
 

شهدا همچون فاطمهh جان نثار والیت بودند
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مادران و همسران شهدای مدافع حرم: 

 ............ صفحه 3

11 4 2
به بهانه برگزاری همایش بزرگ نیکوکاران 

و تجلیل از کوهنورد مطرح پاکستانی
گفت و گو با دکتر عبدالوهاب فراتی گفت وگوی قدس با محمدرضا باهنر

 :jامام رضا
تواضع  اين  است  

كه  به  مردم  
دهى  آنچه  را 

مى خواهى  به  تو 
دهند. 

)اصول  كافى
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j فتح هیمالیا با رمز یا حسین
بدون انقالب، اندیشه سیاسی اسالم 

گسترش نمی یافت
مجلس ائتالفی

نمی تواند عملکردی قوی داشته باشد

 ............ صفحه 6

 سید حسن نصراهلل ضمن تأکید بر فراگیر بودن مقابله با آمریکا: 

 عراق، اخراج اشغالگران را فراموش نکند

كمبود شدید ذرت دانه اي  
دامداران را نگران كرده است

خوراک دام 
روی آب!

 جهان    دبیر کل حزب اهلل لبنان در سخنانی به مناسبت چهلم شهید حاج قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس و بزرگداشت شهدای مقاومت لبنان، آمریکا را مسئول همه جنگ ها 
در منطقه دانست و تأکید کرد: مردم باید در همه حوزه ها و در همه اشکال مقاومت، به 
مقابله برخیزند، چون راهی جز مقاومت همه جانبه مقابل این طاغوت نیست.سید حسن 
نصراهلل در ابتدای اظهاراتش به سالروز پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و آن را به رهبر 
انقــالب، مردم و دولت ایران تبریک گفته و افزود: انقالب ایران بر خالف همه جنگ های 
نظامی، امنیتی، اقتصادی، روانی و رسانه ای، به لطف خدا و با ایستادگی مردم مؤمن در همه 

 ............ صفحه 8حوزه ها و در همه مراحل ، پایداری کرد...

 اقتصاد  بیش از ۲میلیون تن ذرت دامی در 
انبارهای کشور، ۴۵۵هزار تن در حال تخلیه از 
کشــتی و 6۰۰هزار تن در لنگرگاه های جنوبی 
کشور وجود دارد، اما توزیع نمی شود تا حیات و 
ممات تولید دامداران و مرغداران به تعیین نرخ 

مصوب و پایان...

نگاهی به سرگذشت جالب و 
حیرت انگیز »حاج غالمرضا« 

كه دو بار شهید شد

یک داستان 
خیلی »عالی«

سخنگوی النجباء عراق: 
عملیاتی علیه نظامیان 
آمریکایی در راه است

تا اخراج كامل 
اشغالگران

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 9

كارشناسان می گویند »محیط زیست« 
در اولویت مجلس دهم نبوده است

مطالبات 
بر زمین مانده 

زیست محیطی 
در بهارستان

 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

»ســبک زندگی را با فرهنگ سازی به مسیر اسالمی آن برگردانید«. این خواسته 
رهبر انقالب در دیدار اخیرشان بوده است. چه کسانی باید این کار را بکنند؟ روشن 
اســت مسئوالن مملکت. اما اگر شما خود در خانه های چند ده میلیاردی شمال 
تهران ساکن باشید و لشکری از بستگانتان را در اینجا و آنجا به عنوان مدیر گماشته 

باشید، هیچ ارتباط معمولی در مترو و اتوبوس و...

 چرا صندلی سبز مجلس 
برای عده ای حکم گنج را دارد؟

 ............ صفحه ۲

ماراتن جمهوریت
روحانی در نشست خبری: گزارش وزارت كشور

بابت رقابتی شدن انتخابات خوشحالم كرد

 ............ صفحه ۲

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان 320 تخت خوابی 

شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
سیم و کابل بیمارستان 320 
تخت خوابی شهید هاشمی نژاد

شرح در صفحه 3
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آگهی مزایده خودرو شماره : 1098005243000001
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

خراسان رضوی
 شرح در صفحه 8
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روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مزای�ده جه�ت فروش الش�ه های س�رزده، حذف 
زن�ده اضط�راری، گوس�اله ن�ر س�بک وزن و تلیس�ه آبس�تن واحدهای مش�هد                            
100،000،000 ریال و شهرس�تانها مبلغ 50،000،000 ریال، بصورت واریز وجه نقد بش�ماره 
حس�اب 83887459 بانک کشاورزی شعبه مش�هد بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

می باش�د.
جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ا مؤسس�ه دامپ�روری صنعتی ق�دس رضوی تم�اس حاصل 

فرمایی�د.   تلف�ن: 12-38492710-051     داخل�ی 126- 119
هزین�ه آگه�ی ب�ر عه�ده برن�ده مزای�ده میباش�د.
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ش�رکت آب و فاضالب خراس�ان ش�مالی در نظر دارد براس�اس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 
2 قانون تش�کیل ش�رکت های آب و فاضالب مصوب 1369 و آئین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه 
س�ال 1398، تکمیل تاسیس�ات جمع آوری، انتقال و تصفیه  فاضالب ش�هر بحنورد را در ازای تخصیص 
پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین و به روش 
بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط که تمامًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار می گردد واگذار نماید.
الف- موضوع پروژه و شرح مختصری از پروژه: 

1- تامی�ن مالی و تکمیل و ارتقاء مدول دوم تصفیه خانه، ایجاد تاسیس�ات فرآوری لجن، ارتقاء مدول 
اول ایستگاه پمپاژ و احداث مدول دوم ایستگاه پمپاژ و تکمیل باقی مانده شبکه جمع آوری فاضالب به 

طول 230 کیلومتر و خط انتقال به طول 3 کیلومتر و اجرای انشعابات فاضالب محدوده طرح.
 2- تامین مالی مازاد سایر طرحهای فاضالب در سطح استان با صالحدید سرمایه پذیر 

 - سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی - حجم پساب قابل واگذاری: 
حداکثر 44000 مترمکعب در شبانه روز

- مشاور سرمایه پذیر: شرکت مهندسی مشاور اقتصادآب مهاب رابین   -
 دوره تکمیل و ارتقاء مدول دوم تصفیه خانه: 3 سال   - دوره تکمیل شبکه جمع اوری فاضالب: 4 سال   

- دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب: 15- 25 سال)با ارائه مدل مالی مربوطه(   - راندمان تصفیه: 

95 درصد   - جمعیت تحت پوشش: 308 هزار نفر     
- محل اجرا: استان خراسان شمالی، شهر بجنورد    - اخذ کلیه مجوزهای الزم جهت احداث تاسیسات 

بعد از خروجی تصفیه خانه از ارگان های ذیربط به عهده سرمایه گذار است. 
 ب- ش�رایط کلی برای س�رمایه گذاری:    - سرمایه گذار به صورت شخص حقوقی غیر دولتی با داشتن 
سابقه مدیریتی و توان مالی قابل قبول و برنامه مشخص برای استفاده از پساب، تامین و تخصیص سرمایه 

مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.   
 زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی:    سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد ارزیابی کیفی  
اعالم ش�ده اس�ت که الزم است مناقصه گران واجد ش�رایط حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه 

چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
محل و زمان و نحوه تحویل اسناد ارزیابی کیفی )نشانی سرمایه  پذیر(: 

مطابق موارد درج ش�ده در س�امانه تدارکات الکترونیکی دول�ت ب�ه آدرس www.setadiran.ir ، متقاضیان                      
می بایست حداکثر تا تاریخ و زمان مشخص شده در سامانه، اسناد مذکور را تکمیل و در سامانه بارگذاری نمایند.

- س�رمایه پذیر در رد یا قبول پیش�نهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد. 
روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح" تکمیل تاسیسات فاضالب  شهر بجنورد  و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب
  به روش بیع متقابل" با استفاده از تسهیالت تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 )مزایده(

مزایده فروش  الشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، گوساله نر سبک وزن و تلیسه آبستن 
))تاریخ مزایده  چهارشنبه مورخ  1398/11/30 ساعت 14:00((
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روزنامـه صبـح ایـران

هشدار عراقچی به شرکت هایی که ایران را ترک می کنند  سیاست: سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در گفت وگویی درباره شرکت  های خارجی از جمله کره ای ها که بازار ایران را 
ترک کرده اند، گفت: ما اکنون در یک مقطع بسیار مهم تاریخی قرار داریم و سیاست فشار حداکثری آمریکا در اوج خود است. طبیعی است کسانی که با این سیاست آمریکا همراهی می کنند و ملت ایران را در این 

شرایط تحت فشار و سخت تنها می گذارند، حساب خودشان را برای آینده مشخص می کنند و حتماً ملت ایران فراموش نخواهد کرد. 

 سیاست/مینا افرازه   محمدرضا باهنر 
پس از هفت دوره حضور در قوه قانون گذاری 
کشــور در دور قبلــی مجلــس، از دنیای 
نمایندگــی خداحافظی کرد تــا این روزها 
مستقل از هویت برادر شهیدش، در دنیای 
سیاســت، سیاســت ورزی کند. با از دست 
رفتن چهره هــای کاریزماتیک اصول گرایی 
در ســال های اخیر، بســیاری از  باهنر به 
عنــوان مهنــدس جدیــد 
اصول گرایان  سیاسی  آرایش  
اســتخوان دار و ســنتی  یاد 
کرده انــد. در گفت وگو با این 
نماینده ادوار و فعال سیاسی 
ســاختاری  اشــکال های 
بهارســتان و آرایش سیاسی 
کرده ایم.  بررسی  را  انتخابات 
هــر چند زمان انــدک بود و 
پرسش های زیادی بی پاسخ 
ماند، اما پاســخ به سؤاالت محدود ما نیز در 
یک شــماره قابل انتشار نیست. در قسمت 
نخست گفت وگوی مهندس محمدرضا باهنر 
اشکال های ساختاری بهارستان را می خوانید.

 عملکرد مجلس دهم و شرایط فعلی 
کشور پرسش ها  و انتقادهای بسیاری 
را درباره نقش آفرینی مجلس بر حل 
مســائل به وجود آورده است، به نظر 
شما آیا صرف ورود به مجلس سبب 
حل مسائل کشــور خواهد شد؟ چه 
دالیلی موجب ناکامی مجلس دهم در 

حل معضالت شد؟
همان طور که رهبری هم فرموده اند، مجلس 
نقشه راه را ترسیم می کند و دولت موظف 
است در این مسیر جلو برود؛ بنابراین جایگاه 
مجلس بسیار برجسته است. مجلس اول در 
شرایطی تشکیل شد که حدود 270 نماینده 
آن، از چنان چهره های کاریزما و قدرتمندی 
برخــوردار بودند که به نوعی می توان گفت 

تمامی آن ها دست چین شده بودند.
انتظار نداریم در زمان حاضر هم چهره های 
پرنفوذ اوایل انقالب حضورداشته باشند؛ زیرا 
بســیاری از آنان یا فوت کرده اند یا سنشان 
اجازه حضور در انتخابــات را نمی دهد؛ اما 
نکته این اســت که مجلــس کم کم از آن 
جایگاه رفیع خود تنــزل کرد، تا جایی که 
امروز وضعیت به گونه ای شده که 16 هزار نفر 
برای کاندیداتوری مجلس اسم می نویسند.

متأسفانه شاهدیم که میزان ثبت نام کنندگان 
بــرای نامزدی انتخابــات مجلس وضعیت 
نابســامانی دارد. از ســویی هم در چنین 
شــرایطی، برخی افراد از لیاقت و تخصص 
کافی برای راهیابی به مجلس برخوردارند، اما 

به عرصه انتخابات وارد نمی شوند.
بااینکه عده ای جزو افراد قوی و متخصص 
کشور هستند، اما عنوان می کنند که میدان 

رقابت ها بد شده و متأسفانه در انتخابات، 
پول یا شایعه ســازی و اتهام زنی در فضای 

مجازی حرف آخر را می زند.
بدین ترتیب این افراد، میدان رقابت انتخابات 
مجلس را یک میدان سالم برای رقابت حس 
نمی کننــد و در آن شــرکت نمی کنند. از 
سویی هم با توجه به حجم باالی نام نویسی 
16 هزارنفری در انتخابات، احتمال دارد در 
بررسی صالحیت ها توسط شورای نگهبان 

اشتباه هایی هم صورت بگیرد.
از سوی دیگر باید گفت مجلس دهم تفاوت 
چندانی با مجلس نهم ندارد و نمایندگان 
متدیــن و حامی منافع ملی نیز در آن کم 
نبودند. مجلس دهم یک مسئله داشت که 
مجالس قبلی نداشتند، مجالس قبلی ازنظر 
سیاســی دارای یک فراکسیون اکثریت و 
یک فراکسیون اقلیت بودند و بدین ترتیب 
هم اکثریت می دانســت مجلس را چگونه 
مدیریت کنــد و هم فراکســیون اقلیت 
می فهمید که در چنین شرایطی چگونه کار 
کند و فعال باشــد. پس از انقالب، مجلس 
دهم نخستین مجلسی بود که فراکسیون 
اکثریت نداشت و به جای آن سه فراکسیون 
تشکیل شد. مجلس وقتی سه فراکسیون 
اقلیت داشته باشد، مجبور است به صورت 
ائتالفی کار کند، حتی در علم سیاســت 
هم مشــهور است که می گویند دولت ها و 
مجالس ائتالفی هرگز نمی توانند قوی ظاهر 
شوند؛ چون باید فراکسیون ها در آن البی 
بکنند یا از مواضع و اهدافشان کوتاه بیایند؛ 
بنابراین جــدای از روند نزولی مجالس در 
دوره های مختلــف، مجلس دهم به دلیل 
نبود فراکسیون اکثریت نتوانست قدرتمند 
ظاهر شود. به طور مثال، در طول تاریخ 10 
دوره مجلس موضوع مشابه اواخر سال 96 
پیش نیامده بود که طی آن استیضاح سه 
وزیر در صحن مطرح شــد و هر سه وزیر 

دوباره با رأی آوردن باالیی تأیید گرفتند.
نکته بعدی اینکه، بر اساس قانون اساسی 
ســه قوه در کشــور داریم که مستقل از 
یکدیگر هستند، اما این قوا باید به کمک 
هم مملکــت را اداره کننــد، درحالی که 
متأسفانه سه قوه عموماً رقیب هم شده اند. 
مجلس دولت را به ناتوانی در امور و دولت 
نیز متقابــالً مجلس را متهــم می کند و 
هــردوی این ها مدعی می شــوند که قوه 
قضائیه تند رفته اســت و قوه قضائیه هم 
متقابالً می گوید که افراد فاســد در این دو 
قــوه فعالیت می کنند. هر یــک از این قوا 
مسیر خودش را می رود، درحالی که باید در 
یک جهت حرکت کنند تا بتوانند مملکت را 
اداره کنند. به دلیل عدم هماهنگی های الزم 
و نبود یک رگالتوری سطح باال، این قوا تا 
حدودی کارهای یکدیگر را خنثی می کنند؛ 
به گونه ای که مثالً مجلــس برخی اوقات 

ایرادهــای کلی به دولت می گیرد یا دولت 
آن چنان که باید با مجلس همراه نیســت. 
بســیاری از کشورهای دنیا همین سه قوه 
مدیریتی را دارند، اما این ســه قوه در یک 
سمت وسو حرکت می کنند و به کمک هم 
می آیند، نه اینکه مخل کار یکدیگر باشند، 
اما متأسفانه در کشور ما چنین موضوعی 

مشاهده نمی شود.
برای همین من به این نتیجه رسیده ام که 
کشور را نمی توان با یک مجلس اداره کرد؛ 
یعنی پیگیری منافع ملی، نظام دموکراسی 
و مردم ساالری دینی در نظام تک مجلسی 
آن چنان که باید پیگیری نمی شود؛ چون در 
نظام تک پارلمانی نمایندگانی که انتخاب 
می شوند، عموماً دنبال منافع منطقه ای و یا 
صنفی هستند. حتی اگر خود نمایندگان 
هم از پیگیری و درخواست چنین منافعی 
کوتــاه بیایند، امــا مــردم آن منطقه از 

نمایندگانشان چنین توقعاتی را دارند.
مسئله بعدی اینکه، باید انتخابات در کشور 
ما حزبی شــود؛ چون نماینــده ای که به 
مجلس راه می یابد، تنها برای چهار ســال 
مسئولیت نمایندگی را برعهده دارد و با این 
شرایط خیلی نمی تواند دنبال دستیابی به 
اهداف و برنامه های درازمدت باشد. حتی 
دولت ها هم این گونه هستند و اگر حداکثر 
هشت ســال روی کار باشــند، در نهایت 
اقدام هایی را برای این دوره هشت ســاله 
انجام خواهند داد، نه برنامه های بلندمدت. 
دولت ها در کشور ما عموماً دو وظیفه دارند، 
چهار سال اول کارهای دولت قبلی را خنثی 
می کنند و چهار سال دوم هم کارهایی را 
انجام می دهند که دولت بعدی می آید این 
اقدام ها را بی اثر می کند، درحالی که دولت ها 
باید به هم متصل باشند و مملکت را به جلو 
ببرند. تنها کسی که برای دهه های بعدی 
کشــور نگران و در حال فکر و دلســوزی 
اســت، رهبری هستند، اما سایران تنها به 
آن دوره زمانی که مسئولیت بر عهده دارند 

فکر می کنند.

  عدم شفافیت یا عدم موضع گیری 
صریحــی را در دوره دهــم مجلس 
بودیم،  شــاهد  نمایندگان  سوی  از 
به طوری که این موضــوع را می توان 
در زمان استیضاح ها یا سؤال از وزرا 
مشاهده کرد در دقیقه 90 از استیضاح 
یا ســؤال خود انصــراف می دادند، 
ریشه این شــفاف نبودن و قاطعیت 
در عملکرد نمایندگان را ناشی از چه 

چیزی می دانید؟
متأســفانه نامزدهای انتخاباتی بااینکه به 
عرصه انتخابات و راهیابی به مجلس قدم 
می گذارند و رأی هم می آورند، بسیاری شان 
حتی نمی دانند اختیارات نماینده چیست، 

امــا در زمان تبلیغــات انتخاباتی به مردم 
وعده هــای آن چنانی می دهنــد که البته 
پس از نماینده شــدن هــم نمی توانند به 
آن وعده ها عمل کنند. درحالی که واقعیت 
این است که بسیاری از نامزدها نمی دانند 
حیطه وظایف و اختیارات آن ها و همچنین 
امکانــات مملکت چقدر اســت و چگونه 
می توان در مسئولیت نمایندگی به اصالح 

امور پرداخت.
از سوی دیگر، نماینده ها یکسری توقعات 
و خواســته هایی از دولت و وزرا دارند که 
بر اســاس آن درخواســت استیضاحشان 
را پــس می گیرند. به طــور مثال، نماینده 
درخواســت استیضاح یک وزیر را می دهد 
و در درخواست می نویسد که عملکرد وزیر 
ضعیف اســت، اما وقتی عقبه این ماجرا را 
ریشــه یابی می کنید، متوجه می شوید که 
این نماینده با یکی از مسئوالن وزارتخانه 
در یک اســتان خــاص اختالف نظر دارند 
و نماینده از طریق اســتیضاح برای تغییر 
آن مسئول به وزیر فشــار می آورد. بدین 
ترتیب، اگر وزیر بگوید من آن مســئول را 
تغییر نمی دهم، بنابراین نماینده نیز متقاباًل 
درخواست استیضاح وزیر را مطرح می کند. 
چنین اتفاقاتی عمالً شفافیت در استیضاح 
و رأی گیری ها را زیر ســؤال می برد و ذهن 

جامعه را مخدوش می کند.

 بســیاری از نماینده ها عمالً درباره 
محتوا و جزئیات طرح ها یا لوایحی که در 
صحن مجلس مطرح می شوند، آگاهی و 
دانش کافی را ندارند و حتی بااین حال 
بدون اطالع در رأی گیری ها شــرکت 
می کنند، در چنین شرایطی مهم ترین 
آســیب فرایند قانون گذاری کشور و 

علت بروز چنین مسائلی چیست؟
در حال حاضــر به طور میانگیــن 70 یا 
80 درصد وقــت نمایندگان صرف اموری 
می شــود که در حیطه وظایف نمایندگی 
نیست؛ یعنی 80 درصد از وقت نمایندگان 
به پاسخگویی به مردم حوزه انتخابیه برای 
رفع مشکالت روزمره شان می گذرد. مردم 
بــرای کوچک ترین امور هــم به نماینده 
مراجعه می کنند و البته این مشکالت هم 
تمامی ندارد؛ بنابراین در نهایت 20 درصد 
از وقت نماینده صرف وظیفه قانون گذاری 
می شــود. به همین دلیل شاهدیم گاهی 
اوقات نماینده در صحن مجلس نشسته و 
می خواهد به یک طرح یا الیحه رأی بدهد، 
اما اصالً نمی داند موضوع بحث چیســت. 
کارهــای جزئی و غیر مرتبــط با وظیفه 
نمایندگی آن قدر برای نماینده پیش می آید 
و روی هم تلنبار می شود که نماینده اصاًل 
فرصت رسیدگی به وظایف اصلی و تمرکز و 

تسلط بر طرح ها و لوایح را ندارد.

 آیا می دانید نمک در آجیل پزی ها و آجیل فروشی ها کیلویی چند است؟ اگر روی بادام 
درختی پوست کاغذی بریزند بیش از صد هزار تومان است و اگر... و این یعنی نان حرام 
ضمن اینکه به شعور ایرانی هم توهین می شود و خارجی ها فکر می کنند ما بادام درختی 

و زمینی را که نمک مثل گل رویش می ریزند با پوست می خوریم. 09150002742
 دولت ها نقش بسیار مهمی در سرنوشت خانواده ها و فرزندان کشور دارند، وقتی دولت 
حق و حقوق مردم را نخورد و یا به خورد دیگران ندهد و کامل و درست به دست مردم 
برساند، مردم عاقلند و خواهند توانست برای تربیت، تحصیل، اشتغال و ازدواج فرزندانشان 
برنامه ریزی کنند و دانشــمندانی نابغه به جامعه تحویل بدهند و این گونه مملکت آباد 

می شود. 09350007054
 پس از تقدیم کل حجم اینترنت کشور به تلگرام و اینستاگرام و تحریم داخلی ها! دسته 
گل جدید وزیر سلبریتی! ارتباطات، دادن )گرا( به دشمنان در مورد زمان پرتاب ماهواره 
بود! درحالی که در اکثر کشورها به لحاظ امنیتی معموالً زمان پرتاپ ماهواره شان را از 
یک ساعت قبل! اعالم نمی کنند! و مورد بعدی که زیاد مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت، 
این بود که هیاهوی وزیر برای پرتاب ماهواره ای بود که احتمال۵0درصد ناکامی در آن 
بدیهی اســت! اما این همه جنجال مشکوک وزیر سبب سرخوردگی جوانان کشور در 

زمینه ساخت ماهواره شد. 09360006158 
 ربیعی مردم را از نگرانــی درآورد و گفت روحانی و دولتش تا 12 مرداد 1400 پای 
پیمان خود می ایســتند. می خواستم ضمن تشکر از خدمات فراموش نشدنی از دولت 
پیمان مدار خواهش یک تجدید نظر اساسی کنم. حاال یک مدت هم بی دولت اصالً چه 

اتفاقی می افتد؟ 09150002831
 آقای روحانی  به خود افتخار می کند که اینترنت و فضای مجازی را حتی به روستاهای 
دوردست فرستاده است، به نظر من افتخار باالتر و مهم تر این است که ایشان توانست از 
همین فضای لجام گسیخته؛ بی دینی و بی حیایی و بی بندوباری و هرزگی را نه تنها در 

جامعه و همه روستاها بلکه به داخل خانه ها نیز هدایت کند. 09020009961

کنایهرحمانیفضلیبهاصالحطلبان
وزیر کشور با بیان اینکه الحمد هلل فضای کشور انتخاباتی است، گفت: در همین تهران 
که برخی می گفتند تعداد کمی از افراد جناح ما تأیید صالحیت شــدند، چند لیست 
ارائه داده اند. رحمانی فضلی افزود: نقش صدا و ســیما در حضور حداکثری مهم است 
و بســیاری از مردم اطالعات خود را از این رســانه می گیرند. نفس و اصل حضور در 
انتخابات جدا از نگرانی ها و اختالف ها اســت و قهر کردن با صندوق رأی مشکالت را 

حل نمی کند.

دعوتپمپئوبهشورشدرایراندرآستانهانتخابات
وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو با یک روزنامه سعودی بر فشار حداکثری بر ایران تأکید 
کرد و خطاب به مردم کشــورمان در پاســخ به این پرسش که »در هفته ها و ماه های 
گذشته آمریکا به اعتراض های مخالف با دولت ایران بسیار اهتمام داشت آمریکا چگونه 
می تواند به ملت ایران کمک کند؟« گفت: »آمریکا صدای شــما را می شنود و در کنار 
شما ایستاده است«. وی ادامه داد: ما در صفحه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا ساعتی 
داریم که شمارش معکوس برای زمان در دسترس نظام ایران برای عقب نشینی را نشان 

می دهد و ایران )در صورت عقب نشینی( دیگر در معرض محدودیت یا آشوب نیست.

آیتاهللنوریهمدانیازنامزدخاصیحمایتکردهاست؟
یکی از مراجع تقلید گفت: در هیچ دوره از انتخابات، نامزدی را برای رأی دادن معین 
نکردم، بلکه درباره شاخص های انتخاب کاندیدای مناسب در انتخابات مباحثی را مطرح 
کردم. آیت اهلل حسین نوری همدانی در جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم با اشاره 
به انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: مردم باید همه در این انتخابات شرکت 

کنند و با بصیرت رأی بدهند.

دلگیریهایمحسوسونامحسوسازفهرستهایاصالحطلبان
خبرگزاری ایرنا نوشــت: »مصطفی معین« وزیر علوم دولت اصالحات و از چهره های 
اصالح طلب ضمن تأکید بر اینکه قدرت و سیاست تنها ابزاری برای عمل به وظایف و 
مســئولیت اجتماعی است و نه برعکس، گفته است: »نباید با هر شیوه و به هر بهایی 
بــه دنبال باقی بودن در قدرت یا به دســت گرفتن افســار آن بود. حضور در صحنه 
می تواند در عرصه های آگاهی بخشــی، تصمیم ســازی و ارتقای توانمندی ها باشد«. 
»محمدعلی ابطحی« رئیس دفتر رئیس دولت اصالحات هم در واکنش به لیست های۳0 
نفره اصالح طلبان گفته اســت: »اگر لیســت ناقص از چهره های واقعِی اصالح طلب 
ارائه می کردند، اقدام مفیدی بود. هم می شــد نشــان داد اصالح طلبان نیروی کافی 
برای حضور در مجلس ندارند و هم گزینه هایی برای آن ها که به جریان های افراطی 

عالقه مند نیستند، فراهم کند«.

روحانی در نشست خبری: گزارش وزارت کشور
بابت رقابتی شدن انتخابات خوشحالم کرد

ماراتن جمهوریت
روحانی،  حســن  حجت االسالم 
رئیــس جمهور عصر دیــروز در 
نشست خبری خود با رسانه های داخلی و 
خارجی در پاسخ به شایعه استعفایش گفت: 
استعفا به نظر من معنا ندارد. ما از آغاز آمدیم 
به مردم وعده ای داده ایم و پای وعده و قول 
خود تا پایان خواهیم بود و برای آنچه وعده 
دادیم تالش می کنیم. هیچ وقت در ذهنم اســتعفا مطرح نبوده است. ماه های اولیه  
چیزی در ذهنم بود به دالیلی که خدمت رهبری اعالم کردم. هنوز مراسم تحلیف و 
تنفیذ نبود. به رهبری گفتم اگر فکر می کنید دولت یا فرد دیگری بهتر است، آماده ام 
کنار بروم. ایشان به شدت رد کردند و فرمودند به هیچ عنوان و دلم می خواهد تا روز 
آخر و ســاعت آخر حضور داشته باشــید. بار دیگر در سال 97 مطرح کردم، ایشان 
فرمودند حتی اجازه نمی دهم یک ساعت زودتر مسئولیت را تحویل دهید. من هم از 
ابتدا نظرم همین بوده است. همه مردم تا امروز از نظام و دولت حمایت کرده اند. اگر 
شرایط بهتر می خواهیم باید حمایت کنیم. روحانی در پاسخ به پرسش دیگر درباره زیر 
سؤال بردن انتخابات توسط وی از طریق هجمه به شورای نگهبان گفت: هیچ وقت 
انتخابات را زیر سؤال نبردم و نخواهم برد. انتخابات یک رکن رکین در کشور ماست و 
همه ارکان کشور با انتخابات روی کار آمده اند و مشروعیتشان با رأی مردم است. همه 
حرف من از روز نخست این بود که نگذاریم یک وقت انتخابات تبدیل به انتصابات شود؛ 
نه اینکه االن هســت. اگر انتخابات واقعی نبــود، چرا این همه خواهش می کنم که 
سخت گیری کمتر باشد که مردم بیشــتر حضور یابند؟ همه بحث ها این است که 

انتخابات داریم و انتصابات نیست. انتصابات مال رژیم گذشته بود.

