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یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

با اعالم فهرســت نهایی داوطلبان تأیید صالحیت شده از سوی شورای نگهبان 
تبلیغات انتخاباتی داوطلبان از صبح امروزآغاز و تا یک روز قبل از رأی گیری ادامه 
خواهد داشت. تبلیغات انتخاباتی اگرچه فرصت معرفی نامزدها و ارائه دیدگاه ها و 
برنامه های آن هاست، اما این ایام در واقع دوره آزمون و سنجش مردمی داوطلبان 

به شمار می آید. اگر چه در ایام تبلیغات داوطلبان...

 موسم تبلیغات 
و سنجش مردمی داوطلبان

مسئوالن می گویند در ماه پایانی سال، نظارت بر بازار شدت پیدا می کند

وعده های کهنه در آستانه سال نو

 جهان  نتایج تحقیقاتی که با مشارکت 
روزنامه واشــنگتن پســت آمریکا، شبکه 
تلویزیونــی زد دی اف آلمــان و رادیــو-

تلویزیون ســوئیس انجام شــده، افشــا 
می کند که واشــنگتن و برلین از طریق 
یک شــرکت فعال در زمینــه رمزگذاری 
مکالمات، به مــدت چندین دهه از بیش 
از 120 کشــور جهان جاسوسی کرده اند. 
این تحقیق بر اســاس گزارشی محرمانه 
از سازمان جاسوســی آمریکا )سیا( انجام 
شده که به تازگی به رسانه ها درز پیدا کرده 
است. آن گونه که واشنگتن پست نوشته 

است، سازمان سیا و سرویس های امنیتی 
آمریکا از ســال 1۹۷0 شرکت رمزگذاری 
کریپتــو ای  .جــی )Crypto AG( را به 
صورت پنهانی خریداری کــرده و تقریباً 
تمام عملیــات  شــرکت را تحت کنترل 
خود داشــتند. روزنامه واشــنگتن پست 
این رسوایی سرویس های امنیتی آمریکا 
و آلمان را »کودتای اطالعاتی قرن« نامید 
و در این باره نوشــت: »بیــش از نیم قرن 
دولت های مختلف در سراسر جهان برای 
پنهان کردن و محرمانه  نگه داشتن ارتباطات 
میان نظامیان، جاسوس ها و دیپلمات های 

خود صرفاً به یک شرکت اعتماد کرده اند. 
شــرکت کریپتو ای  .جــی در چند دهه 
گذشته با پشت ســر گذاشتن موج های 
مختلــف فنــاوری، تولیدکننــده اصلی 
تجهیزات رمزگذاری بوده است. به نوشته 
واشــنگتن پست، این شرکت سوئیسی با 
فروش تجهیزات خود به دســت کم 120 
کشور جهان میلیون ها دالر درآمد کسب 
کرده و ایران، کشورهای آمریکای التین، 
پاکســتان و هند از جمله مشتریان اصلی 
آن بوده اند.  اما بنا بر این گزارش، مســئله 
مهــم در این باره آن اســت که هیچ کدام 

از مشتری ها نمی دانســتند مالکان اصلی 
این شرکت، ســرویس های امنیتی آمریکا 
و دســتگاه اطالعاتی آلمان غربی هستند. 
این اقدام در چارچوب یک مشــارکت فوق 
محرمانه با ســرویس های اطالعاتی آلمان، 
موسوم به BND )آژانس اطالعات فدرال( 
صورت گرفت. اما دستگاه اطالعاتی آلمان 
در ســال 1۹۹0 از این مشــارکت خارج 
شــد و سازمان ســیا کریپتو  ای.جی را در 
سال 201۸ به شــرکتی دیگر واگذار کرد. 
نهادهای جاسوسی آمریکا و آلمان تجهیزات 

این شرکت رمزنگاری...
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سازمان 
بهداشت جهانی:

واکسن کرونا 
۱۸ ماه دیگر 

آماده می شود

سیل سیستان و بلوچستان 
نعمت بود یا نقمت؟

ستاره های 
 روشنِ 

یک شب تاریک

 افشاگری واشنگتن پست درباره نیم قرن شنود گسترده آمریکا ازمقامات۱۲۰ کشور جهان 
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دشمن به دنبال شکستن پیوند انقالب اسالمی و حوزه های علمیه است
تولیت آستان قدس رضوی در اجالسیه مدیران مدارس علمیه خراسان: 
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90 درصد تیم ملی از جام تختی انتخاب شدند گفت وگوی قدس با حجت االسالم دکتر خسروپناه در سالگرد 

حکم تاریخی امام خمینی)ره( در ارتداد سلمان رشدی

وزیر دفاع در پاسخ به خشم اروپا و آمریکا از پرتاب ماهواره  ظفر:

 :jامام سجاد
شادماني و راضي 

بودن به سخت 
ترين مقّدرات الهي 

از عالي ترين مراتب 
ايمان و يقين 

خواهد بود.
مستدرك الوسائل، 
ج2، ص413، ح 16 
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 ............ صفحه 12

محمد بنا:  فضای اروپایی 
مناسب کشتی گیران نیست آزادی نباید قاتل دیگر ارزش ها باشد

توسعه ماهواره  برها را با قدرت 
ادامه می دهیم

 ادب و هنــر  چند روز پیش مراســم 
رونمایــی از تقریظ مقــام معظم رهبری 
بر رمان »آن مرد با باران می آید« نوشــته 
وجیهه ســامانی برگزار شــد. »آن مرد با 
باران می آید« رمانی برای کودک و نوجوان 
است که  با موضوع انقالب اسالمی نوشته 
شده است. این اثر تا کنون به هشت چاپ 
رسیده و به تازگی هم مورد توجه و عنایت 
رهبر معظــم انقالب قرار گرفته اســت.  
»بادبادک ها«، »خواب بــاران«، »آن مرد با 
باران مي آید«، »عروس آسمان« و »تو را من 
چشم در راهم« بخشی از آثاری هستند که 
از خانم سامانی منتشر شده و به چاپ های 
چندم رســیده اند. این نویسنده تا کنون 
دبیر جوایز متعدد ادبی بوده و آثارش هم 
برگزیده جشنواره ها شده است. با وجیهه 
ســامانی درباره کتاب »آن مــرد با باران 
می آید«، تأثیر تقریظ رهبر معظم انقالب 
بر کتاب ها و حال و روز ادبیات انقالب به 

گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.
به نظر شــما تقریظ هایی که رهبر معظم 
انقالب بر یک کتاب می نویسند چقدر بر 

استقبال مردم از کتاب تأثیر می گذارد؟
در مورد این کتاب فعالً نمی شــود نظر داد، 
امــا تجربه کتاب های قبلی نشــان داده که 
استقبال خوبی از این آثار شده است، یعنی 
این کتاب ها دیده شده اند. آن قدر بازار پخش 
کتاب های خوب ما دچار نقص است که باید 

از این اتفاقات استقبال....

گفت وگو با وجیهه سامانی 
که اثرش به تازگی مورد 

توجه مقام معظم رهبری 
قرار گرفته است

مزد 23 سال 
نویسندگی
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
یک دستگاه UPSبیمارستان اکبر 

شرح در صفحه 5
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم 

خدمات نگهبانی بیمارستان طالقانی 
شرح در صفحه 5
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
خدمات پرستاری واحدهای تابعه 

شرح در صفحه 5
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
خدمات کمک پرستاری 

واحدهای تابعه 
شرح در صفحه 5
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم

 بیمارستان 64 تختخوابی گلبهار 

شرح در صفحه 5
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اداره کل آموزش و پرورش خراس�ان رضوی  در نظر دارد امور خدمات پش��تیبانی مراکز آموزش��ی، 
رفاه��ی ، درمان��ی ، اردوگاه ها و اس��تخرهای خود را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به ش��ماره 
2098005865000001 از طری��ق برگ��زاری مناقص��ه عمومی  به ش��رکت های واجد صالحیت به ش��رح زیر واگذار 

نماید. 
کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اس��ناد، ارایه پیش��نهاد مناقصه گران  و گشایش پاکت ها از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد ش��د . الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی در سامانه مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای 

فاقد امضاء مشروط مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
1- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :  از ساعت 14  روز شنبه مورخ  1398/11/12  خواهد بود .

2- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه :  تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1398/11/17  خواهد بود .
3- آخرین مهلت بارگذاری اس��ناد مناقصه در س��امانه :  تا س��اعت 12 روز دوش��نبه م��ورخ  1398/11/28   

خواهد بود .
4- آخرین مهلت تحویل پاکت ها  پیشنهاد : تا ساعت 12  روز دوشنبه مورخ  1398/11/28  خواهد بود .

5- تاریخ گشایش پیشنهادها  : ساعت 8 صبح روز سه شنبه  1398/11/29 خواهد بود .
6- نشانی جهت ارسال پاکت های  الف ، ب ، ج مراجعه : مشهد ، خیابان امام خمینی)ره( ، ایستگاه سراب، 
اداره کل آموزش و پرورش خراس��ان رضوی، س��اختمان ش��هید باهنر، اداره پشتیبانی ، امور قراردادها و 

تعهدات .
تذکر مهم : ارسال یک نسخه از پاکت های الف ، ب ،ج به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی می باشد .

7- مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقص��ه :  1/132/048/290  ریال  ضمانتنامه بانکی دارای اعتبار س��ه ماهه و 
قابل تمدید تا شش ماه .

8-اطالع��ات تم��اس س��امانه س��تاد جه��ت انج��ام مراح��ل عضوی��ت در س��امانه : تلف��ن مرک��ز راهب��ری و 
پشتیبانی41934-021و تلفن دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-21. می باشد.

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
اداره پشتیبانی امور قراردادها و تعهدات

آگهي  مناقصه عمومي امورخدمات پش�تیبانی
 مراکز آموزش�ی ، رفاهی ، درمانی ، اردوگاه ها و اس�تخرها 
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روزنامـه صبـح ایـران

آیت اهلل جنتی:  انتخابات آتی کامالً رقابتی است  فارس: آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در جلسه این شورا گفت: برخالف برخی اظهارات نادرست، انتخابات آتی کامالً رقابتی است و نمایندگان 
همه جناح ها در انتخابات حضور دارند. دبیر شورای نگهبان گفت: مردم به سالمت انتخابات اعتماد دارند و 40 سال انتخابات سالم در این کشور با همکاری همه دستگاه ها برگزار شده و امکان تقلب در انتخابات وجود 

ندارد، با این حال ناظران مردمی شورای نگهبان، عوامل قضایی، انتظامی و امنیتی همه باید هوشیار باشند و در امانتداری از رأی مردم جدیت داشته باشند.

که  بود  پیش  روز  چند  سیاست    
کرد  اعالم   وزارت  دفاع  فضایی  سازمان 
ماهواره  موفقیت  با  سیمرغ،  »ماهواره بر 
این  اما  کرد،  پرتاب   فضا  به  را  ظفر 
ماهواره بر به سرعت موردنیاز برای تزریق 
ماهواره در مدار ۵۲۰کیلومتری نرسید.« 
اما دولت فرانسه مدعی شد تالش دولت 
ایران برای پرتاب موشک، به تالش های 
توان  گسترش  برای  ایران 
بالستیک اش،  موشک های 
بالستیک های  خصوص  به 
و  دارد  ربط  میان قاره ای، 
آن را محکوم کرد. از سوی 
دیگر وزیر خارجه آمریکا با 
درصدد  ایران  اینکه  ادعای 
خود  موشکی  توان  توسعه 
فضایی  برنامه  پوشش  زیر 
از تداوم روند اعمال  است، 
داد.  خبر  تهران  بر  فشار 
نقل  به  مهر  گزارش  به 
مقامات  خشم  پی  در  راشاتودی،  از 
پرتاب  ایران در  اخیر  اقدام  از  واشنگتن 
»مایک  فضا،  به  ظفر  تحقیقاتی  ماهواره 
از  انتقاد  با  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو« 
این اقدام تهران وعده داد آمریکا اجازه 

پرتاب ماهواره  نخواهد داد عملیات های 
از سوی ایران ادامه یابد!

 پاسخ وزیر دفاع به اتهام زنی اروپا 
و آمریکا

حال امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح روز گذشــته در حاشیه 
جلسه هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران 
در خصــوص ادعــای وزارت امور خارجه 
فرانسه و وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه 
فضایی جمهوری اســالمی ایران با بیان 

اینکه موضــوع پرتاب ماهواره و ماهواره بر 
در دنیا روشــن اســت و ارتباطی با بحث 
موشــکی ندارد، اظهار داشــت: در بحث 
موشــکی هم آن چیزی که منع شــده، 
ســاختن و پرداختن به موشــک هایی با 
قابلیت حمل کالهک هســته ای است که 
در جمهوری اسالمی ایران چنین چیزی 
وجود ندارد و همه موشــک های ما که به 
آن ها افتخار می کنیــم و یک مؤلفه مهم 
قدرت دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی 
ایران است با سر جنگی متعارف استفاده 

می شود و الحمدهلل چون دقت آن ها بسیار 
باالســت و آمریکایی ها هم این دقت را در 
عین االسد به خوبی لمس کردند، نیازی به 

چیز دیگری نداریم.

 توسعه ماهواره بر هیچ منعی 
در دنیا ندارد

به گزارش فارس، وزیــر دفاع با تأکید بر 
اینکــه ماهواره و ماهــواره بر یک موضوع 
غیرنظامی است، عنوان کرد: ممکن است 
ماهواره ای با اهداف دفاعی هم اســتفاده 
کنیم، امــا ماهواره بر یــک موضوع کاماًل 
غیردفاعی اســت و حق مســلم و قطعی 
ملت ایران اســت و ما هم با قدرت توسعه 
ایــن برنامه را پیش می بریم و هیچ منعی 
هم بــرای آن در دنیا وجود نــدارد. امیر 
حاتمی با بیــان اینکه ماهواره ظفر-۲ نیز 
با ماهواره بر ســیمرغ پرتاب خواهد شد، 
گفت: ماهواره بر سیمرغ و ماهواره های ما 
هنوز موضوعی تحقیقاتی هستند و حتماً 
این تحقیقات تا جایی که به ثبات برســد 
و بتوانیــم آن را پایدار کنیم، ادامه خواهد 
یافت و در نخســتین فرصتی که بتوانیم 
 این کار را انجام خواهیم داد که فکر کنم 

اوایل سال آینده خواهد بود.

وزیر دفاع در پاسخ به خشم اروپا و آمریکا از پرتاب ماهواره  ظفر:

توسعه ماهواره  برها را با قدرت ادامه می دهیم

  ناموفق  بودن  پرتاب  ماهواره ها به خاطر نداشــتن  آموزش  کافی  و غیرعلمی  شــدن 
 کشور است؛ دانشــجویی  که  در دانشــگاه  بی  کیفیت  درس  خوانده  و پایان نامه  اش  را 
خریده  و می بیند علم  ســتیزان  کتاب  دانشگاهی  را آتش  می زنند و در صداوسیما فقط 
 از سلبریتی های  کم  سواد و مطرب ها تقدیر می شود و به جای استادان باسواد، تاجران 
 بازاری  در دولت  تصمیم  سازند، توان  علمی  و انگیزه  ای  ندارد تا ماهواره  به  فضا بفرستد. 

09150002986
  آقای رئیســی تو را به خدا جلو شرکت های هرمی را بگیرید، چه کسانی پشت این 
شرکت ها هســتند که این طور راحت به کارشان ادامه می دهند و می گویند ما از قوه 

قضائیه مجوز کتبی داریم! ممنون از قدس عزیز. 09150004068
  چقدر تأسف خوردم برای حفظ آبروی نداشته آن وارد کننده مورد اعتمادی که با ارز 
دولتی چای 1۰ سال مانده در انبار را با چای مشهور و قدیمی و شناخته شده مخلوط 
کرده و برای اثبات بی گناهی خود در دادگاه چهار نفر هم اجیر نموده اســت. نه عکس  
شطرنجی خودش و نه نام چای با مارک شناخته شده اش در روزنامه چاپ نشد. حاال من 
خریدار از کجا بدانم چای مصرفی من و خانواده ام چای واقعی است یا همان چای 1۰سال 
پیش اســت که تبدیل به کود شده. از تمام کسانی که برای حفظ شرف این بی شرف، 

سالمتی مردم را نادیده گرفته اند ابراز تنفر می کنم. 09150002831
   بعضی همکاران مراجعه کرده اند جهت ثبت نام خودرو، یک ماشین می خواهند برای 
خود و زن و بچه های شان، از بعضی کافی نت ها تا بعضی نمایندگی ها مبلغی معادل یک 
تا ۵ میلیون فقط برای ثبت نام مطالبه کرده اند، اگر این موضوع به این علنی صحت داشته 

باشد، واقعاً جای بهت، تعجب، تأثر و تأسف در نظام اسالمی دارد! 09150002995

نقش رئیس مجلس و هیئت رئیسه در عملکرد مجلس
ســمیه زمانی: رجوع به ادوار 9 گانه مجلس نشــان می دهد ظرفیت قانونی که حوزه 
اختیارات و صالحیت های رئیس مجلس را مشخص می کند، نمودهای متفاوتی در عرصه 

عمل یافته است که به ساختار شخصیتی رئیس مجلس وابسته است.
چنان که گاه هیئت رئیســه و به ویژه رئیس مجلس، نقش عمده ای برای هدایت مجلس 
در راســتای هماهنگی و همسویی با سیاست های دولتی ایفا کرده است. به نحوی که در 
سومین دوره مجلس حتی با وجود اکثریت نمایندگان چپ، سیاست های تعدیل اقتصادی 
با رویکرد لیبرالیستی اقتصادی در قالب برنامه اول تصویب شد. این خود نشان دهنده میزان 

تأثیر رئیس مجلس در نقش و عملکرد مجلس است.
در واقع به دلیل عدم نهادینگی سیاســت در ایران و ساختارهای معیوب جمعی، نقش 
ساختارهای شخصیتی افزایش می یابد. برای نمونه ریاست دو دوره اول و دوم مجلس تحت 
تأثیر ساختار شخصیتی رئیس مجلس وقت متفاوت از سومین دوره مجلس بود. به نظر 
می رسد میزان توانمندی فردی و وجوه کاریزماتیک رئیس مجلس همچنان جایگاه خود 
را در اثرگذاری بر عملکرد مجلس دارد. این امر موجب می شود تا جایگاه مجلس و میزان 
نقش آن بسته به توانایی هیئت رئیسه شود؛ چراکه ساختارهای موجود ضعیف و معیوب 
هستند. ازاین رو رویکرد هیئت رئیسه به ویژه رئیس مجلس یکی از عوامل اثرگذار بر مسیر 

جهت گیری پارلمان می شود.
همچنین نقشــی که هیئت رئیسه دائمی در اعمال مدیریت دائمی مجلس ایفا می کند، 
می تواند در تصمیم گیری مجلس مؤثر باشــد. البته با توجه به اتخاذ تصمیمات مجلس 
برمبنای اکثریت آرا، اعضای هیئت رئیسه رکن اصلی تلقی نمی شوند و تصمیماتشان اثر 
خارجی ندارد، اّما می تواند به گونه ای غیرمستقیم از طریق ساماندهی امور جلسه و دادن 
یا ندادن وقت اضافی بیشتر از میزان تعریف شده به نمایندگان مجلس بر آرای مجلس و 

عملکرد آن مؤثر باشد.
رعایت بی طرفی در اداره مجلس اگر مورد بی توجهی قرار گیرد و گرایش سیاسی اولویت 
یابد، موجب می شود تا هیئت رئیسه در اعمال وظایف خود به ویژه »حفظ شأن و منزلت و 
اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان« به مشکل بخورد؛ چراکه دفاع 
از حقوق و جایگاه مجلس تحت  تأثیر منافع گروهی و جناحی قرار می گیرد. هیئت رئیسه 
و به ویــژه رئیس مجلس نقش مهمی در میانداری مجلــس و مهار تندروی های برخی 
نمایندگان دارند. تجربه نشــان داده اســت درصورتی که ریاست مجلس از اقتدار کافی 

برخوردار نباشد، موجب می شود تا جایگاه مجلس و حتی رئیس مجلس مخدوش شود.
از دیگر آسیب های ساختاری درون مجلس، منابع و مرکز پژوهش های مجلس است. از 
منابع مجلس تعداد جلسات و طول مدت هر دوره مجلس را می توان نام برد. بر اساس اصل 
 63 قانون اساسی، طول عمر هر دوره مجلس چهار سال است؛ اما تعداد جلسه های ادوار 
9 گانه مجلس متفاوت بوده است. با اینکه طول عمر هر دوره مجلس در قانون چهار سال 
است اّما در عـــمل، مدت زمانی از عمر یک دوره مجلس صرف مجموعه امور مقدماتی 
همچون تصویب اعتبارنامه ها، تشکیل کمیسیون ها و آشنایی نمایندگان در مجلس می شود. 
نبود احزاب موجب می شود تا گاهی یک نماینده کار سیاسی را تازه از درون مجلس آغاز 
کند و آموزش ببیند. در مورد منابع پژوهشی مجلس نیز باید به مرکز پژوهش ها اشاره کرد. 
آسیب هایی که در این باره مطرح است، دسته ای به خود مرکز پژوهش ها و دسته ای نیز به 
بی تفاوتی مجلس نسبت به نتایج تحقیقات مرکز و گزارش های تخصصی آن بازمی گردد. 
عدم استقالل مرکز پژوهش ها نخستین آسیب جدی است که عملکرد مرکز را تحت تأثیر 
خود قرار می دهد. از این منظر هرچند با تشکیل مرکز پژوهش ها، مجلس دارای یک منبع 
پژوهشی شد، ولی این مرکز از استقالل برخوردار نیست و ترکیب اکثریت مجلس می تواند 
آن را تحت تأثیر قرار دهد. نبود ثبات در مدیریت و کارشناسان مرکز هم از نهادینه شدن 
و انباشــت تجربه و استمرار آن جلوگیری می کند. به عبارت دیگر رویکرد جناح حاکم بر 
مجلس، نوع نیروها و مدیریت و تفّکر حاکم بر مرکز را تعیین می کند. در نتیجه به نظر 
می رسد از این طریق، مجلس از داشتن گروهی از متخّصصان مستقل از جناح های سیاسی 

حاکم بر مجلس، محروم است.

علمداری حاج قاسم
حاج قاسم سلیمانی نه تنها یک فرمانده مبارز، طراح و منحصربه فرد بود، بلکه شخصیتی 
محبوب و فرامرزی داشــت و همین امر سبب ترس و وحشت دشمن بود تا مدت ها در 
آرزوی ترور این ســردار اسالم باشــند و فکر و ذکرشان حول این محور بچرخد که اگر 
سلیمانی نباشد، دیگر محور مقاومت هم نمی تواند مقابل داعشی ها و تکفیری ها بایستد و 
می تواند دوباره جایگاه خود را در منطقه تثبیت کند! غافل از آنکه راه سلیمانی ادامه دارد.

شهید سلیمانی یک شخصیت منحصربه فرد است؛ چراکه هیچ شخصیت نظامی را در هیچ 
کجای دنیا نمی بینید که این قدر محبوبیت داشته باشد که وقتی از دست می رود مردم 
آن کشور تا این درجه برایش سوگواری و گریه کنند و فراتر از مرزها در کشورهای منطقه 
و حتی در کانادا و آمریکا برای شــهادتش مراسم گرفته شود؛ دلیل اهمیت و محبوبیت 
این شخصیت بزرگ نخست تأثیرگذاری و دوم میزان اخالصش بود که به هیچ وجه دنبال 

مطرح شدن نبوده است.
 سردار سلیمانی شخصیت تأثیرگذاری است؛ چراکه توانست از جهت نظامی قدرت نظامی 
ایران را به عنوان یکی از قدرت های برتر در جهان معرفی کند، شــاهد آنکه وقتی هشت 
ســال پیش تمام قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای جمع شدند تا کشور متحد ایران 
یعنی ســوریه را ساقط کنند، تنها ایران بود که نمی خواست این اتفاق بیفتد؛ عربستان، 
امارات، قطر، کویت و رژیم صهیونیستی در منطقه صدها میلیارد دالر خرج کردند و در 
خارج از منطقه هم آمریکا، انگلیس و فرانسه با حضور نظامی و تسلیحاتی خود میلیاردها 
دالر هزینه کردند، ولی هیچ کاری نتوانستند انجام دهند و عمالً آن کشوری که دستش 
پیش بود، ایران بود و دیدیم که ایران اراده خود را تحمیل کرد و هیچ کشور دیگری از بین 

آن همه قدرت نتوانستند کاری از پیش ببرند و همه این ها به خاطر شهید سلیمانی بود!
 شکست داعش و نجات ملت های مسلمان منطقه از دست گروه های تکفیری و مرتجع هم 
به سبب حضور سردار سلیمانی رقم خورد. رهبر معظم انقالب فرمودند: شهید سلیمانی 
کسی بود که با هلی کوپتر به منطقه ای که 36۰ درجه مورد محاصره داعش بود وارد شد، 

محاصره را شکاند، نیروهای مردمی را در آنجا سروسامان داد و دشمن را شکست داد. 
نابودی و شکست داعش در عراق به طورکلی مدیون شهید سلیمانی است؛ رئیس جمهور اسبق 
عراق وقتی سه سال پیش با خبرنگاران خارجی مصاحبه می کند و خبرنگاری از او می پرسد 
شــما چرا این قدر به ایران نزدیک شده اید؟ می گوید: چرا نزدیک نشوم! زمانی که داعش به 
نزدیکی های بغداد رسید من از آمریکایی ها استمداد کردم و آن ها گفتند فعالً بررسی می کنیم 
... اما چند ساعت بعد من قاسم سلیمانی را کنار خودم دیدم؛ قاسم سلیمانی آمد، جریان را 

هدایت کرد و نگذاشت که بغداد سقوط کند و بعد هم شکست داعش را رقم زد.
تواضع سردار سلیمانی و روحیه عدم مذاکره و مصالحه با دشمن در این سردار شهید آدم 
را به یاد حضرت ابوالفضل عباس)ع( می اندازد و جریان مذاکره ای که از جانب ابن سعد در 
واقعه کربال به ایشان پیشنهاد می شود که حضرت مذاکره را نمی پذیرد و امام حسین )ع( 
را رها نمی کند. درست چنین مثالی را می توان به حاج قاسم سلیمانی که علمدار سپاه 
علی زمان است، تشبیه کرد که چطور ایشان همان علمداری است که در عین تبعیت 
از والیت، فرمانده ای مدبر و نیرومند اســت که حتی دشمن هم به دنبال او است تا یا از 
طریق مذاکره یا مقابله راه حاج قاســم را قطع کند، اما راه حاج قاسم سلیمانی در ابعاد 

وسیع تری امروز ادامه دارد.

