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یـــادداشــت  روز
حسین صمصامی

بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذر ماه 98 را بیش از 2هزار و 262هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28/2درصد رشد داشته 
است. عبور حجم نقدینگی از عددهای باال موضوع نگران کننده ای است که شتاب 
آن هر روز بر دامنه تبعات نگران کننده آن می افزاید. بررسی اجزا و عوامل نقدینگی 

نشان می دهد مقدار بدهی دولت به بانک مرکزی...

سیاست های غلط بانکی و مالیاتی 
تورم را افزایش می دهد

اقتصاددان ها درباره اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم چه می گویند؟

از فسادستیزی تا رهایی ازنفت

مانده  روز  سه  فاصله  در  سیاست    
دوره  یازدهمین  انتخابات  برگزاری  به 
مجلس شورای اسالمی درحالی که آرایش 
همچنان  سیاسی  جریان های  انتخاباتی 
بدنه های  اما  است،  تغییر  دستخوش 
طرفدار هر طیف در حال نقد و بررسی 
و  لیست ها  به  رسیدن  سازوکارهای 
گفتمان های حاکم هستند. واکنش هایی 

که در فضای مجازی رخ می دهد، حاکی از 
جنب وجوش گروه های سیاسی برای تغییر 
بنابراین  است؛  انتخاباتی  لیست های  در 
جدید  انشعاب های  و  ائتالف ها  احتمال 
همچنان وجود دارد و نوعی »شناورگونگی 
حاکم  انتخابات  فضای  بر  فهرست ها« 
برخالف  اصول گرایان  است.  شده 
پیش بینی های اولیه که خبر از تفاهم بر 

یک فهرست واحد یا در نهایت دو لیست 
لیست های  رویش  با  می دادند،  اصلی 
ائتالف  شورای  شدند.  مواجه  متعددی 
پایداری،  انقالبی )شانا(، جبهه  نیرو های 
جبهه  مردم،  معیشت  و  اقتصاد  ائتالف 
مردم،  ائتالف  اسالمی،  ایران  جهادگران 
لیست عدالت خواهان، لیست  محصولی، 
پیشرفت،  و  رفاه  عدالت،  جبهه  لیست 

لیست  رسایی،  لیست  بهاری ها،  لیست 
جوانان انقالبی، لیست ائتالف اصول گرایان 
روحانیون و لیست هایی که شاید در همین 
روزهای باقیمانده نیز افزایش یابد. البته به 
گفته حمیدرضا ترقی، سخنگوی شورای 
انقالب خراسان رضوی  نیرو های  ائتالف 
»لیست های منتشره اصول گرایی، فراگیری 

چندانی ندارند«...

 ............ صفحه 6

گالیه کارشناسان از بی مهری 
14 ساله مجلس به نهاد خانواده 

قانون پیر 
تسهیل ازدواج 

جوانان!

دوئل ژنرال 
با ژاوی در دوحه

پرسپولیس 
با الشارجه 

شارژ می شود؟

 گفتمان های اصول گرایی، اصالح طلبی و عدالت خواهی با لیست های مختلف 
وارد کارزار انتخابات مجلس شده اند 

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 7 ............ صفحه 10

 

توجه به نقاط مشترک راه سربلندی مسلمانان است
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی گفت: راه نجات، تولیت آستان قدس رضوی در دیدار دبیرکل مجلس وحدت مسلمین پاکستان: 

سربلندی، عزت و شوکت مسلمانان همان راهی است 
که امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری، مرحوم شیخ 

 ............ صفحه 3عبدالمجید سلیم و مرحوم شیخ...

 ............ صفحه 2
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حمیدرضامیررکنی،مترجموپژوهشگرحوزهفلسفهاسالمی: گفتوگوباسامکالنتری،برندهسیمرغبلورین

بهترینفیلممستندجشنوارهفیلمفجر
سردارسالمی:

 :fحضرت مهدی
اگر خواستار رشد 

و کمال معنوی 
باشی هدایت 

می شوی و اگر 
طلب کنی می یابی.
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موضعداشتن،مقدمهپژوهش
وطرحمسئلهاست آیندهسینمایایرانازآِن»مستند«است

ایرانهیبتساختگیآمریکارا
فروریخت

هدیهآستانقدسرضویبهنوعروسان
300 سری جهیزیه و 300 میلیارد ریال تسهیالت خرید برای ترویج ازدواج آسان

 ........... صفحه 4 قدس خراسان
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
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 تاالر قدس بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( دیروز میزبان 
تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مسئوالن این 
نهاد بود. آن ها جمع شده بودند تا اهدای 300 سری 
جهیزیه به نوعروســان مشــهدی را گرامی  بدارند؛ 

حرکتی که اگر از ســوی دیگر نهادها مورد استقبال 
قرار بگیرد و الگوبرداری شود، می تواند گامی مؤثر در 
ترویج و توسعه ازدواج آســان باشد. هر سری از این 
جهیزیه ها شامل 10 قلم کاالی ایرانی از قبیل یخچال 

فریزر، جاروبرقی، یک تخته فرش، ماشین لباسشویی، 
اجاق گاز، پنکه و... می شود.مدیر عامل بنیاد کرامت 
رضوی دیروز در مراســم اهدای 300 سری جهیزیه 

به نوعروسان...
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روزنامـه صبـح ایـران

سردار سالمی: ایران هیبت ساختگی آمریکا را فرو ریخت  فارس: فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود از هنگام تصدی فرماندهی کل سپاه، به 
تلویزیون المیادین اعالم کرد پاسخ به ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی نظامی و باید کامالً واضح و شفاف می بود تا همه دنیا آن را مشاهده کند. پاسخ ایران، هیبت ساختگی آمریکا را فرو ریخت. وی گفت: پاسخ نظامی 

ایران به ترور شهید سلیمانی »راهبردی« و »محدود« بود، اما »قدرت و توانمندی« ایران را آشکار کرد.

حسینی   مرتضی  سید  سیاست/   
در فاصله سه روز مانده به برگزاری انتخابات 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
جریان های  انتخاباتی  آرایش  درحالی که 
تغییر است،  سیاسی همچنان دستخوش 
اما بدنه های طرفدار هر طیف در حال نقد 
و بررسی سازوکارهای رسیدن به لیست ها و 

گفتمان های حاکم هستند.
واکنش هایــی که در فضــای مجازی رخ 
می دهد، حاکی از جنب وجوش گروه های 
سیاســی برای تغییــر در لیســت های 
انتخاباتی است؛ بنابراین احتمال ائتالف ها 
و انشعاب های جدید همچنان وجود دارد 
و نوعی »شناورگونگی فهرست ها« بر فضای 

انتخابات حاکم شده است.

 رویش لیست ها 
در میان اصول گرایان

اصول گرایان برخالف پیش بینی های اولیه 
که خبر از تفاهم بر یک فهرســت واحد 
یا در نهایت دو لیست اصلی می دادند، با 
رویش لیست های متعددی 
مواجــه شــدند. شــورای 
انقالبی  نیرو هــای  ائتالف 
پایداری،  جبهــه  )شــانا(، 
ائتالف اقتصاد و معیشــت 
مــردم، جبهــه جهادگران 
ایران اسالمی، ائتالف مردم، 
عدالت خواهــان،  لیســت 
لیست  محصولی،  لیســت  
جبهــه عدالــت، رفــاه و 
بهاری ها،  لیست  پیشرفت، 
لیست  رســایی،  لیســت 
لیســت  انقالبی،  جوانــان 
و  روحانیــون  اصول گرایــان  ائتــالف 
لیست هایی که شاید در همین روزهای 

باقیمانده نیز افزایش یابد.
البته به گفته حمیدرضا ترقی، سخنگوی 
شــورای ائتالف نیرو های انقالب خراسان 
اصول گرایی،  منتشره  »لیست های  رضوی 
فراگیری چندانی ندارند«. به گفته ترقی این 
نیرو ها تنها برای حفظ موقعیت خود به ارائه 

فهرست پرداخته اند. 

این در حالی است که هفته گذشته اختالف 
میان غالمعلی حداد عادل، رئیس شورای 
ائتالف نیروهای انقالب با مرتضی آقاتهرانی، 
دبیر کل جبهه پایــداری، اختالفات میان 
شــانا و جبهه پایداری را آشــکارتر کرد و 
فهرست های مستقل این دو تشکل، نشانی 

از راه های جداگانه  این دو تشکل را داد.
اختالف های آن ها ازجمله بر ســر حضور 
و سرلیســتی قالیباف بود؛ شورای ائتالف 
این بار در مقابل جبهه پایداری ایســتاد 
و اجماع شــورای ائتالف را قربانی جبهه 
پایداری نکرد. در بستر این منازعات درون 
خانوادگی، انتشــار فهرست نهایی »شانا« 
نیز به تغییر در این فهرســت منجر شد 
و فهرســت ثانویه با جایگزینی تعدادی از 

نام ها بار دیگر منتشر شد.

 دوراهی کارگزاران یا اصالح طلبان
امــا در میــان اصالح طلبان نیــز تاکنون 
دو فهرســت بیشــتر از همه خودنمایی 
کرده اســت. پــس از آنکه شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان در مصوبه ای 
اعالم کرد در انتخابات پیش رو فهرســت 
واحــدی ارائه نخواهد کرد، ولی راه را برای 
ورود احزاب اصالح طلب باز گذاشت، احزاب 

اصالح طلب فعالیت خود را آغاز کردند.
حزب کارگــزاران ســازندگی در روزنامه 
سازمانی خود یعنی »ســازندگی« اسامی 
۳۰ نفر از نامزدهای موردحمایت خود را با 

سرفهرستی مجید انصاری و باعنوان »یاران 
هاشمی« منتشر کرد. 

 اما در فهرســت دیگری که به نام ائتالف 
احزاب اصالح طلب که گویا از ائتالف حزب 
مردم ســاالری، حزب اسالمی کار، مجمع 
فرهنگیان ایران اســالمی، خانــه کارگر، 
انجمن اسالمی معلمان، مجمع فرهنگیان 
ایران اســالمی، حزب وحدت و همکاری 
ملی و حزب آزادی تشــکیل شده است و 
باز هم مجید انصاری سرفهرست آن است، 
اسامی غایبان فهرست کارگزاران سازندگی 

قید شده است.
اما این فهرست ها به ویژه فهرست کارگزاران 
سازندگی با واکنش اصالح طلبانی مواجه 
شد که برندادن فهرست در انتخابات تأکید 
داشتند. از سویی سیل انتقاد ها به فهرست 
کارگزاران سازندگی آغاز شد. ناشناس بودن 
بخش عمده ای از افراد حاضر در فهرســت 
و نبودن اسامی اصالح طلبانی چون مهدی 
شیخ و محمدعلی وکیلی در آن موجب شد 

تا این فهرست موردانتقاد قرار گیرد.
همچنین »صادق زیباکالم« استاد دانشگاه 
تهران با اشــاره به نام فهرســت انتخاباتی 
حــزب کارگزاران یعنی »یاران هاشــمی« 
گفته است: »کارگزاران از کجا می دانند که 
اگر آیت اهلل هاشمی زنده بود، از این لیست 
حمایت می کــرد؟ از کجا به این اطمینان 
رسیده اید که این کاندیداها را موردحمایت 
هاشمی معرفی می کنید؟« البته روز گذشته 

محســن هاشمی پاسخ شــبهات را داد و 
گفت: عنوان »یاران هاشــمی« یک عنوان 
ژورنالیستی اســت؛ این عنوان به معنای 
انتساب این لیســت به آیت اهلل هاشمی یا 

خانواده ایشان نیست.
البته عضو کارگزاران سازندگی کنایه ای هم 
به اصالح طلبان زده است که گاهی از تحریم 
انتخابات ســخن می گویند و گاهی هم از 
ندادن لیست. هاشمی گفته است: »گذشت 
زمان ثابت کرده اســت کــه احزاب فعال 
نمی توانند به صورت زیگزاگی  در انتخابات 
حاضر باشــند و فقط زمانــی که احتمال 
پیروزی باالست در انتخابات شرکت کنند. 
چنین رویکردی خالف مسئولیت پذیری و 

پاسخگویی احزاب نسبت به مردم است«.

 پویش مجلس عدالت خواه
پویش مجلس عدالت خواه نیز با در پیش 
گرفتن رویکرد خط سوم و نگاه منتقدانه 
به هر دو جریان اصالح طلبی و اصول گرایی 
فهرست عدالت خواهان را برای یازدهمین 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی  دوره 

اعالم کرده است.
به نظر می رســد با توجه به شــکنندگی 
ائتالف هــا می تــوان تا آخرین ســاعات 
منتهی به انتخابــات نیز منتظر تغییرات 
تــازه ای در این آرایش سیاســی بود، اما 
نکته حائز اهمیت این اســت که برخالف 
تالش برخی از جریان ها برای نشان دادن 
فضای ســرد و ناامیــدی در میان جامعه، 
فضــای گفت وگوهای چالشــی بین بدنه 
نخبگانی گروه های سیاســی ایجادشــده 
اســت. این فضای گفت وگو هرچند گاهی 
با بی اخالقی هایی روبه رو اســت اما نشان 
می دهــد که منازعات سیاســی، فرصتی 
برای افزایش آگاهی مردم است. هرچه این 
فضای گفت وگو بیشــتر و پررنگ تر باشد، 
ثمرات آن نه تنهــا در دوره فعلی، بلکه در 
آینده نیز افزایش پیدا خواهد کرد. مطالبه 
آسیب های  شناسایی  تخصص،  شفافیت، 
ساختاری تقنین و سؤال اساسی اینکه چرا 
در کشورمان مسائل حل نمی شوند، ازجمله 

ثمرات این منازعات است.

گفتمان های اصول گرایی، اصالح طلبی و عدالت خواهی با لیست های مختلف وارد کارزار انتخابات مجلس شده اند

رقابت  فهرست ها
فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با قدس:

مجلس یازدهم از کانون های قدرت و ثروت نهراسد
مینا افــرازه: علی صوفی، فعال سیاســی 
اصالح طلــب، در گفت وگو با قــدس درباره 
شاخصه های نماینده مردمی و اینکه مجلس 
یازدهــم برای رفع مســائل کنونی جامعه و 
دســتیابی به اهداف باید چه اولویت هایی را 
در دستور کار قرار دهد، اظهار داشت: قاعدتاً 
اولویت اول تمامی دســتگاه های مسئول و از 
جمله مجلس، توجه و تمرکز برای بهبود شرایط معیشتی مردم است. فسادی که در عرصه 
اقتصادی و نهادهای سیاسی دیده می شود، سبب بروز و شیوع فساد در دیگر بخش های 
جامعه نیز شــده است. نســل جوان امروزی نه ابتدای انقالب و نه دوران جنگ و ایثار و 
آرمان خواهی های آن را دیده اند، به همین دلیل تنها موضوعی که آن ها خودشان را با آن 
مواجه می بینند، مسائل اقتصادی و فسادهای کالن است که البته ممکن است مقصر بروز 
چنین مسائلی را انقالب و حاکمیت کشورمان بدانند. همین موضوع سبب فرو کاستن از 
سرمایه اجتماعی و آسیب پذیر شدن کشور در مقابل تبلیغات گسترده دشمنان و براندازان 
داخلی و خارجی می شود و نسل جوان را در برابر انواع توطئه ها بی دفاع می کند؛ بنابراین 

قطعاً باید اولویت نخست، خروج از مسائل اقتصادی فعلی و بهبود یافتن آن باشد.
علی صوفی ادامه داد: جمهوری اســالمی ایران در بین تمامی مردم و کشورهای دنیا به 
خاطر مقاومت در برابر آمریکا از جایگاه خاصی برخوردار است و تنها کشوری بوده که با 
وجود فشــارها و هزینه های فراوانی که توسط آمریکا به آن تحمیل شده، مقاومت کرده 
است. گرچه مردم این شرایط را درک و در برابر تحریم ها مقاومت می کنند، اما به هرحال 
فشــارها بر دوش مردم است و باید برای آنان زندگی بهتری فراهم شود. در زمان جنگ 
فشارهای اقتصادی و خارجی بسیاری به مردم بود و تمامی دنیا علیه ایران بسیج شده 
بود، با این  حال آن ها آن زمان ایستادگی کردند، درحالی که اکنون مردم آستانه تحملشان 
به خاطر وجود فســادها، تبعیض و ناکارآمدی مسئوالن و نمایندگان پایین آمده است. 
این فعال سیاســی اصالح طلب افزود: در چنین شرایطی، مردم انتظار اجرای اقدام ها و 
برنامه های قاطع و ضد فساد را دارند؛ بنابراین مجلس باید اولویت خود را در این زمینه 
بگذارد که در کنار مردم و همراه با آنان باشــد و منافع شــخصی را کنار گذاشــته و از 
کانون های قدرت و ثروت نهراسد. اگر زمانی نیاز شد که نماینده با کانون های قدرت درگیر 
شود و این کانون ها آن قدر قدرتشان زیاد باشد که نماینده صندلی نمایندگی اش را از دست 
بدهد یا خطرات دیگری برایش پیش بیاید، بتواند همچنان از حقوق و منافع مردم دفاع 
کند تا مردم احساس کنند که این فرد نماینده واقعی آن هاست. اگر مجلس در راه احقاق 

حقوق مردم ایثارگرانه حرکت کند، قطعاً می تواند مجلس کارآمدی باشد.
وی همچنین گفت: نگاه نمایندگان باید به موکالن خود باشد و درواقع اگر آنان درصدد 
انجام وظیفه نمایندگی هستند باید صدای مردم و رأی دهندگان باشند و نیازها و مشکالت 
آنان را درک کنند. نمایندگان باید از جنس مردم و حامی فقرا باشــند، نه اینکه زندگی 
کاخ نشینی داشته باشند. نمایندگان باید ببینند که قوانین موجود کجاها ایراد دارد و برای 
مردم مشکل ایجاد کرده است تا آن قوانین را تصحیح و رفاه اجتماعی را فراهم کنند. علی 
صوفی بیان کرد: نمایندگان باید با قوانین و اقدام های شفاف گرایانه زمینه های بروز و ظهور 
فساد را بخشکانند. اگر نگاه مسئوالن مردمی باشد، دیگر نمی توانند با مفسد در هر مقام و 

موقعیتی که باشد، سازش کنند.

رئیس جمهور در جشنواره بین المللی خوارزمی :
دانشگاه ها همیشه در ایام 

انتخابات از فعال ترین ها بوده اند
ایسنا: حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی، 
رئیس جمهور صبح دیروز در مراسم اختتامیه سی 
و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی با تأکید بر 
اینکه کالس درس برای آموختن است، اظهار کرد: 
دانشــگاه باید کار سیاسی هم انجام دهد، اما این 
کار نباید موجب به فراموشی سپردن اصل دانشگاه 
شود؛ دانشگاه را برای علم و دانش درست کردیم . 
دانشجویان به دانشگاه آمدند تا علم بیاموزند و یاد 
بگیرند و در عین حال نیز در مسائل سیاسی حضور 
یابند و در انتخابات فعال باشند. دانشگاه ها همیشه 
در ایــام انتخابات از فعال ترین گروه ها در جامعه 
بوده اند و حضور دانشجویان در مسائل سیاسی و 
انتخاباتی نیز خیلی خوب است و اشکالی ندارد، 
اما یادمان نرود که ما به دنبال علم و دانش رفتیم.

روحانی با بیان اینکه باید فضا را مناســب و آرام 
کنیم و از دو قطبی کردن فضا در همه موضوعات 
فاصله بگیریم خاطرنشان کرد: اینکه تحریم ها و 
فشارها نتوانسته ما را از مسیر خود منحرف کند، 
افتخاری بزرگ محسوب می شود. کمتر رهبری در 
دنیا وجود دارد که در دیدارهایی که طی یک سال 
و نیم گذشــته با من داشتند از ایستادگی و تاب 

آوری ملت ایران تجلیل نکرده باشند. 

رئیس قوه قضائیه:
مردمی بودن با سخن نمی شود

فارس: رئیس قوه قضائیه گفت: از تکالیفی که در 
دوره تحول بر عهده قوه قضائیه است، مردمی بودن 
و نقش دادن به مردم است و باید مردم را در حوزه 
اقدام و عمل با دستگاه قضا همراه کرد که این امر 

با سخن گفتن به تنهایی شدنی نیست.
آیت اهلل رئیســی در نشست هم اندیشی شورای 
عالــی قوه قضائیه با نهادهــای مردمی و آیین 
رونمایی و ابالغ دســتورعمل نحوه مشارکت و 
تعامل نهادهای مردمی با دســتگاه قضا ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی 
از روح بلند شهدا و امام راحل استمداد طلبید 
تا نسبت به شناخت و انجام وظایفشان آن ها را 
مدد کند. وی افزود: انقالب ما با خواست، اراده و 
رأی مردم بنا شده و نهادهای اساسی کشور نیز 
مبتنی بر رأی مردم اســت و شکل گیری آن با 

اراده مردم انجام شده است.

