
 

تکریم بانوان در بارگاه منوررضوی
 آستان  زیــارت را این بار از پایین پای ارائه بسیاری از خدمات به زنان زائر توسط خانم های خدمه و خادمیار انجام می شود

حضرت آغاز می کنیم و وارد کفشــداری 
شــماره 6 می شــویم، جایی در شمال 
شرقی حرم مطهر که از آنجا بعد از گنبد 

اهلل وردی خان و دارالســیاده، راهی روضه 
منوره می شویم. برخالف زیارت چند سال 
پیش، این بار دو خانم خادم پشــت میز 

 ............ صفحه 3کفشداری ایستاده اند...

10 7 2
گزارش قدس از کنفرانس پر حاشیه سرمربی تیم ملی  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت وگو با قدس: از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد

 :jامام محمدباقر
همه کمال در 

شناخت عمیق 
دین و شکیبایی در 
پیشامد های ناگوار 
و اندازه نگاه داشتن 

در زندگی است.
تحف العقول، ص. ۲۱۳
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کسی نمی تواند 
مرا بخرد

الیحه بیمه همگانی حوادث
یک دهه در مجلس مانده است!

دستور ویژه برای پیگیری 
پرونده تخلف در لواسانات

 ............ صفحه 6

 رهبر معظم انقالب: ایران، سردار نظامی خوب، مردان علمی جوان، فرهنگ سازان هنرمند و مردم آماده به کار در همه عرصه ها دارد 

جنس جور جمهوری اسالمی برای پیروزی

بخش های مختلف دولت 
درباره سهمیه نوروزی 
بنزین چه نظری دارند؟

نوروز با یک 
باک بنزین!

 سیاست   در خجسته ســالروز میالد حضــرت فاطمه زهرا )س( فضای حسینیه امام 
خمینی)ره( معطر به یاد و نام دخت گرامی پیامبر اعظم)ص( شــد و مداحان و شاعران 
اهل بیت )ع( به قرائت اشعاری در وصف آن بانوی بزرگ اسالم پرداختند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی آثار آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار، مهم ترین 
و اصلی ترین وظیفه جامعه مداحان را فرهنگ سازی و تعمیق معارف دینی در جامعه از 
جمله در میان جوانان برشمردند و گفتند: فرهنگ سازی درخصوص سبک زندگی اسالمی 
به ویژه همبســتگی اجتماعی و کمک آحاد مردم به یکدیگر و همچنین عمق بخشی به 

 ............ صفحه 2روحیه حماسی و ایستادگی و بصیرت در جامعه از...

 اقتصاد  وزارت میراث فرهنگی معتقد است 
برای رونق صنعت گردشگری دولت در حد یک 
تا دو باک بنزین در ایام ســفر با نرخ دولتی در 
اختیار خانواده ها قرار دهد. وزیر نفت اما احتمال 
تصویب پیشنهاد چند باک بنزین برای سفر را 
با گوشزد کردن این نکته که این سوخت سفر 

باید از محل منابع یارانه...

جان کری:

یک درصد از
جمعیت آمریکا 

صاحب51 درصد 
کل درآمد است

بررسی کارنامه جشنواره

سینما 
جایی برای 

گفت وگو است 
نه قهرکردن

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 12

ساقط کردن پهپاد پیشرفته 
آمریکایی چه دستاوردهایی 

برای ایران داشت؟

یک ضربه مغزی 
غیر مالیم!

 ............ صفحه 9

annotation@qudsonline.ir

مقالـه  روز
مرتضی فیروزآبادی

یکی از مهم ترین فرازهای وصیت نامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید و 
تصریح ایشان بر حفظ جمهوری اسالمی است. آنجا که می فرماید: »بدانید جمهوری 
اسالمی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را 
از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محّمدی)ص(«. دشمنی 

آمریکا با نظام اسالمی در سال های...

درس هایی از حاج قاسم 
برای دفاع از حریم جمهوری اسالمی

 ............ صفحه 2
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آگهی مناقصه 
سازمان عمران و توسعه حریم حرم 

حضرت رضا ) ع( 
شرح در صفحه  8
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آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نس�بت به 
انتخ�اب پیمانکاران دارای صالحیت و مورد تایید ش�رکت کناف ایران 
جهت اجرای سقف های کاذب کناف و نقاشی پروژه ثامن الحجج )علیه السالم ( اقدام 
نماید. لذا از کلیه ش�رکت های واجد شرایط که دارای رزومه مناسب در زمینه ساخت 
اینگونه پروژه ها می باش�ند ، دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا 
تاریخ 1398/12/3 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی به نشانی مشهد ، 
چهارراه ش�هدا ، س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی معاونت عمرانی مراجعه و یا با 

شماره تلفن 32001126-051 تماس حاصل نمایند.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی تکمیل عملیات اجرایی 
سقف های کاذب و نقاشی پروژه ثامن الحجج )ع ( 

آگهی مزایده شماره  98/11
نوبت دوم  شماره مجوز: 1398.7184

1� موضوع مزایده: فروش اموال و کاالهای اسقاطی و ضایعاتی به شرح زیر:
ال�ف- کنت�ور و رگوالت�ور گاز اس�قاطی در ظرفیت های مختلف به مقدار تقریبی 30 ت�ن    ب-  لوله و اتصاالت فوالدی و چدنی اس�قاطی و ضایعات فلزی به مقدار 

تقریبی 60 تن    ج- لوله و اتصاالت پلی اتیلن اسقاطی، الستیک مستعمل و اقالم الستیکی و پالستیکی ضایعاتی به مقدار تقریبی 8 تن
د- فیلم رادیوگرافی ضایعاتی به مقدار تقریبی 1100 کیلوگرم    ه�- قیر عایقکاری مستعمل به مقدار تقریبی 26 تن

2� نام و نشانی دستگاه مزایده گزار: شرکت گاز خراسان شمالی به آدرس بجنورد- خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- کد پستی 94156-75949
3� نح�وه دریافت اس�ناد مزایده و مهلت ارائه پیش�نهاد: از کلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید پس از ثبت نام در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )درصورت عدم عضویت قبلی( جهت ش�رکت در مزایده از طریق س�امانه س�تاد 
اقدام نمایند. مزایده گران پس از دریافت اسناد مزایده مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir، پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
http://iets.mporg.ir و س�ایت ش�رکت گاز خراسان شمالی www.nigc-nkgc.ir، می بایس�ت تمامی مدارک مورد نیاز طبق اسناد مزایده را تهیه و تکمیل نموده به 
همراه پیش�نهاد قیمت خود ضمن بارگذاری و ارس�ال از طریق س�امانه س�تاد، نسخه فیزیکی تمامی اس�ناد مربوطه را حداکثر تا تاریخ 1398/12/06 به آدرس فوق 

تحویل نمایند. بدیهی است بارگذاری )آپلود( و ارسال مدارک مذکور صرفًا پس از دریافت )دانلود( اسناد مربوطه از سامانه ستاد امکان پذیر می باشد. 
4- بازدی�د از موض�وع مزای�ده: مزایده گران می توانند در تاریخ های مقرر در اس�ناد، از اقالم موضوع مزایده واقع در امور کاالی ش�رکت گاز خراس�ان ش�مالی 
بازدید نمایند.  5- مبلغ پایه: مبلغ پایه به ش�رح ذیل می باش�د:    الف- 1/050/000/000 )یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال(، ب- 2/700/000/000 )دو میلیارد 
و هفتصد میلیون ریال( ، ج- 480/000/000 )چهارصد و هش�تاد میلیون ریال(، د- 660/000/000 )شش�صد و شصت میلیون ریال(، ه�- 598/000/000 )پانصد و 
نود و هشت میلیون ریال(   6- نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در مزایده، مطابق قانون آئین نامه معامالت دولتی و ماده 19 

آئین نامه معامالت شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 274/400/000 )دویست و هفتاد و چهار میلیون و چهارصد هزار( ریال می باشد.
7- هزینه چاپ آگهی: هزینه چاپ آگهی از برنده/برندگان مزایده دریافت خواهد گردید. شماره مرکز تلفن: کد شهری )058(  32403333-9

تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاکس امور قراردادها: 32403342  کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 3226369
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی
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فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان 320 تختتخوابی 

شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 4
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روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت اول(
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصة عمومی تامین نماید :

تقاضای شماره  I-9740843-NS             مناقصة شماره 98/179 شماره تقاضا و مناقصه

Endress Hauser  ساخت شركت   Level Transmitter اقالم شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان  500،000،000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین ش�ركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش�ماره 
1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. 

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار 

10،000،000،000 ریال  مبلغ برآوردی مناقصه

99/03/17 تاریخ گشایش پاكات فنی 99/01/26 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/04/09 تاریخ گشایش پاكات مالی 99/02/30 آخرین مهلت ارائة پیشنهادات

اس�تان بوشهر، عس�لویه، منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس، ش�ركت مجتمع گاز پارس جنوبی، فاز2و 
3 - مدیریت بازرگانی ، اداره خرید آدرس و تلفن مناقصه گزار

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  07731312235   تماس حاصل فرمایند  . 
شماره فكس جهت اعالم آمادگی شركت در مناقصه 6-07737325434 تاییدیه فكس 07731312299

تمع گاز پارس جنوبی

شماره 
مجوز:1398/7294

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

1-دستگاه برگزاركننده مناقصه:شركت 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��ركت درفرآیند ارجاع كار:322.000.000ریال با اعتبارحداقل3ماه وقابل تمدیدتا3ماه 
دیگر

 www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تداركات 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 شركت آب منطقه ای خراسان شمالی   9-محل وزمان گشایش پاكات: ساعت 9صبح روز شنبه مورخ 98/12/10 شركت آب منطقه ای خراسان شمالی.
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شناسه آگهی : 768368

مکرون: غرب درحال 
ضعیف شدن است

 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ایـران

دستور ویژه برای پیگیری پرونده تخلف در لواسانات  فارس: رئیس دستگاه قضا در دیدار با مادر پنج شهید افراسیابی، دستور ویژه ای برای پیگیری پرونده تخلف مطرح شده از جانب این خانواده شهید 
در منطقه لواسانات را صادر کرد و گفت: پیرو گزارش هایی که به قوه قضائیه رسید، مسئوالن شهری متخلفی که در زمین خواری های آن منطقه نقش داشتند، تحت پیگرد قرار گرفتند. همزمان با فرارسیدن میالد 

حضرت زهرا )س(، روز زن و مادر، آیت اهلل رئیسی با حضور در منزل شهیدان افراسیابی با مادر پنج شهید این خانواده دیدار کرد.

 سیاست   در خجسته ســالروز میــاد 
حضرت فاطمه زهرا )س( فضای حسینیه 
امــام خمینی)ره( معطر به یاد و نام دخت 
گرامی پیامبر اعظم)ص( شد و مداحان و 
شاعران اهل بیت )ع( به قرائت اشعاری در 
وصف آن بانوی بزرگ اسام پرداختند. به 
گزارش پایگاه اطاع رســانی آثار آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی در 
این دیدار، مهم ترین و اصلی ترین وظیفه 
جامعه مداحان را فرهنگ سازی و تعمیق 
معارف دینــی در جامعه از جمله در میان 
جوانان برشمردند و گفتند: فرهنگ سازی 
درخصوص ســبک زندگی اسامی به ویژه 
همبستگی اجتماعی و کمک آحاد مردم به 
یکدیگر و همچنین عمق بخشی به روحیه 
حماسی و ایستادگی و بصیرت در جامعه 
از مســئولیت های خطیر جامعه اثرگذار و 

تعیین کننده مداح است.

 وظیفه مداحان در مدیریت 
شادی های معنوی و عزاهای اساسی

رهبر انقاب اســامی با اشاره به وظیفه 
جامعــه مداحان در مدیریــت و هدایت 
و  معنــوی  شــادی های 
عمیق  و  اساســی  عزاهای 
جامعــه گفتنــد: برخاف 
روشــنفکرنما  برخی  آنچه 
در برهه ای تاش داشــتند 
القــا کنند، گریــه و تضرع 
در مجالــس اهل بیت و در 
مراسم شــهدا، گریه ضعف 
نیست، بلکه احساسات عالی یک انساِن 
وسط میدان و وســیله ای برای احساس 
عزت و قدرت و شــجاعت اســت و ائمه 
اطهار پایه گذار این سنت و ترویج کننده 

این مجالس بوده اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مراســم تشییع 
با شــکوه شهید حاج قاســم سلیمانی و 
همرزمانــش را نمونــه بــارزی از چنین 
مجالسی دانســتند و خاطرنشان کردند: 
امروز یکی از نیازهای اساسی کشور مجهز 
شدن جوانان به ساح های جنگ نرم است 
که عبارتند از ارتقا و تعمیق قدرت روحی، 
فکری و معنوی جوانان و شناخت صحیح 

از معارف فاطمی و معارف اهل بیت )ع(.

ایشــان با تأکید بر اینکه مجهز شــدن به 
چنین ساحی موجب مصونیت جامعه و 
نظام اسامی خواهد شد، گفتند: این وظیفه 
و مسئولیت، بر عهده جامعه مداحان است 
و اگر به این وظیفه سنگین به درستی عمل 
نشود، بازخواست و مؤاخذه الهی سنگین 
خواهد بود. رهبر انقاب اســامی به یک 
نمونه از آثار معــارف اهل بیت و مجالس 
امام حسین و یاد و نام حضرت زهرا اشاره 
کردند و افزودنــد: تاب آوری ملت ایران در 
برابر فشــارهای غول وحشــی آمریکا که 
ناظران جهانی را به حیرت واداشته است، 
به برکــت همین معارف اســت. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای گفتند: در چنین شرایط 
سختی، همه، حضور ملت مقاوم ایران را در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن و قبل از آن در تشییع 
سردار سلیمانی دیدند و این تاب آوری واقعاً 

حیرت انگیز است.

 ترویج و تعمیق سبک زندگی اسالمی
ایشان یکی دیگر از وظایف مهم جامعه مداح 
را ترویج و تعمیق ســبک زندگی اسامی 
برشمردند و تأکید کردند: اگر بخواهیم در 
مقابل موج تهاجم فرهنگی دشمن، سبک 
زندگی را به مســیر صحیح و اسامی آن 
بازگردانیم، تنها چاره، فرهنگ سازی است 
و مداحان برای چنین کار مهمی بســیار 

تأثیرگذار هستند.
رهبر انقاب اسامی یکی از معارف عالی 

دینی و ســبک زندگی اسامی را فرهنگ 
نهراسیدن از دشمن و توکل به خدا دانستند 
و افزودند: اگر در روزهای اول انقاب گفته 
می شــد که ایران از لحــاظ رتبه علمی و 
فناوری و جایگاه سیاسی و نفوذ منطقه ای 
به مرحله کنونی می رســد، کســی باور 
نمی کرد، اما ملت ایران به خدا توکل کرد 
و از هیچ قدرتی نهراسید و توانست به این 

مرحله از پیشرفت ها دست یابد.
با  حضرت آیت اهلل خامنــه ای همچنین 
اشــاره به درس های فاطمی از جمله در 
عرصه مسائل فرهنگی و موضوع حجاب 
و ایســتادگی در مقابــل باطــل و دفاع 
از والیــت، گفتند: یکــی از معارف مهم 
و  اجتماعی  فاطمی، موضوع همبستگی 
کمک به دیگران اســت که در ســخنان 
آن حضرت و رفتارهای اجتماعی ایشان 

به وضوح دیده می شود.

  ترویج روحیه همبستگی اجتماعی
ایشان یکی از نیازهای امروز جامعه به ویژه 
برای حل موضوعاتی همچون اشــتغال و 
ازدواج جوانان را ترویج روحیه همبستگی 
اجتماعی دانستند و افزودند: برای مقابله با 
تبلیغات همه جانبه ای که جوانان را به فرزند 
آوری کمتر تشویق می کند و نتیجه آن هم 
پیر شدن جامعه و تسلط آسان دشمنان بر 
یک جامعه خالی از جوان اســت، باید در 
زمینه ازدواج آســان و فرزندآوری بیشتر 

فرهنگ سازی شود.
رهبر انقاب اسامی همچنین با اشاره به 
برنامه ریزی اندیشکده ها و تبلیغات گسترده 
رسانه های غربی برای قانع کردن ملت ایران 
به منظور کوتاه آمدن در مقابل آمریکا تأکید 
کردند: ملت ایران به لطــف خدا تاکنون 
ایســتاده اســت و از این پس هم خواهد 
ایســتاد، اما این ایستادگی نیازمند تزریق 

مستمر نیروی معنوی به جامعه است.

  روح حماسی در کشور همچنان 
زنده است

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید براینکه 
روح حماسی در کشور همچنان زنده است، 
افزودند: ملت ایــران در همه قضایایی که 
نیازمند حضور پرشور و حماسی بوده، در 
میدان حاضر بوده اند، اما استمرار این روحیه 
نیازمند تعمیق معــارف دینی و فرهنگ 
سازی است. ایشــان این وظایف خطیر را 
از جمله مســئولیت های جامعه مداحان 
برشمردند و خاطرنشــان کردند: به لطف 
خداوند جنس جمهوری اســامی از همه 
نظر جور اســت؛ زیرا نظام اسامی، سردار 
نظامی خوب، مردان علمی جوان و پرانگیزه، 
فرهنگ سازان پرهمت و باغیرت و هنرمند 
و مــردم آماده بــه کار در همه عرصه ها را 
دارد؛ بنابراین با چنین ظرفیت هایی به فضل 
الهی، پیروزی قطعی و نهایی بر جبهه وسیع 

دشمن متعلق به ملت ایران خواهد بود.

رهبر معظم انقالب: ایران، سردار نظامی خوب، مردان علمی جوان، فرهنگ سازان هنرمند و مردم آماده به کار در همه عرصه ها دارد

جنس جور جمهوری اسالمی برای پیروزی

 اجرت ای ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی و همرزمانت با خداونــد متعال باد. 
09350006659

 رئیس کل بیمه مرکزی ایران افشــای فیش حقوقی مدیران را کار خوبی نمی داند؛ چون 
خودش از مدیران ارشد بیمه است و نمی خواهد تیشه به ریشه خودش بزند. 09380007940

 ریاست قوه قضائیه و دیوان عدالت و بازرسی کل کشور! با عرض سام در سال 98 تأمین 
اجتماعی فقط افزایش 36 درصد پایه را پرداخت کرده، افزایش پاداش و مزایا را اصاً پرداخت 
نکرده است. این مستمری بگیران مظلوم راجع به آن و یارانه معیشتی و همسان سازی به کدام 

مرجع قانونی پناهنده شوند به داد ما برسید. 09150000210
 دانی که چیســت دولت؟ خودرو گران نمودن / دانی که کیست »کم عقل«؟ خودرو گران 
خریدن / این مردم نجیب )عجیب( و مســئول های بی عار / این قصه قدیمی، کو گوش؟ کو 

شنیدن؟  09150008110
 کار مهم  مجلس  جدید باید قانون  محول  کردن  کارها براســاس  تخصص  افراد باشــد تا 
کشــور نظم  گیرد؛ چرا که  حاال طلبه  طبابت  می کند و جوشــانده  می فروشد، در حالی که 
 باید دین  را ترویج  کند، تا ایمان  جوانان  تباه  نشــود و معلم ، مسافرکشی می کند و یا سردار، 
رئیس  اداره می شود، درحالی که  باید مثل  شهید سلیمانی  سر مرزها جلو دشمن  را سد کند.  

09150002986
 برای نفس کشیدن هم مالیات می دهیم بعد برای حمل زباله که وظیفه شهرداری است 

دارند پول می گیرند، این کاسبی است. 09330004252
 روز مادر را به همه مادران شــهدا، جانبازان و آزادگان عزیز و همچنین به همســران این 
عزیزان تبریک عرض می کنم، بوسه می زنم به دستان شما. روزتان مبارک عیدتان مبارک. 

09920006490
 میاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل صدیقه کبری، حضرت 
فاطمه زهرا )س( و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر را به همه مادران تبریک و تهنیت 

می گوییم 09350004292

اصالح طلبان هم لیست دادند
فهرست نامزدهای ائتاف احزاب اصاح طلب در تهران برای یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسامی اعام شد. بر اساس بررسی ها یک سوم آن، نمایندگان فعلی 
اصاح طلب مجلس هستند. پیش از این شورای عالی اصاح طلبان اعام کرده بود 
که این نهاد لیستی در انتخابات نمی دهد ولی احزاب اصاح طلب خودشان می توانند 

لیست بدهند.

اقتصاد، محور لیست اصول گرایان
غامعلی حداد عادل، رئیس شورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی با اشاره به مبانی 
تشکیل این شورا، نفی سهمیه بندی و تصمیم گیری از باال به پایین را از اصول تشکیل 
این شورا برشمرد و گفت: از مدت ها پیش، کارگروهی برای مشخص کردن گفتمان 
لیست، تشکیل شد و اهم موضوعاتی که این کارگروه به آن ها رسیده است، عمدتاً 

اقتصادی بوده است.

شناسنامه و کد ملی برای رأی دادن الزامی اما کارت هوشمند نه
سید اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات کشــور در مورد جزئیات مدارک رأی 
دهندگان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی و میان دوره ای خبرگان 
رهبری گفت: مدارک الزم برای کسانی که قصد حضور در انتخابات به منظور رأی 
به نامزدهای انتخاباتی دارند، شامل شناسنامه و کارت ملی یا کدملی می شود. وی در 
پاسخ به این پرسش که آیا رأی دادن با کارت ملی و شناسنامه قدیمی و غیر هوشمند 

مانعی ایجاد می کند یا خیر؟ گفت: هیچ مانعی برای رأی دادن این افراد ندارد.

پیام پایداری به هواداران
صادق محصولی، قائــم مقام جبهه پایداری انقاب اســامی در پیامی خطاب به 
هواداران این تشــکل سیاسی گفت: برادران و خواهران انقابی؛ نخستین مرحله از 
الگوی وحدت جبهه پایداری عدم تخریب فهرســت ها و نامزدها در دایره نیروهای 
انقاب است. از تمامی عزیزان طرفدار جبهه وسیع انقاب، به ویژه از طرفداران جبهه 

پایداری تمنا دارم مانع تخریب فهرست های دیگر و نامزدهایشان بشوند.

چرا ایران به دنبال کشتن 
تروریست های عین االسد نبود؟

دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات 
۲016 آمریــکا تاش کرد تــا با ترکیبی 
از روش های مســبوق به ســابقه و نوین، 
ایــران را که به عنوان یکــی از نقاط ثقل 
توجه سیاســت خارجی این کشور تعریف 
می شــد، پای میز مذاکره جدیدی بنشاند 
که مسائل مربوط به کنش ورزی منطقه ای 
جمهوری اسامی و نظام دفاع موشکی را 
شامل شــود. او با این دیدگاه که ایرانیان 
بسیار وابسته به توافق با آمریکا هستند، از 
برجام خارج شد و درعین حال، از آمادگی 
برای مذاکره ســخن گفت.  ایاالت متحده 
پــس از مدتی، ایــران در حالی که برجام 
را بــا تروئیــکای اروپایی و شــرقی ادامه 
داد، مذاکــره دوباره در حوزه هســته ای و 
هرگونه مذاکره در مورد مسائل منطقه ای 
و موشکی را خط قرمز خود خواند. پس از 
آنکــه در این مرحلــه، ترامپ به اهداف از 
پیش تعیین شــده خود نرسید و ایران به 
برنداشــت، رئیس جمهور  او قدمی  سمت 
ایاالت متحده و مشــاورانش راهبرد فشار 
 Maximum( حداکثری منجر به تعامل
را   )Pressure & Engagement
برگزیدند. بدین معنا که تا حداکثر ممکن، 
فشارهای مختلفی در حوزه های اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی بر ایران واردشده تا این 
کشور در اثر فشارهای اجتماعی داخلی و 
به منظور ادامه حیات اقتصادی و سیاسی،به 
ناچار به بازی مذاکره طراحی شــده توسط 
ایاالت متحــده وارد شــود. پــس از کلید 
خوردن این راهبــرد، آمریکایی ها که هر 
روز در حــال افزایش فشــار حداکثری بر 
ایران بــوده و همزمان، منتظــر دریافت 
پاســخی مثبت از ســوی تهران بودند، نه 
تنها هیچ واکنش مثبتی از سوی جمهوری 
اســامی دریافت نکردند که مقامات ایران 
در اقدامی متقابــل، راهبرد مقاومت فعال 
را در ســطح منطقه اجرایــی کردند. این 
استراتژی به طور خاصه به دنبال افزایش 
ایاالت متحده در منطقه  هزینه کنش های 
غرب آســیا در حوزه های نظامی، امنیتی، 
اطاعاتــی، اقتصادی و اجتماعی اســت؛ 
به طوری که این کشــور، در اثر فشار مالی، 
جانی و اجتماعی ناشی از پیشبرد راهبرد 
مقاومت فعال، دست به اصاح در رویکرد 
خود در قبال جمهوری اســامی بزند و یا 

نیروهایش را از سطح منطقه خارج کند.
واشنگتن در این برهه به این ادراک رسید 
که راهبرد فشار حداکثری اش نه تنها منجر 
به پاسخ مطلوب نشده که هزینه های جدی 
جدیدی بــرای او و متحدانش در ســطح 
منطقه ایجاد کرده اســت. در همین حین 
بود کــه در اقدامی از پیش حساب شــده، 
پهپاد گلوبال هــاوک آمریکایی به منظور 
سنجش میزان »آمادگی نظامی« و »اراده ای 
برای پاســخ نظامی« به حریم هوایی ایران 
وارد شــد که آن ها دریافتند که تهران، در 
عین مقاومت فعال، آماده واکنش مستقیم 

به هر نوع اقدام نظامی است.
جمهوری اسامی و ایاالت متحده در مدت 
41 ســال درگیری در سطوح استراتژیک 
و تاکتیکی، هر دو قواعد بازی مشــخصی 
را رعایت می کردند و ســال ها به صورتی 
تقریباً نانوشــته، بدان پایبند بودند؛ اما در 
آخریــن مرحله راهبرد فشــار حداکثری، 
تیم ترامپ در واشنگتن تصمیم خطرناکی 
گرفت تــا قواعد بازی میان ایران و آمریکا 
را بــه هم زده و در حوزه جدیدی، راهبرد 
فشــار حداکثــری به منظــور دســتیابی 
بــه تعامــل را امتحان کند. ترور ســردار 
سلیمانی، جدی ترین اقدام به منظور بر هم 
زدن قواعد تنش میان ایران و آمریکا تلقی 
می شود. درگیری مستقیم با ایاالت متحده، 
همیشــه آخرین گزینه ای اســت که در 
فهرســت انتخــاب مــا محفوظ اســت و 
هیچ وقت نباید به عنوان گزینه های ابتدایی 
به آن نگریســت؛ چراکه درگیری متقارن، 
در عین آنکه مزیت نســبی آمریکاســت، 

نقطه ضعف ماست.
 در مقابــل، درگیری نامتقــارن و نیابتی، 
مزیت نســبی ماســت؛ حوزه ای که اتفاقاً 
در آن، ایاالت متحده بســیار آســیب پذیر 
بوده و هزینه های آن برای ایران نســبت 
به آورده آن نیز بسیار پایین است. آمریکا 
با ترور شهید ســلیمانی، ضمن آنکه یکی 
از شــاه مهره های منطقه ای ایران را حذف 
کرد، به درســتی به دنبال کشاندن آن به 
درگیری متقارن اســت؛ بنابراین، به نظر 
می رسد که جمهوری اسامی ضمن آنکه 
راهبــرد مقاومت فعال را باقوت و شــدت 
ادامه می دهد، بــه ورطه درگیری متقارن 
نخواهد افتاد. همچنان که یکی از شروطی 
که برای نیروی هوافضای ســپاه پاسداران 
به منظور حمله موشکی  انقاب اســامی 
به آمریکا گذاشته شد، در نظر گرفتن راه 
فــراری برای طرف مقابل بود؛ مســئله ای 
که به درســتی مؤید نکات باالست که در 
عین آنکه باید ایاالت متحده را به ســمت 
درگیری نامتقارن کشــاند، نباید به سمت 

درگیری متقارن حرکت کرد.