 موسم تبلیغات 
و سنجش مردمی داوطلبان

بــا اعالم فهرســت نهایی داوطلبــان تأیید 
صالحیت شــده از سوی شــورای نگهبان 
تبلیغات انتخاباتی داوطلبان از صبح امروزآغاز 
و تا یــک روز قبل از رأی گیری ادامه خواهد 
داشــت. تبلیغات انتخاباتــی اگرچه فرصت 
معرفی نامزدها و ارائه دیدگاه ها و برنامه های 
آن هاســت، اما این ایام در واقع دوره آزمون 
و سنجش مردمی داوطلبان به شمار می آید. 
اگر چــه در ایام تبلیغات داوطلبان ســعی 
می کنند جلوه ای متفاوت داشــته باشند و 
چهره ای مهربان، محبــوب و توانمند ازخود 
به نمایش بگذارند، اما رصد دقیق رفتارهای 
تبلیغاتــی می تواند واقعیــت درونی آن ها را 

بیشتروبهتر آشکار سازد .
 نخستین محور آزمون داوطلبان در موسم 
تبلیغــات را باید »قانون مداری« دانســت. 
افرادی که قرار است در مسند قانون گذاری 
و نظارت بــر اجرای قوانین قــرار بگیرند، 
باید خود و طرفــداران آن ها بیش از همه 
پایبند به قانون باشــند و از مرزهای قانونی 
در دوران تبلیغــات انتخاباتی عبور نکنند. 
پوســترها و برگه های تبلیغات خود را در 
مکان هــای ممنوعه نصب نکنند و درختان 
تبدیل به آویزه های عکس های آن ها نشود. 
از امکانات دولتی و حکومتی برای تبلیغات 
اســتفاده نکنند و باید و نبایدهای قانونی 

تبلیغات را دقیقاً رعایت کنند.
میزان دوم »اخالق مداری« اســت. نماینده 
تراز مردم ایــران باید نماد اخالق و معنویت 
باشــد. در ارتباط با مردم ، هواداران، رقیبان 
و مخالفان می توان میزان پایبندی نامزدها به 
اصول اخالقی را ارزیابی کرد. پرهیز از دروغ، 
تهمــت، افترا، تخریب رقیب ، بزرگ نمایی و 
اســتفاده از شــعارها  و عناوین غیر واقعی از 
شاخص های مهم اخالق مداری در تبلیغات 
انتخاباتی اســت. نکته ظریــف اینکه میزان 
پایبندی به اصول اخالقــی را باید در زمان 
عصبانیت داوطلبان و هواداران آن ها ارزیابی 
کــرد، وگرنــه در حالت عادی بــه ویژه در 
موقعیت تبلیغات و تعریف و تمجید که همه 

چیز بر وفق مراد است!
محور ســوم » تطبیــق برنامه ها و وعده ها 
بروظایف نمایندگی« است. ارائه برنامه های 
غیــر واقعی، دســت نیافتنی وخــارج از 
امتیاز منفی  وظایف نمایندگی می توانــد 
بــرای داوطلبان به شــمار آید، بــه ویژه 
اینکه اگرداوطلبان به بســتگان، آشنایان 
و هواداران خود، درهای باغ سبز اشتغال، 
پســت، کارخانه، زمین و... نشــان دهند، 
باید بدانند که در کســوت نمایندگی این 
درها جز باعدول ازشــأن نمایندگی و بده 
بســتان های سیاســی و اقتصادی گشوده 
نخواهد شــد. همچنین وعــده دخالت در 
عزل و نصب مسئوالن قول هایی متضاد با 
مسئولی  است.  نمایندگان  نظارتی  وظیفه 
که با دخالت واعمال نفوذ نماینده مجلس 
منصوب شــود، همواره خــود را مصون از 

نظارت وی خواهد دانست.
یکی دیگر از نکات مهم در دوران تبلیغات 
انتخاباتــی »پرهیز از اســراف« و اندازه نگه 
داشــتن در تبلیغات است. تبلیغ گسترده، 
پرحجــم، گــران و پر خــرج و بــه ویژه 
میهمانی ها و سفره انداختن های آنچنانی از 
مصادیق اسراف وتحقیر مردم است و توزیع 
هدایــا و پول مصداق خریــد رأی و تخلف 
انتخاباتی به شــمار می آید و داوطلبان را از 
شمار کسانی که شایستگی نمایندگی مردم 

را دارند، خارج می کند.
کســانی که آمادگی دارند بــه هر قیمتی 
بر کرســی های سبز بهارستان تکیه بزنند، 
قادر نخواهند بود شــئون وکالت مردم را 

پاس بدارند.
همچنین موســم تبلیغات فرصتی است که 
مردم میزان وابستگی داوطلبان به کانون های 
قدرت و ثروت را به درســتی ارزیابی کنند. 
وامداری افراد به قدرتمداران و ثروت اندوزان 
یکی از آفات جدی دوران نمایندگی اســت. 
نمایندگانی که در مجلس آلوده به فســاد و 
یا ســوء اســتفاده از قدرت شــدند و داللی 
کانون هــای قدرت و ثروت را بر جایگاه رفیع 
نمایندگی ترجیح دادند، کسانی هستند که 
برای رسیدن به کرســی نمایندگی خود را 
وامدار ایــن کانون ها کردند  و دراین راه خود 
نیز به مرداب زراندوزی وقدرت طلبی افتادند.
اگــر بخواهیم مجلســی قــوی، کارآمد و 
پرچمــدار عدالــت اقتصــادی، حقوقی و 
سیاسی با نمایندگانی مؤمن، انقالبی، شجاع، 
پاکدســت، خدمتگــزار واقعــی، پرتالش و 
جهادی، عدالت خواه و عالقه مند به پیشرفت 
کشورداشته باشــیم، بایدعالوه بر آگاهی از 
تخصص، تعهد، کارآمدی، توانمندی ،سوابق 
وپاکدستی داوطلبان و مشورت با افراد خبره 
و مورد وثــوق، رفتارهای موســم تبلیغات 
انتخاباتی داوطلبان و هــواداران آن ها را نیز 
دقیقاً رصد کــرده و مورد ارزیابی قرار دهیم 
وبا آگاهی، هوشمندی و تیزبینی نام نماینده 
خود را بر روی ورقه رأی بنویسیم؛ چرا که با 
این رأی، ما نیزنسبت به آرا و رفتار نمایندگان 
منتخب خود در پارلمان ســهیم ومسئول 

خواهیم بود.

صدای مردم   
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ماهواره بر یک 
موضوع کاماًل 
غیردفاعی است و 
حق مسلم و قطعی 
ملت ایران است 
و ما هم با قدرت 
توسعه این برنامه را 
پیش می بریم

بــــــــرش

رنا
 ای

س:
عک

در حال جنگ اقتصادی و اطالعاتی با ایران هستیمتجربه نشان داده هر کسی با ایران باشد پیروز است
فارس: »شــیخ نعیم قاســم«، معاون دبیر کل 
حزب اهلل تأکید کــرد ملت های منطقه با قرار 
گرفتن در کنار ایران و تحت رهبری ولی فقیه 
خواهند توانست بر همه پروژه های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی برای تحمیل استکبار و اشغالگری 
بر منطقه فائق آیند. شیخ نعیم قاسم طی نطقی 
در مراســم چهل و یکمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی که انجمن علمای مسلمان روز 
سه شــنبه در لبنان برگزار کرد، گفت: »تجربه 
نشان داده است که هرکسی با ایران و با مقاومت 
باشد، موفقیت ها را حاصل می کند، سرزمین را 
آزاد می کند و مقاومت در جهت تغییر معادله را 
تقویت می کند«. به گزارش پایگاه خبری المنار، 
این مقام حزب اهلل لبنــان ادامه داد: »بگذارید 
آن ها پــس از این کار بزرگ و تأثیرگذار جبهه 

مقاومت)رد معامله قرن( بدانند که ما نمی توانیم 
بــه عقب برگردیــم و نمی توانیم شکســت را 
بپذیریم. اکنون دوره پیروزی ها اســت، با الهام 
از مبــارزان مقاومت و  مجاهدان تحت رهبری 
ولی فقیه و با تالش جدی در همه سطوح برای 
شکست دادن پروژه صهیونیستی-آمریکایی که 

می خواهد خود را  در منطقه ما تحمیل کند«.

 فــارس  »نفتالی بنت«  وزیــر جنگ رژیم 
صهیونیستی با تکرار ادعاهای بی سند علیه 
جمهوری اسالمی ایران، گفت: تل آویو پیوسته 
در تالش است تا با تضعیف ایران، آن را مجبور 
به خروج از ســوریه کند. به نوشته روزنامه 
»جروزالم پست« بنت طی سخنرانی در محله 
»دفنا« واقع در منطقه »الجلیل«، مدعی شد: 
»ما به صورت مداوم تالش می کنیم هزینه ها 
را برای ایران باال ببریم تا اینکه به هدف غایی 
خود برسیم، ]که[ خارج کردن آن ها از سوریه 
]اســت[. ما به تالش برای ممانعت از حضور 
ایران در مرزهای شمالی خود ادامه می دهیم«. 
بر این اساس، وی ضمن اشاره به اینکه رژیم 
صهیونیستی در گذشته در تضعیف ایران راه 
به جایی نبرده بود، توضیح داد: »برای سال ها 

ما در جنگ مداوم با بازوهای اختاپوس ایرانی 
در لبنان، سوریه و غزه بودیم و به اندازه کافی 
روی تضعیف خود ایران تمرکز نکرده بودیم«.

به نوشته جروزالم پســت، وی گفت: »ما در 
کارزار مداومی هستیم تا اختاپوس ایرانی را 
تضعیف کنیم. در سطح اقتصادی، سیاسی، 

اطالعاتی، نظامی و دیگر ]سطوح[«.

 سیاســت/ مینا افرازه  نقش و کارکرد مجلس در حل مسائل 
کشــور موضوع مهمی است که در انتخابات پیش رو باید بیشتر از 
گذشــته به آن توجه کرد، آیا مجلس محل خطابه های سیاسی و 
نظری است یا جای عمل گرایی؟ در گفت وگو با عباس سلیمی نمین، 
تحلیلگر مسائل سیاسی ویژگی های مجلس آینده را بررسی کرده ایم.

  برخی از تحلیلگران پیش بینــی می کنند که مجلس 
آینده، عمل گرا خواهد بود و برخی عمل گرایی بدون داشتن 
برنامه عمیق را ممکن نمی دانند، درمجموع ولی پرسش این 
است که آیا مجلس یازدهم می تواند نسبت به مجلس دهم 

عملکرد بهتری داشته باشد؟
این گونه نیســت که عمل گرا بودن مجلس با عمیق بودن آن 
در تعارض باشــد و در تولید فکر و اندیشه دارای موضع گیری 
و ضرورت خاصی باشــد. مجلس می تواند بــر هر دو موضوع 
عمل گرایی و عمق گرا بودن تأکید داشــته باشد. قطعاً انتظار 
داریم افرادی که به مجلس راه می یابند، بتوانند قوانین جامعی 
را برای مردم تصویب کنند و با یک نگاه عمیق نظارت جدی تری 
بر امور داشته باشند. درعین حال زمانی که می خواهیم مجلس 
را تشکیل دهیم، باید به مسائل جاری جامعه نیز توجه کنیم؛ 
زیــرا جامعه امروز با توجه به شــرایط کنونی مطالبات خاص 
خودش را دارد. مجلس بایــد به گونه ای عمل کند که تحرک 
دولــت افزایش یابــد و ضعف های آن را برطــرف کند. اگر ما 
بتوانیم مطالبات مردم را از طریق مجلس پاسخ دهیم، بسیاری 

از مشکالت جامعه حل و گسست ها برطرف می شود.

  عملکرد مجلس دهم، انتقاد های زیادی را درباره میزان 
وابستگی به دولت مطرح کرده است، آیا می توان گفت که 

مجلس بعدی استقالل و قدرت بیشتری نسبت به مجلس 
قبلی داشته باشد؟

تصور عموم مردم این است که یا مجلس باید همواره همراه با دولت 
باشد یا در تخاصم با آن، درحالی که می توان مجلسی بینابین داشت 
که با دولت همراهی می کند. البته این همراهی به معنی مماشات 
نســبت به خطاهای دولت نیست، بلکه مجلس می تواند دلسوزانه 

خطاهای دولت را برطرف کند.
مجلس می تواند عملکرد سازنده ای داشته باشد و کاستی های دولت 
را از طریق نظارت، قانون گذاری و تعامالت دوســویه برطرف کند. 
در حال حاضر برحســب ضرورت، در بحث تحریم ها جلساتی بین 
رؤسای ســه قوه وجود دارد و اگر زمینه چنین اقدام هایی تقویت 
شود و مجلس در زمینه اتخاذ تدابیر جدی برای دور زدن تحریم ها 
و رفع آثار آن کمک هایی به دولت کند، طبیعتاً بسیاری از مشکالت 
جامعه حل می شــود. ممکن است برخی بگویند که از عمر دولت 
زمان چندانی باقی نمانده و مجلس آتی چگونه می تواند مشکالت 
را حل کند، درحالی که من معتقدم ازقضا دریکی دو ســال آینده 
با تحریم ها مشــکالت ادامه دارد و باید در همین مدت تدابیری را 
بیندیشــیم که اثر تحریم ها بر اقتصاد و ابعاد مختلف جامعه کمتر 
شود. برای دو ســال آینده مهم است که مجلسی داشته باشیم تا 

دولت را فعال کند و به پیش ببرد.
این امر بدین معنی نیســت که مجلس استیضاح را مطرح کند یا 
برخوردهای تندی با دولت داشــته باشد، بلکه می تواند در وظیفه 
نظارتی خودش کارکرد قوی تری داشته باشد و پس ازآن برای عملی 
کردن برنامه ها و برداشته شدن موانع به قانون گذاری بپردازد. البته 
در حال حاضر نیز این موضوع در برخی سطوح باالیی مدیریت سه 
قوه با رهنمودهای رهبری در حال انجام اســت و می تواند به کل 

مجلس هم تعمیم داده شود.

  به نظرتان مجلس یازدهم برای رفع و اصالح نقص قوانین 
موجود باید روی چه موضوعاتی تمرکز کند؟

یکی از موضوعات مهم، قوانین دســت و پاگیر بخش تولید 
اســت. حاال که اعمــال تحریم ها به صورت جدی از ســوی 
آمریکایی ها در حال پیگیری است، می توانیم صنایع داخلی 
را تقویــت کنیــم. در حال حاضر بســیاری از صاحبنظران 
معتقدنــد که قوانین موجود کار را برای رونق تولید بســیار 
ســخت کرده اســت. موافقت هایی که تولیدکنندگان باید 
از نهادهــای مختلف دریافت کننــد، آن ها را در یک چرخه 
معیــوب قرار می دهــد، در حالی که این مســائل می تواند 

به راحتی از سوی مجلس برطرف شود.

  به نظر شما جامعه اقبالی به جوان گرایی در مجلس دارد؟
باید تالش کنیم تا جوان گرایی را نه بر اساس فریب و ظاهرسازی، 
بلکه به واقع بپذیریم. باید جوانان در کنار افراد مجرب و با ســابقه 
قــرار بگیرند تا از تجربیات چنین افرادی بهره ببرند. در این زمینه 
مجلس آغاز خوبی اســت و مجلس می تواند بستر بسیار مناسبی 
برای جوان گرایی باشد. جوانان در جمعی که قرار می گیرند مجبورند 
مشورت های الزم را داشته باشند و دیدگاه های مختلف را بشنوند؛ 
بنابراین طبیعتاً به پختگی و جامعیتشان کمک خواهد شد، بدین 
ترتیب معتقدم که مجلس بستر خوبی است تا در آن جوان گرایی را 
با دغدغه کمتری کلید بزنیم و از این طریق تبعات حداقلی و منافع 

حداکثری را دنبال کنیم.

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

سیاست خارجی

ویژگی های مجلس آینده در گفت وگو با عباس سلیمی نمین

عمل گرا بودن با عمیق بودن در تعارض نیست

سیاست خارجیمحور مقاومت
وزیر جنگ تل آویو: شیخ نعیم قاسم: 

دولت
جنیدی از رفراندوم روحانی رونمایی کرد

 دولت به دنبال همه پرسی 
درباره صالحیت داوطلبان انتخاباتی

معاون  جنیــدی،  لعیــا  فارس: 
حقوقی رئیس جمهور در حاشیه 
جلســه هیئت وزیــران در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: »پیش نویس 
الیحه برگزاری همه پرسی درباره 
انتخاباتی در  صالحیت داوطلبان 

معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران 
می شود. این الیحه در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را 
مشخص می کند. معاون حقوقی رئیس جمهوری تأکید کرد: 
لوایحی که برای همه پرسی تدوین می شود، معموالً باید کوتاه 
و روشن باشند و پاسخ آن ها نیز به صورت آری یا خیر باشد«. 
پیش از این رئیس جمهور بارها از موضوع همه پرسی سخن 

گفته بود، اما به صراحت موضوع آن را مشخص نکرده بود.

دفاعی-امنیتی
تروریست ها به دیدار هم رفتند

 دیدار برایان هوک با منافقین 
پس از ترور حاج قاسم 

فارس: »برایان هــوک«، نماینده 
دولت آمریکا در امــور ایران پس 
از عملیات تروریستی آمریکا برای 
ترور سردار »قاسم سلیمانی« با یکی 
از نمایندگان گروهک تروریستی 
منافقین دیدار کرده است. پایگاه 

»دیلی بیست« که این خبر را گزارش داده از منافقین به عنوان 
گروهی »جنجالی« یاد کرده که تا ســال ۲۰1۲ در فهرست 
تروریستی آمریکا قرار داشت. دیلی بیست این خبر را بر اساس 
سندی که نماینده منافقین طبق قوانین آمریکا تحویل وزارت 
دادگستری این کشور داده گزارش کرده است. قوانین آمریکا 
نماینده های گروه ها یا کشــورهای خارجی را ملزم به ثبت 

رسمی رایزنی های خود با مقام های دولت آمریکا می کند.

احزاب و تشکل ها
رئیس شورای سیاست گذاری اصالحات:

 امیدواریم اصالح طلبان 
لیست قابل قبولی در تهران ارائه دهند

عــارف،  محمدرضا  تســنیم: 
رئیس شــورای سیاســت گذاری 
اصالح طلبان گفت: امیدوار هستیم 
اصالح طلبی  چهره های  همین  با 
کــه در تهران تأییــد صالحیت 
شده اند، بتوانیم لیست قابل قبولی 

را ارائــه دهیم. وی درباره آخرین تصمیم اصالح طلبان برای 
انتخابات پیش روی مجلس گفت:  شورای سیاست گذاری تنها 
در شهر تهران اعالم کرده که لیست واحد نمی دهد و راهبرد 
این شورا این است که استان ها در حد امکانات و توانایی که 
دارند، لیست بدهند. وی افزود: امیدوارم در یکی دو روز آینده 
لیست خود را اعالم کنند و ان شا ءاهلل این لیست مورد حمایت 

همه گروه های اصالح طلب و مردم نیز قرار گیرد.
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 چله حاج قاسم

 دکتر محمدرضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی



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

 آیین چهلمین روز شهادت سپهبد سلیمانی در حرم مطهر رضوی  آستان:آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانشان امروز  
در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. این مراسم با حضور آحاد مردم شریف و قدرشناس مشهد مقدس و نیز زائران بارگاه منور رضوی امروز از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر 

حضرت رضا)ع( برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
نشست بصیرتی ذاکرین رضوی با موضوع تبیین 

مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد
قدس/محمدحسین مروج کاشانی: 
به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار 
دل ها و سید شهیدان مقاومت، نشست 
بصیرتی ذاکرین رضوی با موضوع تبیین 
مکتب سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در پایگاه آداب زیارت شهید 
هاشــمی نژاد)ره( صحن جامع رضوی 

حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد.
در این نشست حدود 170 نفر از ذاکران و مداحان حرم مطهر امام هشتم)ع( از 
شهر مقدس مشهد با همکاری و هماهنگی اداره تبلیغات اسالمی و مناسبت های 
ویژه آستان قدس رضوی، بسیج مداحان خراسان رضوی و مشهد حضور داشتند.
هدف از برگزاری این نشست، تعمیق و شناخت بیشتر ذاکران و مداحان اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( با مکتب و اصول رفتاری و اخالقی سردار سپهبد شهید حاج 

قاسم سلیمانی بود.

 نیازمند شعر جدید و سبک نو در مداحی ها و مرثیه سرایی ها هستیم
معاون تبلیغات اســالمی آســتان قدس رضوی در این مراســم گفت: زائران و 
دلباختگان حرم مطهر رضوی در این شــرایط اقتصادی کشور از راه های دور و 
نزدیک به عشق و عالقه به ساحت مقدس امام هشتم)ع( خود را به بارگاه منور 
آن حضرت می رسانند و این موضوع ایجاب می کند سخنرانان، مداحان، ذاکران و 
ستایشگران اهل بیت)ع( با دقت و مطالعه نسبت به بیان مطالب و ارائه مداحی ها و 
مرثیه سرایی های متناسب با بارگاه مطهر رضوی برای بهره مندی زائران و مجاوران 
تالش کنند.حجت االسالم  والمسلمین شریعتی نژاد با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبری در مورد شــهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که خون آن شهید 
واالمقام سبب شد که خیلی از چشم ها شسته شود و بسیاری از معادالت جهانی 
تغییر کند و حقایق مهمی برای جهانیان مشــخص شــد، بیان کرد: هم اکنون 
جهان تشــیع در یک برهه تاریخی مهم قرار دارد و ما اگر نتوانیم به درستی به 
وظیفه و تکلیف خودمان در این مقطع زمانی عمل کنیم مدیون خون شــهدا و 

جانفشانی های آنان در طول تاریخ خواهیم بود.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی خطاب به ذاکران و مداحان رضوی 
گفت: در این برهه تاریخی و متناســب با شرایط روز کشور و جهان در راستای 
تبیین حقایق و معارف دینی و اسالمی و نشر اسالم ناب محمدی آیا به سمت ارائه 

شعر، محتوا و سبک نو در مداحی ها و مرثیه سرایی ها رفته ایم یا نه؟! 
وی افزود: نیازمند شعر جدید و سبک نو در مداحی ها و مرثیه سرایی ها هستیم. 

 شهید حاج قاسم سلیمانی چگونه یک مکتب شد؟
مدیر تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی هم در این مراسم گفت: با توجه به 
اینکه یوم اهلل 22 بهمن مصادف با چهلمین روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی است همه باید با دقت به این فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی فکر 
کنیم که آن شهید بزرگوار چگونه تبدیل به یک مکتب و راه و مسیر شده است.

مدیر تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی خطاب به مداحان و ذاکران رضوی 
گفت: مطابق فرمایش مقام معظم رهبری، مکتب شــهید حاج قاسم سلیمانی 
همان مکتب امام خمینی)ره( اســت و این شــهید واالمقام نمونه برجســته از 

تربیت شدگان دین اسالم و مکتب امام خمینی)ره( است.
این مقام مسئول تأکید کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی مکتب امام خمینی)ره( 
را یک بســته کامل و جامع و دارای ابعاد معنوی و عقالنی می دانند که معنویت 
و عقالنیت همراه با توکل به خدا، تکلیف مداری، امید داشتن به الطاف و عنایات 
الهی، اخالص، امیدواری به خدا و... از خصوصیات مکتب امام خمینی)ره( است و 
همین خصوصیات در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی وجود دارد. گفتنی است، 
در این مراسم اشعاری در مدح و ثنای حضرات معصومین)ع( با محوریت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و تجلیل و تکریم از خصوصیات تربیتی، اخالقی و معنوی شهید 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط برخی از ذاکران و شاعران اهل بیت)ع( 
تقدیم حاضران شد و از علیرضا خاکساری؛ شاعر آیینی هم با اهدای هدایا و لوح 
سپاس تجلیل به عمل آمد. همچنین بیانیه ای از سوی اداره تبلیغات اسالمی و 
مناســبت های ویژه آستان قدس رضوی و بســیج مداحان مشهد در حمایت از 

ارزش های اسالمی، انقالبی و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی قرائت شد.