 دولت بین مردم و فروشــگاه ها دیوار کشــیده که مــردم نتوانند خرید کنند. 
09150009286

 آقایان دولت و دولتی ها! درست است که ما مردم جزو 4 درصدی ها نیستیم ولی 
مطمئن باشید به خاطر این همه رفاه و آرامش و آسایشی که برایمان فراهم کردید! 
شــما را از دعای خیرمان بی نصیب نمی گذاریم! ان شاءاهلل خدا عوضش را به شما 

بدهد. 09150004881
 آنچه ازتحریم آمریکا خطرناک تر است، نماینده ای است که به فکر منافع خودش 

و جناحش است، مردم نماینده واقعاً مردمی می خواهند. 09150000678
 مردم باید نماینده ای انتخاب کنند مانند شهید سلیمانی که فقط به فکر مردم و 

کشور بود. 09370006277

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

منازعات سیاسی، 
فرصتی برای 
افزایش آگاهی 
مردم است. هرچه 
این فضای گفت وگو 
بیشتر و پررنگ تر 
باشد، ثمرات آن 
افزایش پیدا 
خواهد کرد

بــــــــرش

خبر

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

گفت وگو
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آگهي 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  كل  اداره 
كيفی ) فشرده( ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی 

مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

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

اسناد از سایر محل ها امكان 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

تكميل سالن ورزشی و محوطه سازی سالن 
ورزشی باخزر

10.182.645.8912098003374000078

ش�رکت توزیع نیروی برق خراس�ان جنوبی درنظردارد نس��بت ب��ه خرید كاب��ل از محل اعتب��ارات داخلی
 )به صورت نقدی( و اجرای ش��بكه از محل اعتبارات عمرانی  )به صورت نقدی و اس��ناد خزانه اس��امی ( بشرح 
ج��دول ذی��ل ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��ركت در مناقصه ميتوانند برای دریافت اس��ناد 

مناقصه بشرح ذیل اقدام نمایند. 
ال��ف - جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه ش��ماره 232/د/98 در مورد خری��د كابل از محل منابع داخلی به س��ایتهای

 http://www.tavanir.org.irیاhttp://iets.mporg.ir یاhttp://www.skedc.ir مراجعه نمایند .
ب – جهت دریافت اس��ناد مناقصه ش��ماره 233/ع/98 در مورد اصاح و بهينه س��ازی ش��بكه برق شهرس��تان 
نهبندان از محل منابع عمرانی به س��ایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و قيمت پيش��نهادی خود را مطابق 
ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه بارگذاری نمایند همچنين داوطلبان ش��ركت در مناقصه  اجرای ش��بكه بایستی  

دارای حداقل رتبه 5 در رشته نيرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند.
در صورت نياز به كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایيد.  

شرحشماره مناقصهردیف

مبلغ تضمین
 )ضمانتنامه بانکی یا 

واریز نقدی( ریال
تاریخ،روز و ساعت 

افتتاح پاکات 
محل افتتاح پاکات

232/د/198

خرید 7200 متر کابل 
زمینی آلومینیوم کراسلینگ 
1در240  بیست کیلو ولت  

)بدون زره(

470/000/000
98/12/10 شنبه 
ساعت 8:00 صبح

خراسان جنوبی،بیرجند، بلوار 
پیامبراعظم،

سایت اداری،شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی، سالن جلسات

233/ع/298

اصالح و بهینه سازی شبکه 
فشار متوسط و فشار ضعیف 
در معرض سیالب شهرستان 

نهبندان

100/000/000

98/12/11 یکشنبه 
ساعت 8:00 صبح

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگه�ی مناقص�ات عم�ومی 
شماره 232/د/98 و  233/ع/98 - )نوبت اول(

شرکت شبکه بازار رضوی)سهامی خاص( در نظر دارد به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از 
تولید ملی با ایجاد شبکه یکپارچه مدیریتی و بهره گیری از ظرفیتهای موجود بازار با هدف تامین 
کاالهای اساس�ی خانوار ، حذف واس�طه در جهت حمایت از اقتصاد خانواده در راستای اهداف اقتصاد 
مقاومتی، کارگ�زاری امور تجاری در تامین مایحتاج ضروری خانوار، خرید و فروش محصوالت و کاالها 
با حجم و مشخصات، برند و قیمت مورد تایید در مراکز استانها را تحت نظارت کامل خود،  برای مدت 
یکسال شمسی ، با رعایت موازین و آئین نامه های آستان قدس رضوی و مطابق پیوستهای تعیین شده  

به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صالحیت در این زمینه واگذار نماید.
لذا از اشخاص ذیصالح دارای مجوز فعالیت اقتصادی از تمامی مراکز استانها دعوت می گردد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتش�ار این آگهی پیشنهادهای همکاری خود را در این زمینه به دفتر این شرکت واقع 
در مش�هد- خیابان صاحب الزمان- صاحب الزمان25 – ساختمان مهرفاطمی – طبقه اول – واحد103 

ارسال نمایند.
شرکت پس از دریافت پیشنهادهای ارسال شده در مناقصه محدود اقدام به واگذاری موضوع فراخوان 

مینماید.
ضمانت نامه جهت شرکت در فراخوان و مناقصه محدود مبلغ 50 میلیون ریال میباشد

س
/ 9
81
47
70

فراخوان کارگزاری اقتصادی 

شبكه بازار رضوی

شرکت شبکه بازار رضوی)سهامی خاص( در نظر دارد به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از 
تولید ملی با ایجاد شبکه یکپارچه مدیریتی و بهره گیری از ظرفیتهای موجود بازار با هدف تامین 
کاالهای اساس�ی خانوار ، حذف واس�طه در جهت حمایت از اقتصاد خانواده در راستای اهداف اقتصاد 
مقاومتی، کارگزاری امور تجاری در تامین مایحتاج ضروری خانوار، خرید و فروش گوش�ت الش�ه سرد 
ومنجمد با حجم و مشخصات، برند و قیمت مورد تایید در شهر مقدس مشهد را تحت نظارت کامل خود،  
برای مدت یکسال شمسی ، با رعایت موازین و آئین نامه های آستان قدس رضوی و مطابق پیوستهای 

تعیین شده  به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صالحیت در این زمینه واگذار نماید.
لذا از اشخاص ذیصالح دارای مجوز فعالیت اقتصادی از تمامی مراکز استانها دعوت می گردد ظرف مدت 
7 روز از تاریخ انتش�ار این آگهی پیش�نهادهای همکاری خود را در این زمینه به دفتر این شرکت واقع 
در مش�هد- خیابان صاحب الزمان- صاحب الزمان25 – ساختمان مهرفاطمی – طبقه اول – واحد103 

ارسال نمایند.
شرکت پس از دریافت پیشنهادهای ارسال شده در مناقصه محدود اقدام به واگذاری موضوع فراخوان 

مینماید.
ضمانت نامه جهت شرکت در فراخوان و مناقصه محدود مبلغ 500 میلیون ریال میباشد
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فراخوان کارگزاری اقتصادی 

شبكه بازار رضوی

   www.setadiran.ir 1-دستگاه مناقصه گذار:شركت آب منطقه ای خراسان شمالی                 2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : سامانه تداركات الكترونيک 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 پيشنهادها: به ترتيب شماره مناقصه در ساعت 10 و 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 در محل شركت آب منطقه ای خراسان شمالی

س
/ 9
81
47
17

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت دوم(

شركت آب منطقه ای خراسان شمالی /ع
98
14
80
3

ش��ركت آب و فاضاب اس��تان خراس��ان ش��مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اس��ناد خزانه ، اوراق مشاركت ، ریالی( 
بر اس��اس  قانون برگزاری معامات دولتی پروژه مش��روحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی كيفی در س��امانه 

تداركات الكترونيكی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شركتهای ذیصاح واگذار نماید.
برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

32،943،945،679 ماهاصالح و بازسازی شبکه توزیع آب شهر آشخانه 1

سایر توضيحات تكميلی و شرح كار در اسناد اعام شده است كه الزم است مناقصه گران حداكثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از 
طریق سامانه فوق الذكر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

 روابط عمومی و آموزش همگانی
شركت آب و فاضاب استان خراسان شمالی

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول (



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

  رونمایی از سکه های ضرب تبریز در سالگرد قیام مردم این شهر  قدس: همزمان با قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهدای قم در سال 1356، امروز در چهل و پنجمین برنامه سه شنبه های 
فرهنگی آستان قدس »مجموعه سکه های ضرب تبریز موجود در گنجینه رضوی« رونمایی می شود.معاون موزه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد این آستان با بیان این خبر افزود: در این مجموعه 403 

قطعه سکه از سلسله های قراقویونلو، ایلخانان مغول، تیموریان، صفویان و... وجود دارد که ضرب تبریز است. مهدی قیصری نیک گفت: امروز تعدادی از این سکه ها رونمایی خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
امام جمعه مشهد تأکید کرد

 حفظ برند ممتاز بیمارستان رضوی 
با آرمان گرایی و مدیریت دقیق

آستان: امام جمعه مشهد بر حفظ برند 
ممتاز بیمارستان رضوی با آرمان گرایی و 

مدیریت دقیق تأکید کرد.
آیت اهلل ســید احمد علم الهدی در دیدار 
مدیرعامل بیمارســتان رضوی و جمعی 
از مســئوالن این مرکــز درمانی که به 
مناسبت والدت حضرت زهرا)س( صورت 

گرفت، عنوان کرد: این مناسبت فرخنده سبب شد با تعدادی از بانوان متعهد، فعال و 
مسئولیت پذیر شاغل در بیمارستانی منتسب به نام امام رضا)ع( دیدار کنیم.وی افزود: 
امتیاز حضور دکتر »محور« مدیرعامل کنونی بیمارســتان رضوی در این است که 
ایشان بنیان گذار این مرکز درمانی بوده و به طور کامل به آرمان های در نظر گرفته 
شده برای این مرکز واقف هستند. حضور افراد مجرب و کارکشته در امر مدیریت این 
مرکز درمانی فوق تخصصی همگان را برای رسیدن این مجموعه به جایگاه حقیقی و 
واقعی اش در سطح ملی و بین المللی امیدوارتر کرده و از این نظر، آرامش عمیقی بر 

آستان قدس رضوی حاکم شده است.
آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: ما در مراجعات مختلف به این بیمارستان، نقش آفرینی 

بی نظیر و فعالیت های مؤثر بانوان شاغل در بیمارستان رضوی را شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: از آنجا که دغدغه و اضطراب اطرافیان بیمار بیش از خود بیمار است، 
کوچک ترین نقص، ضعف و مشکل در فرایند درمان روی آن ها تأثیر منفی می گذارد 
و این امر اهمیت فعالیت پرستاران و شغل سخت آن ها را بیش از پیش نشان می دهد.

آیت اهلل علم الهدی با تأکید بر حفظ برند بیمارستان رضوی در مشهد، کشور و منطقه 
اظهار کرد: توجه حضرت رضا)ع( به این مرکز درمانی بســیار زیاد است. ایشان امام 
مهربانی ها هستند و هر کس زیر سایه این مهربانی در هر گوشه از قلمرو ایشان باشد، 

مشمول توجه آن حضرت قرار دارد.
وی ادامه داد: در واقع خدمت در این بیمارســتان به نوعی خادمی حضرت رضا)ع( 

محسوب می شود؛ خادمانی که این امام رئوف)ع( توجه ویژه ای به آنان دارند.
همچنین دکتر محســن محور، مدیرعامل بیمارستان رضوی در این دیدار بر حفظ 
کرامت بیماران به عنوان اصول و قوانین مورد تأکید در بیمارستان رضوی اشاره کرد 
و گفت: در سال گذشته افزون بر ۲ میلیارد و ۴00 میلیون تومان و در 10 ماه سال 
جاری حدود ۵ میلیارد و ۵00 میلیون تومان برای اقشــار کم بضاعت و مستضعف 

مراجعه کننده به این مرکز درمانی تخفیف در نظر گرفته شده است.
وی ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( و تأکید ایشان بر کاهش 
دغدغه های جانبی بیماران و خانواده های آنان، اظهار کرد: بیمارستان رضوی با اینکه 
حدود 100 میلیارد تومان از شرکت های بیمه گر مطالبه دارد، به صورت همه  جانبه 
در خدمت مستضعفان بوده و توانسته در شرایط مختلف، به صورت مستمر خدمات 

خود را ارائه دهد.

 عیادت قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
از مادران شهدا 

آستان: همزمان با ایام والدت دخت نبی مکرم اسالم)ص( حضرت فاطمه زهرا)س( 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با حضور در یکی از مراکز درمانی مشــهد از 

تعدادی از مادران معظم شهدا عیادت کرد.
مصطفی خاکسار قهرودی صبح دیروز در یکی از مراکز درمانی مشهد حضور یافت 
و ضمن اهدای گل و هدایای متبرک از مادران شــهدای بستری شده در این مرکز 
درمانی دلجویی کرد.وی در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه عظمت و اقتدار کشور 
ایران، مدیون و مرهون خون های پاک شهداست و عظمت شهدا نیز مدیون مادران 
این شهدای بزرگوار است، گفت: یکی از وظایف و رسالت های اصلی ما تکریم و تعظیم 
از شما مادران شهدا و تجلیل از فرهنگ ایثار، صبر و ایستادگی است؛خاکسار قهرودی 
افزود: صبر و پایداری مادران شــهدا موجب شــده امروز انقالب اسالمی با امنیت و 
صالبت در برابر تمام دشمنان ایستادگی و مقاومت کند؛ لذا مادران و همسران شهدا 

حق بزرگی بر گردن جامعه و ملت عزیز ایران دارند.

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
راه نجات، سربلندی، عزت و شوکت مسلمانان 
همان راهی است که امام خمینی)ره(، مقام 
عبدالمجید  شیخ  مرحوم  رهبری،  معظم 
سلیم و مرحوم شیخ شلتوت معرفی کردند و 
آن تفکری است که بر نقاط مشترک مذاهب 

اسالمی توجه دارد.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی در 
دیــدار دبیرکل مجلس وحدت مســلمین 
پاکســتان که در تاالر شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی حرم مطهر رضوی انجام شــد، 
باســعادت حضرت  ضمن تبریــک میالد 
فاطمه زهرا)س( و گرامیداشــت چهلمین 
روز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، ابومهدی المهندس و دیگر شهدای 
مقاومت اظهار کرد: ما سردار شهید سلیمانی 
َِّذیَن  را یکــی از مصادیق آیه شــریفه »إِنَّ اَل
آَمُنوا َو َعِمُلوا اَلّصالِحاِت َسَیْجَعُل لَُهُم اَلرَّْحمُن 
ا« می دانیم.وی بــه برخی از ویژگی های  ُودًّ
شخصیتی سردار جبهه مقاومت اشاره کرد 
و افزود: شهید سلیمانی حقیقتاً خداباور بود 
و بــه نصرت الهی باور داشــت؛ عمل صالح 
این شهید واالمقام از بهترین اعمال بود که 
توانست شر داعش ساخته آمریکا، صهیونیسم 
و مرتجعین منطقه را کم کند.تولیت آستان 
قدس رضوی با بیان اینکه آمریکای جنایتکار 
تصور می کرد با شــهادت این سردار دالور 
می تواند راه مقاومت را به بن بســت برساند، 
خاطرنشــان کرد: دشــمنان غافــل از این 
هســتند که ما به این آیه شریفه معتقدیم 
که »و ال تحسبّن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل 
امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون« شهیدان 
راه خدا زنده هســتند و حیات ابدی دارند.

 به شهادت رساندن حاج قاسم، انتقام 
آمریکایی ها از شکست داعش بود 

وی ادامــه داد: آمریکا با این جنایت، خوی 
اســتکباری خود، تکبر و بی اعتنایی اش به 
قانون و ضوابط و مقــررات بین المللی را به 
جهانیان نشــان داد. آمریکا به هیچ ضابطه 
قانونی و تعهدی پایبند نیســت؛ آیا ارتباط 
داشــتن و دوست پنداشتن چنین کشوری 

سزاوار است؟

حجت االسالم والمسلمین مروی بیان کرد: 
آمریکایی ها می خواستند با این جنایت، انتقام 
داعش را که دســت پرورده خودشان بود، از 
شهید حاج قاسم سلیمانی بگیرند؛ با ایجاد 
شــجره ملعونه داعش خواستند از یک سو 
مســلمانان را بدنام کنند و از ســوی دیگر، 
مســلمانان را به جان یکدیگر بیندازند، اما 
شهید سلیمانی با اجرای تدابیر رهبر معظم 
انقالب، این نقشه بسیار خائنانه و خطرناک 

را از بین برد.
وی گفت: نبایــد از کنار این جنایت آمریکا 
در شــهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی به 
راحتی عبور کنیم؛ ضــرورت دارد که امت 
مسلمان به ویژه جوانان را نسبت به دشمنان 
اسالم بیدار کنیم. ما چنین دشمنانی داریم 
و تنها راه ایســتادگی در برابر آن ها اتحاد و 

وحدت میان همه فرقه های اسالمی است.
وی تصریح کــرد: پیامبر گرامی اســالم با 
اتحــاد همه قبایــل و گروه هــا، آن هم در 
دوران جاهلیت، توانست بزرگ ترین تمدن 
اسالمی و بشری را به وجود آورد؛ مسلمانان 
اگر بخواهند به عزت، عظمت، ســرافرازی و 
سربلندی که اســالم برای آن ها مقدر کرده 
است، برسند هیچ راهی جز اتحاد و وحدت 

ندارند.تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره 
به نمونه های تاریخی از وحدت و دوســتی 
میان شــیعه و ســنی گفت: وقتــی تاریخ 
را نگاه می کنیــم، در بســیاری از برهه ها، 
میان اهل ســنت و شیعه دوستی و برادری 
بوده و مســلمانان در کنار یکدیگر زندگی 
مســالمت آمیزی داشــتند؛ همواره فضای 
کلی میان مذاهب مختلف اســالمی فضای 
اخوت و دوســتی بوده است اما از زمانی که 
پای انگلیس و بعد آمریکا در سرزمین های 
اسالمی باز شد، اختالف ها، جدایی ها و نقارها 

به وجود آمد.

 وهابیت و بهاییت ساخته استعمار 
برای تفرقه در جهان اسالم است

وی بیان کرد: دشــمن بــرای اینکه قدرت 
مســلمانان را به حداقل برساند و بتواند به 
نیات سوء استعماری خود دست پیدا کند، 
در میان شــیعیان، بهاییت و در میان اهل 

سنت وهابیت را ایجاد کرد.
حجت االســالم والمسلمین مروی گفت: ما 
نه آن شیخ گمراهی را که اکنون در آمریکا 
زندگی می کند و حقوق بگیر سازمان »سیا« 
است و به نام دفاع از شیعه به مقدسات اهل 

سنت توهین می کند، مســلمان می دانیم 
و نه آن کســی که در انگلیس به مقدسات 
اهل ســنت توهین می کند و نه آن کســی 

کــه بــرای دامــن زدن به 
اختالف ها، به مقدسات شیعه 
توهین می کند، هیچ کدام را 

مسلمان نمی دانیم.
وی تأکید کــرد: راه نجات، 
ســربلندی، عزت و شوکت 
مسلمانان همان راهی است 
که امام خمینــی)ره(، مقام 
معظم رهبری، مرحوم شیخ 
مرحوم  و  سلیم  عبدالمجید 
شیخ شلتوت معرفی کردند و 
آن تفکری است که بر نقاط 
اسالمی  مذاهب  مشــترک 

توجه دارد؛ چرا که نقاط اختالف بسیار اندک 
و نقاط اشتراک بسیار فراوان است.

حجت االســالم والمســلمین ناصر عباس 
جعفری، دبیرکل مجلس وحدت مسلمین 
پاکســتان نیز در ابتدای ایــن دیدار ضمن 
تسلیت شهادت سردار شــهید حاج قاسم 
سلیمانی، از خدمات آستان قدس رضوی به 

زائران پاکستانی قدردانی و تشکر کرد.

مسلمانان اگر 
بخواهند به عزت، 

عظمت، سرافرازی 
و سربلندی که 

اسالم برای آن ها 
مقدر کرده است، 
برسند هیچ راهی 

جز اتحاد و وحدت 
ندارند

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار دبیرکل مجلس وحدت مسلمین پاکستان: 

توجه به نقاط مشترک راه سربلندی مسلمانان است
وی

ض
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عک
ف/ 
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 بســیاری از افراد و ســالمندان به علت 
مشکالت فراوان نمی توانند به طور مستقیم و 
حضوری برای زیارت حرم مطهر امام رضا)ع( 
مشرف شــوند، از آستان قدس رضوی تقاضا 
داریــم که برای راه انــدازی زیارت مجازی و 
تورهای زیارتی در شبکه های اینترنت و فضای 
مجازی با توجه به فناوری مدرن روز، اقدام کند.

09030004707

 در برابر فرهنگ رســانه ای غرب، وجود 
دفتر پاسخگویی به پرسش های سیاسی در 

حرم مطهر از هر کاری مهم تر است.
09030009615

خادمیاران در لرستان کالس های 
تقویتی برگزار می کنند 

آســتان: کانون تعلیــم و تربیت آســتان 
قدس رضوی بــرای دانش آمــوزان مناطق 
محروم استان لرســتان کالس های تقویتی 
برگزار می کند.مدیر کانــون تعلیم و تربیت 
آســتان قدس رضوی لرســتان اظهار کرد: 
اســتان لرستان سرشــار از اســتعدادهای 
تحصیلی بالقوه ای اســت که متأسفانه نبود 
زیرســاخت های آموزشی مناسب در مناطق 
روســتایی و شــهری کوچک این استان و 
نارســایی آموزشــی، منجر به بازتولید فقر 

آموزشی در این استان شده است.
معصومه ارشد افزود: در این راستا کانون تعلیم و 
تربیت آستان قدس رضوی به همت خادمیاران 
مدرس رضوی با برگزاری کالس های تقویتی 
و آموزشــی در کنار برنامه های شاد و مفرح و 
اهدای جوایز به صورت هفتگی تالش دارد به 
نوبه خود در راستای محرومیت زدایی آموزشی 

در این استان محروم ایفای نقش کند.

