عنوان یک شــخصیت تراز انقالبی در جامعه 
الگوسازی شود اما اساساً نباید سردار آسمانی را فضایی کنیم و نباید این قدر دور از 
دسترس قرار دهیم در حالی  که حاج قاسم سلیمانی فردی ساده و روستایی بود و 
یک زندگی عادی داشت که توانست در ساختار و نظام جمهوری اسالمی مدارج 

ترقی را طی کند و وارد حوزه عملیاتی شود...

از »حاج قاسم« الگوی فرازمینی نسازیم

 ............ صفحه 2
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آگهی مناقصه/ تهیه و تحویل، نصب و راه اندازی 
یک دستگاه خودکار قطع جریان گاز حساس به زلزله 

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع(
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آگهی مناقصه 
اجرای عملیات عایقکاری لوله و کانال هوا 

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع(
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آگهی مناقصه 
تهیه و تحویل کابل افشان

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع(

شرح در صفحه  8

فراخوان تجدید مناقصه 
نوبت دوم 

خدمات پایش سالمت کارکنان 
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آگهی مناقصه

شرکت خمیرمایه رضوی )سهامی خاص(

شرکت خمیرمایه رضوی  در نظر دارد:
جه�ت خرید مواد اولیه مصرفی بش�رح ذیل در س�ال 1399 تأمی�ن کننده شناس�ائی و در موعد لزوم 
خری�داری نمای�د. از تولیدکنندگان و تأمین کنندگان محترم تقاضا میگردد حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج 
آگهی، نس�بت به ارس�ال رزومه یا پیش�نهاد قیمت خود در پاکت دربس�ته به هم�راه نمونه به آدرس: خراس�ان رضوی، 
کیلومت�ر 67 جاده مش�هد- قوچان، ش�رکت خمیرمایه رضوی، صندوق پس�تی 111- 93615 اق�دام نمایند. تلفن تماس 

05146126622 داخلی 147 یا 148
1- کربنات سدیم سبک 2- آنتی فوم 3- امولسی فایر- SMS 4- کیسه سه الیه BOPP )10 و 20 کیلویی( 5- سولفات روی 
6- سولفات منیزیم 7- کاغذ گریس پروف بسته بندی 8- لفاف بسته بندی سه الیه ساشه 9- لفاف بسته بندی چهار الیه وکیوم 
10- س�ودپرک 98 درصد 11- نمک پودری صنایع غذایی و نمک س�نگ 12- نشاس�ته س�یب زمینی اصالح ش�ده گرید 
دارویی 13- کارتن های بسته بندی چاپی 14- دی آمونیم فسفات 15- کود اوره 46 درصد 16- ویتامین های B 6 B 1  و 

بیوتین 17- کلسیم دی پنتوتنات 18- ترس بسته بندی 19- جعبه مقوایی بسته بندی وکیوم 20- نایلون شرینگ .

فراخوان مناقصه نوبت اول
بیمارستان قائم )عج( 
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شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه سوم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه  عمومی دو مرحله ای تامین نماید 

/ع
98
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9

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای) نوبت دوم(

98/012R3 NI  مناقصه شماره   NI-9741287-ER3 تقاضای شماره شماره تقاضاها و مناقصه
الكترو موتور ضد انفجار شرح اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  984/000/ 398ریال می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
ارائ��ه ضمانتنام��ه بانك��ی و ضمانت نامه های صادره از موسس��ات اعتباری مورد تایید بان��ك مركزی به میزان 
مبلغ تضمینی، بنفع پاالیش��گاه س��وم ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی با ذكر كامل عنوان مناقصه و ش��ماره 

مناقصه)تقاضا( الزامی می باشد. 
نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

99/01/22 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط
99/02/05 اخرین مهلت ارائه پیشنهادات
99/02/15 تاریخ گشایش پاکات فنی
99/03/03 تاریخ گشایش پاکات مالی

 استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه سوم 
)فاز 4و5( - امور كاال -      تلفن :  5037 - 07731315108 فاكس: 07731315637 آدرس و تلفن مناقصه گذار

آخری�ن مهل�ت اع�الم آمادگ�ی مناقصه گ�ران: 14 روز پ��س از درج  آگهی نوبت دوم  می باش��د.  مناقصه گران می توانند جهت كس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت
 WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن های07731315108-07731315037 تماس حاصل فرمایند  . 

آخرین فرصت اعالم آمادگی و ارسال اسناد و مدارك: 14 روز پس از درج  آگهی نوبت دوم  می باشد.                

شماره مجوز : 1398.7079

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
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سوی ابرها«   »خورشید«ی از»آن 
نمایش فیلم مجید مجیدی در جشنواره فجر با استقبال روبه رو شد

 ............ صفحه ۱2



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

روزنامـه صبـح ایـران

توصیه معاون سپاه به جوانان؛ از محله تا دانشگاه پایگاه مقاومت تشکیل دهید  تسنیم: سردار حسین نجات، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران با اشاره به تالش جهادی جوانان در زمینه 
فرهنگ گفت: جوانان گروه های جهادی فرهنگی تشکیل دهند. بخش مهمی از کار فرهنگی باید با احیای پایگاه های مقاومت انجام شود و این پایگاه ها باید در بُعد تاکتیکی و راهبردی میداندار باشند؛ مسئله مهم ما 

همین است که پایگاه مقاومتی در سطح محله، مدرسه و دانشگاه احیا شده و جوانان کار را به  دست بگیرند.

 leader.ir  فرمانــده کل قــوا در دیدار 
فرماندهــان و کارکنان نیــروی هوایی و 
نیروی پدافند هوایی ارتــش با تأکید بر 
اینکه ضعیف بودن، دشــمن را تشــویق 
به اقدام خواهد کــرد، گفتند: برای آنکه 
جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، 
باید قوی شــد. رهبر انقالب اسالمی در 
این دیدار که در چهل و یکمین ســالروز 
بیعت تاریخی همافــران نیروی هوایی با 
امام خمینی)ره( در ۱۹ بهمن ۵۷ برگزار 
شد، این واقعه را یک حادثه 
فراموش نشــدنی و اعجاب 
برانگیــز و دارای درس هــا 
و عبرت هایــی خواندنــد و 
افزودنــد: در دوران رژیــم 
گذشته، نیروی هوایی ارتش 
نیروها  نزدیک ترین  از  یکی 
به مرکز قدرت و آمریکا بود 
اما رژیم طاغوت، ضربه را از 
همین نیــرو خورد که هیچ  

گاه تصور آن را نمی کرد.

 بیعت همافران و رزق الیحتسب 
برای انقالب

حضرت آیــت اهلل خامنه ای خاطرنشــان 
کردند: براســاس آیات قرآنی، خداوند از 
جایی به دشمن ضربه می زند که هیچ  گاه 
انتظار آن را ندارد و مؤمنین نیز از ناحیه ای 
تقویت و حمایت می شــوند که انتظار آن 
را نداشــته اند که در فرهنگ دینی، »رزق 
الیُحَتَسب« یا همان رزقی که در محاسبات 
مادی جایی نداشته است، نامیده می شود.

رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به آیات 
قرآنی کــه صراحتاً و مؤکــداً از نصرت 
یاری کنندگان دین خدا یاد شــده است، 
افزودنــد: بایــد به ایــن وعده های الهی 
اطمینان داشــت و با امید بــه آینده به 

حرکت رو به جلو با قدرت ادامه داد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد 
کردند: اگــر چنین تفکــر و روحیه ای 
در هر مجموعــه و جامعه ایمانی حاکم 
شــود، افراد آن مجموعه با عزم راسخ، 
تهدیدهــا را به فرصــت تبدیل خواهند 
کــرد. همان گونه که نیــروی هوایی با 
وجود تحریم هــای آمریکا، اکنون عالوه 
بــر تعمیــر و بازســازی جنگنده ها و 

هواپیماها، طراحی و ساخت جنگنده را 
نیز انجام داده است.

 رمز موفقیت نیروی هوایی؛ قطع 
امید از بیگانگان

ایشــان رمز موفقیت و پیشــرفت نیروی 
هوایی را تبدیــل تهدید به فرصت، قطع 
امیــد از بیگانگان و تکیه بــر توانایی ها و 
ظرفیت های داخلی برشمردند و افزودند: 
این موضوع قابل تعمیم به کل کشور است 
و می توان با وجود تحریم ها که یک حرکت 
جنایتکارانه است، برای کشور فرصت های 

زیادی را به  وجود آورد.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: اگر 
مسئوالن هوشیارانه عمل کنند می توان با 
استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را 

از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری 
از مشکالت است، نجات داد.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای گفتند: البته 
برخــی افــراد باهــوش در داخل هیئت 
حاکمه آمریکا متوجه این موضوع هستند 
و گفته اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون 
نفــت را تجربه کند و به همین دلیل باید 
مســیری را باز بگذاریم تــا اقتصاد ایران 
به کلی از پول نفت جدا نشود که مسئوالن 
به  ویژه مســئوالن اقتصادی باید در این 

خصوص هوشیار باشند.
ایشان با اشاره به پیچیده تر شدن ابزارها 
و شیوه های دشمنان خاطرنشان کردند: 
در مقابل، شیوه ها و روش های جمهوری 
اســالمی نیز پیچیده تر از گذشــته شده 
است به  گونه ای که اکنون در بخش های 

گوناگون کشور، روش ها و کارهای کاماًل 
منطقی، پیچیده و پیش رونده ای در جریان 
است که تأمین کننده عمق راهبردی کشور 

است و دشمن را زمینگیر کرده است.
ایشــان با تأکید بر ضرورت قوی شــدن 
کشــور در همه جهات به  ویژه در زمینه 
دفاعی گفتند: ما بــه  دنبال تهدید هیچ 
کشور و ملتی نیستیم بلکه به دنبال حفظ 
امنیت کشور و جلوگیری از تهدید هستیم.

 ضعیف بودن، دشمن را تشویق به 
اقدام خواهد کرد

رهبر انقالب اســالمی با تأکیــد بر اینکه 
ضعیف بودن، دشــمن را تشویق به اقدام 
خواهد کرد، افزودند: برای آنکه جنگ نشود 
و برای آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، نیروهای 
مسلح به  ویژه نیروی هوایی ارتش، نیروی 
هوافضای ســپاه و سازمان صنایع دفاع را 
به تالش برای تقویت بنیه دفاعی در ابعاد 
مختلف، دقت در پیش بردن کارهای مهم 
و حداکثر استفاده از ظرفیت ها و استعدادها 
توصیه کردند و گفتند: اگر رؤسای قبلی 
آمریکا مســیر شــیطانی این رژیم را در 
زیر پوشــش هایی دنبال می کردند، امروز 
انحراف، جنگ افروزی، فتنه سازی و طمع 
آمریکایی ها به داشته های دیگران، علنی 
و بدون پوشش اســت و این مسیر باطل 
دشــمنان ملت ایران قطعــاً محکوم به 

شکست است.

 سخنان فرمانده نیروی هوایی ارتش
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، 
امیر ســرتیپ نصیرزاده؛ فرمانده نیروی 
هوایی ارتش با بیان گزارشی از پیشرفت 
برنامه های این نیرو در ابعاد »ارتقای توان 
رزم«، »پشــتیبانی، فنی و قطعه سازی« و 
»پویایی سازمان و ارتقای کیفیت نیروی 
انســانی« گفت: طراحی و ساخت پهپاد، 
مهمات هوشمند و هواپیمای با سرنشین، 
تعمیرات موتور و قطعات هواپیما، کمک به 
مناطق سیل زده از طریق پرواز هواپیماهای 
ترابری و راه اندازی آمبوالنس هوایی کشور 
با تجهیز یک هواپیما به امکانات پیشرفته 
پزشکی از جمله فعالیت های نیروی هوایی 

بوده است.

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش:

باید قوی شویم تا جنگ نشود و تهدید تمام شود

 چقدر خوب بود شرکت نفت نحوه استفاده از کارت سوخت را همزمان و یا بعد 
از آن در رسانه ها اعالم می کرد؛ چون از کارت سوخت من و سایرین 20 لیتر کسر 
شــده. پیشنهاد می شود از سوی شرکت نفت حق افراد به آن ها بر گردانده شود با 

تشکر. 09150005443
 امان از شرکت سایپا؛ اسفند ۹۷ ثبت نام تیبا یک و مرداد امسال کل وجه ماشین 
پرداخت شــد، بعد از پنج ماه هنوز تهران حواله ماشــین را صادر نکرده است، در 
صورتــی که تحویل فوری نقدی همه نمایندگی ها دارنــد، به کجا بگوییم و کجا 

شکایت کنیم؟ 09150005443
 دولت به جای اینکه کار کند و کارت ملی مردم را صادر کند، به فکر مهار تورم و گرانی 

باشد، از بیکاری دست به تفرقه زده است. 09150009286
 اگر حضور مردم در پای صندوق های رأی کم بود مقصر دولت است که در طول 
هفت سال گذشته از بس با وعده های دروغ از مردم رأی گرفت دیگر خسته شدند 
آمارهای تورمی غلط و آمارهای رشدی غلط. مگر ما معلمان بازنشسته چه گناهی 
کردیم که آقای روحانی چند سال است همسان سازی حقوق ها را سال به سال به 
تأخیر می اندازد! تورم ۵00درصدی حقوق ۱۵ درصد! آخر این کجایش با هم توازن 

دارد؟ چرا این قدر در حق ما ظلم می کنند؟ آخر تا کی؟ 09350007054
 آن هموطنان گرامی فرهنگی که پیامک راجع به مسائل خودشان به مطبوعات 
می فرستند، این جمله زنده یاد جمشید مشایخی را به یاد آورند که در »قیصر« گفت: 
آتش به زندگی »ما« افتاده، تو بدترش نکن. مسئوالن جز ادامه همین مطالب آرزویی 
دیگر در مورد فرهنگ و فرهنگیان ندارند، برخالف آنچه گفته و خواهند گفت. وگرنه 
با آبروی این قشر شریف بازی نمی کردند و عیدی و مطالبات آن ها را در مطبوعات به 
چاپ نمی رساندند، در حالی که کارمندان تمام ارگان های دولت و حکومت عیدی و 
مطالبات دارند و می گیرند، بدون اینکه با آبروی آن ها بازی کنند.  09150008863

ضعف نظام حزبی و انتخاباتی
سمیه زمانی/کارشناس مطالعات پارلمانی: آسیب شناسی ساختارهای حکومتی 
یکی از عوامل ارتقای کارآمدی یک نظام سیاسی است. به  ویژه آنکه این نظام سیاسی 

الگویی بدیع، بی سابقه و متمایز داشته باشد که در دنیا نتوان شبیه آن را یافت.
جمهوری اسالمی ایران چنین خاصیتی را دارد. در این نظام سیاسی، مجلس شورای 
اســالمی بر اساس تلفیق دو عنصر مذهب و سیاست شکل گرفته است. در همین 
راستا گرچه بر مبنای اصل ۷۱ اختیار قانون گذاری در عموم مسائل را دارد اما حدود 
آن طبق اصل ۷2 قانون اساســی این  گونه تعیین می شــود که مغایرتی با اصول و 
احکام مذهب رســمی کشور یا قانون اساسی نداشته باشد و تشخیص این مغایرت 
نیز بر مبنای اصل ۹6 قانون اساسی بر عهده رکن دیگر قوه مقننه، شورای نگهبان 

گذاشته  شده است.
حال پس از تقریباً 40 ســال از تأسیس نخستین دوره مجلس، نقاط قوت و ضعف 
این نهاد بیش از پیش آشــکار شده اســت. در مجموعه یادداشت هایی قرار است تا 

آسیب های ساختاری و عملکردی مجلس بررسی شود.
منظور از آسیب های ساختاری عواملی هستند که در بیرون یا درون مجلس موجب 
تضعیف آن می شوند. عواملی که در طول زمان شکل  گرفته و استوار شدند و گاهی به 

زمینه های متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وابسته هستند.
از جمله ساختارهای بیرونی در این  باره می توان به نبود نظام حزبی و فقدان احزاب 
واقعی و کارآمد اشــاره کرد. تشکل هایی که اغلب به نام حزب در طول تاریخ ایران 

فعالیت داشتند و دارند و از ساختار و کارکرد یک حزب واقعی دور بوده و هستند.
نبود حزب به معنای واقعی موجب اولویت سیاست فرقه ای و دوره ای شده است که 
پیشینه ای تاریخی در ایران دارد. همین امر یکی از دالیل نبود نهادینگی سیاست و 
برجستگی کانونی شخصیت ها در فرایند انتخابات از جمله انتخابات مجلس می شود. 
تمامي این عوامل موجب شده است تا احزاب نهادینه نشده و عرصه سیاست بیشتر 
تحت تأثیر شخصیت ها باشند؛ بنابراین سیاست در ایران متغیر و ناپایدار است. مواضع 
افراد بر حسب شــرایط تغییر می کند و موضع گیری های آن ها گاهی در یک قالب 

مشخص تعریف نمی شود.
افزون بر این وجود انبوهی از تشــکل ها، جمعیت ها و انجمن ها در عرصه سیاســی 
کشور نیز نه  تنها به تقسیم بندی دیدگاه ها و برنامه ها کمکی نکرده است بلکه موجب 
اغتشاش و سردرگمی نیز شده است. همین سبب می شود تا نمایندگان در مجلس 

انسجام نداشته باشند و موجب تضعیف مجلس شوند.
 از سویی نیز به دلیل نبود حزب، سیستم ضمانتی که بتواند نمایندگان را به وعده های 
انتخاباتی متعهد نگه دارد و رأی دهندگان بتوانند مطالبات خود را از او بازخواســت 
کنند وجود ندارد. در واقع نمایندگان همچون دیگر مقامات در قبال اقدام های خود 

پاسخگو نیستند.
در حالی  که در صورت وجود احزاب، بر عملکرد نماینده از طریق ســازوکار حزبی، 
نظارت می شود. در صورت عملکرد ضعیف نماینده، حزب در دور بعدی برای حفظ 

جایگاه خودش هم که شده او را معرفی نمی کند.
ساختار بیرونی دیگر نظام انتخاباتی است. نخستین کاستی نظام انتخاباتی مجلس در 
ایران به بی ثباتی قانون انتخابات بازمی گردد. در هر دوره مجلس، چندین بار قانون 
انتخابات تغییر کرده اســت اما باز هم در همین دوره انتخابات، سخنگوی شورای 

نگهبان از ضعف قانون انتخابات سخن می گوید.
تغییر و تحول مســتمر این قانون، نشــان می دهد یک نگاه جامع به اصالح قانون 
انتخابات وجود ندارد و بیشتر با نگرشی سیاسی، تغییرات صورت گرفته است. در واقع 
در هر دوره با روی کار آمدن یک گروه سیاسی، قانون انتخابات بر مبنای نظرات آن 
گروه اصالح می شود. یکی از این موارد که در دوره های گوناگون تغییر یافته، کاهش 

یا افزایش سن رأی است که شائبه منافع گروهی در آن وجود دارد.
همچنین اکثریتی بودن نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی موجب تشدید فضای 
دوقطبی در زمان انتخابات می شود. با توجه به تنوع موجود در جامعه ایران این شیوه 
ظرفیت الزم بــرای ورود و کارآمدی احزاب در انتخابات را ندارد و نمی تواند زمینه 
مناســب برای ورود عادالنه آن ها به عرصه سیاســی کشور را تضمین کند. در واقع 
میان نظام انتخاباتی موجود با شکل گیری نظام حزبی نسبتی وجود ندارد و این نظام 

انتخاباتی تقویت کننده شکل گیری احزاب نیست.

 از »حاج قاسم«
الگوی فرازمینی نسازیم

شــهید حاج قاسم ســلیمانی باید به عنوان یک 
شخصیت تراز انقالبی در جامعه الگوسازی شود 
اما اساساً نباید سردار آسمانی را فضایی کنیم و 
نباید این قدر دور از دسترس قرار دهیم در حالی  
که حاج قاسم سلیمانی فردی ساده و روستایی بود 
و یک زندگی عادی داشت که توانست در ساختار 
و نظام جمهوری اسالمی مدارج ترقی را طی کند 

و وارد حوزه عملیاتی شود.
حاج قاسم شخصیتی زمینی و قابل دستیابی دارد، 
در حقیقت می تواند الگویی برای آیندگان باشد اما 
ما برای اینکه چنین شخصیتی را الگو قرار دهیم 
که در عین سادگی آن  قدر محبوب دل ها می شود 
که پس از شهادتش همه دنیا را به تکاپو می اندازد، 

باید نمادسازی کنیم.
حاج قاسم سلیمانی شخصیت منحصر به  فردی 
دارد و تجسم واقعی اندیشه ها و تمام شعارهای 
انقالب اسالمی بود، از بحث حمایت از مستضعفان 
و مظلومان عالم گرفته تا بحث استقالل و خود 
نظام جمهوری اسالمی و صدور انقالب و مقاومت 
در برابــر اســتکبار جهانی همه اجــزای واقعی 

شخصیت سردار سلیمانی محسوب می شود.
لذا می بایســت مکتب حاج قاســم بــه  عنوان 
نصب العین جوانان و مسئوالن ما برای الگوگیری 
قرار گیرد، البته نیاز آنچنانی به مباحث فلسفی 
هم ندارد؛ چراکه شأن حاج قاسم عملگرایی است. 
اکنون بحــث از معرفی و تعریف از او گذشــته 
است، وقتی ما درباره یک شخصیت تراز انقالب 
صحبت می کنیم نیاز نیست که بگوییم آدم خوب 
و بااخــالق و اهل جهاد بود بلکه باید وارد میدان 
عمل شــد و مانند آن شخصیت عمل کرد. اهل 
عمل بودن و زوایای پنهان ســردار ســلیمانی و 
کارهای بزرگی که او در راه تثبیت جایگاه نظام و 
انقالب و نجات ملت های مسلمان منطقه از دست 

مرتجعان انجام داد پس از شهادتش روشن شد.
جالب است بدانیم که هیچ  کدام از نکات منفی 
که ضدانقالب تبلیغ می کنند خواســته مردم 
نیســت و مردم با این تبلیغات کــه مثاًل پول 
ما را برای حــزب اهلل و نیروهای مقاومت خرج 
می کنند، موافق نیستند. شــهادت حاج قاسم 
سلیمانی نشان داد تمام تبلیغاتی که دشمنان 
و ضدانقالب می کنند واقعیت ندارد و مردم هم 
با چشم خود دروغ بودن این تبلیغات را مشاهده 
کردند، مردم دیدند که حاج قاسم در چه مسیر و 
مکتبی تالش می کرد و خشمشان از ترور سردار 
هم حاکی از آن بود که مشــکلی با این قضیه 

نداشتند.
بنابراین شخصیت حاج قاسم سلیمانی از منظر 
کارکرد گروهی جنبه اســوه شــدن و الگو قرار 
گرفتن را به  طور کامل دارد و در حقیقت ما باید 

روی عینی شدن آن کار کنیم، نه نظریه پردازی.
رهبر معظم انقالب فرمودند که یک  راه بیشتر 
نداریم و آن هم این است که قوی شویم؛ یعنی 
درباره کشــوری قدرتمند مملو از سلیمانی ها 
صحبــت می کنیم. پس ما در هر نقشــی که 
هستیم، معلم فرهنگی، رفتگر، نظامی، محصل، 
دانشــجو، کارمند، قصاب، بنــا، نقاش، مدیر، 
نماینده و... باید سلیمانی درونمان را قوی کنم، 
سلیمانی شدن یعنی هر کس کارش را بهتر از 

گذشته انجام دهد.
این ابعاد باید تعریف شــود و حاج قاسم بودن 
الگوسازی شود که چطور فردی در عین سادگی 
و خلوص تبدیل به فرمانده ای می شود که قدرت 
کشور را تثبیت می کند و ابرقدرت بزرگ جهان 
را به وحشت می اندازد. قرآن می گوید ما هیچ 
قومی را تغییر ندادیم مگر اینکه خودشان تغییر 
را مطالبه کردند، این یک واقعیت است و همه 
دنیا هم آن را می دانند و مسلمان و غیرمسلمان 
هم ندارد. ما باید به سمت قوی تر شدن پیش 
برویم و به سمت جمهوری اسالمی سلیمانی ها 
پیش برویم. اینکه اکنون کجا هستیم اهمیتی 
ندارد، از اآلن باید گذشــته و حال را رها کنیم 
و به فکــر آینده خیلی بهتر باشــیم. باالخره 
بزرگ ترین و مهم تریــن ابرقدرت چندبعدی 
جهان جرئت کرده و علیه یکی از فرماندهان ما 
حمله نظامی کرده و ما باید برای تقابل تمدنی با 
آن ها آماده  باشیم و این می تواند نقطه اوج یک 

رویارویی تمدنی باشد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

برخی افراد باهوش 
در داخل هیئت 
حاکمه آمریکا 
متوجه این موضوع 
هستند و گفته اند 
نباید بگذاریم ایران 
اقتصاد بدون نفت 
را تجربه کند

بــــــــرش

 سیاست /  علیرضا فقیهی راد   در دو مقاله قبلی اشاره شد 
که ضعف یا استحکام درونی در کشور اصلی ترین عامل تغییر 
محاسبه دشمن و عقب نشینی یا تحریک دشمن به فشار بیشتر 
است. در واقع عوامل درونی کشورمان راز التماس ترامپ برای 

مذاکره یا نه مرسی اوست.
همان مسئله اساســی و مهمی که چندی پیش رهبر معظم 
انقالب اسالمی در خطبه های نماز جمعه و سخنان هفته قبل 
از آن به عنوان قوی شدن یاد کردند. امری که اگر در حوزه های 
مختلف اعم از اقتصادی تا اجتماعی و نظامی با نگاه راهبردی 
و بازدارنده به آن نگریسته شود و در متن سیاست های اجرایی 
کشور وارد شــود، موجبات عقب نشــینی دشمن و پیشرفت 

روزافزون جمهوری اسالمی را فراهم خواهد آورد.
رهبــر معظم انقالب در خطبه های نماز جمعه تهران فرمودند:  
»تنها راه در پیش پای ملت ایران عبارت اســت از قوی شدن؛ 
باید تالش کنیم قوی بشویم؛ ما از مذاکره هم ابایی نداریم؛ البته 
نه با آمریکا، با دیگران؛ اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از 
موضع قدرت. ما بحمداهلل دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی تر 
هم خواهیم شد. البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛ قدرت، 

قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود و...«.