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

خبر

شماره پیامک: 30004567

 یکی از معارف 
مهم فاطمی، 
موضوع همبستگی 
اجتماعی و کمک 
به دیگران است

بــــــــرش

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

مرتضی فیروزآبادی: یکی از مهم ترین فرازهای 
وصیت نامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
تأکید و تصریح ایشان بر حفظ جمهوری اسامی 
اســت. آنجا که می فرمایــد: »بدانید جمهوری 
اسامی حرم اســت و این حرم اگر ماند، دیگر 
حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین 
برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه 

حرم محّمدی)ص(«.

 چالش بنیادین نحوه مواجهه با دشمن 
دشــمنی آمریکا با نظام اســامی در سال های 
پس از انقاب شکل های مختلفی نظیر نظامی، 
امنیتی و سیاســی و اقتصــادی به خود گرفته 
است. هر چند دشمن در دشمنی خود مصمم 
و با استقامت بوده است، در نظام تصمیم گیری 
کشور - متشکل از مســئوالن مختلف- درباره 
رونــد مقابله با این دشــمنی اختاف بنیادین 
وجود داشته اســت. سال هاست تفکر سازش - 
در مقابل تفکر مبارزه -  در نظام تصمیم گیری 
کشور چاره حل مشکات کشور را در نشستن 
بر ســر میز مذاکره  و معامله نقاط قوت کشور 
با آمریکا می دانــد. آن تفکر در جنگ اقتصادی 
به اقتصاد مقاومتی معتقد نیست و چاره اقتصاد 
ایــران را در حل چالش های سیاســت خارجی 
می داند. این تفکر منحصر در یک جریان سیاسی 
نیست و اصاح طلب و اصول گرا نمی شناسد و 
در بزنگاه های انقابی جریان های منفعت طلب 

مرسوم سیاسی را به خود مبتا می کند. 
طبیعتاً با وجود چنین وضعیتی و ایجاد چنین 
شــکافی در نظام تصمیم گیری، مبارزه قاطع و 
مستمر با دشــمن و نظام استکبار دشوار است؛ 
به ویژه اینکه دشمن در جنگ نرم بیش از یک 
دهه بر ترویج این تفکر در بدنه مردم تمرکز کرده 
و ســعی در القای گره خوردن اقتصاد کشور به 
مذاکرات سیاسی داشته  است. او می داند که این 
تفکر حلقه مکمل جنگ اقتصادی برای به زانو 
درآوردن ملت ایران اســت. در چنین شرایطی 
طبیعی است که دختر حاج قاسم صریح و شفاف 
انتقام خون پدرش را از ســید حســن نصراهلل 

درخواست می کند.

 نقشی که توسط نخبگان کشور ایفا نشد!
در این شــرایط نهادهای رســانه ای رسمی و 
جریان اصیل انقابی با اینکه در محتوا و متن 
دســت برتر را داشــته اند، وظیفه خــود را به 
خوبی ایفا نکــرده و در میدان گفتمان و عمل 
فرصت های متعددی را برای اقناع افکار عمومی 
و انــزوای تفکــر غربگرا از دســت داده اند. در 
ســال های 8۲ و 83 تجربه تلخی از اعتماد به 

غرب در تاریخ ایران ثبت 
شد و به طور طبیعی نباید 
شــرایط به گونــه ای رقم 
دوباره  مردم  که  می خورد 
تصور کنند که از آن مسیر، 
آبی برای ما گرم می شود؛ 
اّما چنین نشــد و توافق 

دیگری را امضا کردیم. 
برجام هم فرصتی طایی 
بــرای انــزوای جریــان 
بود؛  کشــور  در  غرب گرا 
رهبــر معّظــم انقــاب 
در  فرصت  ایــن  اهمیت 
ارتقــای بینش مــردم را 
در آغــاز مذاکرات چنین 
»البّته  فرمودنــد:  بیــان 
بنده همچنــان که گفتم 

خوشبین نیســتم؛ من فکر نمی کنم ]از[ این 
مذاکرات آن نتیجــه ای را که ملّت ایران انتظار 
دارد، به دســت بیاید، لکن تجربه ای اســت و 
پشتوانه  تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد 
و تقویت خواهد کرد«. در 6 سال گذشته تحوالت 
زیادی رخ داده اســت که می توان از آن ها برای 
درک خصومت ذاتــی آمریکا و بی نتیجه بودن 
مذاکره با آن اســتفاده کرد. ولی خواص جامعه 
از این وقایع بــرای ارتقای تجربه ملی و انزوای 
جریان غرب گرا اســتفاده نکردند. این شد که 
از یک ســو غرب گرایان پُرروتَر شدند و پس از 
نقض های مکرر برجام و حتی خروج آمریکا از 
آن، باز هم دم از مذاکره می زدند و کشور را چند 
سال تحت فشــار قبول تعهدات جدیدی نظیر 
پالرمو و FATF قرار دادند. از سوی دیگر وقاحت 
آمریکا نیز باال و باالتر رفت تا جایی که پنداشت 
جسارت گستاخانه ای نظیر ترور حاج قاسم نیز 

ممکن است بدون پاسخ بماند.
جریان انقابی در برخی عرصه ها  نظیر موشکی 

و هســته ای و به ویژه در اقتصاد 
دانش بنیان توانسته است حرف 
خود را در میدان عمل نشــان 
دهد؛ حاج قاسم هایی در اقتصاد با 
دور زدن تحریم نگذاشتند کشور 
تسلیم جنگ اقتصادی شود؛ اما 
ریشه مشــکات در موضوعاتی 
نظیر تورم، نابسامانی نظام بانکی 
بــه ویژه در توزیــع نقدینگی، 
مساعد نبودن محیط کسب و 
کار برای تولیدکنندگان، جوالن 
سفته بازی زمین و ارز و طا در 
اقتصاد، وابستگی بودجه دولت 
به نفت و... ســرجای خود باقی 
مانــده و در نتیجه زمینه برای 
غرب گرا  جریــان  بهره برداری 

فراهم است!

 نقشه راه رهبر انقالب 
برای دوران پس از حاج قاسم 

اینک حاج قاســم ســلیمانی با شهادتش همه 
آن کم کاری تبیینی و گفتمانی جریان انقابی 
را جبران و یک فرصــت طایی برای ما فراهم 
کرد. وحــدت ملی بر گفتمان مقاومت و انزوای 
جریان غرب گرا شــکل گرفته؛ فشــارها برای 
پذیــرش معاهدات اســتعماری کاهش یافته و 
سیلی سپاه، تهدیِد نظامی علیه مردم را از روی 
میز به سطل زباله  فرستاده است. مهم تر اینکه 
حاج قاسم در وصیت نامه اش شفاف ترین پیام ها 
را به جریان های سیاسی، علما، نظامیان ، مردم 
و... ارائه کرده است و امروز همه دوستداران حاج 

قاسم می دانند که دوستدار چه چیزی هستند.
رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار با مردم 
قم نقشــه راه پس از حاج قاسم  را برای جریان 
انقابی در ســه محور تببین فرمودند: )1(فهم 
دشمن و نقشه آن، )۲(تقویت کشور و )3(پایان 

بخشیدن به حضور آمریکا در منطقه به عنوان 
انتقام سخت. 

 آنچه باید جریان انقالبی انجام دهد
امروز نیز نحوه عملکرد جریان انقابی در موارد 
مذکور مهم و حائز اهمیت اســت. اگر کشــور 
امروز در منطقه قدرت دارد، به خاطر سبک کار 
حاج قاسم است؛ حاج قاسم عمرش را بر انجام 
وظیفه اش متمرکز کرد و برای سال های متمادی 
در آن کار اســتقامت ورزید؛ آن را مهم ترین کار 
می دانست و به همین دلیل در مسابقه قدرت و 
جابه جایی از این پست به آن پست وارد نشد؛ با 
اخاص کوشید؛ گمنامی را بر شهرت ترجیح داد 
و ده هــا ویژگی دیگر که در یک کام می توانیم 
از آنها به عنوان »ســبک کار انقابی« یاد کنیم. 
اتفاقاً شهید طهرانی مقدم نیز چنین بود که امروز 
با موشــک های آن می توانیم قدرتمان را به رخ 
آمریکا بکشانیم؛ مصطفی احمدی روشن و سایر 
شهدای هسته ای هم چنین سلوکی را برگزیده 
بودند که با انرژی هسته ای سنگری ساختند که 
سال ها آمریکا برای فتح آن گیر کرده است. این 
نوع سبک کار است که برای کشور افتخارهای 
جهانی می سازد  و این نوع آدم ها هستند که در 
حیاتشان به گونه ای به کشور خدمت می کنند 
و با شهادتشــان به گونه ای دیگــر و اتفاقاً این 
نوع آدم ها هستند که محبوب ملت می شوند و 

مغضوب دشمن. 
ما امــروز موظف به کار در عرصه های مختلف ، 
به سبک حاج قاسم هستیم ؛ عرصه هایی نظیر 
تبیین گفتمان انقاب و حذف جریان غرب گرا 
از نظــام تصمیم گیری، قوی کردن کشــور در 
عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، 
خدمت مستمر به مردم و سایر عرصه هایی که 
رهبری عزیز  ترسیم و تأکید می فرمایند.  باید 
باور کنیم که توان مبارزه ما در مقابل دشــمن 
به تعــداد افرادی اســت که ســلیمانی وار کار 
می کنند و بایــد به خود تذکــر دهیم که اگر 
عده ای قاسم سلیمانی گونه اقتصاد مقاومتی را 
دنبال کرده بودند، امروز تحریم کم اثرتر شــده 
بود و جریان غرب زده منزوی تر... جبهه انقابی 
باید از آرزو کــردن بدون عمل فاصله بگیرد که 
امیرالمؤمنین )ع( در حکمت 150 نهج الباغه 
درخواســت موعظه آن مرد را این گونه پاســخ 
ْن یَْرُجو اْلِخَره بَِغْیِر َعَمٍل،  می دهند: وال تَُکْن ِممَّ
ي التَّْوبَه بُِطوِل الَْمِل...تا آنجا که می فرمایند  َو یَُرجِّ
الِِحیَن َو اَل یَْعَمُل َعَملَُهْم، اگر قاسم  ... یُِحبُّ الصَّ
سلیمانی را دوست داریم و انتظار انتقام شهادتش 
را می کشیم باید بدانیم که دوست داشتن کافی 

نیست. باید سلیمانی گونه عمل کنیم.

درس هایی از حاج قاسم برای دفاع از حریم جمهوری اسالمی
گذری بر سبک کار شهید سلیمانی و رسالت جریان انقالبی برای تحقق نقشه راه انقالب
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گریز دوباره رئیس جمهور به ماجرای دیوارکشی در خیابان
حرف هایم در زمان انتخابات شوخی نبود

خبرآنالین: حجت االسام حسن روحانی در 
نشست زنان ایرانی به مناسبت والدت حضرت 
فاطمه زهرا)س( گفت: یکی از شــانس های 
انقاب این بود که بــه رهبری امام راحل این 
انقاب پیروز شــد و امام کسی بود که در این 
زمینه ها، فکر باز و روشن داشت. اما حتی یک 
عده ای اعتراض می کردند که در راهپیمایی ها 
زنان شعار ندهند و فقط مردان شعار بدهند. اما امام)ره( بود که این راه ها را گشود. شما 
دیدید که برخی علمای قم در مورد حضور زنان در فیلم ها به امام نامه نوشتند، راه اینکه 
زن در داخل هنر باشد را امام بود که باز کرد. وی افزود: این امام بود که راه را برای حضور 
دختران در دانشگاه باز کرد. عده ای در سال اول انقاب می گفتند در دانشگاه وسط کاس 
دیواری میان خانم ها و آقایان کشیده شود! اما امام نگذاشت. من این مسائل را به شوخی 
نمی گویم! بعضی ها وقتی در انتخابات می گفتم برخی دنبال دیوار کشیدن هستند، مدعی 
می شدند من این حرف ها را برای انتخابات می زنم و کسی دنبال دیوار نبوده است. اما 

شماها اول انقاب به دنبال دیوار بودید و کسی که جلو شما را گرفت امام بود.

با گرامیداشت نام دو شهید مدافع حرم
از »جست وجوگر ضد رادار«  و »پاد اخاللگر« رونمایی شد

فارس: در چهارمین کنگره بین المللی شــهدای مدافع حرم و امنیت که در محل سالن 
اجاس ســران برگزار شد، از دو دستاورد علمی جدید ســپاه رونمایی شد. یکی از این 
دستاوردها پاِد اخالگر بانِد پهن با نام و یاد شهید عبداهلل باقری است که وسیله ای است 

برای اخال در سامانه های راداری تا کارایی آن ها کاهش یابد.
سامانه جست وجوگر ضد رادار شهید محمدرضا دهقان، نیز یک جست وجوگر )سیکر( ضد 

رادار باند - مناسب برای انواع پهپادها و موشک های ضد رادار است.

جانشین فرمانده سپاه: 
اطالعات فراوانی در مورد حمله به پایگاه عین االسد داریم

خانه ملت: سردار فدوی، جانشین فرمانده کل 
سپاه پاسداران در خصوص نتایج حمله سپاه 
به عین االســد و اینکه چــرا آمریکا اطاعات 
آسیب های وارده را منتشــر نمی کند، اظهار 
داشت: دنیای غرب مدعی آزادی دسترسی به 
اطاعات اســت، اما در طول سال های گذشته 
مانــع دسترســی آزاد به اطاعــات بوده اند، 
دروغگویی یکی از مشخصه های جبهه باطل است، آن ها اگر منافعشان اقتضا کند، دروغ هم 
می گویند و باکی ندارند. دروغ آمریکایی ها هویدا می شود و همه ابعاد حمله نظامی ایران 
به پایگاه آمریکایی عین االســد توسط خود آمریکایی ها در بازی های حزبی شان روشن 
می شــود. اطاعات فراوانی در مورد حمله ایران به عین االسد داریم، اما ترجیح می دهیم 
آمریکایی ها خود، به میزان خسارات وارده ناشی از حمله ایران به عین االسد اعتراف کنند.

ظریف: 
آمریکا با جهالت، منطقه را تا آستانه جنگ پیش بُرد

فارس: وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یک شــبکه آمریکایی، ضمن اشاره به رد و بدل 
شدن نامه های تند بین تهران و واشنگتن پس از شهادت سردار سلیمانی، رئیس جمهور 
آمریکا را به خاطر سیاست غلط در قبال ایران سرزنش کرد. ظریف در گفت وگو با شبکه 
»اِن. بی. سی. نیوز« در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: »تأسف برانگیز است که آمریکا 
بر مبنای اطاعات غلط، جهالت و غرور در مســیری قدم گذاشت که منطقه را به شدت 
به ]جنگ[ نزدیک کرد«. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا در ماه ژانویه و در اوج بحران ترور و شــهادت سردار سلیمانی، »نامه ای به 
شدت نامناسب به ایران« ارسال کرد، اظهار داشت: نامه او حاوی تهدیدهایی بود که تهران 
نیز پاسخ محکمی به او داد. وی البته از تکرار آنچه که در نامه نوشته شده بود، اجتناب کرده 

و گفت بگذارید خود پمپئو بگوید چه نوشته بود.

 اگر عده ای قاسم 
سلیمانی گونه 

اقتصاد مقاومتی را 
دنبال کرده بودند، 

امروز تحریم 
کم اثرتر شده بود

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

رونمایی از تابلو نقاشی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حرم رضوی   قدس: تابلو نقاشی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حرم منور رضوی رونمایی می شود. این مراسم ساعت 9 
صبح امروز یکشنبه 27 بهمن ماه با حضور مدیران و مسئوالن اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی و در محل دارالقرآن کریم بارگاه مقدس امام هشتم)ع( برگزار می شود. این تابلو توسط سمیه سادات اکبری، هنرجوی 

نقاشی در واحد هنری دارالقرآن کریم در مدت 20 روز ترسیم شده و قرار است پس از رونمایی در روزهای آینده به خانواده سردار شهید اهدا شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  تولید فیلم کوتاه »روایت آمرلی« 
در موزه زنده زیارت

آستان: تولیــد فیلم کوتاه تلویزیونی 
مناســبت  بــه  آمرلــی«  »روایــت 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی به همت مؤسسه 
آفرینش هــای هنری آســتان قدس 

رضوی در مشهد آغاز شد.
تصویربرداری فیلم کوتاه تلویزیونی روایت آمرلی به کارگردانی امیر بشیری و 
ســجاد انتظاری در موزه زنده زیارت مشهد در حال انجام است. این اثر پس 
از اتمــام مراحل ضبط، تدوین، صداگذاری و... در مدت 20 دقیقه از شــبکه 
ملی صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران پخش خواهد شد.شهر آمرلی از 
شــهرهای شیعه نشین عراق است که در زمان حضور داعش در این کشور به 
محاصره آنان درآمد. ســردار شهید قاسم سلیمانی نقش پررنگی در شکست 
حصر این شهر و آزادسازی آن از دست تروریست های تکفیری داعش داشت.

ایــن اثر تلویزیونی با حضور عطیه غبیشــاوی از تهران و محبوبه ســلطانی، 
نوشین نوروززاده، مبینا خوش دل، حمید ایزدپناه، امید هاشمیان و روژا نیازی 

از مشهد در حال تولید است.
همچنیــن علیرضا رضایی مدیر تولید، رضا عزیز فرخانی مدیر تصویربرداری، 
مرتضی غیور صدابردار، ســمیه ارقبایی طراح گریم، محبوبه ســلطانی طراح 
لباس و مهدی شــریفی طــراح صحنه در تولید این فیلم کوتاه با مؤسســه 

آفرینش های هنری آستان قدس رضوی همکاری دارند.
الزم به ذکر اســت، آثار تلویزیونی مانند تله تئاتر، فیلم های داستانی کوتاه و 
بلند، پویانمایی های کوتاه و سینمایی و نماهنگ با هدف اشاعه شعائر اسالمی 
به  ویژه ســیره و فرهنگ رضوی در جامعه به سفارش مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی در ادوار مختلف تولید و در شبکه های ملی کشور 

پخش می شود.

 برگزاری مسابقات شنای بانوان ناشنوای کشور 
در مجتمع آبی آستان قدس
آستان: مســابقات شــنای بانــوان 
ناشــنوای کشــور در مؤسسه تربیت 
بدنی آســتان قدس رضــوی برگزار 
شد و تیم اندیشــه هیئت ناشنوایان 
خراسان رضوی به مقام نخست دست 

یافت.
بانوان  رئیــس  نایب  داوودی،  زهــرا 

فدراسیون ورزش های ناشنوایان درباره کیفیت برگزاری مسابقات ملی شنای 
بانوان ناشنوا در تربیت بدنی آستان قدس رضوی گفت: دوره چهارم مسابقات 
روز جمعه 2۵ بهمن به میزبانی تربیت بدنی آستان قدس رضوی در مجتمع 

آبی بانوان این مؤسسه برگزار شد.  
وی اظهار کرد: این دوره از مســابقات با حضور ۹ تیم از استان های خراسان 
رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، اردبیل، زنجان، فارس، کردستان، گیالن 
و یزد در ماده های 2۵ متر آزاد، 2۵ متر قورباغه، 2۵ متر کرال سینه، 2۵ متر 

کرال پشت و ۴×2۵ متر تیمی برگزار شد.
به گفته نایب رئیس بانوان فدراسیون ناشنوایان، در چهارمین دوره مسابقات 
قهرمانی شنای بانوان ناشنوا که با همکاری مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس 
و هیئت ناشــنوایان خراسان رضوی برگزار شده اســت، به ترتیب مقام اول 
تا ســوم تیمی از آِن اندیشه خراســان رضوی، تیم زنجان و تیم آذربایجان 

شرقی شد.
وی اعالم کرد: این دوره از رقابت ها با اســتقبال بیشــتری از ســوی بانوان 
ناشنوای سراسر کشور روبه رو شد و از ۹ استان مذکور، ۴1 ورزشکار به همراه 

مربیان و سرپرستان تیم ها حضور پیدا کردند.  
گفتنی اســت، در مدت اقامت تیم ها در شهر مشــهد و برگزاری مسابقات، 
مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی همه خدمات برای برگزاری شایسته 
رقابت ها از جمله اسکان، زیارت، تغذیه، امکانات برپایی مسابقات، استخرها و 

برنامه های فرهنگی را در اختیار تیم های میهمان قرار داد.

مدیر کشت  و صنعت سرخس خبر داد
 تجهیز تمامی باغات 

به سامانه نوین آبیاری در یک برنامه دوساله 
آستان: مدیر کشت و صنعت سرخس 
زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی 
گفــت: کشــت و صنعت ســرخس 
درصدد اســت تا در قالــب برنامه ای 
دوساله ســامانه آبیاری تحت فشار را 
در تمامی باغات این مجموعه اجرا و 

پیاده سازی کند.
وی ادامه داد: این کشــت و صنعت 1۹۴ هکتار باغ پســته دارد که شــامل 
باغ های رضوی به مساحت 106 هکتار، فرودگاه به مساحت ۴6 هکتار و ۴2 

هکتار باغ جنگل است.
مدیر کشت و صنعت سرخس با اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه سامانه های 
نوین آبیاری در بخش کشــاورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشــترین 
مصــرف آب در بخش کشــاورزی صورت می گیرد و بــا توجه به محدودیت 
منابع آبی، کاهش نزوالت جوی و از ســویی دیگر استفاده بی رویه از آب های 
زیرزمینی، این کشــت و صنعت نســبت به اجرای بیش از پیش سامانه های 
آبیاری جدید اقدام کرده اســت.وی ادامه داد: بدین ترتیب هدف نخست در 
اجرای سامانه های نوین آبیاری صرفه جویی در منابع آبی است که می بایست 

از روش های مناسب آبیاری با راندمان باال استفاده شود.

 تولید ساالنه یک هزار و 300 تن شیر 
در دامداری صنعتی طبس
آســتان: مدیرعامل مؤسســه بقاع 
متبرکــه و اماکــن مذهبی آســتان 
قدس رضوی گفت: در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی ســاالنه یک هزار و 
300 تن شیر توسط دامداری صنعتی 
طبس وابسته به آستان قدس رضوی 

تولید می شود.
حجت االســالم والمسلمین سیدمحمدجواد رئوف ســیدنژاد گفت: در حال 
حاضــر موجودی کل گله 320 رأس گاو شــامل 11۴ رأس گاو مولد، 131 
رأس تلیســه آبستن و غیرآبستن  و 7۵ رأس گوساله نر است که از مجموع 
این دام ها ســاالنه یک هزار و 300 تن شــیر و ۴0 تن گوشــت قرمز تولید 
مي شــود که دارای چربی 3/7، پروتئیــن 3/1 و بار میکروبی زیر 100 هزار 

است.
وی بــا بیان اینکه برای تولیــد روزانه افزون بر ۴ تن شــیر، نیازمند تأمین 
یک هزار و ۵00 تن ذرت علوفه  در طول ســال هستیم، افزود: تاکنون ذرت 
علوفه ای مورد نیاز دام ها از اســتان های دیگر تهیه می شــد که امسال برای 
حمایت از بخش کشــاورزی شهرستان طبس کاشت این محصول در دستور 
کار قرار گرفته است که امیدواریم با اجرای این طرح عالوه بر رشد و توسعه 
کشــاورزی شهر طبس، علوفه دامداری مورد نیاز از داخل استان خریداری و 

تأمین شود.
گفتنی اســت، دامداری صنعتی آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( 
در روســتای همت آباد شــهر طبس قرار دارد که در ســال 83 در زمینی به 
مساحت 2 هکتار تأسیس شده است و دارای بخش های اداری، انبار نگهداری 
علوفه و کنسانتره، سیلوی نگهداری ذرت علوفه ای، بهاربندهای نگهداری گاو 
شــیری و سایر گروه های دامی، گوساله دانی، زایشگاه و شیردوشی است که 
زیر نظر مؤسســه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی فعالیت 

می کند.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
حضرت  پای  پایین  از  بار  این  را  زیارت 
شماره  کفشداری  وارد  و  می کنیم  آغاز 
6 می شویم، جایی در شمال شرقی حرم 
مطهر که از آنجا بعد از گنبد اهلل وردی خان 

و دارالسیاده، راهی روضه منوره می شویم.
برخالف زیارت چند ســال پیــش، این 
بار دو خانم خادم پشــت میز کفشداری 
ایستاده اند. با رویی باز، کفش ها را تحویل 
گرفته و سالم و خوشامد می گویند. لبخند 
مهربان خانم های کفشدار، حال زیارت را 
زیباتر می کند و میان شلوغی جمعیت زائر، 
حضور آنان حس امنیت و آرامش بیشتری 
می دهد. شماره کفش ها را می گیریم و به 

جمعیت بانوان زائر می پیوندیم.

 رواق هایی مجزا 
برای زیارت آسوده بانوان

حداقل نیمی از جمعیت زائران حرم مطهر 
امــام رضا)ع( را بانوان تشــکیل می دهند 
و الزم اســت به منظور تسهیل در زیارت 
این دسته از زائران برنامه ریزی های دقیقی 
انجام شــود تــا در فضایی امــن و آرام از 
خدمات رفاهی و معنــوی در حرم مطهر 
بهره بیشتری ببرند. از گذشته رواق هایی 
چون دارالحکمــه، دارالضیافه، دارالفیض، 
حاتم خانــی، توحیدخانــه، دارالشــرف، 
دارالشکر، اهلل وردی خان، دارالسعاده و رواق 
حضرت معصومه)س( بــا کاربری عبادی 
و زیارتی مخصــوص بانوان در نظر گرفته 
شده بود و از ســال ۹۵ نیز رواق حضرت 
زهــرا)س( برای نخســتین بــار با هدف 
برنامه هــای فرهنگی و تبلیغی  برگزاری 
خاص بانوان در فضای زیرین صحن آزادی 
گشــایش یافت.رواق حضــرت زهرا)س( 
مکانی اســت تا بانوان با آرامش بیشتری 
در حرم امام رضا)ع( زیارت کنند و میزبانی 
خدمه خواهر، فراهم آوردن امکانات رفاهی 
بیشتر و نیز تنوع و کیفیت باالی برنامه های 
فرهنگــی در این رواق نقــش مؤثری در 

خدمت رسانی به بانوان ایفا کرده است.

