
 

حضور پرشور ملت پای صندوق های رأی جلوه ای از انتقام سخت است
 آستان   تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه تولیت آستان قدس رضوی: 

حضور مردم در صحنه، نقشــه های شوم دشمنان برای 
ایران اسالمی را نقش بر آب خواهد کرد، گفت: ما هنوز 

 ............ صفحه 3عزادار و داغدار شهادت سردار...
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 سیاســت   رئیس جمهور با بیان اینکه ما پای صندوق می رویم تا بهترین ها را برای 
مجلس انتخاب کنیم، گفت: مردم بارها با حضور همه جانبه خود حماسه آفریده اند، از 
آغاز ســال در روزهای اولیه ماه فروردین که برای بسیاری از استان های ما مشکل سیل 
پیش آمده بود، حضور همه جانبه مردم توانســت کاری کند که در مدت کوتاهی سیل 
زدگان به خانه خود برگردند و دولت هم متعهد شــد تمام ابنیه آسیب دیده را تا پایان 
امسال به سرانجام برساند. رئیس جمهور با بیان اینکه در مسئله شهادت سردار سلیمانی 
مردم کار اعجاب آوری انجام دادند و با تأکید بر اینکه ســردار ســلیمانی نماد مبارزه با 
تروریسم، ثبات و امنیت منطقه ما بود، گفت: کسی فکر نمی کرد بین مردم و نیروهای 
مسلح آن قدر ارتباط نزدیک باشد و کسی نمی دانست مبارزه با تروریسم آن قدر مهم باشد؛ 

 ............ صفحه 2هیچ کسی فکر نمی کرد که امنیت منطقه و همسایگان برای...
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روزنامـه صبـح ایـران

سرلشکر باقری: حضور حداکثری در انتخابات دوم اسفند رژیم آمریکا را به محاق خواهد برد  سیاست: سرلشکر محمد باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی خطاب به ملت شریف 
ایران با دعوت از آحاد مردم برای شرکت در انتخابات دوم اسفند، تأکید کرد: رجای واثق دارم انتخابات دوم اسفند ماه سال ۹۸ با حضور پرشور و حداکثری ملت ایران، رژیم تروریستی آمریکا را به عنوان محور 

شرارت و خصومت ورزی علیه انقالب و میهن اسالمی به محاق و بن بست راهبردی خواهد برد.

نشست خبری عباسعلی کدخدایی، 
ســخنگوی شــورای نگهبــان با 
خبرنگاران داخلــی و خارجی در هتل الله 
تهران برگزار شــد. کدخدایی در ابتدای این 
نشســت اظهار داشــت: درباره بحث میزان 
مشارکت و عوامل مؤثر و مشارکت مردم در 
حــوزه بنده و شــورای نگهبان نیســت و 
مسئوالن اجرایی باید در این خصوص توضیح 
دهند. وی با تأکید بر اینکه عوامل مختلفی در 
میزان مشارکت در جوامع مختلف مؤثر است، 
ادامه داد: طبیعتاً مشــکالت 
اقتصادی هم مؤثر اســت، اما 
پیش بینی می کنیم مشارکت 
خوبی داشته باشیم. کدخدایی 
ادامه داد: همیشــه میانگین 
مشــارکت مردم کمتر از ۵۰ 
درصد نبوده و در این دوره هم 
ان شاءاهلل شاهد همین میزان 
خواهیم بــود.  وی همچنین 
گفت: درباره قوانین انتخاباتی، 
قوانینی  تابع  نگهبان  شورای 
است که نمایندگان مجلس در 
ادوار مختلف تصویب کردند و 
اصالح  قوانین  بارها همیــن 
شده؛ بنابراین به عنوان مجری 

قانون باید این قانون را درست اجرا کنیم.

 در بررسی صالحیت ها 
قانون به درستی اجرا شد

کدخدایــی بر همین اســاس در خصوص 
ادعاهایی مبنی بر ردصالحیت گســترده 
اصالح طلبــان اضافه کرد: ایــن بار تالش 
کردیم قانون به درستی اجرا شود، هر چند 
طبیعتاً این ادعا مطرح می شود، اما عملکرد 
شــورا و شــکل گیری مجالس و ریاســت 
جمهــوری و انتخابات های مختلف گویای 
همین موضوع اســت.  وی در همین راستا 
گفت: هیچ گاه شورا نگاه سیاسی نداشته و 
فقط اجرای قانون مصوب مجلس را برعهده 
داشــته و نســبت به جناح های سیاسی با 
چشمان بســته قضاوت می کند. قائم مقام 
شــورای نگهبان اضافه کرد: اگر چه قانون 
برای تبلیغات حداقلی اســت، اما نهادهای 

دیگر هم مســئولیت دارند که اگر تخلفی 
صورت گیرد به قوه قضائیه گزارش دهند.

 در صورت تبلیغات نامتعارف امکان 
عدم تأیید صحت انتخابات وجود دارد

وی افــزود: چنانچه تبلیغــات غیر واقعی و 
غیرمتعــارف در این ایام صورت گیرد، قطعاً 
بررسی صحت انتخابات حوزه های انتخابیه 

مدنظر قرار خواهد گرفت.
کدخدایی در واکنش به پرسشــی مبنی بر 
اینکه رئیس جمهور اعالم کرده اســت ۴۴ 
حــوزه انتخاباتی غیر رقابتی اســت، گفت: 
طبیعتاً شورای نگهبان هیچ گاه با نگاه سیاسی 
صالحیت ها را بررســی نمی کند و انتخابات 
را به عنوان یک شــرکت ســهامی در نظر 
نمی گیرد تا سهمی را برای گروه های سیاسی 
در نظــر گیــرد. وی ادامه داد: چشــم های 
شــورای نگهبان در بررسی صالحیت افراد 
کامالً بسته اســت و ما فارغ از نگاه سیاسی 
نســبت به صالحیت افراد نظــر می دهیم. 
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: گروه های 
سیاســی آمار مختلفی را در این باره مطرح 
کردند که فکر می کنم خیلی دقیق نباشد؛ 
چرا که بخش زیادی از افرادی که نام نویسی 
کرده اند در گروه مستقلین هستند و به هیچ 
یک از احزاب و گروه های سیاسی وابستگی 
ندارند و در حوزه های مختلف تعداد زیادی 
هستند که می توانند موجب رقابت شوند و 
ما رقابت را بین همه این گروه ها و مستقلین 

می دانیم؛ فکر می کنم که این گزارش خیلی 
دقیق نباشد.

 اظهارات رئیس جمهور بدون توجه به 
همکاری شورا و وزارت کشور بود

کدخدایی درباره اینکــه آیا رئیس جمهور 
رایزنی و نشستی در این زمینه داشته است، 
گفت: رئیس جمهور بدون توجه به همکاری 
ما با وزارت کشــور مطالبی را مطرح کرد و 
بعد از آن نامه هایی برای ما ارســال شد که 
بالفاصله پاسخ آن را دادیم. کدخدایی گفت: 
در بررســی صالحیت ها فقط قانون مالک 
ماســت، اما فکر می کنم هــرگاه آمریکا و 
دشمنان ما اقدام هایی را علیه منافع ملی ما 
انجام می دهند، مثل ترور شهید حاج قاسم 
سلیمانی، مردم ما همبسته تر می شوند و در 
جهت دفاع از منافع ملی مشارکت بیشتری 
را خواهند داشت و ان شــاءاهلل نتیجه آن را 
دوم اســفند و در روز انتخابات خواهیم دید 
و پاسخ محکمی به تهدیدهای دشمنان مردم 
خواهند داد. ســخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا شورای 
نگهبان در زمان تبلیغات بازرس ندارد، گفت: 
البته همکاران ما در استان ها تذکرات الزم را 
می دهند، اما مقابله با تخلف های انتخاباتی در 
گام اول به عهده قوه مجریه و وزارت کشــور 
و نیروی انتظامی است، اما ما نیز اگر شاهد 
اقدام هایی باشــیم که در تعیین سرنوشت 
انتخابات موثر باشــد، قطعاً هنگام بررسی 

صحت حوزه ها اعمال نظر می کنیم. 
کدخدایی در پاســخ به این پرسش که چه 
تدابیری برای تأمین امنیت برگزاری انتخابات 
اندیشیده شــده است، بیان کرد: اگر منظور 
شما امنیت فیزیکی و صندوق رأی است که 
باید بگوییم طبیعتــاً همکاران ما همان طور 
که در تمام ایام، امنیت را برقرار کردند، روز 
انتخابــات هم با کمک شــورای امنیت این 
امنیت را برقرار می کنند و شــورای نگهبان 
هیچ نگرانی در این خصوص ندارد و مشکل و 

اخالل خاصی را پیش بینی نمی کنیم.

 آمار غیر رقابتی بودن ۴۴ حوزه 
دقیق نیست

کدخدایی یادآور شد: شورای نگهبان با نگاه 
سیاســی به انتخابات نگاه نکرده و انتخابات 
را شرکت سهامی نمی داند که سهمی برای 
گروه ها درنظر بگیرد؛ آمار غیر رقابتی بودن 
۴۴ حوزه خیلی دقیق نیست؛ چرا که عزیزان 
این آمار را براســاس گروه ها اعالم کرده اند، 
حال اینکه در همان حوزه ها مستقلین هم 
حضــور دارند که می تواننــد موجب رقابت 
باشند، بنابراین گزارش غیر رقابتی بودن ۴۴ 

حوزه، دقیق نیست. 
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش 
تصریح کرد: آقای روحانی در نشست اولشان 
بدون توجه به همکاری های ما با وزارت کشور 
نکاتی را بیان کردند، اما بعد از آن نامه هایی 
را ارسال کردند که پاســخ دادیم.  مقابله با 
تخلفات انتخاباتی در گام نخســت، برعهده 

وزارت کشور و ناجاست.