 ملزومات قوی شدن کشور
قوی شــدن کشــور ملزوماتی دارد که در تمامی حوزه ها باید 
معنای خود را بیابد. یکی از مهم ترین پاشنه آشیل های کشور 
که نقطه هدف و فشــار آمریکا در سال های گذشته بوده است، 
وابســتگی اقتصاد ایران به فروش نفت اســت؛ که متأســفانه 
دولت های مختلف هر گاه به دلیل تحریم با محدودیت فروش 

نفت مواجه شــده اند به  جای چاره اندیشی اساسی برای قطع 
وابستگی کشور به نفت ســراغ راه های دور زدن تحریم نفتی 
رفته اند. حال  آنکه تنها با اصالح سازوکارهای مالیاتی در کشور 
می توان به این آرزوی دیرینه کشور یعنی قطع وابستگی به نفت 
رســید. برای نمونه بر پایه آمارها اکنــون نزدیک به ۱۵0 هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم و از طرفی در بودجه 
سال ۹8 درآمد پیش بینی  شده حاصل از فروش نفت ۱48 هزار 
میلیارد تومان است، یعنی تنها با حل این مسئله می توان بیش 
از فروش نفت برای کشــور درآمد حاصل کرد و این اهرم فشار 

دشمن را بی اثر کرد.
یــا امروز که تحت تحریم های ثانویه بانکــی آمریکا قرار داریم 
با اســتفاده از پیمان های پولی دوجانبــه می توان نقش دالر را 
در معامالت خود حذف کرد و آســیب پذیری از سلطه دالر و 
تأثیرهای آن بر اقتصاد کشور را به  طور چشمگیری کاهش داد.

از طرفی با ایجاد و گسترش پتروپاالیشگاه  ها و تبدیل نفت خام 

به فراورده های نفتی می توان هم از خام فروشی نفت جلوگیری 
کرد و هم به  واسطه تحریم ناپذیری محصوالت متنوع و متعدد 

فراورده های نفتی برای کشور ارزآوری قابل  توجهی داشت.
اصالح ســازوکارهای خصوصی ســازی، حذف یارانه سوخت 
خودروهای لوکس، اصالح ساختاری نظام بانکی کشور، مبارزه 
با مفاســد اقتصادی و... از جمله موارد مهم و مغفولی است که 
اگر دولت و دســتگاه های مسئول به  طور جدی پیگیری کنند 
کشــور در برابر تحریم ها مقاوم خواهد شد و عمالً تحریم ها را 

بی اثر خواهیم کرد.
دســتگاه دیپلماســی نیز باید با تغییر راهبرد از راهبرد صبر 
و انتظار به راهبرد مقاومت فعال و نگاه به شــرق در توســعه 
مناسبات سیاست خارجی کشور زمینه های قوی شدن ایران 
اســالمی را مهیا کند. امروز ســهم ایران از صادرات به بازار 
بزرگ 4۵0 میلیارد دالری روســیه کمتر از یک دهم درصد 
)400 میلیون دالر( اســت. از طرفی دولت ظرفیت عظیم و 
بی نظیر تعامالت اقتصادی با همســایگان ایران را پیش روی 
خود دارد. ۱۵ کشور با بازاری نزدیک به 600 میلیون نفر در 
همســایگی ایران قرار دارند که غیرقابل تحریم نیز هستند و 
ســهم ایران از این بازار بزرگ کمتر از 2درصد است. بازاری 
که نزدیک به یک هزار و 200 میلیارد دالر نیاز ســاالنه خود 
را از طریــق واردات تأمین می کند و در صورت چرخش نگاه 
سیاســت خارجی و نگاه اقتصاد سیاسی دولت از چند کشور 
اروپایی بدعهد به ســمت شرق و همسایگان، می توان انتظار 
یک تحول اساســی در شــکوفایی اقتصادی و مقاوم شــدن 
پایه های درونی کشــور را داشت و چشــم طمع دشمنان را 

به کشور کور کرد.

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

آسیب شناسی مجلس شورای اسالمی)1(

تا انتخابات مجلس یازدهم
سیاست خارجی

ضعف یا استحکام درونی، اصلی ترین عامل تغییر رفتار آمریکا در قبال ایران

قوی شدن، تنها راه پیشرفت کشور است

 قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

بازداشت پنج نفر در پرونده کالهبرداری از 
نمایندگان مجلس به بهانه تأیید صالحیت

فارس: غالمحســین اســماعیلی، 
ســخنگوی قوه قضائیــه در مورد 
کالهبرداری از نمایندگان مجلس و 
بازداشت پنج نفر در این ارتباط گفت: 
بر پایه اظهارات بازداشت شدگان، این 
افراد هیچ ارتباطی با شورای نگهبان 

و بررســی صالحیت ها ندارند و به زودی به پرونده رسیدگی و 
متهمان معرفی می شوند. این پرونده کالهبرداری است و رشوه 
نیســت. وی درباره آخرین وضعیت پرونده روح اهلل زم گفت: ما 
اهل احتماالت نیستیم و صبر می کنیم که رسیدگی ها انجام و 
قاضــی در مورد آن تصمیم بگیرد با این حال در روز های آینده 
دادگاه زم برگزار و در چارچوب مقررات به آن رسیدگی می شود. 
در این پرونده غیر از متهم اصلی، پنج نفر هم بازداشت شده و 

تعدادی هم احضار شدند. 

دولت
واعظی باز هم موضع دولت را تکرار کرد 

 راه مذاکره را نبسته ایم 
در قالب 1+5 مذاکره می کنیم

ایرنا: رئیس دفتر ریاست جمهوری 
با بیان اینکه هیچ وقت راه مذاکره را 
نبسته ایم و باید با کشورهای مختلف 
کار کــرد، گفــت: چــون این فرد 
)ترامــپ( را قابل اعتماد نمی دانیم، 
نخســت باید خاطر ما از برداشتن 

تحریم جمع شود و در قالب ۱+۵ می توانیم مذاکره کنیم. محمود 
واعظی در گرگان اظهار کرد: در دنیای امروز کشوری نیست که 
تمام مسائل را )خود( حل و فصل کند و باید با همه کشورها کار 
کنیم، من آینده ایران را روشن می بینم و از گردنه ایجاد شده از 
سوی دشمنان عبور خواهیم کرد. واعظی بیان کرد: آمریکا در 
ابتدای تحریم و فشار حداکثری علیه ایران ۱2 پیش شرط برای 
مذاکره گذاشــت اما اکنون که از اقدامات خصمانه خود نتیجه 

نگرفته بدون هیچ پیش شرطی خواستار مذاکره است.

دفاعی- امنیتی
تشریح آیین های اربعین شهید حاج قاسم سلیمانی 

 ایران از 24 تا 27 بهمن 
یاد فرمانده شهید را گرامی  می دارد

ایرنــا: ســردار رمضان شــریف، 
گفت:  پاســداران  سپاه  سخنگوی 
مراســم چهلم شــهادت ســردار 
ســلیمانی در تهران 24 بهمن، در 
کرمان 2۷ بهمن و سایر استان های 
کشــور بین 24 الی 2۷ بهمن  ماه 

برگزار می شود. وی افزود: براساس برنامه ریزی ها و هماهنگی های 
به عمل آمده مراســم چهلم سردار شهید سلیمانی و همراهان 
شهیدش در تهران روز پنجشنبه 24 بهمن ماه پس از نماز مغرب 
و عشا با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم در مصالی بزرگ امام 
خمینی)ره( برگزار می شود. سخنگوی سپاه، تالقی 22 بهمن با 
ایام چهلم شهید حاج قاسم سلیمانی را معنادار و الهام بخش و 
بنا به فرمایش مقام معظم رهبری زمینه ساز انگیزه مضاعف مردم 

برای حضور عظیم در راهپیمایی 22 بهمن توصیف کرد.
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چله حاج قاسم

 مصطفی فارویی
 کارشناس بین الملل
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رهبر معظم انقالب: اگر مسئوالن هوشیارانه عمل کنند 
می توان کشور را از وابستگی به نفت نجات داد 

بریدن بند ناف اقتصاد از نفت
رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش تصریح کردند: »ما از 
اول انقالب دچار تحریم بودیم، در این چند سال اخیر تحریم ها با شدت بیشتری هم 
ادامه پیدا کرده، یعنی شدت پیدا کرده؛ خودشان هم افتخار می کنند که شدیدترین 
تحریم را علیه جمهوری اســالمی ترتیب داده اند. این تحریم به معنای واقعی کلمه 
یک جنایت اســت. یعنی یک تهدیِد مهِم محکوم از لحاظ افکار عمومی دنیاست؛ 
چون بحث سِر تحریم خود آمریکا نیست، بحث سِر تحریِم زورکِی دیگران به وسیله 
آمریکاست. همین تحریم می تواند یک فرصت باشد که تاکنون هم تا حدود زیادی 
فرصت هایی را برای ما به وجود آورده، پس از این هم می تواند یک فرصت بزرگ را 
برای ما به وجود بیاورد. اگر ما مسئوالن هوشیارانه عمل بکنیم، می تواند اقتصاد کشور 

را از اتکای به نفت نجات بدهد؛ بنِد ناف اقتصاد را از نفت ببّرد و قطع بکند«.

بدون تیتر

مهدی چمران در گفت وگو با قدس:
شفاف نبودن مجلس برای مردم ناامیدکننده است

مینا افــرازه: مهدی چمــران، عضو 
در  انقالب  نیروهــای  ائتالف  شــورای 
گفت وگو با »قدس« با انتقاد از عملکرد 
نماینــدگان مجلــس دهــم در حوزه 
شفافیت و نیز فضای انتخاباتی در میان 
احزاب، اظهار کرد: شفافیت نمایندگان 
تنهــا در رأی دادن بــه طرح ها و لوایح 
خالصــه نمی شــود بلکه شــفافیت در عملکرد و تالش بــرای اجرای آن هم 
بایستی مورد توجه وکالی مردم قرار گیرد. در دوره دهم مجلس و در موضوع 
استیضاح وزرا، نمایندگان نشان دادند که آن شفافیت و استقالل عمل الزم در 

بین آنان وجود ندارد و همین موضوع موجب ناامیدی مردم شد.
مهــدی چمران همچنین درباره ادعای اصالح طلبان برای ارائه ندادن لیســت 
انتخاباتی و اســتفاده از این موضوع برای تاکتیکی در برابر اصول گرایان، گفت: 
بــه  هر حال اصالح طلبان می توانند در انتخابات از هر روشــی برای باال بردن 
شــانس راهیابی خود به مجلس اســتفاده کنند و این موضوع هم می تواند به 

عنوان یک تاکتیک مورد استفاده آن ها قرار گیرد.
این فعال سیاســی درباره برنامه های این روزهای اصول گرایان تصریح کرد: 
احزاب اصول گرا هنوز فعالیت رسمی و جدی خود را برای انتخابات مجلس 
آغاز نکرده اند، البته این امر که توانســته اند دور هم جمع شــوند و ائتالفی 
را تشــکیل دهند اقدام مناســبی اســت. گرچه بســیاری از احزاب چپ و 
راســت تاکنــون کار عملیاتی و جدی در خصــوص انتخابات و گرم کردن 
عرصــه انتخاباتی انجام نداده اند و هنوز شــور انتخاباتی در بین مردم ورود 

نکرده است.
وی با انتقاد از عملکرد احزاب موجود در کشــور افزود: متأســفانه احزاب آن 
ارتباط قوی و کارآمد را با مردم ندارند و اصوالً احزاب در کشــورمان از سوی 
مردم ســخت پذیرفته و مورد اقبال واقع می شــوند. مردم با احزاب مســائل 
متعــددی دارند و هنوز تحزب در کشــور جا نیفتاده اســت، بنابراین احزاب 
موجود باید اقدام های زیادی انجام دهند تا بتوانند جایگاه واقعی خودشــان را 

در بین عامه مردم بیابند.

  عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در حساب توییتری خود نوشت: »نه اظهارات افراد 
در مجلس و نه دیدار با فالن فرد و نه شرکت و عدم 
شرکت در نماز جماعت، هیچ کدام مالک بررسی 
صالحیت ها نیســت. لطفاً فرافکنی نشود. مالک 

بررسی ها، بندهای مقرر در قانون انتخابات است«.

  جمهوری خواهان سنای ایاالت متحده در اقدامی 
خالف ادعاهای حامی آزادی بیان آمریکا، خواستار 
بسته شــدن تمام حســاب های کاربری توییتری 

متعلق به مسئوالن ایرانی شدند.

  علی صوفی، فعال سیاسی اصالح طلب در ارتباط 
با علــت کناره گیری اصالح طلبان از ارائه لیســت 
انتخاباتی در تهران گفت: آن هایی که باید در مجلس 
دهم منشأ اثر می شدند و مردم را از بحران هایی که 
با آن روبه رو هستند، نجات می دادند و شاخص  های 
اقتصــادی را مثبت می کردند این توفیق را حاصل 
نکردند، لذا متأســفانه خود به خود توانایی ســایر 

اصالح طلبان در پیشبرد امور از بین رفت. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  مهدالرضا)ع( یک جبهه فرهنگی در برابر دشمن  آستان: رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: فعالیت های مهدالرضا)ع( در زمینه آموزش قرآن به نونهاالن یک جبهه فرهنگی در برابر 
دشمن است. حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد در همایش »سفیران رضوان« در سالن همایش های آستان قدس رضوی گفت: در بین همه اقدام های فرهنگی که در آستان کبریایی حضرت رضا)ع( انجام می شود، 

فعالیت های قرآنی سالم ترین و تأثیرگذارترین فعالیت هاست و در بین فعالیت های قرآنی آستان قدس رضوی اولویت اصلی با مهدالرضاهاست.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r مدیر عامل شرکت توسعه نفت و گاز رضوی:  
 تولید »متیل آمین« کشور را 

از واردات این محصول بی نیاز می کند
آستان: مدیرعامــل شــرکت توسعه 
نفــت و گاز رضــوی گفت: بــا تولید 
متیل آمین توسط این شرکت، کشور 
از واردات این محصــول مهم بی نیاز 

خواهد شد.
علیرضا ضیغمی گفت: پــروژه تولید 
متیل آمین از ســال 1396 در دستور 

کار این شرکت قرار گرفته است و در حال حاضر مطالعات امکان سنجی پروژه 
انجام شده و در مرحله تأمین منابع مالی و قرارداد است.وی ادامه داد: با وارد 
شدن این پروژه به فاز عملیاتی و بهره برداری از آن، ساالنه 16 هزار تن متیل 
آمین شــامل مونو متیل آمین، دی متیــل آمین و تری متیل آمین به همراه 

محصوالت صنایع پایین دستی در کشور تولید خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت توسعه نفت و گاز رضوی افزود: هم اکنون هیچ یک از این 
مواد در کشــور تولید نمی شــود که با راه اندازی پروژه، محصوالت تولیدی به 

تأمین نیاز داخلی اختصاص داده می شود.
وی با اشــاره به وجود خوراک الزم برای تولید متیل آمین در داخل کشــور 
تصریح کرد: وجود مواد اولیه نظیر متانول و آمونیاک برای تولید این محصول 
و از طرفی عدم تولید آن در داخل کشور، بر ضرورت اجرای طرح تولید متیل 

آمین در کشور افزوده است.
ضیغمی ادامه داد: این محصــول کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف نظیر 
تولید خوراک دام و دی متیــل فرم امید دارد.وی افزود: دی متیل فرم امید، 
حاللی شــیمیایی است که در تولید کش، چســب، چرم مصنوعی و... مورد 

استفاده قرار می گیرد.
ضیغمی با بیان اینکه حجم ســرمایه گذاری ثابت بیش از 30 میلیون یورو و 
حجم ســرمایه در گردش افزون بر 4 میلیون یورو برآورد شــده است، گفت: 
همچنین نرخ بازده داخلی محصول 25درصد تعیین شده که این امر منجر به 

کاهش مدت زمان بازگشت سرمایه به کمتر از چهار سال شده است.
وی با اشــاره به اهمیت اجرای پروژه پلی اســتال تصریح کرد: با توجه به بازار 
بســیار خوب پلی استال در کشور، در حال حاضر با مشــاور در حال مذاکره 

هستیم که در صورت صالحدید، پلی استال جایگزین متیل امین شود.
ضیغمی ادامه داد: پلی اســتال از محصوالت پایین  دستی متانول و از دسته 
پلیمرهای ترموپالســتیک اســت که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف 

دارد.

در مسابقات دانشگاه های منطقه 9 کشور
تیم والیبال دانشگاه امام رضاj قهرمان شد 

دانشــگاه  والیبال  تیــم  آســتان: 
امام رضا)ع( پس از چهار  بین المللی 
رقابت حســاس، قهرمان مســابقات 
والیبال دانشــگاه ها و مؤسســه های 
آمــوزش عالــی منطقــه 9 کشــور 
دانشــگاه  والیبال  بلندقامتان  شــد. 
امــام رضــا)ع( پس از چهــار رقابت 

سخت و فشــرده با تیم های والیبال دانشگاه های فنی و مهندسی اسفراین، 
حکیم ســبزواری، فردوسی و فردوس موفق به کســب عنوان قهرمانی این 
 مســابقات شدند و سهمیه حضور در المپیاد دانشجویان کل کشور را کسب

کردند.
جعفر عطــارزاده به عنوان مربی و دکتر رضا امین زاده به عنوان سرپرســت، 
تیم والیبال دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( را در مســابقات دانشــگاه ها و 

مؤسسه های آموزش عالی منطقه 9 کشور همراهی می کردند.

به نشر)انتشارات   مدیرعامل  قدس    
ناگفته های  انتشار  از  رضوی(  قدس  آستان 
اسالمی  انقالب  سرودهای  خاطره انگیزترین 
از کتاب های مجموعه »یک  یکی  قالب  در 
قلم  به  کتاب  این  داد.  خبر  معتبر«  روایت 
با  همزمان  و  شده  نوشته  مهدی نژاد  امید 
است.این  بازارشده  روانه  فجر  دهه  ایام اهلل 
مجموعه 22 جلدی به بازخوانی رویدادهای 
مختلف انقالب اسالمی می پردازد.به گزارش 
روابط عمومی به نشر، حسین سعیدی با بیان 
اینکه مرور خاطرات و اشعار انقالب اسالمی 
از خاطره انگیزترین رویدادهای دهه مبارک 
فجر محسوب می شود، اظهار کرد: در همین 
راستا انتشارات به نشر، از مجموعه »یک روایت 
معتبر« اثری ماندگار از »چهار سرود انقالبی« 
که در اذهان عموم مردم نقش بسته است 
و در تاریخ شکوهمند انقالب اسالمی مانا و 

فراموش نشدنی است را منتشر کرده است.
وی با بیان جزئیات این اثر تصریح کرد: »یک 
روایت معتبر درباره چهار سرود انقالبی« به 
شیوه و ساخت مهم ترین و ماندگارترین اشعار 
سال 1357 و طلیعه پیروزی انقالب اسالمی 
ایران می پردازد، در این کتاب سرود ماندگار 
»خمینــی ای امام« حاصــل قریحه و ذوق 
شعری حمید ســبزواری )پدر شعر انقالب( 
و آهنگسازی حمید شاهنگیان آغاز می شود،  
این سرود که همزمان با ورود بنیان گذار کبیر 
انقالب اسالمی به میهن و با همراهی گروهی 
از دانش آموزان اجرا شــد بــه اعتبار اینکه 
نخستین سرودی بود که در ایران پس از فرار 
شاه و مراجعت امام خمینی)ره( به وطن اجرا 

شده بود، نخستین سرود انقالب نام گرفت.
ســعیدی ادامــه داد: در ایــن کتاب ضمن 
اشاره به فعالیت های استاد حمید سبزواری 
و حمید شــاهنگیان در روزهای تاریخ ساز 
انقالب اسالمی، به روایتی از ناگفته های گروه 
سرود ارشــاد و نحوه ساخت و اجرای اشعار 

»خمینی ای امام« و »برخیزید« می پردازد.
وی تصریــح کــرد: »ایران ایران« با شــعر 
حسین ســرفراز، آهنگ فریدون خشنود و 
صدای ماندگار رضــا رویگری یکی دیگر از 
سروده های خاطره انگیز انقالب است که در 

این کتاب به سابقه آن پرداخته شده است، 
آهنگ خوش تکبیرهای شــبانه در پاییز و 
زمستان 57 جرقه اولیه سرود »ایران ایران« 
بود که مخاطــب می تواند با مطالعه این اثر 
با خاطراتی جالب از نحوه ســاخت و اجرای 
این ترانه آگاه شود.به گفته مدیرعامل به نشر 
»بهاران خجســته باد« با شــعر کرامت اهلل 
دانشیان و با اجرای گروه کر، به دغدغه های 
فرهنگی و هنری و انگیزه های مبارزاتی شاعر 
این سرود می پردازد، این ترانه با اوج گرفتن 

جریان انقــالب به همــراه آزادی زندانیان 
سیاســی از زندان که در فواصل مختلف در 
ســال 57 رخ داد، به میان مردم آورده شد و 

زمینه همگانی شدنش را فراهم کرد.
وی یادآور شــد: بخش پایانی این کتاب از 
اجرای ســرود »برادر بی قــراره« به عنوان 
آموزه های اصیل موســیقی ایران و شــور 
بی نظیر انقالبی یاد می کند که روایتگر فصلی 
تازه و نخستین هدیه اهالی موسیقی سنتی 
به انقالب و مردم انقالبی است.عالقه مندان 

برای آگاهی از اخبار به نشــر و مشــاهده و 
تهیه ســایر محصوالت انتشــارات آستان 
 قدس رضوی می توانند به نشــانی اینترنتی

 www.Behnashr.com یا فروشگاه های 
سطح شهر مشهد و نمایندگی های سراسر 
کشور مراجعه کنند؛ همچنین سامانه پیامکی 
به شماره 30003209 یا کانال اطالع رسانی 
به نشــر از طریق پیام رسان های بله و ایتا به 
آدرس behnashr@ نیــز از دیگر راه های 

برقراری ارتباط با این انتشارات است.

توسط انتشارات آستان قدس رضوی منتشر شد

 نمی دانم چرا آســتان قدس رضوی به یک روایت معتبر درباره چهار سرود انقالبی
احترام حضــرت ام البنین)س( پرچم گنبد 
مطهر را سیاه نکرد. همچنین شایسته است 
در دهــم ماه رمضان هم بــه احترام وفات 

حضرت خدیجه)س( پرچم سیاه باشد.
09150005437

 با ســالم. ورودی بــاغ دوم خواجه ربیع از 
ســمت خیابان غرفه باالی درب اصلی قاب 
کاشــی هفت رنگــی در معــرض تابش نور 
خورشید بعدازظهر قرار دارد و با چسب کاشی 
نصب شده و تعداد زیادی از کاشی آن ریخته؛ 
تا اتفاقی برای کسی رخ نداده لطفاً اقدام کنید. 

09150002378

فعالیت 25 کانون تخصصی 
خادمیاران رضوی در رفسنجان

آستان: مسئول خادمیاران رضوی شهرستان 
رفســنجان از فعالیــت 25 کانون تخصصی 
خادمیــاران رضوی در رفســنجان خبر داد.

