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یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

از دو روز پیش تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسالمی آغاز شده و این در حالی 
است که هیچ کدام از دو گروه شناخته شده سیاسی کشور حتی در پایتخت که باید 
نماد وحدت و نمونه ای برای عملکرد دیگر شهرها باشد، به لیست واحدی نرسیده اند. 
با این حال هنوز بسیاری از آن ها که متوجه انبوه تغییرات در سالیق سیاسی مردم 

نشده اند، فکر می کنند آن ها محدود به یکی از...

حاشیه ای براتفاقات عجیب 
انتخاباتی این روزها

سردار سالمی در مراسم اربعین شهادت حاج قاسم سلیمانی خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی:

دستازپاخطاکنیدهردوتانرامیزنیم

 اقتصاد   ال جی و سامســونگ خیلی 
وقت اســت  به بــازار لوازم خانگی ایران 
پشت کرده اند و محصوالت مونتاژی آن ها 
نیز رفته رفته در ویترین مغازه ها آب رفته 
است. حاال با پایین کشیده شدن تابلوی 
نمایندگی این برندها، به زودی خط تولید 
این کارخانه ها در اختیــار تازه واردهای 
قدیمی، یعنی ســام و جی پــالس قرار 
می گیــرد. برند هایی که پیش از این هم 
در بازار لوازم خانگی حضور داشتند، اما در  

لباس برندهــای خارجی به مردم عرضه 
می شدند. براساس گفته های سیدعلیرضا 
موسوی مجد، رئیس هیئت مدیره انجمن 
لوازم صوتی و تصویری ایران، پایین آوردن 
تابلوهای شــرکت کره ای سامسونگ از 
مغازه ها چند وقتی اســت آغاز شده و در 
نخســتین محصوالت  آینده  هفته های 
جایگزین سامســونگ با برند سام وارد 
بازار می شوند. به گفته این مقام صنفی، 
اکنون تولیدات آزمایشــی آغاز شده و تا 

پایان ســال تلویزیون و مانیتور و از سال 
۹۹ لباسشــویی و یخچال تولیدی این 
شرکت به بازار عرضه خواهند شد. درعین 
حال مشتریان محصوالت سامسونگ نیز 
نباید نگران باشــند، زیرا همه خریداران 
خدمت گارانتی را تا ۱۸ ماه پس از تاریخ 
نصب و خدمات پــس از فروش را تا ۱۰ 
سال پس از خرید دریافت خواهند کرد.
سیدمرتضی میری، رئیس اتحادیه صنف 
توزیع کنندگان لوازم خانگی ایران نیز به 

ال جی  برند  مصرف کنندگان کاالهــای 
چنین اطمینانــی را بابت خدمات پس 
از فــروش این برند داده و گفته اســت: 
جی پالس جای محصوالت این شرکت را 
در کشــور پر خواهد کرد.اگر برایتان این 
پرسش مطرح است که  سام و جی پالس 
چطور می خواهند جایگزین سامسونگ و 
ال جی شوند، باید گفت پیش از این هم 
محصوالت لوازم خانگی سامســونگ و 

ال جی در داخل...
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تالش فراگیر برای تأثیرگذاری فرهنگی در گستره بین المللی
 آستان  تولیت آســتان قدس رضوی گفت: بدون شک تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با جوانان تأکید کرد 

فعالیت های فرهنگی این آســتان مقــدس به حوزه حرم 
مطهر، مشهد مقدس و ایران اسالمی محدود نخواهد بود 
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هیچ مجلسی به اندازه مجلس یازدهم 
خطیر و مؤثر نیست
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

رأی مردم می تواند مثل موشکِ نقطه زن باشد  فارس: سعید جلیلی با یادآوری اینکه حضور مردم در تشییع حاج قاسم، خرج موشک انتقام بود، گفت: حضور هر یک نفر در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم یک 
موشک در قلب مستکبران بود. هر رأی مردم در انتخابات هم مثل یک موشک بر پایگاه دشمن است، اما مسئله این است که چه زمانی این رأی ها »نقطه زن« می شوند؟ رأِی نقطه زن، نماینده ای را به مجلس می فرستد 

که می تواند تحریم دشمن را بی اثر کند؛ همان طور که موشک نقطه زن، جایی را هدف می گیرد که تهدید نظامی او را از بین می برد.

 تسنیم   آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه 
منور رضوی ضمن تشکر از حضور پربرکت 
و حماســه آفرین مردم مشــهد و خراسان 
رضوی و آحاد مردم ایران در راهپیمایی 22 
بهمن تصریح کرد: امــام راحل »رضوان اهلل« 
به مناســبت 22 بهمن که عده ای خدمت 
ایشان رسیدند، نکته ای را فرمودند و عنوان 
کردند: انقاب اســامی به پیروزی رسید و 
این پیروزی نیز خیلی سخت 
و سنگین به دســت آمد، اما 
بدانید ســخت تر و سنگین تر 
از پیروزی انقاب، پیروز نگه 
داشتن انقاب است. وی ادامه 
داد: عده ای بــا کمال قدرت 
حماســه ای آفریدند که نظام 
نابکارانه دست نشانده دشمن 
به عنــوان نظام ستمشــاهی 
براندازی و حکومت اســامی 
استوار شد؛ پیروزی به زحمت 
به دســت آمد، امــا امام)ره( 
فرمودند پیروز نگه داشــتن 
انقاب ســخت تر اســت؛ مقاومتی که شما 
مردم داشتید و جریان های مختلف، حوادث 
گوناگون و فراز و نشیبی که در زندگی شما 
مردم در مســیر انقاب شکل گرفت و شما 
پایمردانه ایســتادید، خیلی سنگین بود و 
زحمت کشــیدید، اما بدانید 40 ساله دوم، 
پیروز نگه داشــتن انقاب از 40 ســاله اول 

سخت تر است.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی بیان 
کرد: در 40 ســاله نخســت دشمن فقط 
به دنبال این بود که بر مطامع خود مســلط 
شده و سرنوشت مردم را ملعبه مطامع خود 
قرار دهد، اما در 40 ساله دوم مسئله زندگی 
و حیات دشــمن به بقا و از میان رفتن این 
انقاب وابستگی یافته است؛ انقاب بماند، 
دشمن نابود است؛ بنابراین در 40 ساله دوم 
نگه داشــتن انقاب خیلی سخت تر است. 
هر جریانی که پیش می آید حســاس تر و 

خطرناک تر و موقعیت خطیرتر است.

 اهمیت  مجلس یازدهم 
آیت اهلل علم الهدی با اشــاره بــه اینکه 10 
دوره مجلس را پشــت ســر گذاشته ایم، اما 
هیچ کدام به اندازه مجلس یازدهم خطیرتر 
و مؤثرتر نیســت، عنوان کــرد: این مجلس 
خیلی خطیرتر از مجالس دیگر است؛ دشمن 
به نقطه ای رســیده که با نــاوگان و تهاجم 
نظامی نمی توانــد ما را از میان ببرد و به هر 
وســیله ای دســت می زند و تنها جایی که 
می تواند با نفوذ از درون نظام ما را ساقط کند، 
مجلس شــورای اسامی است؛ خوشبختانه 
پاســداری قهرمانانه و دقیق شورای نگهبان 
آنچنان دروازه دموکراسی کشور را بازسازی 
می کند که عوامل نفوذی دشمن نمی توانند 
به مجلس وارد شوند. وی ادامه داد: اما آنچه 
خطرناک است، این است که از نامزدهایی که 
به مجلس می روند دشمن نفوذی بسازد و از 
این ها دشمن یارگیری کرده و برای خودش 
عامل بتراشد؛ این دســت شما مردم است 
که اجازه دهید چه کســی به مجلس برود 
و چه کســی نرود؛ وضعیت معیشتی باید با 
تکیه بر قدرت خودمان اداره شود و مجلسی 
می خواهد که با تمام قدرت و فعالیت بیاید 
این مشــکات را حل کند و از جهت دوم به 
مجلسی احتیاج داریم که خیلی قوی و بدون 
ترس و واهمه و شجاع مقابل استکبار جهانی 

بایستد و با استکبار مبارزه کند.

 معیارهای رهبری برای نماینده
آیت اهلل علم الهــدی تأکید کرد: مقام معظم 
رهبری برای کسانی که شما می خواهید به 
مجلس بفرستید پنج معیار تعیین کردند؛ اول 
مؤمن باشــد؛ یعنی اینکه خدا را باور کند و 
معاد را هم باور کند و آدمی باشــد که خدا 
و معاد را بــاور دارد؛ آدمی که خدا و معاد را 
باور نــدارد، نباید به مجلس برود. دوم اینکه 
انقابی باشــد؛ یعنی اینکه دلــداده انقاب 
و ایســتاده پای انقاب باشد و همه چیزش 
قربانی انقاب باشد و اندیشه انقابی داشته 
باشــد، آدم انقابی یک نشان بیشتر ندارد و 
آن این است که قدم جای قدم رهبر داشته، 
تمام بینشــش به پشت پای رهبر و اندیشه 
رهبر باشــد. خصلت سوم این است که فرد 
باید شجاع باشد؛ آدم ترسو که از قدرت های 
پوشالی اســتکباری و اروپایی وحشت کند، 
نباید به مجلس برود. خاصیت چهارم اینکه 
جهادی باشد و روز و شب نشناسد. خاصیت 
پنجم این اســت که فرد باید کارآمد باشد و 
مشکل سیاسی و اقتصادی را بتواند حل کند. 
تمامی این خصلت ها را در شــهید سپهبد 

سلیمانی نیز شاهد هستیم.
عضو مجلس خبرگان رهبــری تأکید کرد: 
سردار سلیمانی جهادی بود و از هیچ قدرتی 
هراس نداشت و آرزویش شهادت بود و کنار 
هر شهیدی اشــک می ریخت و کارآمد بود؛ 

ایشان نه یک فرمانده، بلکه یک مدیر مقاومت 
بود. مسئله این است که جریان مقاومت یک 
مدیر از دســت داد. مدیــر مقاومت برازنده 
ایشــان بود. مردم باید در مجلس کسانی را 
بفرستند که نسخه بدل حاج قاسم باشد و با 

این خط آدم باید به مجلس برود.
آیت اهلل علم الهدی تصریح کرد: باید فعالیت 
کنیم و این گونه نباشــد که فعالیت را فقط 
به رأی محدود کنیم؛ نباید گذاشت عده ای 
وارد مجلس شــوند و این ها کسانی هستند 
که چند خصوصیت دارند؛ یکی اینکه انقابی 
نیستند؛ یعنی اینکه زاویه با رهبری دارند ولو 
هر اندازه کم و رهبری و والیت را به تمام معنا 

قبول ندارند.
وی ادامه داد: خصوصیت دوم این ها این است 
که غرب گرا هســتند و چشمشان به دروازه 
اروپاست؛ زنی از اروپا می آید و دنبال عکس 
گرفتن هســتند؛ آدم این شکلی به مجلس 
نفرستید. خاصیت ســوم این ها عدم اعتقاد 
راسخ به نقش حاکمیت دین در اداره کشور 
است و معتقدند دین نمی تواند کشور را اداره 
کند. این ها را به مجلس نفرستید که مؤمن 
نیستند. خاصیت چهارم این ها این است که 
از والیت فقیه تبعیت گزینشی دارند؛ شعار 
تبعیت سر می دهند، اما در مقابل فرمان ولی 
فقیه خاضع نیستند. آنجایی که منافعشان 
اقتضا کنــد، از آن تبعیــت می کنند. امام 
جمعه مشــهدمقدس تصریح کرد: خاصیت 
پنجــم مرعوب بــودن و وادادگی در مقابل 
استکبار است؛ آن را که از آمریکا و بمب اتمی 
آمریکا و ناوگانش می ترســد و فکر می کند 
رزق این مملکت دســت آمریکاست و باید 
تحریم برداشــته شود، به مجلس نفرستید. 
نداشتن روحیه انقابی و تاش برای سازش 
و ترویج و اشــاعه نمی شــود و نمی توانیم، 
نفوذپذیری و بی توجه به خط نفوذ دشمن، 
خویشاوندســاالری و باندبــازی و ولنگاری 
فرهنگی و الابالیگری مقابل منکرات، دیگر 
خصایل این افراد اســت. این قبیل افراد اگر 
به مجلس بروند، مجلس را به هم می ریزند و 

کاری از دست این ها برنمی آید.

امام جمعه مشهد مقدس در خطبه های نماز جمعه:

هیچ مجلسی به اندازه مجلس یازدهم خطیر و مؤثر نیست

  دریافت مالیات از مردم باید از کل ثروت هر شــخص باشــد، ســپرده های بانکی، 
مستغات اعم از شهری و روستایی، تجاری و مسکونی، طا و جواهر، اجور دکاکین و 
پاساژها، باغات، اراضی زراعی، خودروها، اثاث البیت، البسه و وسایل شخصی، پول نقد، 
همه چیز شخص در ایران و خارجه، اگر خانه 200میلیون ارزش دارد و فرد پول مالیات 
را ندارد باید یک، دو، ســه، چهار، پنج دانگ، عنداللزوم بیشــتر، به نفع دولت توقیف و 
بازداشت شود، همچنین باغات، اراضی زراعی و سایر اموال غیر منقول. حتی از یک ریال 
سپرده بانکی و سود آن باید مالیات ستاند منتها خرج عمران کشور شود. 09010009301

  شــاید بد نباشد که به مدیران مدارس چه مستقیم و چه در قالب دستورعمل این 
تذکر داده شــود، که تلگرام مدارس که طبق قانون مکانی برای انتقال بخش نامه ها یا 
مباحث علمی به همکاران است، جای بازتاب سایق شخصی سیاسی نیست با تشکر. 

09150008521
 روبات طراحی کردند! تا سایت باز می شود با 100 اسم و کد ملی 100 تا ثبت نام می 
کنند! اگر دلسوز هستید صحت و سقم مثل این جور مطالب که به بی عدالتی و حق و 
حقوق و اجحاف در حق جان و مال و آرامش و آسایش مردم است را پیگیری کنید نه 

شیرهای باغ وحش سودانی. 09150007819
 متأسفانه اکثر کسانی که دست اندرکار قیمت گذاری و نظارت، مدیریت، سازماندهی 
و برنامه ریزی خودرو هستند، دستشان به رشوه آلوده است که نمی خواهند قیمت خودرو 
یک قیمت واقعی باشد نه تصنعی و تحمیلی! بنده معتقدم باید قوه قضائیه وارد شود و 
تا مافیای خودرو خودشان محصول خودشان را قیمت گذاری نکنند و مردم را نچاپند، 
دست های پنهان را پیدا کنند و قطع کنند. از مردم استدعا داریم یک سال خودرو نخرند 

تا مجبور بشوند قیمت ها را بیاورند پایین. 09350007054

اسیر ضعف های کارکردی
ســمیه زمانی: پس از بررسی آسیب های ســاختاری مجلس در قالب نظام حزبی، 
نظام انتخاباتی، یک مجلسی بودن، فراکسیون ها، کمیسیون ها، هیئت رئیسه و منابع و 
مرکز پژوهش های مجلس، به آسیب های کارکردی مجلس می پردازیم. در اینجا چهار 
کارکرد مجلس شــامل قانون گذاری، نظارتی، رابطه با مجریه و نمایندگی و رابطه با 
شهروندان بررسی می شوند. در مدت 9 دوره مجلس شورای اسامی، قوانین متعددی 
تصویب شده اند، به گونه ای که اکنون، تجمیع و انباشت قوانین، آسیب جدی قانون گذاری 
اســت. برخی از این قوانین حتی فراموش شده اند و در عرصه عمل، کارآیی نداشتند. 
همچنین بیشتر مصوبات مجلس فرایند اجرایی نامشخصی دارند و از ضمانت اجرا نیز 
برخوردار نیســتند. به همین دلیل، بسیاری از قوانین مصوب مجلس در عرصه عمل 
ناموفق بودند یا اجرا نشدند. درحالی که هدف اصلی از قانون گذاری، اجرای قوانین است 

و اگر قانونی اجرا نشود، چه دلیلی برای تصویب آن وجود دارد.
درحالی که این کیفیت قانون گذاری و نه کمیت آن است که به مطلوبیت کارکرد مجلس 
می افزاید، اّما میزان و افزایش حجم قوانین هر ساله مجلس، گویی نشان از وارونگی این 
امر در دســتگاه قانون گذاری ایران دارد. واقعیت این است وضع قانون و حجم آن هر 
چه بیشتر باشد، نکته مثبتی در کارنامه عملکرد مجلس محسوب نمی شود. در مقابل، 
اصاحات مکرر قوانین و استفساریه ها نشان از ضعف قانون نویسی و تدوین قوانین و در 

واقع کیفیت نامطلوب قوانین دارد.
 این اصاحات نشان دهنده عدم دقت در حین وضع قوانین است. این موضوع به ویژه 
زمانی حساســیت بیشتری می یابد، که در برخی موارد فاصله تصویب تا اصاح قانون 
به چند ماه هم نمی رســد. برای نمونه قانون »تشکیات، وظایف و انتخابات شوراهای 
اسامی و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و اصاحات بعدی آن«، به غیراز مطرح شدن 
در بیشتر دوره های مجلس، در هر دوره نیز با اصاحات و تعدیل همراه بوده است. قانون 
»انتخابات مجلس« نیز به همین صورت تغییرات چندی را از سر گذرانده است. این ها 

تنها دو نمونه از قوانینی هستند که پس از تصویب چندین بار اصاح شده اند.
مسئله دیگر قانون گذاری در مجلس، منشأ قوانین است. در کشورهای دیگر قوانین از 
بطن جامعه برخاسته اند و منشأیی اجتماعی دارند، اما در ایران قوانین منشأیی اجتماعی 
ندارند و تازه پس از طرح موضوع در صحن علنی، منازعات حول ماهیت وجودی مسئله 
شــکل می گیرد. گاهی این منازعات به اختاف های فکری و فلسفی و حتی مباحثی 
پیچیده تر و ورای مباحث قانونی کشیده می شود. همین امر موجب می شود تا برخاف 
برخی موضوعات که به دفعات در قالب تصویب، اصاح، تعدیل و تفســیر در دوره های 
متعدد مطرح شــدند، برخی موضوعات حتی با توجه به نیاز جامعه کمتر مورد توجه 
باشند؛ مانند احزاب یا حقوق شهروندی که از دوره نخست به تدریج کمتر مطرح  شده 
است و سرانجام  مطلوبی نیز نداشته است. عاوه بر این ها آسیب های جدی دیگری نیز 

مطرح است که به ماهیت فنی، درخواست بی رویه قید فوریت بازمی گردد.
درحالی که قید فوریت بر مبنای آیین نامه داخلی مجلس شرایط خاصی دارد و استثنایی 
است، اما بیشتر طرح ها و لوایح با قید یک یا دو فوریت در مجلس اعام وصول می شوند. 
همین هم بررسی کیفی طرح ها و لوایح را قربانی تعجیل و سرعت می کند. شاید هم 
یکی از دالیل اصاح قوانین و استفساریه  ها همین تعجیل در فرایند بررسی طرح ها و 
لوایح است که موجب می شود تا آنچنان که گفته شد، برخی قوانین چندین بار اصاح 

شوند و بازهم مبهم و نیازمند اصاح باشند.

 کارستان حاج قاسم 
در هسته های مقاومت مردمی جهان اسالم

حضرت امام)ره( در ابتدای حرکتش، مســئله ای را تشــخیص داد که به عنوان راهبرد 
اساسی شناخته می شود؛ اگر انسانیت در جهان بخواهد به آزادی برسد و مسلمانان روی 
پای خود بایستند، الزم است که دایره نفوذ و سلطه آمریکا در جهان تا رفع کل فتنه ها 

از جهان کم شود.
امام خمینی )ره( در گام نخست، با پشتیبانی امت، آمریکا را از داخل مرزهای ایران خارج 
کرد. پس از پیروزی انقاب و تسخیر النه جاسوسی و قطع ارتباط آمریکا با ایران گام دوم 
کاهش دایره نفوذ آمریکا در ایران رقم زده شد. چنانچه برخاف بسیاری از کشورهای 
دنیا که در طول مدت زمان با آمریکا مقابله کرده، اما نتوانسته بودند آن را محقق کنند 
)مانند اتمام جنگ جهانی دوم که آمریکا از بسیاری کشورها همچون ژاپن و آلمان خارج 
شد، اما پایگاه های نظامی در آنجا برجای گذاشت( اما برای نخستین بار در قرن حاضر 
با تدبیر امام)ره( دایره نفوذ آمریکا از ایران کم شد و این یک ضربه اساسی به منافع و 

حیثیت آمریکا محسوب می شد.
در گام بعدی امام)ره( دعوت از سران کشورهای اسامی برای ایستادگی در برابر مطامع 
و چپاولگری آمریکا در کشورهای مسلمان منطقه را در پیش گرفت و همزمان با این 
مطالبه، راهبرد دعوت از ملت های مسلمان را هم اتخاذ کرد؛ مثاً به بهانه های مختلف 
به خصــوص در ایام حج،  در پیام هایی از آن ها درخواســت کرد تا هم خروج آمریکا از 
کشورهایشان را از سران خود مطالبه کنند و هم خودشان اقدام هایی را رقم بزنند. با این 

اقدام ها، موج آمریکاستیزی در منطقه ایجاد شد.
آخرین اقدام امام)ره( در راســتای این هدف کان انقاب، دستور تشکیل هسته های 
مقاومت در مقابل آمریکا در جهان اسام بود، اما ایشان فرصت تحقق آن را پیدا نکردند. 
پس از امام راحل این هدف توسط رهبر انقاب تداوم یافت که مهم ترین آن انسجام و 
قدرت یافتن سپاه قدس بود؛ سپاه قدس در کشورهای اسامی-متناسب با درجه ارتباط 
ما با آن کشــورها- اقدام هایی را رقم زد و آمریکا نیز تاش می کرد برای جلوگیری از 
کاهش دایره نفوذش در منطقه برنامه های متعددی را اتخاذ کند. جنایت های 30 سال 
اخیر آمریکا در کشورهای مختلف اسامی از کودتاها تا کشتارها و تظاهرات، جنگ ها 
و ترورها و... همه برای تثبیت منافعش در منطقه و مقابله با نفوذ سپاه قدس رخ داده 
اســت. ایجاد داعش مهم ترین اتفاقی بود که آمریکایی ها برای جلوگیری از گسترش 
انقاب اسامی در جهان اسام انجام دادند تا هم جلو گسترش انقاب را گرفته و هم 
حضور خود را افزایش و تثبیت کنند. از اینجا به بعد نقش حاج قاسم پررنگ می شود؛ 
کار مهم حاج قاسم نه صرفاً مقابله با داعش، بلکه تشکیل هسته های مقاومت مردمی در 
منطقه مطابق با آرمان امام)ره( بود و این کار چیزی بود که آمریکایی ها نه نرم افزارش را 

بلد بودند و نه آن را می فهمیدند؛ چراکه عنصر اصلی قوام آن، ایمان بود.
به دلیل همین عدم درک هم نتوانستند برایش تدبیری داشته باشند؛ بنابراین در تقابل 
و رویارویی میان این دو، برنده نهایی حاج قاسم بود و این امر ضربه ای کاری به منافع 
آمریکا زد؛ چراکه هزینه میلیارد دالری آمریکا برای تثبیت در منطقه با ظهور هسته های 
مردمی ازمیان رفته است. شهادت حاج قاسم را می توان به انقاب سوم تعبیر کرد که 
آغاز خروج آمریکا از منطقه را رقم خواهد زد. هنر حاج قاسم تعامل با مردم و گروه های 
مردمی مقاومت بود که آداب خاص خود را می طلبد. حاج قاسم سلیمانی این مسئله را 
در هشت سال جنگ تحمیلی تجربه کرده بود و توانست با همان ویژگی ها و آن تجربه 
خاص، هســته های مردمی را ساماندهی و تقویت کند. اگر با خط سیر حاج قاسم، از 
طریق تعامل با هسته های مقاومت پیش برویم، آمریکا به مرور از منطقه خارج می شود؛ 
چراکه آن ها می دانند هسته ها و گروه های مقاومت مردمی در کشورهای اسامی منطقه 

در برابر برنامه ها و هجمه های آمریکا ساکت نمی نشینند.