 پاسخ دقیق به خبرگزاری فرانسه
کدخدایی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار 
فرانسوی درباره احتمال کاهش مشارکت 
به زیر ۵۰درصد تصریح کرد: اگر مشارکت 
زیر ۵۰ درصد باشد، تازه می شویم مانند 
کشــور فرانســه! وی همچنیــن گفت: 
صالحیت نمایندگان و رؤسای جمهور و 
نمایندگان مجلس خبــرگان، فقط برای 
یک دوره است و برای دوره های بعدی باید 
مجدد بررسی شــود، اگر تخلفاتی داشته 

باشند، مدنظر قرار می گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری مطرح کرد

مشارکت باالی ۵۰ درصد خواهد بود

 مردم حسابگر هستند؛ با توجه به تورم 1۰۰ درصدی و یا بیشتر می دانند خط فقر 
در شهرهای بزرگ بیش از 1۰ میلیون و در شهرهای کوچک 7 میلیون است شما 
ای نمایندگان جدید آیا می توانید حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش را همسان 
سازی کنید؟ آیا می توانید به دولت فشار بیاورید که یارانه ها را نفری 2۰۰هزار تومان 

کنند. 09350007054
 دستگاه قضایی و انتظامی هوشیار باشند تا دولت مثل سال96 تعرفه ها را موقع 

رأی دادن تحریم نکند. 09150009286
 باید قانونی وضع شــود که هر شــخصی که به پست مدیریت، نماینده، رئیس 
جمهور، رئیس مجلس و غیره رسید، اوالً اگر در 6 ماهه اول، کارنامه مثبتی نداشت، 
فوراً او را برکنار نمایند، ثانیاً اگر از پستش سوء استفاده ، و یا ضرر و زیانی به مملکت 

رسانید باید او را به شدت مجازات نمایند... 09150007864

مجلس بدون ابزار نظارتی
سمیه زمانی، کارشناس مطالعات پارلمانی: هر چند مجلس عالوه بر قانون گذاری 
اختیار نظارتی نیز دارد، اما در عمل وجه نظارتی مجلس، آن قدرها مورد توجه مجلس 
نیســت و اســتفاده بجا و مطلوبی از آن صورت نمی گیرد. در واقع کارکردهای نظارتی 
مجلس از کارآمدی و اثربخشی بهینه برخوردار نیست؛ چرا که به نظر می رسد در راستای 
تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسالمی از همان ابتدا تاکنون اقدامی یا امکانات ویژه ای، 

تعریف نشده است.
یکی از نمایندگان مجلس در این باره معتقد است نظارت مجلس امری تشریفاتی تلّقی 
شــده است که نمایندگان با تکیه بر انگیزه خود و حوصله شان تصمیم می گیرند دنبال 
این مسئله بروند یا خیر. خود مجلس سیستمی ندارد که در صورت اجتناب نمایندگان، 
آنان را وادار به جدی گرفتن وظایفشان در حوزه نظارت کند. حتی در صورت استفاده از 
آن، ضمانت اجرایی در این باره وجود ندارد و همین سبب دلسردی نمایندگان می شود. 

همچنین بر مبنای شــواهد از نظارت بیشتر سیاسی و بر مبنای منافع گروهی صورت 
گرفته است؛ بنابراین قدرت نظارتي که بر اساس قانون اساسی به مجلس بخشیده شده در 
عمل دچار ضعف و محدودیّت در اجراست و کارکردهای نظارتی مجلس با شرایط موجود 

کارآمد و مؤثر نیست.
افزون براین ها، بررسی ادوار 9 گانه مجلس نشان می دهد پرونده رابطه مجلس با دولت در 
طول عمر سی و اندی ساله خود روایتی از فراز و نشیب های بسیار است. چنانچه روابط 
میان مقننه و مجریه در سال های اخیر و به ویژه در دوره  نهم قانون گذاری با رئیس جمهور 
وقت، مواردی از تنش را تجربه کرده است. به نظر می رسد ارتباط مجلس و دولت به هیچ 
وجه مطلوب نبوده و نقدهای جدی بر آن وارد بوده است. رویکرد واگرایانه و خنثی کننده 
تالش های طرفین بر روابط این دو قوه غلبه دارد. رویکرد بازی با حاصل جمع صفر که 
فرض را بر این می گذارد تنها راه برای آنکه یک طرف بتواند به خواسته هایش برسد این 

است که تالش های طرف مقابل برای دستیابی به هدفش را سد نماید. 
بنابراین گزینه انتخابی برای هر یک از طرفین این می شود آنچه آن نهاد میخواهد، زمانی 
که آن نهاد می خواهد و به شــیوه ای که آن نهاد می خواهد؛ بنابراین در این روش تالش 
می شود تا گزینه های پیش روی طرف مقابل با تهدید، بلوف و تقاضای امتیاز محدود شود. 
حاکمیت این رویکرد، موجب کاهش مشروعیت، مخدوش شدن اعتماد متقابل بین دو 
قوه و اعتبار نهادها در نزد مردم می شــود و در فقدان مشروعیت، افراد زیادی از تبعیت 
از موافقتی که حاصل کار نمایندگان  مجلس است سرباز می زنند. کاربرد این رویکرد بر 

اختالفات و تنش ها دامن می زند و منافع ملی را قربانی منافع گروهی و فردی می کند. 
آســیب کارکردی دیگر، عدم درک درست نمایندگان از نمایندگی و وظایف خود است. 
برخی نمایندگان به دلیل فقدان تجربه و دانش کافی در این باره، مرز بین منافع محلی، 
منطقه ای و ملی را در هم می آمیزند و در یک سلسله مراتب گزینشی با نگرشی تفکیکی 
با موضوعات و مسائل برخورد می کنند. این امر موجب میشود رسیدگی به مسائل محلی 
و منطقه ای بیشترین وقت نماینده را بگیرد. در حالی که نمایندگان طبق سوگند خود 

نماینده ملت محسوب می شوند.
این امر به معنای قطع پیوند نماینده با شهروندان حوزه انتخابیه نیست بلکه اصل در ایجاد 
یک تعادل منطقی بین این دو اســت به صورتی که پیگیری مسائل کلی کشور اولویت 
اول او باشــد و او در وهله اول خود را نماینده همه مردم و سپس نماینده مردم منطقه 

خویش بداند.

رأی می دهم، پس هستم!
با پایــان فرصت تبلیغات انتخاباتــی داوطلبان 
نمایندگی مجلس یازدهم از صبح امروز، مجالی 
برای بررســی پیشــینه، دیدگاه هــا، برنامه ها و 
وعده های نامزدها توســط مردم فراهم می شود 
تا برای گزینش وکیل خود بیندیشند و پارلمان 

آینده کشور را با شناخت و آگاهی شکل دهند.
انتخابات نماد مشارکت مردم در سرنوشت خویش 
و راهکاری برای تفویض اختیاربه وکالی منتخب 
اســت تا آن ها در نهاد قانون گذاری مســیراداره 
کشــور را ریل گذاری کنند و بسترهای مناسب 
برای تحقق آرمان های ملت واصول قانون اساسی 
را فراهم آورند. اما از آنجا که تفویض اختیار سلب 
مسئولیت نمی کند؛ بنابراین انتخاب باید بسیار 

هوشمندانه ومسئوالنه باشد.
فردا-دوم اسفند-همه کسانی که نام وکیل خود 
را بر روی برگه های رأی می نویسند حتماً توجه 
خواهند داشت که منتخبان آن ها قرار است برای 
چهار سال مسیر قانونی عبور از مشکالت جامعه 
را فراروی نهادهای اجرایی و قضایی کشــور قرار 
دهند. بنابراین افرادی را انتخاب خواهند کرد که 
بینش و دانش و توان الزم برای تدوین و تصویب 
قوانین را داشــته باشند؛ قوانینی که بتواند برای 
کشــور رونق بیافریند و اقتصاد جامعه را در برابر 
فشار حداکثری دشمن مقاوم کند، گره اشتغال 
را بگشــاید و از ارزش پــول ملــی صیانت کند، 
موانع رونق تولید را مرتفع ســازد و گره های کور 
بروکراســی اداری را گشوده و حفره های فساد را 
مســدود کند، ازآســیب های اجتماعی بکاهد و 
چهره خشن فقر را از کشور بزداید، از جدال ها و 
مناقشات سیاسی در کشور بکاهد و همه توان و 
استعداد کارگزاران کشور را به سمت خدمتگزاری 
شایسته و کاهش بار سنگین مشکالت از دوش 
مردم هدایت کند، فرهنــگ و هنر اصیل ایرانی 
-اسالمی را شکوفا ســازد و روحیه امید و نشاط 
و شادابی را به پیکره جامعه به ویژه جوانان بدمد.