محمــود ترقی خواه با اعــالم این خبر اظهار 
کرد: جمــع زیادی از عاشــقان امام رضا)ع( 
خود را به حلقه خادمیاری آن حضرت متصل 
کردند که بخشی از فعالیت های افتخاری این 
خادمان معطوف به خدمت در شهرستان شده 
که تحت عنوان کانون های عمومی مشغول به 
فعالیت هستند.ترقی خواه گفت: در حال حاضر 
25 کانون تخصصی از جملــه کانون قرآن، 
مداحی، تعلیم و تربیت، عتــرت و اردوهای 
جهادی و خانواده شــهدا، کارآفرینی، ورزش، 
وقف کتاب، کتابخانه و رسانه فضای مجازی، 
فرهنگ زیارت، تبلیغی و... تشکیل شده که 
برخی در حــال فعالیت و برخی هم در حال 

راه اندازی هستند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

خبر
همزمان با سالگرد فجر انقالب اسالمی و در قالب 70 گروه انجام خواهد شد 

سرودهای آوای رضوان زینت بخش آیین گرامیداشت 22 بهمن
قدس: مدیر عامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
از اجرای 70 گروه سرود در قالب سرودهای آوای رضوان در آیین های 

گرامیداشت یوم اهلل پیروزی انقالب اسالمی خبر داد. 
محمدعلی چمی گو گفت: دو ســرود »چهل سالگی« و »حاج قاسم 
سلیمانی« به سبک آکاپال)شکلی از موسیقی یک یا چند نفره است 
که برای اجرای بدون همراهی ساز ساخته می شود( توسط گروه های 
همکار با آوای رضوان در این مراسم طنین انداز می شود.وی ادامه داد: 
این برنامه با هدف گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، بزرگداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه سردار شهید حاج قاسم 

ســلیمانی و ایجاد شور انقالبی در گوشــه و کنار کشور و به صورت 
هماهنگ برگزار می شود. وی گفت: شعر این دو سرود توسط میالد 
عرفان پور و محمدجواد الهی پور ســروده شده و ملودی هر دو اثر را 

احسان جوادی تنظیم کرده است.
واحد آوای رضوان با تولید ســرودهایی با مضامین ملی و مذهبی و 
بهره گیری از موسیقی آکاپال و اجرای این آثار توسط گروه های سرود 
نوجوان و جوان در معابر پرتردد شهری و مراسم مختلف توانسته حال 
و هوای معنوی خاصی را در مناســبت های گوناگون به دوستداران 

فرهنگ و هنر اسالمی- ایرانی منتقل کند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

 یکشنبه 20 بهمن  1398 14 جمادی الثانی 1441 9 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9181 

برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
پرای��د مدل 1386 رنگ مش��کی به ش��ماره انتظامی 
478ص79 ای��ران 32 ش��ماره موت��ور 1980663 و 
شماره شاسی S1412286109555 به مالکیت هادی 
س��خاوتمند مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  ,ع
98
14
33
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز وس��ند کمپان��ی خ��ودرو س��واری پ��ژو 
انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  م��دل1385  ب��ک  206ه��اچ 
موت��ور13385003097  وش��ماره  79-468ص93 
وشماره شاس��ی12801947 مفقود گردیده وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.)قزوین(

,ع
98
14
31
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانش��جویی ب��ه ش��ماره 920404215 رش��ته 
تحصیلی مهندس��ی پزش��کی متعلق به س��یده زهرا 
احمدی درو به  1630222291 ش��ماره کدملی فرزند 
س��ید موال دانش��گاه آزاد اس��امی قزوی��ن مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(

,ع
98
14
32
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
14
34
0

برگ س��بز خ��ودرو  وان��ت پیکان م��دل 1387 رنگ 
شیری  شماره موتور 11487048343 و شماره شاسی 
NAAA46AA19G047222 به ش��ماره انتظامی 749 
ن 58 ایران 12 ب��ه مالکیت محمد عرب برزو مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
14
34
2

برگ س��بز خودرو س��واری پراید GTXI مدل 1384 
رن��گ عنابی روغن��ی   ش��ماره موت��ور 01326572 و 
شماره شاسی S1412284678253 به شماره انتظامی 
768 ل  19 ایران 11 به مالکیت سید علی سعید زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی وان��ت زامیاد یخچ��ال دار مدل 
1396 رنگ آبی به شماره انتظامی 656ص98 ایران 
36 ش��ماره موتور Z24742242Z و ش��ماره شاس��ی 
NAZPL140BH0473369 به مالکیت محمد نیازمند 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
14
36
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رن��گ   1386 م��دل   206 خ��ودروی  کمپان��ی  س��ند 
خاکس��تری ب��ه ش��ماره انتظام��ی 953ط38 ای��ران 
36 ش��ماره موتور 14186001873 و ش��ماره شاسی 
10875902 به مالکیت حس��ن کاردهی مقدم مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
14
34
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه و کارت پاک  خودرو پراید س��واری جی 
تی ایکس آی به رنگ سفید –روغنی مدل 1398   به 
ش��ماره پاک 574ص17-ایران95  به شماره موتور 
  S1412289447785 3408305 به شماره شاس��ی
بنام یوسف نصرتی فرزند چهارشنبه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد  ,ع
98
14
33
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

هرگونه اتاف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطاع دهید.
 آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای - نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد پروژه های با اطاعات ذیل را  از طریق مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران تشخیص صاحیت شده واگذار نماید. 
نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب و فاضاب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757

عنوان و مشخصات كلی پروژه:
شماره 
تضمین شركت در فرآیند رشته و پایه مورد نیازمحل تامین اعتباربرآورد اولیه )ریال(نام و محل پروژهمناقصه

ارجاع كار)ریال(

98-29
نگهداری ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال ، منابع تولید ، شبکه 

توزیع ، انشعابات و استانداردسازی انشعابات آب ، قرائت و 
پخش قبوض و وصول مطالبات آب شرب شهرستان ماهنشان

منابع داخلی7/516/469/600
حداقل رتبه 5 بهره برداری از شبکه ، انشعابات ، مخازن و خط 

انتقال از شركت مهندسی آب و فاضالب كشور یا حداقل رتبه 5 آب 
یا حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه 

291/100/000

98-32
نگهداری ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال ، منابع تولید ، شبکه 

توزیع ، انشعابات و استانداردسازی انشعابات آب ، قرائت و 
پخش قبوض و وصول مطالبات آب شرب شهرستان طارم

منابع داخلی6/593/263/041
حداقل رتبه 5 بهره برداری از شبکه ، انشعابات ، مخازن و خط 

انتقال از شركت مهندسی آب و فاضالب كشور یا حداقل رتبه 5 آب 
یا حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه 

263/400/000

تاری�خ وآدرس دریافت اس�ناد مناقصه : اس��ناد هر دو مناقصه فوق از مورخ��ه 98/11/20  لغای��ت 98/11/25 درس��ایتهای http://iets.mporg.ir و  http://znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود اس��ت و مناقصه گر                     
می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .   نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین 

برای معامات دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.          مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
سایتهای ثبت آگهی : http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir ,       مهلت تحویل پاكات مناقصه : مهلت تحویل اسناد هردو مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 15:45 مورخه 98/12/06          

مکان تحویل پاكات: دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر     كد پستی:4514978757 
زمان گشایش پاكات : پاکت های مناقصه شماره 29-98 در ساعت 11 مورخه 98/12/07 و مناقصه شماره 32-98 درساعت 11:30  مورخه 98/12/07 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضاب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورتی که مناقصه گران قصد شرکت در هر دو مناقصه فوق را داشته باشند می بایست نسبت به ارائه پاکت جداگانه برای هر مناقصه اقدام نمایند.
هزینه کلیه آگهی ها به تناسب بر عهده برندگان هر مناقصه خواهد بود.

ع 9
81
43
68

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان زنجان

ع 9
81
43
72

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد ام��ور خدمات عمومی بیمارس��تان قائم )عج(را از 
طریق انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2098000060000276 از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
*تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ000/ 2/720/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارستان مذکور به نشانی: مشهد ابتدای 

خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/19

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/11/26
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/6
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/7

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
14
34
5

موسس�ه تامین و پش�تیبانی رضوی در نظر دارد به منظور س�رویس 
ای�اب و ذهاب کارکنان آس�تان قدس رضوی بوس�یله خودروهای 
س�واری و تعداد محدود وانت پیکان،مزدا دوکابین،نیسان و فوتون یخچالدار از 

طریق  برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اس�ناد ش�رکت در مناقصه حداکثر تا س�اعت 13 
م�ورخ  30/ 98/11 به آدرس مش�هد-چهارراه ش�هدا-بازار مرک�زی فاز 1-پالک 
304- مدیری�ت ام�ور مال�ی و اداری موسس�ه تامین و پش�تیبانی رض�وی مراجعه 
فرمایند. هزین�ه چاپ آگهی فراخوان در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد 

بود. شماره تماس 05132001506  

» مناقصه عمومی «

/ع
98
14
27
4

ش�ركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت یک 
فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع : 

1-  خرید 5 دس��تگاه تابلو سافت اس��تارت KW 110  جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر 
فوشنجان )نیشابور( فقط از تولیدکنندگان

به ش��ماره فراخوان 2098001446000077 را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگ��زار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری فراخ��وان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد 
اس��تعام ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د والزم است مناقصه گران 
در ص��ورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در سامانه 
98/11/19 می باش��د. اطاعات و اس��ناد مناقصه عمومی موضوع فوق الذکر پس از برگزاری 
فرایند ارزیابی کیفی و ارس��ال دعوتنامه از طریق س��امانه س��تاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/11/26

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/12/10
اطالع�ات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس��ان رضوی- مش��هد- بولوار وکی��ل آباد -                  

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

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

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

)ق�در آب را بیشتر ب�دانیم(
» فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه 

عمومی خرید كاال « نوبت دوم

,ع
98
14
27
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فراخوان تجدید 
مناقصه نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انجام امور خدمات پایش سامت 

کارکن��ان خ��ود را از طری��ق انج��ام مناقص��ه عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان  2098000060000277 از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
*تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 360,000,000ریال 
ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهل��ت مقرر به امور 
مال��ی معاونت پژوهش��ی دانش��گاه به نش��انی: مش��هد 
خیابان دانش��گاه س��اختمان قرشی طبقه س��وم تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/17

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/11/24
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/4
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/7

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد



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

روزنامـه صبـح ایـران

وحدت تمدنی را به وحدت دینی محدود نکنیم   اندیشه: حجت االسالم والمسلمین محمدعلی میرزایی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی)ص(، در گفت وگو با ایکنا، با بیان اینکه چشم انداز کلی حرکت انقالب 
اسالمی با رویکرد متعالی تمدن سازی است، گفت: همایش ها و نشست های بین المللی تقریب مذهبی که تقریباً مهم ترین کار انجام شده بوده ابتکاری و خوب است، ولی ذات، جنس و سطح این مواجهه با تقریب، با 

رویکرد تمدنی فرسنگ ها فاصله دارد. نباید وحدت را در ذیل وحدت دینی منحصر بدانیم بلکه باید با رویکرد تمدنی و انسانی آن را دنبال کنیم؛ باید به فکر وحدت تمدنی باشیم.

 امت اسالمی بدون مواجهه جهانی 
نمی تواند تکّون داشته باشد

اندیشه:حجت االسالم حمید پارسانیا، 
استاد دانشگاه تهران، در نشست »عقل 
ســرخ« در باب فهــم و تبیین جهان 
مقاومت پس از شهادت سردار سلیمانی 
گفــت: ما برای جوامع بشــری مفاهیم 
مختلفی داریم. مثــالً جامعه مفهومی 
است که به حضور افراد و انسان ها توجه 
دارد، اما مفاهیم دیگری مثل قوم، قبیله و عشیره هم استفاده می شوند. در این 
میان برخی برای نام گذاری یک جامعه به حوزه جغرافیایی توجه دارند، برخی به 

خون و... .
وی افزود: امت و ملت دو مفهومی است که به حوزه انسان توجه دارند. در جهان 
مدرن همه مفاهیم سیرت و صورت سکوالر و این دنیایی پیدا کرده اند و معانی 
برساخت می شوند.پارسانیا ادامه داد: در بین همه این مفاهیم بنده می خواهم به 
مفهوم امت و ملت بپردازم. در فرهنگ اسالمی این دو مفهوم از قوم و قبیله بسیار 
مهم تر هستند. امت بیشتر به حیثیت انسانی و ملت به جنبه فاعلی می پردازد. 
مفهوم ملت و امت خیلی به دین نزدیک هستند، چون دین سبک و شیوه زندگی 
و همان ملت است. به بیان دیگر ملت به جنبه فاعلی دین نظر دارد و امت به جنبه 
انسانی دین. تکوین جامعه ای که امت یا ملت باشد، منوط به قصد انسان هاست و 

در این میان رسول شیوه زیست را بیان می کند.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: نکته مهم درباره امت و ملت این است که حتی 
با یک فرد هم محقق می شوند. همان طور که می بینید ابراهیم)ع( خود یک امت 
واحده است.وی تصریح کرد: شهید قاسم سلیمانی در درون خود، نظام معنایی 
توحید و اســالم را محقق کرد و تکوین امت یا ملت اسالم را در رفتار و کنش و 
شهادت ایشان می بینیم، طوری که اصالً نمی توان آن را ندید. در حال حاضر امت 
اســالمی بیش از یک سده است که هویت معنایی خود را از دست داده است و 
پس از مواجهه با جهان مدرن در حاشــیه ملت دیگری قرار گرفته است. امروزه 
دولت- ملت های جهان مدرن تقسیمات جدیدی را انجام دادند که هیچ کدام از 

این ها ذیل امت و ملت اسالمی نبود.
پارسانیا اظهار کرد: امت اسالمی با انقالب اسالمی ایران متولد شد، اما در چارچوب 
جغرافیــای خاص و محدودی به نام ایران معنا پیدا کــرد. ایران از دیرباز کانون 
امت اسالمی و جریان های معرفتی اسالم بود. طبیعی است اگر قرار بود خیزش 

جدیدی در جهان اسالم اتفاق بیفتد از ایران شروع شود.
وی در ادامه گفت: انقالب اســالمی ایران در چارچوب مفاهیمی تعریف شد که 
بیرون از مفاهیم جهان مدرن است و انرژی که انقالب از آن تغذیه می کرد انرژی 
مفاهیم جهان مدرن نبود. هشت سال جنگ در ایران خودش یک جنگ جهانی 
بــود، چون هر دو جبهه بلوک غرب و شــرق این جنگ را تقویت می کردند، اما 
مرزهــای مقاومت با مرزهای ایران پیوند خورده بود و با وجود همه این حوادث، 
انقالب در ایران توانســت تداوم پیدا کند. انقالب اسالمی ایران در همان سال ها 
صف بندی جدیدی را نشان داد. آن هم درست زمانی که قطب بندی بلوک شرق 
و غرب تمام شــد و فوکویاما از پایان دنیا حــرف زد، اما اتفاقی که افتاد این بود 
که قطب بندی جدیدی آغاز شد.عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: 
چقدر ابلهانه و کودکانه است که ما بخواهیم مسائل داخل ایران را فقط با توجه 
به عملکرد یک منطقه خاص تحلیل کنیم. مســائل داخل در ایران بدون توجه 
به رویکرد امت اســالمی و کشورهای دیگر جهان قابل فهم و حل نیست. شهید 
سلیمانی یک استراتژیســت است. او نبوغ خاصی در صف آرایی جهانی داشت و 
ابتدایی ترین مختصات جغرافیایی که در آن قرار داشت را می شناخت و در جهت 
آن گام برمی داشت. وی حل مسائل منطقه را در گرو حل مسائل هویت اسالمی 

می دید و این گونه احساس امت و ملت واحد کردن او را یک استراتژیست کرد.
وی اظهار کرد: شهید سلیمانی با شهادتش نشان داد امت اسالمی تا کجا محقق 
شده است. شهادت داخل ایران رخ نداد. توجهی هم که به شهادت ایشان شد فقط 
محدود به ایران نبود و این نشان می دهد هویت این سردار یک هویت به پاخاسته 

است. امت اسالمی بدون مواجهه جهانی نمی تواند تکون داشته باشد.

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد  موج حاصل 
از شهادت سردار ســلیمانی، پیروزی های جریان 
مقاومت در منطقه و بحــث و نظر درباره »نظریه 
مقاومت« در این روزهــا، نگاه ها را در فضای علوم 
انسانی به این سو هدایت کرده که چگونه می توان 
دامنه این اتفاقات میدانی را به ســاحت اندیشه و 
نظریه کشــاند؟ از همین زاویه با دکتر روح االمین 
سعیدی، عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل 
دانشگاه امام صادق)ع( و سردبیر مجله عصر اندیشه 
به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه آن را می خوانید.

 جناب دکتر! انقالب اسالمی در منظر روابط 
بین الملل برای تولید نظریات خود چه کارهایی 

باید انجام دهد؟
انقالب اسالمی وقتی شکل گرفت یک انقالب فکری 
و فرهنگی بود که پایه های روابط بین الملل را تکان 
داد؛ چرا که سکوالریسم در روابط بین الملل نهادینه 
شده بود و غرب تصور نمی کرد دین دوباره بتواند در 
عرصه عمومی و سیاست نقش آفرینی کند. با انقالب 
اسالمی، غرب ناگهان با موجی روبه رو شد که نشان 
می داد دین دوباره وارد عرصه عمومی شــده است. 
دینی که با بازگشت به صحنه عمومی، نظام سیاسی 
مبتنی بر خود را شــکل داده و نــه تنها در داخل، 
خودش را تثبیت کرده بلکه تأثیرات منطقه ای خود 
را نیز نشان داده است. بنابراین تجربه عملی انقالب 
اسالمی توانست در عرصه سیاست بین الملل توجهات 
را به نقش دین در عرصه عمومی جلب کند. کتاب ها، 
مقاالت و بحث هــای فکری و فرهنگی فراوانی پس 
از انقالب ذیل ایــن موضوع مورد توجه قرار گرفت. 
سوی دیگر داستان این است که ما بتوانیم بر اساس 
ویژگی هایی که انقالب اسالمی داشته و دستاوردهای 
آن، در عرصــه روابط بین الملل نظریه پردازی کنیم. 
ایــن چیزی بود که انجام نشــده اســت، یعنی ما 
باوجــود معرفی کردن پدیــده ای در عرصه میدانی 
و عمــل، نتوانســته ایم نظریه متناســب با انقالب 
اســالمی را در عرصه سیاست بین الملل ارائه دهیم. 

 این نتوانســتن در تولید نظریه، از کجا 
نشأت می گیرد؟

دلیلش بــه وضعیت علوم انســانی در کشــور 

ما برمی گردد؛ چــرا که در عرصــه آکادمیک و 
دانشگاهی، تولید علم در اختیار ما نبوده و همواره 
متون غربی در آن تدریس می شــده و ما همواره 
تحت تأثیر اندیشــه های غربی بوده ایم. از طرفی 

اساتید ما نیز جرئت چنین کاری را نداشته اند که از 
این موضوع به »امپریالیسم معرفت شناختی« یاد 
می شود. یعنی به لحاظ سیطره بسیار زیاد غربی ها 
ما هیچ گاه جرئت نظریه پردازی نداشته ایم. یک 

مدل نظریه پــردازی که نیازمند ســال ها صرف 
وقت، کاربرد نظریه و هستی شــناختی اســت و 
در کل بــه آن فرانظریه می گویند. به تعبیری ما 
باید فرانظریه ای را تولید می کردیم که طبیعتاً با 
هستی شناختی و معرفت شناختی و روش شناسی 
غربی متفاوت اســت و پــس از آن پژوهش ها را 
مبتنی بر آن ها پیش می بردیم و در نهایت نظریات 
تولید شــده را در عرصه های بین المللی و مجامع 
علمی مطرح می کردیم. جرئت نداشتن دانشگاه و 
از سویی به روز نبودن حوزه سبب شکل گیری این 
اتفاق نشد هرچند حرکت های خوبی در چند سال 

اخیر شروع شده است. 

 عــده ای مدعی اند ما اکنــون در عصر 
پساسکوالر قرار داریم؛ آیا می توان مدعی بود 

این قضیه به نفع ما بچرخد؟
بی شــک، چرا کــه یکــی از مظاهــر ورود به عصر 
پساسکوالریسم، انقالب اسالمی بود. از 1979 برخالف 
آنچه گفته می شد که رابطه مهمی بین سکوالریسم 
و مدرنیتــه وجود دارد و اال و البد جوامع به ســمت 
سکوالریســم خواهند رفت، انقالب همــه این ها را 
زیرســؤال برد. یکی از عواملی که غربی ها فکر کردند 
ما در مورد رابطه دین و سیاست اشتباه کردیم، همین 
انقالب اسالمی بود. می شود گفت انقالب اسالمی یکی 
از عوامل جدی ورود به عصر پساسکوالریســم بوده 
است. ما در عرصه عملی تجربه انقالب اسالمی، میراث 
امام و رهبری و تجربه های برجســته ای چون سپاه و 
حزب اهلل لبنان و اتفاقات منطقه ای را در ســال های 
اخیر داریم که همه تجربه زیســته انقالب اســالمی 
بوده اند و همه قابل اعتنا و توجه هســتند که باید با 

حضور اندیشمندان ما تبدیل به تئوری شوند. 

 آیــا تولیــد نظریاتــی چــون نظریه 
»پسااستعمار« که توسط هندی ها مطرح شد 
می تواند فضا را برای تولید نظریات غیرغربی 

در روابط بین الملل باز کند؟
افرادی که غربی و آمریکایی نبودند همین نظریه ای 
که اشــاره شــد را ارائه دادند و اآلن یک فصل در 
کتب جدید روابط بین الملل به آن اختصاص داده 
شده است. همین تجربه هندی ها با نظریه »پست 

کونولیال« نشــان داد بســتر بــرای ارائه نظریات 
غیرغربی فراهم شده است. 

به تازگی رویکردی را در اندیشــمندان   
غربی مبتنی بر بازسازی تمدن غربی به جای 
جنگ تمدنی می بینیم. چرا این رویکرد در 
دانشــگاه های ما هنوز وارد نشده و رویکرد 

انفعالی غرب برای جامعه ما جا نمی افتد؟
جریان پســت مدرن وقتی در غرب شکل می گیرد 
یعنی در حال پشت پا زدن به تمامی دستاوردهای 
مدرنیته است. پست مدرن در خود مدرنیته تمامی 
فراروایت ها و نظریات و ادعاها را زیرسؤال می برد و 
دیگر مدعی چیزی برای عرضه نیست. می گوید من 
فقط می خواهم اعتراض کرده و این خط کشی ها را 
زیرســؤال ببرم. اآلن خودشان نیز معترف اند که ما 
فقط یک برداشتی از حقیقت داریم که مطلق نیست 
و نسبی است. پاسخ این سؤال که چرا چنین نگاهی 
در دانشگاه های ما شکل نگرفته و دنبال نمی شود 
را باید در نگاه های اســتعماری جست وجو کرد. ما 
همچنان خود را در انقیاد ســلطه استعماری و به 

تعبیری »عقده حقارت« می بینیم. 

نظریه پردازی صحبت شــد.  مورد  در   
چطور باید حاج قاسم سلیمانی را در چنین 

فضایی مطرح کرد؟
نخستین قدم این است که ما نباید دچار شعارزدگی 
شــویم، همان اتفاقی که برای خیلــی از بزرگان و 
اتفاقات رقم زدیم و خیلی زود نیز تمام شد. سردار 
سلیمانی دســتاورد 40 ساله انقالب اسالمی است 
که تنها با کارهای شــعاری نمی شود آن را تبیین 
کرد و به تعبیر رهبری انقالب، یک مکتب است که 
همه دوره های پس از انقالب را درک کرده اســت. 
سلیمانی را به عنوان یک مکتب باید عمیقاً به لحاظ 
معرفت شناسی ریشــه یابی کرد و بر اساس الگوی 
قاسم ســلیمانی، مدل او را تبیین کرد. این تبیین 
نیز باید بدون شعارزدگی و مبتنی بر ادبیات و زبان 
قابل فهم بین المللی باشد. پس نباید در مورد حاج 
قاســم صرفاً برای خودمان حرف بزنیم بلکه باید با 
ادبیاتی سخن گفت که اندیشمندان بین المللی نیز 

حرف ما را بفهمند. 

j گفت و گوی قدس با روح االمین سعیدی، عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه امام صادق

جهان منتظر رونمایی از نظریه مقاومت اسالمی است 

حاشیه

تجربه زیسته انقالب اسالمی و رجعت مسلمانان به هویت خود
امروز شــاهدیم موج بیداری در جهان اسالم 
مبتنی بر تجربه زیسته انقالب اسالمی و محور 
مقاومت شکل گرفته و تالش می کند به هویت 
اسالمی و سنتی خود برسد تا بتواند با هویت 
لیبرالیسم غربی هماوردی کند. نکته اینجاست 
که اآلن هویت لیبرالیسم غربی خودش دچار 
مشــکل شــده و دغدغه ها به سمت مسائل 
هویتــی چرخش کرده اســت. در خود اروپا 
اکنون رشد جریان راست افراطی را واکنشی 
به دغدغه های هویتی اروپاییان تلقی می کنند. 
بنابرایــن از آن طرف مشــکل هویتی غرب 
خودش را نشــان داده و از این سو مسلمانان 
هســتند که دارند از هویت جدید خودشان 

رونمایــی می کنند. ماجــرای اربعین یکی از 
این نشــانه های هویتی است که به مرور دارد 
به جوامع اســالمی برمی گردد. اآلن اتفاقاتی 
در حوزه و دانشــگاه و برخی پژوهشگاه ها در 
حال روی دادن است که می توان برای نمونه 
به کتاب دکتر جــالل دهقانی فیروزآبادی با 
نام »فرانظریه اســالمی روابط بین الملل« یا 
به »نظریه امنیت اسالمی اجتماعی شده« از 
دکتر اصغر افتخاری یا »نظریه امنیت متعالیه« 
از دکتر نجف لک زایی اشاره کرد. هر چند این 
گام ها برداشــته شده ولی نکته اینجاست که 
این ها باید انباشت شوند تا به ما برای رسیدن 

به یک نظریه کمک کنند.