 خدمه خواهر میزبان بانوان زائر        
بر اساس سیاست های جدید آستان قدس 
رضوی از اســفندماه سال ۹۵ تمامی امور 
خدمتی در رواق ها، کفشداری ها و فضاهای 
زیارتی ویــژه بانوان زائــر در حرم مطهر 
رضــوی به خواهران خدمه محول شــده 
اســت. این خدمت با کفشــداری شروع 
شــد و پس از آن با توجه بــه ظرفیت و 
نیازهای موجود، اکثــر خدمات رواق های 
خواهران نیز به خانم های خدمه ســپرده 
شــد. 13 آبان ماه ۹۵ کفشداری شماره 1 
و 2 در رواق دارالوالیــه افتتاح شــد. پس 
از آن کفشداری شــماره 6 و سپس ۵ در 
دارالحکمــه راه اندازی شــد و اینک امور 
کفشداری بانوان در کفشداری های شماره 
6/1، ۹، 17 و20 بــه ترتیب در رواق های 
دارالحکمــه، دارالوالیه، امام خمینی)ره( و 
رواق حضرت زهــرا)س( به عهده خدمه 
خواهر است.مسئول خواهران خدمه حرم 
مطهر رضوی در این  باره می گوید: در حال 
حاضر 2هزار خدمه خواهر در 16 شیفت 
12 ســاعته به بانوان خدمت می کنند که 
2۴3 نفر از آنان تاکنون توانســته اند حکم 

تشرفی خدمت را دریافت کنند.
ســیده معصومه حســینی ادامه می دهد: 
خدمه خواهر عالوه بر خدمت کفشداری، 
خدمــت تطهیــر در رواق هــای حضرت 
زهرا)س( و حضــرت معصومه)س( و نیز 
رواق های مرکزی ویژه بانوان در مجاورت 

روضه منوره را برعهده دارند.
او می گوید: همچنیــن خدمات انواریاری، 
مهریاری، جمع آوری و چینش صندلی های 
همراه، تنظیف و غبارروبــی در رواق های 
مرکــزی و زیرزمینی ویژه بانــوان و نیز 
ســقایی رواق امام خمینی)ره( و خدمات 
نماز در صحن های مرکزی حرم مطهر به 

خدمه خواهر واگذار شده است.

مسئول خواهران خدمه حرم مطهر رضوی 
می افزاید: خدمات مراسم اعتکاف بانوان در 
حرم مطهر و مسجدهای وابسته، انتظامات 
چایخانه صحن قدس و خدمت رســانی به 
بانوان در ایستگاه های زائران پیاده در دهه 
آخر صفر نیز از دیگر مسئولیت های بانوان 

خدمه است.
 

 جایی برای آرامش
 مادران زائر و کودکانشان

پس از برنامه ریزی برای بازی کودکان در 
بخش هایی همچون مهدالرضا حرم مطهر، 
این نیاز احساس شــد تا امکانی نیز برای 
تأمین رفاه مادران شــیرده و نوزادان آنان 
در حرم مطهر فراهم شــود. به این ترتیب 
خدمت ارائه کالســکه در بخــش امانات 

ویلچر ورودی های حرم مطهر افزوده شد 
و مکان هایی در دفاتر امور پیداشدگان حرم 
رضوی برای شــیردهی مادران و تعویض 
لباس و پوشــک کودکان آنان اختصاص 
یافت. مســئول بخش پیداشــدگان حرم 
رضوی با اشــاره به هدف تکریم مادران و 
تأمین رفاه حــال آنان در زیارت می گوید: 
با توجه به وجود دوربین های مدار بســته 
حرم مطهر و نیز شــلوغی رفت  و آمد در 
صحن ها و رواق ها، مــادران برای دریافت 
خدمات مادر و کودک به دفاتر مربوطه در 
باب الرضا)ع(، ورودی طوسی، دارالحجه و 

صحن انقالب و کوثر هدایت می شوند.
نصرت رضائیان می افزاید: از ابتدای ســال 
۹8 تاکنون یک هزار و ۵88 مادر به منظور 
شــیردهی و 383 مادر نیز برای تعویض 

پوشک و لباس نوزاد خود در دفاتر حاضر 
شــده اند. همچنین در مواقــع اضطرار به 
مادران پوشــک، شیرخشک، آب جوش و 

لباس اهدا می شود.
راه اندازی وضوخانه هایی با پوشش مناسب 
در صحن ها یکی دیگر از خدماتی است که 
به منظور تســهیل در زیارت بانوان به آن 
توجه شده است. ساخت وضوخانه هایی در 

ورودی صحن جامع رضوی 
بــه صحن قــدس، ورودی 
صحــن کوثــر بــه صحن 
جامع رضوی، داخل صحن 
شیخ  مقبره  پشت  انقالب، 
طبرسی، بست شیخ بهایی و 
جنب مقبره پیرپاالن دوز به 
رفاه بانوان در زیارت، کمک 

مهمی کرده است.

 ارائه خدمات فرهنگی 
به بانوان زائر 

رواق های حضرت زهرا)س(، 
معصومــه)س(،  حضــرت 
دارالحکمــه، دارالحجــه و 
خمینــی)ره(  امــام  رواق 
میزبــان حلقه های معرفت 

بــرای بانوانی اســت کــه می خواهند از 
جلسات پرسش و پاسخ کارشناسان اداره 

پاسخگویی حرم مطهر بهره ببرند.
خانم زوزنی، کارشــناس مسئول برگزاری 
حلقه هــای معرفــت بانوان در ایــن  باره 
می گوید: در 6ماهه نخســت امسال روزانه 
12حلقه و در 6ماهه دوم امســال نیز پنج 
حلقه درباره موضوعات مناسبتی، اعتقادی 
و اخالقــی با حضور حدود ۵0 الی 60 زائر 
برگزار شده است.وی می افزاید: همچنین 
جلسات ســخنرانی پرســمان دینی نیز 
هر پنجشــنبه بعدازظهر در رواق حضرت 
زهرا)س( تشکیل و در آن جوایز متبرکی 

به برندگان مسابقه پرسمان اهدا می شود.
عالوه بر این جلســات، مرکــز امور بانوان 
آســتان قدس رضوی نیز از تابستان سال 
گذشته در مناسبت های مختلفی همچون 
دهه کرامت، مسابقه کتاب خوانی گلپوش را 

در رواق حضرت زهرا)س( برگزار می کند.
پاسخگویی به ســؤاالت شرعی بانوان نیز 
خدمت فرهنگی دیگری از اداره پاسخگویی 
حرم مطهر است که در دفاتر پاسخگویی 
صحن جمهوری، انقالب، آزادی و رواق های 
حضرت زهرا)س(، دارالحجه، دارالمرحمه و 

پایگاه شهید هاشمی نژاد انجام می شود.
واحد  مســئول  کارشــناس  بشــکنی، 
پاسخگویی احکام نیز با اشاره به مراجعه 
13۵ هــزار زائــر به دفاتر پاســخگویی 
خواهــران در 6ماهه نخســت امســال 
می گوید: عالوه بر مراجعات حضوری، به 
طور میانگین ماهیانه از ۵6 هزار تماس 
با واحد خواهران ســامانه پاسخگویی به 
ســؤاالت شرعی 32هزار تماس متصل و 
سؤاالت مخاطبان توسط 120 کارشناس 

خواهر پاسخ داده می شود.

بر اساس 
سیاست های 

جدید آستان 
قدس رضوی از 
اسفندماه سال 
95 تمامی امور 

خدمتی در رواق ها، 
کفشداری ها و 

فضاهای زیارتی 
ویژه بانوان زائر در 
حرم مطهر رضوی 
به خواهران خدمه 

محول شده است

بــــــــرش

ارائه بسیاری از خدمات به زنان زائر توسط خانم های خدمه و خادمیار انجام می شود 
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اعزام کاروان 40 نفره زائران 

البرزی به مشهد مقدس  
آســتان: کاروانی از زائــران زیارت اولی 
اســتان  امام خمینی)ره(  امــداد  کمیته 
البرز با دل های سرشــار از عشــق و شور 
راهی مشهدالرضا)ع( شــدند. کاروان ۴0 
نفره از افــراد زیر پوشــش کمیته امداد 
امام خمینی)ره( به همت دفتر نمایندگی 
آســتان قــدس رضــوی در البــرز برای 
نخســتین بار راهی زیارت علی بن موسی 

الرضا)ع( شدند.
پیش از حرکــت کاروان زائراولی ها، یکی 
از مداحان اهل بیت)ع( با مدیحه ســرایی 
دل های زائران عاشــق را برای این سفر پر 

از عشق و برکت آماده تر کرد.

 توزیع بسته های غذایی 
بین نیازمندان شهر گرگان 

آســتان: به مناســبت والدت حضرت 
فاطمه زهرا)س(، خادمیاران شهر گرگان 
در اقدامی خودجوش بســته های غذایی 
و تبرکی بین نیازمندان شــهر تقســیم 
کردند. همزمــان با فرا رســیدن ایام پر 
خیــر و برکــت میالد دخت نبــی مکرم 
از خادمیاران شهر  اســالم)ص(، تعدادی 
تعداد  اقدامی خداپســندانه  گــرگان در 
زیادی از بسته های اقالمی و غذایی مورد 
نیاز مستمندان و مستضعفان شهر گرگان 

را تهیه و توزیع کردند.
در ایــن اقــدام خداپســندانه، اقالم مواد 
غذایی شامل مرغ، گوشــت قرمز، روغن، 
شــیر خشــک، چــای، حبوبــات، برنج، 
ماکارونی، تخم مرغ، پنیر، سویا، رب گوجه، 
قند، پوشاک و غیره تهیه و بین نیازمندان 

شهر تقسیم شد.
گفتنی اســت، این طرح کــه به صورت 
ماهانه توســط خادمیــاران رضوی انجام 
می شود مورد استقبال خیران گرگانی قرار 
گرفته و موجب شده تا خیران نیز در این 

اقدام خداپسندانه مشارکت داشته باشند.

توزیع 800 بسته ارزاق بین 
خانواده های نیازمند تایبادی

آســتان: 800 بســته ارزاق با همکاری 
آســتان قدس رضوی و قرارگاه شــهید 
قاجاریــان تایباد بین خانواده های نیازمند 
ایــن شهرســتان توزیــع شــد. صادق 
دادمحمدی؛ مدیر دفتر کانون خادمیاران 
رضوی شهرستان تایباد در این باره اظهار 
کرد: این بســته  های ارزاق شــامل برنج، 
ماکارونی، روغن و گوشــت قرمز است که 
بین خانواده های کم برخــوردار و محروم 
زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
بهزیستی و حاشیه شــهر این شهرستان 

توزیع شد.
وی ارزش بسته های ارزاق را یک میلیارد 
و 600 میلیون ریال اعــالم کرد و افزود: 
از این تعداد ۴80 بســته بین خانواده های 
هدف که توسط کانون خادمیاران رضوی 
در شهرستان معرفی شــده بودند، توزیع 

شد.
را  ایــن طــرح  اجــرای  از  هــدف  وی 
محرومیت زدایــی در مناطق کم برخوردار 
به ویژه مناطق حاشــیه شهر عنوان کرد 
و افــزود: از ابتدای امســال ســه مرحله 
اقالم غذایی بین خانواده های نیازمند این 
شهرســتان توسط آســتان قدس رضوی 

توزیع شده است.
الزم به توضیح اســت، کانون خادمیاران 
رضوی از ســال ۹6 بــا 1۴2 عضو فعال و 
در راستای محرومیت زدایی در شهرستان 

مرزی تایباد راه اندازی شده است.

 زائراولی های قائمشهری 
به مشهد اعزام می شوند

آستان: مدیر کانــون مرکزی خادمیاران 
رضــوی شهرســتان قائمشــهر گفــت: 
زائراولی هــای قائمشــهری در قالــب دو 
کاروان زیارتــی بهمن مــاه جاری به حرم 
مطهر رضوی و حرم مطهر حضرت فاطمه 

معصومه)س( اعزام خواهند شد.
صادق فاضل زاده در نشســت مشــترک 
کانون هــای خادمیاران رضــوی محلی و 
موضوعــی شهرســتان قائمشــهر که در 
برگزار  این شهرستان  مسجدالرسول)ص( 
شد، با اشاره به روند اجرایی اعزام زائراولی 
بــه این دو شــهر مقــدس، تصریح کرد: 
زائراولی های قائمشهری در قالب دو کاروان 
زیارتی در بهمن ماه جــاری به ترتیب به 
حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد مقدس 
و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( 

در شهر مقدس قم اعزام می شوند. 
وی با اشــاره به خدمت رسانی خادمیاران 
این شهرســتان به ســیل زدگان اســتان 
سیســتان و بلوچســتان اظهــار کــرد: 
کانون هــای محلی این شهرســتان عالوه 
بر کمک نقدی بــه ارزش 13۵ میلیون و 
3۵0 هزار ریال، کمک غیرنقدی به ارزش 
1۴۵ میلیون و 200 هزار ریال را نیز برای 
هموطنان ســیل زده جمع آوری و ارسال 

کردند.

آستان: همزمان با سالروز والدت دخت نبی مکرم اسالم)ص( 
حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادر، همایش »مادران مکتب 
سلیمانی« با حضور مادران زائر و مجاور حرم مطهر رضوی در 

رواق امام خمینی)ره( برگزار شد.
به گزارش آســتان  نیوز، همزمان با روز بیســتم جمادی الثانی 
سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( صبح روز گذشته 26 
بهمن ماه مراسم گردهمایی »مادران مکتب سلیمانی« تحت 
عنوان »جشــن مادرانه« با حضور جمع زیــادی از مادران و 
همسران شهدا، زوجین جوان شرکت کننده در طرح »زندگی به 
سبک رضوی«، مبلغان، خادمان، زائران و مجاوران بارگاه منور 
رضوی با میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 

در رواق بزرگ امام خمینی)ره( برگزار شد.
در ابتدای این مراسم پس از قرائت آیاتی چند از کالم اهلل مجید، 

محمد جعفرنژاد؛ مداح و ذاکر خاندان عصمت و طهارت)ع( در 
مدح حضرت فاطمه)س( به مدیحه سرایی پرداخت و زائران و 
مجاوران با همخوانی و همراهی ابیاتی در وصف بانوی دو عالم 
این روز مبارک را جشن گرفتند.قدردانی از مادران و همسران 
شهدا، تجلیل از مادران نمونه، قرائت بیانیه توسط خواهر شهید 
مدافع حرم محمد اسدی و مدیحه سرایی توسط ابراهیم قانع از 
دیگر برنامه های اجرایی روز میالد حضرت زهرا)س( در بارگاه 
منور امام هشتم)ع( بود.آیین جشن »مادرانه« به همت مرکز 
امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی و با همکاری معاونت 
تبلیغات اسالمی، معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی، 
سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان بسیج جامعه زنان، معاونت 
فرهنگی ســپاه، مدرســه علمیه حضرت مهدی)عج( و اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.

همایش بزرگ »مادران مکتب سلیمانی« در بارگاه رضوی
همزمان با سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( برگزار شد

خبر

رواق مبارکه حضرت فاطمه زهرا)س(
تعداد یک هــزار و 236 نفر از خواهران 
خادمیار رضوی زیر نظــر اداره تبلیغات 
اســالمی و مناســبت های ویژه آستان 
قدس رضوی در هفت کشیک 6 ساعته 
همــه روزه )به جز جمعه هــا( در رواق 
مبارکه حضرت فاطمه زهرا)س( خدمت 
می کنند. این افراد براساس تقسیم بندی 
انجام شــده روزانه در دو شیفت و در 1۵ 

کارگاه که برای آشنایی و بهره مندی بانوان 
زائر برپا شده است مانند کارگاه های آداب 
زیارت، مهدالرضا)ع(، تدبر در قرآن، تدبر 
در سیره اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، 
هنر اسالمی )خوشنویسی، تذهیب و...(، 
نورالهدی، دختران فاطمی )ویژه دختران 
نوجوان 8 تا 18 ســال(، حرم شناســی، 

نهج البالغه و... خدمت می کنند.

حوزه مدیریت زائرین غیرایرانی
در ایــن بخــش 270 نفــر از بانوان 
خادمیــار رضوی در هفت کشــیک و 
در هر کشــیک در دو شیفت صبح ها 
از ســاعت 7/30 تا 13 و بعدازظهرها 
از ســاعت 13/30 تا 20 برای ترجمه، 
برای  ویراستاری کتاب  و  نمونه خوانی 
طراحی  گرافیک،  غیرایرانــی،  زائرین 

بــرای فضای مجــازی، بســته بندی 
محصوالت اهدایی از طریق شــرکت 
پست، راهنمای زائرین غیرایرانی )عرب 
و اردوزبان( و راهنمای گردشــگرهای 
خارجی و همراهی با زائرین غیرایرانی 
در تورگردی و حرم گردی حرم مطهر 

رضوی و... خدمت می کنند.

بخش پیداشدگان و رسیدگی به امور گمشدگان 
در ایــن بخش، یک هــزار و ۵12 نفر 
از خواهران خادمیــار رضوی در هفت 
کشــیک و 21 نوبت هشــت ســاعته 
در ایــام هفتــه و در ۹ دفتر مربوط به 
بخش پیداشــدگان و رسیدگی به امور 
گمشــدگان حرم منور امــام رضا)ع( 
مشغول فعالیت و خدمت رسانی هستند. 

ایــن افــراد در زمینه ثبــت و ضبط 
مشخصات افراد پیدا شده در حرم مطهر 
رضوی که خودشان به این دفاتر مراجعه 
می کنند یا توســط مأموران و خادمان 
بارگاه مطهر امام هشــتم)ع( معرفی و 
تحویل داده می شــوند مطابق ضوابط 

انجام وظیفه و خدمت می کنند. 

بخش نورالهدی حرم مطهر رضوی
در بخــش نورالهــدی و رســانه خبر 
اداره ارتباطات و اطالع رســانی معاونت 
تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی 
7۴ نفــر از خواهــران خادمیار رضوی 
روزانه در دو شــیفت 6 ساعته خدمت 
می کننــد. نورالهدی طرح دانش آموزی 
ویژه دانش آموزان 7 تا 1۹ ســال )پسر 
و دختر( بوده که به طور رایگان برگزار 

می شود و همه مخاطبان از سراسر ایران 
می توانند عضو این طرح شوند.

هــدف از طرح نورالهدی تداوم ارتباط 
کــودکان و دانش آموزان با حرم مطهر 
رضــوی پــس از زیــارت اســت و یا 
حتی آنانی که یک بار هم به مشــهد 
نیامده اند در این طرح مورد توجه قرار 

گرفته اند.

سرزمین آفتاب

خـــبر

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

روزنامـه صبـح ایـران

انقالب اسالمی؛ عرصه جلوه  گری تربیت عقالنی  اندیشه: حجت االسالم سید محمود مرویان حسینی، مدیر عامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در میزگرد علمی- تخصصی با عنوان »منزلت 
تربیت در منظومه اخالق اســالمی« گفت: به واســطه بن مایه های معرفتی در آغاز انقالب، جلوه هایی از تربیت اخالقی همچون فرهنگ اخوت و مواســات رشد کرد و  فضای انقالب در آغازین روزها، عرصه های جریان 

استدالل و پرسشگری و همچنین جلوه هایی از تربیت عقالنی بود. وی گفت: جمع شدن مفاهیم تربیتی، مردمی، جهادی و استکبار ستیزی در شخصیت شهید سلیمانی، باعث محبت او در دل مردم شد. 

نداشتن الگوی عینی تربیتی ما را دچار چالش کرده است
این مسئله مورد توافق است که در تجربه انقالب اسالمی، مبحث تعلیم و تربیت 
همواره یک دغدغه جدی بوده است. تجربه حکومت داری شیعی و علوم تربیتی 
که موتور محرکه اقتصاد، سیاســت و جامعه اســت، به دلیل کم تجربگی ما و 
نداشتن الگوی عینی دچار مشکل شد. چالشی که ما در عمل با آن مواجه شدیم، 
این بود که چه تناســبی میان عرصه علم و عمل وجــود دارد تا ما را در عرصه 
سیاســت گذاری های کالن با مشکل مواجه نکند. زمانی که مسئله حکمرانی و 
تعلیم و تربیت اســالمی مطرح شد، ما با پرسش هایی مواجه شدیم که ما به ازای 
نظری برای آن نداشــتیم. اینجاست که یکی از مهم ترین مباحث یعنی نسبت 
میان سیاســت و تربیت مطرح می شــود. یک گزاره مهم وجــود دارد و آن این 
اســت که در دل هر نظریه کالن تربیتی، یک نظر سیاسی وجود دارد، هرچند 
که ممکن اســت ما آن را ندیــده و نادیده بگیریم. همخوانی یا تعارض این نظر 
با آن نظریه کالن می تواند در ادامه به واســطه پنهان بــودن آن نظر در اقتصاد 
آموزش و پرورش یا قوانین، ما را با تعارض هایی مواجه کند.ما در نسبت تربیت و 
سیاست اگر با چالش هایی مواجهیم، با جریان های انحرافی موجود و ممکن نیز 
مواجهیم. یکی از این جریان ها، قدرت گرایی است که دولت مدرن بر آن مبتنی 
بوده و هدف آن، فقط کسب قدرت سیاسی و اقتصادی است. استبداد و استعمار 
ابزارهای اعمال رسیدن به این قدرت هستند. اینجا تربیت ابزار قدرت می شود و 
مؤلفه های ســاختاری و سازگاری متناسب با آن طراحی می شوند. توده عاری از 
فضیلت در یونان باستان و مدرنیته، نمونه ای از نتایج این رویکرد است که روح 
مصرف گرایی و بی تفاوتی برای هضم در این ســاختار از دل آن ســربر می آورد.

جریان دیگر، جریان انتقادی است که در مقابل ساختار مدرن شکل می گیرد و 
پیشنهاد بدیل ارائه می دهد. ارزش های عدالت و آزادی را مورد تأکید قرار می دهد، 
به جای مدرسه رسمی، ایده مدرسه زدایی و تربیت غیررسمی را تبلیغ می کند. 
جهت گیری و ابهام در تعریف ارزش های این جریان، احتمال افتادن این جریان 
در دل جریان قدرت را تقویت می کند.آخرین جریان فضیلت گرایی نام دارد که 
نگاه اسالمی نیز به آن نزدیک است. چالش فضیلت گرایی این است که به ساختار 
فکر نکرده و بر کارویژه ها تمرکز می کند. مشکل ما اکنون این است که به دنبال 

نوعی فضیلت گرایی هستیم که معادل ساختاری برای آن طراحی نشده است.

باید طرح واره مشخصی برای علوم انسانی ارائه داد
الگو و راهبرد توسعه و پیشرفت بر پایه گفتمان انقالب اسالمی ومؤلفه های اساسی 
آن همچون عدالت، معنویت و دینداری، بســط و تعمیق آرمان ها و ارزش های 
اسالمی- ایرانی و از همه مهم تر تأسیس تمدن نوین اسالمی یکی از چالش های 
اساسی در حوزه سیاست گذاری کالن در نظام جمهوری اسالمی از بدو تأسیس 
تاکنون بوده اســت.وی ادامه داد: در این میان از مهم ترین ابعاد چالش نســبت 
آموزش وپرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی با الگوی توســعه 
و پیشــرفت و همســازی و هماهنگی مورد انتظار بوده است.دانشیار گروه علوم 
اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا آموزش 
و پرورش نهاد است و یا نظام آموزشی؟ گفت: نگاه ما به آموزش و پرورش نهادی 
نیست؛ خواستگاه نهاد، نیازهای درون سازی است که در بستر تحول جامعه رخ 
می دهد؛ نهاد یک پروســه تاریخی درون زا است و انعطاف پذیری باالیی دارد.وی 
ذات انقالب اسالمی را فرهنگ دانست و تصریح کرد: انقالب هایی همچون فرانسه 
و روسیه کمتر فرهنگی بوده و بیشتر در حوزه چالش های اقتصادی و سیاسی بوده 
است، اما انقالب اسالمی کامالً رنگ فرهنگی دارد و یکی از ریشه های آن چالش 
ســنت و مدرنیته است و دعوای این دو دعوای فرهنگی است.نوغانی با اشاره به 
بحث توسعه و پیشرفت، ابراز کرد: ما 6 برنامه توسعه از بدو انقالب داشتیم که این 

برنامه ها بیش از آنکه مبتنی بر سنت باشد، مبتنی بر مدرنیته بوده است؛  
وی بابیان اینکه ما الگوی مدونی برای علوم انســانی نداریــم، افزود: راه اصالح 
نظام آموزش وپرورش سند بنیادین تحول است؛ صاحبنظران تعلیم و تربیت باید 

طرح واره مشخصی برای علوم انسانی ارائه دهند.

 اندیشه/ فاطمی نژاد  کارشناسان حوزه 
تعلیم و تربیــت در میزگرد تخصصی که با 
عنوان »منزلت تربیــت در منظومه انقالب 
اسالمی« در بنیاد پژوهش های آستان قدس 
رضوی برگزار شــد به بررسی نسبت میان 
تعلیــم و تربیت با موضوعاتی همچون دین 
و سکوالریســم، توسعه و پیشرفت، مدرسه 
و مردم و سیاســت و هدایــت پرداختند. 
ســادات  جمیله  دکتر 
علم الهــدی، دانشــیار 
تربیتی  علــوم  گــروه 
پژوهشــکده  رئیس  و 
مطالعات علم و فناوری 
بهشتی  دانشگاه شهید 
میان  نسبت سنجی  در 
سکوالریســم و دین بر 
سابقه و نوع مخالفت با 
دین اشاره و اظهار کرد: 
پیــش از دوران مدرن، 
مخالفت اســتبدادی و 
دیکتاتورمآبانــه با دین 
می شــد، ولــی پس از 
مدرنیته،  شــکل گیری 
سمت  به  مخالفت  نوع 
و ســوی نرم در حوزه 
تعلیم و تربیت ســوق 
پیدا کرد. بــه تعبیری 
مدرنیته بدون امر تعلیم 
و تربیــت معنا ندارد و پیــش از این دوران 
تأکید روی مسئله تعلیم و تربیت را به این 

میزان مشاهده نمی کنید. 
رئیس پژوهشــکده مطالعات علم و فناوری 
دانشگاه شهید بهشتی افزود: تحقق مدرنیته 
در گرو توسعه تربیتی است و از آنجایی که 
مدرنیتــه، ذاتی الحادی دارد، این توســعه 
منجر به توسعه الحاد خواهد شد؛ در چنین 
شــرایطی یکی از علمای دین که رسالت او 
ترویج و تبلیغ دین است در مواجهه با این 
تمدن الحادی، سعی می کند دامنه رسالتش 
را از تعلیم طالب، به مرتبه باالتری ارتقا دهد 
که منجر به ظهور انقالب اســالمی خواهد 

شد. 