فردا کسانی که پای صندوق های رأی می روند و 
قلم بر سپیدی برگ رأی می گذارند، می توانند با 
آگاهی وشناخت عمیق، نمایندگانی را به مجلس 
بفرستند که  شجاعت نظارت بر اجرای قوانین را 
داشته باشند وکارهای بر زمین مانده را از زمین 
بر دارند؛ پس باید وامدارکانون های قدرت و ثروت 
نباشــند و صندلی ســبز مجلس را برای سبزی 
زندگی خویش و وابســتگان خود نخواهند، بلکه 
به طراوت و شادابی زندگی همه مردم بیندیشند 
و قدرت را طعمه ثروت اندوزی نکنند و سبکبار 

لباس خدمت بپوشند.
مجلس یازدهم عالوه بر اینکه در مدت باقیمانده 
دولت فعلی با این دولت همکاری همراه با نظارت 
خواهد داشــت، مســئولیت نظارت بر انتخابات 
شــوراهای اسالمی شهروروســتا را در انتخابات 
1۴۰۰ برعهــده دارد و نیــز باید به نمایندگی از 
ســوی مردم به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور 
آینده رأی اعتماد بدهد؛ بنابراین در ترکیب دولت 
آینــده نیز نقش مؤثری ایفا خواهد کرد. انتخاب 
نمایندگان در این دوره از حساســیت بیشتری 
برخورداربوده ومردم یقیناً با درک درســت ازاین 
حساسیت در انتخاب وکالی خود دقت بیشتری 

خواهند داشت. 
فردا نام کسانی را می نویسیم که بتوانند از استقالل، 
عزت و سرافرازی ملت در برابر دشمنان دفاع کنند 
وشجاعت تقابل با دشمنان وهوشمندی ،جسارت 
و تدبیر تعامل سازنده با دنیا را با هم داشته باشند.
 مشارکت فراگیر و گســترده مردم در انتخابات 
فــردا و انتخــاب آگاهانــه، دقیق و همــراه با 
شــناخت نمایندگان مجلــس می تواند ضامن 
عزت،اقتدار،پیشرفت، نشاط و تعالی کشور باشد 
و مجلســی قــوی، کارآمد، پرچمــدار عدالت و 
پیشــرفت با نمایندگانی مؤمن، انقالبی، شجاع، 
توانمند، خدمتگزار، پرتالش، جهادگر، عدالت خواه 
و متعهدبه پیشــرفت و تعالی کشور رابه ارمغان 
آورد و اقتدار و همبستگی ملی را در برابر دیدگان 
جهانیان قرار  دهد. انتظار می رود ناظران و مجریان 
انتخابات نیز امانتداررأی مردم باشــند و فضای 
رأی گیــری رابه محیطی آرام و به دور از هر گونه 
شائبه تخلف و اعمال نظر تبدیل سازند تا مردم 
فهیم، آزادانــه رأی خود را به صندوق ها بریزند.  
فردا روز نمایش اراده ملت برای تعیین سرنوشت 
خویش است و همه کسانی که پای صندوق های 
رأی می روند، با رأی خود اعالم می کنند: »من رأی 

می دهم، پس هستم!«.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

کدخدایی در پاسخ 
به پرسش یک 
خبرنگار فرانسوی 
درباره احتمال 
کاهش مشارکت 
به زیر 50درصد 
تصریح کرد: اگر 
مشارکت زیر 50 
درصد باشد، تازه 
می شویم مانند 
کشور فرانسه!
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 آسیب شناسی مجلس شورای اسالمی)5(

 سیاست   رئیس جمهور با بیان اینکه ما پای صندوق 
می رویم تا بهترین ها را برای مجلس انتخاب کنیم، 
گفت: مردم بارها با حضور همه جانبه خود حماسه 
آفریده اند، از آغاز سال در روزهای اولیه ماه فروردین 
که برای بسیاری از استان های ما مشکل سیل پیش 
آمده بود، حضور همه جانبه مردم توانســت کاری 
کند که در مدت کوتاهی سیل زدگان به خانه خود 
برگردند و دولت هم متعهد شــد تمام ابنیه آسیب 

دیده را تا پایان امسال به سرانجام برساند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در مسئله شهادت سردار 
سلیمانی مردم کار اعجاب آوری انجام دادند و با تأکید 
بر اینکه سردار سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم، ثبات 
و امنیت منطقه ما بود، گفت: کســی فکر نمی کرد 
بین مردم و نیروهای مســلح آن قدر ارتباط نزدیک 
باشد و کسی نمی دانست مبارزه با تروریسم آن قدر 
مهم باشــد؛ هیچ کســی فکر نمی کرد که امنیت 
منطقه و همســایگان برای مردم این همه اهمیت 
دارد. روحانی افزود: مجلس شــورای اسالمی جایی 
اســت که قوانین را بررسی و تصویب می کند، لوایح  
دولت به آنجا فرســتاده می شود و به وزرای ما آنجا 

رأی داده می شــود. آن ها به نوعی بر دستگاه و کار 
اجرایی نظارت دارند و تحقیق و تفحص و استیضاح 
و ســؤال به عهده آن هاست. وی مجلس را در ایران 
مجلس قدرتمند برشمرد و با بیان اینکه امام)ره( از 
ابتدا عنایت خاصی به مجلس داشت، ادامه داد: کسی 
نگوید هرکسی می خواهد انتخاب شود؛ چراکه هم 
حزبی ها و دوستان من تأیید صالحیت نشده اند. در 
حال تحریم و فشار شدید استکبار جهانی هستیم و 
باید این تحریم را بشکنیم؛ اما چه کسی باید این کار 
را  انجام دهد؟ دولت به تنهایی نمی تواند، قوه قضائیه 
هم به تنهایی نمی تواند، باید همه با هم کنار هم قرار 
بگیریم، دولت با مجلس باید در کنار هم قرار بگیرند.

 سیاست   اسحاق جهانگیری دیروز در حاشیه جلسه 
هیئت دولت با اشاره به انتخابات دوم اسفند و ضرورت 
مشــارکت باالی مردم در این رویداد مهم سیاسی و 
اجتماعی گفت: ان شاءاهلل در انتخابات روز جمعه  دوم 
اسفند مردم مشارکت خوبی خواهند داشت تا مجلسی 
قوی شکل بگیرد و بتوانیم برای حل مشکالت کشور 
گام های قوی تری برداریم. معاون اول رئیس جمهور در 
پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور به عنوان مجری 
قانون اساسی نسبت به رد صالحیت ها اعتراضی کرده 
است؟ گفت: زمان این حرف ها گذشته و باید به این 
موضوع فکر کنیم که ان شــاءاهلل انتخابات با شــکوه 

برگزار شود. البته جای گله ها و مسئله هایی وجود دارد 
که باید پس از انتخابات به صورت جدی بررسی شود، 

شاید به راهکارهایی برسیم.

 سیاســت    محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
دیروز در حاشــیه جلسه هیئت دولت گفت: امروز هم 
آمریکایی ها باید بدانند سیاست فشار حداکثری آن ها 
محکوم به شکســت است. سیاســت فشار حداکثری 
سیاستی است که علیه مردم ما طراحی شده، هدف از 
آن این است که مردم را وادار کنند عزتشان را فراموش 
کننــد اما آنچه انتخابات  ما و حضــور مردم ما در روز 
جمعه به دنیا نشــان خواهد داد و در گذشته نیز بارها 

نشان داده، این است که این سیاست تأثیری ندارد.
وی افزود: اگر می خواهیم دیپلمات ها را تقویت کنید 
که در برابر تحریم ها مقاومت کنند و جلو تحریم های 
بیشــتر را بگیرند، باید آمریکا را به بازگشت پای میز 

مذاکــره 1+۵ وادار کنیم و برای آن باید ببینند مردم 
با شور در انتخابات شــرکت می کنند. ما نیاز داریم 
انتخابات دوم اسفند از نظر کمیت و کیفیت بهترین 

انتخابات باشد.

پای صندوق می رویم تا بهترین ها را انتخاب کنیم

می توانیم با مجلس قوی مشکالت را برداریم

باید انتخاباتی با بهترین کمیت و کیفیت برگزار شود

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

جهانگیری:

ظریف: 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید جالل فیاضی

 پنجشنبه 1 اسفند  13۹۸ 25 جمادی الثانی 1441 20 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره ۹1۹0

سخنگوی دولت:
صندوق رأی محل انجام تغییرات 

مسالمت آمیز است
قدس آنالین: سخنگوی دولت از مردم خواست 
با وجود داشتن هر گالیه ای روز جمعه در انتخابات 
شــرکت کنند؛ زیرا صنــدوق رأی محل انجام 

تغییرات مسالمت آمیز اجتماعی و سیاسی است.
علی ربیعی، ســخنگوی دولت دیروز در نشست 
خبری که در حاشیه جلسه هیئت وزیران برگزار 
شد، با اشاره به اینکه هیئت دولت و رئیس جمهور 
از مردم درخواست دارند که با وجود همه گله ها 
و انتقاد ها در انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
مشــارکت داشته باشند، گفت: هم باید بپذیریم 
ایــن انتخابات هر چند از منظر بعضی ها محدود 
شده است، اما مشارکت در انتخابات با منافع ملی 
سازگارتر است. دولت معتقد است هیچ کس نباید 

با صندوق رأی قهر کند.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در گفت وگو با مدیرعامل مؤسسه عمران  و توسعه رضوی مطرح شد

 طراحی، ساخت و بهره برداری 
از مجتمع های بین راهی با 

رویکرد مشارکت مردم
آستان: مدیرعامل ســازمان عمران و 
توســعه رضوی از طراحی، ســاخت و 
بهره برداری از مجتمع های بین راهی با 

رویکرد مشارکت مردم خبر داد.
سعید اکبریان گفت : مشارکت الزاماً به 

معنای آن نیست که هزینه اجرا توسط مردم تأمین شود و اجرا بر عهده آستان 
قدس رضوی باشــد، بلکه به معنای آن است که مردم در طراحی، برنامه ریزی، 

مکان یابی، اجرای پروژه و حتی بهره برداری از پروژه خود را سهیم بدانند.
وی با تأکید بر اینکه مؤسســه عمران و توســعه رضوی باید خود را به نهادی 
اجتماعی تبدیل کند، گفت: دفاتر استان ها می توانند در تعریف پروژه های خدماتی 
به مؤسسه یاری بدهند؛ چراکه رسالت آستان قدس رضوی حمایت از عموم مردم، 
توسعه مشارکت عمومی و همچنین جلب مشارکت آحاد مردم برای ایجاد اشتغال 

و رونق بخشی به اقتصاد است.
مدیرعامل مؤسســه عمران و توســعه رضوی این مجموعه را متولی ســاخت 
مجتمع های بین راهی در آستان قدس رضوی دانست و خاطرنشان کرد: کسی که 
در این مجتمع ها خدمت می کند، باید خود را خادم حضرت رضا)ع( بداند تا زمانی 