اندیشه
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 آگهی تغییرات شرکت توان نیروی سامان 
سهامی خاص به شماره ثبت 5549 و شناسه 

ملی 10680052149
عموم��ی                                                                                                  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,11,06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ1.200.000ریال 
به مبلغ 1.300.000 ریال منقس��م به 130س��هم 
ب��ا ن��ام 10000ریال��ی )از طریق ورود س��هامدار 
جدی��د (افزایش یاف��ت که تمام مبل��غ افزایش 
یافته برابر گواهی ش��ماره 08,3485,32مورخ 
1398,11,06ن��زد بانک صادرات ش��عبه کاش��انی 
ش��هرکرد به حس��اب ش��رکت واریز و بدین نحو 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرکرد )763726(

,ع
98
14
27
3

آگهی تغییرات شرکت تولید لوله و پروفیل 
کیان فوالد متین شهرکرد شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 12685 و شناسه ملی 
14006849913

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,11,07 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
محل ش��رکت در واح��د ثبتی ش��هرکرد به آدرس 
اس��تان چهارمحال و بختیاری- شهرستان شهرکرد 
-بخش مرکزی -شهرشهرکرد -قطب صنعتی بلوار 
کارآفرین��ان- خیابان بهارس��تان 2 -طبقه همکف 
با ک��د پس��تی 8813654996 تغییر یاف��ت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرکرد )763730(
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 آگهی تغییرات شرکت ایمن برج سبزکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4754 و شناسه ملی 10680044393    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1398,06,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای آرش علی��زاده به کد ملی 
4689488053 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خانم ژاله علیزاده ده کهنه به کد ملی 4689851433 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای سید داود هاشمی به کد ملی 4689618542 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیر 

عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )763737(

9ع
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 آگهی تغییرات شرکت ایمن برج سبزکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4754 و شناسه ملی 10680044393    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی م��ورخ 1398,06,02 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای آرش علیزاده ب��ه کد ملی 
4689488053 ، خان��م ژال��ه علیزاده ده کهنه به کد ملی 4689851433 و آقای س��ید داود هاش��می به کد ملی 4689618542 به 
سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم کافیه قاسمی ده کهنه به شماره ملی 4689492042 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای افش��ین نجفی به ش��ماره ملی 4622550581 به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای مدت یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )763738(

9ع
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرکوک توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11378 و شناسه ملی 10380270832    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,4,25و پیرو صورت جلس��ه تنفسی مورخ 1398,05,01 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ترازنامه س��ال مالی منتهی به 1397,12,29 به تصویب رس��ید . موسسه حسابرسی وخدمات 
مدیریت آویژه ارقام امین به شناس��ه ملی 14004883592 به س��مت حسابرس و بازرس اصلی وآقای علی اکبر محمدی 
مقدم به شماره ملی 5228030476 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب گردیدند . روزنامه قدس 

بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید 
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764238(
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 آگهی تغییرات شرکت پیروز بام شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

8625 و شناسه ملی 10380243899 
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398,09,23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل ب��رای مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند: 
آقای رض��ا حجازی کد مل��ی 5229033517 و 
آقای مرتضی نگهبان کد ملی5229740434 
و آق��ای پیمان حجازی کد ملی 0923487761 
و خانم زهرا حجازی کد ملی 5229770740 . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)764240(
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آگهی تغییرات شرکت اطلس افروز شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20463 و شناسه ملی 10380359711    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کاظم حاجی پور کدملی 0652936946 به سمت 
مدی��ر عام��ل و عضو هیئت مدیره س��عید خوش آهن��گ کد ملی 0934481512 به س��مت رئیس هیئت مدیره امی��ر مرصعی کدملی 
0062697331 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره علی ابریش��می کدملی 0937779229 به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا عبیری 
کدملی 1062740270 به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 1398,11,15 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و 
اسناد رسمی و تعهد آور و بانکی با امضاء منفرد مدیر عامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره بصورت منفرد همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764245(
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آگهی تغییرات شرکت صنعتی الما الکترونیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7494 و شناسه ملی 10380232900    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آقای احمد توکلی به شماره ملی 0703505718 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان بیضایی به شماره ملی 1062725840 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای محمود توکلی به ش��ماره ملی 0701998849 به س��مت رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی و آقای احمد 
توکلی به شماره ملی 0703505718 به سمت مدیرعامل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار شامل چک،سفته وبرات و نیز 
کلیه قراردادهای بیرونی شرکت با امضای مشترک آقایان محمود توکلی و احمد توکلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر مکاتبات اداری 

و قضایی و قراردادهای داخلی و پرسنلی با امضای منفرد احمدتوکلی)مدیرعامل( همراه با مهرشرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764246(
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آگهی تغییرات شرکت صنعتی الما الکترونیک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7494 و 

شناسه ملی 10380232900
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1398,04,31 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخ��اذ ش��د : - روزنام��ه کثیراالنتش��ار قدس 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - خانم 
الهام مش��یریان به ش��ماره ملی 0939674084 
به عن��وان بازرس علی البدل ، وانیا نیک تدبیر 
به شماره ملی 10320721862 به عنوان بازرس 
اصل��ی برای یکس��ال مالی انتخ��اب گردیدند. - 
صورتهای مالی منتهی به سال 1397 به تصویب 

رسید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)764247(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری مشهد ارقام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4186 و شناسه ملی 10380200771    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,05,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار  
قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. 2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان 
ابوالفض��ل قاض��ی بیرجن��دی به کد مل��ی 0940219591و هادی قاض��ی بیرجندی به کد ملی 0941848973و خانم اش��رف الس��ادات 
یعقوبعلی زاده ترشیزی به کد ملی 0932839797 3- آقای رسول محمدی به شماره ملی 0937708038 به عنوان بازرس اصلی و 

خانم ترانه نعمت شاهی به شماره ملی 0934334781 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 4 - صورتهای مالی 94 به تصویب رسید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764252(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری 
مشهد ارقام شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 4186 و شناسه ملی 10380200771

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396,05,26 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - ابوالفض��ل قاض��ی 
بیرجن��دی به کد مل��ی 0940219591 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره 2�آقای هادی قاضی بیرجندی به کد ملی 
0941848973 ب��ه س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره 
3� خانم اش��رف الس��ادات یعقوبعلی زاده ترشیزی به 
کد ملی 0932839797 به س��مت مدیرعامل 4- کلیه 
اوراق و اس��ناد تعه��دآور ش��رکت ب��ا امض��اء دو نفر 
ازاعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت دارای اعتبار 

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

)764263(
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آگهی تغییرات شرکت زیتون رایانه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17777 و شناسه ملی 10380333453    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای احس��ان حایری زاده حریمی به 
شماره ملی 0941440389 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- خانم راضیه فیض زاده خراسان به شماره ملی 0931297575 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای حمید حایری زاده حریمی به شماره ملی 0942288513 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره ش��رکت از 98,11,01 برای مدت 2 س��ال انتخاب ش��دند. - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، س��فته، بروات، قراردادها و عقود اس��المی با امضای انحصاری آقای حمید حایری زاده حریمی همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764264(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

 باید اسالم زندگی ساز را به جامعه معرفی کنیم  معارف: آیت اهلل سیدمصباح عاملی در مراسم افتتاح مدرسه علمیه حضرت معصومه)س( شهرستان سرخس، به شأن و نقشی که حوزه علمیه در انقالب 
اسالمی داشت، اشاره و خاطرنشان کرد: در رأس آن، امام خمینی)ره( رسالت احیاگری و بیدارگری را عهده دار بودند؛ این امر به عنوان یك وظیفه خطیر و مهم براي حوزویان است و بي تردید در شرایط امروز، کار حوزه 

علمیه را خیلی سنگین می کند؛ بنیان گذار جمهوری اسالمی معتقد بودند باید آن اسالم زندگی ساز، ظلم ستیز، عدالت گستر و اسالمی که پیام حیات طیبه را برای جامعه به ارمغان می آورد، معرفی کنیم.

اخالق ذاتاً سیاسی و اجتماعی است
ایکنا: حجت االسالم دکتر نجف لکزایی، 
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
در  نشست »اخالق سیاسی« در مجمع 
عالی حکمت اســالمی گفــت: حکمای 
اســالمی در طول تاریخ به بحث تربیت 
انســان توجه ویژه داشته و گفته اند برای 
متصف شدن به فضائل، انسان باید تربیت 

شود و الزمه تربیت، وجود مربی است؛ اما اکنون ما چقدر مربی اخالق در کشور داریم؟ 
چقدر اســتاد اخالق در حوزه، دانشگاه ها و مدارس تدریس می کنند؟ در آموزش و 
پرورش معاونت پرورشی داشتیم و بعدا گفتیم تربیت بدنی کافی است. صداوسیما که 
یک دستگاه فرهنگی است چقدر به تربیت اخالقی شهروندان می پردازد؟ به همین 
دلیل وقتی به انتخابات می رسیم همگان نگران اند که چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ زیرا 

دانش الزم را تولید نکرده ایم تا در این مقطع بتوانیم استفاده کنیم.
وی با اشــاره به نقش مردم در این عرصه اظهار کرد: در این مرحله، مردم دو گروه 
می شوند؛ کسانی که طرفدار عدالتند دور هم جمع می شوند و افراد طرفدار رذایل و 
شرور هم یکدیگر را می یابند. لکزایی با بیان اینکه خواجه نصیر می گوید ما از دولت 
انتظار داریم همبستگی را براساس عدالت و اگر نمی تواند بر اساس محبت ایجاد کند، 
افزود: خواجه محبت را به دو بخش تقسیم می کند؛ بخشی که به طور طبیعی وجود 
دارد مانند رابطه والدین و فرزندان؛ ولی محبت در ســطح جامعه را ارادی می داند؛ 
اینکه همه مردم، اســالم و ایران و ارزش های اخالقی را دوســت داشته باشند، امر 
ارادی است و افراد باید آموزش ببینند؛ در اینجا بحث آموزش هم مهم تلقی می شود.

معاون پژوهش دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قــم اضافه کرد: گاهی افراد به 
خاطر اشــتراک در لذت ها مانند فوتبال دور هم جمع می شوند که این اشتراک ها 
سریع العقد و االنحالل هستند؛ برخی برای اشتراک در نفع گرد هم می آیند که نمونه 
آن فعالیت های مشترک اقتصادی است که از قبلی پایدارتر است؛ متأسفانه هر قدر از 
انقالب فاصله گرفته ایم به اشتراک در لذت و نفع بیشتر دامن زده ایم. وی افزود: مدل 
دیگر اشتراک، دور هم جمع شدن براساس فضیلت است؛ حلف الفضول پیمانی بر این 
اساس بود؛ امروز هم افرادی دور هم جمع می شوند تا با نظام سلطه مبارزه کنند که 

مبنای آن صداقت، امر به معروف و ایثار و خدمت به همنوعان است.

حکمرانیخوببهگسترشاخالقکمکمیکند
لکزایی افزود: امام خمینی)ره( در یکی از آثارشــان از امام علی)ع( نقل کرده اند که 
ایشان فرمود: من از دو چیز برای امت می ترسم، اتباع هوا و آرزوهای دور و دراز؛ زیرا 
کسی که از هوای نفس تبعیت کند روبه روی حق می ایستد البته این روایت از سوی 
پیامبر)ص( هم بیان شده اســت. وی با بیان اینکه اخالق ذاتاً سیاسی و اجتماعی 
است و نمی تواند فردی باشد؛ بنابراین سیاست ابزار اخالق است، تصریح کرد: امام در 
تمامی احادیث »چهل حدیث« که کامالً اخالقی است وارد مباحث سیاسی شده اند؛ 
مثاًل در بحث غضب حتی ایشــان فرموده غضب، کلید همه خیرات است اگر تابع 
شرع و عقل باشد؛ ایشان فرموده اند غضب در حکومت در قالب ارتش، سپاه، زندان 
و... شــکل می گیرد ولی اگر تابع هوای نفس باشد تبدیل به سلطه می شود.رئیس 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی با بیان اینکه اگر شاخصه های حکمرانی خوب 
مانند پاسخگویی، قانون گرایی، اثربخشی، عدالت، مسئولیت پذیری و شفافیت را پیاده 
کنیم به گســترش اخالق هم کمک می کند، تصریح کرد: در روایات هم بیان شده 
امام معصوم به برخی افراد توصیه فرمودند دروغ نگو هر کار دیگری می خواهی بکن؛ 
ولی فرد می بیند هر کار زشتی به نوعی با دروغگویی مرتبط است. وی افزود: دولت 
)به مفهوم عام( فقط با رهبری خوب تعریف نمی شود؛ حتی کسانی که خوب هستند 
گاهی گرفتار آسیب های مادی گرایی و هوای نفس می شوند؛ همان طور که عده ای 
در جنگ احد محل مأموریت خود را برای غنیمت ترک کردند؛ بنابراین با اینکه باید 
فضیلت ها را دنبال کنیم اما نمی توانیم تصور کنیم جامعه بدون افرادی خواهد بود 
که گریزی از اخالق نداشته باشند.لکزایی تصریح کرد: نظام اگر بخواهد اخالقی باشد 
باید همه اجزای آن اخالقی باشند؛ مجلس باید اخالقی باشد، قوه مجریه باید مقید به 
اخالق باشد و... تا اخالق در جامعه رواج یابد. وی با بیان اینکه اخالقی بودن باید برای 
افراد به صرفه باشد، اظهار کرد: مردم وقتی ببینند اگر صداقت داشته باشند کارشان 
بهتر در ادارات راه می افتد تا اینکه دروغ بگویند، مطمئناً در ترویج اخالق مؤثر است.

 معارف / مریم احمدی شیروان  تولی 
و تبری از فروع دین هستند و یکی بدون 
دیگری معنا ندارد؛ به عبارت دیگر ایمان 
به خدا و انبیــا و اولیای الهی، بدون کفر 
به طاغوت و برائت جســتن از دشــمنان 
خدا، ناقص است و به انحراف می انجامد؛ 
و آن گونه می شود که جامعه ای متنسک 
تن بــه حکومت طاغــوت می دهد. دهه 
فجر انقالب اســالمی کــه می توان آن را 
نمونه عینــی »تولی و تبری« دانســت 
فرصتی شــد تا با حجت االسالم نادعلی 
علی نیا خطیر، اســتاد حوزه علمیه قم به 
گفت وگو بپردازیم؛ نظرات وی را در ادامه 

می خوانید.

برائتازمشرکانالزمهتوحیداست
حجت االســالم علی نیا با تأکید بر اینکه 
از نظــر اســالم، حیات و ســعادت فرد 
مســلمان و امت اسالمی در گرو شناخت 
فریضه تولی و تبری و التزام به آن است، 
می گوید: برخی غرض ورزان ادعا می کنند 
ایــن واژه هــا و مفاهیم پــس از انقالب 
اســالمی و به خاطر حکومت والیت فقیه 
و در دشمنی با آمریکا وارد ادبیات دینی 
ما شده و در اصل اســالم این طور نبوده 
اســت، در حالی که در آیه 3 سوره توبه 
آمده است: »أََنّ الَل بَِريٌء ِمَن الُْمْشِرِکیَن 
َو َرُسولُُه« یعنی خدا و رسول از مشرکان 
بیزارنــد؛ »َوأََذاٌن ِمــَن اللِ َوَرُســولِِه إِلَی 
الَنّاِس یَــْوَم الَْحِجّ اْلَْکَبِر أََنّ الَل بَِريٌء ِمَن 
الُْمْشــِرِکیَن َو َرُسولُُه«؛ خدا و رسولش به 
مردم اعالم می دارند که از مشرکین تبری 
می جوینــد. وی در ادامه به آیات دیگری 
از قرآن نیز اشــاره کرده و بیان می کند: 
در آیه 67 ســوره انبیا آمده اســت: »أٍُفّ 
لَُکــْم َولَِما تَْعُبُدوَن ِمــْن ُدوِن الَل« یعنی 
اف بر شــما و بر آنچه به جز خدای یکتا 
می پرستید. حضرت ابراهیم)ع( در ابتدای 
رسالت سراغ اقوام خود رفت و پس از آنکه 
نتیجه نگرفت، بت ها را شکســت و بعد از 
اندرز و توبیخ، آن ها را به تعمق و اندیشه 

واداشــت. برائت از مشرکان الزمه توحید 
اســت و معنا ندارد فردی دین ابراهیمی 
داشته اما برائتی از مشرکان نداشته باشد.

تولیوتبری
رکنمهمدینداریماست

حجت االسالم علی نیا تأکید می کند: خدا 
از مشــرکان بدش می آید، زیــرا »َکْیَف 
َو اِن یَْظَهــُروا َعلَْیُکــْم«؛ اگر این ها پیروز 
شوند و دستشــان برسد »الَ یَْرُقُبوا فِیُکْم 
ااِّل َوالَ ِذمًَّه« هیچ تعهد، امضا و قراردادی 
را رعایت نمی کنند؛ »یُْرُضونَُکم بِاَْفَواِهِهْم، 
اَْکَثُرُهْم َفاِســُقوَن« یعنی  تَاْبَی ُقُلوبُُهْم َو 
بدانید برای اینکه بر شــما مسلط شوند 
نفس، مال و زندگی شما را نابود می کنند. 
آن هــا به ظاهر و با زبان خود را دلســوز 
مردم نشــان می دهند اما در دل این طور 

نیستند.
او با تأکید بر اینکه تولی و تبری در جامعه 
امروزی هم عینیــت پیدا می کند، یادآور 
می شود: آیات و روایاتی که در مورد تولی 
و تبــری آمده منحصر بــه زمان خاصی 
نیســت و تعریفی کلی درباره مشــرکان 
است. در آیه 28 ســوره توبه آمده: »إِنََّما 
مشــرکان  یعنی  نََجــٌس«  الُْمْشــِرُکوَن 
ناپاک اند؛ طبیعت آن ها این طور اســت و 
مربوط به زمان خاصی نمی شــود. ممکن 
است در طول زمان شیوه زندگی، حرف ها 

و گفتمان مشرکان تفاوت کند، اما خود و 
تفکر ضد توحیدی آن ها تغییر نمی کند. 
طبق آنچه در ســوره های یونس، توبه و 
بقره آمده در جهان امروز رؤسای جمهور 
نظام مستکبر، آدم کش و ضد بشریت همه 

مصداق ناپاک بودن هستند.
این اســتاد حوزه علمیه قــم به آیه 22 
سوره مجادله نیز اشاره کرده و می گوید: 
در این آیه آمده اســت هیچ قوم و دولتی 
را پیدا نمی کنید که مؤمن باشند، به خدا 
ایمان داشته باشند اما با دشمنان خدا و 
رسول)ص( اظهار مودت کنند؛ بر همین 
اساس فردی که با دشــمنان خدا اظهار 
مودت می کنــد، ایمان دروغین دارد؛ این 
فرد می تواند شــخصی در نظام جمهوری 
اســالمی باشــد یا فردی در یک کشور 

مستکبر.

ایمانبهخدابدونکفر
بهطاغوتوجهیندارد

حجت االســالم علی نیا ادامه می دهد: در 
ٌد  آیه 29 ســوره فتح آمده اســت: »ُمَحَمّ
اِر  اُء َعلَی الُْکَفّ َرُســوُل الَل َوالَِّذیَن َمَعُه أَِشَدّ
ُرَحَماُء بَْیَنُهْم« یعنی محمد)ص( فرستاده 
خداســت و یاران و همراهانش بر کافران 
بسیار قویدل و سخت و با یکدیگر بسیار 
مشفق و مهربانند؛ این همان تولی و تبری 
است. او با بیان روایتی عنوان می کند: در 

روایتی داریم که بنی امیه ایمان به خدا را 
می گفت اما کفر به طاغوت را نمی گفت؛ 
بــه بیانی ایمــان به خدا بــدون کفر به 
طاغوت وجهی ندارد؛ »یَکُفر بِالّطاغوِت َو 
یُؤِمن بِالَل« )بقره:256(؛ اســالم نابی که 
امام خمینی)ره( مطرح کرد با کفار ســر 

سازگاری ندارد.
این پژوهشــگر علوم دینــی، به انقالب 
اسالمی نیز اشاره کرده و می گوید: در این 
نوع برائت از کفار و مشرکان ممکن است 
ضرر اقتصادی و... هم وجود داشته باشد. 
در آیه 28 سوره توبه آمده: »َو إِْن ِخْفُتْم 
َعْیلًَه َفَســْوَف یُْغنیُکُم الَل ِمْن َفْضلِِه«؛ اگر 
در ایــن قطع رابطه  از فقر بیمناکید، پس 
به زودی خدا شما را به فضل خود بی  نیاز 
می  گرداند؛ نمی شود به بهانه رونق اقتصاد 

و... بــا مســتکبران رابطه 
داشت.

علی نیــا  حجت االســالم 
در پایــان تأکید می کند: 
تولــی و تبــری ســخت 
اســت؛ برائت از مشرکان 
با خود، تحریم و دشمنی 
به همراه می آورد به همین 
دلیــل آدم بی ایمان از آن 
امــام)ره(  اما  می ترســد، 
نترســیدند؛ آن هــم در 
ســال هایی که هنوز توان 
نظامی، موشــکی و... مثل 
امــروز وجــود نداشــت. 
امــام)ره( فرمودند آمریکا 
نمی تواند  غلطــی  هیــچ 
بکنــد و اســرائیل باید از 
بین برود. در دنیای امروز 

راحت طلبی و ترس ســبب 
شــده در راه تولی و تبــری محکم گام 
برنداریم؛ عالج این اســت که انسان های 
انقالبی و مؤمن واقعی پای کار باشــند، 
آن ها کــه بوی اهــل بیــت)ع( و قرآن 
می دهند؛ آن که به غرب دل بســته و او 

را باور دارد، نمی تواند تبری داشته باشد.

گفت وگو با حجت االسالم علی نیا درباره تجلی تولی و تبری در انقالب اسالمی

اسالمنابباکفارسرسازگاریندارد

گاهی راحت طلبی 
و ترس سبب 

می شود در راه 
تولی و تبری 

محکم گام 
برنداریم؛ عالج این 
است که انسان های 

انقالبی و مؤمن 
واقعی پای کار 

باشند؛ آن که به 
غرب دل بسته 

و او را باور دارد، 
نمی تواند تبری 

داشته باشد

بــــــرش

 ارزش انقالب اسالمی 
به معنویت و خودسازی است

رســا: حجت االســالم دکتر عبدالحسین 
خسروپناه در مصالی قدس شهر قم، با بیان 
اینکه آغاز نظریه نظام انقالبی، خودســازی 
معرفتی و عملی اســت، اظهار کرد: در رأس 
انقالب اســالمی شــخصیت فقیه، عارف، 
مجتهد و عالمی مانند امام خمینی)ره( قرار 
دارد و این ســالک واصل انقالب را رهبری 
کرد؛ اگر خودســازی نباشــد انقالب هیچ 
ثمره مثبتی نخواهد داشت ولو اینکه از نظر 
صنعتی از اروپا و آمریکا جلوتر باشــد. وی با 
بیان اینکه ارزش انقالب اسالمی به معنویت 
و خودســازی اســت، ابراز کرد: اینکه حاج 
قاسم سلیمانی جهاد نظام مند و ساختارمند 
مقاومت را به صورت بین المللی در منطقه و 
جهان شکل می دهد ناشی از همین معنویات 

و خودسازی هاست.
این اســتاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: البته 
این خودســازی یک شبه پیدا نمی شود؛ حاج 
قاســم از ابتدایی که در لشکر ثارالل حضور 
داشت خودسازی می کرد و اهل بکا و تهجد 
بود؛ خودسازی امام، انقالب اسالمی را به ثمر 
رساند و ایشــان از دوران طلبگی خودسازی 
می کــرد؛ رهبر معظم انقالب که همه دنیا را 
حیران کرده اند به دلیل خودســازی ایشان 
از دوران طلبگــی اســت. وی تأکیــد کرد: 
خودسازی ای که رهبر معظم انقالب در نظریه 
نظــام انقالبی و بیانیه گام دوم بیان می کنند 
از بمب هســته ای قوی تر است و دنیا را تکان 

می دهد. 
خسروپناه افزود: همه مسئوالن نظام اسالمی 
و توده مردم باید خودسازی داشته باشند؛ از 
برکات انقالب این است که این خودسازی در 
جامعه تأثیر گذاشــته است؛ پیش از انقالب 
کی برنامه های معنوی عظیمی مانند اعتکاف، 
شــب های قدر، روز عرفه و برنامه های مانند 
آن داشته ایم؛ این خودســازی در دورانی در 
جامعه اثر گذاشــته است که در دنیا شهوت 
ترویج می شود. وی اظهار کرد: آغاز نظریه نظام 
انقالبی خودســازی و نتیجه آن تمدن سازی 
اســت، تک تک مردم ایران در تمدن سازی یا 
تمدن ســوزی نقش دارند و اگر کاری نکرده 