دولتهیچلیستیدرانتخاباتندارد
وی درپاسخ به پرسشی دیگر گفت: از ابتدا نگران بودم رقابت خوبی صورت نگیرد و 
وقتی رقابت نیست، حضور کم می شود. گزارشی که وزارت کشور قبالً به من داده بود، 
این بود که 70 حوزه غیررقابتی است و این من را نگران کرد. امروز ظهر پرسیدم وضع 
آن حوزه ها بهتر شده یا نه، آخرین گزارش این است که فقط 44 حوزه رقابتی نیست 
و این من را خیلی خوشــحال کرد. آنجاها هم مردم باید حضور پیدا کنند. در حزب 
رقیب هم می توان افرادی را انتخاب کرد که اصلح هستند و می توانند برای کشور در 
پارلمان مفید باشند. دولت در انتخابات هیچ دخالتی ندارد و روحانی هم هیچ لیستی 
ندارد و امیدواریم مردم به بهترین شــکل در انتخابات شرکت کنند و با یک مجلس 

خوب مواجه باشیم.

حادثههواپیمایاوکرایننبایدبهاتحادماضربهبزند
رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنانش گفت: در مورد هواپیمای اوکراینی یک 
اشــتباه موردی رخ داد. آن قدر عجیب و غریب بود که انسان باورش نمی شد و اگر 
کسی به من می گفت، باور نمی کردم. همین حاال هم باورش سخت است. من هفت 
سال مسئول پدافند بودم و چنین حادثه ای در تاریخ ایران رخ نداده بود. برای همه 
هم عجیب بود؛ بنابراین تا بررسی کنند و به نتیجه برسند، زمان برد. باید یک مقام 
مسئول به ما رسماً اطالع می داد؛ گرچه تخمین هایی بود در ذهن ما. ممکن بود به 
صورتی تسریع می شد؛ یعنی مثاًل پنجشنبه غروب اعالم می شد. این به اعتماد مردم 
لطمه زد، اما به نظرم تعمدی نبود. نیروی مســلحی که همواره افتخار آفریده، این 
اشتباه را به عهده گرفت و عذرخواهی کرد و من هم ستایش می کنم از سپاه که هم 
پاسخ صریح به ترور شهید سلیمانی داد و هم به مردم در قضیه هواپیمای اوکراینی 
اطمینان داد که چنین حوادثی تکرار نشود. نباید این حوادث به اتحاد ما ضربه بزند.

 چرا صندلی سبز مجلس 
برای عده ای حکم گنج را دارد؟

»ســبک زندگی را با فرهنگ سازی به مسیر 
اســالمی آن برگردانید«. این خواسته رهبر 
انقالب در دیدار اخیرشــان بوده اســت. چه 
کســانی باید این کار را بکنند؟ روشن است 
مســئوالن مملکــت. اما اگر شــما خود در 
خانه های چند ده میلیاردی شــمال تهران 
ساکن باشید و لشــکری از بستگانتان را در 
اینجا و آنجا به عنوان مدیر گماشــته باشید، 
هیچ ارتباط معمولی در مترو و اتوبوس و بازار 
و کار و... با مردم نداشته باشید، یعنی وضعیتی 
که بسیاری از مسئوالن ما بدان مبتال شده اند، 
آیا قادرید با این سبک زندگی، فرهنگ زیستن 
دیگران را به ســمت زندگی آرمانی هدایت 
کنید؟ بــه واژه بازگردانید در جمله رهبری 
دقت کنید. بازگردانید یعنی پیشتر در آنجا 
بوده ایم، ولی از آن مســیر منحرف شده ایم و 

اکنون باید به ریل پیشین بازگردیم.
آن هــا که دوره های انتخابــات مجلس را در 
سال های نخست انقالب به خاطر دارند، خوب 
می دانند؛ اول آنکه افراد به ســختی حاضر به 
نامزدی می شدند؛ چراکه مثالً در اوایل دهه 
60 تنها ریش داشــتن مســاوی با ترور در 
خیابان به دست منافقین بود، چه رسد نامزد 
مجلس شدن و این شجاعتی می خواست که 
هر کس نداشــت. نامزدها معدود و بی ادعا 
بودند. اغلب باور داشتند اگر قادر به انجام این 
مسئولیت نیستند پا پیش نگذارند و... باری 
در طول زمان چه چیزی تغییر کرد که امروز 
بسیاری از نامزدها حتی با سوابق بسیار روشن، 
مرتکب رفتارها و اشتباهاتی می شوند که نسل 
باقیمانده سال های نخست انقالب انگشت به 
دهان می مانند. حیران که چرا این ها اینجوری 
می کنند؟ چرا هنوز که نه به بار است و نه به 
دار، تنها برای بودن یا نبودن در یک لیســت 
این طــور به جان هم افتاده اند؟ چرا ســعی 
می کنند برای رسیدن به یک صندلی مردم 
را به جان هم انداختــه و دعوای طایفه ای را 
دامن بزنند؟ چرا برای رسیدن به این صندلی 
کارناوال آنچنانی راه می اندازند. این صندلی 
برای این ها چه دارد که دین و دنیا بر سر آن 
می نهند؟ این ویروس به جان همه افتاده است. 
سردار محترمی روزی گفته بود: اگر روزی اسم 
من آمد بــرای نمایندگی، بگویید تف بر این 
ملعون و هم او اکنون نامزد نمایندگی مجلس 
شــده اســت. همه هم ترجیع بند کالمشان 
این اســت که برای خدمت؛ چرا یک نفرتان 
برای خدمت به آسایشگاه جانبازان و اعصاب 
و روان نمــی رود؟ کــرور کرور پــول خرج 
تبلیغاتتان می کنید، بعضی مثــل آن زن و 
شــوهر محترم که در کالنشهر معروف ایران 
چندین دوره خانوادگی نماینده بوده اند، باز هم 
دست برنمی دارید؟ می دانید مراکز نگهداری 
جانبازان که گفتم، دارند از کمبود بودجه له 
می شــوند؟ چرا این پول ها را یک بار هم که 
شده برای کمک به آن ها صرف نمی  کنید؟ 
طرف معروف ترین پزشک شهرش است. مثل 
ریگ پول درمی آورد، اما چون پدرش نماینده 
بوده و محروم شــده، حاال خودش به میدان 
آمده و نامزد شده، شما که پزشکی، از قانون 
و قانون گذاری هم سرت نمی شود، پولت هم 
کــه از پارو باال می رود، پــس در آن صندلی 
ســبز انگار چیز خیلی بیشتری هست که به 
آن طمع کرده ای! نامزدی دیگر در شعارهایش 
تلویحاً گفته بود اگر به مجلس بروم فقط کار و 
سفارش آدم های خوب را انجام می دهم. اینجا 
می توان فهمید که تصور بسیاری از این ها از 
صندلی مجلس جایگاهی است برای کارچاق 
کنی در رده های باال و نه بیشــتر. فرهنگ ما 
از »شیفتگان خدمت« به »تشنگان قدرت« در 
میان عمده مسئوالن در حال دگردیسی است. 
این همان چیزی اســت که رهبری خواستار 
اصالح آن شــده اند. مردم نیز فرق این گروه 
را خوب می فهمند و با رأی خود ان شــاءاهلل 
تشــنگان قدرت را در انتخابــات پیش رو به 

زباله دان تاریخ می ریزند.

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

در حال حاضر 
به طور میانگین 70 
یا 80 درصد وقت 
نمایندگان صرف 
اموری می شود که 
در حیطه وظایف 
نمایندگی نیست

بــــــــرش

 سیاست  آیین اربعین سردار شهید سلیمانی روز گذشته در 
کرمان و مزار این فرمانده رشید سپاه اسالم با حضور جمع کثیری 
از مردم دیار کریمان و با سخنرانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد. 
پیش از این در مراسمی که پنجشنبه گذشته در تهران برگزار 
شد، وصیت نامه این شهید بزرگوار توسط سردار اسماعیل قاآنی 

فرمانده سپاه قدس قرائت شد.
آیت اهلل رئیسی که صبح دیروز وارد کرمان شده بود، ابتدا به دیدار 
خانواده شهید ســلیمانی رفت و سپس از خانواده جانباختگان 

حادثه تشییع شهید سلیمانی در کرمان دلجویی کرد.

پیگیریرئیسقوهقضائیهوبرادرشهیدسلیمانیبرای
شهیدمحسوبشدنجانباختگانکرمان

آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی در دیدار با خانواده های برخی از 
جانباختگان حادثه تشییع شهدای مقاومت در کرمان که در بیت 
الزهرا)س( برگزار شــد، گفت: این راه، راه خدا بود که او رفت و 
کسانی که برای تشییع او آمده بودند هر گامی که برداشتند در 
مسیر خداست. هرکس هر گامی که به طرف قبر شهید کربال 

برمی دارد، خداوند پاداش او را پاداش کربالییان می داند.
وی خطاب به خانواده جانباختگان آیین تشییع شهدای مقاومت 
در کرمان گفت: خداوند حضور خانواده شما را در این مسیر قرار 
داد؛ برای من نقل کردند برخی از این عزیزان که در این حادثه 

شهید شدند با غسل شهادت شرکت کردند. 
رئیــس قوه  قضائیه گفت: از لحاظ اداری بنیاد شــهید باید در 
خصوص شهید محســوب شدن این افراد اقدام کند و بنده هم 

حتماً خواسته شما در این زمینه را پیگیری خواهم کرد.

وی با اشــاره به اینکه دل خانواده هــای جانباختگان برای امام 
حســین )ع( می تپد، افزود: قبل از سفر به کرمان پیگیر شهید 
محســوب شــدن این عزیزان بودم و بعد از سفر هم در تهران 
پیگیری خواهم کرد و ان شاءاهلل که خواسته شما برآورده شود. 
برادر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیزگفت: در این حادثه 
قدردانی از خانواده های نجیبی که شــریک غم ما شــدند را به 
صاحب خانه واگذار می کنیم و تنها چیزی که می خواهیم دغدغه 
خانواده شهداســت و قطعاً این عزیزان به بهشت پرواز کردند. 
سلیمانی تصریح کرد: ضمن قدردانی از خانواده آن ها از رئیس 
قوه قضائیه می خواهیم دغدغه بازماندگان برای شهید محسوب 
شدن این افراد را پیگیری کنند تا این مشکل آن ها مرتفع شود.

منطقهراازحضورآمریکاپاکسازیمیکنیم
به گزارش مهر آیت اهلل رئیســی در آیین اربعین سردار شهید 
سلیمانی نیز با اشاره به اینکه شهادت سردار سلیمانی قیامتی برپا 

کرده است، گفت: به برکت خون حاج قاسم منطقه را از حضور 
آمریکایی ها پاکسازی خواهیم کرد.

وی یکی از نکات در مکتب شهید سلیمانی را والیتمداری دانست 
و افزود: اگر وصیت نامه او هم نمی بود، شما که مشی و سلوک او 

را دیده بودید، می گفتید او یک والیتمدار واقعی است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه انسان والیتمدار با والیت شعار 
فرق می کند، گفت: ممکن است والیتمداری بر زبان بسیاری از 
افراد جاری شــود، اما وقتی سخن از »ولی« است، جای چون و 

چرا وجود ندارد.

هاضمهانقالبفسادنمیپذیرد
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به اینکه امروز بیش از هر زمانی در 
منطقه و کشــور این ارزش ها رونق، بازار، طرفــدار و ارادتمند 
دارد، گفت: اگر مردم در گوشــه و کنار آهنگی از فســاد، کجی 
و انحراف می شنوند، بدانند که هاضمه انقالب فساد نمی پذیرد و 
دست قدرتمند ملت به تبعیت از مقتدای بصیرت آفرینمان اجازه 

نخواهد داد در هیچ گوشه ای از نظام فساد النه کند. 
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به اینکه امروز قدرت به وجود آمده 
در نتیجه حرکت نیروهای مســلح و حضور آگاهانه مردم در 
صحنه رقم خورده است، افزود: در سایه این قدرت الهی برای 
همه مدیران و مسئوالن زمینه برای اقدام های اساسی و اصالح 
امور جامعه و مردم فراهم اســت. این اقتدار به برکت اخالص 
شهدای عالیقدر ما شــکل گرفته است و این قدرت عظیم به 
برکت حضور مردم در تشــییع حاج قاســم و تالش نیروهای 

مسلح ایجاد شده است.

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

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

خبر

گزارش

رئیس قوه قضائیه در مراسم اربعین شهید سلیمانی در کرمان:

 منطقه را از حضور آمریکا پاکسازی می کنیم
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 هیئتی از کشــور اوکراین به ریاســت »الکسی 
دانیلوف« دبیر شــورای امنیت ملی و دفاعی این 
کشور روز شنبه ضمن ســفر به تهران با دریابان 
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار 
و درباره روابط دو جانبه و حادثه  سقوط هواپیما به 

بحث و تبادل نظر پرداخت.

 »یوسف بن علوی« وزیر خارجه عمان در حاشیه 
کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به اینکه عمان برای 
کاهش تنش در منطقه خلیج فارس تالش می کند، 
هر گونه وقوع درگیری نظامی بین ایران و آمریکا در 

شرایط کنونی را بعید دانست.

 محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و 
»ژان ایو لودریان« همتای فرانسوی شامگاه شنبه 
در حاشــیه پنجاه و ششمین کنفرانس امنیتی 
مونیخ دیدار و گفت وگــو کردند. ظریف در این 
دیدار ضمن یادآوری و برشمردن تعهدات انجام 
نشــده اروپا ذیل برجام تأکید کرد: مسیری که 
اروپــا پیــش گرفته  کمکی به حل مشــکالت 
نمی کند و تنها راه درست، بازگشت اروپا به انجام 

تعهدات ذیل برجام است.

بدون تیتر

مجلسائتالفینمیتواند
عملکردیقویداشتهباشد

بررسی اشکاالت ساختاری بهارستان 
در گفت وگو با محمدرضا باهنر، نماینده پیشین مجلس



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

مراسم اهدای 300 سری جهیزیه به زوج های جوان در تاالر قدس  آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی از اهدای 300سری جهیزیه به زوج های محروم مشهدی خبر داد.
حامد صادقی افزود: در مراسمی که صبح دوشنبه در تاالر قدس حرم مطهر با حضور مسئوالن آستان قدس و زوج های جوان محروم برگزار می شود، 300سری جهیزیه   توزیع خواهد شد. وی افزود: شناسایی زوج های 
نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( انجام شده است.از ابتدای سال تاکنون حدود یک هزار سری جهیزیه توسط آستان قدس رضوی و خادمیاران رضوی تهیه و در بین محرومان کشور توزیع شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیر مرکز اسناد و مطبوعات این آستان تشریح کرد 

 تجربه نگاری آستان قدس رضوی
برای ثبت تاریخ شفاهی انقالب اسالمی 

قدس/محمدحسین مروج کاشانی: 
همزمان بــا ایام والدت حضرت فاطمه 
زهرا)س( و دومین روز از هفته بزرگداشت 
مقام و منزلت زن، به همت مرکز اسناد 
و مطبوعــات ســازمان کتابخانه هــا، 
موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس 
رضوی، نشست »تجربه نگاری نقش زنان 

در تاریخ شفاهی انقالب اسالمی در شهر مشهد« صبح دیروز در تاالر شیخ بهایی 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی و با حضور برخی از کارشناسان، 
پژوهشــگران، محققان و مصاحبه کنندگان در حوزه تاریخ شفاهی برگزار شد. 

 بسترسازی مناسب برای حضور زنان در ثبت تاریخ شفاهی
مدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در این نشست گفت: آستان 
قدس رضوی با داشتن ظرفیت ها و امکانات موجود توانسته است بستر مناسبی 
برای حضور فعال و پررنگ زنان در ثبت تاریخ شــفاهی انقالب اسالمی در شهر 
مشهد فراهم کند.دکتر ابوالفضل حسن آبادی ادامه داد: برای تاریخ نگاری و ثبت 
نقش بانوان و وقایع، اتفاقات و موضوعات اجتماعی، سیاســی، مذهبی، دینی و 
انقالبــی مرتبط با حوزه زنان و حضور آنان در وقایع و حوادث انقالب اســالمی 
در شــهر مشهد در ســال های اخیر و با همت واحدهای انقالب اسالمی، تاریخ 
شــفاهی و... در این مرکز، شرایط و بستر مناسبی برای محققان، پژوهشگران و 
مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان در حوزه ثبت تاریخ شفاهی وقایع و حوادث 
انقالب اســالمی شهر مشهد به وجود آمده است.این مقام مسئول بیان کرد: در 
همین زمینه، مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی یک محیط حرفه ای 
مناسب برای ثبت تاریخ انقالب اسالمی با استفاده از مفهوم تاریخ شفاهی و انجام 
مصاحبه های گوناگون با فعاالن انقالبی و بررســی نقش بی نظیر زنان مشهد در 

جریان مبارزات انقالب اسالمی این شهر فراهم کرده است.
حسن آبادی یادآور شد: هم اکنون حدود 2هزار و 100 ساعت مصاحبه در حوزه 
وقایع، اتفاقات و ســوژه های مرتبط با موضوع انقالب اسالمی در شهر مشهد در 
بخش تاریخ شفاهی مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی وجود دارد که 
بیشتر این مصاحبه ها توسط مصاحبه کنندگان زن با تحصیالت کارشناسی ارشد 
در حوزه های تاریخ انقالب اسالمی، تاریخ محلی، تاریخ معاصر و... انجام شده و این 
مرکز همواره یکی از مراجع و مراکز مورد توجه محققان و پژوهشگران حوزه های 

مختلف از جمله در حوزه انقالب اسالمی در سطح کشور است. 

 حضور پررنگ بانوان مشهدی در انقالب اسالمی
این محقق و پژوهشگر تاریخ محلی در بخش دیگری از سخنانش به بیان نقش 
و حضور متفاوت بانوان مشهدی در مبارزات دوران انقالب اسالمی در مقایسه با 
سایر نقاط کشور پرداخت و افزود: بررسی مدارک، اسناد و سوابق تاریخی حضور 
و نقش مبارزاتی زنان مشهدی در جریان مبارزات انقالب اسالمی این شهر نشان 
می دهد که حضور بانوان شهر مشهد با توجه به ویژگی های این شهر در مقایسه با 
سایر نقاط کشور نقش متفاوتی است.حسن آبادی تصریح کرد: این تفاوت به نقش 
متفاوت شهر مشهد در مقایسه با سایر شهرها در جریان مبارزات مردم این شهر 
در برابر سلطه حکومت های ظالم و استبدادی از جمله در دوره های پهلوی اول و 
دوم بازمی گردد.مدیــر این مرکز بیان کرد: در این مورد به دو واقعه مهم تاریخی 
یعنی اعتراض های مردم مشهد به موضوع کشف حجاب و فاجعه خونین کشتار 
مســجد جامع گوهرشاد مشهد در سال 1314 شمسی و تظاهرات اعتراض آمیز 
زنان محجبه مشهدی و خراسانی در 17 دی ماه سال1356 شمسی و یک سال 
قبل از اوج گرفتن مبارزات مردم ایران در وقایع مرتبط با انقالب اسالمی می توان 
اشاره کرد.گفتنی است، در این نشست چند نفر از بانوان مصاحبه کننده، محقق و 
پژوهشگر به بیان تجربیات خود با موضوع نقش زنان در ثبت تاریخ شفاهی انقالب 

اسالمی در شهر مشهد پرداختند. 

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان    
مدافعان حرم را ادامه دهندگان راه حضرت 
فاطمه زهرا)س( در دفاع از حریم والیت 
حرم  مدافع  شهدای  کرد:  ابراز  و  دانست 
همچون فاطمه زهرا)س( جان خود را در 

راه دفاع از والیت نثار کردند.
آســتان نیوز، حجت االســالم  گزارش  به 
والمســلمین احمد مروی صبــح دیروز 
در دیدار 900 نفر از مادران و همســران 
شهدای تیپ فاطمیون که در تاالر والیت 
حرم مطهــر رضوی برگزار شــد، ضمن 
تبریک ایام میالد باسعادت صدیقه کبری 
حضرت فاطمــه زهــرا)س(، ضمن بیان 
فضائل و مناقب این بانوی نمونه اسالم، ابراز 
کرد: اولین شــخصی که در این عالم جان 
خود را فدای دفاع از امامت و والیت کرد، 

حضرت فاطمه زهرا)س( بود.
وی انــدوه حضرت زهــرا)س( را به دلیل 
محرومیت جامعه و امت اســالم از والیت 
امیرالمؤمنین علــی)ع( معرفی و خطاب 
به خانواده شــهدا، گفت: پدران، همسران، 
فرزندان و برادران شما راه فاطمه زهرا)س( 
را پیمودند و در مسیر امامت و والیت قدم 
برداشــتند و جان عزیزشــان را همچون 
حضــرت فاطمه زهرا)س( نثــار امامت و 
والیت کردند.حجت االســالم والمسلمین 

مروی افزود: شــما عزیزترین کسان خود 
را در دفاع از حریم اهل بیت)ع( و اســالم 
نــاب فدا کردید، لذا قطعاً در دنیا و آخرت 
مشمول شفاعت حضرت زهرا)س( خواهید 
بود.تولیت آســتان قدس رضــوی با بیان 
اینکه ما بــه مرزهای جغرافیایی اعتقادی 
نداریم؛ مرز ما، مرز میان ایمان و کفر است، 
بیان کرد: خانواده شهدای فاطمیون عالوه 

بر تحمل ســختی غربت، شهادت عزیزان 
خود را نیز تحمل می کنند و این ســختی 
دوچندان است اما با وجود این اجازه ندادند 
حرامیان داعشــی به مرقــد مطهر دختر 
فاطمه زهرا)س( نزدیک شوند و جسارت 

کنند.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان 
اینکه عزیزان شــما اجــازه بی احترامی 

به زینب کبــری)س( را ندادند و با نثار 
جــان خود از حریم اهــل بیت)ع( دفاع 
کردند، ابراز کرد: شــما هیــچ تفاوتی با 
مادران و همســران شهدای واقعه کربال 
ندارید و مطمئناً اگر در کربال نیز بودید 
حضرت زینب)س( را تنها نمی گذاشتید، 
شما در پیشــگاه اباعبداهلل)ع( و حضرت 

زینب)س( روسفید هستید.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مادران و همسران شهدای مدافع حرم: 

شهدا همچون فاطمه h جان نثار والیت بودند
وی

ض
س ر
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ف /
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: ح
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 قســمت انتهایــی رواق دارالحجه قباًل 
خانوادگی بود ولی االن فقط مخصوص بانوان 
است و برای خانواده ها که به اتفاق همسر و 
فرزندان خود مشــرف می شوند، مشکالتی 
ایجاد شــده است. لطفاً رســیدگی کنید.

09350002853

 اگر برای آستان قدس رضوی امکان دارد 
همان طوری که برای ســالمندان صندلی 
چرخدار )ویلچر( امانت می دهد، برای رفاه 
حال خانواده هایی که با نوزادان و اطفال خود 
به حرم مطهر مشرف می شوند نیز کالسکه 

امانتی پیش بینی کند.
0913000125

 چرا تلفن ها در فضای داخل حرم مطهر 
آنتن نمی دهد؟ بعضی از زائران با تلفن همراه 

کار فوری و واجب دارند.
091300034460

 بعضی از مســاجد برای دعوت سخنران با 
مشکل مالی مواجه هستند خوب است آستان 
قدس با اعزام سخنران به مساجد در مناسبت های 
خــاص، کار فرهنگــی خوبــی انجــام دهد.

09150005784

مسئوالن برای زیرگذر حرم فکری بردارند. 
سقف زیرگذر از دود خودروها خیلی سیاه 
شده اســت. اگر سفید بشود عالی می شود. 
دیوارها هم یا باید رنگ آمیزی شده یا تابلو 
زده شود تا از این حالت خیلی زشت دربیاید.

09150008896

 لطفاً خدمه افتخاری و مأموران حرم مطهر 
رضوی بالفاصله پس از اتمام نماز جماعت 
مسیر تردد زائران به سمت روضه منوره را باز 
کنند تا رفت و آمد زائران سریع تر انجام شود.