حاشیه ای بر اتفاقات عجیب 
انتخاباتی این روزها

از دو روز پیش تبلیغــات نامزدهای مجلس 
شورای اسامی آغاز شده و این در حالی است 
که هیچ کدام از دو گروه شناخته شده سیاسی 
کشور حتی در پایتخت که باید نماد وحدت 
و نمونه ای برای عملکرد دیگر شهرها باشد، به 
لیست واحدی نرســیده اند. با این حال هنوز 
بسیاری از آن ها که متوجه انبوه تغییرات در 
سایق سیاسی مردم نشده اند، فکر می کنند 
آن هــا محدود به یکی از این دو ســلیقه اند. 
شوربختانه این تصور نادرست هم در داخل و 
هم حتی در میان مخالفان خارج نشین و نیز 
رسانه های آن ها تصور غالب است، حال آنکه 
مردم سال هاست از این مرزها عبور کرده اند 
و در حقیقت نظیر بســیاری از مسائل دیگر، 
در این بخــش هم مدعیان تولیت مردم اعم 
از موافقان و مخالفان نظام، از مردم جامانده و 
درک درستی از خواسته ها و نیازها و مشکات 

آن ها ندارند.
»هرکس می خواهد ناراحت بشــود، بشــود، 
می خواهید رأی ندهید هم ندهید! هر کس 
نمی تواند در تهران 10 میلیون تومان ]ماهانه[ 
درآمد داشته باشــد یا جنم ندارد یا پشتکار 
ندارد یا مهارت نــدارد«. این فرمایش گهربار 
از یک نامزد اصول گرای تأیید صاحیت شده 
انتخابات جاری مجلس از حوزه انتخابیه تهران 
است. البته ایشان در ابتدا به جای »جنم« واژه 
»غیرت« را به کار برده بود که بعد از آن عقب 
نشست و  پوزش خواست و اما بعد با پافشاری 
بر این باور، این ســخنان را به شکلی که آمد 
تکرار کرد. این میزان از عدم اطاع نســبت 
به وضعیت فعلی مردم و ناآگاهی از آنچه در 
الیحه های مختلف آن کانشهر بر شهروندانش 
می گذرد، به راستی نوبر است. با تأسف عین 
همین مشکل در ســمت اصاح طلبان نیز 
حاکم است و چه بسا بیشتر و عمیق تر، نمونه 
فاصله عمل تا شعارهای مردم گرایانه ایشان را 
نیز در اغلب شوراهای شهرهای بزرگ کشور 
که در انتخابات پیشین به تسخیر آن ها درآمد، 

شاهد بوده ایم.
مشــکات دیگری هم در هر دو ســو هست 
که شرحشان در این مجال اندک نمی گنجد. 
اما همین مقدار که آمد، تأثیرات تأســفباری 
دارد. اول آنکه توده های امیدوار مردم به شعار 
جوان گرایی در هر دو جناح سیاســی را ناامید 
می کنــد؛ زیرا آن ها می بینند جوانان به عرصه 
رســیده و متعصب این جناح هــا در فضایی 
گلخانه ای و فرقه ای رشــد کرده اند و اعوجاج 
نگاهشان به مردم دست کمی از سران پیرمرد 
و استادانشــان در آن جناح ها ندارد و چه بسا 
که بیشتر هم شده باشــد، چراکه آمیخته به 
غروری خام و نورسیده و اعتمادبه نفسی کاذب 
است که سرچشمه آن معلوم نیست. نکته دیگر 
انعکاس رسانه ای دعواهای درونی این جناح ها 
برای رســیدن به لیســت ابتدایی و در نهایت 
لیست واحد است. اتفاقاتی در این مسیر افتاد 
که خبرهای آن بســیاری از دلسوختگان این 
سرزمین را انگشــت به دهان گذاشت. اغلب 
بزرگان هر دو جناح  با این سؤاالت مردم روبه رو 
می شوند؛ شما که به هم حزبی و هم جناحی های 
خویش اعتماد و باور ندارید که بتوانند بار وکالت 
مردم را به دوش بکشند و هرکدامتان برای خود 
اردوگاهی جدید راه اندازی می کنید، با چه رویی 
از مردم و موکلینی که بسیارشان از شما الیق تر 
و توانمندتر هستند، می خواهید برای این مهم 
به شــما اعتماد کنند و وکالت دهند؟ برادران 
و خواهرانم! در هر جناحی هســتید، دست کم 
در این روزهــا و در این موقعیت پیچیده این 
سرزمین از این آشفتگی ها و تفرقه ها خجالت 
بکشید و نگذارید شهوت قدرت چنان کورتان 

کند که مردم را نبینید. ان شاءاهلل.

صدای مردم   

آسیب شناسی مجلس شورای اسالمی )4(

شماره پیامک: 30004567

 دشمن به نقطه ای 
رسیده که به هر 
وسیله ای دست 
می زند و تنها جایی 
که می تواند با نفوذ 
از درون نظام ما را 
ساقط کند، مجلس 
شورای اسالمی 
است

بــــــــرش

 سیاست  اربعین سردار دل ها از روز پنجشنبه و در مصای 
تهران با قرائت وصیت نامه این شــهید بزرگوار آغاز شــد و 
تا 27 بهمن در سراسر کشــور ادامه خواهد داشت. هرچند 
سردار قاآنی، فرمانده جدید سپاه قدس، از طرف خانواده این 
شهید اعام کرد که مردم و دوستداران این شهید می توانند 
رخت عزای این شــهید را از تن در بیاورند، اما واقعیت این 

است که با رفتن حاج قاسم  دِل ملتی زیر آوار غم شد.
برای همین بود که ســردار ســامی، فرمانده کل ســپاه 
پاسداران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت حاج 
قاسم سلیمانی که در مصای بزرگ تهران و با حضور مردم 
برگزار شــد، با بغض گفت: »40 روز اســت رخسار بزرگ 
سردار بزرگ و تکرارنشــدنی جبهه مقاومت اسامی حاج 
قاسم سلیمانی، سردار رشــید ابومهدی المهندس، سردار 
شهید حســین پور جعفری، پاسدار شهید و فداکار شهروز 
مظفری، پاسدار جان بر کف هادی طارمی و پاسدار جوان 
ما وحید زمانیان و پس از آن ها ســردار شــهید علی اصغر 
پاشاپور را ندیده ایم، اما با سیمای ملکوتی آنان در این 40 

روز زندگی کردیم«.

سردار سامی در ادامه به سخنان اسماعیل قاآنی، فرمانده 
جدید ســپاه قدس اشاره کرد و گفت: »امشب قاسم با زبان 

اسماعیل با ما سخن گفت«.

 شهادت حاج قاسم بعثت جدیدی بود
وی با بیان اینکه شــهادت حاج قاســم جهــان را با بعثت 
جدیدی روبه رو ســاخته اســت، ادامــه داد: خداوند مقام 

محمود به حاج قاسم بخشــید. او تندیس زنده آیه شریفه 
»محمد رســول اهلل والذین معه اشــداء علــی الکفار رحما 
بینهم« بــود. او آموخته بود که در میدان جنگ اگر کوه ها 

بجنبند، تو نباید بجنبی.
وی با بیان اینکه او سیاســت آمریکایی ها برای ایجاد خاور 
میانه جدید را به شکست کشــاند، تأکید کرد: حاج قاسم 
آن قدر قدرت ســاخت که اگر صهیونیست ها بیخ مرزشان 
کمی گوش شنوا داشته باشند، زبان پاکستانی ها، ایرانی ها، 
حجازی ها، لبنانی ها و... را خواهند شنید. فرمانده کل سپاه 
با اشــاره به ســخنان یک مقام صهیونیست درباره اینکه با 
آمریکایی ها برای زدن ایرانی ها در ســوریه و عراق تقسیم 
کار کرده ایم، گفت: به آن ها می گوییم که اشتباه می کنید 
مثل همیشــه، به شما می گوییم و این کام با عمل همراه 

است »دست از پا خطا کنید هر دو شما را می زنیم«.
سرلشکر ســامی تأکید کرد: بارها به آن ها گفته ایم روی 
آمریکا حســاب نکنید، آن ها یا دیر می رسند یا نمی رسند، 
اگر می خواهید حسابی این گونه باز کنید، حتماً به دریا نگاه 

کنید؛ چراکه آنجا نقطه نهایی سکونت شماست.

تا انتخابات مجلس یازدهم

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

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

 جمال یزدانی، کارشناس فرهنگ و ارتباطات

  عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
با انتشــار توییتی نوشت: تحریم انتخابات و شعار 
رأی بی رأی سیاســت شکســت خورده مخالفان 
جمهوریت و حاکمیت اکثریت بر اقلیت اســت. 
تشکیل یک مجلس قوی دشمنان ملت را ناامیدتر 

از گذشته می کند.

  اســتاندار تهران گفت: در این اســتان به ازای 
هر کرسی، 45 نامزد در انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسامی با یکدیگر رقابت می کنند 
که این رقم بسیار باالتر از میانگین کشوری در این 

انتخابات است.

  اقبال شاکری، عضو شــورای ائتاف نیرو های 
انقــاب گفت: از میان لیســت شــورای ائتاف 
نیرو های انقاب،قالیباف به عنوان نامزد ریاســت 

مجلس معرفی خواهد شد.

  مجید انصاری، عضــو مجمع روحانیون مبارز 
اعام کرد هم در فهرست ائتاف احزاب اصاح طلب 

و هم در فهرست حزب کارگزاران سرلیست است.

   به گفته خبرگزاری فارس آخرین پیشــنهاد 
قالیبــاف برای وحــدت نیز رد شــد و در نهایت 
اصول گرایان با دو لیست به صحنه انتخابات مجلس 

یازدهم وارد می شوند.

گزارش خبری

سردار سلیمانی از هر میدانی موفق خارج می شد
ایسنا: سردار اسماعیل قاآنــی، فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم اربعین 
شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی قهرمان و فرمانده بی بدیل 
جبهه مقاومت بود و در هر میدانی که انقاب اسامی اقتضا می کرد، مردانه 
حاضر می شــد، دلیرانه عمل می کرد و موفق از میدان خارج می شــد. ابعاد 
شخصیت این انسان ارزشمند به دلیل اخاصی که داشت، کمتر شناخته شده 

است. وی با اشاره به قرائت وصیت نامه این شهید گفت: ایشان وقتی قلمش هم به کاغذ می رفت 
هم با اخاص بود و هم شجاعانه بود و هم با کلماتی موفقیت در نوشتن را به خوبی نشان می داد.

محبوبیت سلیمانی محصول خدمت به مظلومین بود
ایسنا: سردار یحیی رحیم صفوی با طرح این سؤال که چه شد حاج قاسم 
این قدر محبوب خدا شــد، آیا عادی است که میلیون ها نفر برای تشییع 
ایشان به خیابان بیایند؟ تأکید کرد: محبوبیت حاج قاسم سلیمانی محصول 
مکتب اسام و سال های دفاع مقدس و خدمات خیری است که به مردم 
کشور و ملت های مظلوم جهان ارائه داد. حاج قاسم چون بنده خدا بود و از 

سلسله مراتب والیت اطاعت می کرد و انسانی اهل عمل صالح بود، در دل مردم جای دارد. او پس 
از جنگ هم به جهاد روی آورد و جهاد را ترک نکرد. جهاد برای او عمل صالح بود.

فشار آمریکا برای فاش نشدن نتایج تحقیقات ترور شهید سلیمانی
فارس: عضو ائتاف الفتح پارلمان عراق تأکید کرد رئیس جمهور آمریکا شخصاً 
برای پرده پوشــی بر نتایج تحقیق درباره ترور سردار »سلیمانی« و »ابومهدی 
المهندس« نایب رئیس شهید سازمان الحشد الشعبی عراق مداخله خواهد 
کرد. محمد البلداوی  تأکید کرد: »ترامپ همان گونه که دستور اجرای عملیات 
ترور المهندس و سردار سلیمانی را داد، برای پرده پوشی بر نتایج تحقیقات 

درباره این عملیات هم شــخصاً وارد عمل خواهد شــد، آمریکا فشارهای زیادی به دولت عراق وارد 
می کند تا جلو آشکار شدن نتایج تحقیقات درباره ترور سلیمانی و المهندس را بگیرد«.

هیچ کس در تراز ژنرال سلیمانی نیست که بتوان انتقام گرفت
سیاست: آلکساندر دوگین، نظریه پرداز روس و مشاور پوتین در یک نشست 
علمی در قم گفت: همه ما از شــهادت ژنرال قاسم سلیمانی بسیار متأثر 
شدیم، اما باید توجه داشت که اوالً هیچ شخصی تراز انسانی و نظامیش در 
حد ژنرال سلیمانی در میان دشمنان نیست که از او انتقام گرفته شود و ثانیاً، 
کار و شغل او سربازی نبود، بلکه او زندگی و عقیده اش را در متن سربازی 

صرف کرد. وی با اشاره به بی خدایی در مدرنیته گفت: عمق مقاومت ملت ها و برادران ایرانی، روس، 
حزب اهلل لبنان، سوری و فلسطینی و یمنی و عراقی ما در برابر چنین ایده است.

باید برای اخراج آمریکا از منطقه متحد شویم
سیاست: سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب 
اسامی بار دیگر بر ضرورت اخراج نظامیان تروریست آمریکایی از منطقه 
خاورمیانه تأکید کرد. ســردار حاجی زاده به شبکه »المسیره« یمن گفت: 
»همه کشورهای محور مقاومت متحد هستند و ما باید برای اخراج نیروهای 
آمریکایی از منطقه و نابودی رژیم صهیونیســتی، تشریک مساعی داشته 

باشیم«. وی با بیان اینکه »امروز محور مقاومت فقط ایران نیست«، تصریح کرد: امروز دامنه محور 
مقاومت از دریای سرخ تا دریای مدیترانه و از جنبش انصاراهلل یمن تا حزب اهلل لبنان امتداد دارد.

دنیا می داند چه کسی داعش را شکست داد
سیاست: سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه اظهار داشت: 
آمریکایی ها تروریست هستند و ما باید بدانیم که حاج قاسم سلیمانی در 
برابر آن ها ایســتاد و او بود که مبارزه علیه تروریسم را شروع کرد که در 
برخی مراحل هم به پایان رسید. وی با بیان اینکه مردم دنیا شاهد هستند 
و دقیقاً می بینند که چه کسی و چه قشری داعش را شکست داد، گفت: 

راه حاج قاسم سلیمانی تا نابودی همه تروریست ها و اخراج آمریکایی ها از منطقه ادامه خواهد 
داشت. امروز می بینیم که خون شهید سلیمانی از وجود خود سردار سلیمانی بیشتر نمایان است.

سرلشکر صفوی:فرمانده نیروی قدس سپاه:

مشاور رئیس جمهور روسیه: یک نماینده عراقی افشا کرد

کنایه فرمانده نیروی زمینی سپاه به آمریکایی هاسردار حاجی زاده: 



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

   مهمان امام؛ طرحی برای ترویج فرهنگ میزبانی در نوروز 99  آستان: مدیر فرهنگی امور خدام و کارکنان آستان قدس رضوی گفت: امسال هم طرح »مهمان امام« ویژه ایام نوروز با حضور 
یک هزار خادمیار تبلیغی برگزار می شود.حجت االسالم دخانی افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ میزبانی و تکریم زائران در گستره شهر مشهد امسال در پنج محور اصلی و در مجتمع های اقامتی، مجتمع های تجاری، 
اماکن عمومی، مبادی ورودی شهر به منظور تکمیل چرخه ارائه خدمات فرهنگی زائر از مبدأ تا مبدأ برگزار می شود. عالقه مندان به شرکت در این طرح می توانند به آدرس www.mizbaniaqr.razavi.ir مراجعه کنند.
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ویژه برنامه های جشن والدت حضرت زهرا)س( در حرم رضوی تشریح شد

برای میالد مادر 
آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی از برگزاری جشــن های 
والدت حضرت زهرا)س( در حرم مطهر 

رضوی خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین حسین 
شریعتی نژاد با بیان اینکه از ایام شهادت 
حضرت زهــرا)س( تا والدت این بانوی 

بزرگوار ویژه   برنامه های متعددی هر روز در رواق امام خمینی)ره( در حال برگزاری 
است، اظهار کرد: در این برنامه ها که پیش و پس از نماز ظهر و عصر و نماز مغرب 
و عشا برگزار می شود، سخنرانان مطرح کشوری با محوریت سیره زندگانی حضرت 
صدیقه طاهره)س( به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و مداحان و ذاکران خاندان 

عصمت و طهارت)ع( به مدیحه سرایی می پردازند.
وی با اشــاره به برگزاری مراسم  جشن میالد حضرت زهرا)س( تا یکشنبه اظهار 
کرد: برنامه های جشــن میالد حضرت زهرا)س( از دیشب به صورت رسمی آغاز 

شد و با برگزاری برنامه های متعدد و متنوع تا یکشنبه ادامه خواهد داشت.

 برگزاری جشن مادرانه
شریعتی نژاد گفت: همزمان با ســالروز والدت حضرت زهرا)س( اجتماع بزرگ 
بانوان با عنوان »جشن مادرانه« تدارک دیده شده که این برنامه ساعت 9 صبح 

روز شنبه در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
وی افزود: در »جشــن مادرانه« حجت االســالم والمســلمین حسینی قمی به 
ایراد ســخنرانی، آقایان ابراهیم قانع، ابوالفضل مشــکینی و سعید حدادیان به 

مدیحه سرایی و گروه فدک الزهرا به سرودخوانی می پردازند.
معاون تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی با اشــاره به اینکه در شام میالد 
حضرت فاطمه زهرا)س( حجت االسالم والمسلمین پناهیان به ایراد سخنرانی و 
مداحان و ذاکران به مدیحه سرایی خواهند پرداخت، ابراز کرد: همزمان با رواق امام 
خمینی)ره( در دیگر رواق های حرم مطهر رضوی مراسم سخنرانی جشن میالد 

دخت نبی اکرم)ص( دایر است.

 مراسم جشن ویژه زائران غیرایرانی
شــریعتی نژاد اعالم کرد: ویژه زائران غیرایرانی نیز مراسم جشن میالد حضرت 
زهرا)س( در شب و روز میالد برگزار می شود.وی خاطرنشان کرد: والدین محترم 
نیز می توانند کودکان عزیزشان را روز شنبه به واحد کبوترانه حرم مطهر رضوی 
ببرند تا در جشن روز میالد حضرت زهرا)س( ویژه کودکان شرکت کنند.معاون 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی اعالم کرد: برگزاری محفل قرآنی ویژه زائران 
و مجاوران، برپایی جلســات حلقه  های معرفت و پرسمان دینی با موضوع سیره 
فاطمی و برگزاری مراســم قرائت ادعیه از دیگر برنامه هایی است که در این ایام 

برپا خواهد شد.

به مناسبت فرارسیدن میالد حضرت فاطمه)س( تولید شد
سرودی برای مادر مهربان

آستان: به مناسبت فرارسیدن میالد فرخنده حضرت فاطمه)س( سرود »مادر 
مهربان« توسط واحد آوای رضوان وابسته به مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی تولید شد. به مناسبت والدت باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و 
روز مادر سرود مادر مهربان توسط گروه  آوای رضوان به سبک آکاپال اجرا خواهد 
شد. شعر این ســرود را محمدجواد الهی پور سروده و ملودی آن را نیما علیزاده 
تنظیم کرده است.  این سرود با هدف گرامیداشت سالروز میالد باسعادت حضرت 
زهرا)س( و مقام و منزلت مادران ایران زمین، ایجاد نشاط معنوی در دل مردم به 
 ویژه بانوان و ترویج فرهنگ و هنر اسالمی- ایرانی تولید و منتشر شده است.یادآور 
می شود، واحد آوای رضوان به مناسبت های گوناگون سرودهایی با مضامین ملی و 
مذهبی تولید می کند که در معابر پرتردد شهری و مراسم مختلف کشور به  ویژه 

در مشهد مقدس اجرا می شود.

آستان: تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
بدون شک فعالیت های فرهنگی این آستان 
مقدس به حوزه حرم مطهر، مشهد مقدس 
و ایران اسالمی محدود نخواهد بود و تالش 
ما بر این اســت از ظرفیت های مردمی و 
تشــکل های جوانان در داخــل و خارج از 
کشور نسبت به ترویج معارف اهل بیت)ع( 

و سیره رضوی بهره ببریم. 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در 
دیدارهای جداگانه با جوانان فعال فرهنگی 
سراسر کشور که در تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی برگزار شــد، ضمن تبریک ایام اهلل 
دهه مبارک فجر، این ایام را مظهر اقتدار، 
اراده و انسجام ملی خواند و گفت: پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی از فهم عمیق و 
بصیرت درست امام راحل بود که به جامعه 
منتقل  شد و توانست نظامی فاسد، وابسته، 
مزدور، نوکر بیگانه و دشمن دین و ملت را 

از میان بردارد.