که زائر وارد این محیط می شود، آن را جزئی از حریم مطهر رضوی تصور کند.
وی افزود: در این مجتمع ها باید نشانه هایی طراحی  شود تا ارتباط محل قرارگیری 

زائر با مشهد و بارگاه منور رضوی را نشان دهد.
اکبریان با بیان اینکه آبادانی سکونتگاه ها از جمله آثار ارزشمند ساخت مجتمع های 
بین راهی اســت، گفت: مردم برای گذاشتن خشت خشت بنای این مجتمع ها 
حاضر به مشارکت هستند و مجتمع های بین راهی را جزئی از اماکن متبرکه حرم 
امام رضا)ع( می دانند.وی ادامه داد: این مؤسسه در ساخت مجتمع های بین راهی 
همواره این نکته را در نظر می گیرد که ساخت یک مجتمع منجر به خسارت مالی 
به افرادی که معیشــت خود را تا پیش از احداث مجتمع از همان منطقه تأمین 
می کردند، نشود.مدیرعامل سازمان عمران و توسعه رضوی با اشاره به وقف زمین 
توسط مردم برای ساخت مجتمع های بین راهی تصریح کرد: همین نگاه موجب 
شده تا بسیاری از مردم در نقاط مختلف کشور همچون دیگ رستم، کالله، خرانق 
و... دارایی های خود نظیر اراضی، مغازه، حقابه و... را برای ســاخت مجتمع های 

بین راهی وقف آستان مقدس رضوی کنند.

از طریق طرح مهر درخشان رضوی
 ۶۰ مددجوی بهزیستی استان کرمانشاه 

راهی مشهد مقدس شدند
آستان: معاون محرومیت زدایی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
کرمانشــاه از اعزام ۶۰ نفر از مددجویان بهزیستی در قالب طرح مهر درخشان 
رضوی به مشــهد مقدس خبر داد.هادی سرشــار با اعالم این خبر تصریح کرد: 
یکشــنبه ۲۷ بهمن جمعی از مددجویان بهزیســتی برای زیارت مضجع منور 

حضرت رضا)ع( و با بدرقه خادمیاران رضوی راهی مشهد مقدس شدند.
وی با اشــاره به اجرای طرح اعزام زائران محروم زیارت اولی به مشــهد مقدس، 
اظهار کرد: یکی از برنامه های دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی شناسایی اقشار 

محروم جامعه است که تاکنون موفق به حضور در حرم امام رضا)ع( نشده اند.
سرشار با اشاره به اینکه این افراد با کمک رابطین و کانون های محله ای و منطقه ای 
شناسایی و به کانون زیارت اولی ها برای اعزام معرفی می شوند، اظهار کرد: تاکنون 
بیش از ۱۱ هزار زائراولی به همت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 

کرمانشاه به حرم مطهر امام رضا)ع( مشرف شدند.
معاون محرومیت زدایی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه افزود: از ابتدای 
تأسیس تاکنون بیش از ۱۱ هزار زائراولی در قالب ۲۵۳ کاروان به مشهد مقدس 
اعزام شده اند که از این بین زمینه زیارت ۹۰۰ زائراولی در قالب ۲۱ کاروان طرح 

مهر درخشان در سال جاری فراهم آمده است.

در سال رونق تولید محقق شده است
افزایش قابل توجه تولید زیتون توسط موقوفات و 

کشاورزی جنوب خراسان
آســتان: مدیر ســازمان موقوفات و 
کشاورزی جنوب خراسان زیرمجموعه 
شــرکت کشــاورزی رضوی از افزایش 
بیــش از ۶۰۰ درصــدی تولید زیتون 
توسط این سازمان در سال رونق تولید 

خبر داد.
علی وطن دوست گفت: امسال ۲۱۷ تن زیتون از 44 هکتار باغ برداشت شد که از 

این مقدار، ۲8 هزار لیتر روغن زیتون فرابکر استحصال شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز ۳۰ تن زیتون از مزرعه غدیر نهبندان برداشت شد.

مدیر سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان افزود: این سازمان ۶4 هکتار 
باغ زیتون در مزرعه غدیر نهبندان دارد که از این مساحت تنها 44 هکتار بارور 

است.
وی با اشــاره به استحصال روغن زیتون از محصول برداشت شده از سطح باغات 
خاطرنشان کرد: امسال نیز همچون ســال گذشته، فرآوری و استحصال روغن 

زیتون، در یکی از کارگاه های روغن کشی منطقه انجام شده است.
وطن دوســت ادامه داد: عمده روغن زیتون استخراج شده توسط این سازمان، با 
توجه به کیفیت بســیار عالی و شناخت مردم منطقه، در شهرستان نهبندان و 
مرکز استان خراسان جنوبی و بخش کمی نیز در خراسان رضوی عرضه می شود.

وی تأکیــد کرد: با توجه به افزایش تولید روغن اســتحصالی در ســال جاری، 
برنامه ریزی برای فروش این محصول از طریق شرکت فراورده های غذایی رضوی 

در دستور کار است.

آستان: تولیت آســتان قــدس رضوی با 
تأکیــد بر اینکه حضور مــردم در صحنه، 
نقشه های شوم دشمنان برای ایران اسالمی 
را نقش بر آب خواهد کرد، گفت: ما هنوز 
عزادار و داغدار شهادت سردار رشید اسالم 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی هستیم و یکی 
از جلوه های انتقام ســخت از دشــمنان، 

حضور در پای صندوق های رأی است.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی 
اظهــار کرد: از همــان ماه هــای آغازین 
پیروزی انقالب اسالمی یکی از مسائلی که 
امــام خمینی)ره( به عنوان رهبر انقالب و 
بنیان گذار جمهوری اسالمی بر آن اهتمام 
داشتند، مراجعه به آرای عمومی مردم بود.

وی بــا بیان اینکه ســال ۵8 نخســتین 
انتخابات واقعی در طول تاریخ ایران تجربه 
شد، افزود: امام راحل همواره معتقد و مقید 
بودند که در مســائل اساسی، مراجعه به 
افکار عمومی و مشارکت دادن همه مردم 
در تصمیمات کالن کشــور باید به عنوان 

یک اصل مدنظر باشد.
وی انتخابــات را یکــی از حقــوق مردم 
برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه مردم به 
آن میزان رشد و بالندگی رسیده اند که از 
این حق خود بهترین استفاده را ببرند و در 
طول 4۰ سال گذشته هم از این حق خود 

به خوبی استفاده کرده اند. 
وی به پیام انتخابات پیش رو از منظر دینی 
اشاره کرد و گفت: حضور پرشور مردم این 
پیام را به مردم جهان می رســاند که یک 
حکومــت دینی و اســالمی این ظرفیت 
و اســتعداد را دارد کــه در درون خــود 
مردم ســاالری، انتخابات آزاد و مراجعه به 

افکار عمومی را تقویت کند.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: بنیادهای 
اساسی نظام جمهوری اسالمی بر پایه آرای 
مردم شکل می گیرد و نباید از این مسئله 

بســیار ارزشمند غافل شــد. دموکراسی 
غربی ها فقط در حد شــعار و حرف است 
اما حکومت اسالمی دموکراسی واقعی دارد. 
وی یکی از مهم تریــن مؤلفه های قدرت 
جمهــوری اســالمی را حضور مــردم در 
صحنه های مختلف برشمرد و خاطرنشان 
کرد: آن چیزی که در این 4۰ ســال نظام 
را از پیــچ و خم های بزرگ به ســالمت 
عبور داده، حضور آگاهانه مردم بوده است 
بنابراین اگر در انتخابات شرکت کنیم، در 
حقیقت ایران و نظام را تقویت و دشمنان 

انقالب و کشورمان را ناامید کرده ایم. 
تولیت آســتان قــدس رضوی بــا تأکید 
بــر اینکه به هر میزان حضــور مردم پای 
صندوق های رأی پررنگ تر باشد، دشمن از 

طمع کردن به این کشــور و نظام، بیشتر 
ناامید خواهد شد، افزود: مردم نباید تصور 
کنند کــه رأی آن ها در نتیجــه اثرگذار 
نیســت؛ مردم گالیه های بحقی دارند اما 
بدون شک مهم ترین اثر حضور پرشور در 
انتخابات، تأمین امنیت کشور و ناامید شدن 
دشمن از دست اندازی به کشور خواهد بود.

وی با اشاره به این فرمایش امام راحل مبنی 
بر اینکه باید افرادی مانند شهید مدرس به 
مجلس راه پیدا کنند، خاطرنشــان کرد: 
شهید مدرس در عین ساده زیستی، بسیار 
شــجاع بود و از هیچ قدرتی در بیان حق 
نمی ترسید؛ حق را می گفت و فقط از مردم 
دفاع می کرد. هیچ وقــت به فکر خودش 
نبود و مجلس را سکویی برای سوءاستفاده 

به نفع یک بانــد و جریان 
خاص قرار نداد.

والمسلمین  حجت االسالم 
مروی با بیان اینکه شــهید 
مدرس، مجلس را تریبونی 
برای دفــاع از عزت، رفاه و 
استقالل کشور می دانست، 
گفت: فردی الیق نمایندگی 
در  ایــران  انقالبی  مــردم 
مؤمن،  که  اســت  مجلس 
و  ساده زیســت  انقالبــی، 
خداتــرس باشــد و به دور 

از هر گونه بخشــی نگری و منفعت طلبی، 
در تصمیم گیری ها، منافع مردم و رضایت 

خداوند متعال را مدنظر داشته باشد.

