
 

شهادت سردار سلیمانی وحدت ایران و عراق را ناگسستنی کرد
شهادت حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار تولیت عتبه کاظمین:  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان   

سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس پیوندی ناگسستنی 
حجت االسالم  کرد.  خواهد  ایجاد  عراق  و  ایران  میان 
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صحبت های محمد طلوعی درباره نوع ادبی »ناداستان«  گفت وگو با حجت االسالم کاظم سیدباقری

 درباره راهکار مقابله با بی عدالتی

سردار پاکپوربا اشاره به یکی از کشورهای مرتجع منطقه: 

 :jامام علی
از حرص، با 

قناعت انتقام بگير، 
چنان كه با قصاص 

از دشمن انتقام 
میگيرى.

شرح نهج البالغه، 
ج 20 ، ص 314 ، 
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هنوز تاریخ شفاهی 
متولد نشده است نیازمند نظریه جامع عدالت هستیم

 سه هواپیما سالح 
به تروریست های جیش الظلم دادند

 ............ صفحه 6

 رهبر معظم انقالب تشکیل مجلس قوی را برای کشور مصونیت بخش دانستند 

تحول آفرینی با حضور پرشور در انتخابات

 سامانه ملی امالک به 
منظورخروج بازارمسکن از 

بی نظمی  شروع به کار  کرد 

سوداگری 
دربازارمسکن 

کمرنگ می شود

 سیاست   حضــرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر 
از مردم آذربایجان شــرقی، حضور در انتخابات مجلس را وظیفه شرعی، ملی، انقالبی و 
حق مدنی آحاد مردم برشــمردند و با اشــاره به دو رکن مهم »حضور پرشور« و »انتخاب 
خوب« گفتند: انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی است که اگر با حضور 
حداکثری مردم همراه شود، مایه آبروی نظام اسالمی و تقویت کشور و مصونیت بخش در 
برابر توطئه ها و زمینه ساز ایران قوی خواهد بود. رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به 
مشکالت عمیق و گسترده اجتماعی و اقتصادی جامعه آمریکا برخالف ظاهر بزک کرده آن، 

 ............ صفحه 2افزودند: آمریکا در حال حرکت به سمت فروپاشی از...

 اقتصاد   شــفافیت در معامــالت، کنترل 
پولشویی، تخصیص بهینه تسهیالت و شناسایی 
از مهم تریــن ظرفیت های  خانه های خالــی 
راه اندازی سامانه ملی امالک است که می تواند 
بخش مسکن کشور را از بی نظمی خارج کند. 

این سامانه دیروز...

همتی با اشاره به
 التهاب آفرینی ها

 FATF تصمیم
تأثیری در 

بازار ارز 
نخواهد داشت

کارشناسان در گفت وگو با 
قدس مطرح کردند

اولویت مجلس 
یازدهم پس از 

اقتصاد، آموزش 
عالی باشد
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حاج یداهلل بهتاش در گفت وگو با قدس:

مداحان باید 
الگوهای مقاومت 

را به جوانان 
معرفی کنند
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annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

گروه طالبان در روزهای اخیر از پایان مذاکرات با آمریکا و امضای توافق نامه صلح تا 
چند روز دیگر خبر داده است. با وجود این، آن ها در همین مدت حمالت متعددی 
را در مناطق مختلف افغانستان انجام داده اند. انفجار بمب در کابل، انفجار یک »مین 
کنار جاده ای« در بادغیس که به کشته شدن یک زن و 6 کودک منجر شد، حمله 

به یک چرخبال ارتش در استان نیمروز که به فرود...

 صلح یا آشفتگی؛
افغانستان به کدام سو می رود؟
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فراخوان مناقصه نوبت  اول 
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
امور خدمات عمومی شبکه 
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فراخوان مزایده نوبت دوم
 یک حلقه چاه عمیق
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 جناب آقای دکتر محمد علی قره
کاندیدای محترم مجلس شورای اسالمی

درگذشت خواهر گرامیتان راتسلیت عرض نموده و 
برای ایشان مغفرت  و برای شما و بازماندگان صبر 

جزیل از خداوند متعال خواهانم.
برات نژاد

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 

98
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عبداهلل: نمی پذیریم؛  دولت فراگیر تشکیل می دهیم
»اشرف غنی« پیروز نهایی ماراتن ریاست جمهوری افغانستان اعالم شد

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

الریجانی: حمایت از مقاومت را پنهان نمی کنیم  فارس: رئیس مجلس شورای اسالمی ایران در کنفرانس مطبوعاتی در لبنان بار دیگر آمادگی ایران برای همکاری با لبنان در زمینه های مختلف را اعالم کرد 
و حزب اهلل را پشتیبان ملت لبنان خواند. وی افزود: حمایت از مقاومت را پنهان نمی کنیم. »علی الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی ایران در سفر خود به لبنان با مقامات مختلف این کشور از جمله »سید حسن 

نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل، »میشل عون« رئیس جمهور، »حسان دیاب« نخست وزیر و »نبیه بری« رئیس پارلمان دیدار کرد.

 سیاست   حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از 
مردم آذربایجان شرقی، حضور در انتخابات 
مجلس را وظیفه شــرعی، ملی، انقالبی و 
حق مدنی آحاد مردم برشمردند و با اشاره 
به دو رکن مهم »حضور پرشور« و »انتخاب 
خوب« گفتند: انتخابات یک جهاد عمومی و 
نعمت و امتحان الهی است که اگر با حضور 
حداکثری مردم همراه شــود، مایه آبروی 
نظام اســالمی و تقویت کشور و مصونیت 
بخش در برابر توطئه ها و زمینه ســاز ایران 
قوی خواهــد بود. رهبر انقالب اســالمی 
همچنین با اشــاره به مشکالت عمیق و 
گسترده اجتماعی و اقتصادی جامعه آمریکا 
برخالف ظاهر بزک کرده آن، افزودند: آمریکا 
در حال حرکت به سمت فروپاشی از درون 
است و شــکوه و جالل ظاهری آن مانع از 

غرق شدنش نخواهد شد.

 آمریکا به دنبال جدایی جوانان از نظام
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تبلیغات 
و تالش هــای گســترده آمریکایی هــا 
بــرای تأثیرگذاری بر افکار 
ایــران و جــدا  عمومــی 
از  کردن مــردم و جوانان 
نظام اســالمی خاطرنشان 
کردند: بــا وجود همه این 
نتیجه  به  تالش ها، آن هــا 
نرســیده اند که نمونه بارز 
آن، تشییع شهید سلیمانی 
و راهپیمایی ۲۲ بهمن بود 
انتخابات مجلس شورای  و 
اسالمی نیز بار دیگر نشان 
خواهــد داد مردم در کنار 

نظام اسالمی و پشتیبان آن هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
چشم دوستان و دشمنان به انتخابات روز 
جمعه است، افزودند: دشمنان می خواهند 
ببینند نتیجه فشــار حداکثــری آمریکا 
و بدعهدی هــای اروپایی ها و مشــکالت 
اقتصادی که در کشــور وجــود دارد، چه 
بوده است و دوستان هم با نگرانی منتظر 
نحوه حضور مردم در انتخابات هســتند. 
ایشان گفتند: البته من همواره به دوستان 
نظام اسالمی گفته ام، از ملت ایران نگران 
نباشید؛ زیرا این ملت کاربلد است و می داند 
که چه بکند. رهبر انقالب اسالمی، انتخابات 
را خنثی کننده بســیاری از نیت های شوم 
آمریکایی ها و صهیونیست ها و بدِل فِن مکر 
و َکید آن ها دانستند و خاطرنشان کردند: 
تنها راه مأیوس شدن دشمنان، قوی شدن 

ایران اســت و یکی از مصادیق ایراِن قوی، 
مجلِس قوی اســت، مجلسی که بتواند با 
تصویب قوانین الزم و با هدایت دولت ها به 

مسیر مطلوب، کشور را مصونیت ببخشد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای یک رکن قوی 
بودن مجلس را حضور هرچه بیشتر مردم 
در پــای صندوق های رأی برشــمردند و 
افزودند: تأثیــرات مجلس فقط محدود به 
چهار ســال نیست، بلکه مجلس قوی و یا 
مجلس ضعیف و خودباخته با تصمیمات 
خود می توانند تأثیرات بلندمدتی بر کشور 
بگذارند. ایشــان افزودند: انتخابات و رأی 
دادن، وظیفه شرعی، ملی و انقالبی، جشن 
ملی و احقاق حق آحاد مردم برای دخالت 

در سرنوشت کشورشان است.

 ویژگی های یک نماینده
رهبر انقالب اسالمی، رکِن دوم یک مجلس 
قوی را کیفیت انتخاب دانستند و در تبیین 
ویژگی های نمایندگان شایسته ملت بزرگ 
ایران تأکید کردند: باید برای مجلس شورای 
اسالمی، افراد »باایمان«، »شجاع«، »کارآمد«، 
»وظیفه شناس«، »پرانگیزه«، »وفادار به اسالم، 
مردم، انقالب و کشور«، »سرسخت در مقابل 
دشــمنان« و »دل نبسته به دنیا و مطامع 
مالی« برگزیده شــوند. حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطرنشان کردند: مردم باید در 
انتخاب نمایندگان بســیار مراقبت کنند؛ 
زیرا ما در همین دوره انقالب، نمایندگانی 
در مجلس داشتیم که اکنون نوکر و ُکلَفت 

آمریکا و دشمنان ایران هستند.

 ترکیب مجلس با جوانان و افراد مجرب
ایشان همچنین درباره حضور جوانان و افراد 
باتجربه در مجلس گفتند: مجلس باید یک 
ترکیب متناسبی از جوانان و افراد مجرب، 
دانا و راه بلد باشد. جوان گرایی یک ضرورت 

قطعی برای کشور است و ُکنشگر اصلی و 
پیشران حرکت روبه جلو جوانان هستند، اما 
تکیه بر جوانان به معنای چشم پوشــی از 

افراد باتجربه نیست.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به گزارشی 
مبنی بر پرداخت مبالغ زیادی دالر نفتی 
از جانب یکی از کشــورهای َعنود منطقه 
به یکی از رسانه های انگلیسی فارسی زبان 
برای منصرف کردن مردم ایران از گرایش 
به افــراد انقالبی در انتخابات، افزودند: این 
گزارش نشان می دهد کیفیت و چگونگی 

انتخاب تا چه حد مهم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری 
از سخنانشــان درباره یاوه گویی های اخیر 
مقام های آمریکایی درباره ایران و انتخابات، 
گفتند: بخشی از اظهارات این احمق های 
درجه یک برای تأثیرگــذاری در انتخابات 
و با هــدف مأیوس کردن مردم از صندوق 
رأی اســت، اما بخش دیگری از آن، ناشی 

از انفعال است.
رهبر انقالب اسالمی انفعال آمریکایی ها را 
نتیجه اثرات معکوس ترور سردار سلیمانی 
دانستند و خاطرنشان کردند: در این قضیه 
رئیس جمهور آمریکا و اطرافیان او منفعل 
و متوجه شدند کارشان حساب نشده بود؛ 
چرا که هم در داخل آمریکا و هم در دنیا به 

شدت به آن ها حمله شد.
ایشــان افزودند: آمریکا می خواست با ترور 
ســردار عزیز ما که تأثیــرات عمیقی در 
منطقه داشــت، بر منطقه مسلط شود، اما 
ماجــرا برعکس شــد و راهپیمایی بزرگ 
ضدآمریکایی در بغداد، مســائل سوریه و 
حلب و قضایای دیگر منطقه، درست نقطه 
مقابل خواست آن ها را رقم زد؛ بنابراین یک 
هدف از یاوه گویی های اخیر آن ها، جبران 
این انفعال است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
شهادت سردار سلیمانی را یک فقدان تلخ 

خواندند و گفتند: شهید سلیمانی حقیقتاً 
بســیار خوب، مفید و تحسین برانگیز بود، 
اما در این حادثــه غلبه با لطف الهی بود؛ 
زیرا آن بزرگوار به هر دو ُحسن »پیروزی« 
و »شــهادت« دســت یافت، چراکه در این 
سال ها در منطقه، پیروزِ میدان سلیمانی 
بود و مغلوب میدان، آمریکا و عوامل آن و 

درنهایت به فوز شهادت هم رسید.
رهبر انقالب اســالمی، اجتماعات بی نظیر 
و ده ها میلیونی مردم در تشــییع شهید 
ســلیمانی را از برکات الهی و نشان دهنده 
عظمت، اتحــاد، حضور، قدرشناســی و 
بصیرت ملت ایران دانســتند و با اشاره به 
همدردی بسیاری از ملت ها با مردم ایران 
در این قضیه افزودند: در یکی از کشــورها 
هزار مجلس به یاد شهید سلیمانی برگزار 
شد که این واقعیت های شوق انگیز نشانه 
عمق راهبردی نظام اسالمی است؛ بنابراین 
باطن این قضیه برخالف ظاهر بسیار تلخ 

آن، برای جبهه حق سراسر پیروزی است.
ایشــان با یادآوری تعبیر امــام بزرگوار از 
درگذشــت فرزند فاضل و برجسته خود 
مرحوم حاج آقا مصطفی به »الطاف خفیه 
الهی« خاطرنشــان کردند: آن زمان کسی 
متوجه مفهوم تعبیر امام نشــد، اما پس از 
حرکت مــردم ایران و عکس العمل دربار و 
حــوادث قم و تبریز و آغاز حرکت عمومی 
ملت که به سقوط حکومت طاغوت منجر 
شد، مفهوم آن مشخص شد، همچنان که 
در حادثه تلخ شهادت سردار سلیمانی نیز 
دشــمن تصور کرد ضربه ای زده است اما 
باطن قضیه، پیروزی و شکســت دشمن 

خبیث است.

 پایگاه های آمریکایی به درد 
هیچ کس نمی خورند، حتی آمریکا

رهبر انقالب اســالمی با تأکیــد بر اینکه 
جمهوری اســالمی با هیچ ملت و نژادی 
مخالف نیســت، بلکه با اســتکبار، ظلم و 
طغیــان علیه ارزش های انســانی مخالف 
است، گفتند: امروز قله طغیان و استکبار، 
آمریکایی است که در دست ثروتمندان و 
کمپانی دارهای صهیونیست می چرخد و در 

دنیا نیز منفور است.
ایشان افزودند: آمریکا در کشورهای اطراف 
ما ده ها پایگاه نظامــی دارد، اما اگر روزی 
مسئله ای پیش بیاید، این پایگاه ها نه به درد 
آمریــکا خواهد خورد و نه به درد آن ها که 
پولشان را به آمریکا می دهند و چشم امید 
به آن دارند، چراکه اســتکبار آمریکایی در 

حال فروریختن است.

رهبر معظم انقالب تشکیل مجلس قوی را برای کشور مصونیت بخش دانستند

تحول آفرینی با حضور پرشور در انتخابات

 اگر کسانی به فرض »شما« قصد داشتند در کالس ها دیوار بگذارند، سری به سطح 
شــهر بزنید جایی برای دیوار حاشا نمانده که در خانه ها هم اتاق خواب را بی دیوار 

می پسندید!؟ 09390003589
 بنده چند ماه اســت از یکی از مأموران در ایستگاه ورودی قطار اصفهان شکایت 
کــرده ام اما تا امــروز هیچ گونه نتیجــه ای واصل نگردیده و پاســکاری نموده اند. 

09130003858
 سهمیه بندی بنزین اشتباه است، بنزین لیتری هزار و 500 تومان از اول فروردین 

سال آینده. 09150003660
 جناب آقای روحانی از اینکه دولتتان بانوان محترمه را وارد مدیریت کشور کرده! 
کار بسیار خوبی است که از مهارت های افراد در مدیریت جایگاهی که شایستگی آن 
را دارند اســتفاده شود، دولت های قبل از شما هم این کار را انجام دادند، ولی دولت 
جناب عالی چقدر به نیازهای فطری جوانان اندیشیده است؟ چرا تعداد زیادی دختر 
و پسر دم بخت و ازدواج نکرده داریم!؟  تسهیل در ازدواج جوانان ایجاد شغل و کار و 
مسکن برای مزدوجین؛ چون همه آینده نگران می گویند ملت ایران در حال پیر شدن 

است! رفع این خطر، افتخار است. 09150006196
 من  پیازم  اآلن  گران  شده ام / پنج  تایی  به  هشت  هزار شده  ام/ بوی  بد دارم  و نفرت  
انگیزم/ لیک  در هر خورش  دل  انگیزم / گریه  زاری  کنی  اگر مرا بخری ؛ به خصوص  
آنکه  بنده  را بدری / اشتهایت   زیاد می گردد؛ پول  جیبت  تباه  می گردد/ آن که  می زد 

پیاز الی  کباب/ گوشت  هم  نیست، نان  زنیم  در آب. 09150002986
 دولت اخالق بچگانــه اش را اصالح کند، به جای دو قطبی کردن و تفرقه ایجاد 

کردن، مشکالت معیشتی مردم را حل کند. 09150005830
 چرا خیلی چیزها را اجباری و به زور به مردم می دهند؟ سه سال بیمه بدنه روی 
ماشــین ثبت نامی!! بیمه ثالث اجباری بدنه که اختیاری است! بیمه بدنه ماشین 
قبلی با 10 ســال تخفیف به فنا رفت چه کار کنم؟ شما باشید سکوت می کنید؟ 
نماینده های مجلس این قوانین را مطرح و تصویب می کنند یا شهر هرته؟ زورخانه. 

09150007819
 بعضی از کاندیداها وعده های دست نیافتنی دهن پرکن می دهند تا رأی بگیرند 
ما همچین انتظاری از نامزدها نداریم که یک شــبه راه صد ساله را طی کنند! خیر 
ولی انتظار ما این است که موضوع اشتغال و ازدواج جوانان و همسان سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری و عند االستطاعه بودن مهریه ها در دفاتر ازدواج سراسر کشور، 
فعال سازی بخش مسکن و کنترل گرانی و... را انجام دهند اگر راست می گویند. رئیس 

مجلس قوی و نفوذناپذیر انتخاب کنند. وعده های خالی ندهند. 09350007054
 این همه هیاهوی اصالح طلبان برای 5-۶ نفر رد صالحیت شده شــان در تهران 
نیست، این یک فریب کاری و شانتاژ رسانه ای و مظلوم نمایی بزرگ است، در پشت 
این ســیرک بزرگ، طمع پیروزی مجدد در انتخابات شــهر تهران خوابیده است. 

 09360006158
 کارگر بدبخت تأمین اجتماعی اخراج بشود، از کار بیفتد، مصدوم بشود و بیکار، 
بازرس بفهمد جایی کار می کند حقوق بیکاری و مزایایش قطع می شود اما در تبلیغ 
نامزد انتخابات می بینیم: مدیر... رئیس... دبیر... معاون... عضو... نایب رئیس... مسئول... 
و و و! بیمــه تکمیلی با حقوق و مزایای آن چنانی دارند چند جا هم کار می کنند!؟ 

09150007819
 ایران خودرو و سایپا جهت ثبت نام باید خودروها را دست مصرف کننده برسانند 
نه دالل ها و آن هایی که نیاز ندارند و فقط برای فروش و کســب درآمد نامشــروع 

ثبت نام می کنند. 09020002034
 ســوء مدیریت و دستور خودسرانه مدیریت یکی از پتروشیمی های واگذار شده 
بــه بخش خصوصی موجب زیان 17 میلیارد تومانی به کارخانه شــده و تولید از 
117 درصد در روز را رســاند به 83 درصد در روز؟! آیا کســی فریادرس هســت؟ 

09150001523
 هر چه فکر می کنم پرونده 11 سپتامبر و بن الدن نیاز به بازخوانی مجدد دارد. 

09390003589

نقش مردم در نظارت بر نمایندگان در گفت وگو با نماینده ادوار مجلس
هیچ فردی با قهر کردن از صندوق نفعی نخواهد برد 

تبلیغات  اخیر،  در روزهای  افرازه:  مینا 
عجیب برخی نامزدهای ورود به مجلس 
این ســؤال را به وجود آورده اســت که 
هزینه ایــن اقدام های نمایشــی از کجا 
باهنر،  محمدرضا  اســت،  تأمین شــده 
نماینده پیشین مجلس در گفت وگو با ما 
ضمن تحلیل آرایش سیاسی انتخابات به 

موضوع نقش مردم در نظارت بر نمایندگان پرداخته است.

 نظرتان درباره فضاســازی ها دربــاره رد صالحیت برخی نامزدهای 
اصالح طلب و غیررقابتی بودن انتخابات و اینکه ادعا می شــود مجلس 

یازدهم مجلسی اصول گرا و خالی از اصالح طلبان است، چیست؟
گرچه ممکن اســت برخی اشکال ها به شورای نگهبان آن هم به دلیل کمی وقت 
در انجام دقیق وظایفش مطرح باشد، اما اینکه شورا را متهم کنند که یک جریان 
سیاسی را کنار گذاشته و برعکس تمامی نامزدهای جریان مخالف را تأیید کرده، 
نه این گونه نیست. البته نقدهایی هم به عملکرد شورا به دلیل ایراد های ساختاری 
وارد اســت، چنان که دبیر شــورا هم گفت برای اینکه به صالحیت ها رسیدگی 
کننــد، حداقل به ۶ ماه وقت نیــاز دارند، اما عماًل آن ها بایــد در مدت ۲0 روز 
تمامی تصمیمات را بگیرند؛ بنابراین این اظهارات درباره شورای نگهبان به نوعی 
برخوردهای سیاسی و غیرمنصفانه است و اصالح طلبان هر دوره چنین مباحثی 
را مطرح می کنند. حتی آن ها در دوره مجلس هشــتم و نهم نیز چنین ادعایی را 
داشتند، اما جالب است که هر دوره هم فراکسیون اصالحات یک فراکسیون بسیار 
قوی بوده است. خود اصالح طلبان هم قبول دارند در شهر تهران که 30 نماینده 
در مجلس دهم دارد، هر 30 نفر آنان از اصالح طلبان هستند؛ چون با لیست امید 
به مجلس راه یافته اند، بااین حال از همین 30 نماینده ۲0 نفرشان برای انتخابات 
دوره یازدهم تأیید صالحیت شده اند. همچنین آن ها 10 نامزد تازه وارد هم دارند 
که می توانند در لیست احتمالی خود معرفی کنند، بنابراین طرح برخی ادعاها از 

سوی آنان،  قهرهای نمایشی و ترفند تبلیغاتی است.