باشیم در پیشگاه الهی مسئول خواهیم بود.
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مرضیه حس��ن پور ازغدی احدی از ورثه س��ید حس��ن حس��ن پور ازغدی برابر گواهی حصر وراثت ش��ماره 
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ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9814303 م.الف 542 
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مرضیه حس��ن پور ازغدی احدی از ورثه س��ید حس��ن حس��ن پور ازغدی برابر گواهی حصر وراثت ش��ماره 
9309975408400503 مورخه 1393/05/2 با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/24051 
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ورثه مالک متقاضی سند مالکیت نزد احدی از ورثه را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9814304 م.الف 543
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مرضیه حس��ن پور ازغدی احدی از ورثه س��ید حس��ن حس��ن پور ازغدی برابر گواهی حصر وراثت ش��ماره 
9309975408400503 مورخه 1393/05/2 با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/24052 
مورخ 1398/11/13 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکسهم مشاع از نه سهم ششدانگ پالک 874 فرعی 
از 168- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 553 دفتر 175 ثبت گردیده و حسب اعالم ورثه 
مالک متقاضی س��ند مالکیت نزد احدی از ورثه را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9814305 م.الف 544
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مرضیه حس��ن پور ازغدی احدی از ورثه س��ید حس��ن حس��ن پور ازغدی برابر گواهی حصر وراثت ش��ماره 
9309975408400503 مورخه 1393/05/2 با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/24053 
مورخ 1398/11/13 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان نیم س��هم مشاع از یکسهم و نیم مشاع از ده سهم 
شش��دانگ پالک 864 فرعی از 168- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 409 دفتر 203 ثبت 
گردیده و حسب اعالم ورثه مالک متقاضی سند مالکیت نزد احدی از ورثه را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. آ- 9814306 م.الف 545
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مرضیه حس��ن پور ازغدی احدی از ورثه س��ید حس��ن حس��ن پور ازغدی برابر گواهی حصر وراثت ش��ماره 
9309975408400503 مورخه 1393/05/2 با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/24050 
مورخ 1398/11/13 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان یک دانگ مش��اع از ششدانگ پالک 858 فرعی از 
168- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 490 دفتر 128 ثبت گردیده و حس��ب اعالم ورثه 
مالک متقاضی س��ند مالکیت نزد احدی از ورثه را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9814307 م.الف 546
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مرضیه حس��ن پور ازغدی احدی از ورثه س��ید حس��ن حس��ن پور ازغدی برابر گواهی حصر وراثت ش��ماره 
9309975408400503 مورخه 1393/05/2 با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/24048 
مورخ 1398/11/13 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یک نهم سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پالک 872 
فرعی از 168- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 241 دفتر 177 ثبت گردیده و حسب اعالم 
ورثه مالک متقاضی سند مالکیت نزد احدی از ورثه را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند 

ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9814308 م.الف 547
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مرضیه حس��ن پور ازغدی احدی از ورثه س��ید حس��ن حس��ن پور ازغدی برابر گواهی حصر وراثت ش��ماره 
9309975408400503 مورخه 1393/05/2 با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/24054 
مورخ 1398/11/13 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان دو دانگ مش��اع از ششدانگ پالک 858 فرعی از 
168- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 559 دفتر 127 ثبت گردیده و حس��ب اعالم ورثه 
مالک متقاضی س��ند مالکیت نزد احدی از ورثه را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9814309 م.الف 548
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی
و   13960400609100237 و   13960400609100236 کالس��ه  اجرای��ی  پرون��ده  خص��وص  در 
13960400609100239 له بانک صادرات علیرضا سرمدی شماره ملی 0943316618 و مهدی سرمدی )راهن( 
شماره ملی 0941807789 احمد سرمدی )وام گیرنده و راهن( شماره ملی 0941821919 همگی فرزند ابراهیم 
مبنی بر رسیدگی به درخواست واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 140- 1398/02/14 موضوع انجام مزایده 
با سود و خسارت متعلقه پرونده اجرایی کالسه فوق، نظریه رئیس ثبت به شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد. 
مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ کتباً به این اداره اجرا 
اعالم نمائید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. )دایره اجرا با توجه 
به پاس��خ نامه بانک مرکزی به ش��ماره 96/223665- 1396/7/18 تعاونی میزان را فاقد مجوز اعالم نموده است و 
قراردادهای فی مابین را تابع سایر قوانین از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته لذا احتساب سود و 

خسارت به نظر اینجانب بالوجه می باشد.( آ- 9814310 م.الف 549
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدن سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای امین اله افراسیابی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل به شماره پالک 2052 
فرعی از 426 فرعی از 553 فرعی از 230 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 109081 دفتر 558 
صفحه 258 بنام آقای فریدون بابائی ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 293103 صادر گردیده است سپس برابر سند 
قطعی 116306 مورخ 1376/11/23 دفترخانه 15 مشهد بنام آقای امین اله افراسیابی منتقل شده است. دفتر امالک 

بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9814311 م.الف 550
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای غالم رسول مومنی نسب باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب منزل به 
شماره پالک 10224 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 51389 دفتر 286 صفحه 76 
بنام حس��ن جلیلیان عاملی ثبت و سند به ش��ماره چاپی 2/530029 صادر گردیده است. سپس برابر سند قطعی 
135834 مورخ 1376/07/20 دفترخانه 11 مش��هد بنام آقای غالم رس��ول مومنی نس��ب منتقل شده است. دفتر 

امالک بیش از این حکایتی ندارد........
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9814312 م.الف 551
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای سیدمحمدعلی موسوی بربرستانی به پرداخت دیه در پرونده کالسه 298 مزایده، سه دانگ 
از پالک ثبتی شماره 5 فرعی از 123 اصلی بخش 10 مشهد به نشانی آزادراه باغچه از طرف ناظریه روستای گرمه 
یاس 5 میالن آخر قطعه پنجم سمت راست قطعه آخر انتهای کوچه به مساحت 1000 مترمربع شامل یک قطعه 
باغ دارای ساختمانی در دو طبقه به مساحت حدود 70 مترمربع و استخر و آالچیق و سنگ فرش و دارای انشعابات 
آب و برق توقیف گردیده و به مبلغ 1/400/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 98/11/28 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 کل ملک 1/400/000/000 

ریال می باشد. آ- 9814301 
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9800188
بانک رفاه کارگران به اس��تناد سند رهنی ش��ماره 51388 )پنجاه و یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت(- 
1395/02/19 دفترخانه 37 ش��هر ش��اندیز استان خراس��ان رضوی علیه وام گیرنده و راهن: آقای حسین 
تقی پور- نام پدر: غالمحسن، شماره ملی: 0934673403، شماره شناسنامه: 3587 اجرائیه ای تحت کالسه 
9800188 در قب��ال مبلغ 4/397/556/587 ریال )چهار میلیارد و س��یصد و نود و هفت میلیون و پانصد 
و پنج��اه و ش��ش هزار و پانصد و هش��تاد و هفت ریال( صادر نم��وده که پس از اب��الغ اجراییه در مورخه 
1398/09/20 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بستانکار 
مبنی بر ارزیابی و مزایده شش��دانگ پالک ثبتی 2608 )دو هزار و شش��صد و هشت( فرعی از 103 )یکصد 
و سه( اصلی بخش 6 مشهد به آدرس: شاندیز، ابرده علیا، میالد 21، چهارراه اول سمت چپ بعد از مسجد 
امام حس��ن مجتبی، محله باال، س��مت راس��ت خیابان، پالک 57، به مبلغ 8/700/000/000 ریال )هشت 

میلیارد و هفتصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
1- حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل می باشد:

وضعیت ثبتی پالک 2608 فرعی از 103 اصلی بخش 06 ناحیه.. به شرح ذیل اعالم می گردد:
مشخصات ملک:

به ش��ماره 2608 فرعی از 103 اصلی مفروز و مجزا ش��ده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 06 
ناحیه00 حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی به مساحت 275/5 مترمربع
به حدود: شماالً درب و دیوار بطول 14/36 )چهارده متر و سی و شش سانتیمتر( به کوچه

شرقاً دیواریست بطول 17/49 )هفده متر و چهل و نه سانتیمتر( به کوچه
جنوباً درب و دیوار به طول 17/31 )هفده متر و سی و یک سانتیمتر( به کوچه

غرباً در دو قس��مت اول دیوار به دیوار بطول 1/67 )یک متر و ش��صت و هفت سانتیمتر( به قطعه یک هزار 
و س��یصد و دو تفکیکی ش��ماره دو هزار و شش��صد و س��ی و پنج فرعی دوم دیوار به دیوار بطول 15/48 
)پانزده متر و چهل و هش��ت س��انتیمتر( به قطعه یک هزار و سیصد و دو تفکیکی شماره دو هزار و ششصد 

و سی و پنج فرعی
مشخصات مالکین:

مالکین حس��ین/تقی پور فرزند غالمحسن شماره شناسنامه 3587 تاریخ تولد 1348/4/4 دارای شماره ملی 
0934673403 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان

متن س��هم: ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مس��احت 275/50 مترمربع عرصه و اعیان، موضوع سند 
مالکیت اصلی به ش��ماره چاپی 235104 سری الف سال 89 که در صفحه 55 دفتر امالک جلد 548 ذیل 

شماره 102534 ثبت گردیده است.
2- ح��دود و مش��خصات و توصی��ف اجمالی ملک براب��ر گزارش کارش��ناس در روز ارزیابی به این ش��رح 

می باشد:
شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان پالک فرعی 2608، اصلی 103 در بخش ثبتی 6 واقع در طرقبه شاندیز 
به آدرس شاندیز، ابرده، خیابان میالد، داخل میالد 21، چهارراه اول، سمت چپ، بعد از مسجد امام حسن 

مجتبی، محله باال، سمت راست خیابان، پالک 57 متعلق به آقای حسین تقی پور به استحضار می رساند:
1- ساختمان اسکلت فلزی دارای مساحت عرصه ی 275/5 مترمربع در 3 طبقه مسکونی همکف و پیلوت، 

اول و دوم مسکونی و دارای پایانکار شهرداری به شماره 89/393 مورخ 1389/11/15 می باشد.
2- طبقه همکف شامل پیلوت و یک واحد مسکونی که با دیوار کاماًل مستقل شده و درب حیاطی مستقل 
دارد. دارای عرصه ی تقریبی 120 مترمربع و به صورت قولنامه ای به ش��خص ثالث فروخته شده است. یک 
خوابه، گرمایش بخاری و س��رمایش کولر آبی، کف س��رامیک، دیوارها رنگ روغن و س��ایر تزئینات مطابق 

عرف محلی می باشد.
3- در قس��مت مستقل شده ی همکف، پیلوت جهت پارکینگ، دو انباری برای واحدهای طبقه اول ساخته 

شده است.
4- طبق��ه اول دارای دو واحد تقریباً 85 مترمربعی در اختیار مس��تأجر ب��ه صورت رهن کامل، یک خوابه، 
ک��ف س��رامیک، دیوارها کاغ��ذ دیواری، گرمایش بخاری و س��رمایش کولر آبی و بقیه م��وارد در حد عرف 

محلی می باشد.
5- طبقه دوم یک واحد 170 مترمربعی، در اختیار مالک 2 خوابه، کف س��رامیک، دارای گرمایش پکیج و 
کولر گازی، دیوارها کاغذ دیواری و تزئینات آشپزخانه در حد عرف محلی و از پشت بام دارای درب مستقل 

به کوچه باالتر می باشد.
واحدها دارای انش��عاب آب و برق و گاز مس��تقل بوده، نمای اصلی س��ازه سنگ و هر طبقه دارای دو بالکن 
و تراس می باش��د. ارزش کل روز شش��دانگ معامالتی این دس��تگاه آپارتمان که هنوز س��ند تفکیکی برای 
واحدهای آن صادر نشده است با توجه به موقعیت مکانی، ابعاد و مساحت و قدمت ساختمان در صورتی که 
منعی برای انجام معامله و بدهی به اش��خاص حقیقی و حقوقی وجود نداشته باشد 8/700/000/000 ریال 

)هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال( معادل هشتصد و هفتاد میلیون تومان تعیین می شود.
و ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در تصرف مستأجر می باشد.

ملک موصوف برابرنامه ش��ماره 1395025000451052- 1395/12/19 دفتر امالک بازداشتی دارای یک 
فقره بازداش��تی به مبلغ 500/000/000 ریال از دادیاری شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی 

و انقالب طرقبه شاندیز می باشد.
مزایده شش��دانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 8/700/000/000 ریال )هشت میلیارد و هفتصد میلیون 
ریال( در روز چهارشنبه مورخه 1398/12/21 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اجرای اسناد رسمی طرقبه 
و ش��اندیز به آدرس طرقبه، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 41، اداره ثبت اس��ناد طرقبه و شاندیز شروع و 
به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ 
مزای��ده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 م��اده 121 به عهده برنده مزایده 

می باشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. آ- 9814289
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قاون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی 
آنان در هیأت مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک فاروج مورد رس��یدگی و تأیید قرار گرفته جهت اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( بش��رح ذیل 

آگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک 12 اصلی- اراضی مفرنقاه

-  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از 376 فرعی از 12 اصلی و کل 460 فرعی از 
376 فرعی از 12 اصلی فوق به مس��احت 80591/08 متر مربع ابتیاعی آقای غالمرضا برزل آبادی مایوان 
فرزند علی محمد از محل مالکیت ثبتی رس��می متقاضی برابر رأی شماره 1398/932-98/10/22 کالسه 

100-1397هیأت
بخش سه قوچان پالک 24 اصلی – اراضی ولی آباد

-  شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک 19 فرعی از 24 اصلی فوق به مس��احت 5143/21 متر 
مربع ابتیاعی آقای امیرعلی س��لطانی قوش��خانه فرزند ثورج از محل مالکیت ثبتی رس��می آقای حبیب اله 

شکری برابر رأی شماره 1398/930-98/10/22 کالسه 50-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 42 اصلی – اراضی تیتکانلو

- شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از 42 اصلی فوق به مس��احت 22508/61 متر 
مرب��ع ابتیاعی آقای محس��ن رحمانی تیتکانل��و فرزند رجبعلی از محل مالکیت ثبتی رس��می آقای رمضان 

دادآفرین برابر رأی شماره 1398/854-98/09/20 کالسه 136-1397 هیأت
- شش��دانگ ی��ک قطعه ب��اغ میمی دارای پ��الک ه��ای 532 و 533 و 534 فرع��ی از 42 اصلی فوق به 
مس��احت 2003/20 متر مربع ابتیاعی آقای علی اکبر صفائیان فرزند موس��ی الرضا از محل مالکیت ثبتی 
رس��می آقای سلیمان قاهری و مالکیت رس��می متقاضی برابر رأی شماره 1398/931-98/10/22 کالسه 

38-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 54 اصلی –  اراضی گزکوه

- شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از 54 اصلی فوق به مس��احت 50559/98 متر 
مربع ابتیاعی آقای عبداله یوس��فی فرزند س��لطانعلی از محل مالکیت ثبتی رسمی آقای سلطانعلی یوسفی 

برابر رأی شماره 1398/948-98/10/29 کالسه 70-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 115 اصلی – اراضی سه گنبد

- شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی دارای پالک .... فرعی از 115 اصلی فوق به مس��احت 85366/04 
مت��ر مرب��ع ابتیاعی آقای عبداله قائمی فرزند رمضانعلی از محل مالکیت ثبتی رس��می آقایان پیغمبرقلی و 

عبدالعلی نوری برابر رأی شماره 1398/949-98/10/30 کالسه 8-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 161 اصلی – اراضی چری

- شش��دانگ یک باب دامداری دارای پالک .... فرعی از 708 فرعی از پالک 161 اصلی فوق به مس��احت 
2030/44 متر مربع ابتیاعی آقای امید اس��دی فرزند رمضانعلی از محل مالکیت ثبتی رس��می آقای سعید 

اسدی برابر رأی شماره 1398/929-98/10/22 کالسه 17-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 243 اصلی – اراضی ینگه قلعه

- ششدانگ یکباب ساختمان دارای پالک .... فرعی از 74 فرعی از 243 اصلی فوق به مساحت 117/44 متر 
مربع ابتیاعی آقای محمود قدرتی ینگی قلعه فرزند ابراهیم از محل مالکیت ثبتی رس��می آقای غالمحس��ن 

صانعی اینچی خان برابر رأی شماره 1398/845-98/09/18 کالسه 22-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 283 اصلی – اراضی ملک آباد

- 22764/62 س��هم مشاع از 83239/86 سهم شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 
یک فرعی از پالک 283 اصلی و از پالک 283 اصلی فوق به مس��احت 82658/07 مترمربع ابتیاعی آقای 
گل محمد شکسته بند فرزند محمد از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی و از محل مالکیت آقای محمد 

افشاریان برابر رأی شماره 1398/877 – 1398/10/04 کالسه 1398/28 هیأت
- 22764/62 س��هم مشاع از 83239/86 سهم شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 
یک فرعی از پالک 283 اصلی و از پالک 283 اصلی فوق به مساحت 82658/07 مترمربع که مقدار 674 
مترمربع در حریم مسیل داغیان واقع شده است ابتیاعی آقای بابا محمد شکسته بند فرزند محمد از محل 
مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی و از محل مالکیت آقای محمد افشاریان برابر رأی شماره 1398/882 – 

1398/10/04 کالسه 1398/32 هیأت
- 37746/62 س��هم مشاع از 83239/86 سهم شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 
یک فرعی از پالک 283 اصلی و از پالک 283 اصلی فوق به مساحت 82658/07 مترمربع که مقدار 674 
مترمربع در حریم مس��یل داغیان واقع شده است ابتیاعی آقای ابوالقاسم شکسته بند فرزند محمد از محل 
مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی و از محل مالکیت آقای محمد افشاریان برابر رأی شماره 1398/881 – 

1398/10/04 کالسه 1398/43 هیأت
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خ��ود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترضین بای��د ظرف 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 در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود.آ-9814326
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/05

محمد اسماعیل فرهمند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رس��تم کریمیان وکیل مالک مهین رستمی پور بموجب وکالتنامه 35373-1398/10/16 دفتر اسناد 
رسمی شماره 32 زاهدان  باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی 
شماره 32 زاهدان  رسیده است مدعی است که سند مالکیت   ششدانگ  یکباب منزل  پالک 539- اصلی 
واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان  کوچه  منشعبه از خیابان سیستان  مورد  ثبت 94053 صفحه 
154 دفت��ر 558  بعلت جابجایی  از بین رفته درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثن��ی نموده  لذا مراتب 
باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض 
خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد 
تاریخ انتشار:1398/11/20  م الف: 950  -  آ-9814318

حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان



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 عدم اطمینان به تولید بیشتر 
مانع کاهش قیمت خودرو شده است

وعده کاهش قیمت خودروها که درهفته های اخیر از سوی وزیر صمت به مردم 
داده شــد، نه تنها به کاهش قیمت منتهی نشــد، بلکه افزایش 3 تا 20میلیونی 
قیمت در خودروهای تولید ملی نشان داد سیاست های غلط دولت همچنان عامل 
ناآرامی بازار خودرو است. سیاست های غلط پولی و مالی دولت در همه حوزه ها 
خود را نشــان می دهد، بازار خودرو نیز از این تورم عقب نمانده اســت. با آنکه 
خودروســاز زیان می کند، اما حضور دالالن و دست های پشت پرده نشان دهنده 
سودی است که برخی از جهش قیمت ها و تورم و نابسامانی بازار خودرو به جیب 

می زنند.
سیاست های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز به تورم دامن زده است. تا زمانی 
که تورم 40درصدی بر کشــور حاکم باشــد کاالیی مانند خودرو به عنوان یک 
کاالی سرمایه ای در بازارهای داللی که با بی نظارتی ها مواجه است، شاهد افزایش 
قیمت خواهد بود. از سوی دیگر وزارت صمت مدعی افزایش روزانه 2هزار خودرو 
به سیستم تولید خودرو داخلی است. اگر خوشبینانه این موضوع را مورد تحلیل 
قرار دهیم می توان گفت در صورت تولید روزانه 2هزار خودرو، یا ماشین ها به بازار 
نمی رسد یا بازار تولید روزانه 2هزار خودرو را مقطعی می داند، بنابراین بدبینی به 
تولید و نحوه ورود آن به بازار مصرف، مانع کاهش قیمت ها ناشی از افزایش تولید 

خودرو می شود.
به نظر می رسد آنچه درباره افزایش تولید خودرو رسانه ای می شود، بیشتر جنبه 
تبلیغاتی دارد یا ناشی از عدم اعتماد مردم به خودروسازان است که در گذشته ها با 
به جا نیاوردن تعهد در قبال مشتریان، سرمایه  اجتماعی را زدوده و مردم اعتماد 
به تولیدکننده را از دست داده اند. ضرر و زیان شرکت های خودروساز نیز بر دامنه 
مشکالت افزوده است. عدم پرداخت وام توسط شرکت های زیان ده خودروساز نیز 
بر دامنه تورم و تبعات بعدی آن بر بازار خودرو و سایر بازارها می افزاید، بنابراین 

موارد عنوان شده عواملی بر افزایش تورم و تشدید آن در کشور شده اند. 
به نظر می رسد با وجود ادعای افزایش تولید خودرو حتی اگر افزایشی هم صورت 
گرفته باشد، بیشتر از سال گذشته نیست. حتی اگر نسبت به سال گذشته هم 
افزایش تولید داشته باشند، باز نسبت به تجمیع بازار در سال 96 به شدت کاهش 
تولید دارند، به نحوی که تولید خودرو از ابتدای ســال 98 تاکنون نســبت به 
سال های گذشته نیز کاهش داشته است، هر چند ممکن است 20 روز یا یک ماه 
تولید اضافه شده باشد، اما تولید اضافه یکی دو ماه نمی تواند جوابگوی نیاز بازار و 

عبور از تورم ایجاد شده و شکستن حباب ها باشد.

عیدی کارمندان با حقوق بهمن واریز می شود 
تابناک: ســخنگوی ســازمان برنامه و 
بودجه کشور اعالم کرد: عیدی کارکنان 
دولت با حقوق بهمن ماه واریز می شود.  
مهــدی قمصریان تأکید کــرد:  میزان 
پرداخت پــاداش آخر ســال )عیدی( 
بازنشســتگان، مستمری بگیران، حقوق 
وظیفــه ازکارافتادگی، حقــوق وظیفه 
وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان 
تأمین اجتماعی نیروهای مســلح و سایر صندوق های بازنشستگی به  مبلغ ثابت 
12میلیون ریال حســب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشســتگی یا 

دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت است.

واریز ۵۰درصد مالیات به حساب شهرداری 
اقتصاد آنالین: براساس حکم جدید کمیسیون تلفیق سازوکار مالیات ستانی از 
خانه ها و وظایف دستگاه های مختلف در این مسیر مشخص شد. براساس مصوبه 
کمیسیون تلفیق، نیمی از مالیات وصولی از خانه های خالی در اختیار شهرداری 
و نیمی دیگر به خزانه واریز خواهد شــد. بر این مبنا سازمان امور مالیاتی کشور 
مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور  واحدهای مسکونی خالی از 
ســکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر جمعیت در سال های 
1397، 1398 و 1399 را شناســایی و مالیات متعلقه را براساس ماده 54 مکرر 

قانون مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی از مالکان آن ها اخذ کنند.

اگر سود پتروپاالیشگاه را می دانستیم، به جای 
صادرات نفت، واردات می کردیم 

خبر فارسی: یک کارشناس اقتصادی 
با بیــان اینکــه ارزش افــزوده نفت در 
می شــود،  برابر  پتروپاالیشــگاه ها 15 
گفت: باید کاری شــود که کشور نه تنها 
صادرکننده نفت نباشد بلکه آن را وارد 
کند. هادی ســیمی زاده گفت: احداث 
پاالیشــگاه ها و پتروشیمی ها، سودهای 
بســیار عالی دارد. دنیا به سمت احداث پتروپاالیشگاه ها رفته است. روند کار در 
پتروپاالیشــگاه ها بدین  صورت است که نفت خام در پاالیشگاه تصفیه می شود و 
موادی که از آن حاصل می شود در پتروشیمی کاربرد دارد. بدین ترتیب محصول 

نفت خام تحریم پذیر نیست.

قیمت کره در سال آینده تغییر می کند
ایســنا: مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به اینکه قیمت 
کره در سال آینده تغییر می کند، گفت: به نظر می رسد عده ای به صورت کاماًل 
برنامه ریزی شــده صنایع غذایی کشور را نشانه گرفته اند. همان طور که مشاهده 
کردید این افراد وقتی دستشــان به جایی نرسید، درون کیک ها قرص جاسازی 
کردند تا به صنعت آسیب بزنند. وی با اشاره به اینکه ایران به چند کشور مطرح 
دنیا از جمله فدراسیون روسیه صادرات محصوالت لبنی دارد، تصریح کرد: این 
کشورها استانداردهای سختگیرانه ای دارند که صادرکنندگان ما موظف به رعایت 
آن ها هستند، بنابراین وقتی به این کشورها صادرات داریم، مطمئن می شویم که 

محصوالت لبنی باکیفیت کامل تولید می شوند.

جریمه سنگیِن وکال و پزشکانی که در سامانه مالیات 
ثبت نام نکنند

مهر: امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان 
امورمالیاتی گفت: در صورت ســرپیچی 
وکال و پزشــکان از ثبت نام در ســامانه 
امورمالیاتی، در زمان بررسی اظهارنامه، 
مالیات و جریمه سنگینی علیه متخلفان 
اعمال خواهیم کرد. پارســا گفت:طبق 
قانون پزشکان و وکال و 15 صنف دیگر 
که اعالم کردیم باید در سیستم ســازمان امورمالیاتی ثبت نام کنند. اگر کسی 
ثبت نام نکند، سازمان با اســتفاده از اطالعات دیگری که دارد، از آن شخص به 
عنوان کسی که تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده یاد کرده و مالیات و جریمه 
سنگینی برای این فرد در نظر می گیرد و اگر این شخص یک فرد اقتصادی باشد 

می داند که نمی ارزد فرار مالیاتی کند.