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 

صدای مردم 

صدای مردم 

خـــبر

 سه شنبه 29 بهمن  1398 23 جمادی الثانی 1441 18 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9188
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آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین واقع در انتهای خیابان قیام - نوبت اول
ش��هرداری بجن��ورد در نظ��ر دارد 19 قطعه زمین مجزی از پالک ثبتی 12179 فرع��ی از 173 اصلی بخش دو 
واقع در بجنورد – انتهای خیابان قیام جنوب دادسرا به مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش 
رس��اند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اس��ناد از واحد حقوقی و پیمان ش��هرداری مرکزی بصورت 
مهر و امضا ش��ده طبق توضیحات اس��ناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیش��نهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی تا 

تاریخ 98/12/17 اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.
توضیحاتمبلغ پایه ) ریال (کاربریعرض معبر )متر(متراژ )متر مربع(ردیف

14/184/000/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری شمال1295/5

پروانه ساختمانی رایگان در 
حدود دو طبقه باالی پیلوت

9/188/000/000مسکونی8 متری شمال2229/7
8/474/000/000مسکونی8 متری شمال3223
7/574/000/000مسکونی8 متری شمال4216/4
7/339/500/000مسکونی8 متری شمال5209/7
7/108/500/000مسکونی8 متری شمال6203/1
7/717/500/000مسکونی8 متری شمال7220/5
7/423/500/000مسکونی8 متری شمال8212/1
7/740/600/000مسکونی8 متری شمال9203/7
10/395/000/000مسکونی16 متری شرق ، 8 متری شمال10231
10/381/500/000مسکونی16 متری شرق ، 8 متری جنوب11230/7
7/725/400/000مسکونی8 متری جنوب12203/3
7/462/000/000مسکونی8 متری جنوب13213/2
6/926/500/000مسکونی8 متری جنوب14179/9
7/192/500/000مسکونی8 متری جنوب15205/5
7/455/000/000مسکونی8 متری جنوب16213
8/382/800/000مسکونی8 متری جنوب17220/6
9/128/000/000مسکونی8 متری جنوب18228/2
14/054/400/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری جنوب19292/8

شهردار ی بجنورد
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فراخوان مزایده
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ح��ق انتف��اع یک حلق��ه چاه عمیق 

شهرس��تان کاش��مر را از طریق انجام مزایده عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مزایده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 5098000006000015، از 
دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده 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 مزایده گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
- تضمین ش��رکت در مزایده فوق مبل��غ 210/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حس��ابداری شبکه کاشمر به نش��انی: شهرستان کاشمر 

خیابان امام خمینی)ره( تحویل گردد.
- تاریخ انتشار مزایده در سامانه:98/11/28

- مهلت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز: 
98/12/3

- مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/13
- زمان بازگشایی پاکت های مزایده 98/12/14

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

02188969737 و 02185193768 می باشد. 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انج��ام ام��ور تهیه م��واد اولیه ، 

طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا )ع( را از طریق 
مناقص��ه عمومی ب��ه بخ��ش غیردولتی  واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000290، 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:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
5.880.000.000ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در 
مهلت مقرر به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نشانی 

: مشهد -میدان امام رضا )ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/29

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/5

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/15
* 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

اگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران 
دانش��گاه والیت ایرانش��هر در نظ��ر دارد فراخ��وان ارزیابی کیف��ی انجام کلیه ام��ور خدمات 
عمومی مکانهای مس��قف به شماره 2098060025000006 و انجام امور خدمات حفظ و نگهداری 
فضاییس��بز به ش��ماره2098060025000007 را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت اسناد تا تحویل اسناد 
اس��تعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیس��ت پیش��نهاد دهن��دگان دارای صالحی��ت از طریق درگاه 
س��امانه مناقص��ه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه ادرس www.setadiran.ir انجام 
خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی ؛ مراح��ل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/11/28 می باشد .
1 – ش��رح مختصر موضوع مناقصه :انجام امور خدمات عمومی  مس��قف ، حفظ و نگهداری فضای 

سبز دانشگاه والیت  در سال 99
2- مدت و محل انجام کار : از تاریخ 1399/1/1 لغایت 1399/12/29 به مدت 12 ماه شمسی .  

3-مهلت زمانی دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ 1398/11/30 
4- مهل��ت زمان��ی تحویل اس��ناد تکمیل ش��ده ب��ه مناقصه گ��ذار : حداکثر تا س��اعت 14 روز 

چهارشنبه مورخ 1398/12/14 
5- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1398/12/14

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
ادرس : استان سیستان و بلوچستان – ایرانشهر – کیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی – سازمان 

مرکزی دانشگاه والیت – دبیرخانه مرکزی 
اطالعات تماس : 37212289 – 054 

هزینه درج اگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد . 

/ع
98
14
80
0

  دانشگاه والیت ایرانشهر  

برگ س��بز و س��ند کمپانی خودروی 206 مدل 1384 
رنگ خاکستری به شماره انتظامی 831س84 ایران 
74 شماره موتور 10FSS15184161 و شماره شاسی 
19836225 به مالکیت بهزاد شارعی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز، بنچاق وفاکتورفروش خودروپراید  مدل 
83ب��ه رنگ مش��کی به ش��ماره انتظام��ی27 م564 
ایران21 به شماره موتور00658946وشماره شاسی 
متعلق به آقای محمد رضا گریوانی مفقود وازدرجه 

اعتبارساقط S14122821988802 می گردد 
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اینجان��ب فرزاد غیب��ی مالک خ��ودروی پیکان وانت 
به ش��ماره ش��هربانی 465و32  ایران 42 و ش��ماره 
بدن��ه NAAA46AA0BG210948 و ش��ماره موت��ور 
11490041081 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوش��ت المثنی اس��ناد مذکور را نموده است لذا 
چنانچ��ه هر ک��س ادعایی در مورد خ��ودروی مذکور 
دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفتر حقوقی س��ازمان 
فروش ش��رکت ای��ران خودرو واقع در پیکان ش��هر 
س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی اس��ت پس 
از انقض��ای مهلت مزب��ور طبق ضوابط مق��رر اقدام 

خواهد شد
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  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم   شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان 

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه شماره ثبت 434181   
 بدینوسیله از اعضای محترم  دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
که راس س��اعت 14:00 تا 17:00 روز یکش��نبه مورخ   11/ 1398/12 در محل س��اختمان کالج )سالن اجتماعات 

منفی 2( تشکیل می گردد با به همراه داشتن کارت شناسایی و دفترچه عضویت حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :  1 -گزارش عملکرد هیئت مدیره .    

2- گزارش بازرسین موضوع ماده 35 .    
3-گزارش تثبیت قرارداد ناظر و دستگاه نظارت در خصوص پروزه تعاونی دردشت. 

4- گزارش و تثبیت قرارداد خدمات مشاور جهت اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری .
5-تصمیم گیری در خصوص افزایش تراکم و نحوه تقسیم آن بین اعضای پروژه دردشت .   

6 - پاداش و حقوق هیئت مدیره و بازرسین.    
7-تصمی��م گیری در خصوص اعالم اس��امی  اعضایی که طبق اخطار ه��ای قانونی به تعهدات خود عمل ننموده 

اند، طبق ماده 58 اساسنامه.    
 8-بررسی مجدد وضعیت تعدادی از اعضای تعاونی  با توجه به مصوبه مجمع 11/02/ 1396. 

توضیح��ات آن دس��ته از اعضای محت��رم که قادر به حضور در مجمع نمی باش��ند، می توانن��د با تکمیل فرم 
مربوطه )که هم در س��ایت تعاونی به نش��انی www.tm2metro.ir  و هم از طریق اتوماس��یون اداری ارس��ال 
خواهد شد ) تا تاریخ 1398/12/07 با همراه نماینده خود در محل شرکت حاضر و پس از تائید بازرس نسبت 
به تفویض وکالت به یکی از اعضای حاضر در جلس��ه اقدام نمایند. الزم اس��ت اعضاء نماینده ، اوراق وکالت 

را به همراه دفترچه عضویت موکل جهت حضور در جلسه ارائه نمایند. 
 ضمنَا حداکثر رأی وکالتی برای هر عضو تعاونی 3 برگ و برای افراد غیر عضو، یک برگ می باشد.

شایان ذکر است جلسه نوبت دوم  با حضور هر تعداد اعضاء رسمیت خواهد داشت.  
دعوت کننده هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 2     
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
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



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

روزنامـه صبـح ایـران

آیین نکوداشت استاد مهدی گلشنی برگزار می شود  اندیشه: آیین نکوداشت استاد مهدی گلشنی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، دوشنبه آینده در تهران برگزار می شود. در این مراسم، 
پیام آیت اهلل جعفر سبحانی قرائت خواهد شد و آیت اهلل علی اکبر رشاد، دکتر غالمرضا اعوانی،  دکتر رضا امراللهی،  دکتر حمید تنکابنی،  دکتر رحیم شاهدی و دکتر علیرضا قائمی نیا به سخنرانی خواهند پرداخت. این 
آیین بعد از ظهر دوشنبه ۵ اسفندماه ۹۸ از ساعت ۱۴ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به نشانی »تهران، خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان شهید احمدقصیر، کوچه پژوهشگاه)شماره۲(« برگزار خواهد شد. 

 کتاب »فقر تفکر فلسفی 
و الزامات تمدن و توسعه در ایران« منتشر شد

مهر: کتــاب »فقر تفکر فلســفی و 
الزامات تمدن و توســعه در ایران«، 
تألیــف رضــا صدوقــی بــه همت 
انتشــارات کویر در ســال جاری در 
۷۶۰ صفحــه به بهــای ۱۵۰ هزار 

تومان منتشر شده است.
به گفته نگارنده، اثر حاضر محصول 
حدود 3۰ سال پژوهش برای شناخت مفاهیم تمدن و توسعه و ریشه یابی 
دالیل توســعه نیافتگی ایــران از طریق مطالعه آثــار و کتاب های متعدد 
نویســندگان صاحبنظر در این زمینه و گفت و شــنود با دانشــجویان و 
نخبگان اســت که چکیده آن در اعالم چهار نظریه مرتبط به هم و مکمل 

یکدیگر به شرح زیر خالصه می شود:
۱. آرمان گرایی مرزهای یک تمدن را تعیین می کند و واقع گرایی ســاختن 
تمدن در یک ســاختار ســه بعدی علم در طول، هنر در عرض و فلسفه در 

ارتفاع را به عهده دارد.
۲. فلسفه مســتقل از آنچه دین به اتکای وحی برای آخرت انسان تدارک 
دیده اســت، به اتکای عقل، ســازوکارهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی را 
برای بهزیستی انسان در این دنیا با عنوان تمدن و توسعه فراهم می آورد.

3. توسعه نشان دهنده کیفیت تمدن است و رسیدن به توسعه پایدار یعنی 
کیفیت بخشی مستمر به تمدن، مستلزم وجود آزادی و استقرار واقع گرایی 
است. این در حالی اســت که آرمان گرایی با آزادی و واقع گرایی در تقابل 

و تضاد قرار دارد.
۴. آزادی پیش نیاز فلسفه است و فلسفه با داشتن خصوصیت نفی هرگونه 
مرجعیت، موتور پیش برنده توســعه است. فقط در یک جامعه آزاد، فلسفه 
می توانــد مرجعیت های متصلب را نفــی و موجب تولیدات جدید علمی و 

هنری شود.

خالفت انسان بر زمین به معنای مسئولیت اوست
احمــد پاکتچی، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی در هم اندیشــی »جایگاه مطالعات قرآنی در اعتالی علوم انسانی، 
مطالعه موردی مســئولیت اجتماعی« گفت: بحث های مختلفی در حوزه 
اجتماعــی هنجــاری در مورد عدالت، تبعیض و ... وجــود دارد، اما به آیه 
چهار سوره قصص اشــاره می کنم که فرمود: »إَِنّ فِْرَعْوَن َعاَل فِي اْلَْرِض َو 
َجَعَل أَْهلََها ِشَیًعا یَْســَتْضِعُف َطائَِفًه ِمْنُهْم یَُذبُِّح أَبَْناَءُهْم َویَْسَتْحِیي نَِساَءُهْم 
إِنَُّه َکاَن ِمَن الُْمْفِســِدیَن«. به نظر بنده این آیه فقط یک قصه نیست و یک 
اصل خیلی مهم را در حوزه روابط اجتماعی و بحث مســئولیت اجتماعی 

به ما انتقال می دهد.
داســتان فرعون، داستان جهان امروز ما نیســت، اما در عین حال اصول 
مبنایی که مطرح می شود، اعم از اصل عدم تبعیض و اینکه هر کسی سود 
می رســاند باید سود هم دریافت کند، مسئله مهمی است که در مسئولیت 

اجتماعی هنجاری اهمیت بیشتری دارد.
نکته مهم این اســت کــه باید خالفت انســان روی زمیــن را به معنای 
مســئولیت انســان روی زمین در نظر گرفت. خالفت یک پست نیست و 
این طــور نبوده که خداوند بیاید و حضرت آدم را جلوی فرشــتگان ببرد و 

روی سر او تاج گذاشته باشد. 
بلکه به محض اینکه به کسی امکاناتی داده شود، در مقابل از او مسئولیت 
خواسته می شــود و بازی اول خلقت که به این درخت نزدیک نشوید و ... 
نیز یک زبان نمادین در این مورد اســت که به محض اینکه به شــما یک 
امکانی داده شــد، به همان اندازه باید پاسخگو باشید. در قرآن نیز چیزی 
نیســت که بگوید به کسی اختیاری داده می شود و به آن اندازه از او پاسخ 

خواسته نمی شود.

 اندیشه/نقوی، فاطمی نژاد  به تازگی ترجمه 
دو رســاله از فارابی توسط حمیدرضا میررکنی 
نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه علوم اسالمی 
به بازار آمده و  او خود دو مقدمه نسبتاً مفصل بر 
هر رساله نوشته است. در پی انتشار این کتاب با 
این پرسش که اساساً چرا باید فلسفه کالسیک 
خواند، با وی به گفت و گو نشســتیم که در ادامه 

می خوانید.

جناب میررکنی! اساساً خواندن فلسفه 
کالسیک چه سودی می تواند داشته باشد؟ 
به نظر می رسد از طرح سنت نتوانیم عدول کنیم. 
اصاًل اینکه ما امروز در خصوص ارسطو از تعبیر 
کالسیک استفاده می کنیم و از آن معنایی افاده 
می کنیم، همین را سنت به ما داده است. ما اگر 
امروز به خود اجازه می دهیم که مثاًل ارســطو را 
کالسیک و دکارت را مدرن بنامیم، همین را هم 
از ســنت داریم. سنت بسیار به ما نزدیک است. 
من البتــه چندان موافق طرح انســان به مثابه 
برســاخت نیســتم، اما حضور جدی سنت در 
خودمان را هــم نمی توانم نفی و رد کنم. ما هر 
چه باشیم، میراث بریم. وضع انسان اساساً وضع 
میراث بری است. این میراث بری در مبتذل ترین 
نحوه خود، خود را در شکل میراث بردن یک رأی 
یا مجموعه ای از آرا نشــان می دهد، اما در شکل 
عالی و اساســی خود، آن را می شــود در میراث 
بردن یک پژوهش و یک پرســش نشان داد. در 

تاریخ علم به خوبی می شود این را نشان داد.
در تاریــخ علم، وقتی مکتب و ســنتی شــکل 
می گیرد که پژوهشی برپا شود. مثاًل اگر در تاریخ 
کالم خــود از مکتب بغداد یاد می کنیم، مکتب 
بودن این مکتب به اعتبار پژوهشی است که آنجا 
در حال پیگیری است. مثاًل شیخ طوسی در بحث 
از روایات اظله و اشباح، موضعی کاماًل متفاوت با 
شیخ مفید و سیدمرتضی دارد؛ یا در تاریخ فقه ما، 
وقتی جماعت کثیری را با آن همه اختالف در آرا 
با یک نام کلی مثاًل »مکتب اصولی« می خوانیم، 
این بدان معناست که در این مکتب و میان این 
افراد مختلف، پژوهشــی واحد درگرفته اســت. 
تشابه عناوین رساالت این شخصیت ها مساهمت 

همــه افراد این مکتب در یک پژوهش را نمایان 
می کند. به همین ترتیب می شود در تاریخ فلسفه 
مسلمین نگاه کرد که چطور همگی در بسیاری از 
موارد مسیری مشابه را طی کرده اند، ولو توجهات 
و ظرایف مختلفی را پیش کشیده اند. میراث بری 
از یک ســنت، در اصل مشــارکت در پژوهشی 
است که آن سنت برپا کرده است. هرچه پرسش 

کانونی این پژوهش اساسی تر باشد، آن پژوهش 
هــم نیرومندتــر خواهد بود، هــم گفت و گوی 
وسیع تری را پی خواهد گرفت و هم گرمای آن 
گفت وگو ماناتر خواهد بود، بنابراین آن سنت عمر 
بیشتری خواهد داشت. سنت های علمی تا جایی 
که بتوانند این مسئله مندی پژوهش اساسی خود 

را حفظ کنند، می توانند امتداد پیدا کنند.

بنابراین ما وقتی درباره 
می کنیم،  صحبت  سنت 
ســخن  حال  در  درواقع 
گفتــن در خصوص یک 
پژوهش واحد هســتیم. 
این پژوهش مبتنی بر یک 
پرسش است و هرچه این 
پرسش جدی تر و به تعبیر 
در  باشد،  اساسی تر  شما 
و  نیرومندتر  سنت  واقع 

ماناتری خواهیم داشت.
بلــه. البته مــن باید معنای 
پژوهش اساســی را صریح تر 
بگویم. ما بیــش از آنکه در 
علمی،  مختلف  ســنت های 
لزومــاً با پژوهــش به مثابه 
در  باشیم،  روبه رو  پرســش 
اصل با یک موضع روبه روییم. 
یعنی یــک پژوهش پیش از 

اینکه اصاًل پرســش باشد و پرسشی طرح کند، 
در اصل و اســاس خود یک موضع است! طرح 
پرسش، پرســیدن، مسئله مند شدن، همه این 
تعابیر چیزهایی پس از موضع مندی اند. کســی 
که در موضعی نایستاده باشد اصاًل پرسشی هم 
نمی تواند طرح کند. موضع شــرط و مقدمه هر 
پژوهشی اســت. بنابراین ممکن است جوهره 
یک پژوهش در قالب یک پرسش ظهور نکند، 
ممکن اســت کانون یک پژوهش، در اصل یک 
ادعا باشد! مثاًل ما در تاریخ فلسفه در خصوص 
جریــان خاصی از فیلســوفان )مانند دکارت و 
الیب نیتــس و...( می گوییم عقل گرا. معتقدیم 
این جریــان یک مکتــب بودند، یک ســنت 
بودند. آیا این به خاطر آن بــود که آنان درباره 
عقل پژوهــش می کردند؟ نه! آن ها درباره عقل 
پژوهــش نمی کردند، بلکه موضــع هواداری از 
عقل و تأکید بر عقــل در کار آن ها بود. گویی 
عقل گرایی موضع آن ها بود، نه پرســش آن ها. 
بنابراین من حرفم را تدقیــق می کنم؛ در دل 
سنت پژوهشی برپاست، این پژوهش هر چند به 
طرح سؤاالتی می انجامد و به دنبال آن سؤاالت 

هم می رود، اما اساســش موضعی 
است که دارد؛ آن موضعی که در 
آنجا آن پرسش طرح و پرسیدنی 

شده است.

 ما می دانیم فلسفه ارسطویی 
با فلســفه مثالً دکارت کاماًل 
می شود  چطور  است.  متفاوت 
تمام این اختالفات را یک سنت 

و یک پژوهش واحد دانست؟ 
تمــام ماجرا برمی گــردد به لحن 
کردم  عــرض  چنان که  فلســفه. 
مسئله این نیست که دو دانشمند 
در صورتی متعلق به سنتی واحدند 
که مسائل مشابهی داشته باشند؛ 
نه؛ پژوهش لزوماً مســائل نیست. 
گاهی موضع من نقطه پژوهش من 
است. طبعاً آن موضع و آنجایی که 
من ایستاده ام چیزهایی به دید من 
می آورد و ابهاماتی هم پیش می کشد. اینجاست 
که ســؤاالت طرح می شوند. ممکن است دو نفر 
در پشــت بام خانه ای بایســتند، یکی به شرق 
نگاه کنــد و کویر ببیند و دیگری غرب را ببیند 
و دریــا را نظاره کند. اولی دربــاره کویر خواهد 
پرســید و از کویر خواهد گفت و دومی از دریا. 
اما نقطه ای که ایستاده اند یک نقطه واحد است، 
یک موضع واحد است و برای همین نحوه طرح 
مسئله آن ها و نحوه جست وجوی آن ها شبیه به 
هم خواهد بود. در همین مثــال خودمان مثاًل 
هر دو چه درباره دریا ســخن بگویند چه کویر، 
در حــال دیدن این دو از باال هســتند. بنابراین 
حکمشان کلی خواهد بود، جزئیات را نخواهند 
دید. می خواهم عرض کنم فلسفه به همین معنا 
یا معنایی نزدیک به همین یک موضع است. این 
موضع پرسش هایی نزدیک به هم طرح می کند. 
در این موضع واحد هم فرقی میان فلسفه قدیم 
و جدید نیســت. آن موضع واحد لحنی یگانه بر 
همه فلسفه نهاده است، به طوری که با خواندن 
یک فیلسوف می شود با تمام تاریخ فلسفه قبل و 

بعد او همزبانی کرد. 