 تبعات پول های مشکوکی که توســط  برخی نامزدها برای راهیابی به 
مجلس صرف می شود، چیست؟

هر نماینده و نامزدی باید به طور واقعی و شفاف پاسخگوی میزان هزینه تبلیغات 
انتخاباتی خود باشد و پاســخ بدهد که برای پیروزی در انتخابات از چه راه هایی 
خرج کرده است. یک سری تبلیغات حداقلی مانند چاپ و پخش پوستر و تراکت 
اســت که برای شــور تبلیغاتی باید باشــد؛ اما گاهی اوقات هزینه های کالنی از 
سوی نامزدها صرف می شود، به طوری که داوطلب هنوز مسئولیت نمایندگی را بر 
عهده نگرفته اما وعده پرداخت پول برای ساخت بناهایی مانند مدرسه یا مسجد 
را می دهــد و حتی در روزهای آخر بعضاً کار به خریدوفروش رأی نیز کشــیده 
می شــود. هیئت های نظارت بر انتخابات، دولت، فرمانداری ها و استانداری ها باید 
نســبت به این امور مراقبت جدی داشــته باشند تا وقوع چنین تخلفاتی کاهش 
یابد. فردی که پول های میلیاردی برای ورود به مجلس خرج می کند، معلوم است 
که بعد از نمایندگی به دنبال جبران یا پرداخت آن از طریق مجلس خواهد بود. 
کل حقوقی که نماینده ها در طول چهار سال نمایندگی خود می گیرند، مقداری 
نیست که فرد پس از ورود به مجلس بتواند با حقوق نمایندگی هزینه تبلیغات 
انتخاباتــی را جبران کند. نماینده ای که به مجلس راه می یابد، خودش می تواند 
انتخاب کند که از مجلس حقوق بگیرد، یا از نهادی که کارمند آنجاست و جالب 
اســت که تعدادی از نمایندگان مانند اعضای هیئت علمی، پزشــکان یا قضات 
می گویند که ما از همان دســتگاه قبلــی حقوق می گیریم؛ چون حقوق آنجا از 

حقوق نمایندگی بیشتر است.

 آیا قانون شفافیت مالی نامزدها که در آستانه انتخابات به تصویب رسیده، 
برطرف کننده مشکالت پیرامون انتخابات و شفافیت مالی کاندیداهاست؟

قانون شــفافیت مالی نامزدها گرچه قانون خوبی است، اما کامل نیست و باید براي 
تکمیل آن اقدام شود؛ اما جدای از تمامی مسائل، مردم باید برای انتخاب فرد اصلح 
در عرصه انتخابات حاضر شوند و هیچ فردی با قهر کردن از صندوق نفعی نخواهد 
برد. نمایندگان درهرصورت باوجود رأی دهندگان حداقلی نیز انتخاب خواهند شد، اما 
دراین بین آن افرادی که رأی نمی دهند، عمالً خودشان را از حق قانونی و مشارکت 
در سرنوشت سیاسی کشور محروم کرده اند. البته مردم باید خودشان پیش از هر نهاد 
نظارتی نسبت به وعده های نامزدها و هزینه های بی حساب وکتاب آنان حساس باشند.

زنگ »انشا« تمام می شود، 
نوبت »حساب«می رسد!

در روزهــای تبلیغات انتخاباتی بازار شــعارها، 
وعده ها، میتینگ ها، ســخنرانی های آتشین و 
درهای باغ سبز گرم است. هر یک از داوطلبان 
با ایده و ســخنی به میدان رقابــت آمده اند؛ از 
اشــتغال جوانان تا عمران و آبادانی منطقه، از 
یارانه یک میلیون تومانی تا ارضای حالل غریزه 
جنســی جوانان!، از جشن و نورافشانی افتتاح 
ســتاد تا ســتاد کباب خوران!، از اصالح نظام 
بانکی تا مبارزه با فساد، از شفافیت تا نظارت، از 
جابه جایی مدیران تا شهرستان شدن شهرها و... 
از تبلیغات انتخاباتی نیز جز این انتظار دیگری 
نیست، اما آنچه مطالبه است تطبیق شعارها و 
وعده ها بر وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس 
وقابل تحقق و دست یافتنی بودن آن هاست، نه 
اینکه با شعارهای رؤیایی وفریبنده به شعور و 

شخصیت مردم توهین شود.
یکی از مهم ترین و رایج ترین شعارهای انتخاباتی 
»عدالت خواهی «است. شــعاری که با توجه به 
رنجش مردم از تبعیض و بی عدالتی در جامعه 
با مطالبات امروز مردم نیز مطابقت و همخوانی 
دارد. اما عدالت بدون پیشــرفت و تولید ثروت 
مفهومی ندارد و در شــرایط رونق و پیشرفت 
است که می توان از توزیع عادالنه درآمد سخن 
گفت، همچنان که پیشرفت بدون عدالت نیزبی 
مفهوم اســت. شــاید مهم تریــن وجه ممیزه 
جمهوری اســالمی با دیگر نظام های سیاسی 
جهان همین »عدالت خواهی« باشد. نظام های 
سوسیالیستی پرچمدار»مساوات« هستند و در 
نظام های سرمایه داری »رقابت« حرف اول است. 
اما در اندیشه اســالمی »عدالت« کلیدی ترین 
مشخصه جامعه اسالمی اســت. اما »عدالت و 
پیشــرفت« دو روی یک سکه هستند؛ عدالت 
بدون پیشرفت به »توزیع عادالنه فقر« می انجامد 
و پیشرفت و تولید ثروت بدون عدالت »تبعیض« 
و»شکاف طبقاتی« را دامن می زند. در چهار دهه 
گذشــته نیز همه دولت ها و مجلس ها، عدالت 
و پیشــرفت را وعده دادند، اما اگر امروزه هنوز 
این دو مطالبه اصلی مردم ماســت، بیانگر این 
واقعیت است که آن ها در تحقق این وعده موفق 
نبوده اند. هنوز بی عدالتی در ساختارهای اداره 
کشور نمودی آشــکار دارد و تبعیض و شکاف 

طبقاتی  مردم را می رنجاند.
اکنون فرصت آن اســت که ســران ائتالف ها 
و داوطلبــان وکالت مردم راهکارهای روشــن 
عملیاتی و قابل دسترس خود را برای دستیابی 
به عدالت و پیشــرفت با توجه بــه امکانات و 
داشته های کشــور و شرایط جهانی به روشنی 
بیان کنند. سیاســت های اقتصــاد مقاومتی 
نیزاقتصاد کشور را »درون زا و برون نگر«تعریف 
کرده اســت و بــه تعبیر رهبــر فرزانه انقالب 
»آرمان خواهی بدون توجه به واقعیت ها« می تواند 

منجر به »خیالبافی« شود.
داوطلبــان نمایندگــی مجلــس و بــه ویژه 
سردمداران ائتالف های جریان های سیاسی -که 
در مقاطع و ادوار گوناگون نیز هر یک بخشــی 
از ارکان حاکمیت را در اختیار داشته اند- باید 
برنامه ها و راهکارهای علمی و عملی خود را برای 
دستیابی به »عدالت همراه پیشرفت« ارائه دهند.

همچنین یکی از ســکه های رایــج این روزها 
»مبارزه با فســاد« و نمایش »پاکدستی« است. 
یکی از نمایندگان ادوار مجلس را می شناسم که 
پیش از ورود به مجلس با دوچرخه رفت و آمد 
می کرد و می گفت برای تبلیغات انتخاباتی پول 
قرض گرفته اســت! اما امروز به جرم اختالس 
چند صد میلیاردی محبوس اســت. راســتی 
آزمایی این شــعار با بررسی رفتار های دیروز و 
امروز داوطلبان میسر است و به آنچه در آینده از 
خود بروز خواهند داد، بستگی دارد؛ جوجه هایی 

که آخر پاییز شمرده می شوند!
ســرانجام -دوم اســفند-  روز انتخابــات 
مردم فرا خواهد رسید و صندوق های رأی 
ترکیب مجلس یازدهم را مشخص خواهد 
کرد، اما نامزدهای امــروز - که همه آن ها 
ایــن روزها خود را بر روی کرســی ســبز 
مجلــس می بینند- باید باور کنند که زنگ 
»انشا«تمام می شود و به زودی و در صورت 
راهیابی به مجلس، باید درکالس »حساب« 
بنشینند و توانمندی های خود را در تدوین 
و تصویب قوانین جامع و کاربردی برای حل 
مشکالت کشور نشــان دهند و نظارت بر 
اجرای آن ها را در عمل به نمایش بگذارند؛ 

زنگ »حساب« دور نیست!

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

مجلس باید یک 
ترکیب متناسبی 
از جوانان و افراد 
مجرب، دانا و 
راه بلد باشد. 
جوان گرایی یک 
ضرورت قطعی 
برای کشور است

بــــــــرش

 افرازه  احزاب یکی از نهادها و کار ویژه های سیاســی هستند 
که می توانند مردم را به مشارکت هرچه بیشتر و انتخاب صحیح 
هدایــت کنند تا از این رهگذر، نمایندگانی به مجلس راه یابند 
که جامع نگر باشند و برای تصویب قوانین و اجرای سیاست های 
باالدستی کشور گام بردارند. از همین رو، حسین کنعانی مقدم 
یکی از فعاالن حزبی به بررسی نقش احزاب و گروه های سیاسی 
موجود در راســتای ارتباط مؤثر با مــردم و عملکرد احزاب در 

عرصه های گوناگون کشور می پردازد.

 به نظرتان برای تشــکیل مجلسی قوی باید روی چه 
شاخصه هایی تمرکز و تأکید شود؟

مجلس یکی از مهم ترین ارکان مردم ســاالری دینی و جمهوریت 
نظام اســت، به همین دلیل مجلس یازدهــم هرچه قدرتمندتر، 
کارآمدتر و در تراز انقالب اسالمی باشد، می تواند گام دوم را به خوبی 
به پیش ببرد و به آرمان های آن تحقق بخشد. به همین خاطر باید 
تمامی مردم و گروه های سیاسی سعی کنند که مجلس یازدهم را 
در راســتای راهبردهای استکبارستیزانه و فعال و مقاوم در مقابل 
تهدیدها و تحریم ها شکل دهند. مجلس یازدهم باید قوانینی را به 
تصویب برساند که بتوان با فساد در تمامی ابعاد آن مبارزه کرد. نقشه 
راه مجلس هم برای اجرای تمام این اهداف، سیاســت های ابالغی 

رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و منشور گام دوم انقالب است.

 با توجه به فضای سیاسی کشور، آیا می توان گفت که 
احزاب توانسته اند نقش سیاسی خودشان را اجرا کنند و 

با مردم برای معرفی و شناساندن نامزدهای مدنظر تعامل 
خوبی داشته باشند؟

احزاب تالش می کنند فضای کشور را به سمت و سویی ببرند 
که مشــارکت مردمی در انتخابات به حداکثر برســد و با ارائه 
افرادی که اصلح مقبول هستند به مردم برای انتخاب درست 
کمک کنند. احزاب می توانند با تنظیم و ارائه برنامه هایی برای 
مجلس آینده نقش آفرین باشند و همچنین توجه به اتاق فکر 
احزاب نیز در تدوین و تصویب قوانین راهگشــا دارای اهمیت 
ویژه ای اســت. البته نقش و کارکرد احزاب در ســاختارهای 
سیاسی سایر کشورهای دنیا بسیار بیشتر از این چیزی است 
که در حال حاضر در ایران می بینید. بسیاری از کشورها ساختار 
پارلمانی دارند و به نوعی احزاب تشکیل دهنده پارلمان هستند. 
در این کشورها احزاب نخست وزیر را تعیین و یا مسائل کشور را 
مدیریت می کنند، اما ازآنجایی که در کشور ما ساختار مجلسی 

و حزبی وجود ندارد، به نوعی می توان گفت که گروه های موجود 
در کشور بیشتر به عنوان باشگاه های سیاسی مطرح هستند تا 
یک حزب منسجم و هدفمند. بااین حال، تمامی احزاب موجود 
اصالح طلب و اصول گرا در پی شکل گیری مشارکت حداکثری 
هســتند؛ زیرا وقتی مردم حضور گســترده ای در انتخابات و 
سرنوشت سیاسی خود داشته باشند، پشتوانه مستحکمی برای 

نظام خواهد بود.

 گرچه در بخشــی از اظهاراتتان فرمودید که تمامی 
احزاب در پی مشارکت حداکثری هستند، اما برخی از 
گروه ها و افراد وابســته به آنان ادعای غیررقابتی بودن 
انتخابات و درنتیجه دلسردی مردم از انتخابات را داشتند، 

نظرتان دراین باره چیست؟
متأسفانه کسانی چنین ادعاهایی را مطرح می کنند که خودشان 
در حال حاضر با همین سازوکار نظارت استصوابی مسئولیت بر 
عهده دارند. چگونه می شــود مقام مسئول یا نماینده ای که این 
ســازوکار را قبول کرده و در حال حاضر نیز بر ســرکار است، 

انتخابات را قبول ندارد و آن را انتصابی می داند؟
به نظر می رسد افرادی که در پشت پرده مقوله دوقطبی کردن 
و طرح موضوع انتخابی یا انتصابی بودن آن هســتند، به نوعی 
می خواهند مردم در انتخابات آینده مشــارکت کمتری داشته 
باشند و ناکامی خودشــان را از این طریق توجیه کنند. چنین 
اقدام هایی که آن ها دنبال می کنند، بزرگ ترین ضربه را به منافع 

و امنیت ملی می زند.

بدون تیتر

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

گفت وگو

گفت وگو

حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگو با قدس:

گروه های موجود بیشتر باشگاه های سیاسی اند نه حزب

دولت
جهانگیری: 

 پس از برجام دولت 
در اقتصاد نگاه به خارج نداشت

ایرنا: معــاون اول رئیس جمهور 
گفت: پــس از برجــام بر خالف 
برخــی حــرف و حدیث هــا که 
عــده ای می گوینــد، دولــت در 
به  اقتصادی خود  سیاســت های 
هیچ وجه نگاه به خارج نداشــت، 

بلکه در مسیر تقویت بنیان های اقتصاد کشور حرکت کرد. 
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در مراســم 
افتتاح همزمان 3۲۲ طرح بخش تعاون در سراسر کشور، از 
تالش های دست اندرکاران بخش تعاون و وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی قدردانی کرد و گفت: بخش تعاون یکی از 
بخش هایی است که می تواند در تحقق اهداف و آرمان های 

جمهوری اسالمی ایران نظیر عدالت، مؤثر باشد.

دفاعی امنیتی
سردار پاکپوربا اشاره به یکی از کشورهای مرتجع منطقه: 

 سه هواپیما سالح 
به تروریست های جیش الظلم دادند

فارس: فرمانده نیروی زمینی سپاه 
با بیان ابعاد حمایت های عربستان 
ســعودی از تروریست های جیش 
الظلم تأکید کرد: یکی از کشورهای 
مرتجع منطقه تاکنون دست کم 
سه هواپیما سالح و تجهیزات در 

اختیار تروریست های جنوب شرق کشور قرار داده است.
ســردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در هشتمین همایش 
مدیران و مسئوالن ارتباطات مردمی نیروهای مسلح گفت: 
تروریســت های جیش الظلم، پژاک، کوملــه و دموکرات از 
تجهیزات مدرنی برخوردارند و این نشــان می دهد که آن ها 
از حمایت های همه جانبه ایاالت متحده، عربستان سعودی و 

همپیمانان آن ها در منطقه بهره می برند.

قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه:

آیت اهلل رئیسی از هیچ کاندیدا و لیستی 
حمایت نکرده است

اسماعیلی،  غالمحسین 
سخنگوی قوه قضائیه از 
تأیید و نهایی شدن احکام متهمان 
پرونده موســوم به فعاالن محیط 
زیســتی خبر دادو گفت: پرونده 
مذکور در رســانه ها به نام فعاالن 

محیط زیست مشهور شده،  اما در حقیقت یک پرونده اقدام 
علیه امنیت ملی است. وی همچنین در مورد خبر حمایت 
رئیس قوه قضائیه از برخی نامزدها و شــایعات مطرح شده 
گفت: شایعه منتشره را دیده ایم، برخی از شایعات که در مورد 
تأیید صالحیت ها بود به گوشمان رسید. آیت اهلل رئیسی به 
هیچ عنوان از هیچ فرد، لیست یا جریانی حمایت نمی کند و 

لیست و کاندیدایی ندارد.

annotation@qudsonline.ir
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 عباسعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای 
نگهبان در توییتی نوشــت: در سامانه مردم 
ناظر، گزارش هــای مردمی از تخلفات در امر 
انتخابــات دریافت کرده ایــم. وی در این باره 
خاطرنشان کرد: مواردی که قابلیت پیگیری 
داشته و همراه با مســتندات متقنی توسط 
گزارشــگران ارائه شــده، جهت بررســی و 
اقدام های قانونی الزم ارجاع شده است. نتایج 

بررسی به اطالع مردم می رسد.

 به اعتقاد وندی شرمن، رئیس پیشین تیم 
مذاکره کننده هســته ای آمریکا و معاون وزیر 
خارجه در دولت سابق این کشور، دونالد ترامپ 
با صدور فرمان ترور ســپهبد قاسم سلیمانی، 

آمریکا را تا مرز جنگ با ایران پیش برده بود.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

بهره مندی مدارس مشهد از غذای متبرک صرفاً از طریق آموزش و پرورش   آستان: مدیر پشتیبانی سازمان حرم مطهر رضوی تأکید کرد: بر اساس توافق انجام گرفته میان سازمان حرم مطهر 
آستان قدس رضوی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، بهره مندی از یک وعده صبحانه متبرک خوان پربرکت حضرت رضا)ع( ویژه دانش آموزان دختر و پسر، مطابق سهمیه اعالم شده تنها در قالب شرکت  

در دو طرح »گفتمان دینی« و »جشن عبادت« ارائه می شود.علی امینی گازار گفت: متولیان مدارس صرفاً از طریق رابط قرآن و عترت نواحی مرتبط با اداره کل آموزش و پرورش استان اقدام فرمایند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در چهل و پنجمین برنامه از سه شنبه های فرهنگی آستان قدس بیان شد
روایتی از کشف کوزه پر از سکه در حرم مطهر رضوی 

قدس/حســین مروج: همزمان با 29 
بهمن ماه، سالروز قیام مردم تبریز، چهل 
و پنجمین برنامه سه شنبه های فرهنگی 
آستان قدس رضوی با رونمایی و معرفی 
مجموعه سکه های تاریخی ضرب تبریز 
صبح دیروز در محل موزه قرآن و هدایای 
مقــام معظم رهبری صحــن کوثر حرم 

مطهر امام رضا)ع( برگزار شــد. رئیس اداره مطالعات و معرفی آثار موزه ای آســتان 
قدس رضوی در مراســم رونمایی و معرفی مجموعه سکه های تاریخی ضرب تبریز 
در چهل و پنجمین برنامه سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: بررسی 
اسناد و مدارک موجود در آرشیوهای آستان قدس رضوی و همچنین وجود برخی 
آثار مکشوفه در موزه و خزانه اشیای تاریخی حرم مطهر امام رضا)ع( نشان از کشف 

آثاری ارزشمند در سال های گذشته تا حال حاضر از این محوطه تاریخی دارد. 
حشمت کفیلی درباره برخی از اشیای تاریخی کشف شده در دوره معاصر و سال های 
اخیر اظهار کرد: در بین اسناد موجود در مدیریت اسناد آستان قدس رضوی، سند 
شــماره 87945 صفحه 7 و 15 به کشف یک ظرف سفالی سفید رنگ حاوی 101 
عدد سکه طالی دوره شاه طهماسب صفوی به تاریخ های 978-935 هجری قمری 
و در جریان تعمیر گنبد دارالسالم حرم مطهر امام هشتم)ع( اشاره دارد.کفیلی تصریح 
کرد: این اشیا که پس از بررسی و کارشناسی در موزه آستان قدس رضوی به نمایش 
درآمدند، در 21 مهرماه سال 1346 شمسی کشف شدند. وی افزود: این سکه ها در 
ســال های 931 تا 978 هجری قمری در شهرهای مشهد، قزوین، اصفهان، کاشان، 

تبریز و... ضرب شده اند. 
رئیــس اداره مطالعات و معرفی آثار موزه ای آســتان قدس رضوی افزود: در ســال 
1383 شمسی هم در جریان خاکبرداری و توسعه مهمانسرای آستان قدس رضوی، 
تعداد 340 عدد ســکه طال مربوط به دوره ایلخانان مغول و دو عدد مربوط به دوره 
خوارزمشاهیان نیز کشف شد.گفتنی است، در ادامه این مراسم، توسط محمدحسین 
یزدی نژاد؛ مسئول گنجینه تمبر و اسکناس آستان قدس رضوی، محمدتقی صفار؛ 
کارشناس و از واقفان سکه به موزه آستان قدس رضوی و یکی از کارشناسان مجرب 
سکه شناس، توضیحاتی درباره سکه های ضرب تبریز موجود در گنجینه رضوی برای 

اطالع حاضران بیان شد. 

در آیین نخستین سالگرد تأسیس سامانه پاسخگویی ملی 138 بیان شد
توجه ویژه  تولیت آستان قدس به پاسخگویی مردمی

آستان: نخستین سالگرد تأسیس سامانه پاسخگویی ملی 138 در آیینی با حضور 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد.