09150006748

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

تجدید میثاق خادمیاران نوجوان با سردار دل ها
آستان: در اردوی زیارتــی که جمعی از دانش آموزان خادمیار 
مدارس امام رضا)ع( به کرمان داشتند با حضور در گلزار شهدای 

کرمان با شهدای کرمان و با سردار دل ها تجدید میثاق کردند.
مجید خزاعی، مسئول برگزاری این اردو گفت: 150 دانش آموز 
خادمیار نوجوان رضوی از مدرسه امام رضا)ع( مشهد و مدرسه 
ســماء کرمان به مدت چهار روز در کرمان اردو برگزار کردند 
و در این مــدت از برنامه های فرهنگی و مذهبی که برای آنان 
تدارک دیده شده بود، بهره مند شدند.وی افزود: در دومین روز 
از برگزاری این اردو، دانش آموزان خادمیار برای تجدید میثاق 

با آرمان های شهدا به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار 
شهدای کرمان حضور یافتند و همانند سایر مردم با زیارت مزار 

سردار دل ها با آرمان های شهدا عهد و پیمانی دوباره بستند.
خزاعی کوهپیمایی، بازدیــد از موزه دفاع مقدس و مکان های 
تاریخی کرمان را از دیگر برنامه های شــرکت کنندگان در این 
اردو عنوان کرد.گفتنی است، کرسی تالوت رضوی خادمیاران 
نوجوان رضوی یکی دیگر از برنامه های این اردوی فرهنگی است 
که همزمان با پویش چهارشنبه های امام رضایی در جوار مزار 

سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

خبر

صدای مردم 

خـــبر

 دوشنبه 28 بهمن  1398 22 جمادی الثانی 1441 17 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9187

کارت  ش��ماره  ب��ه  ن��اوگان  هوش��مند  کارت 
۱۸۵۴۸۳۴ متعل��ق ب��ه کامیون بنز به ش��ماره 
انتظام��ی ۲۳۵۳۱ اصفه��ان۹۲ تعویض پالک به 
ش��ماره ۷۷۱ع۳۵ ایران ۸۷ مفق��ود گردیده و 

فاقد اعتبار است.
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آق��ای رضا فاتحی دارای شناس��نامه ش��ماره 112 
ص��ادره از ف��ردوس متول��د 57/01/01 فرزن��د 
عباس��علی اظهار م��ی دارد ک��ه دانش��نامه پایان 
تحصیالت مقطع کارشناسی ایشان مفقود گردیده 
اس��ت. لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور 
ابطال می گردد. از یابنده تقاضا می ش��ود مدرک 
فوق را از طریق پست به نشانی مشهد- پردیس 
دانش��گاه فردوس��ی- مدیریت آموزش��ی- اتاق 
202 ارس��ال و یا در صورت امکان تحویل نمایند.
مدیریت آموزش��ی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد
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کارت دانش��جویی اینجانب زهرا غریب بلوکی  
رش��ته ریاضی محض مقطع دکتری دانش��گاه 
دانش��جویی  ش��ماره  ب��ه  ش��اهرود  صنعت��ی 
9400825 مفق��ود و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باش��د.
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ب��رگ س��بز خ��ودروی 131SE م��دل 1390 رنگ نقره 
ای به ش��ماره انتظامی 679ص53 ایران 52 شماره 
 S3412290901146 موتور 4072391 و شماره شاسی
به مالکیت احمد رستمی سورک مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت دانش��جویی اینجانب فاطمه شکوهی فر رشته 
ریاض��ی محض-جب��ر زمین��ه نظریه حلق��ه و مدول 
مقطع دکتری دانش��گاه صنعتی ش��اهرود به شماره 
دانش��جویی 9400645 مفق��ود و از درج��ه اعتب��ار 

ساقط است.
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اصل برگ س��بز خودروی س��واری بن��ز ئی 260 مدل 
1991 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 52ای��ران 983 ب 76 و 
ش��ماره موتور 10394222039899 و ش��ماره شاسی  
WDB1240261B393398  و متعلق به آقای علیرضا 
یوسفی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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کارت خ��ودرو و کارت هوش��مند بن��ز م��دل 54 ب��ه 
ش��ماره 4230843 به نام مجید جالل��ی فرد فرزند 
اس��معلی  به ش��ماره انتظام��ی 11ع 295 ایران 28 و 
شماره شاسی 14136784و شماره موتور 10010415 

مفقود گردیده و از درج اعتبار ساقط می باشد 
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برگ س��بز خودرو س��واری پراید 141 م��دل 1387 
رنگ سفید  شماره موتور 2625695 و شماره شاسی 
ق  انتظام��ی 233  ش��ماره  ب��ه   S1482287272454
31 ای��ران 65 به مالکیت کاظ��م ناروئی نژاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
پ��ژو405 م��دل 1384 رنگ ب��ژ متالیک به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   36 ای��ران  971ص46  انتظام��ی 
ب��ه   13204556 شاس��ی  ش��ماره  و   12484057880
مالکی��ت علی تیم��وری اوغ��از مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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س��واری  خ��ودرو  کمپان��ی  س��ند  و  س��بز  ب��رگ 
روغن��ی   س��فید  رن��گ   1395 م��دل    206SD پ��ژو 
167B0004960 و ش��ماره شاس��ی  ش��ماره موت��ور 
NAAP41FE8GJ766227ب��ه ش��ماره انتظامی 646 
ب  96 ایران 74 به مالکیت هاشم آقا بیگی  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 141SX اصل برگ سبز وسند خودروی سواری سایپا
مدل 1390 به ش��ماره انتظام��ی 16 ایران 519 ب 38 
و ش��ماره شاس��ی : S3482290352438  و شماره 
موت��ور : 4404937 متعل��ق به اقای مه��دی جابری 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 

,ع
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
بودج��ه  دارد  نظ��ر  در  س��بزوار  ش��هرداری 
مصوب سال98نس��بت به ف��روش آهن آالت 
مستعمل موجود در سازمان از طریق مزایده 
کتبی اق��دام نماید.لذا متقاضیان می توانند 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت فرم 
مربوط��ه ب��ه دبیرخان��ه س��ازمان مراجع��ه و 
ی��ا باش��ماره تلف��ن 05144229325 تم��اس 
حاص��ل فرمایند.مبل��غ س��پرده ش��رکت در 
مزایده مع��ادل 43/000/000ریال به صورت 
بانک��ی می باش��د. ضمن��ًا  نقدیاضمانت نام��ه 
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مختار اس��ت. آخرین مهلت شرکت در مزایده 
و تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه 
س��ازمان پای��ان وق��ت اداری س��اعت 14/10 
روزس��ه ش��نبه مورخ 98/12/13 می باش��د. 
مزایده رأس س��اعت10صبح روز چهارش��نبه 
م��ورخ98/12/14در مح��ل س��ازمان عم��ران 

برگزار می گردد.
مجید استیری رئیس سازمان 

,ع
98
14
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 آگهی مزایده »نوبت اول«

/ع
98
14
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد س��یم و کاب��ل بیمارس��تان 

از طری��ق  را  ن��ژاد  320 تختتخواب��ی ش��هید هاش��می 
مناقص��ه عمومی از بخ��ش غیردولتی خری��داری نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000288، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 900.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی م��ی باش��د ک��ه در مهلت مق��رر به 
امورمالی دانش��گاه به نش��انی : مش��هد -بلوار ش��هید 
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: 98/12/17

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی
 ) فشرده( یک مرحله ای

ارزیابی  با  همراه  عمومی  مناقصه  فراخوان  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
کیفی ) فشرده( ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی 

مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید.

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

اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد به موضوع مناقصه
ریال

شماره فراخوان سامانه 
ستاد

 98/36
نوبت اول

تکمیل سالن ورزشی و محوطه سازی سالن 
ورزشی باخزر

10.182.645.8912098003374000078

   www.setadiran.ir 1-دستگاه مناقصه گذار:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی                 2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(به نشانی
3- مهلت دریافت اسناد مناقصه:ازروز دو شنبه مورخ 98/11/28 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/12/3  

4- مهلت تحویل اسناد مناقصه: ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 98/12/14      

شماره ردیف
مبلغ برآورد موضوع مناقصهمناقصه

)میلیارد ریال(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

حداقل صالحیت مناقصه گرانارجاع کار)میلیارد ریال(

198-23
واگذاری امور خدمات عمومی، 

اداری ، پشتیبانی شرکت در 
سال 99

52 2.6
کلیه شرکتهای واجد صالحیت ) تایید شده از 
سوی اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان 

شمالی در خصوص فعالیت مدنظر(.

298-24
امور خدمات حفاظت ونگهبانی 

ازساختمان های اداری، تاسیسات 
و سدهای استان در سال 99

32 1.6
کلیه شرکتهای واجد صالحیت ازسوی  ناجا 

و وزارت نیرو در خصوص ارائه خدمات 
مزبور باشند.

5-محل وزمان گشایش پیشنهادها: به ترتیب شماره مناقصه در ساعت 10 و 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

س
/ 9
81
47
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آگهی مناقصه عمومی ) نوبت اول(

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت گسترش خطوط آرش

) سهامی خاص( به شماره ثبت 9921 
فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت 
العاده شرکت که در مورخه  عادی به طور فوق 
98/12/10 در ساعت 17 در محل قانونی شرکت 
فالحی  فالحی،  شهید  خیابان  مشهد،  در  واقع 
گردید  خواهد  برگزار  دوم  طبقه  نبش،  سر   ،8

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تعیین اعضاء هیئت مدیره
2- تعیین بازرسین اصلی و علی البدل

3- تعیین روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره

/ع
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اینجانب مهدی عبدالهی مالک خودرو سواری سیستم 
پژو تیپ 405SLX1800cc به ش��ماره ش��هربانی 
NAAM01� بدن��ه  ش��ماره  984ق58  ای��ران   42

CAXBE034575 و شماره موتور12489233788  
ب��ه علت فقدان اس��ناد ف��روش تقاضای رونوش��ت 
المثن��ی اس��ناد مذکور رانموده اس��ت .ل��ذا چنانچه 
هرکس ادعای��ی در مورد خودروی مذکور داردظرف 
مدت 10روز به دفتر حقوقی س��ازمان فروش شرکت 
ایران خودروواقع در پیکان ش��هر س��اختمان سمند 
مراجعه نماید.بدیهی اس��ت پ��س از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
فاض��الب  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.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت توسعه بین المللی 
صنعت گردشگری پدیده شاندیز)سهامی عام( به شماره ثبت ٢٢٨٢٩ و شناسه ملی 

١٠٣٨٠٣٨٢٩٩٠ ) نوبت دوم (
بدینوس��یله وف��ق م��واد 97 و 100 الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت و ب��ا توجه به عدم حصول 
ح��د نص��اب قانونی تش��کیل مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده نوبت اول م��ورخ 1398/10/10 ، از کلیه 
سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( که راس 
س��اعت 09 صبح روز ش��نبه مورخ 1398/12/10 در محل نمایش��گاه بین المللی مشهد، سالن عطار ، تشکیل  
می گردد، حضور بهم رس��انند. همچنین از س��هامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به 
شرکت در مجمع یاد شده را دارند، درخواست می شود وفق ماده 99 الیحه قانونی اصالح قانون فوق برای 
دریافت برگ ورود به جلس��ه با در دس��ت داش��تن اص��ل کارت ملی و در صورتی که ب��ه وکالت اقدام می 
نمایند به انضمام وکالتنامه معتبر از ساعت 9 لغایت16 روزهای سه شنبه و چهارشنبه )6 و 7 اسفند ماه( 

به دفاتر امور سهام شرکت واقع در:
 1� شاندیز � میدان شهدا � ابتدای بلوار میرزا جوادآقا تهرانی � قلعه پدیده شاندیز.

2� تهران � شهرک غرب � اریکه ایرانیان  � رستوران پدیده در تهران 
3� مشهد � چهارراه لشگر� نبش بهار 17 � درب داخل کوچه � طبقه اول مراجعه نمایند.

 بدیهی است وفق ماده 99 قانون تجارت فقط سهامدارانی می توانند در جلسه مجمع حضور یابند که ورقه 
ورودی دریافت کرده باشند. 

دس��تورات جلس��ه:  1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی درخصوص 
عملکرد سالهای مالی منتهی به 1396/12/29 و 1397/12/29 و تصویب آنان .

2-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 
3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار .

4-تصمیم گیری در خصوص معامالت موضوع ماده 129 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت.
5-تعیین حق حضور در جلسات هیئت مدیره اعضای غیر موظف .

6- انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل شرکت .
7-سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد .

  با توجه به اینکه انتخاب اعضای هیئت مدیره در دس��تور جلس��ه قرار دارد، لذا افرادی که مشمول ماده 
111 قانون تجارت نمی باشند می توانند بعنوان داوطلب عضویت در هیئت مدیره ثبت نام نمایند.

ع هیئت مدیره  9
81
47
34

 س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
شهرداری سبزوار به استناد ردیف 390101 بودجه 
س��ال 98 در نظر دارد اجرای فاز اول سوله استخر 
بانوان را به مبلغ10/400/000/000ریال به پیمانکار 
واجد ش��رایط واگذار نمای��د. متقاضیان می توانند 
جهت دریافت اس��ناد مربوطه به امورقراردادهای 
ش��هرداری مراجع��ه نمایندجه��ت کس��ب اطالعات 
بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس حاصل 
فرمایند یا به س��ایت شهرداری سبزوار به آدرس 
www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ س��پرده 
معادل520/000/000ری��ال  درمناقص��ه  ش��رکت 
به صورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. ضمنًا 
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار 
اس��ت. آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه و تحویل 
پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه سازمان عمران 
پایان وقت اداری ساعت 13/10 روزپنجشنبه مورخ 
98/12/8 می باش��د. مناقصه رأس س��اعت10صبح 
روز ش��نبه مورخ98/12/10در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
مجید استیری رئیس سازمان 

آگهی تجدیدمناقصه 
نوبت دوم
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

معرفی مقاالت همایش »گام دوم و تمدن نوین اسالمی«  مهر: حجت االسالم والمسلمین شمس اهلل مریجی، معاون آموزش دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در آیین اختتامیه همایش ملی »بیانیه گام دوم 
انقالب و تمدن نوین اسالمی« اظهار کرد: در این کمیسیون ۱۰ مقاله ارائه شد. مقاله های »مبانی و عوامل تحقق تغییرات اجتماعی در بیانیه گام دوم« تألیف شمس اهلل مریجی، »الزامات کارآمدی فرهنگی دولت اسالمی در گام 
دوم از دیدگاه مقام معظم رهبری« تألیف رقیه جاویدی، »تحلیل و تجزیه نظری، عملی، تئوری والیت فقیه در چله نخست جمهوری اسالمی« تألیف حجت االسالم احمد رهدار و... از مقاله های ارائه شده در این همایش هستند. 

پدیده سوت زنی باید قانونی شود
اندیشه: سیدجواد میری، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
گفت: اگر مسئله ســوت زنی سازوکار 
قانونــی و حقوقی پیدا کنــد و در هر 
دستگاهی به گونه ای قسمت های نظارتی 
تقویت شود، این پدیده در جامعه ایران 
پیامد مثبتی خواهد داشت.وی در خصوص ارزیابی عملکرد سوت زن ها در ایران 
افزود: جامعه ایران در حال پیچیده تر شــدن اســت و سیاســت، اقتصاد و دین 
و مذهب بســیار در هم تنیده شــده و تعمیق پیدا کرده اســت، در این شرایط 
تأثیر ســوت زن ها می تواند مخرب تر باشد و در یک بازی سیاسی یک افشاگری، 
کل یک جریان را از هســتی ساقط کند. یکی از جریان های سوت زنی در ایران 
جنبش عدالت خواهی است. این ها بر کسانی دست گذاشتند که به نظر می آمد 
 چنــان مصونیت دارند که نمی توان آن ها را به چالش کشــید. نمونه آن امالک 
باستی هیلز لواسان بود که برخی از صاحبان آن ها درجات باالیی در مسئوالن داشتند.

 جامعه نیازمند تلنگر است 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی در پاسخ به این پرسش که آیا پدیده 
سوت زنی به نوعی سبب بی اعتمادی و ناامیدی مردم از حاکمیت نمی شود، گفت: 
این مسئله قابل بررسی و محل مناقشه است، اما نکته ای که وجود دارد این است 
که کیفیت زندگی در جوامع امروزی بر اســاس شاخصه هایی تعریف می شود و 
بر اساس این شــاخصه ها رتبه ایران در ۲۰ سال پیش افول کرده است. به نظر 
می رسد در جامعه ما اتفاقاتی می افتد که یکی از آن ها شکاف طبقاتی و عدم توزیع 
عادالنه ثروت است. این مسائل نشان می دهد جامعه نیازمند تلنگر است. یکی از 
دالیلی که می گویند ســوت زن ها محق هستند که افشاگری کنند این است که 
شاید آن ها دارند می بینند جامعه خواب است و یک تلنگری به جامعه می زنند. 
سوت زن ها شما را از یک وضعیت بد انذار می دهند و از اینکه وضعیت بدتر شود 

جلوگیری می کنند.
وی در خصوص این مســئله که گفته می شود عدالت خواهی در ایران دو وجهه 
مارکسیستی و یا پارتیزانی پیدا کرده است، گفت: من در جنبش عدالت خواهی، 
بحث های مارکسیستی ندیدم، به این دلیل که یکی از بحث های بسیار مهم در 
تجزیه و تحلیل نظریه های مارکسیستی مفهوم طبقه و نزاع طبقاتی است. من 
چنین تحلیل هایی را در گفتمان جنبش عدالت خواهی به صورت تئوریک ندیده ام. 
ممکن اســت از ادبیات و کلیدواژه هایی استفاده کنند که با مارکسیسم اشتراک 
لفظی داشته باشد، اما به صورت تئوریک از چارچوب های مارکسیستی استفاده 

نمی کنند.
اما در مورد اینکه سویه های انتقام گیرانه و پارتیزانی دارد، باید گفت این مسئله 
شاید به خاطر وضعیت دست پایینی است که هر جنبشی در ایران می تواند داشته 
باشــد. به این دلیل که در ایران احزاب سیاسی و نهادهای مدنی قوی به معنای 
واقعی کلمه وجود ندارد، هر حرکتی اگر بخواهد بهره ای از موفقیت داشته باشد 
بایــد یک حالت انتحاری پیدا کند. آن جنبش باید خود را به آب و آتش بزند تا 
بگوید مثالً اینجا مشــکلی وجود دارد، شاید آن مشکل آن قدر هم حاد و سیاه 

نباشد، اما اگر با حالت انتحاری وارد نشود، نمی تواند اثری بگذارد.

 باید فضای عمومی را محلی برای گفت وگوهای بین االذهانی کنیم
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پایان خاطرنشان 
کرد: حاکمیت باید به این جریان امکاناتی بدهد تا در فضای معتدل تری بحث و 
گفت وگو کنند. اگر نیروها به این سمت و سو بروند، سویه های انتقام گیرانه آن ها 
هم تعدیل می شود. ما یاد نگرفته ایم که فضای عمومی را محلی برای گفت وگوهای 
بین االذهانی بدانیم که در آن گفت وگوها به حداقل هایی از مشــترکات برسیم و 
یک همزیستی مسالمت آمیز در جامعه داشته باشیم. اگر فضا به این سمت برود به 
اعتقاد من این جنبش ها هم معتدل تر می شوند و اگر بناست افشاگری هم کنند، 

این افشاگری انتقام جویانه و انتحاری نخواهد بود.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  حاکمیت قانون، 
شــکل گیری دولت مدرن، دموکراسی و بسیاری 
از مفاهیم مدرن و ســرعت تحــوالت معنایی در 
این حوزه ســبب شده نظام سیاسی اسالمی نیز با 
پرســش های جدیدی در حوزه حاکمیت و نقش 
دین و مردم در حکومت اســالمی مواجه شــود. 
موضوعی که با دکتر عبدالوهاب فراتی، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ذیل آن 
به گفت و گــو پرداخته ایم که حاصل آن را در ادامه 

می خوانید.

 جناب دکتر! تعامل روحانیت و نظام های 
بحثی  همــواره  تاریخ  طول  در  سیاســی 
تأمل برانگیز بوده است. با شکل گیری انقالب 
اسالمی، چه شد که روحانیت رویکرد تازه ای 

را در تعامل با حکومت آغاز کرد؟
تعامل روحانیت با نظام های سیاسی در عصر غیبت 
را می توان به دو دوره تقســیم کرد. در ســال های 
پیش از انقالب که فقیه، متولی امر حکومت نبود، 
معموالً سالطین و خلفا بر جوامع اسالمی حکمرانی 
می کردند. فقهای گذشته، حاکمان عصر غیبت را 
در ذیل مفهوم جور تفســیر می کردند و بر اساس 
این مفهوم با آن ها تعامل می کردند. فقیهان معتقد 
بودند حاکمان عصــر غیبت، مقام والیت را غصب 
کرده اند و بر همین اســاس جائر هستند. جائران 
نیز بنا بر دسته بندی شیخ مفید و شیخ انصاری در 
کتاب مکاسب به سه دسته تقسیم می شوند: جائر 
منافق، جائر مخالف و جائر کافر که مسلمان نیست. 
این دسته بندی دو نکته جالب داشت؛ نخست اینکه 
ایمان شخص نقشــی در از بین بردن مفهوم جور 
نداشــت و حتی حاکم شیعه نیز می توانست ذیل 
مفهوم جــور قرار گیرد. نکتــه دوم این بود که بر 
حســب این تقسیم بندی فقها رابطه خودشان را با 
حاکم وقت تنظیم می کردند. مثالً در ذیل سالطین 
منافق، اگر این حاکمان عدالت پیشــه کنند و به 
مردم کمتر ظلم کنند، می شود با آن ها رابطه برقرار 
کرد. در واقع در عین تعامل، همواره این مفهوم ذیل 
عنوان جور نگاه می شــد و بــه آن ها به عنوان یک 

حاکم ایده آل نگاه نمی کردند. 
اما وقتی با انقالب اســالمی، یــک فقیه به قدرت 
رســید، طبیعی بود این فقیــه بنابر نظر برخی از 
فقهــا و مجتهدان و بنا بــر ادله عقلی به حکومت 

رســیده و به نوعی دولتش، دولت مأذون از سوی 
امام معصوم)ع( اســت. در حقیقت ایــن افراد به 
روایــت عمر بن حنظله اســتناد می کردند که در 
آن امام معصوم به آن ها اجازه داده بود فقها متولی 
امور نوعیه شوند. طبیعتاً این اذن که یا به صورت 
لفظی استنباط می شــود یا به صورت ادله عقلی، 
می توانست فقیه را از ذیل مفهوم حاکم جائر، خارج 

و دولت او را مشروع کند.
حتی کسانی که در عصر غیبت مثالً به نوعی والیت 

فقها در امور عمومی را قبول نداشــتند، می گفتند 
درســت است که ما این نظریه را قبول نداریم ولی 
چون بر اســاس اجتهاد عالم دیگری چون حضرت 
امام خمینی تشــکیل شــده، این دولــت، دولت 
مشــروعی است و می شود سطحی از تعامالت را با 
آن برقرار نمود یا اگر حداقل تمایلی به تعامل وجود 
ندارد، مخالفتی نکنید که این دولت تضعیف شود. 
در حــال حاضر هم در ادبیات عده ای اندک از فقها 

این استدالل وجود دارد.

طبیعتاً یــک بنیان نظری مطرح 
شــد که روحانیت از فضای جائر 
بودن دولت در ســال های پیش از 
انقالب، عبور و خودشــان را ذیل 
نظریه ای جدید تعریف کنند. این 
بنیان تئوریک در اندیشه و رفتار 
علما پــس از انقــالب تأثیرهای 

فراوانی گذاشت. 

 آیا پــس از انقالب، دانش 
سیاسی در حوزه علمیه تولید 

شده تا بر این تعامل بیفزاید؟
طبیعتاً پــس از انقالب اطالعات 
روحانیــت از بحث های اندیشــه 
سیاســی به معنای عام و اندیشه 
سیاسی اســالم به معنای خاص 
است.  شــده  گســترده تر  بسیار 
اگــر مثــالً در ســال های پیش 
از انقــالب روحانیت از مســائل 
سیاسی در البه الی مباحث بحث 

می کرد خیلی بر حســب مورد این اتفاق می افتاد. 
طبیعتاً وقتی مباحث فقه سیاسی از ذیل مباحث 
استطرادی خارج شدند و شکل و شمایل مستقل 
پیدا کردند و بعداً نیز چیزی با عنوان فقه سیاسی و 
اندیشه سیاسی اسالم شکل گرفت، فقها عناصر به 
هم پیوسته سیاسی را در تعامل با هم می دیدند و 
آن ها را تحلیل می کردند. طبیعتاً این موضوع، تأثیر 
مهمی در نگرش روحانیت نسبت به پیش از انقالب 
داشــت و روندی که شاید صرفاً به خواندن روزنامه 

محدود می شد، گسترده تر شد. 

 در دوران پســت مدرن، روحانیت با این 
حجم از سرعت تغییرات چگونه تعامل خواهد 
کرد؟ یا به عبارتی روحانیت با دولت مدرن که 

ذاتاً سکوالر است، چگونه باید ارتباط بگیرد؟
همه این مســائل چالش های تئوریکی هستند که 
روحانیــت با آن ها می تواند روبه رو شــود. مثالً در 
دوره جدید ماهیت و بافت دولت مدرن، چالش های 
اساسی در مقابل نگرش های حکومتی روحانیت به 
آموزه هــای دینی به وجود آورده اســت. روحانیت 
تاکنون به صورت مســتقل از سرشت دولت بحث 
نکرده است و در همه بحث هایی که حداقل در آثار 

مکتوب فقها و روحانیون دیده ام، 
اساساً مغفول ترین مفهوم در این 
مباحث، بحث دولت است. یعنی 
از ضرورت دولت بحث می شــود 
ولــی از ارکان و هســته دولــت 
سخنی گفته نمی شــود و از آن 
عبور می شــود. حال اگر بپرسیم 
چرا سرشــت دولت مورد بحث 
قــرار نمی گیرد، بایــد گفت در 
دوره جدید بافــت دولت عوض 
شده اســت و اگر شما تحوالت و 
تغییرات بافت دولــت را در نظر 
نگیرید ایــن دولت برای شــما 
تبدیل به چالش خواهد شــد. از 
سوی دیگر تصویری که روحانیت 
از دولت دارد، تحت تأثیر تصاویر 
گذشته از دولت است که ما از آن 
به نظم سلطانی تعبیر می کنیم. 
در واقع دولت در ذهن روحانیت 
شکل گذشــته و قدیم را دارد. به 
همین دلیل وقتی از دولت سخن می گوید با همان 
تصویر گذشته می خواهد به تعریف دولت در دوران 
مدرن بپردازد. در جهان مدرن که بافت سکوالری 
نیــز دارد، دولت محصول اراده انســان ها در حوزه 
مشترکات اســت. اصالً بحث تکلیف نیست اما در 
گفت وگوی فقهی، دولت محصول اراده مشــترک 
آدم ها نیســت، بلکه وظیفه ای است بر عهده فقیه 
یا دیگری که باید آن را اقامه کند. فضاهای فکری 
کامالً متفاوت است. در مواجهه با این چالش، امروزه 
بخشی از روحانیت متوجه این تغییرات اساسی شده 
اســت. البته از دوره مشروطه نیز آخوند خراسانی 
و مرحوم نائینی متوجه این تغییرات شــدند ولی 
متأسفانه گفت و گوی فقهای ما استمرار پیدا نکرد 
و پهلوی بین مشروطه و انقالب فاصله انداخت. اگر 
گفت و گوهای فقهای مشروطه تا دوران انقالب ادامه 
پیدا می کرد، اصــالً امروز نیازی به مباحثه در این 
مسائل وجود نداشــت و این مسائل دموکراسی و 
تحزب و انتخابات و اشتراکات و مشاعات همه حل 
و فصل شــده بود. اینکه در آینده چه خواهد شد، 
بســتگی به این دارد که روحانیت چگونه تحوالت 
مــدرن را در دوره جدیــد درک کند و بتواند برای 

آن ها راه حلی پیدا کند. 

گفت و گو با دکتر عبدالوهاب فراتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

بدون انقالب، اندیشه سیاسی اسالم گسترش نمی یافت

حاشیه

تفسیرهای غیردقیق مسیر نظریات مرحوم نائینی و امام را بسته است
من معتقدم در مباحث مرحوم نائینی یا خود 
حضرت امام)ره( ظرفیت های بســیار خوبی 
وجود دارد که دولت مدرن را در فقه بپذیریم 
و راهی برای تعامل فقه و این دولت باز کنیم. 
همان کاری که روســو در قرارداد اجتماعی 
کرد، بنیان های همــان را مرحوم نائینی در 
»تنبیه« پی ریزی کرد. البته نمی خواهم بگویم 
دقیقاً همان را، ولی تشــابهات و اشــتراکات 
فراوانی میان این دو وجود داشــت و مرحوم 
نائینی اعتقاد داشــت در حوزه های خالی از 
نص، ما نباید والیت این امور را به فقها بدهیم، 
بلکه باید آن را به اراده آزاد انسان تولی دهیم. 

به عقیده مرحوم نائینی هر توافقی که مردم 
با حاکم در حوزه های خالی از نص می کردند 
از نگاه ایشــان یک توافق الزم و محترم بود. 
بزرگ تریــن تحول در انقالب مشــروطه این 
بود که حوزه غیرمنصوصات از حاکم ستانده 
و بــه مردم واگذار شــد؛ تقریباً چیزی که در 
دموکراسی می بینیم. به نظرم چنین ظرفیت و 
نگاهی به مسئله دموکراسی در اندیشه مرحوم 
نائینی وجود داشــت، ولی آنچه نائینی به آن 
پرداخت و امام)ره( آن را ادامه داد، به واســطه 
تفســیر های غیردقیق این مسیر بسته شده 

است.