حمیدرضا میررکنی، مترجم و پژوهشگر حوزه فلسفه اسالمی:

موضع داشتن، مقدمه پژوهش و طرح مسئله است

حاشیه
چرا باید فلسفه کالسیک خواند؟ 

اگر اجازه بدهید کمی این پرســش را تغییر 
بدهیم، یعنی دقیق تــرش کنیم. در خواندن 
فلسفه کالسیک فواید فراوانی است؛ اطالعات 
تاریخی ما بیشتر می شود، احتماالً انسان های 
فاضل تری می شــویم و امثال این فایده ها. اما 
باید عرض کنم فلســفه کالسیک خواندنی 
اســت، چون فلســفه خواندنی است. در این 
خصــوص هم در مقدمــه اول )یعنی مقدمه 
رســاله اول فارابی( فکر می کنم مســئله را 
تشــریح کرده باشــم. اما اینجا می خواهم بر 
نکته دیگری دســت بگذارم.مــن دپارتمانی 
علمی را سراغ ندارم که متنی از بدایت آن علم 
در آن خوانده شــود. اگر هم خوانده می شود 
از آن حیث که دانشــجو دانشجوی آن علم 

است خوانده نمی شود، بلکه به این دلیل که 
این دانشــجو می خواهد فاضل شود خوانده 
می شود. چه بسا کسی که دانشجوی پزشکی 
است، اصالً نتواند مثالً کتاب الحاوی فی الطب 
زکریا را از رو هم بخواند و بفهمد. اما در فلسفه، 
اصل فلســفه آموزی در دیدن تاریخ آن است. 
در فلســفه ما هنوز بوعلی می خوانیم، هنوز 
محاورات افالطون را به مباحثه می گذاریم و 
هنوز از ظرافت های کار ارسطو واقعاً بهره مند 
می شویم. این یعنی فلسفه یک سنت است. 
گویی پژوهشی برپا شده و موضعی طرح شده 
که همچنان قابل طرح و دیدنی است. در واقع 
ما از پس خواندن فلســفه کالسیک در خود 

پژوهش فلسفه سهیم می شویم.

در دل سنت 
پژوهشی برپاست، 

این پژوهش هر 
چند به طرح 

سؤاالتی می انجامد 
و به دنبال آن 

سؤاالت هم می رود، 
اما اساسش موضعی 

است که دارد

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  سه شنبه ۲۹ بهمن  ۱3۹۸ ۲3 جمادی الثانی ۱۴۴۱ ۱۸ فوریه ۲0۲0   سال سی و سوم   شماره ۹۱۸۸

خبر

آگهی تعیین کارشناس
 )مرحله دوم( شماره )1398/7264( 

/ع
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14
78
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ش�رکت گاز استان خراس�ان رضوی در اجرای ماده 9 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک 
ب�رای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17 ش�ورای انقالب جمهوری 

اسالمی نسبت به تملک اراضی مسیر خط لوله گاز صنایع مشهد 
1- حدفاصل روستای نوده سفلی تا شرکت چشمه نوشان

2. حدفاصل روستای باغ افراگرد و جاده مشهد- کالت تا احد پالستیک توس
 3- جاده دو راهی روستای گندوک و مشهد تا قالیشویی عدالتیان

 4- حدفاصل جاده مشهد و روستای مقصودآباد 
5- حدفاصل جاده سرخس و روستای تنگلشور تا ابتدای مرغداری حقیقی نیک

 6- حدفاصل جاده سرخس- روستای تنگلشور از مرغداری حقیقی نیک تا ا بتدای جاده توسیط
 7- حدفاصل روس�تای تنگلش�ور و تپه س�الم تا ابتدای 

جاده فرعی دامپروری نوروزی
 )مطابق کروکی( اقدام نموده است. 

ل�ذا بدینوس�یله از صاحب�ان حق�وق احتمال�ی اراضی 
موص�وف دعوت می گ�ردد، حداکثر ظ�رف 15 روز از 
تاریخ انتشار این آگهی با اسناد مثبته مالکیت  جهت تعیین 
کارشناس منتخب )وفق ماده 4 الیحه قانونی فوق الذکر( 
به آدرس مش�هد- تقاطع بلوار خیام و ارش�اد- ش�رکت 
گاز اس�تان خراس�ان رضوی- طبقه دوم امور حقوقی-

 اتاق 207 مراجعه نمایند. 
بدیهی است در صورت عدم مراجعه ظرف مهلت مقرر 

اقدام قانونی الزم بعمل خواهد آمد. 
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر درودگران و مبلسازان مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 12587 و شناسه ملی 10380282708    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,05,20 و برابر نامه شماره 49131مورخ 1398,4,24اداره تعاون ،کار و رفاه 
اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -صورتهای مالی سال 95مورد تصویب قرار گرفت . 1-خانم زهرا محمدی بردر با کد ملی 
0939024691 و آقای س��عید مباش��ری با کد ملی 0681981075 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی 96 انتخاب 
گردیدند. آقایان حس��ن نصیری حصاری با کد ملی 0939657872 و محمد محس��نی دارابی با کد ملی 0945739427 و س��ید مسعود رضوانی با 
کد ملی 0941384543 به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان حس��ین قنبرزاده با کد ملی 3440792102 و امید بیگناه راستی با کد ملی 

0080695698 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774042(
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آگهی تغییرات موسسه انجمن سلیاک خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4665 و شناسه ملی 14005060863    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,07,25 و نامه شماره 38,22,33508 مورخ 1398,10,14 استانداری 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل موسسه در واحد ثبتی مشهد به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان 
مش��هد ، بخش مرکزی ، شهر مش��هد، محله عامل ، خیابان تعبدی ]شهید قرنی 1[ ، خیابان شهید هادیزاده ]شهید جاودانی 1[ ، 
پالک 0 ، طبقه همکف- کدپس��تی : 9195754516 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید. - ماده 
2 و 7 و 9 و 19 و 25 و 43 به ش��رح صورتجلس��ه در اساس��نامه اصالح گردیدند. - یک تبصره به ماده 7 و تبصره 5 به ماده 40 

اساسنامه به شرح صورتجلسه الحاق گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774043(
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آگهی تغییرات شرکت کیا کاروان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54458 و شناسه ملی 14004909317    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,15 و برابر نامه شماره4434مورخ97,7,18 انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای 
حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : � خانم زینت صحرابین به شماره ملی 0849512883 به سمت 
رئیس هیئت مدیره 2� خانم معصومه ملکی به شماره ملی 0075793679 به سمت عضو هیئت مدیره 3� خانم مریم صحرابین به 
شماره ملی 0848534344 به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774058(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر درودگران و مبلسازان مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 12587 و شناسه ملی 10380282708    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1396,05,21و برابر نامه ش��ماره 49131مورخ 1398,4,24اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن نصیری حصاری با کد ملی 0939657872به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مسعود رضوانی 
با کد ملی 0941384543 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محس��نی دارابی با کد ملی 0945739427 به س��مت منش��ی هیئت 
مدیره و مدیر عامل انتخاب ش��دندو کلیه ی اوراق واس��ناد واسناد بهادار وتعهدآور شرکت پس از تصویب  هیئت مدیره عالوه برمهر شرکت با 
امضاثابت آقای محمد محس��نی دارابی )مدیرعامل و منش��ی هیئت مدیره( ویکی از دو امضاآقایان حسن نصیری حصاری )رئیس  هیئت مدیره( 
یا سید مسعود رضوانی )نائب رئیس هیئت مدیره ( معتبر می باشد. 4-نامه های عادی با امضا محمد محسنی دارابی )مدیرعامل ومنشی هیئت 

مدیره( ودر صورت لزوم با امضا آقای حسن نصیری حصاری )رئیس  هیئت مدیره( ومهر شرکت معتبر می باشد.. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774069(

9ع
81
47
46



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

روزنامـه صبـح ایـران

 جامعه اسالمی هیچ وقت نباید ناامید باشد  ایکنا: آیت اهلل جوادی آملی در جلسه روز یکشنبه تفسیر قرآن کریم، به تفسیر آیات سوره فجر پرداخت و گفت: خداوند می فرماید کسانی که بیراهه رفتند 
یا راه کسی را بستند، ما هم راهشان را می بندیم؛ بعد می فرماید نگویید این ها گذشته اند؛ آن کسی که در کمین است اآلن هم هست؛ برهان مسئله این است: »ِإنَّ َربََّك لَِبالِْمْرصاِد«. مبادا کسی بگوید قصه نوح و 
عاد و ثمود گذشت. آن کسی که پهلوی را از سر کار برداشت، اآلن هم کار دست اوست. او اآلن هم می تواند با استکبار و صهیونیست همان کاری را بکند که با پهلوی کرد؛ جامعه اسالمی هیچ وقت نباید ناامید باشد.

خانه و خانواده، محل عبادت، ریاضت و تربیت است
رسا: حجت االسالم مســعود عالی در 
جلسه درس اخالق جامعه الزهرا با بیان 
اینکه یکی از پیوندهای بســیار مهم و 
مقدس در جامعه، پیوند خانواده است 
که اگر از بین برود، سربازی برای دین 
خــدا و ولّی خدا تربیت نخواهد شــد، 
تصریح کرد: امروز یکــی از مهم ترین 

جاهایی که مورد هدف شــیطان است، خانواده هاست؛ امروز دشمن در مرز با ما 
نمی جنگد، بلکه وارد خانه های ما شده و کاری کرده که پدر و مادر رقیب تربیتی 
داشــته باشــند. امروز موبایل و کامپیوتر و فضای مجازی، فرزندان ما را تربیت 
می کند و به تدریج اخالق جدید، تربیت جدید، ارزش های جدید و دین جدید به 

جامعه القا می شود، بدون اینکه افراد و والدین متوجه شوند.
وی افزود: در ارتباط با خانواده، ســه کلیدواژه در فرهنگ دینی ما وجود دارد و 
اگر کسی این سه کلمه را باور کند، نوع نگاه و رفتارش در خانه تغییر می کند؛ از 
جمله »خانه و خانواده محل عبادت است«، »خانه و خانواده محل ریاضت است« 
و »خانه و خانواده محل تربیت است«؛ سه کلمه »عبادت«، »ریاضت« و »تربیت« 
و ارتباط این سه واژه با خانواده در فرهنگ دینی ما هست و جامعه مؤمن ما باید 

به این سه واژه توجه ویژه داشته باشند.
استاد اخالق حوزه علمیه با اشــاره به جمله »خانه محل عبادت است«، گفت: 
انبوهی از روایات داریم که با کارهای بسیار ساده در خانه می توان ثواب هایی جمع 
کرد که در هیچ یک از عبادتگاه ها نمی توان آن ثواب ها را بدســت آورد؛ از جمله 
پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند: »اگر زن و شوهر با هم در خانه بنشینند و با 
هم سخن بگویند، از اعتکاف در مسجد النبی بهتر است«. همچنین آن حضرت 
فرمودند: »اگرمردی یک ســاعت در خدمت خانواده باشد، از عبادت هزار سال 

بیشتر است«.
وی تأکید کرد: اهل بیت )ع( و اولیای خدا تا آخر تاریخ را دیده بودند و می دانستند 
که خانواده در آخرالزمان مورد هجوم شــیطان قــرار می گیرد، به همین خاطر 
احادیثــی را با ثواب های فراوان ذکر کردند تا خانواده حفظ شــود و پیوندهای 
خانوادگی دچار سستی نشود. با توجه به این روایات انبوه می توان گفت که خانه، 

معبد و محلی مقدس است و زن محور خانه و خانواده است.

 درخانه ای که بزرگ تر ها احترام یکدیگر را حفظ کنند
فرزندان هم احترام هر دو را حفظ می کنند

حجت االسالم عالی با اشاره به سیره حضرت زهرا )س( در زندگی، گفت: یکی از 
نقش هــای حضرت زهرا )س( این بود که محور تربیت و محور این معبد بودند، 
چنانچه امام علی )ع( می فرمودند: »و لقد کنت أنظر إلیها فتنکشف عني الهموم 
واألحــزان؛ و من هرگاه به فاطمه )س( نگاه می کردم، غــم و اندوه از من زدوده 
می شــد.« وی یادآور شد: برخی تصور می کنند که حضرت فاطمه )س( همواره 
ناراحت و بیمار بودند، حال آنکه ایشان چند روز آخر عمر در بستر افتاده بودند و 
پس از رحلت پیامبر گرامی اســالم )ص( گریه می کردند، اما پیش از آن بانشاط  
 ترین فرد در خانه بودند.استاد حوزه و دانشگاه به شوخی های حضرت زهرا )س( 
با امام علی )ع( اشاره کرد و افزود: حضرت زهرا )س( گاهی غذای خود را به باغ 
امام علی )ع( می بردند و در کنار همسرشان غذا می خوردند. وی همچنین بیان 
داشت: حضرت زهرا )س( و امام علی )ع( با نهایت احترام یکدیگر را صدا می زدند؛ 
درخانه ای که بزرگ تر ها احترام یکدیگر را حفظ کنند، فرزندان هم احترام هر دو 
را حفظ می کنند؛ حضرت زهرا )س( به فرزندان خود شخصیت می دادند و با کنیه 
صدا می زدند که نشــانه احترام در عرب است.حجت االسالم عالی افزود: پیامبر 
گرامی اســالم )ص( از امام علی )ع( پرســیدند که پس از ازدواج، زهرا را چگونه 
یافتی؟ امام علی )ع( در پاسخ فرمودند: »نعم العون علی طاعه اهلل«؛ بهترین کمک 
است بر اطاعت از خدا؛ یعنی به واسطه ازدواج، در بهشتی کردن یکدیگر کمک 
هم باشید. وی در پایان بار دیگر با تأکید بر اینکه خانه محل عبادت است و محور 
این معبد، زن است، عنوان کرد: خانه محل ریاضت است و کسانی که می خواهند 
به مقاماتی برسند، بهترین جا خانه است؛ همچنین خانه محل تربیت است و پیش 

از اینکه محل تربیت فرزند باشد، محل تربیت بزرگ تر هاست.

 معارف / مریم احمدی شــیروان  تنور 
رقابت هــای انتخاباتــی که داغ می شــود، 
عده ای خواســته یــا ناخواســته فضایی را 
رقم می زنند تا به هر قیمتی شــده، نتیجه 
مطلوبشان حاصل شــود؛ از تهمت و دروغ 
تا تخریب و قانون شــکنی و آن چیزی که 
در این میان قربانی می شــود، اخالق رقابت 
و تقوای سیاســی است. در آستانه انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی و 
در کوران تبلیغات نامزدها، با حجت االسالم 
دکتر محمدرضا جباران، عضو هیئت علمی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی به 

گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

 اخالق انتخاباتی از جنس اخالق 
کاربردی و حرفه ای است

حجت االسالم جباران در ابتدا با بیان اینکه 
رعایــت اخالق در انتخابات از آشــکارترین 
جلوه های سیاســت اخالقی و بــه تبع آن 
زمینه عملی شــدن بســیاری از ارزش ها و 
فضایــل اخالق اجتماعی اســت، می گوید: 
اخالق انتخابات از جنس سخاوت، شجاعت، 
بخل، کینه و صفاتی از این دست و به طور 
کلی از مقوله اخالق نفسانی نیست. اخالق 
انتخابات شامل رفتارهاست؛ رفتارهایی که 
انتظار می رود گروه  یا گروه هایی از انسان ها 
که در این انتخابات دخیل هســتند، به آن 

پایبند باشند.
او اضافه می کند: اخالق رفتاری مد نظر در 
انتخابات از نوع توصیه، تذکر، پند و اندرز نیز 
نیست؛ اخالق وقتی رفتاری شد، مربوط به 
جامعه شده و در رفتارهای ارتباطی انسان ها 
تحقق پیدا می کند؛ به طور نمونه وقتی در 
جامعه دو نفر با هم بحث می کنند و به زور 
آن ها را وادار به آشــتی می کنیم با این کار 
مسئله و مشکل موجود حل نمی شود. اخالق 
انتخابــات از این قبیل رفتارها نیســت. به 
عبارت دیگر، در فضایی مانند مجلس شورای 
اسالمی که حضور در آن با منافع اقتصادی، 
سیاســی و... گره خورده اســت، نصیحت و 

توصیه کاربردی ندارد.

این استاد حوزه و دانشــگاه ادامه می دهد: 
اخالق انتخاباتی از جنس اخالق کاربردی و 
اخالق حرفه ای است و حوزه سیاست هم از 
آن حوزه هایی است که طرح مباحث اخالقی 
در آن ضروری است؛ ضمن اینکه اخالق اگر 
کاربردی شد، ربطی هم با قانون پیدا می کند.

 کنشگران اخالق انتخابات 
بسیار وسیع هستند

عضو هیئت علمی گروه اخالق پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی در توضیح کنشگر 
انتخابات عنوان می کند: با شــنیدن اخالق 
انتخابات تعدادی داوطلــب و نامزد حضور 
در مجلس به ذهنمان آمده و از آن ها انتظار 
داریم اخالق را رعایــت کنند، ولی در واقع 
صرفاً اینچنین نیســت و کنشگران اخالق 
انتخابات بســیار وسیع هســتند. احزاب و 
ستادهای انتخاباتی، نخبگان و شخصیت های 
تأثیرگذار، انتخاب کنندگان، مجریان، ناظران، 
هیئت های اجرایی، هیئت های نظارت، دولت، 
شورای نگهبان، مطبوعات و رسانه ها همه در 
انتخابات سهمی دارند، پس کنشگر اخالق 

انتخابات هم هستند.
دکتر جباران تأکید می کند: اخالق انتخابات 
به شدت مرتبط با قانون است؛ به طور نمونه 
در اخالق پزشــکی که یکی از شــاخه های 
اخــالق کاربــردی اســت، برای پزشــک 
اخالقیات تعریف شــده و در تمام دنیا برای 

این اخالقیات قوانیــن محکمی نیز وجود 
دارد؛ قوانینــی که خود نیز منشــأ اخالقی 
دارد؛ زیرا برآمده از حقوق واقعی هستند. با 
توجه به اینکه در نظام مردم ساالر اسالمی 
قانون فصل الخطاب است، پس برپایه اخالق 
انتخاباتی تمام نامزدها و طرفدارانشان باید 
عمل به قانون را به عنوان جلوه ای از فرهنگ 
اجتماعی به نمایش گذاشته و به هر چیزی 
که در مقام اجرا و نظــارت در قانون وجود 
دارد، عمــل کنند. در صورت رعایت اخالق 
انتخاباتــی می توانیــم امیدوار به داشــتن 
انتخاباتی در تراز جامعه اسالمی با مشارکت 
حداکثری، پرشور، اخالق مدار، سالم و همراه 

با بصیرت باشیم.
او تأکید می کند: مهم ترین شــرط اخالقی 
بودن، شفافیت اســت. یک نماینده باید با 
خود و مردم شفاف و صادق باشد و اهداف و 
توانایی های خود را به آن ها بگوید. او باید این 
حدیث پیامبر)ص( را همیشه به یاد داشته 
باشــد که فرمودند: هر که خود را پیشوای 
مسلمانان قرار دهد، در صورتی که می داند 
در میان آنان کســی برتر از او وجود دارد، به 
خدا و رسول خدا و به مسلمانان خیانت کرده 
اســت. نامزدهای نمایندگی مجلس شورای 
اسالمی باید بدانند در تمام جوانب مسئولیت 
دارند و اگر تحت وظایف آن ها ضرری به فرد 
یا جامعه وارد شــود، ضمانت و مســئولیت 

شرعی شامل حال آن ها می شود.

 عمل به اخالق اسالمی
انتخاباتی پرشور را رقم خواهد زد

حجت االســالم جباران خاطرنشان می کند: 
اگــر به صورت شــفاف مرام نامــه، اهداف و 
توانمندی هــای نامزدها عنوان شــود، مردم 
می دانند با چه افرادی روبه رو هســتند و در 
آن صورت با چشــمانی باز از میان آن ها افراد 
اصلح را انتخاب می کنند. متأسفانه در شرایط 
امروز توانایی بسیاری از نمایندگان بازگو نشده 

و شفاف نیســت و سبب شده 
مانند کالفی ســردرگم  مردم 
شــوند.او توصیه می کند: برای 
دین یا دنیــای دیگران از دین 
خود هزینه نکنیــم. فردی که 
مشتاق ورود به مجلس شورای 
اســالمی است یا برای دنیا و یا 

برای دین خود کار می کند، 
پــس در این راه یا به وظیفه 
شرعی خود عمل کرده یا به 
دنیایی کــه برای خود تصور 
می کند، رســیده اســت که 
اگر  است.  بزرگی  خســارت 
نامــزدی می خواهد مردم را 
نسبت به مطالبات و حقوق 
خــود آگاه کند، باید همواره 
تقوا را در نظر داشته باشد و 
کاری نکند که سبب بدگمانی 
و بی اعتمــادی عمومــی یا 
تهمــت و افترا بــه دیگران 
باشــد.این پژوهشگر تصریح 
می کنــد: مــردم در جریان 

انتخابــات از ایجاد تشــنج، بد 
اخالقی، درگیری، اهانت و... پرهیز کنند. اگر 
اهل تبلیغ برای نامزد مورد تأیید و معتمدی 
هستیم، اهداف او را منتشر و توضیح دهیم و از 
تنش هایی که فضای جامعه را متشنج می کند، 
خودداری کنیم. بایــد بدانیم عمل به اخالق 
اسالمی در فرایند انتخابات و پذیرش نتیجه آن 
انتخاباتی پرشور و حماسی را رقم خواهد زد و 
بداخالقی های انتخاباتی حتی اندک و محدود، 
با مقاصد عالی حکومت اسالمی سازگار نیست.