مهدی رضوی کیا، سرپرســت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در این 
مراسم که عصر دیروز با حضور جمعی از خادمیاران حرم مطهر رضوی و مسئوالن 
سامانه پاسخگویی 138 در تاالر قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برگزار 
شــد، با بیان اینکه تولیت آستان قدس رضوی همواره توجه ویژه ای به پاسخگویی 
مردمی دارند، افزود: ایشــان همه روزه پس از نماز ظهر و عصر به مدت دو ســاعت 
شــخصاً با مردم مالقات دارند که این توجه ویژه به نظرها، انتقادها و پیشنهادها در 
کشــور کم نظیر است.وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که مجموعه عظیمی همچون 
آستان قدس رضوی همواره با انتقادها، پیشنهادها و مسائلی از سوی زائران و مجاوران 
مواجه است نیاز به سامانه ای بود که مردم بتوانند از آن طریق مسائل و انتقادهای خود 
را مطرح کنند؛ از این رو سال گذشته مرکز جامع ارتباطات مردمی با برنامه ریزی های 

صورت گرفته، تلفن ملی 138 را راه اندازی کرد.
رضوی کیا ابراز کرد: مردم سراســر کشور می توانند بدون پیش شماره با این سامانه 

ارتباط برقرار کرده و انتقادها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
وی رکن اصلی اجرایی در این مرکز را توجه به توان داخلی و بهره مندی از خادمیاران حرم 
مطهر رضوی دانست و گفت: هم اکنون 450 خادمیار در بخش پاسخگویی تلفنی 138 
مشغول به خدمت هستند.گفتنی است، با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
و جمعی از مسئوالن از 41 خادم برگزیده و فعال در سامانه 138 قدردانی به عمل آمد.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان   
گفت: شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس پیوندی ناگسستنی میان ایران 

و عراق ایجاد خواهد کرد.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی 
در دیــدار تولیت آســتان مقدس امامین 
کاظمین که در تــاالر والیت حرم مطهر 
رضــوی برگزار شــد، ضمن تســلیت به 
مناســبت شــهادت سردار شــهید حاج 
قاسم سلیمانی و ســردار شهید ابومهدی 
المهندس، ابراز کرد: دشمن تصور می کرد 
با به شهادت رساندن این دو سردار عالیقدر 
می تواند میان دو ملت بزرگ ایران و عراق 
اختالف ایجاد کند، اما شهادت و مخلوط 
شدن خون این دو فرمانده بزرگ، مخلص 
و مجاهد فی ســبیل اهلل توسط شقی ترین 
اشقیا پیوندی ناگسستنی میان این دو ملت 

ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: این دشمنان دین و اسالم از مکر 
خدا غافل هســتند، آمریکا با این جنایت 
بزرگ بیش از گذشــته خودش را رســوا 
کرد. یک مقام رسمی یک کشور مستقل 
به دعوت مقام رسمی کشوری دیگر وارد 
آن کشور شده است، آمریکا با چه مجوز و 
توجیه قانونی این مقام رسمی را به شهادت 

می رساند؟

 کم شدن شر آمریکا از عراق به 
برکت خون حاج قاسم محقق می شود

تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه 
آمریکا با این جنایــت، خودش را بیش از 
گذشته رســوا کرد و نشــان داد به هیچ 
قانون، مقــررات و نظاماتی در عالم پایبند 
نیست، تصریح کرد: آمریکا با این عملیات 
جنایتکارانه و تروریســتی کــه منجر به 
شهادت دو سردار رشید جهان اسالم شد، 
به غرور دو ملت بزرگ توهین و اهانت کرد 
و عدم پایبندی به قانون و روحیه تکبر خود 

را نشان داد.
وی افزود: آمریکا ادعا می کند برای حفظ 
امنیت عراق وارد این کشور شده است، آن 
گاه یک مقام رسمی کشور عراق و میهمان 
رسمی این کشور را به شهادت می رساند، 

کدام قانون به آمریکا اجازه داده یک کشور 
را اشــغال و مقام رســمی آن کشور را به 
شهادت برساند؟ اگر آمریکا در عراق مستقر 
شود و بماند، آیا اجازه می دهد مردم عراق 

یک روز آرام و خوش داشته باشند؟
حجت االسالم والمسلمین مروی اظهار کرد: 
خون پاک این دو مجاهد فی سبیل اهلل آثار 
و برکات فراوانی خواهد داشت که امیدواریم 
یکی از برکات آن کم شــدن شر آمریکا از 

عراق و این منطقه باشد.
وی گفت: برای آمریکا، صهیونیسم، وهابیت 
و کشــورهای مرتجع منطقه قابل تحمل 
نیست که دو کشور ثروتمند و بزرگ شیعه 
ایران و عراق با یکدیگر متحد باشــند. لذا 
این وظیفه شــخصیت ها، فرهیختگان و 
ســخنوران این دو ملت  است که مردم به 
ویژه نســل جوان را نســبت به طمع های 

آمریکا به کشورهای اسالمی آگاه سازند.
حجت االسالم والمسلمین مروی همچنین 
با بیان اینکه آستان قدس رضوی به میزان 
امکانات و ظرفیت ها تکریم زائران حضرت 
رضــا)ع( را وظیفه خود می داند، ابراز کرد: 
حــرم مطهر رضوی ســاالنه بیش از یک 
میلیون زائر عراقی دارد، یک صحن و رواق 

حرم مطهــر را در اختیار زائران عرب زبان 
قــرار داده ایم که در آن از خطبا و مداحان 

عرب زبان نیز استفاده می شود. 

 تشییع با شکوه شهدای مقاومت 
تودهنی محکمی به دشمنان بود

همچنیــن در این دیدار حیدر حســن 
الشــّمری، تولیت حرم امامین کاظمین 
هدف خود از ســفر به جمهوری اسالمی 
ایــران را ابتدا زیارت بــارگاه مطهر امام 
هشــتم)ع( و سپس شــرکت در مراسم 
چهلمین روز شــهادت ســپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی معرفی و اظهار 
کرد: بــه برکت خون بــه ناحق ریخته 
شده دو شهید گرانقدر شهید سلیمانی و 
ابومهدی المهندس دو ملت ایران و عراق 
بیش از پیش متحد خواهند شد و ثمره 
خون پاک این ســرداران شــهید خروج 
نیروهای خارجی به ویــژه آمریکایی از 

منطقه خواهد بود.
وی با بیان اینکه تشییع باشکوه پیکرهای 
شــهیدان ســردار ســلیمانی و ابومهدی 
المهنــدس در عــراق و ایــران تودهنی 
محکمی برای دشمنان بود، به برنامه های 

آســتان مقــدس کاظمین به مناســبت 
شهادت سردار سلیمانی اشاره و ابراز کرد: 
در حرمین امامین جوادین)ع( به مناسبت 
این اتفاق ســه روز مجلس ســوگواری و 

عزاداری و همچنین مراسم 
چهلمین روز شــهادت این 
شــهدا با حضور آحاد مردم 
و علمای بزرگ در آســتان 
مقدس کاظمین برگزار شد.

تولیت حرم امامین کاظمین 
بــا بیان اینکه چهار ســال 
با شهید ســلیمانی همرزم 
بودم، تصریــح کرد: اگرچه 
این فاجعه بســیار دردناک 
بود و دل های ما را غمگین و 
چشمان ما را اشک آلود کرد، 
امــا باید منجــر به وحدت 
بیشــتر ملت هــای ایران و 
عراق شــود، این شــهدا بر 

گردن ما حق دارند.
حیدر حسن الشــّمری در پایان خواستار 
افزایش همکاری ها میــان اعتاب مقدس 
جهان اســالم بــه ویژه آســتان مقدس 

کاظمین و آستان قدس رضوی شد.

حرم مطهر رضوی 
ساالنه بیش از یک 
میلیون زائر عراقی 
دارد، یک صحن و 
رواق حرم مطهر را 

در اختیار زائران 
عرب زبان قرار 

داده ایم که در آن 
از خطبا و مداحان 

عرب زبان نیز 
استفاده می شود

بــــــــرش

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار تولیت عتبه کاظمین: 

شهادت سردار سلیمانی وحدت ایران و عراق را ناگسستنی کرد
وی

ض
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 در تمام پارکینگ های سطح شهر جایگاه 
ویژه پــالک جانبازان وجود دارد. چه خوب 
اســت که در پارکینگ های حرم مطهر هم 
در نزدیک تریــن ورودی حرم این لطف به 

جانبازان انجام بشود.
09150007201

قدس: در راستای خدمات رسانی به جانبازان 
و معلوالن نه تنها در حال حاضر که از سال  ها 
پیش، مکان هایی ویژه خودرو این عزیزان در 
پارکینگ های حرم مطهر تعبیه شده است. 
این محل ها با عالمت ویژه، مشخص شده اند. 

  لطفاً در رواق امام خمینی)ره( ساعت اجرای 
طرح تفکیک زنان و مردان را اطالع رســانی 
کنید تا موجب ســرگردانی زائران نشــود.

09020009008

ستونی برای سالم
»سالم بر امام« عنوان یک طرح ملی است؛ 
طرحــی که از جوار بارگاه منور رضوی آغاز 

شد و به زودی به سراسر کشور راه یافت. 
بنا بر این طرح در روزهای چهارشــنبه که 
روز زیــارت مخصوص امام رضا)ع( اســت، 
با نیت زیارت از راه دور امام هشــتم)ع( در 
تمامی مراکز و اماکن مذهبی کشــور اعم 
از امامزادگان، مســاجد و... زیارت امین اهلل 

خوانده خواهد شد. 
همزمان با اولین چهارشــنبه دهه کرامت 
امســال اجرای طرح »ســالم بر امام« در 
مساجد محوری سراســر کشور آغاز شد و 
حاال هر هفته، چهارشنبه ها همه کشور بیش 
از پیش رنگ و بوی امام رضایی پیدا می کند. 
ســتون »ســالم بر امــام« از ایــن هفته، 
گوشــه هایی از این رنگ و بــو را انعکاس 

خواهد داد. 

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 

سالم بر امام

خـــبر
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصات یک مرحله ای 
زیر را در قالب دو مناقصه مجزا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
1-اجرای عملیات مربوط به طرح آبرسانی شهر کاشمر )خطوط جمع آوری 6 حلقه چاه جدید(–

اولویت اجرایی سال 1398  به شماره فراخوان 2098001446000081 
2- برون س��پاری فعالیتهای بهره برداری، خدمات مش��ترکین و اداری مالی شهرهای خلیل 

آباد و کندر  به شماره فراخوان 2098001446000082 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی 
کیفی تا ارس��ال دعوتنامه، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د والزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم 
عضوی��ت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را 
جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتشار فراخوان در س��امانه 98/11/27 می 
باش��د. اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس��ال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 98/12/06
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز  سه شنبه مورخ 98/12/20

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای 
خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 
دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

» فراخوان  ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 
خدمات پیمانکاری « نوبت اول
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))آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار انجام امور گاوداری توسط لودر((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسس�ه دامپ�روری صنعتی قدس رض�وی در نظ�ر دارد پیمانکار انج�ام امور گاوداری توس�ط لودر در 
مجتمع های دامپروری تحت پوش�ش خود واقع در مش�هد مقدس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

انتخ�اب نمای�د. 
ل�ذا از  پیمانکاران واجد ش�رایط دع�وت به عمل می آید جهت دریافت فرم اعالم قیمت و تکمیل اس�ناد مناقصه به آدرس 
مش�هد- خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1398/12/10 نس�بت به ارسال مدارک و مستندات 

اق�دام نماین�د .
مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه: 

1- واریز مبلغ 50،000،000 ریال به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت ش�عبه آس�تان قدس به نام مؤسسه دامپروری 
صنعتی قدس رضوی . )جهت دریافت شناس�ه واریز با داخلی 139 تماس حاصل فرمایید(. 

2- اص�ل پی�ش فاکت�ور اع�الم قیم�ت.
3- کپی مدارک و مش�خصات . 

• مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.
• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باش�د. 

جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید . 
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))آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار انجام خدمات عمومی و اجرایی امور گاوداری((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسس�ه دامپ�روری صنعتی قدس رضوی در نظ�ر دارد پیمانکار  انجام خدمات عموم�ی و اجرایی امور 
گاوداری در مجتم�ع ه�ای دامپروری تحت پوش�ش خود واقع در مش�هد مق�دس را از طریق برگزاری 

مناقص�ه عموم�ی انتخ�اب نمای�د.
 ل�ذا از پیمانکاران واجد ش�رایط دع�وت به عمل می آید جهت دریافت فرم اعالم قیمت و تکمیل اس�ناد مناقصه به آدرس 
مش�هد- خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1398/12/10 نس�بت به ارسال مدارک و مستندات 

اق�دام نماین�د .
مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه: 

1- واریز مبلغ 50،000،000 ریال به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت ش�عبه آس�تان قدس به نام مؤسسه دامپروری 
صنعتی قدس رضوی . )جهت دریافت شناس�ه واریز با داخلی 139 تماس حاصل فرمایید(. 

2- اص�ل پی�ش فاکت�ور اع�الم قیم�ت.
3- کپی مدارک و مش�خصات . 

• مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.
• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باش�د. 

جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید . 



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

روزنامـه صبـح ایـران

تدوین برنامه های راهبردی فرهنگ و هنر با تحلیل گام دوم انقالب  اندیشه: »تحلیل مضمونی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و تدوین برنامه های راهبردی فرهنگ و هنر« از سوی پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات منتشر شد. این گزارش با استناد به بیانیه گام دوم انقالب، ابتدا به فرصت های موجود و زمینه ساز تحقق برنامه های راهبردی هفت گانه اشاره می کند که »خودآگاهی و باورهای انقالبی«، »ظرفیت ها 

و فرصت های ملی« و »امید به عنوان کلیدی ترین توصیه برای مقابله با تبلیغ علیه انقالب« را شامل می شود. 

پیشرفت های علمی در راستای تقویت دین نبوده است
معاون  صدیــق،  خاکی  علــی  ایکنا: 
آموزشــی وزیر علوم در مراسم رونمایی 
از کتاب »علم و دین در افق جهان بینی 
توحیدی« نوشته مهدی گلشنی، استاد 
بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف اظهار 
کرد: بــا توجه به اینکه علــوم امروزی 
منبعث از علوم اهل بیت)ع( نبوده است، 

بنابراین در راستای تقویت دین نیز عمل نکرده است.
خاکی صدیق افزود: ورود به بحث علم و دین، اقدام حرفه ای و دشواری است و بنده 
به ذکر چند نکته اشاره می کنم؛ یکی از مسائل مهم این است که ببینیم آیا میان 
علم و دین تعارضی وجود دارد؟ اگر دین را بر پایه وحی بدانیم و وحی را نیز کالم 
خدا تلقی کنیم و از طرفی علم را بر پایه طبیعت و طبیعت را فعل خدا بدانیم، 
امکان تعارض بین کالم و فعل خدا به وجود نخواهد آمد و در اصل قضیه امکان 
ندارد که بین علم و دین تعارضی به وجود آید. اینکه علمای علوم تجربی و عالمان 
دین گاه یکدیگر را تخطئه می کنند، به دلیل برداشت هایی است که از طبیعت و 

دین دارند و این برداشت ها گاه با یکدیگر متضاد خواهد شد.
معاون آموزشــی وزیر علوم اذعان کرد: گاهی اوقات صرفاً شــاهد استنباط های 
شخصی افراد هستیم؛ چنان که یک فیزیکدان برجسته نظریه ای می د هد و با آن 
طومار دین را می پیچد و از طرفی، یک عالم دینی نیز کتاب علمی را می سوزاند 

که در حقیقت این تعارض ها به دلیل استنباط های شخصی آنان است.
وی بیان کرد: باید مشخص شود که این پایه های اعتقادی و زیرساخت هایی که 
براساس آن مفاهیم جدید علمی توسعه پیدا می کند، همراه و در جهت دین است 
یا خیر؟ اگر به این دسته بندی توجه کنیم، مشخص است که در بهترین حالت، 
علم مدرن در راستای دسته دوم یعنی تقویت دین حرکت نکرده است، بلکه در 

خوشبینانه ترین حالت بی توجه به دین بوده است.

 نتایج توجه به مکتب اهل بیت)ع( در علم
خاکی صدیق افزود: عمدتاً نظریه پردازی هایی که در علوم داشته ایم، جزو دسته 
اول بوده و در راستای رسیدن به اهداف مادی و قدرت به کار گرفته شده است. 
اما مسئله دیگر این است که ببینیم اگر علم و فناوری در بستر دوم، یعنی همسو 

با تقویت دین حرکت کرد، وضعیت کنونی دنیا چگونه بود؟ 
وی افزود: اگر دانشــمندانی داشتیم که در مکتب ائمه)ع( درس می خواندند و یا 
اکنون در محضر امام عصر)عج( بودند، می توانســتیم تصور کنیم که قطعاً وضع 
محیط زیســت و دیگر مسائل این چنین نبود، در حقیقت بزرگ ترین صدمه ای 

که وارد اسالم شد، این بود که بشریت را از علم متصل به وحی محروم کردند.
خاکی صدیق افزود: حتی آنچه به عنوان دارالحکمه یا کتابخانه بغداد داشته ایم نیز 
نشأت گرفته از چشمه زالل علم اهل بیت)ع( نبوده است. امروزه داعش هم خود 
را مسلمان می نامد و کشته شدگانش را شهید می داند. اما شهید سلیمانی کجا و 
آن ها کجا. تفاوت اصلی در این است که اسالمی که سردار سلیمانی داشت، اسالم 
علوی و اسالم داعشیان، اسالم اموی و عباسی است. اگر علوم امروزی منبعث از 
علوم اهل بیت)ع( بود، امروز شاهد تغییرات زیادی بودیم و سردار سلیمانی های 
بیشتری را شاهد بودیم. گلشنی نیز در این مراسم بیان کرد: وقتی به دوره تمدن 
اسالمی می نگریم، متوجه می شویم تفکر عالمان واقعی مانند ابوریحان و خواجه 
نصیر این گونه بود که علم را نوعی عبادت و کار علمی را فعالیت دینی می دانستند. 
در مقابل این ها نیز خلفای عباســی بودند که برای قدرت یافتن حکومتشان به 
ترویج مکتب اشــعری می پرداختند که بگویند علت همه چیز خداســت و این 
حکومت نیز با خواســت خدا به وجود آمده و از این رهگذر، علوم عقلی را کنار 

بگذارند و حتی برخی از مکاتب اهل سنت نیز کنار گذاشته شد.
چهره ماندگار فلســفه در ادامه افزود: بنابراین شاهد سقوط علم در جهان اسالم 
بودیم. در حقیقت  فلسفه از جهان اسالم رخت بر بست. البته زمانی که به قرون 
وسطا و دوران جدید می رسیم، دانشمندانی نظیر نیوتن و الیب نیتس همواره تفکر 
ابوریحان را داشتند که معتقد بودند علمشان به مثابه عبادت است تا اینکه رفته 
رفته مکاتب تجربه گرا ظهور کردند؛ به این معنا که علم را نتیجه تجارب حسی 

می دانستند. بنابراین فلسفه و دین کنار رفت.

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد  نقد و نظرها در 
فضای امروز کشــور در مورد »عدالت« و مطالباتی 
با این نام، سبب شده تا بار دیگر بنیان های نظری 
و اقســام عدالت مورد بحث و بررســی رسانه ها و 
گروه های سیاسی کشور قرار بگیرد. حجت االسالم 
سیدباقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اســالمی و نویسنده کتاب هایی از جمله 
»عدالت سیاســی در قرآن کریــم«، »راهکارهای 
عدالت اجتماعی در نظام اسالمی« و »عدالت از نظر 
مردم ســاالری دینی و لیبرال« بر این عقیده است 
که تولیدات نظری با موضوع »عدالت« هنوز تجمیع 
نشــده و نظریه جامعی درباره عدالت وجود ندارد، 
ولی تا آن زمان باید طرح و برنامه ها را با پیوستی از 
جنس »عدالت« همراه کرد. در ادامه گفت وگوی ما 

با ایشان را در همین مورد می خوانید.

 وضعیت کنونی ما در مبحث عدالت ناشی از 
خأل تئوریک در این زمینه است یا مصداق های 

عملی، ما را به این وضع رسانده است؟
یکــی از مباحــث و دغدغه هــای جــدی نظام 
جمهوری اســالمی و بنیان گــذاران آن، عدالت 
اجتماعی و عدالت سیاسی بوده است. طرح ریزی 
ســاختاری به نام جمهوری اســالمی و توجه به 
حقوق سیاسی- اجتماعی مردم برای داشتن روح 
عدالت در این ساختار بود و در حقیقت همه چیز 
برای شکل گیری این عدالت بوده تا مردم بتوانند 
به خواسته های عادالنه خود دسترسی پیدا کنند. 
اینجا بزنگاه و نقطه شــروع بحث عدالت اســت، 
برای آنکه جامعه به حقوق خود در عرصه سیاسی 
اجتماعی برســد و این احقاق حق شکل بگیرد. 
این ســاختار هرچند به نظر مورد توجه بوده اما 
چندان به عرصه اجرا و عمل نزدیک نشده است. 
این موضوع نشــان از آن دارد کــه ما در روابط 
قدرت باید تحول جدی به وجود آوریم و در روابط 
سیاســی و اجتماعی نیز به نحوی عمل کنیم تا 
این نگرش بنیادین در جامعه شــکل بگیرد که 
برای تمامی قوانیــن، آیین نامه ها و برنامه ها باید 
یک پیوست عدالت وجود داشته باشد، یعنی هر 
برنامه ای باید از این جهت قابل توجیه باشد و با 

سنجه عدالت، سنجیده و ارزیابی شود.

 آیا بنیان های نظری مسلمانان از مسئله 
عدالت، توانسته آنان را به گفتمانی جامع از 

عدالت برساند؟
ما مبتنی بر اندیشه دینی که برگرفته از قرآن کریم و 
سنت اهل بیت)ع( است، هنوز نتوانسته ایم با تجمیع 
مباحث، مفاهیم و گزاره  ها، نظریه جامع عدالت را 

ســامان دهیم. با تمام تأکیدی که روی مســئله 
عدالت در اندیشه دینی ما وجود دارد، نظریه عدالت 
شکل نگرفته و این مهم، محقق نشده است. به نظر 
می رسد مشکالتی که ما در حوزه های مختلف داریم 
از همین جا سرچشمه می گیرد، بنابراین الزم است 
نظریه پردازی های دقیق، موشکافانه و کاربردی برای 

اجرای عدالت شکل گیرد.