 اگر گفت و گوهای 
فقهای مشروطه 
تا دوران انقالب 
ادامه پیدا می کرد، 
اصالً امروز نیازی به 
مباحثه در مسائل 
دموکراسی و تحزب 
و انتخابات و... 
وجود نداشت

بــــــــرش

اندیشه
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       مدیرعامل فوالدمبارکه:   

مهندس عظیمیان گفت: فوالد مبارکه بزرگترین تولیدکنندۀ ورقهای فوالدی 
تخت در خاورمیانه و شمال آفریقا با سهم بیش از 50 درصدی در بین شرکتهای 
بزرگ فوالدسازی کشور و سهم 22 درصدی در MENA خاورمیانه و شمال 
آفریقا می باشد. گروه فوالد مبارکه با بیش از 11 میلیون تن آهن اسفنجی در 
فعلی گروه  ارزش  اسفنجی در جهان است.  تولیدکنندۀ آهن  بزرگترین  سال 
فوالد مبارکه معادل 840،000 میلیارد ریال است. این شرکت در تولید ناخالص 
داخلی )GDP( سهم یک درصدی و در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت 
نیز 2800  تأمین گسترده فوالد مبارکه  سهم پنج درصدی دارد. در زنجیرۀ 

تأمین کنندۀ خدمات و کاال با حدود 80 درصد ساخت داخل حضور دارند.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه این شرکت تنها دارندۀ چرخۀ کامل تولید 
فوالد در کشوربا شبکۀ گسترده مشتریان شرکت شامل 1000 کارخانه و کارگاه 
به طور مستقیم و 3000 کارخانه و کارگاه به طور غیرمستقیم است، گفت: 
معادن سنگ آهن، فراوری سنگ آهن، گندله سازی با ظرفیت 12.5 میلیون 
تن، احیا مستقیم با ظرفیت 12 میلیون تن، فوالدسازی و ریخته گری مداوم با 
ظرفیت 10.3 میلیون تن، خط نورد گرم با ظرفیت 6.5 میلیون تن و خطوط 
نورد سرد با ظرفیت 2 میلیون تن، واحد گالوانیزه به ظرفیت 200 هزار تن و 
خطوط تولید رنگی و قلع اندود هریک به ظرفیت 100 هزار تن از مهمترین 

حلقه های این زنجیره هستند.
سنـگان،  فـوالد  معـدنی  صنـایع  جنوب،  هرمزگـان  فـوالد  مجتمـع  از  وی 
شرکتهای ورق خودرو و سفید دشت چهارمحال و بختیاری، فـوالد امیرکبیر 
کـاشان، شرکت تأمین و توسعۀ زیرساختهای شرق ایران، شرکت فنی مهندسی 
فوالد مبارکـه، شرکت بین المللی اتوماسیون و سیستمها ایریسـا، شرکـت فلـز 
تـارا استیـل، شرکت تـامکو، باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکۀ  تـدارک، 
سپاهان، هلدینگ فوالد متیل، هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد و هلدینگ 
سرمایه گذاری توسعۀ معادن و فلزات به عنوان شرکتهای گروه فوالد مبارکه 

نام برد.
او در ادامه با اشاره به عملکرد فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا در 10 ماه 
نخست سال 98 گفت: علیرغم همۀ مشکالت موجود و همکاری با سازمان  های 
برق و گاز در فصل سرد سال و همچنین با توجه به کمبودهایی که در حوزۀ 
سنگ آهن داشته ایم، خوشبختانه با تالش جمعی کارکنان نتایج ارزشمندی 
به دست آمده است که برخی از آنها در حوزه های مختلف عبارت اند از: تولید 
گندله و آهن اسفنجی به ترتیب 89 درصد و 95 درصد برنامۀ شرکت تحقق 
یافته است. در تولید تختال با رشد یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
112 درصد برنامه، و در تولید کالف گرم با رشد 3 درصدی 101 درصد برنامه 
تحقق یافته است. همچنین در تولید کالف سرد سخت با 3 درصد رشد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 100 درصد برنامه، در تولید محصول قلع اندود با 9 
درصد رشد 105 درصد برنامه، در تولید محصول گالوانیزه و رنگی به ترتیب 98 
و 96 درصد برنامه، و در نهایت در حمل محصول به مقصد مشتریان با رشد 17 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 109 درصد برنامۀ ساالنۀ شرکت در 

این حوزه تحقق یافته است.
با اشاره به آثار اشتغالزایی گروه فوالد  وی در بخش دیگری از سخنان خود 
مبارکه تصریح کرد: جمع کل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در گروه فوالد 

مبارکه 350 هزار فرصت شغلی است.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اشاره به نقشۀ راه توسعۀ ظرفیت گروه فوالد 
مبارکه گفت: فوالد مبارکه در سال 1372 کار خود را با تولید 2.4 میلیون تن 
آغاز کرد و در ادامۀ این راه موفقیت آمیز، با ایجاد واحدهای جدید در جنوب 
کشور، حفظ سهم 50 درصدی خود در تولید فوالد کشور و دستیابی به 25 

میلیون تن فوالد را هدف گذاری کرده است.
مهندس عظیمیان با اشاره به حجم فروش داخلی و صادراتی فوالد مبارکـه 
در سالهای اخیر گفت: از ابتدا تاکنون حدود 105 میلیون تن محصوالت فوالد 
مبارکه در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رسیده است. این درحالی است 
که از ابتدا تاکنون حدود 20 میلیون تن محصوالت فوالدی تخت به مقاصد 
موردنظر صادر شده و بیش از 8 میلیارد دالر برای کشور ارزآوری داشته است.

وی با اشاره به بازار مصرف محصوالت فوالد مبارکه در سال 1398 افزود: 33 
به خرده  پروفیل، 9 درصد  و  لوله  به صنعت  مبارکه  فوالد  درصد محصوالت 
فروشی، 5 درصد به صنعت حمل ونقل، 7 درصد به شرکتهای تجاری، 4 درصد 
به صنایع لوله های اتصال سیاالت، 3 درصد به صنایع لوازم خانگی و 2 و 10 

درصد به صنایع بسته بندی و سایر صنایع اختصاص یافته است.
او با اشاره به میزان برداشت آب فوالد مبارکه از رودخانۀ زاینده رود گفت: فوالد 
مبارکه از ابتدای بهره برداری، مصرف بهینۀ آب را در تمامی خطوط تولید خود 
در دستور کار قرار داده است، تاجایی که توانسته مصرف ویژۀ آب را از 4.2 

مترمکعب بر تن تولید سال 1391 به 2.7 در سال جاری کاهش دهد.
در نتیجۀ این تالشها و سرمایه گذاریها در سال 2018 فوالد مبارکه به عنوان 

قهرمان کاهش مصرف آب در بین فوالدسازان جهان معرفی شد.
مدیر عامل گروه فوالد مبارکه در ادامه، اهم فعالیت های معاونت بهره برداری 
شرکت در 10 ماه نخست سال 1398 را به این شرح برشمرد: تولید انبوه تختال 
تولید 6  و  گازترش(؛ طراحی  ورق گرم مخصوص  )گرید جدید   APS X60
محصول جدید )تختال گازترش، کالف گرم 18HMN5 )کالچ خودرو(، کالف 
سرد )کورتن( مخصوص کانتینرهای حمل دریایی، فول هارد تسمه های بسته 
بندی، کالف اسید شویی SPFH590 )رینگ خودرو(کالف گرم  لوله آب ؛ 
تولید دو تیپ ورق مخصوص بدنۀ لوازم خانگی با تأیید مصرف کننده؛ رشد 25 

درصدی تولید ورق با ضخامت 2 میلی متر در فوالد سبا.
اهم فعالیت های معاونت فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در 10 ماه نخست اول 
سال 1398 بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فوالد مبارکه در این نشست 

خبری بود.
وی در این خصوص افزود: تحویل 6454 هزار تن محصوالت فوالدی از ابتدای 
سال با رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، تحویل 1.2 میلیون 
تن محصوالت فوالدی در بازارهای صادراتی از اول سال با رشد 59 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، و ثبت 1500 هزار تن سفارش محصوالت ویژه 
و با ارزش فزودۀ باالتر در انواع محصوالت تولیدی شرکت 52 درصد رشد نسبت 

به سال قبل از عمده ترین فعالیت ها در این حوزه بوده است.
از نیروگاه گازی  بازیافت حرارت  اندازی پروژه های  از راه  مهندس عظیمیان 
احیا  واحد  غبارگیر  دستگاه  دو  احداث   ،)HRSG( بویلر  ریکاوری  افزودن  با 
مستقیم در ناحیۀ آهن سازی، احداث پستهای kv 63 و kv 400 سایت شهید 
خرازی، افزایش مسیر ریلی در سالن های D2 و D3 خطوط نهایی نورد سرد 
و مسیر ریلی نقطۀ بارگیری سالن E نورد گرم به عنوان عمده ترین اقدامات 

معاونت اجرای پروژه های فوالد مبارکه نام برد.
ماه نخست سال  مبارکه در 10  فوالد  تکنولوژی  معاونت  فعالیتهای  اهم  وی 
درصد   80 حدود  سازی  بومی  برشمرد:  گونه  این  را  مبارکه  فوالد   1398
و  قطعه   997 سازی  بومی  تولید؛  خطوط  موردنیاز  تجهیزات  و  قطعات 
ساخت  یورو(؛  میلیون   10 حدود  خروج  از  )جلوگیری  استراتژیک  تجهیزات 
دستگاه پیچش گرم با نرخ کرنش باال جهت طراحی محصوالت جدید؛ تأسیس 
پروژۀ  اتمام 31  تحول دیجیتال؛  بر  مبتنی  مبارکه  فوالد  نوآوری گروه  مرکز 
تحقیقاتی با اعتباری معادل 57 میلیارد ریال؛ مشارکت 42 درصدی در نظام 
پیشنهادات  عملکرد مدت مشابه سال قبل 38 درصد  و راه اندازی سیستم 

تولید تختال برای محیط گازترش.
مهندس عظیمیان در ادامه اهم فعالیت های معاونت خرید فوالد مبارکه در 
10 ماه نخست سال 1398 را به این شرح برشمرد: تأمین کاالهای اساسی و 
اولیه فوالد مبارکه شامل سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، الکترود، فروآلیاژها 
و...؛ شناسایی منابع تأمین جدید اقالم استراتژیک و گلوگاهی وارداتی با رویکرد 
پرداخت ریالی؛ امکان سنجی و طراحی سامانۀ ارتباط با معادن؛ مدیریت اقالم 
مازاد و راکد مصرفی، یدکی و اموالی  موجود در انبارها و استفاده از سیستمهای 

مکانیزۀ نگهداری صحیح کاال در انبار.
وی اهم فعالیتهای معاونت اقتصادی و مالی در 10 ماه نخست سال 1398 را 
به این شرح برشمرد: افزایش سرمایه از مبلغ 130 هزار میلیارد ریال به 210 
هزار میلیارد ریال؛ کاهش مالیاتهای تشخیصی سالهای گذشته و مطالبه شده 
حدود 1300 میلیارد تومان؛ پرداخت 1600 میلیارد تومان از مطالبات سود 
سهامداران در موعد قانونی؛ وصول وجوه حاصل از فروشهای داخلی به میزان 
27 هزار و 500 میلیارد تومان و صادراتی به میزان 485 میلیون یورو؛ پرداخت 
مبلغ 1000 میلیارد تومان و 10 میلیون یورو بابت طرحهای توسعه و سرمایه 

گذاریها.
مدیر عامل گروه فوالد مبارکه اهم فعالیت های معاونت سرمایه گذاری و امور 
شرکتهای فوالد مبارکه در 10 ماه نخست سال 1398 را به این شرح برشمرد:

تومان؛  میلیارد  هزار   2 حداقل  میزان  به  گذاریها  سرمایه  سودآوری  افزایش 
حضور در افزایش سرمایه های شرکتهای سرمایه پذیر )فوالد هرمزگان، گلگهر، 
زاگرس  فوالد  شرکتهای  در  گذاری  سرمایه  ؛  و...  فلزات  و  معدن  چادرملو، 
اندیمشک، اروند کک ایرانیان و...؛ انجام ارزیابی مالی و عملیاتی شرکتهای گروه 

و پیاده سازی نظام بودجه ریزی در شرکتهای گروه.
وی گفت: فوالد مبارکه در حوزۀ مسئولیت های اجتماعی در 10 ماه نخست 
سال 1398 نیز اقدامات مؤثری انجام داده است که اهم آنها عبارت اند از: انجام 
مساعدتهای مختلف مالی در حوزه های آموزشی، فرهنگی، عمرانی، ورزشی، 
بهداشتی، درمانی و مذهبی به مبلغ بیش از 170 میلیارد ریال؛ مشارکت در 
جشن گلریزان  آزادی زندانیان دیه  با مساعدت مالی حدود 25 میلیارد ریال؛ 

تشکیل 92 جلسۀ تعاملی با مسئولین منطقه، استانی و کشوری؛ خرید تجهیزات 
و آنالیز، دستگاههای بیوشیمی و هورمونی برای بیمارستان محمد رسول اهلل 
)ص( شهر مبارکه؛ مشارکت در تکمیل مرکز آموزشی و فرهنگی خانه معلم 

مبارکه و مساعدت مالی به سیل زدگان شمال، جنوب و شرق کشور.
ارتقای دستاوردهای ایمنی شرکت در سالهای 97 و 98  بخش بعدی سخنان 
جمعی  تالش  با  کرد:  تصریح  خصوص  این  در  وی  بود.  عظیمیان  مهندس 
کارکنان و در سایۀ رعایت دستورالعمل های ایمنی در همۀ خطوط به شکرانۀ 
خداوند ضریب های شدت و تکرار حوادث شرکت در ماههای اخیربه بهترین 

شرایط خود در سال های آینده رسیده است.
 وی با اشاره به اقدامات شرکت برای بومی سازی قطعات موردنیاز صنعت فوالد 
خاطرنشان کرد: براساس رویکرد مدیریت شرکت و با همت و تالش کارشناسان 
فوالد مبارکه، شرکتهای سازنده و دانش بنیان و دانشگاههای کشور تاکنون 80 
درصد قطعات موردنیاز این صنعت بومی سازی شده است. ضمن اینکه فوالد 
مبارکه در حال حاضر ماشین ساز شدن را در دستور کار خود قرار داده و با قوت 

هرچه بیشتر در این مسیر در حال حرکت است.
وی در ادامه به لزوم احداث نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه اشاره و تصریح 
کرد: با توجه به افزایش نیاز بازار داخلی و خارجی به ورقهای فوالدی، خط 
نیست،  دستی  پایین  صنایع  نیاز  جوابگوی  مبارکه  فوالد  فعلی  گرم  نورد 
ظرفیت  و  تن  میلیون   7 مبارکه  فوالد  در  ها  کوره  تولید  ظرفیت  چراکه 
نورد گرم با تمام ظرفیتهای بهبودیافته در سالهای اخیر حداکثر 5 میلیون 
تن  میلیون   2 فوالدسازی،  نهایی  ظرفیت  به  نسبت  که  است  سال  در  تن 
کسری دارد و برای نورد این 2 میلیون تن شمش فوالدِی اضافه باید فکری                   
خواهد  کشور  برای  زیادی  مزایای  خط  این  احداث  شک  بدون  شد.  می 
ورق  واردات  از  کشور  خودکفایی  از:  اند  عبارت  آنها  از  برخی  که  داشت 
بزرگ  اقطار  با  های  لوله  ورق جهت ساخت  رول  تولیِد  امکان  و  موردنیاز، 
)ضخامت   API X70 گاِز  و  نفت  ذخایر  انتقال  منظور  به  زیاد  و ضخامت 
به  نیاز کشور  پاسخگوی  که  است  میلیمتر   16 از1.5تا  فعلی  نورد  تولیدی 
جدید،                                                                          خط  نیست.  آب  و  گاز  نفت،  حوزۀ  در  استفاده  جهت  ورق،  کالِف 
  کالِف فوالدِی با ضخامت 1.5 تا 25.4میلیمتر و عرض تا 2000 میلیمتر را تولید 
استحکام  ورقهای خاِص  تولید  ؛  داد  را پوشش خواهد  نیاز  این  و  می کند 
باالِی سبک  DP1180 فوالدهای دوفازی  جهت استفاده در بدنۀ خودروها 
نتیجه  در  و  خودرو  بدنۀ  به  بخشیدن  استحکام  و  سازی  سبک  باعث  که 
کاهش آلودگی، ایمنی باال و صرفه جویی هزینه های سوخت آن می شود؛ 
بلند؛  شاسی   SUV خودروهای  بدنۀ  برای  موردنیاز  عریض  ورقهای  تولید 
تولید گرید پراستحکام QSD700 جهت تولید شاسی خودروهای سنگین؛ 
امکان تولید فوالد با کربن متوسط برای ماشین  کاری در ایران وجود ندارد 

و خط نورد گرم 2 این نیاز را برطرف خواهد کرد.
در حال حاضر حدود 2 میلیون تن تختال مازاد بر مصرف نورد گرم فعلی، در 
سال موجود است و ارزش افزوده هایی که پس از راه اندازی خط نورد گرم 2 
حاصل خواهد شد نقش مهمی در اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی ایفا خواهد 
کرد. همچنین که از خام فروشی تختال نیز جلوگیری خواهد شد. در خط جدید 
با عنایت به تکنولوژی پیشرفتۀ آن، نیاز به قطعات یدکی، تعمیرات و توقف تولید 

بسیار کمتر از خط موجود است.
مدیرعامل فوالد مبارکه مهمترین چالش های پیش روی فوالد مبارکه را به این 
شرح برشمرد: تأمین سنگ آهن، کنسانتره و گندلۀ باکیفیت موردنیاز؛ توازن 
در چرخۀ تولید فوالد و پیگیری اجرای نورد گرم شمارۀ 2؛ کمبود زیرساختهای 
حمل ونقل ریلی، جادهای و دریایی؛ تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و 

مدیریت بازار.
به  تعهد  راستای  در  پایانی سخنان خود گفت:  در بخش  مهندس عظیمیان 
مسئولیتهای اجتماعی شرکت و با مجوزهایی که از هیئت مدیرۀ شرکت دریافت 
کرده ایم، انشاءاهلل به زودی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، اصفهان صاحب خط 

هوایی خواهد شد و توسعۀ بیش ازپیش استان را رقم خواهد زد.

فوالد مبارکه  بزرگترین تولید کننده 
ورق های تخت در خاورمیانه و شمال آفریقا
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روزنامـه صبـح ایـران

نود و ششمین شماره فصلنامه »نقدونظر« منتشر شد  معارف: نودوششمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی »نقدونظر« مربوط به زمستان ۱۳۹۸ منتشر شد. مطالب منتشر شده در این شماره عبارتند 
از: »نقش نظریه  معنا در تبیین هشام بن حکم از ماهیِت اراده خدا«؛ »بررسی و نقد قیاس غایب بر شاهد بر نظریه زیادت صفات بر ذات الهی«؛ »بررسی انتقادی دیدگاه فنایی درباره حجیت ظنون عقلی«؛ »بررسی 

انتقادی نافرمانی مدنی از منظر برخی فیلسوفان یونان باستان و عصر روشنگری«؛ »رابطه لذت، فضیلت و سعادت در اندیشه سنکای رواقی و امام خمینی)ره(« و ...

عافیت طلبی و دهن بینی، سلوک عاشقان نیست 
قمی،  محمد  حجت االســام  فارس: 
رئیــس ســازمان تبلیغات اســامی 
شامگاه شــنبه در مراسم جشن میاد 
حضــرت زهــرا)س( در هیئت عبداهلل 
 بن  الحســن)ع( تهران، بــا بیان اینکه 
ســلوک  دهن بینی،  و  عافیت طلبــی 
عاشقان نیست، اظهار کرد: اگر انسان در 

دعا از خداوند زیاد بخواهد، اشکالی ندارد اما باید بدانیم زیاد ترین خواسته ها باید 
برای آخرت باشــد، زیرا متاع حیات دنیا طبق ادبیات قرآن قلیل است. وی ادامه 
داد: قرآن درباره آخرت با اطمینان سخن می گوید، یعنی اینکه حتماً اتفاق خواهد 

افتاد؛ لذا نباید دنیا را با آخرت مقایسه کرد، زیرا دنیا مزرعه آخرت است.
قمی با اشــاره به اینکه انسان پاداش و جزای اعمال خود در دنیا را در آخرت به 
صورت کامل خواهد دید، تصریح کرد: انســان بخشی از خیر و شر کارهای خود 
را در این دنیا می بیند اما این دنیا به دلیل کوچک بودن برای ارائه تمام پاداش ها 
و جزاها، جایی ندارد. وی با بیان اینکه جهنم بسیار ترسناک است، تصریح کرد: 
آیات جهنم در قرآن کمی بیشتر از آیات مربوط به بهشت است، زیرا خداوند بنا 

دارد تشر و تذکر بیشتری به انسان ها بزند.
رئیس ســازمان تبلیغات اسامی با بیان اینکه گاهی برخی مطرح می کنند چرا 
افراد ظالم در این دنیا بایی سرشــان نمی آید، تصریح کرد: جواب این است که 
دنیا به دلیل کوچک بودن، پاسخگوی عذاب این افراد نیست؛ به طور مثال قاتان 
شــهیدان کربا در این دنیا چگونه باید مورد عذاب قرار گیرند؟ آیا عذابی که به 
آن ها وارد شود کافی است؟ بنابراین عذاب اصلی ظالمان در آخرت رخ خواهد داد؛ 
البته این به معنای آن نیست که در این دنیا نباید عدالت برقرار شود. وی با اشاره 
به اینکه امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »قِیَمُه ُکِلّ اِْمِرٍئ َما یُْحِسُنُه«؛ قیمت و ارزش 
هر انسانی به اندازه چیزی است که آن را می پسندد و دوست دارد، تصریح کرد: 
انســان هیچ چیزی جز سعی و تاش خود ندارد یعنی دارایی و سرمایه وجودی 

انسان، کارها و تاش های اوست که شخصیتش را می سازد.

 ثروتمندترین افراد پس از امامان معصوم)ع(
قمی اضافه کرد: مرحوم بهاءالدینی در خصوص آیت اهلل بهجت می فرمودند: ایشان 
یکی از ثروتمندترین افراد پس از امامان معصوم)ع( است و این به دلیل کارها و 
اعمالی اســت که ایشان انجام داده است. وی افزود: امیرالمؤمنین)ع( در بهشت 
جلســه درس برگزار می کنند که خواص شــیعیان در آن حضور پیدا می کنند. 
انسان باید قله تعلقات و خواسته هایش را حضور در این کاس بداند؛ مقام معظم 
رهبری درباره حاج قاسم سلیمانی فرمودند که من در برابر روح او تعظیم می کنم؛ 
این قله ای است که باید آن را هدف گذاری و به سمتش حرکت کنیم که در این 

صورت می توانیم به درد امام زمان)عج( بخوریم و سربار ایشان نباشیم.
رئیس سازمان تبلیغات اسامی با اشاره به اینکه فردی که به کم راضی نمی شود 
و زیاد می خواهد در دعاهای خود همچون ماه رمضان از خداوند می خواهد به همه 
فقرا کمک شود و یا به همه افراد رحمتی عطا شود؛ افزود: رسیدن به قله خوبی ها و 
زیبایی ها براساس آیات قرآن با قید ایمان داشتن به دست می آید، یعنی اگر انسان 
بسیار هم زحمت بکشــد و تاش کند اما قلبش مملو از محبت و ایمان به خدا 
نباشد ممکن است رشد پیدا نکند، یعنی نیت و ایمان به عنوان پشتوانه عمل مهم 
و حیاتی هستند و این پشتوانه با ادا درآوردن حاصل نمی شود. وی تصریح کرد: شر 
مؤمن به کسی نمی رسد و از سر محبت و مهربانی همواره خیرش به مردم می رسد؛ 
افرادی که این روزها بنا دارند در انتخابات مجلس شورای اسامی پیروز شوند باید 
به فکر مردم باشــند و این با ادا درآوردن حاصل نمی شود بلکه باید قلبشان برای 
مردم بزند و اهل مهربانی به مردم باشند.قمی در پایان با اشاره به اینکه برای بیان 
ســبک زندگی حضرت زهرا)س( در جلسات هیئت ها نباید صرفاً به بیان روابط 
خانوادگی ایشان بسنده کرد بلکه باید به بعد اجتماعی، سیاسی، رسانه ای و کارهای 
تبیینی ایشان نیز پرداخت، گفت: حضرت زهرا)س( در منزل خود روضه زنانه برپا 
می کردند و برای شــهدای احد دسته عزاداری به راه می انداختند؛ زیرا ایشان بنا 
داشتند برای مردم روشن کنند تا بدانند عده ای به دلیل تمایل به ثروت، شهوت و 

دنیا، پیامبر)ص( را تنها گذاشتند و موجب شهادت حمزه شدند.

تقریباً   معارف/مریم احمدی شیروان  
می تــوان گفت در میان باورمندان به مرتبه 
بلند و جایگاه الهی اهل  بیت)ع( کسی وجود 
ندارد که با اصل ضرورت الگوبرداری از سنت 
و سیره ایشان مخالفت داشته باشد؛ همان 
گونه که خداوند در قرآن، رسول اهلّل)ص( را 
به عنوان اسوه معرفی می کند. اما نکته ای که 
در این بحث وجود دارد، مربوط به اقتضائات 
زمان و مکان اســت؛ آیا الگوبرداری انسانی 
که در سال 1398 در جامعه ایرانی زندگی 
می کند از ســبک زندگی 14 قرن پیش در 
جامعه ای متفاوت به صورت مطلق امکان پذیر 
است؟ اگر چه دین، نخ تسبیح و چارچوب هر 
دو باشد. در این میان عده ای از سیره پژوهان، 
راه حل این مســئله را »معاصرسازی سیره 
اهل  بیت)ع(« می دانند؛ موضوعی که آن را 
در گفت وگو با حجت االسام دکتر حمیدرضا 
مطهری، رئیس پژوهشــکده تاریخ و سیره 
اهل  بیت)ع( پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 

اسامی مورد بررسی قرار دادیم.

 با عمل به شاخص ها می توان به سبک 
زندگی اهل بیت)ع( رسید

حجت االســام مطهری در ابتدا و با تأکید 
بر اینکه داشتن سبک زندگی دینی به این 

معنا نیســت که دقیقاً فرد همان رفتاری 
را کــه اهل بیــت)ع( در هزار و 400 
سال پیش انجام می دادند انجام دهد، 
می گوید: برای عمل به سبک زندگی 

دینی یا ســبک زندگی اهل بیت)ع( باید بر 
اســاس اصول و ماک هایی رفتار کنیم که 
اهل بیت)ع( رفتار می کردند؛ نه اینکه تمام 

رفتار و اقدام آن بزرگواران را تکرار کنیم.
او توضیــح می دهــد: به  طــور نمونه نوع 
پوشــش هزار و 400 سال پیش به شکلی 
و در زمانه حاضر به گونه ای دیگر اســت. 
شبه جزیره عرب یا مکانی مانند حجاز که 
هــوای گرمی دارد از جهت نوع پوشــش 
و مســکن اقتضائاتــی دارد که در مناطق 
سردســیری قابل انجام نیست و این طور 
نیست که تمام مســلمانان در تمام نقاط 

جهان ملزم به پوشــیدن همان لباســی 
باشــند که اهل بیــت)ع( در حجاز بر تن 
می کردند یا نوع مسکنی که آن بزرگواران 
اســتفاده می کردند، مورد اســتفاده قرار 
گیرد؛ مهم به کارگیری ماک هاســت. به 
طور نمونه، در مورد لباس ماک ســاده، 
مرتب، پاکیزه و نظیف بودن اســت و این 
موارد را می توان به عنوان شاخص در نظر 

گرفت.
رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل  بیت)ع( 
با تأکید بر اینکه در ســیره اهل بیت)ع( مهم 
اســتفاده از ماک ها و شاخص هاست، ادامه 
می دهد: در دنیای امــروز که از نظر امکانات 
و ارتباطات میان افراد آن در سراســر جهان با 
شرایط آن زمان قابل مقایسه نیست، باید سعی 
کنیم سیره اهل بیت)ع( را کاربردی و قابل اجرا 

کنیم. ویژگی مهم اهل بیت)ع( زندگی بر 
اساس شــرایط و اقتضائات زمانه بود و 

بر همان اساس نوع زندگی آن ها 
نیز تغییر می کــرد؛ در این 

مورد اقتدا به سیره آنان 
تغییر نمی کند.