 جبران شکاف هزینه های خانوار
 و دستمزد با ثبات قیمت ها

پارسینه: فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: دستمزد 
باالتر از نرخ تورم هم بیشتر شود، بازهم شکافی زیاد بین حداقل هزینه های خانوار 
و دریافتی کارگران وجود دارد. جبران شکاف دستمزد و حداقل دریافتی کارگران 
شــدنی نیست مگر با ثابت ماندن قیمت ها. وی  با بیان اینکه برخی سعی دارند 
از وعده های تو خالی به کارگران بهره برداری انتخاباتی کنند، گفت: در سه سال 
گذشــته نرخ دستمزد بیش از تورم افزایش پیدا کرد، اما وضعیت کارگران بهتر 

نشد. به گفته وی 65 درصد جامعه کارگری حداقل حقوق را دریافت می کنند.

مدل پیش فروش خودرو، مردم را به سمت بازار سیاه ثبت نام های مجازی سوق می دهد 

چند می گیری ثبت نام کنی؟
 اقتصاد/فرزانه غالمی   سیستم نارسای 
پیش فروش خودرو در هفته های اخیر زمینه 
را برای ارائه تقاضا از سوی مصرف کنندگان 
واقعی و ســوداگران بــه فضای مجازی و 
فعالیت پرفــروغ دالالن در این فضا فراهم 

کرده است.
پیش فروش خودرو از سوی دو خودروساز 
بزرگ کشــور همــواره برای شــهروندان 
کابوســی بزرگ بوده و هست، چرا که تنها 
30 تا 35 ثانیه فرصت طالیی برای ثبت نام 
دارند، در غیر این صورت ســر و کارشــان 
با واســطه های حرفــه ای خواهد بود که با 
دریافت چند میلیون تومان، کوه ســنگین 
طــی کردن پروســه ثبت نــام را از دوش 
خواه  برمی دارند؛  شهروندان 
با نرم افــزار و روبات، خواه با 

اینترنت پرسرعت و یا... .
 

 کسی هست برایم
 ثبت نام کند 

آگهی های  در  گشت وگذاری 
سایت شــیپور و دیوار نشان 
می دهــد دالالن حرفــه ای 
و مردمــی که دستشــان از 
خودروهای پیش فروش کوتاه 
اســت، بهترین فضا را برای 
بی زبان  پول های  دادوســتد 

فراهم آورده اند. 
خبرنــگار ما هم بــه عنوان 
متقاضــی ثبت نــام و هم به 
عنوان شهروندی که می تواند پروسه ثبت نام 
را به جای متقاضیان طی کند، با شماره های 
متعددی در این دو سایت تماس گرفت و یا 
درخواست چت کرد. فردی نوشته: »هرکس 
برام تــوی پیش فروش  می تونه 20بهمن 
ایران خودرو ثبت نام کنه خبر بده«. با شماره 
درج شده در آگهی تماس می گیرم. آقایی 
اهل همدان است که می گوید: پیش فروش 
خودرو دناپــالس را بــرای تحویل مرداد 
می خواهم و یک میلیون تومان هم هزینه 
می کنم.شهروندی دیگر نوشته: »اگه کسی 
هست برام نیســان ثبت نام کنه بهم زنگ 
بزنه، شــیرینی خوبی می دم. دالل نیستم 
که بخرم و بفروشم. مصرف کننده ام به خدا«. 
به او زنگ می زنم. تأکید دارد تا 3 میلیون 
تومان حاضر است هزینه کند و زمان تحویل 

برایش مهم نیست، اما هر چه زودتر بهتر.
فــرد دیگری هم آگهی کرده: »شــنبه 19 
بهمــن فقط و فقــط تحویل یک ســاله 
ثبت نام داریم هزینــه ثبت نام یک  میلیون 

و 500 هزارتومــان برای مدل های مختلف 
ایران خودرو. فقط چت... تماس نگیرید«. در 
تماسم با او متوجه می شوم محدودیتی برای 
ثبت نام نــدارد و به قول خودش تضمینی 
کار می کنــد.در دیگر آگهی هــا هم آمده: 
»کســی می تونه ثبت نام کنــه؟ تضمینی 
تماس بگیره«، »پیش ثبت نام فوری ســایپا 
و پیش فــروش ایران خــودرو )تحویل یک 
ســاله(«، »برای فــوری ایران خودرو تماس 
نگیر جا ندارم«، »پیش فروش ســایپا انجام 
می شــود«،» ثبت نــام 95 درصــد قطعی 
ایران خودرو، فروش فوری، فقط سمند، فردا 
ســؤالی دارید از سایت پیگیری بفرمایید«، 
»ثبت نام انواع خودروهای پیش فروش شده 
ایران خودرو و ســایپا تحویل 6 ماه تا یک 
سال با سود مشــارکت 15 تا 16 درصد«، 
»درخواست ثبت نام 30 روزه پارس رو دارم 
با پورســانت عالی«، »ثبت نام ایران خودرو 
بیستم بهمن تحویل 6ماهه با سود مشارکت 
15 درصد«،»ثبت نــام ایران خــودرو انجام 
می دهیم«، »پژو 207 و پارس سال تحویل 
یکساله و هزینه ثبت نام یک میلیون و 500 
هزار تومان«، »ثبت نام اینترنتی ایران خودرو 
پیش فروش )تحویل یکساله با مشارکت در 
ســود: پژو 206 تیپ 2 سود 15/5درصد، 
پژو slx 405 ســود 15/5درصد، پژو 207 
i دستی ســود 15درصد، پارس سال سود 
15/5درصد، ســمند ef7 سود 16 درصد 
و ظرفیت ثبت نام بسیار محدود«، ظرفیت 
فروش فــوری ما تا دو مــاه آینده تکمیل 

اســت. )به هیچ وجه نمی توانیم ثبت نامی 
جدید بگیریم«.یکــی از دالالن به خبرنگار 
ما می گویــد: »فقط ثبت نــام پیش فروش 
یکساله محصوالت ایران خودرو پژو پارس، 
سمند ef7بنزینی و پژو207 دستی را انجام 
می دهیم و بابت هر خــودرو 3/5 میلیون 
تومان می گیریم. سایپا هنوز سایتش را باز 
نکرده است. ثبت نام برای محصوالت سایپا 

آسان است، ولی ایران خودرو دردسر دارد«.

 خودرو به مصرف کننده واقعی
 نمی رسد

واقعیت این اســت که حاصل این نارسایی 
همیشگی در پیش فروش خودرو و تقویت 
حضور دالالن برای دورزدن ســختی های 
ثبت نــام، نرســیدن خــودرو به دســت 
مصرف کننده واقعی است.عضو هیئت مدیره 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی معتقد است: 
مشکل اصلی در بازار خودرو، خودروسازان و 
سیاست گذاران اقتصادی هستند که زمینه 
را برای داللــی و دالل پروری مهیا کرده اند 
و مسئول برخورد با این نوع کسب و کارها، 
اتحادیه نیست.رضا الفت نسب به خبرنگار ما 
می گوید: مدت هاست فریاد می زنیم مشکل 
درســت  را  آگهی دهندگان  احرازهویــت 
کنید، اما بی فایده است. شخصاً نمی گویم 
سایت های درج کننده آگهی در دامن زدن 
به این شرایط بی تقصیر هستند، اما وقتی 
قانون درســتی وجود ندارد دیوار و شیپور 
تقصیری ندارند.وی به برگزاری جلســه ای 

در روز جاری)یکشــنبه( با حضور مدیران 
آگهی گیرنده در فضای مجازی و نمایندگان 
دادستانی خبر می دهد و می گوید: به نظر 
می رسد دوســتان در پلیس فتا نتوانستند 
تاکنون بــرای این معضــل کاری کنند و 
وقتی واقعیت های بازار را می بینند، مانع این 

فعالیت های سوداگرانه نمی شوند.

 دیوار وشیپور فقط ابزار است 
یک کارشــناس توسعه کســب و کارهای 
مجــازی هم به خبرنگار ما می گوید: ظاهر 
ماجرا این اســت که افراد بــه دلیل اینکه 
اینترنت پرسرعت و یا مهارت الزم را ندارند، 
ســراغ این دالالن می روند، تا کافی نت ها با 
دریافت مبالغی، ثبت نام پیش فروش را برای 
مراجعان انجام دهند، اما در الیه های زیرین، 

شاهد انفعال نهادهای نظارتی هستیم.
حمیده حبیبی ادامه می دهد: 6 ماه پیش 
قرار شد برای کنترل بازار، جلو قیمت گذاری 
در شیپور و دیوار و سایت هایی از این قبیل 
را بگیرند، اما ظاهراً متولیان حرفشان را پس 
گرفته اند و احتماالً به این نتیجه رسیده اند 
که بازار به صورت ملتهب  و پرنوســان در 
جریان است و پلتفرم هایی مانند شیپور و 
دیوار، تنها منعکس کننده واقعیت های بازار 

هستند.
بــه گفتــه وی تنهــا در صــورت وقوع 
کالهبرداری، شاید پلیس فتا ورود کند که 
آن هم پروسه ای بسیار طوالنی در اقامه دعوا 

پیش روی شاکیان می گذارد.

حاصل این 
نارسایی همیشگی 
در پیش فروش 
خودرو و تقویت 
حضور دالالن 
برای دورزدن 
سختی های 
ثبت نام، نرسیدن 
خودرو به دست 
مصرف کننده 
واقعی است

بــــــــرش
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 فرید زاوه، کارشناس بازارخودرو
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 روزانه ۳۰۰هزار نفر 
شیر فله خریداری می کنند

مهر: یک مقام مسئول با اشاره به عرضه لبنیات 
فله در کشور، گفت: سازمان های نظارتی برای 
تأمین سالمت جامعه باید در این حوزه کنترل 
دقیق تری داشته باشند.حسین چمنی توزیع 
شیر فله در کشور را یکی از چالش های صنعت 
لبنیات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر شاهد 
این هســتیم که حدود 2هزار و 500 تا 3 هزار 
واحد صنفی اقدام به عرضه شیر فله می کنند و 
طبق برآوردهایی که انجام شده حدود 300هزار 

نفر روزانه از این واحدها خرید می کنند.

دولت ها تنها به گرفتن 
مالیات بی دردسر از کارمندان 

عالقه مندند 
و  اقتصاددان  افقــه،  نود اقتصادی: مرتضی 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
گفت: اصوالً گرفتن مالیات برای سیستم های 
ناکارآمد کشــورهای درحال توسعه از جمله 
ایران کار دشواری خواهد بود. متأسفانه حتی 
زمانی که ایران درآمد نفتی خوب و قابل قبولی 
داشت دولت ها برای گرفتن مالیات به خصوص 
مالیات ستانی از منابعی که با زحمت همراه بود 
گرایشــی نداشتند و همواره بر گرفتن مالیات 

بی دردسر از کارمندان عالقه مند هستند.  

افزایش ۶میلیارد دالری 
درآمدهای نفتی ایران

فــارس: زنگنــه، وزیر نفــت با اشــاره به 
افزایش برداشــت 121میلیون بشکه ای نفت 
در طــول اجــرای قــرارداد توســعه میادین 
پارســی و پرنــچ، گفــت: با احتســاب نفت 
50دالری، به شــکل ناخالص 6 میلیارد دالر 
 به درآمدهــای نفتی ایران افزوده می شــود.
وی درباره ســهمیه بنزین نوروزی گفت: این 
موضوع در حیطه وظایف ما نیست و هر وقت 
به ما ابالغ کردند ما آن را اجرا می کنیم. زنگنه 
در پاســخ به اینکه » آیا ایران با کاهش تولید 
موافق است؟« گفت: هرچه می خواهند، کاهش 
دهند، ایران از کاهش تولید نفت به  میزانی که 
اکثریت با آن موافق باشند، حمایت خواهد کرد.

۷۳درصد صادرات ترکیه 
از طریق موافقت نامه های 

منطقه ای 
باشــگاه خبرنگاران: مرتضــی بانک، دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی 
گفت: از میان کشــورهای اطراف ایران، ترکیه 
و هنــد بخش قابل توجهــی از اقتصاد خود را 
به موافقت نامه های منطقه ای وابسته کرده اند. 
وی افزود:حــدود 73درصــد از صادرات 168 
میلیــارد دالری ترکیه و حــدود 67درصد از 
صــادرات 323 میلیارد دالری هند در ســال 
2018، به بازارهای ایجاد شده توسط این گونه 

موافقت نامه ها بوده است.

کانون وکال از پرداخت مالیات 
معاف شد!

خبر آنالین: برابر مصوبه هیئت وزیران، کانون 
وکال معاف از پرداخت مالیات شده است. دولت 
در حالــی کانــون وکال را از پرداخت مالیات 
معاف کرده که این جامعه فرار مالیاتی 12هزار 
میلیارد تومانی دارنــد! در آذرماه هم نوبخت 
دستوری مبنی بر معافیت مالیاتی هنرمندان 

در سال 99 صادر کرده بود.
 طبق آمار در قوه قضائیه ســاالنه 15میلیون 
پرونده در جریان اســت که از این تعداد کمتر 

از 10درصد پرونده ها وکیل دارند.
  در واقع وکال ســاالنه بــه 3 میلیون پرونده 
رسیدگی می کنند و اگر به ازای هر پرونده به 
طور متوسط 20میلیون حق الوکاله بگیرند، در 
نتیجه گردش مالی بازار وکالت 60هزار میلیارد 

تومان خواهد بود. 

تصمیم جدید بانک مرکزی 
برای گواهی سپرده 

تجارت نیوز: دارندگان اوراق گواهی سپرده ای 
که اوراق خود را در ســال 96 خریده اند، سال 
97 با نرخ ســود 18 درصد تمدید کرده اند و 
سررســید آن از روز دوشــنبه 28بهمن ماه 
آغاز می شود، طبق اعالم روابط عمومی بانک 
مرکزی می توانند از هفته آینده اوراق خود را با 

نرخ سود 18درصد تمدید کنند.
 گفتنی است، شورای پول و اعتبار سال 96 نرخ 
سود را برای بلندمدت 15درصد و کوتاه مدت 
10درصــد تصویب کرد، امــا 6ماه پس از این 
مصوبه بانک مرکزی در ماه های بهمن و اسفند 
به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده یکساله با 
نرخ سود 20درصد در بانک ها به مردم فروخت.

خبر

 گروه پژوهشی اقتصاد   سه هفته ای است 
که سونامی ویروس  کرونا دولت چین را درگیر 
خود کرده است. مقامات بهداشتی کشور چین 
در آخرین اظهارنظر خود اعالم کردند: شــمار 
افرادی که بر اثر ابتال بــه ویروس کرونا جان 

باختند به 723 نفر رسید.
براســاس این بیانیه، تعــداد مبتالیان به این 
ویــروس 34هــزار و 546 نفر اعالم شــد که 
وضعیت 6هزارو 101 نفــر از این افراد وخیم 
است. تعداد افراد مشکوک به ابتال به ویروس 
کرونا نیز 27هزار و 657نفر اعالم شــد و این 
آمار رو به افزایش است. بر مبنای صحبت های 
صورت گرفته از سوی مسئوالن وزارت بهداشت 
کشور تاکنون هیچ مورد ابتال به ویروس کرونا 
در ایران دیده نشده، اما به نظر می رسد شایعات 
کرونا بسیار سریع  تر از این ویروس عمل کرده و 

خود را به ایران رسانده اند.

 بررسی شایعه ابتالی شتر
 به ویروس کشنده کرونا

این روزها شایعه ای مبنی بر مشاهده ویروس 
کرونا در شــترهای بندرجاســک و همچنین 
احتمال انتقال این ویروس  از شــتر به انسان 
در فضای مجازی دســت به دســت می شود. 
بررســی منابع اولیه خبر آلوده شدن شتر به 
ویروس کرونا مشخص می کند این شایعه پس 
از رسانه ای شــدن نامه هشدارآمیز سرپرست 
شبکه بهداشت و درمان جاسک به بیمارستان 
خاتم االنبیا این شــهر مطرح شده است.دکتر 
کیانوش جهانپــور، رئیس مرکز روابط عمومی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
این راستا با اشاره به دریافت نامه ای مربوط به 
وجود ویروس در شترهای شهرستان جاسک، 
اعالم کرده است: ویروس موجود در شترهای 
این منطقه از سال ها پیش بوده و هیچ ربطی 
به کروناویروس موجود در چین ندارد. براساس 
جدیدترین دستاوردهای علمی، هیچ ارتباطی 
بین ویروس کرونــا 2019 و حیوان های اهلی 
مثل شتر که برای تولید غذا استفاده می شوند 
وجود ندارد. به عبارت دیگــر تا امروز ردپایی 
از این ویروس در دام های اهلی مورد اســتفاده 

در تولید غذای انســان دیده نشــده اســت.
کروناویروس هــا یک گروه از 
ویروس ها هستند که یکی از 
آن  ها عامــل بیماری »مرس« 
است. شــترهای جاسکی به 
بیماری مرس مبتال شده اند 
که ارتباطی بــا گونه  جدید 

ویروس کرونا ندارد. 
تیپ ویــروس  عامل بیماری 
مرس چندین سال است که 
در خاورمیانه وجــود دارد و 

ویروس جدیدی نیست.
 شترهای مشــکوک به ابتال 
مرس،  بیمــاری  ویروس  به 
قرنطینه شدند  به ســرعت 
و پــس از 21 روز آزمایــش 
مجــدد از آن ها انجام شــد 

که این بار جواب آزمایش منفی بود. مســئول 
زیست شناسی دامی در دنیا اعالم کرده است: 
ممکن است  جمعیت شترها به نوعی از ویروس 
کرونا مبتال شــده باشند، اما هیچ مورد انتقال 
این بیماری از شــتر به انسان تاکنون مشاهده 
نشده است. به استناد اظهارات مطرح شده به 
نظر می رسد آلوده شدن حیوانات اهلی منطقه 
جاسک نظیر شتر به ویروس کرونای کشنده 
که صدها نفر را در کشور چین از پای درآورده 
اســت، بیش از آنکه خبری موثق باشد، یک 
کژتابی رسانه ای است که به دلیل نحوه انتشار 
نامناسب این خبر در رسانه به وجود آمده است.

 اهمیت شترداری در مناطق محروم
شــتر در تمدن ایرانی بسیار 
نقش برجسته و مهمی داشته 
است. بر خالف نظر مورخین 
و مستشرقین که زادگاه شتر 
را عربســتان عنوان کرده اند، 
ارتش هخامنشــی در زمان 
کوروش 100هزار نفر شــتر 
داشته و امنیت ایران از طریق 
این گارد ویژه تأمین می شده 
اســت. در ادبیــات پهلوی، 
به  زرتشت  اوســتایی کلمه 
زبان فارسی امروزی به معنای 
صاحب شــتر زرین اســت. 
بر اســاس آمارهای موجود، 
جمعیت این حیوان در ایران 
در حال حاضر178هزار نفر اســت. بررســی 
دقیق تر آمار جمعیت شتر در ایران به تفکیک 
اســتان ها، نکات جالب توجه دیگری است که 
قابلیت های شتر را برای زندگی در اقلیم خشک 

و نیمه خشک نشان می دهد.
پرورش شــتر در ایران تبدیل تهدید اقلیمی 
به فرصت است. شــتر به علوفه بسیارکم، آب 
محدود و عرصه وســیع بیابانی نیاز دارد و در 
مقابل بیماری ها و همچنین اختالف دما بسیار 
مقــاوم بوده و از تمام اعضــای این حیوان نیز 
می توان بهره اقتصادی بــرد، بنابراین پرورش 
این حیوان توجیه اقتصادی دارد. در شرایطی 
که خشکسالی و کم آبی بســیاری از دام های 

اســتان را تلف کرده و هر سال از جمعیت گاو 
و گوســفندهای دامداران کم می شــود، طرح 
پرورش شتر درآمدزایی باالیی برای صاحبانش 
دارد.پرورش شــتر در سال های اخیر به عنوان 
یکی از پرســودترین فعالیت های دامداری در 
کشور مورد توجه قرار گرفته است. این حیوان 
به دلیل شــرایط خاص فیزیکــی می تواند در 
شرایط ســخت زندگی کند و به گفته برخی 
کارشناسان می توان از شتر، تعبیر خرما را در 

بخش کشاورزی داشت.

 پرورش شتر، صنعت سودآور  
کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس و برخی 
نقاط کشور عالقه بســیار زیادی به گوشت و 
محصوالت لبنی شــتر دارند. در حالی که در 
صورت پــرورش صنعتی این حیــوان که در 
بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام 
می شــود و مشــتری خاص خود را نیز دارد، 
می توان صنعتی ســودآور را پایه گذاری کرد 
که اقتصاد دامداری استان های جنوبی کشور 
را متحول کند. در حقیقت فعالیت شترداری 
منجر به فعال شــدن بخش زیادی از نیروی 
کار مناطق محروم کشــور نظیر سیســتان و 
بلوچستان خواهد شــد و در محرومیت زدایی 
از این استان ها نقش بسزایی خواهد داشت. با 
توجه به خشکسالی سنوات اخیر، کم آبی، وجود 
گیاهان علوفه ای شور که قابلیت تعلیف توسط 
سایر دام ها را ندارد، پرورش شتر به عنوان یک 
حرفه با توجیه اقتصادی، در این مناطق حائز 
اهمیت بوده که به تازگی بیشتر مورد توجه قرار 
گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش بسیار 
سودآور است، اما با توجه به بازار فرامنطقه ای 
باید حمایت های ویژه ای از سوی دستگاه های 
اقتصادی و بازرگانی از پرورش دهندگان صورت 
گیرد و زمینه دسترسی این سرمایه گذاران به 
بازارهای هدف مهیا شــود.بنابراین شایعاتی از 
قبیل وجود بیماری های مرگبار در محصوالت 
بدست آمده از شــتر و همچنین انتقال انواع 
بیماری از شتر به انسان می تواند آسیب فراوانی 
به صنعت شــترداری در کشور وارد کرده و بر 

محرومیت استان های ذکر شده بیفزاید.

سایه شایعه کرونا برصنعت پرورش شتر
با توجه به اهمیت این شغل در مناطق محروم بررسی شد 

گزارش خبری

 آلوده شدن 
شترهای جاسک 
به ویروس کرونا 
بیش از آنکه خبری 
موثق باشد، یک 
کژتابی رسانه ای 
است که به دلیل 
نحوه انتشار 
نامناسب این خبر 
در رسانه به وجود 
آمده است

بــــــــرش
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مجوز استخدام ۲ هزار عضو هیئت علمی جدید صادر شد  مهر: معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: ۶ هزار مجوز استخدام اعضای هیئت علمی برای امسال و سال آینده صادر شده است. محمدتقی 
نظرپور ادامه داد: از این ۶ هزار مجوز، ۴ هزار و ۷۱ نفر در حال حاضر نیز اعضای هیئت علمی هستند که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، ولی کد مستخدم ندارند. وی افزود: حدود ۲ هزار مجوز نیز جدید 

است که فرایند پذیرش و جذب آن ها از طریق هیئت اجرایی جذب در سال جاری و سال آینده انجام می شود.

نیمی از کودکان 7 ساله انگلیسی با موبایل می خوابند!
فارس: نتایج یک بررســی تازه حاکی از  
آن است، بیشتر کودکان 7 ساله صاحب 
تلفن همراه شــخصی هستند و بیش از 
۵7 درصــد آن ها با تلفن همراه به خواب 
می روند. به گزارش دیلی میل کودکان 7 
ساله نه تنها صاحب موبایل هستند، بلکه 
از هر ۱۰ نفر هفت نفر آن ها به اینترنت در 

گوشی خود دسترسی دارد. این داده ها که براساس نظرسنجی از 2 هزار و ۱۵7 کودک ۵ 
تا ۱۶ ساله در انگلیس بدست آمده ادامه می دهد که تا سن ۱۱ سالگی، از هر ۱۰ کودک، 

۹ نفر گوشی مخصوص به خود را دارند.
همچنین، ۵7 درصد از کودکان با تلفن خود در رختخواب می خوابند و تقریباً ۳۹ درصد 

از جوانان می گویند آن ها نمی توانند بدون تلفن زندگی کنند.
محققان این پژوهش خاطرنشان کردند: یافته های این پژوهش نشان می دهد تلفن ها تا 

چه اندازه می توانند بر زندگی کودکان حاکم شوند.
براســاس داده های موجود، به طور کلی کودکان در هر روز دست کم سه ساعت و 2۰ 

دقیقه را برای پیام رسانی و بازی کردن با تلفن همراه خود صرف می کنند.

شکستن نارگیل روی سر برای زنده نگه داشتن یک واقعه 
مهر: هندوهای ایالت تامیل نادو در هند 
بنــا به یک واقعه قدیمــی، تعداد زیادی 
نارگیل در نزدیکی یک معبد روی سر افراد 
می شکنند. رســمی که موجب شکسته 

شدن سر افراد نیز می شود.
در این مراســم که قدمــت طوالنی دارد 
داوطلبان جلوی معبد به صف نشسته و 

منتظر حضور کشیش و راهب هندو می شوند. پس از حضور گروه راهب ها، آن ها با ذکر 
دعاهایی نارگیل ها را بر جمجمه داوطلبان می شکنند.

در انجام این مراســم شرکت کنندگان صبح پیش از مراسم از خوردن مواد غذایی غیر 
گیاهی خود داری می کنند.  