 فرایند شکل گیری نظریه 
عدالت چگونه است؟

شکل گیری نظریه، فرایندی کند 
و طوالنی دارد و این طور نیست 
که با نشســت و یا نگارش چند 
مقاله، نظریه ایجاد شــود. نظریه 
در فراینــد تعاملــی متفکران و 
اندیشــوران و آزاداندیشی اتفاق 
می افتد و با توصیه و سفارش به 
بسیاری  امروزه  نمی رسد.  جایی 
از مشــکالتی که مــا در عرصه 
ناعدالتی ها داریم، ناشــی از نبود 
نظریه جامع عدالت نیست، بلکه 
به این خاطر است که قوانین به 
خوبی و درســتی اجرا نمی شود 
یا هر کســی به وظیفه خود به 
درستی عمل نمی کند و در مقابل 
اختیاراتــی که دارد، پاســخگو 

نیست. نمی توان و نباید منتظر ماند تا نظریه عدالت 
تولید شــود و بعد ملتزم به آن شــویم. اگر به نحو 
شایسته ای به بسیاری از قوانین و سامانه هایی که در 
قانون اساسی و قوانین دیگر داریم عمل کنیم، این 
راه طوالنی کوتاه  خواهد شد و مشکالت بی عدالتی 

کاهش می یابد.

 چقدر از نظریه های طرح شده عدالت در 
غرب را می توان برای امروز جامعه اســامی 

استفاده کرد؟
هــم در عرصه نظریــه و هــم در عرصه عمل، 
می تــوان از اندیشــه ها و تجربیــات معقــول و 
ســنجیده اندیشــمندان غربی اســتفاده کرد. 
مهم این اســت که آن ها را به داشته ها و مبانی 
نظری خودمان عرضه و سنجشگری کنیم. یکی 
از راهکارهایی کــه در غرب وجود دارد، اصول و 
راهکارهای عقلی است که حکم عقل پشتوانه آن 
است. در عرصه عدالت سیاسی، قالب »جمهوری 
اسالمی« در اندیشه دینی سابقه چندانی نداشت 
 و حضرت امام توانست جمهوریت و مردم ساالری

 را همــراه و همگام با اندیشــه 
دینــی و از ســاختاری چــون 
جمهوری اســالمی، دفــاع کند. 
»جمهــوری« تجربــه ای بود که 
در غرب رشد کرده بود. بنابراین 
از دســتاوردهای دیگر نیز که در 
اندیشــه غربی موفق بوده است 
و با مبانی ما نیــز تضادی ندارد 

می توان استفاده کرد.

 عده ای می گویند در دنیای 
متکثر نمی شود دنبال عدالتی 
بود که هیچ گاه محقق نخواهد 
شد، به نظر شــما این گزاره 

چقدر واقعی است؟
گاهی آرمانشهری مطرح می شود 
که دور از اندیشــه و نظر انسان 
و در انــدازه توهم اوســت، حال 
آنکه در آرمانشهر نبوی و علوی، 
راهکارهایــی بــرای دســتیابی 
به عدالــت ارائه می شــود تا انســان در صحنه 
اجتمــاع و واقعیــت، به حقوق خویش دســت 
یابد. در آرمانشــهر نبوی و علوی، ما با پنداره و 
توهمات روبه رو نیســتیم بلکه با مســائل عینی 
و واقعی روبه رو هســتیم که قرار اســت با برنامه 
برای رسیدن به آن ها تالش کنیم، مانند آنکه در 
 عدالت سیاسی آموزه هایی مانند امر به معروف و 
نهــی از منکــر، شایسته ســاالری، نصیحــت، 
انتقادگــری و انتقادپذیــری، مشــورت گیری و 
مشــورت پذیری و تکافل و همیــاری اجتماعی 
مطرح می شود و در عدالت اقتصادی، راهکارهایی 
برای گردش ثروت و عدم تراکم آن مانند خمس 

و زکات، صدقات، وقف و تولید طرح می شود.

 راه حل چیست؟
آنچه ما به آن نیاز داریم، این اســت: »نظریه ورزی 
در عدالت و تالش بــرای ارائه راهبردها، راهکارها، 
قوانین، برنامه ها و آیین نامه های عادالنه«. طراحی 
مطالعات علمی-اسالمی ما نیز باید ناظر به اجتماعی 

کردن این رویکردها باشد.

گفت وگو با حجت االسام کاظم سیدباقری، درباره راهکار مقابله با بی عدالتی

نیازمند نظریه جامع عدالت هستیم

حاشیه

اندیشه فلسفی ما امتداد سیاسی اجتماعی پیدا نکرده است
از یک ســو، اینکه ما داشته های خودمان را باور 
نداشته باشــیم و نگاه ما به داشته های دیگران 
اســت، ضعف است، از دیگر ســو، جامعه ما به 
نظریه ها و تجربه های دیگران در عدالت نیاز دارد؛ 
به هر حال، در مکتب لیبرالیســم افرادی مانند 
جان رالز، فون هایک، نوزیک و جان اســتوارت 
میل، نظریاتی را به طور خــاص درباره عدالت 
ارائه داده اند و ما باید از مزایا و کاســتی های آن 
نظریه ها آگاهی داشته باشیم. در جامعه اسالمی 
ما، این نظریه پردازی در عدالت کمتر وجود دارد 
و متفکــران کمی را می یابیم که به طور خاص، 
روی مبحث عدالت متمرکز شــده باشند. شاید 
ســخنان مقام معظم رهبری در این مسئله نیز 
مصداق داشته باشد که اندیشه فلسفی ما امتداد 
سیاسی اجتماعی پیدا نکرده است. وقتی مباحث 

خاص فلســفی، وارد عرصه سیاسی-اجتماعی 
نشد، مباحث در حد انتزاعی باقی خواهد ماند. 
این عدم تداوم و عــدم خروج از حوزه ذهنیات 
و مســائل انتزاعی، خودکم بینی و عدم پردازش 
علمی و عمیق مسائل سیاسی اجتماعی، موجب 
عدم نظریه پردازی در باب عدالت شــده است. 
فقــط هم بحث کم کاری نیســت، بلکه گاهی 
این شارحین زحمت بسیار کشیده اند ولی این 
زحمت ها در قالب یک کتاب و مباحث انتزاعی 
باقی مانده و امتداد اجتماعی پیدا نکرده و گرهی 
از جامعه را باز نکرده اســت. اندیشور نیامده به 
طور خاص به عدالــت، راهبردها و راهکارهای 
عدالت اجتماعــی بپــردازد. نمی گوید چگونه 
می توان عدالت و دســتیابی به آن را طراحی و 

اجرایی کرد و ساختار عادالنه چیست. 

در آرمانشهر نبوی 
و علوی، ما با پنداره 

و توهمات روبه رو 
نیستیم بلکه با 
مسائل عینی و 

واقعی روبه رو 
هستیم که قرار 

است با برنامه برای 
رسیدن به آن ها 

تاش کنیم

بــــــــرش

اندیشه
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خبر

* صنایع ش�هید مس�لمی در نظر دارد خرید موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به طور جداگانه به 
پیمانكاران واجد ش��رایط واگذار نماید . الزم به ذكر اس��ت جهت دریافت اس��ناد مناقصه داش��تن رزومه ش��ركت 
، معرف��ی نامه الزامی اس��ت و تنها در صورتی اس��ناد مناقصه به نماینده ش��ركت ارائه می گ��ردد كه رزومه مورد 
تایی��د صنای��ع واقع گ��ردد . از كلیه متقاضیان واجد ش��رایط ، دعوت می ش��ود از تاریخ درج آگه��ی جهت دریافت 
اس��ناد مناقصه و پیوس��ت فنی قبل از مراجعه با ش��ماره تلفن های ذكر ش��ده حتمًا هماهنگ ش��ود :  36076253 
و 36077569 و 36076248-021( مراجع��ه نماین��د . مهلت دریافت اس��ناد مناقص��ه از تاریخ 1398/11/30 لغایت 
1398/12/11 از س��اعت 08:00 صبح الی 11:30 و از س��اعت 13:00 لغایت 15:30 خواهد بود و اس��ناد مناقصه را 
می بایس��ت تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخه 1398/12/12 به آدرس مذكور تحویل نمایند . استعالم های 
واصله واجد شرایط در روز سه شنبه مورخه 1398/12/13 راس ساعت09:00 صبح بازگشایی و بررسی خواهد شد 
. به پیش��نهادهای فاقد امضاء ، مهر یا س��پرده معتبر ، مخدوش و مش��روط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد .

* هر شركت كننده جهت حضور در یك یا چند موضوع مناقصه مختار می باشد . 
1( خرید میلگرد آلومینیومی قطر T6-7075,42 به مقدار 10/000كیلوگرم 

2( خرید میلگرد آلومینیومی قطر T6-2024, 45 به مقدار 10/000كیلوگرم 
3( خرید میلگرد آلومینیومی قطر T6-2024,50  به مقدار 10/000كیلوگرم 

4( خرید میلگرد آلومینیومی قطر 67  2024  به مقدار 10/000كیلوگرم 
5( خرید لوله آلومینیومی 42×31 جنس  T6-7075   به مقدار 10/000كیلوگرم 
6( خرید میلگرد فوالدی قطر 38 جنس 41CRM4 به مقدار 150/000 كیلوگرم 

7( خرید میلگرد فوالدی قطر 80 جنس C35 به مقدار 300/000 كیلوگرم 
8( خرید مجموعه فرامین كنترلی به تعداد 750 دست  

9( خرید قطعه یونولیتی با  كد 0052– 01 به تعداد 50/000 عدد 
10( خرید مجموعه قطعه پالستیكی با كد 10000– 0086– 01– 173 به تعداد 15/000 عدد 

11( خرید مجموعه قطعه با كد 1000 – 01 به تعداد 150/000 عدد 
12( رول و جوش��كاری قطع��ه ب��ا ك��د 0020– 01– 154 به تعداد 30/000 ع��دد و قطعه با ك��د 0019– 01– 154 به تعداد 

30/000 عدد 
13( خرید قطعه پلی كربنات با كد 010000– 600 – 2 به تعداد 25/000 عدد 

14( خرید خدمات تستUT به مقدار 150/000 متر لوله فوالدی
15( خرید مواد با كد 0010082 به مقدار 600 كیلوگرم 

16( ماش��ینكاری قطعه با كد 00270-01- 154 به تعداد30/000 عدد و ماش��ینكاری قطعه با كد 00210– 01- 154 به 
تعداد 30/000 عدد 

17( ماشینكاری قطعه با كد 002-110-03-173 به تعداد 10/000 عدد 
18( ماشینكاری قطعه با كد 002-111-03-173 به تعداد 10/000 عدد 
19( ماشینكاری قطعه با كد 001-111-03-173 به تعداد 10/000 عدد 

20( فورج و ماشینكاری قطعه با كد 1-01-310-04-154 به تعداد 5/000 عدد 
21( ماشینكاری و مونتاژ مجموعه قطعه با كد 1000– 14– 239 به تعداد 20/000 عدد 

22( خرید لوله فوالدی 92/5 × 97 با كد 01200300 به مقدار 10/000 كیلوگرم 
23( خرید لوله فوالدی 108 × 113.9 با كد 01200200 به مقدار 200/000 كیلوگرم                           شناسه آگهی 775536
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 اداره کل آم�وزش و پ�رورش مازندران در نظر دارد جهت ارائه خدمات و س�رویس دهی بهتر ام�ور نقلیه خود را با 
تعداد  15 دستگاه خودروی سواری پژو 405- پارس– سمند- تندر 90 و 6 دستگاه خودروی مینی بوس یا اتوبوس را 
از طریق مناقصه به موسس�ات و ش�رکت های حمل و نقل دارای صالحیت از اداره کار و اموراجتماعی براساس تعیین 
س�ود مدیریتی واگذار نماید و متقاضیان می توانند با لحاظ کلیه ش�رایط با بهره گیری از س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دول�ت )www.setadiran.ir( به صورت الکترونیکی در مناقصه ش�رکت نمایند ، ل�ذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج 
آگه�ی 29 /98/11 ت�ا پای�ان وقت اداری 97/12/03 جهت دریافت اس�ناد مراجعه و آخرین مهلت تکمیل و ارس�ال 
تضمین ، مستندات و پیشنهاد قیمت در سامانه حداکثر تا تاریخ 13/ 12/ 98 می باشد. همچنین زمان بازگشایی مزایده 

از طریق سامانه در تاریخ  98/12/14 و اعالم آن 98/12/15 می باشد .
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

 1- برگزاری مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل پرداخت 
تضمین شرکت در مناقصه  ، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم به برنده در بستر سامانه مذکور و همچنین 
ب�ه صورت فیزیکی انجام می پذیرد ) ارس�ال اصل مس�تندات مناقص�ه پاکت الف : تضمین و پاکت ب : اس�ناد مناقصه 

الزامی می باشد. ( مالک انتخاب برنده ، اعالم قیمت از طریق سامانه مذکور خواهد بود.
2- برآورد اولیه مناقصه: 8.568.615.800 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  428.430.000  ریال

متقاضی�ان جهت دریافت اطالعات بیش�تر با ش�ماره 33313268- 011 اداره خدمات و پش�تیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش مازندران تماس حاصل فرمایند .

آگهی مناقصه عمومی   )نوبت دوم(

شناسه : 775994
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فراخوان مزایده
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��كی مش��هد در 
نظ��ردارد محل��ی راب��ه منظ��ور احداث 
و راه ان��دازی درمان��گاه س��رپایی  در 

بیمارس��تان امام رض��ا  )ع( را از طریق انج��ام  مزایده 
عمومی ب��ه صورت اجاره ب��ه بخش غیر دولت��ی واگذار 
. كلی��ه مراح��ل برگ��زاری مزای��ده به ش��ماره فراخوان 
5098000060000016، از دریافت اسناد مزایده تا ارائه 
پیش��نهاد مزایده  گران و بازگش��ایی پاكت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��داركات الكترونیكی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مزایده   گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذك��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذكر است:
* تضمین ش��ركت در مزای��ده فوق مبل��غ 130.000.000 
ریال ضمانتنامه بانكی كه در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذكور به نشانی :  مشهد- میدان امام رضا 

)ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/11/30

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/12/6

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/17
* زمان بازگشایی پاكت های مزایده: 98/12/19

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

/عروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانشگاه علوم پزش��كی 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. 
كلی��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 پاكت ها، از 
طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 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 مذك��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذكر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��ركت  تضمی��ن   *
5.880.000.000ریال ضمانتنامه بانكی می باش��د كه در 
مهلت مقرر به حس��ابداری بیمارستان مذكور 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 پاكت 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 مذك��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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روزنامـه صبـح ایـران

نخستین شماره فصلنامه »مطالعات علوم قرآن« منتشر شد  معارف: نخستین شماره فصلنامه علمیـ  تخصصی »مطالعات علوم قرآن« مربوط به پاییز 1398 توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
منتشر شد. »مرجعیت علمی قرآن از نگاه عالمه طباطبایی«، »مرجعیت قرآن و گستره آن در اندیشه عالمه سیدمحمدحسین فضل الّل«، »بررسی و نقد اثرپذیری قرآن از تورات و انجیل در EQ )دائره المعارف قرآن 

لیدن(«، »درآمدی بر مبانی علوم قرآنی مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الّل معرفت«، »بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم« و... مقاالت منتشر شده در این شماره از فصلنامه است.

جلسات اهل بیت)ع( کالس های درس ماست
در هــر جنگی فرمانده یا رزمنده میدان باید هدف از عملیات، جغرافیای منطقه 
نبرد، سالح و ادوات دشمن و در نهایت سالح و تجهیزات خود را به خوبی بشناسد. 
بدون این شــناخت های چهارگانه هر جنگی محکوم به شکست است. امروز نیز 
در جنگ نرم همین شــناخت های چهارگانه نقش بسیار مهمی در پیروزی این 
نبرد پیچیده دارد. ستایشــگری آل الّل که از همان روزهای نخست اسالم شروع 
شده بود و در جنگ های صدر اسالم نقش مهمی در پیروزی های اسالم به عنوان 
بازوهای فرهنگی و تبلیغی این نبرد داشــت، در دوران امامان شیعه با شاعران 
قدرتمندی چون فرزدق و دعبل، روزهای حساســی را گذراند. در فراز و نشیب 
تاریخ، این جمع شــاعران و ستایشگران بودند که به عنوان رسانه شیعه نقشی 
اساسی در انتقال معارف اهل بیت)ع( و دفاع از حریم ایشان داشتند. این جریان 
در دوران انقالب اســالمی با نفس قدسی حضرت امام خمینی)ره( طعم انقالبی 
زیادی به خود گرفت و در دوران هشت سال دفاع مقدس با حماسه عجین شد 
و در ســال های اخیر به بارزترین وجه در مناسبت های مختلف نقش روشنگرانه 

خود را نشان داده است.
از ابتدا جلسات اهل  بیت)ع( جلســات بیان معارف ایشان به خصوص در بحث 
روش های صحیح زندگی بوده اســت؛ همان گونه که امــام صادق)ع( فرمودند: 
»مجالسنا مدارســنا« یعنی جلســات ما کالس های درس ماست. مکتب اهل 
بیت)ع( مکتبی نیســت که صرفاً نسبت به مســائل اخروی نظر بدهد و نسبت 
به امر دنیای مردم بی توجه باشد؛ نگاه مکتب ما به دنیا همان است که فرمودند: 

»الدنیا مزرعه اآلخره«.
در نبرد تمدنی امروز که غرب با ابزار قدرتمند رسانه و امکانات تکنولوژیک فراوان 
و غفلت طوالنی کشورهای اســالمی توانسته است تهاجم گسترده فرهنگی را 
علیه ما راه بیندازد و ســبک زندگی مردم را از ســبک زندگی اسالمی- ایرانی 
به ســمت سبک زندگی غربی ســوق دهد، مداحان و شاعران در جلسات اهل 
 بیت)ع( با استفاده از ابزار هنر می توانند به معرفی بیشتر سبک زندگی اسالمی 
پرداخته و معایب و آینده تاریک سبک زندگی غربی را برای همگان مطرح کرده 
و روشــن سازند. در این مقوله مهم که متأسفانه از ناحیه گروه ها و دستگاه های 
دیگر فرهنگی و دینی نیز مورد غفلت واقع شــده، به یک کار بزرگ و هم افزایی 
تشکل های مختلف فرهنگی نیاز است که یک بخش آن بر عهده جامعه مداحی 

است.

 مداح اگر دنبال تأثیرگذاری است باید خودسازی کند
بســیاری از معارف عالــی مکتب اهل بیت)ع( در ادعیه و مناجات هایی اســت 
که از طریق اهل بیت عصمت و طهارت)ع( به دســت ما رســیده است که هم 
نگاهی دنیایی دارد و هم آخرتی و مملو از نکات مهم انسان سازی است که اگر با 
جنبه های هنری و صدای خوش همراه شــود اثرات فوق العاده ای روی مخاطبان 
دارد؛ البته پیش نیاز این تأثیر انس همیشــگی ستایشگران عزیز با این ادعیه و 
مناجات ها، داشتن خلوص و معنویت باال، داشتن خلوت ها و تهجدهای نیمه شب 
و ارتباط با علمای ربانی و اســتادان اخالق است. در واقع ستایشگر تا خود را در 
این حلقه عشق و معرفت درنیابد هرگز نمی تواند آیینه ای برای انتقال این معارف 
الهی باشد. خالصه اینکه ادعیه و مناجات ها بیدارکننده هستند، اما انسان اگر خود 
خواب باشد هرگز نمی تواند بیدارکننده دیگران باشد؛ پس ابتدا مداح باید به دنبال 

بیداری خویش و سپس بیداری دیگران باشد.
ِئ الیَُکوُن فاقِداً لَُه« یعنی  قاعده ای فلسفی وجود دارد که می گوید: »ُمعِطي الَشّ
کسی که می خواهد چیزی عطا کند باید آن را داشته باشد؛ به بیانی دیگر شخصی 
که خودش مایه ای ندارد و دســتش خالی است هرگز نمی تواند دست دیگران را 
پر کند؛ چرا که خود نیازمند اســت. آن مداحی که نسبت به اعمال عبادی اش 
کم توجه و نسبت به اخالق و رفتارش بی مباالت باشد چگونه می تواند در باال بردن 
سطح معرفتی و معنوی جامعه تأثیرگذار باشد. مداح اگر دنبال تأثیرگذاری بیشتر 
است، باید ابتدا به خودسازی پرداخته و اندرون خود را اصالح و به نور اهل بیت)ع( 
پاک کند؛ در واقع تا خلوتمان نورانی نشود جلوتمان نورافشانی نخواهد کرد. راه 
تأثیرگذاری در خلق، برگشت به خویشتن و باال بردن سطح معرفتی، معنوی و 
اخالقی خویش است. چشم بستن از مظاهر دنیا و جاذبه های دنیایی مرحله بعدی 

و مهم این مسیر است که تأثیرگذاری را پرقدرت و پرسرعت می کند.

معــارف/ مریم احمدی شــیروان: 
مداحــان و ذاکــران اهل  بیــت)ع( هر 
سال، در ســالروز میالد حضرت صدیقه 
طاهره)س( در حسینیه امام خمینی)ره( 
با رهبر معظــم انقالب دیدار می کنند؛ و 
ایشان با توجه به اهمیتی که برای شأن، 
هنر و کارکرد ذکــر فضائل اهل بیت)ع( 
توســط مداحان قائلند، نکاتی را در این 
باره مطــرح می کنند. از جمله نکاتی که 
روز شــنبه 26 بهمن ماه توســط رهبر 
انقالب در این دیدار مطرح شد، می توان 
به موارد زیر اشــاره کرد: »اهمیت نقش 
مداحان در احیای معارف اهل بیت)ع( و 
انتقال آن به نســل جوان به عنوان سالح 
جنگ نرم«، »ضــرورت باال بردن روحیه 
مقاومــت در مردم«، »توجــه به ترویج 
ســبک زندگــی و فرهنگ اســالمی در 

جلسات مداحی« و... .
به همین بهانه بــا حاج یدالل بهتاش، از 
گفت وگو  به  سیدالشــهدا)ع(  پیرغالمان 
نشســتیم و کم و کیف محورهای مطرح 
شده توســط رهبر انقالب را در جلسات 
ذکر مناقــب و مصائب اهل بیت)ع( جویا 

شدیم.