 معاصرسازی سیره به معنی عمل 
کردن به معیار زندگی است

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح می کند: 
برخی موارد احکام و دســتوراتی کلی دارند 
اما برخی دیگر مانند غذا خوردن ماک کلی 
ندارند مانند غذا خوردن که به طبع و ذائقه 
هر منطقه مربوط می شود و این طور نیست 
که انتظار داشــته باشیم مســلمانان ایران، 
عراق، چین، ترکیــه و... از همان غذایی که 
در ابتدای اســام و در حجاز آن زمان طبخ 

می شده استفاده کنند.
وی خاطرنشان می کند: با تمام تفاوت ها و 
اقتضائات روز جامعه، اگر هر فرد در ترویج 
ســیره اهل بیت)ع( و بیان آن چنان که 
اهل بیت)ع( بــوده و عمل کرده اند تاش 
کند بــه ترویج مکتب اهل بیت)ع( کمک 
بســیاری کرده اســت و این خود 
بهترین تبلیغ است؛ نیاز نیست 
کــه در این راه دچار غلو 
و افــراط و تفریــط 
کافــی  شــویم، 
اســت پیامبر 

عظیم الشأن اسام)ص( یا ائمه)ع( را همان 
طور که بوده معرفی کنیم و نیازی نیست 

که او را از شأن بندگی خدا باالتر ببریم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسامی یادآور می شود: باز به عنوان نمونه، 
باید بررســی کنیم پیامبر)ص( در زندگی 
اجتماعــی خــود چگونــه با مــردم رفتار 
می کرد؛ هنگام برخورد بــا بچه ها، خانواده 
خود، نشست و برخاست ها، هنگام برخورد 
با دیگران، در بحث کار و تاش، کســب و 
کار و... چــه کارهایی می کرد. یا اگر زندگی 
امیرالمؤمنیــن)ع( را از جنبه های گوناگون 
مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که همواره 

مشغول کار و تاش بود؛ چه 
زمانی کــه دور از خافت بود 
که باغ های متعددی را احداث 
کرده و باغ های وسیعی را آباد و 
سپس وقف کرد چه در دوران 
حاکمیت که در آن زمان نیز 
از دسترنج خودش استفاده و 

ارتزاق می کرد.
حجت االســام مطهری در 
پایان می گوید: اگر به تمام 
نکات زندگی ائمه)ع( توجه 
داشته باشیم، آن را با زندگی 
امروزی خود تطبیق داده و 
کنیــم  معاصرســازی 
و ســعی کنیــم که 
را  زندگــی خود  بار 
بر دیگــری تحمیل 
نکنیم، دقیقاً بر معیار زندگی 
اهل بیت)ع( عمل کرده ایم؛ 
اگر در ترویج زندگانی اهل 
ابتدا به شــناخت  بیت)ع( 
دقیق از زندگی آن بزرگان 
رســیده و آنان را آن چنان 
بوده بشناســیم و بعد  که 

سعی کنیم همان ماک ها و معیارها را برای 
زندگی خود پیاده کنیم می توانیم آســوده 
باشــیم که در ترویج فرهنگ اهل بیت)ع( 

گام برداشته ایم.

گفت وگو با حجت االسالم دکتر مطهری درباره »معاصرسازی سیره اهل  بیت)ع(« 
b توجه به معیارها در الگوگیری از اهل  بیت

برای عمل به 
سبک زندگی 

دینی باید بر اساس 
اصول، مالک ها 

و معیارهای 
اهل بیت)ع( 

عمل کنیم؛ نه 
اینکه عیناً همان 

رفتارهایی را 
تکرار کنیم که 

آن بزرگواران در 
زندگی خود انجام 

می داده اند

بــــــرش

آیت اهلل مصباح از پایه گذاران 
علوم انسانی- اسالمی است 

رسا: حجت االســام علیرضا پناهیان، شنبه 
شب گذشته در حسینیه آیت اهلل شاهرودی 
مشهد، با اشــاره به اهمیت علوم انسانی در 
جوامع بشری و تسلط آیت اهلل مصباح یزدی 
به این علوم، گفت: علوم انســانی از نیازهای 
حوزه علمیه و عالمان دین اســت؛ این علوم 
در طراحــی نظامــات و فقه نظــام کمک 
می کند و آیــت اهلل مصباح یــزدی در علوم 
انســانی، جامعه شناسی و دیگر علوم دقیق و 
منصفانه به تحلیل، نقد و بررسی می پردازند. 
وی افزود: جامعه تحصیلکرده های بســیاری 
در علوم انســانی دارد؛ جامعه عطش رشد در 
علوم انسانی را داشته و ادبیات رایج هم علوم 
انسانی است اما بسیاری از بخش های دین بر 
علوم انسانی تبیین نشده و یک وجه ناشناخته 
اســت؛ آیت اهلل مصباح یزدی مطالعه کننده 
و نقاد علوم انســانی اســت و می توان وی را 
پایه گذار علوم انســانی- اسامی دانست که 
حرف های علمی در علوم انسانی داشته است.

استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: ما در جامعه 
نیاز به روشــنفکری داریم که نظر دین را در 
علوم انسانی بیان کند؛ بسیاری از اندیشمندان 
نیز تمایل دارند که نظر دین را در علوم انسانی 
بدانند اما دشــمن این را نمی خواهد و جنگ 
روانی به راه انداخته تا آیت اهلل مصباح یزدی 
که در ایــن حوزه حرفی بــرای گفتن دارد، 
مغفول مانده و دانشــگاه به وی توجه نداشته 
باشد. وی با بیان اینکه آیت اهلل مصباح یزدی 
از برجســته ترین شخصیت های قرآنی حوزه 
علمیه است، گفت: این عالم فقیهانه به تفسیر 
قرآن پرداخته اما حتــی در حوزه هم غریب 
هستند؛ اگر کسی بخواهد از قرآن بیشتر بهره 
ببرد و راه برداشت صحیح از قرآن را فرا بگیرد، 
معارف این عالم شیعه در مورد قرآن را بخواند.

پناهیــان در پایان شــاگردپروری را از دیگر 
ویژگی های آیت اهلل مصباح یــزدی خواند و 
ابــراز کرد: این عالم از بهترین شــاگردان دو 
شــخصیت بی نظیر، حضرت آیت اهلل بهجت 
و عامه طباطبایی اســت که فقط به انتقال 
دانش نپرداخته بلکه فراگرفته و به کاربرد آن 

پرداخته است.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r۹۱۸7 دوشنبه 2۸ بهمن  ۱۳۹۸ 22 جمادی الثانی ۱44۱ ۱7 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 

گفتار

خبر

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال 

معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش2  سبزوار

-  آقای حسن جاوید زاده  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 85/59 متر مربع قسمتی از  پالک 
1967 اصلی واقع در بخش 2سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علیجان غیرتی ثانی

-  آقای سهیال ساالریان نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 126/62 متر مربع 
قسمتی از یک فرعی از2089 اصلی و یک فرعی از 2090 اصلی واقع در بخش 2سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی 

حسین شنوائی غریب 
-  آقای مهدی قادری منش نس��بت به  دو دانگ مش��اع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 126/62 متر 
مربع قسمتی از یک فرعی از2089 اصلی و یک فرعی از 2090 اصلی واقع در بخش 2سبزواراز محل مالکیت مالک 

رسمی حسین شنوائی غریب 
-  آقای حسن نعمت شاهی نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 228/95 متر مربع 

قسمتی از 60 فرعی از729 اصلی واقع در بخش 2سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی لوبا خاتون گوداسیائی 
بخش3  سبزوار

پالک 3  اصلی اراضی کالته سیفر
-  آقای حسین عارفی تبار نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 119/84 متر مربع قسمتی از پالک 

783 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی رسول کالته سیفری
پالک 5  اصلی اراضی قلعه نو

-  آقای علی محمدی بلوچخانه نس��بت  به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 90/42 
متر مربع قس��متی از  پالک 137 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می مهدی 

ذبیح الهی
-  خانم زهرا زارعی بلوچخانه نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 90/42 متر مربع 

قسمتی از  پالک 137 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مهدی ذبیح الهی
-  آقای نادر کریمی نس��بت  به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 24/37 متر مربع قسمتی 
از  پالک 1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می هادی،اقدس،طاهره،انور و 
حوریه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی 

فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  آقای نادر صباغی آبکوه نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 24/37 متر مربع قسمتی 
از  پالک 1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می هادی،اقدس،طاهره،انور و 
حوریه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی 

فرزندان و زهرا سلطانی همسر( و عصمت امیری
-  آقای حس��ن صباغی آبکوه نسبت  به شش��دانگ  یک باب مغازه به مساحت 26/99 متر مربع قسمتی از  پالک 
1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( 
شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا 

سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  آقای نادر کریمی نس��بت  به شش��دانگ  یک باب مغازه به مس��احت 24/02 متر مربع قسمتی از  پالک 1438 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( شهرت 
همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی 

همسر(و عصمت امیری
-  آقای علیرضا صباغی آبکوه نس��بت  به شش��دانگ  یک باب مغازه به مساحت 24/30 متر مربع قسمتی از  پالک 
1438 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( 
شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا 

سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  آقای نادر کریمی نس��بت  به شش��دانگ  یک باب مغازه به مس��احت 21/77 متر مربع قسمتی از  پالک 1437 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( شهرت 
همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی 

همسر(و عصمت امیری
-  خانم شیرین صباغی آبکوه نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 69/86 متر مربع 
قسمتی از  پالک 1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور 
و حوریه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی 

فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  خانم نوشین کریمی نسبت  به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 26/99 متر مربع قسمتی از  پالک 1439 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( شهرت 
همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی 

همسر(و عصمت امیری
-  خانم اقدس طوطی یان مش��هدی نس��بت  به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ  یک باب مغازه به مساحت 26/91 
مت��ر مربع قس��متی از  پ��الک 1439 فرع��ی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می 
هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( ش��هرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موس��ی الرضاو 

محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  آقای نادر کریمی نس��بت  به شش��دانگ  یک باب مغازه به مس��احت 26/99 متر مربع قسمتی از  پالک 1439 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( شهرت 
همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی 

همسر(و عصمت امیری
-  خانم ش��یرین صباغی آبکوه نس��بت  به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 26/99 متر مربع قسمتی از  پالک 
1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( 
شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا 

سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  خانم ش��یرین صباغی آبکوه نس��بت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 1109 متر 
مربع قس��متی از  پالکهای1437-1438-1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک 
رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو 

محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  خانم نوش��ین کریمی نس��بت  به سه دانگ مشاع از شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 1109 متر مربع 
قس��متی از  پالکهای1437-1438-1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی 
هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( ش��هرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موس��ی الرضاو 

محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  خانم بهجت کریمی نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 26/91 متر مربع قسمتی 
از  پالک 1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می هادی،اقدس،طاهره،انور و 
حوریه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی 

فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  خانم نوشین کریمی نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 69/86 متر مربع قسمتی 
از  پالک 1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می هادی،اقدس،طاهره،انور و 
حوریه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی 

فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  آقای حس��ن صباغی آبکوه نس��بت  به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 20/72 متر مربع قسمتی از  پالک 
1437 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( 
شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا 

سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  آقای علیرضا صباغی آبکوه نس��بت  به شش��دانگ  یک باب مغازه به مساحت 20/37 متر مربع قسمتی از  پالک 
1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( 
شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا 

سلطانی همسر(و عصمت امیری
-  خانم نوشین کریمی نسبت  به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 24/06 متر مربع قسمتی از  پالک 1438 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوریه)هاله( شهرت 
همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثریا،انسیه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی 

همسر(و عصمت امیری
-  آقای اسماعیل کرابی نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 116/20 متر مربع قسمتی از  پالک 336 

فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی ماهرخ صالح آبادی و عباس عاطفی زاده
-  آقای مهدی افچنگی نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 100/35 متر مربع قسمتی از  پالک 

1849 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد خسروآبادی
پالک 6  اصلی اراضی کلوت

-  خانم فائزه بیر نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 94/06 متر مربع قسمتی از  
پالک 4461 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی صفرعلی دانایی مقدم

-  آقای مهدی آزاده نیا  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 94/06 متر مربع قسمتی از  
پالک 4461 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی صفرعلی دانایی مقدم

-  خانم فاطمه حسین آبادی  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 118/60 متر مربع قسمتی از  
پالک 4559 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد وظیفه دار یزد

-  خانم فاطمه معصومی بنقنی  به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 121/50 متر مربع قسمتی از  پالک 159 
فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سید حسن غفوری غروی

-  خانم معصومه استاجی  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 91/35 متر مربع قسمتی از  پالک 155 فرعی 
از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی تیزهوش

-  آقای محمد حسین کیخسروی نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 126/20 متر مربع قسمتی از  
پالک 6754 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محبوبه کریم ابادی

-  آقای محمد حسین محمدی نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 113 متر مربع 
قسمتی از  پالک 9795 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

-  خانم شهربانو آل مظفر آبادی  نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 113 متر 
مربع قسمتی از  پالک 9795 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

-  آقای سید محمد برغمدی  نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 107 متر مربع قسمتی از  پالک 
92 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مسلم جلمبادانی

-  خانم سکینه نودهی  نسبت  به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 125/30 متر مربع قسمتی از  پالک 2 فرعی 
از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عباس کشکی

-  آقای علی اکبر رمضانی  نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 48/29 متر مربع قسمتی از  پالک 
3017 فرعی و تمام پالک 6445 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می محمد 

بازقندی و رضا درفکی 
-  آقای علی زارعی نس��بت  به شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مس��احت 79/66 متر مربع قس��متی از  پالک 
8831 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می قاس��م قاس��می الرهنگ و فاطمه 

رباط سرپوشی
-  آقای جواد دلبری نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 103/52 متر مربع قسمتی از  پالک 284 

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی صدیقه دادوند
-  خانم زهرا فوجی نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 107/80 متر مربع قسمتی از  پالک یک 

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر هراتی
-  خانم زهرا علی اکبری ثانی نسبت  به چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 19/66 متر 
مربع قسمتی از  پالک 5209 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی بی بی سراجه

-  آقای محمود کوش��کی نس��بت  به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 19/66 متر مربع 
قسمتی از  پالک 5209 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی بی بی سراجه

-  آقای جواد جلمبادانی نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 127/21 متر مربع قسمتی از  پالک 2 
فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عباس کشکی

-  آقای مجید کیوانلو نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 99/10 متر مربع قسمتی از  پالک 152 
فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی ابراهیم مسکنی

پالک162  اصلی اراضی ایزی
-  آقای ناصر فالنجی  نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 100/75 متر مربع قسمتی از  پالک 1324 

فرعی از 162 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی احمد مقیسه
-  خانم آمنه دلیلی پور  نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 100 متر مربع قسمتی از  پالک 1073 

فرعی از 162 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمدرضا و عباس سالمی
پالک228  اصلی اراضی کالته ناصری

-  خانم آسیه خسروجردی  به ششدانگ  یک باب دامداری و زمین مزروعی متصل به ان به مساحت 51153/41 
متر مربع قس��متی از  پالک 30 فرعی از 228 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمی علیرضا 

فسنقری و سکینه و حوریه و علی اکبر شهرت همگی گودعاقلی
بخش 8  سبزوار ناحیه 3

پالک 37  اصلی اراضی دارین
-  آقای هادی خلیلی دارینی نسبت به ششدانگ  یک قطعه باغ به مساحت 35794/27 متر مربع قسمتی از  پالک 

753 فرعی از 37 اصلی واقع در بخش 8 ناحیه 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمدحسین خلیلی 
بخش 8  سبزوار ناحیه 4

پالک 3  اصلی اراضی قلعه نو روداب
-  آقای مسعود متولی نسبت  به ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 74607/62 متر مربع قسمتی از  
پالک 644 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 8 ناحیه 4 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش و سعید متولی  

بخش 12 سبزوار
پالک1  اصلی اراضی عمیداباد

-  خانم مریم رجائی نسبت  به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 77 متر مربع قسمتی 
ازپالک6507 فرعی ازیک اصلی واقع در بخش  12سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد اسماعیل وحداز

-  آقای مسلم ساالری مقدم نسبت  به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 77 متر مربع قسمتی 
ازپالک6507 فرعی ازیک اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد اسماعیل وحداز

-  خانم زهرا کاشکی نسبت  به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 172/40 متر مربع قسمتی ازپالک170 
فرعی ازیک اصلی واقع در بخش 12سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عبداله زارعیان

پالک2 اصلی اراضی عبدالرحمن
-  آقای محمود عبادی کیا نس��بت به س��ه دانگ مشاع ازشش��دانگ  یک باب منزل به مساحت 125/52 متر مربع 
قس��متی از  پالک 82 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمی احمد،زهره،صدیقه 

شهرت همگی آسیائی و کبری آب باریکی
-  آقای احمد عباس آباد عربی نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 90/36 متر مربع قسمتی از باقیمانده 

پالک 2 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی لقاء جراحی
پالک3 اصلی اراضی الداغی

-  آقای براتعلی کرابی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 71/55 متر مربع قسمتی 
از  پالک 141 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی یحیی کرابی

-  خانم بتول کرابی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 71/55 متر مربع قسمتی 
از  پالک 141 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

پالک7 اصلی اراضی نقابشک
-  آقای امیر مهدی برازنده دولت آبادی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
355/49 متر مربع قس��متی از  پالک 92 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمی 

اصغر برازنده دولت آبادی 
-  آقای اصغر برازنده دولت آبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 355/49 متر 

مربع قسمتی از  پالک 92 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش 
-  آقای حمید برازنده دولت آبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 301/47 
متر مربع قس��متی از  پالک 92 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می اصغر 

برازنده دولت آبادی 
-  آقای اکبر برازنده دولت آبادی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 301/47 
متر مربع قس��متی از  پالک 92 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می اصغر 

برازنده دولت آبادی 
پالک8 اصلی اراضی جعفراباد

-  خانم صغری سیدابادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 106/64 متر مربع قسمتی از  پالک 
135 فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی جالل الدین ربانی

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید.صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن 
قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیئت پس از تنظیم 
اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم میرس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید . آ 98,100,3297   آ-9814670
تاریخ انتشار نوبت اول :    98/11/28             تاریخ انتشار نوبت دوم:   98/12/13

علی آب باریکی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

در اجرای آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 امالک واحد ثبتی تربت جام به شرح ذیل آگهی 

می گردد.
1- برابر رأی شماره 139860306007001259- 98/11/02 تصرفات مالکانه و بالمعارض ایمان هداوندخانی نسبت 
به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 157 مترمربع پالک 15- فرعی از 1058- اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/خانم احمدرضا آقا 

محمدی محرز گردیده است.
2- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001258- 98/11/2 تصرفات مالکان��ه و بالمعارض محمد رضوانی 
مروی نس��بت به شش دانگ یک باب منزل به مس��احت 169/10 مترمربع پالک 25- فرعی )همان باقیمانده 
یکفرعی( از 912- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل 

مالکیت رسمی آقای/خانم ها مریم و لطیفه شمس الدین احمدی محرز گردیده است.
3- برابر رأی ش��ماره 139860306007001257- 98/11/2 تصرفات مالکانه و بالمعارض عبدالرحمان جامی 
االحمدی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 191 دارای 10 متر اعیان مترمربع پالک 
– فرعی از 929- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل 

مالکیت رسمی آقای/خانم خواجه محمد جامی االحمدی محرز گردیده است.
4- برابر رأی ش��ماره 139860306007001383- 98/11/3 تصرفات مالکانه و بالمعارض رحیم ش��یرخانی 
نس��بت به 6 شش دانگ یک باب انباری به مس��احت 55/5 مترمربع پالک 12- فرعی از 874- اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/خانم حسین 

غول فیل اللهی محرز گردیده است.
5- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001384- 98/11/3 تصرفات مالکانه و بالمع��ارض بارانا مرادی به 
والیت پدرش احمد مرادی نس��بت به 6 ش��ش دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 142/80 مترمربع پالک 
11- فرعی از 874- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل 

مالکیت رسمی آقای/خانم حسین غول فیل الهی محرز گردیده است.
6- برابر رأی شماره 139860306007001388- 98/11/3 تصرفات مالکانه و بالمعارض حامد دوامی احمدی 
نسبت به 6 شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 122 مترمربع پالک- 2418 فرعی از 3- اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/

خانم احمد امجدی علی خواجه محرز گردیده است.
7- برابر رأی ش��ماره 139860306007001398- 98/11/3 تصرفات مالکانه و بالمعارض رحمت اله سلیمانی 
نس��بت به ش��ش دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 110/40 مترمربع پالک 2800- فرعی از 166- اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/

خانم فریده دادگر محرز گردیده است.
8- برابر رأی ش��ماره 139860306007001390- 98/11/3 تصرفات مالکانه و بالمعارض محمدرضا میرفند 
نس��بت به شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 122 مترمربع پالک 2418- فرعی از 3- اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/

خانم احمد امجدی علی خواجه محرز گردیده است.
9- برابر رأی ش��ماره 139860306007001394- 98/11/3 تصرفات مالکانه و بالمعارض نادر امیریان نسبت 
به ش��ش دانگ یک ب��اب مغازه و گاراژ به مس��احت 507/5 مترمربع پالک 6868- فرع��ی از 3284 فرعی از 
166- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واسطه از محل مالکیت 

رسمی آقای/خانم نادر امیریان محرز گردیده است.
10- برابر رأی ش��ماره 1 تصرفات مالکانه و بالمعارض نس��بت به ش��ش دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
مترمربع پالک - فرعی از - اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه 

از محل مالکیت رسمی آقای/خانم    محرز گردیده است.
11- برابر رأی ش��ماره 139860306007001395- 1398/11/3 تصرفات مالکانه و بالمعارض فرحناز مظلوم 
نس��بت به ش��ش دانگ یک باب منزل به مس��احت 105/95 مترمربع پالک - فرعی از -972 اصلی واقع در 
خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واس��طه از محل مالکیت رس��می آقای/خانم 

محمدرضا درویشی ابدال آبادی محرز گردیده است.
12- برابر رأی ش��ماره 139860306007001396- 98/11/3 تصرف��ات مالکانه و بالمعارض علیجان بهرامی 
نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 360 مترمربع پالک 4- فرعی از 3- اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/خانم جلیل کریمی 

تیموری محرز گردیده است.
13- برابر رأی ش��ماره 139860306007001723- 1398/11/6 تصرف��ات مالکانه و بالمعارض غالم محمد 
پندی نس��بت به نس��بت به قس��متی از 7 قطعه زمین مزروعی به میزان سه ساعت از مدار 20 سهم )هر سهم 
24 ساعت( از پالک های 136 فرعی الی 138 فرعی و 140 فرعی الی 143 فرعی از شش دانگ پالک - فرعی 
از 111- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت 

رسمی آقای/خانم رمضان رمضانی محرز گردیده است.
14- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007000920- 98/10/24 تصرفات مالکانه و بالمعارض رحمت همتی 
تلخک نسبت به شش دانگ یک باب منزل به مساحت 231/45 مترمربع پالک - فرعی از 173 و 174 اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/

خانم محمد عمر و محسن و جمشید هر سه دوستخواه احمدی محرز گردیده است.
15- برابر رأی ش��ماره 139860306007001735- 98/11/6 تصرف��ات مالکانه و بالمعارض براتعلی صفری 
جامی نس��بت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 168/8 مترمربع پالک یک- فرعی از 914- اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/

خانم مختار اسماعیل احمدی محرز گردیده است.
16- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001736- 98/11/6 تصرف��ات مالکانه و بالمع��ارض زهران میران 
سربزی نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 90/61 مترمربع پالک 6- فرعی از 3- اصلی واقع 
در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واس��طه از محل مالکیت رسمی آقای/خانم 

محمدخان کریمی تیموری محرز گردیده است.
17- برابر رأی ش��ماره 139860306007001737- 98/11/6 تصرفات مالکانه و بالمعارض غالمعلی عباسی 
آخوند صاحبدادی نس��بت به ش��ش دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 87/7 مترمربع پالک 8- فرعی از 
1210- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت 

رسمی آقای/خانم رحمانقلی نکوئی مروی لنگری محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت بصدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. 

آ-9813909  م الف : 98/255
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/12   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
 فرصت ۱۰روزه ثبت اعتراض 

رد صالحیت شدگان طرح ملی مسکن 
عصر ســاختمان: معاون مســکن و 
ساختمان وزیر راه و شهرسازی از فرصت 
۱۰ روزه تأییدنشدگان طرح ملی مسکن 
برای ثبت اعتراض در سامانه طرح مذکور 
خبــر داد. به گفته محمودزاده 24۰ هزار 
ثبت نام کننده طرح ملی مسکن بودند که 
در مرحله اول ثبت نام طرح ملی مسکن 
صالحیت 58درصد از ثبت نام کنندگان تأیید و صالحیت 42درصد آن ها رد شد. وی بیان 
کرد: افرادی که به هر دلیلی در طرح ملی مسکن واجد شرایط تشخیص داده نشده اند یا 
برای آن ها پیامک ارسال نشده باید از اول تا ۱۰ اسفند به سامانه ثبت نام مراجعه کنند.

دستگاه ها فهرست حقوقی کارکنان را اعالم کنند، 
عیدی بگیرند

ایسنا: طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه منابع برای پرداخت عیدی آماده شده 
و با ارائه فهرست حقوقی کارکنان تأمین اعتبار خواهد شد.  محمدباقر نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه  اعالم کرده بود عیدی کارکنان و بازنشستگان 
همراه با حقوق بهمن  ماه واریز می شود. آخرین پیگیری از سازمان برنامه و بودجه 
بــا این توضیح همراه بود که منابع الزم بــرای پرداخت عیدی کارکنان آماده و 
تأمین اعتبار شده اســت. از این  رو به محض اینکه دستگاه ها فهرست حقوق را 
به روال هر ماه ارائه کنند، دستور پرداخت برای آن ها صادر خواهد شد که مبلغ 

عیدی نیز همراه با آن است. 

 هزینه سبدمعیشت کارگران هفته آینده نهایی می شود 
تســنیم: معاون روابط کار وزارت کار 
گفت: هزینه سبدمعیشت کارگران قرار 
است متناسب با اطالعات مرکز آمار به 
دست آید و اوایل هفته آینده در نشست 
کمیته مزد رقم سبد معیشت کارگران 
تعیین شود.  شاه کرمی ضمن اشاره به 
اینکه پس از تعیین ســبد معیشت در 
کمیته دستمزد در ابتدای اسفند ماه بحث عدد و رقم مزد به صورت نهایی تعیین 
خواهد شد، افزود: مبنای توافقی که تاکنون با شرکای اجتماعی داشته ایم استناد 
ماده 4۱قانون کار و آمار و ارقام مرکز آمار برای تعیین سبد هزینه کارگران است.

2/5برابر نیاز بازار، شکر در حال عرضه است
مهر: بهمن دانایی، دبیر انجمن قند و شکر با اشاره به اینکه 2/5برابر نیاز کشور 
شکر در بازار عرضه می شود، گفت: حدود سه هفته قبل التهاباتی در بازار ایجاد و 
موجب شد دولت عرضه شکر به بازار را افزایش دهد.هم اکنون روزانه حدود ۱۳ تا 
۱4هزارتن حواله شکر صادر می کنیم، این درحالی است که نیاز مصرفی کشور به 
شکر تا آخر بهمن ماه حداکثر 6 هزارتن در روز است، بنابراین بین 2 تا 2/5 برابر 

عرضه بیشتر در بازار در حال انجام است.

فعالیت ۱۰هزار تعاونی بانوان در کشور
اقتصــاد آنالین: عبداللهــی، رئیس 
اتاق تعــاون گفت: هم اکنون از قریب به 
فعال، حــدود ۱۰هزار  9۳/5۰۰تعاونی 
تعاونی معادل ۱۱درصد از کل تعاونی ها 
به بانــوان اختصــاص دارد و افزون بر 
۳2درصد از اعضــای تعاونی های فعال 
کشــور را بانوان تشــکیل می دهند. در 
مجموع شــرکت های تعاونی و اتحادیه های فعال بانوان در 96گرایش از رشــته 
فعالیت هــای تولیدی، خدماتی و توزیعی فعالیت دارند که به ترتیب تعاونی های 
خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی، فرش دستباف با 9۳ درصد سهم، بیشترین 
تعداد را شامل می شوند. از سوی دیگر می توان گفت افزون بر 6۱درصد تعاونی های 

بانوان در بخش تولیدی فعالیت می کنند.

 مجلس قوی می تواند راهکار درست 
برای حل مشکالت اقتصادی بیندیشد 

شــهر خبر: عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: نمایندگان مجلس 
حســاس ترین کار را در اداره امور مملکت به عهده دارند، بنابراین کســانی باید 
به مجلس راه یابند که حاصل کارشان رفع مشکالت مردم و یافتن راهکار برای 
تعامل واحدهای اقتصادی خرد و کالن باشد. آقامحمدی درباره قوانین دست و 
پاگیر گفت: مدت هاست نسبت به تنقیه قوانین دستورعمل صادر شده، اما به طور 
کامل اجرا نمی شود. قوانین حوزه کسب و کار، تولید و اعتبارات نیاز به توجه دارد 

و قوانین مزاحم باید دور ریخته شوند.