بررسی اخالق انتخاباتی در حکومت اسالمی در گفت و گوی قدس با حجت االسالم دکتر جباران

مهم ترین شرط اخالقی بودن انتخابات »شفافیت« است

احزاب و ستادهای 
انتخاباتی، نخبگان 

و شخصیت های 
تأثیرگذار، 

انتخاب کنندگان، 
مجریان، ناظران، 

مطبوعات و 
رسانه ها همه در 
انتخابات سهمی 

دارند، پس کنشگر 
اخالق انتخابات هم 

هستند

بــــــرش

موسوعه »فقه نهج البالغه 
علی المذاهب السبعه« 

منتشر شد
اجتهاد: مؤسســه علوم نهج البالغه وابسته 
به عتبه مقدسه حسینی، از موسوعه »فقه 
نهج البالغه علی المذاهب السبعه« )امامیه، 
زیدیه، حنفی، مالکی، شــافعی، حنبلی و 
اباضیه( با تألیف ســید نبیل الحســنی در 
۱۲ مجلــد رونمایی کرد. موســوعه »فقه 
نهج البالغه علی المذاهب الســبعه« شامل 
ابواب العبادات، الطهــارات، الصاله، الزکاه، 
الصدقــات المندوبه، الصیــام، الحج، االمر 
بالمعروف، النهی عن المنکر، الجهاد، التجاره، 
الشرکه، الوقف، القصاص، القضاء و الشهادات 
است. نویسنده در این موسوعه، با وجود متن 
شریف نهج البالغه و احکام شرعی نمایان و 
پنهانش، در چارچوب جدیدترین روش ها و 
پژوهش های علمی آکادمیک، تالش داشته 
پژوهشــی فاخر و بینابینی را انجام دهد و 
آنچه  را که فقهای مذاهب اســالمی از قرن 
چهارم هجــری تا امروز در مشــهورترین 
موسوعات فقهی استدالل کرده و آورده اند 

جمع آوری و احصا نماید.

انتشار نود و سومین شماره 
فصلنامه پژوهش های قرآنی

معارف: نود و ســومین شــماره فصلنامه 
علمی ـ پژوهشــی »پژوهش های قرآنی« 
مربــوط بــه زمســتان ۱۳۹۸، به همت 
پژوهشکده اســالم تمدنی چاپ و منتشر 
شــد. مقاالت ایــن شــماره از فصلنامه 
عبارتند از: »اصــول و روش های تربیتی 
کمال جویانه در قرآن با تأکید بر ســوره  
لقمان«، »نقد عملکــرد مترجمان قرآن 
کریم در ترجمه تناوب و تضمین نحوی«، 
»مقایسه دیدگاه شهید مطهری و عالمه 
طباطبایی در مورد فلسفه و شرایط تعدد 
زوجات«، »پژوهش تطبیقی عصری بودن 
فهم قرآن از دیدگاه مغنیه و شــلتوت«، 
و  قــرآن  نام شــناختی  »پژوهش هــای 
آســیب های آن«، »تاریخ گذاری ســوره 
قدر«، »جســتاری در آرا و اندیشــه های 
صبحی منصور با تأکید بر نماز در قرآن«.

معارف
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      صفحه 5

برگ صورت جلسه و تعرفه واگذاری زمین  
اراض��ی امامی��ه و الهی��ه م��ورخ متعلق به 
آقای حس��ین صباغ فرزند غالمرضا مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 

/ع
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ی 
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برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
س��اینا م��دل 1398 رنگ س��فید به ش��ماره انتظامی 
 M15/8710298 758ی55 ایران 12 ش��ماره موت��ور
و شماره شاسی NAS831100K5808411 به مالکیت 
محم��ود هنرج��و مفقود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
98
14
79
8
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برگ س��بز خودرو کامیون کمپرسی مدل 2005 رنگ 
زرد ش��ماره موت��ور 60284223 و ش��ماره شاس��ی 
55160550004706 ب��ه ش��ماره انتظامی 395 ع 
42 ای��ران 42 به مالکیت محمد رضا صداقت مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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اینجان��ب حس��ین بادپ��ا مالک خ��ودروی س��مند به 
ش��ماره ش��هربانی 743 ل 93 ای��ران 12 و ش��ماره 
NAAC91CE3FF051037 و ش��ماره موت��ور  بدن��ه 
124K0783214 ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
س��ازمان ف��روش ش��رکت ای��ران خ��ودرو واقع در 
پیکان شهر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

 ش��هرداری پیشوا با اس��تناد مجوز شماره 
98/381 – 98/7/9 شورای اسالمی شهردر 
نظر دارد نس��بت به تهی��ه واجرای کفپوش 
)پی��اده روس��ازی( پی��اده روه��ای س��طح 
شهرازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا 

از متقاضیان واشخاص حقوقی
)شرکت های واجدالشرایط( دعوت به عمل 
می آید به مدت ده روزپس ازانتشار آگهی 
نوبت دوم جهت کسب اطالع بیشترودریافت 
فرم شرایط شرکت درمناقصه وارائه قیمت 
به مع��اون اداری ومال��ی وامورقراردادها ی 

شهرداری مراجعه نمایند 
تلفن تماس :  36721802 - 021 

 غالمرضا حبیبی - شهردارپیشوا  

 آگهی تجدید مناقصه 
عمومی نوبت اول

/ع
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فراخوان مناقصه ) نوبت اول (
 دانشکده علوم پزشکی تربت جام  در نظر دارد 
واگذاری  خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز و 
پایگاههای  سالمت تحت پوشش خود را از طریق 
انج��ام مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار 
نماید. اش��خاص حقوقی واجد شرایط می توانند 
ظرف مدت 12 روز از تاریخ درج آگهی با مراجعه 
به  س��ایت www.setadiran.ir اس��ناد و شرایط 
مناقص��ه ش��ماره 2098091219000011  را دریافت 
و حداکث��ر 11 روز پ��س از پایان مهل��ت دریافت 
اس��ناد مناقص��ه نس��بت ب��ه بارگ��زاری اس��ناد 

مناقصه اقدام نمایند . قابل ذکر است :  
مبل��غ   ف��وق  مناقص��ه  تضمی��ن  ش��رکت  در   *
بانک��ی ضمانتنام��ه  ری��ال    1/480/000/000

 می باشد.
* کلیه پیشنهادات رسیده حداکثر 3 روز پس از 
پایان مهلت ارسال مدارك در محل  دفتر ریاست 

دانشکده بازگشایی و قرائت خواهد گردید.
* هزین��ه درج آگه��ی ب��ه عه��ده برن��ده مناقصه 

می باشد%ب
 تلفن پاسخگویی به سواالت :     

05152529412

ع 9
81
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آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فدک 
زرین پارس شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 4638 و شناسه ملی 10380635760

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,08,11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - 
محل شرکت به آدرس استان خراسان شمالی- 
ش��هر بجن��ورد – می��دان م��ادر، کوچ��ه ش��هید 
احمدی )امام خمینی 34(، کوچه ش��هید بیدگی 
)فردوسی 34( ،پالک67، طبقه اول، واحد 2 کد 
پستی 9413965116 تغییر یافت و ماده مربوطه 

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

شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بجنورد )770736(

,ع
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آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین افزار 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

3863 و شناسه ملی 10380197597
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه مورخ 1398,08,29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 -صورت های مالی س��ال 97 
به تصویب رس��ید. 2-آقای امیر مس��عود 
عل��وی قائن��ی با ش��ماره مل��ی 0931461111 
به س��مت ب��ازرس اصلی و آقای عباس��علی 
تربت��ی با ش��ماره مل��ی 0702457345 به 
س��مت بازرس عل��ی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )774017(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی متخصصان 
دامپروری اندیشه رویش شرکت تعاونی 

به شماره ثبت 696 و شناسه ملی 
10380378929

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1397,06,21 و نامه شماره 205,10,9,342,949مورخ 
97,7,18 اداره تعاون روس��تائی چناران تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1- روزنامه ق��دس جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید . 2- آقای خسرو 
اس��فهبدی باکدملی 0932031374و آقای مجید 
برادران رحیمی با کدملی 0943158321 به عنوان 
بازرس��ان اصلی برای مدت یکس��ال مالی انتخاب 

گردیدند
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران 

)774040(
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تاسیس شرکت سهامی خاص الماس کاوان جاذبه دانش درتاریخ 1398,11,08 به شماره ثبت 71171 به شناسه ملی 14008954511    
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1- فناوری اطالعات 
و ارتباطات ، داده کاوی، علوم ش��ناختی، هوش مصنوعی ، متن کاوی ، کالن داده و مه داده، تولید نرم افزار های س��فارش مش��تری ، 
هستان شناسی و انتولوژی ، رایانش ابری ، سرور ها سخت افزاری ، سرور های مجازی ، هاست و دامین شبکه و امنیت شبکه توسعه 
نوآوری و فناوری و تولید علم ، دیجیتال مارکتینگ ، تجارت الکترونیک ، پایگاه داده ها ، واقعیت افزوده ، پردازش تصویر ، مدیریت 
دانش ، مهندس��ی لرزش و افکار س��نجی و نظر سنجی و بهینه سازی و ارزش افرینی از تمامی علوم مرتبط با فناوری اطالعات - خرید و 
فروش و تحلیل و تولید و طراحی و پیاده س��ازی و برنامه نویس��ی و کاوش و رصد انواع تکنولوژی و فناوری و نرم افزار های س��فارش 
مشتری و تجارت الکترونیک و انواع صفحات و خدمات اینترنتی اعم از وب سایت و پورتال، استخراج دانش ، مطالعه و تحلیل راهبردی 
و عملیاتی و استراتژیک و تاکتیکی و اجرا و نظارت و اطالع رسانی و مشاوره و کنترل پروژه و ارزیابی ، راه اندازی و نصب و پشتیبانی 
و مدیری��ت و برنامه ریزی و مطالعات امکان س��نجی و توجیه پذیری فن��ی و اقتصادی طرح ها انفورماتیکی در انواع پروژه های فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات - تامی��ن و بکارگیری و تامین نیروی متخص��ص و کارافرینی - مطالعه و طراحی ، مش��اوره و بازاریابی و فروش و 
انتق��ال تکنول��وژی و دان��ش و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و س��اخت و پش��تیبانی در زمینه تجهی��زات رایانه ای و 
سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون و تجهیزات مهندسی رایانه ای و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای و ارائه خدمات فنی 
و مهندس��ی و مدیریتی و انعقاد قراردادهای همکاری و مش��ارکت با اش��خاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات - 
خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی- انجام فعالیت در زمینه 
تج��ارت الکترونی��ک خرید و فروش اینترنتی - نصب و راه اندازی و تعمی��ر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و 
ارتباطی و سیس��تم های نظارتی و دوربین های مدار بس��ته و سیستم های رایانه ای - شرکت در نمایشگاه های مرتبط داخلی و خارجی 
- ش��رکت درمناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دریافت وام و تس��هیالت و اخذ اعتبارات مورد نیاز از بانکهای دولتی و خصوصی و 
موسس��ات مالی و اعتباری جهت ش��رکت - تهیه و تامین تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت 
- ایج��اد و اخ��ذ و اعطای نمایندگی و ایجاد ش��عب و دفاتر نمایندگی به و از ش��رکتهای رایانه ای داخلی وخارجی - ایجاد ش��عب و دفاتر 
نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت در داخل و خارج از کش��ور - انعقاد قرار دادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و 
خارجی در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت - عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت - ارائه خدمات 
اینترنتی و اینترانت - اس��تراتژی و معماری س��ازمانی و متدلوژی و اجرا و نظارت بر پروژه های فناوری اطالعات و مهندس��ی مجدد و 
بهبود فرایند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظام های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل و افزایش 
کارایی سازمان ها - طراحی و تولید و اجرای سیستم های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر داده 
و راه حل های ارتباط با اینترنت و اینترانت جهت سازمان ها و کارفرمایان - مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی تولید کننده نرم 
افزار و سخت افزار - خرید و فروش سهام - مطالعات و برنامه ریزی راهبردی وبرنامه ریزی کسب و کار سازمانی و طراحی و بازنگری 
س��اختار س��ازمانی و مهندس��ی مجدد فرایند ها و رصد فناوری - عملیات فنی و تولید و تاسیس و نگهداری وبهره برداری و پشتیبانی 
از مراکز انتقال داده و دیتا س��نتر و ش��بکه ه��ای مجازی و اینترنتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزه��ای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، 
روستا شهرک صنعتی طوس، محله شهرک صنعتی ، خیابان آلومینیوم طوس ، بزرگراه آسیایی ، پالک 0 ، ساختمان پارک علم وفن آوری 
خراسان ، طبقه همکف کدپستی 9185173911 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 
10000 ریالی تعداد 450 س��هم آن با نام عادی تعداد 550 س��هم آن ممتاز حق رای اضافی با احتس��اب هرس��هم ممتاز دوبرابر رای در 
مجامع مبلغ 10000000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 49049,256 مورخ 1398,09,24 نزد بانک بانک ملت شعبه ممتاز 
مرکزی مش��هد با کد 49049 پرداخت گردیده اس��ت اعضا هیئت مدیره آقای سید مهدی حسینی سمنانی به شماره ملی 0941400451و 
به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای محمد هادی ناصری به ش��ماره ملی 0945533764و به س��مت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 س��ال و به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال آقای محمد مهدی حیدری به شماره ملی 3934560016و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 س��ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور ش��رکت با امضاء ثابت مدیرعامل بهمراه مهر ش��رکت 
معتبرخواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس��نامه بازرسان آقای جواد حافظ طباخ به شماره ملی 0920275826 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک س��ال مالی آقای بهروز بیک خراس��انی نیا به ش��ماره ملی 0944834531 به س��مت بازرس علی البدل به مدت یک 
س��ال مالی روزنامه کثیر االنتش��ار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774046(
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رکن آذین 
خاور میانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

43174 و شناسه ملی 10380590028
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,10,11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - آقای حسین مصلی پور زرندی به 
شماره ملی0934277516 و آقای حسین صابری 
نژاد به شماره ملی 0889340171 و آقای مصطفی 
فرخی استاد به شماره ملی0943126029بعنوان 
اعض��ای اصل��ی هیئت مدی��ره برای م��دت باقی 

مانده تا تاریخ 1399,06,17 انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )774056(
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آگهی تغییرات شرکت چتر حقوق صلح گستران 
صالح موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4197 

و شناسه ملی 14004076416
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1398,10,12 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - محل 
شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس خراسان 
رضوی ، شهرس��تان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر 
مش��هد، محله جن��ت ، خیاب��ان رازی غربی ]امام 
خمین��ی 31[ ، میدان ده دی ، پ��الک 519 ، طبقه 
همک��ف کدپس��تی 9137993596 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )774122(
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد انجام امور خدمات عمومی شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کاش��مر را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000289، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد  مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
- تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 590/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری شبکه مذکور به نشانی: شهرستان کاشمر- 

خیابان امام خمینی)ره( تحویل گردد.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/28

- مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از سامانه: پایان روز: 
98/12/3

- مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/13
- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/14

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

02188969737 و 02185193768 می باشد. 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد



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

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
بازگشت 22 میلیارد دالر ارز  حاصل از صادرات

فارس: عبدالناصر همتــی، رئیس کل 
بانک مرکزی در پیامــی ویدئویی گفت: 
خوشــحالم خدمت مردم عرض کنم با 
وجود فشــار حداکثری دولت آمریکا و 
اقداماتی که بــرای ایجاد محدودیت در 
نقل و انتقاالت پولی و تجاری کشور انجام 
شده، ما در ۱۱ ماه امسال  موفق شدیم 
35/5میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات کاالهای اساســی و ضروری و مواد اولیه 
انجام دهیم.همتی افزود: از این 35/5میلیارد دالر، ۱۴میلیارد دالر تأمین ارز برای 
واردات کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی بوده و از این نظر 
فراوانی خوبی در کشور وجود دارد.وی گفت: خوشحالم عرض کنم در ۱۱ ماه امسال 
حدود ۲۲میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و حدود 
3۰درصد آن به صورت واردات در برابر صادرات بوده که با راهبری بانک مرکزی و 
توسط فعاالن اقتصادی محقق شده است.همتی ادامه داد: بنابراین می توانم عرض 
کنم با کمک فعاالن اقتصادی و همکارانم در بانک مرکزی و همچنین تالش هایی 
که در وزارت نفت انجام می شود، ما امسال با قدرت توانستیم منابع مورد نیاز کشور 

را تأمین کنیم و ان شاءاهلل این روند را در آینده هم ادامه خواهیم داد.

دولت ۳2 درصد بدهکارتر از سال گذشته
اقتصاد: براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، میزان 
بدهی دولت به بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری به 35۸هزار میلیارد تومان رسیده 
که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 3۲/7 درصدی را نشان می دهد. میزان 
بدهی دولت به نظام بانکی کشور در آذرماه سال گذشته حدود ۲7۰هزار میلیارد 
تومان بوده که این آمار حاکی از رشــد حدود ۸۸هزار میلیارد تومانی بدهی دولت 
به نظام بانکی اســت. آمار بانک مرکزی از آذر ماه ســال جاری حاکی از آن است 
که بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی کشور نیز نسبت به آذرماه سال گذشته 

افزایش یافته است.

 کاهش نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای
 به کمترین میزان در سه سال اخیر رسید

فارس: آمارهای جدید بانک مرکزی نشان 
می دهد نسبت تعداد چک های برگشتی 
به مبادله ای در دی ماه امســال به ۸/۲ 
درصد رســیده که کمتریــن مقدار این 
شاخص در سه سال اخیر است. براساس 
گزارش بانک مرکزی در دی ماه ۱3٩۸ در 
کل کشور حدود ٦٩۴ هزار فقره چک به 
ارزشی حدود ۱۱۲هـزار میلیـارد ریال برگشت داده شده است.  همچنین از کل 
تعـداد و مبلـغ چـک هـای مبادلـه شـده در دی مـاه ۱3٩۸ به ترتیب ۸/۲درصد 
و ۱۰/۱درصد برگشت داده شده است. این در حالی است که نسبت تعداد و مبلغ 
چـک هـای برگشـتی به چک های مبادله شده در آذر ماه ۱3٩۸ به ترتیب معادل 
۸/3درصد و ۱۰/5درصـــد و همین نسبت در دی مـاه ۱3٩7 بـه ترتیـب برابـر 
۱۰/٦درصد و ۱۱/٩درصد بوده است. به عبارت دیگر، نسبت تعداد چک های برگشتی 
هم نسبت به آذرماه و هم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در واقع 
نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده به پایین ترین حد خود در سه سال 
گذشته رسیده و این در حالی است که تعداد چک های مبادله شده در دی ماه امسال 
افزایش یافته و از رکورد قبلی خود در ماه گذشته نیز فراتر رفته است. کارشناسان 
معتقدند کاهش چشــمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به چک های 
مبادله شده در یک سال اخیر به دلیل اجرای قانون جدید چک بوده و اگر این قانون 
به صورت کامل اجرایی شود، شاهد کاهش مضاعف چک های برگشتی خواهیم بود.

دارندگان گوشی های سامسونگ و ال جی نگران نباشند
ایسنا: در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوی شرکت های سامسونگ و ال جی 
در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: این مسئله 
مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی های موبایل تغییری 
ایجاد نخواهد شد.اسحاقی با بیان اینکه همه فرایندهای مربوط به خدمات پس از 
فروش گوشــی های همراه  در سامانه جامع گارانتی اتفاق می افتد که تحت نظر 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قرار دارد،  گفت: مشکلی در زمینه خدمات پس از فروش گوشی های سامسونگ و 

ال جی نیست و تغییری در این زمینه رخ نمی دهد.

عقب نشینی قیمت پراید در بازار
خبر آنالین: قیمت انــواع خودروها به 
سمت کاهشی شــدن مایل شد. هر چند 
قیمت پراید در ماه های اخیر افزایشــی 
قابل توجــه را تجربه کــرده ، اما ریزش 
قیمت هــا به کنــدی اتفــاق می افتد و 
بررســی ها نشــان می دهد چسبندگی 
قیمت ها در بازار هنوز باالســت.  در این 
میان پراید در ادامه روند کاهش قیمت هفته گذشته، دیروز در حد ۲۰۰هزار تومان 
ارزان شــده و در بازار با نرخ 5٩ میلیون و 3۰۰ هزار تومان قیمت گذاری می شــود. 
پرایدوانت هم شرایط مشابهی را پشت سر گذاشته و پس از کاهش قیمت ۲۰۰هزار 
تومانی، امروز به ٦۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.پراید هاچ بک یا همان 
سایپا ۱۱۱ در بازار امروز تغییری نسبت به هفته پیش پیدا نکرده و همچنان روی 
نرخ ٦3 میلیون و ٩۰۰ هزار تومان ایستاده است.باید توجه داشته باشید نرخ مصوب 
کارخانه برای این خودرو ســایپا حدود ۴۰ میلیون تومان است و ۱۴میلیون تومان 

کمتر از قیمت روز بازار اعالم می شود. 