مداحان چگونــه می توانند نقش 
خود در احیای معارف اهل بیت)ع( و 
انتقال آن به جوانان را به نحو احسن 
باال  راســتای  در  به ویژه  کنند؛  ایفا 

بردن روحیه مقاومت؟
امروز شــاهدیم که دشمنان با تبلیغات و 
ابزار رســانه به میدان آمده و در جامعه 
بی ثباتی ایجاد می کننــد؛ لذا برای دفع 
آن ها باید با همان سالح و ابزار خودشان 
دفاع و مقابلــه کنیم. یک مداح به دلیل 
اینکه مســتمع و تریبــون را در اختیار 
دارد می تواند به مقابله با دشــمن و رفع 
آسیب های جنگ نرم بپردازد. او می تواند 
با آشــنا کردن جوانان و مردم با معارف 
اهل  بیت)ع( تمام توطئه های دشــمنان 
را خنثی کند و بــرای افزایش دینداری 

جامعه گام های مؤثری بردارد.
در این راستا، از موارد مهم برای باال بردن 
روحیــه مقاومت و در نهایت رســیدن به 
پیروزی، ایســتادگی در راه هدف اســت؛ 
وقتی می گوییم »إَِنّ الَِّذیَن َقالُوا رَ بَُّنا اللَّـُه ثَُمّ 
اْسَتَقاُموا« باید برای این استقامت به مردم 
الگو نشان دهیم. بارزترین الگو پیغمبر)ص( 
بود؛ در راه گفتن »ال اله  اال الل«، ایشــان را 
ســنگ زدند و آزار دادند اما با تمام وجود 
اســتقامت کرد و صدمات را تحمل کرد؛ 
مقاومتی که سبب شد به پیروزی رسیده 
و اسالم دینی جهانی و جاودانی شود. یک 
مــداح باید این موارد را بــرای مردم بازگو 

کند.
در شــرح حــال پیغمبــر)ص( داریم که 
وقتــی آن حضرت اســالم را عرضه کرد، 
جوان هــا زودتر گرایش پیــدا کرده و حق 
را می پذیرفتند. »خباب بن ارت« صحابی 
پیامبــر اســالم)ص( و از یــاران حضرت 
علی)ع( بود. او جزو نخستین افرادی بود که 
دعوت پیامبر اکرم)ص( را پذیرفت و اسالم 
آورد و شکنجه های زیادی از مشرکان مکه 
دید ولی از اســالم بازنگشت. اسالم آوردن 
امثــال او و آزار و اذیتی که در راه اســالم 
متحمل شــدند، می تواند الگوی فداکاری 

مسلمانان در راه دین باشد.

را  ما نقش خود  آیا جامعه مداحی 
در ترویج ســبک زندگی و فرهنگ 

اسالمی ایفا می کند؟
متأســفانه بیشــتر جلســات به خصوص 
برگزار می شود  احساسی  جلسات جوانان 
و بــه نظر من که بیــش از نیم  قرن منبر 
مــی روم خروجی آن در ایــن زمینه اگر 
نگوییم هیچ، اما بســیار کم اســت. لذا بر 
اســاس راهکارهای رهبــر معظم انقالب 
بایــد از ظرفیــت ایــن مجالس بیشــتر 
اســتفاده شــود؛ باید بدانیــم مداحی ها، 
هــدف  تنهــا  ســینه زنی ها  و  گریه هــا 
برگــزاری مجالس نیســت بلکه وســیله 
اســت. در این مجالس بایــد افراد پس از 
کســب معرفت و محبت افزایی راه زندگی 
 خــود را از طریــق گفتار اهــل بیت)ع( 

پیدا کنند.
این جلسات همچنین می تواند از مشکالت 
جامعــه و جوانان گره گشــایی کنــد. اما 
متأسفانه دشمنان می دانند جامعه مداحی 
در تمام جوانب اثرگــذاری باالیی دارد، به 
همین دلیــل ســرمایه گذاری می کنند تا 
مجالس را از محتوا بیندازند؛ تشویق مردم 
با احادیث اهل  بیت)ع( و بعد به  طور عملی 
وارد میــدان شــدن اثر بســیاری در حل 

مشکالت جامعه دارد.

 بی تردید هر چقدر شــأن معنوی 
و معرفتی مداحان ما باالتر باشــد از 
تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهند 
این جنبه  از  باید  بود؛ مداحان چگونه 

خود را تقویت کنند؟
َِّذیَن  َُّها ال در آیه 2 سوره صف آمده است: »یَا أَی

آَمُنوا لَِم تَُقولُوَن َما اَل تَْفَعُلوَن«؛ 
یعنی ای کســانی کــه ایمان 
آورده  اید چرا چیزی می  گویید 
بیانی  به  انجام نمی دهید؛  که 
دیگر باید زبــان و عمل یکی 
باشد؛ یا در آیه 44 سوره بقره 
آمده اســت: »أَتَأُْمُروَن الَنّاَس 

أَنُْفَسُکْم«؛  َوتَْنَســْوَن  بِالِْبِرّ 
چگونه شــما مــردم را به 
می دهید  دستور  نیکوکاری 
و خود را فراموش می کنید. 
بــرای داشــتن حرف های 
اثرگــذار باید وقتــی امر به 
خوبی ها می کنیم، خود نیز 
نکنیم.  فراموش  را  خوبی ها 
در حدیثی از امام صادق)ع( 
آمده اســت که »ُکونُوا ُدَعاًة 
لَِیَرْوا  أَلِْسَنِتُکْم  بَِغْیِر  لِلَنّاِس 
َو  ااَلِْجِتَهاَد  َو  اَلْــَوَرَع  ِمْنُکُم 
اَلَْخْیَر َفــإَِنّ َذلَِک  َو  الََه  اَلَصّ
َداِعَیٌه«؛ به این معنا که مردم 
را با وســیله ای غیر از زبان 
خود بــه دین و پرهیزکاری 

دعــوت کنید تا کوشــش در عبادت و نماز 
و خوبی را از شــما ببینند؛ زیرا این ها خود 
دعوت کننده است. رهبر معظم انقالب نیز در 
یکی از دیدارها به مداحان توصیه کردند که 
مردم فقط به خواندن شــما نگاه نمی کنند، 
بلکه به رفتار و اعمال شما هم نگاه می کنند؛ 
رفتار یک مداح باید الگو و آبروی اهل بیت)ع( 
باشد. تمام تالش یک مداح باید برای کسب 
رضایت خداوند باشد؛ در این صورت مجلس 
من، ســبک من و... معنا ندارد. با خلوص در 
عمل و داشتن صداقت و راستگویی می توان 

مردم را به دین اسالم عالقه مند کرد.

حاج یداهلل بهتاش، پیرغالم اهل بیت)ع( در گفت وگو با قدس:

مداحان باید الگوهای مقاومت را به جوانان معرفی کنند 

باید بدانیم 
مداحی ها، گریه ها 
و سینه زنی ها تنها 

هدف برگزاری 
مجالس نیست؛ 
در این مجالس 

باید افراد پس از 
کسب معرفت و 

محبت افزایی راه 
زندگی خود را از 
طریق گفتار اهل 

بیت)ع( پیدا کنند

بــــــرش

مداحان برای کسب معارف 
اهل بیت)ع( بکوشند

ذاکران و مداحان آل الّل باید برای کســب 
معارف اهل بیت)ع( کوشا باشند و هر چه 
در ژرفای این بحر عمیق و بی انتها غوس 
کنند و تحقیق و مطالعه داشــته باشند، 
قطعاً به توفیقات بیشتری خواهند رسید. 
همچنیــن باید بدانیم کــه علم و آگاهی 
بدون عمل مفید نیســت؛ عمل به علمی 
که عالم دارد خود ثمره ای است که مردم 
هم از آن منتفع می شــوند. بــا توجه به 
اینکه اعمال و رفتار ذاکران بســیار دقیق 
زیر ذره بین قرار می گیرد پس باید طوری 
باشد که مردم را به سمت خداوند متعال 
و اهل بیت)ع( دعوت کنــد. نکته مهم تر 
این اســت که در این مسیر هر که تالش 
کند و با نیتی خالصانه برای خدا کار کند، 
خداونــد او را هدایت می کند؛ چنانکه در 
آیه 69 ســوره عنکبوت فرموده اســت: 
ُهْم ُســُبلََنا َو  »َوالَِّذیَن َجاَهُدوا فِیَنا لََنْهِدیََنّ
یَن«. وقتی اعمال و  إَِنّ الَلَ لََمَع الُْمْحِســنِ
رفتار ذاکــر اهل بیت)ع( مبتنی بر معارف 
اهل بیت)ع( بود، پذیــرش مطالب نیز از 
جانب مردم بیشــتر و راحت تر می شــود. 
اشــعار پرمحتــوا و مبتنــی بــر آیات و 
روایات ائمه معصومین)ع( در یک فضای 
احساسی در وجود مردم اثر خواهد کرد و 
موجب می شــود اعتقادات مردم محکم تر 
شده و همیشه باورهای دینی مانند آیینه 
مد نظرشــان باشد و خود سالحی قوی و 
محکم در برابر جنگ نرمی است که علیه 
جوامع شیعی و ارزشی به راه افتاده است.

مهم تریــن نکته ای که برای ارتقای شــأن 
معرفتــی مداحــان عنــوان شــده تقوا و 
پرهیزکاری اســت. با تقــوا، پرهیزکاری و 
تواضــع در برابر پروردگار و ائمه معصومین 
و خلق خدا شــأن معرفتی حفظ می شود. 
مداحان باید از تکبر و خود بزرگ بینی پرهیز 
کنند و خــود را از جنس و بدنه مردم جدا 
نکرده و با مردم باشــند. باید بدانیم که اگر 
کسی نزد خدا و خلق او متواضع بود در برابر 
دیدگان باری تعالی عزیز و بزرگ شــده و 

شأن رفیعی پیدا می کند.

معارف
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 مهدی سماواتی

 سیدمحسن بنی فاطمی

 یادداشت شفاهی 

گفتار

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت گرانیت یاقوت سبز بیرجند

) سهامی خاص( ثبت 30۴۴ شناسه ملی 
10380۴5359۴

بدینوس��یله از کلی��ه صاحبان س��هام دعوت 
می ش��ود در جلسه یکشنبه  98/12/11 ساعت 
18  به نش��انی مشهد - -فکوری ۴۵ بهاران 2 

پالک ۴0 حضور بهم رسانند .
دستورجلسه : 1-افزایش سرمایه 

2-واگذاری س��هام از محل مطالبات حال شده 
سهامداران  و بستانکاران شرکت

3- تغییر محل اصلی شرکت
۴- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

فوق العاده می باشد.
  هیئت مدیره 

ع 9
81
48
34

شرکت برق منطقه ای فارس )به عنوان دستگاه مناقصه گذار( در نظر دارد مناقصه »زنجیره مقره سیلیکونی 
و کرونارینگ و متعلقات مربوطه جهت خط ۴00 کیلو ولت« به شماره »20980010۴600012۴« را از طریق سامانه 
ت��دارکات الکترونیکی دولت خریداری نمای��د. کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه، ارائه 
www. پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت ب��ه آدرس

setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د. لذا مناقصه گ��ران در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اس��ناد به 
ترتیب اطالعات زمانی ذکر شده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، 
همراه با اس��ناد و مدارک خواس��ته شده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. الزم است 
مناقصه گ��ران در ص��ورت عدم عضویت قبلی در س��امانه، مراح��ل ثبت نام در س��امانه و دریافت گواهی امضا 
الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. به مدارک واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و همچنین مدارک فاقد امضا، مشروط و مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- نوع کمیت و کیفیت کاالی مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود

2- نحوه برگزاری مناقصه: عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران
3- مدت تحویل کاال: 6 ماه هجری شمسی

۴- مدت اعتبار پیش��نهادها: پیش��نهادها باید از هر حیث برای مدت 90 روز بعد از تاریخ تعیین ش��ده برای 
صدور ضمانتنامه معتبر باشند و این مدت برای 30 روز دیگر قابل تمدید می باشد.

۵- تاریخ اولین انتشار اسناد در سامانه: از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/12/3
6- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه: تا ساعت 1۴ روز سه شنبه مورخ 98/12/6

7- آخرین مهلت ارسال بارگذاری اسناد در سامانه: تا ساعت 1۴ روز چهارشنبه مورخ 98/12/21
8- آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد: ساعت 1۵ روز شنبه مورخ 98/12/2۴

9- ن��وع و مبل��غ تضمین ش��رکت در فرایند ارج��اع کار: به صورت یک یا ترکیبی از تضامی��ن بندهای الف، ب، 
پ، ج، چ، ح ماده ۴ آئین نامه تضمین معامالت دولتی به ش��ماره 123۴02/ت۵06۵9ه� مورخ 9۴/9/22 مصوب 
هیئت وزیران به مبلغ پانصد و بیس��ت و پنج میلیون )۵2۵/000/000( ریال می باش��د. به پیشنهادهای فاقد 
س��پرده، س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک ش��خصی و نظای��ر آن، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
10- نشانی این شرکت جهت ارسال پاکت های »الف« و »ب« و »ج«: شیراز- خیابان زند- نبش خیابان فلسطین- 
شرکت برق منطقه ای فارس- دبیرخانه مرکزی )تذکر مهم، ارسال یک نسخه از اصل پاکت های »الف« و »ب« و 

»ج« به صورت الک و مهر شده الزامی است(                                                                        شناسه آگهی 77۵۵69
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»آگهی مناقصه عمومی« نوبت اول 
به شماره 98-121

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رکن آذین خاور میانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43174 و شناسه ملی 10380590028    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای حس��ین مصل��ی پور زرندی به 
ش��ماره ملی 0934277516 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی فرخی اس��تاد به ش��ماره ملی 0943126029 به 
نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حس��ین صابری نژاد به ش��ماره ملی 0889340171 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیر 
عامل برای مدت باقی مانده تصدی تا تاریخ 1399,05,17 انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها و عقود اس��امی با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت 

معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774131(
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 س��ازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سبزوار 
در نظ��ر دارد کانکس خدمات مداحان و تش��ریفات 
خ��ود را از طری��ق مزای��ده کتب��ی ب��رای م��دت یک 
س��ال به اجاره واگ��ذار نمای��د. 1-کانک��س مصالی 
ش��هر با پیش��نهاد قیمت ماهان��ه 12.۵00.000 ریال 
اطالع��ات  کس��ب  میتوانندجه��ت  لذامتقاضی��ان 
بیش��تر ودریافت اسنادش��رکت در مزایده به دفتر 
سبزوار-کیلومتر8س��بزوار/ در  واق��ع  س��ازمان 
قوچان-آرامستان بهش��ت رضوان مراجعه نمایند.
آخرین فرصت جهت ارائه پیش��نهادات پایان وقت 
اداری روزش��نبه98/12/10 می باش��د و بازگش��ایی 
یکش��نبه  روز  س��اعت10صبح  پیش��نهادها  پاک��ت 
مدیری��ت  س��ازمان  مح��ل  در  مورخ��ه98/12/11 
آرامستان های شهرداری سبزوار انجام می گردد. 

روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای 
شهرداری سبزوار  
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 آگهی مزایده »نوبت دوم«

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصة عمومی تامین نماید :

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

Endress Hauser  ساخت شرکت   Level Transmitter اقالم شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان  500،000،000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

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

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

10،000،000،000 ریال  مبلغ برآوردی مناقصه

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

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

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

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

شماره 
مجوز:1398/729۴

آگهی تغییرات خیریه اندیشه محمد امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2687 و شناسه ملی 10380512821    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,03,30 ونامه شماره 920,98,141263 مورخ 1398,10,25 اداره بهزیستی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 
-آقای محمد علی فیروزفر به شماره ملی 0872137351 آقای ابوالفضل خاکپور به شماره ملی 0872276074 خانم عفت زره اقبالی به شماره ملی 0931936152 
خانم عشرت جوانبخت به شماره ملی 0872185435 5 آقای سعید جوان بخت به شماره ملی 0938565818 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم منصوره 
رضازاده باجگیران به شماره ملی 0937639052 خانم نسرین جوانبخت به شماره ملی 0937744441 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه 
س��ال انتخاب گردیدند. -2 خانم حمیده جالی به ش��ماره ملی 5539652924 به عنوان بازرس اصلی - خانم میترا همت آزاد به ش��ماره ملی 0046236090 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند -3 صورتهای مالی س��ال 1397 به تصویب رس��ید -4 روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر 

االننشار جهت آگهی های مؤسسه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد، تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774170(
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برگ س��بز و کارت موتور سیکلت تکتاز مدل 139۵ 
رنگ قرمز  ش��ماره موتور 035290 و ش��ماره شاسی 
NEJ***125G9500003 ب��ه ش��ماره انتظامی 98۵11 
ای��ران 773 ب��ه مالکیت س��ید علی اصغر حس��ینی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

فاکتور فروش، س��ند، و س��ند مالکیت )برگ س��بز( 
خودرو پ��ژو 206 مدل 1398 به ش��ماره انتظامی 9۵ 
  165A0158109 ق 687 ایران 32 و ش��ماره موت��ور
و ش��ماره شاس��ی NAAp03EE9KJ312196  بن��ام  
معصوم��ه پاکروان نوقابی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است  ,ع
98
14
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2
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نام��ه موت��ور  بیم��ه  ب��رگ س��بز و س��ند کمپان��ی 
س��یکلت انژکت��وری 1۵0 م��دل 1396 رن��گ بنف��ش 
موت��ور  ش��ماره   ۴1611/792 انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه 
NBYADAK�* 0149 و ش��ماره شاس��یNBY002217

FDH1D00155* به مالکیت محمد وزیری راد مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع

98
14
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مف
ی 

گه
آ



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 تقاضای ارز مسافرتی تبدیل به سفته بازی نشود
این روزها افزایش قیمت ارز نگرانی های زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده و فعاالن 
بازار تا عموم مردم عادی را نگران تبعات افزایشــی نرخ ارز کرده اســت. افزایش 
قیمت ارز همانند سایر کاالها مبتنی بر طرف عرضه و تقاضای آن کاال یا بازار آن 
کاالست که ایام پایانی سال از اواسط بهمن ماه درخواست ها و تقاضای ارز برای پر 
کردن بازار از کاالهای مصرفی شب عید مردم و مسافرت های خارجی ایام نوروز 
افزایش می یابد، بنابراین طرف عرضه و تقاضای ارز موضوع مهمی است که دولت 
باید بیش از پیش بر آن نظارت داشــته باشد. قطعاً اختالالتی که در بازار دیده 
می شــود می تواند از عدم پاسخگویی دولت به میزان تقاضای ارز به دلیل مسائل 
تحریمی و صیانت از ذخایر ارزی باشد، چرا که به دلیل تحریم قابل پیش بینی بود 
که بانک مرکزی در ارائه ارز با دقت نظر بیشتری وارد عمل شود، بنابراین موضوع 

جدیدی نیست که از پیش قابل پیش بینی نبوده باشد.
افزایش قیمت ارز با توجه به مسافرت های نوروزی خارجی امری طبیعی در همه 
سال های گذشته بوده، بنابراین شوک مالیم قیمتی که از این طریق به بازار وارد 
می شــود همواره موضوعی طبیعی است، اما عدم تأمین نیازها و درخواست های 
ارزی می تواند بر تشــدید این شوک مالیم طبیعی بیفزاید، بنابراین تقاضا برای 
مســافرت خارجی منجر به افزایش  تقاضای ارز و به تبع آن افزایش قیمت ارز 

می شود که امروز به باالی مرز 14هزار تومان رسیده است.
در طرف تقاضا دولت می تواند بازار ارز را مدیریت کند و شرایطی را به وجود آورد 
کــه قیمت ارز بیش از این مقدار افزایش نیابد، چرا که افزایش نرخ ارز حتی در 
کوتاه مدت در ایام پایان سال بیش از پیش به نیازهای معیشتی مردم ضربه وارد 
می کند و قدرت خرید آن ها را کاهش می دهد. اگر دولت تقاضای طبیعی بازار ارز 
که به دلیل مسافرت های خارجی در شرایط تحریمی و کاهش ورود ارز به کشور 
پیش آمده را به درستی مدیریت نکند، سفته بازان با ورود به بازار با ایجاد تقاضای 
بیشــتر و سفته بازی منجر به فعال تر شــدن بازار و افزایش قیمت ها می شوند، 
موضوعی که به هیچ وجه به صالح اقتصاد کشــور نیست و افزایش بیش از حد 
قیمت ارز تبعات مختلفی به اقتصاد وارد می کند که کنترل و جبران آن ممکن 
اســت بسیار وقتگیر و هزینه زا باشــد. از این رو انتظار می رود دولت اجازه ندهد 
تقاضای ارز ناشی از مسافرت های خارجی  به تقاضای سفته بازی برای ارز و ایجاد 

انتظارات افزایش قیمت  بازار ارز تبدیل شود.

تصمیم FATF تأثیری در بازار ارز نخواهد داشت
فارس: عبدالناصر همتی درباره نوســان های اخیر ارز گفت: پیشتر هم گفته ام 
این نوســان ها ادامه دار نخواهد بود. برخی به خاطر اجالس آینده FATF تالش 
می کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند، ولی همان طور که گفتم تصمیم اجالس 
FATF تأثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره 
به برخی خبرها و اظهارنظرهای دالل های ارزی مبنی بر اینکه سد مقاومت دالر 
14هزار تومانی شکسته شد، گفت: ظرف یک سال قبل سه بار این سد مقاومت 
شکسته شد، ولی باز با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برگشت و باز هم این 
اتفاق می افتد. وی به افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد  ریسک 

دارایی های خود را هم در نظر بگیرند.

از مالیات بر درآمدهای اختالل زا استفاده می کنیم
فارس: دژپســند  در رابطه با اخذ مالیات بر معامالت کالن ارز اظهار کرد: ما از 
مالیات برای درآمدهایی که در بازارها اختالل ایجاد می کند، استفاده می کنیم و 
دنبال این هستیم تا برای کسانی که در این بازار فعالیت و درآمدهای باال دارند از 
اهرم مالیات استفاده کنیم. البته نحوه اخذ مالیات از این افراد را سازمان مالیاتی 
به موقع اعالم می کند.وزیر اموراقتصاد و دارایی همچنین در رابطه با بسته رونق 
تولید بیان کرد: این بسته در حال عملیاتی شدن است، بنابراین یکی از اقدام ها 
در این خصوص این بود تا افرادی که مالیات معوق دارند را حمایت کنیم.  بدین 
ترتیب مقرر شد تا افرادی که مالیات معوق دارند اگر تا تاریخ 30 مهر اصل مالیات 

خود را بپردازند 100درصد جرایم تأخیر آن ها بخشوده شود. 