 مانند زمان ظهور زندگی کنیم
حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه 
با تأکید بر تربیت دینی و فرهنگی جوانان، 
یکی از اهتمام ها و اولویت های آستان قدس 
رضوی را توجه به مسائل معرفتی، فرهنگی 
و دینی جوانان معرفی و ابراز کرد: ما قله ای 
را در نظر گرفته ایم که ابزار رسیدن به آن 
ایمان، تقوا، معرفت و بصیرت نسل جوان 
بوده و آن قله نهایــی ظهور حضرت ولی 

عصر)عج( است.
تولیت آســتان قدس رضــوی بر اهمیت 
تربیت و آمادگی جامعه برای ظهور حضرت 
صاحب االمر)عج( تأکیــد و اظهار کرد: ما 
باید بــا کار دینــی و تربیتی به خصوص 
روی نسل جوان، خود را در شرایط ظهور 
احساس و آنچه را قرار است در زمان ظهور 
انجام دهیم، از اکنون آغاز کنیم؛ این معنی 

درست »انتظار« است.

 موضوع جوانان شعاربردار نیست
حجت االسالم والمســلمین مروی محور 
بیانات حضرت امــام)ره( و تأکیدات رهبر 

معظم انقالب به خصــوص در بیانیه گام 
دوم را جوانان دانســت و اظهار کرد: توجه 
رهبری معظم به جوانان موضوعی شعاری 
نیست. این باور و ایمان رهبری به مسئله 
جوانان اســت که از تجربه تاریخی، عینی 
و عملی در طول 40 سال انقالب اسالمی 

نشأت می گیرد.
وی با اشــاره به نقش مؤثــر جوانان در 
دوران انقالب اســالمی، دفاع مقدس و 

جهاد ســازندگی، عنوان کرد: بسیاری از 
افتخارات کشور به دست جوانان باایمان، 
دلسوز و باانگیزه رقم خورده است، نقش 
جوانان در تحقق انقالب اسالمی، دوران 
دفاع مقدس، جهاد ســازندگی و کسب 
پیشــرفت های علمی بســیار کلیدی و 
اساســی بوده، از ایــن رو رهبری معظم 
انقالب مخاطب و کانون اصلی بیانیه گام 

دوم را جوانان قرار داده اند.

 سه رکن در تربیت نسل جوان 
تولیت آستان قدس رضوی ایجاد اعتماد به 
نفس در نسل جوان را دیگر موضوع حائز 
اهمیت عنوان و تشــریح کرد: استکبار با 
شکستن اعتماد به نفس ملت ها سیاست 

اســتعماری خود را دنبال 
می کنــد و مطالعه تاریخ و 
امروز  موفقیت های  شواهد 
دو ابزار مهم در ایجاد اعتماد 
به نفــس در نســل جوان 

است.
والمسلمین  حجت االسالم 
مروی امید دادن را از نتایج 
عملی ایجاد اعتماد به نفس 
خوانــد و ادامــه داد: امروز 
دشــمن روی القای ناتوانی 
ملــت، عدم ایســتادگی و 
وابســتگی بــه محصوالت 

تمدن غرب تأکید دارد که باید به همه به 
خصوص جوانان امید داده شود.

به گفته وی، عمق بخشی معرفتی و ایجاد 
قدرت تحلیل، ضرورت تربیت نسل جوان 
است تا الزم نباشد در بزنگاه های تاریخی 
منتظر باشــند از کســی خط بگیرند. در 
شرایط سخت، خود جوانان بایستی توان 
هدایت نیروها و مجموعه هایی را داشــته 

باشند.
در پایان مراسم کتاب »از انقالب اسالمی 
تا تمدن اسالمی« با حضور تولیت آستان 
قدس رضــوی رونمایی شــد. مهم ترین 
هدف این کتاب؛ تبیینی جامع و ساده بر 
چیستی تمدن اسالمی، انقالب اسالمی و 
دستاوردهای آن و تحلیلی بر تمدن غرب با 
ارائه راهکاری برای جوانان است که جوان 
امروزی نگاهی تمدنی به آینده داشته باشد 
و جایگاه خود را در ســاخت تمدن نوین 

اسالمی به خوبی ترسیم کند.
این کتاب در دیدار تولیت آســتان قدس 
رضوی و مدیران مؤسســه جوانان آستان 
قدس رضوی با رهبر معظم انقالب اسالمی 
که در شهریورماه امسال برگزار شد مورد 

تفقد معظم له نیز قرار گرفته است.

باید با کار دینی و 
تربیتی به خصوص 

روی نسل جوان، 
خود را در شرایط 
ظهور احساس و 

آنچه را قرار است 
در زمان ظهور 
انجام دهیم از 

اکنون آغاز کنیم

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با جوانان تأکید کرد 

تالش فراگیر برای تأثیرگذاری فرهنگی در گستره بین المللی
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د 
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 با توجه به اینکه مواقع نماز تمام درهای 
رواق ها بسته می شــود و این کار ناخواسته 
مشکالتی را برای زائران به همراه دارد، لطفاً 
سخنرانی و مسئله گفتن بین دو نماز را به 

بعد از نماز موکول کنید.
09150003802

 بساط چایی که در صحن قدس راه اندازی 
شده عالیه؛ به خصوص توی این هوای سرد.

09150000460

 کرسی تالوت رضوی 
در مزار شهید سلیمانی

آستان: همزمان با چهلمین روز شهادت 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 
چهارشنبه رضوی شــهر کرمان با طنین 
کالم الهی به یاد این شهید بزرگوار برگزار 

شد.
با حضور قاریــان، حافظــان و خادمیاران 
نوجوان رضوی دبیرستان امام رضا)ع( مشهد 
مقدس و دبیرستان سما شهر کرمان محفل 
انس با قرآن کریم در محل گلزار شهدا شهر 
کرمــان و در جوار مزار مطهر این شــهید 

واالمقام برگزار شد.
در این مراسم دو حافظ بین المللی قرآن از 
شهر کرمان و قاریان و تالیان قرآن کریم از 
شهر کرمان و مشهد به تالوت آیاتی چند از 

کالم اهلل مجید پرداختند.
گفتنی است، طرح قرآنی »نور البیوت« نیز 
همزمان با دهه فجر بــه همت خادمیاران 
نوجوان رضوی کرمان آغاز شده و قرار است 
به صورت هفتگی در منازل و مساجد سطح 

شهر کرمان برگزار شود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

خبر
 تقویت همکاری های مشترک 

میان آستان قدس رضوی و جهاد دانشگاهی 
آستان: تولیــت آستان قدس رضوی در 
دیدار رئیس و معاونین جهاد دانشگاهی 
بر آمادگی این آستان مقدس برای تقویت 
همکاری های مشترک به منظور طراحی 
و اجــرای پروژه های علمــی و فرهنگی 
تأکید کرد.حجت االســالم والمســلمین 
احمد مروی در دیــدار دکتر حمیدرضا 
طیبی؛ رئیس جهاد دانشــگاهی که در 
تاالر والیــت حرم مطهر رضــوی انجام 
شد، ضمن قدردانی از اقدامات و عملکرد 
جهاد دانشگاهی، این نهاد را از رویش های 
مبارک انقالب اســالمی دانست و گفت: 
جهاد دانشگاهی می تواند پشتوانه علمی 

خوبی برای آســتان قــدس رضوی در 
پیشبرد اهداف خود باشد.وی ضمن اعالم 
آمادگی آســتان قدس رضوی به منظور 
تقویت همکاری  ها و مشارکت در طراحی و 
اجرای پروژه های علمی و فرهنگی با جهاد 
دانشگاهی، تعالی سطح خدمت رسانی به 
زائران و ارتقای ســطح علمی، فرهنگی و 
معنوی زائران بارگاه منور امام رضا)ع( را 
از اولویت های این آستان مقدس معرفی و 
ابراز کرد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد 
نتایج و خروجی های مؤثر این همکاری ها 
به صورت روشــن و آشکار در عرصه های 

مختلف باشیم.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

 شنبه 26 بهمن  1398 20 جمادی الثانی 1441 15 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9185

   ش�رکت گاز اس�تان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از 
کلیه ش�رکتهای واجد ش�رایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هس�تند دعوت می گردد از تاریخ 98/11/26 ساعت 14 الی 98/11/29 
س�اعت 16 اس�ناد ارزیابی کیفی را از س�امانه WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایند و تا تاریخ 98/12/13 س�اعت 16 اس�ناد فوق را از 

طریق سامانه ارسال نمایند. 
   بدیهی اس�ت ش�رکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به 

ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد .
 ضمنًا ارائه مدارک و پرسش�نامه های تکمیل ش�ده در س�ایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت ش�رکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند 

است ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد . در صورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن بر عهده مناقصه گر می باشد.
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها : 

1- محل تامین اعتبار : سایر منابع / منابع داخلی
2- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3- ن�وع تضمی�ن ش�رکت درفراین�د ارج�اع کار : ضمانتنام�ه بانک�ی معتبر براس�اس آیین نام�ه تضامی�ن معامالت دولت�ی مصوبه هیئ�ت وزیران به ش�ماره                                 
123402/ت 50659 ه�   مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید 

گردیده واریز گردد .
4- توزیع اسناد : از دوشنبه 98/12/26 الی چهارشنبه 98/12/28 ساعت 15

5-  مهلت ارائه  پیشنهاد :  تا شنبه 99/1/23 ساعت 16 )ضمنًا اصل ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل 
دبیرخانه رمز محرمانه حراست گردد ( 

6- زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 99/1/24 ساعت 9
7- ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده از طریق سامانه اعالم می گردد .

8- شرایط متقاضی :
- اشخاص دارای گواهی صالحیت رشته راه و ترابری برای ردیف 3 و ابنیه برای ردیف 1 و 2 با ظرفیت آزاد مجاز

- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
- داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

  http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -
- ارائه صورتهای مالی حسابرس�ی ش�ده منتهی به 97/12/29 برای پیشنهادهای باالی 10 برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است . با رعایت ماده 4 

آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.
- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد(

- » حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصات  به هر تعداد مناقصه گر می باشد « .
 متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » 11 « فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، 

  می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه نمایند .
- شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطالع رسانی 

در مواقع ضروری به عهده ان شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
- به پیشنهادات شرکت های دارای هیئت مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس   
  و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
  مرکز تماس : 41934- 021 و   57895000-021                 دفتر ثبت نام : 88969737  و 95193768

روابط عمومی شركت گاز استان مازندران  
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* آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی )نوبت دوم(
مناقصه عمومی)یک مرحله ای ( - شماره مناقصه: 133811 شماره مجوز : 1398.7186

حداقل امتیازکیفیمبلغ برآوردمبلغ تضمینشماره فراخوان سامانه ستادموضوع مناقصهردیف

1

تهیه مصالح، حمل و اجرای دو مورد سایبان کنتور 
و  مکانیکی  و  برقی  کارهای  بهمراه  آلتراسونیک 
نصب کنتور در ایستگاههای سی جی اس نکا و 

بابل )تجدید مناقصه(
2098091578000141201.708.0004.034.159.55950

2

کنتور  سایبان  و  مانیتورینگ  اتاقک  احداث 
حاتمیان  اس  جی  سی  ایستگاه  در  آلتراسونیک 
تنکابن به همراه احداث سایبان سکوی مترینگ 
نیروگاه  اس  جی  سی  در  مانیتورینگ  اطاقک  و 
نوشهر به همراه کارهای برقی و مکانیکی و نصب 

کنتور مربوط به دو ایستگاه )تجدید مناقصه(

2098091578000142275.237.0005.504.726.32850

3

)زیرسازی(  ترمیم  اجرای  و  حمل  مصالح،  تهیه 
نوار حفاری شبکه لوله گاز واقع در جاده اصلی از 
عبور علمدارده تا تلمادره و راه های بین روستایی 

بخش چهاردانگه ساری )تجدید مناقصه(
20980915780001432.365.036.00047.300.712.56950
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دهیاری روستای دوست آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
شورای اسالمی روس�تا در نظر دارد  اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر 
روس�تا را از طریق مناقصه عمومی به ش�رکتهای واجد ش�رایط دارای حداقل پایه 5 
صالحیت پیمانکاری در رش�ته راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید.  
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1398/12/03 
به آدرس مش�هد ، بلوار توس ، بین توس 131 و 133 ، دهیاری دوس�ت آباد مراجعه 
نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به 
حس�اب جاری ش�ماره  0107689429001 نزد بانک ملی بنام دهیاری دوس�ت آباد 
ارائه گردد . دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت . هزینه انتش�ار آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم

دهیاری دوست آباد

آگهی تغییرات شرکت نوید مسکن 
مهندسین خراسان شمالی شرکت 

تعاونی به شماره ثبت 1665 و 
شناسه ملی 10860319139

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398,03,20 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت 
مذک��ور در تاریخ ف��وق منحل اعالم 

گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد 

)770644(
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اداره كل 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 شركت 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 اماكن 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 كل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

اداره كل فرودگاه های استان خراسان جنوبی  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(



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

آگهیروزنامـه صبـح ایـران
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 26 بهمن  1398 20 جمادی الثانی 1441 15 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9185

 زنجان -خبرنگارقدس   نخستین سمپوزیوم 
مطالعات میان رشــته ای درتاریخ 16 و 17 
بهمن  درمحل سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

جمهوری اسالمی برگزار شد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در این 
مراسم   گفت: این ســمپوزیوم   فرصتی فراهم 
آورده تا با طرح  نظــرات و دیدگاهها متفکرین  
دانش میان رشــته ای در ابعاد مختلف ان مورد 

بررسی قرار گیرد.
 قزلباش با بیان اینکه با برگزاری سمپوزیوم می 
توانیم   اساتید صاحب نظر و گروههای پژوهشی 
فعال را بیشــتر بشناسیم ادامه داد: این همایش  
زمینــه ارتباط  اســاتید را فراهــم  آورده  و در 
جهتی حرکت کنیــم که مجموعه  بتواند دانس  

میان رشته ای توسعه ببخشد. 
 رئیس ســمپوزیوم میان رشــته ای بــا اذعان 
به اینکه دانشــهای میان رشــته ای و توســعه 
آنهــا ضرورت انکار نا پذیر اســت خاطر نشــان 
ساخت:انســان نیازمند برداشتن مرزهای سنتی 

رشته های علمی است. 
 قزلباش  با تاکید بر اینکه برای همگرای و پاسخ 
به نیازهای امروز اسناد باالدستی بویژه در برنامه 
های توسعه کشوری بر گسترش دانشهای میان 

رشته ای تاکید می شود.
 وی با اشــاره به اینکه رویکرد تحول نگرانه که 
وزارت بهداشــت در قالب طرح تحول آموزشی  
مد نظر قــرار داده توجه ویژه ای به دانش میان 
رشــته ای و ارائه الگوی توســعه ای این دانش 
گردیده است،اظهارداشت: ماموریت ویژه و کالن 
پروژه به دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان محول 

شده است  و این سمپوزیوم ساالنه برگزارشود.

   تاسیس مرکز مطالعات میان رشته ای
 قزلباش از تاسیس مرکز مطالعات میان رشته ای 
با گســترس فعالیت کشــوری در استان خبر داد 
و افزود:این مرکز قــدم بزرگی در جهت تعمیق و 
فضایی را برای همفکری و هم افزایی دانشگاههای 

علوم پزشکی و غیر پزشکی است.
 وی با بیان اینکه ایجــاد این مرکز در ارائه الگوی 
روز آمد، واقع بین و جامعه محور برای توسعه دانش 
های میان رشته ای  در حیطه علوم پزشکی موثر 
خواهد بود اذعان داشــت:با ایجاد این مرکز دانش 
آموختگانی توانمند و بالنده را با توانایی  دانش چند 

بعدی را تحویل جامعه اسالمی دهیم.

    ۲۰درصد مشکالت سالمت در حوزه بهداشت 
حل می شود

 ایرج حریرچی قائم مقام وزیربهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در ادامه  به بیان انتظارات حوزه 
ســالمت از مطالعات میان رشــته ای پرداخت 
و گفت:  پیشــرفتهای زیادی در حوزه ســالمت 
اتفاق افتاده و در طی  چهل ســال اخیر  امید به 
زندگی   و کیفیت زندگی افزایش داشته و خیلی 

از بیماری های تغذیه ای کنترل شده است.
 وی تصریــح کــرد:  حل مشــکالت مربوط به 
ســالمتی حداقل ۲۰ درصد در حوزه بهداشت و 
در مان تعریف شــده وبقیه آن وابسته به عوامل 

اقتصادی و اجتماعی است سبک زندگی و میزان 
فقر و طالق و ... تاثیر گذار است .

  دکتر حریرچی افزود: هشت و نیم  درصد تولید ناخالص 
ملی در حوزه بهداشت و درمان هزینه می شود .

   میان رشته ای به معنای نفی رشته ها نیست
دکتر منصوری اســتاد دانشــگاه صنعتی شریف 
نیزبا  اشاره به مطالعات میان رشته ای اظهار کرد: 
ما در ایران بعد از ۲۰۰ ســال آشنایی با دنیای 
صنعتی مدرن و صد ســال دانشگاه داری، درک 
درســتی از علم پیدا نکردیم و هنوز دانشگاه ها 
و بخش های تحقیقاتــی ما در درک مفهوم علم 
مشکل اساســی دارند و تمام تصمیم گیری هایی 
که در امور آموزشــی و پژوهشی دانشگاه انجام 
می دهیم در چهارچوب مفهوم آموزش اســت و 

علمی نیست.
 وی افزود: دانشــگاه اگر یــک جایی بیانگر علم 
باشد جایی اســت که از جامعه به معنی خیلی 
عام آن مســئله می گیرد. مســئله ای که جامعه 
نمی تواند آن را حل کند و اینها را به دانشــگاه ها 
می دهد و دانشــگاه ها آنها را بــا روش هایی که 
بلد است به مســائل قابل حل تبدیل می کند و 
نتیجه آن بر می گردد به جامعه و به خاطر همین 
جوامع صنعتی به خاطر تجربه چند صد ســاله 
بودجه کافی را به دانشــگاه ها می دهند.چون اگر 

ندهند کل جامعه می خوابد.
دکتــر منصــوری ادامه داد: قابل تصور نیســت 
هیچ یک از دانشــگاه ها مثاًل در کشــور آلمان، 
یک هفته تعطیل باشــند و صنایع تعطیل باشند 
و اصال نمی گذارند تعطیل شــود ولی هر یک از 
دانشگاه های ما که در ایران تعطیل شود احتماال 
تــا مد ت ها جامعه ما حس نمی کند و این بیانگر 
این اســت که جامعه دانشــگاهی و علمی ما با 
جامعه پیوند نــدارد و ما به این توجه نمی کنیم 
و هنــوز این بلوغ فکــری را در ایــران در بین 
دانشــگاه ها پیدا نکردیم که برای چه هســتیم 
و چــه کار می کنیم و همینطــور داریم آموزش 
می دهیم و دانشــجو تربیــت می کنیم و االن به 
جایی رســیدیم که بحران یا حباب در آموزش 

عالی ما تشکیل شده است.
اســتاد دانشــگاه صنعتی شــریف با بیان اینکه 
هیچگاه هیچ ســند مکتوبی تهیه نکردیم و هیچ 
کســی فکر نکرده که ما برای چه داریم دانشگاه 
تاســیس می کنیم افزود: نگرانی اینجاست که ما 
االن از میان رشته ای صحبت می کنیم و یک مد 
را تکــرار  می کنیم ولی در این راســتا ضرورت 
اجتماعی ایجاد نشــده و ما از ضرورت های دیگر 

کشورها کپی برداری می کنیم .
وی با تاکید براینکه باید آگاه باشیم چراکه آگاه 
شــدن از عیب حسن مهمی است و متاسفانه ما 
عادت به پوشاندن عیب ها داریم و این خیلی بد 
است و اگر دانشگاه ها عیب خودشان را بپوشانند 
هیچوقت هیچ گام مهمی برداشته نخواهد شد .

به گفته  منصوری وقتی از میان رشته ای صحبت 
می شود به معنی نفی رشته ها  نیست و رشته ها 
کار خودشــان را خیلی خوب انجام می دهند و 
درحــال حاضر امکاناتی پیداشــده که عموماً به 

خاطر تحول فناوری در دهه ۸۰ میالدی است و 
این تحوالت فناوری نشــان دادند که می شود به 
مســائل مرز بین چند رشته پرداخت که توانایی 
و امکانات محاســباتی و تجهیــرات نوع دیگری 

می خواهد که االن فراهم شده است.
اســتاد دانشــگاه صنعتی شــریف تصریح کرد: 
مسائل میان رشته ای مسایل پیچیده ای  هستند 
بنابراین ما می توانیم به همان روش های متعارف 
خودمان با امکانــات محاســباتی، تجهیزاتی و 
مفاهیــم جدید به حل این مســئله بپردازیم به 

همین دلیل میان رشته ای مهم می شود.
 منصــوری اظهار کرد: اگر به ایــن بنیاد فکری 
که منجر به تمایز میان رشــته ومیان رشــته ای 
شده توجه کنید به معنی گسست علمی نیست 
بلکه به معنی تحول  پیوســته ای اســت که به 
خاطر فراهم آمدن ابــزار جدید اتفاق می افتد و 
اگر بــه این توجه نکنیم بایــد خیلی نگران ۵۰ 
سال آینده باشــیم که میان رشته ای هم تبدیل  
می شود به یک چیزی که ما اسم آن را صد سال 
است دانشگاه گذاشته ایم و تازه متوجه شدیم که 
چه اشــتباهی کردیم و هنــوز ابزار تحول درون 

دانشگاه را هم پیدا نکرده ایم.
استاد دانشگاه صنعتی شــریف اظهار امیدواری 
کرد: این حرکت میان رشــته ای که  شروع شده 
با توجه به این نکات در مشکالت بنیادی که در 
علم و پژوهش در ایران داریم، تحول ایجاد کند.