ماجرای این مراسم به دوران حکومت بریتانیا در هندوستان بازمی گردد. نقل است در آن 
زمان، کمپانی هند شرقی می خواست راه آهنی تأسیس کند که می بایست از میان معبد 
ماها الکشمی عبور می کرد، در نتیجه مردم محلی با تخریب این معبد مخالفت کردند 
و مقام های کمپانی هند شرقی با آن ها وارد معامله شدند. ۱۸7 سنگ نارگیل شکل در 
حیاط معبد وجود داشــتند که قرار شد اگر مردم محلی بتوانند آن ها را روی سر خود 
بشکنند، کمپانی هند شرقی در عوض مسیر راه آهن را عوض می کند. مردم نیز قبول 
می کنند و موفق به انجام این کار می شوند. از آن سال به بعد مراسمی در همین معبد برپا 
می شود که در آن، موبد معبد نارگیل هایی را بر سر عبادت کنندگان این معبد می شکند 

تا یاد آن واقعه زنده نگه داشته شود.

شناسایی یک منبع احتمالِی شیوع کروناویروس
ایسنا: نتایج مطالعات و آزمایش های تازه 
پزشکی نشان می دهد پانگولین ها )گونه ای 
پستاندار فلس دار( می توانند منبعی بالقوه 

برای شیوع کروناویروس باشند.
کارشناسان سالمت می گویند: منشأ اصلی 
کروناویروس جدید، خفاش ها هستند اما 
احتماالً این ویروس از طریق یک میزبان، 

که یک گونه جانوری دیگر است به انسان ها منتقل می شود.
به گفته متخصصان ممکن است کرونا از خفاش ها و سپس از طریق قاچاق غیرقانونی 

پانگولین ها به انسان منتقل شود.
پانگولین ها تنها گونه های پســتاندار فلس دار هستند که در برخی کشورهای آسیایی 
کاربرد خوراکی و دارویی دارند. این حیوانات به میزان باالیی در کشورهای آسیایی قاچاق 

می شوند و این درحالی است که طبق قوانین بین المللی شکار آن ها غیرقانونی است.
به گزارش اسکای نیوز، متخصصان دانشگاه هنگ کنگ می گویند هنوز نمی توان به طور 

قطع نقش پانگولین ها را در انتقال کروناویروس تأیید کرد.

عملکرد غیرقابل قبول مجلس در حوزه بهداشت و درمان 
بنا به دالیلی، عملکرد مجلس دهم و کمیسیون بهداشت در حوزه بهداشت و درمان را 
قابل قبول نمی دانم. به عنوان نمونه یکی از مهم ترین موضوعات مربوط به نظام سالمت 
و مشکالت حوزه سالمت، موضوع تأمین مالی است. مسئله مالی در نظام های سالمت، 
الزاماً از محل مالیات ها و یا حق بیمه ها تأمین نمی شــود، بلکه منبع هزینه ها باید از 
کانال های دیگری باشد، به عنوان نمونه از طریق مالیات های نشان دار شده ای که به نام 
عوارض بر کاالهای زیان آور و برخی محصوالت پرمصرف به انحای مختلف نظیر تعرفه 

گمرکی وضع می شود.
برای مثال می توان گفت عملکرد مجلس دهم در خصوص ســیگار به هیچ وجه قابل 
قبول نیســت. در واقع در این زمینه اقدامی صورت نگرفته اســت. مجلس باید برای 
مدیریت مصرف سیگار به دلیل عوارض ناشی از مصرف آن و آسیب هایی که به سالمت 
جامعه وارد می کند، مالیات بر آن را افزایش دهد. حال آنکه متأسفانه در این دوره مالیات 
بر سیگار افزایش نداشت، در حالی که اگر مقداری بر مالیات سیگار افزوده می شد، عالوه 
بر احتمال کاهش مصرف، می توانست درآمد بخشی از هزینه های درمان بیماران تنفسی 
و بیماران مبتال به سرطان ریه را تأمین کند. در کشورهای مختلف با تعیین عوارض و 
مالیات بر فروش سیگار، عالوه بر مدیریت مصرف آن، منابع مالی نیز برای حوزه درمان 
فراهم کرده اند، اما متأسفانه مجلس فعلی در این زمینه غفلت کرده است. امید می رود 
مجلس یازدهم هوشیارانه تر به این موضوع بپردازد. البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تعداد زیادی از کاالهای زیان آور برای سالمت را فهرست کرده است که با افزایش مالیات 

مصرف بر هر یک از آن ها می توان درآمد قابل توجهی برای نظام سالمت فراهم کرد.
موضوع دیگری که می توان آن را دلیل عملکرد غیرقابل قبول مجلس فعلی در حوزه 
بهداشت و درمان مجلس دانست، نظارت بر اجرای برنامه هایی است که قانون، وزارت 
بهداشت را مکلف به اجرای آن کرده بود، اما با اینکه این وزارتخانه برنامه های مورد نظر 
را به طور کامل اجرایی نکرده است نظارتی نیز از سوی مجلس بر آن ها صورت نگرفته 
اســت؛ موضوعاتی مانند پرونده الکترونیک سالمت، قانون نظام ارجاع سالمت و حل 

مسئله حقوق پزشکان خانواده.
اکنون سال هاست در استان های مختلف حقوق پزشکان خانواده به طور جدی با مشکل 
مواجه است، آن هم به این دلیل که وزارت بهداشت به دلیل تعارض منافع نمی تواند 
مدل حقوقی مناســبی را برای نظام پرداخت در پزشکی خانواده طراحی کند. بخش 
عمده شکست طرح پزشک خانواده شیوه و مقدار پرداخت است که باید مجلس طرحی 

را تدوین و به تصویب برساند تا این مشکل برطرف شود.
موضوع دیگر ساختار تعرفه گذاری خدمات درمانی در کشور است که با اینکه مخالف 
قانون است کمیسیون بهداشت و مجلس در این دوره و دوره های پیش به آن نپرداخته 
 است و از مجلس آینده انتظار می رود در نخستین اقدامات خود برای حوزه بهداشت و 

درمان، ساختار تعرفه گذاری خدمات درمانی را تغییر دهد. 
بخش دولتی و خصوصی نباید به لحاظ تعرفه خدمات درمانی با یکدیگر متفاوت باشند و 
تفاوت آن ها فقط باید در هزینه خدمات بیمارستانی باشد. به عنوان نمونه دستمزد جراح 
در بیمارستان خصوصی باید با دستمزد جراح در بیمارستان دولتی برابر بوده و تفاوت، 

در هزینه بستری و مواردی به جز تعرفه خدمات درمانی باشد.
اکنون تمامی اقتصاددانان نظام سالمت معتقدند تعرفه گذاری در نظام سالمت ایران 
به طور جدی باید دگرگون شــود و با توجه به اینکه وزارت بهداشت به دلیل تعارض 
منافع نمی تواند و یا نمی خواهد این کار را انجام دهد، باید نمایندگان مجلس با کمک 
سازمان های بیمه گر این مهم را انجام دهند.  نکته دیگری که باید در این حوزه به آن 
پرداخت، موضوع نظارت بر عملکرد این وزارتخانه اســت. متأسفانه نظارت نمایندگان 
مجلس در این دوره به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته این موضوع به معنای زیر سؤال 
بردن عملکرد وزارت بهداشت نیست، بلکه به این معناست که نمایندگان مجلس دهم 

به خوبی وظیفه خود را در بخش نظارت انجام نداده اند. 
با تأکید بر آنچه عنوان شد؛ مهم ترین انتظاری که از مجلس یازدهم در حوزه بهداشت و 
درمان می رود این است که مشکالت دارو و ملزومات پزشکی و بدهی های مرتبط با آن 
را یک بار برای همیشه برطرف سازد، زیرا این بدهی ها موجب شده زنجیره تأمین دارو و 
ملزومات پزشکی در کشور مختل شود. در حالی که مجلس می توانست با ارائه طرح های 
نظارتی و دخالت های کنترل شــده از طریق وزارت صنعت و تجارت، وزارت بهداشت، 
انجمن های صنفی و همچنین انجمن های حرفه ای کمک کند زنجیره گردش مالی در 

حوزه تأمین دارو اصالح و مشکالتی که در حوزه دارو شاهد آن هستیم برطرف شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی   چند ماه آینده در حالی 
مجلس دهم به کار خود خاتمه خواهد داد که در 
بهداشت  حوزه  جمله  از  کشور  حوزه های  بیشتر 
هستیم؛  روبه رو  اساسی  چالش های  با  درمان  و 
به گونه ای که در سال های اخیر نظام سالمت کشور 
در پارادوکسی عجیب گرفتار شده که از یک سو 
با ماجرای کشتی به گل نشسته طرح تحول نظام 
و پزشک  ارجاع  نظام  بالتکلیف  اجرای  و  سالمت 
خانواده مواجه است و از سوی دیگر  با نارضایتی 
پزشکان  بیکاری  و  اشتغال  وضعیت  پرستاران، 
عمومی، بدهی داروخانه ها به شرکت های دارویی و 
ده ها مشکل کوچک و بزرگ دیگر که بزرگ ترین 
آن ها تحریم های ناعادالنه آمریکاست دست و پنجه 

نرم می کند.
در برهه ای چنین حساس، مجلسی توانمند می تواند 
ضمن تصویب قوانین و نظارت بر چگونگی اجرای 
صحیح آن، مشــکالت موجود را از پیش پای نظام 

سالمت بردارد. 

جلوگیریازتغییراتمکرردرآییننامهها
محمد خلیلی، دبیر انجمن 
داروسازان ایران در خصوص 
درخواست جامعه داروسازان 
بهداشــت  کمیســیون  از 
مجلــس آینــده می گوید: 

خدمات داروسازان باید به صورت قانون دیده شود 
و لوازم و مقتضیات قانونی آن لحاظ شــود تا شاهد 

چالش های بی مورد در این خصوص نباشیم.
دکتر خلیلی می افزاید: جلوگیری از تغییرات مکرر 
در آیین نامه ها یک ضرورت اســت؛ اگر هر روز یکی 
از آیین نامه هــای مرتبط با حــوزه دارو تغییر کند، 
نتیجه ای جز اخالل در برنامه ریزی های بلندمدت در 
پی نخواهد داشت. همچنین پرداخت های بیمه ها به 
داروخانه ها باید طبق قانون انجام شــود. هرچند در 
این خصوص قانون داریم ولی سازمان های بیمه گر 
توجه الزم را به قوانین ندارند و در این زمینه باید به 

صورت ریشه ای چاره اندیشی شود.
دبیر انجمن داروسازان ایران حمایت از سند جامع 
اشــتغال داروســازان و مقید کردن دستگاه های 
مجری کــه از آن پیروی کننــد را یکی دیگر از 
خواســته های جامعه داروسازان از مجلس آینده 
عنــوان و اضافه می کند: در ایــن خصوص باید 
دوراندیشی الزم صورت گیرد تا جامعه داروسازی 
کشــور، یک بار برای همیشــه بر ریل درســت 
آینده نگری شــغلی قرار گیرد. بسترسازی برای 
اشتغال داروسازان در محیط های خارج از داروخانه 

نیز در این خصوص حائز اهمیت است.
دکتر خلیلی با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت 
داروســازی داخلی به شــکل عملیاتی و واقعی و 
منطقی سازی قیمت گذاری دارو، همچنین توجه ویژه 

به حذف ارز دولتی دارو و مقابله با قاچاق معکوس 
دارو می افزاید: ضرورت کاهش ســهم داروخانه های 
دولتی و اعتماد به توانمندی های بخش خصوصی، 
توجه بــه رقابت ناپذیر بودن کســب وکار در حوزه 
داروخانه ها و اصالح رویکرد نادرســت در خصوص 
تأسیس بدون محدودیت داروخانه ها و تغییراتی که 
در نظام آموزشــی دانشگاه ها باید پیاده سازی شود، 
ضرورت هایی هســتند که باید به آن ها توجه الزم 

انجام شود.

برنامهریزیبامحوریتپیشگیری
محمــد شــریفی مقــدم، 
دبیرکل خانه پرســتار ایران 
با بیان اینکه بحث سالمت 
یکی از مقوله های اساسی هر 
حاکمیتی محسوب می شود 

و اهمیت آن جهانی است، می گوید: حوزه سالمت 
سایر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی 
را تحت تأثیر قرار می دهد و نگاه دولت ها و حاکمیت 
کشور های مختلف به حوزه ســالمت نگاه ویژه ای 
است؛ در کشور ما نیز مقام معظم رهبری همواره بر 

تأمین سالمت تأکید دارند.
وی ادامه می دهد: امروزه بحث سالمت، پیوستگی 
جهانی دارد و یک موضوع فرامرزی اســت؛ مجلس 

نقش بسیار اساسی در ارتقای این 
حوزه دارد. نگاه مجلــس در ادوار 
گذشته به این حوزه نگاه پیشگیرانه 
نبوده اســت. در ســایر کشورها 
در حوزه پیشــگیری و به صورت 
تیمی به عنوان پزشــک خانواده 
متشکل از پزشک عمومی، پرستار، 
دندانپزشک  و  روان شــناس  ماما، 
ســرمایه گذاری  و  برنامه ریــزی 
می کنند تا ســالمت افراد جامعه 

تأمین شود؛ در واقع تالش بر ارائه خدمات پیشگیرانه 
و کاهش تخت های بیمارستانی است، در حالی که در 
کشور ما از افتخارات دولت و حتی مجلس افزایش 

تخت های بیمارستانی است. 
شریفی مقدم با بیان اینکه سیاست های کلی حوزه 
سالمت باید از سوی مجلس برای دولت تعیین شود، 
می افزاید: متأسفانه سیاست های کلی حوزه سالمت 
در کشور ما بر محوریت پیشگیری برنامه ریزی نشده 
و این یکی از مواردی است که از سوی مجلس مورد 
غفلت واقع شده است؛ زیرا بیشتر اعضای کمیسیون 
بهداشت فعلی، پزشک هستند و سیاست گذاری بر 

پایه پیشگیری، در تعارض با منافع پزشکان است. 
به گفتــه وی نمایندگانی باید به مجلس ورود پیدا 
کنند که نگاهی مردمی و عدالت محور داشته باشند 

تا بتوانیم شاهد عدالت در حوزه 
سالمت باشیم.

ایجادعدالتدرمانی
برایهمهمردم

شریفی مقدم با بیان اینکه سال 
۹۶ پولی که وارد نظام ســالمت 
شد، ۱.۵ برابر درآمد نفتی کشور 
بوده اســت، می گویــد: این پول 
شــامل بودجه وزارت بهداشت و 
پولــی که از طریق بیمه های مختلف و جیب مردم 
وارد حوزه ســالمت می شود، بود. بنابراین نمی توان 
فقط ســال های اخیر را که در تحریم هستیم مورد 
بررسی قرار دهیم. باید دید پیش از آن نمایندگان 
برای این حوزه چه کرده اند. منظور از عدالت در حوزه 
سالمت فقط عدالت برای کادر درمان نیست بلکه 

ایجاد عدالت درمانی برای همه مردم است. 
وی درخصوص غفلت مجلس در حوزه پرستاری نیز 
می گوید: پرستاران بزرگ ترین قربانیان بی عدالتی 
در حوزه سالمت هستند که به رغم تصویب قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۶ و تأکید 
قانون - در برنامه پنجم و ششــم توسعه- بر اجرای 
این قانون و پیگیری های مکرر جامعه پرســتاری و 
رفع همه ایرادهایی که مطرح شده است، متأسفانه 

در دو دوره گذشــته نمایندگان مجلس تالشــی 
برای اجرای آن از ســوی وزارت بهداشت نکرده اند؛ 
بنابراین شایسته است مردم برای دوره آینده مجلس، 
نمایندگانی را انتخاب کنند که تعارض منافع نداشته 
باشند و همه تالش آن ها در راستای برقراری عدالت 

در حوزه های مختلف به ویژه سالمت باشد. 

برنامههایبلندپروازانهحوزهبهداشت
مره صدق، عضو  ســیامک 
کمیسیون بهداشتی مجلس 
در پاسخ به این پرسش که 
چــه موضوعاتی باید در این 
دوره از ســوی نماینــدگان 

مجلــس پیگیری می شــد که نشــد و یا فرصت 
پیگیری آن نبود، می گوید: اولویت های کشــور در 
حوزه های مختلف را برنامه تعیین می کند و با توجه 
به محدودیت منابع و امکانات کشــور در سال های 
اخیر ما نمی توانستیم خواستار اجرای بیش از آنچه 

برنامه ریزی شده بود باشیم.
دکتر مره صدق می افزاید: در شرایط فعلی سنگین 
کردن بار دولت در حوزه های مختلف به ویژه حوزه 
بهداشت و درمان مانع اجرای برنامه ها خواهد شد، 
ضمن آنکه بیشتر برنامه هایی که در حوزه بهداشت 
پیش بینی شده است برنامه های بلندپروازانه است. 
برنامه هایــی همچون اجرای کامل طــرح ارجاع و 
پزشــک خانواده، تهیه الگوریتم درمانی، دیجیتالی 
کردن سیستم سالمت و پرونده الکترونیک سالمت 
و یکسان سازی بیمه ها مهم ترین کارهایی است که 
بایــد در این دوره اتفاق می افتاد اما به دلیل کمبود 
منابــع دولت تحقق پیدا نکرد و مجلس آینده باید 

پیگیر همه آن ها باشد. 

سیستمیپزشکساالر
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی مهم ترین 
وظیفه دولت را پیگیری برنامه و مهم ترین مسئولیت 
مجلس را نظارت بر اجرای کامل برنامه های تعیین 
شده عنوان می کند و ادامه می دهد: در مجلس آینده 
باید برخی قوانین مغفول مانده نظیر اجرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعیین ساعت کار 

گروه های پیراپزشکی رسیدگی شود. 
دکتر مره صدق با ابراز تأسف از اینکه مجموع سیستم 
بهداشــتی و درمانی ایران سیستمی پزشک ساالر 
است، می گوید: باید گامی اساسی برای احقاق حق 
سایر گروه های درمانی برداشته و نظرهای آن ها در 
سیاســت گذاری ها مورد توجه قرارگیرد، زیرا اینکه 
تصور کنیم هر فردی که پزشک خوبی است الزاماً 
وزیر خوبی خواهد بود کامالً اشــتباه است و توجه 
داشــته باشــیم مهم ترین عامل در موفقیت وزیر 
بهداشت اشراف و آگاهی کامل وی به اقتصاد درمان، 

جامعه شناسی درمان و اکولوژی درمان است. 

آنچه از مجلس یازدهم انتظار داریم

پیوندعدالتبرتنبیمارنظامسالمت

منظور از عدالت 
در حوزه سالمت 
فقط عدالت برای 

کادر درمان نیست 
بلکه ایجاد عدالت 
درمانی برای همه 

مردم است

بــــــرش
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دستچین

پایبستریاضیاتایراندرخطرویرانیاست!
ایســنا: دکتر بیژن ظهــوری زنگنه، عضــو هیئت علمی 
دانشگاه صنعتی شــریف می گوید: نتایج تیمز 2۰۱۵ نشان 
داد حتــی در دوره ابتدایی، عملکــرد دانش آموزان ایرانی 
پایــه چهارم هم در انجام »عملیات« یعنی محاســبات افت 
پیدا کرده اســت؛ بنابراین، پای بســت ریاضیات ایران در 

خطر ویرانی است!

97درصداستادانفرصتمطالعاتیصنعتنرفتند
آنا: منصور غالمی، وزیر علوم می گوید: در سال تحصیلی جدید 
هزار و ۵۰۰ استاد جوان در دانشگاه ها استخدام شده اند که باید 
در فرصتــی مطالعاتی خود را محک بزننــد و پس از حضور در 
صنعت، برای تدریس به دانشگاه بازگردند، اما تنها ۵۰ نفر یعنی 
۳ درصدشان به این فرصت های مطالعاتی رفتند که جای بسی 

تأمل دارد.

دفاعازحذفانتگرال
مهر:حجت االســالم علــی ذوعلم، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی می گوید: حذف انتگرال از کتاب ریاضی در 
دوره بنده انجام نشــد، اما از حیث کارشناسی از آن دفاع کردم. 
دیگر انتگرال در کنکور هم نباید مطرح شــود.عالوه بر انتگرال 
مباحث دیگری هم حذف شــده اند. باید این ها کنار بروند تا جا 

برای مهارت و سبک زندگی باز شود.

انتقادازعملکردبهزیستیدرمهدهایکودک
مهر: حجت االســالم مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: یک مسئله تأسفبار این 
اســت که مهدهای کودک  به بهزیستی سپرده شده و کار آن ها 
نگهداری کودک تلقی می شود، نه تربیت کودک و وزارت علوم و 

آموزش و پرورش بر آن نظارت ندارند.
شورای انقالب فرهنگی هنوز نتوانسته پاسخگوی این نیازها باشد.

سیگارهایالکچریقاچاقاند
ایسنا: در حالی کــه گزارش ها از فروش سیگارهای برگ پنج تا 
7۰۰ هزار تومانی خبر می دهند اما  عطاءاهلل معروفخانی، رئیس 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات می گوید امســال مجوز 
واردات سیگار برگ صادر نشده و با توجه به اینکه سیگار برگ در 
کشور تولید نمی شود، پس همه سیگارهای برگ موجود در بازار 

به صورت قاچاق وارد شده اند.

مانعتراشیآمریکادرتأمینداروهایحیاتی
فارس: محمدرضا شــانه ســاز، رئیس ســازمان غذا و دارو 
می گویــد: بــرای دریافــت دارو چند ماه بود برای شــرکت  
سوئیسی ارز فرستاده بودیم و این پول در بانک اروپایی بود، 
اما آمریکا اجازه نمی داد کمپانی سوئیسی پول را دریافت کند. 
شــرکت های کره را هم به حدی می ترسانند که حتی جرئت 

گرفتن پول خود را هم ندارند.

نگاهتاجرمآبانهبهآموزشوپرورشداریم
خانه ملت: حسین مقصودی، عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس 
می گوید: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش 2۰ سال بعد نتیجه 
می دهد و اگر می خواهیم آموزش و پرورش به جایگاه اصلی خود 
برســد باید بودجه آموزش و پــرورش در صدر وزارتخانه ها قرار 
گیرد. متأسفانه ما نگاهی تاجرمآبانه به آموزش و پرورش داریم و 

این نگاه به هیچ عنوان درست نیست.

مردانفاقدتواناییمالیازدواجنکنند
خانه ملت: حســن نوروزی، سخنگوی کمیســیون قضایی و 
حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه اگر کسانی در زمان عقد توانایی 
پرداخت مبلغی را به عنوان مهریه عنداالستطاعه نداشته باشند 
چه کنند، گفت: مردانی باید ازدواج کنند که درآمد کافی برای 
اداره یک زندگی را داشــته باشند تا در پی ازدواج برای دستگاه 

قضایی بحران ایجاد نکنند.

بیمهافرادیکهاصاًلرانندهتاکسینیستند
ایلنا: مرضیه حصــاری، مدیرکل دفتر حمــل و نقل عمومی 
و ترافیک شــهری وزارت کشــور می گوید: لیست بیمه تأمین 
اجتماعی رانندگان تاکســی از سال ۹۱ فریز شده است و برای 
افرادی که اصالً راننده تاکسی نیستند بیمه رد می شود. دو سال 
دنبال دسترسی به سامانه بیمه تأمین اجتماعی بودیم تا بتوانیم 

افرادی که راننده نیستند را از لیست حذف کنیم.

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت: 
طب سنتی در نظام بهداشت و 

درمان ادغام می شود
 ایرنا    وزیر بهداشت از ادغام طب سنتی در 
طب مکمل و نظام بهداشــت و درمان کشور 

خبر داد.
دکتر سعید نمکی خاطرنشان کرد: با اجرای این 
طرح، طب سنتی از دست افراد عوام فریب خارج 
می شود و در دست افراد عالم در این بخش قرار 

می گیرد.
وزیر بهداشــت همچنین درباره مداخالت در 
امور پزشکی از سوی برخی با عناوین مختلف 
مانند طب سنتی در کشور هشدار داد و گفت: 
دانشــگاه های علوم پزشکی باید در این زمینه 
وارد عمل شوند و با همکاری دستگاه قضایی با 

این افراد برخورد قانونی داشته باشند.
وی همچنین با اشــاره به افتتــاح طرح های 
عمرانی این وزارتخانه گفــت: در قالب برنامه 
2۰۵۰ تا هفته اول اردیبهشــت هر هفته ۵۰ 
پــروژه عمرانی و زیرســاختی مربوط به حوزه 

بهداشت و درمان افتتاح می شود.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش:
نمی توانیم به دانشجو معلمان 

عیدی بدهیم
 مهر    علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی 
و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره 
تعلق عیدی به دانشــجو معلمان گفت: مالک 
پرداخت عیدی به کارکنان، اشتغال به خدمت 
تمام وقت است و هرچقدر از میزان اشتغال آن ها 
کم شود از عیدیشان نیز کسر می شود. پرسش 
این اســت که آیا دانشجو معلمان مشمول به 
تحصیل اند یا مشــغول به کار؟ بر اساس قانون 
متعهدین به خدمت، دانشجو معلمان را رسمی 
کرده ایم، ولی آن ها اشتغال به کار ندارند بلکه 
مشغول تحصیل اند؛ پس نمی توانیم عیدی به 

این گروه بپردازیم. 
وی افزود: یکی از نمایندگان مجلس این موضوع 
را مطرح و به انتظاری برای دانشــجو معلمان 
تبدیل کرده اســت، ما قادر نیستیم این کار را 
انجام دهیم. البته استعالم کرده ایم ولی تا زمانی 
کــه مجوزهای قانونی در دســترس آموزش و 
پرورش نباشد نمی توانیم این کار را انجام دهیم. 