تخفیف 50 درصدی مجتمع آبی بانوان به مناسبت روز زن
آستان: تربیت بدنی آستان قدس رضوی به مناسبت والدت حضرت فاطمه)س( 
اســتفاده از مجموعه آبی بانوان را در روزهای 26 و 27 بهمن  به صورت نیم بها 
ارائه می کند.همزمان با فرارسیدن خجسته میالد بانوی دو عالم، حضرت فاطمه 
زهرا)س( و روز زن، مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی مجموعه آبی بانوان 
را در دو روز شنبه و یکشنبه 26 و 27 بهمن ماه به صورت نیم بها در اختیار بانوان 
قرار می دهد.این مجموعه اختصاصی با هدف گســترش ورزش بانوان و توجه به 
نیاز آنان به ورزش از آغاز دهه 80 افتتاح شده است و دارای دو استخر آموزشی و 
قهرمانی، سونای خشک و بخار، جکوزی، امکانات بدنسازی، بوفه و نمازخانه است. 

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی با تأکید 
بر پیوند مستحکم میان انقالب اسالمی و 
حوزه های علمیه، خاستگاه انقالب اسالمی 
را حوزه های علمیه دانست و گفت: توطئه 
ایجاد جدایی  به کشور  برای ضربه  دشمن 
اسالمی  انقالب  و  علمیه  حوزه های  میان 
است.حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در اجالسیه سراسری مدیران مدارس علمیه 
خراسان که صبح دیروز در مدرسه علمیه 
سلیمانیه مشهد برگزار شد، درباره موضوع 
ایراد  به  نبایدها«  و  بایدها  انقالبی؛  »حوزه 

سخن پرداخت.
وی با بیــان مقدمــه ای در ارتباط با هدف 
انقالب اسالمی در راستای تحقق حاکمیت 
دین، اســالم، قرآن و مکتــب اهل بیت)ع( 
گفت: انقالب اســالمی معــادالت جهانی 
اســتکبار را برهم زد، پس از رنسانس غرب 
اعــالم کرد پرونده دیــن و معنویت در دنیا 
بسته شده و در تفکر نوسازی جهانی، دین، 
معنویت و خدا هیچ جایگاهی ندارد و 200 
سال جامعه بدون مبانی دینی و تفکر لیبرال 
را تبلیغ کرد؛ اما انقالب اسالمی این تفکر و 
فلسفه را به چالش کشید و اعالم کرد دین 
هنوز زنده است، دین در جامعه حرف برای 
گفتن دارد و می تواند زندگی بشــری را در 
همه ابعاد اصالح کند، دلیل دشمنی ها با این 

انقالب و نظام اسالمی نیز همین است.

 حوزه ها خاستگاه انقالب اسالمی
وی پیام انقالب اسالمی را تحقق حاکمیت 
دین و معنویت در جامعه برشــمرد و افزود: 
در چنین شرایطی حوزه های علمیه بیش از 
دیگران در تحقق این هدف نقش دارند. هیچ 
مبالغه نیست اگر بگوییم، خاستگاه انقالب 

اسالمی حوزه های علمیه هستند.
حجت االسالم والمسلمین مروی ضمن اشاره 
به این نکته که پیوندی ناگسستنی از ابتدای 
انقالب بین حوزه هــای علمیه و جمهوری 
اسالمی وجود دارد، گفت: همه تالش دشمن 
بر جدایی حوزه های علمیه از انقالب اسالمی 
است. اگر این توطئه محقق شود، هم حوزه 
ضربه می خورد و هم نظام اسالمی پشتوانه و 

خاستگاه خود را از دست خواهد داد.
وی با اشاره به توطئه های استکبار در ایجاد 
فاصله بین حوزه های علمیه و انقالب اسالمی، 
تصریح کرد: اگــر حتی یک روحانی گمنام 
انتقاد و مخالفتــی کوچک را با رویکردی از 

نظام انجام دهد، رسانه های استکباری با آب و 
تاب به آن می پردازند و سعی در بزرگ کردن 
موضوع می کنند، در مقابل صدها نظر موافق 
از جامعــه روحانیت، علمــا و مراجع بزرگ 
نادیده گرفته می شــود. برای اینکه بتوانند 
از پــِس چالش مقابل خــود در مواجهه با 
انقالب اسالمی برآیند، به دنبال ایجاد جدایی 
 میــان حوزه های علمیه و انقالب اســالمی 
هستند. حجت االســالم والمسلمین مروی، 
نقش روحانیــت را در طــول تاریخ فعال، 
حیات بخــش و حاضر در تمــام صحنه ها 
معرفی و با تأکید بر اهمیت آسیب شناسی 
افزود: بــرای هر چیزی آفتــی وجود دارد، 
حتی دین هم می تواند دچار آفت شود. اگر 
نقش سرنوشت ســاز اهل بیت)ع( در حفظ 
مسیر درســت نبود؛ دین و قرآن نیز دچار 
انحراف می شــد، از این رو حوزه های علمیه 
نیز آفت هایی دارد که باید مراقب آن ها بود. 

تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه 
معنــی انقالبــی  بــودن از افراطی گری و 
سیاســت زدگی افتراق دارد، گفت: مصداق 
بارز انقالبی واقعی، حضرت امام خمینی)ره( 
و رهبر معظم انقالب هســتند که هرگز در 
مشی آن ها شاهد سیاست زدگی، هیجان و 

خدمت به جریان خاص نبودیم. 

 شاخصه های حوزه های انقالبی 
وی با تشــریح شــاخصه های انقالبی بودن 
حوزه های علمیــه مبتنی بر تأکیدات رهبر 
معظم انقالب اظهار کرد: پاســخ به شبهه ها 

یکی از این مالک هاست؛ پاسخگویی به موقع 
به انحراف ها و تشــکیک ها از سوی علما و 
روحانیت در طول تاریــخ، رمز ماندگاری و 

مقبولیت حوزه ها بوده است.
حجت االسالم والمسلمین مروی همچنین 
عنوان کرد: امروز هم حــوزه انقالبی باید 
در مواجهه با شــبهه های مطرح در فضای 
مجــازی و رســانه ها فعاالنــه پاســخگو 
باشــد. مبانی و مبادی انقالب به شــدت 
مورد هجوم قــرار گرفته و نیاز اســت از 
مبانی فقهی و با اســتدالل و عقالنیت به 

پرسش ها، پاسخ داده شود.
وی بــا اذعــان به مشــکالت پیــش روی 
روحانیون در این مســیر دشوار گفت: پنجه 
در پنجه دشمن انداختن و روبه روی آمریکا 
و قدرت ها ایســتادن و تسلیم نشدن هزینه 
هم دارد. اگر پاســخ ندهیم و یا جوابی برای 
شبهه افکنی ها نداشته باشیم، کاری از پیش 
نخواهیم برد.تولیت آســتان قدس رضوی 
حساسیت نسبت به مسائل ملی و جهانی را 
دیگر شاخصه حوزه انقالبی برشمرد و گفت: 
هر حرکت اصالحی داخلــی و خارجی در 
طول تاریخ ما رخ داده، یک پای آن روحانیت 
بوده است. وی اضافه کرد: مقاومت هم یکی 
از شــاخصه های انقالبی بودن حوزه هاست. 
مقاومت سردار سپهبد شــهید حاج قاسم 
سلیمانی همه نقشــه های دشمن را نقش 
بر آب کــرد. نقش حــوزه انقالبی در همه 
زمینه هــای مطرح روز، روشــنگری و ارائه 

تحلیل است.

 ارائه معیار و مالک به مردم 
حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید بر 
ارائه تحلیل درست توسط حوزه ها در زمینه 
مسائل سیاسی افزود: روحانیت باید به مردم 
معیــار و مالک بدهند تا خودشــان امور را 
تشخیص دهند، حتی اگر در این مسیر دچار 

خطا شوند، در عوض به بلوغ می رسند. 
وی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس 
شــورای اســالمی وظیفه روحانیت را ارائه 
معیارها و شــاخصه ها معرفی کرد و گفت: 

شــاخصه ها  و  معیارها  باید 
را به جامعــه معرفی کرد نه 
مصداق ها را، مردم باید خود 
تشخیص دهند که اصلح چه 
کسی است، حتی اگر جامعه 
انتخاب اشتباهی انجام دهد 
از این نظــر که موجب بلوغ 
بیشتر جامعه خواهد شد، باز 
هم خوب است.تولیت آستان 
قدس رضوی گفت: در طول 
40 ســال تجربه کردیم که 
هر جا نیروهای آگاه، مؤمن، 
انقالبی و خداترس داشتیم، 
آنجا نقطه توفیق و موفقیت 
مــا بوده اســت. وصیت نامه 
شهدا نشانه عرفان و معرفت 
جوانان با این شاخصه هاست. 

لذا باید در همه عرصه ها معیار و شاخصه را 
برای مردم روشــن کنیم، آن گاه خودشان 

مسیر درست را پیدا می کنند.

پنجه در پنجه 
دشمن انداختن و 
روبه روی آمریکا و 
قدرت ها ایستادن 

و تسلیم نشدن 
هزینه هم دارد. 

اگر پاسخ ندهیم 
و یا جوابی برای 
شبهه افکنی ها 
نداشته باشیم، 
کاری از پیش 

نخواهیم برد

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در اجالسیه مدیران مدارس علمیه خراسان: 

دشمن به دنبال شکستن پیوند انقالب اسالمی و حوزه های علمیه است

وی
ض

س ر
عک

ف/ 
ش با

فر
د 

می
: ح

س
عک

 از مدیــران فرهنگی و مســئوالن حرم 
مطهر امام رضا)ع( می خواهیم سخنرانی های 
حرم مطهر، خالصه تر، سلســله وار و با زبان 
شــیواتر بیان شود تا برای مخاطبان بهتر و 

بیشتر قابل استفاده باشد.
09130005808

 خدمات رفاهی آستان قدس برای زائران 
درمانده و در راه مانده باید بیشتر شود. لطفاً 

به این موضوع هم توجه کنید.
09160003421

 تشــکر می کنم بــه نیابــت از تمامی 
زیارت کننــدگان اهل قبــور خواجه ربیع؛ 
دعای خیر تمامی سالمندان بدرقه مسئوالن 
گذشته و حال آن بقعه که در حال راه اندازی 
پروژه عظیم آسانســور باغ دوم هســتند. 
ان شاءاهلل در سال های آینده به بهره برداری 

برسد!
09150007244

 تعداد مترجمان ویژه زائران خارجی برای 
بازدید از موزه ها و اماکن حرم مطهر رضوی 
را بیشــتر کنید به خصوص برای زبان های 

آلمانی و انگلیسی.
09130002904

نقاره زنی خادمیاران 
اصفهانی در جشن پیروزی 

انقالب اسالمی
آستان: بــه مناسبت ســالروز 41 سالگی 
انقالب اسالمی ایران در میدان امام اصفهان 
مراســم نقاره زنی توسط خادمیاران رضوی 
انجام شد. مراسم جشن پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی ایران، روز 22 بهمن ماه در 
میدان امام اصفهان حــال و هوای دیگری 

داشت.
خادمیاران رضوی پس از تقدیم ســالم به 
محضر آقا علی بن موسی الرضا)ع( با طنین 
دلنواز صلــوات خاصه امام رئوف در اقدامی 
هماهنگ بر پشــت بام ضلع شرقی میدان 
امام به نقاره نوازی پرداختند و حال و هوای 

صحن انقالب حرم رضوی را تداعی کردند.
در این مراســم کــه دل های همــگان به 
ضریح مقدس امام رئوف گــره خورده بود 
شــرکت کنندگان از راه دور امام مهربانی ها 

را زیارت کردند.

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 

برگزاری طرح »حسنا« ویژه شبکه سازی خادمیاران ازدواج
آستان: سرپرســت مرکز امور بانــوان و خانواده آستان قدس 
رضــوی از برگزاری طرح »حســنا« همزمان با میالد حضرت 

زهرا)س( در مشهد خبر داد.
فاطمه دژبرد گفت: در راســتای افزایش نرخ ازدواج در جامعه 

و تشــکیل خانواده که ســنگ بنای جامعه اســالمی است با 
بهره گیری از ظرفیت های آستان قدس رضوی و مجموعه نهادها 
و تشــکل های مردمی، مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی اقدام به اجرای طرح »حســنا« )حامیان ســنت نبوی 

ازدواج( کرده است.وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده مقرر شده است همزمان با سالروز والدت حضرت فاطمه 
زهرا)س( پذیرای 160 زوج و 40 واسطه گر باشیم.دژبرد گفت: 
طرح حســنا به منظور شناسایی، شبکه سازی و توانمندسازی 
خادمیاران ازدواج با رویکرد ارتقا و بهبود واسطین ازدواج مبتنی 

بر آموزه های دینی و سیره رضوی ایجاد شده است.

سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی خبر داد 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

 پنجشنبه 24 بهمن  ۱3۹8 ۱8 جمادی الثانی ۱44۱ ۱3 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره ۹۱84
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اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی  فرودگاه های 
بیرجند و طبس را  به شرح جدول ذیل واگذار نماید.

 لذا ش��رکت های واجد الش��رایط میتوانند جهت دریافت اس��ناد مربوطه از تاریخ98/11/26  لغایت 98/11/28به س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.steadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره فراخوان سامانه موضوع
الکترونیکی دولت                    

تضمین شرکت در 
مناقصه به ریال

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

تاسیسات  و  نگهداری تجهیزات  و  راهبری 
و  طبس  های  فرودگاه  مکانیکی  و  برقی 
قنبر  تقی  سایت  فیزیکی  بیرجند،حفاظت 
،سرویس اطالعات پرواز فرودگاه بیرجند

تا ساعت 2098004800000001343/000/00015:00
98/12/11

98/12/12

نظافت اماکن وترمینا لها و نگهداری 
فضای سبز

تا ساعت 2098004800000002389/000/00015:00
98/12/11

98/12/12

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد 
و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیش��نهادات خارج از س��امانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د والزم است پاکت 
)الف( عالوه بر بارگذاری در س��امانه س��تاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراس��ان جنوبی – بیرجند – فرودگاه بین المللی 

شهید کاوه بیرجند در موعد مقرر تحویل دبیرخانه گردد.                                                               شماره شناسه 770386
 محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

/ع
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52
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برگ سبز و کلیه اسناد خودرو سواری میتسوبیشی 
رن��گ   1993 م��دل  سوپرس��الن   گاالن��ت  تی��پ 
قرمزمعمولی  شماره موتور 007580 و شماره شاسی 
002264 به ش��ماره انتظامی 567 ص 47 ایران 74 
به مالکیت حس��ین ص��ادق زاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز وس��ند کمپانی خودرو سواری پراید مدل 
وش��ماره  انتظام��ی79-214ط42  ب��ه ش��ماره   1389
 S 1412289672836 موتور3784015 وش��ماره شاس��ی
مفق��ود گردیده وازدرجه اعتبار س��اقط می باش��د.

)قزوین(

,ع
98
14
51
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م��دل  ت��الش  موتورس��یکلت   س��بز  برگ��ه 
موت��ور  ش��ماره  ب��ه  قرم��ز  رن��گ  ب��ه   1393
تن��ه  ش��ماره  ب��ه   0124NE1134327
NE1125A9324669  به نام محمد قاس��می 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

,ع
98
14
54
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی، س��ند محضری خ��ودروی پراید مدل 
1387 رنگ نوک مدادی متالیک به ش��ماره انتظامی 
941ج78 ایران 42 شماره موتور 2371214 و شماره 
ب��ه مالکی��ت علیرض��ا   S1412287741503 شاس��ی 
صالح آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  ,ع
98
14
51
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 150   CCهمت��از س��یکلت  موت��ور  س��بز  ب��رگ 
وش��ماره   46214.524 پ��الک   1392 م��دل 
252444NBF*2M-FMI وش��ماره تن��ه  موت��ور 
گردی��ده  مفق��ود   MBF***150E9218851

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(

,ع
98
14
51
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کلی��ه م��دارک خودرو س��واری پرای��د ۱۳۱SE مدل 
۱۳۸۹ به ش��ماره انتظامی ۶۲ ص ۸۳۸ ایران ۵۲ 
و ش��ماره موتور  M1316239933  و ش��ماره شاس��ی  
ن��ژاد  زارع  بیگ��م  بن��ام    Nas411100k3502749

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 

,ع
98
14
52
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی و سند محضری خودروی پژو آردی مدل 
1380 رنگ سفید صدفی به شماره انتظامی 116د24 
ایران 74 ش��ماره موت��ور 22328019358 و ش��ماره 
شاس��ی 80727245 به مالکیت سجاد اسماعیل زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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قو

مف
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گه
آ
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سند کمپانی، برگ سبز و بنچاقه خودرو سواری پراید 
GTXi  مدل 1383 رنگ مشکی روغنی  شماره موتور 
 S1412283249838 شاس��ی  ش��ماره  و   00696967
به ش��ماره انتظامی 896 ج 66 ای��ران 93 به مالکیت 
مریم اسفندیاری بیات مستعلی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خ��وردو پرای��د س��فید۱۳۲مدل۸۹ به 
ش��ماره پالک  ای��ران۷۴-۷۳۶ ق ۶۴ ب��ه نام حمید 
 S۱۴۲۲۲۸۹۱۷۶۵۸۶شاس��ی ش��ماره  معاونی��ان  
ش��ماره موت��ور۳۵۷۷۰۹۰ ش��ماره شناس��ه خوردو

درج��ه  از  و  گردی��ده  مفق��ود   s1422289176586
اعتبار ساقط می باشد. ,ع

98
14
55
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

   دهیاری روس��تای دوس��ت آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مش��هد در نظر دارد بخشی از زمین های در تملک 
خود را از طریق مزایده عمومی و به شرح جدول زیر واگذار نماید :

مساحت کاربریآدرسردیف
عرصه

سپرده شرکت در قیمت پایه مساحت اعیان
مزایده

مشهد ، بلوار توس ، روستای دوست 1
آباد ، حد فاصل دوست آباد 20 و 22

601204,500,000,000225,000,000منزل مسکونی

مشهد ، بلوار توس ، روستای دوست 2
آباد ، واقع در کوچه شهید همت

4,800,000,000240,000,000ندارد600زمین مسکونی

مشهد ، بلوار توس ، روستای دوست 3
آباد ، حاشیه خیابان بهارستان 8

2,100,000,000105,000,000ندارد300زمین مسکونی

مشهد ، بلوار توس ، روستای دوست 4
آباد ، حاشیه خیابان بهارستان 6

3,150,000,000157,500,000ندارد450زمین مسکونی

مشهد ، بلوار توس ، روستای دوست 5
آباد ، واقع در دوست آباد 20

900,000,00045,000,000ندارد60زمین مسکونی

مشهد ، بلوار توس ، دوست آباد 21 ، 6
انتهای کوچه شهید همت 15

1,960,205,00098,100,000ندارد301,57زمین مسکونی

متقاضی��ان می توانند جهت خرید اس��ناد تا تاریخ 1398/11/30 به آدرس مش��هد ، بلوار توس ، بین توس 
131 و 133 ، دهی��اری دوس��ت آب��اد مراجع��ه  نمایند . جهت خرید اس��ناد می بایس��ت فی��ش واریز وجه به                             
مبلغ 1,000,000 ریال به حس��اب جاری شماره 0107689429001 نزد بانک ملی بنام دهیاری دوست آباد ارائه 

گردد . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .  
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98
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آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم



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

روزنامـه صبـح ایـران

 انقالب اسالمی چه نسبتی با حکمت متعالیه دارد؟    اندیشه: اصغر طاهرزاده، استاد فلسفه و عرفان اسالمی در نشست »حکمت متعالیه و انقالب اسالمی و دنیای پیچیده امروز« گفت: امام خمینی)ره( 
معتقد بود ما اگر بخواهیم حیات دینی از جنس پیامبران داشته باشیم، به انقالبی با قرائت فلسفه صدرایی نیاز داریم، چرا که هر انقالبی در تاریخ تمدن ها به شرطی می تواند باقی بماند و تمدن ساز باشد که یک 

قرائت فلسفی از جهان داشته باشد. باالتر از حکمت متعالیه، تفسیری برای بودن در این جهان و تاریخ نداریم و تنها با حکمت متعالیه می توانیم با عالم رابطه وجودی برقرار و پیچیدگی های آن را بفهمیم. 

 انقالب اسالمی گفتمان علوم انسانی اجتماعی را 
برای کشور به ارمغان آورد

شبستان: محمد نعمتی، عضو هیئت 
علمی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد 
دانشــگاه امام صادق)ع( در گفت وگو با 
خبرگزاری شبستان درخصوص ماهیت 
علوم اجتماعی گفــت: نکته ای که باید 
بیشــتر به آن بپردازیــم، ماهیت علوم 
اجتماعِی حکومتی است، به این معنا که 
زندگی و حیات اجتماعی مستلزم آن است که طبقات و نیازهای افراد جامعه مورد 
توجه قرار گیرد. مقصود از این ماهیِت حکومتی این اســت که زندگی اجتماعی 
همواره جریان دارد و انسان ها برای رفع انواع نیازهای خود فعالیت و تقسیم کار 
دارند، گروهی کشــاورز، عده ای صنعتگر و برخی معلم هستند. در واقع هر کدام 

نیازهای یکدیگر را برطرف می کنند.
وی در ادامــه افزود: در این میــان علوم اجتماعی به نحوه تعامل و قاعده گذاری 
تعامل انسان می پردازد، در نتیجه هر جامعه ای قواعد خود را برای تعامل انسان ها 
با یکدیگر دارد، اینکه چطور تولید کنند، مالیات بدهد، مسائل پولی و ارزی چگونه 
باشد، مســائل قیمت گذاری کاال و خدمات در چه قالبی باشد. در واقع می توان 
گفت علوم اجتماعی قاعده خاصی ایجاد می کند. مثالً مسئله مالیات بر شرکت که 
در شرایطی وجود دارد و در برخی شرایط وجود ندارد. اینکه چه مالیاتی پرداخت 
شود نیز از سوی علوم اجتماعی مشخص می شود. اساساً عالم اجتماعی تعیین 

می کند که این قالب ها باید چطور باشند.
نعمتی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی به علوم اجتماعی خاص نیاز داریم، 
عنوان کرد: وقتی حاکمان یک نوع ارزش های خاصی را از عالمان اجتماعی طلب 
کنند. زمانی که یک نظام، لیبرالی باشد هرگز علوم اجتماعی کمونیستی در آن 
طلب نمی شــود، همچنین زمانی که نظام کمونیستی قدرت را به دست بگیرد 

هرگز تقاضای قواعد لیبرالی در آن نمی شود. 
بنابراین، حکومت ها نقش مهمی در تدوین و توســعه علوم اجتماعی مختص به 
خودشان را دارند. اگر اکنون علوم اجتماعی خاص در جامعه نداریم، چون حکومت 
اسالمی به معنای واقعی نداشتیم که تقاضای اقتصاد اسالمی، سیاست اسالمی 
و... شود. با وقوع انقالب اسالمی، بستر تولید، تکثیر و ترویج گفتمان علوم انسانی 
اجتماعی به وجود آمد. اگر انقالب به وقوع نپیوسته بود هیچ ضرورتی نسبت به 

شکل گیری این موارد احساس نمی شد.
این اســتاد دانشــگاه در ادامه خاطرنشان کرد: اساســاً وقتی نظام سیاسی 
اسالمی نیســت، ضرورتی ندارد که نظام مالیاتی اش اسالمی باشد، بنابراین 
نخستین گام برای تولید علوم انسانی اسالمی شکل گیری یک نظام اسالمی 
اســت، در جریان انقالب اســالمی چنین اتفاقی افتاد و امکان پرداختن به 
مباحث اسالمی ایجاد شــد. بدون انقالب اسالمی نمی توان صحبت از علوم 
انسانی اسالمی کرد؛ چراکه همواره میان عرضه و تقاضا باید تطابق به وجود 

بیاید.
نعمتی افزود: درابتدا هدف این بود که نظام های اجتماعی خود را بر اســاس 
آموزه های اســالمی شــکل دهیم، بنابراین با وقوع انقالب اســالمی زمینه 
شــکل گیری دولت اســالمی فراهم شد. بدون دولت اســالمی، آرمان های 
انقالب بی معناســت. با وقوع انقالب دولت شکل گرفت و سبب شد بسیاری 
از مســائلی که تا دیروز اصاًل مطرح نبودند اما خواسته جامعه علمی بودند، 
مطرح شــوند. با وجود این، اما همچنان در بدنه علمی کشــور با مشکالتی 
مواجهیم و این مهم از آنجا ناشــی می شود که کمتر به تحقیقات ساختاری 

پرداخته ایم.
وی خاطرنشان کرد: علوم اجتماعی که به آن اشاره داشتم مسئله محور است 
و در پاســخ به نیازها و رفع آن ها شکل می گیرد. این علوم قواعد و نظام های 
اجتماعی را شــکل می دهد آن هم تا درجه ای که ما با همه مســائل درگیر 
شــویم و به مبانی اســالمی توجه کنیم. بنابراین، هر چه این علوم گسترش 
یابند در واقع به بســیاری از منویاتی که در بیانیه گام دوم مطرح شده است، 

دست خواهیم یافت.