   هوش مصنوعی مهمترین تکنولوژی در انقالب 
چهارم صنعتی

دکتر رضــا ملک زاده  معاون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با 
اشــاره به چهار انقالبی بزرگ صنعتی در جهان 
افزود: انقالب  چهارم صنعتی چند ســال است 
که شــروع شده است و مهمترین تکنولوژی های 
موثر در انقالب چهارم صنعت؛ فناوری های بنیان 

برافکن و تحول برانگیز آینده است. 
ملــک زاده افــزود: هوش مصنوعــی مهمترین 
و  صنعتــی  چهــارم  انقــالب  در  تکنولــوژی 
فناوری های بنیان برافکن و تحول برانگیز آینده 

تحول عظیم اجتماعی در آینده است.
به گفتــه دکتر ملک زاده بیولوژی ســینتتیک یک 
گســتره دانشی نوپدید اســت که با خود انبوهی از 
امکانات و کاربردهای بالقــوه را حمل می نماید و از 
آنجا که رشــته های گوناگون را از مهندسی تا علوم 
پایه با یکدیگر درهم می آمیزد، بیشتر چنین می نماید 

که سیمای یک علم میان رشته ای را داشته باشد.
وی ابراز کرد: براســاس پیش بینی های موجود، 
بیولوژی ســینتیک از جملــه ۱۲ فناوری بنیان 
برافکــن و تحول برانگیز آینده اســت که جهان 
زیست، کســب و کار و اقتصاد جهانی را متحول 

خواهد ساخت.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: 
بازارهــای رقابت پذیر بســیار هیجان انگیری در 
ســطح ملی و جهانی برای بیولوژی ســینتتیک 
وجود دارند و بی شــک کشورهایی می توانند این 
گوی را بربایند که شــاهراه هایی را برای مســیر 

توسعه این دانش گشایش نموده باشند.

انسان نیازمند برداشتن مرزهای سنتی رشته های علمی است

بهره برداری از ۴۰۰پروژه توزیع برق
همزمان با دهه فجر صورت گرفت؛

  زنجان -خبرنگارقدس   علیرضا علیزاده مدیر 
عامل شــرکت  توزیع برق استان زنجان در نشست 
خبــری با بیــان اینکه صنعت بــرق از اصلی ترین 
زیرســاختهای کشور است گفت: صنعت برق کشور 

رتبه اول خاورمیانه و رتبه ۱۴در کل دنیا را دارد.
 علیزاده  اضافه کرد: تعداد مشــترکان برق اســتان 
زنجان در ســال ۵7 حدود ۴7هــزار نفر بود که در 
۴۱ ســال پس از پیروزی انقالب اسالمی این آمار 
با جهش حــدود ۱۰برابری به بیــش از ۴۵۴هزار 

مشترک در استان زنجان رسیده است.

برخورداری 1۰۰درصدی روستاهای باالی 1۰خانواراز 
نعمت برق

وی گفت:در ســال ۵7 فقط 7 روســتای استان از 
نعمت بــرق برخوردار بود ولی  بــا پیروزی انقالب 
اســالمی  شــاهد رشــد ۱۲۸برابری و برخورداری 
۱۰۰درصدی روســتاهای باالی ۱۰خانوار استان از 

نعمت برق هستیم. 
 وی در ادامه از رونمایی از کارت اشتراک و برچسب 
شناسه قبوض در یکی از روستای خدابنده طی دهه 
فجر خبرداد و افزود: این طرح در راســتای پاســخ 
گویی به نیــاز افرادی که امکان دسترســی قبض 

ندارند صادر می شود.

 پنل های خورشیدی،ظرفیت فراموش شده
علیزاده در پاسخ به ســوال خبرنگار ما در خصوص پنل 
های خورشــیدی گفت: پنل های خورشیدی پتانسیل 
خوبی است ولی متاسفانه باوجود ارائه مشوق هایی در این 
خصوص استقبال زیادی از طرف مردم صورت نمی  گیرد.

 وی با اذعان به اینکه  قرار داد تضمینی بیست ساله 
با تولید کنندگان بسته می شــود ادامه داد: تولید 
انرژی خورشیدی کم اســت وتنها  بزرگترین پنل 

هفت مگاوانی ابهرفعال  است .
علیزاده پیشــرفت های حاصل شده در صنعت برق 
کشــور را یکی از بزرگترین دســتآوردهای انقالب 

اسالمی دانست و افزود:
توزیع برق مطمئــن و پایدار، با رویکرد اقتصادي و 
مشــتري مداري  گامي در جهت ذخیره منابع براي 
نسل هاي آینده از  رسالت های اصلی شرکت توزیع 

برق استان زنجان است.

حذف مراجعه حضوری مراجعه کنندگان
وی گفت: شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
3 شاخصه مهم را در چشم انداز استراتژیک ۱۴۰۴ 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ترسیم کرده 
است که، رســاندن میانگین خاموشی هر مشترک 
در ســال به ۱۴۰دقیقه، حــذف مراجعه حضوری 

متقاضایان و مشــترکان با اســتفاده از فناوری های 
نویــن و کاهش تلفــات انرژی برق بــه کمتر از ۴ 

درصد، از هدف گذاری این استراتژی است .
علیزاده ادامه داد: هم اکنون شــرکت توزیع نیروی 
بــرق زنجان در هر کدام از این شــاخصه ها جایگاه 
باالیی در ســطح کشــور دارد و یکی از استان های 

سرآمد در صنعت تولید و توزیع برق است.

بیش از  6 هزار حلقه چاه آب کشاورزی و صنعتی در 
استان برق دار هستند

علیرضا علیزاده با اشاره به اینکه کشاورزی در استان 
یکــی از صنایع اصلی و مادر اســت گفت: پیش از 
انقالب فقط 7 چاه آب در اســتان برق دار بود ولی 
اکنــون بیش 6۵۱3 چاه آب کشــاورزی و صنعتی 
در استان برق دار هستند و این افزایش ۱۱۰برابری 
یکی از مهم ترین دالیل پیشــرفت کشاورزی استان 
نســبت به ســال های پیش از انقالب اســت که به 
آبادانی روستاها و رونق گرفتن کشاورزی در استان 

منجر شده است.
 علیــزاده، صنعت بــرق را زیربنای پیشــرفت های 
مختلــف عنوان کــرد و گفت: هم اکنــون بیش از 
7۰درصــد از برق اســتان در دو زمینــه زیربنایی 
صنعت و کشاورزی مصرف می شود که نشان دهنده 

تاثیر گذاری صنعت برق در توســعه صنعتي، رونق 
اقتصادي و رفاه اجتماعي استان زنجان است و می توان 
گفت برای پیرشــفت در هر زمینه ای باید نخســت 

زیرساخت های انرژی برق را در آن جا برپا کرد.
بهره برداری  از 11۰۰پروژه طی سالجاری 

وی با اشاره به بهر ه برداری از ۴۰۰پروژه توزیع برق 
در فجر امســال گفت: این پروژه های در بخشــهای 
مختلــف توزیع بــرق در نقاط مختلف اســتان به 
بهر بــرداری خواهد رســید در حالی کــه در هفته 
دولت 9۸ نیز ما شــاهد بهره برداری از 73۰ پروژه 
مختلف توزیع برق اســتان بودیم و این ۴۰۰ پروژه 
آمــار افتتاح پروژ های شــرکت توزیع  را به بیش از 
۱۱۰۰ پروژه در ســال 9۸ خواهد رساند که رکورد 

کم نظیری در صنعت برق کشور است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
افزود: این ۴۰۰پروژه آمــاده افتتاح با اعتباری بالغ 
بــر ۲۲۰میلیــارد ریال به انجام رســیده که از این 
تعداد ۱6۴پروژه در شهرستان زنجان، 63پروژه در 
ابهر، 7۱پروژه در شهرستان خدابنده،  شهرســتان 
3۴پــروژه در شهرســتان خرمدره، ۱6پــروژه در 
شهرستان ایجرود، ۱۲پروژه در شهرستان سلطانیه، 
۲۸ پروژه در شهرستان طارم و 9 پروژه در شهرستان 

ماهنشان به بهره برداری خواهد رسد.

 نخستین سمپوزیوم مطالعات میان رشته ای درمحل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی برگزار شد
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روزنامـه صبـح ایـران

نشست »سیره رضوی و مطالعات میان رشته ای در علوم اجتماعی« برگزار می شود  معارف: نشست علمی »سیره رضوی و مطالعات میان رشته ای در علوم اجتماعی« با مشارکت انجمن مطالعات 
اجتماعی حوزه علمیه، ساعت 10 صبح دوشنبه 28 بهمن 1398 در دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در قم برگزار خواهد شد و ارائه کننده این نشست جناب آقای دکتر محمدرضا 
انواری، عضو انجمن مطالعات علوم اجتماعی حوزه علمیه خواهد بود. این نشست، نخستین نشست از سلسله نشست های علمی مطالعات اسالمی میان رشته ای است که در دستور کار بنیاد پژوهش ها قرار گرفته است.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در بزرگداشت آیت اهلل نوراهلل طبرسی:
دشمن می خواهد پیوند مردم و روحانیت را سست کند  

آستان: تولیت آســتان قــدس رضوی 
مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات 
را موجب ناامیدی و عقب نشینی دشمن 
احمد  والمسلمین  دانست.حجت االسالم 
مروی پنجشــنبه در مراسم بزرگداشت 
ســومین روز درگذشــت آیت اهلل نوراهلل 
طبرســی؛ نماینده ســابق ولی فقیه در 

مازندران و عضو فقید مجلس خبرگان رهبری که با حضور خانواده معظم شــهدا، 
ایثارگران، روحانیت، شــخصیت های سیاســی، لشکری و کشــوری و آحاد مردم 
قدرشناس ساری در مصالی جمعه این شهر برگزار شد، با بیان اینکه هیچ عملی به  
اندازه دانش و علم دینی مورد توجه و تأکید خداوند قرار نگرفته اســت، اظهار کرد: 
روایت  شده کسی که در مسیر علم قدم بردارد مالئک بال های خود را زیر قدم های 
او می گذارند.تولیت آستان قدس رضوی علم و عمل صالح را دو عامل مهم در ارتقای 
انسان دانست و گفت: ارتقای کمال انسان در گرو داشتن علم است و اعمال انسان نیز 
با علم سنجیده می شود. حجت االسالم والمسلمین مروی علما را به ستارگان تشبیه 
کرد و گفت: همان  طور که ستارگان در تاریکی و ظلمت راه را روشن می کنند علما 

نیز مردم را در مسیر عبودیت و بندگی خدا رهنمون می کنند.
وی خاطرنشان کرد: علما در طول تاریخ در برابر همه فشارها، نیرنگ ها و کشتارها 
توانستند دین مردم را حفظ کنند. علمایی نظیر آیت اهلل کوهستانی، آیت اهلل ایازی و 

آیت اهلل طبرسی نمونه ای از همین عالمان خطه  سرسبز مازندران بوده اند.
وی ادامه داد: این عالمان در دیار علویان از فکر و ذهن مردم مرزبانی کردند و اجازه 

ندادند تیرهای بی بند و باری ذهن مردم را مورد هدف قرار دهد.

آیت اهلل طبرسی عمر خود را برای هدایت مردم گذاشت
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه آیت اهلل نوراهلل طبرسی حدود 60 سال 
عمر خود را برای هدایت و دستگیری از مردم گذراند، افزود: علما در حوزه های علمیه 
دانش، ادب، تهذیب و تقوا را فرا گرفتند و در روستاها و شهرها پخش می شدند تا مردم 
را هدایت کنند.وی با اشاره به جایگاه رفیع علما در هدایت جامعه، خاطرنشان کرد: 
اینکه انقالب اسالمی با سربلندی همچون سرو بلند ایستاده نیز به خاطر علما بوده 
است، اما دشمنان با ترفندهای مختلف بر آن هستند تا پیوند بین مردم و روحانیت 
را سست کنند، تاکنون موفق نشده اند اما ما نباید از نقشه های شوم دشمنان غافل 
شــویم. تولیت آستان قدس رضوی به شهادت حاج قاسم سلیمانی نیز اشاره کرد و 
گفت: حاج قاســم سلیمانی به  عنوان یک مقام رسمی با دعوت رسمی دولت عراق، 
وارد این کشــور شــده بود، کدام قانون اجازه داده میهمان رسمی یک کشور را به 
شهادت برسانند؟حجت االسالم والمســلمین مروی ادامه داد: دشمنان ما ظاهر اتو 
کشــیده دارند اما در باطن پنجه های زهرآگین دارند و دیدیم چگونه سپهبد قاسم 
ســلیمانی را برای ضربه زدن به انقالب اسالمی به شهادت رساندند.وی افزود: آنان 
حقوق بشر نمی فهمند و به هیچ قانونی پایبند نیستند. گرگ هایی در لباس انسان 
هستند تا از هر فرصتی استفاده کرده و به ما ضربه بزنند.تولیت آستان قدس رضوی 
با اشــاره به کارشکنی های استکبار در ســوریه، لیبی و عراق، افزود: استکبار در هر 
منطقه ای ورود کرد آســایش مردم را برهم زد؛ عوامل استکبار غرب هر جایی که پا 

گذاشتند خرابی، بی عفتی و بی بندوباری و جنگ به وجود آوردند.

 مشارکت حداکثری در انتخابات دشمن را عقب می راند 
وی به انتخابات پیش روی مجلس شــورای اسالمی نیز اشــاره کرد و افزود: مردم 
گالیه های بحق دارند و کمبودهایی احساس می کنند اما این نباید سبب شود سنگر 
را خالی و دشمن را امیدوار کنیم.حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه آرای 
مردم، دشمن را ناامید می کند، تصریح کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 
موجب عقب نشینی دشمن می شود.وی افزود: دشمن می داند که می تواند دولت ها 
را نابود کند اما دولت و نظامی که پشتیبانی مردم را داشته باشد دشمن را مجبور به 
عقب نشینی می کند.حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه دشمن در مواجهه 
با جمهوری اســالمی با یک ملت طرف است، گفت: به  گونه ای عمل کنیم دشمن 

احساس کند اگر بخواهد به ایران ضربه ای بزند با یک ملت مواجه است.

 معارف/مریــم احمدی شــیروان تأثیر 
نــگاه اقتصادی و ســبک زندگــی بانوان در 
خانواده اگر بیشــتر از مردان نباشــد، کمتر از 
آنان نیســت و این تأثیر خود را در تنگناها و 
مشــکالت اقتصادی بیشتر نشــان می دهد. از 
جمله حوزه هایی که می تــوان در آن زندگی 
مشــترک امام علی)ع( و حضرت زهرا)س( را 
الگوی مناسبی برای سبک زندگی یک خانواده 
دیندار در نظر گرفت، اقتصاد خانواده اســت. 
ســالروز والدت حضرت صدیقــه طاهره)س( 
بهانه ای شــد تا در گفت وگو با حجت االسالم 
دکتر ابوالقاســم مقیمــی حاجی، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، از 
این زاویه به نقــش آن حضرت در خانواده به 

عنوان یک بانوی خانه دار بپردازیم.

 سهم زنان در جهاد اقتصادی چشمگیر است
حجت االســالم مقیمی در ابتدا با بیان اینکه 
در جهــاد اقتصادی و تــالش مخلصانه برای 
پیشــرفت جامعــه در عرصه اقتصــاد، زنان 
ســهم چشــمگیری دارند، می گوید: از جمله 
عرصه هایی که زن می تواند در جامعه نیرویی 
کارآمد تلقی شــده و فعالیت هایــش به ثمر 
بنشــیند در چارچــوب نظام خانواده اســت. 
خانواده یکی از نهادهای ریشــه دار جامعه و از 
نهادهای بسیار بااهمیت اجتماعی است که اگر 
این نهاد کار خود را به درســتی انجام دهد و 
افرادی که در ســالمت و تعالــی نهاد خانواده 
نقش دارند وظایف خود را به درســتی انجام 
دهند، یکــی از ارکان مهم جامعه رو به تعالی 
رفته و جامعه متعالی می شود. او می افزاید: اگر 
چه مدیریت خانواده طبق فرامین اسالم با مرد 
اســت اما در اصل آنکه امــور زندگی را تدبیر 
کرده، به اجرا می رساند و می تواند آن را بهینه 
اداره کند زن است. خانه داری از مباحثی است 
که در تحقق رشــد نظام خانواده نقش اساسی 
دارد. اداره منزل، رســیدگی به امور شــوهر و 
فرزنــدان، تدبیــر داخلی منــزل، اینکه تمام 
اجزای منزل با روند رو به رشدی کنترل شوند 
و... وظیفه بســیار خطیری است که بر عهده 

زنان جامعه قرار داده شده است.

رئیس پژوهشــکده دانشنامه نگاری دینی ضمن 
بیان سیره خانه  داری حضرت زهرا)س( تصریح 
می کند: در منابع دینی و روایی در مورد ســبک 
خانه داری آن حضرت به موارد متعددی اشــاره 
شــده اســت. آن حضرت در خانه مســتقلی با 
همســرش زندگی می کرد و فرزندان متعددی 
داشــت که اختالف سنی کمی داشتند. شرایط 
زمانه صدر اسالم شرایطی بود که همه مسلمانان 
از نظــر مالی در مضیقه بودند و زندگی آن ها در 
غایت ســختی و مشــکالت اداره می شد؛ چون 
حضــرت امیر)ع( در کنار پیامبر)ص( مشــغول 
جنگ های مختلف و مسئولیت های اجتماعی و 
حکومتی بود و وقت او تنها برای کســب درآمد 
صرف نمی شــد؛ آن حضرت ایام مختلفی را در 
شــهر مدینه حضور نداشــت و اداره زندگی و 
مسئولیت های مختلف بر دوش حضرت صدیقه 

طاهره)س( قرار می گرفت.

 ایثار در سیره اقتصادی حضرت زهرا)س(
می دهــد:  ادامــه  مقیمــی  حجت االســالم 
مسئولیت های مختلفی از جمله تربیت فرزندان، 
آماده کردن طعام و مواد اولیه آن ها، حتی آسیاب 

کردن گندم و جــو، نظافت منزل و تهیه برخی 
مایحتــاج بیــرون از منزل زمانــی که حضرت 
علی)ع( در مدینه حضور نداشــت بر عهده آن 
حضرت بــود. آن دوران آب در هر منزلی وجود 
نداشت و آب کشیدن از چاه و انتقال آن به منزل 

و سایر امور بهداشتی منزل نیز بر عهده او بود.
او تشــریح می کند: در اســالم کســب درآمد 
و تهیه نفقــه بر عهده مرد قــرار گرفته و در 
خانواده علــوی و فاطمی نیز ایــن وظیفه بر 
عهده شخص حضرت امیر)ع( است اما مرحوم 
شــیخ صدوق در امالی آورده است که حضرت 
زهرا)س( برای کمک به اقتصاد خانواده حتی 
پشم ریسی هم می کرد. تدبیر مسائل اقتصادی 
منزل دو رکــن مؤثر دارد؛ یکی تولید ثروت و 
دیگری چگونگی مصرف ثروت بدســت آمده 
اســت. افراد موفق در عرصه اقتصاد به کسانی 
گفته می شود که هم در کسب درآمد موفقیت 
دارند و هم اینکه بتوانند درآمدها را به صورت 

بهینه در جای مناسب هزینه کنند.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه به روایتی اشاره 
و بیان می کند: امکانــات زندگی که به عنوان 
جهیزیه همراه حضرت فاطمه)س( آورده شده 

بود یا حضرت امیر)ع( توانسته 
بود آن ها را فراهــم کند، ابزار 
بسیار ســاده شامل چند ظرف 
گلــی، چند بالشــت پر از لیف 
خرمــا و پوســت گوســفندی 
به عنوان زیرانــداز بود. عالمه 
مجلســی در بحاراالنــوار نقل 
می کنــد کــه شــرایط گاه به 
گونه ای سخت بود که حضرت 
برای ســیر کردن  فاطمه)س( 
حســنین چیزی در منزل پیدا 
نمی کــرد. حضــرت زهرا)س( 
امیرالمؤمنیــن)ع(  پاســخ  در 
که پرســید چرا نگفتی چیزی 
فراهم  تــا  نیســت  در خانــه 
آورم؟ گفت: علــی جان من از 
چیزی  می کنم  حیا  پروردگارم 
کــه توان فراهــم آوردن آن را 

نداری، از تو بخواهم.

 جهاد اقتصادی سبب 
استحکام نهاد خانواده است

عضو هیئت علمی پژوهشــگاه 
اســالمی  اندیشــه  و  فرهنگ 
یادآور می شود: همچنین داریم 
که در جامعه آن زمان با وجود 
آنکه آرد وجود داشت، حضرت 

خود گندم آسیاب می کرد. در بخاری نقل شده 
اســت که حضرت آن قدر با دستانش گندم را 
آسیاب می کرد که دستان او تاول زده و آسیب 
دیــده بود. در دالیل االمامــه طبری نیز آمده 
اســت که دستان حضرت بر اثر کثرت آسیاب 
کردن خون آلود شده بود. در منابع اهل سنت 
و در سنن احمد بن حنبل آمده که حضرت آن 
قدر از چاه آب می کشید که اثر مشک بر بدن 
او افتاده بود. بر اثر جارو کردن منزل لباس های 
ایشان غبارآلود می شــد و بر اثر روشن کردن 
آتش زیر دیــگ، تن پوش های او دودآلود بود. 
حضرت در آن شرایط در تدبیر اقتصادی امور 
منــزل، هزینه کردن ها و مشــارکت در انجام 
کار تا جایی که توان داشــت، خانواده خود را 

همراهی می کرد.
او اضافــه می کند: طبق آنچه 
در تاریــخ آمده چند ســالی 
پس از هجرت پیامبر)ص( که 
جنگ ها کمتر شــد و شرایط 
کرد،  رشــد  مدینه  اقتصادی 
مــردم مدینه وضــع عمومی 
بهتــری پیدا کردنــد؛ در آن 
با تحول نســبی  زمان همراه 
پیامبر)ص(  مدینــه،  مــردم 
خدمتــکاری بــرای کمک به 
حضــرت فاطمــه)س( به کار 
گرفــت. ســلمان می گویــد: 
نشســته  فاطمه)س(  حضرت 
بــود و در برابــرش ســنگ 
آســیابی بود که با آن جو آرد 
می کرد. بر دسته آسیاب خون 
بود و یک طرف هم حســین 
از گرســنگی گریــه می کرد؛ 
گفتم  ای دختــر پیامبر! کف 
دســتت زخم برداشته و فضه 
بیکار است. او در جواب گفت: 
پیامبر خدا)ص( سفارش کرده 
کــه یک روز او کار کند و یک 
روز مــن و امــروز نوبت من 

است.
در  مقیمــی  حجت االســالم 
پایان تأکید می کنــد: مجموعه این امور بیان 
می کند تربیــت فرزند و انجام امور منزل یکی 
از اولویت های خانه داری است. آن حضرت در 
انجام امور درون منــزل تا تولید درآمد تالش 
می کــرد خانه داری را به گونــه ای انجام دهد 
که با جهاد اقتصادی این نهاد مستحکم شود. 
مراجعه به سیره حضرت در خانه داری می تواند 
برای زنان ما الگو باشد. در این مورد داریم که 
سلمان وقتی در منزل حضرت زهرا)س( بود، 
گفــت: اجازه بدهید من گنــدم را آرد کنم و 
یا حســین را ســاکت کنم. حضرت فرمود: تو 
گندم را آرد کن و من به حســین رســیدگی 
کنــم؛ یعنی حضرت تربیت فرزند را بر هر کار 

دیگری ترجیح می داد.