 به هر میزان 
حضور مردم پای 
صندوق های رأی 
پررنگ تر باشد، 
دشمن از طمع 

کردن به این کشور 
و نظام، بیشتر 

ناامید خواهد شد

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی: 

حضور پرشور ملت پای صندوق های رأی جلوه ای از انتقام سخت است
وی
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 لطفاً به کســانی که در صحن  های حرم 
مطهر سیگار می کشند تذکر دهید.

۰915۰۰۰۰4۶۰

ســرویس  جالباســی های  متأســفانه 
بهداشتی و وضوخانه های حرم مطهر خیلی 
در ارتفاع نصب شــده اند و همچنین از نظر 
مدل برای انداختن چادر مناسب نیستند و 

چادر سر می خورد.
۰915۰۰۰8718

از حاج آقای مروی بابت تأمین جهیزیه 
۳۰۰ زوج تشکر می کنم. االن در شرایط فعلی 
برای خانواده هــای مؤمن، متدین و آبرودار 
تهیه جهیزیه برای دخترانشان مشکل است.

۰915۰۰۰3922

 اعزام زائران زیارت اولی
از خمینی شهر به مشهد

آستان: کاروان زائران زیار ت اولی شهرستان 
خمینی شهر برای پابوسی آقا علی بن موسی 

الرضا)ع( به مشهد مقدس اعزام شدند.
در این ســفر معنــوی، 8۶ زائر که تاکنون 
موفق به زیــارت حرم منور امــام رضا)ع( 
نشــده بودند به همراه سه خدمه در قالب 
دو دستگاه اتوبوس از خمینی شهر به مشهد 
مقدس اعزام شدند.این افراد از خانواده های 
مستضعف و بی سرپرســت هستند که به 
همت خادمیاران رضوی شناســایی شده و 
به آستان مقدس امام رضا)ع( مشرف شدند.
این زائراولی ها توســط خادمیاران رضوی با 
قرآن و پرچم متبرک امــام رضا)ع( بدرقه 

شدند و به پابوسی امام هشتم شتافتند.
گفتنی اســت، یکــی از برنامه های کانون 
خادمیاران رضوی، شناسایی اقشار محروم 
جامعه است که تاکنون موفق به حضور در 

حرم امام رضا)ع( نشده اند.

برگزاری همایش »اسوه های 
صبر و مقاومت« در ارومیه 

آستان: به مناســبت گرامیداشت هفته زن و 
مقام مادر همایش اســوه های صبر و مقاومت 
به همــت کانون خانواده شــهدای آســتان 
قدس رضوی در ارومیه برگزار شــد.مدیر دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در اســتان 
آذربایجان غربی در این مراســم که به منظور 
نکوداشــت اسوه های صبر و مقاومت؛ مادران و 
همسران شهدای واالمقام در اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس در ارومیه برگزار 
شــد، ضمن تبریک میالد حضرت زهرا)س( 
و روز مادر اظهار کرد: زنــان و مادران از صدر 
اسالم تاکنون در تمامی مبارزات و انقالب های 
صورت گرفته نقش تاریخی و مهمی داشتند.

حجت االســالم اکبر نوروزنژاد با اشاره به اینکه 
خانواده، پایگاه تمام تحوالت فرهنگی، اجتماعی 
و عاطفی است، گفت: در جامعه اسالمی زنان 
پرافتخار و بزرگی وجود داشــته که نمونه بارز 
آن حضرت فاطمه زهرا)س( اســت که امروزه 
به عنوان الگوی بشــریت به شمار می آیند. در 
این مراسم که به همت کانون خانواده شهدای 
آســتان قدس رضوی و بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان آذربایجان غربی 
برگزار شــد، در پایان از مــادران، خواهران و 

همسران شهدا تجلیل شد.

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 

12 صندوق رأی، فردا میزبان آرای زائران حرم مطهر رضوی
 قدس/ حسین کاشانی   فردا جمعه دوم اسفندماه ۱۳۹8، 
یوم اهلل انتخاب است؛ انتخابی که می تواند فصل تازه ای را پیش 
روی کشور و ملت بگشاید. انتخابات سرنوشت ساز یازدهمین 
امت  با حضور شکوهمند  فردا  اسالمی  دوره مجلس شورای 
اسالمی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در همین حال مدیر 
امور انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی از پیش بینی ۶ 
مکان در بارگاه مطهر حضرت رضا)ع( برای استقرار ۱۲ صندوق 
برای  جداگانه،  صورت  به  خواهران  و  برادران  ویژه  رأی  اخذ 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای 

پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
روح اهلل رنجبر به خبرنگار قدس گفت: با هماهنگی های صورت 
گرفته در جلسات مختلف با ستاد انتخابات شهر مقدس مشهد 
در این ارتباط مکان هایی شــامل »رواق کوثر«، »ورودی رواق 
حضرت زهرا)س(«، »مدرســه میرزاجعفــر در صحن انقالب 

اســالمی«، »رواق غدیر« و»مقبره شیخ طبرسی« ویژه حضور 
برادران و خواهران با اســتقرار صندوق های اخذ رأی جداگانه و 
شبستان  های »میالنی« )فقط ویژه خواهران( و »نجف آبادی« 
)فقط ویژه برادران( در مسجد جامع گوهرشاد، آماده اخذ رأی از 
زائران و مجاوران بارگاه مطهر حضرت رضا)ع( در روز جمعه دوم 

اسفندماه سال جاری است. 
وی متذکر شــد: در هر دوره از انتخابات کشور برای برگزاری 
باشکوه این حماسه ملی و سیاسی و در راستای رفاه حال زائران 
و مجاوران بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( و شرکت کنندگان در 
مراســم نماز جمعه مشهد، با هماهنگی آستان قدس رضوی و 
ستاد انتخابات شهر مقدس مشــهد و استان خراسان رضوی، 
تمهیدات الزم برای پیش بینی مکان های مناسب جهت اخذ رأی 
از زائران و مجاوران حرم منور امام رضا)ع( که در روز انتخابات به 

حرم مطهر رضوی مشرف می شوند، اندیشیده می شود.

این مقام مســئول یادآور شد: ساعت فعالیت این صندوق ها، 
دقیقاً مطابق قوانین و آیین نامه های ســتاد انتخابات کشور 
بوده و از زائران و مجــاوران ارجمند بارگاه مقدس حضرت 
ثامن الحجــج)ع( تقاضا می شــود، مطابق دســتورعمل های 
انتخاباتی و برای رعایت کامــل ضوابط و مقررات مربوط به 
انتخابات، در روز اخذ رأی، شناســنامه و کارت ملی خود را 
برای حضور در شــعب اخذ رأی مستقر در حرم مطهر امام 

هشتم)ع( همراه داشته باشند.
گفتنی است، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در دو دور به تاریخ های ۲ اســفند ۱۳۹8 و ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 
برگزار خواهد شد. همچنین اولین انتخابات میان دوره ای دوره 
پنجم مجلس خبرگان رهبری اســتان های تهران، خراســان 
رضوی، خراســان شــمالی، فارس و قم نیز به صورت همزمان 

برگزار می شود. 

خبر
مدیر امور انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی خبر داد

قدس/مروج: به مناسبت ایام والدت با سعادت دخت رسول 
گرامی اسالم)ص( حضرت فاطمه زهرا)س( در اقدامی فرهنگی 
و در مراســمی که صبح سه شــنبه ۲۹ بهمن ماه سال جاری 
برگزار شــد، از سوی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی ۱۲هزار جلد کتاب به 4۰ مرکز کتابخانه ای 
در مشــهد و برخی از شهرستان های مختلف کشور اهدا شد. 
معاون کتابخانه های این ســازمان در حاشــیه این مراسم به 
خبرنگار قدس گفت: این کتاب ها در موضوعات مختلف از جمله 

دینی و مذهبی، ادبیات، تاریخ، علوم انسانی، علوم اسالمی و... و 
از محل منابع اهدایی سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی 
به این مراکز اهدا شده است.حسین خسروی ادامه داد: اهدای 
این کتاب ها براســاس درخواست مراکز کتابخانه ای مختلف از 
سطح شهر مشهد و برخی از شهرستان های استان های گوناگون 
مانند سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، اصفهان، خوزستان و... 
و پس از بررسی درخواست این مراکز و رعایت موازین شرعی 
و قانونی، از محل کتاب ها و منابع اهدایی و تقدیمی عاشقان و 

دلباختگان آســتان ملکوتی حضرت رضا)ع( انجام شده است.
وی افزود: هدف از انجام این کار، ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت 
کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و اســتفاده بهینه و ثمربخش از 
کتاب ها و منابع اهدایی و تقدیمی مردم به این ســازمان بوده 
است.معاون کتابخانه های این سازمان یادآور شد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون بیش از ۶۰ هزار نســخه کتاب به بیش از ۱۵۰ 
مرکز و مجموعه کتابخانه ای در سطح کشور از سوی سازمان 

کتابخانه های آستان قدس رضوی اهدا شده است.

اهدای 12 هزار جلد کتاب به 40 مرکز کتابخانه ای در مشهد و شهرستان های کشور
از سوی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام شد

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

 پنجشنبه 1 اسفند  1398 25 جمادی الثانی 1441 20 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9190

  تشرف یک هزار و 300 زیارت اولی به حرم رضوی  آستان: یک هزار و 300 نفر از هموطنانمان که تاکنون به دلیل محرومیت به حرم مطهر رضوی مشرف نشده اند، به همت هیئت خادمین گمنام 
امام رضا)ع( و مشارکت معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی به مدت یک هفته از 24 بهمن ماه میهمان خوان پربرکت علی بن موسی الرضا)ع( هستند.اسکان و پذیرایی، اجرای برنامه های فرهنگی از جمله 

تعزیه خوانی و سخنرانی مذهبی و حضور با لباس محلی در حرم مطهر رضوی از جمله برنامه های این گروه  از زائران در ایام حضور در مشهد مقدس است.
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اداره کل آم��وزش و پ��رورش خراس��ان رض��وی  در نظ��ر دارد ام��ور خدم��ات پش��تیبانی مراکز آموزش��ی ، 
رفاه��ی ، درمان��ی ، اردوگاه ها و اس��تخرهای خود را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت به ش��ماره 
2098005865000002 از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به ش��رکت های واجد صالحیت به ش��رح زیر واگذار 

نماید . 
کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اس��ناد، ارایه پیش��نهاد مناقصه گران  و گش��ایش پاکت ها از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام خواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
در سامانه مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
س��ازد. به پیشنهادهای واصله خارج از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد 

امضاء مشروط مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
1- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :  از ساعت 13  روز چهارشنبه مورخ  1398/11/30  خواهد بود .

2- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه :  تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/12/07  خواهد بود .
3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه :  تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ  1398/12/19   خواهد 

بود .
4- آخرین مهلت تحویل پاکت ها ی پیشنهاد : تا ساعت 12  روز دوشنبه مورخ  1398/12/19  خواهد بود .

5- تاریخ گشایش پیشنهادها  : ساعت 8 صبح روز سه شنبه  1398/12/20 خواهد بود .
6- نش��انی جهت ارس��ال پاکت های  الف ، ب ، ج مراجعه : مش��هد ، خیابان امام خمینی)ره( ، ایس��تگاه سراب 
، اداره کل آموزش و پرورش خراس��ان رضوی، س��اختمان شهید باهنر، اداره پش��تیبانی ، امور قراردادها و 

تعهدات .
تذکر مهم : ارس��ال یک نس��خه از پاکت های الف ، ب ،ج به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی می باشد 

.
7- مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه :  1/132/048/290  ریال  ضمانتنامه بانکی دارای اعتبار س��ه ماهه و 

قابل تمدید تا شش ماه .
8-اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه : تلفن مرکز راهبری و پش��تیبانی

41934-021و تلفن دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-21. می باشد.

آگهی  تجدید مناقصه عمومی امورخدمات پشتیبانی مراکز آموزشی ، رفاهی ، 
درمانی ، اردوگاه ها و استخرها

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
/ع اداره پشتیبانی امور قراردادها و تعهدات 
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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 سپاری فعالیتهای بهره برداری، خدمات مشترکین 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 قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی 
را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه 98/11/27                     
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 

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 دستگاه مناقصه گذار : 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 دوم



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

روزنامـه صبـح ایـران

کتاب »نظام عقالنیت سیاسی اسالم و جایگاه آن در تمدن اسالمی« منتشر شد اندیشه: کتاب »نظام عقالنیت سیاسی اسالم و جایگاه آن در شکل گیری تمدن نوین اسالمی« به قلم حجت االسالم رضا 
غالمی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا منتشر شد. حجت االسالم غالمی در پیشگفتار این اثر نوشته است: از ابتدای شکل گیری این تحقیق، این نکته کلیدی در ذهن اینجانب وجود داشت که چه 
بسا یکی از مهم ترین دالیل عقب ماندگی تمدنی دنیای اسالم از غرب مدرن، بسط نیافتگی عقالنیت خصوصاً در بُعد عملی است. به همین دلیل بحثی تفصیلی حول سیر تطور عقالنیت مدرن در این کتاب ارائه شده است. 

نوشتاری از رضا داوری اردکانی
گرفتاری بزرگ جهان توسعه نیافته، بی مسئلگی است

اندیشه: رضــا داوری اردکانی، استاد 
برجسته فلســفه معاصر در نوشتاری 
که در اختیار مجله نامه فرهنگســتان 
علوم قرار داد، به بررسی نسبت علم با 
جامعه امروز ایران پرداخته است. متن 
پیش رو، خالصه ای از ســرمقاله رضا 

داوری اردکانی است.

بیمسئلگی
مسئله را از کجا و چگونه می توان یافت؟ گرفتاری بزرگ جهان توسعه نیافته این 
است که مســئله ندارد و نمی خواهد مسئله داشته باشد، زیرا جایی که مسئله 
هســت، مجال ظهور برای داعیه تنگ است. جهان توسعه نیافته هم بی دعوی و 
داعیه نمی شود. این جهان بدون تحقیق و قبل از آن همه چیز را می داند و برای 
حل هر مشــکلی چاره ای می شناسد، ولی افسوس که هرگز فکر نمی کند چرا با 
علم و دانایی و توانایی عظیمش هیچ مشکلی رفع نمی شود. جهان توسعه نیافته 
در هر صورت این پندار و گمان را برای خود محفوظ نگه می دارد که به رفع همه 
مشــکالت علمی و عملی تواناست و برای اینکه در این گمان شک ایجاد نشود، 
دیروز و حتی گاهی یک لحظه پیش را از یاد می برد تا مبادا معلوم شود مشکل 

گذشته همچنان باقی است.

بنایسیاستعلمماهمچنانبرمقالهشماریاست
تکلیف ما با علم روشن نیست و نمی دانیم از آن چه می خواهیم و با آن چه باید 
بکنیم و معموالً جای علم را صرفاً در کتاب ها و مقاالت و کالس های درس دانشگاه 
می دانیم. البته کارهای خوبی هم در حوزه دانش بنیان انجام شده است، اما بنای 
سیاسِت علم ما همچنان بر مقاله شماری است؛ یعنی هنوز متوجه نشده ایم علم 
جدید مجموعه ای از معلومات و کتب و مقاالت نیســت، بلکه عضوی و جزئی از 
پیکر و وجود جامعه یا بهتر بگویم شأنی از جهان جدید و متجدد و البته متناسب 
با مرتبه پیشــرفت در تجدد است و اگر در این جایگاه نباشد اثری که باید از آن 

ظاهر نمی شود و بی ثمر می ماند.

علمجدیدشرفذاتینداردوآنرابرایشرفشنمیآموزند
بیش از 20 ســال اســت مرا مالمت می کننــد که با علم مخالفــم، زیرا با 
مقاله نویســی مخالفت می کنم. با مقاله نویســی نمی تــوان و نباید مخالفت 
کرد. من با دســتورعمل مقاله پردازی به عنوان سیاســت علم مخالفم نه با 
مقاله نویســی دانشمندان و اهل دانش. دریغا که این را نتوانسته ام به درستی 
بیان کنم و بفهمانم. اگر هم از دانشــمند و پژوهشــگر بپرسند چه می کند و 
مســائل پژوهش را از کجا می آورد و حاصل و نتیجه کارش چیســت، شاید 
پاسخ بدهد ما به کار پژوهش و آموزش مشغولیم و وظیفه علمی خود را انجام 
می دهیم و به نتیجه اش کاری نداریم. این پاسخ خوبی است. وظیفه دانشمند 
این نیست که از اثر و نتیجه پژوهش خود بپرسد و در بند آن بماند. مع هذا 
این پاسخ یک عیب کلی دارد و آن اینکه ظاهرش خیلی فیلسوفانه و باطنش 
هیچ اســت. اگر متقدمان چنین می گفتند حق داشتند، زیرا معتقد به شرف 
ذاتی علم بودند و علمشان هم از سنخ علم کارساز نبود، اما علم جدید شرف 
ذاتی ندارد و آن را برای شــرفش نمی آموزند. ظاهراً در اینجا معانی جدید و 
قدیم علم با هم خلط شده است. پاسخ های دیگر هم هست. بهترین پاسخی 
که من تا کنون شنیده ام این است که علم به بشریت تعلق دارد و دانشمندان 
با پژوهش های خود به بشریت خدمت می کنند. در این پاسخ پر طنطنه، هم 
منشــأیت اثر علم تصدیق شده و هم بی بهره ماندن از فواید آن توجیه شده 
است. معلوم نیست این خدمت به بشریت چیست و چگونه است. از پاسخ های 
اشخاص که بگذریم باید ببینیم کشــور چه پاسخی به پرسش: »علممان به 
کجا می رود؟« می دهد. تا آنجا که من می دانم کشــور چندان عالقه ای به این 

پرسش ندارد و در باب آن نیندیشیده است و ظاهراً نمی خواهد بیندیشد.

 اندیشه/ فاطمی نژاد  یکی از گفتمان های 
رایجی که در چندســال اخیر توسط برخی 
از جامعه شناسان مطرح شــد، بحث »ایده 
حکمرانی« به عنوان گزاره ای بود که مبنای 
رقابت در انتخابات های پیش رو قرار خواهد 
گرفت. صحبت کردن از ایده حکمرانی و ارائه 
برنامه های جدید توسط نامزدها، هرچند در 
واقعیت میدانی تاکنون به طور مشــخصی 
مورد آزمایش قرار نگرفته ولی در انتخابات 
پیش رو و ذیل گفتمان انتخابات شوراهای 
اســالمی محک خواهد خورد. نکته ای که 
در ایــن میان وجود دارد توجه به رفتارهای 
انتخاباتی با توجه به اثرپذیری آن از سه مؤلفه 
زمان، مکان و زمینه های آن 
اســت. به عبارت دیگر باید 
رفتــاری  تفاوت هــای  بــه 
رأی دهنــدگان در یک حوزه 
انتخاباتی بــا حوزه انتخاباتی 
دیگــر توجه نمــود و بافت 
جمعیتی و ساخت اجتماعی 
هر حوزه را در رفتارســنجی 
رأی دهندگان مدنظر قرار داد. 
واقعیت عینی صحنه انتخابات 
و تجزیه و تحلیل آن، ما را به 
بررســی رفتار رأی دهندگان 
در حوزه انتخابیه کالنشهرها 
و مقایســه آن بــا شــهر و 
شهرستان های کوچک سوق 
می دهــد. حوزه های انتخابیه 
شهرســتان ها نقطه ای است 
که می توان روی آن دســت 
گذاشــت و با تحلیــل رفتار 
رأی دهندگان در آن ها، رقابت 
یا  ایده هــای حکمرانی  ذیل 

گفتمان قوم گرایی را به چالش کشید. 
دکتر جاسب نیکفر، معاون پژوهشی مرکز 
مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی 
وزارت علوم در پژوهشــی که در مورد رفتار 
انتخاباتی رأی دهندگان در انتخابات دوره نهم 
مجلس شورای اســالمی انجام داده، درباره 
هژمونی گفتمان قوم گرایی و خرده گفتمان 

عشیره ای در رفتار انتخاباتی رأی دهندگان در 
حوزه های انتخاباتی کوچک پژوهش کرده و 
از رابطه آن با مشارکت مردم سخن به میان 
آورده اســت. دکتر نیکفر اعتقــاد دارد اگر 
کالنشهرها و شهرهای بزرگ را کنار بگذاریم، 
الگــوی رفتاری مــردم در رأی دادن تغییر 
محسوســی خواهد کرد و شاهد حاکمیت 
خرده گفتمان های عشــیره ای و قوم گرایی 

خواهیم بود. 