 اندیشه  نشســت علمی »شهد شهادت و شهر 
ســعادت؛ درنگی در وجه تمدنی شــهادت حاج 
قاسم سلیمانی« با ارائه حجت االسالم والمسلمین 
دکتر محســن الویری، عضو هیئت علمی دانشگاه 
باقرالعلوم)ع( برگزار شد. دانشیار دانشگاه باقرالعلوم 
این رویداد مهم را از منظر های مختلفی قابل بررسی 
دانســت و گفت: حال و هوای مردم ایران و فضایی 
که در کشــور پس از شهادت ایشان شکل گرفت، 
دقیقاً همچون دوران پیروزی انقالب اسالمی و ورود 
امام خمینی به کشورمان بود. این حادثه عظیم را 
می توان از منظر الهیاتی، فرهنگ شیعی، پیوند حادثه 
با فرهنگ عاشورا و شهادت و نوع عزاداری های مردم 
به ویژه مداحی های حماســی و... بررسی کرد. الزم 
بود طالب و دانشجویان خیلی بیشتر از این به رصد 
تحوالت ناشی از این واقعه بپردازند. فوج جمعیتی 
که یک از بزرگ ترین تشــییع های تاریخ بشــر را 
رقم زدند، می طلبید دانشــجویان جامعه شناسی، 
روان شناســی و مردم شناســی در صحنه حضور 
می داشــتند و اطالعات را ثبت می کردند؛ چرا که 
چنین حوادثی به آســانی تکرارپذیر نیست. مدیر 
گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم)ع( پس از برشمردن 
منظرهای مختلف پرداختن به حماسه شهادت حاج 
قاسم سلیمانی، وجه تمدنی این رویداد را با توضیح 
درباره مفهوم و ضرورت وجه تمدنی مورد تأکید قرار 
داد و اشــاره کرد: بشر همواره در طول حیات خود 
به مسئله آرمانشهر که همان شهر سعادت او است، 

توجه داشته است.
 

  نمی توان بی ریشه بود و انتظار اثرگذاری داشت 
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم درباره نقش خودساختگی 
شهید در تأثیر تمدنی گفت: همان طور که شهید 
ســلیمانی در تعبیری زیبا و دقیق فرمود: پیش از 
شهید شدن باید شهید بود؛ پس من به اندازه ای که 
بتوانم ملک وجودی خودم را اداره کنم، می توانم بر 
دیگران اثر گذار باشم؛ به اندازه ای که ریشه بدوانم، 
می توانم شاخ و برگ دهم و سایه سار دیگران باشم؛ 
نمی توان بی ریشــه بود و انتظار اثرگذاری داشت. 
اینکه شــخصیت بزرگی همچون امام خمینی)ره( 
این قدر دایره نفوذ ســخن دارد بدان ســبب است 
که درون خود به همان اندازه شاخ و برگ بیرونی، 
خودســازی کرده اســت. شــهدا هم همین طور 

هســتند. هیچ فرد و خاندانی با اهل بیت)ع( قابل 
مقایسه نیستند اما همان گونه که تأثیر شهادت امام 
حسین)ع( جهانی و تمدنی بوده و هست، برخی به 
درجه ای  می رسند و این شایستگی را می یابند تا در 

این مسیر قدم بردارند. 
حجت االسالم والمســلمین دکتر الویری پس از 

برشمردن وجوه و کارکردهای اجتماعی شهادت، با 
تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت در اسالم و مکتب 
اهل بیت)ع( بسیار عمیق تر و متعالی تر از دیگر ادیان 
و آیین هاســت، افزود: اگر نقطه آغاز خیزش جدید 
تمدن اسالمی را از زمان سید جمال الدین اسدآبادی 
یا پیش از آن بدانیم، همواره با خون شــهید بوده 

که توانسته تمدن اسالمی را به 
اینجا برساند. شهادت است که 
به پیکره تمدن نوین اســالمی 
روحیــه داده و همچنــان که 
رشــد آن تا این لحظه رهین 
بوده،  مسلمانان  مجاهدت های 
ادامه بالندگــی آن نیز در گرو 
خونی اســت که شهدا تقدیم 

خواهند کرد. 
مدیــر گــروه تاریــخ و تمدن 
دانشــگاه باقرالعلــوم، دایــره 
اثرگذاری شــهید را در پیوند 
مستقیم با میزان کمال یافتگی 
او دانســته و افزود: شهید حاج 
قاسم سلیمانی به دلیل گذشتن 
از دنیــا و عقبی و گام نهادن به 
وادی لقــاءاهلل، دایره اثرگذاری 
اجتماعِی شــهِد شهادت خود 

را در ســطح امت اسالمی و به تبع آن تمدن نوین 
اســالمی )که همان شهر سعادت مسلمانان است( 
گســترش داد. همان گونه که مجاهدت های او در 
عرصه دفاع مقدس موجبات حفظ آرمان های اهل 
بیت)ع( و پیروزی لشــکر اســالم را تضمین کرد، 
اکنون با شهادت خود در گستره جهان اسالم و امت 

اسالمی، ادامه مسیر تمدنی را تضمین می کند. 

 نمونه هایی از آثار تمدنی شهادت حاج قاسم
ایشان در ادامه به نمونه هایی از آثار تمدنی شهادت 

حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد:
الف(نخستین و مهم ترین اثر تمدنی شهادت حاج 
قاسم سلیمانی، آشکار شدن دست پنهان خداست. 
شــما نمی توانید برنامه ریزی کنید تا یک بار دیگر 
چنین حماســه ای از حضور مردم اتفاق بیفتد. این 
سنت الهی است. خون این شهید واالمقام به دلیل 
اخالص باالیی که داشت سبب می شود سنت های 
الهی آشــکار شود. سنت ها و امداد های الهی رابطه 
مســتقیمی با کمال وجودی و اخالص این شهید 
دارد. این مهم ترین اثر تمدنی شــهادت حاج قاسم 
ســلیمانی است که نشان داد، تمدن نوین اسالمی 
با سنت های الهی در پیوند است و به اندازه خلوص 
ما سنت های الهی امکان بروز دارند. بنابراین ما در 

مسیر تمدن اسالمی به امداد الهی 
نیازمندیم و نمی توانیم فقط متکی 
به خود باشــیم. آنجایی که خود را 
متصل بــه قدرت الیزال الهی کنیم 
احساس شکســت نخواهیم کرد و 
احساس غرور در برابر ظالم و ستمگر 

در ما جلوه گر خواهد بود. 
ب( تقویت انســجام در برابر دشمن 
مشــترک، یکی دیگر از آثار تمدنی 
شهادت حاج قاسم بود. امت اسالمی 
در برابر دشــمن مشــترک خود به 
انسجام بیشتری رسید. البته بعضی 
کشورها همچون حاکمان َکج فهم 
ســعودی و امارات، تأثیــری از این 

انسجام نگرفتند.
ج( مسئله نماد مقاومت نیز کارکرد 
تمدنی دارد و در گســتره ای وسیع 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد. خون 
شهید، چهره شهید و یا نمادی که سید حسن نصراهلل 
برای سربازان آمریکایی به کار برد )که اگر عمودی 
بیایید، افقی باز می گردید( انعکاس وسیعی در جهان 
داشت. نماد، زبان مشترک است و زبان مشترک به 
عنوان یکی از ارکان اصلی تمدن محسوب می شود. 
د( نکته مهم دیگر این اســت که شهید حاج قاسم 
سلیمانی به الگویی برای مبارزه با دشمن تبدیل شد. 
بسیاری از مردم روحیه گرفتند که می توان ایستاد و 
کار کرد. می توان به درجه ای رسید که رئیس جمهوِر 
نفهِم آمریکا، مستقیم بنشیند و برای شهادت یک 
نفر برنامه ریزی کند. خود شهید هم قبالً به ترامپ 
خطاب کرده بود که »آقای ترامپ قمارباز! من حریف 
شما هستم«. این حس که من به عنوان یک سرباز 
می توانــم در مقابل رئیس جمهور آمریکا به تنهایی 
بایســتم، بسیار ارزشمند اســت. در آن زمان وقتی 
ســردار سلیمانی چنین ســخنی خطاب به ترامپ 
گفت، یکی از کاربران عربی در یکی از شــبکه های 
اجتماعی نوشــت: اگر تمام دولت هــا، فرماندهان 
نظامی، حاکمان و رؤســای جمهور کل کشورهای 
عربــی را جمع کنید، نمی توانید به اندازه نصف یک 
سرباز ایرانی این گونه با رئیس جمهور آمریکا سخن 
بگویید. تمامتان با هم جمع شوید، به اندازه نصف یک 
سرباز ایرانی جرئت حرف زدن علیه آمریکا را ندارید. 

حجت االسالم والمسلمین الویری در نشست علمی »شهد شهادت و شهر سعادت؛ درنگی در وجه تمدنی شهادت حاج قاسم سلیمانی«:

انسان تمدن اسالمی به اندازه خلوص خود تأثیرگذار است

حاشیه

سخن از تمدن نوین اسالمی، اعترافی جهانی است
حجت االســالم والمســلمین الویری با اشاره 
به واقعیت داشــتن تمدن نوین اسالمی افزود: 
ســخن از تمدن نوین اســالمی، ســخن از 
حرف های زیبا و آرزوها نیســت؛ زیرا تنها ما 
نیســتیم که چنین ادعایی داریم. هانتیگتون، 
بزرگ ترین نظریه پرداز روابط بین الملل آمریکا 
در کتاب خود آورده اســت کــه تمدن غرب، 
دو رقیب مهم دارد؛ تمدن اســالم و چین. اگر 
کتاب هایی که درباره جهان اسالم در قرن 20 
و 21 نوشته شــده را رصد کنیم، اگر مراکزی 
که وضعیت ماهانه و ســاالنه جهان اســالم را 
رصد می کنند، ببینیم، درمی یابیم ســخن از 
تمدن نوین اســالمی، حرف مِن طلبه نیست 

بلکه اعترافی است که در سطح جهان صورت 
گرفته است. دانشیار دانشگاه باقرالعلوم، تمدن 
نوین اســالمی را محدود به ایران ندانســته و 
گفت: وقتی می گوییم تمدن نوین اســالمی، 
منظور ایران نیست، بلکه از جهان اسالم سخن 
می گوییم. هر انسان منصفی که وضعیت کلی 
جهان اســالم را در 100 ســال اخیر بررسی 
کند، درخواهد یافت که جهان اســالم با همه 
مشکالتش، روندی صعودی داشته و وضعیتش 
نسبت به گذشته بهتر شده است. جهان اسالم 
بیدار شده و این، دست اندرکاران و سردمداران 
تمدن غرب را به وحشــت و دهشت انداخته 

است.

شهید سلیمانی به 
دلیل گذشتن از 
دنیا و عقبی  دایره 
اثرگذاری اجتماعِی 
شهِد شهادت خود 
را در سطح تمدن 
نوین اسالمی 
گسترش داد

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  پنجشنبه 24 بهمن  1398 18 جمادی الثانی 1441 13 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9184
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      صفحه 4

برگ س��بز خودروی س��مند مدل 1389 رنگ س��فید 
به ش��ماره انتظامی 729ه�59 ایران 12 شماره موتور 
NAAC91CCX� شاس��ی  ش��ماره  و   124891513077

AF833832 به مالکیت منصوره کمالی میرزا جعفری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دانش��نامه مقطع کارشناسی ارش��د آقای علی اکبر 
دادور ب��ه ش ش 28 ص��ادره از اس��فراین  61/1/1  
فرزن��د  احم��د  فارغ  التحصی��ل 30/ 89/06 مفقود 
گردیده وفاقداعتبارمی باش��دلطفا یابنده آن را به 
آدرس مشهد دانشگاه فردوسی مدیریت آموزشی 
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ابوالفضل حسن 
باغبان فرزند مهدی به ش��ماره شناسنامه211 
صادره از قزوین درمقطع کارشناس��ی رش��ته 
عمران صادره ازواحد دانش��گاهی بوش��هر به 
ش��ماره 80146083118 مفقود گردیده وفاقد 
اعتب��ار می باش��د از یابن��ده تقاضا می ش��ود 
این مدرک را به دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
بوشهربه نشانی بوش��هر- خیابان باغ الزهرا- 

روبروی آتشنشانی ارسال نمایند.
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برگ سبز خودرو سواری هیوندای تیپ سوناتا 2400 
YF مدل 2013 به شماره  پالک  12 ایران 461 ب 32 
و ش��ماره موتور G4KECA166829 و شماره شاسی 
KMHEC41C07DA47507607 ب��ه نام ه��ادی مدالیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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مدرک ف��ارغ التحصیلی اینجانب س��یده زهرا 
احم��دی درو فرزن��د س��ید م��وال ب��ه ش��ماره 
شناس��نامه 1630222291ص��ادره ازخلخال در 
مقطع کارشناس��ی رشته مهندس��ی پزشکی- 
ازواح��د  ص��ادره  یوالکتری��ک  ب��ی  گرای��ش 
دانش��گاهی آزاد قزوین باش��ماره 3266817 
مفقود گردیده اس��ت وفاقد اعتبار می باشد. 
ازیابن��ده تقاض��ا می ش��وداصل م��درک را به 
دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د آزاد قزوی��ن 

نشانی ابتدای جاده بارجین ارسال نمایند.

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س��بزو س��ند کمپانی خ��ودروی پ��ژو روآ مدل 
انتظام��ی  ب��ه ش��ماره  م��دادی  ن��وک  رن��گ   1385
265ص48 ایران 74 ش��ماره موتور 116850723534 
و شماره شاسی 1640714807 به مالکیت پریسا زشکی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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گه
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آگهی تغییرات شرکت توسعه ابزار دقیق کاسپین )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 13541 و شناسه ملی 14004836189    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,10,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای س��عید مهرگان کد ملی 5909943014 با 
دریافت مبلغ پانصد هزار ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ سیصد هزار ریال و خانم زهرا ذوالفقاری کد ملی 4324498040 
با دریافت مبلغ یکصد ریال از صندوق ش��رکت س��هم الش��رکه خود را به مبلغ یکصد هزار ریال کاهش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
یک میلیون و ششصد هزار ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. سهم الشرکه 
ش��رکا به ش��رح ذیل می باش��د: آقای سعید مهرگان دارای مبلغ سیصد هزار ریال سهم الش��رکه، خانم زهرا ذوالفقاری دارای مبلغ یکصد هزار 

ریال سهم الشرکه، آقای محمد اسماعیل جنگجوپیربازاری و خانم فاطمه بابائی رودباری هریک دارای مبلغ سیصد هزار ریال سهم الشرکه.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )769170(

9ع
81
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 آگهی تغییرات شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36527 و شناسه ملی 10380520580    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمد رضا رئیسی به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی 
از ش��رکت توس��عه بین المللی صنعت گردشگری پدیده ش��اندیز آقای مسعود بزرگی به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از شرکت 
پدیده پارس��یان توس آقای س��عید ورودی طرقبه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی ازموسسه ورزشی پدیده طالیی خراسان آقای مهدی 
خجس��ته رحیمی به س��مت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسس��ه پشتیبانی سهام پدیده ش��اندیز و آقای عبدالحمید داودی به سمت عضو هیئت 
مدیره به نمایندگی از شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش برای مدت یک سال انتخاب شدند و  کلیه اوراق و اسناد تعهد آورشرکت با امضای ثابت 
مدی��ر عام��ل بهم��راه یکی ازاعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر ش��رکت و مکاتبات عادی با امضای 

مدیر عامل شرکت معتبر میباشد. - اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769430(
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدی گازهای طبی وصنعتی طوس سبزوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29076 و شناسه ملی 
    10380443357

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,11,16 وبنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398,11,7در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و برابر گواهی شماره 397مورخ 
1398,11,15بان��ک ملی ایران ش��عبه قزوین مبل��غ 11300000000 ریال به عنوان افزایش س��رمایه واریز در نتیجه هیئت 
مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته لذا ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 

20000000000 ریال منقسم به 100 سهم 200000000 ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769454( 9ع

81
44
95

اگهی ختم تصفیه شرکت منحله در حال 
تصفیه مهرزاد بسپار شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 28334 و شناسه ملی 
10380437132

1 - به درخواس��ت مدی��ر تصفیه مورخ 
 225 م��اده  اس��تناد  وب��ه   1398,10,18
قانون تجارت وبا عنای��ت به اگهی های 
منتشره در روزنامه رسمی ومحلی ختم 

تصفیه شرکت فوق اعالم گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )769275(
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 آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی تکین 
سازه راه شرق شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 35509 و شناسه ملی 10380509517

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,02,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
محل ش��رکت از واحد ثبتی مشهد به واحد ثبتی 
مش��هد ب��ه آدرس شهرمش��هد بل��وار پیروزی 
حدفاصل الدن و صیاد ش��یرازی پالک 68 طبقه 
همک��ف کد پس��تی 9179984466 تغییر یافت و 
ماده مربوطه به ش��رح فوق اصالح گردید. - نام 
ش��رکت به : نگین سازه راه شرق تغییر یافت و 

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

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )769444(
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آگهی تغییرات شرکت سورنا الکتریک توس 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
50686 و شناسه ملی 10380671309

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,09,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
مش��هد، محل��ه راهنمایی ، خیاب��ان راهنمایی17 
راهنمای��ی  خیاب��ان   ، باقرپ��ور[  ]ش��هیدمحمد 
]احمدآب��اد21[ ، پ��الک 0 ، ب��رج تج��اری اداری 
س��لمان ، طبقه س��وم ، واحد 10 " به کد پس��تی 
9183859366 تغیی��ر یافت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)769563(
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ارائه خدمات پرستاری واحدهای 

تابعه خ��ود را از طریق انجام مناقص��ه عمومی به بخش 
غی��ر دولت��ی واگ��ذار نمای��د . کلی��ه مراح��ل برگزاری 
مناقصه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000283، 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 ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 9.830.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری معاونت درمان دانشگاه به نشانی : مشهد- 
روبه روی ش��هید فکوری 94 ش��هرک دانش و س��المت 

-طبقه اول تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/21

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/12

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارداجرای دیوار دوجداره و تک جداره 
با بلوک لیکا جهت پروژه بیمارستان 64 

تختخواب��ی گلبهار را از طریق انج��ام مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000282، 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 ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 1.100.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
مدیریت مالی مناقصه گذار به نش��انی : مشهد - بلوار 
شهید فکوری - روبه روی فکوری 94 - شهرک دانش و 
سالمت - ساختمان مرکزی - طبقه دوم -مدیریت امور 

مالی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/21

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/27

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/7
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/10

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ارائ��ه خدم��ات کمک پرس��تاری 

واحدهای تابعه خود را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000284، 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:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
1.550.000.000ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در 
مهلت مقرر به حس��ابداری معاونت درمان دانش��گاه به 
نش��انی : مش��هد- روبه روی ش��هید فکوری 94 شهرک 

دانش و سالمت -طبقه اول تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/21

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/12

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد ی��ک دس��تگاه UPS را جهت 

بیمارس��تان اکب��ر  از طریق انج��ام مناقص��ه عمومی از 
بخش غیر دولتی خریداری نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000286، 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 300.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی م��ی باش��د ک��ه در مهلت مق��رر به 
حسابداری بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد- بلوار 

شهید کاوه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/23

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/1

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/11
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/12

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انج��ام ام��ور خدم��ات نگهبان��ی 

بیمارستان طالقانی را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000285، 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:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 700.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

بزرگراه آسیایی -سه راه فردوسی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/23

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/1

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/12
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/14

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد



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

روزنامـه صبـح ایـران

 وضعیت شیعه، امیدآفرین و آینده ساز است  حوزه: آیت اهلل اعرافی در جلسه شورای سیاست گذاری ائمه جمعه هند گفت: در پرتو انقالب اسالمی، دین حیات مجددی در جهان پیدا کرد و اسالم نیز رونق 
جدیدی یافت و مکتب اهل بیت )ع( هم نشاط و حیات و گسترش و رونق مشهودی پیدا کرد. شیعه در جهان اسالم از نقش برجسته فکری و معرفتی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی برخوردار است و شبکه پیروان 

اهل بیت )ع( شبکه ای قدرتمند و مؤثر و تعیین کننده است و از این رو وضعیت شیعه، وضعیتی امیدآفرین و آینده ساز است.

اکثریت مردم دین را رها نمی کنند
اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در جلسه 
درس تفسیر خود در مسجد اعظم قم 
با اشــاره به چهل و یکمین سال نظام 
اســالمی و پیروزی انقالب اسالمی به 
برکت خون شهدا، بیان داشت: یک وقت 
است که کسیـ  خدای ناکردهـ  مشکل 
جّدی با نظام الهی دارد، این دسته افراد 

خیلی کم اند؛ اما اکثریت مردم وقتی ببینند کسی عالم دینی است و عامل به دین 
است، دین را رها نمی کنند؛ نه تنها دین ستیز نیستند، دین گریز هم نیستند. وی 
همچنین با اشــاره به کالمی از حضرت امیر )ع( در مذمت کاخ نشینی، گفت: 
حضرت در یک بیان نورانی فرمودند: »أََل ُحرٌّ یَدُع َهِذهِ اللَُّماَظه«؛ حواستان جمع 
باشد شما رفتید در این کاخ ها نشستید، روی زمین ها نشستید، آنچه به نام پهلوی 
بود اآلن در دست شماست، مواظب باشید! »أََل ُحرٌّ یَدُع َهِذهِ اللَُّماَظه« این حکم 

رادمردی و آزادگی است.
آیت اهلل جوادی آملی ادامه داد: حضرت فرمودند چرا مردان آزاده پیدا نمی شوند 
که از »لماظه« صرف نظر کنند؛ »لماظه« مانده لی دندان است، کسی که غذایی 
را خــورده، اگر چیزی در لی دندانش بماند این را می گویند »لماظه«؛ فرمودند 
پهلوی ها و امثال پهلوی ها تا آنجا که ممکن بود از این باغ و راغ ایران اســتفاده 
کردند؛ آنچه لی دندان این ها مانده بود را درآوردید، آزادمردانی می خواهم که از 
این لماظه بگذرند؛ این ها دست دوم است، دست اول که نیست؛ همه این کاخ ها، 
همه این نیاوران ها، همه این ها، دست دوم است، این ها لماظه پهلوی است؛ مبادا 
خودتان را به این ها آلوده کنید، اگر ما واقعاً هیچ وقت طمعی در مالی نمی کردیم، 

اکنون مشکلی نداشتیم. 
وی خاطرنشــان کرد: خود حضرت در جایی دیگر فرمودند: بعضی ها کار خالف 
نمی کنند برای اینکه جهنم نروند یا برای اینکه بهشت بروند معصیت نمی کنند، 
اما بعضی آزاد از بهشت و جهنم اند، آن ها الهی اند و »قربه إلی اهلل« و »لقاء اهلل« 

کار می کنند.
آیت اهلل جوادی آملی با اشاره به فداکاری ها و ایثارهای صورت گرفته برای برپا ماندن 
نظام اسالمی تصریح داشت: این شهدای ما کم مقامی ندارند! بارها به عرض شما 
رسید که این شهدای گمنام این طور نبود که مثالً بی نشان رفته باشند، نه! این ها 
همه  پالک داشتند، اما خیلی ها در شب های عملیات این پالک ها را کنار گذاشتند 
تا گمنام باشند! در نتیجه، جهّنم نرفتن و بهشت رفتن خیلی مهم نیست؛ آزادمرد 
بودن خیلی مهم است. وی ایام پیروزی انقالب اسالمی را از برکات الهی دانست و 
بیان داشت: غرض این است که این ایام، واقع ایام اهلل است، واقع برکات الهی است، 
واقع عنایت الهی اســت. در آیات سوره مبارکه غاشیه فرمود مؤمنین با عملشان 
بهشت را می سازند؛ پس بهشت با همه جالل و شکوهی که دارد ساخت شماست، 
در نتیجه شــما به دنبال یک کار بالتر بروید؛ انسانی که می تواند بهشت بسازد و 

بهشت محصول کار او است، چرا به بالتر از بهشت فکر نکند؟

کتاب »تبارشناسی اصول فقه« منتشر شد
معالم: جدیدترین اثر حجت السالم محمدحسن ربانی بیرجندی، از استادان 
حوزه علمیه خراسان با عنوان »تبارشناسی اصول فقه« از سوی شرکت چاپ 
و نشــر بین الملل چاپ و منتشر شد. این کتاب در هشت فصل »گزارشی از 
اصول شیعه«، »نقش ادبیات عرب در فرایند استنباط«، »تبارشناسی تعریف 
علم اصول«، »به یاد مرحوم آیت اهلل شــیخ مجتبــی قزوینی )تغییر فتوا(«،  
»روش فقهی اصولی شــیخ انصاری«، »ســید مرتضی علم الهدی )مؤســس 
علم فقه مقارن(« و »عوامل تعدد مرجعیت، حســن و قبح و پیامدهای آن« 
منتشــر و در اختیار عالقه منــدان به مباحث فقهی قرار گرفته اســت. این 
کتاب مجموعه ای اســت که حجت السالم ربانی بیرجندی، بیشتر به صورت 
کنفرانس محتوای آن را ارائه کرده و پس از استخراج منابع به صورت نوشتار 

در آمده است.