 سامانه ملی امالک به منظورخروج بازارمسکن از بی نظمی   شروع به کار   کرد 

سوداگری دربازارمسکن کمرنگ می شود
 اقتصاد/زهراطوســی   شفافیت در معامالت، 
کنترل پولشــویی، تخصیص بهینه تسهیالت و 
شناسایی خانه های خالی از مهم ترین ظرفیت های 
راه اندازی ســامانه ملی امالک است که می تواند 
بخش مسکن کشور را از بی نظمی خارج کند. این 
سامانه دیروز در حالی رونمایی شد که قیمت خانه 
کلنگی 86درصد و اجاره بها 31درصد افزایش پیدا 

کرده است.
براســاس قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و 
شهرسازی موظف بود تا پایان بهمن 94، سامانه 
ملی امالک و اسکان کشور را ایجاد کند تا در سال 
95 بتوان از خانه های خالی مالیات دریافت کرد. 
در پنج سال گذشته این اتفاق روی نداد و سازمان 
مالیاتــی هم اصرار داشــت تا زمانی که ســامانه 

راه اندازی نشود، از گرفتن مالیات خبری نیست.
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی پس از پنج 
ســال تعلل به عنوان متولی، دیروز این سامانه را 
افتتاح کرد و با کنایه به آخوندی، وزیر پیشین که 
گفته بود برای سامانه امالک دسترسی به اطالعات 
نداریم، کم کاری در  اجرای این ســامانه را به وی 
گوشــزد کرد و گفت: در دوره وزارت قبل مسیر 
راه اندازی سامانه امالک به سرانجام نرسید. آن ها 
می گفتند ما کمترین سهم را در کسب اطالعات 
داریم در حالی که معاونت مســکن ما به سرعت 
به این اطالعات دســت یافت و در معاونت جدید 

مسکن و ساختمان، این مسیر را طی کردیم. 
حاال این ســامانه قرار است چه خدمتی به کشور 
بکند؟ این سیستم نرم افزاری با کشف و استخراج 
داده ها از بانک های اطالعاتی مختلف مثل سازمان 
ثبت امالک، شــهرداری ها، سازمان امورمالیاتی و 
انشــعابات تالش می کند تا بخش مسکن در اتاق 

شیشه ای قرار بگیرد.
 

 تنظیم بازار اجاره بها
وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری  کرده سایر 
ســازمان ها هر چه زودتر اطالعــات ملکی را به 
معاونت مسکن ارائه کنند تا سازمان امورمالیاتی 
بتواند مطابق قانون با اســتفاده از این اطالعات از 
خانه هــای خالی مالیات اخذ کنــد و وزارت راه و 
شهرســازی نیز با شناسایی واحدهای خالی برای 
عرضه آن ها به بازار اقدام کرده و به این شکل بازار 

اجاره مسکن را کنترل کنند. 
نگاهی بــه آمار منتشــر شــده توســط مرکز 
افزایــش 86درصدی قیمت  آمار نشــان دهنده 
خانه کلنگی و رشد 31درصدی اجاره بها در تهران 
به عنوان شهر نمونه آماری است.طبق نتایج، طرح 
اطالعات قیمت و اجاره مســکن که توسط مرکز 
آمار ایران منتشــر شد، متوســط قیمت فروش 
هر مترمربع زمین یا زمین ســاختمان مسکونی 
کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی 18میلیون و ۷33هــزار تومان با میانگین 
مســاحت ٢45 مترمربع بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 86/3درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع 
زیربنای مســکونی معامله شــده  
نیز 13میلیــون و 604هزار تومان 
با میانگین مســاحت 86 مترمربع 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
یافته  افزایش  گذشته 44/8درصد 
است.متوســط مبلغ اجاره ماهانه 
به عــالوه 3درصد ودیعه پرداختی 
برای اجــاره یک مترمربع زیربنای 
مسکونی 441/4۷0ریال با میانگین 
مســاحت 80 مترمربــع بوده که 
نســبت به فصل مشابه سال پیش 
31/1درصد افزایش داشــته است. 

در چنین شــرایطی که مردم باید نیمی از سبد 
معیشت خویش را خرج تأمین مسکن کنند، انتظار  
مــی رود این بازار پرتنش با خبرهای خوب، کمی 
آرام بگیرد. خوب است بدانید با توجه به تقاضاهای 
جدید، نوســازی بافت های فرسوده، ذخیره بازار و 
کمبود فعلی مسکن در کشور تا سال 1405، نیاز 
به تزریق ٢٢میلیون واحد مسکونی در کشور داریم 
که تنها با ابزارهای حمایتی برای ساخت مسکن 
ارزان و ابزارهــای مالیاتی برای جلوگیری از ورود 
سفته بازان به بازار مسکن، می توان آن را مدیریت 

کرد.

 کاهش قیمت مسکن به یک سوم
افشین پروین پور، کارشناس مسکن در گفت وگو 
با خبرنگار ما تأکید  می کند: تشــکیل ســامانه 
اطالعاتی دولت با لحاظ کردن ســامانه اطالعاتی 

دیجیتال که همه امالک کشــور در آن سامانه با 
مشخص کردن صاحبان و مالکان و رصد معامالت 
مانع از فعالیت های سرمایه ای یا سوداگرانه شود، 
بســیار ضروری بود. اجرایی شدن موارد یاد شده 
تنها منجر به ایجاد تقاضای مصرفی در بازار زمین 
و مسکن خواهد شد. از این رو با کوتاه شدن دست 
احتکارگــران و دالالنی که ده ها یا چند صد خانه 
دارند به راحتی می توان قیمت مسکن را کنترل و با 
تولید مسکن، اقشار مختلف جامعه را خانه دار کرد.

وی می افزاید: بی تردید دریافت مالیات بر مسکن 
تنها راهکار جلوگیری از سوداگری و ایجاد تعادل 
در این حوزه نیست، بلکه ساماندهی بخش مسکن 
نیازمند طراحی و اجرای بسته 
مالیاتی است تا در کنار مالیات 
بــر خانه های خالــی، مالیات 
بر عایدی ســرمایه، خانه های 
دوم و بیشــتر و مالیــات بر 
معامالت مکرر نیز باید اعمال 
شــود. انتظار می رود دولت با 
طراحی سامانه موردنظر زمینه 
ســوداگری را نه تنها در بخش 
مسکن بلکه در سایر حوزه ها 
برچینــد. در صورت عملیاتی 
قیمت  راهکاری  چنین  شدن 
مسکن به یک سوم نرخ کنونی 
کاهش می یابد، چرا که قیمت کنونی مسکن ناشی 
از حبابی است که ســوداگران ایجاد کرده اند. اگر 
ســوداگری با ابزار مالیاتی از بین برود، بی شــک 
قیمت زمین و مسکن کاهش چشمگیری خواهد 

داشت.

 ضرورت وارد کردن خانه های خالی
 به مدار عرضه و تقاضا

ایرج رهبر، کارشناس حوزه مسکن نیز به خبرنگار 
ما می گوید:راه اندازی ســامانه  شناسایی و اعالم 
میزان خانه های خالی، مشخصات مالکان و تعداد 
آپارتمان های آن ها و سایر موارد که توسط وزارت 
راه و شهرســازی در حال اجراســت، گام مثبتی 
در کاهش خانه های خالــی و وارد کردن آن ها به 
مدار عرضه و تقاضا در بازار مســکن است که باید 
هرچه زودتر عملیاتی شــود.وی می افزاید: به روز 

بودن چنین سامانه ای کمک بزرگی در شناسایی 
و شفاف ســازی آمارهای اجاره و خریدوفروش در 
بخش مسکن اســت که انتظار می رود مجلس و 
وزارت راه وشهرســازی با توجه به تمامی ابعاد این 

بخش بر اجرای آن جدیت و تأمل داشته باشند.

 وعده کاهش 25درصدی قیمت مسکن ملی
قرار اســت قیمت تمام شــده مســکن در طرح 
ملی مســکن کاهش پیدا کند. طبــق برآوردی 
که معاونت مســکن و ســاختمان اعالم کرده با 
این ســه تفاهم نامــه که در ذیــل آن را توضیح 
خواهیــم داد قیمــت واحدهــای طــرح اقدام 
ملی مســکن ٢5درصد ارزان تر تمام می شــود.

 تأمین مصالح ارزان و اقساطی 
بــرای تأمین مصالح و  تجهیزات ســاختمانی با 
قیمت ارزان و به صورت اقســاط شــرکت تهاتر 
ایرانیان وارد عمل شده است. آن طور که ختایی، 
مدیرعامــل بازار تهاتر ایرانیان گفته اســت برای 
اجرایی شدن این تفاهم نامه به همکاری اداره های 
راه و شهرســازی، بنیاد مســکن و ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امــام)ره( نیاز دارند. این همکاری 
چندجانبه و تخفیف ها برای این است که ساخت 
مسکن ارزان قیمت برای محرومان با تخفیف هایی 
گاه 100درصدی کلید بخورد. علی اکبر محرابیان، 
مقام مسئول در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( تأکید کرده است 50هزار واحد با قیمت زمین 
نزدیک به صفر قرار اســت برای محرومان ساخته 
شود. تاکنون زمین برای 15هزار و 100واحد آن 
تأمین شده که  زمین 8هزار و 600واحد مسکونی 
را وزارت راه و شهرسازی و مابقی را ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام)ره( تأمین کرده است. 

 صدور رایگان پروانه ساخت برای 
دهک های یک تا ۳  

در تفاهم نامــه ای که با نظام مهندســی منعقد 
شده، تالش شده تا تعرفه ها برای دهک های یک 
تا 3 رایگان شــود  و برای دهک های دیگر نیز با 

تخفیفاتی همراه باشد.
در تفاهم نامه ای که با وزارت کشور به امضا رسیده، 
ســعی شــده برای دهک های یک تا 3 عوارض 
شــهرداری ها رایگان شــود و برای سایر دهک ها 
هم در پرداخت عوارض تخفیفاتی در نظر گرفته 
می شود و قرار است با همکاری شهرداری ها امور 
مربوط به ســاخت مســکن ملی برای متقاضیان 

تسهیل شود.

 طرح ملی مسکن تا ۱۴۰۰
به اتمام می رسد

با تمام این تفاسیر، وزیر راه و شهرسازی قول داده  
واحدهای طرح اقدام ملی مســکن تا سال 1400 

به اتمام برسد. 
محمد اســالمی گفته اســت تمامی معاونت ها و 
همکاران وی  برای اجــرای این طرح اراده جدی 
دارند و در یک ســال تمامی اقدام های مربوط به 
زیرسازی ها، آماده سازی ها و طرح ریزی برای اجرای 

این واحدها را انجام داده اند.
وی گفته اســت ابتدا اراضی و زمین های مرغوب 
برای این کار انتخاب می شوند و سپس متناسب با 
تعداد آن ها ثبت نام ها را انجام می دهیم و برخالف 
پروژه های دیگر زمین های برهوتــی را برای این 
طرح انتخاب نکرده ایم. در حال حاضر نیز سازمان 
ملی زمین و مســکن، زمین ها را برای طرح اقدام 
ملی مســکن فراهم کرده و در برخی از شــهرها 

ساخت این واحدها آغاز شده است.

تشکیل سامانه 
امالک که در آن 
با مشخص کردن 
صاحبان و مالکان 
و رصد معامالت 
مانع از فعالیت های 
سرمایه ای یا 
سوداگرانه شود، 
ضروری بود

بــــــــرش
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 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رسالت کسب و کار الیق امیران درتاریخ 1397,11,15 به شماره ثبت 67119 به شناسه ملی 14008128090    
 ثب��ت و امض��ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عم��وم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :برنامه نویس��ی، خدمات 
فروش اینترنی کاال و خدمات و تجارت الکترونیک به صورت غیر هرمی و غیر شبکه ای،راه اندازی کسب و کار اینترنتی، پیاده سازی و طراحی 
اپلیکیش��ن و صفحات اینترنتی و کس��ب و کارهای اینترنتی، طراحی، تولید و نصب و راه اندازی نرم افزارهای س��فارش مش��تری، اجرای غرفه 
های نمایش��گاهی، کلیه خدمات پش��تیبانی اداری قابل واگذاری به بخش خصوصی، برگزاری س��مینار همایش و کارگاه ، ش��رکت در مناقصات و 
مزایده های داخلی و خارجی، ایجاد ش��عب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع ش��رکت، اخذ وام و تس��هیالت ارزی و ریالی از موسس��ات و بانکها 
جه��ت ش��رکت پس از اخ��ذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور ب��ه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د. درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مشهد ، 
بخش مرکزی ، ش��هر مش��هد، نوفل لوشاتو ، خیابان نوفل لوشاتو12 ، بلوار ش��هید فرودی )شهید منتظری2( ، پالک 124 ، طبقه زیر زمین ) منفی 
یک ( کدپس��تی 9177654545 س��رمایه ش��خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س��هم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
نوید عس��کرزاده بجستانی به ش��ماره ملی 0923458591 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای امیر امیدواری به شماره ملی 0923786473 
دارنده 340000 ریال سهم الشرکه آقای امیر وارسته احمدی به شماره ملی 0938019899 دارنده 560000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای نوید عس��کرزاده بجس��تانی به ش��ماره ملی 0923458591و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر امیدواری به شماره 
ملی 0923786473و به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر وارس��ته احمدی به ش��ماره ملی 0938019899و به س��مت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : امیر وارس��ته احمدی اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساس��نامه روزنامه کثیر االنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت 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 )774130( 9ع
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 آگهی افزایش سرمایه شرکت سامان داروی هشتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34320 و شناسه ملی 10380496158    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398,02,31در خصوص افزایش س��رمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین س��ند حسابداری صادره مبنی بر 
تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه مرحله دوم را عملی دانسته در 
نتیجه مبلغ 250000000000ریال از حس��اب بدهی ش��رکت کسر و به حساب سرمایه منظور در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح می گردد ماده 5 اصالحی . س��رمایه ش��رکت مبلغ 750000000000ریال منقس��م به 75000000سهم 10000ریالی با نام که تماما 

پرداخت گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774225(
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48
24

آگهی تغییرات شرکت مجتمع ورزشی بهمن پویای توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13920 و شناسه ملی 10380295646    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1396,11,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقایان 
رحیم قوچانی نژاد حسن پور به شماره ملی 0938453017 و علیرضا صادق النجاة به شماره ملی 0939343959 و محمد 
کرباس��ی به ش��ماره ملی 0870292323 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2آقایان 
احمد صمدّیه به ش��ماره ملی 1060584409 به س��مت بازرس اصلی و حس��ن محّمد پور به شماره ملی 5729363941 به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دندو روزنامه 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 )774218(

9ع
81
48
28

/ع
98
14
83
1

فراخوان مناقصه
نوبت  اول

�
دانش��گاه�عل��وم�پزش��کی�مش��هد�در�
نظ��ر�دارد�آجرپالک�مورد�نی��از�پروژه�
بیمارستان�امداد�و�نجات�جنوب�مشهد�

را�از�طریق�مناقصه�عمومی�از�بخش�غیردولتی�خریداری�
نماید.�کلیه�مراحل�برگزاری�مناقصه�به�شماره�فراخوان�
2098000060000291،�از�دریافت�اسناد�مناقصه�تا�ارائه�
پیش��نهاد�مناقصه��گران�و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�طریق�
درگاه�س��امانه�ت��دارکات�الکترونیکی�دولت�)س��تاد(�به�
نش��انی:��www.setadiran.irانج��ام�خواه��د�ش��د�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�730.000.000ریال�
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-س��تاد�مرکزی�دانشگاه���

تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/30

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/12/6

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/17
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/19

*�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:��02141934و�دفت��ر�

�02188969737و��02185193768می�باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ع 9
81
47
91

فراخوان مزایده
نوبت دوم

�
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�

�02188969737و��02185193768می�باشد.�

عروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 9
81
47
93

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

�
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�

�02188969737و��02185193768می�باشد.�

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
14
80
3

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

تدارکات�الکترونیکی�دولت�)WWW.SETADIRAN.IR(�انجام�و�به�شرکتهای�ذیصالح�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�توضیحات�تکمیلی�و�شرح�کار�در�اسناد�اعالم�شده�است�که�الزم�است�مناقصه�گران�حداکثر�ظرف���3روز�پس�از�انتشار�آگهی�از�
طریق�سامانه�فوق�الذکر�اخذ�و�اقدام�نمایند.�ضمنًا�هزینه�چاپ�آگهی�در�دو�نوبت�به�عهده�برنده�مناقصه�می�باشد.

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

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم (

معاونت�مالی�و�پشتیبانی

/ع
98
14
87
2

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ساخت Mixing Chamber اتاق احتراق 
مولد کرافت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به شماره 98200/17- نوبت اول

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق یزد

شرکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه موضوع فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شماره ثبت ستاد 2098004211000033 برگزار نماید.

محدود دو مرحله  اینوع مناقصه1
از تاریخ 1398/12/01 لغایت 1398/12/04زمان دریافت اسناد2

نحوه دریافت اسناد و 3
ثبت نام در سامانه

واجدین شرایط می توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نموده و به 
صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.

برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.
ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/12/19آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها4

تسلیم پیشنهادها5
کلیه مراحل برگزاری استعالم ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد تا اعالم نتایج و ارسال دعوتنامه به 
مناقصه  گران تایید صالحیت شده برای شرکت در مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

ستاد انجام خواهد شد

6
نشانی و شماره تماس دستگاه 

مناقصه  گذار
یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق یزد، واحد 

بازرگانی 035-38254812-13

سایر مشخصات در اسناد درج شده است.در ضمن به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهاد هایی توضیحات7
که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.



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

آمارهای اشتغال دانش آموختگان دانشگاه نگران کننده نیست  مهر: وزیر علوم گفت: آمارهایی که استخراج شده چندان نگران کننده نیست. منصور غالمی گفت: برنامه رصد اشتغال دانش آموختگان 
دانشگاهی و بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها در جامعه در برنامه کاری وزارت علوم قرار دارد و در حال حاضر وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی سال های ۹۲ تا ۹۴ بررسی شده و این 

کار ادامه دارد. وزیر علوم گفت: مالکی که برای این کار لحاظ شده، بیمه مستمری است که برای این افراد پرداخت می شود. با توجه به این موضوع ما در نظر می گیرم که دانش آموخته شاغل است یا خیر.

نیمی از ساکنان شهر نیویورک زیر خط فقر هستند
باشــگاه خبرنگاران جــوان: نتایج 
تازه ترین بررسی ها نشان می دهد نیمی 
از ساکنان شهر نیویورک از سال ۲۰۱۵ 

تا ۲۰۱۸ زیر خط فقر زندگی کرده اند.
بــه گزارش نیویــورک دیلی نیــوز، در 
تازه ترین بررســی که دانشگاه کلمبیا با 
همکاری صندوق غیرانتفاعی رابین هود 

انجام داده نتیجه گیری شــده اســت که نزدیک به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بزرگسال 
ســاکن نیویورک در مقاطعی از زمان در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ زیر خط 

فقر قرار داشته اند.
بر اســاس این بررسی، از هر پنج نفر، یک نفر یا نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر در سال ۲۰۱۸ زیر خط فقر زندگی کرده است، این رقم در مدت مشابه در سال 
۲۰۱۲، یک نفر در هر چهار نفر فقیر ثبت شده بود. این یعنی بزرگساالن مجرد، کمتر 
از ۱۷ هزار دالر درآمد داشته اند در حالی که درآمد بزرگساالن دارای دو فرزند، کمتر 

از ۳۰ هزار دالر بوده است.
بر همین اساس، از هر پنج خانوار، یک خانوار در سال ۲۰۱۸ زیر خط فقر قرار داشته 
و ۳۴ درصد از خانوار ها نیز به علت ناتوانی در تأمین هزینه های مسکن، سوخت، غذا، 

خدمات درمانی و دیگر نیازمندی های پایه، زندگی سختی را تجربه کرده اند.
نتایج بررسی همچنین نشان می دهد زنان و رنگین پوستان ساکن نیویورک به نسبت 
دیگران، بیشــتر در فقر و فالکت به سر برده اند. بزرگساالن اسپانیایی تبار نیز بیش 
از دو برابر بزرگســاالن سفیدپوست در سال ۲۰۱۸ با فقر دست و پنجه نرم کرده اند 
و در حالــی که ۲۴ درصد از زنان زیر خط فقر قرار داشــتند این رقم در مردان ۱۷ 

درصد گزارش شده است.

رشد مصرف مشروبات الکلی در میان نوجوانان آمریکایی
میــزان: در حالی که ســن قانونی 
اســتفاده از نوشــیدنی های الکلی در 
آمریکا ۲۱ سال تعیین شده، بسیاری 
از نوجوانان خیلی زودتر از این ســن 
بــه مصرف الــکل روی آورده و به آن  

دسترسی پیدا می کنند.
به گــزارش پایگاه »ریــکاوری ویلج« 

مصرف نوشیدنی های الکلی در میان نوجوانان کمتر از سن قانونی همچنان یک 
معضل بزرگ در جامعه آمریکا به شمار می رود.