ضعیفترشدنخردهگفتمان
عشیرهایدرطیزمان

عضو هیئت علمی علوم سیاســی دانشــگاه 
یاســوج از ضعیف تر شــدن خرده گفتمان 
عشــیره ای در طی زمــان صحبت می کند، 
ولی همچنان آن را خرده گفتمانی قدرتمند 
در تناوب انتخابات در یک حوزه جغرافیایی 
معرفــی می کنــد: اینجــا منفعــت فردی 
زیرمجموعه ای از دالیل طایفه ای می شود و 
در درازمدت این مناســبات، سبب ناکارآمد 
شــدن مجلس و گروگان گرفتن دولت برای 
خواســته های عشــیره ای خواهد شد. طرح 
اســتانی شــدن انتخابات مجلــس یازدهم 
موضوعی بود که شــاید با هــدف پرداختن 
بهتر نمایندگان به وظایف ملي، تقویت نقش 
شوراهاي محلي، گسترش فرهنگ و اندیشه 
حزبي و کاهش درگیري های قومي و قبیله اي 

مطرح شــده بود ولی جــدا از ایراد کاهش 
مشارکت که درباره این طرح مطرح می شد، 
ایرادهای کیفی نیز همچون کاهش رقابت با 
افزایش ازدحام در حوزه های انتخابیه و کاهش 
فرصت انتخابگری شهروندان از موضوعاتی بود 
که در پژوهش های دیگر به آن توجه شــده 
بود. دکتر جاسب نیکفر اما طرح این موضوع 
را قدمی رو به جلو و در راستای تغییرات کند 
و زمانبر اجتماعی معرفی می کند که می تواند 
در ادامه خرده گفتمان عشــیره ای را از میان 
بردارد: ساختار متعلق خانوادگی و ایلی هویت 
و هویت یابی را پررنگ کرده و افراد، خودشان 
را متعلق به یک ساختار سخت غیرمنعطف 
خانوادگی معرفی می کنند. شاید طرح هایی 
از این دســت می توانســت انتخابــات را از 
سطح خرده گفتمان ها به سطوح گسترده تر 
گفتمانی سوق دهد. تغییر حوزه انتخابیه از 
بخشی و منطقه ای و شهرستانی به واحدی 
بزرگ تر راه حلی اســت کــه تأثیر طوایف و 
اقوام بــر انتخابات را کمرنگ تــر می کند و 
خواسته های فردی که در دل این ساختارهای 
غیرمنعطف دیده می شود را کاهش می دهد. 

تحزب،الگوگیریصفرتاصد
ازغربنیست

نیکفــر می گوید: بــه هر حــال باید بین 
کیفیت و کمیت تا رســیدن به ســازوکار 

مشــخص یکی را انتخاب کرد. تحزب نیز 
که مــا می گوییم معنایش الگوگیری صفر 
تا صد از غرب نیست. ما این ایده و تجربه 
را می توانیــم بومی کنیم. به هر حال ما با 
تجربیات یک انســان مواجهیم که تجربه 
زندگی اجتماعی 7 هزار ســاله داشــته و 
کنشگران و نخبگان همواره درصدد مدل 

کیفی تری برای حکمرانی بوده اند. 
شــکل گیــری احزاب ســبب می شــود 
برنامه هایــی که احزاب بــه مثابه کاال در 
اختیــار دارند شــفاف تر در معرض عموم 
بــرای انتخاب قرار گیرد و مردم با کیفیت 
بهتــری رأی دهند. فعاًل تنهــا راهی که 
مردم در انتخابات مســائل فردی و قومی 
را کنــار بگذارند، توجه به احزاب هســت. 
احزابی که با ارائــه برنامه می توانند مردم 
را پای صندوق رأی بکشــانند و مشارکت 
را نیز باالتر ببرند. به نظر پس از ســنجش 
رفتار رأی دهــی به نمایندگان در بافت های 
فرهنگی اجتماعــی گوناگون به این نتیجه 
خواهیم رسید که هر چند رأی دادن عملی 
فردی اســت اما باید دیــد چگونه می توان 
رفتار رأی دهی لیســتی یا عشیره ای که بر 
عمل جمعی مبتنی است را کیفیت بخشید 
و از خود پرســید که رأی دادن به لیست ها 
و ایده های حکمرانی در کالنشــهرها و رأی 
دادن به خرده گفتمان های عشــیره ای در 
شهرستان ها،  کدام یک مطلوب تر است. آنچه 
دکتر نیکفر در پایان به آن پاســخ می دهد 
تقویت تحزب در راستای ارتقای کیفی هر 
دوی این گفتمان هاست: به عقیده کنشگران 
وضعیت فعلی سیاســی به واســطه همین 
دوگانگی مطلوب نیست. اآلن همین ساختار 
عشیره ای ســبب شده کســانی که حتی 
تعلقات حزبی دارند، در نقطه مقابل فکری 
خود و یک عشیره فعالیت داشته باشند که 
این به ریاکاری دامن می زند، چرا که موقعیت 
یک فرد با کنش سیاسی او متفاوت است. راه 
حل این است که با گسترش تحزب در این 
نقاط، ایده های حکمرانی را جایگزین خرده 

گفتمان های قومی کنیم.

دکتر جاسب نیکفر از تحلیل رفتار رأی دهی مردم در انتخابات مجلس می گوید

ایدههایحکمرانیراجایگزینخردهگفتمانهایقومیکنیم  رأی ندادن، رأی دادن 
به دیکتاتوری است

در  بابایــی  حبیــب اهلل  حجت االســالم 
یادداشــتی نوشــت: مدتی اســت برخی 
از نویســندگان بــه تهدید نظــام به عدم 
مشــارکت در انتخابات )تحریم انتخابات( 
عــادت کرده اند. این عده مشــارکت خود 
را منت و عدم مشــارکت خــود را تهدید 
جمهوری اســالمی می دانند. در حالی که 
این مشارکت بیش از آنچه برای نظام مهم 
باشــد، برای همین دســته از روشنفکران 
به اصطالح آزادی خــواه اهمیت دارد. البته 
بعید نیست کسی از طیف سنتی در ایران 
نســبت به تبعات عدم مشارکت سیاسی 
درک الزم را نداشــته باشد، اما بعید است 
کســی در دپارتمان علوم سیاسی و علوم 
اجتماعی نشســته باشد و پیامدهای عدم 

مشارکت را درک نکند.
در اینکه چرا »رأی ندادن« رأی به اســتبداد 
و دیکتاتوری اســت دو نکته را باید در نظر 

داشت.
-ســبک کردن مردم ســاالری در ایران، راه 
لیبرال دموکراسی را در ایران هموار نخواهد 
کرد. اساســاً دنیــای غرب بــه تعبیر رضا 
داوری )در تحلیــل انحــراف عدالت خواهی 
به مشــروطه خواهی و مشــروطه خواهی به 
استبداد احمدشــاه( ما را الیق دموکراسی 
نمی داند، بنابراین کسانی که روشنفکرانه صد 
عن السبیل می کنند نه به دموکراسی غربی 
خواهند رســید و نه حظی از مردم ساالری 
اســالمی و ایرانی خواهند برد. آن ها باید به 
فکر بازگشت به هرج و مرج و یا در بهترین 
حالت به فکر ظهور دیکتاتوری مثل سیسی 
در ایران باشند که نه فقط آزادی های مشروع 
بلکه آزادی های نامشروع را نیز از آن ها دریغ 

خواهد کرد.
-انتخابات معقول در هر کشــوری، بیش از 
آنکه راهی باشــد برای انتخاب اصلح، راهی 
اســت برای ارتقای ســطح بینش و شعور 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم. خراب 
کردن این پــل، خراب کردن پل آزادی، پل 
عدالت، پل اندیشه و پل تغییر در ایران امروز 

است.