نگاهی به مفهوم »ایثار« در سیره اقتصادی حضرت زهرا h در گفت وگو با حجت االسالم مقیمی حاجی 

نقش آفرینی بانوان در اقتصاد خانواده

گاهی حضرت 
فاطمه)س( 

برای سیر کردن 
فرزندانش چیزی 

در منزل پیدا 
نمی کرد و در پاسخ 

امیرالمؤمنین)ع( 
که پرسید: چرا 

نگفتی چیزی در 
خانه نیست تا فراهم 

آورم؟ گفت: من 
از پروردگارم حیا 
می کنم چیزی که 

توان فراهم آوردن 
آن را نداری، از تو 

بخواهم
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 2187-98 مورخ 98/10/18 هیات کالسه 148-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای آشور محمد برزوئی قره گل فرزند خانگلدی بشماره شناسنامه 1308 صادره از اسفراین 
در یک باب منزل به مساحت 1067 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین باغچقی فرزند محمد حسین محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9814601
تاریخ انتشار نوبت اول:  26                  /11                  /98            تاریخ انتشار نوبت دوم: 11                  /12                  /98            رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای نظرش��یردل فرزندقربان نظربرابر سندوکالت وتفویض وکالت بش��مارات 75391-1393/02/03و103690-98/11/12دفتراسنادرسمی 
شماره38شیروان به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38 شیروان ازجانب آقای ابراهیم صدقی خانلق فرزندغالمرضا 
به ش ش222 منضم به تقاضای کتبی   جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت  شش��دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی بش��ماره  پالک 217فرعی از5 اصلی  واقع در قطعه س��ه شیروان بخش 5قوچان به آدرس اراضی میرزابیگ بعدازکارخانه آسفالت 
که متعلق به موکل ایشان میباشد بعلت  نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 741875 ذیل  
صفحه 253دفتر230وش��ماره ثبت 49543  بنام نامبرده صادروتس��لیم گردیده اس��ت که برای نامه شماره9300270-93/11/27شعبه اجراثبت شیروان 
بازداشت میباشد لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 9814602  تاریخ انتشار:98/11/26
صمد ابراهیم زاده   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

شرکت تولیدی شن و ماسه کیمیا شن 
)سهامی خاص ( به شماره ثبت 1230 و 

شناسه ملی 10480010337 ) نوبت دوم ( 
جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده و مجمع عمومی 
ع��ادی بطور فوق العاده ) نوب��ت اول ( به ترتیب 
در س��اعات 10 و 11 صب��ح مورخ��ه 1398/11/23 
به موج��ب آگهی دعوت به  ش��ماره 9174 مورخه 
1398/11/12 منتشره در روزنامه قدس تشکیل 
و به علت عدم حد نصاب س��هامداران در جلسه و 
رسمیت نیافتن جلسه مذکور بدینوسیله از کلیه 
س��هامداران ش��رکت دعوت بعمل م��ی آید تا در 
جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده و مجمع عمومی 
ع��ادی بطور فوق العاده که به ترتیب در س��اعات 
10 و 11 صب��ح مورخ��ه 1398/12/9 در محل اصلی 
ش��رکت به آدرس ایوانکی- کیلومت��ر 55 جاده 
خاوران نرس��یده به ش��هرک صنعتی ایوانکی کد 
پستی 1643983313 برگزار میگردد حضور بهم 
رسانند . دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 
1- اصالح مواد اساس��نامه و یا تصویب اساسنامه 
جدید شرکت . دستور جلسه مجمع عمومی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده: 1- تعیین و انتخ��اب اعضای 
هیات مدیره ش��رکت 2- تعیین بازرس��ان اصلی 
و علی البدل 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتش��ار 

جهت نشر آگهی های شرکت . 
 هیئت مدیره 
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شهرداری كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر  پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید. 

رتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ برآوردكل به ریالشرح عملیاتردیف
50٪تهاتر

رتبه 5 ابنیه 18/393/863/368920/000/000تکمیل ساختمان ستاد مركز آتش نشانی1

1-  سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به 
مبلغ فوق به حس��اب 700786948623 بانك ش��هر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری 
کرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه 
نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت خرید اس��ناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل ش��هرداری کرج طبقه هفتم 
مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه 
اس��ناد و مدارك مربوط به پیمانکاران ش��رکت در مناقصه نزد ش��هرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر اس��ت هنگام خرید اسناد داش��تن  رتبه مربوطه و تاییدیه صالحیت در سایت 
sajar.mporg.ir وگواهینامه صالحیت ایمنی معتبر  ،  معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای ش��رکت، کد اقتصادی الزامی میباش��د.9- 
ش��رکت کنندگان در مناقصه می بایس��ت کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواس��ت شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اس��ناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-سایر اطالعات و 
جزئیات در اس��ناد مناقصه مندرج اس��ت.11- پیشنهادات می بایس��ت در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شرکت شده وپس از الصاق هولوگرام بروی پاکت ج  تا پایان 
وقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ  98/12/6   به آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه ش��هرداری کرج تحویل داده ش��ود. 12-پیش��نهادات رس��یده در مورخ 98/12/7 در 
کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .    در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد 

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

آگهی مناقصه عمومی  )تجدید(
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

 آگهی تغییرات شرکت عمران معصومیه 
سهامی خاص به شماره ثبت 6332 و 

شناسه ملی 10861010895
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1396,11,11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- 
مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید :استان قم ، 
شهرستان قم ، بخش مرکزی ، شهر قم، صفائیه 
، خیاب��ان ام��ام خمینی]معل��م 10[ ، بن بس��ت 1 ، 
پالک 17 ، طبقه منفی 1 کد پستی3715614715 
تغیی��ر یاف��ت . 2- تعداد اعض��ای هیئت مدیره 
از 4 نف��ر ب��ه 5 نف��ر افزایش یاف��ت و ماده 24 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )770249(
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دهیاری روس�تای صیدآباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مشهد بر اساس مصوبه شورای 
اس�امی روس�تا در نظر دارد  اج�رای عملیات زیرس�ازی و جدولگذاری معابر روس�تا را از 
طریق مناقصه عمومی به ش�رکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 صاحیت پیمانکاری 
در رش�ته راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید.  متقاضیان می توانند جهت 
کس�ب اطاعات بیش�تر و خرید اس�ناد تا تاریخ 1398/12/10 به آدرس مشهد ، بلوار توس ، 
نب�ش ت�وس 120 )کافی 10( ، پاک 2 ، طبقه دوم ، ش�رکت تعاون�ی دهیاریهای غرب بخش 
مرک�زی مش�هد مراجع�ه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت فی�ش واریز وج�ه به مبلغ 
1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره  0107689441005 نزد بان�ک ملی بنام دهیاری 
صیدآباد ارائه گردد . دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار است . هزینه انتشار آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت اول

دهیاری صیدآباد
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اینجانب س��عید خان فرخانی مالک خودروی سواری 
پ��ژو 206 به ش��ماره ش��هربانی 792 ط 72 ایران 36 
و ش��ماره بدنه NAAP13FE8FJ316337 و ش��ماره 
موتور 163B0179277 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
س��ازمان ف��روش ش��رکت ای��ران خ��ودرو واقع در 
پیکان شهر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
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هی 
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اینجان��ب آتن��ا رکن مال��ک خودروی 206 به ش��ماره 
بدن��ه  ش��ماره  و   42 ای��ران  679ق94  ش��هربانی 
P13FE4BJ420978 و شماره موتور 15090019694 

ب��ه علت فقدان اس��ناد ف��روش تقاضای رونوش��ت 
المثنی اس��ناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر 
ک��س ادعایی در م��ورد خودروی مذک��ور دارد ظرف 
مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان ش��هر ساختمان سمند 
مراجع��ه نماید بدیهی اس��ت پ��س از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
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خانم س��اناز حی��دری دارای شناس��نامه ش��ماره 
0820101796 صادره از شیروان متولد 69/11/13 
فرزند قربان اظهار می دارد که دانش��نامه پایان 
تحصیالت مقطع کارشناسی ایشان مفقود گردیده 
اس��ت. لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور 
ابطال می گردد. از یابنده تقاضا می ش��ود مدرک 
فوق را از طریق پست به نشانی مشهد- پردیس 
دانش��گاه فردوس��ی- مدیریت آموزش��ی- اتاق 
202 ارس��ال و یا در صورت امکان تحویل نمایند
مدیریت آموزش��ی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد
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 141SX اص��ل برگ س��بز و خودروی س��واری س��ایپا
مدل 1390 به ش��ماره انتظام��ی 16 ایران 519 ب 38 
و ش��ماره شاس��ی : S3482290352438  و شماره 
موت��ور : 4404937 متعل��ق به اقای مه��دی جابری 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r راهکارهای دولت برای صنعت خودرو شبیه کورتن است
سیاست های دو سال گذشته وزارت صنعت لطمه های سنگینی بر روند نرخ گذاری 
صنعت خودرو به جای گذاشــته است. تداوم این  سیاســت ها بازار را به سوی 
رفتارهای هیجانی و منفعت دالالنی سوق داده که از صنعت ضعیف شده خودرو 
به نفع خود استفاده کالنی به جیب می زنند. کنترل بازار که در راستای کنترل 
قیمت گذاری دنبال می شود نه تنها منجر به کنترل قیمت نشده بلکه با افزایش 
زیان خودروســاز و عرضه کمتر، زمینه را برای افزایش قیمت ها مســاعد کرده 
است. تحریم های آمریکا نیز تأثیر زیادی بر صنعت خودرو ما به جای گذاشته و 
سیاست گذاری غلط پایین نگه داشتن قیمت خودرو به تشدید وضعیت بحرانی 
قیمت بازار دامن زده اســت، در حالی که اگر قیمت ها به صورت دستوری صادر 
نمی شد هر چند ممکن بود شاهد درصدی افزایش قیمت باشیم، اما در ازای آن 
با باال رفتن توان تولید عرضه بیشتر و قیمت به ثبات می رسید. کاهش توان تولید 

در نتیجه سیاست گذاری غلط است. 
در طول سال های گذشته ثابت شده که تغییر مدیران و هیئت مدیره  در کاهش 
و عدم زیان دهی صنعت خودروســازی تأثیر نمی گذارد. با این وجود وزیر صمت 
بــا تهدید مدیرعامالن صنعت خــودرو با این عبارت که زیانــده بودن منجر به 
حذف آن ها می شود، نشــان داده که اصوالً مدیران و دولتمردان ما اعتقادی به 
سیاست گذاری درست و تأثیر آن بر ثبات بازار و جلوگیری از زیانده شدن صنعت 
خودرو ندارند، سخنانی که دامنه رفتارهای هیجانی روزمره را افزایش می دهند 
در حالی که در حال حاضر نیازمند تفکر دقیق و بلندمدتی برای حل مشکالت 
هستیم. مدیران با راه حل های موقتی و مقطعی تنها به دنبال باز کردن هیجان ها 

از سر خود هستند، موضوعی که تنها به افزایش تنش ها منتهی می شود.
سیاست های بستن سایت ها و نظارت هایی از این دست جواب نداده، چرا که راهکار 
اصولی برای عبور از این بحران اندیشیده نمی شود، راهکاری که نیازمند جرئت و 
جسارت اســت. راهکارهایی که مانع از ایجاد چالش در حرکت های خوبی مثل 
نهضت داخلی سازی شود. متأسفانه راهکارهای دولت برای بخش صنعت و خودرو 
شبیه کورتن است که برای مدت کوتاهی درد را از بین می برد در حالی که بیماری 
زیرپوستی به رشد خود ادامه می دهد. روش ها ظاهراً خوب است، اما تداوم آن از 
درون صنعت خودرو را نابود می کند، صنعتی که دالالن و سرمایه داران با آن بازی 
می کنند، چرا که راهکاری از سوی مسئوالن برای جلوگیری از دست های پیدا و 
پنهان تأثیرگذار اندیشیده نمی شود، تا آنجایی که حتی ممکن است کل صنعت را به 
سمت تعطیلی پیش ببرد. بنابراین  بازی کردن سرمایه داران با قیمت ها و نگرانی مردم 
چونان زنجیره ای موجب افزایش قیمت می شود در حالی که سیاست گذاری های 
غلط دولت راه را برای بازی دادن بازار از سوی دالالن و سرمایه داران باز کرده است.

» سام« و»جی پالس« جای»سامسونگ« و »ال جی« را می گیرند

برندسازی  ایرانی 
 اقتصاد/ زهرا طوسی   ال جی و سامسونگ 
خیلی وقت است  به بازار لوازم خانگی ایران پشت 
کرده اند و محصوالت مونتاژی آن ها نیز رفته رفته 
در ویترین مغازه ها آب رفته اســت. حاال با پایین 
کشــیده شــدن تابلوی نمایندگی ایــن برندها، 
به زودی خــط تولید این کارخانه هــا در اختیار 
تازه واردهای قدیمی، یعنی سام و جی پالس قرار 
می گیرد. برند هایی که پیــش از این هم در بازار 
لوازم خانگی حضور داشتند، اما در  لباس برندهای 

خارجی به مردم عرضه می شدند.
براســاس گفته های ســیدعلیرضا موسوی مجد، 
رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری 
ایــران، پاییــن آوردن تابلوهای شــرکت کره ای 
سامسونگ از مغازه ها چند وقتی است آغاز شده و 
در هفته های آینده نخستین محصوالت جایگزین 
سامسونگ با برند سام وارد بازار می شوند. به گفته 
این مقام صنفی، اکنون تولیدات آزمایشــی آغاز 
شــده و تا پایان سال تلویزیون و مانیتور و از سال 
۹۹ لباسشــویی و یخچال تولیدی این شرکت به 
بازار عرضه خواهند شــد. درعین حال مشتریان 
محصوالت سامسونگ نیز نباید نگران باشند، زیرا 
همه خریداران خدمت گارانتی را تا ۱۸ ماه پس از 
تاریخ نصب و خدمات پس از فروش را تا ۱۰ سال 
پس از خرید دریافت خواهند کرد.ســیدمرتضی 
میری، رئیــس اتحادیه صنــف توزیع کنندگان 
لوازم خانگی ایران نیز به مصرف کنندگان کاالهای 
برند ال جی چنین اطمینانی را بابت خدمات پس از 
فروش این برند داده و گفته است: جی پالس جای 
محصوالت این شرکت را در کشور پر خواهد کرد.

 خودمان مونتاژ می کردیم
اگر برایتان این پرســش مطرح اســت که  سام و 
جی پالس چطور می خواهند جایگزین سامسونگ و 
ال جی شوند، باید گفت پیش از این هم محصوالت 
لوازم خانگی سامسونگ و ال جی در داخل کشور 
مونتاژ می شدند. به عبارتی خط تولید همان خط 
تولید اســت و کارخانه هم همان کارخانه، با این 
تفاوت که پیشــتر شــرکت های کره ای در نقش 

واسطه قطعات مورد نیاز برای تولید را از چین وارد 
و به کشور ما می فرستادند تا تحت برند ال جی و 
سامسونگ مونتاژ شود، اما حاال شرکت های ایرانی 
خودشان ســراغ مبدأ قطعات لوازم خانگی رفته و 
بدون واســطه قطعات مورد نیازشان را از شرکت 
چینی دریافت می کنند. عــالوه بر این، گلدیران 
و مادیــران که پیش از ایــن گارانتی محصوالت 
برند های ال جی و سامسونگ را بر عهده داشتند، از 
این پس محصوالت جی پالس و سام را پشتیبانی 

خواهند کرد.جی پالس یکی 
از زیرمجموعه های گلدیران 
اســت کــه پیــش از این 
کار مونتــاژ قطعات با برند 
ال جی را بر عهده داشــت. 
این شرکت بیشتر در تولید 
تلویزیــون فعالیت می کند 
و کار خــود را در چند ماه 
گذشــته آغاز کرده است. 
جی پالس  تلویزیون هــای 
از اواخر سال ۹۷ وارد بازار 
شــده اند و قرار اســت به 
زودی شــاهد تولید دیگر 
محصوالت لوازم خانگی در 
این شــرکت باشیم. گفته 
تعداد محدودی  می شــود 

تأمین کننده پنل در جهان وجود دارد که همکاری 
با آن شــرکت ها همچنان ادامه خواهد داشــت؛ 
بنابراین کیفیــت تولید تلویزیون جی پالس مثل 
گذشته که تحت برند ال جی تولید می شد، حفظ 
خواهد شد. تلویزیون های جی پالس در سیرجان 
تولید می شوند و کارخانه دیگر تلویزیون سازی در 
قزوین در حال آماده سازی و تجهیز است و پس از 
آن دیگر محصوالت لوازم خانگی از جمله ماشین 
لباسشویی، ظرفشــویی، مانیتور، اسمارت بُرد ها و 
حتی گوشی تلفن همراه، با همکاری تأمین کنندگان 
صاحب فناوری خارجی در دستور کار قرار می گیرد. 
لوازم خانگی ســام  نیز برندی اســت که با اعالم 
شرکت سام الکترونیک جایگزین سامسونگ شد.

 تنوع بیشتر و قیمت کمتر
اگر جزو آن دســته از افرادی هســتید که از بازار 
لوازم خانگی ایران فقط نام های سامسونگ، ال جی، 
بوش و سونی را شنیده اید، باید بگوییم  لوازم خانگی 
سام از سال ها پیش در ایران فعالیت داشته است. 
محصوالت لوازم خانگی سام تنوع بیشتری نسبت 
بــه جی پالس دارند. همین حاال شــرکت ســام 
محصوالتی مثل ماشین ظرفشــویی، یخچال و 
فریــزر، اجــاق گاز، کولر گازی، پنکــه، اتو بخار، 
بخارشوی، شــوفاژ برقی، آون توستر، 
جارو شارژی، زودپز و پلوپز دیجیتال، 
ســرخ کن، آب ســردکن، چای ســاز، 
کتری برقی، قهوه ساز، گوشتکوب برقی، 
غذاساز، آب مرکبات گیری، خردکن و 
مخلوط  کــن و ... تولید می کند. البته 
قرار است تنوع محصوالت سام بیشتر 
شــود و به کلی جای برند سامسونگ 
را بگیرد.  محصوالت سام که در حال 
حاضر در بازار لوازم خانگی خودنمایی 
می کنند، عموماً قیمت بسیار کمتری 

نسبت به برند های خارجی دارند. 
کارخانجات  براســاس وجــود  البته 
تولیدی نظیــر تکوین الکترونیک که 
با مالکیت ســام الکترونیک در تهران 
احــداث شــده، باید منتظــر کامل 
شدن ســبد محصوالت لوازم خانگی سام در بازار 
ایران باشــیم. محصوالتی نظیر تلویزیون ســام، 
یخچال فریزر سام و ماشین لباسشویی سام احتماالً 
محصوالتی خواهند بود که به تولیدات این شرکت 

اضافه می شوند.

 جنب و جوش داخلی ها بیشتر شده است
در کنار این دو برند که با خط تولید قبلی ولی در 
لباس تازه به  بازار مصرف کشــور وارد می شوند،  
شرکت های داخلی دیگر تولیدکننده لوازم خانگی 
نیز امسال فرصت بیشــتری برای حضور در بازار 
داشــته اند. در حال حاضر  یک هزار و564 واحد 
فعال تولیدی با 65 هزار اشتغال مستقیم در حوزه 

لوازم خانگی داریم و تعداد ۷۰۰ جواز جدید صادر 
شده که ۲۷ هزار شغل ایجاد می کند. 

به نظر می رســد با وجــود اینکه محدودیت های 
بین المللــی ایجاد شــده بــرای ایــران، تولید 
لوازم خانگی در کشور را دچار مشکالت کرده، اما 
جنب وجوش تولیدکنندگان برای داخلی ســازی 
قطعات لوازم خانگی موضوع قابل اشــاره و البته 
رویکرد بسیار مثبتی است. بدون شک آینده بازار 
لوازم خانگی ایران منوط به آینده تولید در کشور 
خواهد بود، اما خبر خوب این اســت که با وجود 
تمام محدودیت های بین المللی که برای کشــور 
وجود داشــت، آمارهــای وزارت صنعت، افزایش 
تولیــد لوازم خانگی را در نیمه اول ســال ۱3۹۸ 

نشان می دهد.
طبــق آنچه امیرعبــاس کائینــی، عضو انجمن 
تولیدکننــدگان لوازم خانگــی نیز گفته اســت: 
زیرساخت تولید انبوه برخی از انواع لوازم خانگی در 
کشور فراهم شده و حاال با وجود اینکه شرکت های 
کره ای، ایران را ترک کرده اند، اما تولیدکنندگان 
ایرانی توانسته اند قطعات را تولید کرده و برخی از 
انواع لوازم خانگی را در داخل کشور تولید کنند. به 
طوری که هم اکنون زیرساخت هایی در سه حوزه 
تولید یک میلیون دســتگاه تلویزیون، 6۰۰هزار 
دستگاه ماشین لباسشــویی و ۱۲۰هزار دستگاه 

انواع یخچال و فریزر متمرکز شده است.