 انقالب تربیتی امام)ره( علیه 
سوبژکتیویته و انانیت خودبنیاد بشر بود

دکتر جمیله سادات علم الهدی با بیان اینکه 
در کتــاب »نهضت تربیتی امــام« درصدد 
 اثبات همین گزاره بوده است، گفت: حضرت 
امام خمینی)ره( پیش از انقالب سیاســی، 
دســت به یک نهضت تربیتی زده بودند و 
به عبارتی مبنای انقــالب حضرت امام)ره( 
تربیتی اســت. علم الهدی انقالب اســالمی 
را یک انقالب تربیتــی خواند و به دو رکن 
آن اشــاره و اظهــار کرد: یکــی از دو رکن 
اساسی این انقالب تربیتی، مبارزه امام علیه 
سوبژکتیویته و انانیت خود بنیاد بشر مدرن 
که مبنای سکوالریسم اســت، بود. خدای 
سکوالریســم پس از خلقت جهان از اداره 
امور دســت کشیده و همه چیز را به انسان 
واگذار کرده اســت. تــالش عمده حضرت 
امام مبارزه علیه خودکفایی عقالنیت مدرن 
است که ایشان سعی می کنند در کتاب های 
معروفشــان با یک نهضت فلسفی و تربیتی 

این راهبرد را به ثمر بنشانند. 
وی افزود: هنر و توفیق حضرت امام این بود 
که از سیاست شــروع نکردند و از ظرفیت 
هزارساله ای که دین فراهم کرده و تشیع آن 
را به فعلیت رســانده بود، نهایت استفاده را 
در همین راستا انجام دادند. در تحلیل های 
پیروزی انقالب اسالمی روی دو رکن مردم 
و رهبــری تأکید فراوانی می شــود، ولی به 

نظر من چنین تحلیلی خطاست و به نظرم 
آنچه اثر داشت گروهی واسطه بود. مردم در 
ســال های منتهی به انقالب خیلی امام را 
نمی شناختند ولی این گروه واسطه که علما 
بودند نقش بسیار مهمی در این شناساندن 
داشتند. علمای مهذب که مورد اعتماد مردم 
بودند رابطه میان امام و مردم را برقرار کردند 
و پیام ایشــان را به مخاطبشــان که مردم 

بودند، انتقال می دادند. 

 آزادی، نقطه ای که مخالفان دین 
از آن سوءاستفاده می کنند

علم الهدی تشریح کرد: سکوالریسم مدرن و 
سکوالریسم پست مدرن دو وجهی بودند که 
علوم تربیتی ما با آن مواجه بود. سکوالریسم 
مدرن در قالب ساختارها و نهادهای رسمی 
چون نهاد علم و تعلیم و تربیت و ساختارهای 
ســازمانی به صورت نهادینه وجود داشت و 
دین می خواست با انقالب وارد این ساختارها 
و نهادهــا شــود. تعارض های جــدی میان 
این نهادها و دین وجود داشــت. در ساختار 
سکوالریســم مدرن قانون و نظم حاکم بود 
و این ســاختار همچون کارخانه می خواست 
ورودی های خودش را در ســریع ترین زمان 
ممکن و با کمترین هزینه به نتیجه برساند، 
ولی مشکل این رویکرد محدود کردن آزادی 
تفکــر و تربیت و اراده کــه از مبانی تفکر و 
تربیت اسالمی است، بود. مثالً وقتی مسئله 

عفــاف و حجاب به عنوان امــری اخالقی و 
دینی وارد این ســاختار مدرن شد به سرعت 
تبدیل به یک امر اجباری شد و چون چنین 
اتفاقــی برایش افتاد، ماهیت تربیتی و دینی 
خودش را از دســت می دهد و تبدیل به یک 
قاعده مدرن می شود. مردم متدینی که بیش 
از همه بــه آزادی اراده توجه دارند این دو را 
با همدیگر نمی توانند جمع کنند که حجاب 
را به خاطر قانون یا به خاطر خدا باید حفظ 
کنند. این استاد دانشگاه اظهار کرد: در حوزه 
سکوالریسم پست مدرن ارزش نهایی انسان 
خواســت و میل و رهایی است. اینجا دیگر 
قاعــده و قانون کنار مــی رود و همه چیز به 
خواست انســانی برمی گردد. در ساختارهای 
مدرن، با آزادی دین و آزادی عقالنیت دینی 
و مبانی تدین مشکل داشتند ولی در پست 
مدرن مخالفــت بین هوای نفس و عقالنیت 
اســت. در مدرنیته مخالفــت بین عقالنیت 
مدرن با عقالنیت دینی بود ولی در پســت 
مدرن، مخالفت میان نفسانیت پست مدرن و 
عقالنیت دینی است. دشواری این مواجهه در 
تأکید هر دوی این ها روی مسئله آزادی است 
که می تواند ضریب خطا و اشتباه را باال ببرد. 
وی در پایان گفت: در آموزش های مدرن به 
واسطه همان چارچوب های قانونی، کار تعلیم 
و تربیت رویکرد مشــخصی داشت، ولی در 
دوران پست مدرن همزمانی و هم مکانی از بین 
می رود و به همین واسطه کنترل و گفت وگو 
بسیار دچار سختی می شود. در جایی که نظم 
مدرن بر مکان استوار بود ما در دوران پست 
مدرن با بی نظمی مواجه می شــویم. مشکل 
از اینجا شــروع می شود که این ها همه ذیل 
مفهوم آزادی اراده روی می دهد که اسالم نیز 
روی آن تأکید دارد و اینجا دیگر حاکمیت نیز 
به معنای بروکراســی رایج توان کنترل همه 
چیز را ندارد. سختی این موضوع برای تعلیم و 
تربیت در جمهوری اسالمی دوچندان است، 
چرا که هم دین در مقام حاکمیت نشســته 
اســت، هم ساختارهای تربیتی مدرن در آن 
وجود دارد و هم با رویکرد پست مدرن مواجه 
هست. اینجاست که باید گفت تربیت دینی از 
همه دوره ها پیچیده تر و سخت تر شده است.

دکتر جمیله سادات علم الهدی در میزگرد »منزلت تربیت در منظومه انقالب اسالمی«:

انقالب تربیتی امامe با استفاده از ظرفیت هزار ساله دین رقم خورد  علت موفقیت مربیان 
تربیتی دهه 60  چه بود؟

پیوندتربیت با جامعه و مسجد
اگر با همدیگر توافق کنیم که مســئله ما این 
اســت که جریان روشــنی در فضای تعلیم و 
تربیت در جامعه وجود ندارد، و افقی نیز دیده 
نمی شــود و بعد به این سؤال پاسخ دهیم که 
نقطه شروع ما کجاست و نقطه رفت و برگشت 
ما میان عرصه سیاست و عمل کجاست، شاید 
بتوانیم به راه حلی برای موضوع تعلیم و تربیت 
دینی برسیم. باور بنده این است دسته واسطی 
که پیام امام)ره( را به مردم رســاندند و فضای 
گرمــی را در این میان برای سیاســت گذاری 
فراهــم کردند، دقیقاً مصــداق همان الیه ای 
هستند که ما امروز آن را کم داریم. ما اکنون 
تجربه 40 ســاله انقالب را پیــش رو داریم و 
می خواهیم مبتنی بر این تجربه و با نگاه به آن، 
برای پیشبرد به یک نقشه راه برسیم. از آنجایی 
که ما یک نگاه کمال گرایانه ای به این موضوع 
داریم، امــروزه آن وجه منفی انتقادی در این 
بازخوانی پررنگ تر است؛ یعنی وقتی به پشت 
سر نگاه می کنیم، دائماً نقاط منفی را می بینیم. 
اتفاقی که در میدان عمل برای قشــر جوان و 
نوجــوان دارد می افتد، ایجاد حس ناامیدی به 
واسطه این گزاره است که انگار دستاوردهای 
جانانه ای در این چندسال نداشته ایم. به نظرم 
در بازخوانی این تجربه، دستاوردهای اختصاصی 
خودمان را نیز فراموش نکنیم و بگردیم آن ها 
را پیدا کنیم. در عرصه مدرســه، جریان پیش 
از انقالب را که نگاه می کنیم، دســتاوردهای 
بسیار خوبی پس از انقالب داشته ایم و به نظرم 
علت موفقیت ما در دهــه اول انقالب، خروج 
از ســاختار مدرنیته حاکم بر فضای آموزش و 
پرورش بود. مرور تجربه مربیان تربیتی در دهه 
60 مؤید همین گزاره اســت. هنر این مربیان 
این بود که مبحث تربیت را از چارچوب مدرسه 
خارج کردند و آن را با جامعه و مســجد پیوند 
دادند.  یکی از اشکاالت عمده در جامعه ما این 
است که انقالبیون مسیر طی شده و آرمان ها 
را یک امر شناخته شده و بدیهی می پنداشتند 
و به همین واسطه گفت و گو در سطوح بعدی 
جامعه متوقف شد. ما اکنون نیاز داریم تا نسل 

جدید با این موضوعات آشنا شوند.

حضرت امام 
خمینی)ره( پیش 
از انقالب سیاسی، 
دست به یک 
نهضت تربیتی زده 
بودند و به عبارتی 
مبنای انقالب 
حضرت امام)ره( 
تربیتی است

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 27 بهمن  1398 21 جمادی الثانی 1441 16 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9186

گفتار
 دکتر حسین باغگلی، استادیار دانشگاه فردوسی

گفتار
  دکتر مجتبی همتی فر،  دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

گفتار
  دکتر محسن نوغانی،  دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 

برگ س��بز و س��ند قطعی خودروی پ��ژو آردی مدل 
1383 رنگ یش��می به ش��ماره انتظام��ی 394ق57 
ایران 74 ش��ماره موت��ور 11783022268 و ش��ماره 
شاس��ی 83122461 ب��ه مالکیت س��رور حیدر آبادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودروی پژو 405 مدل 1382 رنگ مشکی 
به شماره انتظامی 937ق35 ایران 12 شماره موتور 
ب��ه   82051031 شاس��ی  ش��ماره  و   12482017701
مالکی��ت حیدر علی نادری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
ماکس��یما م��دل 1385 رنگ نوک مدادی روش��ن به 
ش��ماره انتظامی 761م75 ایران 74 ش��ماره موتور 
ب��ه   411109 شاس��ی  ش��ماره  و   VQ30610737B
مالکیت س��جاد غیرتمند مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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شناس��نامه مالکی��ت ) برگ س��بز ( س��واری س��اینا 
مدل 1395 به ش��ماره انتظامی  169ص62ایران 84 
به  ش��ماره موتور M15/8372840 و ش��ماره شاس��ی  
NAS831100G5713616 بن��ام لی��ا رک��ن الدین��ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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برگ س��بز سمند مدل 1392 به رنگ سفید -روغنی 
به ش��ماره موتور 147H0053523 به ش��ماره شاسی 
NAACJIJC5DF147941 به شماره پاک 458ص28 
ای��ران96 به نام علی ع��رب عامری مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

,ع
98
14
64
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خودروس��واری پ��ژو405 ج��ی ال ایکس 
 14 ل   997 ش��هربانی46-  ش��ماره  1396ب��ه  م��دل 
وش��ماره موت��ور 124K0991771  وش��ماره شاس��ی

 naam01ce2hk571710 متعلق به سید محسن قریشی 
منجیلی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
98
14
64
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
پرای��د م��دل 1378 رن��گ س��بز یش��می به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   42 ای��ران  881ق55  انتظام��ی 
00132604 و شماره شاس��ی S1412278612130 به 
مالکی��ت محمدرضا عادلی بهاری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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ش�هرداری نقاب در نظر دارد انجام امور نگهداری فضای سبز  )آبیاری ، هرس ، درختکاری ، وجین ، گل 
کاری ، و خدمات شهری رفت و روب ، برداشت زباله های شهری ، تخلیه جداول( را به پیمانکاران ذیصالح 
که دارای تائیدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی و گرید در رش�ته مربوطه بوده به صورت حجمی 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه به واحد خدمات شهری مراجعه نمایند. 
مهلت تس�لیم پیش�نهادات تا پایان وقت اداری مورخ  98/12/14 می باشد. زمان بازگشایی پاکات مورخ  
98/12/19 ساعت 10 صبح در محل دفتر ش�هردار می باشد. کل مبلغ مناقصه 9.600.000.000 ریال می 
باشد و مبلغ ضمانتنامه بانکی 5% )پنج درصد( از کل مبلغ فوق می باشد. ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان 
فوق الذکر برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد. شهرداری در رد یا  قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

است. سایر شرایط مناقصه در اسناد موجود می باشد. کلیه هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان پس از تکمیل اس�ناد خود را به دبیرخانه ش�هرداری نقاب تحویل داده و شماره خود را دریافت 

دارند. 98/1294-چاپ نوبت اول : 98/11/27-چاپ نوبت دوم : 98/12/04

س
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آگهی مناقصه عمومی ) تجدید مناقصه( نوبت اول

شهرداری نقاب www.neghabcity.ir تلفن:45222111- فاکس:45222365
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شهرداری نقاب در نظر دارد نسبت به عملیات جدول گذاری، کانیو-تک جدول و کانال معابر سطح شهر اقدام نماید.
اعتب��ار پروژه مبلغ 10/000/000/000 ریال )ده میلیارد ریال( می باش��د که از این مبلغ ح��دود 4/000/000/000 ریال )چهار میلیارد( از اعتبارات 
تملک دارایی س��رمایه ای )به میزانی که اعتبار تخصیص یابد( و مابقی از اعتبارات داخلی ش��هرداری می باش��د. لذا از کلیه اش��خاص حقیقی یا 
حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل ضمن اخذ اسناد و مدارک مربوطه؛ )اعم از برآوردهای فنی و سایر موارد که در سایت 

شهرداری نیز قابل دسترسی می باشد( حداکثر تا تاریخ 98/12/14 پیشنهادات خود را در پاکت سر بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 
شرایط عمومی مناقصه:

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2- متقاضیان باید مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( را به شماره حساب 3100000474009 بانک 

ملی شعبه نقاب واریز نمایند و اصل فیش واریزی را به همراه سایر اسناد مربوط، در پاکت مربوطه تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
3- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا، مبهم، فاقد سپرده و ارسال مدارک پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

4- در صورتی که برندگان اول، دوم و س��وم مناقصه به ترتیب با اعام کتبی ش��هرداری حاضر به انعقاد قرارداد و انجام تعهدات نش��ود س��پرده 
آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5- هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.
6- سایر شرایط مطابق با آئین نامه مالی و معاماتی شهرداری ها بوده و در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

 چاپ نوبت اول: 98/11/27 چاپ نوبت دوم: 98/12/04

مبلغ برآورد تقریبی عنوان پروژه
)ریال(

مبلغ ضمانت 
نوع قراردادرشته پیمانکارنامه)ریال(

جدول گذاری 
ابنیه گرید 10/000/000/000500/000/0004کانیو و کانال

فهرست بهاء ابنیه سال 
98

آگهی مناقصه عمومی)تجدید مناقصه(نوبت اول

شهرداری نقاب www.neghabcity.ir تلفن:45222111- فاکس:45222365
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
فاض��اب  تصفی��ه  پکی��ج  نظ��ردارد 

بیمارس��تان 320 تختتخوابی شهید هاش��می نژاد را از 
طری��ق مناقصه عموم��ی از بخش غیر دولت��ی خریداری 
، نص��ب و راه ان��دازی نمای��د. کلی��ه مراح��ل برگزاری 
مناقصه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000287، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 500.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی م��ی باش��د ک��ه در مهلت مق��رر به 
امورمالی س��تاد مرکزی دانش��گاه به نش��انی : مش��هد 
-بلوار شهید فکوری -روبه روی فکوری 94 طبقه دوم  

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/27

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/4

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/14
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/21

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی در نظر دارد امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی در ادارات تابعه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خ��ود را به صورت حجم��ی از طریق برگزاری مناقص�ه عمومی به ش��رکت ه��ای دارای گواهینامه صاحیت 
از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان رضوی براس��اس ش��رح خدمات مناقصه به مدت یکس��ال از تاریخ 

1399/1/1 لغایت 1399/12/29 واگذار نماید.
 ل��ذا از ش��رکت های محترم واج�د ش��رایط دع��وت می گردد که با مراجعه به س��ایت ت��دارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی: www.setadiran.ir  به منظور دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند . 
1- مناقصه گذار : اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی 

2- موضوع مناقصه : واگذاری امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی 
3- مدت دریافت اسناد مناقصه: 1398/11/27 لغایت 1398/11/30 ) چهار روز ( 

4- مبل��غ ضمان���ت نام��ه ش��رک�ت ه��ای فراین��د ارج���اع کار ی��ا فیش واری��زی وج��ه نق�دی به حس��اب س��پرده به 
ش��ماره ش��بای IR 870100004060011107655892 ب��ه ن��ام اداره کل ثبت احوال خراس��ان رضوی ن��زد بانک مرکزی 

مبلغ 264.507.000 ریال  
5- آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه گر : پایان وقت اداری مورخ 1398/12/10

6- ش��رایط ش��رکت های مناقصه گر: ارائه گواه��ی صاحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقص��ه از اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراس��ان رضوی و ارائه گواهی صاحیت ایمنی کار در زمان بازگش��ائی پاکات و در صورت نداش��تن 

قرارداد فعالیت جاری ارائه معرفی نامه از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت 2 ماه الزامی است. 
7- محل دریافت اسناد : سایت www.setadiran.ir    با شماره فراخوان 2098004275000002

8- پیشنهادهای واصله درساعت 10صبح مورخ 1398/12/11درکمیسیون مربوطه بازگشایی وخوانده می شود. 
9- نش��انی و آدرس مناقص��ه گذار : بلوار وکیل آب��اد – بلوار اقبال الهوری – نبش اقبال ی��ک اداره کل ثبت احوال 

خراسان رضوی – شماره تماس 051-35012498       
    اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی
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آگهی مناقصه عمومی واگذاری حجمی امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی 
اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی  
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اینجانب سیدمهدی احمدی مالک خودروی 206 به 
ش��ماره ش��هربانی 285 ب 33 ایران 36 و شماره 
بدنه 22700417 و ش��ماره موت��ور 13586002212 
ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش و برگ س��بز و 
شناس��نامه مالکی��ت، تقاض��ای رونوش��ت المثنی 
اس��ناد مذکور را نموده اس��ت لذا چنانچه هر کس 
ادعای��ی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 
10 روز ب��ه دفتر حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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شناسه آگهی 772492  م الف:9142

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت 
رضا)ع( تاریخ انتشار 98/11/27

مجم��ع عمومی فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی 
مص��رف کارکنان س��ازمان عم��ران و توس��عه حریم 
حرم س��اعت 10 صبح پنج ش��نبه مورخ 98/12/8 در 
آمفی تئاتر آس��تان قدس واق��ع در باب الجواد)ع( 
با دستورجلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضا 
محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ 
س��هام/دفترچه عضویت/کارت عضویت جهت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات دس��تور جلسه در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب اساسنامه جدید
2- تغییر آدرس شرکت تعاونی به مکان جدید

3- تغییر سال مالی
- در صورت��ی ک��ه حضور عض��وی در جلس��ه مذکور 
میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رأی خ��ود را به موجب 
وکالتنام��ه به عض��و دیگر ی��ا نماینده ت��ام االختیار 
واگ��ذار نمای��د. در ای��ن ص��ورت هر عضو ع��اوه بر 
رأی خ��ود ت��ا 3 رأی ب��ا وکال��ت و غیرعض��و فقط یک 
رأی با وکالت می تواند داش��ته باشد. عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایس��ت به هم��راه نماینده خود 
در تاریخ های 6 و 1398/12/7 به نش��انی: مش��هد- 
خیابان ش��یرازی- ش��یرازی 10 از س��اعت 8 صبح با 
همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت صدور 

ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

سازمان عمران و توسعه حریم حضرت رضا)ع( 

ع 9
81
46
47
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روزنامـه صبـح ایـران

شماره هفتم دوفصلنامه »پژوهش های عقلی نوین« منتشر شد معارف: هفتمین شماره دوفصلنامه علمیـ  پژوهشی »پژوهش های عقلی نوین« مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۸ به همت پژوهشکده 
اسالم تمدنی منتشر شد. مقاالت چاپ شده در این شماره بدین قرار است: »تأثیر وحی برمعناشناسی اخالق در اندیشه ابن عربی«، »کارکرد معرفتی زبان نزد فارابی«، »بررسی دیدگاه مالصدرا درباره استمرار اشیاِء 

در زمان در پرتو اکنون گرایی اولویّتی«، »واکاوی مبانی قرآن شناختی نواندیشان معاصر در مکتب نواعتزالی«، »جمع نقیضین در اندیشه ابوسعید خّراز و ابن عربی« و ...

h صراط بهشت در گفتار صدیقه طاهره
قرآن و حدیث اهل بیت)ع( بهترین منبع الهام بخش حقوق مادران است. پیامبر خدا 
)ص( و دختر پیامبر حضرت فاطمه زهرا )س( مادر امامان )ع( نیز بهترین آموزگاران 
روش مناسب برخورد فرزندان با مادران اند. گفتار و رفتار صدیقه طاهره )س( درباره 
شــیوه تعامل و ارتباط با مادر برای جهانیان آموزنده و راهگشاست. ایشان درباره 
وظایف فرزند در ارتباط با مادر فرموده اند: »إلَزم رِجلَها ؛ َفإَنّ الَجَنّه تَحَت أقداِمها«؛ 
پیوسته مالزم و همراه پای مادر باش و او را رها مکن و او را یاری نما؛ زیرا بهشت زیر 
قدم های مادر است. واژه »الزم« در این گفتار فاطمی، فعل امر است و لزوم و وجوب 
همپایی فرزند و همقدمی و همگامی و همکاری با مادر را بیان می کند. فرزند باید 
در خدمت به مادر همپا و همراه وی شود و از او جدا نشود و از کمک خسته نشود 
و این پیوستگی و چسبندگی همواره ادامه یابد و تا مادر زنده است، پایدار بماند.
دختــر پیامبر خدا دلیل این مالزمت و همراهی را نیز در همین حدیث آموزش 
داده اند. »َفإَنّ الَجَنّه تَحَت أقداِمها«؛ بهشت زیر پا و قدم های مادر است. بی تردید 
»جّنت« بهترین جایگاه الهی و هدف و مقصود اولیاء اهلل است. در قرآن و حدیث 
همواره بهشت و بهشتیان ستایش شده اند و نهایت همه خوبی ها ورود به بهشت 
خواهد بود. حضرت فاطمه زهرا )س( آموزگار راه بهشــت و سرور و بزرگ بانوان 
و زنان بهشتی است. این بیان لطیف، ضرورت رعایت همه زیبایی ها و نیکی های 

گفتاری و رفتاری را در مواجهه فرزند با مادر به جهانیان آموزش می دهد.
همین حقیقت را پیامبر خدا )ص( نیز به سلّمی یادآوری نموده اند. سلّمی گفته 
است: »اتیُت النبی )ص( استشیره فی الجهاد«؛ خدمت پیامبر خدا رسیدم با ایشان 
درباره جهاد مشــورت کنم. پیامبر فرمود: »اَلَک والده؟«؛ آیا برای تو مادر است و 
مادرت زنده است؟ گفتم: آری! پیامبر فرمود: »فاکرمها فإّن الجّنه تحت رجلیها«؛ 
برو پس مادرت را گرامی بدار و او را تکریم نما، زیرا بهشت زیر دو پای مادر است. 
همه دختران و پسران و زنان و مردان جهان مخاطبان این فرمان نبوی و فاطمی 

بوده اند و خواهند بود. 

 برخورد حضرت زهرا)س( با اطرافیانشان
می تواند برای زندگی ما الگو باشد

شبستان: یکی از نکات مهمی که باید در زندگی حضرت زهرا)س( به آن توجه 
کنیم، ظرفیت وجودی آن حضرت است که این ظرفیت آثاری را در سبک زندگی 
مترتب می شــود. اگر بخواهیم به مسئله ظرفیت وجودی و سعه صدر حضرت 
فاطمه)س( بپردازیم این مسئله به تعبیر عرفا »سیر فی الخلق بالحق« می شود. 
یکی از نخستین عالمت هایی که می توانیم از طریق آن پی به ظرفیت وجودی 
حضرت زهرا)س( ببریم، آن اســت که پــس از رحلت نبی مکرم)ص(، حضرت 
فاطمه)س( با جبرئیل مالقات هایی داشت و حاصل این مالقات ها در قالب کتابی 
به نام »مصحف فاطمه« جمع آوری شد که حضرت امیر)ع( آن را مکتوب کردند؛ 
]بنابراین[ حضرت فاطمه)س( از حیث ظرفیت وجودی به مقامی رسیده بود که 
َِّذیَن  می توانست با جبرئیل ارتباط برقرار کند؛ خداوند در قرآن می فرماید: »إِنَّ ال
ُل َعلَْیِهُم الَْماَلئَِکُه أَلَّ تََخاُفوا َوَل تَْحَزنُوا َوأَبِْشُروا بِالَْجنَِّه  َُّنا اهلَلُ ثُمَّ اْسَتَقاُموا تََتَنزَّ َقالُوا َرب
َِّتي ُکْنُتْم تُوَعُدوَن«؛ در اینجا نزول مالئکه برای آنانی اتفاق افتاده که اهل ایمان  ال

و استقامت ورزی هستند.
حضرت)س(، نَه تنها از حیث مقام اثبات شاخص شد، بلکه از حیث مقام ثبوت 
نیز به دلیل این ظرفیت وجودی شاخص بود و از حیث مقام ثبوت نیز ظرفیت 
وجودی اش به گونه ای بود که در روایات آمده اســت: »یَا َفاِطَمه إَِنّ اهلََلَ تََباَرَك 
َو تََعالَی لََیْغَضُب لَِغَضِبِک َو یَْرَضی لِِرَضاِك«؛ این یعنی ظرفیت حضرت زهرا)س( 
آن قدر بالست که به مقام »قرب فرائض« رسیده است. روایتی منسوب به امام 
حسن عسکری)ع( هست که حضرت)ع( می فرمایند: »نَْحُن ُحَجه اهللِ َعلی َخلِْقِه 
ه  اهللِ َعلَینا«. در واقع این ظرفیت وجودی خودش عاملی است برای  َو فاِطَمه ُحَجّ
اینکه چه طور زندگی کنیم؛ برخورد حضرت صدیقه طاهره)س( با همســر، با 
فرزندان، نوع حضور و رویکرد در اجتماع از جمله مواردی است که می تواند برای 
زندگی ما الگو باشد. اگر استمرار در این رویه داشته باشیم، به هر ترتیب ما نیز 

ظرفیت خود را افزایش داده ایم.

 معارف  به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار 
عالیقدر ســپاه اسالم، شهید ســپهبد حاج قاسم 
سلیمانی، پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، در گفت وگویی با 
حجت السالم علیرضا پناهیان به تحلیل و بررسی 
جنبه های مختلف »مکتب حاج قاســم« پرداخته 
است که بخشی از آن را در ادامه می خوانید. رهبر 
معظم انقالب در خطبه های نماز جمعه 27 دی ماه 
فرمودند: »به شهید حاج قاسم سلیمانی به چشم 
یک فرد نگاه نکنیم؛ به چشم یک مکتب، یک راه و 

یک مدرسه درس آموز نگاه کنیم«.