مهندسی معکوس کاالهای سرمایه ای قاچاق
اقتصاد: معاون ســازمان اموال تملیکی با اشاره به امحای ۴۰۰ تن کاالی قاچاق 
و مصرف گذشته گفت: بخشــی از کاالهای سرمایه ای قاچاق مهندسی معکوس 
می شود و منهدم نخواهد شد.حسین میرمعینی، معاون سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی با بیان اینکه با توجه به تعرفه های واردات کاال بسیاری از سودجویان 
نسبت به واردات کاالی قاچاق اقدام می کنند، تصریح کرد: بحث انهدام کاالی قاچاق 
در تمام کشورها به اجرا می رسد، اما در ایران این اقدام با وسعت بیشتری اجرایی 
می شود. تمام کاالهای وارداتی که به تولید داخل ضربه می زنند به شرط صادرات به 
فروش می رسند و بخش دیگری از این کاالها که امکان استفاده از آن در مهندسی 

معکوس وجود دارد، مورد استفاده داخل قرار می گیرد.

 جزئیات عیدی کارگرانی
 که کمتر از یک سال کار کرده اند

اقتصاد: حداقل عیدی کارگران مطابق قانون کار برای یک سال کار حداقل معادل 
٦۰ روز و حداکثر ٩۰روز اســت. بر این اســاس امسال حداقل عیدی پرداختی به 
کارگران بین 3میلیون و 33هزار تومان و ۴میلیون و 55۰ هزارتومان اســت.طبق 
قانون کار تمام کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به 
نسبت یک سال کار معادل ٦۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. 
برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب امسال را در٦۰ روز ضرب 
کنیم. با توجه به اینکه دستمزد روزانه 5۰هزار و 5٦۲ تومان است، حداقل عیدی 

که باید پرداخت شود 3میلیون و 33 هزار و 7٦۲ تومان است.
در ماده واحده قانون کار آمده است  مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ٩۰ روز 
حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اســاس حداکثر عیدی که کارگران دریافت 
می کنند، ۴میلیون و 55۰هزار و ۴٦3 تومان اســت.برخی از کارگران هستند که 
عیدی کامل دریافت نمی کنند و این دســته از کارگران متناسب با میزان کارکرد 
خود عیدی دریافت می کنند.برای نمونه چنانچه فرد یک ماه کار کرده باشد ۲5۲ 
هزار و ٦٦۰تومان و با دو ماه کار 5۰5هزار و 33۰ تومان دریافت می کند. چنانچه 
فردی نیمی از ســال را در کارگاهی مشغول به کار باشد یک میلیون و 5۱5هزار و 

٩٦۰ تومان عیدی می گیرد.
در قانون زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده و براساس عرف 
کارگاه ها، کارفرمایان در دو ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می کنند 

و معموالً سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفند ماه است.

اقتصاددان ها درباره اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم چه می گویند؟

از فسادستیزی تا رهایی ازنفت

رهایی از نفت در بودجه ساالنه
علی اکبر نیکواقبال، اقتصاددان

بــا آمــدن مجلس جدیــد، دولت 
و بانک مرکــزی هم بــرای تنظیم 
برنامه هــا و سیاســت های جدید 
اقتصاد به تکاپــو می افتند. بودجه 
ساالنه مهم ترین برنامه مالی کشور 
است که دولت برای تدوین کم نقص 
آن و رها شــدن این برنامه از قید و 
بند نفت، تالش بیشــتری به خرج 
دهد و مجلس هم نباید از تصویب 

این قوانین جلوگیری کند.
طبعاً اصالحات و تحرکات اقتصادی 
باید از دولت شــروع شود و توسط 
مجلــس ادامه پیدا کند. ســه قوه 
مجریــه، مقننه و قضائیــه به هم 
مرتبط هســتند و اگر در گذشــته 
برخی نمایندگان مجلس با استفاده 
از هرج ومرج هــای اقتصادی، منافع 
مردم را به تاراج برده  و ســودجویی 
و رانت خــواری کرده  اند، در مجلس 
آینــده نباید این قبیــل رفتارهای 
مخرب ادامه یابــد و در این مواقع 
حضــور قاطع قــوه قضائیــه باید 
احساس شــود و نمایندگان منافع 
فردی و جناحی را بر معیشت مردم 

و منافع ملی ارجح ندانند.
اقتصاد ما امروز دچار گرفتاری های 
زیادی از قبیل بروکراســی اداری، 
ناکارآمــدی فضای کســب وکار و 
رانت خواری خواص اســت و همین 
معضالت کشور را از اهداف اقتصادی، 
رشد و توسعه دور نگه داشته است. 

بهبود دو شاخص بیکاری و تورم
حجت عبدالملکی، اقتصاددان

قطعاً معیشت مردم که در سال های 
گذشته به شــدت تحت فشار بوده 
باید در اولویت کاری مجلس باشد، 
چون نمایندگان با رأی همین مردم 
روی کار می آینــد و آرای مــردم 
مطالباتشــان را پررنگ تر می کند. 
بهبود دو شــاخص بیکاری و تورم 
قطعاً باید در دســتور کار مجلس 
باشــد. اصالحات در سیستم بانکی 
که به ســرعت پول خلق می کند و 
زمینه ساز تورم است، یک ضرورت 
است. باید مســیرهای تورم و رشد 
نقدینگی بسته و نقدینگی به تولید 
که گرفتار رکود تورمی است و خلق 
شغل هدایت شود. مبادالت تجاری 
که تحت تأثیر تحریم ها آسیب دیده 
باید بهبود یابد. باید زمینه استفاده از 
ظرفیت کشورهای همسایه افزایش 
یابد. ظرفیت ۱5 کشــور همسایه 
که بازار خوبی برای تولیدات ایرانی 
هســتند و یا می توانند ایستگاهی 
میانه برای صادرات مجدد محصول 
ایرانــی و خلق ارزش افــزوده برای 
اقتصاد کشــور باشند، باید بار دیگر 
با همت مجلس احیا شــود.مجلس 
اگر الزم باشــد باید قوانین خوب و 
دارای قدرت تصویب کند تا اقتصاد 
کشور در شرایط تحریم کمتر آسیب 
ببیند، ضمن اینکه بر قوانین فعلی، 
نظارت بهینه داشته باشد تا زمینه 

برای انحراف قوانین ایجاد نشود.

تنظیم بودجه منظم
هادی حق شناس، اقتصاددان

اولویت اصلی مجلس باید تنظیم و 
تصویب بودجه ای منظم و منضبط 
باشــد. رهبری بهترین تعبیر را در 
خصــوص مجلس مطــرح کردند. 
ایشــان مجلس را »ریل گذار دولت« 
می دانند و چنانچه مجلس بتواند در 
اقتصادی، چارچوب  قواعد مختلف 
علمــی و درســت را تدوین کند و 
قوانین پولــی، بودجــه ای، بانکی، 
مالیاتی و قوانین بازار ســرمایه را به 
درستی تدوین و تصویب کند، بخش 
زیادی از راه را برای بهبود معیشت 

مردم و اقتصاد کالن رفته است.
واقعیت این است اگر قانونی مانند 
هدفمندی یارانه ها را که به درستی 
در مجلس تصویب شد، در اجرا به 
انحــراف نمی رفت، بخــش زیادی 
از مشــکالت فعلی اقتصــاد وجود 

نداشتند.
در ۴۰ سال گذشته به اندازه کافی 
قانون اقتصادی تصویب شده اما مّر 
قانون اغلب اجرا نشده و نمایندگان 
با قصور، قوانینی را تصویب کرده اند 
و هزینه هایــی را بر دوش اقتصاد و 
دولت ها گذاشــته اند که منابع آن 
مشخص نیست. این امر به افزایش 
نقدینگی، تــورم و بی ثباتی در بازار 
ارز انجامیده است، بنابراین در دور 
جدید مجلــس نباید این دســت 
قصورها که معیشــت مردم و بدنه 

اقتصاد را نشانه گرفته، تکرار شود.

ضد فساد عمل کنند
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

مجلس یازدهم می تواند نمونه الگوی 
قابل قبولی از مجلسی با نمایندگان 
شــاخص کارشــناس که براساس 
کار علمی فعالیت می کنند،باشــد. 
نماینــدگان مجلس بــه خصوص 
بخش کمیسیون اقتصادی اگر جراح 
اقتصــادی یا متخصــص اقتصادی 
نباشــند نمی توانند وظایف هر یک 
از بخش های بدنــه اقتصادی دولت 
را به خوبی شناخته و نظارت کنند. 
نمایندگان متخصــص اقتصادی به 
دلیل آشــنایی با اصــول اقتصادی 
جایگاه هر برنامه دولت را با نیازهای 
اقتصادی کشور می سنجند، بنابراین 
آن ها می توانند حدود تصمیم گیری ها 
و وظایف دولــت را مدیریت کنند. 
مجلس کارآمد و نمایندگان متخصص 
در کنار قوه قضائیه ضد فساد عمل 
می کننــد و بــا اخاللگران بــازار و 
دالالن مبارزه خواهند کرد. مجلسی 
که می تواند با نظارت بر دولت مانع 
حذف موارد و مسائل مهم اقتصادی 
شود که از سوی دولت نادیده گرفته 
می شود، بنابراین اهمیت قانون گذاری 
و نظارت برعملکرد دولت اینجا خود 
را نشــان می دهد. اگر نمایندگان به 
این دو موضوع مهم واقف باشند قطعاً 
انقالبی در عرصه اقتصاد رقم می زنند، 
انقالبی که با توزیع عادالنه ثروت همه 
گروه های اجتماعی را از همه مواهب 

اقتصادی کشور برخوردار می کند. 

باور به تولید ملی
محمد خوش چهره، اقتصاددان

گــره زدن رونــق تولیــد و دیگــر 
گشــایش های اقتصادی به تسهیل 
روابط خارجی ســم مهلک اســت. 
نمایندگان باید در بخش قاچاق و یا 
واردات کــه یکی از موانع مهم رونق 
سیاســت گذاری های  است،  تولید 
مناسبی را اعمال کنند. عالوه براین 
در بخش نظارت و استانداردسازی نیز 
عملکرد مثبتی صورت نگرفته و عدم 
درک صحیح موجب شده تا مصادیق 
بیرونی و امید های واهی به تولید ملی 
و رونق آن گره بخورد .تصمیم گیران 
در دولت و مجلس باید باور درستی 
از تولید ملی داشته باشند نه اینکه 
توســعه تولید ملی را با موضوعاتی 
از جمله سرمایه گذاری خارجی و یا 
روش های مناسب ســازی روابط در 
معامالت جهانی جســت وجو  کنند 
که این موضوع اصالً درست نیست. 
هویت دهنده اقتصاد ملی تولیدملی 
است. به نحوی که اگر درآمد مالی 
کشــور متأثر از تولید ملی باشد به 
طور حتم اقتصاد مسیر پیشرفت را 
طی خواهد کرد و همه از این درآمد 
منتفع خواهند شد. نمایندگان باید 
نگاه و افق عمیق به آینده بهتر را با 
سرعت در تغییر رویکردها، افزایش 
نظارت ها، شــفافیت ها، تســهیل  و 
اصالح محیط کســب وکار و اصالح 
ضریب جینی داشته باشند که نقش 

مؤثری در بهبود وضعیت دارد.

 تغییر نگاه در مبارزه 
قاطع با فسادجزو 
اولویت هاست؛ 
چون برخی نگاه ها 
این است که مبارزه 
با فساد سبب فرار 
سرمایه ها و کاهش 
سرمایه گذاری 
می شود

بــــــــرش

افزایش سود وام مسکن مهر به ۱۸درصد شامل چه  کسانی می شود؟   تسنیم/  مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران پردیس در واکنش به برخی نگرانی ها درباره افزایش سود وام واحدهای 
مسکن مهر به ۱۸درصد گفت:  این برنامه به هیچ وجه شامل افرادی نمی شود که واحد آن ها هنوز آماده نشده است.افزایش سود وام مسکن مهر شامل افرادی می شود که واحد آن ها چندین ماه است که بلوک ها 

شرایط سکونت دارند و عده ای هم در این واحدها ساکن شده اند، اما برای دریافت دفترچه قسط مراجعه نمی کنند.
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سیاست های غلط بانکی 
و مالیاتی تورم را افزایش 

می دهد
بانــک مرکزی حجم نقدینگی در آذر ماه ٩۸ را 
بیــش از ۲هزار و ۲٦۲هزار میلیارد تومان اعالم 
کرد که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
۲۸/۲درصد رشــد داشــته اســت. عبور حجم 
نقدینگی از عددهای باال موضوع نگران کننده ای 
اســت که شــتاب آن هر روز بــر دامنه تبعات 
نگران کننده آن می افزاید. بررسی اجزا و عوامل 
نقدینگی نشــان می دهد مقدار بدهی دولت به 
بانک مرکــزی موضوع مهــم و تأثیرگذاری در 
افزایش نقدینگی اســت، هر چند میزان بدهی 
دولت در ماه های اخیر به بانک مرکزی به نسبت 
کاهش داشته است. افزایش بدهی خالص دارایی 
بانک مرکزی که بر روند افزایش نقدینگی و تورم 
تأثیرگذاراست نیز ناشــی از تبدیل ارز به ریال 
اســت که توســط بانک مرکزی انجام و سپس 

منتشر می شود.
 بخش قابل توجهی از رشــد نقدینگی، ناشی از 
رشد پایه پولی و رشد عملیات بانکی و سیستم 

بانکی است. 
بانک مرکــزی با اعالم این خبر کــه در ٩ ماه 
گذشــته ٦5۰هزار میلیارد تومان تســهیالت 
بانکی پرداخت شــده و تا آخر سال جاری این 
رقم به ٩۰۰ هزار میلیارد تومان می رســد، این 
موضوع مهم را شــفاف نکرده و به این پرسش 
پاســخ نداده که تسهیالت عنوان شده براساس 
چه هدفی و به چه کسانی پرداخت شده است؟ 
پرســش این است آیا تسهیالت به سمت تولید 
هدایت و ســرمایه گذاری شده  یا به بخش های 
غیرواقعی اقتصاد تزریق شــده است؟ پاسخ به 
این پرسش نشان دهنده این مهم است که رشد 
نقدینگی متناسب با بخش واقعی اتفاق نیفتاده، 
به این معنا که نقدینگی موجود به سمت تولید 

و سرمایه گذاری هدایت نشده است. 
افزایش نقدینگی چالش های بسیاری به اقتصاد 
وارد می کند. افزایش تورم و ســفته بازی و داللی 
نشان دهنده هدایت نقدینگی به سمت بازارهای 
غیرمولد و فاصله گرفتن نقدینگی از سمت تولید 
است. تأمین کسری دولت نیز موضوعی است که 
افزایش نقدینگی را تحت تأثیر قرار داده، چرا که 
دولت از طریق رشــد نقدینگی بخشی از تأمین 
کسری خود را پوشش می دهد، بنابراین می توان 
گفت به نحوی دولت در این قصه مقصر اســت، 
هر چند بخش مهمی از افزایش نقدینگی ناشی 
از عملکرد و سیاست های غلط بانکی است. عدم 
نظارت های صحیح بانکــی در جهت چگونگی 
اعطای تســهیالت بر این رونــد افزوده هر چند 
که نمی توان نقــش نظام مالیاتــی را در تداوم 
سیاست های غلط اقتصادی و به چالش کشیدن 
بیشــتر اقتصاد با ورود به بازارهای تورم زا نادیده 
گرفت. تا زمانی که نظام مالیاتی کشــور نتواند 
مانع ســفته بازی و داللی و معامالت کالنی که 
فرار مالیاتی در آن ها صورت می گیرد، شود، انگیزه 
سودآوری در بخش تولید واقعی اتفاق نمی افتد و 
نقدینگی را به سمت بازارهای سفته بازی و داللی 

هدایت می کند.

جزئیات پرداخت وام مسکن 
۱۷۰میلیون  تومانی

تسنیم: مقام مســئول بانک مسکن جزئیات 
پرداخــت وام های مســکن ۱3۰، ۱۴۰ و ۱7۰ 
میلیون تومانی را تشــریح کرد. محمدحسن 
علمداری اظهار کرد: افزایش سقف تسهیالت، 
پذیرش وکالت، ارائه تسهیالت به  شکل مشاع به 
سازندگان و پذیرش اعتبارسنجی از سازندگان 
طرف قرارداد، هم اکنون برای سازندگان و مالکان 
در بافت های فرسوده فراهم  شده است. به  گفته 
علمداری، در زمان حاضر مشــکالت مربوط به 
وکالت برای مالکان و سازندگان حل شده  و بانک 
وکالت نامه را برای تخصیص اعتبار پذیرفته است. 
همچنین با توجه به اینکه پروژه ها در بافت های 
فرسوده به  شــکل مشــارکتی انجام می شود 
مقرر شــده تا اعتبارسنجی عالوه بر مالکان، از 
سازندگان نیز پذیرفته شود. هم اکنون تسهیالت 
به  شکل مشاع به سازندگان ارائه می شود و رقم 
تسهیالت نیز افزایش یافته و به سازندگانی که 
دارای شرایط الزم باشند، تسهیالت افزایش یافته 
پرداخت می شــود.مدیر امور اعتبــاری بانک 
مسکن رقم تسهیالت افزایش یافته در بافت های 
فرسوده را برای شهر تهران برای سازندگانی که 
فناوری های نوین ساخت را رعایت کنند ۱7۰ 
میلیون تومان، برای مراکز استان ها در صورت 
حرفه ای ســاز بودن ۱۴۰ میلیون تومان و برای 
سازندگان عادی 7۰ میلیون تومان عنوان کرد.

علمداری این تسهیالت را برای مراکز استان ها 
به  ترتیب ۱٦۰، ۱3۰ و 7۰ میلیون تومان و در 
شهرهای کوچک نیز به ترتیب ۱۴۰، ۱۲۰ و 7۰ 

میلیون تومان برشمرد.
وی یادآور شد: رقم سود تسهیالت تنها برای 5۰ 
میلیون تومان با سود ٩درصد اعمال می شود و 
برای باقیمانده تسهیالت بسته به بدون سپرده 
و یــا اوراق بودن آن ها به  ترتیب با ســود ۱۸و 

۱7/5درصد محاسبه می شود.

گروه اقتصاد: مجلس شــورای اسالمی با 
توجه به ۱٦ اختیاری که قوانین باالدستی 
برای آن طراحی کــرده و اینکه هم نقش 
تقنینــی دارد و هم نقش نظارتی، بهترین 
مکان بــرای اصالح برخی سیاســت ها و 
جهت گیری های نادرست و گاهی معارض 
است. اگر با حضور پرشور ملت، مجلسی از 
نخبگان و کارشناسانی شکل گیرد که چاره 
مشکالت کشور را در داخل جست وجو کنند 
و به ظرفیت های داخلی باور 
عمیق داشته باشند، می توانند 
با هم افزایی و آزادسازی این 
ظرفیت هــا به ویژه در بخش 
اقتصاد و معیشــت در چهار 
ســال پیش رو، بســیاری از 
مســائل بغرنج این روزهای 

مردم را مرتفع کنند.
 از آنجا که کشــور به واسطه 
همچون  اقتصادی  معضالت 
ترازنامه  بیــکاری جوانــان، 
بانک ها، بدهــی  باالی دولت، 
رانــت،  قاچــاق،  فســاد، 
کسری بودجه، رکود در واحدهای تولیدی 
و گاهی ورشکستگی و تعطیلی آن ها، رشد 
نقدینگــی و بهره وری پاییــن در وضعیت 
نامطلوبی قرار گرفته، ضروری است هر چه 
زودتر با جابه جایی اولویت ها در مسیر حل 
مشکالت ســاختاری کشور حرکت کنیم. 

نســخه شــفابخش برای برون رفت از این 
وضعیت بسیار اســت، اما برخی اولویت ها 
که کارشناسان معتقدند نمایندگان مجلس 
یازدهم باید آن ها را در دســتور کار داشته 

باشند، از این قرار است: 
۱ـ تغییر نگاه در مبارزه قاطع با فساد؛ چون 
برخی نگاه ها این اســت که مبارزه با فساد 
سبب فرار سرمایه ها و کاهش سرمایه گذاری 
می شود؛ در حالی که مدت هاست ثابت شده 
فساد مالی با سرمایه گذاری نسبت معکوس 
دارد و در کشورهای فاسدتر، سرمایه گذاری 

و رفاه هم کمتر است.
 ۲ـ تمرکز بر ظرفیت های داخلی و آزادسازی 

آن ها در عرصه ها و سطوح مختلف با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی؛ چون وضعیت کشور با دو 
و سه دهه گذشته بسیار متفاوت است و در 
حال حاضر زمینه اقدام های بزرگ با توجه 
به رشد و تولید سیمان، فوالد، پتروشیمی، 
کشاورزی، پزشکی، دفاعی و دانش بنیانی 
بســیار فراهم اســت که از همین ظرفیت 
می توان قدرت پول ســازی را برای کشور 

باال برد .
3ـ رصــد، پایش و نظــارت در موضوعاتی 
همچون پولشــویی، رانت خواری و قاچاق 
 کاال و ارز با اســتفاده از ابزارهای شفافیت زا

 ۴ـ دقــت و مراقبت مســتمر و دائمی در 

تصویب و تخصیص بودجه ساالنه و نظارت 
جــدی بر بودجه شــرکت ها و بانک ها که 
معموالً شرکت ها زیانده یا سر به سر هستند 
و به حیاط  خلوت  بخشی از نجومی بگیران و 
رانت خواران در این حوزه تبدیل شده است. 
5ـ اصــالح و به روز رســانی برخی قوانین 
موجود و حــذف قوانین معارض با تولید و 

کسب وکار.
 ٦ـ ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا 
و جلوگیری از برداشــت های غیرصحیح و 
ســلیقه ای و ناعادالنه از قوانین با تعیین و 
تعریف کلیه عناصر پرداخت حقوق و مزایا 
همراه با تعیین سقف پرداخت پاداش پایان 

خدمت. 
7ـ ساماندهی طرح های عمرانی، تخصیص 
بودجه برای طرح های دارای درصد پیشرفت 
کار باال یا واگذاری آن ها به بخش خصوصی 
و مردمی البته با تصویب قوانین مبتنی بر 

برخورداری بلندمدت از سود حاصله.
 ۸ـ تعامل با دولت وقت و دولت آینده برای 

حل مشکالت اشتغال، تولید و معیشت.
٩ـ اســتفاده بهینه از ابزارهــای نظارتی 
چندگانــه مطرح در قانون کــه در اختیار 

مجلس است. 
۱۰ـ پیگیری و جدیت در عملیاتی ســازی 
هفت نظام تحولی اقتصاد)یارانه ها، بهره وری، 
بانک ها، اصالح پول ملی، مالیات، گمرکات 

و نظام توزیع(.