 باید برند خودمان را تولید کنیم
بدین ترتیب پیش بینی ها از آینده بازار لوازم خانگی 
حاکی از افزایش آمار تولید تا پایان ســال خواهد 
بود، اما اگر می خواهید بدانید آیا قیمت لوازم خانگی 
کاهش پیدا می کند یا خیــر، باید گفت: در این 
خصوص دو دیدگاه کارشناسی وجود دارد. برخی 

از کارشناســان معتقدند حضور برندهای جدید 
مانند لوازم خانگی جی پالس و لوازم خانگی سام از 
یک سو و از سوی دیگر احداث کارخانه های جدید 
تولید لوازم خانگی مانند کارخانه تولید لوازم خانگی 
مادیران در منطقه اقتصــادی پیام )این کارخانه 
قرار اســت محصوالتی نظیر ماشین لباسشویی و 
یخچال فریزر با برندهای ایکس ویژن و تی سی ال 
تولید کند( موجب می شــود که بــازار از کاالی 
لوازم خانگی ســیراب شود. کاهش عطش بازار به 
دلیل وجود کاال می تواند به کاهش نسبی قیمت 

کاالها کمک کند.
اما از طرف دیگر برخی از کارشناسان لوازم خانگی 
معتقدنــد هنوز فرهنگ خریــد کاالی باکیفیت 
ایرانی در بین مردم آن طور که شایســته است، 
نهادینه نشــده و آن دســته از مــردم که توان 
مالی بیشــتری دارند، هنوز به دنبال خرید کاال 
از برندهایی نظیر سامســونگ، ال جی و یا بوش 
هســتند. در این شــرایط افزایش تقاضا از سوی 
مشتریان از یک طرف و کاهش عرضه که به دلیل 
خروج این برندها از بــازار ایران به وجود آمده از 
طرف دیگر موجب افزایــش قیمت لوازم خانگی 

خارجی در بازار می شود.
 بــه هر حال صنعت لوازم خانگــی در ایران طبق 
گفته دکتــر زرندی، معاون طــرح و برنامه ریزی 
وزیر صنعت با محور اصلی بومی ســازی قطعات و 
صادرات می خواهد بــه راه خود ادامه دهد. اما اگر 
بخواهیم سال ۹۹ به صادرات لوازم خانگی دلخوش 
باشیم باید از دیپلماسی اقتصادی خوبی بهره ببریم. 
هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان داخلی کشور از 
دولت می خواهند وضعیت دیپلماسی اقتصادی خود 
را در سال ۹۹ تقویت کند تا به این واسطه رؤیای 

صادرات تولیدات لوازم خانگی نیز محقق شود.

 هم اکنون بسیاری 
از تولیدکنندگان 
داخلی کشور از 
دولت می خواهند 
وضعیت دیپلماسی 
اقتصادی خود 
را در سال 99 
تقویت کند تا به 
این واسطه رؤیای 
صادرات تولیدات 
لوازم خانگی نیز 
محقق شود

بــــــــرش

دلیل افزایش قیمت  خودرو، تولید نیست   تسنیم  : فرشادمقیمی، مدیرعامل ایران خودرو با تشریح جزئیات تفاهم نامه همکاری با راه آهن، گفت: هم اکنون دو برابر سال گذشته تولید خودرو داریم و 
فرصت برابری را برای مردم در خرید خودرو ایجاد کرده ایم.  مدیرعامل ایران خودرو درباره گرانی خودرو نیز افزود: افزایش قیمت ها دالیل مختلفی دارد که دالیل آن تولیدی نیست. تولید ایران خودرو مانند 

سال گذشته CDK )قطعات مونتاژی( نیست یعنی براساس توان مهندسی داخل تولید انجام می شود که موجب ایجاد اشتغال قابل توجهی در حوزه تولید قطعات شده است.
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یادداشت روز

 امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

 شنبه 26 بهمن  1398 20 جمادی الثانی 1441 15 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9185

آگهی تغییرات شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی نظم آوران فجر بصیر موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 429 و شناسه ملی 14004663265    

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,12 و مجوز ش��ماره 1545,2,7,7مورخ 1398,07,20 پلیس پیشگیری فرماندهی 
انتظامی اس��تان ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- مدت فعالیت موسس��ه به مدت دو سال دیگرتمدید ش��د و ماده 5 اساسنامه بشرح مذکور 
اصالح ش��د. 2-ماده 15 اساس��نامه بش��رح ذیل تغییر نمود : اعضاء هیئت مدیره مؤسسه مرکب از 5 یا 7 نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی 
عادی از بین ش��رکاء برای مدت دو س��ال انتخاب می ش��وند. 3- اساس��نامه جدید موسس��ه مش��تمل بر 28 ماده و 6 تبصره به تصویب رسید و 
جایگزین اساس��نامه قبلی ش��د. 4-باس��تناد سند صلح ش��ماره 41421مورخ 1398,08,02 تنظیمی دفترخانه ش��ماره 9 ایالم ، آقای قدرت سیدی 
زاده به ش��ماره ملی 4539518100 با واگذاری کلیه س��هم الشرکه خود ) 100000 ریال( به خانم پروین ایدی نیا به شماره ملی 4500887776 از 
موسس��ه خارج گردیدند و دیگر هیچگونه س��هم و سمتی ندارند . اعضای موسسه و میزان سهم الشرکه اعضا بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه 
�آقای ذوالفقار عزیز بیگی به ش��ماره ملی 6349754591 دارای 350000 ریال س��هم الش��رکه � آقای یداله کاظمی به شماره ملی 6349625269 
دارای 350000 ریال س��هم الش��رکه � آقای محمد قبادی به ش��ماره ملی 6349657063 دارای 100000 ریال س��هم الش��رکه - آقای روح اله پور 
نوروز به ش��ماره ملی 4500699074 دارای 100000 ریال س��هم الشرکه - خانم پروین ایدی نیا به شماره ملی 4500887776 دارای 100000 ریال 

سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )770758(

9ع
81
45
60

آگهی تغییرات خیریه ولیعصر عج بجنورد 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 55 و شناسه 

ملی 10400001388
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,09,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - 
محل شرکت به آدرس استان خراسان شمالی- 
ش��هر   – بخ��ش مرک��زی  بجن��ورد-  شهرس��تان 
بجنورد- خیابان ش��هید بهش��تی جنوبی- کوچه 
ش��هید نقی زاده)ش��ریعتی 5-ش��هید بهش��تی 
6(- خیاب��ان ش��هید بهش��تی جنوب��ی- پالک100 
–طبقه همکف کدپس��تی: 9414884318 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد 

)770651(
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آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت 
دامنکوه بجنورد شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 593 و شناسه ملی 
10860305981

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398,08,12 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - تعداد 
اعضای هیئت مدیره 3 نفر می باش��د 
و م��اده مربوطه در اساس��نامه اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بجنورد )770728(
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 آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دامنکوه بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 593 و شناسه ملی 10860305981    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,08,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آقای محمود میر قراچولو بش��ماره ملی )0638387221( بس��مت رئیس هیئت مدیره و آقای س��جاد میر قراچولو بش��ماره ملی )0670370096( 
بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا علی آبادی بش��ماره ملی)0680282041( بس��مت عضو هیئت مدیره و آقای محمود میر قراچولو 
بش��ماره ملی )0638387221( بس��مت مدیرعامل ش��رکت انتخاب گردیدند. - کلیه قرار دادها و اس��ناد رس��می و تعهدآور بانکی از قبیل چک، 
س��فته، برات، و اوراق بهادار با امضاء آقای محمود میر قراچولو )مدیرعامل( همراه با مهر ش��رکت معتبر است. و نامه های اداری و اسناد عادی 

با امضاء آقای محمود میر قراچولو )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )770732(
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 آگهی تغییرات شرکت ماد نیروی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5770 و شناسه ملی 10820058138     
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,11,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - س��مت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردید: اصغر محمدی مس��تان باکدملی 3872257552 به س��مت مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره عبداهلل محمدی مستان 
باکدملی 4051332403 به س��مت رئیس هیات مدیره زهرا محمدی مس��تان باکدملی 3875769953 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره 2 - دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )770714(
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آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت اول( 
که  حقوقی  یا  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
هر گونه ادعایی نسبت به شرکت تعاونی مسکن آزاد 
مبتکران میثاق توس به شماره ثبت 30406 که در حال 
اصالحی  ماده 225 الیحه  اجرای  در  باشد  تصفیه می 
دست  در  با  میشود  دعوت  تجارت  قانون  از  قسمتی 
داشتن اصول اسناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی استان  6 ماه 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد بخش مرکزی ، شهر 
مشهد ، محله سجاد شهر ، خیابان آزادی ، آزادی 19 
پالک 6، ساختمان آ 10 ، طبقه همکف ، واحد 8 مراجعه 
نمایند بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای 
منعکس  شرکت  به  فوق  مهلت  از  خارج  که  احتمالی 

گردد مسئولیتی نخواهد داشت.

 هیئت تصفیه شرکت 

/ع
98
14
58
2

 آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دامنکوه بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 593 و شناسه ملی 10860305981    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,08,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود میر قراچولو بش��ماره ملی )0638387221( و آقای س��جاد میر قراچولو بشماره ملی 
)0670370096( و آقای علیرضا علی آبادی بش��ماره ملی)0680282041(بس��مت اعضای اصل��ی هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال انتخاب گردیدند. - آقای غالمعلی کاظمی بش��ماره ملی )0759344795( بس��مت ب��ازرس اصلی و آقای محمد 
کرمانش��اهی نژاد بش��ماره ملی )0680215921(بسمت بازرس علی البدل شرکت تا پایان س��ال مالی1398,12,29 انتخاب 

شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )770724(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان استانداری و سازمانهای وابسته در شهر ایالم شرکت تعاونی به شماره ثبت 200 و شناسه ملی 10300015195    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,13 و مجوزنامه شماره 11484 مورخ 1398,10,09 اداره نعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایالم تصمیمات 
ذیل اتخاذ گردید : 1 - س��مت اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 3 س��ال تا تاریخ 1398,10,29 به قرار ذیل تعیین گردید : آقای علی اکرم رضاپس��ند به 
ش��ماره ملی 4500757147 به س��مت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد پاریاد به ش��ماره ملی 4490330189 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای س��عید 
حیدری به ش��ماره ملی 4500508473 به س��مت مدیر عامل و منش��ی هیئت مدیره و آقایان محمد ش��یری به ش��ماره ملی 4500739513 و سامان جعفریان به 
ش��ماره ملی 4501130652 به س��مت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. 2 - کلیه قراردادها و اس��ناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق 
بهادار با امضای آقای علی اکرم رضا پسند به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان آقای محمد پاریاد به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای 
س��عید حیدری به عنوان مدیر عامل و مهر ش��رکت دارای اعتبار اس��ت و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای س��عید حیدری به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )770330(
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 ظرفیت خوبی برای تأمین
 کسری بودجه دولت با اوراق بدهی داریم 

فارس: رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به ورود بانک مرکزی در معامالت بازار 
ثانویه اوراق دولتی تأکید کرد: دولت ظرفیت خوبی برای تأمین کسری بودجه به 
وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد. عبدالناصر همتی گفت: ورود بانک 
مرکزی در معامالت بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعاً 
می تواند بســیار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورم زای پولی کردن کسری بودجه 

در چند دهه گذشته باشد.

برخی نمایندگان حامی منافع حداکثربگیران هستند 
خبر فارسی: حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به جنجال 
مالیات دوپله ای از حقوق کارمندان و مدیران دولتی گفت: در مدلی که در کمیته 
مربوط طراحی کردند ۱۰درصد از حداکثر مالیات بر حقوق و مزایا را نســبت به 
بودجه سال ۹۸ کاهش دادند. فضایی در کمیسیون ها شکل گرفته بود مبنی بر 
اینکه برخی از افراد تنظیم کننده یا دنبال کننده این پیشنهاد، بیشتر طرف مدیران 
با حقوق های باال را داشتند، چنین فضایی در خود سطح کمیسیون هم مطرح بود. 



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

سهمیه جذب زنان در دانشگاه های تک جنسیتی دو برابر شد ایسنا: دکتر منصور غالمی، وزیر علوم به مناسبت سالروز تولد حضرت زهرا)س( و روز زن، سهمیه جذب زنان در دانشگاه های تک جنسیتی 
را دو برابر افزایش داد. وی در دستوری به رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ابالغ کرد که سهمیه جذب خواهران در فراخوانی که همزمان با والدت حضرت زهرا)س( آغاز می شود در دانشگاه های 

تک جنسیتی خواهران دو برابر افزایش یابد و به جذب خواهران اختصاص پیدا کند. این دستور در راستای سیاست کلی وزارت علوم برای تنظیم روند افزایشی جذب اعضای هیئت علمی خواهران صورت گرفت.

 بیماری مزمن کلیوی 
عامل مرگ ساالنه بیش از یک میلیون نفر 

ایسنا: در یک بررسی که نتایج آن در مجله لنست منتشر شده، آمده است: 
در سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۲۳ میلیون نفر در جهان بر اثر ابتال به بیماری مزمن 

کلیوی جان خود را از دست داده اند.
همچنین این بررســی نشان داد از ســال ۱۹۹۰ جمعیت افرادی که برای 
کنتــرل بیماری مزمــن کلیوی نیاز به دیالیز دارند حدود ۴۰ درصد رشــد 

داشته است.
محققان آمریکایی اظهار کردند: شــواهد بدســت آمده حاکی از آن اســت 
که نظام سالمت در بسیاری از کشــورها قادر نیست جوابگوی نیاز بیماران 
دیالیزی باشــد. تعداد افــرادی که نیاز به انجام دیالیــز دارند باال رفته و از 
توانایی نظام سالمت خارج شده است. این شرایط می تواند پیامدهای جدی 

به همراه داشته باشد.
فشــارخون باال و دیابت از جمله عوامل اصلی بیماری مزمن کلیوی به حساب 
می آیند؛ اگرچه بیماری های دیگری نیز وجود دارند که با خطر ابتال به بیماری 
مزمن کلیوی مرتبط هســتند. به گفته کارشناسان قرار گرفتن در معرض مواد 

سمی می تواند در برخی موارِد ابتال به این بیماری نقش داشته باشد.

واکسن »کرونا« تا دو ماه و نیم آینده آماده می شود
فارس: به گزارش شینهوا، براساس اخبار 
منتشر شده، مراحل توسعه واکسن در  
آمریکا بــرای مقابله با ویروس جدیدی 
که بسیاری از کشورها را درگیر کرده به 

خوبی پیش می رود. 
آنتونی فاسی، مدیر مؤسسه ملی آلرژی و 
بیماری های عفونی ایاالت متحده در یک 

نشست خبری در وزارت بهداشت، درمان و خدمات انسانی آمریکا اظهار کرد، برای 
توسعه واکسن مورد نظر با شرکت بیوتکنولوژی مدرن در حال همکاری هستند.

تولید و ثبت یک واکســن مراحل مختلفی دارد و باید آزمایش های الزم در مورد 
ایمنی و تأثیرگذاری آن انجام شود.

طبق گفته فاسی، پس از کسب موفقیت در آزمایش  موش ها، آزمایش های اولیه 
بالینی در ۲.۵ ماه آینده برای آزمایش ایمنی واکسن در گروه کوچکی از انسان ها 
آغاز می شود و اگر مشکلی وجود نداشته باشد، این واکسن به طور عمده تولید و 

مصرف خواهد شد.

روسیه توییتر و فیس بوک را جریمه کرد
آسوسیشــن،  پرس  گزارش  به  مهر: 
دادگاهی در مسکو توییتر و فیس بوک 
را بــرای ذخیــره نکــردن اطالعات 
شــخصی کاربران روس در سرورهای 
داخل این کشــور جریمه کرده است. 
بر اساس این حکم هر کدام از آن ها ۴ 

میلیون روبل جریمه شده اند.
این بزرگ ترین جریمه ای اســت که روســیه در حوزه قوانین اســتفاده از 

اینترنت بر شرکت های غربی فناوری وضع کرده است.
از ۲۰۱۲ میالدی که روســیه قوانینی را برای کنتــرل فعالیت های آنالین 
وضع کرد، این نخســتین باری اســت که چنین جریمه ای برای شرکت ها 

وضع می شود.
بر اســاس این قوانین شــرکت های فناوری باید ســرورهای ذخیره سازی 

اطالعات شخصی کاربران روس را داخل این کشور نگهداری کنند.
در همین راســتا ســرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطالعات و 
رســانه های جمعی روســیه اعالم کرد در صورتی که توییتر و فیس بوک در 
ســال جاری از قوانین پیروی نکنند، بایــد هرکدام ۱۸ میلیون روبل )۲۱۷ 

هزار پوند( جریمه شوند.

ولنتاین؛ زنگ خطری برای مسئوالن اجتماعی و فرهنگی
باشگاه خبرنگاران جوان: ولنتاین یکی 
از جشن های قرضی و وارداتی است که در 
سال های اخیر، به لطف وجود شبکه های 
مجــازی، در میان برخــی از نوجوانان و 
جوانان کشور محبوبیت بسیاری پیدا کرده 
اســت، به طوری که هر ساله هزینه های 
گزافی برای آن صرف می شود تا با کمک 

به ورود و گسترش هرچه بیشــتر آن در کشور هایی همچون ایران، مصرف گرایی و 
صفات رذیله ای همچون چشم و همچشمی را نه تنها در میان جوانان بلکه در میان 

خانواده ها ترویج دهند.
امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شناس در مورد علت گرایش برخی از نوجوانان و جوانان 
به برگزاری جشن ولنتاین اظهار کرد: وقتی درون جوانان از میراث فرهنگی و عید ها و 
جشن های ملی و تاریخی خالی شود و به آن ها شادی داده نشود، از جشن های میهنی 
آگاه نمی شوند و به دلیل نیاز به داشتن و برگزاری این جشن ها، به سمت فرهنگ ها و 

جشن های غربی می روند و به آن ها عالقه مند می شوند.
وی گفت: ما از دوران باستان، جشن های بسیاری با هویت ایرانی با عنوان سور داشته ایم 
که به دســت فراموشی سپرده شده اند؛ در نتیجه نبود شادی و نشاط سبب می شود 
جوان به دنبال جشن هایی برود که رسانه های بیگانه به تبلیغ و توصیه آن می پردازند.

این جامعه شناس، نقش فضای مجازی را در تبلیغ این جشن ها بسیار مؤثر دانسته و 
می افزاید: وقتی درون جوان خالی شود و شادی و نشاط نداشته باشد به سمت تبلیغات 
مجازی می رود که برای جشن ها و سنت های غربی صورت می گیرد. این در حالی است 
که کشور هایی مثل چین و ژاپن با فراهم کردن بستر شادی و تفریح برای جوانان و 

حفظ ارزش های ملی، اجازه نفوذ فرهنگ بیگانه به کشور خود را نمی دهند.
حجت االسالم والمسلمین خلیلی، کارشناس مذهبی نیز در خصوص فرهنگ و نفوذ 
جشن های غربی چون ولنتاین در کشور می گوید: از نظر علوم ارتباطات، فرهنگ به 
داشته های حال حاضر هر ملتی می گویند که برگرفته از چند مؤلفه است. یکی از آن ها 
تجربه است که شامل تجربه های قومی، اقلیمی، محیطی و غذایی می شود؛ دیگری 
مذهب اســت که درون آن منطقه جغرافیایی حاکم است؛ ایدئولوژی و اندیشه های 
حاکم از دیگر موارد است و آخرین مورد، تأثیر فرهنگ های دولت ها و مناطق نزدیک 
به آن مملکت است که تمامی این ها، فرهنگ و داشته های کنونی را تشکیل می دهند.

وی می گوید: اگر کارگزار و شخصیت ها و نخبه های فرهنگی و اجتماعی به کارشناسی 
کردن و مهندســی فرهنگی و اجتماعی این موارد نپردازند نه تنها سبب سرگردانی 
جوان، بلکه موجب نفوذ فرهنگ ها و جشن های غربی مثل ولنتاین در کشور می شوند.

حجت االسالم والمسلمین خلیلی بیان می کند: رسانه دست استعمارگران است؛ به 
این دلیل که پول و قدرت در دست غرب است. آن ها به جوان ما تغذیه می دهند که 
چه چیز را دنبال کند و چگونه عمل کند. حتی در تغییر ذائقه و ایدئولوژی او هم نقش 

بسیاری ایفا می کنند.
وی با مطرح کردن پرسش هایی ادامه داد: ما که قصد هدایت جوان امروزی به سمت 
فرهنگ های اصیل ایرانی و اسالمی خود را داریم آیا داشته ای هم داریم؟ آیا نخبه های 
اجتماعی و فرهنگی ما کوتاهی نکرده اند و آیا جشن و شکل صحیح و غیرصحیح آن را 

برای جوان تعریف کرده ایم؟ آیا هدف از خلقت، شادی است یا اغنا؟
این کارشناس مذهبی با بیان قصور برخی از نخبه ها و مسئوالن اجتماعی و فرهنگی 
کشور تصریح کرد: نخبه ها و مسئوالن اجتماعی و فرهنگی ما در این خصوص کوتاهی 
کرده اند. راه حل چیســت؟ راه حل این است که باید بین آیین های سنتی و امروزی 
تفکیک قائل شــد. یعنی سنت های زیبا و خوب را گلچین و حفظ کرد و برای آن ها 
تبلیغاتی انجام داد. در مقابل، به ترویج آیین و سنت های زیبای امروزی هم پرداخت؛ 
همان طور که شــهید مرتضی آوینی گفتند: سینما آورده غرب است که در بهترین 

حالت باید از این آورده غربی نتیجه مطلوب خود را بدست آوریم.
وی خاطرنشان کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم با توسعه رسانه و شبکه های اجتماعی 
در جهان، نمی توانیم مانع جوان از شناخت جشن های غربی شویم؛ پس به جای آن 
باید تالش کنیم به تبیین جشن و آیین های داخلی و غربی بپردازیم و برای جوانان 

الگوسازی فرهنگی و رفتاری کنیم.
حجت االسالم والمسلیمن خلیلی گفت: باید برای جوان مفهوم عشق را توضیح داد. امام 
صادق)ع( می فرمایند: دین ما چیزی جز محبت )عشق( نیست. باید به جوان گفت 

عشق، شادی و نشاط دارای چه مفاهیم و مصادیقی است.