 سردار سلیمانی
الگویی در مقام والیتمداری

همان گونه که در قرآن کریم هم اشــاره شــده و 
در تاریخ اســالم هم دیده می شود، فقط پیامبر یا 
امام اســوه نیستند؛ اساساً قرار نیست که فقط امام 
و پیامبر و یا رهبر جامعه برای مردم الگو باشــند، 
بلکه در رده های پایین تر از امام هم کسانی به عنوان 
انصار بودند که در میان مــردم الگو بودند؛ افرادی 
همچون مالک اشتر که امیرالمؤمنین )ع( در فقدان 
او فریاد می زدند »أین مالک؟« سردار سلیمانی هم 
در مقام یاری کننده و نصرت دهنده  دین و در مقام 
ولیتمداری الگو شد و منش و سلوك و طرز تفکر 
ایشــان نیز به یک مکتب جاودانه تبدیل شد. قله  
مرتفــع امامت و رهبری اگر دامنه  رفیع نداشــته 
باشد که در این دامنه طبیعتاً سلسله مراتبی شکل 

می گیرد، دیگر قله نیست.
مالحظه کنید در جامعه بعضی از پیام ها و حرف ها 
را رهبــری نمی تواند بگوید و این پیام را کســی 
می تواند در جامعه برای مردم بگوید که ذیل رهبری 
به عنوان یار و ناصر تعریف شود و رهبر به حقانیت او 
شهادت بدهد. پیامبر شاهد بر این امت هست، ولی 
پیامبر هم امِت شاهد برای مردم می خواهد؛ بعضی 
از حرف ها را باید حضرت زهرا )س( به جای حضرت 
علی )ع( که دستانش بسته است، بزند. مثالً در بحث 
ولیتمداری، سردار سلیمانی باید قسم جالله بخورد 
و بگوید روز قیامت از میزان ولیتمداری و تعهد ما 
به نظام سؤال می کنند. مالحظه کنید در اینجا چون 
رهبر انقالب خودشان در آن موقعیت اند، نمی توانند 

با تأکید و تصریح خیلی از حرف ها را بزنند.

 عقالنیت رکن اساسی 
مکتب حاج قاسم است

در مورد مکتب شــهید سلیمانی، 
نخستین ویژگی که باید در ذهن ما متصور 

بشــود، جامعیت بلکه جمع اضداد بودن ایشــان 
هســت؛ جامعیتی که از عقالنیت بر می آید؛ پس 
عقالنیت پایه شخصیت اوســت و اگر این مکتب 
زیبایی هایی دارد، به دلیل زیبایی عقالنیت و حکمت 
اســت.دارا بودن صفای باطن و مهربانی و لطافت 
روحی در کنار صالبت و حماسه ســازی که ایشان 
در میدان جنگ نسبت به دشمنان داشت، ترکیب 
زیبایی می آفریند. اگر سردار مهربان بود، بر اساس 
یک خصلت شخصیتی فردی نبود، بلکه عقالنیت 
دینی ایجاب می کرد که مهربان باشــد و خدمت 
بکند. اگر ایشــان نمی ترســید، به خاطر عقالنیت 
دینی اســت که کار را به دســت خدا می داند. اگر 
شهید سلیمانی مذاکره کننده  قوی در دیپلماسی 
بود، به خاطر عقالنیتی است که از دین پیدا کرده 
بود. اگر سردار ســلیمانی مقاومت می کرد، چون 
می دانســت هزینه  مقاومت کمتر از سازش است. 
این یک گزاره عقالنی است، اگر مقابل آمریکایی ها 
قدرتمندانه نیروها را بسیج می کرد و موفق می شد، 
به خاطر عقالنیتی بود که به ایشان می گوید دشمن 

ضعیف است و کدخدا نیست. 
اگر ســردار ســلیمانی ولیتمدار اســت، به خاطر 
ضعف شــخصیتی و یا هم جهت بودن و همســو 

شدن نیســت، بلکه ایشان یک 
صالبتی داشت که می توانست 
برای خودش صاحبنظر باشــد و در 
ســخنانش اعالم استقالل بکند. اینکه 
ایشان ذره ای از ولیتمداری کوتاه نمی آمد، به این 
معنا بود که با این کار به ولیتمداری عزت می داد و 
میزان و شاخص ولیتمداری را برای جامعه تعیین 
می کرد تا هر کســی میزان ولیتمداری  خودش را 
با مکتب ایشان مقایسه کند و متوجه نقص هایش 
بشــود. همه  این ویژگی ها در کنار همدیگر جمع 
می شوند و پدیده ای به نام سردار سلیمانی را درست 
می کنند. به این دلیل ما حاج قاسم را یک مکتب 
می دانیم؛ اگر غیر از این بود، ایشان را یک اعجوبه  و 
استثنا می نامیدیم؛ اولً ایشان پدیده  خیلی عجیب 
و غریبی نیســت و شاگرد مکتب امام خمینی)ره( 
است و ثانیاً خودش صاحب مکتب است و باید این 
مکتب را مطالعه کرد و مثل شهید شد. اگر بخواهیم 
خالصه بگوییم، ولیتمداری، اخالص، مقاومت در 
مقابل دشمنان و فروتنی و مهربانی نسبت به ضعفا 
نیز ارکان »مکتب حاج قاسم« را تشکیل می دهند.

 سردار سلیمانی 
مصداق واقعی یاری کننده دین بود

یکی از مصادیق آیه  »َوأَِعّدوا لَُهم َما اســَتَطعُتم ِمن 
ُقَوّه« در تاریخ اســالم شهید سلیمانی است. ایشان 
قوای امت اســالمی را برای جبهه  مقاومت گردهم 

آورد و ثابت کرد که می شود این کار 
را انجام داد. سردار سلیمانی نرم افزار 
این انقالب را به منطقه برد و چیزی 
که ما صادر کردیم نرم افزار بســیج 
و نرم افزار مقاومــت بود؛ به تعبیر 
دقیق تر، نرم افزار ولیتمداری بود.به 
ایشان می گفتند شما محبوب ترین 
شــخصیت جمهــوری اســالمی 
هستید، ولی ذره ای دلش نلرزید و 
به سمت این محبوبیت نرفت. یا به 
ایشان می گفتند نقش شما خیلی 
حساس اســت و در منطقه دارید 
کار بزرگی را انجــام می دهید، اما 
خیلی راحت می گفت کارها دست 
خداســت و خــودش را هیچ کاره 
می دانســت. ویژگی دیگرشان این 
بود که از سرزنش سرزنش کنندگان 
هیچ کســی  و  نمی ترســید 
نمی توانست روی ایشان تأثیر منفی 
بگــذارد. در اوج ناامیــدی دیگران 

کار خودش را محکم انجام می داد و به پیروزی های 
بزرگی هم رســید. سرزنش ســرزنش  کنندگان در 
خیلی از سیاســتمداران تأثیــر منفی می گذارد که 
موجب عقب نشــینی آن ها از مواضع انقالبی شــان 
می شود. اما سردار سلیمانی واقعاً مصداق یاری کننده 
دین بود. طبیعتاً این شــخص در دل مردم محبوب 
می شود و این محبوبیت صفای باطن مردم را نشان 
می دهد و خیلی معنای بالیی دارد.یک پرسشی که 
در اینجا مطرح می شــود، این است که چرا صحبت 
کردن در مورد ســردار سلیمانی اهمیتش بیشتر از 
صحبت در مورد شــهدای دفاع مقدس است؟ چون 
مکتب ایشــان ضمن حفظ تمام فضائل دوران دفاع 
مقدس یک عنصر بسیار مهم یعنی پایداری  در این 
مسیر را دارد. معلوم می شود که فضائل تولید شده 
و تولد یافته در دفــاع مقدس یک حادثه و تصادف 
نبوده و قابل تکرار اســت، پس اکنون می توانیم آن 
را تبدیل به یک مکتب کنیم؛ الن باید کتاب مکتب 
سلیمانی را بنویسیم تا همه  آن فضائل تئوریزه بشود؛ 
در این خصوص هم حوزه  علمیه و دانشــگاه ما باید 
مکتب سلیمانی را تئوریزه کنند و مدیریت کشور ما 
با مکتب سلیمانی قابل تحول است و آموزش مکتب 

ســلیمانی باید در مدرسه ها شروع 
بشــود. مکتب سلیمانی همچنین 
باید در دیپلماســی وارد بشــود و 
وزارت امور خارجه باید درس هایی 
از مکتب ســلیمانی را وارد متون 

درسی دانشجویان خود کند.

 شهدا معلمان والیت فقیه
در کشور بودند

ما در تجربــه  تاریخی خودمان در 
انقالب در هر مســیری که خون 
دادیم، در آن مســیر نــه تنها به 
عقب بازنگشتیم و توقفی نداشتیم، 
بلکه پیشــرفت های اعجاب آفرین 
و غیرقابــل تصــوری دیده ایــم؛ 
]بنابراین[ راه بــرای آینده و تولد 
سردار سلیمانی ها هیچ وقت بسته 
نیســت، بلکه یک ویژگی که  در 
آخرالزمان هست، خدا هر نعمتی 
را بگیــرد، نعمت بهتری را عنایت 
خواهد کرد و آن مقدمه  تربیت ســربازان حضرت 
ولی عصر )ارواحنافداه( است.سردار سلیمانی یکی از 
معدود نوادری بود کــه قدر رهبر معظم انقالب را 
می دانســت و قیمت کالم و رهنمودهای ایشان را 
فهمیــده بود و به حضرت آقا اتکا می کرد؛ این اتکا 
هم احساسی و عوامانه نبود، بلکه سردار سلیمانی 
آدم بسیار باهوش و فهمیده ای بود. وقتی عقالنیت 
سردار درباره  موضوع ولیت فقیه را برجسته کنیم، 
عظمت ماجرا را خواهیم فهمید. شهدا ولیت فقیه 
را در کشــور تثبیت کردنــد و درس و بحث های 
طلبگی ما ولیت فقیه را تثبیت نکرد؛ شــهدا در 
وصیت نامه هایشان چهار مرتبه از سیدالشهدا و چهار 
مرتبه از ولی فقیه یاد کرده انــد، این آمار برگرفته 
از وصیت نامه های 200هزار شــهید اســت. شهدا 
انسان های فهیم، خوش فکر، خالص و عاقل بودند. 
شهدا معلمان ولیت فقیه در کشور بودند؛ محبوبیت 
امام)ره( موقع رحلتشان، نسبت به اول انقالب هزار 
برابر افزایش پیدا کرده بود و شهدا این کار را کردند 
و امام را در کشور تثبیت کردند. من مطمئنم یکی 
از برکات سردار سلیمانی این خواهد بود که رهبر 

معظم انقالب را برای ما تثبیت می کند.

گزیده ای از گفت وگوی Khamenei.ir با حجت االسالم پناهیان درباره »مکتب حاج قاسم«

حوزه  و دانشگاه »مکتب حاج قاسم« را تئوریزه کنند

نخستین ویژگی 
مکتب حاج قاسم، 

جامعیت ایشان 
است؛ جامعیتی که 

 از عقالنیت 
بر می آید و اگر این 
مکتب زیبایی هایی 

دارد، به دلیل 
زیبایی عقالنیت و 

حکمت است

بــــــرش

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r۹۱۸6 یکشنبه 27 بهمن  ۱۳۹۸ 2۱ جمادی الثانی ۱44۱ ۱6 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 

 حجت االسالم دکتر محمدرضا جواهری

 حجت االسالم دکتر قاسم ترخان

یادداشت

یادداشت شفاهی

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد ابراهیم حیدری   دارای شناس��نامه  5749607860 به شرح دادخواست به کالسه  404  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری مرشدلو   به شناسنامه 
866   در تاریخ  1384/10/10   در اقامتگاه دائمی خود بد رود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به                    
1 . محمد ابراهیم حیدری    فرزند محمد علی کد ملی 5749607860   ت.ت  1328/3/10  نسبت فرزند مرحوم                         
2 . محمد حسن حیدری فرزند محمد علی کد ملی 5749638741   ت.ت 1334/1/5  نسبت فرزند مرحوم                       
3. ربابه حیدری فرزند محمد علی ش.ش 4873   ت.ت  1338/1/6   نسبت فرزند مرحوم                              
4.محمد صادق حیدری فرزند محمد علی ش.ش 23   ت.ت 1340/1/10  نسبت فرزند مرحوم                         
5. مجتبی حیدری فرزند محمد علی کد ملی 5749197311 ت.ت 1353/7/5   نسبت فرزند مرحوم                  

6. محمد حسین حیدری فرزند محمد علی کد ملی 5749656314  ت.ت  1337/3/1   نسبت فرزند مرحوم                           
7. محمد جواد حیدری فرزند محمد علی کد ملی 5749187551  ت.ت  1346/4/1   نسبت فرزند مرحوم                                          
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9814642
 سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرخرو        .

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

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

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

1-ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی از پالک 131 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 244/77 متر مربع ابتیاعی 
آقای حسین رحیمی از محل مالکیت رسمی عباس سیرجانیان برابر رای شماره 2439-98 مورخه 1398/11/23- 

کالسه 98-0151
لذا لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف895 آ-9814640
تاریخ انتشارنوبت اول1398/11/27

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/11
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند برابر رای صادره ذیل رسمی   1398/10/30 � 139860308001004061 � 139860308001004062 � 
1398/10/30 و 139860308001004063 � 1398/10/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد کالته درویشی فرزند علی بشماره شناسنامه 2 و شماره ملی 0652841821 نسبت 
به 1 � شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 175/33 متر مربع بپالک 29 فرعی 555 � اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت علی اصغر کالته درویشی 2 � ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 461/75 متر 
مربع بپالک 31 فرعی از 555 � اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت علی اصغر کالته درویش��ی  3 � شش��دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 342/7 متر مربع بپالک 32 فرعی از 555 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل 

مالکیت علی اصغر کالته درویشی 
محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813911
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :27 /1398/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139860308001004041 � 1398/10/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یاسر بنی اسدی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه  66 صادره از بیرجند و شماره 
ملی 0653309473 نسبت به ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 113/48 متر مربع قسمتی از پالک 1396� اصلی 
بخش 2 بیرجند از محل مالکیت سهراب سپندیده محرزگردیده 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 دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813944
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :27 /1398/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 307-98 آقای پرویززمانی  فرزند محمدعلی در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 152/65 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 426 فرعی ازیک اصلی سه یک آب خریداری از مالک رسمی آقای محمد عیسی 

عربخانی نوبهار
2-کالس��ه پرون��ده 378-98 آق��ای اصغ��ر دولت آبادی فرزن��د علی  در شش��دانگ یک باب منزل مس��کونی به  
مس��احت143/69 مت��ر مرب��ع تمامی  پالک یک فرع��ی از891  اصلی  خریداری از مالک رس��می آقای علی اکبر 

احمدی خبار
3-کالس��ه پرونده 022-98  آقای رمضان محمدی برزلی  فرزند حس��ین  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به 
مس��احت 299/50 متر مربع قسمتی از پالک  1609فرعی از2 اصلی مزرعه حصارخریداری از مالک رسمی ازذیل 

تمامی مالکیت مشاعی متقاضی 
4-کالس��ه پرونده 106-95  آقای احمدرضا قلی زاده زارع فرزندحیدرقلی در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به 
مس��احت 205/10 مترمربع قس��متی از پالک  106فرعی از13اصلی باغات وحومه خریداری از مالک رسمی آقای 

محمد ابراهیم ساجدی 
5-کالسه پرونده 175-98  خانم زهراافشان فرزند مرادعلی در ششدانگ یک باب انبار محصوالت کشاورزی به مساحت 

500 مترمربع قسمتی ازپالک1  اصلی مزرعه  پیرشهید خریداری ازمالک رسمی آقای نوروزمحمدسعادتمند
6-کالس��ه پرونده229-98آقای مهراب رشیدی فرزند محمدعلی درششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت  
130/13مترمربع قسمتی از پالک 1640فرعی از189فرعی از13اصلی باغات وحومه خریداری ازمالک رسمی آقای 

محمدعلی رشیدی 
7-کالسه پرونده 361-98آقای محمداصغریان شیروان فرزند رمضان درششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 

68/50مترمربع قسمتی ازپالک3370فرعی از11اصلی خریداری ازمالک رسمی از مالکیت 
8-کالسه پرونده 280-98آقای سیدعلی موسوی فرزند سید یوسف درششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 

171/65مترمربع  قسمتی ازپالک 1309اصلی خریداری ازمالک رسمی آقای برات جعفرپور
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9813883
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/12     تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/11/27

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139860322002002649-98/10/02    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم فاطمه شجاعی  فرزند عباسعلی   بشماره شناسنامه   449 صادره از گرگان بصورت  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت  229 متر مربع در قسمتی ازپالک  808 فرعی  از 1 اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر زابل 
خیابان حافظ – حافظ 47   خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی افشاری مقدم  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:1549  آ-9813903
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1398/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/11/27
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای مسلم جعفری خشت به پرداخت مبلغ 954/675/000 ریال در پرونده کالسه 650 مزایده، 
پالک ثبتی شماره 1591 فرعی از 68 اصلی بخش*9 به نشانی بلوار طبرسی شمالی- طبرسی شمالی 38- نبش 
طباطبائی 18 دارای عرصه به مس��احت حدود 59/98 مترمربع ش��امل یکباب ساختمان 3/5 طبقه شامل همکف 
)سه دربند مغازه( اول، دوم و نیم طبقه سوم هر سه مسکونی در موقعیت زمین جنوبی دو نبش با نمای کامپوزیت 
آلومینیوم با قدمت باالی 30 سال که اعیان ملک در 3/5 طبقه که شامل سه دربند مغازه طبقه اول 63 مترمربع و 
طبقه دوم 69 مترمربع و نیم طبقه سوم شامل یک اتاق و صحن حیاط با بنای 38 مترمربع و ورودی ساختمان از 
داخل کوچه طباطبایی 18 میباشد و ملک فوق فاقد پایانکار بوده و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن میباشد 
توقیف گردیده و به مبلغ 6/200/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 98/12/11 س��اعت 9 صبح در 
محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مش��هد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری 
ط.2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش خواهد ش��د. قیمت پایه 6/200/000/000 ریال می باشد. 

آ- 9814588
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره  139860322002002794-98/10/14    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم ام البنین یکساق فرزند غالمحسن  بشماره شناسنامه  3611096814 صادره از زاهدان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  330 متر مربع در قسمتی ازپالک  216 فرعی  از 1 اصلی  واقع در بخش 2 
سیستان شهر زابل میدان رستم محله امیرآباد کوچه سوم  خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم درویش پور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:1546  آ-9813904
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1398/11/12        تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/11/27

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139860322002002197-98/8/20    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای ابراهیم مشهدی مقدم فرزند حیدرعلی  بشماره ملی  3660181714 صادره از زابل در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت  288/50 متر مربع در قسمتی ازپالک  808 فرعی  از 1 اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر 
زابل خیابان حافظ – حافظ 47   خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی افشاری مقدم  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .  م الف:1548  آ-9813905
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1398/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/11/27
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139860318603010103 مورخ 1398/09/27 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای احمد زاده خشت مسجدی فرزند احمد به شماره شناسنامه 418 صادره از رشت در قریه آج 
بیشه در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 1651/01 متر مربع پالک فرعی 2355 از اصلی 
91 مفروز مجزی از پالک 143 از اصلی 91 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقایان فتح اله و 
عباس شهرت جملگی فرساد آج بیشه محرز گردیده است ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 4984  آ-9813885
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/27
حسین اسالمی کجیدی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

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 2366-98 مورخ 98/11/07 هیئت به شماره کالسه 205-97 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 مجید یگانه راد فرزند علی رضا بشماره شناسنامه 1188 صادره از بجنورد در یک 
باب مجتمع بوم گردی به مساحت 950.30 متر مربع از  پالک 233 فرعی از 177 اصلی واقع در اراضی ینگه قلعه 
خریداری از مالک رسمی آقای قربان ینگه قلعه) که بعدا طبق صفحه توضیحات شناسنامه به رستمی پور تغییر یافته 
است( فرزند رستم 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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.9813971
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

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 2367-98 مورخ 98/11/07 هیئت به شماره کالسه 368-97 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 خانم مهسا ایمانی فرزند یحیی بشماره شناسنامه 3380178349 در یک باب منزل به 
مساحت 184 متر مربع از  پالک 3 فرعی از 129 اصلی واقع در اراضی ملکش خریداری از مالک رسمی آقای حاتم 
علی ملکشی فرزند مراد علی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 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.9813972
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

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 2364-98 مورخ 98/11/07 هیئت به شماره کالسه 65-98 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 عماد جواد زاده فرزند یوسف بشماره شناسنامه 43 صادره از بجنورد در یک باب خانه 
به مس��احت 376.95 متر مربع از  پالک 169 فرعی از 164 اصلی اراضی حصار شیرعلی خریداری از مالک رسمی 
آقای عبدالعلی جاللی بجنوردی فرزند برات 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.9813974
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

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 2373-98 مورخ 98/11/07 هیئت به شماره کالسه 124-97 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 ولی ا... رمضانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 245 صادره از جاجرم در یک باب 
خانه به مس��احت 112.05 متر مربع از  پالک 93 فرعی از 164 اصلی واقع در اراضی حصار ش��یر علی بخش دو 
بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای رضا قلی محبی حصاری فرزند حسین قلی 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 داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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 
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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 rدولت بزرگ، اقتصاد را کوچک می کند
افزایش نقدینگی مسئله ای علمی در اقتصاد است که نشان دهنده رابطه بین سطح 
قیمت ها و حجم پول مثبت است. به این معنا که با افزایش حجم پول، افزایش 
قیمت قطعی اســت در حالی که این رابطه درباره تولید اثری منفی دارد. به این 
معنا که افزایش تولید موجب کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم می شود. 
افزایش نقدینگی و رسیدن آن به 2هزار و200میلیارد تومان به ما هشدار می دهد 
که چاره ای در برابر تورم های ســنگین آینده نداریم. به این معنا که با عدم تغییر 
سیاست های مدیریتی اقتصاد در آینده ای نه چندان دور تورم بزرگ تر خواهد شد. 
تورم زمانی بزرگ تر می شود که دولت در شرایط رکود تولید و تشدید تحریم ها 
به هیچ وجه حاضر به صرف نظر از هزینه های خود نیست، ریخت وپاش های دولت 
بزرگ ادامه دارد، گویا دولت اطالعی از وضعیت تحریمی اقتصاد کشور ندارد. در 
وضعیتی که ســرانه درآمد ملی کاهش یافته و رکود بر بنگاه های تولیدی حاکم 
شــده، تنها منبع درآمد دولتی که عاجز از فروش نفت است، اتکا به درآمدهای 
مالیاتی اســت که تحقق آن در شرایط رکودی دور از انتظار خواهد بود، بنابراین 
دولت با اتصال به دومین منبع مهم مالی و پولی خود یعنی بانک مرکزی با توسل 
بــه روش چاپ و فروش اوراق قرضه یک بار دیگر حجم پول را افزایش می دهد، 
افزایشــی که رابطه مســتقیمی با افزایش تورم خواهد داشت، بنابراین افزایش 
گرانی ها در یکی دو ســال پیش رو محتمل است. به این معنا که طبقات پایین 
درآمدی که توانایی چندانی در تأمین معیشت خود ندارند، در نتیجه سیاست های 

غلط دولت پرخرج فقیرتر خواهند شد. 
اقتصاد بسته ای که نفت در آن به فروش نمی رسد و صادرات و وارداتی در کشور 
صورت نمی گیرد و ســرمایه گذاری داخلی و خارجی بسیار کاهش یافته است، 
اقتصاد را درون بازار کوچکی محصور کرده که افزایش نقدینگی در این بازار بزرگ 
منجر به افزایش تورم می شود. تغییر سیاست های دولت در جهت کوچک سازی 
دولت و واگذاری اقتصاد به بخش مردمی، حالل بخشــی از مشــکالت خواهد 
بود، هر چند برقراری تعامل و گسترش روابط تجاری با دنیا نیز در بزرگ شدن 
اقتصاد کشــور مؤثر است. تغییر سیاست ها به نفع مردم وعبور از اقتصاد دولتی 
موضوع مهمی است که اهمیت شایسته ساالری و انتخاب مدیران اقتصادی را در 
مدیریت های خرد و کالن اقتصاد چند برابر می کند. تا زمانی که مدیرانی که  در 
حوزه اقتصاد از نظر تخصص مردود هستند روی کار باشند عبور از شرایط رکودی 

و تورمی و رشد اقتصادی بعید به نظر می رسد.

فهرست کاالهای قابل عرضه در فروش های فوق العاده 
پایان سال 

مشرق نیوز: فهرست کاالها و خدماتی 
که در نمایشــگاه های فــروش بهاره و 
می شوند،  عرضه  فوق العاده  فروش های 
اعالم شد. اقالم  اساســی و موادغذایی 
ماننــد برنج، شــکر، روغــن، حبوبات، 
ماکارونــی ، رب گوجه فرنگــی و... در 
کنار اقالم پروتئینی نظیر گوشت قرمز، 
گوشــت مرغ و تخم مرغ در فروش های 
ویژه پایان ســال عرضه خواهند شد .در عین حال لبنیات، شیرینی و شکالت، 
آجیل و خشکبار، کیف و کفش و پوشاک و موادشوینده و بهداشتی نیز در این 
دوره با عرضه ویژه همراه خواهند بود . براساس تصمیم های اتخاذ شده تایرخودرو 
و روغن موتور در کنار سایر اقالم موردنیاز در نمایشگاه فروش بهاره و فروش های 

فوق العاده سراسر کشور عرضه می شوند.

رشد جدید نقدینگی مربوط به پول است 
خبرگزاری صداوسیما: یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به رشد 2۸درصدی 
نقدینگی گفت: انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزادشدن 
است و رشــد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر به صورت پول نمود 
دارد. علی سعدوندی گفت: متأسفانه رشد نقدینگی در کشور به 2۸ درصد رسیده 
و بخش عمده ای از این رشــد مربوط به پول در مقابل شبه پول است. وی اظهار 
کرد:همین قضیه موجب شــد تورم نزولی شود و حتی اقتصاد تورم تولیدکننده 
منفی را در برخی از ماه های ســال 95 و 96 تجربه کرد، اما اکنون معکوس این 

قضیه در حال رخ دادن است.

منازل تمام هموطنان با ۱۰درصد صرفه جویی مردم 
روشن می ماند 

ایلنا: سخنگوی صنعت برق تأکید کرد: 
از همه هموطنــان انتظار داریم مصرف 
برق و گاز خود را مدیریت کنند. مصطفی 
رجبی مشهدی اظهار کرد: هم اکنون به 
دلیل آنکه اولویت کشور تأمین گاز بخش 
خانگی اســت تا مشــکلی در گرمایش 
منازل هموطنان ایجاد نشود، میزان گاز 
تحویلی به نیروگاه ها کاهش یافته است. وی با بیان اینکه در این شرایط نیروگاه ها 
باید از سوخت مایع استفاده کنند، گفت: با توجه به مشکالت تأمین سوخت، از 
هموطنان درخواست می کنیم نسبت به کاهش مصرف خود اقدام  کنند، چرا که با 

10درصد صرفه جویی، منازل تمامی هموطنان روشن و گرم می ماند.

اعالم آمادگی ایران برای فروش نفت به بالروس 
پارسینه: سفیر ایران در بالروس گفت: 
ایران آماده است در مورد عرضه نفت به 
بالروس مذاکره کند.  سعید یاری، سفیر 
ایران در مینسک پایتخت بالروس، در 
مصاحبه ای در این کشــور گفت:» ایران 
یک کشــور صادرکننده نفت اســت. 
طبیعی است که در مورد عرضه نفت با 
بالروس هم مذاکره کنیم. این یک مســئله کامالً تجاری است. ما آماده ایم نیاز 
بالروس به نفت و پتروشــیمی را تأمین کنیم. وی یادآوری کرد: ایران و بالروس 
یــک بار قبالً نقل و انتقال نفت انجام داده اند و این مســئله باید خارج از فضای 

سیاسی در نظر گرفته شود.