بر اساس تازه ترین اطالعات پایگاه آمار مصرف مشروبات الکلی در سال ۲۰۱۷، 
۱۹.۷ درصــد از نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ســاله آمریکایی در بــازه زمانی ۳۰ روزه 
مشــروبات الکلی مصرف کردند؛ همچنین در میان این گروه سنی، تقریباً ۱۰ 

درصد از آنان در یک ماه گذشته از مشروبات الکلی استفاده کرده اند.
عالوه بر آن، خطر مصرف نوشیدنی های الکلی در میان نوجوانان زیر سن قانونی 

در آمریکا با باال رفتن سن افزایش می یابد.
آمار ها نشــان می دهند تا ســن ۱۵ ســالگی، ۳۳ درصد از نوجوانان آمریکایی 
حداقل یک بار مشــروبات الکلی مصرف کردند؛ این در حالی اســت که تا ۱۸ 

سالگی این عدد به ۶۰ درصد افزایش می یابد.
 با وجود آنکه بزرگساالن در آمریکا پس از سن قانونی بیشتر از مشروبات الکلی 
اســتفاده می کنند، اما نوجوانانی که به آن روی می آورند تمایل بیشــتری به 
مصرف از خود نشــان می دهند؛ بسیاری از نوجوانان آمریکایی در مصرف الکل 

زیاده روی می کنند.
آمار ها نشان می دهند بیشــتر دانش آموزان دبیرستانی در آمریکا در تفریحات 

خود تمایل به مصرف مشروبات الکلی دارند.
همچنین نتایج نظرســنجی انجام شده در ســال ۲۰۱۷ نشان می دهد، تقریباً 
۶۱ درصد از نوجوانان زیر ۲۱ ســال گفته اند در تفریحات خود مشروبات الکلی 

مصرف کرده اند.
مصرف نوشیدنی های الکلی در میان دانشجویان در تفریحات و خوش گذرانی ها 

یکی دیگر از نگرانی ها در جامعه آمریکا به شمار می رود.
نظرســنجی ســال ۲۰۱۶ نشــان می دهد حدود ۳۸ درصد از دانشجویان در 
تفریحات خود نوشــیدنی های الکلــی مصرف کردنــد و ۱۰.۵ درصد از آن ها 

سوءمصرف داشتند.
این در حالی اســت که تصادفات جــاده  ای یکی از عوامل اصلی مرگ در میان 
نوجوانان آمریکایی است؛ بسیاری از حوادث جاده  ای گزارش شده با سوءمصرف 

مشروبات الکلی در ارتباط است.
مصرف مشــروبات الکلی می تواند منجر به بیهوشی شود؛ از این رو بسیاری از 

نوجوانان مصرف کننده به یاد نمی آورند شب گذشته را چگونه سپری کردند.

یک مسئول سازمان بهزیستی:
۵.۵ میلیون خانوار تک نفره در ایران داریم

ایسنا: رئیس گروه توانمندسازی خانواده 
و زنان ســازمان بهزیستی اظهار کرد: در 
حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون خانوار تک 

نفره در ایران زندگی می کنند.
معصومه توکلی با اشــاره به اینکه وجود 
خانوارهای تک نفره یک واقعیت اجتماعی 
اســت، گفت: در حال حاضر شاهد وجود 

خانوارهای تک نفره هستیم.
وی بــا بیان اینکه خانوارهای تک نفره در نتیجه برنامه ریزی های نادرســت 
به وجود آمده اند، اظهار کرد: افرادی که به شــکل انفرادی زندگی می کنند 
یــک خانوار تک نفره به شــمار می آیند و الصاق لفظ خانــواده به این افراد 

صحیح نیست.
رئیس گروه توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: در 
بسیاری از مواقع یک زن یا مرد در اثر مرگ یا متارکه شریک زندگی خود را از دست 

می دهد و از شکل خانواده به خانوار تک نفره تبدیل می شود.
وی افزود: دانشــجویانی که به تنهایی در محل تحصیل خود زندگی می کنند، یک 
خانوار تک نفره هستند، اما پس از برگشت به جمع خانواده و شهر مبدأ عضو خانواده 

به شمار می آیند.
توکلی تصریح کرد: عدم پیشگیری از وقوع حوادث مختلف و ناکارآمد بودن سیستم 
امداد تــا موضوعاتی مانند طالق و فوت و مشــکالت اقتصــادی مهم ترین دالیل 

شکل گیری خانوارهای تک نفره محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه ایجاد خانوار تک نفره معلول های متعددی دارد، عنوان کرد: متأسفانه 
در حال حاضر خانوارهای تک نفره در تمامی کشورهای دنیا در حال افزایش هستند.

رئیس گروه توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور افزود: مدرنیته امکان 
و بستری را فراهم کرده که افراد به راحتی بتوانند به صورت تک نفری زندگی کنند و 

مسیر زندگی را پیش ببرند.
وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا نسبت به افزایش آمار خانوارهای تک نفره نگرانی 
ایجاد شده اســت، اظهارکرد: امروزه سیاست گذاران و مسئوالن کشورهای مختلف 

معضل خانوارهای تک نفره را در معرض توجه خود قرار داده اند.
توکلی اضافه کرد: رشد آمار خانوارهای تک نفره در ایران به تناسب رشد این معضل در 
مقیاس جهانی نیست، در حالی که در سال های گذشته تعداد خانوارهای تک نفره در 

کشور رشد و افزایش کمی داشته است.
وی با بیان اینکه در حوزه خانوارهای تک نفره بررسی های کامل و جامعی را در اختیار 
نداریم، عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون خانوار تک نفره در ایران زندگی 

می کنند، اما به این آمار نمی توان استناد کرد.
وی اضافــه کرد: خانوارهــای تک نفره در بافت جامعه همیشــه در معرض 
آسیب های بیشــتری قرار می گیرند، نهادهای حمایتی باید توجه ویژه ای را 

به این افراد داشته باشند.
حمیده عادلیان، استاد دانشگاه و مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه نیز با 
اشاره به اینکه هر آماری باید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مورد بررسی 
قرار گیرد، گفت: در هر جامعه ای همیشه نیازهای متعدد و جدید شکل می گیرد، بر 
این اساس بسیاری از معضالت جدید برخاسته از نیازهایی هستند که به تازگی شکل 

گرفته اند و بی پاسخ مانده اند.
وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی های مختلف باید پاسخگوی نیازهای جدید جامعه 
باشــند، اظهارکرد: آمارهای مختلف می توانند نیازهای جامعه را مشــخص کنند و 

سیاستمداران و برنامه ریزان را نسبت به خألهای جدید آگاه کنند.

 گروه جامعه/محمود مصدق   عمر مجلس دهم 
رو به پایان است و مجلس یازدهم نیز چهار ماه دیگر 
فعالیتش را آغاز می کند. نهادی که به فرموده امام 
رأس  در  اسالمی  انقالب  بنیان گذار  خمینی)ره( 
امور است. به همین بهانه تا زمان برگزاری انتخابات 
خواهیم  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
کوشید مهم ترین مطالبات حوزه های مختلف جامعه 
از نمایندگان دوره آتی مجلس و به ویژه آنچه در 

مجلس دهم مغفول واقع شده است را جویا شویم.
به دلیل اهمیت آموزش عالی، این حوزه را به عنوان 
فصل ســوم مجموعه گزارش های خــود انتخاب 
کرده ایم. در این گزارش بر آنیم بررســی کنیم آیا 
آموزش عالی کشور در اولویت مجلس دهم شورای 
اسالمی بوده اســت و جایگاه این حوزه در مجلس 

یازدهم باید کجا باشد؟ 

 ضرورت تجمیع دستگاه های موازی 
میــرزاده،  میرحمایــت 
سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای 
اســالمی به قدس می گوید: 
کمیســیون های  مجلــس 

تخصصــی دارد و در هر کمیســیونی اولویت های 
مربوطه مشخص می شود. بدین ترتیب در کمیسیون 
تخصصی آمــوزش، تحقیقات و فنــاوری، اولویت 
نخســت آموزش و پرورش و اولویــت دوم آن هم 

آموزش عالی بوده است.
وی با اشــاره به اینکه کمیسیون متبوعش تا حد 
ممکن از لحــاظ قانون گذاری و نظــارت در حوزه 
آموزش عالی، تالش کرده و چیزی کم نگذاشــته 
است، از تصویب قانون پنج ساله ششم توسعه کشور 
به عنوان مهم ترین و اساسی ترین کاری که مجلس 
دهم در حوزه یاد شده انجام داده است، یاد می کند 
و می افزاید: در این قانون مهم ترین دغدغه های بخش 
آموزش عالی مثل تخصیص اعتبارات الزم، اشتغال 
جوانان پس از دانش آموختگی، مهارت افزایی، بحث 
دانشــگاه های فنی و حرفه ای و بحث پژوهش های 
کاربردی مورد توجه واقع شــده است. بنابراین به 
نظر می رسد تا حدی که به مجلس مربوط می شد 
این نهاد تالش کرده در حوزه آموزش عالی به ویژه 
در زمینه های اشتغال زایی، مهارت آموزی، پژوهشی، 
شــرکت های دانش بنیان و کارآفرینــی به عنوان 
اولویت های اساســی کشور توجه کند. ضمن اینکه 
شورای نگهبان در طرح ها و لوایحی که بار مالی دارند 
بیشتر نظر دولت را نگاه می کند اما معموالً مجلس 
هر الیحه یا پیشنهادی را که از سوی دولت مطرح 
شده و به نفع آموزش عالی بوده مورد توجه قرار داده 
اســت و موردی را به خاطر ندارم که مجلس به آن 

رأی منفی داده باشد.
وی از تصویب الیحه پیشگیری و مقابله با تقلب در 

تهیــه آثار علمی به عنوان یکی از اقدامات کم نظیر 
مجلس دهم یاد می کند و می گوید: مجلس پس از 
تصویب این قانون پیگیر اجرای درست آن نیز بوده 
است، بنابراین به یاد ندارم این نهاد می توانست کاری 
در حــوزه آموزش عالی انجام دهد اما چنین نکرده 

باشد. 
وی در پاسخ به این پرسش که مجلس یازدهم باید 
چه کارهایی در حوزه آموزش عالی را در اولویت خود 
قرار دهد، می گوید: تشکیالت موازی در این حوزه 
فوق العاده زیاد اســت، ضمن اینکه این دستگاه ها 
زیر نظــر وزارت علوم نیســتند؛ بنابراین تجمیع 
دســتگاه های موازی در حوزه آمــوزش عالی باید 
اولویت اصلی مجلس آینده باشد. عالوه بر این، همه 
کارها نباید از سوی وزارت علوم انجام شود؛ از این رو 
تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان ها و شهرستان 
از دیگر کارهای اساسی است که باید از سوی مجلس 
آینده انجام شود تا شأن و جایگاه مدرکی که آموزش 
عالی می دهد، حفظ شود. همچنین در سیاست های 
کلی باید یک مقدار تفویض اختیار به دانشگاه ها را 
پذیرفت تا دانشگاه استقالل بیشتری داشته باشد، 
البته همه این موارد باید پس از تجمیع دستگاه های 

موازی انجام گیرد. 

 اقدامات مجلس می توانست بهتر باشد
یادگاری،  محمدحســین 
رئیس سابق سازمان جهاد 
اگرچه  نیــز  دانشــگاهی 
در  نمی توانــد  می گویــد 
خصــوص عملکرد مجلس 

به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات قضاوت 
کند، اما معتقد اســت اقدامات نمایندگان در 

به  عالی  آمــوزش  حــوزه 
دیگر  دوره هــای  نســبت 
می توانســت بهتــر ظهور 
و بــروز پیــدا کنــد. وی 
احتماالً  می دهــد:  ادامــه 
بوده  زیاد  آن قدر  مشکالت 
و یا دوستان آنچنان درگیر 
کارهــای اجرایی و قوانین 
و مقــررات بوده انــد کــه 
بحث آمــوزش و تحقیقات 
و فنــاوری را بــه عنــوان 
مهم ترین مسئله ای که باید 

در کشور اتفاق بیفتد فراموش کردند. 
وی می افزاید: از مجلس یکســری توقعاتی بود 
که چندان برآورده نشــد. مثاًل پس از تصویب 
نقشــه جامع علمی کشــور نیاز بــود اعضای 
کمیســیون آموزش و تحقیقات جلساتی را با 
شــورای عالی انقالب فرهنگی می گذاشتند تا 
ببینند اجرای این مصوبه در سطح دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی بــا چه خأل های قانونی 
مواجه اســت تا آن ها را بر طــرف کنند. این 
کاری بود که می بایستی انجام می شد اما این 
اتفاق نیفتاد. همچنیــن یکی دیگر از مباحث 
اصلی در حوزه آموزش عالی، آموزش و پرورش 
است. ارتباط کمیسیون آموزش و تحقیقات با 
آموزش و پرورش و احصای نقاط ضعف و قوت 
آموزش و پرورش و رفع مشکالت این دستگاه 
از ســوی مجلس کمک بزرگی بــرای ارتقای 
آموزش عالی اســت کــه در اینجا هم چندان 

انتظارات برآورده نشده است.
یــادگاری از حذف کنکور به عنوان یکی دیگر 

از مواردی که می بایست از سوی 
می شــد،  پیگیری  دهم  مجلس 
یاد می کنــد و می افزاید: اینکه 
چه اتفاقی در ایــن زمینه افتاد 
اطــالع چندانی ندارم، اما حذف 
کنکور نیازبه یک کار تحقیقاتی 
علمی دارد، چون واقعاً به همین 
شــکل نمی توان کنکور را حذف 
کرد. به عبارت دیگر اگر عدالت 
ورود  خصــوص  در  آموزشــی 
به  کشور  سراســر  دانش آموزان 
دانشــگاه های معتبــر به معنی 
واقعی شــکل بگیرد می توانیم کنکور را حذف 
کنیــم.  وی ســپس به بحــث بودجه بخش 
پژوهش می پردازد و می گوید: مورد دیگری که 
کمیسیون می توانســت پیگیری کند و آن را 
به اطالع مردم برساند اجرای درخواست مقام 
معظم رهبری برای رســاندن اعتبارات بخش 
پژوهش و تحقیقــات از محل درآمدهای ملی 
از ۰.۴ درصد به ۳ تا ۴ درصد بود که متأسفانه 
دو وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان به دلیل 
نداشتن قانون و مقررات مشخص و یا هر دلیل 
دیگری، این موضوع را محقق نکردند و مجلس 

هم پیگیر موضوع نشد. 
 رئیس ســابق ســازمان جهاد دانشگاهی در 
خصوص مجلس آینــده و اولویت های آن در 
حوزه آموزش عالی هم می گوید: پس از بهبود 
معیشــت مردم مهم ترین موضوعــی که باید 
سرلوحه کارهای مجلس آینده باشد آموزش و 
پرورش، آموزش عالی و تحقیقات است؛ یعنی 
اگر می خواهیم اســتقالل کامل داشته باشیم، 

مجلــس باید قوانین و مقرراتی را تصویب کند 
که بتوانند زیرساخت های آموزش و پرورش و 
آموزش عالی را به نحو مطلوب فراهم کنند تا 
شاهد رشد هرچه بیشــتر مراکز دانش بنیان، 
پارک های علم و فنــاوری و مراکز تحقیقاتی 

و... باشیم. 

 آموزش عالی در حاشیه بوده است
محمد مهدی نژاد نوری، 
پژوهشی  ســابق  معاون 
عملکرد  هم  علوم  وزارت 
مجلس فعلی را در حوزه 
زیرســؤال  عالی  آموزش 

می بــرد و می گوید: همان طور کــه خیلی از 
امور در اولویت مجلــس دهم نبوده، آموزش 
عالی هــم در اولویت این نهاد نبوده اســت. 
در واقع آمــوزش عالی و پژوهش و تحقیقات 
تقریبــاً یک موضوع حاشــیه ای برای مجلس 
بوده اســت، به گونه ای که احساس نمی شود 
نماینــدگان بــه صورت جــدی خواهان رفع 

مشکالت این حوزه هستند. 
وی بــه عملکرد مجلس در حوزه یاد شــده از 
۲۰ نمــره ۸ می دهد و تصریــح  می کند: یکی 
از کارهــای بزرگی که می شــد مجلس دهم 
انجــام بدهد امــا نداده جهــت دار و هدفمند 
کــردن فعالیت های پژوهشــی دانشــگاه ها و 
تقویت ارتباط دانشــگاه ها با جامعه بوده است. 
مورد دیگــری که مهم تر از اولی و یا هم ردیف 
آن اســت مربوط به نظــام تربیتی و فرهنگی 
دانشــگاه ها می شــود. پرســش این است که 
چرا در ذهن و روح دانشــجویان ما این گونه 
القا می شــود که پس از دانش آموختگی، برای 
رشد و رســیدن به مراتب باالتر باید از کشور 
خارج شــد، در حالی که باید به آن ها القا شود 
بزرگ ترین رسالتشان خدمت به مملکتی است 
که در آن رشــد کرده اند. چــون ملت به امید 
روزی که از آن ها بهره ببرد هزینه ســنگینی 
متحمل می شــود. برای آموزش یک شخص از 
ابتدا تا پایان مقطع دکتــرا حداقل ۵ میلیارد 

تومان هزینه می شود. 
وی با اشــاره به اینکه مجلــس دهم به دلیل 
مالحظات جناحی و سیاســی به نقش نظارتی 
خود در حــوزه آمــوزش عالی عمــل نکرد، 
می گوید:علم و فناوری ریشــه رونق اقتصادی 
هر کشــوری است، بنابراین مجلس آینده باید 
اهتمام خاصی به این حوزه داشــته باشد. در 
واقع پس از موضوع اقتصاد، علم و فناوری باید 
در جایگاه و اولویت دوم مجلس باشــد. البته 
این به این معنی نیســت که از دیگر مسائل و 

امور غافل شود.

کارشناسان در گفت وگو با قدس مطرح کردند

اولویت مجلس یازدهم پس از اقتصاد، آموزش عالی باشد

اگر عدالت 
آموزشی در 

خصوص ورود 
دانش آموزان کشور 

به دانشگاه های 
معتبر به معنی 

واقعی شکل بگیرد 
می توانیم کنکور را 

حذف کنیم

بــــــرش
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بیمه ها فقط 5 درصد از خسارت های حوادث را می دهند 
فارس: اسماعیل نجار، رئیس ســازمان مدیریت بحران گفت: 
در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد خسارت های ناشی از حوادث 
طبیعی در کشورهای پیشرفته توسط بیمه پرداخت می شود که 
این آمار در آسیا ۱۵ درصد و در کشور ما حدود ۵ درصد است. 
در سیل اوایل ســال جاری نیز بیمه ۱۰ درصد از خسارت ها را 

پوشش داده است.

2 میلیون پایتخت نشین بیمه نیستند
مهر: سید محمد حسینی، مدیر کل بیمه سالمت استان تهران 
با بیان اینکه ۲ میلیون نفر فاقد بیمه در این اســتان پیش بینی 
می شود، گفت: ۴ میلیون نفر در استان زیر پوشش بیمه سالمت 
قرار دارند، ضمن اینکه دیگر نمی توانیم مانند گذشــته کسی را 
در تخت بیمارســتان بیمه کنیم و روند بیمه حدود ۱۰ روز به 

طول می انجامد.

افزایش ۱۱ درصدی قصور پزشکی
ایلنا: عباس مســجدی، رئیس پزشــکی قانونی گفت: در سال 
۹۸ تاکنون بیش از ۲۲ هزار پرونده در خصوص قصور پزشــکی 
تشــکیل شده است که رشد ۵ درصدی نسبت به سال  گذشته 
داشته و همچنین قصور پزشکی نیز ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده 
اســت. وی گفت: پزشــکان با رعایت اخالق حرفه ای می توانند 

میزان پرونده های تشکیل شده را کاهش دهند. 

ریش و قیچی نباید در دست ما پزشکان باشد
ایلنا: محمدحســن طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت درباره 
اجرای طرح پزشک خانواده گفت: در دوره ای قرار بود به یکباره 
پزشــک خانواده در دو استان به صورت پایلوت اجرا شود.آنچه 
ابالغ شده بود، قرار بود آبروی پزشک خانواده را ببرد. تا زمانی که 
ریش و قیچی در دست ما پزشکان است، پزشک خانواده واقعی 

اجرا نخواهد شد.

انتقاد از تبلیغ روغن مضر در رسانه ها
مهر: مرتضی رضایی، معاون امــور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی با انتقاد از اینکه روغن وارداتی هر روز در رسانه ها تبلیغ 
می شــود، گفت: این در حالی است که این روغن برای سالمتی 
مردم مضر است اما در خصوص شیر و تخم مرغ چنین تبلیغاتی 
نداریــم که به خاطر ضعف اجرایی و بــی توجهی اتحادیه ها و 

بخش های تولیدی است.

چماقی برای زدن بر سر شاگردان
فارس: اردوان مجیدی، فعال تعلیم و تربیت می گوید: برنامه ریزان 
برای تحول نظام آموزشــی، باز به سراغ نوع ارزشیابی شاگردان 
رفته اند تا با تغییر نوع ارزشیابی نظام را متحول کنند. در این مدل 
هنوز مقصر در یاد نگرفته ها شاگرد است. معلوم نیست ارزشیابی 
ابزاری برای ارتقای یادگیری اســت، یا چماقی برای زدن بر سر 

شاگردان؟

حقوقی و قضایی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا:
به چهار تخلف رانندگی 
»اعتراض« وارد نیست!

 فارس    رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
گفت: پلیس راهور، شکایت و اعتراض درخصوص 
جرایم صادر شــده حاصل از تخلفات رانندگی را 
بررسی می کند و تنها چهار تخلف وجود دارد که 

به آن ها رسیدگی نمی شود.
سردار سیدکمال هادیان فر گفت: »عدم توجه به 
فرمان پلیس، عبور از چراغ قرمز، نبستن کمربند 
ایمنی و نداشتن کاله ایمنی و تخلفات رانندگی 
افراد مقصر در تصادفات« از جمله مواردی هستند 

که در اعتراض ها به آن ها رسیدگی نخواهد شد.
وی بــا اعالم این مطلب کــه نپرداختن مبالغ 
جرایم، دو برابر شــدن آن ها را در پی دارد، در 
خصوص اقساطی شدن پرداخت جرایم رانندگی 
گفت: رانندگان می توانند با مراجعه به ســایت 
راهور ۱۲۰ و انتخاب موردی جرایم اقدام کنند؛ 
اما باید به این نکته توجه داشت که پرداخت از 
طریق سایت آفالین است و مقداری با تأخیر در 

سوابق اعمال می گردد.