 جامعه/ساحل عباسی  حسرت فرزند داشتن و 
ابراز عشق پدر و مادری از آن حسرت های سخت اما 
طبیعی بشر است که با داشتن بچه و شنیدن صدای 
خنده یا حتی گریه شبانگاه بچه برطرف می شود. 
بسیاری از خانواده هایی که صاحب فرزند نمی شوند 
یا مایل به سرپرستی کودکی در خانواده هستند، 
می دانند نگاه های معصوم و چشم های منتظری در 
مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست 
در انتظار مهر مادری و پدری آن هاست. گفت و گوی 
ما با حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی 
بهزیستی کشور درباره تغییرات قانون فرزندخواندگی 

و اولویت های مورد نیاز برای سرپرستی است.

قانون فرزندخواندگی و سرپرستی فرزند   
مصوب سال 92 با قانون پیشین چقدر متفاوت 

است؟ 
قوانیــن فرزندخواندگی که از ســال ۵۳ تغییر 
نکرده بود در ســال ۹۲ بــا رویکردهای تازه از 
ســوی قانون گذار دنبال شد. عمده ترین تغییر 
ایجاد شــده، نگرش نســبت به تنوع فرزندانی 
اســت که به عنوان فرزندخوانده به خانواده ها 
ســپرده می شــوند، چرا که تا پیش از تصویب 
قانون جدیــد بچه هایی به خانواده ها ســپرده 
می شــدند که پدر و مــادر آن ها در قید حیات 
نبودنــد، در حالی که در قانون فعلی، بچه هایی 
که عدم صالحیت والدین آن ها اعم از تک والد 
یا جفت والد توســط قاضی تأیید شــده است 
هم می توانند به فرزندخواندگی ســپرده شوند. 
حدود ۸۵ درصد بچه هایــی که در 6۸۰ مرکز 
سراسر کشور شــبانه روزی نگهداری می شوند 
اغلــب دارای یک پدر یا مادر شــناخته شــده 
هستند. قانون گذار عالوه بر سپردن این بچه ها 
به خانواده هــای ثالث، اجازه مادری به دختران 
باالی ۳۰ ســال و خانواده هــای دارای فرزند را 
نیز داده است. تا پیش از قانون جدید، بچه ها تا 
زیر ۱۲سال به فرزندخواندگی سپرده می شدند 
اما در قانون حاضر تا ۱6 ســال نیز امکان ورود 
به خانواده های جدید را دارند. تســهیل قانون 
فرزندخواندگی در قانون جدید با هدف حضور 
بچه ها در کانــون گرم خانواده ها صورت گرفته 
اســت، چرا که زندگی بهتر در کانون خانواده 
محقق می شــود، بنابراین سازمان بهزیستی با 

شناسایی خانواده ها و نظارت های مختلف برای 
درخواســت رده های سنی پذیرش کودکان، در 
این خصوص نهایت دقت و نظارت را با همکاری 

سایر نهادهای نظارتی و قضایی ایفا می کند. 

بهزیستی  نظر  مورد  مؤلفه های  مهم ترین   
برای قبولی خانواده ها و ســپردن کودکان و 
آن ها  به  فرزندخوانده  به عنــوان  نوجوانان 
چیست؟ در واقع چه خانواده هایی از فیلترهای 

تأیید صالحیت شما رد می شوند؟
شرایط جســمی و روحی خانواده شرط مهم 
و اساســی اســت، چرا که در صورت نداشتن 
ســالمت جســمی و روانی والدیــن موفق به 
انجــام وظیفه پــدری یا مادری نمی شــوند. 
تأیید عدم سوءســابقه متقاضیان، تمکن مالی 
در حــدی که زندگــی آبرومندانه ای به لحاظ 
معیشــتی برای فرزند جدید خود ایجاد کنند. 
شاخص های متعددی برای سنجش صالحیت 
خانواده ها وجــود دارد، گزارش های مددکاری 
سایر کشــورها حتی پرداخت یا عدم پرداخت 
مالیات را نیز یکی از شــاخصه های پایبندی یا 
قانون گریــزی در تأیید صالحیت یا عدم تأیید 
صالحیت خانواده ها عنوان کرده اند که بســیار 

جالب است. 

  روند تغییر نام خانوادگی بچه ها به چه صورت 
است و آیا از خانواده  جدید ارث می برند؟

روال تغییــر نام خانوادگی توســط قانون گذار 
انجام می شــود و فرزند با نام خانوادگی جدید 
در شناســنامه بــه خانــواده جدید ســپرده 
می شــود، البته در سوابق سجلی و ثبت احوال 
مشــخصات والدین ژنتیکی و واقعی بچه ثبت 
می شــود. در خصــوص تعلق گرفتــن ارث به 
فرزندان، قانــون قبلی بر اعطــای ثلث ثروت 
خانــواده بــه فرزندخوانده تأکید داشــت، در 
حالی کــه قانون گذار در قانــون جدید بر این 
موضوع پافشــاری نکرده است؛ بنابراین به نظر 
می رســد نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
بایــد به دنبــال راهکاری بــرای تأمین امنیت 
مالــی فرزندخواندگان باشــند. در حال حاضر 
قاضی، مسئول بررســی میزان اموال و دارایی 
خانواده های متقاضی فرزندخواندگی است، اگر 

قاضی در برخی موارد احســاس کند باید مالی 
به نام بچه زده شــود، میــزان آن را به خانواده 
اعالم می کند. امیدواریم قانون گذار شــرایطی 
را برای ارث بــردن فرزندخوانده فراهم کند تا 
این مشــکل نیز به صورت ریشه ای حل شود و 
فرزندخوانده ها هم مانند سایر بچه های خانواده 

به صورت مساوی مشمول دریافت ارث شوند.

 چه تعداد بچه نســبت بــه خانواده های 
متقاضی داریم؟

تا کنون نزدیک به ۱۵ هزار متقاضی در کل کشور 
برای واگذاری فرزند تأیید صالحیت شــده اند، این 
عدد جدا از درخواســت هایی اســت که روند تأیید 
صالحیت آن ها طی نشــده اســت. ۱۰ هزار بچه 
در ســنین مختلف در مراکز کل کشــور نگهداری 
می شوند اما با توجه به اینکه ۸۵ درصد بچه ها پدر یا 
مادر شناخته شده دارند امکان واگذاری همه آن ها 
وجود ندارد، چرا که برخی والدین به دالیل قضایی 
در زندان هســتند و قاضی عدم صالحیت والدینی 
آن ها را تأیید نکرده که امکان واگذاری فرزندشــان 
وجود داشته باشد، درنتیجه به ازای یک بچه هشت 
خانواده تأیید شــده داریم که اولویــت واگذاری با 

خانواده های با شرایط بهتر است.

 گویا دختران باالی 30 سال هم می توانند 
برای پذیرش فرزند دختر درخواســت ارائه 

دهند. با توجه به اینکه در اسالم نهاد خانواده 
بسیار ارزشمند توصیف شده است و تعریف 
پدر و مادر در کنار هم به شــکل گیری نهاد 
خانواده منجر می شود چرا این تصمیم اتخاذ 

شده است؟
نکته مهمی اســت. اما تصمیــم و مصوبه مجلس 
شورای اسالمی اســت که توسط شورای نگهبان 
نیز تأیید شده اســت. افزایش سن ازدواج و اینکه 
عــده ای در تمام عمر خود هرگز ازدواج نمی کنند 
نگرانی هایــی را ایجاد کرده، چه بســا این عده از 
زنان نیز مایل به داشــتن فرزندی باشند، بنابراین 
قانون گذار در وهله نخست اولویت را به خانواده هایی 
با دو والد داده است، اما در مرحله بعدی ضمن تأیید 
سالمت روان و وضعیت مالی دختران ۳۰ سال به 
باال، دختربچه هایی به آن ها سپرده می شوند که در 
سنین باالتر از ۱۰ سال هستند. متأسفانه بسیاری 
از خانواده ها مایل به پذیرش سرپرســتی بچه های 
باالی ۱۰ ســال یا حتی باالی 6 سال نیستند، یا 
نوزاد تقاضا می کنند که نوزاد بســیار کم است یا 
کودکان زیر پنج سال که آن هم شرایط ویژه خود 
را دارد، از آنجا که قانون گذار مایل است کودک در 
حریم خانواده رشد کند، حتی اگر فقط مادر تنها 
عضو خانواده باشــد،  دخترانی که ممکن است تا 
رسیدن به سن ۱۸ سالگی در مراکز بمانند و کسی 
برای فرزندخواندگی آن ها درخواست نمی دهد به 

دختران باالی ۳۰ سال سپرده می شوند. 

 آیا آماری از تعداد فرزندان دختری که به 
دختران باالی 30 سال سپرده شده دارید؟

بلــه. از هزار و ۷۰۰ فرزندخوانده ۱۴۰ دختر بچه 
به دختران باالی ۳۰ ســال سپرده شده است که 
تقریباً ۱۰ درصد کل فرزندانی اســت که در سال 

سپرده شده اند. 

یا  بی سرپرســت  بچه هــای  تکلیــف   
بد سرپرســتی که تا 18 ســالگی در مراکز 

بهزیستی می مانند چیست؟
 حمایت هــای پس از ۱۸ ســالگی با کمک هزینه 
تحصیلی و تالش برای اشتغال بچه ها دنبال می شود. 
بســیاری از بچه ها تا ۲۵ ســالگی به صورت چند 
نفری با مربی مخصوص در پانســیون هایی زندگی 
می کنند تا روند تهیه مســکن و پیدا کردن شغل 
برای آن ها انجام شــود. خوشبختانه بسیاری از این 
بچه ها در حین درس خواندن مهارت های فنی نیز 
فرا می گیرند و برای کار و زندگی خارج از مراکز آماده 
می شوند. بســیاری از فرزندان ما دارای تحصیالت 
عالیه هستند که به عنوان نخبه در سطح بین المللی 
موفق به کسب عناوینی چون نشان طال در خالقیت 
شده اند. ســازمان بهزیستی با همکاری و همراهی 
خیران تالش می کند زندگی بزرگسالی بسیاری از 
بچه ها را که در معرض شدید ترین صدمات روحی 
و روانــی بوده اند به بهترین شــکل اداره کند تا به 
وضعیتی برسند که به صورت مستقل توانایی زندگی 

در جامعه را داشته باشند.

 مهم ترین چالش ها و مشکالت پیش روی 
 سازمان بهزیســتی در نگهداری از کودکان 

بی سرپرست یا بد سرپرست چیست؟
کمبود نیروی انسانی و مربی بسیار احساس می شود، 
به خصوص این کمبود در شیرخوارگاه ها بیشتر است. 
در حالــی که برای هر 6 کودک یک مربی و کمک 
مربی نیاز است اما در حال حاضر برای هر ۱۰ کودک 
یک مربی و کمک مربی داریم. با اینکه از صفر تا صد 
هزینه های برخی از مراکز نگهداری کودکان توسط 
خیران داده می شــود اما مسئله استخدام مراقبان 
و پرستاران بســیار جدی و اولویت ماست. در حال 
حاضر حداقل نیازمند طی فرایند اســتخدام ۹۰۰ 
پرستار و مربی هستیم که مشکالت قانونی مانع این 

موضوع شده است.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد

تأیید صالحیت 15 هزار نفر برای سرپرستی کودکان بی سرپرست
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افزایش حضور زنان در دانشگاه ها
ایلنا: حســین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی درباره 
انتقادهای اخیر از حضور کم زنان در هیئت های علمی گفت: تا 
چهار سال پیش در مقطع دکترا تعداد دانشجویان خانم بسیار کم 
بود؛ مثالً در کالسی ۷-6 نفری یک خانم بود، اما االن در خیلی 
از کالس های دکترا نیم یا بیشتر از نیمی از آن ها خانم هستند. 

توضیح درباره نماد ثبت احوال 
باشگاه خبرنگاران جوان: سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان 
ثبت احوال گفت: بعضی ها به نماد فعلی سازمان ثبت احوال نگاه 

منفی دارند، درحالی که در نماد قبلی اصالً فرزندی نبود.
وی با اشاره به اینکه منظور ما تک فرزندی نیست، گفت: اگر این 
نماد صاحب دو فرزند بود بازهم عده ای می گفتند چرا نشــان از 

دو فرزند دارد.

دکل های اطراف مدارس و بیمارستان ها جمع شود
باشگاه خبرنگاران جوان: ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر 
تهران نداشتن فاصله مناسب دکل ها از ساختمان های مسکونی 
را از مهم ترین دالیل غیرمجاز دانستن دکل ها خواند و تأکید کرد: 
همه دکل های مخابراتی که در نزدیکی مدارس و یا مراکز درمانی 

هستند باید جمع آوری شوند.
در شــرایط کنونی برای نصب دکل های مخابراتی تمام شرایط 

استاندارد آن باید رعایت شوند.

۳۰ دقیقه پیاده روی آرام تا داروخانه شبانه روزی
میزان: کیانوش جهانپور، ســخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه داروخانه های شــبانه روزی حریم داشته و باید از یکدیگر 
فاصله منطقی داشــته باشند، گفت: دسترسی عادی هر فردی 
به داروخانه حداکثر با ۳۰ دقیقه پیاده روی آرام در همه مناطق 
شهری کشور مهیاست و در مناطقی که تراکم پزشک بیشتر بوده 

تعداد داروخانه ها نیز بیشتر است.

فاجعه استفاده از سیم کارت های بی هویت
تســنیم: جواد جاویدنیا، سرپرســت معاونت فضای مجازی 
دادستانی کل کشور گفت: در شهری که بی قانون است و افراد با 
صورت پوشیده با گستردگی باال امکان فعالیت دارند، چه توقعی 
می توان داشت؛ در پرونده »تمساح خلیج فارس« متهم برای هر 
تماس از یک ســیم کارت بی هویت استفاده می کرد و آن را دور 

می انداخت و این واقعاً یک فاجعه است.

عوارض بخشی از یک آزادراه برای محرومیت زدایی 
تسنیم: پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در توییتی نوشت: 
»گرچــه مدت زمان احداث منطقه یک آزادراه تهران- شــمال 
طوالنی شد، اما با همت فرزندان این آب و خاک به پایان رسید.

خدا را شاکرم در بنیاد مستضعفان به وعده ای که داده بودیم عمل 
کردیم. پس از تعیین مبلغ عوارض توسط دولت، ان شاءاهلل درآمد 

حاصله، صرف محرومیت زدایی خواهد شد«.

قطار نسل های جدید دانشگاه ها توجیه ندارد
ایسنا:عبدالرضا سیمچی، مدیر امور بین الملل دانشگاه شریف 
ضمن بررســی انتقادی ایده دانشگاه نسل چهارم، با بیان اینکه 
قطار نسل های جدید دانشــگاه ها که در ادبیات درون کشور ما 
داغ است، توجیه ندارد، گفت: این استفاده خودسرانه از مفاهیم 
نه تنها در ادبیات بین  المللی جایی ندارد که با اندکی تأمل تهی 

بودن آن ها نیز نمایان می شود.

برای درمان هر جایی هزینه نکنید
ایســنا:ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشــت می گوید: 
خیریه ها موظفنــد هزینه ها را جایی صرف کننــد که درمان 
مؤثر باشد. داروی شیمی درمانی را که پزشکی تجویز کرده اما 
می دانیم نتیجه ندارد نباید هزینه کنیم. باید پزشــک را توجیه 
کنیم که این داروها را تجویز نکند و مریض را توجیه کنیم که 

درخواست نکند. 

دندان  مصنوعی 2۰ میلیونی نداریم
فارس: جمال تولی، سرپرست اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی 
ســازمان غذا و دارو ضمن تکذیب خبــر افزایش قیمت دندان 
مصنوعــی تا ۲۰ میلیون تومان،  گفت: گران ترین دندانی که در 
داخل کشــور تولید می شود حدود ۱۳۰ هزار تومان است که با 
مواد دیگری که برای ساخت آن صورت می گیرد حداکثر ۲۰۰ 

هزارتومان هزینه خواهد داشت.

بهداشت و درمان

معاون وزارت بهداشت تشریح کرد
 تمهیدات بیمارستانی برای 

کنترل و جلوگیری از شیوع کرونا
 ایلنا    قاسم جان بابائی، معاون وزارت بهداشت 
در تشــریح تمهیدات بیمارستانی برای کنترل و 
جلوگیری از شیوع کرونا بیان کرد: وزارت بهداشت 
به تمام بیمارستان های کشور ابالغ کرده که یک 
اتاق از اورژانس خود را برای بیماران مشکوک به 
کرونا در دوران ایزوله آماده کنند و هر دانشــگاه 
مکلف اســت یک بخش عفونی ایزوله شده برای 

بیماران احتمالی کرونا آماده کند. 
وی با تأکید بر اینکه هم اکنون در بیشتر استان  ها و 
بیمارستان ها این آمادگی حاصل شده است، گفت: 
در تمام دانشــگاه ها یک نفــر متخصص عفونی، 
مسئول رصد مداوم بیماری در منطقه و آموزش 
پرسنل اســت. وی افزود: ما روزانه با دانشجویان 
پزشکی و بیمارســتان  های مناطق کشور ارتباط 
داریــم تا آخرین آمارهای موارد شــک برانگیز را 
در کنترل داشته باشیم. با دستور وزیر بهداشت، 
ماســک های معمولی و ماسک های N۹۷ و همه 

وسایل با ایمنی باال در مراکز توزیع شده است. 

ارتباطات و فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات خبر داد
امکان شکایت از سرویس اینترنت 

با سامانه »نت سنج پالس«
 برنا    محمدجواد آذری جهرمی گفت: برای 
نخستین بار در جهان، برای حق الناس و اینکه 
اپراتورها کیفیت اینترنت بهتری به شــما ارائه 
دهند، سامانه »نت ســنج پالس« را راه اندازی 
کردیــم. وی گفت: هدیه یک ســال اینترنت 
رایگان برای ۵۰ نفر از مشــارکت کنندگان در 

نظارت بر این سامانه در نظر گرفته شده است.
وزیر ارتباطــات با بیان اینکه ســامانه »نت 
ســنج« حاصــل دو ســال کار مجموعــه 
رگوالتوری اســت، افزود: هر کاربر ایرانی با 
مراجعه به ســایت »نت سنج پالس« در هر 
مکان می تواند ببیند چه شــرکت هایی چه 
خدماتــی ارائه می دهند و کیفیت پوشــش 
آن ها چگونه اســت. در همیــن حال میزان 
ســرعتی که کاربر دریافت می کند و میزان 
شــکایت و اندازه گیری کیفیت شبکه، قابل 
مشاهده است و کاربر می تواند مشاهده کند 
کدام اپراتور با چه کیفیتی سرویس می دهد.

 فضای مجازی

هشدار به داوطلبان کنکور
 سازمان سنجش 

کانال تلگرام ندارد
 مهر  سازمان سنجش در هشدار به داوطلبان 
آزمون های سراســری اعالم کرد: عوامل کانال 
مجعول و غیرواقعی که به نام سازمان سنجش 
در فضای مجــازی )تلگرام( فعالیت می کردند 

شناسایی و دستگیر شدند.
پیرو هشدارهای متعدد سازمان سنجش آموزش 
کشور مبنی بر سوءاستفاده اشخاص و مؤسسات 
سودجو از نام و اعتبار سازمان سنجش آموزش 
کشور با شکایت این سازمان و پیگیری موضوع 
توسط پلیس فتا و نیروی انتظامی، عوامل کانال 
مجعول و غیرواقعی که به نام سازمان سنجش 
در فضــای مجازی )تلگــرام( فعالیت می کرد 
شناسایی، دستگیر و برای اقدامات بعدی تحویل 

مراجع قضایی شدند.
سازمان سنجش آموزش کشور در این هشدار 
همچنیــن تأکید کرد این ســازمان هیچ گونه 
فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی به جز 
پیام رسان های سروش، آی گپ، بله و ایتا ندارد.

علم و فناوری

یک مسئول در شورای عالی انقالب فرهنگی :
ساالنه بیش از ۵0 هزار مقاله 

علمی در کشور نگارش می شود
 ایســنا    معاون خط مشی گذاری ستاد علم و 
فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی با 
اشاره به منحنی رشد تولیدات علمی ایران، گفت: 
هم اکنون ساالنه بیش از ۵۰ هزار مقاله علمی در 

کشور نگاشته می شود.
دکتر ابراهیم سوزنچی افزود: باید برای ادامه مسیر 
پیشرفت انقالب اسالمی و با استفاده از تجربیات 
قبلی خط مشــی ها و راهکارهای جدیدی وضع 
شود. دکتر ســوزنچی گفت: ترسیم پارادایم دوم 
رشــد علمی کشــور به صورت کامل مبتنی بر 
راهبردهای فوق هنوز نیازمند تحقیق و گفت وگو 
است. این مسئول در شورای عالی انقالب فرهنگی 
افزود: تحقق اقتصاد دانش بنیان مســتلزم تغییر 
نگرش به اقتصاد نفتی اســت و باید یک سازوکار 
جدی برای تحقق این تغییر در جامعه علمی کشور 
ایجاد شــود که مدل های اولیه آن استخراج و در 
صحن شورای عالی نیز ارائه شده که مورد استقبال 

اعضا و سران قوا قرار گرفته است.

آموزش

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خبر داد
 ۶۵ درصد خوابگاه ها 

عمر باالی 20 سال دارند
 مهر    رئیس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت 
علوم گفت: حدود 6۵ درصــد از خوابگاه ها عمر 
باالی ۲۰ سال دارند و حدود ۹۹۰ میلیارد تومان 

برای تعمیر و تجهیز آن ها اعتبار نیاز است.
ناصر مطیعی گفت: طرحــی تهیه کرده ایم که با 
همکاری صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم، 
دانشــگاه ها و خیران خوابگاه های دانشــجویی را 
تعمیر، تجهیز، مرمت و نوســازی کنیم. وی ادامه 
داد: در این طرح ۴۰ درصد اعتبار توسط صندوق 
رفاه دانشــجویان، ۳۰ درصد توسط خیران و ۳۰ 
درصد نیز توسط دانشگاه ها تأمین می شود. مطیعی 
افزود: با اینکه زحمات زیادی در چهار تا پنج سال 
گذشته کشیده شده اســت امسال ۱۰۰ میلیارد 
تومان توســط صندوق و دانشــگاه ها فقط برای 
تعمیر، تجهیز، نوسازی و مرمت خوابگاه ها هزینه 
شده است. وی ادامه داد: امیدواریم با کمک خیران، 
دانشگاه ها، سازمان برنامه و بودجه و صندوق روند 

مرمت و نوسازی خوابگاه ها را تسریع کنیم.