کاهش جزئی قیمت دالر و سکه در بازار 
فردا نیوز: قیمت طالی 1۸عیار در بازار 
دیروز به 51۷ هزار تومان، قیمت طالی 
2۴عیار 6۸9 هــزار تومان و هر مثقال 
طال 2میلیون و 2۴2 هزار تومان رسید. 
همچنین سکه تمام  بهار آزادی در بازار 
تهران امروز 5میلیون و 100 هزارتومان 
معامله شد. در بازار آزاد قیمت نیم سکه 
بهار آزادی 2میلیون و 630 هزارتومان، قیمت ربع سکه یک میلیون و 610 هزار 
تومان و قیمت ســکه گرمی 9۴0 هزار تومان فروخته می شــود. قیمت طالی 
1۸عیار هم 51۷ هزار و ۴00  تومان ارزش گذاری شــده اســت، ضمن آنکه هر 

اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 15۸۴/1دالر معامله می شود.

ممنوعیت صدور مجوز و پروانه فعالیت های دام و طیور 
لغو شد

تحلیل بازار: براســاس مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار هر گونه ممنوعیت صدور مجــوز و پروانه فعالیت های دام و طیور 
به دلیل اشــباع و تنظیم بازار در هر قالبی از جمله »سیاســت های راهبردی و 
برنامه ریزی تولید ساالنه« لغو و وضع قوانین مشابه ممنوع شد.  وزارت کشاورزی 
مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از این مصوبه ضوابط، شرایط و فرایند مربوط 
به کسب وکارها )اعم از موجود و جدید( در حوزه فعالیت های دامپروری و تولید در 

بخش طیور را تهیه و به هیئت دولت ارائه نماید.

بخش های مختلف دولت درباره سهمیه نوروزی بنزین چه نظری دارند؟

نوروز با یک باک بنزین!
 اقتصاد/ زهرا طوســی  وزارت میراث 
فرهنگی معتقد اســت برای رونق صنعت 
گردشــگری دولت در حد یــک تا دو باک 
بنزین در ایام سفر با نرخ دولتی در اختیار 
خانواده هــا قرار دهد. وزیر نفت اما احتمال 
تصویب پیشنهاد چند باک بنزین برای سفر 
را با گوشزد کردن این نکته که این سوخت 
ســفر باید از محل منابع یارانه معیشــتی 
پرداخت شود را در هاله ای از ابهام فرو برده 

است.
پیشنهاد تخصیص سهمیه بنزین نوروزی 
با این هدف صــورت گرفته  که خانواده ها 
بتوانند با استفاده از آن مسافرت های نوروزی 
را بــا هزینه ای کمتر تجربه کنند و دغدغه 
سوخت را نداشته باشند. خبرهای رسیده 
از وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری نیز 
مؤید ایــن مطلب بود که تخصیص چنین 
ســهمیه ای دور از انتظار نیســت، اما در 
ماه های اخیر هر بار که رســانه ها به سراغ 
وزیر نفت رفتنــد، وی تأکید کرد: خبری 
از ارائه پیشــنهاد تخصیص بنزین نوروزی 
ندارد. دیروز اما بیژن زنگنه که پیشتر تعیین 
سهمیه بنزین نوروزی را در حیطه وظایف 
وزارت نفت نمی دانســت، اعالم کرد: »این 
موضــوع را در دولت مطــرح کردم و آقای 
رئیس جمهوری دســتور دادند پیشنهادها 
برای تعیین میزان تخصیص بنزین سهمیه 
ارائه شود. اگر این پیشنهادها بیاید، درباره 

آن تصمیم گیری می شود«.

 کاهش منابع یارانه ها با بنزین سفر 
زنگنه می گوید »برخی افراد در دولت با این 
طرح مخالف هستند و دلیل مخالفت این 
افراد این اســت که منابع یارانه ها کاهش 
می یابد، چــون منابع حاصــل از افزایش 
قیمت بنزین تماماً با دستور رئیس جمهوری 
و تصویــب ســران نظام بــه خانواده های 

کم بضاعت اختصاص می یابد. 
به گفته وی اگر قرار باشد 100لیتر سهمیه 
بنزین به 1۸میلیون خودرو سواری که در 
کشور وجود دارد، تخصیص پیدا کند یعنی 
باید یک میلیارد و ۸00 میلیون لیتر بنزین 
به خودروها ســهمیه نوروزی داده شود که 
اگــر این رقم را در یک هــزار و 500تومان 
ضرب کنیم، نزدیک 3هزار میلیارد تومان از 
منابع برای تخصیص به افراد مشمول کم 

می شود«.

 چانه زنی برای 50 لیتر بنزین 
نوروزی

با وجود اســتدالل این وزیر برای مخالفت 
برخی دولتی ها با اعطای ســهمیه بنزین 
نوروزی و تأثیر آن بر یارانه معیشــتی باید 
ســابقه اختصاص سهمیه نوروزی به مردم 
را یادآور شــویم. پیش بینی سهمیه بنزین 
برای ایام عید نخستین بار نیست که مطرح 
می شــود،  پیش از این نیز در دوره  قبلی 
سهمیه بندی بنزین، سهمیه ویژه ای عالوه 
بر سهمیه ماهانه بنزین خودروها، با هدف 
توسعه گردشــگری به خودروها اختصاص 

داده می شد. 
این ســهمیه غالباً در محدوده یک باک با 
قیمت یارانه ای به خودروها داده می شــد، 

چیزی حدود 50 تا 60 لیتر. 

 پیشنهاد وزارت گردشگری120 
لیتر است

پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 
داللت بر آن دارد کــه 120 لیتر بنزین با 
قیمت لیتری  یک هــزار و 500تومان در 
کارت سوخت خودروها شارژ شود تا ابزاری 
باشــد برای تشویق شهروندان به سفرهای 
داخلــی، اما گزارش ها نشــان می دهد در 
صورت تصویب احتمال اینکه کل سهمیه 
فروردین 120 لیتر باشــد  شامل 60 لیتر 
بنزین نوروزی و 60 لیتر سهمیه فروردین 
ماه باشد، بیشتر است. برخی پیشنهادهای 
ارائه شــده برای بنزین نــوروزی داللت بر 
آن دارد کــه زمان ماندگاری این بنزین در 
کارت های سوخت کمتر از 6ماه، یعنی در 

محدوده یک ماه باشد.
برخی پیشنهادها نیز بر تعیین سهمیه ای 
معادل یک ماه یعنی 60 لیتر بابت ســفر 
نــوروزی داللــت دارد به ایــن ترتیب با 
احتساب سهمیه معمول یک ماه و سهمیه 
60 لیتری بابت سفر، کل سهمیه فروردین 

به 120 لیتر برسد.
به هر حال با توجه به اینکه در دوره قبلی 
سهمیه بندی بنزین، 50 لیتر بنزین نوروزی 
به کارت های سوخت واریز شده بود، انتظار 
می رود در ایــن دوره نیز چیزی در حدود 
50 لیتر بنزین سفر به کارت های مردم واریز 
شود. حال اینکه این مقدار بنزین می تواند 
کفاف سفرهای نوروزی را بدهد یا ندهد، به 
فاکتورهای بسیار زیادی بستگی دارد. ظاهراً 
تخصیص بنزین نوروزی قبالً با مســاعدت 
دولــت همراه بوده و احتمــال می رود این 

بنزین در هر صورت اختصاص داده شود.

 بنزین خود را ذخیره کنید
با توجه بــه اینکه این پیشــنهاد هنوز تا 
تبدیل شــدن به مصوبه راه درازی دارد و 
ممکن اســت برای رعایت امورمالی  دولت 
در آستانه عید با اما و اگرهایی مواجه شود، 
اگر شما به عنوان مالک یک خودرو سواری 
شــخصی  دغدغه این موضوع را دارید که 
بنزین نوروزی کفاف سفرهای نوروزی شما 
را می دهد یا خیر، پیشنهاد می کنیم در این 
یک ماه باقی مانده تا پایان سال سعی کنید 
سهمیه بنزین ماهانه خود را ذخیره کنید تا 
بنزین نوروزی به این سهمیه ذخیره شده 
اضافه شود و در نهایت سهمیه قابل توجهی 

باشد و بتواند به خوبی پاسخگوی سوخت 
سفر شما باشد. برای ذخیره سهمیه بنزین 
هم چاره ای ندارید جز اینکه به سراغ وسایل 
حمل و نقل عمومی بروید. گرچه استفاده 
از وسایل حمل و نقل عمومی سختی های 
زیــادی دارد و می تواند خســته کننده و 
حتی طاقت فرسا باشد، اما موجب می شود 
هم در هزینه های روزانه شما صرفه جویی 
شود و هم اینکه سهمیه بنزین شما ذخیره 
می شــود. توجه داشته باشــید بیشترین 
مقداری که می توانید بنزین سهمیه بندی 
را در کارت سوخت ذخیره کنید360  لیتر 

است.

 گاز CNG را فراموش نکنید
گرچه احتمال تخصیص ســهمیه بنزین 
نوروزی برای نوروز 99 بســیار قوی است 
و چنین سهمیه ای برای سفرهای نوروزی 
به هر حال اختصاص پیدا خواهد کرد، اما 
در هر صورت در مورد مقدار سهمیه بنزین 
نوروزی هنوز خبری منتشــر نشده است. 
پیشــنهاد ما این است که حتی اگر مقدار 
سهمیه بنزین نوروزی نتواند کفاف سفرهای 
نوروزی را بدهد، به جای سوخت گیری با 
بنزین 3 هزارتومانی، به سراغ استفاده از گاز 

CNG بروید.
 اگر خودرو شــما دوگانه سوز است و منبع 
گاز CNG در خودرو شــما نصب شــده 
است، می توانید از این سوخت نیز استفاده 
و هزینه های سفر خود را کنترل کنید. البته 
مسلماً برخی خودروها دوگانه سوز نیستند 
و چاره ای جز ســوخت گیری با بنزین آزاد 

ندارند.

 راهکارهایی
 که بنزین کمتری دود کنیم

تنظیم موتــور خودرو و باد الســتیک ها، 
تعویض به موقــع فیلتر اســتاندارد هوا، 
روغن، شمع ها، اجتناب از حمل بار اضافی، 
حذف باربنــد و کاهش بار صندوق عقب، 
کارکرد صحیح ترموستات، باال نگاه داشتن 
پنجره ها در ســرعت باال، عدم اســتفاده 
کمتر از گرم کن شیشــه عقب، برف پاکن، 
بخاری و کولر، اگزوز استاندارد و تمیز نگاه 
داشــتن موتورخودرو در مجموع کاهش 
حدود 20درصدی مصرف بنزین خودروها 
را به همــراه دارد.در بیشــتر خودروهای 

کشور بهترین ســرعت اقتصادی به لحاظ 
مصرف بنزین ۸5 تا 90 کیلومتر اســت و 
در صورت رانندگی با ســرعت باال به جای 
110 کیلومتر در ساعت با ۸0 کیلومتر در 
ساعت برانید که میزان 25درصد )معادل 
2/9لیتــر در هر 100 کیلومتر( در مصرف 

بنزین صرفه جویی حاصل می شود.
از ســوی دیگر خودرویی که به آهستگی 
شــتاب می گیرد یا از شتاب خود می کاهد 
20درصد کمتر از خودرویی که به سرعت 
شتاب خود را کاهش یا افزایش می دهد و 
کمتر از ترمزهای شدید استفاده می کند، 

بنزین می سوزاند.
 

 چه زمان و چگونه در جایگاه ها 
بنزین بزنیم

در تمام جایگا های ســوخت کشور مخازن 
بنزیــن زیرزمین قــرار دارنــد و از این رو 
هرچه زمین سردتر باشد، بنزین غلیظ  تر 
و متراکم تر اســت. وقتی هوا گرم می شود، 
بنزین منبســط می شــود، بنابراین خرید 
بنزین در بعد از ظهر و حتی شب که هنوز 
هوا کامالً سرد نشده و بر بنزین اثر نگذاشته، 
سبب می شود که یک لیتر شما واقعاً یک 

لیتر نباشد.
با افزایش دما به میزان 1۸ درجه سانتیگراد، 
50لیتر بنزین معادل یک لیتر منبســط  
می شــود. یعنی اگر در دمــای 30درجه 
ســانتیگراد باالی صفر، 50 لیتر بنزین در 
باک خودرو خود بریزید و کنار پمپ بنزین 
توقف کنید تا هوا خنک شود و به 12درجه 
سانتیگراد باالی صفر برسد، سرباک تقریباً به 
اندازه یک لیتر پایین می رود.از سوی دیگر 
زمانی که مشــغول سوخت گیری هستید، 
دســتگیره نازل را تا آخر فشار ندهید. اگر 
نگاه کنید می بینید نازل ها دارای سه درجه 
هستند: کند، متوسط و تند. در حالت کند 
میزان تبخیر را که در اثر پمپ شدن بنزین 

حاصل می شود به حداقل می رسد.
یکی از مهم ترین نــکات برای بنزین زدن 
این است که وقتی باک خودرو نصفه است، 
بنزین بزنید. دلیل آن این است که هرچه 
بنزین بیشــتری داخل باک باشــد، هوای 
کمتری فضای خالی آن را اشغال می کند. 
بنزین بــه مراتب ســریع تر از آنچه تصور 
می کنید تبخیر می شــود. مخازن ذخیره 
بنزین دارای ســقف داخلی شناور هستند. 
این سقف به عنوان نقطه صفر بین بنزین 
و جو عمــل می کند تا تبخیر را به حداقل 

برساند.
زمانی که نفتکش هــای جاده پیما در حال 
تخلیه به مخزن بنزین در محل پمپ بنزین 
باشند، اقدام به سوخت گیری خودرو خود 
نکنید. به احتمــال زیاد بنزینی که تخلیه 
می شود سبب می شود بنزین داخل مخزن 
به هم بخورد و آنچه از آشغال و آلودگی که 
معموالً ته نشین می شود، باال بیاید و قسمتی 

از آن نصیب خودرو شما شود.
هرگز باک را بیش از اندازه پر نکنید. کمی 
بگذارید خالی بماند. اگر باک بنزین را لب تا 
لب پر کنید وقتی درب باک را ببندید و راه 
بیفتید اگر از سر باالیی باال بروید یا خودرو 
را در آفتاب پارک کنید، بنزین از باالی باک 
بیرون می ریزد و یا به شدت تبخیر می شود.

ماجرای آفالتوکسین، مصرف لبنیات را ۲۰درصد کاهش داد   مهر: رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه مطرح شدن مباحثی مبنی بر وجود سم آفالتوکسین از صدا و سیما موجب 
کاهش ۲۰درصدی مصرف لبنیات شده، از شکایت انجمن از عوامل این اقدام خبر داد. تیموری تصریح کرد: پخش این برنامه از صدا و سیما و انعکاس گسترده آن در شبکه های اجتماعی موجب کاهش مصرف 

لبنیات در کشور شده و به ویژه این مسئله درباره شیر پاستوریزه به عنوان مهم ترین محصول سبد لبنیات، بسیار نگران کننده است.

خبر

پس  ایــران  اقتصــاد 
از  آمریــکا  از خــروج 
برجام که با فشــارها و 
تنش های بین المللی و 
روانی روبه رو شــد، در 
عرصه هایی تکانه های شدیدی را تحمل کرد. 
افزایــش نرخ ارز و باال رفتن قیمت ها و خروج 
برخی سرمایه ها از کشور از جمله تبعات آثار 

روانی برجام بود. 
با گذشت بیش از یک سال از خروج آمریکا از 
برجام و بستن تقریبی تمامی راه های فروش 
نفــت، بانکی و اقتصادی به روی شــبکه های 
اقتصادی و تجاری جمهوری اسالمی ایران، به 
نظر می رسد اقتصاد در حال مقاوم شدن است. 
ایجاد واهمه و رعب فعالیت اقتصادی با ایران و 
ترساندن شرکای تجاری ایران که از یک سال 
پیش به صورت گسترده ای توسط آمریکا دنبال 
شده به نظر می رسد در برخی موارد به سمت 
کمرنگ شدن می رود؛ منوط به سیاست های 
مســئوالن جمهوری اســالمی در برخورد با 
تحریم ها و چگونگی به کار گرفتن روش های 

دور زدن تحریم ها.
بی شــک روش های دور زدن تحریم ها باید از 
جمله مهم ترین مســائل امنیتی و محرمانه 
کشور به شمار رود؛ بنابراین رسانه ها و تمامی 
تیم های خبــری از پرســش هایی پیرامون 
چگونگی دور زدن تحریم ها از مسئوالن اعم 
از رئیس بانــک مرکزی یا وزیر نفت باید به 
شــدت بپرهیزند. زیرکی پاسخ دهی به این 
پرسش ها از سوی مســئوالن نیز امر بسیار 

مهمی است، چرا که آمریکا با بستن تمامی 
درها به روی اقتصاد ایران به دنبال مســدود 
کردن روزنه های کوچکی اســت که ما از آن 

به عنوان راه های دررو نام می بریم.
تالش آمریکا برای تحریم شــخصیت های 
سیاسی یا اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و 
فعاالن این عرصه ها نشان دهنده اهمیت این 
موضوع است که اینک آمریکا به دنبال نفوذ و 
بستن آب باریکه های کوچکی است که ایران 
برای خود دست و پا کرده، بنابراین جمهوری 
اســالمی ایران ضمن قانع کردن شــرکای 
تجاری خود در ارســال دقیق و صحیح و به 
موقع کاال به دســت طرف تجاری و انتقال 
پول از کانال های موردنظر، حفظ روزنه های 
تبادالت تجاری را مدنظر قرار دهد. بی تردید 
جمهوری اسالمی باید از همه شرکای تجاری 

موافق با تجارت ایران استفاده کند.
 امید بســتن به روسیه و چین  و بی توجهی 
به کشــورهای منطقه بــه هیچ وجه اصولی 
و علمی نیســت، چرا که این کشورها نشان 
داده انــد مایل به عدم  همــکاری تجاری با 

آمریکا نیستند.
ضمن اینکه به دنبال ایجاد روزنه های روابط 
ایران و آمریکا هستند؛ بنابراین باقی ماندن کم 
و بیش روســیه و چین در کنارایران ناشی از 
امید به آینده ارتباط اقتصادی ایران و آمریکا و 
گذر از تحریم هاست تا در آینده تجارت با ایران 
جایگاهی برای خــود تعریف کنند. بنابراین 
توجه همه جانبه به رشد اقتصادی از راه های 

ممکن و بسیار ضروری و حیاتی است.

یادداشت شفاهی

ایران و ضرورت حفظ  روزنه های تجاری
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه

مســیری که دولت ها 
در ســال های گذشته 
دنبال کرده اند مســیر 
پرخطــری اســت که 
نشــانه های آن بر این 
اصل استوار است که در آینده ای نه چندان دور 
دولت توسعه ای نخواهیم داشت، بلکه دولت ها 
صرفاً نقش یک صندوق دریافت پرداخت را 
ایفا خواهنــد کرد. بخش مهم بودجه دولتی 
که باید به تأمین و توســعه زیرساخت ها در 
حوزه عمرانی اختصاص داده شود، به دالیل 
مختلف کنار گذاشته می شود و دولت با عبور 
بی توجــه از این موضوع مهم، بودجه خود را 
صرف حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران 
و تأمین صندوق های بازنشســتگی می کند.

تداوم شــیوه ها و روش های کنونی دولت ها 
در آینده به معنای آن اســت که دولت های 
آینده هیچ مبلغی برای فعالیت های توسعه ای 
وعمرانی نخواهند داشــت و آنچه به عنوان 
عایدی مالیاتی به دســت دولت می رســد 
صرف موضوعاتی غیراز توسعه عمرانی کشور 

می شود.
 به عبارتی حقوق و دستمزد کارمندان دولت و 
صندوق های بازنشستگی همه بودجه عمومی 
دولت را می بلعد و توســعه زیرســاخت ها و 
تحول و پیشــرفت در اقتصــاد از دور خارج 
می شود، موضوع بســیار نگران کننده ای که 
ناشــی از عدم تأمین هزینه هــای دولت در 

سال های اخیر بوده است. 
ورشکســتگی و وضعیت بغرنج صندوق های 

بازنشستگی در سال های اخیر موجب شده 
دولت هر ســال رقم های بیشــتری را برای 
کمک به این صندوق ها در بودجه بگنجاند. 
از طرف دیگر عدم ســاماندهی نظام اداری و 
متناسب سازی با حجم فعالیت ها مشکالت 
دیگری به وضعیت بودجه ای کشــور افزوده 
است. عدم  بودجه ریزی عملیاتی و بی توجهی 
به این موضوع که حقوق و دستمزد بابت چه 
فعالیت هایی پرداخت می شود، نظام اداری را 
به چالش کشیده، هر چند بزرگ شدن نظام 
اداری دولــت نیز مانع بزرگی در برابر تحقق 

بودجه عمرانی است. 
 تــا زمانی که بودجه ریزی عملیاتی نشــود 
و نظــام اداری موظــف بــه پیاده ســازی 
سیاســت هایی متناســب با وظایف نسبت 
به حقوق و دستمزد نشــود و صندوق های 
ورشکســتگی  شــرایط  از  بازنشســتگی 
خارج نشــوند، ایــن وضعیت ادامــه دارد.

 اگر دولت منابع مالی خود را تقویت نکند و 
به سمت توسعه نظام مالیاتی کارآمد حرکت 
نکند و برنامه ای عملی برای حذف هزینه های 
زائد و مأموریت های موازی نداشــته باشد، 
همه مســائل یاد شده دســت به دست هم 
می دهند تا بودجــه ای در قلک دولت برای 
وظایف توســعه ای عمرانی و مأموریت های 
پیشرفت و تحول باقی نماند و دولتی به نام 
یک دولت برای حکمرانی اقتصادی مطلوب 
و دولت توســعه ای در میان نباشد، بنابراین 
با دولتی عاجز از توسعه زیرساخت ها مواجه 

خواهیم بود.
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 چرا رشد بخش صنعت 
در نیمه سال مثبت شد؟ 

نود اقتصادی: مرکز پژوهش های مجلس اعالم 
کرد: »افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن« 
و »کاهــش مداخلــه یا بهبود سیاســت های 
مداخلــه ای دولت در زمینــه قیمت گذاری و 
تخصیص یا تأمین منابع ارزی« عوامل مؤثر بر 
رشد 1/5درصدی بخش صنعت در 6 ماهه 9۸ 
بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، رشد بخش کشاورزی 
5/5 درصد، رشد بخش صنعت1/5درصد، رشد 
آب، برق و گاز 10درصد، رشد بخش ساختمان 
1۴/5درصد و رشــد بخش خدمــات منفی 

1/5درصد برآورد می شود.

۴۷ درصــد پروازهای دی ماه 
فرودگاه مهرآباد با تأخیر انجام شد 

اقتصاد آنالین: مطابق اعالم سازمان هواپیمای 
کشوری ۴۷/6درصد پروازهای دی ماه فرودگاه 
مهرآباد با تأخیر انجام شــده است. هواپیمایی 
زاگرس بــا 5۷درصد بیشــترین تأخیرهای 
پروازی را به خود اختصاص داده و پس از این 
شرکت، هواپیمایی جمهوری اسالمی قرار دارد. 
هما در ماه مورد اشــاره 90۷ پرواز انجام داده 
که نسبت به ماه پیش از آن )آذر 9۸( با ۸9۴ 
پرواز 1/۴درصد افزایش یافته است. پروازهای 
تأخیردار ایران ایر 55 درصد بوده است.در رده 
ســوم بیشــترین پروازهای تأخیردار دی ماه 
امسال هواپیمایی آسمان با 52درصد قرار دارد. 
هواپیمایی تابان نیز با 51درصد در رده چهارم 

بیشترین پروازهای تأخیردار قرار گرفته است.

صالحیت ۴۵هزار متقاضی 
طرح ملی مسکن شهرهای 

جدید تأیید شد 

باشــگاه خبرنگاران: معــاون وزیــر راه و 
شهرسازی از تأیید صالحیت ۴5هزار متقاضی 
طرح ملی مسکن در شهرهای جدید خبر داد و 
گفت: قیمت اعالم شده برای مسکن مهر، ارقام 
اولیه است. حبیب اهلل طاهرخانی با بیان  اینکه 
در طرح اقدام ملی مسکن شهرهای جدید هر 
دو وجه مشارکتی و ثبت نامی را پیش می بریم، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت گذاری باید 
در شورای مسکن استان مصوب شود، از این رو 
ارقامی که اکنون گفته می شود، ارقام اولیه است 
و با توجه به شــرایط ساخت، موقعیت شهرها 
و هزینه های آماده سازی زیرساخت، قیمت ها 

متفاوت خواهد بود.

برآورد   دستمزد ۶میلیونی کارگر 
به تناسب رشــد سکه و دالر

خبر فارسی: رئیــس کمیته دستمزد کانون 
شــوراهای اسالمی کار کشــور گفت: حداقل 
دســتمزد کارگر امروز به تناسب رشد قیمت 
دالر بایــد 5/۸میلیون تومان و با احتســاب 
قیمت ســکه باید 6/5میلیون تومان باشــد. 
فرامرز توفیقی گفت: چنان که قرار بود همان 
رقم حداقل مزد ســال 135۸ در سال 1399 
به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان 
حفظ شود، باید حداقل مزد سال 1399 برابر 
۴5/۴30دالر شــود که با اعمال نرخ دالر بازار 
آزاد 13هزار و 600تومان، کارگروه دســتمزد 
باید حداقل مزد را به مبلغ 5/۸5۴/120 تومان 

تعیین و اعالم کند.

امکان تأمین مالی ۱۵میلیارد 
دالری صنعت نفت از بازار 

بورس نیوز: رئیس سازمان بورس گفت: بازار 
سرمایه با توجه به تنوع ابزارهای مالی اسالمی 
می تواند حداقل نیمی از نیاز 30میلیارد دالری 
صنعــت نفت را از طریق انتشــار اوراق بهادار 
تأمین مالی کند.  شــاپور محمدی با اشاره به 
اینکه ارزش معامالت بــورس انرژی از ابتدای 
امســال تاکنون ۴5 هزار میلیارد تومان بوده 
اســت، گفت: ارزش باالی معامالت بورس از 
ابتدای سال تاکنون بیانگر آن است که می توان 
گفت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه های 

نفتی ظرفیت باالیی دارد.
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ایجاد اشتغال برای 3هزار و 500 مادر و زن سرپرست خانوار  باشگاه خبرنگاران جوان: سیدامیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گفت: در ۱۸ ماه گذشته 
موفق شدیم برای بیش از 3هزار و 500مادر و زن سرپرست خانوار اشتغال ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه این آمار در پایان امسال بیش از ۴هزار نفر را دربرخواهد گرفت، گفت:زنانی که به خاطر بی سرپرستی یا 

بدسرپرستی سرپرست خانوار شده، یکی از مهم ترین دغدغه هایشان اشتغال است. وی گفت: در سال آینده به موضوع مادران سرپرست خانوار توجه ویژه ای خواهیم داشت.

 بی توجهی کاربران به حفظ حریم شخصی خود 
در تلفن همراه

فارس: نتایج یک بررسی نشان می دهد 
اپلیکیشــن های  کاربران  از  40درصــد 
اجتماعی، اطالعات شــخصی خود را در 
محیط این برنامه ها به اشتراک می گذارند.