از10ریسکموجودکدامیکزودترفعالمیشود؟

 محمدحسین ادیب  بعضی ریســک ها فقط نگران کننده، 
بعضی ریسک ها هشداردهنده و بعضی تهدیدکننده هستند.

مردم باید در مقابل سه نوع ریسک چه واکنشی نشان دهند؟ در 
مقابل ریسک اول و دوم هیچ کاری نکنید، اما در مقابل ریسک 
تهدیدآمیز، بالفاصله باید عمل کنید یعنی باید بالفاصله اقدام 

کرد، اما ریسک اول و دوم اقدامی ندارد.
در مقابل ریســک از نوع اول چرا بایــد فقط نگران بود و هیچ 

اقدامی نباید انجام داد؟

   تعریف ریسک های نگران کننده
اقتصــاد آمریــکا حبابــی اســت، اما ســطح ریســک تنها 
»نگران کننده«است، بنابراین اقدامی ندارد. ترکیدن حباب اقتصاد 
آمریکا حتمی اســت. با ترکیدن حباب اقتصاد آمریکا، دالر در 
مقابل ارزهــای دیگر معموالً حدود ۴۰درصــد کاهش ارزش 

می یابد و دارایی ایرانی آن قسمت که به دالر باشد در همین حد 
بی ارزش می شود، اما ترکیدن حباب اقتصاد آمریکا در کوتاه مدت 
رخ نمی دهد، بنابراین با آگاهی از این ریسک کار خاصی نباید 

انجام دهید.

  تعریف ریسک های تهدیدآمیز
اقتصاد ایران تا چند ماه آینده 5درصد رقابتی تر می شود، یعنی 
5درصــد از افزایش هزینه را نمی تواند به قیمت کاال و خدمات 
اضافه کرده و از مشــتری دریافت کند و این 5درصد را باید با 
ارتقای سطح بهره وری جبران کند، یعنی باید 5درصد بیزینس 
خود را بهتر اداره کند. ریســک رقابتی تر شدن اقتصاد ایران در 
سطح تهدید است و اقدام دارد و بالفاصله باید دست به کار شد.

  تعریف ریسک در سطح هشدار 
٩۰درصد مردم در مورد ریســک در ســطح هشــدار واکنش 

زودهنگام نشان می دهند.
ریسک در سطح هشدار وقتی است که واقعیت های اقتصادی 
می طلبد قیمت یک کاال یا خدمات کاهش یابد، اما بازار مقاومت 
می کند، در اصطالح اقتصاد می گویند چسبندگی قیمتی وجود 
دارد. مثــل اجاره بهای امالک تجاری، بــا کاهش ٦۰درصدی 
فروش می طلبد که اجاره به شدت کاهش یابد، اما بازار مقاومت 

می کند و به این چسبندگی قیمت می گویند.
بانک ها باید 7درصد به سپرده سود بدهند اما ۱5 تا ۲۰ درصد 
سود می دهند. واقعیت ها می طلبد سود سپرده کاهش یابد، اما 

بانک ها مقاومت می کنند )نماد بارز چسبندگی سود سپرده(.
بانک ها بر ســر غرق شدن با هم رقابت می کنند و مردم از این 
رقابت بــه وجد آمده اند و با عمده بضاعت مالی خود در رقابت 
شرکت کرده اند. ریســک غرق شدن بانک ها در سطح هشدار 
است، بنابراین مردم نباید اقدامی انجام دهند. سپرده گذار نباید 
اقدام به خروج سپرده از بانک کند، چون سطح ریسک در حد 
هشدار است.در مقابل ریسک در سطح هشدار، باید دست روی 

ماشه باشد ولی اقدامی هم ندارد.
 هر سه ریسک اتفاق می افتاد ولی سخن بر سر زمان آن است . 
عدم توجه به زمــان موجب اقدام های زودهنگام و به ضرر فرد 
منجر می شــود، بنابراین به جدول زمان بندی ریسک ها توجه 

کنید.
براساس طبقه بندی اظهارنظر ممبرها در اینستاگرام، ۲۰ درصد 
ممبرها وقتی یک ریسک در کانال اعالم می شود فردا ساعت ۱۱ 
انتظار دارند که قیمت ها در آن بخش سقوط کند و اگر سقوط 

نکرد بالفاصله حکم به نادرست بودن ریسک می دهند.
7۰ درصد تصــور می کنند هر کاالیی که حبابی اعالم شــد 
حداکثر در سه ماه باید حباب بترکد و اگر قیمت ها سقوط نکرد، 

البد حبابی وجود ندارد.
لطفاً به جدول زمان بندی ریسک ها عنایت کنید و به اندازه آن 
دست نزنید.ریسک »چسبندگی سود سپرده« جان سخت تر از 
آن اســت که عده ای تصور می کنند و وقتی چسبندگی در هم 
شکست »ارزش دارایی« را بیشتر از آن دچار انقباض می کند که 

انکارکنندگان ریسک گمان می کنند .

بازار
تحلیل وضعیت بازار ایران در چند ماه آینده 

خبر



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

۷۰۰ میلیون دالر ارز واردات دارو کاهش یافت ایرنا: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با حمایت از تولید و چرخش اولویت ارزدهی دولتی به واردات مواد اولیه، امسال ۷۰۰ میلیون دالر ارز واردات 
دارو و تجهیزات پزشکی کاهش یافت و از ۳.۷ میلیارد دالر به ۳ میلیارد دالر رسید.محمدرضا شانه ساز افزود: در سال ۹۷ حدود ۳.۷ میلیارد دالر ارز 4هزار و 2۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی 

اختصاص یافت. امسال با حمایت از تولید داخلی این دستاورد بزرگ حاصل شد، که در بخش های دیگر کمتر شاهد آن هستیم.

سهم نمایندگان از گوهر اخالق
اسفند 94 یکی از روزنامه های صبح کشور گزارشی از صحبت های توهین آمیز و به 
قول خود »بی ادبانه« یک نماینده دوره نهم مجلس که برای مجلس دهم نیز رأی 
آورده بود، منتشر کرد و به خوانندگانش متذکر شد این سخنان آن قدر سخیف 

است که نمی توان بخش هایی از آن را منتشر کرد!
آن روزنامه در آن گزارش از برخی بی اخالقی های دوره نهم در خانه ملت نوشته 
بود؛ از برخی نمایند گان که مسئوالن را تهد ید  به مرگ کرد ند ، تهمت زد ند ، خالف 

منافع ملی و مرد م کار کرد ند .
محتوای چنیــن گزارش هایی به دلیل وجود مســتنداتی همچون پخش زنده 
جلسات علنی مجلس و حضور خبرنگاران پارلمانی در این جلسات قابل تکذیب 

و الپوشانی نیست. 
اگر انتشار تصاویر تأمل برانگیز و غیررسمی برخی از نمایندگان در فضای رسمی 
پارلمان را نیز ضمیمه همین گفته ها و شنیده ها کنیم، آن وقت درستی این ادعا 
را کــه گاه در انتخاب افراد اصلح  برای حضور در یکی از عالی ترین کرســی های 

تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام به بیراهه رفته و می رویم تأیید خواهید کرد. 
در اینکه مجلس صرف نظر از تعلق و وابســتگی های حزبی و گروهی نمایندگان 
آن و در عیــن ضرورت تفاهم و تعامل جمعی، به تضارب آرا و بحث و گفت و گو 
و حتی گاه خشم و برافروختن از تصمیمی ناصواب نیاز دارد تردیدی نیست، اما 
قطعاً نمی توان شــاهد ذبح اخالق در جایگاهی که عصاره فضائل ملت نام گرفته 

است، بود.
در چنین جایگاهی نمی توان در مواجهه با موضوعاتی همچون سلفی گرفتن 
با مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در جریان مراسم تحلیف حسن 
روحانی، جشن فالوور اینستاگرام، برخورد زشت فالن نماینده با یک کارمند 
یا توهین آن دیگری به دختری دانشجو و... خم به ابرو نیاورد؛ به ویژه وقتی 
همه این ها در اندک زمانی به داغ های مجازی و عناوین نخســت رسانه های 

بیگانه تبدیل می شوند.
فراموش نکنیم شرط پاس داشتن »رأی اعتماد« ملت به نمایندگان خود چیزی 

جز حفظ حریم ارزش ها و نگهبانی از مرزهای اخالق در خانه ملت نیست.
رهبر معظم انقالب با تأکید بر اینکه رفتار نمایندگان در  تربیت جامعه و ســوق 
دادن جامعه به این ســو و آن ســو مؤثر اســت، می فرمایند: »اگر تقوا و امانت و 
اخالق و احساس مسئولیت و نشاط کار در مجلس دیده شود، این در جامعه اثر 
می گذارد؛ در درجه  اول مردم را نسبت به نمایندگان مجلس عالقه مند و خوشبین 
و متعهد می کند، در درجه  بعد رفتار آن ها را به رفتار این نمایندگان عزیز- که خب 

قله هستند، چهره هستند، برجسته هستند- نزدیک می کند«.
اعتماد مردم، گران ترین سرمایه ای است که با مظاهری همچون فساد، امتیازطلبی، 
سوءاستفاده از مقام و ترجیح منافع شخصی و جناحی به منافع عمومی و ظلم به 

مردم از میان خواهد رفت.
رهبر انقالب در همین خصوص می فرمایند: »هنگامی که مردم به فردی اعتماد 
می کنند و به او رأی می دهند انتظار دارند او رأی مردم را همچون امانت بداند و با 

پاکدامنی و به دور از فساد برای حل کردن مشکالت مردم تالش کند«.
خالصه آنکه به نظر می رســد چند روز باقی مانــده تا پایان تبلیغات نامزدهای 
مجلس یازدهم فرصت مناسبی است تا آن ها، هر آنچه از گوهر اخالق در چنته 

دارند برای مردم رو کنند.

 جامعه/اعظم طیرانی  قانون تسهیل ازدواج 
جوانان با رویکرد رفع موانع اقتصادی، فرهنگی 
و معیشتی آذرماه 84 در قالب 13 ماده و چهار 
تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
تأیید  به  سال  همان  ماه  دی  و  شد  تصویب 
شورای نگهبان رسید و در بودجه سال 85 نیز 
320 میلیارد تومان به صندوق تعریف شده در 

این قانون تخصیص داده شد.
اما هنوز با گذشت بیش از 14 سال از تصویب، 
این قانون اجرایی نشــده است و کارشناسان 
معتقدند اکنون وقت آن رســیده که در قانون 
تسهیل ازدواج بازنگری شود؛ چراکه بر اساس 
شــرایط روز جامعــه قابلیت اجرایــی ندارد؛ 
همچنین نداشــتن متولی اصلــی برای اجرا و 
جزیــره ای عمل کردن نهادها و ســازمان های 
مختلف به عنوان متولی ازدواج را دلیل اصلی 

مغفول ماندن آن عنوان می کنند.

 حس مسئولیت گریزی 
مهــدی غالمــی مقدم، 
ازدواج  ســتاد  دبیــر 
دانشــجویی کشــور در 
گفت و گــو با ما می گوید: 
زندگی  ســبک  تغییــر 

جوانــان، تغییر ذائقه ها و فراگیر شــدن اصل 
لذت طلبــی که حاصــل برخــی نظریه های 
غربی اســت، به صورت فراگیر در شبکه های 
مجــازی و در فضای حقیقــی در حال تبلیغ 
و گســترش اســت. این اصل موجــب ایجاد 
حس مسئولیت گریزی در رفتار جوانان امروز 
شده اســت. عالوه بر این، مشکالتی همچون 
اشــتغال و مســکن به مانعی جــدی در راه 

تشکیل خانواده تبدیل شده است.
وی می افزاید: از نظر ســاختاری هیچ یک از 
دولت ها و هیچ یک از دوره های مجلس توجه 

جدی به این دو مسئله نداشته اند.
غالمی مقدم ادامه می دهد: شــاید بخشی از 
مشــکل مربوط به تحریــم و جنگ و تبعات 
ناشــی از آن باشــد، اما بخش جدی و حل 
نشــده این مشــکل را باید در بی توجهی به 
این مســائل جست و جو کرد. به عنوان نمونه 

در حالــی که در ســاخت یک دانشــگاه در 
مسائل مربوط به آموزش و حوزه دانشجویی 
تجهیز  و  مواردی همچون ســلف، ســاخت 
خوابــگاه و امکانات اینچنینــی مورد توجه 
قرار می گیرد، اما بــه جوانانی که از ابتدای 
دوره دانشــجویی به صــورت بالقــوه نیاز به 
تشکیل خانواده  و ازدواج دارند، هیچ توجهی 
نمی شود و تقریباً در هیچ دانشگاهی از ابتدا به 
فکر ساخت خوابگاه متأهلی نمی افتند. یا اینکه 
در ایجاد شرایط شغلی، خانم ها و آقایان مجرد 
بسیاری را می توان سراغ گرفت که در پست ها 
و شــرایط کاری خوبی قرار دارند اما در همان 
حال افراد متأهلی را می توان یافت که به رغم 
شایستگی های بســیار، بیکارند و این موضوع 
تقریباً در همه دستگاه های دولتی و غیردولتی 
مشــهود است. این در حالی است که همه این 
موارد در قانون تســهیل ازدواج جوانان آورده 
شــده اما نهاد، ســازمان یا وزارتخانه خاصی 

مسئول اجرای آن نیست.

 کاهش 54 درصدی 
ازدواج در 6 سال 

ایــن مســئول بــا تأکید بر 
آموزش  موضــوع  ضــرورت 
در حوزه خانــواده می افزاید: 
تقریباً همه قشرها در تمامی 
کســب  همچــون  ســطوح 
مبانی  زندگــی،  مهارت های 
تحکیم خانــواده، راهبردهای 
اطرافیــان،  بــا  ارتبــاط 
و  زناشــویی  مهارت هــای 
مقدمات فرزنــدآوری، تربیت 

فرزند و... نیازمند آموزش هستند اما متأسفانه 
در تمامــی این زمینه ها شــاهد فقر جدی در 
اطالعات عمومی مردم و به ویژه دانشگاهیان و 
حتی سطوح باالتر هستیم. این در حالی است 
که قانون تسهیل ازدواج به این موارد نیز اشاره 
کرده اســت. قانونی نسبتاً فراگیر و تا حدودی 

جامع که البته زمینه ارتقا نیز دارد. 

بــه گفته دبیر ســتاد ازدواج 
دانشجویی کشور، اجرا نشدن 
این قانون پس از 14 سال به 
مســئوالن  توجهی  بی  دلیل 
سطوح مختلف، از نمایندگان 
مجلس تا مسئوالن و مدیران 
نهادها و سازمان های  ارشــد 
مختلف اســت کــه هر یک 
مســئولیت کار را بــر دوش 

دیگری انداخته اند.
ایــن  می کنــد:  اضافــه  وی 
پیامدهــای  بی توجهــی 
جامعه  بــرای  جبران ناپذیری 
ما داشته اســت، به  گونه ای که تنها در سال های 
1390 تا 1396 شاهد کاهش 54 درصدی ازدواج 
و افزایش آمار طالق در کشور بوده ایم؛ در حالی که 
اگر حتی بخش هایی از این قانون اجرا می شد قطعاً 

این آمار به گونه ای دیگر رقم    می خورد.
غالمــی مقــدم اظهــار امیــدواری می کند 

نماینــدگان دوره یازدهــم مجلس شــورای 
اســالمی در مرحله نخست درک صحیحی از 
موضوع خانواده و مشکالت پیش روی آن پیدا 
کنند و در مرحله بعدی وظیفه تاریخی خود را 

در حوزه خانواده به درستی انجام دهند.

 تصویب طرحی برای اجرای 
مفاد قانون تسهیل ازدواج

ســیده فاطمــه ذوالقدر، 
فرهنگی  کمیسیون  عضو 
مجلس شــورای اسالمی 
این در گفت وگو  از  پیش 
با مــا گفته بــود: قانون 

تســهیل ازدواج به لحاظ ســاختاری مشکلی 
نــدارد، چرا که در بســیاری از مواقع مجلس 
قوانین خوبی نظیر قانون برنامه توســعه پنجم 
و ششــم را تصویب می کند، اما به دلیل اینکه 
دولــت بودجه کافی برای اجــرای این قوانین 
ندارد تا کنون تنها 30 درصد از »قانون برنامه 

توسعه پنجم« اجرایی شده است. 
به گفته وی بخش هایی از قانون تسهیل ازدواج 
در »طرح جمعیت و تعالی خانواده« آمده است 
و دولت را مکلف می سازد به مدت هفت سال 
بودجه ســنواتی برای اجرای این طرح در نظر 

گیرد تا اجرای آن با مشکل مواجه نشود.
ذوالقدر اکنون پس از گذشــت پنج ماه از خبر 
تصویب »طرح جمعیــت و تعالی خانواده« در 
کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: عالوه بر 
اینکه از قوه قضائیه خواســته شــده در زمینه 
اجرای »قانون تســهیل ازدواج جوانان« کمک 
کنــد »طرح جمعیــت و تعالی خانــواده« در 
کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسیده 

و در نوبت تصویب در صحن علنی است. 
به اعتقاد وی مجلس دهــم تالش های فراوانی 
برای اجرای »قانون تسهیل ازدواج جوانان« کرده 
اســت که دولت به دلیل کمبود بودجه تاکنون 
نتوانسته آن را اجرا کند و فقط در بخش افزایش 
وام ازدواج موفق بوده اســت ،اما مجلس یازدهم 
باید اجــرای »قانون تســهیل ازدواج جوانان« و 
همچنین »طرح جمعیت و تعالی خانواده« را در 

اولویت برنامه های خود قرار دهد.