 معارف / مریم احمدی شیروان  دنیای 
غــرب از روش امپراتوری رســانه ای خود 
این گونه القا می کند که پرچمدار آزادی بیان 
است؛ اما رفتار دوگانه آن ها خالف این ادعا 
را ثابت می کند. به عنوان نمونه کافی است 
تا یک استاد دانشگاه، یک روزنامه نگار، یک 
رســانه و... درباره خطوط قرمز آن ها فقط 
پرسشــی را مطرح کند؛ برخورد دولت های 
آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانســه با افرادی 
که ابهام ها و پرسش  هایی را ناظر به مسئله 
هولوکاســت مطرح کــرده بودنــد، از یاد 

نبرده ایم.
آزادی بیــان موهــوم غربی فقــط زمانی 
موضوعیت دارد که بخواهند سیاســت های 
خــود را به پیــش ببرند؛ »شــارلی ابدو« 
فرانســوی به بهانه آزادی بیان به رســول 
خدا)ص( توهین می کند، روزنامه دانمارکی 
بــه گونــه ای دیگــر همیــن کار را انجام 
می دهد، »تری جونز« کشــیش آمریکایی 
به قرآن سوزی دعوت می کند، نژادپرستان 
آشکارا به مســلمانان و مقدساتشان حمله 
می کنند و... شــاید اگر مســلمانان حکم 
ارتداد و اعدام سلمان رشدی که 25 بهمن 
1367 از سوی امام خمینی)ره( صادر شد را 
جدی تر می گرفتند، ماجرا به گونه دیگری 
پیــش می رفت. ســی و یکمین ســالگرد 
صدور این حکم تاریخی، بهانه ای شد تا در 
گفت وگو با حجت السالم دکتر عبدالحسین 
خسروپناه به حد و مرز آزادی بیان و توهین 

به مقدسات ادیان بپردازیم.

 آزادی بیان در چارچوب منطق و 
اخالق پذیرفتنی است

حجت السالم خسروپناه در توضیح و بیان 
مرز بین آزادی بیان و توهین به مقدســات 
می گوید: آزادی ســه معنا و مصداق دارد؛ 
آزادی »از« موانــع، آزادی »در« چارچوب 
قوانین و آزادی »برای« اهدافی که مشخص 
شــده اســت. او اضافه می کند: آزادی »از« 
در کنــار آزادی »در« و »بــرای« معنا پیدا 
می کند؛ اگــر آزادی صرفاً به این معنی در 

نظر گرفته شــود که هر که هر طور دلش 
خواســت صحبت کند و چارچوب اخالق و 
منطق را رعایت نکند، سنگ روی سنگ بند 
نشده و نوعی آنارشیسم و جنگ و نزاع اتفاق 
می افتد. در آن صورت هر که به بهانه آزادی 
می تواند به دیگری توهین کرده و اخالق را 
رعایت نکند و ارزش های انســانی را زیر پا 

بگذارد.
عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی یادآور می شــود: ماده 19 
منشور حقوق بشر که از آزادی بیان سخن 
می گوید دو تبصــره دارد؛ در یکی از آن ها 
تأکید می شود که آزادی بیان تا آنجا مشروع 
اســت که با اخالق عمومی جامعه تعارض 
پیدا نکند؛ حتی اگر انســان ها گرایش های 
اومانیسمی و سکولریسمی داشته باشند، 
باز هم قبــول دارند کــه آزادی بیان باید 
در چارچــوب منطق و اخالق باشــد و اگر 
فردی بخواهد به بهانــه آزادی به ارزش ها 
توهین کند دیگر نام آن آزادی نیست. زیر 
سؤال بردن هم در مباحث علمی به راحتی 
می شود صورت بگیرد و در مقابل هم پاسخ 
خود را دریافت کند که البته آن هم باید به 

گونه ای باشد که نقدها و ایرادها را یکه تازانه 
نشر ندهد.

 آزادی ارزشی انسانی است
این اســتاد حوزه و دانشگاه تأکید می کند: 
آزادی ای که از آن صحبت می کنیم، آزادی 
بیان، قلم، مطبوعــات، آزادی های فکری و 
منع تفتیش عقاید و به طور کلی تمام موارد 
را در بر می گیرد. آزادی ارزشی انسانی است؛ 
وقتی می گوییم آزادی، از حقی انسانی حرف 
می زنیم که باید با ســایر ارزش ها و مفاهیم 
اخالقی سازگاری داشته باشد و واضح است 
که اگــر از یک ارزشــی دم بزنیم که قاتل 
ارزش های دیگر باشــد، معلوم است که آن 

ارزش نیست و ضد ارزش است.
وی در زمینه آزادی بیان در فضای مجازی 
هم می گوید: نمی توان به بهانه آزادی بیان به 
هــر فردی توهین کرد و افترا زد؛ اگر فردی 
به بهانــه آزادی بخواهد امر مخفی فردی را 
افشــا کند، در فضای مجازی نشــر دهد یا 
آبــروی او را ببرد، از نظر قوانین بین المللی 
محکوم است و هیچ شخصی حق ندارد به 
بهانه آزادی آبروی فردی را ببرد؛ اما متأسفانه 

در جامعه ما، قوانین رسانه و فضای مجازی 
به طور دقیق مدون نشــده است. آزادی در 

چارچــوب قانون ارزشــمند 
اســت و این قانون اســت که 
حــدود آزادی را در راســتای 
تکامل، رشد و پیشرفت انسان 
تضمین می کند.حجت السالم 
خســروپناه در پایان با اشاره 

به سالروز صدور حکم ارتداد 
سلمان رشــدی نیز عنوان 
می کند: ســلمان رشدی از 
نوعی آزادی اســتفاده کرد 
که قاتل آزادی های دیگران 
و قاتل ارزش های انســانی 
بــود؛ او به بهانه آزادی بیان 
هم بــه پیغمبراکرم)ص( و 
هم به بیش از یک میلیارد 
انسان مسلمان در دنیا که 
به آن حضرت اعتقاد دارند، 

توهین کرد. به همین دلیل امام خمینی)ره( 
برای او حکم سنگین ارتداد را صادر کرد تا 
دیگــران نیز مراقب باشــند و از واژه آزادی 

سوء استفاده نکنند.

گفت وگوی قدس با حجت االسالم دکتر خسروپناه در سالگرد حکم تاریخی امام خمینی e در ارتداد سلمان رشدی

آزادی نباید قاتل دیگر ارزش ها باشد

آزادی در چارچوب 
قانون ارزشمند است 
و این قانون است که 

حدود آزادی را در 
راستای تکامل، رشد 

و پیشرفت انسان 
تضمین می کند

بــــــرش

تکلیف، مبارزه است
مهر: تقابل مکتب لیبرالیسم و کاپیتالیسم 
به سرکردگی آمریکا با مکتب اسالم انقالبی 
- که بســیار متفاوت از اســالم داعشی و 
آمریکایی است - به پرچمداری ایران، یک 
تقابل تاریخی اســت. تقابل جریان حق و 
باطل، یکی از سنت های لیتغیر الهی است 
تا در پس این درگیری بین جریان شرک و 
کفر با جریان ایمان انفکاکی حاصل شــود؛ 
َِّذیَن َکَفُروا ِمْن أَْهــِل الِْکَتاِب  »لَْم یَُکــِن ال
یَن َحتَّی تَأْتَِیُهُم الَْبیَِّنُه؛  َوالُْمْشــِرِکیَن ُمْنَفکِّ
َرًه«؛ بنابراین  َرُسوٌل ِمَن اهلَلِ یَْتُلو ُصُحًفا ُمَطهَّ
درگیری کفر و ایمان، یک درگیری تاریخی 
است که از درگیری هابیل و قابیل آغاز شده 
تا درگیری موسی و فرعون و رسول)ص( با 
کفار و حسین)ع( با یزید و تاکنون که بین 

انقالب اسالمی و آمریکا ادامه دارد.
ایــن درگیری تبــار تاریخی و اســتمرار 
تاریخی دارد و این طور نیست که فقط در 
یک مقطع رخ داده باشد؛ همیشه بوده و 
خواهد بود و هدف هم تحقق نور و خروج 
َِّذیَن آَمُنوا  از ظلمت اســت؛ »اهلَلُ َولِــیُّ ال
َِّذیَن  ُلَمــاِت إِلَی النُّوِر َوال یُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ
اُغوُت یُْخِرُجونَُهْم ِمَن  َکَفُروا أَْولَِیاُؤُهــُم الطَّ
ُلَماِت أُولَِئــکَ أَْصَحاُب النَّاِر  النُّوِر إِلَی الظُّ
ُهْم فِیَها َخالُِدوَن«؛ البته جریان باطل هم 
قــدرت و لشــکر دارد و می تواند در عالم 
تصرف کند و تمدن، علم جامعه و... بسازد 
و جریان حق هم در مقابل به دنبال تحقق 
تمدن الهی، تصرف الهی و... اســت؛ »ُکالًّ 
َِّک َوَما َکاَن  نُِمدُّ َهُؤَلِء َوَهُؤَلِء ِمْن َعَطاِء َرب
َِّک َمْحُظوًرا«؛ بنابراین آنان که باور  َعَطاُء َرب
دارند می شــود مانع این درگیری شد و با 
باطل صلح کرد و زندگی مســالمت آمیز 
داشت و بازی بُرد بُرد داشت؛ این اندیشه 
مخالف ســنت الهی است. جریان شیطان 
دنبال َهدم جریان ایمان اســت و جریان 
ایمان هم به دنبال َهدم جریان شــیطان 
اســت و راهی جز این نیست؛ البته هدم 
کلی در این عالم قبــل از ظهور حضرت 
مهدی )عــج( اتفاق نمی افتد، ولی تکلیف 
مبارزه اســت؛ »َوَقاتُِلوُهــْم َحتَّی َل تَُکوَن 
ِ َفإِِن انَْتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن  یُن هلِلَ فِْتَنٌه َویَُکوَن الدِّ

الِِمیَن«. إِلَّ َعلَی الظَّ
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 حجت االسالم مصطفی جمالی

گفتار

خبر

گفتار

آگهی مزایده
اموال غير منقول و منقول )اسناد رهني(

به موجب پرونده های اجرایی کالسه 9800032 ، 9700184 و 9700185 1 - ششدانگ یک قطعه زمین به 
مس��احت 3710به ش��ماره پالک یکصد و چهار فرعی از پنجاه اصلی واقع در بخش چهار ثبت میاندورود )قریه 
انجیل نس��ام( ذیل ثبت 49440 دفتر 17صفحه 355به نام آقای عباس رضایی کیاپی س��ابقه ثبت داش��ته که 
برابر اسناد رهنی 3345 مورخ 87/12/07 )درقبال مبلغ 5/700/000/000( 5926 مورخ 90/03/10 ) در قبال 
مبلغ 8/764/000/000 ریال ( 7929مورخ 94/12/27 ) در قبال 1/265/000/000 ریال( دفتر اس��ناد رسمی 
174 میاندورود در رهن بانک کش��اورزی س��ورک قرار گرفته محدود به : شماالً به طول های 20 متر و 17/25 
و 17/70 و 12/35 و 10/25 متر و 17/35 متر ، قس��مت آخر غربی اس��ت و 19/20 متر س��یم خارداریست به 
باقیمانده پالک 50 اصلی ، ش��رقاً به طول های 17/50 و 6/70 و 7/15 و 6/17 و 21/65 و 2/50 و 37/25 و 
5/35 متر که جنوبی است درب و دیواری است به کوچه و 14/10 چهار قسمت اول دیواری است سه قسمت 
به طول بدیوار قس��مت آخر دیواری است به باقیمانده پالک اصلی جنوباً اول 16/95 متر دیواری است دوم که 
غربی اس��ت به طول 44/25 متر س��وم الی شش��م به طول 15/05 و 9/75 و 29/70 و 17 متر تماماً به دیوار 
و س��یم خارداری اس��ت به باقیمانده پالک اصلی غرباً به طول 24/15 متر درب ورودی و س��یم خاردار اس��ت.

طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگس��تری به تاریخ 98/07/14 به مبلغ شصت و س��ه میلیارد و یکصد میلیون 
ریال)63/100/000/000 ریال( ارزیابی شد و پالک فوق در میاندورود ابتدای جاده جواد االئمه )جاده فرودگاه( 
روبه روی عبور روستای اللیم بر جاده اصلی واقع شده است. ملک مورد نظر دارای اعیانی های به شرح ذیل می 
باش��د: 1 - کانکس و نگهبانی که در ورودی ملک قرار گرفته اس��ت به مساحت 40/32 متر مربع پیش ساخته 
با پوش��ش نهایی ورق و در ب و پنجره های آلومینیوم 2 - س��اختمان سوله و سورتینگ به مساحت کل 603 
متر مربع به ارتفاع میانی 7/5 متر با دیوارهایی از جنس مصالح بنایی و س��ازه آن با تیر ورق پوش��ش داخلی 
سیمان سفید ، کف سیمان ، پوشش بام ورق گالوانیزه ، پنجره های فلزی ، دو درب ماشین رو بزرگ در ابتدا 
و انتهای آن 3 ساختمان مسکونی به ابعاد 13*11/80 متر در دو طبقه روی پیلوت که مساحت طبقه اول آن 
برابر حدود 150 متر مربع کامل دارای اتاق خواب ، هال و سرویس بهداشتی و آشپزخانه و . . . می باشد و کف 
ساختمان سرامیک ، دیوار های آن اندود دو گچه ، سقف سفید کاذب ، درب های داخلی چوبی ، درب ورودی 
ضد سرقت ، کابینت آشپزخانه و کاشی و سرامیک کامل سرویس و آشپزخانه می باشد . در طبقه دوم آن یک 
س��وئیت 60 متری قرار دارد که دارای مشخصات طبقه اول از نظر مصالح می باشد.4 - ساختمان سردخانه به 
مساحت 156 متر مربع در دوطبقه زیر زمین و همکف که زیر زمین آن به صورت انباری بوده و دارای پوشش 
سیمان سفید بوده و بخشی نیز با پارتیشن بندی به صورت خوابگاه استفاده می گردد. طبقه همکف به صورت 
سردخانه با تجهیزات مربوطه دارای پوشش سیمان سفید و درب ورودی بزرگ و پوشش نهایی ورق گالوانیزه با 
اسکلت فلزی می باشد. 5 - قسمت سرپوشیده فی مابین سوله و سردخانه که با استفاده از سازه های ساختمان 
مس��کونی و س��وله وسردخانه پوشش شده است و دارای پوش��ش نهایی ورق گالوانیزه و خر پاهاهای فلزی می 
باش��د و ابعاد این قس��مت که در کنار س��ردخانه و حد فاصل سردخانه و صوله قرار دارد برابر 348/5 متر مربع 
می باش��د. 6 - س��رویس بهداشتی به ابعاد 1/5 * 4 متر مربع با مصالح بنایی و پوشش نهایی ورق ، دیوار ها تا 
ارتفاع یک متر کاش��ی ، خرپا فلز که در گوش��ه ای از زمین واقع ش��ده است . 7 - سالن انبار به مساحت 180 

متر مربع احداث شده با مصالح بنایی و پوشش نهایی ورق گالوانیزه و 
خرپاس��ازی با نبش��ی دیوارهای داخلی سیمان کاری شده که در پش��ت آن نیز فضایی سرپوشیده به مساحت 

60 متر مربع می باش��د.2 - دس��تگاه ها ، ماشین آالت و تأسیات شامل 1 - یک دستگاه خط کامل سورتینگ 
و شستش��و مرکبات ش��امل مخزن اولیه وان و باالبر - قسمت میز بازبینی - تجهیزات رنگ آوری - خشک کن 
اولیه مش��عل گازی با تجهیزات مربوطه - تجهیزات واکس زنی و خشک کن ثانویه و سایزینگ حجمی داراری 
چهار الین خروجی با تابلو برق و پانل کنترل و دیگ آبگرم خزر دیگ با ظرفیت 150000 کیلوکالری با مشعل 
گازی ایران رادیاتور با پمپ س��یرکوله آب و تجهیزات جانبی مربوطه س��اخت ایران ش��رکت بادله سال ساخت 
1388 مجموعاً به ارزش 2/200/000/000 ریال 2 - دستگاه سم پاش برقی سیار مدل فرقونی با مخزن 200 
لیتری پلی اتیلن والنس و ش��یلنگ با الکترو موتور تکفاز 2/2 کیلو وات و پمپ 3 س��یلندر مجموعاً به ارزش 
 07 GAMA 30/000/000 ریال 3 - باس��کول 60 تنی تمام الکترونیک با شاس��ی فلزی روکار ئ نمایش��گر
و پرینت��ر لیزری HP مجموع��ٌا به ارزش 900/000/000 ریال 4 - راهبان ورودی الکتریکی ورودی باس��کول 
مدل NICE )بازوی آلومینویمی موجود نبود( به ارزش 15/000/000 ریال 5 - کمپرس��ور هوای فش��رده 2 
سیلندر با مخزن 150 لیتری با الکترو موتور HP 2 تکفاز به ارزش 25/000/000 ریال 6 - دو دستگاه کانوایر 
زنجیری دو ردیفه با عرض 21 س��انتیمتر با شاس��ی آهنی با طول 7/5 متر و یک دستگاه کانوایر زنجیرزی دو 
ردیفه با عرض 21 سانتیمتر با شاسی آهنی به طول 9 متر با تجهیزات جانبی مربوطه ) مستهلک ( مجموعا به 
ارزش 4/800/000 ریال 7 - س��ه دس��تگاه یونیت آبگرم با دیگ آبگرم خزر دیگ با مشعل گازی ایران رادیاتور 
با ظرفیت 350000 کیلو کالری با مخزن دوجداره 1500 لیتری و پمپ س��یرکوله و لوله کش��ی و اتصاالت و 
تجهیزات جانبی مربوطه س��ال ساخت 1388 مجموعاً به ارزش 35/000/000 ریال 8 - سه دستگاه فن تهویه 
40 *40 تکف��از مجموعاً به ارزش 4/500/000 ری��ال 9 - تجهیزات تزریق گاز با مخزن گاز دارای 4 خروجی 
و تجهیزات مربوطه با تابلو فلومتر تزریق گاز دارای چهار فلومتر س��اچمه ای با ش��یر کنترل با سه عدد کپسول 
گاز و رگالتور و سیس��تم دمنده گاز با تابلور برق مربوطه مجموعاً به ارزش 45/000/000 ریال 10- دس��تگاه 
رطوبت ساز با ظرفیت 140 لیتر در ساعت با تجهیزات مربوطه مدل 140 سریال 971 ساخت ایران - اصفهان 
با بدنه گالوانیزه مستهلک به ارزش 10/000/000 ریال 11 - کولر گازی اسپلیت اسنوا با ظرفیت 120000 به 
ارزش 25/000/000 ریال 12 - سردخانه دارای پوشش داخلی ساندویچ پانل به ابعاد 8*6 و 7 * 6 ، 11 متر 
دارای یونس��ت س��ردکننده و فریونی با کمپرسور 25 و اپراتور 2 فنه و کندانسور 4 فنه یک درب اتمسفریک به 
ابعاد 1*1 متر و یک درب کشویی ریلی به ابعاد 2/5*2/5 متر با یراق آالت مربوطه و تجهیزات کنترلی و خط 
گاز با تابلو برق و تجهیرات جانبی مربوطه مجموعاً به ارزش 1/600/000/000 ریال 13 - یک دستگاه الکترو 
پمپ کفکش سایز 2 اینچ به ارز 15/000/000 ریال 14 - مجموعه ریل و کانوایر با نوار نقاله به طول 6 متر با 
شاسی آهنی و تجهیزات مربوطه) مستهلک( به ارزش 30/000/000 ریال 15 - یک باب کانکس فلزی دارای 
یک درب لوالیی با روکش ورق رنگی به ابعاد 4*2 ،4*2 متر با تجهیزات مربوطه به ارزش 40/000/000 ریال 
16 - تعداد 95 عدد باکس پالت فلزی به ابعاد 137*110*175 س��انتیمتر مجموعاً به ارزش 47/500/000 
ریال 17 - دس��تگاه جوش س��یار 25 آمپر با انبرک جوش و سیم اتصال س��اخت ایران شرکت کاسپین به ارز 
12/000/000 ریال 18 - تجهیزات ضبط تصاویر شامل 9 عدد دوربین ضبط تصاویر و DVR ضبط تصاویر 16 
کاناله با مانیتور 16 اینچ GMAX مجموعاً به ارزش 60/000/000 ریال 19 - تأسیس��ات گازرسانی با شماره 
اش��تراک 009038378190 با ظرفیت 65 متر مکعب م جموعه لوله کشی های داخلی و اتصاالت مجموعاً به 
ارزش 70/000/000 ریال 20 - تأسیس��ات برق رس��انی با قدرت قراردادی 30 کیلووات با تعرفه کشاورزی با 
ترانس 100 کاوا و فیوز کات اوت و تابلو س��نج و کابل و تابلو اصلی و تابلو توزیع و روش��نایی مجموعاً به ارزش 
800/000/000 ریال. پالک ثبتی فوق به انضمام اعیانات و ماش��ین آالت از س��اعت 9 الي 12 روز چهارشنبه 

1398/12/14 در اداره ثبت اس��ناد و امالک میاندورود واقع در میاندورود خیابان مخابرات روبه روي اداره گاز 
، اداره ثبت اسناد و امالک میاندورد از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ شصت و سه میلیارد و 
یکصد میلیون ریال بابت پالک ثبتی و پنج میلیارد و نهصد و شصت و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت 
مجموع ماش��ین آالت ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده 
داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن 
معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه 
هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد ضمناً 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد و مورد مزایده حسب اعالم کتبی بستانکار در این تاریخ فاقد بیمه می باشد.آ-9814508
م الف: 98/40/12180   تاریخ چاپ: 98/11/24

   عباس فالح زاده
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهی مزایده مال غيرمنقول کالسه 9700329
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9700329 ش��عبه اجرا له: ش��عله احمدی علیه وراث مرحوم هادی ستاریان 
)حلیا و هانیه ستاریان به قیمومت آقای مهدی احمدی و وراث مرحومه خدیجه ظریفیان )شیرین و یسرین و 
مهدی ستاریان و ماه رخ میالنی( ششدانگ پالک یکصد و پنجاه و شش فرعی از بیست و چهار اصلی بخش 7 
قوچان که ذیل صفحه 16 دفتر امالک جلد 99 ذیل شماره 16001 به نام هادی ستاریان ثبت و سند صادر و 

به تقاضای بستانکار در کالسه مذکور تعرفه و توقیف گردیده است.
پ��الک ثبت��ی مذکور به نش��انی: درگز- ش��هرک پورنظری کارگ��ر 11 )خیابان مرداد( پ��الک 10 به حدود و 
مش��خصات ش��ماالً به طول 10 متر محل درب و پی دیواریست به خیابان 14 متری شرقاً به طول 26 متر پی 
به پی پالک 157 فرعی از مورد تفکیک جنوباً به طول 10 متر محل درب وپی دیواریست به خیابان 8 متری 
غرباً به طول 26 متر پی به پی پالک 155 فرعی مجزی ش��ده از مورد تفکیک که برابر نظر کارش��ناس رسمی 
به ش��رح: شش��دانگ به مساحت عرصه 260 مترمربع و بصورت دو معبر و مس��احت اعیانات 155 مترمربع در 
یک واحد مسکونی به صورت همکف و 130 مترمربع به انضمام پارکینگ 25 مترمربع از نوع دیوار آجری باربر 
و س��قف طاق ضربی و با قدمت حدود 15 س��ال ساخت و نما سنگ و کف ساختمان بصورت سرامیک و بتن و 
کابینت بدنه فلز و درها چوبی حدود 6 متر باال و پایین و سیس��تم و سیس��تم حرارتی بخاری و سیستم برودتی 
یک دس��تگاه کولر آبی و یک دس��تگاه کولر آبی و یک دس��تگاه کولر گازی به انضمام امتیازات آب و برق و گاز 
که شش��دانگ آن پالک به مبلغ 3/600/000/000 ریال )س��ه میلیارد و ششصد میلیون ریال( ارزیابی گردید. 
مزایده شش��دانگ پالک مذکور به مبلغ 3/600/000/000 ریال )سه میلیارد و ششصد میلیون ریال( از ساعت 
9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 98/12/19 در شعبه اجرای اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام 
رضا 7 و 9 از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ 3/600/000/000 ریال )س��ه میلیارد و ششصد 

میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. 
الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 

اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9814505

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم قمر اعظمی مش��هدریزه ئی دارای شناسنامه شماره 0731553675 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 4/980392 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صارا 
خرم��ی  به شناس��نامه 22 در تاری��خ 1398/08/14 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  کریم خرمی فرزند گل محمد به ش ملی 0749462965 متولد 1322/07/18 برادر متوفی 

2- قمر اعظمی مشهدریزه ئی به ش ملی 0731553675 متولد 1342/6/2 دختر متوفی 
3- طاهره اعظمی مشهدریزه به ش ملی 0748774718 متولد 1352/1/2 دختر متوفی 

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

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9814504
تاریخ انتشار : 1398/11/24 

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

آگهی فقدان سند مالکيت                                                                                                                              
نظر به اینکه آقای محمد رضا رحمانی فرزند سلطانقلی به شماره شناسنامه 9 برابر گواهی حصر وراثت به شماره 
920012 مورخ 1392/1/24 به وراثت از طرف آقای سلطانقلی رحمانی فرزند اسماعیل باستناد دو برگ استشهاد 
گواهی امضاء ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و 
مدعی اس��ت س��ند مالکیت دفترچه ای به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 6 
فرعی از 3 اصلی بخش چهار زبرخان که متعلق به مورث نامبرده میباش��د به علت جابجایی مفقود گردیده که با 
بررس��ی دفتر امالک مش��حص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر 4 صفحه 346 ذیل شماره ثبت 478 بنام 
آقای س��ید علی حس��ینی فرزند میر برات ثبت و س��ند صادر گردیده است سپس برابر سند قطعی شماره 1080 
مورخ 1326/11/14 دفترخانه اسناد رسمی 22 نیشابور به مورث متقاضی انتقال گردیده است و دفتر امالک بیش 
از این حکایتی ندارد لذا باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف ده روز از 
تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت و یا سند معامله رسمی به اداره تسلیم 
نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا 
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد . 9814506

سید حسن پور موسوی
رییس ثبت اسناد و امالک زبرخان 

آگهی تغییرات شرکت توسعه ابزار دقیق کاسپین )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 13541 و شناسه ملی 14004836189    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,10,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای محمد اسماعیل جنگجوپیربازاری 
فرزن��د کری��م متولد 1369,06,19 کد مل��ی 2620127531 و خان��م فاطمه بابائی رودباری فرزند حس��ن متول��د 1339,04,25 کد ملی 
4322680879 هر دو به نش��انی قزوین ش��هرک بهشتی خیابان گلستان کوچه 5 پالک 10 کدپستی 3416666488 هریک با پرداخت 
مبلغ سیصد هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 
یک میلیون و شش��صد هزار ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح مذکور اصالح گردید. سهم الشرکه شرکا به 
شرح ذیل می باشد: آقای سعید مهرگان دارای مبلغ هشتصد هزار ریال سهم الشرکه، خانم زهرا ذوالفقاری دارای مبلغ دویست 
هزار ریال سهم الشرکه، آقای محمد اسماعیل جنگجوپیربازاری و خانم فاطمه بابائی رودباری هریک دارای مبلغ سیصد هزار ریال 
سهم الشرکه. 2. نشانی شرکت از قزوین جای سابق به نشانی جدید استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، 
محله مینودر ، بلوار غدیر ، بن بست اول ، پالک 26 ، طبقه سوم کد پستی 3471964148 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به ش��رح مذکور اصالح گردید. 3. تعداد اعضاء هیأت مدیره به س��ه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )769169( 9ع

81
44
26

آگهی تغییرات شرکت روستایی فردوسی شرکت تعاونی به شماره ثبت 445 و شناسه ملی 10380064347     
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,06,25 و نامه ش��ماره 506,19,2668 م��ورخ 1397,10,22 اداره تعاون روس��تایی 
شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رسول قنبری شماره ملی 5229613157 به سمت منشی هیئت مدیره آقای علی 
فضلی شماره ملی 0939616106 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غالمعلی آزادی شماره ملی 5228644555 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره و آقای عیس��ی نورانی ش��ماره ملی 5228763279 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای احمد قانع ش��ماره ملی 
5228645802 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - موسی ابراهیمی شماره ملی 0934589194 
به عنوان مدیر عامل انتخاب ش��د. - کلیه چک ها ، قرارداد ها و اس��ناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای ش��رکت نماید و یا تمام و یا 
قس��متی از حق ش��رکت را منتفی سازد ، به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده 
باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره ) و در غیاب ایشان نائب رئیس ( و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر 
خواه��د بود اوراق عادی ش��رکت فقط با امضاء مدیر عامل صادر خواهد ش��د مگر مراس��الت هیئت مدیره ک��ه با امضاء رئیس هیئت 

مدیره صورت خواهد گرفت همچنین در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او برعهده نائب رئیس خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769561(

9ع
81
44
99

آگهی تغییرات شرکت سورنا الکتریک توس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 50686 و شناسه ملی 10380671309    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,09,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای حس��ن قاسمیان به ش��ماره ملی 0828770018 در 
س��مت رئیس هیئت مدیره آقای امین کیخای حس��ین پور به ش��ماره ملی 3673614452 در سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر سرگزی 
به شماره ملی 0941347028 در سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود و آقای غالمرضا کرمیان به شماره ملی 0839438011 بسمت مدیر 
عامل )خارج از شرکاء( برای مدت یکسال تا تاریخ 1399,09,28 انتخاب گردیدند . 2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
و س��فته بروات عقود اس��المی با امضای رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وامور مربوط به قراردادها ، تاسیس شعب ، واگذاری و قبول 
نمایندگی ، عقد هر گونه پیمان با ش��رکت ها و بانکها و ادارات و اش��خاص و همچنین معامالت به نام و حس��اب ش��رکت و امور اداری و عادی با 

امضای مشترک مدیر عامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769562(

9ع
81
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00

 آگهی تغییرات شرکت آروند فیدار سپنتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 585 و شناسه ملی 14007059074    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,04,06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- برابرس��ند صلح به 
شماره 13458 مورخ 1397,03,30 صادره از دفتراسناد رسمی 169مشهد آقای بهروز پردل به شماره ملی0732225728 
مقدار990000ریال س��هم الش��رکه خود را به آقای محس��ن پردل 0732226211 منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ 
گونه حق و سمتی در شرکت ندارد 2- برابرسند صلح به شماره 13458 مورخ 1397,03,30 صادره از دفتراسناد رسمی 
169مش��هد ، مریم کیهان منش به ش��ماره ملی1375733907 مقدار 10000ریال س��هم الش��رکه خود را به آقای س��لمان 

پردل0731317262 منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )769564(

9ع
81
45
02
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دولت بر ادامه معافیت 20 ساله فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد مصمم است

توزیع رانت زیر پوشش معافیت مالیاتی 
امروز  معضل  طوسی:  زهرا  اقتصاد/ 
مناطق آزاد در کشور ما سوداگری است 
و قطعاً درآمد حاصل از حذف معافیت 
مالیات در این مناطــق، درآمد زیادی 
را نصیب بیت المــال خواهد کرد، اما نه 
تنها معافیــت مالیاتی بی هیچ چانه زنی 
در ایــن مناطق برقرار اســت که حتی 
برخی نمایندگان در برابر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق نیز 
ایستادگی می کنند.هر چند پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی پیشتر گفته بود که 
این سازمان با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقاصد غیر 
صادراتی مخالف است، اما مسئوالن در مناطق  آزاد معتقدند که ۲۰ سال معافیت 
مالیاتی، حداقل کاری است که می توان برای مناطق آزاد و جذب سرمایه گذار در 
آن انجام داد و به عقیده آن ها مهم تر  از حذف معافیت های موجود، باید از فرارهای 

مالیاتی پیشگیری کرد.
مرتضی بانک، مشــاور رئیس جمهور و رئیس شــورای عالی مناطق  آزاد و ویژه 
اقتصادی معتقد است اگر قرار باشد در هر حوزه ای از جمله مالیات در  این مناطق 
تغییری صورت گیرد، باید توسط الیحه ای که از سوی دولت پیش بینی می شود 
اعمال شود. در عین حال وی با شفافیت اعالم کرده است که دولت اساساً در مورد 
ادامه معافیت ۲۰ ساله فعاالن مناطق آزاد هیچ شک و شبه ای ندارد، کما اینکه 
تاکنون نیز انجام شده و ایرادی به آن وارد نیست، ولی معافیت مالیات بر ارزش 

افزوده هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده است.
از سال گذشته و در جریان اصالح روال معافیت های مالیاتی، کارشناسان نگاه ها را 
به سمت مناطق آزاد توجه دادند، براساس قوانین، فعاالن اقتصادی در این مناطق 
از معافیت مالیاتی برخوردارند و این امر جزو مشــوق های سرمایه گذاری در این 
مناطق به شمار می رود؛ از این رو مسئوالن و البته فعاالن اقتصادی با طرح اصالح 

و حذف معافیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مخالفت کردند.
نمایندگان نیز برای آن ها کم نگذاشــتند و براساس سخنان هدایت اهلل خادمی 
نماینده مجلس، با وجود اینکه در ایران مناطق آزاد به محلی برای توزیع رانت و 
ســوداگری تبدیل شده، با این حال عده ای از نمایندگان به علت اینکه در حوزه 
انتخابی خود منطقه آزاد و ویژه دارند، مقابل شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده 

در مناطق آزاد مقاومت می کنند و منافع کشور را نادیده می گیرند.
از آن سو نیز دولت به ۸۴۹ ردیف کاال مجوز ورود به مناطق آزاد تحت رویه کاالی 
مسافری را اعطا می کند که حدود 3۰۰ قلم کاال از مجموع آن ها در گروه چهار 
کاالیی یا کاالهای ممنوعه قرار دارند و مجلس نیز با وجود آگاهی به این دست 
کاستی ها و فسادهای پرشمار در این مناطق که کاالی همراه مسافر یک نمونه 
از آن هاست، در آذر ماه با تأسیس 111 منطقه آزاد و ویژه جدید موافقت کرد تا 
به این ترتیب تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور به 173 منطقه برسد.

مناطقی که آمار منتشــر شده تجارت خارجی کشور درباره آن ها نشان می دهد 
کمتر از ۲ درصد صادرات کل کشــور از ایــن طریق صورت می گیرد و کمتر از 
5 درصد ســرمایه گذاری خارجی در آن ها محقق می شــود و تنها 3 درصد بار 

اشتغال زایی کشور را نیز به دوش می کشند.
عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه این 
مناطق براساس قانون، معافیت ۲۰ ساله مالیاتی دارند و از مالیات بر ارزش افزوده 
نیز مستثنا هستند، به لزوم تغییر رویکرد درآمدی دولت که در اثر کاهش منابع 
نفتی و اصالح ســاختار بودجه به وجود آمده است، اشــاره و تأکید می کند: در 
معافیت های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه نه فقط ارزش افزوده بلکه کل نظام باید 
بازنگری شود. به باور این کارشناس مناطق آزاد ما تفاوت ویژه ای با مناطق آزاد 
کشورهای دیگر دارند. بعضاً ۲۰۰ هزار هکتار است. یک قلمرو جغرافیایی بدون 
گمــرک که مردم می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی کاالیی را که وارد قلمرو 
مناطق آزاد کردند، در ســرزمین اصلی مصرف کننــد و مالیات بر ارزش افزوده 
را پرداخت نکنند. همین مســائل سبب می شود فرار مالیاتی در سرزمین اصلی 

افزایش قابل توجهی یابد.

مسئوالن می گویند در ماه پایانی سال، نظارت بر بازار شدت پیدا می کند

وعده های کهنه درآستانه سال نو
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  کمتــر از یک هفته تا 
شروع ماه پایانی سال باقی است و مردم و بازار شب 
عید مواد غذایی در انتظار تحقق وعده های مسئوالن؛ 
وعده هایی که حکایــت از آرامش بازار، کافی بودن 
ذخایر، نظارت هــای قاطعانه و برخورد با متخلفان 
گرانفروش دارد.وعده های مسئوالن برای کنترل بازار 
شب عید البته تازگی ندارد و در تمام این سال ها از 
دولتی به دولت دیگر و از مسئولی به مسئول دیگر 
ثابت بوده، اما آنچه امسال را از دیگر سال ها متفاوت 
می سازد، تورم سنگین یک سال اخیر در حوزه مواد 
خوراکی، غیرخوراکی و خدمات و نیز تحمیل این 

تورم بر معیشت مردم است.

  وعده های تکراری دولت برای کنترل بازار
بر اســاس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت و با 
هدف تنظیم بازار شب عید، تدوین و ابالغ شیوه نامه 
برگزاری نمایشگاه های بهاره، برگزاری حراج و فروش 
فوق العاده و تشــدید بازرســی و نظــارت ویژه ایام 
پایانی ســال و عید نوروز در دستور کار قرار گرفته 
و هماهنگی های الزم با واحدهای تولیدی صنفی و 
صنعتی برای حضور حداکثری در نمایشگاه ها صورت 
گرفته است ضمن اینکه برای تأمین مایحتاج مردم در 
بخش کاالهای اساسی، عرضه ذخایر کاالهای اساسی 
و ضروری نیز مدنظر اســت.بر همین اساس، اقالم و 
مایحتاج ضروری، مشــمول حفظ تعادل و کنترل 
قیمت ها در بازار روزهای پایانی سال قرار گرفته که 
بر این اســاس، اقالم پروتئینی ازجمله گوشت مرغ، 
گوشت قرمز و تخم مرغ، اقالم اساسی و مواد غذایی 

اعم از نان، برنــج، روغن نباتی و... تحت نظارت قرار 
دارد.توزیع میــوه و تره بار هم در روزهای منتهی به 
سال جدید، با نظارت صورت خواهد گرفت. بر اساس 
وعده وزارت صمت در نمایشگاه های امسال، کاالهای 

خارجی عرضه نخواهد شد و در 
صورت عرضــه کاالی خارجی، 
غرفه عرضه کننده بسته خواهد 
شد.به گفته ســخنگوی ستاد 
تنظیم بازار کشور، بازار در حال 
حاضــر روند عــادی و آرامی را 
طی می کند کــه این آرامش با 
نزدیک شدن به روزهای پایانی 
سال بیشتر احساس خواهد شد، 
چراکه برگزاری نمایشــگاه های 
بهاره در ســتاد تنظیــم بازار 
مصوب و به استانداران به عنوان 
رؤسای کارگروه های تنظیم بازار 

استان های سراسر کشور ابالغ شده است. 
محمدرضا کالمــی به تدارک 
کاال بــه میزان کافی اشــاره و 
از  جــدا  می کنــد:  اضافــه 
نمایشگاه های بهاره فروش های 
فوق العاده هم در آستانه سال نو 
در کشــور دایر خواهد شد و دستگاه های نظارتی 
ماننــد ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی، دادستانی ها و 
دیگر دستگاه های مســئول طرح تشدید بازرسی 
نظارت و کنترل را پس از اصالح قیمت بنزین در 

بازار آغاز می کنند و همچنان در این مسیر مشغول 
فعالیت هستند و تشدید بازرســی ها در روزهای 
پایانی سال به موجب تصویب ستاد تنظیم با قوت 
و قــدرت ادامه پیدا خواهد کرد.اظهارات این مقام 
مســئول در حالی است که وزارت 
جهاد کشــاورزی هم از توزیع ۲5 
هزار تن سیب و 35 هزار تن پرتقال 
تامسون شــمال و جنوب در شب 
عید خبر داده است.سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
هم از اجرای طرح ویژه »نظارت بر 
بازار ایــام پایانی ســال« از ابتدای 
اســفند ماه خبر داده که با حضور 
بازرسان این سازمان، بسیج اصناف 
و اتحادیه هــای صنفــی بــه اجرا 

درخواهد آمد.
حمایــت  ســازمان  رئیــس 
مــردم  از  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
می خواهــد کاالی بدون برچســب قیمت نخرند. 
عباس تابش تأکید می کند: قصد داریم از ظرفیت 
گســترده تمامی اقشــار مردم در نظارت بر بازار 
استفاده کنیم و بر این اساس اجرای طرح »پویش 
بدون قیمت نخریم« را آغاز کرده و از تمامی مردم 
می خواهیم در ایام پایانی سال تنها از فروشگاه هایی 
خرید کنند که کاالهای آن ها برچسب قیمت دارد.

به بــاور وی هر مغازه ای کــه کاالی بدون قیمت 
عرضه می کند، حتماً قصد گران فروشی و اجحاف 

به مصرف کنندگان را دارد. 

  تزریق به موقع کاال، تضمین کننده کنترل بازار
وعده هــای مدیران دولتی بــرای حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در روزهای پرتقاضای پایان ســال 
در حالی اســت که رئیس اتحادیــه بنکداران مواد 
غذایی بر این باور است تزریق به موقع کاال به بازار، 
تضمین کننده تحقق وعده های مسئوالن است و نه 

دستور به بازار!
محمد آقاطاهــر به خبرنگار ما 
می گوید: انبارهای کاال پر است و 
اگر مشکلی در ترخیص به موقع 
از ســوی گمرک و بنادر نباشد، 
افزایش قیمت و کمبودی در بازار 
تا پایان ســال نخواهیم داشــت.وی تأکید می کند: 
افزایش قیمت کاالهای خوراکی در طول سال اعمال 
شده و اگر کاال به اندازه کافی و به موقع تزریق شود، 
دلیلی برای موج تازه گرانی وجود ندارد، اما واقعیت 
این اســت که دولت با دســتور و وعده نتوانســت 
گرانی های ناشی از گرانی بنزین را کنترل کند و برای 
شب عید هم به طور قطع با دستور و شعار نمی توان 
بازار را کنترل کرد.بر اســاس آخرین آمار مرکز آمار 

ایران، تورم نقطه ای گروه خوراکی در دی ماه امسال 
بــا کاهش ۰/۴ درصدی نســبت به دی ماه ســال 
گذشته، به ۲۴ درصد رسیده است. این در حالی است 
که بســیاری از صاحبنظران افزایــش حداقل 7۰ 
درصدی تورم گروه مواد خوراکی را تا پایان ســال 
پیش بینی کرده بودند و اقتصاددانان متعددی هم بر 
این باورند که نرخ تــورم واقعی گروه مواد غذایی با 
توجه به ســهم مصرف )نان، برنج و غالت، گوشت 
قرمز، گوشت مرغ، گوشت ماهی، لبنیات و تخم مرغ، 
روغن و چربی ها، میوه ها، سبزی ها، خشکبار، حبوبات 
و قند و شکر( بیش از 15۰ درصد است و آمار رسمی 
ارائه شده در این خصوص فاقد اعتبار و از واقعیت بازار 
به دور اســت. در حالی که امســال، حداقل حقوق 
کارگران با 36/5 درصد افزایش یک میلیون و 517 
هزار تومان تعیین شده، کارشناسان نسبت به تشدید 
بحران های معیشتی و تغذیه ای اقشار ضعیف هشدار 
می دهند و معتقدند اگر نظارت بر بازار شب عید آن 
طور که باید، نباشد، فضایی مساعد برای افزایش بیش 
از پیش قیمت مواد خوراکی و کاالهای اساسی مورد 

نیاز خانوارها ایجاد می شود.

افزایش قیمت 
کاالهای خوراکی 
در طول سال 
اعمال شده و اگر 
کاال به اندازه کافی 
و به موقع تزریق 
شود، دلیلی برای 
موج تازه گرانی 
وجود ندارد

بــــــــرش

رانتخواران داخلی سعی بر ایجاد التهاب در بازار دارند   تسنیم/  رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درگیر عده ای فرصت طلب و رانتخوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه 
دارند، گفت: ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانتخواران داخلی می شود. همتی از تالش بانک مرکزی در مقابله با پولشویی و اختالس های داخلی خبر داد و افزود: با اقدام های مناسب و شفاف سازی 

سعی می شود از رانت و پولشویی و ثروت اندوزی فرصت طلبان جلوگیری به عمل آوریم و آسایش و رفاه را برای مردم فراهم کنیم.

گزارش روز

 پنجشنبه 24 بهمن  1398 18 جمادی الثانی 1441 13 فوریه 2۰2۰   سال سی و سوم   شماره 9184

 اقتصاد   معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: الیحه جدید 
مالیاتی وزارت اقتصاد، نه تنها موجب افزایش قیمت مسکن 

نمی شود، بلکه سبب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد.
محمود علیزاده با اشاره به ماده ۴  الیحه پیشنهادی وزارت اقتصاد 
در خصوص مالیات عایدی امالک، گفت: مکانیزم این ماده به شکلی 
است که با اجرای درست آن موجب کنترل فعالیت های سوداگری 
در بازار مسکن خواهد شد و بیشتر مشوق مصرف کنندگان واقعی 
مســکن است.وی گفت: در صورتی که افراد طی یک سال نسبت 
به خرید و فروش مسکن اقدام نمایند، نرخ مذکور ۲5 درصد است. 

یعنی سوداگران مسکن که به قصد فروش اقدام به خرید می کنند 
و در کمتر از یک سال اقدام به فروش می نمایند، باید ۲5 درصد از 
ســود حاصل از فروش مسکن را به عنوان مالیات عایدی مسکن 
پرداخت نمایند.علیزاده تأکید کرد: این امر برای کسانی که مسکن 
را برای مصرف خود خریداری می کنند به ازای هر ســال ۲ درصد 

نسبت به نرخ ۲5 درصد شامل تخفیف خواهد بود.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی افزود: این روند ادامه خواهد داشت 
تا سقفی که از 1۰ درصد کمتر نشود، درواقع این موضوع بیانگر این 
است که مالیات عایدی مسکن برای کنترل قیمت و جلوگیری از 

سوداگری در بازار مسکن است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه الیحه اصــالح برخی مواد قانون 
مالیات های مستقیم در وزارت اقتصاد نهایی و به دولت تقدیم شده 
است، گفت: بر اســاس یکی از بندهای این الیحه سقف معافیت 

مالیاتی هنرمندان 1۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
علیزاده گفت: در حال حاضر این الیحه در دولت بررسی می شود 
و پس از آن تقدیم مجلس خواهد شــد. بعد از وضع اصالحات مد 
نظر در قانون، موارد مذکور برای اجرا به ســازمان مالیاتی کشور 

ابالغ خواهد شد.

کاهش قیمت 
مسکن با الیحه 

جدید مالیاتی 

خبر
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افزایش ۲۵ سال سن امید به زندگی ایرانیان در چهار دهه گذشته   فارس: ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت و درمان با بیان اینکه در چهار دهه گذشته نزدیک به ۲۵ سال امید به زندگی 
ایرانیان افزایش یافته است، گفت: این موضوع درحالی است که در اوایل دهه ۵۰، امید به زندگی ایرانیان در بین سنین ۵۴ سالگی بوده ولی در حال حاضر امید به زندگی زنان به حدود ۸۰ سال و مردان باالی ۷۵ 

سالگی رسیده است. به گفته وی، امید به زندگی سالم نیز حدود ۶۵ سال است.

سازمان بهداشت جهانی:
واکسن کرونا ۱۸ ماه دیگر آماده می شود

بهداشــت جهانی  ســازمان  ایرنــا: 
)WHO( اعالم کرد امیدوار اســت در 
۱۸ ماه آینده به واکسنی برای ویروس 

کرونا دست یابد.
به گزارش فاکس نیوز، تئودور آدهانوم 
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی گفت: 
»ابداع واکسن ها و درمان شناسی بخش 

مهمی از برنامه های تحقیقاتی اســت، اما تنها بخش آن نیست. ساخت چنین 
واکسنی زمان می برد و ما در این مدت بی دفاع نخواهیم بود«.

آدهانوم افزود: »اولین واکسن )کرونا( ممکن است طی ۱۸ ماه آماده شود. بنابراین 
ما امروز باید با استفاده از سالح های موجود هر کاری که می توانیم برای مبارزه با 

این ویروس انجام دهیم«.
به گفته آنتونی فوسی، مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی انستیتوی 
ملی بهداشت آمریکا )NIH( آزمایش های اولیه این واکسن به احتمال زیاد در ماه 

آوریل )فروردین-اردیبهشت( آغاز می شود.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا )CDC( به افراد توصیه می کند برای 
پیشگیری از کرونا به طورمرتب دست های خود را بشویند و از تماس با افراد بیمار 
خودداری کنند. این آژانس همچنین نســبت به لمس چشم ها و صورت هشدار 
داده و افراد را به تمیز نگه داشتن و ضدعفونی کردن مداوم اشیا و سطوح خانه و 

محل کار توصیه می کند.

قتل زنان؛ پدیده ای رو به رشد در فرانسه
میزان: بر اســاس آمار اتحادیه اروپا در 
سال ۲۰۱۷، فرانسه یکی از کشور های 
اروپایی اســت که بیشترین شمار قتل 
زنان به دست همسر و یا شریک زندگی 

را به خود اختصاص داده است.
در سال ۲۰۱۹ دســت کم ۱۲۶ زن از 
سوی شــریک فعلی و یا سابق خود در 

فرانســه به قتل رسیدند. بر اساس آمار در سال گذشته دست کم در هر سه روز 
یک زن در فرانسه از سوی شریک زندگی خود به قتل رسیده است.