بــه گزارش آســین ایج، ۶۶درصد از زنان 
کاربر اپلیکیشــن های اجتماعی که برای 
آشــنایی با دیگر افراد و دوست یابی مورد 

استفاده قرار می گیرند، می گویند احساس می کنند افراد فعال در برنامه های یادشده 
قابل اعتماد هستند و این در حالی است که این اعتماد بی پایه می تواند امنیت افراد 

یادشده را به طور جدی به خطر بیندازد.
همچنین ۶۳درصد از افرادی که از سال ۲000 به این سو متولد شده اند نیز گفته اند 

برای افشای اطالعات خصوصی خود در محیط اپلیکیشن های مذکور اقدام می کنند.
بررسی یادشده که توسط مؤسسه نورتون الیف الک انجام شده، نشان می دهد دانش 
عمومی در مورد خطرات استفاده از اپلیکیشن های همراه و امکان افشای اطالعات از 

طریق آن ها پایین است و باید در این زمینه اطالع رسانی های بیشتری انجام شود.
همین تحقیق که در هند انجام شــده نشان می دهد ۵۵ درصد از ساکنان شهرهای 
بزرگ در این کشور از اپلیکیشن های مذکور به طور جدی برای آشنایی با افراد غریبه 

استفاده می کنند.

سالمندان پروتئین کافی مصرف کنند
ایرنا : مطالعات اخیر محققان دانشــگاه 
شفیلد انگلیس نشــان می دهد بیش از 
نیمی از سالمندان پروتئین کافی مصرف 

نمی کنند.
به گــزارش مدیکال اکســپرس، مصرف 
پروتئین کافی برای بهبود عملکرد اکثر 
ارگان هــای بدن به ویژه عضالت ضروری 

است. به مرور زمان و با افزایش سن، حجم و قدرت عضالت کاهش می یابد. استحکام 
عضالت یکی از مهم ترین نشــانه های بدن سالم است. با تضعیف عضالت، اندام های 
داخلی بدن و به ویژه استخوان ها آسیب پذیر می شوند. محققان به سالمندان توصیه 
می کنند برای جلوگیری از کاهــش حجم و قدرت عضالت، پروتئین های گیاهی و 

حیوانی مصرف کنند.
استفاده از پروتئین حیوانی به دلیل چربی و افزایش اوره، محدودیت دارد و استفاده از 
گوشت سفید توصیه شده است، ولی استفاده از پروتئین های گیاهی هیچ محدودیتی 
ندارد. افراد میانسال برای تحریک سنتز پروتئین عضالت باید در هر وعده غذایی حدود 

۲۵ تا ۳0 گرم پروتئین مصرف کنند.
متخصصان و سازمان های بین المللی مصرف 1/۲گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن 
بدن را در روز پیشنهاد می کنند؛ در حالی که افراد سالمند معموالً کمتر از این میزان 
مصرف می کنند. معموالً توده عضالنی پس از ۵0 سالگی، حدود 1/۵ درصد در سال 

کاهش می یابد. این میزان پس از ۶0سالگی به ۳درصد در سال می رسد.
شــیر، ماست، پنیر، تخم مرغ، گوشــت مرغ و ماهی، آجیل، سویا و حبوبات مملو از 

پروتئین هستند.

نمایشگاهی تخصصی که بازارچه شد!
مهر: نمایشگاهی که قرار بود در آینده شبیه 
به نمایشگاه تخصصی کشورهای اروپایی 
شود، حاال در سیزدهمین دوره به بازارچه 
بیشتر شبیه شــده تا نمایشگاه تخصصی 
و بین المللی گردشــگری. سی وســومین 
نمایشگاه ملی صنایع دستی با سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و سومین 

نمایشگاه خدمات و تجهیزات هتلداری از ۲۳بهمن آغاز به کار کرده است. 

 صنایع دستی در حاشیه
این نمایشگاه قرار بود به دلیل ترکیب صنایع دستی با گردشگری در پنج روز برگزار 
شود، اما چنین نشد و برخالف وعده های علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی که 
می گفت باید شادمانی در میان مردم با برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها بیشتر شود، 
این اتفاق نیفتاد و نمایشگاه صنایع دستی عیدانه که هرسال در اسفند ماه برگزار می شد 
حذف و با گردشگری ترکیب شد. ترکیبی که هنوز هم معلوم نیست دلیلش چیست؟ 
البته این ترکیب موجب شد تا سایه بلند گردشگری روی صنایع دستی بیفتد و بخش 

مربوط به صنایع دستی نیز به حاشیه برود.
چون در این نمایشــگاه آن قدر که به برگزاری نشســت های حاشیه ای و رونمایی از 
اقالم تبلیغاتی و کارگاه ها پرداخته شــد، چنین برنامه هایی برای صنایع دســتی در 
نظر گرفته نشــد و در بخش مربوط به صنایع دستی تنها به حوزه فروش پرداختند. 
فروش محصوالتی که امسال تنوع بیشتری داشتند و مانند سال های دیگر زیورآالت 
بیشتر فروخته می شــد. ولی از برگزاری کارگاه های زنده صنایع دستی جز در چند 
مورد نمایشــی خبری نبود. ضمن اینکه امسال گرانی و جهش قیمت موجب شد تا 
محصوالت کمتری خریداری شود به خصوص برای کسانی که سال پیش هم به این 

نمایشگاه آمده بودند و شاهد این جهش قیمت در مواداولیه و محصوالت بودند.

 مانند نمایشگاه گردشگری برلین! 
رنگ و لعاب صنایع دستی و لباس های سنتی در نمایشگاه زیاد است، اما شلختگی در 
چیدن غرفه ها و قرار دادن آن ها کنار هم، این نمایشگاه را به بازارچه تبدیل کرده است. 

بازارچه ای شبیه به بازارچه های بهاره در ایام نزدیک به عید.
شاید اگر این نمایشگاه »نمایشگاه بهاره گردشگری« نامیده می شد، قابل درک تر بود 
تا نمایشگاه بین المللی و تخصصی. در آن صورت توقع از چنین نمایشگاهی در همین 
حدی بود که االن برگزار می شود. یعنی افراد در غرفه ها به نحوی حضور پیدا کنند که 
الزم به نظارت سختگیرانه در چیدمان و غرفه سازی آن ها وجود نداشته باشد. بیرون 

محوطه آش دوغ و نان و سوغات و حتی کفش پالستیکی فروخته شود.
صدای موسیقی، کالم مذاکره کنندگان در سالن هتل ها و آژانس ها را قطع کند و حتی 
صدای ســاز و دهلشان به نشست هم اندیشی وزیر میراث فرهنگی با آژانس داران هم 
برسد و کسی اعتراض نکند. مردم در حال شادی باشند و خوراکی به دست از قیمت 

گران صنایع دستی حرف بزنند بی آنکه خریدی داشته باشند.
وقتی محمدابراهیم الریجانی، مدیرکل تبلیغات و بازاریابی گردشگری سال گذشته 
همزمان با دوازدهمین نمایشگاه گردشگری مدعی شد که »قصد داریم در چهلمین 
دوره از نمایشگاه گردشگری تهران، مانند نمایشگاه گردشگری برلین بدرخشیم«. آن 

وقت است که توقعات از دوره سیزدهم باال می رود.
در آن صورت دیگر فعاالن گردشگری توقع ندارند نشست های تخصصی جای خود 
را به رونمایی از اپلیکیشن هایی که هر روز در حال متولد شدن هستند، بدهند و یا 
نشست هایی برگزار شود که مخاطبش چند نفری بیشتر نیستند و سخنرانان هم باید 

فریادزنان چند ساعتی سخنرانی کنند.

 تبلیغ فروش تورهای خارجی
توقع این بود که در دوره سیزدهم اشکاالت چند سال پیش رفع می شد، اما همچنان 
این مشــکالت بر پایه خود اســتوار مانده اســت. هر چند که برای مردم عادی این 
نمایشگاه اتفاقاً نمایشگاه خوبی است چون در آن هم رقص و آواز و خوراکی وجود دارد 
و هم می توانند تور خارجی قیمت کنند و هم از هتل ها تخفیف بگیرند و در نهایت 
بروشــورهای گردشگری استان ها را دریافت کنند. البته اگر تا دقیقه آخر بروشورها 
و اقالم تبلیغاتی شــرکت کنندگان آماده شــده باشد نه مانند استان هرمزگان که با 
کمترین اقالم آمده بود و یا سازمان منطقه آزاد اروند که پیمانکار نتوانسته بود اقالم 

را به نمایشگاه برساند.
حال باید پرسید وزیر میراث فرهنگی که در نشست با آژانس داران جایگاه گردشگری 
کشور را نسبت به دو سال پیش 10برابر باالتر عنوان می کند، آیا از خیابان سئول به 
محل دائمی نمایشگاه آمده یا از ورودی چمران؟ از هر طرف که آمده باشد تبلیغات 
محیطی را ندیده جز در خیابان نمایشگاه از سمت سئول که چندین و چند تبلیغ برای 

فروش تورهای خارجی وجود دارد.
ضمن اینکه باید پرســید آیا ورودی ۲هزار تومانی آن را هم پرداخت کرده یا نه و آیا 
تمام اطالعات شخصی خود را نیز هنگام ورود در اختیار برگزارکنندگان قرار داده است 
یا خیر؟ چون تنها در هنگام ورود به نمایشگاه از در بزرگراه چمران  باید اطالعاتی مانند 

شماره تلفن، تحصیالت، سال تولد و... در سامانه بازدیدکنندگان ثبت شود.

 جامعه/ساحل عباسی  زلزله های مهیب، سیل، 
فرونشست  بهمن،  خشکسالی،  صاعقه،  طوفان، 
زمین، آتش سوزی و گرد و غبار از جمله مهم ترین 
حوادث طبیعی هستند که ایران را تهدید می کنند. 
حوادث طبیعی که در فصول مختلف خسارت های 
جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می کنند و همه 
این ها موضوع مهمی است که مدیریت صحیح 
آن به آموزش، ارتقای سطح آگاهی مردم برای 
مقابله با بحران و ترویج فرهنگ ایمنی بستگی 
دارد. به کارگیری اندیشه و علم و تخصیص بودجه 
مناسب در راستای جلوگیری و مقابله با بحران نیز 
اولویت هایی هستند که دولت ها موظف به تحقق 
آن هستند. اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت 
محورهای  قدس  با  گفت وگو  در  کشور  بحران 
مختلف ناظر به وقوع حادثه و راه های فائق آمدن 

بر آن را با ما در میان گذاشته است.

  مهم ترین اولویت های شــما در سازمان 
مدیریت بحران چیست؟

سازمان مدیریت بحران یک سازمان سیاست گذار، 
هماهنگ کننده، حمایت کننده و مسئول هماهنگی 
همه دســتگاه های اجرایی کشــور در زمان بحران 
و مواقعی اســت که حضــور همــه ارگان ها برای 
مأموریت های حادثه ای الزم و ضروری اســت. این 
ســازمان در مواقع خطر و حادثه موظف اســت با 
هماهنگی همه نهادهای کشور اعم از بخش دولتی 
و بخش خصوصــی کمک، حمایت و پشــتیبانی 
همه جانبه از مردم آسیب دیده را در اولویت قرار دهد. 
هر چند مدیریت بحران پیش از رســیدن به نقطه 
خطر و جلوگیری از بحران مهم ترین اولویت موردنظر 
ماست. قانون دائمی شدن مدیریت سازمان مدیریت 
بحران که پس از تصویب مجلس شورای اسالمی به 
تأیید شورای نگهبان رسید، خبر خوشحال کننده ای 
پس از ماه ها انتظار بود که چهارم شهریور ماه سال 
جاری به دولت ابالغ شــد. موضوع مهمی که قانون 
بر آن تصریح کرده، اســتفاده از همه ظرفیت های 
کشــور در جلوگیری از بحران و خدمات رسانی در 
حین بحران اســت به گونه ای که بند دو ماده این 
قانون تمامی دستگاه های اجرایی کشور به ویژه قوای 
سه گانه و بخش خصوصی را به همکاری و پشتیبانی 
همه جانبه از مردم در مواقع بحران ملزم کرده است.

این همکاری در حوادث به سرعت و با تمام توان و 
قوا باید دنبال شود تا حادثه با کمترین آسیب مرتفع 

شود. خوشــبختانه آیین نامه ها و دستورعمل های 
قانون جدید که قانون گذار همه دستگاه ها و نهادها 
را مکلف به تبعیت از آن کرده، در حال آماده شدن 
اســت. ذیل این قانون عالوه بر رفع اشکاالت قبلی، 
فعالیت های الزم به منظور هماهنگی همه ارگان ها 
در حــل چالش های بحران زای کشــور و مدیریت 

بحران به منصه ظهور برسد. 

  کدام نهادها موظفند با ستاد بحران همکاری 
کنند ؟

طبق سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری که 
بخش مهمی از آن ناظــر به حمایت همه جانبه از 
مردم در جلوگیری از بحران و خدمت رسانی به مردم 
در حین بحران و حادثه اســت، نیروهای نظامی و 
انتظامی در مواقع بحرانی موظف به خدمات رسانی 
همه جانبه به مردم حادثه دیده هستند.عالوه بر این، 
هالل احمر، ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای جهادی 
دســتگاه های اجرایی و مردم بــه عنوان مهم ترین 
گروه های خدمت رســانی پای کار حاضر می شوند 
تا بحران در اســرع وقت برطرف و با همکاری همه  
نهادها رفع شود، بنابراین قانون ظرفیت باالیی برای 
پشتیبانی و خدمات رسانی در مدیریت بحران در نظر 

گرفته است. 

  بخش خصوصی در کمک رسانی به سازمان 
مدیریت بحران چه جایگاهی دارد؟ 

ظرفیت بسیار باالیی در کشور برای خدمت رسانی 
موجود است حتی قانون بخش خصوصی را موظف به 

خدمات رسانی به مردم در حین بحران کرده، بنابراین 
به صورت دقیق نمی توان آماری از ماشــین آالت یا 
ابزارهــای فنــاوری روز ارائه داد، چــرا که بخش 
خصوصی در کنار دستگاه های اجرایی کشور موظف 
است تا ماشین آالت و ابزارهای مورد نیاز را در اختیار 
ما قرار دهد و ما نیــز موظفیم طبق توافق صورت 
گرفته براساس عرف، حق الزحمه بخش خصوصی را 
پرداخت کنیم و در صورت وارد شدن و آسیب دیدن 
تجهیزات، ماشین آالت و ابزارهای بخش خصوصی 

خسارت آن را پرداخت کنیم.  

  وضعیــت جغرافیایی مــا در دنیا از نظر 
خطرپذیری در چه وضعیتی است؟

ایران مقام دهم حادثه خیزی را در دنیا و در آسیا مقام 
چهارم را دارد، بنابراین آمادگی برای مقابله با بحران ها 
و سازگاری با بسیاری از شرایط ممکن بسیار واجب 
اســت، هر چند که مهم ترین بخش و اساس کار ما 
پیشگیری است تا در وهله نخست خسارت جانی و 
مالی کمتری داشته باشیم. با توجه به زلزله خیز بودن 
کشورمان، ساخت وسازهای درست با نظارت دقیق و 
کیفیت باال و رعایت آیین نامه ۲800 می تواند موجب 
کاهش خســارت ها و صدمه ها و لطمه های جانی و 
مالی شود. ساختمان هایی که با استانداردهای روز 
ساخته می شــوند در باالترین زلزله ها نیز منجر به 
فوت افراد زیر ســقف نمی شــوند. پر واضح است با 
تدابیر اصولی و علمی مانند عدم ساخت وســاز در 
مســیر رودخانه و ســیالب ها و قوی سازی سازه ها 
می توان مانع افزایش خســارت در کشوری شد که 

پرخطرترین کشــورهای دنیا به شمار می رود. عدم 
توجه به این مهم اســت که خطرات را محتمل تر و 

شرایط مدیریت بحران را سخت تر می کند.

 با توجه به اینکه نوروز ســال جاری کشور 
برای  آیا  بود  ســیل  درگیر 
جلوگیری از خطرات احتمالی 
در  تمهیداتی  پیش رو  نوروز 

نظر گرفته شده است؟
ایــام نوروز جزو ایامی به شــمار 
مــی رود کــه احتمــال افزایش 
حــوادث طبیعی بــه دلیل عدم 
ثبات آب وهوایی باالست. بارندگی 
یکــی از مشــخصه های فصل 
بهار اســت که هر سال منجر به 
متأسفانه  خساراتی می شود که 
در فروردین ســال جاری شاهد 
خسارت های ســنگینی بودیم، 
بنابراین معموالً در پایان هر سال 
با ابــالغ بخش نامه ای به تمامی 
اســتانداران و مدیــران بحران 

وظایف هر بخش به آن ها ابالغ می شود که همگی 
موظف بــه آمادگی هــای الزم در مدیریت حادثه 
هستند. ســیالب هایی که فروردین سال جاری از 
شمالی ترین تا جنوبی ترین و حتی برخی از شهرها 
و استان های غرب کشور چون لرستان و کرمانشاه را 
درگیر کرد از جمله حوادثی بود که نیازمند آمادگی 
100درصد بود، بنابراین تمامی مرخصی ها لغو شدند 
و همه مدیران و نیروهای جهادی و ارگان های نظامی 
و دولتی پای کار آمدند. بــا وجود اخطارهای داده 
شده و فعالیت های انجام شده متأسفانه 7۶ نفر جان 
باختند. هر چند حتی یک کشته هم زیاد است و غیر 
قابل قبول، اما اگر همکاری همه نهادها نبود و مردم 
پای کار نبودند، آمار جانباختگان افزایش می یافت. 
شهرستان های معموالن و پلدختر در استان لرستان 
اســتان خوزستان و گلستان که در معرض سیالب 
قرارداشتند با همکاری نهادهای مختلف و مردم از 
خطر بزرگ تری در امان ماندند. قطعاً از هم اکنون به 
دنبال برنامه ریزی و بررسی خطرات احتمالی هستیم 
تا مانع هرگونه خسارت جانی و مالی به مردم شویم.

   مردم در مدیریت بحران چه وظیفه و نقشی 
برعهده دارند؟

نقش خطیری بر عهده دارنــد، اما با این وجود باز 
هم انتظار می رود مردم با پیگیــری روزانه اخبار و 
هشدارهای هواشناسی و ستادهای بحران استان ها 
در کاهش بحران مؤثر واقع شــوند. مسدود شدن 
راه هــا بر اثر بــرف و کوالک و توجه به مســافرت  
نکردن غیرضروری از مواردی است 
که فصل زمســتان باید به دقت 
دنبال شــود. توجه به توصیه های 
ایمنی بخــش ماننــد در اختیار 
داشــتن تجهیزات الزم در طول 
ســفر چون زنجیر چرخ، سوخت 
کافی، وسایل گرمایشی و خوراک 
و توشــه کافی موضوعاتی است 
که منجر به کاهش مشــکالت 
می شــود. آمادگی نســبی برای 
روبه رو شــدن با شــرایط خطیر 
بحرانی در کشوری با جغرافیای 
حادثه خیــز و دنبــال کــردن 
اطالعیه هــای بحرانــی مواردی 
اســت که فرهنگ سازی آن باید 
در صدر برنامه های رســانه ها و 
فضای مجازی و فعالیت های دولتی قرار گیرد، چرا 
که فرهنگ سازی توجه به اطالعیه ها و همکاری و 
همراهی با خبرهای ستاد بحران در کاهش بحران 

بسیار تأثیرگذار است.

  آیا برای مقابله با این حوادث بودجه الزم 
در اختیار سازمان شما قرار داده شده است؟

تخصیص اعتبار مناســب الزمه خدمت رســانی و 
فعالیت هر چه بهتر ســتاد بحران است. در دست 
نبودن تجهیزات و عدم ارتقای تجهیزات و امکانات 
همانند تجهیزات هواشناســی و امدادرسانی دامنه 
مشکالت را افزایش می دهد. با آنکه ستاد بحران مبلغ 
موردنیاز و مطلوب جلوگیری و امدادرسانی الزم در 
وقوع بحران را به دولت اعالم کرد، اما متأسفانه این 
مبلغ از سوی دولت تأمین نشد و پیشنهاد بودجه ای 
داده شده به مجلس متفاوت از ماده 1۳ و 14 قانون 
اســت، بودجه ای که به هیچ وجه متناســب با نیاز 
ما در پیشــگیری و مقابله با حوادث نیست.از سوی 
دیگر بیش از 9 سال از مسکوت ماندن الیحه بیمه 
همگانی حوادث در مجلس شورای اسالمی می گذرد، 
موضوعی که تصویب آن می تواند حالل مشکالت 

مردم در روبه رو شدن با حوادث طبیعی باشد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت وگو با قدس:

الیحه بیمه همگانی حوادث، یک دهه در مجلس مانده است!

ایران مقام دهم 
حادثه خیزی را در 

دنیا و در آسیا مقام 
چهارم را دارد

بــــــرش
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دستچین

مانع اجرای این قانون فاخر نشوید
ایلنا: محمد شــریعتمداری، وزیر رفاه  اجتماعی در توییتر خود 
نوشــت: با وزارت کشــور، معاونت امنیتی انتظامی و ســازمان  
ثبت احــوال و نهادهای امنیتی گفت وگو شــده که مانع اجرای 
قانون فاخری که موجب هویت دار شدن فرزندان عزیز با مادران 
ایرانی می شود، نباشند. این قانون با همراهی آن ها قطعاً با سرعت 

بیشتری عملیاتی می شود.

ستاد انتخاباتی یک جریان خاص نمی شویم
ایسنا: حجت االسالم ابراهیم کالنتری، معاون فرهنگی دانشگاه 
آزاد گفت: دانشگاه آزاد به هیچ عنوان ستاد انتخاباتی یک جریان 
خاص نخواهد شد، اما همه جریاناتی که از نظر سیاسی رسمیت 
دارند می توانند از سوی تشــکل های دانشجویی ما به دانشگاه 
دعوت شــوند که البته این دعوت ها بایــد از جریانات فکری و 

جناح های مختلف باشد.

پیکر ضعیف داروخانه ها را دستکاری نکنید
مهر: محمدرضا شانه ســاز، رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: 
بنده از اصرار دیوان عدالت اداری در تحت فشــار گذاشــتن 
داروخانه ها نگرانم. چرا باید مســئوالن غیرمرتبط داروخانه ها 
را تحت فشــار بگذارند و تعرفه حق فنــی را باطل نمایند؟ 
درخواســت داریــم پیکر نحیــف و ضعیــف داروخانه ها را 

دستکاری نکنید.

اُفت شرکت کنندگان در کنکور تهدید است
فارس: بهروز طهماسب کاظمی، رئیس مرکز سنجش، پذیرش 
و فارغ التحصیلی دانشــگاه آزاد می گوید: در مقطع کارشناسی 
یک زمانی رقابت در کنکور اُفت شــرکت کنندگان در کنکور به 
عنوان نقطه مثبت ارزیابی می شد. اکنون در اقتصاد آموزش عالی 
این اُفت یک تهدید است، زیرا در کنکور رقابت سر صندلی های 

دانشگاه های برتر در بعضی حوزه ها پُر متقاضی است.

نگران موسیقی زیرزمینی نیستیم
تســنیم: علی رمضانی، مدیــرکل فرهنگی و هنــری وزارت 
آموزش وپرورش می گوید: در آموزش و پرورش نگران موســیقی 
زیرزمینی نیستیم، چون عوامل تعلیم و تربیت در مدارس به خوبی 
کار را پیش می برند. ممکن است در مدارس برخی عوامل دانش 
الزم را نداشــته باشند و اشتباهاتی هم انجام دهند، اما مطمئن 

هستیم که آن ها اهداف بدی ندارند و دچار اشتباه می شوند.

دولت باید از مدرسه داری دست بکشد
فارس: محمود مهرمحمدی، سرپرســت پیشــین دانشــگاه 
فرهنگیان و عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
می گوید:من معتقدم دولت باید از مدرسه داری دست بکشد، اما 
باید منابع مالی را تأمین کند. من فکر می کنم رقابت به معنای 
اکملش، در حضور دولت در صحنه مدرسه داری، نمی تواند تبلور 

و تجلی پیدا کند.

شایع ترین نوع کودک آزاری 
ایلنا: حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون اموراجتماعی سازمان 
بهزیستی گفت: در همه جای دنیا شایع ترین نوع کودک آزاری 
که بیش از ۵0درصد کودک آزاری را شــامل می شود، غفلت از 
کودکان و بی توجهی به او در زمینه های تغذیه، بهداشت، آموزش 
و... اســت. با توجه به سبک زندگی این روزها، شاید اکثر ما این 

کودک آزاری را انجام می دهیم.

افزایش جمعیت دانشجویی با یک تلفن!
آنا: محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد می گوید: 
ســال 9۳ وقتی می بینند جمعیت آموزش عالی کم می شود، 
با یک رابطه ســراغ وزارت علوم می رونــد و این برای من به 
عنوان یک وزارت علومی خیلی دردناک اســت. با یک تلفن 
به وزیر وقت، یکباره 180هزار کارشناسی ارشــد به دانشگاه 

آزاد می دهند. 

دولت به وعده خود برای معلوالن عمل نکرد
مهر: علی همت محمودنژاد، مدیرعامــل انجمن حمایت از 
حقــوق معلــوالن می گوید : دولت در ســال قبل یک هزار و 
100 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون جامع حمایت از 
حقوق معلوالن تخصیص داده بود که متأسفانه دولت به قول 
و وعــده خود عمل نکرد و از ایــن اعتبار تاکنون فقط بخش 

اندکی پرداخت شده است.

 آسیب های اجتماعی

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی عنوان کرد
 حال ناخوش کودکان کار 

در بودجه ۹۹
 ایسنا   رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران 
از کاهش بودجه حوزه کودکان در الیحه بودجه 

سال آینده خبر داد.
سیدحسن موسوی چلک با بیان اینکه با استناد به 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس حوزه کودکان 
در بودجه سال آینده در مجموع حدود 17درصد 
کاهش یافته است، گفت: همچنین در قانون برنامه 
توسعه ششم گفته شــده هرساله تعداد کودکان 
کار و خیابان باید ۲۵درصد کاهش پیدا کند، این 
درحالی است که بودجه ساماندهی این کودکان 
نیز 17 درصد رشــد منفی داشــته است. وی با 
اشاره به اینکه کمک هزینه نگهداری کودکان کار 
و خیابان نیز حدود 18درصد کاهش یافته است، 
گفت: یکی از موضوعات مهم در خصوص کودکان 
بی سرپرست، »بیمه آتیه« است تا این کودکان در 
بزرگسالی به حاکمیت وابستگی نداشته باشند. این 
درحالی است که بودجه مذکور نیز در بودجه سال 

آینده حدود 11درصد کاهش یافته است.