وزارت صمت تماشاچی گرانی مصالح ساختمانی 
خبر فارســی: دبیر کانون سراسری 
انبوه سازان با انتقاد از عملکرد وزارتخانه 
صمت و راه و شهرسازی در عدم نظارت 
بر توزیع مصالح ساختمانی، گفت: گرانی 
نهاده های ســاختمانی، ســاخت و ساز 
مسکن را به ورطه نابودی کشانده است. 
فرشــید پورحاجت اظهار کرد: عالوه بر 
قیمت آهن آالت، سیمان نیز روند وحشتناک افزایش قیمت را سپری می کند و 
کسی هم پاسخگوی مردم نیست. وی تأکید کرد:  با وضعیتی که به وجود آمده 

سازندگان مسکن به سمت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه ها پیش می روند.

شاخص کل وارد کانال ۴۶۱ هزار واحدی شد
بورس نیوز: شــاخص بورس با رشد 2هزارو 9۰8واحدی در پایان معامالت  به 
46۱هزار و 988 واحد رسید و برای نخستین بار وارد کانال 46۱ هزار واحدی شد. 
در معامالت دیروز، سهامداران تعداد ۳5۳ میلیون سهم از گروه فلزات اساسی را 
به ارزش ۳هزار و ۷9۳ میلیارد ریال خریداری کردند تا این گروه بیشترین ارزش 
معامالت را به نام خود ثبت کند.شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت شــنبه 26 بهمن 98، با افزایش 2هزار و 9۰8واحد به رکورد بی سابقه 

46۱ هزار و 988 واحد رسید.

رشد قیمت دالر و سکه در بازار 
طال نیــوز: قیمت طــالی ۱8عیار در 
بازار تهران بــه 5۳۰ هزار تومان، قیمت 
طــالی 24عیــار ۷۰۷ هــزار تومان و 
هــر مثقــال طــال 2 میلیــون و 299 
هــزار تومان رســید. همچنین ســکه 
تمام  بهــار آزادی در بازار تهــران امروز 
5 میلیــون و ۱99 هــزار تومان معامله 
شــد. قیمت نیم ســکه بهار آزادی 2میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت ربع سکه 
یک میلیون و 62۰ هزار تومان و ســکه گرمی 94۰ هزار تومان فروخته می شود. 
هر اونس طــال در بازارهای جهانی نیز با قیمت ۱584/۱دالر معامله می شــود.

فرایند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی
میزان آنالین: فرایند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه اعتبارسنجی 
و رتبه بندی به رؤســای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها برای اجرا 
ابالغ شــده است .  بر این اســاس، در طراحی سامانه سه نقش کارشناس برای 
بررسی و تأیید اولیه، مدیر جهت تأییدنهایی و ناظر جهت مشاهده و اعمال نظارت 
تعریف شــده که نقش مدیر صرفاً در اختیار شخص رؤسای سازمان های صمت 
استان ها بوده و در صورت تفویض اختیار نیز مسئولیت امور مربوط به تأیید نهایی 

کارت بازرگانی متوجه رئیس سازمان است.

کمبود شدید ذرت دانه اي  دامداران را نگران کرده است

خوراک دام روی آب !
 اقتصاد/زهرا طوسی   بیش از 2میلیون 
تن ذرت دامی در انبارهای کشور، 455هزار 
تن در حال تخلیه از کشتی و 6۰۰هزار تن 
در لنگرگاه های جنوبی کشــور وجود دارد، 
اما توزیع نمی شــود تا حیات و ممات تولید 
دامــداران و مرغداران به تعیین نرخ مصوب 
و پایان جدال ارزی بین دولت و واردکننده 

گره بخورد.
تمام همت تولیدکننده داخلی برای تأمین 
خوراک دام در کشور به یک میلیون  تن ذرت 
محدود می شود، در حالی که نیاز کشور بیش 
از 8میلیون تن برآورد می شود. تابستانه بودن 
محصول ذرت، وقوع خشکسالی های مکرر 
چند سال اخیر، کاهش منابع آبی و برداشت 
مزارع ذرت از دانــه ای به علوفه ای با توجه 
به آب مصرفــی کمتر و امکان فروش نقدی 
آن در بازار علوفه کشــور موجب شــده تا 
میــزان خوداتکایی ذرت دانه ای که پیش از 
این 28درصــد بود، به حدود 
۱۷درصد کاهش یابد و بدین 
ترتیب مــا نیازمنــد واردات 

هستیم .
ذرت  محصول  واردکنندگان 
دامی را در بنادر نگه داشته اند، 
محصولی که در مدت 4۰روز 
تحت شــرایط رطوبــت باال 
و گرمــای بنادر شــمالی و 
جنوبی دچار آســیب دیدگی 
می شــوند و کیفیت مصرف 
آن کاهش می یابد، چرا؟ چون 
بانک مرکزی ارز یوآن به تجار 
ارائه می دهــد، واردکنندگان 
فرایند انتقال و تبدیل این ارز 
به حساب فروشنده را زمانبر و 
هزینه ساز می دانند و معتقدند 
با نرخ مصوب دولت برایشان 
صرف نمی کند ذرت وارد شده را توزیع کنند.

 خوب اســت بدانید این تقاضا برای افزایش 
نــرخ در حالی صــورت می گیــرد که در 
یک ســال اخیر نرخ ذرت دامی نزدیک به 

۷۰درصد افزایش یافته است.
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک 
دام اســت. وی به افزایش قیمت ذرت دامی 
به کیلویی  یک هزار و 6۰۰تومان انتقاد دارد 
و متولیان تنظیم بازار را به دلیل عدم توزیع 
این نهاده برای ایجاد تعادل در بازار نکوهش 

کرده است.
 به گفتــه وی این روزها قیمت ذرت دامی، 
در هر کیلوگرم به طور متوســط نزدیک به 
۳۰۰ تومان افزایش یافته و دلیل این افزایش 
قیمــت، کاهش عرضه در بازار اســت. وی 
ترخیص نشدن یک میلیون تن ذرت دامی را 
به خاطر عدم تأمین ارز از جانب بانک مرکزی 

می داند.

 پول واریز شده 
اما از ذرت خبری نیست

فـرزادنیــــا  آرش 
مؤسســه  مدیرعامل 
صنعتی  دامپــروری 
رضوی در گفت وگو با 
خبرنگار ما، با گالیه از 

کمبــود این نهاده دامی در بازار در چند ماه 
اخیر، نبود این خوراک دامی را  بزرگ ترین 
مشــکل براي دامداران و مرغداران کشــور 
توصیف می کند. وی می گویــد: گاوداران و 
مرغداران از آبان ماه و آذر ماه صدها میلیارد 
تومان ذرت را به طور پیش خرید و واریزي از 
واردکننــدگان بزرگ خریــداري کرده اند، 
پول ها را تمام و کمال از  ۳ الي 4 ماه گذشته 
به حساب واردکنندگان واریز کرده اند، ولی 
واردکنندگان از تحویل ذرت دانه اي امتناع 
مي کننــد و می گویند به دلیل مشــکالت 
تخصیــص ارز 4هــزار و 2۰۰تومانــی و 
جابه جایي پول، ارز خود را دریافت نکرده اند.

وی وضعیت موجــودي ذرت دانــه اي در 
واحدهاي تولیدي را بسیار بحراني توصیف 
کرده و معتقد است: با کمبود این نهاده دامی 
چشم انداز تیره ای براي گاوداران و مرغداران 
در ایام پایان سال ترسیم شده است.به گفته 
وی، واردکننــده توپ را به میــدان دولت 
می اندازد که مشکالت ارزی الزم را برطرف 
نمی کنــد، دولت می گویــد ارز را داده ایم و 
آن ها نمي توانند پول جابه جا کنند و در این 
میان تولیدکننده نیز مستأصل در حالی که 
دستش به هیچ جا بند نیست و باید گرسنگي 
دام و مرغ  و تلف شــدن تولیداتش را نظاره 
کند. وی معتقد است: با توجه به تعطیالت 
پایان سال، کمبود شــدید ذرت دانه اي  به 
موضوعی نگران کننده برای دامداران تبدیل 
شده و به نظر می رسد در صورت بی توجهی 
به حل مشــکالت، بــه زودی در آغاز یک 
بحران بزرگ در بازار این نهاده اســتراتژیک 
در تولید محصوالت پروتئینی قرار بگیریم.

 به زودی توزیع 12هزار تن ذرت 
با ســعید ســلطانی 
اتحادیه  مدیرعامــل 
شــرکت های تعاونی 
دامداران  کشــاورزی 
عضــو  و  ایــران 
هیئت مدیــره صندوق حمایت از توســعه 
دامپروری و تولیدات دامی صحبت می کنم.  
سلطانی خیلی نگران کمبود ذرت و مشکالت 
خوراک دام نیست و اطمینان می دهد همین 
دیروز نامــه توزیع ۱2هزار تــن ذرت بین 
اتحادیه ها را نوشــته اند. ســلطانی توضیح 
می دهد: درســت اســت در صورت کمبود 
مرغداری ها با مشــکل مواجه می شوند، اما 

چون امکان تغییر خــوراک در دامداری ها 
وجود دارد، کم وکســری در این نهاده دامی 
مشــکل چندانی برای دامپروران به وجود 
نمی آورد. وی تأکید می کند: خوراک دام ها 
محدود به ذرت نیست و می شود جیره آن ها 
را تغییر داد و با باال و پایین کردن درصدها 
مخلوط مورد نیاز برای خوراک دام را به شکل 

دیگری تنظیم کرد.
وی مشــکل تأمین ارز برای خوراک دام را 
منحصر به این قلم کاال نمی داند و یادآوری 
می کند: مشــکل ارزی برای همه حوزه ها 
وجود دارد و از اینکه با این تفاسیر اولویت در 
کشور به نهاده های دامی  بیش از سایر اقالم 
هست، ابراز خشــنودی می کند. وی تأکید 
می کند: خوشبختانه نرخ مصوب ۱۳هزار و 
5۰تومان برای ذرت دامی نیز تغییر نکرده 
و به همان نرخ ثبت ســفارش شده در حال 
واردات به کشــور است. وی اضافه می کند: 
در صندوق توســعه دامپروری نیز که من 
آنجاعضو هیئت مدیره هســتم، تمهیداتی 
اندیشیده شده  که مقداری ذرت  نیز از آن 
کانال وارد کشور شود و ان شاءاهلل کمبود بازار 

که نگران کننده هم نیست را جبران کند.

 واردات به نرخ مصوب جذاب نیست
با ناصر استاداحمدی  
انجمن  مدیرعامــل 
تعاونی دامداران مهاد 
می کنــم.  صحبــت 
می گوید:  احمــدی 
آنچــه باید طبق روال هر ســاله برای ثبت 
سفارش ذرت انجام می شد، متأسفانه در دو 
ماه گذشته انجام نشده که این امر به دو دلیل 

متفاوت مربوط است. 
وی توضیح می دهد: اولین دلیل این است که 
واردکنندگان معتقدند  ۱۳هزار و 5۰تومانی 
که برای فروشنده به عنوان نرخ فروش ثابت 
در نظر گرفته شده، کفایت هزینه های آن ها 
را نمی کنــد. از دالیل عمده این مطلب هم 
قیمــت ارزی اســت که بــه واردکنندگان 
می دهند. به گفته وی، دولت  ارز را براساس 
یوآن چین به واردکننده می دهد و تبدیل آن 
به قیمت یورو برای واردکننده حدود ۱۰ تا 
۱5 درصد هزینه دارد که با افزوده شدن این 
هزینه به قیمت تمام شــده، فروش ذرت به 
نرخ دولتی برای واردکننده مقرون به صرفه 
نیست. از طرفی چانه زنی برای باال بردن نرخ 

مصوب به جایی نرسیده و سازمان حمایت 
از مصرف کننده اصــرار دارد قیمت همین 
مقدار باشد و تغییر نکند. بنابراین بسیاری 
از واردکنندگان از جمله شرکت نهاده های 
دامی جاهد که یکی از واردکنندگان عمده 
ذرت دامی است، واردات خودش را در زمینه 
ذرت متوقف و اعالم کرده است که نرخ تمام 
شده اش بیش از این رقم است و این واردات 

برایش جذابیتی ندارد.
 برای همین واردات انجام نگرفت و موجودی 
انبارها هم کفایت آنچنانی نمی کرد که دولت 
بخواهد آن ها را برای پاسخگویی به بازار وارد 
بازار کند. آنچه موجب افزایش قیمت شده 

است، همین است.

 واردکنندگان منتظر
 افزایش نرخ مصوب

وی تأکید می کند: اکنون کشتی های حامل 
ذرت روی آب هســتند ولی ثبت سفارشی 
روی آن انجام نشــده و واردکننده به اعتبار 
خودش آن ها را وارد کرده تا بتواند از ارز آن 
استفاده کند، اما به دالیلی که گفته شد، فعاًل 
تمایلی به انجام ایــن کار ندارد. اگر نگوییم 
جلو کار را واردکننده ها گرفتند باید بگویم 
که واردکننده ها با کم کردن عرضه، منتظر 
هســتند نرخ مصوب ۱۳هزار و 5۰تومانی 
حداقل بین ۱۰ تا ۱5 درصد افزایش قیمت 
پیدا کند. وی معتقد اســت: برای حل این 
معضل باید دســتورعمل جدیدی با توجه 
بــه هزینه تمام شــده تأمیــن ذرت دامی 
نوشته شــود و افزایش نرخ در این محصول 
را شاهد باشــیم که مورد قبول واردکننده 
باشد، در عین حال اگر نخواهیم قیمت این 
نهاده باال برود، دولت باید آســتین باال بزند 
و مابه التفــاوت این رقم را به عهده بگیرد تا 

قیمت ثابت بماند.

 سلطان خوراک دام هم داریم
از او می پرسم آیا سلطان خوراک دام در این 
قضیه دست دارد؟ چرا که چندی پیش یکی 
از نمایندگان مجلس مدعی شده بود فردی 
که 9۰ درصد واردات ســویا، ذرت و خوراک 
دام و طیور را در دست دارد، بر قیمت ها تأثیر 
می گــذارد. به گفته وی این فرد قیمت ها را 
روزانه تعیین می کند به نحوی که بدون آنکه 
قیمت های جهانــی تغییر یابد، این نهاده ها 

قیمتشان دو برابر شده است.
 احمدی پاسخ می دهد: در این مورد خاص 
خیــر، البته در این بخش ســلطان واردات 
هم داریم که یکــی از واردکنندگان عمده 
محسوب می شود که ۷۰ درصد خوراک دام 
کشور را انجام می دهد، اما چیزی که اتفاق 
افتاده و سلطان هم در آن دخیل است، دالیل 
خــاص خودش را دارد که توضیح دادم. وی 
در عین حال معتقد است  افزایش نرخ برای 
واردکننــده به طور قطع منجر به باال رفتن 
قیمت محصوالت پروتئینی می شــود و از 
آنجایی که در حال حاضر بازار کشش افزایش 
قیمت شیر و گوشت را ندارد، این مرغدار و 
دامدار است که ضرر می کند چون نه می تواند 
مواداولیه خود را ارزان تهیه کند و نه می توان 
تولید خــود را  گران تر به مردم بفروشــد.      

 دولت می گوید 
ارز را داده ایم و 
آن ها نمي توانند 
پول جابه جا کنند 
و در این میان 
تولیدکننده نیز 
مستأصل در حالی 
که دستش به هیچ 
جا بند نیست و 
باید گرسنگي دام 
و مرغ  و تلف شدن 
 تولیداتش را 
نظاره کند
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 اقتصاد/ فرزانه غالمی  کسب وکارهای خانگی به  ویژه در 
سال های اخیر و با تشدید بیکاری، طرفداران بیشتری در کشور 
پیدا کرده و به شیوه ای کم دردسر برای کسب درآمدهای بعضاً  
قابل توجه برای کارآفرین و اشتغال زایی برای دیگران تبدیل 
شده است.مشاغل  خانگی در تعاریف بین المللی، جنسیت زده 
و به تعبیری دیگر لزوماً زنانه یا مردانه نیست بلکه تابع تخصص 
راه اندازی  سرمایه ای  اندک  با  خانگی  مشاغل  اغلب  است. 
می شوند و این نوع مشاغل سابقه ای دیرینه در کشور دارند، 
اما کارشناسان کارآفرینی دیجیتال را مصداقی از انقالب مشاغل 

خانگی در عصر جدید می دانند.
از 9 ســال پیش و با تصویب»قانون ســاماندهی و حمایت از 
مشاغل خانگی« در کشــور این دست از مشاغل رسمیت پیدا 
کردند. قانونی که دولت را به توسعه، حمایت و ساماندهی این 
مشاغل مکلف می کرد و در حوزه های عوارض و مالیات، اعطای 
تســهیالت قرض الحســنه، بیمه ، تعرفه مصرف انرژی، عرضه 
محصوالت در بازارهــای محلی و... تکالیفی حمایتی بر دوش 

دولت گذاشته است. 
براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هشت سال 
اخیر بیش از ۳میلیون نفر در سامانه مشاغل خانگی ثبت  نام و 
5۰ درصد آن ها مجوز مشاغل خانگی دریافت کرده اند. در حال 
حاضر اگر طرحی توجیه اقتصادی داشته باشد، وام 2۰میلیون 
تومانی کم بهره به متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای خانگی 

پرداخت می شود.
   دولت، مشــاغل  خانگی را موتــور محرک اقتصاد در مناطق 

روستایی و کمتر توسعه یافته ۳۱ استان کشور می داند.

   کارهای کوچک و سودهای بزرگ
برخی مشــاغل خانگی که در این سال ها با سرمایه های اندک 
راه اندازی شــده و اتفاقاً سود خوبی هم نصیب کارآفرین کرده 
عبارتند از: آرایشگری، پخت مربا و انواع غذا، ترشی و شیرینی، 

پاک،خرد و ســرخ کردن انواع ســبزیجات و فروش به صورت 
بســته بندی، فروش پیازداغ، قند خردشده، بادمجان و کدوی 
سرخ شده و مشــاغلی از این دســت  به خصوص برای زنان 
سرپرست خانوار که به گزینه های جذابی تبدیل شده اند. برخی 
حتی فروش لوازم و لباس های دست دوم را منبعی برای کسب 

درآمد می دانند و از این طریق به سود رسیده اند.
خیاطی، عروسک ســازی، بازاریابی تلفنی، چاپ سیلک )روی 
لیوان، لباس، خودکار، کیسه های نایلونی، جعبه و...(، پرورش 
قارچ و گیاهان خانگی و دارویی، ســاخت جعبه های کادویی و 
پکیج های خوراکی برای مناسبت های خاص ایرانیان، طراحی 
و پشتیبانی سایت، آموزش آنالین، تحلیلگری اقتصادی، مربی 
ســالمت، پرستاری کودک و سالمند، مدیریت و مشاورفروش 
و بازاریابی، ســاخت و فروش صنایع دســتی )چرمی، چوبی، 
حصیری، ســنگی، ســفال و ســرامیک(، پوشــاک سنتی، 
فعالیت هــای مرتبط با فناوری اطالعــات، آثار هنری از قبیل 
خطاطی، ویراستاری، نویسندگی )داستان – شعر – فیلم نامه 
– نمایش نامه آموزشی و…(، تصویرگری کتاب کودک، ترجمه 

و... هم به عنوان مشاغل خانگی پردرآمد شناخته شده اند.

  120میلیارد دالر در سال
کارشناسان معتقدند در ایران تعریفی دقیق و اطالعاتی رسمی 
از مشاغل خانگی وجود ندارد و  آماری که مراجع رسمی در این 
خصوص ارائه می کنند، غیرمستند و نادرست است. عضو انجمن 
کسب  وکار اینترنتی گفت: گردش مالی کسب  و کار خانگی در 
ایران ۱2۰میلیارد دالر در ســال است. یاسر محدثی می گوید: 
نزدیک به 5۰درصد از تراکنش های مالی کشور در فضای کسب  
و کار خانگی و محلی ثبت شــده، اما این حجم از مبادالت و 
گردش مالی نادیده گرفته می شود. حال آنکه اگر در حوزه قانون 
نگاهی اصالحی داشته باشــیم با این حجم فعالیت اقتصادی 

به راحتی می توان از بحران های اقتصادی موجود گذر کرد.

به باور تحلیلگران اقتصادی، مشــاغل خانگی  ۱5 تا 8۰درصد 
نیاز اشتغال ۱5۰کشور جهان را تأمین می کنند، ضمن اینکه 
ارزش افزوده کاالها و خدمات تولید شــده را نصیب صاحبخانه 
می کنند، کاهش هزینه تمام شــده، صرفه جویی در زمان، دور 

ماندن از شلوغی خیابان و ترافیک را هم به همراه دارند.
مشــاغل خانگی در نگاه اول به دلیل عدم نیاز به سرمایه کالن 
برای خیلی ها بــه ویژه خانم ها جذاب اســت، ضمن اینکه با 
راه اندازی این نوع کسب و کار کارآفرین بدون  اینکه کارفرمایی 
باالی سرش حس کند و بدون نیاز به خروج از منزل و به مدد 
فضای مجازی به معرفی و فروش کاال و خدمات خود می پردازد 

و از این طریق، بسیاری از خانوارها از رنج فقر رهایی می یابند.
به گفته کارشناســان اقتصادی، درآمدزایی در برخی مشاغل 
خانگی، ده ها برابر بیشــتر از مشاغل غیرخانگی سنتی است، 
ضمن اینکه بهره  وری منابع انسانی در این مشاغل معموالً کمتر 
از مشاغل غیرخانگی نیست. به باور آنان کسب و کارهای خانگی 
نقش بســیار حیاتی در ارتقای تولید ناخالص داخلی و ثروت 
ملی کشور دارد و نقش بانوان را در اقتصاد دانش  بنیان افزایش 

می دهد.
فرهنگ سازی بیشتر در خصوص کسب و کار خانگی، افزایش 
رقابت در بازار این نوع کسب و کارها و ایجاد مشوق های مؤثر از 
نگاه صاحبنظران می تواند به تقویت و توسعه این کسب و کارها 
در اقتصاد ملی بینجامد، به ویژه آنکه یکی از تئوری های توسعه، 
رشــد کسب و کارهای کوچک است و کشورهای جنوب شرق 
آسیا با کسب و کارهای کوچک در مسیر توسعه قرار گرفته اند.

کم سرمایه و پرسود
درآمدزایی در برخی مشاغل خانگی، ده ها برابر بیشتر از مشاغل غیرخانگی سنتی است

گزارش خبری

سود در کدام کسب و کارها 
خوابیده است؟

با وجــود محدودیت های ناشــی از تحریم ها، 
شاهد فرصت های اســتثنایی برای  برخی از 
مشاغل در کشور هســتیم که از جمله آن ها 
صنعت نساجی و پوشــاک است که به دلیل 
واردات بی رویه پوشــاک در سال های گذشته 
بسیاری از صنایع نساجی ما دچار مشکل شده 
و با ظرفیت های بســیار پایینی کار می کردند. 
تحریم ها موجب شــده صنعت پوشاک رونق 
بگیرد، صنعتی که می توانــد عالوه بر تأمین 
نیازهای داخلی، جنبه های صادراتی و ارزآوری 

را نیز عینی کند.
 قیمت تمام شده پوشاک که گران تر از مشابه 
خارجی بود و ظاهر های برتری طراحی پوشاک 
خارجی، صنعت پوشــاک کشور را تحت تأثیر 
قرار داده بود، به نحوی که رشد این صنعت را 

متوقف کرده بود.
 شرایط خوب بازار برای تولید، خرید پوشاک 
ایرانی و افزایش کیفیت پوشاک ایرانی می  تواند 
عالوه بر صادرات به کشورهای همسایه  ای چون 
عراق، ترکیه و افغانســتان حتی به کشورهای 
جدا شده از شــوروی سابق و به پاکستان که 
روزگاری صادرکننده پوشاک به ایران بود، در 
دســتور کار قرار گیرد. آمارها بیانگر آن است 
که بیش از۷۰درصد پوشاک کنونی تولید داخل 
است، بنابراین بازار پوشاک در حال حاضر بازار 
خوبی برای سرمایه گذاری و سودآوری به شمار 

می رود. 
بارش های متوالی از آغاز ســال جاری شرایط 
بخش کشــاورزی را در وضعیت قابل توجهی 
قرار داده اســت. وضعیت پر بارشی که تا پنج 
ســال آینده نوید تأمین منابع آبی را می دهد، 
می تواند محل مطمئنی برای سرمایه گذاری و 

سودآوری باشد.
 از سوی دیگر پرورش آبزیان و دامپروری نیز در 
چند ماه گذشته به دلیل بارش های اخیر روند 
قابل قبولی را طی کرده و وضعیت تولید گوشت 
را در داخل به ثبات رســانده  اســت، بنابراین 
تولید مرغ و گوشــت گوســفندی در شرایط 
کنونی و سال های پیش رو عرصه مطلوبی برای 

سرمایه گذاری و سودآوری خواهد بود. 
بخش گردشــگری موضوع مهمی اســت که 
جنبه هــای اقتصــادی متعــدد آن می تواند 
دریچه هــای خوبــی را روی ســرمایه گذاران 
بــاز کند. با آنکه موضوع توریســم درمانی در 
چند سال گذشــته مطرح بوده، اما همچنان 
به اندازه ظرفیت کشــور کاری انجام نشــده  
اســت. ســرمایه گذاران در حوزه گردشگری 
می توانند با ورود به حوزه های توریسم درمانی 
و توریســم مذهبی جدای از توریسم عمومی، 
ارزآوری قابل توجه و ســودآوری مطلوبی برای 

اقتصاد کشور ایجاد کنند.
 متأســفانه ابعاد مختلف گردشگری در ایران 
از طریق آژانس ها به درســتی مدیریت نشده 
و میزان  گردشــگری در ایران را افزایش نداده 
اســت. با وجود  نفرت پراکنی های غربی، ایران 
کشــوری امن است و ثباتی که در دو سه دهه 
گذشــته در کشــور حاکم بوده، دریچه های 
قابل توجهــی را روی توریســم در بخش های 
تخصصی باز کرده است، دریچه هایی که امروز 
به روی افرادی باز اســت کــه در بخش های 

مختلف تولیدی با محدودیت مواجه هستند. 
 بخــش  دیگری کــه ســودآوری اقتصادی 
قابل توجهی به دنبال دارد، توجه به کســب و 
کارهای آی تی و الکترونیکی اســت، هر چند 
نمونه های موفقی از شرکت های حمل و نقل 
در کشور راه اندازی شــده، اما قابلیت توسعه 
کســب وکارهای الکترونیکــی در بخش های 
مختلف باید مورد توجه دولت، مســئوالن و 
نخبگان قــرار بگیرد. تمرکز بــر فعالیت های 
دانش بنیان در کشور و توجه به  شرایط بالقوه 
زیادی که در کشور وجود دارد، می تواند محل 
امن و ثابتی برای اشتغال دانش آموختگان جوان 
دانشگاهی باشد تا با فعالیت در کسب وکارهایی 
مبتنی بــر دانــش و توجه به ابعــاد قابلیت 
تجاری ســازی داخلی و صادراتی، ســودآوری 
و گــردش چرخ های اقتصــاد را در این بخش 

تضمین کنند.

خبر

 الزام انعقاد قرارداد دائم
  با کارگران پروژه ای

 پس از چهار سال
معــاون وزیر تعــاون،کار و رفاه اجتماعی با 
تأکید بر الــزام کارفرمایان به انعقاد  قرارداد 
دائم با کارگران مشاغل پروژه ای پس از چهار 
ســال تا پایان پروژه گفت: مراجع قانونی بر 
اجرای این آیین نامه نظارت دارند. شاکرمی با 
تأکید بر اینکه یکی از مهم ترین ویژگی های 
این آیین نامه این است که کارگران مشاغل 
پروژه ای احساس امنیت شغلی داشته باشند، 
گفت: پیش بینی ما این است که در مشاغل 
دارای ماهیت غیرمســتمر حدود 2میلیون 
کارگر مشغول به کار هستند که مشمول این 

آیین نامه می شوند.
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ساالنه از ۴ هزار نخبه دانشگاهی حمایت می کنیم  فارس: سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ساالنه از ۴ هزار نخبه دانشگاهی در بنیاد نخبگان حمایت می کنیم، گفت: 
بزرگ ترین اتفاق امروز کشور وجود نخبگان و استعدادهای درخشانی است که در مجموعه های غیرانتفاعی رشد کرده و مدال های قهرمانی جهان را کسب می کنند. وی ادامه داد: قرار نیست خروجی دانشگاه ها مشکلی 

از مردم حل نکند، درحال حاضر همه دانشگاه ها به سمت حل مشکالت مردم رفته اند. این در حالی است که تحریم های آمریکا می توانست یک کشور را نابود کند، اما ایران روی پای خود ایستاد.