بحران قتل زنان به دلیل جنســیت یا در نتیجه خشــونت خانگی به دست 
همســر یا شریک زندگی به حدی در فرانسه جدی شده که دولت این کشور 
وعده ســاخت هزاران پناهگاه اضطراری برای زنان قربانی خشونت خانگی را 

به معترضان داده است.
دولت فرانسه همچنین برای مواجهه با این بحران، محکومیت عامل قتل ناشی 
از خشــونت خانگی چه عمدی و چه غیر عمد را به ۲۰ سال افزایش داده است. 

مجازات فعلی پنج سال حبس و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی است.
ساالنه ۲۱۳ هزار زن فرانسوی بالغ قربانی خشونت جنسی یا جسمی می شوند. 

این میزان معادل یک درصد جمعیت زنان ۱۸ تا ۷۵ ساله است.
دولت فرانســه تاکنون قول داده ۵ میلیون یــورو )۵.۵ میلیون دالر( برای ایجاد 

اماکن ویژه اسکان اضطراری زنان قربانی خشونت خانگی تخصیص دهد.
گزارش مذکور که براساس تحقیق در مورد ۸۸ پرونده قتل یا اقدام به قتل زنان 
توســط همسران آن ها در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ارائه شده، از واقعیت مهلک 

مواجهه روزانه زنان فرانسوی با خشونت خانگی پرده برداشت.
براســاس این گزارش، ۶۵ درصد پرونده های قتل و خشونت خانگی در همان 
مراکز پلیس متوقف شــده و تنها ۱۸ درصد آن ها به تحقیقات منجر شــده 
بودند؛ ضمن اینکه ۸۰ درصد شــکایات طرح شده در دادگاه ها، بدون نتیجه 

بسته شده بودند.

با آدم هایی که حالشان خوب است
 حرف های مهندسی که دلش خواسته 

»دلقک« هم باشد
ایسنا: شاید هیچ وقت نتوانیم مرد ۳۲ 
ساله ای را درک کنیم که صبح تا عصر 
در یک شــرکت پتروشیمی او را »آقای 
مهندس« صــدا می کننــد اما عصرها 
که بــه خانه می آید، دیگر خبری از آن 
آقای مهندس با لباس های رســمی و 
شیک نیســت. حاال دیگر مردی است 

که کاله گیس رنگی اش را بر سرمی گذارد، جامه های رنگین می پوشد، کفش های 
بزرگش را به پا می کند و می رود پی خوشحال کردن و خنداندن کودکان مبتال 

به سرطان!
»حسین عبادی« یک مهندس برق و یک دلقک است که در بندر ماهشهر زندگی 
می کند. چند سالی است که به همراه دوستانش در قد و قامت دلقک و به عنوان 
پزشک فوق تخصص خنده ظاهر می شوند و به بخش کودکان بیمارستان ها سر 

می زنند تا بچه ها را بخندانند.
او خیلی سال پیش در بخش امداد جاده ای هالل احمر کار می کرده و این خودش 
جرقه ای بوده است برای اینکه نگاهش را نسبت به زندگی عوض کند: »باید بگویم 
سال ۱۳۸۴ بود که حس انسان دوستی را عمیقاً درک کردم. آن زمان در بخش 
امداد جاده ای هالل احمر کار می کردم. آن موقع دبیرســتانی بودم. در آن دوره 
اتفاق هایی افتاد و با آدم هایی سر و کار پیدا کردم که تازه فهمیدم زندگی یعنی 

چه و آدمیزاد چیست«.
عبادی با لهجه شــیرین جنوبی ادامه می دهد: پنج یا ۶ سال پیش بود، یک روز 
دوســتم »ایمان برشیدی« پیشنهاد داد دلقک شــویم و به عنوان پزشکان فوق 
تخصص خنده به بیمارستان ها برویم و بچه های بیمار را بخندانیم. نخستین قدم 
را در بخش کودک یک بیمارســتان کلید زدیم و رفته رفته با این بچه ها ارتباط 

برقرار و با آن ها احساس راحتی کردیم.
حسین عبادی درباره حال و هوایش می گوید: »حال من آن با بچه ها خوب است. 
آن ها حال من را خوب می کنند. واقعیت این است که هر وقت درباره این بچه ها 
حرف می زنم، بغض گلویم را می گیرد. خیلی دوست ندارم در این باره حرف بزنم و 
مصاحبه کنم چون این کار را فقط و فقط برای دلم انجام می دهم. من اصالً دوست 
ندارم دیده شوم. حتی تا سه سال پیش کسی نمی دانست که من دلقکم! دوستان 

و آشنایان و همکارانم خیلی دیر فهمیدند که من چنین کاری انجام می دهم«.
از او می پرسم تا به حال شده در خنداندن آدم ها ناکام شود؟ می گوید: »یک بار به 
بیمارستان سوانح سوختگی در مشهد رفتم. مثل همیشه کارم را انجام دادم اما 
آن روز اصالً نتوانستم روی لب کسی، لبخند بیاورم. لحظات سختی بود. آن ها درد 
زیادی داشتند و نمی توانستند به این راحتی بخندند. تمام صورتشان باندپیچی 
بود و از درد به خود می پیچیدند. من چطور باید آن ها را می خنداندم؟ حتی یک 

بچه گفت: من نمی خوام بخندم! از اینجا برو بیرون«.
حســین اما خاطره های شیرینی از خنداندن آدم ها هم دارد. مثالً یک دختربچه  
اهوازی که پزشک ها او را جواب کرده بودند اما او بی توجه به حرف پزشکان دست 
به کار می شــود و با لباس های دلقک راهی خانه آن دختربچه می شود: »اسما را 
هیچ وقت از یاد نمی برم. یک معجزه بود. یادم است اولین قدم های کار دلقک ها 
را برداشــته بودیم. اسما کودکی بود که نه غذا می خورد و نه راه می رفت. مبتال 
به ســرطان بود و پزشکان هم دیگر از او قطع امید کرده بودند. یک روز با بقیه 
دلقک ها دست به کار شدیم و رفتیم خانه اش و با هم شعر خواندیم. خوب یادم 
اســت که با هم »خونه مادربزرگه« را خواندیم. تا زنده ام این شعر با من است. او 
بعد از هفته ها که دکترها جوابش کرده بودند، باالخره غذا خورد، راه رفت و حرف 
زد. ما با هم نقاشی کردیم، خندیدیم و رقصیدیم اما چه می شود کرد؟ در نهایت 

زندگی به راهش نبود«.
او ادامه می دهد: »روزها و هفته ها را به عشق این بچه ها سر می کنم. خیلی وقت ها 
که به بیمارســتان می روم و بچه ها را می خندانم، بعد از اجرا برای بچه ها، خودم 
را در یک پستو پنهان می کنم و یک ساعتی شاید هم بیشتر گریه می کنم! یک 
چیزهایی هست که هیچ وقت نمی توانی درباره آن با کسی حرف بزنی و این هم 

یکی از همان چیزهاست«.
از او می پرســم آیا این روزها در زندگی احساس رضایت دارد که پاسخ می دهد: 
»احســاس رضایت؟ من هیچ وقــت در زندگی چیزی نخواســته ام. به فردا فکر 
نمی کنم. فقط برایم مهم اســت که صبح را به شب برســانم. فردا را چه کسی 
دیده؟ من فقط خدا را شکر می کنم. خدا را برای هر لحظه زندگی شکر می کنم«.
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دستچین

صدایپایکروناراازپشتمرزهامیشنویم
برنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت 
گفت: قطعاً کرونا یک تهدید جدی است و صدای پای کرونا را از 

پشت مرزها می شنویم.
نمکی تست یک خانم چینی در زنجان و همچنین دانشجویانی 
را که از ووهان چین برگشته اند منفی اعالم کرد و گفت، تا امروز 

هیچ گونه مورد مثبتی درباره این بیماری نداشته ایم.

این۱۲ثانیهلعنتی
باشگاه خبرنگاران جوان: محمــد جواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات درباره علت قرار نگرفتن ماهواره ظفر ۱ گفت: اگر موتور 
۱۲ ثانیه دیگر فعالیت و سوخت آن کفایت می کرد قطعاً ماهواره 
در مدار قرار می گرفت. همان طور که قبالً گفتم ۹۵ درصد موفق 

بود؛ ان شاءاهلل این ۱۲ ثانیه لعنتی دفعه بعد برطرف می شود.

البیمراکزآزادآموزشیبرایجلوگیریازحذفکنکور
خانه ملت: محمود نگهبان ســالمی، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس گفت: وجود کنکور برای یکسری از مراکز آموزشی آزاد 
و کالس های کنکور منفعت دارد و گردانندگان این مراکز، البی 
و تالش زیادی می کنند تا کنکور حذف نشود. نهادهای نظارتی 
آموزش و پرورش، مجلس و کمیسیون آموزش باید اجازه ندهند 

به دلیل منافع عده ای خاص، کنکور همچنان برقرار بماند.

کدامنمایندهرأینمیآورد
ایسنا: محمد درویش، فعال محیط زیست گفت: نمایندگان باید 
از مرحله حرف های شــعاری عبور کنند و در عمل نشان دهند 
مشکالت محیط زیستی کشور را درک  کنند. به نظر نمی رسد 
نماینده ای که از مردم بخواهد از خودروهای شــخصی استفاده 
نکنند اما خودش هرگز ســوار دوچرخه نشده باشد یا از وسایل 

حمل و نقل عمومی استفاده نکند، رأی بیاورد.

تعرفهپزشکیبخشخصوصیودولتییکسانشود
خانه ملت: حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
گفت: من در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم دولت حق افزایش 
تعرفه ها را ندارد و باید تعرفه پزشکی بخش خصوصی و دولتی در 
قسمت فنی یکسان شود. واقعاً نمی  دانم چرا از ابتدا این اختالف 
پایه  ریزی شد. البته در هتلینگ بیمارستان ها باید تفاوت وجود 

داشته باشد. 

خودروسازانبهحرفوزیرصنعتگوشمیدهند؟
ایرنا:سردار محسن حســن خانی، رئیس پلیس آگاهی نیروی 
انتظامی گفت: در خصوص ضعف ایمنی خودروها با وزیر صنعت 
جلسه داشتیم و پیشنهاد کردیم در تولید خودرو نظر پلیس را 
جویا شوند، چرا که پلیس آمار سرقت و وضعیت فعلی را می داند. 
وزیر، پیشــنهاد پلیس را پذیرفت اما نمی دانیم خودروسازان به 

حرف وزیر صنعت گوش می دهند یا خیر.

موضوعآسیبهایاجتماعیبرایدولتاولویتندارد
ایسنا: سیدحســن موســوی چلک، رئیس انجمن مددکاری 
اجتماعی ایران با اشــاره به اینکه مقایسه بودجه امسال و سال 
آینده براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
در مجموع ۹.۸۲ درصد از بودجه حوزه آســیب های اجتماعی 
کاهش یافته است، اظهار کرد: این موضوع نشان می دهد موضوع 

آسیب های اجتماعی برای دولت اولویت ندارد.

پزشکشدنتبدیلبهیکآفتشدهاست
مردم  نماینده  نوبندگانی،  خانه ملت:محمدجواد جمالــی 
در مجلــس دهم در خصــوص چرایی خطاهای پزشــکی 
می گوید: پزشک شدن تبدیل به یک آفت شده است؛ فارغ 
از استعداد و تبحر، بیشــتر جوانان در پی اسم و رسم این 
حرفه به ســمت پزشک شدن می روند که عاملی برای رشد 

قصورات پزشکی می شود.

تالش۱00سالهغرببرایافزایشجمعیت
ایسنا: دکتر محمداســماعیل اکبری، مشــاور وزیر بهداشت 
گفت: دنیای غرب با برنامه ریزی ۱۰۰ ساله برای حفظ جمعیت 
خود تالش کرده اســت. امروزه فرانسوی ها نزدیک ۵ درصد از 
جی دی پی خود را به فرزنــدآوری اختصاص دادند. حتی ژاپن 
نیز وزارت فرزندآوری ایجاد کرده است. یعنی دنیا به این نتیجه 

رسیده که باید میزان تولد را افزایش دهد.

 خانه و خانواده

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:
هیچ سایت و کانال همسریابی 

مجوز قانونی ندارد
 ایسنا   محمدمهــدی تندگویان، معاون امور 
جوانــان وزارت ورزش و جوانان درباره فعالیت 
ســایت ها و کانال های همســریابی به جوانان 
هشــدار داد و گفت: به مردم، جوانان و اعضای 
این کانال ها هشدار می دهیم افراد و گروه هایی 
که در این بسترها اقدام به همسریابی یا ترویج 
ازدواج موقت می کنند، هیچ کدام مجوز رسمی 

از هیچ نهادی ندارند.
وی افزود: ممکن است بعضی از این گروه ها به 
برخی از دفاتر مشاوره مرتبط باشند یا از نهادی 
برای فعالیت دیگری مجوز دریافت کرده باشند، 
اما به طور ۱۰۰ درصدی جوانان و مردم مطمئن 
باشند هیچ کدام از این افراد مجوز رسمی تأیید 
شده از نهادهای رسمی و دولتی ندارند. در عین 
حال این اقدامات از نظر ما نوعی کالهبرداری 
است، چراکه به جز آسیب های اجتماعی دیگر، 
برخی از این کانال ها و سایت ها برای ایجاد لینک 

ارتباطی مبالغی را از افراد دریافت می کنند.

 بهداشت و درمان

معاون وزارت بهداشت خبر داد
 HPV نرخ ۵ تا ۹ درصدی ابتال به

در کشور
 ایســنا  معاون تحقیقات و فنــاوری وزارت 
بهداشت گفت: در حال آزمایش واکسن ایرانی 
HPV )زگیل تناسلی( روی گروهی از خانم ها 
هستیم تا از مؤثر بودن آن اطمینان پیدا کنیم.

دکتر رضا ملــک زاده با بیان اینکه نرخ ابتال به 
HPV در ایرانیان- بر اساس مطالعه ای که در 
۵ یا ۶ اســتان کشور انجام شده- حدود ۵ تا ۹ 
درصد است، گفت: قطعاً فکر می کنیم واکسنی 
که الزم اســت در ایران داشته باشیم، واکسن 
HPV است. روی این موضوع سرمایه گذاری و 

آن را پیگیری کردیم. 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت 
اظهار کرد: خوشحال هستیم بگوییم واکسن 
HPV آماده شــده و در حــال آزمایش آن 
بر گروهی از خانم ها هســتیم. بر این اساس 
می توانیم از مؤثر و بی ضرر بودن این واکسن 
اطمینــان حاصل کــرده و همچنین آن را با 

نمونه خارجی مقایسه کنیم.

رفاه و خدمات اجتماعی

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:
مشکل نقدینگی برای تولید 

بدنه کارت ملی حل شد
 ایسنا    سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 
با بیان این مطلب که متولی تولید بدنه کارت 
هوشمند ملی قول داده است تولید بدنه کارت 
هوشــمند را به تولید انبوه برساند، عنوان کرد: 
عمده مشــکل این چاپخانه دولتی عدم تأمین 
نقدینگی بوده اســت که خوشــبختانه هفته 
گذشته رئیس جمهور دستور تأمین اعتبار برای 
تولیــد بدنه کارت را صادر کردند و ان شــاءاهلل 

مشکل برطرف خواهد شد.
سیف اهلل ابوترابی اظهار کرد: بیش از ۵۵ میلیون 
و ۷۰۰ هزار نفر در سراسر کشور ثبت نام کارت 
هوشمند ملی را انجام داده اند که تاکنون برای 
بیش از ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کارت ملی 

هوشمند صادر شده است.
وی همچنین ادامه داد: چاپخانه دولتی تولید با 
حفظ کیفیت مشابه خارجی، تولید بدنه کارت 
را آغاز کرده و تاکنــون ۴۵۰ هزار بدنه کارت 

تحویل سازمان ثبت احوال کشور داده است.

 آموزش

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد
امشب آخرین مهلت ثبت نام 

کنکور ۹۹
 مهر   مشــاور عالی سازمان سنجش آموزش 
کشور تأکید کرد: ساعت ۲۴ امشب پنجشنبه 
۲۴ بهمن آخرین فرصــت ثبت نام در کنکور 

سراسری سال ۹۹ است.
حسین توکلی در ادامه گفت: کنکور سراسری 
در  تیرمــاه ۱۳۹۹  و ۱۳  روزهــای ۱۲   ۹۹
حوزه های امتحانی برگزار می شود و کارت ورود 
به جلسه رشته های با آزمون کنکور از ۹ تیر ۹۹ 
روی سایت این سازمان قرار می گیرد؛ داوطلبان 
تا ۱۱ تیر ماه فرصت دارند نســبت به دریافت 

پرینت کارت خود اقدام کنند.
توکلی اظهار کرد: کارنامه نتیجه اولیه این آزمون 
دهه دوم مرداد ماه روی سایت سازمان سنجش 
آموزش کشور منتشــر می شود و داوطلبان به 
صورت اینترنتی می توانند برای انتخاب رشته 
خود اقدام کنند. نتیجه نهایی کنکور ۹۹ در دهه 
دوم شــهریور از طریق سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور اعالم خواهد شد.

 آسیب های اجتماعی

در یک مجتمع تجاری تهران صورت گرفت
 جریمه ۵۰ هزار تومانی 

برای استعمال هر نخ سیگار
 تســنیم  طبق ماده ۷ قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات مصوب ســال ۱۳۸۵ به 
منظور حفظ سالمت عمومی به ویژه محافظت در 
مقابل استنشاق تحمیلی دود محصوالت دخانی، 
استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.

در این قانــون، محل هایی که مورد اســتفاده و 
مراجعه عموم مردم است ممنوع است.

هــر چند اجرای جــزای نقدی برای اســتعمال 
دخانیــات در اماکن عمومی آنچنــان که باید و 
شاید رعایت نمی شود و متخلفان تنها مورد تذکر 
شفاهی قرار می گیرند اما به تازگی هیئت مدیره 
یک مجتمع تجــاری در تهران و در اقدامی قابل 
تقدیر با نصب بنر در قســمت های مختلف این 
مجتمع، جزای نقدی برای استعمال دخانیات در 

آن مجتمع تعیین کرده  است.
برابر مصوبــه هیئت مدیره ایــن مجتمع، برای 
استعمال هر نخ سیگار داخل فضای آن، ۵۰ هزار 

تومان جریمه تعیین شده است.

فراسو

برداشت آزاد
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ابالغ  از  ماه   ۶۹ طیرانی     اعظم  جامعه/   
طرح تحول نظام سالمت می گذرد. طرحی که 
از اردیبهشت ۱۳۹۳ با اهدافی همچون افزایش 
پرداخت  کاهش  سالمت،  نظام  پاسخگویی 
مستقیم از جیب مردم و کاهش درصد خانوارهایی 
که به دلیل دریافت خدمات سالمت دچار هزینه 
کمرشکن شده اند به دانشگاه های علوم پزشکی 
ادعای  اساس  بر  اما  شد.  ابالغ  کشور  سراسر 
مسئوالن، این طرح باوجود اهداف پیش بینی شده 

خود آن گونه که انتظار می رفت پیش نرفت. 
قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت سقوط 
ناگهانی قیمت نفت و  اشتباه در بیمه کردن زیاد 
از  را  بهداشت  وزارت  شرکای  کاری  کم  و  افراد 
با  این طرح  موجب شد  که  می دانست  عواملی 

مشکل مواجه شود. 
سال گذشته نیز دکتر حمیدرضا راسخ، دانشیار 
دانشکده  داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی و همکارانش پس از انجام مطالعه ای، از 
انجام ندادن مطالعات امکان ســنجی، نبود منابع 
پایدار برای ادامه طرح، مغایرت با سیاســت های 
باالدستی، تضاد منافع در سیاست گذاری، اولویت 
درمان بر پیشــگیری، مدیریــت ناکارآمد منابع 
انسانی و پایین بودن اثربخشی سیاست ها به عنوان 

چالش های اصلی این طرح یاد کردند.
بــا این حال و به رغم مشــکالت پیش روی این 
طرح، وزارت بهداشــت بر ادامه اجرای آن تأکید 
دارد، نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی 
نیز - با اینکه بیشترین زمان اجرای طرح در دوره 
آن ها بوده- نسخه ای برای درمان و یا ترخیص آن 

نپیچیده اند. 

قطاریکهازریلخارجشد
دکتــر اصغــر دالونــدی، 
ســازمان  اســبق  رئیس 
نظام پرســتاری کشور در 
ارزیابی عملکرد مجلس در 
خصوص طرح تحول نظام 

سالمت می گوید: این طرح با دو هدف اساسی که 
شامل دسترسی آسان مردم به خدمات بهداشتی 
و درمانی و همچنین ماندگاری پزشــکان و کادر 
پزشکی در مناطق محروم کشور می شد، طراحی 
و اجرا شــد که در ابتدا تا حد قابل توجهی خوب 
عمل کرد، اما در ادامه به قطاری تبدیل شد که به 

جای رسیدن به مقصد از ریل خارج شد؛ چون با 
بی عدالتی تعرفه خدمات جراحان را افزایش داد و 

به تدریج با کمبود منابع مواجه شد.
دکتر دالوندی با اشــاره به اینکه منابع مالی طرح 
نیز به دلیل افزایش تحریم ها و کاهش درآمد نفتی 
کاهــش یافت و مهم ترین موضوع طرح – تأمین 
منابع انسانی برای مناطق محروم – را با مشکل 
مواجه کرد، ادامه می دهد: همه این موارد دست به 
دست هم داد و ادامه طرح با شکست روبه رو شد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات 
علوم پزشــکی دانشگاه آزاد اســالمی می افزاید: 
طرح تحول سالمت مانع اجرای سایر تعهدات و 
طرح های وزارت بهداشــت از جمله قانون ارجاع 
پزشــک خانواده، قانون تعرفه گــذاری خدمات 
پرستاری و جذب ۱۸ هزار پرستاری شد که سال 
گذشته وزیر بهداشت وعده آن را داده بود که اگر 
مجلس شورای اسالمی نظارت دقیق بر اجرای این 
طرح داشــت به این مرحله نمی رسید و ادامه آن 

ضرورت نداشت. 

ذینفعبودنبرخینمایندگان
دکتر دالونــدی با بیان اینکه برخی از نمایندگان 
مجلس به دلیل ذی نفع بودن با وزارت بهداشت 

همکاری کردند و نظارت دلسوزانه و به نفع مردم 
بر اجرای طرح تحول سالمت نداشتند، می گوید: 
اکنون طرح تحول سالمت با مشکالت متعددی از 
جمله در تأمین نیروی انسانی – پزشک متخصص 
برای مناطق محروم – و کاهش پرداخت از جیب 
مردم مواجه است که به رغم آنکه این موارد اهداف 
اصلی طرح بوده و از آن فاصله گرفته، مجلس هیچ 
اقدامی برای پیشگیری از ادامه آن انجام نداده؛ در 
حالی که نظارت و تصمیم گیری برای ادامه طرح 
از وظایف مجلس اســت که متأسفانه نمایندگان 
مجلس به ویژه در این دوره در هیچ حوزه ای و به 
طور خاص در حوزه بهداشــت و درمان به وظیفه 

نظارتی خود عمل نکردند.
وی می گوید: در یک ســال اخیر این طرح مانند 
بیمار رو به مرگی است که -به جای دستگاه های 
مدرن پزشــکی- با حمایت مجلــس و به دلیل 
ذی نفــع بودن برخی از نمایندگان آن را به ظاهر 
زنده نگه داشته اند؛ در حالی که می توان به ادامه آن 
خاتمه داد و قانون نظام ارجاع سالمت را اجرا کرد. 

نمایندگانبایدبهمردمپاسخدهند
به گفته این دکترای تخصصی سالمت سالمندی 
اگر نظام ارجاع سالمت - که قانون است- در زمان 

تعیین شــده اجرا می شد اکنون نه تنها بسیاری 
از مراجعات بیماران شهرســتانی به کالنشهرها، 
مراجعات غیرضــروری به پزشــکان متخصص 
و فوق تخصــص و همچنین انجــام آزمایش ها و 
خدمات تشخیصی غیرضروری در درمان حذف 
می شــد؛ بلکه داروهای غیرضروری که از سوی 
برخی پزشــکان متخصص و فوق تخصص تجویز 

می شود نیز کاهش می یافت.
دکتــر دالونــدی در ادامــه می افزایــد: نظام 
هدفمنــد ارجاع ســالمت، عالوه بــر اینکه از 
مراجعه مکــرر بیماران به پزشــکان مختلف، 
دریافــت خدمــات ناقــص و تکــرار خدمات 
تشخیصی در حوزه درمان پیشگیری می کند، 
موجب کاهــش هزینه های درمان و همچنین 
کاهش مصرف داروهای غیرضروری می شــود، 
همچنین تضمین کننده کیفیت ارائه خدمات، 
عدالت درمانی و نظم در سطوح مختلف درمان 
خواهد بود، اما اینکــه چرا نمایندگان مجلس 
تأکیدی بر اجرای آن ندارند در حالی که جزو 
قوانین مصوب مجلس اســت و در برنامه های 
پنجم و ششــم توسعه نیز بر اجرای آن تأکید 
شــده، پرسشی اســت که نمایندگان مجلس 

دهم باید به مردم پاسخ دهند. 