بهداشت و درمان

یک مسئول دانشگاه شهید بهشتی:
80 درصد کودکان سرطانی 

درمان می شوند
 ایسنا    رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: درمان پذیری 

سرطان های کودکان تقریباً 80درصد است.
دکتر محمداسماعیل اکبری با بیان اینکه سهم 
سرطان های کودکان در کشورهای مختلف بین 
یک تا ۳درصد ســرطان ها است، گفت: این آمار 
در کشــور ما حدود ۲/۵درصد سهم سرطان های 
کودکان است و ســرطان های بزرگساالن سهم 

97/۵درصدی دارد.
مشاور وزیر افزود: هر سال این شاخص بهبودی در 

ایران افزایش یافته که مایه خرسندی است.
وی با اشــاره به اینکه هر ســال حدود 110هزار 
سرطان جدید در کشور شناسایی می شود، گفت: 
وقتی می گوییم آمار ابتــالی کودکان ۲/۵درصد 
اســت یعنی حدود ۲0هزار کودک در ســال که 
تقریباً رقم پایینی است. اکبری گفت: بیشترین 
سرطان در بین کودکان سرطان های خونی است 

که با شیمی درمانی درمان می شوند.

 رفاه و خدمات اجتماعی

معاون این نهاد:
صف »جهیزیه« در کمیته امداد 

به صفر می رسد
 ایسنا   حســین خدرویسی، معاون حمایت 
و ســالمت خانواده کمیته امداد از ارائه 40هزار 
خدمــت جهیزیــه و کمک هزینــه ازدواج به 
زوج هــای جوان تحت حمایــت و خانواده های 

نیازمند خبر داد.
وی افــزود: از این میزان ۲4هزار مورد جهیزیه 
به نوعروسان خانواده های تحت حمایت و 4هزار 
مورد جهیزیه به دختران خانواده های نیازمند 

غیرتحت پوشش کمیته امداد ارائه شده است.
وی ادامــه داد: همچنیــن از این تعداد 9 هزار 
هدیه ازدواج پســران و بیــش از ۳هزار کمک 
هزینه برای ازدواج مجدد بانوان به مددجویان 
این نهاد تخصیص یافته اســت. خدرویســی 
از اختصاص 141میلیارد تومــان اعتبار برای 
ارائه خدمات حــوزه ازدواج به ۳۲هزار خانواده 
تحت حمایت تا پایان سال خبر داد و گفت: با 
تخصیص این اعتبار به استان ها، صف جهیزیه 

مددجویان در کمیته امداد به صفر می رسد.

گردشگری

یک مدیر تأمین اجتماعی:
 به دنبال بومگردی های الکچری 

هستیم
 فارس    علی رحیم پور، مدیرعامل هلدینگ 
گردشــگری تأمین اجتماعی می گوید: ما در 
حوزه توریســم درمانی امکانات متنوعی داریم 
و باید بخشــی از ظرفیت بیمارســتان ها را به 
گردشگری اختصاص دهیم. به عنوان مثال ما 
در کنار بیمارســتان میالد هتل هما را داریم 
که می توانیم از امکانات پذیرایی آن هتل برای 

همراهان بیمار استفاده کنیم. 
اولویت نخست ما شهروندان داخل کشور است 
و شــاید چند طبقه از هتل هــای موجود را با 
تجهیز امکانات به هتل بیمارستان تبدیل کنیم 
و آن را در اختیار گردشگران درمانی قرار دهیم.
وی اضافه می کند:در هتل سازی طرح های هتل های 
هما، تبریز و همدان در دست بررسی است و قطعاً 
وارد حوزه ساخت هتل پنج ستاره نمی شویم بلکه 
به دنبال بومگردی های الکچری هستیم و به این 
حوزه ورود پیدا کردیم و قطعا باً ورود به بازار بورس 

هم اتفاق های بهتری شکل خواهد گرفت.

حوادث و انتظامی

یک مسئول پلیس راهور ناجا بیان کرد
چراغ های رنگی برای وسایل 

نقلیه ممنوع است
 باشــگاه خبرنگاران جوان    رئیس پلیس 
ترافیک شــهری راهور ناجا درباره اســتفاده از 
چراغ های رنگی، فالشــر و چراغ گــردان برای 

وسایل نقلیه توضیحاتی را ارائه کرد. 
سرهنگ محمدباقر سلیمی اظهار کرد:استفاده 
از چراغ های رنگی و فالشر ها برای وسایل نقلیه 
بدون کســب مجوز ممنوع است و خودرو هایی 
که استفاده می کنند حتماً مجوزهای الزمه را 
دریافت کــرده و به لحاظ مأموریت های خاص 

خود، مورد استفاده قرار می دهند.
رئیس پلیس ترافیک شــهری راهور ناجا در ادامه 
خاطرنشــان کرد: افــرادی که چنیــن مجوزی 
ندارند، اجازه اســتفاده از چراغ های رنگی، فالشر، 
چراغ گردان یا هر وســیله  دیگری که استاندارد 
وســیله نقلیه را برهم می زند و در تجهیزات مجاز 
آیین نامه رانندگی پیش بینی نشده، ممنوع است.

وی تأکید کرد: همکاران ما به صورت جدی برخورد 
با این گونه تخلفات را در دستور کار خود دارند.

فراسو

برداشت آزاد
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا ذاا لجالل واالکرام

کنفرانس امنیتی مونیخ، صحنه دیگری از اختالف میان آمریکا و اروپا 

مکرون: غرب در حال ضعیف شدن است
  جهان   چهار گوشــه جهــان امروز ما، درگیر 
چالش های چندالیه و پیچیده است؛ در منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا نبردهــای متعدد و 
بی پایانــی از جمله در یمن،  ســوریه و لیبی در 
جریان اســت. بحران آب  و  هوا ایــن روزها مرز 
نمی شناسد و روزی نیست که صحبت از راهکارها 
و موانع در این زمینه بحث یکی از محافل فکری 
نباشد. همه گیری بیماری ویروسی کرونا در چین 
دیگر مســئله داخلی نیســت و همه کشورها را 

درگیر کرده است.
تــرک میانــه روی در رویکرد سیاســی احزاب 
و تمایــل رأی دهنــدگان بــه راســت گرایان و 
چپ گرایان افراطی از دیگر چالش های پیش  روی 
سیاستمداران و تصمیم سازان است. با پیشرفت 
فناوری و مخاطراتی که با خــود به همراه دارد،  
پرسش بیشتر دولت ها از یک سو و شهروندان این 

اســت که چگونه خود را در 
برابر این تهدیدها محافظت 
کنند. حال به نظر می رســد 
جهــان ناامن تر شــده. این 
ایشــینگر،  بود که  واقعیتی 
رئیــس کنفرانــس امنیتی 
مونیخ در آســتانه برگزاری 
نشســت امنیتی مونیخ نیز 
به آن اشــاره کرد. وی گفت: 
جهان خطرناک تر شده. این 
مقــدار بحــران در جهان را 
»حتی نمی شــد تصور کرد«. 
مــا شــاهد دوره آخرالزمان 

نیســتیم، اما یک دوره وقفه را تجربه می کنیم 
که پیامدهای سیاســی- امنیتــی آن هنوز به 
عموم مردم نرســیده است. در این حال پنجاه و 
ششمین دور از کنفرانس سه روزه امنیتی مونیخ 
در روزهــای ۱۴ تا ۱۶ فوریه )جمعه تا شــامگاه 
یکشنبه( برگزار می شود؛ در روزگاری که جهان 
از ناامنــی روزافزونی که حاصــل یکجانبه گری 
قدرت های بزرگی همچون آمریکاست رنج می برد. 
کنفرانس امنیتی مونیخ که هر ســال در مرکز 
این شهر آلمان برگزار می شــود، با نام »داووس 
امنیتی« نیز شناخته می شود. در نشست امسال 

۴0 تن از ســران کشورها از جمله رئیس جمهور 
فرانسه و همتای آلمانی وی و همچنین ۶0 وزیر 
امور خارجه و ۴0 وزیر دفاع از جمله وزیران امور 
خارجه آلمان، روسیه و ایران شرکت خواهند کرد. 
وزیران امور خارجه، دفاع و وزیر انرژی آمریکا هم 

در این نشست حضور خواهند داشت.

 اختالف آمریکا و اروپا
کنفرانس ساالنه امنیتی 2020 مونیخ در حالی 
برگزار می شــود که این نشست نیز به صحنه ای 
دیگر از اختالف میان آمریــکا و اروپا به ویژه در 
موضوعات امنیتی و ناتو و همچنین ارتباط با چین 
تبدیل شده اســت. اگرچه دستور کار کنفرانس 
اخیر انســجام و یکپارچه کــردن مواضع غرب 
اســت اما آمریکا و اروپا از زمان آغاز به کار آن در 
خصوص چگونگی برخورد و تعامل با چین دچار 
اختالف شده اند. »مارک اسپر« وزیر 
دفاع آمریکا در سخنرانی خود در 
این نشســت به شدت به چین و 
این  مصنوعی  فناوری های هوش 
کشــور حمله و تأکیــد کرد که 
پکن بزرگ تریــن چالش امنیتی 
واشــنگتن است نه روســیه. در 
شــرایطی که آمریکا بر مقابله با 
چیــن و محدود کــردن و تحت 
فشار قرار دادن این کشور پافشاری 
می کند اروپا بر این باور است که راه 

تعامل با چین گفت وگوست. 
از ســوی دیگر در حالی که پس 
از اظهــارات دونالد ترامپ در مورد ناتو و تضعیف 
این پیمان نظامی؛ کشورهای اروپایی بر استقالل 
هر چه بیشــتر خود تأکید دارنــد، هایکو ماس، 
وزیر خارجه آلمان هم در این نشســت بار دیگر 
بر این مســئله تأکید و گفته است که اروپا باید 
نظام چندجانبه خــود را مدیریت کرده و از حق 
حاکمیت خود حراست کند. هایکو ماس پس از 
مواضع فرانسه برای اســتقالل دفاعی از آمریکا، 
خواستار نقش بیشتر کشورهای اروپایی در حوزه 
امنیت بین الملل شده  و ایجاد اتحادیه امنیتی و 
دفاعی اروپا به عنوان ســتون قدرتمند و اروپایی 

پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( را خواستار شد. 
این اظهارات در حالی مطرح می شود که احتمال 
خروج آمریکا از شــمار پیمان های بین المللی از 
جمله ســازمان تجارت جهانی و سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( که می تواند نظم بین المللی 

را دچار تغییرات اساسی کند، منتفی نیست.

 مرثیه ای برای غرب
کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی برگزار می شود 
که شــعار محوری آن از عدم اتحاد کشــورهای 
غربی با یکدیگر حکایت دارد. شعار سال کنفرانس 
امنیتــی مونیخ یک تک واژه غریب اســت که از 
ترکیــب دو واژه )west( و )lessness( حاصل 
شده تا کلمه )westlessness( را ایجاد کند که 
ترجمه تحت اللفظی آن می شود »نقصان غرب« 
یا »بی غربی«. یعنی جهان کمتر از گذشته غربی 
است. به نظر می رسد تغییر توازن قدرت در عرصه 
جهانی، غرب را دچار نوعی بی قراری و اضطراب 
کرده اســت. به عنوان نمونه، در سایه نبود اتحاد 
غرب، شاهد برگزاری نخستین رزمایش دریایی 
مشترک ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند و 
دریای عمان بودیم که خود پیامی مبنی بر امکان 
ایجاد ائتالف های نوظهور داشت. روسیه و چین هر 
روز بیشتر از قبل حوزه نفوذ و اثرگذاری خود را در 
آسیا و حتی آفریقا توسعه می دهند و این چیزی 

است که غرب را بیش از پیش نگران کرده است.
اگرچه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، در پایان 
نشست سال گذشته از وجود اختالف های جدید 
میان آمریکا و اروپا ســخن گفته بود اما پس از 
مشــاهده فاصله جدی میان رویکرد رهبران دو 
سوی اقیانوس اطلس در نشست امسال مونیخ، آن 
را »مرثیه ای برای غرب« خواند. به اذعان تحلیلگران 
با ایجاد تغییرات در معادالت قدرت و همچنین 
پیشــرفت های بزرگ در حوزه فنــاوری، مفهوم 
»غرب« هم در حال تغییر اســت و »دنیا در حال 

کمتر غربی بودن است«.
در همین راســتا امانوئل مکرون، در ســخنانی 
تأکید کرد که بلوک غرب تضعیف شــده است. 
رئیس جمهور فرانســه شــرایط اوکراین را نشانه 
ضعف غرب برشمرد و تأکید کرد که تحریم های 
غرب علیه روسیه فایده ای نداشته اند. وی در عین 
حال تأکید کرد که امنیت اروپا نیازمند ناتو است. 
وی پیشتر ناتو را دچار مرگ مغزی توصیف کرده 
بود. مکرون از اتحادیه اروپا نیز انتقاد کرد و خواستار 
افزایش بودجه آن شد تا در حوزه فناوری های نو از 
چین و آمریکا عقب نماند. به گفته مکرون، »ما در 
حال تبدیل شدن به قاره ای هستیم که به آینده 
خود باور ندارد«. مکرون افزود: »ما برای آینده خود 
به اندازه کافی سرمایه گذاری نمی کنیم... و این تنها 

راه آشتی با طبقات متوسط ]جوامع[ ماست«.

العهــد: یــک دادگاه در بحریــن، یکی از 
شهروندان این کشــور را به اتهام آتش زدن 
پرچم رژیم صهیونیستی به سه سال حبس 

محکوم کرد.
میدل ایست آی: این پایگاه خبری تحلیلی 
گــزارش داد در پی تصمیــم پارلمان عراق 
برای اخــراج نظامیان ایاالت متحده از خاک 
این کشور، ارتش آمریکا طرحی را برای خارج 
کردن بخشی از نیروهای خود از برخی مناطق 
نزدیک به نواحی شیعه نشــین مانند پایگاه 
هوایی »بلد« را تحویل مقام های امنیتی ارشد 

عراقی کرده است.

جان کری:
یک درصد از جمعیت آمریکا 

صاحب 51 درصد کل درآمد است
وزیــر خارجه  فارس: 
ســابق آمریکا با بیان 
اینکــه یــک درصد از 
اقشــار  ثروتمندترین 
صاحب  آمریکا  جامعه 

۵۱ درصد کل ثروت این کشــور است، گفت 
که این وضعیت ادامه دار نیست.»جان کری« 
وزیر امور خارجه ســابق آمریکا روز جمعه از 
توزیع نامناســب ثروت در کشــورش انتقاد 
کرده و گفته که این وضعیت قابل ادامه دادن 
نیســت. جان کری که در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ با »دویچه وله« مصاحبه کرده، 
گفت: »در حــال حاضر، یــک درصد باالی 
جمعیت کشور ما صاحب بیش از ۵۱ درصد 
کل درآمدی است که حاصل شده است؛ این 

وضعیت قابل دوام نیست«. 
وی از »دونالد ترامــپ«، رئیس جمهور فعلی 
آمریکا هم انتقاد کــرد و وی را به انفعال در 

رسیدگی به مسائل جهانی متهم کرد. 
کری  گفت: »ترامپ، سبب از هم گسیختگی ناتو 
شده، آدم ها را از هم دور کرده، به آنگال مرکل 
)صدراعظم آلمان( و سران کشورهای اروپایی 
توهین کرده و در مقابل از افرادی مانند پوتین 
تمجید کرده است... این قابل قبول نیست«. 

تازه ترین جنایت ائتالف سعودی  پس از سرنگون شدن جنگند ه شان
 ۳۰ غیرنظامی یمنی شهید و زخمی شدند

جهان: جنگنده های ائتالف متجاوز سعودی با هدف قرار دادن تجمع شهروندان 
یمنی جنایتی دیگر را رقم زدند. منابع خبری یمن گزارش دادند در پی هشــت 
حمله هوایی ائتالف متجاوز ســعودی- آمریکایی به منطقه المصلوب در استان 
الجوف، بیش از ۳0 نفر از شهروندان یمنی شهید یا زخمی شدند. این حمله در 
حالی صورت گرفت که شهروندان یمنی در کنار الشه جنگنده سرنگون  شده در 

منطقه المصلوب تجمع کرده بودند.
 سخنگوی وزارت بهداشت به این شبکه گفت در جنایت ائتالف متجاوز سعودی در 
منطقه المصلوب، ده ها تن شهید یا زخمی شدند که شماری از آن ها زن و کودک 
بودند. همزمان محمد عبدالسالم، سخنگوی جنبش »انصاراهلل« یمن در واکنش 
به جنایت اخیر رژیم سعودی در اســتان »الجوف« تأکید کرد: رژیم سعودی هر 
گاه ضربه دردناکی از مقاومت یمن متحمل می شود به سراغ غیرنظامیان می رود.

طبق گزارش وبگاه »بوابة األخبار«، جنبش انصاراهلل شامگاه جمعه از سرنگونی یک 
فروند هواپیمای جنگی ائتالف ســعودی در آسمان استان الجوف واقع در شمال 

یمن خبر داده بود.
 یحیی، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گزارش داد یک فروند جنگنده »تورنادو« 
که در حال عملیات خصمانه بر فراز استان »الجوف« در یمن بود، ساقط شده است. 
وی تأکید کرد: آسمان یمن برای حرکت نیروهای متخاصم باز نیست و دشمن باید 
پیش از انجام هر کاری، هزاران بار قبلش محاسبه کند. ائتالف سعودی سرنگونی 
این جنگنده را تأیید کرده اســت.از سوی دیگر شبکه المسیره یمن از کشته یا 
زخمی شدن ۱۱ نیروی ائتالف سعودی در عملیات تک تیراندازان یمن در منطقه 

مرزی عسیر در جنوب عربستان با شمال یمن خبر داد.

طالبان:
آمریکا از سرنوشت شوروی در افغانستان عبرت بگیرد

تسنیم: در حالــی که گزارش هایی از امضای توافق نامه میان طالبان و آمریکا در 
هفته های آینده منتشر شده، طالبان بار دیگر بر خروج آمریکا از افغانستان تأکید 
کرد. هفته گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به ادامه مذاکرات طالبان 

و آمریکا خبر داد که ترامپ به  صورت مشروط این توافق را پذیرفته است.
 به نوشــته نیویورک تایمز، ترامپ به صورت مشــروط موافقت کرده که سربازان 
آمریکایی از افغانستان خارج شوند تا طوالنی ترین جنگ آمریکا پایان یابد. اما زمانی 
این توافق امضا خواهد شــد که طالبان تعهد خود بر کاهش خشــونت را در بازه 

یکهفته ای پیش از امضای توافق به اثبات برساند.
این در حالی است که امروز طالبان در سی  و یکمین سالگرد خروج نیروهای شوروی 
از افغانستان، هشدار داد که آمریکا و نیروهای ناتو از سرنوشت شوروی درس عبرت 
بگیرند. این بیانیه با اشاره به شکست بزرگ ترین نیروی نظامی در افغانستان، تأکید 
کرد که اگر اشــغالگران کنونی غربی و در مجموع ناتو و دست نشانده های آن ها 
اندکی هوش و خرد داشته باشند، باید از شکست اتحاد شوروی و غالمان داخلی 
آن ها عبرت بگیرند. طالبان هشدار داد که اگر آن ها )آمریکا و نیروهای خارجی( بر 
موضع اشــغالگرانه و غالمانه  خود اصرار ورزند، بدون شک با همان عار و شکستی 

روبه رو می شوند که رهروان کمونیسم با آن مواجه شدند.
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 نیویورک تایمز، 
پس از مشاهده 
فاصله جدی میان 
رویکرد رهبران 
دو سوی اقیانوس 
اطلس در نشست 
امسال مونیخ، آن 
را »مرثیه ای برای 
غرب« خواند

بــــــــرش

ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظ�ر دارد از طری�ق مزایده 
عمومی نسبت به فروش لوازم فرسوده و راکد به شرح اقالم مند 
رج در جدول ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان د عوت می ش�ود جهت 
اخذ اس�ناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت 1398/11/30به آدرس مشهد 
خیابان فلس�طین ، فلسطین 26 ش�رکت آب و فاضالب مش�هد دفتر قراردادها 
مراجع�ه و ی�ا با تلف�ن 05137008149 تماس و پس از آن نس�بت به بازدید از 
مح�ل کاالهای موض�وع مزایده اقدام نماین�د و قیمت پیش�نهادی خود را تا 
پای�ان وقت اداری مورخ 1398/12/10 به صورت پاکات الک و مهر ش�ده به 

دبیرخانه مرکزی شرک آبفای مشهد واقع در نشانی فوق تسلیم نمایند.
 هزین�ه های درج آگهی و کارشناس�ی و بارگیری و مالیات بر ارزش افزوده به 
عهده برندگان مزایده می باش�د و زمان گش�ایش پاکات مورخ  1398/12/11 

می باشد .

لوله های فوالدی ، چدن

لوازم برقی

لوازم متفرقه

pp.pvc.GRP ،لوله و لوازم پلی اتیلن ، بشکه پالستیکی

ضایعات و لوله فوالدی ،چدن و آلومینیوم

سیلندر خالی کلر مایع

اتصاالت و ضایعات چدنی

آهن آالت ضایعاتی

لوازم پمپ و الکترو موتور

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب مشهد /ع
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آب نعمت بزرگ الهی است . آن را هدر ندهیم
 آگهی مزایده عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت  اول شرکت تعاونی 

مسکن مهر 14قم )درحال تصفیه(
 تاریخ انتشار :1398/11/27

بدینوس��یله از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت 
ب��ه عمل می آی��د  در جلس��ه مجم��ع عمومی این 
ش��رکت تعاون��ی ک��ه رأس س��اعت 18 روز جمع��ه 
مورخ 1398/12/9  با دس��تور جلسه ذیل در محل 
دفتر ش��رکت تعاون��ی واقع در ق��م –خیابان معلم 
غرب��ی – نب��ش معلم 16-س��اختمان تجاری آس��یا 
–طبق��ه 2-واحد 29  تش��كیل میگ��ردد ،حضور به 
هم رس��انید. ضمنًا هریک از اعض��اء جهت معرفی 
نماینده تام االختیار/ وکیل خود به منظور حضور 
درجلس��ه فوق الذکر و اعمال رای می بایستی به 
اتفاق یكدیگر )عض��و و نماینده (حداکثر تا تاریخ 
1398/12/08 به محل دفتر ش��رکت تعاونی واقع 
در آدرس ف��وق  مراجعه تا پ��س از احراز هویت 
و تائی��د وکالتنام��ه، مج��وز ورود به جلس��ه جهت 

نماینده عضو صادر شود
دس��تور جلس��ه : 1-ارائ��ه گ��زارش ناظ��ر هیئت 
تصفی��ه ش��رکت تعاونی و ارائه گ��زارش عملكرد 

هیئت تصفیه شرکت تعاونی 
2-تصویب صورتهای س��ال مالی 1397و  تصویب 

بودجه پیشنهادی سال مالی 1398.
3-تعیی��ن خط مش��ی وبرنامه ه��ای اجرائی واخذ 

مجوزهای الزم شرکت تعاونی در سال 1398.
 هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسكن مهر14 قم

ع 9
81
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شهرداری بجنورد در نظر دارد حفظ و نگهداری و حراست از پارکها و فضای سبز را 
به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی با برآورد اولیه 162/440/211/542ریال 
به ش�رکتهای خدماتی دارای مج�وز فعالیت از اداره کار و ام�ور اجتماعی واگذار 
نمای�د. لذا متقاضیان می توانن�د جهت دریافت و تحویل اس�ناد از اداره حقوقی 
و پیم�ان ش�هرداری مرک�زی بص�ورت مه�ر و امضا ش�ده طب�ق توضیحات اس�ناد 
مزای�ده و تحوی�ل پاکتهای پیش�نهادی خود ب�ه دبیرخانه ش�هرداری مرکزی تا 
تاری�خ 98/12/14 اق�دام نماین�د و ی�ا جهت کس�ب اطالعات با ش�ماره تلفن :                            

114-32222110 تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مناقصه
 حفظ و نگهداری و حراست از فضاهای سبز و پارکها -نوبت اول

شهرداری بجنورد
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ش��ماره   ب��ه  ای  مرحل��ه  ی��ک  عموم��ی  مناقص��ه  فراخ��وان  آگه��ی  پی��رو 
2098001492000003ا داره کل پس��ت اس��تان خراس��ان رضوی ، مورخه 98/11/23صفحه 
4و مورخ��ه 98/11/24صفح��ه 8 در روزنامه قدس اصالحاتی به ش��رح ذی��ل انجام گرفت  
1-تاری��خ اصالحی��ه آگه��ی فراخ��وان در روزنامه وس��امانه: مورخه 98/11/27 میباش��د .

روز  صب��ح   8 ازس��اعت   : س��ایت  از  مناقص��ه  اس��ناد  دریاف��ت  زم��ان  2-مهل��ت 
یكش��نبه  تاری��خ 98/11/27لغای��ت  س��اعت 14 روز چه��ار ش��نبه تاری��خ 98/11/30 .
3-مهل��ت زم��ان ارائ��ه پیش��نهاد ازطریق س��ایت : ازس��اعت 8 صب��ح تاری��خ 98/12/01 
لغای��ت س��اعت 14 تاری��خ 98/12/10 میباش��د درضم��ن پیش��نهاد دهن��دگان میبایس��ت 
ع��الوه ب��ر بارگ��زاری تصاویر کلی��ه م��دارک پ��اکات )ال��ف,ب,ج( درس��امانه الكترونیكی 
دول��ت حداکثرت��ا س��اعت 14 تاری��خ 98/12/10 نس��بت ب��ه ارس��ال اصل م��دارک مطابق 
ش��رایط مندرج ش��ده در اس��ناد مناقصه در پاکات الک و مهر ش��ده از طریق پس��ت ویژه 
به آدرس مش��هد اداره کل پس��ت اس��تان خراسان رضوی واحد حراس��ت ارسال نمایند .

 98/12/12 روزدوش��نبه  صب��ح   9 س��اعت   : وج  ،ب  ال��ف  پ��اکات  بازگش��ائی  4-زم��ان 
تمای��ل  ص��ورت  در  درمناقص��ه  کنن��ده  ش��رکت  موسس��ات  االختی��ار  ت��ام  نماین��ده   ،
میتوانن��د ب��ا ارائه معرفی نامه کتبی در جلس��ه بازگش��ائی پ��اکات حضور بهم رس��انند .

اداره کل پست استان خراسان رضوی                    

اصالحیه فراخوان
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س�ازمان عمران و توس�عه حری�م حرم حضرت رض�ا ) ع( در 
نظ�ر دارد تهیه و تحویل ابزار دقیق رفتارس�نجی ابنیه جهت 
مجموعه حرم مطهر حضرت رضا )ع(  را از طریق مناقصه عمومی  واگذار 

نماید . 
یکش�نبه  روز  اداری  وق�ت  پای�ان  ت�ا  توانن�د  م�ی  متقاضی�ان  ل�ذا 
اینترنت�ی  س�ایت  آدرس  ب�ه  مراجع�ه  ضم�ن   1398/12/04 م�ورخ 

 http://sem.aqr-harimeharam 
تلفن 05131305243 نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا ) ع(

سند و فاکتور فروش و شناسنامه خودرو پژو سواری 
تیپ GLX-XUV-CNG 405 به رنگ نقره ای- متالیک 
م��دل 1395 به ش��ماره موت��ور: 0795971K124 به 
ش��ماره شاس��ی 660552GR6NAAMIIVE به شماره 
پ��الک 768 د 47 ای��ران 95 بن��ام آس��یه ش��یرانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
98
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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

ساعت 10:30 38/384/000/1651/920/000/0006
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 الكترونیک 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 الكترونیكی 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 الكترونیكی 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 دوم(

م الف 987  شناسه آگهی 770839 اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 
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