 کشورهای پیشرفته و مرفه 
صاحب باالترین آمار خودکشی

تسنیم: خودکشــی معضلی است که 
بسیاری از کشورهای جهان با آن روبه رو 
هستند و هر ساله تعدادی از شهروندان 
کشورها به دالیل گوناگون جان خود را 

بر اثر خودکشی از دست می دهند. 
برخــی از مراکز جهانی هر ســاله این 
آمار را ثبت کرده و نرخ خودکشــی در 

 World Population کشورهای مختلف را نشــان می دهند. مرکز اطالعاتی
Review گزارشــی را درباره میزان و نرخ خودکشــی در بین کشورها منتشر 

کرده است. 
بر اساس این گزارش، میزان خودکشــی در ابتدای سال 2020 نسبت به اوایل 
سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؛ نکته جالب این است که این آمار 
در بین کشورهای صنعتی و پیشرفته گسترده تر از کشورهای ضعیف و فقیر به 

چشم می خورد!
به عنوان مثال نرخ خودکشی در بین کشورهایی مانند ژاپن، روسیه، کره جنوبی، 
فنالند، بلژیک، لهستان، فرانســه، آمریکا، سوئد و... نسبت به کشورهایی مانند 

پاکستان، افغانستان، عراق، تونس و ونزوئال بسیار باالتر است.
طبق اطالعات سازمان جهانی بهداشت، کره جنوبی چهارمین کشور دنیا از لحاظ 
میزان خودکشی است؛ نرخ خودکشی در این کشور 26.9 نفر در 100 هزار نفر 
است و ساالنه 13 هزار و 765 نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند.

یکی از عوامل خودکشــی در کره جنوبی، عدم رسیدگی به سالمندان است؛ در 
این کشور میزان خودکشی در بین سالمندان باالتر از طیف های سنی دیگر است. 
این میزان تنها به ســالمندان محدود نمی شود و دانش  آموزان در رتبه دوم قرار 
می گیرند؛ دانش آموزان به علت فشــار خانواده های خود برای ورود به دانشگاه و 

شکست در این امر، اقدام به خودکشی می کنند. 
یکی از متداول ترین روش های خودکشــی در کره جنوبی مسمومیت از طریق 
گاز مونوکســید کربن است؛ پس از آن، پرش از ارتفاع طرفداران زیادی دارد؛ در 
پایتخت سئول ، پل Mapo به دلیل پرش از آن، لقب پل مرگ یا پل خودکشی 

را بدست آورده است.
یکی دیگر از کشــورهای پیشرفته ژاپن است که خودکشی در آن به یک بحران 
تبدیل شده است؛ نرخ خودکشی در ژاپن 18.5 نفر از 100 هزار نفر است و ساالنه 

23 هزار و 532 نفر اقدام به خودکشی می کنند. 
 در فرهنگ ژاپنی، خودکشی در برخی شرایط مدت هاست به عنوان یک روش 
افتخارآمیز برای مرگ تلقی می شــود؛ در بین مردانی که شغل خود را از دست 
داده اند و دیگر قادر به تأمین خانواده های خود نیستند، خودکشی راه افتخارآمیز 

محسوب می شود!

بحران ها و بحران ساخت بیمارستان ها
از طغیان ویــروس کرونا،  جامعه: پس 
چینی ها شیوه های مختلفی را برای مقابله 
با موج فراگیر آن به کار بســتند. یکی از 
اقدامات جالب توجــه در این خصوص، 
ساخت بیمارستانی هزار تختخوابی تنها 
در 10 روز بود. موضوعی که واکنش های 
جالب توجهی را به ویژه در کشور ما در پی 

داشت و باز هم پای مقایسه چگونگی مدیریت بحران در کشور ما و سایر کشورها به 
این موضوع باز شد.

خبرگزاری ایسنا با مروری بر این موضوع، آن را بهانه ای برای به چالش کشیدن پرونده 
ساخت پروژه های بیمارستانی در کشورمان قرار داده است که در ادامه، بخش هایی از 

این گزارش را مرور می کنیم.

 بیمارستانی که ۳۴ سال نیمه  تمام مانده است
پروژه های نیمه تمام زیادی هستند که حتی برخی از آن ها قدمت چندین ساله دارند 
و هنوز به دالیلی از جمله کمبود منابع مالی، به ســرانجام نرسیده اند؛ از جمله این 
پروژه های بیمارستانی می توان به بیمارستان ولیعصر بهبهان اشاره کرد که کلنگ زنی 
آن به سال 136۴ بازمی گردد و البته گفته می شود دو بلوک از این پروژه  بیمارستانی 

باالخره به مرحله نهایی و بهره برداری نزدیک شده است.
همچنین در یکی دیگر از این پروژه های بیمارستانی، بیمارستانی )مهدی کلینیک( در 
قلب پایتخت حدود هفت سال است که نیمه تمام مانده است و به تازگی نمکی، وزیر 
بهداشت در بازدید از این پروژه بر ضرورت جذب سرمایه از بانک ها تأکید کرد و گفت: 
بدون تردید می خواهیم سال آینده این پروژه افتتاح شود و آماده خدمت رسانی به مردم 
باشد. در این راستا بنده نیز با جناب آقای دکتر نوبخت در دولت صحبت خواهم کرد 

تا از طریق منابع اوراق نیز منابع مالی را تزریق کنیم.

 تجربه ساخت بیمارستان های صحرایی در ایران
شــاید در ایران جدی ترین تجربه ساخت بیمارستان های فوری برای امدادرسانی در 
بحران به زمان جنگ هشت ساله عراق علیه کشورمان و دوران دفاع مقدس برمی گردد؛ 
به طوری که در مدت جنگ برای امدادرسانی به مجروحان بیمارستان هایی ایجاد شد 
که از مجروحان مراقبت و آن ها را درمان می کردند. حتی در این بیمارستان ها و زیر 
گلوله باران دشمن، جراحی های سنگین نیز انجام می شد. به گفته بسیاری از پزشکانی 
که در جنگ تحمیلی حضور داشتند، گاهی بیمارستانی زیر خاکریز و در یک منطقه 
جنگی، با چند صد تخت و در شرایط جنگی خدمت ارائه می کرد، اما متأسفانه این 
بیمارستان ها به شکل مناسبی نگهداری نشــدند یا از سوی دشمنان بمباران شده 
و قســمت قابل توجهی از آن ها تخریب شــد. هرچند برخی از این بیمارستان ها در 
سال های اخیر بازسازی شده اند، اما شاید اگر این تجربیات مستند می شد، می توانست 
در سوانح طبیعی مانند سیل، زلزله و... و حتی برای مقابله با بیماری های واگیر نوپدید 

و بازپدید به داد ایرانیان و بیماران نیازمند برسد.
البته هنوز هم گهگاه از ســوی ارگان هایی چون بسیج جامعه پزشکی و با همکاری 
وزارت بهداشت در مناطق محروم کشورمان شاهد راه اندازی بیمارستان های صحرایی 
هســتیم که به صورت مقطعی برای خدمت رســانی به مردم محروم مناطق کمتر 
برخورداری که دور از مراکز درمانی و بیمارســتان ها هستند، راه اندازی می شوند. به 
طوری که فقط در یک سال گذشته 30 بیمارستان صحرایی از سوی سازمان بسیج 
جامعه پزشکی در مناطق محروم کشور راه اندازی شد و امکان انتقال این بیمارستان ها 

با سیستم های سیار و برای مواقع بحران وجود دارد.
در عین حال هرچند دکتر ســید کامل تقوی نژاد، معاون توســعه مدیریت، منابع و 
برنامه ریزی وزارت بهداشــت، چندی پیش اعالم کرد در صورت بروز شــرایط ویژه، 
نیروهای نظامی و سایر دستگاه ها قادر خواهند بود به کمک وزارت بهداشت آمده و 
امکان تجهیز بیمارستانی صحرایی در مدت زمانی کوتاه را فراهم کنند، اما باید پرسید 
آیا این بیمارســتان های صحرایی در صورت بروز بحران بزرگ و یا بروز بیماری های 
همه گیــری  چون کرونا می توانند بیماران را برای بلند مدت بســتری کرده و امکان 
خدمت دهی و قرنطینه را فراهم کنند و چقدر برای خدمت رسانی در بازه های زمانی 

بلندمدت کارایی دارند؟

 آغاِز تحول بیمارستانی
البته در سال 1393 و با آغاز طرح تحول نظام سالمت، اقداماتی در راستای افزایش 
تخت های بیمارستانی انجام شد؛ به طوری که به گفته دکتر ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشــت، در انتهای سال 1397 درمجموع 1۴0 هزار و 859 تخت فعال در 
کشــور وجود داشت که شاخص تخت بیمارستانی را در کشور به 1.7 تخت به ازای 

هر هزار نفر رساند. 
در عین حال معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت هم اعالم کرد حدود ۴۴ 
هزار تخت بیمارستانی نیز در حال ساخت است که بخشی در حال توسعه و بخش 
دیگری تخت های جدید هستند که در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرند. از این تعداد 
8 هزار تخت تا پایان امسال و 6 هزار تخت نیز در سال آینده به بهره برداری می رسند 

تا در مجموع 1۴ هزار تخت بیمارستانی به بهره برداری برسد.
اجرای این پروژه ها در حالی است که همچنان مشکل کمبود تخت بیمارستانی در 
کشور وجود دارد و در عین حال برخی بیمارستان ها به ویژه در شهرهای بزرگی چون 
تهران فرسوده بوده و یا در مناطقی قرار دارند که در زمان وقوع بحران امکان دسترسی 
به آن ها وجود نخواهد داشت و یا دسترسی به آن ها بسیار زمانبر و دشوار خواهد بود. 
از طرفی پایان پروژه های عمرانی در کشورمان بسیار زمانبر بوده که این موضوع هم در 

ایجاد چالش برای ارائه خدمت به مردم در زمان بحران، دخیل است.

 گروه جامعه/محمود مصدق  عمر مجلس دهم 
رو به پایان است و مجلس یازدهم نیز چهار ماه 
دیگر فعالیتش را آغاز می کند؛ نهادی که به فرموده 

امام راحل در رأس امور است.
به همین بهانه تا زمان برگزاری انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اســالمی خواهیم کوشید 
مهم ترین مطالبــات حوزه های مختلف جامعه از 
نمایندگان دوره آتی مجلــس و به ویژه آنچه در 
مجلس دهم مغفول واقع شده است را جویا شویم.
به دلیل اهمیت حفاظت محیط زیســت، در این 
مجال به بررســی مهم ترین اولویت های مجلس 
آینــده در این حوزه خواهیــم پرداخت و به این 
پرسش نیز پاسخ خواهیم داد که آیا تاکنون منابع 
طبیعی و محیط زیست کشور در اولویت مجلس 

شورای اسالمی بوده است یا خیر.

 محیط زیست در اولویت نبوده است 
شمس اهلل شریعت نژاد، عضو 
کمیسیون، آب کشاورزی و 
منابع طبیعی مجلس معتقد 
است محیط زیست در هیچ 
دولت و مجلســی اهمیت 

نداشته و در اولویت نبوده، چون عمدتاً نگاه ها به 
این حوزه پوپولیستی است، یعنی نگاه دولت ها و 
مجالس بیشتر جلب رضایت سریع مردم است نه 
نگاه به آینده. بر همین اســاس فقط در مواردی 
که در وضعیت اضطراری باشــیم اقداماتی برای 
برون رفت از وضعیت بحرانی انجام می شود. مثاًل 
وقتی هوای تهران یا کالنشــهرها در یک شرایط 
خاص است، دولت استفاده از بنزین یورو ۴ را در 
این گونه شــهرها در دستور کار قرار می دهد که 
البته یک راهکار اساسی برای حل مشکل آلودگی 
هوای پایتخت یا دیگر شهرهای بزرگ ما نیست 
بلکه راهکاری برای کاهش بحران آلودگی هواست. 
این درحالی است که این حوزه را نمی توان بدون 
توجه به آینده و فقط بر اســاس شــرایط حال 
مدیریت کرد. در واقع کسانی که در حوزه محیط 
زیست کار می کنند باید دید بلندی داشته باشند و 
آینده نگری کنند تا پیش از وقوع، اتفاق ناگواری در 
محیط زیست آن را پیش بینی و پیشگیری کنند. 
بــه عنوان نمونه یکی از دالیل بــاال بودن میزان 
خسارت های ناشی از سیالب های امسال در برخی 
از اســتان های کشور، تخریب منابع طبیعی بوده 
است. یعنی در حال حاضر در این استان ها به جای 
یک گوسفند، 10 گوسفند مشغول چرا هستند که 
این موضوع سبب از بین رفتن علفزارها و بیرون 
آمدن ریشه بوته ها و درختان از خاک می شود و به 
این وسیله زمینه برای تبدیل شدن هر باران نسبتاً 

شدیدی به سیالب فراهم می گردد. 
 وی هــر چند از تصویب دو طــرح »حفاظت از 
تاالب ها« و »حفاظت از خاک« توسط مجلس دفاع 

می کند اما درباره تصویب طرح تنفس چهار ساله 
جنگل های کشور نظر مساعدی ندارد و می گوید: 
این الیحه چندان علمی و کارشناسی شده نبود. 
در واقع پرسش این است که در شرایط اقتصادی 
موجود کشور آیا امکان اجرای چنین قانونی وجود 
دارد و می توانیــم پُز بدهیم که می خواهیم همه 
جنگل های کشــور را حفاظتی کنیم، آن هم در 
شرایطی که برای معیشت کسانی که در حاشیه 
جنگل ها زندگی می کنند هیچ فکری نشده است؟ 
وی ســپس به بحث صدور مجوز شکار از سوی 
سازمان حفاظت محیط زیست و سکوت مجلس 
در این باره می پردازد و می گوید: نباید این گونه 
مســائل را سیاه و ســفید و یا به صورت مطلق 
دید، بلکه باید همه جوانب را بررسی کرد. شکار 
هرچند به نوعی درآمد محســوب می شــود اما 
نباید منجر به انقراض گونه های جانوری شود و 
زنجیره حیاتی محیط زیست را به هم بریزد. بحث 
اساسی این است که مطالعات ما در این حوزه ها 
چقدر عمیق اســت که تصمیم بگیریم این کار 
انجام شود یا نشود؟ بنابراین باید کار کارشناسی 
روی گونه هــای جانوری صورت گیرد تا از پیش 
مشخص باشد که چه کنیم تا وضعیت بهتر شود. 
متأسفانه قانون، اختیار صدور مجوز را به سازمان 
محیط زیســت داده اســت در حالی که به نظر 
نمی رسد چنین کاری درست باشد؛ چون محیط 
زیست یک دستگاه نظارتی و فرابخشی است و 
باید دســتگاه های اجرایی دیگر را نظارت کند؛ 
یعنی خودش نمی تواند هــم اجرا و هم نظارت 
کند. اگر محیط زیست خودش مسئول جنگل ها 
بــود قطعاً از طرح تنفس چهار ســاله جنگل ها 
حمایت نمی کرد. اما االن هیچ نگرانی نسبت به 
شــکار ندارد، چون ریش و قیچی دست خودش 
است و دستگاهی نیست که بر آن نظارت کند. 
در حال حاضر چهار منطقه حفاظت شــده در 
اختیار محیط زیست است اما خود این سازمان 
خبر نــدارد در این مناطق چه  می گذرد. در دنیا 
دستگاه اجرایی و دستگاه ناظر جدا از هم هستند 

تا کارها به درستی پیش رود. 
وی در پاســخ به این پرسش که اگر روند کار در 
حوزه یاد شــده ایــراد دارد و امور به خوبی پیش 
نمــی رود، چرا مجلس از نقش نظارتی خود برای 
اصالح امور اســتفاده نمی کند، می گوید: مجلس  
می بایستی تحقیق و تفحص می کرد که این کار 
انجام شــده، یعنی ۴5 مورد پیشنهاد تحقیق و 
تفحص در حوزه محیط زیست داشته ایم که همه 
آن ها انجام شده و در حال قرائت در صحن است. 

وی در پاسخ به اینکه مجلس فعلی برای حفاظت 
از محیط زیســت چه کارهایی می توانست انجام 
دهد که انجام نداده است، می گوید: یک کار در این 
حوزه باید انجام می شد که نشد و آن هم موضوع 
مناطق چهارگانه است؛ یعنی می بایست تمامی 

مناطق چهارگانه حفاظت شده در اختیار سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان دســتگاه 
اجرایی  قرار می گرفت  و این ســازمان بر اساس 
شاخص هایی که ســازمان محیط زیست تعریف 
می کند مسئولیت حفاظت آن ها را به عهده داشته 
باشد و محیط زیست بر این دستگاه نظارت کند. 

 اولویت نخست مجلس آینده
 تغییر رئیس سازمان محیط زیست 

دکتــر اســماعیل کهرم، 
بوم شــناس و فعال محیط 
زیســت هــم بــه قدس 
زیســت  محیط  می گوید: 
مجلس  اولویت  در  اصــاًل 

دهم نبوده اســت و شــواهد و عملکرد مجلس 
این موضــوع را اثبات می کند. مثاًل  شــخصی 
به من گفت چرا ســر محیط زیســت این همه 
انرژی مصرف  می کنی؟ پاســخ دادم چرا چنین 
نکنم؟ در پاسخ گفت: چون بعضی از نمایندگان 
به محتویات طــرح نگاه نمی کنند بلکه فقط به 
ارائه کنندگان آن توجــه دارند. یعنی می بینند 
چه کســانی طرح را تدویــن و ارائه کرده اند. به 
عنوان نمونه موضوعی که در طرح احداث جاده 
ابــر شــاهد آن بودیم که 150  امضــا برای آن 

جمع آوری شده است.
در خصــوص عملکرد نماینــدگان مجلس در 
زمینه محیط زیســت باید گفت چه کار صوابی 
در این حوزه انجام داده اند؟ مثاًل الیحه حمایت 
از محیط بانان پس از گذشــت دو سال و نیم از 
ارائه آن از سوی دولت، هنوز به سرانجام نرسیده 
اســت؛ بنابراین وقتی به عملکرد مجلس نگاه 
می کنیم می بینیم محیط زیست هیچ اولویتی 

برای نمایندگان نداشته است.
وی در خصوص موضوعاتی که از ســوی مجلس 
دهم مغفول مانده است هم  می گوید:  همان گونه 
که اشاره شد یکی از این موارد به سرانجام نرسیدن 

الیحه حمایت از محیط بانان بود. یعنی 3هزار و 
200  نفر محیط بــان داریم که دو برابر کارمند 
دولت کار می کنند اما نصف درآمد کارمندان دولت 
حقوق نمی گیرند. مجلس می توانست در این زمینه 
اقدامی مؤثر داشته باشد که نداشت. عالوه بر این 
طرحی نیز وجود داشــت که بر اســاس آن باید 
یک هزارم جنگل ها در اطراف کشور جزو مناطق 
حفاظت شده اعالم شود؛ اما مجلس دهم در این 
زمینه هم حتی یک قدم برنداشته است تا حداقل 

حدود و ثغورشان مشخص شود. 
وی می گوید: تغییر رئیس سازمان محیط زیست 
باید اولویت نخســت مجلس آینده باشد، یعنی 
مجلس به دولت فشار بیاورد تا رئیس این سازمان 
را تغییر دهد. چون شــخصی که همان روزهای 
نخست ریاستش بگوید ما برای چهار تا یوزپلنگ 
نمی آییم مسئله آب را فراموش کنیم، نمی تواند 

اهداف این سازمان را محقق کند.

 مجلس دهم به وعده هایش عمل نکرد 
محمد درویش، کویرشناس 
ســابق  مدیــرکل  و 
مردمــی  مشــارکت های 
ســازمان حفاظت محیط 
است  معتقد  زیســت هم 

مجلس کنونی به رغم شعارهایی که در حمایت از 
محیط زیست داده بود هیچ گام روشن و مؤثری 

در این راستا برنداشته است.  
وی می افزاید: در دولت تدبیر و امید به صورت 
کامــاًل غیرقانونی مرجعیت تنوع زیســتی به 
وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، در صورتی 
کــه ما در هیچ جــای دنیا ســراغ نداریم که 
مســئولیت حفاظت از گونه های ارزشــمند و 
بومی یک کشور مثل یوزپلنگ، سیاه خروس، 
خرس ســیاه بلوچی و... به وزارتخانه ای برسد 
که در آن حتی یک کارشناس در این خصوص 
وجود نــدارد؛ ضمن اینکه مجلــس عماًل در 

خصــوص تراریخته هــا کار چندانــی نکرد و 
نگرانی های فعاالن محیط زیست در این زمینه 

مورد توجه قرار نگرفت.
وی ســپس به بحث انتقــال آب بین حوزه ای 
اشــاره می کنــد و می گوید: مجلــس دهم در 
مورد اجرای طرح های انتقال آب بین حوزه ای 
و تبعــات جبران ناپذیر اقتصــادی و اجتماعی 
و محیط زیســتی چنین طرح هایــی باوجود 
صداهای مخالفی که شنیده شد عماًل نتوانست 
این موضوع را به صــورت یک برنامه مدون در 
بیاورد و چیدمان توسعه و مدیریت آب کشور را 
بر مبنای مالحظات محیط زیستی شکل دهد 

تا یک بار برای همیشه این مشکل حل شود. 
درویش ســپس به بحــث پراکندگی مدیریت 
محیط زیســت می پردازد و می گوید: مشــکل 
جدی  دیگری که انتظار می رفت مجلس فعلی 
در این حوزه بــا آن خردمندانه تر و قاطعانه تر 
برخورد کند موضــوع پراکندگی مدیریت این 
حوزه اســت. یعنــی بخشــی از منابع طبیعی 
کشــور از ســوی ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور مدیریت می شود. سازمانی که 
زیرمجموعه وزارت جهاد کشــاورزی است و به 
نوعی از سوی این دستگاه اجرایی مورد استثمار 
قــرار می گیرد و نمی تواند به وظایف خود عمل 
کند، چون اصوالً حیات وزارت جهاد کشاورزی 
منوط به این اســت که منابع طبیعی را تصرف 
کند و کاربری آن را به کشــاورزی تغییر دهد؛ 
بر همین اســاس اســت کــه  از دیرباز فعاالن 
محیط زیست و منابع طبیعی خواستار تشکیل 
وزارتخانه منابع طبیعــی قدرتمند بوده اند که 

متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است.   
وی کارنامــه مجلس دهــم را از بُعد نظارت بر 
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست هم  قابل 
دفاع  نمی خواند و می گوید: به نظر می رسد زمانی 
این کشــور می تواند در حــوزه منابع طبیعی و 
محیط زیست حرفی برای گفتن داشته باشد و از 
حالت حیاط خلوت بودن دولت ها خارج شود که 
دو وزارتخانه مستقل، یکی به نام وزارت محیط 
زیســت و دیگری با عنوان منابع طبیعی  شکل 
بگیــرد و این دو وزارتخانه با ادغام مجموعه های 
 مرتبط با خود بتواننــد دورنمای امیدوارانه ای از 

تاب آوری را در این سرزمین ترسیم کنند.
درویش با اشاره به اینکه مجلس آینده باید بتواند 
لکنت ها و موانع یاد شده را به درستی پایش کند، 
می افزاید: ما هنوز نتوانســته ایم قانون مقابله با 
حیوان آزاری را تصویب کرده و یا مشکل شکار را 
در ایران حل کنیم، چون در دولتی شکار، ممنوع 
و در دولتی دیگر آزاد می شــود. یا سازمان منابع 
طبیعی از یگان هوایی مختص اطفای حریق در 
عرصه های  طبیعی برخوردار نیســت؛ بنابراین 

مجلس آینده باید در این زمینه ها وارد شود.

کارشناسان می گویند »محیط زیست« در اولویت مجلس دهم نبوده است

مطالبات بر زمین مانده زیست محیطی در بهارستان

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

دستچین

نامه ابتالی ۳۵ نفر به کرونا کذب محض است
ایلنا: حســین عرفانی، رئیس اداره بیماری های مشترک بین 
انسان و حیوان وزارت بهداشت ، نامه   منتشر شده معاون درمان 
ایــن وزارت به رئیس جمهور مبنی بر ابتالی 35 ایرانی به کرونا 
و مرگ چهار نفر از آنان را تکذیب کرد و گفت: چنین نامه ای از 
طرف معاونت درمان و هیچ یک از معاونان وزیر بهداشت منتشر 

نشده است.

عواقب ورود داروسازان به حوزه مهندسی پزشکی
باشگاه خبرنگاران جوان: مسلمی، رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی با اشاره به برخی عواقب ورود 
داروسازان به حوزه تجهیزات پزشــکی اظهار کرد: استفاده از ابزار 
غیراســتاندارد می تواند سالمت بیمار را به خطر بیندازد. به عنوان 
مثال به دلیل مدیریت غلط در تهران، خانم بارداری به جای کپسول 

اکسیژن گاز استنشاق کرد و دچار سوختگی شدید شد.

سه سال با یک معلم!
میزان: حجت االسالم علی ذوعلم، معاون وزیر آموزش و پرورش 
گفت: طبق سند تحول باید ســه سال اول ابتدایی نظام دوری 
اجرا شود، یعنی معلمی که کالس اول درس می دهد باید برای 
همان دانش آموزان کالس دوم و ســوم را هم تدریس کند. اما 
اگر دانش آموزی با او انس نگیرد ســه سال باید با همین معلم 

زجر بکشد.

ابالغ منع ادامه تحصیل ۱۳۴ دانشجوی پزشکی 
مهر: محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد گفت: ما 
منع ادامه تحصیل 13۴ دانشــجوی پزشــکی را ابالغ کردیم 
و این دانشــجویان به دلیل منع از ادامه تحصیلشان در رشته 
پزشــکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و پیگیر این 
ماجرا هستند. فعاًل باید منتظر بمانیم که دیوان عدالت اداری 

چه رأیی صادر می کند.

مافیای پسماند را می شکنیم
باشگاه خبرنگاران جوان: سید محمود میرلوحی، عضو شورای 
شهر تهران گفت: تا نیمه ســال 97 فقط 18 شرکت در حوزه 
جمع آوری پسماند خشک کار می کردند و به دیگران اجازه ورود 
نمی دادند. بررسی ها نشان داده یک هزار میلیارد تومان از سهم 
شهرداری تهران در پسماند خشک نابود شده؛ ما باالخره انحصار 

مافیای پسماند را می شکنیم.

پزشکان برای سالمت مردم یارانه می پردازند
ایرنا:محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی می گوید: 
مشــخص نبودن فاصله تعرفه های واقعی پزشکی با هزینه های 
اعمالی، موجب هجمه به پزشکان شده؛ با تعیین قیمت واقعی 
این خدمات معلوم می شــود پزشکان برای سالمت مردم یارانه 
می پردازند. مثل قیمت بنزین که قیمت واقعی آن 5 هزار تومان 

است اما هزار تومان گرفته می شود.

آموزش

معاون سازمان  برنامه ریزی آموزشی:
حذف مطلب از کتاب  درسی 
ربطی به تطهیر روسیه ندارد

 ایســنا    حســن ملکی، معاون طراحی و 
تولید بســته های یادگیری سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی با اشاره به انتشار اخباری 
مبنی بر تطهیر روســیه در کتاب های درسی 
گفت: انتشــار این نوشــته به ایــن معنی بود 
که گویی یک عده اینجا نشســته اند و مطالب 
مربوط به روســیه را در یکی از درس ها درباره 
رشــادت های عباس میرزا در پایــه یازدهم را 
حذف کرده اند و دارند روسیه را تطهیر می کنند.

وی افزود: کتاب را بررســی کردیم و مشخص 
شد کارشناسان برای تعدیل حجم کتاب درسی 
عباراتی را از دروس مختلف کاسته اند تا کتاب 
چند صفحه ای تعدیل شــود. از این درس هم 
عباراتی حذف شده بود که هیچ ربطی به تطهیر 
روسیه نداشــت. این ها موجب بدگمانی و رنج 

روانی افراد می شود. 
وی اضافه کرد: علت چنین اتفاقی، دوری ناقدان 

از صاحبان اثر است.