کاریبرایافزایشکیفیتدرماننشد
کارشناس  یزدانی،  فرشید 
سیاست گذاری  تحلیلگر  و 
اجتماعی در حوزه بیمه ها 
و ســالمت با بیــان اینکه 
طرح تحول سالمت طرحی 

زیانده و شکست خورده در حوزه بهداشت و درمان 
اســت، می گوید: طرح تحول ســالمت از همان 
ابتدا با خطای آشــکاری همراه بود که بسیاری از 
کارشناسان هشدار دادند و اعالم کردند این طرح 
به حوزه ســالمت آسیب خواهد زد، اما متأسفانه 
نه تنها دولــت -پیشــنهاددهنده و اجراکننده 
طرح- بلکه نمایندگان مجلس نیز به این هشدارها 

توجهی نکردند.
یزدانی با اشاره به اینکه مجلس می توانست به عنوان 
نماینده و حامی مردم طرح و یا الیحه ای با تأکید 
و تأمین منابع الزم در حوزه سالمت داشته باشد، 
می افزاید: براساس برنامه چهارم توسعه پرداخت از 
جیب مردم در حوزه سالمت باال بود و با اینکه این 
طــرح در ابتدای اجرا پرداخت از جیب بیماران را 
که حدود ۵۳ درصد بود به ۳۰ درصد کاهش داد، 
اما متأسفانه در عمل با افزایش هزینه های درمان، 
مقدار مطلق آن کاهش نیافت. در این زمینه انتظار 
حمایتی که از مجلس می رفت این بود که اقدامی 
در زمینه کاهش پرداخت هزینه ها از جیب بیماران 
– از طریق بودجه ســنواتی- انجام و با نظارت بر 
حوزه بهداشت و درمان، کیفیت درمان نیز افزایش 
یابد که باز هم باید گفت متأسفانه مجلس هیچ 
اقدامی در حوزه کاهش هزینه و افزایش کیفیت 
خدمات درمانی انجام نداد، چرا که اگر انجام می داد 

شرایط این گونه نبود. 
وی ادامــه می دهد: با اینکه مجلس برای تأمین 
هزینــه بیمه ها توســط دولت مصوبه داشــت، 
نمایندگان هیچ فشــاری به دولــت نیاوردند و 
می توان گفــت این حــوزه در مجلس دهم به 
نوعی رها شــده بود؛ به طوری که سال گذشته 
دولت موظف شــده بود ۵۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی خــود را به بیمه ها پرداخت کند و بدهی 
جدید ایجاد نکند، اما نــه تنها این مهم تحقق 
نیافت بلکه امســال نیز دولت ۳۰ هزار میلیارد 
تومان فقط به ســازمان بیمه تأمین اجتماعی 
بدهکار است. نمایندگان در حیطه قانون گذاری 

و نظارت آن گونه که باید عمل نکردند.  

قطاری که به دلیل نبود منابع مالی از ریل خارج شده است 
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

افشاگری واشنگتن پست درباره نیم قرن شنود گسترده آمریکا ازمقامات۱۲۰ کشور جهان

رسوایی جاسوسی » سیا«
  جهان نتایج تحقیقاتی که با مشــارکت روزنامه واشنگتن پست 
آمریکا، شبکه تلویزیونی زد دی اف آلمان و رادیو-تلویزیون سوئیس 
انجام شده، افشا می کند که واشنگتن و برلین از طریق یک شرکت 
فعال در زمینه رمزگذاری مکالمات، به مدت چندین دهه از بیش از 
120 کشور جهان جاسوسی کرده اند. این تحقیق بر اساس گزارشی 
محرمانه از سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( انجام شده که به تازگی به 

رسانه ها درز پیدا کرده است. 
آن گونه که واشنگتن پست نوشته است، سازمان سیا و سرویس های 
امنیتی آمریکا از ســال 1۹۷0 شــرکت رمزگذاری کریپتو ای  .جی 
)Crypto AG( را به صورت پنهانی خریداری کرده و تقریباً تمام 
عملیات  شرکت را تحت کنترل خود داشتند. روزنامه واشنگتن پست 
این رسوایی سرویس های امنیتی آمریکا و آلمان را »کودتای اطالعاتی 
قرن« نامید و در این باره نوشت: »بیش از نیم قرن دولت های مختلف 
در سراسر جهان برای پنهان کردن و محرمانه  نگه داشتن ارتباطات 
میان نظامیان، جاسوس ها و دیپلمات های خود صرفاً به یک شرکت 
اعتماد کرده اند. شرکت کریپتو ای  .جی در چند دهه گذشته با پشت 
سر گذاشتن موج های مختلف فناوری، تولیدکننده اصلی تجهیزات 
رمزگذاری بوده است. به نوشته واشنگتن پست، این شرکت سوئیسی 
با فروش تجهیزات خود به دست کم 120 کشور جهان میلیون ها دالر 
درآمد کسب کرده و ایران، کشورهای آمریکای التین، پاکستان و هند 

از جمله مشتریان اصلی آن بوده اند.
 اما بنا بر این گزارش، مسئله مهم در این باره آن است که هیچ کدام از 
مشتری ها نمی دانستند مالکان اصلی این شرکت، سرویس های امنیتی 
آمریکا و دستگاه اطالعاتی آلمان غربی هستند. این اقدام در چارچوب 
یک مشارکت فوق محرمانه با سرویس های اطالعاتی آلمان، موسوم به 
BND )آژانس اطالعات فدرال( صورت گرفت. اما دستگاه اطالعاتی 

آلمان در سال 1۹۹0 از این مشارکت خارج شد و سازمان سیا کریپتو 
 ای.جی را در ســال 201۸ به شــرکتی دیگر واگــذار کرد. نهادهای 
جاسوسی آمریکا و آلمان تجهیزات این شرکت رمزنگاری را به گونه ای 
دستکاری می کردند که بتوانند پیام های رمزی کشورها را به آسانی 
رمزشکنی کنند. اسم رمز این عملیات، تسارس »Thesarus« و روبیک 
»Rubicon« بوده است. این رسوایی بزرگ در حالی است که آمریکا 
طی چند سال اخیر با به راه انداختن کمپین چین هراسی، شرکت های 
ارتباطی و مخابرات این کشــور را به جاسوســی در فضای مجازی
متهم کرده و متحدین خود را از همکاری با این کشور منع می کند.

 جاسوسی از ایران
واشنگتن پســت در گــزارش مفصل بیــش از 10 صفحه ای خود 
همچنین به موضوع جاسوســی کشورهای غربی از ایران هم اشاره 
داشته و می گوید در جریان گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در 
ایران پس از انقالب نیز ســازمان جاسوسی آمریکا از طریق همین 
خدمات و دستگاه های فروخته شده توسط شرکت »کریپتو  ای.جی« 
به ایران، مکالمات محرمانه ایرانی ها را رصد می کرده است. به گفته 
این روزنامه، سیا مکالمات ایران و الجزایر را که واسطه میان آمریکا 
و جمهوری اسالمی شــده بود به راحتی رصد می کرد، چرا که هر 
دو دولت از دســتگاه های رمز نگاری این شرکت استفاده می کردند.

بر اساس این گزارش، دولت رونالد ریگان با همین دستگاه ها دست 
داشــتن دولت معمر قذافی در بمب گذاری در یک باشــگاه شبانه 
تفریحی در آلمان غربی در ســال 1۹۸۶ را کشــف کــرده بود. به 
گفته واشنگتن پســت، ایران پس از این حادثه به امنیت استفاده از 
دســتگاه های رمزنگاری شرکت سوئیسی مظنون شد، اما تا ۶ سال 
بعد استفاده از این دستگاه ها برای مکالمات محرمانه را ادامه داد. بر 

اساس این گزارش، آمریکایی ها حدود 1۹ هزار پیام محرمانه ایرانی ها 
در دوره جنــگ با عراق را با همیــن روش بازخوانی کردند و ۸0 تا 
۹0 درصد کل مکالمات ســری ایرانی ها در آن دوره توسط آمریکا 
خوانده می شــد.به گفته واشنگتن پست، هنوز نه مقامات سیا و نه 
مقامات اطالعاتی آلمان اظهارنظری در مورد این افشاگری نکرده اند. 
برند اشمیت باوئر، هماهنگ کننده پیشین دستگاه اطالعاتی آلمان 
در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی »زد د اف« وجود عملیات موسوم 
به روبیک را تأیید کرده اســت. از ســوی دیگر، شرکت کریپتو، که 
کریپتو  ای.جی را خریداری کرده اســت، ضمن رد هرگونه ارتباط با 
دستگاه های اطالعاتی آلمان و آمریکا، نتایج تحقیق اخیر را دربردارنده 
هشــداری بزرگ برشمرد. مقامات سوئیس نیز روز سه شنبه اظهار 
کردند، از روز پانزدهم ژانویه، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده اند.

سو ء ظن ها درباره این شرکت سوئیسی دهه ها قبل نیز مطرح شده 
بود، اما هرگز ثابت نشده بود. با این حال این گزارش ها حاکی است 
روسیه و چین هرگز از این شرکت سوئیسی خدمات و دستگاه های 
رمزنگاری نخریدند. دفتر مرکزی شرکت »کریپتو  ای.جی« در شهر 
زوگ سوئیس است و در سال 201۸ به دو شرکت جداگانه تقسیم 
شــد که یکی بخش ارائه دهنده خدمات داخلی است و دیگری در 

حوزه تجارت بین المللی فعالیت دارد.

روسیا الیوم: »شیخ محمد حسین« مفتی 
کل قدس و فلسطین، فتوای تحریم معامله 
قرن را صادر کرد. وی در بیانیه ای با اعالم این 
حکم اظهار کرد: هر کسی که با معامله قرن 
تعامل داشته باشد خائن به پروردگار و رسول 
اکرم)ص(، مسجداالقصی، قدس و فلسطین 

محسوب می شود.
المیادین: اهالی روستای »خربه عمو« در حومه 
قامشلی در شمال شرق ســوریه با نظامیان 
آمریکایی درگیر شــده و آنــان را مجبور به 
عقب نشینی از منطقه کردند. در این درگیری ها 
یکــی از اهالی روســتا با شــلیک نیروهای 
آمریکایی کشته و یکی دیگر نیز زخمی شد.

رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق:
مواضع تهران در قبال بغداد 

را از یاد نخواهیم برد
العالم: رئیس جمعیت 
علمای اهل تسنن عراق 
در سخنانی تأکید کرد: 
مواضع ایــران در قبال 
عراق را از یاد نخواهیم 

برد. »خالد المال« همچنین در خصوص بازتاب 
پیروزی انقالب اســالمی در منطقه و عراق 
تأکید کرد: جنگ تحمیلی از جمله گزینه های 
تهران پس از انقالب نبود؛ بلکه تحت فشــار 
آمریــکا و نیز همدســتی و توطئــه برخی 
کشــورهای عربی صورت گرفت که زمینه را 
برای فعالیــت آمریکایی ها فراهم کردند. وی 
ادامه داد: ارزش های انقالب اسالمی به سرعت 
در میان عراقی ها گسترش یافت. این درحالی 
است که دینداری در عراق به خاطر اقدامات 

رژیم صدام در سطح مردمی زدوده شده بود.
المال در خصوص اشغال عراق توسط آمریکا 
در سال 200۳ اظهار کرد: ایران تنها کشوری 
است که در کنار عراق بود و به آن کمک کرد و 
تسهیالت الزم برای فروش نفت و نیز در دیگر 
عرصه ها را برایش فراهم کرد. اما مسئله اصلی 
همان مبارزه با تروریسم بود که نظام های عربی 

از کمک به ملت عراق خودداری کردند. 

چالش گذر به دموکراسی  شهروندی برای لبنان
در حالی که اعتراضات مردمی لبنان در واکنش به اوضاع نامناسب اقتصادی همچنان 
ادامه دارد، ســرانجام پارلمان این کشور در نشست اخیر خود که شامگاه سه شنبه 
برگزار شد به کابینه »حســان دیاب« رأی اعتماد داد. کابینه جدید که ماه گذشته 
تشکیل شد، امیدوار است بتواند با اجرای یک طرح نجات ملی که بر پایه رأی اعتماد 
پارلمان شکل گرفته اســت لبنان را از بحران مالی کنونی خارج کند؛ اما این مهم 

چندان آسان نخواهد بود. 
کابینه دیاب با رأی شکننده ای )۶۳ رأی از مجموع 12۸ نماینده( توانست موافقت 
پارلمان را برای آغاز کار جلب کند، اما مسلماً این شکننده بودن آرای دولت جدید، 
آسیب پذیری آن در مقابل جریان های مخالف را بیشتر خواهد کرد. از سوی دیگر از 
آنجا که ساختار سیاسی لبنان طایفه ای است، نخست وزیر به طور معمول نماینده 
جامعه اهل سنت محسوب می شود، اما دیاب اگرچه سنی است ولی از چنین اعتباری 
برخالف ســعد حریری و نجیب میقاتی برخوردار نیســت. اگرچه دیاب حداقل در 
شرایط کنونی حمایت ائتالف حزب اهلل و مارونی ها )میشل عون( را به همراه دارد اما 
از آنجا که از پشتوانه قاطبه اهل سنت برخوردار نیست با چالش های زیادی روبه رو 
خواهد بود. جریان های سیاسی مانند المستقبل )سعد حریری( و قوات لبنانیه )سمیر 
جعجع( در کابینه مشارکت نداشته اند و مطمئناً سنگ اندازی های آن ها بعداً هم در 
مقابل دولت جدید ادامه خواهد داشــت. همچنین عدم برخورداری دولت دیاب از 
حمایت اهل سنت یعنی آنکه وی از حمایت دولت های عربی از جمله مصر، سعودی 
و دیگر شیخ نشین های ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج فارس، آن هم در شرایطی که 
بیروت با بحران اقتصادی عمیقی دست به گریبان است، برخوردار نخواهد بود و از 
این جنبه هم طبیعتاً آسیب پذیر به نظر می رسد؛ ضمن اینکه مانع تراشی های آمریکا 
و عربستان سعودی که در تالش هستند حزب اهلل را از دولت دور کنند هم همچنان 
ادامه خواهد داشت. پس روزهای آسانی پیش روی نخست وزیر جدید قرار ندارد. با 
این اوصاف تأیید کابینه از سوی مجلس خود یک گام رو به جلو است و باید صبر کرد 
و دید آیا دیاب می تواند از پس موانع برآید یا نه. او دولت نسبتاً بی طرفی را انتخاب 
کرده و بیشتر اعضای کابینه غیرسیاسی هستند، با این حال باید اذعان کرد مشکالت 

لبنان تاریخی بوده و رفع آن ها در مدت زمانی کوتاه ممکن نخواهد بود.
از ســوی دیگر به اذعان بسیاری از تحلیلگران، ریشه مشکالت و اعتراضات کنونی 
لبنان را باید در ساختار طایفه ای آن دانست که این کشور را به یک شرکت سهامی 
تبدیل کرده و در نتیجه احزاب به دنبال کســب منافع بیشتر برای خود و نه ملت 
خود هستند. در این نوع نظام، انتخاب افراد بر اساس شایسته ساالری نبوده و بیشتر 
موروثی است؛ همان طوری که در مورد سعد حریری و ولید جنبالط رخ داد. در این 
نظام حتی رهبری احزاب و نمایندگی پارلمان نیز به دلیل ساختار طائفه ای حالت 
موروثی پیدا کرده اند. اما اعتراض های چند ماه اخیر نشــان داد جامعه لبنان از این 
وضعیت سرخورده شده و در حال پوست اندازی است. جوانان دیگر طرفدار ساختار 
طایفه ای که این کشور را میان طوایف شیعه، سنی، مسیحی، دروزی و غیره تقسیم 
کند، نیستند و دنبال تغییر هستند؛ به این صورت که هر فرد یک رأی داشته باشد. 
نسل جدید که تحت تأثیر تحوالت جدید، شبکه های اجتماعی و جهانی شدن قرار 
دارد، آن ساختار گذشته را نمی پذیرد و در صدد اصالح است تا با گذر از دموکراسی 
طایفه ای به دموکراسی شهروندی برسد؛ البته این گذر آسان نبوده و زمانبر خواهد 

بود؛ بنابراین لبنان روزهای سختی پیش رو خواهد داشت.
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 بایدن بازنده بزرگ:
سندرز پیروز انتخابات نیوهمشایر شد

  اردوغان، دمشق و متحدانش را تهدید کرد  الجزیره:
نظامیان سوریه را هر جا باشند می زنیمالسیسی، محمد مرسی را ُکشت

مهر: رئیس جمهور ترکیه بار دیگر ارتش سوریه را تهدید 
کرد. اردوغان گفت: اگر ســربازان ما به هر صورتی هدف 
قرار بگیرند، ما فقط به ادلب و یا توافق ســوچی محدود 
نشــده و نیروهای ارتش ســوریه را در هر کجا باشــند 
می زنیم. وی در ادامه ادعاهای خود، سطح تهدیدهایش 
را باالتر برده و در اظهاراتی دوپهلو، هشدار داد: »اگر خون 
ســربازان ما ریخته شــود، مهم نیست چه کسی پشت 
آن اســت، یا چقدر فکر می کند که قدرتمند است، من 

به صراحت ]به آن ها[ می گویم، شما امن نخواهید بود«.

فارس: تحقیقات ویژه ای که شــبکه تلویزیونی الجزیره 
می گوید انجام داده، به آمار نگران کننده ای )۹۸5 تن( در 
خصوص تعداد زندانیان سیاســی در مصر رسیده که به 
دلیل شرایط بازداشت غیرانسانی، از زمان کودتای نظامی 
عبدالفتاح السیســی جان باختند. در این مستند، گفته 
شده السیسی مخالفان خود را در زندان با مرگ تدریجی 
می کشد. از برجسته ترین بازداشت شدگان سیاسی که به 
دلیل بی توجهی پزشکی در سه سال گذشته در زندان جان 
باختند، محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر است. 

پرس تی وی: برنی سندرز در شبی که با ناکامی عظیم 
جوبایدن، معاون ســابق ریاست جمهوری آمریکا همراه 
بود؛ پیروزی در رقابت درون حزبی دموکرات ها در ایالت 

نیوهمشایر را به نام خود ثبت کرد. 
سندرز 25.۷ درصد و نزدیک ترین رقیب او پیت بوته جج، 
به 24.4 درصد آرا دست پیدا کرده است. امی کلوبوچار 
1۹.۷، الیزابــت وارن ۹.۳ و جــو بایدن هــم تنها ۸.4 
درصــد آرا را از آن خود کرده اند. بایدن بار دیگر نتایجی 

ناامیدکننده کسب کرد.

annotation@qudsonline.ir
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اداره کل پس�ت اس�تان خراسان  رضوی در نظر دارد ،امور اسناد تک برگی وخدمات نیابتی ثبت اسناد   در سطح استان  رابه پیمانکار 
بخش خصوصی ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای درس��امانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 5/983/100/000 ریال 
)پن��ج میلی��اردو نه صدو هشتادوس��ه  میلیون ویکصد هزار ریال( به  اش��خاص حقوق��ی که موضوع اصلی فعالیت آنه��ا با موضوع مناقصه 
مطابق��ت داش��ته و دارای گواهینام��ه تائی��د صالحیت ورتبه بن��دی از اداره تعاون ، کار و رف��اه اجتماعی با تاریخ معتبر در رش��ته خدمات 
عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی با تاریخ معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی میباشند ، واگذارنماید لذا کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت 

مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ 98/11/23 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح مورخه  98/11/23لغایت ساعت 14 مورخه  98/11/26 .
3- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : از تاریخ 98/11/26 لغایت ساعت 14 تاریخ 98/12/06 میباشددرضمن پیشنهاد دهندگان 
میبایست عالوه بر بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درسامانه تدارکات  الکترونیکی دولت  حداکثرتا تاریخ 98/12/06 نسبت 
به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط مندرج شده در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل 

پست استان خراسان رضوی واحد حراست ارسال نمایند .
4-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از دوروش ذیل : 

ال��ف (ارائه ضمانت  نامه بانکی به مبلغ 299/155/000ریال )دویس��ت و نود ونه میلی��ون ویکصد وپنجاه و پنج هزارریال (ازیکی از بانکها 
یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار س��ه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان 
رضوی بابت ش��رکت در مناقصه عمومی ش��ماره 2098001492000003 واگذاری توزیع امانت   پس��تی درس��طح شهرستان مشهد و حومه  به 

پیمانکار بخش خصوصی .
ب (اص��ل فی��ش واری��زی نق��دی ب��ه مبل��غ 299/155/000ری��ال )دویس��ت و ن��ود ون��ه میلی��ون ویکصد وپنج��اه و پن��ج هزارری��ال( به 
حس��اب ش��ماره 4001047706372416 ن��زد بان��ک مرک��زی بن��ام حس��اب س��پرده ش��رکت ملی پس��ت جمه��وری اس��المی ایران )شناس��ه 
388047760283100811200062000001( بابت ش��رکت در مناقصه عمومی ش��ماره 2098001492000003 واگذاری توزیع مرس��والت پستی 

درسطح شهر مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند .
د(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.

و(وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .
ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .
5- زمان بازگش�ائی پ�اکات الف ،ب وج : س��اعت 9 صبح روز پنجش��نبه 98/12/08 ، نماینده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده 

درمناقصه در صورت تمایل میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکت ) ج ( حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس�ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , 

اداره کل پست خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2098001492000003
واگذاری  امور اسناد تک برگی و خدمات نیابتی ثبت  اسناد درسطح استان  به پیمانکاربخش خصوصی) نوبت دوم(

اداره کل پست استان خراسان رضوی
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اداره کل پس�ت استان خراسان  رضوی در نظر دارد ،توزیع مرسوالت پستی  قسمتی از سطح شهر مشهد و حومه  رابه پیمانکار بخش 
خصوصی ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 26/520/000/000 ریال )بیست 
و ش��ش  میلیاردو پانصدو بیس��ت  میلیون ریال( به  اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته و 
دارای گواهینام��ه تائی��د صالحی��ت ورتبه بندی از اداره تع��اون ، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر در رش��ته خدمات عمومی و گواهینامه 
تائی��د صالحی��ت ایمنی با تاریخ معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی میباش��ند ، واگذارنمای��د لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکورودریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ 98/11/23 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 98/11/26لغایت ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 98/12/05 .
3- مهلت زمان ارائه پیش�نهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 تاریخ 98/11/26 لغایت ساعت 14 تاریخ 98/12/05 میباشددرضمن پیشنهاد 
دهندگان میبایست عالوه بر بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت  حداکثرتا تاریخ 98/12/05 
نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط مندرج شده در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره 

کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست ارسال نمایند .
4-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از دوروش ذیل : 

ال��ف (ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/326/000/000ریال )یک میلیاردو س��یصدو و بیس��ت و ش��ش میلیون ری��ال (ازیکی از بانکها یا 
موسس��ات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار س��ه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پس��ت خراسان 
رضوی بابت ش��رکت در مناقصه عمومی ش��ماره 2098001492000004 واگذاری توزیع امانت   پس��تی درس��طح شهرستان مشهد و حومه  به 

پیمانکار بخش خصوصی .
ب (اص��ل فی��ش واری��زی نق��دی ب��ه مبل��غ 1/326/000/000ری��ال )ی��ک میلی��اردو س��یصدو و بیس��ت و ش��ش میلی��ون ری��ال ( ب��ه 
حس��اب ش��ماره 4001047706372416 ن��زد بان��ک مرک��زی بن��ام حس��اب س��پرده ش��رکت ملی پس��ت جمه��وری اس��المی ایران )شناس��ه 
388047760283100811200062000001( بابت ش��رکت در مناقصه عمومی ش��ماره 2098001492000004 واگذاری توزیع مرس��والت پستی 

درسطح شهر مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند.
د(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.

و(وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .
ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .
5- زمان بازگش�ائی پاکات الف ،ب وج : س��اعت 9 صبح روز چهارش��نبه 98/12/07 ، نماینده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده 

درمناقصه در صورت تمایل میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات )ج(حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس�ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , 

اداره کل پست خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2098001492000004
واگذاری  توزیع امانت   پستی درسطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکاربخش خصوصی ) نوبت دوم(

اداره کل پست استان خراسان رضوی

 آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و حمل و نقل و توسعه اقتصادی همیاران شمال شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
47651 و شناسه ملی 10380641381    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - روزنامه 
کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. 2- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به 
شناس��ه ملی 10380076460 به عنوان بازرس اصلی ، آقای مهدی فتاحی به ش��ماره ملی5749201686به عنوان بازرس 

علی البدل برای سال مالی 1398انتخاب شدند 3 - صورتهای مالی سال 1397 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769230(
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آگهی افزایش سرمایه شرکت کشت وصنعت معین زاده خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 405 و شناسه ملی 10380060533    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,20 و بنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397,04,3در خصوص افزایش س��رمایه ش��رکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین س��ند حس��ابداری 
ص��ادره مبن��ی بر تجدید ارزیاب��ی دارائیها به مبل��غ 1840000000 ریال هیئت مدیره ش��رکت افزایش مزبور را 
عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 

1940000000 ریال منقسم به 19400 سهم 100000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )769519(
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