حوادث

رئیس پلیس پایتخت بیان کرد
تمهیدات پلیس برای 

چهارشنبه  سوری
 ایسنا    رئیس پلیس پایتخت از اجرای تمهیدات 

ویژه پلیس برای چهارشنبه سوری خبر داد.
سردار حسین رحیمی اظهارکرد:  از بیش از یک 
ماه پیش پلیس پایتخت تمهیدات ویژه خود برای 
چهارشنبه ســوری را در دستورکار خود قرار داده 
و یگان های مختلف اعم از پلیس آگاهی، پلیس 
پیشگیری، پلیس امنیت عمومی و... اقداماتی را 

آغاز کرده و در حال اجرای آن هستند.
وی بــا بیان اینکه رویکرد پلیــس در این زمینه 
پیشدســتانه و پیشگیرانه اســت، تصریح کرد: 
در یکــی دو ماه اخیر نیز مقادیــر قابل توجهی 
موادمحترقه غیرمجاز و خطرناک در نقاط مختلف 
پایتخت کشف و ضبط شده است. رحیمی افزود:  
پلیس اجازه نمی دهد افراد با هنجارشکنی و ایجاد 
مزاحمت و خسارت در پوشش چهارشنبه سوری 
امنیت شــهروندان را به مخاطره بیندازند؛ ضمن 
اینکه این مواد محترقه سبب خسارت به خود افراد 

و خانواده هایشان نیز می شود.

زیارت

رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد
هزینه های سفر به عتبات 

عالیات
 مهر    رئیس ســازمان حج و زیارت گفت: 
بیش از ۳۰ هزار نفر از متقاضیان ســفرهای 
نوروزی عتبات در ســامانه مربوطه ثبت نام 

اولیه انجام داده اند.
علیرضا رشیدیان افزود: نتایج ثبت نام اولیه ۲۹ 
بهمن طی قرعه کشی مشخص می شود و زمان 
اعزام زائران نوروزی عتبــات تعیین و به آنان 

اعالم خواهد شد.
رئیس ســازمان حــج و زیــارت در خصوص 
هزینه های ســفر به عتبات عالیات هم گفت: 
با توجه به شــرایط کاهش ارزش پول ملی در 
برابر ارزهای خارجی نرخ ها خیلی تغییر نکرده، 
چنان که هزینــه اعزام زمینی زائــران از یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان و اعزام های هوایی نیز از ۳ میلیون و 
۷۵۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان تعیین شده 
و بسته سفر شامل زیارت شهرهای نجف، کربال، 

کاظمین و سامرا بوده و همچنان هم هست.

محیط زیست

انتشار تصاویری برای فخرفروشی 
ژست جدید شکارچیان خارجی 
با حیوانات شکار شده در ایران 

 تسنیم    در حالــی که سازمان محیط زیست 
از تعــداد مجوزهای صادر شــده و درآمد حاصل 
از آن هــا اطالعاتی منتشــر نمی کند، تنها منبع 
خبری برای کســب اطالعاتی دربــاره حیوانات 
شکارشده توسط اتباع خارجی در ایران، تصاویری 
اســت که این شــکارچیان برای فخرفروشی به 
یکدیگر منتشــر می کنند! در دو هفته گذشته با 
مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، مشتریان 
خارجی برگزارکننده تورهای شکار در ایران وارد 
استان هایی چون خراسان رضوی، مرکزی و یزد 
شده اند و تور شکار خود در ایران را با شکار قوچ در 
زیستگاه های شاخصی چون پناهگاه حیات وحش 

حیدری و بروئیه آغاز کرده اند.
این در حالی اســت که سازمان حفاظت محیط 
زیست که ماه گذشــته برای فروش ۴۴۷ مجوز 
شــکار چهارپا اعالم آمادگی کــرده بود، تاکنون 
درباره جزئیات فروش مجوزهای شکار به این اتباع 

خارجی اطالعاتی منتشر نکرده است.

خانه و خانواده

یک مدیر بهزیستی بیان کرد
جزئیات پرداخت مستمری به 

خانواده های دارای فرزند چندقلو
 باشگاه خبرنگاران جوان    فریبا درخشان نیا، 
مدیرکل دفتر توانمندســازی خانــواده و زنان 
بهزیستی گفت: کمک هزینه پرداخت مستمری 
 بــه خانواده های دارای فرزنــد چندقلو تا پایان 
۶ ســالگی ارائه می شــود و همچنیــن تمام 
خانواده های کم درآمد دارای فرزند ســه قلو و 
باالتر از کمک هزینه ماهیانه معیشت بهره مند 
می شوند. خانواده های دارای فرزند دوقلو که در 
آزمون وسع در دهک ۱ تا ۳ هستند هم کمک 

هزینه معیشت مستمر ماهیانه می گیرند.
وی افــزود: خانواده های دارای فرزند دو قلو که 
در آزمون وســع در دهک ۴ تا ۷ هســتند، به 
صورت موردی از حمایت برخوردار می شــوند 
که در بهمن ماه ۴۰۰ هزار تومان به حســاب 
سرپرستان خانوار واریز شد، یک نوبت دیگر هم 
پیش از عید دریافت می کنند و سال آینده هم 
به صورت موردی مبالغی به حســاب آن ها به 

صورت متمرکز واریز می شود.

فراسو

خبر مشروح
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»اشرف غنی« پیروز نهایی ماراتن ریاست جمهوری افغانستان اعالم شد

عبداهلل: نمی پذیریم؛  دولت فراگیر تشکیل می دهیم
  جهان ســرانجام پس از گذشت پنج ماه 
از برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
افغانســتان، نتایج این رقابت جنجالی در 
حالی اعالم شد که نامزد مغلوب این رقابت 
از پذیرش نتایج ســر بــاززده و تاکید کرد 
که حکومت تشــکیل خواهد داد. بر اساس 
اعالم حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون 
انتخابات افغانســتان، اشــرف غنی رئیس 
جمهور کنونی افغانستان با کسب ۹۲۳ هزار 
و 5۹۲ رأی، معادل 50/64 درصد آرا پیروز 
این ماراتن نفسگیر شده است. همچنین بر 
اساس اعالم این کمیسیون، عبداهلل عبداهلل 
با کسب 7۲ هزار و 841 رأی، ۳۹.5۲ درصد 

آرا را به خود اختصاص داده است. 
اشرف غنی در نتایج اولیه انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان که روز یکم دی اعالم 
شد نیز بیشترین آرا را به خود اختصاص 

داده بود.

  نتایج تقلبی را نمی پذیریم
نتایج  اعالم  به  واکنش ها  نخستین  در  اما 
نهایی انتخابات افغانستان، 
»عبداهلل عبداهلل« اصلی ترین 
غنی  اشرف  محمد  رقیب 
شورای  با  جلسه  در  گفت 
اعالم  مجاهدین  انسجام 
را  تقلبی  نتیجه  کرده 
نتیجه  تنها  و  نمی پذیریم 
برای  شفاف  و  پاک  آرای 
است.رهبر  قبول  قابل  ما 
همگرایی«  و  »ثبات  تیم 
افغانستان در واکنش بعدی 
خود که شامگاه گذشته نیز 
کودتا  کرد  اعالم  صورت 
علیه مردم ساالری را نمی پذیریم، ما پیروز 
انتخابات هستیم و حکومت فراگیر را تشکیل 
می دهیم. عبداهلل، در جمع هوادارانش اظهار 
انتخاباتی  تیم  عنوان  به  همواره  داشت: 
مسئولیت پذیر با تالش بسیار تحمل کردیم 
تا روند انتخابات با شفافیت و بر اساس قانون 

و عدالت به پیش برود. رئیس اجرایی دولت 
افغانستان خاطرنشان کرد: همه می دانند که 
درباره ۳00 هزار رأی »مشکوک«، »خارج از 
وقت« و »غیربیومتریک« تصمیم هایی گرفته 
تصریح  وی  است.  قانون  مخالف  که  شد 
کرد: نتایج امروز انتخابات کودتا علیه مردم 
ساالری و خیانت به اراده مردم بود؛ بنابراین 
می دانیم.عبداهلل  غیرقانونی  را  آن  ریشه  از 
تأکید کرد: موضع ما در همه روندهای ملی 
از جمله صلح، خواست مردم افغانستان است 
تیم  شد،  نخواهد  ایجاد  آن  در  تغییری  و 
»ثبات و همگرایی« بر اساس آرای شفاف و 
بیومتریک شده پیروز انتخابات است و ما 
پیروزی خود را اعالم می کنیم.اما سخنگوی 
عبداهلل  رهبری  به  همگرایی  و  ثبات  تیم 
ریاست  انتخابات  نتایج  به  واکنش  در  هم 
جمهوری افغانستانبا بیان اینکه این نتایج 
از  را قبول نداریم گفت: در شرایط حاضر 
راه های قانونی به دنبال احقاق حقوق خود 
خواهیم بود اما اگر به توافق نرسیم دولت 

موازی را تشکیل خواهیم داد.

  طالبان: پیروزی غنی جعلی
 و با روند مذاکرات در تضاد است

از سوی دیگر گروه طالبان نیز در نخستین 
در  غنی  پیروزی  اعالم  به  خود  واکنش 
انتخابات  بیانیه ای  صدور  طی  انتخابات 
افغانستان را جعلی خواند و تعیین دوباره 
اشرف غنی را در تضاد با روند صلح دانست. 
این  بیانیه ی طالبان تأکید شده است  در 
تعیین بی معنی که زیر چتر اشغال صورت 
گرفته، تالشی ناکام برای خاک ریختن در 

چشم ملت افغانستان است.
ناباوری  میانه  در  غنی  پیروزی  اعالم 
مقامات افغانستان در حالی صورت گرفت 
که مذاکرات صلح دوجانبه میان طالبان و 
آمریکا در جریان بوده و برخی منابع خبری 
امضای  برای  طرف  دو  ضمنی  توافق  از 
اند.گفتنی  داده  خبر  صلح  نامه  توافق 
است، چهارمین انتخابات ریاست جمهوری 
 ۳ از  کمتر  حدود  مشارکت  با  افغانستان 
در  کشور  این  شهروندان  از  نفر  میلیون 
اعالم  برگزار شد.  )مهر(  میزان  تاریخ ۲8 

نتایج این رقابت اما تاکنون دو بار به دلیل 
مشکالت فنی و عدم اجازه بازشماری آرا در 
چندین والیت افغانستان به تعویق افتاده 
بود. اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
از حساسیت  گوناگون  ابعاد  در  افغانستان 
در  را  کشور  این  و  بوده  برخوردار  باالیی 
موقعیت خطیری قرار داده است. نخستین 
مسئله چالش برانگیز، نپذیرفتن نتایج این 
رقابت از سوی دیگر نامزدها بوده که می تواند 
با کشدار کردن بحران انتخابات، این کشور را 

وارد چالشی دامنه دار کند. 
غنی و عبداهلل در انتخابات سال 1۳۹۳ نیز 
رقیب اصلی یکدیگر بودند که اختالف بین 
آن ها ماه ها افغانستان را درگیر بحران کرد و 
هر دو نامزد یکدیگر را به تقلب متهم کردند. 
ســرانجام با مداخله آمریکا آن ها به تقسیم 
قدرت رضایت دادند و بحران فروکش کرد. 
اکنون و در حالی که گمانه ها شــکل گیری 
سناریویی مشــابه دولت وحدت ملی را رد 
می کنند، همه شــواهد از تشــدید بحران 

انتخابات در روزهای آینده حکایت دارد.

فلسطین الیوم: مردم تونس در محکومیت 
توطئه معامله قــرن و برای حمایت از مردم 
سوریه و فلسطین، پویشی در راستای تحریم 

کاالهای آمریکایی به راه انداختند.
رژیم  وزیــر جنگ  بنت«  »نفتالــی  البناء: 
صهیونیستی در ســخنانی ترس و وحشت 
خود را از درگیری دوباره با نیروهای مقاومت 

فلسطین نشان داد. 
وی در خصــوص رویارویی بــا حماس در 
نوارغــزه گفت نمی خواهد دوبــاره نظامیان 
اســرائیلی را به جهنمی بفرستد که 51 روز 
پی در پی )اشــاره به جنگ 51 روزه ســال 

۲014( ادامه داشت.
آناتولی: با وجود گذشــت نزدیک به چهار 
سال از کودتای نافرجام جوالی ۲016، دولت 
آنکارا حکم بازداشــت ۲۲8 نفــر از اعضای 
ارتش و وزارت دادگستری را به ظن همکاری 

با گروه »فتو« صادر کرد.
رویترز: وزارت اطالع رســانی سودان اعالم 
کرد احتمال فرستادن عمرالبشیر به دادگاه 
بین المللی در الهه برای محاکمه شدن وی 

وجود دارد. 
رئیس جمهور ســابق سودان از سوی دیوان 
کیفــری بین المللی بــه ارتــکاب جنایت 

بین المللی محکوم شده است.
بغداد الیوم: محمدعلی الحکیم، وزیر خارجه 
عــراق در دیــدار با جوزف بورل، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا بر مخالفت 
بغداد با استفاده از خاک کشورش برای حمله 

به دیگر کشورها تأکید کرد.
اسپوتنیک: فرد مســلحی با تیراندازی در 
یک مرکز خرید در پایتخت تایلند، یک نفر را 
به کام مرگ کشانده و یک نفر دیگر را زخمی 
کرد. چند روز پیش نیز حادثه مشــابهی در 
شهر دیگر تایلند رخ داد که در آن یک سرباز 
ارتش، حاضران در یک فروشگاه را به رگبار 
بست. در این حادثه ۲6 نفر کشته و 57 نفر 

مجروح شدند.
فرانــس 24: در یــک حادثه در کشــور 
آفریقایی نیجر، ۲0 پناهجو که بیشتر آن ها 
را زنان و کودکان شــکل می دادند به دلیل 
ازدحام جمعیت حیــن دریافت کمک های 

بشردوستانه جان باختند.

صلح یا آشفتگی؛ افغانستان به کدام سو می رود؟
گروه طالبان در روزهای اخیر از پایان مذاکرات با آمریکا و امضای توافق نامه صلح 
تا چند روز دیگر خبر داده اســت. با وجود ایــن، آن ها در همین مدت حمالت 
متعددی را در مناطق مختلف افغانســتان انجــام داده اند. انفجار بمب در کابل، 
انفجار یک »مین کنار جاده ای« در بادغیس که به کشته شدن یک زن و 6 کودک 
منجر شد، حمله به یک چرخبال ارتش در استان نیمروز که به فرود اضطراری و 
زخمی شدن یکی از خلبانان آن انجامید، حمله ای سنگین به یک پاسگاه دولتی 
در اســتان قندوز که هنوز دولت تعداد کشته های آن را اعالم نکرده و... چندین 
حمله و هجوم ریز و درشت دیگر که نقل آن ها تنها به مطول شدن این نوشتار 

می انجامد.
شــاید از خود ســؤال کنید با وجود این آشفتگی و جنگ جاری تمام عیار، این 
مذاکــرات و امضای توافق نامه متعاقب آن چــه معنایی دارد؟ حق دارید متحیر 
باشد، اما ناظران مسائل افغانستان وقتی بیشتر حیران می مانند که در این اوضاع، 
وضعیت جبهه مقابل طالبان، یعنی دولت افغانستان و متحدان سابق آن را بررسی 
می کنند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در مهرماه گذشته صورت گرفت 
باالخره اعالم شد. کمیسیون رسیدگی به شکایات پیشتر قول داده بود تا پایان 

هفته جاری نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد. 
اما رقبای آقای اشرف غنی مدعی اند به مستندات آنان درباره ۳00 هزار رأی که 
ایشان تقلبی می دانند پاسخ داده نشده و این آرا حذف نشده اند. لذا در گام نخست 
معاون اول رئیس جمهور یعنی »ژنرال دوستم« اخطار داد اگر آقای غنی بر نتایج 
پیشین پافشاری کرده و با این آرا دوباره به عنوان رئیس دولت معرفی شوند، آن ها 
نتایج را نپذیرفته و همزمان اعالم حکومت و دولت موازی کرده و دکتر عبداهلل را 

به عنوان رئیس جمهور خواهند پذیرفت.
در ابتدا این هشدار جدی گرفته نشد، اما متعاقب این موضع گیری آقای دوستم و 
حزب قدرتمند »جنبش« که وابسته به او است، احزاب قدیمی و سرشناس دیگری 
نظیر حزب وحدت اســالمی افغانستان )هر دو شــاخه(، حزب حرکت اسالمی 
افغانستان، حزب جمعیت اسالمی افغانســتان و بسیاری از احزاب و چهره های 
ریز و درشــت دیگر حاضر در سپهر سیاست این کشــور حمایت خود را از این 

سیاست اعالم کردند. 
در این میان تیم »ثبات و همگرایی« به رهبری دکتر عبداهلل، که با فاصله کمی در 
شمارش آرا، رقیب اصلی آقای غنی به شمار می رود در یک موضع گیری بی سابقه 
اعالم کرد: »اگر حرف حق شــنیده نشــد، کاری می کنیم که در ســال ۲014 
نکردیم!« در آن ســال مشکل مشابهی پیش آمد اما این تیم پس از پافشاری و 
حتی تهدید به درگیری، عاقبت طی مذاکراتی، طرح دولت اشتراکی را پذیرفت و 
قدرت تقسیم شد. اما این بار فضل احمد معنوی از اعضای ارشد تیم دکتر عبداهلل، 
پس از هشداری که ذکرش شد و نیز حمایت سنگین احزاب و چهره های مختلف 
از سیاست اعالم دولت موازی، بار دیگر هشدار داد: »ممکن نیست کسی بر بنیاد 
تقلب نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را اعالم و بر مردم تحمیل کند« و در ادامه 
افزود: »همه گزینه های ما روی میز است!« با این اوصاف باید گفت افغانستان در 
آستانه یکی از پیچیده ترین وقایع تاریخ معاصر خویش است. وقایع و تحوالتی که 

می تواند تمام منطقه را تحت تأثیر خود قرار دهد.
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سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا ) ع( در 
نظ�ر دارد مزایده ضایعات آهن آالت ، اتصاالت چدنی 
، س�ایر ضایعات مختلف و برخی دستگاه های مازاد بر نیاز خود را از 

طریق مزایده کتبی به فروش برساند. 
ل�ذا متقاضیان م�ی توانند ت�ا پایان وق�ت اداری روز ش�نبه مورخ 
1398/12/03 ضمن مراجعه به آدرس س�ایت اینترنتی اس�تعالم و 

 http://sem.aqr-harimeharam مناقصات سازمان به آدرس
) تلفن 05131305243( نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. 

آگهی مزایده 

س
/ 9
81
49
07

شرکت توزیع نیروی برق مازندران در نظر دارد لوازم و تجهیزات اسقاطی موجود در انبار مرکزی و امورهای تابع به شرح ذیل را برابر مجوز صادره و شرایط، 
ش��رح و جزئیات مندرج در اس��ناد مزایده از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای بفروش برس��اند. متقاضیان می توانند برابر جدول ذیل با مراجعه به س��ایت 

این شرکت اقدام به دریافت اسناد نمایند. 

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآوردی )ریال(موضوع) مزایده(شماره مزایدهردیف

1981031049

فروش پایه های بتونی شکسته و اسقاطی در کششهای مختلف موجود  
با پاکسازی محوطه با موجودی حدود 1114 اصله در حوزه فعالیت 

امور های شمال ساری-جنوب ساری-میاندورد-نکا-بهشهر-
گلوگاه-قائمشهر-جویبار-سوادکوه-سوادکوه شمالی-سیمرغ

2.258.900.000226.000.000

1.567.500.000157.000.000فروش حدود10.450کیلوگرم انواع سیم آلومینیومی اسقاط2981031050
توضیحات:  1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده باید مطابق شرایط اعالم شده در مزایده ارائه گردد.

2- مبلغ برآوردی بدون مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده است.
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقًا ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.    4- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده درج شده است.
5- در مورد ردیف شماره 2  تنها اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می توانند پیشنهاد ارائه نمایند: 

   الف: شرکتهای تولید کننده سیم و کابل              ب: شرکت های ذوب سیم و کابل مسی و آلومینیومی 
 ج: اشخاص حقیقی که دارای اصل نامه نمایندگی از  طرف شرکتهای تولیدی سیم و کابل و شرکتهای ذوب سیم و کابل مسی و آلومینیومی هستند.

1 –  زمان فروش اسناد :  از روز چهارشنبه  مورخه 98/11/30  لغایت پایان وقت اداری روز  دو شنبه   98/12/05      
2- زمان بازدید: :  از روز چهارشنبه مورخه 98/11/30  لغایت تا ساعت 14  روز چهارشنبه   98/12/14      

3 –  محل بازدید : انبار مرکزی شرکت توزیع برق مازندران  واقع در ساری- بلوار خزر- نبش کوچه حزب ا...- انبار تدارکات توزیع برق
 4 – مبل��غ ف��روش اس��ناد : مبل��غ 545.000 ریال بحس��اب ج��ام  ش��ماره 5240332412 بانك ملت ش��عبه امیر مازندرانی س��اری )پرداخ��ت از طریق درگاه 

اینترنتی(. 
5–محل دریافت اسناد: سایت  شرکت توزیع نیروی برق مازندرانhttp://www.maztozi.ir- -سیستم مناقصات         

6-  مهلت تحویل پیشنهاد و زمان بازگشایی پاکات : حداکثر تا ساعت 10صبح  روز شنبه  98/12/17 می باشد.
 ضمنا تاریخ گشایش پاکات در  ساعت 11 صبح  روز شنبه مورخ 98/12/17 بترتیب شماره مزایده می باشد.

7- محل تحویل پاکات : ساری، بلوار امیر مازندرانی، روبه روی خیابان وصال شیرازی، دبیرخانه مرکزی شرکت توزیع برق مازندران
8- محل  بازگشایی پاکات : ساری، بلوار خزر . نبش کوچه حزب اهلل . امور تدارکات توزیع برق مازندران 

9 -نح��وه اط��الع رس��انی آکهی مناقصه :    الف- س��ایت پایگاه مل��ی مناقصات به آدرس www.Iets.Mporg.ir   ب- س��ایت معامالت توانیر به آدرس 
  www.Maztozi.ir ج- سایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس     www.Tender.Tavanir.org.ir

د-درصورت کسب اطالعات بیشتر،باشماره تلفن33405121-011 امور تدارکات )اداره مناقصات و مزایده(تماس حاصل فرمائید. 
   روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران
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    آگهي مزایده عمومی یك مرحله اي  ) نوبت دوم (
شركت توزيع نيروي برق
 مازندران)سهامي خاص(
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