خانه و خانواده

معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد
زمان اجرایی شدن قانون اعطای 

تابعیت به فرزندان مادر ایرانی 
 برنا    معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: قانون 
اعطای تابعیت بــه فرزندان مادر ایرانی تا پایان 

اسفند ماه اجرایی می شود.
لعیا جنیدی گفت: در اجرای این الیحه موانعی 
وجود ندارد چراکه معاونت حقوقی در تصویب 
و اجرایی شدن الیحه بیشترین تالش را کرده 
اســت. جنیدی با اشــاره به ابهام های موجود 
در این الیحه تصریح کرد: اشــکال این اســت 
که در مجلس نکاتی به این الیحه اضافه شــد 
و ابهامــات زیادی برجای گذاشــت. مجلس با 
دستکاری در الیحه قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی، ابهامات فراوانی را فراهم کرده اســت 
و دســتگاه های اجرایی در مقام اجرا با مشکل 
مواجه شدند. معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه 
داد: قرار است در بررسی کلی، براساس مجموع 
نظرات، آیین نامه و یا شیوه نامه ای تنظیم شود که 

براساس آن به همه پرسش ها پاسخ داده شود.

حوادث

یک مسئول وزارت بهداشت:
 ساالنه ۲۵۰ مخاطره طبیعی 

در ایران رخ می دهد
 ایرنا    »ساالنه 250 مخاطره طبیعی در ایران 
رخ می دهــد و 1.5 میلیون نفر تحت تأثیر این 
مخاطرات قرار می گیرند که ســیل، بیشترین 
مخاطره طبیعی و زلزله، کشنده ترین مخاطره 

در کشور است«.
محمد اســماعیل مطلق، رئیس اداره مدیریت 
کاهش خطر بالیا وزارت بهداشــت با بیان این 
مطلب افزود: اقدامات پیش فعال تأثیر غیرقابل 
انکاری در کاهش خســارت های ناشی از بالیا و 
ارتقای آمادگی واحدهای بهداشــتی داشته که 
نتیجه آن، افزایش میــزان آمادگی عملکردی 
واحدهای بهداشتی از 37 درصد در سال 97 به 
۴5 درصد در سال 98 بوده است. عالوه بر این، 
ایمنی کامل واحدهای بهداشــتی از ۴2 درصد 
در سال 97 به ۴7 درصد رسیده است. با تالش 
مراقبان سالمت در دانشگاه های علوم پزشکی، 
میزان آمادگی خانوارها در برابر بالیا از 21 درصد 

به 27 درصد در سال 98 ارتقا یافته است.

محیط زیست

پرسشی از یک مدیر محیط زیست
آیا جمعیت سوسک های 
پایتخت طغیان می کند؟

 پانا    سید آرش حســینی میالنی، رئیس 
کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در 
پاســخ به این پرسش که آیا ممکن است در 
پــی تغییرات اقلیمی در جهان و گســترش 
جمعیــت گونه های جانوری، سوســک ها به 
تهران حمله کنند، گفت: طرح این مسئله که 
حمله می کنند، عنوان درســتی نیست بلکه 
عبارت درست تر این اســت که آیا جمعیت 
آن طغیان می کنــد یا خیر؟ مگر اینکه گونه 
جدیدی در تهران مشاهده شود که احتماالً از 
طریق سیستم های ترانزیت بار از خارج آمده 
باشــد و آن را هم باید مبادی رســمی اعالم 

کنند که گونه مهاجم وارد شده است یا نه.
وی افزود: البته ممکن اســت نسبت جمعیت 
سوسک ها تغییر یا طغیان کند که باید برای آن 
راه حل پیدا کرد؛ باید موضوع افزایش جمعیت 
سوسک ها، بررســی علمی و گزارش آن نیز از 

طرف مراجع رسمی تأیید شود.

 ارتباطات و فناوری اطالعات

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی:
 در کشور سیم کارت 

بدون هویت نداریم
 فارس   رئیس ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویی گفــت: با توجه به گام های 
خوبی که بــرای جلوگیــری از مزاحمت های 
پیامکی و صوتی برداشــته ایم هیچ سیم کارت 

بدون هویتی نداریم.
حسین فالح جوشقانی افزود: دفاتر پیشخوان 
دولت دارای سه سطح و بخشB،Aو C هستند 
به طوری که دفاتر اصلی دولت مراکز A شناخته 
شده و تخلف نمی کنند، اما شعبه های آن ها در 
قالب دفاتر B ممکن است در ثبت سیم کارت 

تخلف کنند که آن هم کاهش یافته است.
بیشترین  افزود:  فالح جوشــقانی همچنین 
تخلف ها در دفاتر سطح C است. مثاًل فردی 
در دفتــر فــروش C از اپراتور ســیم کارت 
خریــداری کرده بود کــه دفتر متخلف یک 
ســیم کارت دیگر را عالوه بر ســیم کارت 
ثبت شــده به نام فرد صــادر و فرد دیگری 

کالهبرداری می کرد.

فراسو

برداشت آزاد
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

 سخنگوی النجباء عراق: عملیاتی با نام ابومهدی المهندس
 علیه نظامیان آمریکایی در راه است

تا اخراج کامل اشغالگران
  جهان  مردم عراق با وجود تمامی توطئه های واشنگتن 
برای حفظ جای پایش در این کشــور، عزم خود را برای 
اخراج اشــغالگران آمریکایی از خاک کشورشــان جزم 
کرده اند. پس از تصویب طرح اخراج اشــغالگران از عراق 
)15 دی( و در پــی آن برگزاری تظاهرات میلیونی ضد 
آمریکایی در بغداد )11 بهمن(، در سومین گام روز گذشته 
سخنگوی جنبش النجباء از آغاز شمارش معکوس برای 
عملیات نظامی با نام عملیات ابومهدی المهندس علیه 
نظامیــان آمریکایی برای تحقق حاکمیــت عراق پرده 
برداشت.نصرالشمری با بیان اینکه این تصمیم ما کاماًل 
عراقی است، اعالم کرد کشورش تسلیم هیچ خواسته ای 
برای به تعویق انداختن پاسخ نظامی به ترور نایب رئیس 
حشدالشعبی در حمله پهپادی آمریکا نمی شود. بر اساس 
اظهارات الشمری پاسخ به آمریکایی ها در قالب عملیاتی 
با نام »شــهید فرمانده جمال« خواهد بود. »جمال جعفر 
محمد آل ابراهیم« نام اصلی ابومهدی المهندس اســت 
که همراه با سردار شهید قاسم سلیمانی در حمله بامداد 
سیزدهم دی ماه آمریکایی ها در نزدیکی فرودگاه بغداد به 
درجه رفیع شــهادت نائل آمدند. در پی این خبر، وزارت 
دفاع آمریکا )پنتاگون( مسئولیت ترور شهید سلیمانی و 

ابومهدی المهندس را برعهده گرفت.

 کابینه عالوی معرفی می شود
جنگ لفظی میان برخی مقامات واشــنگتن و بغداد پس 
از تــرور المهندس برای اخــراج یانکی ها از عراق در حالی 
همچنان ادامه دارد که در صحنه سیاســی داخلی اگرچه 
اعتراضات مردمی در این همسایه غربی با شدت کمتری پا 
برجاست اما انتشار اخباری درباره معرفی قریب الوقوع کابینه 
محمد توفیق عالوی، خوشبینی ها برای پایان یافتن بن بست 
سیاسی در این کشور را افزایش داده است. در همین راستا 
عالوی، نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه عراق روز گذشته  
اعالم کرد به زودی وزرای پیشنهادی را به پارلمان معرفی 
خواهد کرد. قرار است اسامی اعضای هیئت دولت جدید، 
به زودی در پارلمان طرح و 1۷۰ نماینده نیز تأکید کرده اند 
از عــالوی در روند اصالح امور حمایت می کنند. همزمان 
پایگاه خبری العربی الجدید با اشــاره به تفاهم گروه های 
متعدد شیعی برای دادن رأی اعتماد به کابینه نخست وزیر 
گزارش داد: »حتــی آن هایی که مخالف این قضیه بودند، 
نظیر فراکســیون دولت قانون به رهبری نوری المالکی و 
فراکســیون النصر به رهبری حیدرالعبادی هم با یکدیگر 
متحد شــده اند و حتی گروه های متعددی از اهل تسنن و 
همچنین گروه هایی ُکرد مانند اتحادیه میهنی هم به جرگه 
گروه هایی پیوسته اند که به عالوی رأی اعتماد خواهند داد«.

المیادین: »حازم قاســم« سخنگوی جنبش 
حماس سخنان اخیر عادل الجبیر، وزیر مشاور 
در امور خارجی عربستان که گفته بود معامله 
قرن زوایای مثبتی هم دارد را محکوم و تأکید 
کرد این سخنان به اشغالگران کمک می کند و 

سبب تبلیغ برای معامله قرن می شود.
جروزالم پست: یک زن 25 ساله که حین 
برگزاری نشست انتخاباتی در یکی از شهرهای 
فلسطین اشغالی به سوی نخست وزیر این رژیم 
یک سیب پرتاب کرد، از سوی نیروهای امنیتی 
بازداشــت شــد و تحت بازجویی قرار گرفت.
دیفنس نیــوز: نتیجه تحقیقــات جدید 
اندیشکده انگلیسی »مطالعات راهبردی« نشان 
می دهد کشــورهای اروپایی به خاطر شک و 
تردید ها در زمینه تعهد آمریکا به کشورهای 

خود، در حال افزایش بودجه دفاعی هستند.
اسپوتنیک: وزارت داخلی روسیه از حمله یک 
مرد مسلح به سالح سرد به مردم در کلیسای 
»سنت نیکالس« در مسکو پایتخت این کشور 
خبر داد. در این حادثه، دو نفر زخمی شده اند.

العربی الجدید: سرتیپ »تحسین الخفاجی« 
سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق 
از ناکامــی طرح داعش در هــدف قرار دادن 
تظاهرات کننــدگان و نیروهــای امنیتی در 
بغداد و شماری از استان های کشور در جریان 

ناآرامی های اخیر این کشور خبر داد. 
رویترز: کمیسیون آشتی و حقیقت بروندی 
اعالم کرد 6 هزار جسد در 6 گور دسته جمعی 
در استان »کاروسی« در این کشور کشف شده 
اســت. بروندی به عنوان یک کشور کوچک 
در شرق آفریقا، شاهد دهه ها استعمار، جنگ 

داخلی و قتل عام های قومی بوده است.
آسوشــیتدپرس: ارتش ونزوئال به دستور 
نیکالس مادورو، رئیس جمهوری این کشــور 
اقدام به برگزاری رزمایش برای حفظ آمادگی 

برای مقابله با اقدامات آمریکا کرده است.
بی بی سی: محمد اشرف غنی در دیدار با رئیس 
مجلس آمریکا که در حاشیه نشست امنیتی 
مونیخ برگزار شد، در خصوص کاهش نظامیان 
آمریکایــی گفت: در حال حاضــر 94 درصد 
عملیات ها از سوی نیروهای امنیتی افغانستان 
انجام می شــود و نظامیان مــا این ظرفیت را 
دارند کــه از وطن و مردم خــود دفاع کنند.

   »سانا« گزارش کرد
ارتش سوریه پنج پهپاد متجاوز 

را هک کرد و به زمین نشاند
العالم: خبرگزاری رسمی ســوریه »سانا« 
گزارش کرد، ارتش این کشــور پنج پهپاد 
متجاوز را که قصد داشــتند »پاالیشــگاه 
حمص« در مرکز سوریه را هدف قرار دهند، 
هک و آن ها را به زمین نشاند. تا لحظه تنظیم 
این خبر جزئیات بیشتری در خصوص این 
اقدام منتشر نشده است. این در حالی است 
که روز یکشــنبه نیز گزارش های رسانه ای 
خبر دادند عناصر تروریســت با استفاده از 
یک پهپاد، نیروگاه برق »محرده« را در حومه 
شمالی حماه سوریه هدف قرار دادند که تنها 

دربرگیرنده خسارات مادی بوده است. 
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عکس نوشت

 تندیس  حاج قاسم
 بیخ گوش صهیونیست ها

تندیس سردار سپهبد حاج »قاسم 
سلیمانی« با اجرای مراسم ویژه ای 
در بــاغ ایرانی واقع در شــهرک 
مارون الــرأس در جنوب لبنان 
و در مــرز رژیم صهیونیســتی 
نصب شــد. در ایــن آیین که با 
حضور ساکنان منطقه و شماری 
از شــخصیت های فرهنگــی و 
رسانه ای لبنان برگزار شد، باالی 
تندیس ســردار سلیمانی پرچم 
بزرگی به اهتزاز در آمد که روی 
آن نوشته شده »به زودی در قدس 
نماز می خوانیم«. پرچم فلسطین 
نیــز در کنــار تندیس شــهید 
ســلیمانی قرار داده شــده بود. 
مارون الرأس یکی از مناطق مهم 
لبنان در استان النبطیه است. این 
منطقه در دو کیلومتری مرزهای 
لبنان و فلسطین اشغالی قرار دارد.

توسط اجالس پارلمان های حامی قدس  بر اساس نظرسنجی ها   امروز برگزار می شود
نشست وزرای خارجه اتحادیه 

اروپا با موضوع »معامله قرن«
سندرز برنده انتخابات مقدماتی 

»سه شنبه بزرگ« است
کمیته ویژه پیگیری تجاوزهای 
رژیم صهیونیستی تشکیل شد

مهر: وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است 
امروز در بروکســل درباره معامله قرن به 
بحــث و تبادل نظر بپردازند. این در حالی 
است که در هفته های گذشته، سفرای رژیم 
صهیونیســتی البی گسترده ای را با هدف 
قانع کردن اروپایی ها به پذیرش طرح ارائه 
شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا داشــته اند. جوزف بورل، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، اوایل ماه 
میالدی جــاری گفت در پیروی از قوانین 
بین الملل اتحادیه اروپا مالکیت اسرائیل بر 
اراضی )اشغالی( را به رسمیت نمی شناسد.

تســنیم: بر اســاس تازه تریــن نتایج 
نظرســنجی های منتشر شــده از سوی 
مؤسسات آمریکایی در روز سه شنبه بزرگ 
)13 اسفند( که بیش از 1۰ ایالت آمریکا 
صحنه برگــزاری انتخابات مقدماتی برای 
حزب دموکرات اســت، برنی ســندرز در 
بیشــتر ایالت ها پیروز خواهد شد. این در 
حالی است که تاکنون در دو ایالت آیووا و 
نیوهمپشایر انتخابات مقدماتی برگزار شده 
که در مجموع این دو رقابت، پیت بوتجج 
موفق شــده رأی 22 و ســندرز هم 2۰ 
هیئت انتخاباتی )دلیگیت( را کسب کنند.

ابنا: اجــالس »نمایندگان پارلمانی حامی 
قدس« از تشــکیل کمیتــه ای ویژه برای 
پیگیری تجاوزها و جنایات صهیونیست ها و 
شکایت از این رژیم در نهادهای بین المللی 
مرتبط خبر داد. ایــن انجمن تأکید کرد: 
طــرح معامله قرن تجــاوزی جدید علیه 
ملت فلســطین و نقض صریــح قوانین و 
قطعنامه های بین المللی است. گفتنی است، 
سومین اجالس پارلمان های حامی قدس 
روزهای هشتم و نهم فوریه )19 و 2۰ بهمن( 
در »کواالالمپور« پایتخت مالزی برگزار شده 
و اقــدام اخیر محصول این نشســت بود. 

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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سید حسن نصراهلل ضمن تأکید بر فراگیر بودن مقابله با آمریکا:
 عراق، اخراج اشغالگران را فراموش نکند

فارس: دبیر کل حزب اهلل لبنان در سخنانی به مناسبت چهلم 
شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و بزرگداشت 
شــهدای مقاومت لبنان، آمریکا را مســئول همه جنگ ها در 
منطقه دانســت و تأکید کرد: مردم باید در همه حوزه ها و در 
همه اشکال مقاومت، به مقابله برخیزند، چون راهی جز مقاومت 
همه جانبه مقابل این طاغوت نیست.سید حســن نصراهلل در ابتدای اظهاراتش به 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و آن را به رهبر انقالب، مردم و دولت ایران 
تبریک گفته و افزود: انقالب ایران بر خالف همه جنگ های نظامی، امنیتی، اقتصادی، 
روانی و رسانه ای، به لطف خدا و با ایستادگی مردم مؤمن در همه حوزه ها و در همه 
مراحل ، پایداری کرد. نصراهلل در ادامه ضمن اشاره به اقدامات خصمانه دولت آمریکا 
افزود: دولت ترامپ در چند هفته پیش، عالوه بر جنایت های زیاد دیگرش، دو جنایت 
بزرگ مرتکب شد. نخست ترور شهید حاج قاسم و ابومهدی بود و جنایت دوم، اعالم 
طرحی اســت که معامله قرن خوانده می شود. جنایت اول در خدمت جنایت دوم 
بود. هر دو جنایت هم در خدمت طرح استعماری و سلطه جویی آمریکا و اسرائیل بر 
منطقه و مقدسات ماست.وی توضیح داد: آنچه معامله قرن نامیده شده، در ظاهرش 
هم که نگاه کنیم، معامله نیست؛ بلکه دیکته است. فلسطینی ها می گویند اصالً ما 
اطالع نداشتیم. پس معامله نیست بلکه طرح ترامپ برای تمام کردن آرمان فلسطین 
است. نصراهلل گفت: اکنون مهم تر از همه، موضع گیری قاطعانه فلسطینی ها علیه این 
توطئه است. نصراهلل به مواضع اخیر عربی در این خصوص هم اشاره کرد و ادامه داد: 

همه این طرح را رد کردند اما این کافی نیست، باید ایستاد و مقاومت کرد.

  آمریکا سر افعی و مقابله با آن ضروری است
دبیر کل حزب اهلل در بخش دیگر ســخنان خود تأکید کرد با شهادت حاج قاسم و 
ابومهدی، منطقه وارد مرحله ای جدید شده است. امروز ما مقابل تقابلی جدید هستیم 
که هیچ مفری از آن نیست. وقتی آمریکا این طور فرماندهان ما را با این وحشیگری 
می کشــد و قدس را به صهیونیست ها می دهد و حقوق سوری ها در جوالن و حقوق 
لبنانی ها را زیر پا می گذارد، اوست که اعالم جنگ کرده، خون می ریزد و خطوط قرمز 
را می شکند. در مقابل چنین آمریکا و اسرائیلی هیچ گزینه ای جز مقاومت وجود ندارد. 
مبارزه با نماد استکبار و استعمار و سر افعی و نماد ظلم الزم است. دولت آمریکا بهترین 
مصداق شیطان و تروریسم و وحشیگری و افساد فی االرض و استکبار است. فقط از 
مقاومت مسلحانه سخن نمی گویم بلکه تمام شکل های مقاومت را می گویم. ما نیازمند 
تقابل در سراسر منطقه هستیم و از همه ابزارها باید استفاده کنیم. مثالً در محاکم 
حقوقی باید اقدام کنیم. در بخش اقتصادی هم همین طور اســت. این نیاز به فتوای 
علما ندارد. مردم باید در همه حوزه ها به مقابله با »این طاغوت« برخیزند. نصراهلل در 
ادامه به ماجرای شهادت شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس پرداخته و افزود: حال 
مسئولیت مردم عراق چیست؟ مسئولیت آن است که یک، حشدالشعبی که ضامن 
بقای عراق در مقابل توطئه های آمریکاست را حفظ کنیم. دوم، اخراج کردن آمریکا از 
منطقه است. آمریکایی ها می خواهند با گذشت زمان این را از ذهن همه پاک کنند. این 
انتقام است که مسئولیت شما مردم عراق است. سوم، تالش برای ساخت عراق است. 
جایی که ابومهدی و حاج قاسم ایرانی در آن زندگی می کردند و هم و غمش این بود 
که عراق آزاد، مستقل، عزیز و سربلند باشد. این مسئولیت همه ما و مردم عراق است.
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ضمانتنامه بانكی، چك تضمین شده بانكی و یا واریز نقدی به حساب سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه آب و برق به نشانی مشهد � بلوار فكوری- بین 
فكوری 12 و 14 بنام شركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان باشد به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های  مخدوش یا سپرده 

های كمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
6- آخرین مهلت و محل تحویل پیش��نهادها : آخرین مهلت تحویل اس��ناد مناقصه تا س��اعت 10 روز شنبه مورخ 1398/12/10 به  معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی 

این شركت به نشانی مذكور می باشد.
7- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 1398/12/11 در محل حوزه ستادی این شركت 

8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
: نش��انی  ب��ه  اینترنت��ی  س��ایتهای  در  مناقص��ه  ای��ن  م��دارك  و  اس��ت  من��درج  مناقص��ه  نام��ه  دع��وت  در  مربوط��ه  جزئی��ات  و  اطالع��ات  س��ایر   -9

 http://tender.tavanir.org.ir ، http://tender.tpph.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد.
10- نحوه دریافت اس��ناد مناقصه : جهت دریافت اس��ناد و ش��ركت در مناقصه پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب س��پهر شماره 0102592489005 بانك صادرات 
ش��عبه آب و برق مش��هد به نام ش��ركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراس��ان با ارائه اصل فیش واریزی، بصورت حضوری و یا از طریق س��ایتهای فوق الذكر اقدام 

فرمایند.

روابط عمومی شركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

  اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد(تعداد 6 دستگاه 
خودروی  مازاد  خود با مشخصات  ذیل را  از طریق مزایده  عمومی به  شرح ذیل را به فروش برساند  .

درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد(  به آدرسwww.setadiran. ir   می باشد .
 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت:  از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه  تا ساعت 19روز شنبه مورخه 1398/12/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 1398/11/27 تا پایان ساعت كار اداری روز چهارشنبه مورخه1398/12/14  به مدت 17 روز كاری می باشد 
زمان بازدید :از تاریخ 1398/11/27 الی 1398/12/13  همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی  14 بعدازظهر 

زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساختمان بنیاد  استان واقع در  مشهد  -  نبش مدرس 12 –راس  ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1398/12/15
مکان بازدید : بلوار شهید رستمی – رستمی 2/27 – دور میدان كارمندان – مركز بازتوانی جانبازان اعصاب و روان امام خمینی )ره(

كلیه پاكتهای پیش��نهادی الزاما در س��امانه مذكور بارگذاری و ضمانت نامه بانكی یا فیش واریزی در پاكت مهر و موم ش��ده  به صورت فیزیكی باید تحویل 
دبیرخانه   اداره كل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی  به آدرس ذیل الذكر شود . 

اطالعات تماس دستگاه مزایده  گذار برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده  و ارائه پاکتها :
آدرس: خراس��ان رضوی  – مش��هد مقدس - خیابان مدرس – نبش مدرس 12 – اداره كل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراسان رضوی  –  طبقه دوم – اتاق 

226تلفن های  تماس:33130225،33130210 ، 05133130218،  
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن (:

  مرکز  پش�تیبانی و راهبری س�امانه : 41934-021 نمایندگی استان : خیابان خیام – ساختمان جهاد كش��اورزی  - ضمنا اطالعات  تماس  دفاتر ثبت نام  در 
سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است  . 

اسناد و مدارك ارایه شده طبق ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.
مبل��غ تضمین به می��زان 10% قیمت پای��ه خودروی  م��ورد نظر طبق فرم 
ش��رایط در مزایده ك��ه به صورت واری��ز نقدی یا ضمانت نام��ه بانكی به 
ن��ام بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراس��ان رضوی  از ش��ركت كنندگان 

اخذ می گردد .
9% مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های پیشنهادی اضافه میگردد.

ش��رایط فروش كلیه خودروهای  مندرج در لیس��ت مزایده به صورت زیر 
خواهد بود  .
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آگهی مزایده خودرو شماره :  1098005243000001

تعدادنوع خودروردیف

3سمند1

2آمبوالنس2

1نیسان پیکاپ دو کابین 3

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا متقاضیان از تاریخ انتشار تا روز چهار شنبه  مورخه 98/11/30  تا ساعت 15 هر روز نسبت به اخذ اسناد 
مربوطه از دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی به آدرس : بجنورد- بلوار دولت – نبش کوچه ورزش – دفتر قراردادها اقدام نمایند . ضمنًا هزینه چاپ آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد . 

تلفن : 5- 32245913  

مكانمبلغ تضمین شركت در مزایده برآوردی واحد )ریال (واحد/مقدار عنوان مزایدهردیف
اسفراین –بجنورد-شیروان-راز8،10027،00011،000،000 ضایعات آهنی 1
اسفراین –بجنورد-شیروان19،00028،00026،600،000  ضایعات چدنی 2
اسفراین –بجنورد-شیروان1،15050،0002،900،000ضایعات پلی اتیلن3
8420،000 عددكنتور برنجی 1 اینچ 4

29،800،000

اسفراین –بجنورد-شیروان
اسفراین –بجنورد-شیروان1310420،000 عددكنتور برنجی 1/2 اینچ 5
اسفراین –بجنورد-شیروان2450،000 عدد كنتور برنجی      1 اینچ 6
اسفراین –بجنورد-شیروان2500،000 عددكنتور برنجی 3  اینچ 7
اسفراین –بجنورد-شیروان83470،000 عددكنتور برنجی 3/4  اینچ 8
اسفراین –بجنورد-شیروان1500،000 عددكنتور برنجی 4  اینچ 9
اسفراین –بجنورد-شیروان600570،00017،000،000ضایعات مسی10
شیروان25020،000250،000ضایعات پالستیكی 11
شیروان755،000،00019،300،000 دستگاهتابلو برق سه فاز 12
تیتكانلو23،00032،00036،800،000مخزن هوایی آب 100متر مكعبی 13

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

/ع
98
14
73
2

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 

آگهـی مزایده عمـومی 

برگ س��بز، س��ند كمپان��ی و كارت خ��ودروی زانتیا 
مدل 1388 رنگ سفید به شماره انتظامی 566ن22 
ای��ران 12 ش��ماره موتور 114188 و ش��ماره شاس��ی 
S1512288185845 به مالكیت س��عید نسیم طوسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان عمران و 
توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( تاریخ انتشار: 98/11/28

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شركت تعاونی مصرف كاركنان سازمان عمران و توسعه 
حریم حرم حضرت رضا)ع( ساعت 12 پنجشنبه مورخ 98/12/22 در آمفی تئاتر آستان قدس رضوی واقع در 
باب الجواد)ع( با دستورجلس��ه ذیل تش��كیل می گردد. از كلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه 
داشتن برگ سهام/دفترچه عضویت/كارت عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شركت

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1385 لغایت 1397
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 1399

4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای سه سال شمسی
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یكسال مالی

تذك��ر: 1- در صورتی كه حضور عضوی در جلس��ه مذكور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خ��ود را به موجب 
وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 

رأی با وكالت و غیرعضو فقط یک رأی با وكالت می تواند داشته باشد.
عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخهای 20 و 1398/12/21 به نش��انی: 
مش��هد- خیابان شیرازی- شیرازی 10 از س��اعت 8 صبح با همراه داشتن كارت شناسایی معتبر جهت صدور 

ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
2- با توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان: افرادی كه تمایل به كاندیداتوری س��مت هیئت مدیره یا 
بازرس��ی دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایست به نشانی مذكور در بند یک تذكرات 

مراجعه و فرم مربوطه را تكمیل نمایند
 هیئت مدیره شركت تعاونی مصرف كاركنان سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( 
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دانشگاه بین المللی
امام رضا )ع( 

در نظر دارد تامین نیروی شرکتی خود در سال 
99 را به یكی از شرکت های واجد شرایط واگذار 
نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب 
زیر  آدرس  به  دانشگاه  سایت  به  بیشتر  اطالعات 

www.imamreza.ac.ir .مراجعه نمایند
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آگهی تمدید مزایده مرحله دوم
سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در نظر دارد نسبت 
ب��ه فروش یک واحد تجاری در مجتمع خورش��ید واقع در بل��وار احمد آباد 
مش��هد از طری��ق مزایده اقدام نمای��د، لذا متقاضیان م��ی توانند از تاریخ 
درج آگهی تا روز ش��نبه 3 اس��فند م��اه همه روزه در س��اعات اداری جهت 

دریاف��ت اس��ناد مزایده ب��ه دبیرخانه س��ازمان واقع در بل��وار پیروزی، 
نبش دالوران 7 مراجعه نمایند.
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