فراسو

برداشت آزاد
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

نمایش سناتورها  برای کاهش اختیارات جنگی ترامپ
مهــر: در حالی که رد پای مداخالت و نظامی گری ایــاالت متحده از ونزوئال 
و کوبــا در بیخ گوش آمریکا گرفته تا سرتاســر خاورمیانه و به ویژه علیه ایران 
آشکار است، مجلس سنای آمریکا با به راه انداختن شوی نمایشی دیگر قطعنامه 
»محــدود کردن اختیارات دونالد ترامپ بــرای راه اندازی یکجانبه جنگ علیه 
ایــران« را تصویب کرد. این قطعنامه غیرالزام آور کــه پیش از این در مجلس 
نمایندگان آمریکا به تصویب رســیده بود، با جلب حمایت دوحزب توانســت 
با ۵۵ رأی موافق )۴۷ رأی ســناتورهای دموکرات و هشــت رأی سناتورهای 
جمهوری خواه( در برابر ۴۵ رأی مخالف به تصویب برسد. »دونالد ترامپ« پیش 
از ایــن با بیان این ادعا که تصویب این طرح به معنای نشــان دادن ضعف در 
برابر ایران خواهد بود، از ســناتورها خواسته بود از تصویب آن خودداری کنند. 
با وجود آنکه انتظار می رود ترامپ این قطعنامه را وتو کند اما دموکرات ها این 
رأی گیری را بــه عنوان یک اعتراض نمادین و نیز تأییــد دوباره بر اختیارات 

کنگره برگزار می کنند.

شکست در دهلی نو، تلنگری برای مودی
اگرچه حزب ملی گرا هندوی بهاراتیا جاناتا )بی جی پی( نخست وزیر، نارندرا مودی 
در انتخابات سراسری ماه مه هند پیروز شد اما در انتخابات ایالتی در دهلی نو، حزب 
حاکم در نخســتین محک پس از اعتراضات ضد دولتی که حدود دو ماه پیش آغاز 
شد، شکست سختی را تجربه کرد)کسب 13 کرسی از ۷۰ کرسی(. به نظر می رسد 
این شکست غیر منتظره را باید نمود عینی سیاست های تنش زای دولت مودی به ویژه 
تصویب »قانون جدید اعطای شــهروندی« به مهاجران غیرمسلمان و از طرف دیگر 
اقدامات دهلی نو در لغو خودمختاری کشمیر دانست. این رویکرد حزب بی جی پی نه 
تنها مخالفت مسلمانان را در پی داشته بلکه دیگر اقلیت ها و به ویژه بوداییان ساکن 
در مناطق شمالی هند را هم نسبت به اقدامات مودی برای محدود کردن آن ها نگران 
کرده اســت. در صورت ادامه دار شدن شکســت های مودی در ایاالت بزرگی مانند 
اوتاپرادش که در آنجا مســلمانان از نقش تأثیرگذاری برخوردار هستند، آنگاه باید 
مودی نسبت به آینده سیاسی خود نگران باشد. البته این اتفاق تنها یک آغاز است و 
نباید به چند دلیل از آن به شکست کامل مودی تعبیر کرد. نخست وضعیت نامناسب 
احزاب رقیب اســت. باید در نظر داشت که دیگر احزاب هند و به ویژه حزب کنگره 
ملی به عنوان مهم ترین رقیب مودی حداقل در شرایط کنونی از توان یکدست کردن 
مردم و در نتیجه رقابت با وی عاجز هستند. از سوی دیگر دولت مودی به دلیل رشد 
اقتصادی مناســب و قرار دادن هند در موقعیت مساعد و هم به لحاظ کسب اعتبار 
بین المللی برای دهلی نو از مقبولیت عمومی خوبی حداقل در میان هندوها برخوردار 
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دبیر کل حزب اهلل لبنان  ویژگی های شخصیتی سردار سلیمانی را تشریح کرد

مکتب »حاج قاسم« به روایت »نصراهلل«
  جهان  دبیرکل حزب اهلل در گفت وگویی مفصل با 
تلویزیون جمهوری اسالمی ایران به بیان ویژگی های 
ممتاز فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
ایران پرداخت و گفت، حاضر بود جانش را فدای حاج 
قاسم کند. »سید حسن نصراهلل« در این گفت وگوی 
دو ساعته همچنین ابعادی از شخصیت سردار قاسم 
سلیمانی را برای نخستین بار رسانه ای کرد. نصراهلل 
در ابتدای این گفت وگو به نحوه آشنایی اش با سپهبد 
سلیمانی پرداخته و گفت: من قبلش حاج قاسم را 
نمی شناختم، یعنی همدیگر را ندیده بودیم چون تا 
آن زمان ایشان یا در ایران در جبهه های جنگ بود 
یا در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان و… 
مسئولیت داشــت. اما از همان دیدار اول حسی از 
نزدیکی روحی روانی و فکری به ما دست داد، طوری 
که انگار 1۰ سال است ما حاج قاسم را می شناسیم و 

او هم ما را می شناسد. 

 مکتب حاج قاسم
دبیرکل حزب اهلل در ادامه این گفت وگو افزود: پس 
از اینکه ایشان مسئول نیروی قدس شد، خیلی به 
لبنان می آمد و همیشــه در خط مقدم نبرد حاضر 
بود. خطرپذیری یک مشخصه ایشان بود. این، جزئی 
از مکتب او بود. درســت است که او فرمانده نیروی 
قدس بود، اما در تهران نمی نشست. مثالً در جنگ 
33 روزه  جوالی ســال 2۰۰6 بــا اصرار خودش به 

لبنان آمد و تمام مدت هم کنار ما ماند.
در حوادث ســوریه و عراق و مقابلــه با داعش نیز 
همیشــه در خط مقدم بود. خب، این یک شاخصه 
است. قاعدتاً این برآمده از مکتب امام خمینی)ره( 
اســت. مکتب حاج قاســم یعنی رفتن به عرصه  
عملیات و میــدان عمل. یکی دیگر از مزیت هایش 
این بود که به مجاهدان پشــتگرمی می داد و این 
نشــان دهنده احترام و محبت او به آن ها بود. این، 
روی مسئوالن اینجا تأثیرات اخالقی و روحی داشت.

 این موضوع به او فرصــت می داد که همه  نظرات 
را بشــنود، نه فقط نظر کســانی را که به دفترش 
می رفتند. این کمک می کرد ذهنیت روشــن تر و 
صحیح تری داشــته باشــد. وقتی می گویم مکتب 
حاج قاســم، این یکی از معانی آن است. این روش 

به خصوص نزد عمــده  ژنرال های نظامی نامتعارف 
است. جنبه  دیگر، خســتگی ناپذیری است. اغراق 
نمی کنم من تابه حال کسی را ندیده ام که مثل حاج 
قاســم درد و بی خوابی را تحمل کند. یکی دیگر از 
ویژگی های پراهمیت شخصیت ایشان، پرکاری بود. 
یعنی چیزی را که می شد در پنج سال انجام داد باید 
در یک یا دو سال انجامش می داد. تا این حد مصمم 
بود و پشــت سرهم پیگیری می کرد. تواضع شدید 
یکی دیگر از ویژگی های او بود. حاج قاسم به عنوان 
یک فرمانده نظامی حتی در برخورد با آدم ها و مردم 

عادی هم بسیار متواضع بود. 
شهید سلیمانی فرمانده نظامی ِصرف نبود. از نظر 
سیاسی او یکی از بزرگ ترین تحلیلگران سیاسی و 
بلکه می توانم بگویم یک اندیشمند سیاسی و یک 
استراتژیســت بود. این نه فقــط درباره  لبنان بلکه 
دربــاره  همه  منطقه بود، به علــت اینکه وی تمام 
منطقــه را رصد می کرد و با همــه در ارتباط بود و 
از ســویی اطالعاتی که در اختیار داشت اطالعاتی 
گســترده و بزرگ و همه جانبه بود و از سوی دیگر 

عقل، خالقیت، اندیشه و تحلیلش نیز 
صحیح بودند.

 تحقق وعده رهبر انقالب درباره 
حزب اهلل 

دبیرکل حــزب اهلل در ادامــه به بیان 
خاطره ای از دیدار با رهبر معظم انقالب 
اســالمی پیش از عقب نشــینی رژیم 
صهیونیستی از جنوب لبنان پرداخت و 
گفت: دیــدار ما با حضرت آقا در اواخر 
سال 1999 بود، یعنی چند ماه مانده 
تا آن موعد. در آن دیدار گفتیم ما بعید 

می دانیم در این موعد خارج شوند، چون ایهود باراک 
می کوشد از لبنان و سوریه تعهدات امنیتی بگیرد 
و دستاوردی داشته باشد. حضرت آقا در آن جلسه 

فرمودند این را بعید ندانید. 
همان شب دیداری با فرماندهان جهادی برگزار شد. 
۵۰ فرمانده در آن دیدار حضور داشــتند. از جمله  
چیزهایی که رهبر معظم انقالب در آن دیدار گفتند 
این بود که: فرزندانم، شــما در آستانه  یک پیروزی 

بسیار عظیم هستید و پیروزی تان هم خیلی نزدیک 
است. من هیچ وقت این تصویر را فراموش نمی کنم؛ 
ایشــان گفتند: همه  شــما این پیروزی را با چشم 
خودتان می بینید. صادقانه بگویم من کمی در باره 
این پیش بینی نگران شدم. چون این ها رزمندگان 
خطوط مقدم بودند! اگر فردا کســی از آن ها شهید 
می شد باقی افراد می گفتند، پس حرف حضرت آقا 
چه شــد که گفتند همه تان پیروزی را می بینید؟ 
این ها که شهید شدند و پیروزی را ندیدند. عجیب 
اینجاســت که آن ۵۰ برادر فرمانده که مســئوالن 
عملیات های مقاومت بودنــد، 6 یا ۷ ماه پس از آن 
دیدار، در حالی که در جنوب لبنان هر روز عملیاتی 
صورت می گرفت و این بــرادران در دل عملیات ها 
بودند، وقتی 2۵ مه سال 2۰۰۰ پیروزی حاصل شد، 

همه آن را با چشم خودشان دیدند. 

 نقش پررنگ حاج قاسم در جنگ ۳۳ روزه
نصراهلل در ادامه به نقش حاج قاســم در جنگ 33 
روزه  ســال 2۰۰6 حزب اهلل با رژیم صهیونیســتی 
اشاره کرده و گفت: برای حاج 
قاسم و برادران ما روشن بود 
که اسرائیلی ها به خاطر این 
شکست )خروج تحقیر آمیز از 
جنوب لبنان( هم که شده، 
برای انتقام به لبنان برخواهند 
گشت. پس وظیفه داشتیم 
برای روزی کــه قرار بود فرا 
برســد آماده شــویم. تأثیر 
اصلی حاج قاســم اینجا بود 
و افق های تازه ای را به روی 
حزب اهلل باز کرد.مثالً ما یک 
توان موشکی واقعی پیدا کردیم. این پیدا شد چون 
در مواجهه  نظامی بعــدی ما نیازمند نوع تازه ای از 
نبرد و سالح بودیم. اما تأسیس یک نیروی موشکی 
در مقاومت لبنان و بیخ گوش صهیونیســت ها کار 
ســاده ای نبود. نیازمند خالقیت، اندیشــه، دقت و 
آرامش بود و این ها همه چیزهایی بود که به واسطه  
شخصیت حاج قاسم سلیمانی و حاج عماد مغنیه و 

برادرانشان ممکن شد. 

 تنها درخواست سردار از سیدحسن
دبیرکل حزب اهلل لبنان به نقش مهم سردار سلیمانی 
در مبارزه با تروریســم در عراق هم اشاره و تصریح 
کرد: وقتی قضیه  داعش در عراق پیش آمد و داعش 
بر بعضی اســتان های عراق مســلط شد، مشخص 
شد اوضاع عراق خیلی ســخت است. او بود که در 
رویارویی های اولیه وارد میدان شد و پیش هم رفت 
و آن قضیه  معروفی پیش آمد که ماجرای جاده  بغداد 
به سامرا بود: آنجا نزدیک بود حاج قاسم سلیمانی و 
برادران دیگری که با او بودند شهید شوند. حاج قاسم 
سپس به بیروت آمد. ساعت 12 شب بود که پیش 
من رسید. یادم هســت که گفت: »االن ساعت 12 
شب است. من تا طلوع آفتاب 12۰ فرمانده عملیاتی 
لبنانی از شــما می خواهم!« من گفتم حاجی، االن 
ساعت 12 شب اســت. من از کجا برای شما 12۰ 
تا فرمانده عملیات بیــاورم؟ گفت: راه حل دیگری 
نداریم. اگر بخواهیم با داعش مقابله کنیم، از مردم 
عراق دفاع کنیم، از عتبات مقدسمان دفاع کنیم، از 
حوزه  علمیــه و از کل این چیزی که االن در عراق 

هست دفاع کنیم، چاره  دیگری نداریم.
من از شــما رزمنده نمی خواهم، من از شــما ]به 
فارسی[ )فرماندهان میدانی( می خواهم. برای همین 
من در سخنرانی ام گفتم که در طول 22-2۰ سال 
روابط ما با حاج قاسم سلیمانی، او هرگز از ما چیزی 
نخواست. حتی برای ایران چیزی از ما نخواست. بله، 
این تنها درخواستی بود که از ما کرد و آن هم برای 
عراق بود که این فرماندهان میدانی را از ما خواست. 

 من همیشه حاضر بودم جانم را فدایش کنم
سید حســن نصراهلل در پایان و در پاسخ به مجری 
برنامه که چرا ایشان در سخنان گذشته خود شهادت 

سردار ســلیمانی را نقطه عطفی دانسته بودند نیز 
گفت: به چند دلیل و علت، نخست انجام این عمل 
توسط ایاالت متحده  آمریکا و حکومتش. ترامپ با 
این کار از همــه  خطوط قرمز عبور کرد و معادالت 
را تغییر داد. این، خط مقاومــت، مردم و امت ما را 
به طورمستقیم رودرروی حکومت آمریکا قرار می دهد. 
دوم منظورمان رویارویی با اسرائیل و دست نشانده های 
آمریکا در منطقه بود. اما درباره  خط مقاومت، فرض 
آن ها این بــود که این ترور موجب عقب نشــینی 
خط مقاومت و مردمی می شــود که مقابل آمریکا و 
دست نشانده هایش در منطقه ایستاده اند. اما می بینیم 
که خط مقاومت در جاهای مختلف پیشروی کرد نه 
عقب نشــینی. در سوریه، عراق و یمن اوضاع همین 
است. در فلسطین هم اوضاع این گونه است. مطرح 
شــدن معامله قرن آن هم در این شرایط بخشی از 
نبرد آمریکا علیه مقاومت است. خط مقاومت، ایران، 
جمهوری اسالمی و خط مقاومت هم همچون سدی 

محکم در برابر این پروژه  آمریکایی ایستاده اند.
من معتقدم خون حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی 
و شهدای همراهشان قطعاً موجی سهمگین و شوری 
عظیم در جنبش های مقاومت به وجود آورد. در هر 
صورت یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی بر من در 
زندگی ام آشنایی ام با حاج قاسم سلیمانی است. ما 
در دوستی، محبت، عاطفه، راستی و همفکری مثل 
دو بــرادر واقعی بودیم. همدم من او بود و همدم او 
من. معموالً در زندگی هر کس ممکن اســت یک 
یا دو یا ســه نفر اینچنین وجود داشته باشند. یکی 
از این ها حاج قاسم سلیمانی رحمت اهلل علیه بود. 
خودش هم این را می دانست. چون من روزی این را 
به خودش هم گفتم. من همیشه حاضر بودم جانم 

را فدایش کنم. 

تأسیس یک نیروی 
موشکی در مقاومت 
لبنان و بیخ گوش 
صهیونیست ها 
کار ساده ای 
نبودکه  همگی با  
راهنمایی های حاج  
قاسم میسر شد
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به آدرسhttp://www.reo.ir   قس�مت مناقصه و مزایده ، فرم های مربوطه را دریافت و پس از بررس�ی و تکمیل دقیق 
فرم ها و پیش�نهادات خود را از طریق پس�ت به آدرس شرکت ارس�ال نمایند . آخرین مهلت دریافت فرم های مناقصه 
از طریق پس�ت ، تا پایان وقت اداری روز پنجش�نبه مورخ 98/12/15 میباش�د ،ضمنا جهت دریافت اطالعات تکمیلی 

مناقصه شماره تلفن تماس 9-52312036-051 داخلی ۲۱۱ می باشد .
جلس�ه بازگش�ایی پاکت ها در س�اعت ۱۰ صبح روز ش�نبه مورخ98/12/17 در محل کارخانه انجام خواهد گرفت .هر 
متقاضی باید مبلغ50.000.000 ریال به حساب شماره0209182357007 سیبا بانک ملی باجه کارخانه قند به نام شرکت 
قند تربت حیدریه جهت ضمانت واریز نماید . در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معامالت شرکت  ، مناقصه 

به صورت حضوری برگزار خواهد شد .
شرکت در رد یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آدرس : خراسان رضوی - شهرستان تربت حیدریه - خیابان خرمشهر- کد پستی:95138-55595
 شرکت قند تربت حیدریه
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1- نام کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان
2- شرح مختصر و کلی موضوع :

ردیف
شماره مناقصه در سامانه 

ستاد
مبلغ برآورد کار موضوع

)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند ارجاع  
کار )ریال(

مدت 
اجرا
)ماه(

زمان بازگشایی

1
2098004539000040

عملیات تکمیلی 
احداث راه 
روستایی 

میرآباد-نازیل با 
شماره 98/18

38/384/000/1651/920/000/0006

ساعت 10:30 
صبح  مورخ 
98/12/11

3- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
4-  تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد : روز شنبه مورخه 98/11/26

5-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه  ستاد : صبح روز چهارشنبه مورخه 98/11/30
6-  الزم به ذکر اس��ت کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه عالوه بر ارسال مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد ، پاکت 
الف حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ، حداکثر تا ساعت 8 صبح مورخه 98/12/11 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی 

سیستان و بلوچستان به آدرس : زاهدان میدان شهدا ، دبیرخانه اداره کل تحویل داده و رسید دریافت نمایند .
7- مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی قابل پرداخت می باشد .

8 -  شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934
9- اطالعات این مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد .

آگهی فراخوان عمومی)نوبت اول(

 اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
مناقصه شماره :21-98  نوبت اول 

1-دستگاه برگزارکننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
2-موض��وع مناقص��ه: عملی��ات اجرایی طرح تجهی��ز نقاط تحویل آب ب��ه ابزار اندازه گی��ری جریان آب در               

شبکه های آبیاری در حال بهره برداری استان
3- برآورد اولیه :6.432.178.308 ریال

4- مبلغ تضمین ش��رکت درفرآیند ارجاع کار:322.000.000ریال با اعتبارحداقل3ماه وقابل تمدیدتا3ماه 
دیگر

 www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(به نشانی
6- مهلت دریافت اس��ناد مناقصه:ازروز ش��نبه مورخ 98/11/26 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  

  98/11/29
7- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد

8- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز شنبه مورخ 98/12/10      
/ع شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی   9-محل وزمان گشایش پاکات: ساعت 9صبح روز شنبه مورخ 98/12/10 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی.
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ب��رگ س��بز و س��ند کمپان��ی موت��ور س��یکلت مدل 
1393 رنگ مش��کی به شماره انتظامی 51384/769 
ش��ماره موتور 0125N3C218475 و ش��ماره شاسی 
اصغ��ر  عل��ی  مالکی��ت  ب��ه   N3C***125K9302568
رش��یدیان تق��ی آبادی مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل پروانه عرقیات بنام علیرضا اردالن
پادین��ا( بش��ماره 50/12967  کارخان��ه   (
مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد
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سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا ) ع( در نظر 
دارد اجاره ، نصب و راه اندازی و جمع آوری نمایشگرهای 
پهن پیکر مورد استفاده در مراسم نوروز 1398 حرم مطهر حضرت رضا )ع(  
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصالح  واگذار نماید ،  لذا متقاضیان 
م�ی توانند ت�ا پای�ان وق�ت اداری روز چهارش�نبه م�ورخ 1398/11/30 
ضم�ن مراجع�ه ب�ه س�ایت اینترنت�ی اس�تعالم ه�ا و مناقص�ات ب�ه آدرس
 http://sem.aqr-harimeharam تلف�ن 05131305243 نس�بت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
موضوع مناقصه: مناقصه خرید تجهیزات زیرس��اخت فناوری )ش��امل: 4 دس��تگاه سرور، دو دستگاه سوییچ و یک 
دس��تگاه فایروال(     ش��رایط ش��رکت کنندگان در مناقصه: *  مهلت خرید و محل دریافت اسناد : روزهای کاری از 
تاریخ 98/11/23 تا تاریخ 98/11/29 از طریق س��ایتهای مربوطه و یا بجنورد انتهای خیابان طالقانی غربی ش��رکت 

توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی- امور تدارکات خواهد بود.
*تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 98/12/13و زمان گشایش پاکات ساعت 13:00 
روز ش��نبه مورخ 98/12/17 می باش��د.    مبلغ خرید اس��ناد 500.000 ریال واریز به حساب سپهر 0101806120009 

بانک صادرات به نام وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها
*میزان کل تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( مبلغ  679.000.000 ریال می باشد که نحوه تهیه و ارائه 

آن در اسناد مناقصه اعالم شده است.

 به پیشنهادهای فاقد سپرده وامض�اء , مشروط , مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل 
می گردد ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

* متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 31777413-0583 تماس یا به آدرس اینترنتی:  
نماین��د. مراجع��ه   WWW.IETS.MPORG.IR  -3    W W W.TAVANIR.ORG.IR  -2     WWW.NKEDC.IR  -1

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی   
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آگهی مناقصه عمومی ) یک  مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 98/323   

مقدار )دستگاه(شرح کاالردیف
1G10 سهسرور

G9 یکسرور
یکسوییچ 21

یکسوییچ 2
یکفایروال 3

)نوبت دوم(

م الف 987  شناسه آگهی 770839
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