گالیه کارشناسان از بی مهری 14 ساله مجلس به نهاد خانواده 

قانون پیر تسهیل ازدواج جوانان!
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)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس بها 
سال 1398 با شرايط  مندرج )ريال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآيند ارجاع کار )ريال(

تاريخ تحويل اسناد و پیشنهادها 
تا ساعت 12 مورخ

تاريخ بازگشايی ساعت 
8.30 مورخ

1
احداث ابتدايی 3 کالسه سیف آباد 

۵۵.0۴8.6۵1.921260.000.00098/12/1۴98/12/1۵زيربنايی سرجمععمرانیاحداث ساختمانبردسکنبردسکن 209800۴۵۴20000۷2   

2
تخريب و بازسازی 3 کالسه حشمتیه 

69.903.9۵۵.1۷۵۵00.000.00098/12/1۴98/12/1۵زيربنايی سرجمععمرانیاحداث ساختمانزبرخان نیشابورزبرخان نیشابور   209800۴۵۴20000۷3

3
تخريب و بازسازی آموزشگاه 6 
کالسه کالته بزرگ تربت جام  

209800۴۵۴20000۷0
610.109.2۵۵.992۵10.000.00098/12/1۴98/12/1۵زيربنايی سرجمععمرانیاحداث ساختمانتربت جام

۴
تخريب و بازسازی 2 کالسه عبدالصمد 
63.8۴۷.69۵.166200.000.00098/12/1۴98/12/1۵زيربنايی سرجمععمرانیاحداث ساختمانتربت جامتربت جام  209800۴۵۴20000۷1

۵
سالن چند منظوره فرهنگیان ششتمد 

سبزوار)مشارکتی مقصودی (  
209800۴۵۴2000068

1010.006.93۵.110۵10.000.00098/12/1۴98/12/1۵زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانسبزوار

6
استخر دانش آموزی ناحیه 3 مشهد 

828.9۵0.3۷۵.2۵81.۴۵0.000.00098/12/1۴98/12/1۵فهرست بهايی98عمرانیتکمیل استخرمشهد209800۴۵۴200003۴

۷
تکمیل سالن مالزاده سبزوار 

۴10.289.۴10.۵۴1۵20.000.00098/12/1۴98/12/1۵زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانسبزوار209800۴۵۴20000۷۴

8
استاندارد سازی تاسیسات گرمايشی منطقه 

اجرای تاسیسات خوافخواف   209800۴۵۴20000۷۵
3۷.۴26.0۵۵.۴2۷380.000.00098/12/1۴98/12/1۵فهرست بهايی 98عمرانیگرمايشی

9
تخريب وبازسازی آموزشگاه 3 کالسه چاه 
66.1۴8.098.209310.000.00098/12/1۴98/12/1۵زيربنايی سرجمععمرانیاحداث ساختمانسبزوارتلخ روداب سبزوار209800۴۵۴20000۷6

تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هيئت دولت(  2 - واریز نقدی به حساب شماره   4060030607655863        نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوسازی مدارس 
خراسان رضوی چک تضمينی قابل قبول نمی باشد.   محل تحویل پاکت تضمين : دبيرخانه اداره کل محل تحویل اسناد و پيشنهادها: سامانه تدارکات الکترونيک دولت            محل بازگشایی پيشنهادها: سالن جلسات  ----  اعتبار پيشنهادات : سه ماه   کليه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه 

 وابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضویتدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.            
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آگهی تغییرات شرکت شمیم سپیده الماس اقلیم هشتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 63802 و شناسه ملی 14007404170    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده 
مربوطه در اساس��نامه به ش��رح مزبوراصالح گردید: تولید و صادرات و واردات و توزیع کلیه نهاده های صنعت دامپروری ش��امل انواع غالت و 
کنجاله ها- تولید و صادرات و واردات و توزیع کلیه مواداولیه صنایع کش��اورزی ش��امل انواع بذر و دانه وکودوس��موم و نهال و گیاه - تولید 
و ص��ادرات و واردات و توزی��ع ان��واع دان آماده و کام��ل مخصوص دام و طیور و آبزی��ان و حیوانات خانگی و تزئینی و آزمایش��گاهی- تولید و 
ص��ادرات و واردات و توزیع انواع مکمل وکنس��انتره های تغذی��ه ای و درمانی دام وطیور و آبزیان وحیوانات خانگی وتزئینی وآزمایش��گاهی- 
تولید وصادرات و واردات وتوزیع کلیه مواد اولیه صنایع دامپروری و دامپزش��کی ش��امل انواع ویتامین ها ومواد معدنی و اس��یدهای آمینه و 
افزودنیهای خوراکی ودارویی و انواع واکس��ن واس��پرم- احداث مجتمع کشت وصنعت- احداث گلخانه- فعالیت در طرحهای مربوط به کشاورزی 
و باغبانی ودامپزش��کی ودامپروری و ش��یالت و آبزیان وحیوانات خانگی وتزئینی وآزمایش��گاهی- صنایع وابس��ته به کشاورزی و دامپزشکی و 
دامپ��روری ودامداری ش��امل صنایع فرآوری ونگهداری و بازاررس��انی محصوالت- تولی��د و صادرات وواردات وتوزیع ابزارها وماش��ین آالت 
کش��اورزی و دامپروری و صنایع وابس��ته همچون تجهیزات شیردوش��ی و س��ردخانه های صنعتی- تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی مربوط به 
محصوالت و نهاده های کشاورزی و دامپروری- اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه های داخلی و خارجی- انجام مشاوره در رابطه با طرحهای کشاورزی 
و دامپروری و صنایع وابس��ته و س��ایر خدمات مهندس��ی در رابطه با موضوعات فوق- اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه 
بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری داخلی و خارجی- گش��ایش اعتبارات و ال سی برای ش��رکت نزد بانک های داخلی و خارجی- ترخیص کاال از 
کلیه گمرکات داخلی و خارجی- برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی- عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774016( 9ع
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آگهی تغییرات موسسه انجمن سلیاک خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4665 و شناسه ملی 14005060863    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,07,25 و نامه ش��ماره 38,22,33508 مورخ 1398,10,14 اس��تانداری خراس��ان رضوی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید علی جعفری به کد ملی 0918679575 نفیسه رحیم پور ازغدی به کد ملی 0934524033 محمد صفریان به کد 
ملی 3050684313 غالمحس��ن خدایی به کد ملی 0872579281 حس��ینعلی نوابی به کد ملی 0700268421 میترا احدی به کد ملی 0940692996 
فائزه رضوانی به کد ملی 0939524791 بعنوان اعضا اصلی  هیئت مدیره و معصومه زعفرانلوشیروان به کد ملی 0829285822 و زینب معموری 
به کد ملی 0945038062 بعنوان اعضا علی البدل  هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند . س��ید محمد رضا حس��ینی یزدی به کد ملی 
0940583550 بعن��وان ب��ازرس اصلی و محمدرضا فرزانه فر ب��ه کد ملی 0932120946 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب 

شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774053(

9ع
81
47
36

آگهی تغییرات شرکت پترو توس طاها سهامی خاص به شماره ثبت 48999 و شناسه ملی 10380653582    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم دالرام 
دالور ب��ه کد ملی 0923075135 خانم آرزو جاللی به کد مل��ی 0931500176 خانم دنیا دالور به کد ملی 0925149713 به 
سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند خانم مهناز کاشفی به کد ملی 0920648908 به سمت بازرس 
اصلی آقای محمد امین محمد یار به کد ملی 0922439672 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774057(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

آیا توافق احتمالی  طالبان  با آمریکا دخالت واشنگتن درافغانستان را کاهش می دهد؟

صلح صوری با ترامپ!
  جهــان  در حالی که مذاکرات پشــت پرده چنــدروزه میان 
نماینــدگان آمریکا و طالبان افغانســتان در دوحه، پایتخت قطر 
برای دستیابی به صلح و پایان دادن به طوالنی ترین جنگ ایاالت 
متحده روز گذشــته خاتمه یافت؛ انتشــار اخبار ضد و نقیض در 
مورد توافق احتمالی میان دو طرف همچنان ادامه دارد. روز جمعه 
بود که برخی منابع اخباری از توافق آمریکا و طالبان برای اجرای 
آتش بس موقت را مطرح کردند. در حالی که قرار است این توافق 
از روز جمعه آینده )2 اســفند( و به مدت یک هفته اجرایی شود 
»عبدالسالم حنفی« معاون دفتر سیاسی طالبان اعالم کرد توافق 
صلح با آمریکا تا پایان ماه جاری میالدی به امضا می رســد. پیش 
از این نیز مقامــات آمریکایی از پایان مذاکرات دوحه خبر داده و 
اعالم کرده بودند تا پایان ماه فوریه )10 اســفند( این توافق نامه 
امضا خواهد شد. با وجود این، برخی معتقدند هیچ یک از بندهای 

توافق نامه صلح آمریکا و طالبان بدون شرط نیست.
همزمــان نماینده واشــنگتن در امــور صلح افغانســتان درباره 
موفقیت آمیز بودن روند صلح با وجود ادامه حمالت طالبان علیه 
اشــغالگران ابراز تردید کرده اســت. زلمای خلیل زاد در توییتی 
نوشت: موفقیت روند صلح مستلزم تالش جمعی است و از فرصت 
پیش آمده ناشی از توافق بر سر کاهش خشونت ها باید برای پایان 

دادن به جنگ بیش از چهار دهه ای افغانستان استفاده شود.

اما دفتر ریاست جمهوری افغانستان )ارگ( نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد، بر اســاس گفته مقام های آمریکایی، تمام بندهای توافق با 
طالبان مشروط بوده و واقعیت این است که این گروه در مذاکرات 

پذیرفته دست ازحمالت برداشته و به جامعه کثرت گرا را بپذیرد.

 صلح صوری ترامپ
از 18 مــاه پیش تاکنون 9 دور مذاکره میان طالبان و نمایندگان 
کاخ سفید در حالی برگزار شده است که دولت و جامعه افغانستان 
در آن هیچ مشارکتی نداشته اند. پیش از این، دو طرف روی چهار 
محور خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کاهش خشونت ها، 
عدم اســتفاده از خاک افغانســتان علیه دیگر کشورها و نیز آغاز 
گفت وگوهای بین االفغانی توافق کردند. اکنون یکی از نگرانی های 
مشروع مردم افغانستان عدم اطالع از مفاد توافق نامه احتمالی صلح 
است که می تواند با دادن امتیازاتی به طالبان سبب تضعیف دولت 
آتی کابل شده و از سوی دیگر می تواند زمینه دخالت واشنگتن در 

تحوالت داخلی افغانستان را فراهم آورد. 
گفتنی است، دونالد ترامپ با اذعان به اینکه جنگ افغانستان هزینه 
ســنگینی را بر خانواده های آمریکایی متحمل کرده، تأکید کرد 
به دنبال خروج سربازان ایاالت متحده از افغانستان است. به گفته 
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، ترامپ اکنون به صورت مشروط 

توافق بــا طالبان را پذیرفته و در صورتی کــه این گروه به طرح 
هفت روزه کاهش  حمالت علیه اشغالگران آمریکایی پایبند باشد، 
این توافق نهایی و امضا خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران معتقد 
هستند صلح با طالبان حتی اگر برای کاخ سفید هیچ دستاوردی 
هم به همراه نداشته باشد، منعقد خواهد شد؛ چراکه دونالد ترامپ 
که در تمام عرصه های سیاست خارجی خود با شکست مواجه شده 
اکنون و در نزدیکی انتخابات برای جلب نظر افکار عمومی داخلی 
به برگ برنده ای نیاز دارد و توافق با طالبان همان چیزی است که 
می تواند رئیس جمهور آمریکا را از زیر گیوتین انتقادها نجات دهد. 
از ســوی دیگر اگرچه واشنگتن قول کاهش نظامیان خود پس از 
دســتیابی به صلح را داده اما طالبان از همان ابتدا بر خروج تمام 
نظامیان خارجی از خاک افغانســتان تأکید داشته، بنابراین بعید 
به نظر می رســد پیش از اجرایی شدن این مهم به هرگونه توافق 

صلحی تن دهد.

مدیر شبکه المسیره یمن: 
مقصد ما »مأرب« نیست 

قدس است
فارس: حمیــد رزق، مدیر 
شبکه »المســیره« یمن در 
توییتی درباره پیشروی های 
اخیــر نیروهای مشــترک 

یمنی نوشــت: سیر پیشــروی انصاراهلل جز 
در قدس متوقف نخواهد شــد. به کسانی که 
گمان می کنند آن ها در مأرب نشســته اند، 
می گوییم به فکر تبعیدگاهی خارج از سعودی 
برای خود باشید؛ هتل های ریاض و ابوظبی 
دوامی برای شــما نخواهند داشت، چه بسا 
اگر از شــبه جزیره فرار کردید پناهگاه امنی 
پیدا نکنید مگر هتل های استانبول.وی ادامه 
داد: چرا صحبت درباره آزادسازی قدس شما 
را ناراحــت می کند، آیا فرض بر این نبود که 
امیدوار به تحقق این هدف )آزادی قدس( به 
جای حمله به آن باشید؟ جز اینکه می  بینید 
در موضعی هستید که از خوِد اشغالگران به 
اشغال حریص تر هســتید. زمان فاش شدن 

حقایق و کنار رفتن نقاب ها فرا رسیده است.

نماینده مسلمان کنگره ایاالت متحده:
 ۱۱ میلیون کودک آمریکایی 

در گرسنگی به سر می برند
از  یکی  آنالیــن:  قدس 
نمایندگان مسلمان کنگره 
آمریکا با انتشار پیام توییتری 
از گسترش فقر در این کشور 

انتقاد کرده و اعالم داشت 11 میلیون کودک 
در ایاالت متحده در گرسنگی به سر می برند. 
»ایلهــان عمر« در ادامه می نویســد: این غیر 
قابل قبول اســت که دانش آموزان ما گرسنه 
بوده و چنان مقروض باشند که پول ناهار نیز 
نداشته باشند. ســال گذشته شبکه الجزیره 
در گزارشــی نوشــت: با وجود اینکه آمریکا 
از نظر ثروت و تولیــد ناخالص ملی جایگاه 
نخســت جهان را دارد اما حدود ۳8 میلیون 
نفر در این کشــور در فقر زندگی می کنند.

 تنش در روابط فیلیپین و آمریکا؛ 
 ترامپ بدل شرقی اش را هم نا امید کرد 

»ترامپ یک رئیس جمهور خوب و مســتحق انتخاب مجدد است«. این اظهارنظر 
جالب و در عین حال عجیب از سوی رئیس جمهوری انجام می گیرد که کشورش 
هفته ای بسیار پرتنش را با آمریکا سپری کرده است. هفته گذشته »رودریگو دوترته« 
رئیس جمهور فیلیپین ســرانجام تهدیدهای خود را عملــی کرد و خروج مانیل از 
پیمان نظامی 20 ساله میان فیلیپین و ایاالت متحده  را اعالم کرد. از زمان استقالل 
فیلیپین و خارج شــدن آن از زیر سلطه استعماری ایاالت متحده، دو کشور روابط 
راهبردی نظامی و امنیتی ویژه را دنبال کرده اند. امضای »توافق نیروهای بازدیدکننده 
)یا میهمان(« در ســال 1998 در همین راســتا انجام گرفت و آن گونه که مقامات 
سیاسی و نظامی دو کشور بیان داشته اند، این توافق زیربنای روابط راهبردی کنونی 
میان واشــنگتن و مانیل را پایه گذاری می کند و بسیاری از همکاری های دو کشور 
در حوزه هایی نظامی و حتی حضور پرسنل آمریکایی در بنادر فیلیپین و مصونیت 
قضایــی آن ها، در چارچوب همین توافق قابلیت توجیه و اجرا دارد. به همین دلیل 
است که مقامات کاخ سفید و به ویژه پنتاگون از این اقدام رئیس جمهور فیلیپین به 
شدت ابراز نگرانی کرده اند. در همین راستا مارک اسپرز، وزیر دفاع آمریکا »دوترته« را 
به این خاطر نکوهش کرد، چرا که در زمانی که واشنگتن و همپیمانان آسیایی اش در 
تالش برای زیرفشار گذاشتن چین هستند اقدامی در جهت غلط انجام داده است.از 
هنگام انتخاب دوترته به عنوان رئیس جمهور فیلیپین، روابط واشنگتن و مانیل بسیار 
پرتنش دنبال شده است. در زمان ریاست جمهوری اوباما و پس از انتقادها به عملکرد 
بسیار خشن دوترته در برابر قاچاقچیان، او مهلت دو ساله ای را برای خروج نیروهای 
آمریکایی تعیین کرد. اما پس از روی کار آمدن ترامپ ورق کامالً برگشت و دو رئیس 
جمهور روابط شخصی بسیار نزدیکی با یکدیگر برقرار کرده اند، به خصوص با در نظر 
گرفتن اینکه بسیاری، خصوصیات اخالقی این دو را به یکدیگر نزدیک می دانستند، 

آن هم تا به آن حد که برخی رئیس جمهور فیلیپین را »ترامپ شرق« لقب دادند. 
 با این حال به نظر می رســد ماه عسل ترامپ و بدل شرقی اش چندان دوام نیاورده 
و دوترته نیز همانند بسیاری دیگر از همپیمانان آمریکا از دورویی و رفتار نامناسب 
ترامپ به تنگ آمده است. وی با انتقاد از نگاه ارباب رعیتی آمریکایی ها به کشورش، 
اعالم کرد از این پس روی کمک و همکاری بیشتر با چین و روسیه حساب می کند، 
چرا که آن ها برای حاکمیت کشورش احترام قائل هستند. در چنین موقعیتی عدم 
صدور ویزا از ســوی آمریکا برای رئیس پلیس سابق فیلیپین و سناتور مورد اعتماد 
دوترته، در حکم دمیدن به این آتش زیر خاکستر بود. اما نکته جالب این است که 
تقابل این دو دوست سابق نیز به سبک و سیاق ویژه و بر اساس جنبه های اخالقی 
خاص خودشان انجام می گیرد. ترامپ باوجود تمامی نگرانی های مقامات کاخ سفید 
و پنتاگون، نسبت به خروج فیلیپین از این توافق نامه اظهار بی اعتنایی کرده و آن را 
پس انداز پول آمریکایی ها تلقی می کند. وی در کنار این مسئله به روابط خوب خود 
با رئیس جمهور فیلیپین اشاره می کند، تقریباً بدین معنی که همه چیز تحت کنترل 
اســت؛ درست مانند همان اظهارات همیشگی اش در مواقع بحرانی. واکنش رئیس 
جمهور فیلیپین و خوب و مستحق دانستن ترامپ برای انتخاب مجدد را نیز می توان 
بــه همان اندازه عجیب و دور از انتظار خواند. در هر صورت اکنون باید منتظر ماند 
و دید که تقابل این دو رئیس جمهور، با خصوصیات و رفتارهای نامتعارف و تقریباً 

مشابهی که دارند، به چه سرانجامی منتهی خواهد شد. 
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سرنگونی »تورنادو« و ابهت فروریخته سعودی
 محمد اخباری/ تحلیلگر مسائل منطقه  »آسمان یمن 
جای گردش نیست؛ دشمن باید پیش از هر 
اقدامی هزار بار محاسبه انجام دهد«؛ این جمله 
از زبان یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن که 
در هنگامه تشریح عملیات مقاومت یمن در 
سرنگونی جنگنده تورنادو سعودی اظهار شد، عمق ضعف ریاض 
را عیان کرده و حاکی از دست برتر نیروهای مشترک یمنی 
در جنگ با ائتالف سعودی است. نیروهای یمنی در پنج سال 
گذشته از جنگ تحمیلی علیه این کشور، عالوه بر برتری در 
جبهه های زمینی، با توسعه سریع موشکی و پهپادی در عرصه 
هوایی و تهاجمی هم موفق عمل کرده و متجاوزان را در تنگنا 
قرار داده بودند. حال سرنگونی جنگنده پیشرفته سعودی و اذعان 
وزارت دفاع یمن به اینکه شکار پرنده متجاوز با سامانه پدافندی 

بومی جدید و پیشرفته این کشور انجام شده، نشان می دهد 
اضالع قدرت مقاومت در حال تکمیل شدن است؛ چیزی که 
برای آل سعود غیرقابل تحمل بوده و بیش از پیش ریاض را 
تضعیف خواهد کرد. سقوط تورنادو که از توان نظامی باالی صنعا 
حکایت دارد، اعتبار سعودی را خدشه دار کرده و اکنون ریاض 
امکان هرگونه مانور را در تحوالت یمن از دست داده است. البته 
این تمام ماجرای ناکامی آل سعود نیست، چرا که هفته گذشته 
امارات، متحد اصلی ریاض در ائتالف به طور رسمی خروج نظامی 
خود از یمن را اعالم و مقامات دولت سودان به عنوان مهم ترین 
پیاده نظام ارتش سعودی در این جنگ نیز اعالم کردند به زودی 
نیروهای خود را از ائتالف ضد یمن بیرون خواهند کشید. این 
ناکامی در بعد بین المللی هم برای آل سعود وجود دارد. با توجه 
به روندهایی که ما اکنون در منطقه شاهد آن هستیم به نظر 

می رسد قدرت های فرامنطقه ای غربی در یک توافق نانوشته 
تالش دارند تحوالت خاورمیانه را در مسیری که منافع آن ها 
ایجاب می کند هدایت کنند. همان گونه که مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا دو روز پیش طی سخنانش در نشست امنیتی 
مونیخ اعالم کرد اکنون موضوع امنیتی مهم برای واشنگتن در 
وهله نخست چین و سپس روسیه است. بر همین اساس کاخ 
سفید درصدد است با مدیریت بحران های خاورمیانه، تمرکز 
بیشتر خود را بر شرق آسیا و مهار چین و در مرحله بعد نفوذ در 

آسیای مرکزی متمرکز کند. 
اکنون ریاض بیش از پیش در موضوع یمن خود را تنها می بیند. 
اگرچه معموالً حاکمان ریاض به سختی از تاریخ درس می گیرند، 
امــا می توان امیدوار بود ســعودی اکنون گفت وگو را بر جنگ 
ترجیح داده و در حالی که در صحنه جنگ منفعل و در گوشه 
رینگ قــرار گرفته چاره ای برای خروج آبرومندانه خود از یمن 

بیندیشد .
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  131SE برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید
 M13/5904539 مدل 1396 رنگ سفید  شماره موتور
و شماره شاس��ی NAS411100H1022210 به شماره 
انتظام��ی 234 ص 85 ایران 74 ب��ه مالکیت حبیب  
فره��ادی مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودرو رونیز مدل 87 رن��گ نقره ای به 
ن��ام عل��ی حنیف��ه فرزن��د مرادعلی  به ش��ماره ملی 
 954 68ب  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه   3873935805
ایران 18 و ش��ماره موتور kA24905489y   و شماره 
شاسی PTBGNLEMD22708450   مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مناقصه عمومی تکمیل عملیات اجرایی  سقف های کاذب و نقاشی پروژه ثامن الحجج )ع ( 
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نس�بت به انتخاب پیمانکاران دارای صالحیت و مورد تایید 
ش�رکت کناف ایران جهت اجرای س�قف های کاذب کناف و نقاشی پروژه ثامن الحجج )علیه السالم ( اقدام نماید. لذا از 
کلیه ش�رکت های واجد ش�رایط که دارای رزومه مناسب در زمینه س�اخت اینگونه پروژه ها می باشند ، دعوت می نماید 
جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/12/3 به دبیرخانه معاونت عمرانی آستان قدس رضوی به نشانی مشهد ، چهارراه شهدا 

، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی معاونت عمرانی مراجعه و یا با شماره تلفن 32001126-051 تماس حاصل نمایند.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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