حوادث

رئیس پلیس آگاهی ناجا:
در حوزه تشخیص هویت حرف 

اول را در منطقه می زنیم
 ایلنا    رئیس پلیس آگاهی ناجا از کشــف 
بیــش از ۴۵ درصد قتل هــا در کمتر از ۴۸ 

ساعت خبر داد.
سردار محسن حسن خانی درباره آزمایشگاه های 
تشخیص هویت گفت: ما در منطقه حرف اول 
را در تشخیص هویت می زنیم و توانمندی الزم 
را در برخورد با موضوعات مبتالبه پلیسی داریم.

وی همچنین افزود: بیش از ۴۵ درصد قتل ها 
در کمتر از ۴۸ ساعت کشف می شود. همچنین 
بیش از ۵۰ درصد از ســرقت های مسلحانه در 
مدت کمتر از دو تا سه روز کشف می شوند، اما 
برخی از جرایم پیچیده ممکن اســت به زمان 
بیشتری نیاز داشته باشــند و نمی توان زمان 

مشخصی را برای کشف جرم اعالم کرد. 
رئیس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: کشف وقوع 
جرم در سال بیش از ۹۰ درصد است، البته در 
جرایم قتل میزان کشفیات ۴ تا ۵ درصد بیشتر 

از جرایم جنایی است.

حقوقی و قضایی

حکم یکی از متهمان حوادث آبان تقلیل یافت
 3 ماه حبس 

و خواندن سه جلد کتاب
 ایرنا    شعبه 2۶ دادگاه انقالب که پیشتر یکی 
از متهمان حوادث آبان را به کتاب خوانی و ارائه 
خدمات رایگان به جانبازان محکوم کرده بود، 
برای یکی دیگر از متهمان این حوادث کاهش 

حکم و مجازات جایگزین تعیین کرد.
وکیل متهم ایــن پرونده گفــت: موکل که 
جوانی 2۱ ســاله اســت در حــوادث آبان 
بازداشــت و اتهامات وی از ســوی دادســرا 
اخالل در نظــم عمومــی از طریق حرکات 
نامتعارف در معابر عمومی و قرار دادن جعبه 
مقوایی در سطل زباله آتش گرفته و اجتماع 
و تبانــی به قصد ارتکاب جــرم علیه امنیت 

کشور عنوان شده است.
پیام درفشان افزود: دادگاه در حکم خود تصریح 
کرده با تعلیق مراقبتی، موکل موظف است در 
۶ ماه سه جلد کتاب را مطالعه و رونویسی کند 
و بر این اســاس، فقط سه ماه از مجازات ۹ ماه 

صادره قابل اجراست.

رفاه و خدمات اجتماعی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
چاپ هرگونه اقالم تبلیغاتی 

برای نوروز ممنوع شد
 باشگاه خبرنگاران جوان    در بخش نامه ای 
چاپ و ارســال هرگونه اقالم تبلیغاتی برای ایام 
نــوروز ممنوع شــد. اکبر افتخــاری، مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشــوری در بخش نامه ای 
تأکید کرد: در چارچوب اجرای سیاست های کلی 
اقتصــاد مقاومتی و با هــدف کاهش هزینه های 
غیرضروری در هلدینگ ها و شــرکت های تابعه 
صندوق بازنشستگی که جزو سرمایه های اقتصادی 
بازنشستگان عزیز بوده و حق الناس تلقی می شود، 
مطابق بخش نامه ها و قوانین موجود، تهیه هرگونه 
اقــالم تبلیغاتی مرتبط با ایام عید نــوروز، اعم از 
چاپ و ارسال سررسید و تقویم های مناسبتی و 
کارت تبریک یا خرید و اهدای هدیه به اشخاص 
و ســازمان ها و نهاد ها در تمامــی واحد های آن 

هلدینگ و شرکت های تابعه ممنوع است.
قرار است هزینه های صرفه جویی شده، به منظور 
انجام و تکمیل پروژه های عمرانی برای کمک به 

سیل زدگان سیستان و بلوچستان اختصاص یابد.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر شهرام توفیقی، دبیر انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران 
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  
 یا ذاالجالل 

واالکرام

 7 کیلومتر تا مرگ رؤیای غربی-عبری

ادلب درآستانه بازگشت به آغوش  سوریه
  جهان  جنگی که از سال ۲۰۱۱ علیه دولت سوریه به راه انداخته 
شده کم کم به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. در این جنگ 
تروریست هایی از کشــورهای مختلف تجهیز و روانه سوریه شده 
و علیه مردم و ارتش ســوریه وارد فاز عملیات های تروریســتی و 
فتنه انگیزی شدند. آمریکا به همراه متحدان منطقه ای خود و به ویژه 
رژیم صهیونیستی در این اندیشه بودند که با تقویت تروریست ها، 
زمینه را برای ساقط کردن نظام سیاسی سوریه فراهم کرده و این 
کشور را تجزیه کنند. اما برخالف پیش بینی حامیان تروریست ها، 
ارتش ســوریه به کمک متحدان خودموفق شــد تروریست ها را 
شکست دهد. ارتش ســوریه برای رسیدن به حاکمیت یکپارچه 
نیازمند دو گام اساسی اســت: در درجه نخست استان ادلب باید 
از دست تروریست ها آزاد شود و در نهایت نیز مناطق شمال و نوار 
مرزی مشترک با ترکیه پاک سازی شوند. در شرایط کنونی ادلب 
به عنوان آخرین پایگاه تروریست ها است و به همین دلیل دمشق 

عملیات آزادسازی این شهر را کلید زده است. 

  پیروزی تاریخی محور مقاومت 
در این راســتا دیده بان حقوق بشر وابسته به معارضان سوری روز 
گذشــته گزارش داد ارتش سوریه توانسته اســت مناطق »اجز«، 
»خواری«، »أباد« و »ایبال« واقع در جنوب استان حلب و ادلب را آزاد 
کند. با این پیشروی، نیروهای ارتش سوریه در داخل استان ادلب 
توانستند کنترل بزرگراه بین المللی حلب-دمشق را به دست گیرند 

و فقط 3۰ کیلومتر باقی مانده است که ارتش سوریه بتواند کنترل 
کامل این مسیر مهم را به دست گیرد. مسیر حلب-دمشق معروف 
به »ام5« طوالنی ترین جاده در سوریه به طول 356 کیلومتر است. 

شــبکه تلویزیونی المیادین در گزارشی با اشــاره به پیروزی های 
میدانی ارتش سوریه به ویژه در شــرق بزرگراه حلب-دمشق این 
موضوع را بسیار مهم و تاریخی دانست. المیادین گزارش داد: حاال 
با فرار تروریست ها باید گفت ما شاهد شروع دوره ای تازه در تاریخ 
معاصر ســوریه و همچنین سرنوشت جنگ بین المللی علیه این 

کشور هستیم. 

  پشت دروازه های ادلب 
آزادسازی ادلب برای دولت سوریه بسیار مهم است. این شهر از سال 
۹۴ توسط تروریست ها اشغال شده است. با توجه به تنوع گروه های 
تروریستی در ادلب، عملیات آزادسازی این شهر را باید دشوارترین 
عملیات دانست، چرا که از یک سو ترکیه با توجه به توافق سوچی و 
ایجاد مناطق کاهش تنش به دنبال اهداف خود در ادلب است و از 
سوی دیگر گروه های تروریستی، این منطقه را آخرین پناهگاه برای 

خود می دانند و به راحتی تسلیم نخواهند شد.
 ارتش ســوریه در عملیات یک ماه و نیم گذشته خود موفق شده 
بیش از هر زمان دیگری در چند ســال اخیر به آزادســازی کامل 
ادلب امیدوار باشد. دمشق در دو هفته اخیر با آزادسازی سه شهر 
مهم خان طومان، معره النعمان و شهر راهبردی سراقب توانسته 

خود را به کمتر از ۷ کیلومتری این شــهر رسانده و عمالً به پشت 
دروازه های ادلب برســد. در واقع به دنبــال این پیروزی ها، ارتش 
سوریه در مجموع در ۴5 روز گذشــته موفق به آزادسازی هزار و 
۲۰۰ کیلومترمربع از مناطق اشغالی استان ادلب شد. اکنون ارتش 

سوریه حدود نیمی از استان ادلب را آزاد کرده است.
 در ایــن میــان، حامیان گروه هــای تروریســتی از پیروزی های 
اخیر ســوریه به شدت خشــمگین بوده و سعی در متوقف کردن 
پیشروی های ارتش دارند؛ چرا که در درجه اول، ادلب به عنوان یک 
ابزار فشــار بر دمشق بوده و در صورت آزادسازی این شهر این ابزار 
فشار از بین خواهد رفت و از سوی دیگر ادلب به عنوان خط مقدم 
اشغالگران در سوریه برای مقابله با ارتش این کشور به شمار می رود.

 بدیهی است آزادســازی ادلب به معنای از بین رفتن این مانع 
و پیروزی ارتش ســوریه در شــهرهای اشغالی در شمال کشور 
بوده و این به معنای پایان کامل اشــغالگری ها در سوریه پس 
از نزدیک به ۹ ســال خواهد بود. ارتش سوریه برای تحقق این 

هدف تنها ۷ کیلومتر با ادلب فاصله دارد.

سرباز تایلندی مردم را به رگبار بست
حداقل 20 نفرکشته شدند

پرس تی وی: خبرگزاری فرانسه گزارش داد، 
یک ســرباز تایلندی با آتش گشودن به روی 
مردم۲۰ نفر را کشته و۲۱ نفر دیگر را زخمی 
کرد)تا لحظه تنظیم خبر( . برخی منابع نیز 
گزارش دادند این سرباز مردم عادی را در یک 
مرکز خرید به رگبار بسته است که تا کنون 
دســت کم ۲۰ نفر کشته شده و تعدادی نیز 
مجروح شده اند.این حادثه در شرق تایلند و 
در استان »ناخون رتچاسیما« رخ داده است. 
همچنین گزارش شده است عامل حمله پیش 
از ورود به مرکز خرید دو افســر پلیس را نیز 
کشته است. شاهدان عینی صحنه تیراندازی 
را وحشــتناک توصیف کرده و در ویدئوهای 
منتشر شده صدای تیراندازی به صورت مکرر 

و با صدای بلند شنیده می شود.
 ســخنگوی وزارت دفاع تایلند در این زمینه 
گفت: این ســرباز نظامی مناطق مختلفی را 
مــورد هدف تیراندازی قــرار داده و پیش از 
مرکز خرید، یک معبد را نیز هدف تیراندازی 

قرار داده بود.
خبرگزاری اســپوتنیک گزارش داده اســت 
به نظر می رســد عامل تیراندازی فرار کرده 
و پلیس در جســت وجوی عامــل تیراندازی 
است. پلیس عامل حمله را »جاکارپانت تاما« 
معرفی کرده است و می گوید در حساب های 
خود در اینســتاگرام و فیس بوک پیام هایی با 
مضمون »خســته بودن« منتشر کرده است. 
دو ســاعت پیش از حمله نیز پستی منتشر 
کرده که در آن نوشــته »هیچ کس نمی تواند 
از مرگ فرار کنــد«. بالفاصله پس از معرفی 
عامل حمله، حساب اینستاگرام و فیس بوک 
وی از دسترس خارج شده و به نظر می رسد 

حساب های وی را حذف کرده اند.

دومین مقام دولتی اخراج شد
 تسویه حساب ترامپ

 پس از استیضاح ناموفق 
ایسنا: دونالــد ترامپ که هنوز از عملکرد 
برخــی از شــخصیت های آمریکایی در 
خصوص روند استیضاح خود ناراضی است 
»گوردون ساندلند« ســفیر این کشور در 
اتحادیه اروپا را که در تحقیقات استیضاح 
علیه او شــهادت داده بود، اخراج کرد. این 
دومین اخراج در چند ساعت گذشته بود. 
ترامپ پیشتر »الکساندر ویندمن« مشاور 
ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور 
اوکراین را که او نیز در تحقیقات استیضاح 
علیه وی شهادت داده بود، از کار برکنار کرد.

آمریکا و انتخاب مسیر اشتباه برای خروج از افغانستان
ســومین گزارش ســاالنه ترامپ به کنگره هر چند در فضایی پر تنش و متفاوت از 
دوره های گذشــته برگزار شــد، اما به لحاظ محتوایی و به ویژه در مورد افغانستان 
همچنان خط ســیر گذشته را حفظ کرده بود. بر این اساس ترامپ باز هم بر پایان 
دادن به طوالنی ترین جنگ تاریخ ایاالت متحده و بازگشت سربازان آمریکایی به خانه 
تأکید کرد.  در واقع این سخنان ترامپ امتداد همان خط مشی است که واشنگتن در 
چند سال اخیر در پیش گرفته و گریز آبرومندانه از افغانستان را در کانون توجه قرار 
داده است. بر مبنای چنین رویکردی آن ها به مذاکرات مستقیم با طالبان روی آوردند؛ 
مذاکراتی که پس از گذشت نزدیک به دو سال دستاورد و یا خروجی ملموسی از آن 
حاصل نشده و هم اکنون نیز در بن بست آتش بس و توقف خشونت ها گرفتار شده 
است. در حالی که برخی در واشنگتن و کابل، دولت اشرف غنی را به سبب پافشاری 
بر اجرای همزمان آتش بس و توافق صلح میان آمریکا و طالبان، مقصر به بن بست 
کشیده شدن مذاکرات تلقی می کنند؛ باید اذعان کرد این خود آمریکایی ها بوده اند که 
در رقم زدن چنین شرایطی نقش اصلی را ایفا کرده اند. آغاز مذاکرات مستقیم میان 
واشنگتن و طالبان، آن هم در شرایطی که هنوز جوهر پیمان امنیتی میان آمریکا 
و افغانستان خشک نشده بود، بسیاری را شگفت زده کرد. تضعیف اعتبار و موقعیت 
دولت کابل، باال بردن ســطح توقع و خواسته های طالبان )خروج نظامیان خارجی 
می توانست درخواســت و هدف نهایی طالبان باشد نه ابتدایی ترین تقاضای آن ها( 
و گیجی و سردرگمی نظامیان افغانستان و شرکا و متحدان خارجی ایاالت متحده، 

برخی از پیامدهای این رویکرد غلط بود. 
شاید اگر شتاب زدگی، خودمحوری و شناخت ناکافی ترامپ از پیچیدگی های کار در 
افغانستان نبود، مقامات واشنگتن می توانستند مسیر مناسب تر و حتی کم دردسرتری 
را برای خروج از این کشــور انتخاب کنند؛ همان مسیری که اشرف غنی نیز چند 
روز پیش به آن اشاره کرد. بر این اساس رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبه 
مطبوعاتی تأکید کرد مردم افغانستان هیچ مشکلی با خروج نیروهای آمریکا از این 
کشور ندارند، اما مســئله مهم این است که طرف مذاکره دولت افغانستان باشد یا 
طالبان؟ از نظر وی اگر طرف مذاکره طالبان باشــد نه دولت، ممکن است کنترل و 
مدیریت تبعات احتمالی این خروج بسیار دشوار باشد. در همین راستا سال گذشته 
نیز طرحی هفت ماده ای منســوب به دولت افغانستان منتشر شد که بر پایه آن از 
واشــنگتن و سازمان ناتو خواسته شده بود در هماهنگی با کابل راهکار عملی برای 
خروج از افغانســتان تبیین کرده و چارچوبی نیز برای مبارزه با تروریســم در زمان 
پساخروج ایجاد کنند. پس از این اقدام در گام های بعدی، مذاکره با طالبان و در کنار 

آن با کشورهای همسایه انجام گیرد. 
در هر حال به نظر می رسد در موقعیت کنونی سه گزینه پیش روی آمریکایی ها قرار 
دارد؛ نخست بازگشت به مسیر درست و از سرگیری مذاکرات با دولت، که با توجه 
به دردسرها و همچنین زمان اندک باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
انتخاب بسیار دشواری است. دوم اعالم توافق نهایی با طالبان و نادیده گرفتن نظرات 
دولت کابل، اقدامی که می تواند پیشرفت ها و دستاوردهای مورد ادعای کاخ سفید و 
ترامپ را زیرسؤال ببرد. در نهایت تالش برای پایه ریزی یک شرایط کامالً جدید، آن 
هم با تشکیل یک دولت موقت می تواند سومین گزینه باشد که البته از جهاتی دور 

زدن و کنار گذاشتن پیمان امنیتی کابل- واشنگتن را نیز تسهیل می کند.
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نویسنده سعودی مقیم لندن: در جریان نشست پارلمان عربی استعفا  بده !
 توصیه  »ماهاتیر محمد«

 به ترامپ
رئیس مجلس کویت»  معامله 
قرن « را به سطل زباله انداخت

می ترسم به سرنوشت 
خاشقچی دچار شوم

فارس: »ماهاتیر محمد« نخست وزیر مالزی 
در ســومین کنفرانس اتحادیه نمایندگان 
پارلمانی برای قدس در کواالالمپور خواستار 
استعفای ترامپ شد. وی ضمن انتقاد از اقدام 
اخیر سنای آمریکا در تبرئه رئیس جمهور 
آن کشور در پاسخی بسیار کوتاه به سؤال 
»چه توصیه ای بــرای ترامپ دارید؟« گفت: 
»اســتعفا«. گفتنی اســت سومین نشست 
انجمن نمایندگان پارلمانی حامی قدس در 
کواالالمپور، پایتخت مالزی با حضور بیش 

از 5۰۰ نماینده بین المللی آغاز شده است.

مهر: رئیــس پارلمان کویــت در جریان 
نشست پارلمان عربی در امان اردن، نسخه 
معامله قرن را به سطل زباله انداخت. مرزوق 
الغانم در این نشست گفت: به نام ملت های 
عربی می گویم این معامله قرن جایش در 
زباله دان تاریخ اســت. وی ســپس افزود: 
معامله قرن ُمرده به دنیــا آمد. این طرح 
از سوی فلســطینی ها و دیگر کشورهای 
اســالمی و حتی اروپا مردود است و حتی 
داخل آمریکا نیز مخالفانی دارد. الغانم تأکید 

کرد: احدی حامی معامله قرن نیست.

تسنیم: »غانم المصاریر« )الدوسری( نویسنده 
و طنزنویس منتقد سعودی می گوید که به 
تازگی پیشنهادی کاری از روزنامه »واشنگتن 
پست« آمریکا دریافت کرده اما از ترس اینکه 
مبادا به سرنوشت »جمال خاشقچی« دچار 
شــود، به آن پاســخ نداده است. الدوسری 
3۹ ســاله تحت حمایــت پلیس انگلیس 
در لنــدن اقامــت دارد. وی که چندین بار 
به قتل تهدید شــده پیشــتر شکوائیه ای 
علیه ســعودی ارائه و این کشور را به هک 
کردن تلفن همراه خــود متهم کرده بود. 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/4612/18

23/0323/36 5/005/32

17/0617/39

6/256/57

17/2517/58

1398/04/31 به  منتهی  مالی  سال  سهام  سود  پرداخت   آگهی 
 )شركت قند تربت حیدریه )سهامی عام

با شناسه مّلی 10380019602 و شماره ثبت 103

 بدینوسیله به اطالع كلیه سهامداران محترم شركت قند تربت حیدریه كه 
در زمان برگزاری مجمع عادی سالیانه به تاریخ 1398,08,29سهامدار بوده 
اند می رساند سود سهام مربوط به عملكرد سال مالی منتهی به 1398,04,31 
از تاریخ 1398,11,20 فقط از طریق مراجعه به امور مالی شركت و تكمیل 

فرم درخواست سود سهام پرداخت می گردد. 
شركت سهامی قند تربت حیدریه )سهامی عام(

/ع
98
14
35
3

/ع
98
14
35
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س�ازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع(  در نظر 
دارد خرید، تهیه و تحویل، نصب و راه اندازی یک دس�تگاه 
خودكار قطع جریان گاز حساس به زلزله به همراه شیر سایز 12 اینچ جهت 
مجموع�ه حرم مطهر حضرت رض�ا)ع( را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نمای�د. لذا متقاضی�ان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجش�نبه مورخ 
1398/11/24 ضم�ن مراجع�ه به س�ایت اینترنتی اس�تعالمات و مناقصات 
)تلف�ن:   http://sem.aqr-harimeharam.org آدرس:  ب�ه  س�ازمان  ای�ن 

31305243- 051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع(

/ع
98
14
35
6

س�ازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( در نظر 
دارد اجرای عملیات عایق�كاری لوله و كانال هوا جهت كلیه 
پروژه ه�ای موجود در مجموع�ه حرم مطهر را از طری�ق مناقصه عمومی 
به پیمانكار واجد ش�رایط )اش�خاص حقیقی و حقوق�ی( واگذار نماید، لذا 
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/11/21 
 http://sem.aqr-harimeharam.org ضم�ن مراجع�ه ب�ه آدرس اینترنت�ی
)تلف�ن: 31305243- 32257085- 051( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه 

اقدام نمایند.

آگهی مناقصه

/ع
98
14
37
0

س�ازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع( در نظر دارد 
تهیه و تحویل 3000 متر كابل افش�ان ش�یلدار با س�طح مقطع 1×2 و 
ولتاژ عایقی500-300 ولت، 3000 متر كابل افش�ان شیلدار با سطح مقطع0/75×4 
و ولت�اژ عایق�ی 500-300 ول�ت،5000  مت�ر كاب�ل 1/5×3 افش�ان Nyy  و ولت�اژ 
عایق�ی 1-0/6 كیلو ول�ت و 5000متر كابل Nyy افش�ان 4×5 و ولتاژ عایقی0/6-1 
كیلوول�ت را از طری�ق مناقصه عموم�ی واگذار نماید. لذا متقاضی�ان می توانند تا 
پایان وقت اداری روز ش�نبه مورخ 1398/11/26ضمن مراجعه به سایت اینترنتی 
http://sem.aqr-harimeharam.org استعالم ها و مناقصات به آدرس اینترنتی

 تلفن: 31305243-051 نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

آگهی مناقصه

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(

/ع
98
13
87
0

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع(

آگهی مناقصه عمومی مناقصه شماره : 22-98-  نوبت دوم
1-دستگاه برگزار کننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

2-موضوع مناقصه: انجام خدمات حمل ونقل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی در سال 99
3-حداقل صالحیت مناقصه گران: تایید صالحیت امور حمل ونقل از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 

4- برآورد اولیه :حدود11.5 میلیارد  ریال
5- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار:567 میلیون ریال با اعتبارحداقل3ماه وقابل تمدیدتا3ماه دیگر

الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد(به نش��انی                                          ت��دارکات  6-مح��ل دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه: س��امانه 
 www.setadiran.ir

7- مهلت دریافت اس��ناد مناقصه:ازروز ش��نبه مورخ 98/11/19 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ  98/11/23  

8- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد
9- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز یکشنبه مورخ 98/12/4      

10-محل وزمان گشایش پیشنهادها:
 ساعت 9صبح روز یکشنبه مورخ 98/12/4 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

/ع شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 
98
14
29
7

شركت توزيع نیروی برق استان همدان درنظردارد1870 اصله انواع پایه بتنی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از فروشندگان و تولید کنندگان و واجد شرایط اسناد مناقصه 
خریداری  نماید . لذا ازکلیه فروش��ندگان واجدین  ش��رایط  براس��اس اس��ناد و شرایط مناقصه دعوت بعمل مي آید از تاریخ انتشار آگهي به مدت 5 روز با ارائه فیش واریزي به  مبلغ 400000 ریال به 
حس��اب  س��پهر 0101847694000 نزد بانك صادرات مهدیه بنام ش��رکت توزیع برق استان همدان جهت خرید اس��ناد مناقصه اقدام و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایتهای ذیل مراجعه نمایند و پیشنهاد 

مالی خود را به آدرس همدان خیابان مهدیه دبیرخانه شرکت توزیع تحویل نمایند.

شماره اصلهشرحرديف
مناقصه

آخرين مهلت 
تحويل پاكات

مبلغ ضمانت نامه تاريخ جلسه بازگشائی پاكات
توضیحاتبانکی )ريال (

جالف و ب

19/400  H  1600پايه بتنی

98/4398/12/08
ساعت 12

98/12/10
ساعت 10

98/12/14
723،250،000ساعت 10

  ساير اطالعات
  وجزئیات دراسناد

مناقصه مندرج است

212/400  H 130پايه بتنی
312/800 H  110پايه بتنی
415/800 H  30پايه بتنی
1870جمع كل5

به پیش��نهادات فاقد امضاء مش��روط ،مخدوش وپیش��نهاداتی که بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل ش��ود مطلقا"ترتیب اثر داده نخواهدش��د. به پیش��نهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر،ضمانت نامه مخدوش 
،کمترازمبلغ مقرر ،چک شخصی وشرکتی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . اسناد درسایت های ذیل قابل دسترس می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632- 081تماس حاصل فرمایید. 

سایت سامانه تدارکات و الکترونیک www.setadiran.ir توضیحات : مناقصه گرها الزم است درصورت عدم عضویت فعلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در 
   روابط عمومي شركت توزيع نیروی  برق استان همدانمناقصه را محقق سازند.

/ع
98
14
31
3

آگهي فراخوان مناقصه های  عمومي دو مرحله ای همراه با ارزيابی كیفی به صورت فشرده  شماره 98/43 نوبت دوم  

شركت توزيع نیروی برق
 استان همدان
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