تغییر حوزه 
انتخابیه از بخشی 
و منطقه ای و 
شهرستانی به 
واحدی بزرگ تر 
راه حلی است که 
تأثیر طوایف و 
اقوام بر انتخابات را 
کمرنگ تر می کند

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  پنجشنبه 1 اسفند  1398 25 جمادی الثانی 1441 20 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9190

دیدگاه

 حجت االسالم بابایی
 عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

یادداشت

آگهی مناقصه خرید سمعک
اداره کل بهزیستی خراس�ان رضوی در نظر دارد تعداد 400 دستگاه سمعک پش��ت گوشی Full Digital هوشمند 

ب��ا به��ره ق��وی و متوس��ط )P و M( را از طری��ق برگ��زاری مناقص��ه خری��داری نمای��د.
)M و P( هوش��مند با بهره قوی و متوس��ط Full Digital موضوع مناقصه: 400 دس��تگاه س��معک پش��ت گوش��ی

*مهلت دریافت اس��ناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا س��اعت 14 روز پنج ش��نبه مورخ 98/12/8
www.setadiran.ir آدرس دریافت اس��ناد مناقصه: س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی*

*مهلت تس��لیم اس��ناد مناقصه: تا س��اعت 14 روز دوش��نبه مورخ 98/12/19
www. setadiran.irآدرس تس��لیم اس��ناد مناقصه: س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی*

*تاریخ بازگش��ایی پاکات: س��اعت 13 روز سه ش��نبه مورخ 98/12/20

شناس��ه آگهی 775895/ م الف 9232

*تاریخ اعتبار پیش��نهاد س��ه ماه پس از بازگش��ایی پاکات می باش��د.                                     
 اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی   

/ع
98
14
99
5

آگهی مناقصه خرید سمعک
اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد تعداد 400 دستگاه سمعک پشت گوشی Full Digital هوشمند با بهره 

خیل��ی ق��وی )HP( را از طری��ق برگ��زاری مناقص��ه خری��داری نمای��د.
)HP( هوش��مند با بهره خیلی قوی Full Digital موضوع مناقصه: 400 دس��تگاه س��معک پش��ت گوش��ی

*مهلت دریافت اس��ناد مناقصه:  از تاریخ درج آگهی تا س��اعت 14 روز پنج ش��نبه مورخ 98/12/8
www. setadiran.irآدرس دریافت اس��ناد مناقصه: س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی*

*مهلت تس��لیم اس��ناد مناقصه: تا س��اعت 14 روز دوش��نبه مورخ 98/12/19
www. setadiran.irآدرس تس��لیم اس��ناد مناقصه: س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی*

*تاریخ بازگش��ایی پاکات: س��اعت 12 روز سه ش��نبه مورخ 98/12/20

شناسه آگهی 775931/ م الف 9236
*تاریخ اعتبار پیشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاکات می باشد.                                                       

 اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی

/ع
98
14
49
4

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 دوم

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.

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

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

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

دارای حداقل رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند.
در صورت نیاز به کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.  

شرحشماره مناقصهردیف

مبلغ تضمین
 )ضمانتنامه بانکی یا 

واریز نقدی( ریال
تاریخ،روز و ساعت 

افتتاح پاکات 
محل افتتاح پاکات

232/د/198

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

)بدون زره(

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

خراسان جنوبی،بیرجند، بلوار 
پیامبراعظم،

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

233/ع/298

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

نهبندان

100/000/000

98/12/11 یکشنبه 
ساعت 8:00 صبح

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

/ع
98
14
80
2

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

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



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

روزنامـه صبـح ایـران

عمل درست، سبب هدایت بیشتر انسان می شود  شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان در حسینیه شیخ مرتضی زاهد)ره( تهران با بیان اینکه باید چندین سال اعضای وجودی خود را از گناه پرهیز دهید 
تا به جایی برسید که خداوند را به شایستگی تسبیح گویید، گفت: اعمال درست روی انسان اثرات بسیار مثبت دارد و سبب هدایت بیشتر او می شود؛ اگر این شرط به کمال برسد، شخص، انسان به تمام معنا می شود 

و در این حالت نماز، روزه، اعتقادات، ادب، ایمان و اخالص او درست می شود. مؤمن واقعی چنان در ایمان خود قوی است که اگر بدن او را با اره تکه تکه کنند دست از ایمان خود برنمی دارد.

هم ثروت و سالمتی و هم فقر و بیماری، ابتال و امتحان است 
اســراء: آیت اهلل جوادی آملی در ادامه 
تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه »فجر« 
در مســجد اعظم قم بیــان کرد: بینش 
برخی افراد این اســت که اگر یک وقت 
وضع مالی آن ها خوب بود و در سالمت، 
رفاه و نعمــت بودند می گویند خدا ما را 
گرامی  داشت اما اگر به بیماری یا فقر یا 

مشکالت دیگر مبتال شدند می گویند خدا ما را اهانت کرد؛ اینچنین اشخاصی معیار 
اهانت و اکرام را در ثروت می دانند، در حالی که خداوند فرمود این چنین نیســت؛ 
هم ثروت ابتال و امتحان اســت و هم فقر و نداری، هم سالمت ابتال و امتحان است 
هم بیماری.وی ادامه داد: خداوند می فرماید شــما آن کار اساسی را نمی کنید »َکالَّ 
بَْل ال تُْکِرُموَن الْیتیَم«؛ شما یتیم را گرامی نمی دارید؛ می دانید گرامی داشتن صدقه 
باالتر از بخشش است؛ باالتر از هبه است؛ باالتر از چشم روشنی است؛ صدقه عبادت 
اســت؛ قوام صدقه به »قربه إلی اهلل« است. آن صدقه ای که راهگشاست و بیماری و 
مشکل را حل می کند مثل نماز است. صدقه جزو عقود عبادی است؛ حضرت امیر)ع( 
یَن َرُسوُل اهلَلِ«؛ یعنی اگر نیازمندی درِ خانه  در نهج البالغه می فرماید »إِنَّ الِْمْســکِ
شما آمد این را بدان که »اهلل« آدرس تو را به او داد، مبادا او را رد کنی؟ چرا که اگر 
می خواهی کریم بشوی باید اکرام کنی.آیت اهلل جوادی آملی تأکید کرد: هر کدام از 
ما در میان همســایه ها و ارحام خود کسانی را می شناسیم که نیاز به کمک دارند، 
اگر سراغ نداریم که به وسیله دوستان دیگر می توانیم تحقیق کنیم. در قرآن کریم 
فرمود خیلی ها از درون افراد بی خبر هســتند؛ فرمود از همسایه ها باید باخبر باشید 
و به کسانی کمک کنید که »یْحَسُبُهُم الْجاِهُل أَْغِنیاَء ِمَن التََّعفُّف«؛ او چون عفیفانه 
زندگی می کند دیگران خیال می کنند که وضع مالی او خوب است در حالی که واقعاً 

نیازمند است، اما آبرومند زندگی می کند.

اگر به شرع عمل شود، عدالت در جامعه محقق می شود 
رسا: آیت اهلل محمدباقر تحریری، تولیت 
مدرســه علمیه مروی، در مدرسه علمیه 
معیــر گفت: عدل الهی در همه شــئون 
زندگی انسان به وســیله قوانینی که در 
دین مبین اسالم تشریع شده ظهور و بروز 
پیدا می کند؛ بنابراین عدل یک امر ذهنی 
نیست بلکه مفهومی است از واقعیاتی که 

در عالم باید محقق شــود. وی افزود: آن مقدار از عدل که تحقق پیدا کرده به ایجاد 
خداوند متعال تکیه می کند که به اصطالح آن را عدل در تکوین می گویند؛ ما تعبیری 
به عنوان عدل نسبت به خداوند نداریم اما چون نفی ظلم وجود دارد از آن به عنوان 
عدل استفاده می کنیم و آن عدلی که برای خداوند استفاده می شود معنای دقیق تر از 
آن عدلی دارد که در جوامع بشری مطرح می شود.آیت اهلل تحریری اضافه کرد: اولیای 
الهی هم این عــدل را به طور کامل درک می کنند و هم به طور کامل با آن ضوابط 
مشخص در جامعه محقق می سازند؛ ما نیز وظیفه داریم آن عدل را در جامعه محقق 
سازیم؛ چرا که انسان مؤمن باید خود را مظهر عدل الهی کند و در سیر تکاملی عالم 
مظهر صفات کمالیه حق شــود. وی افزود: آن بایدهــا و نبایدهایی که برای صفات 
حمیده و رذیله مطرح می شود همه با آن هدف عالی برای انسان ترسیم شده تا آدمی 
به آن حقیقت کمال مطلق الهیه پی ببرد و همه شئونات عالم را ظهور و بروز کماالت 
الهی بداند.تولیت مدرسه علمیه مروی با بیان اینکه ظلم مانع حرکت انسان در مسیر 
کمال می شود، گفت: والیت و ارتباط والیی داشتن، انسان را به مسیر کمال هدایت 
می کند؛ برای همین است که می گویند شیعه نه ظلم می کند و نه به فکر ظلم کردن 
اســت؛ چرا که می داند ظلم موجب کدورت و تاریکی درون می شود. وی بیان کرد: 
شیطان تالش دارد حالت طغیان را در وجود آدمی تقویت کرده و فرد را مستکبر کند. 
طغیانگری یک نوع تکبر اســت؛ اینکه انسان خود را بهتر بداند و به خود اجازه دهد 
عمالً حقی را تضییع کند، چنین انسانی مستکبر می شود و استکبار حالتی بدتر از تکبر 
است.آیت اهلل تحریری در پایان گفت: در شرع مقدس مسائل حقوقی بسیاری در زمینه 
روابط اجتماعی وجود دارد که اگر به آن عمل شود عدالت در جامعه محقق می شود.

و  اهلیت گرایی  وطن دوســت:  رضــا 
شایسته ســاالری در مناصب حکومتی و 
تقنینی، اصلی ضروری و مســلم است که 
مکتب اسالم در نظام سیاسی خود بر آن 
پای فشرده اســت؛ از این رو، هم آنان که 
نامزد این مناصب می شــوند، الزم اســت 
اهلیِت پذیرش منصب مورد نظر خویش 
را به لحــاظ تخصص و تجربــه در خود 
احراز کنند و هــم دارندگان حق انتخاب 
که با رأی خود، زمینه حاکمیت نامزدهای 
مورد نظر خویش را فراهم می کنند، الزم 
است پیش از رأی دادن، خوب بیندیشند 
و درباره نامزدهای مورد نظر تحقیق کنند 
و با پرســش و پاسخ و مراجعه به پیشینه 
افراد و نیز با مشــورت  بــا صاحبنظران و 
دیگر راه های معقول، اهلیت و شایستگی 
منتخبــان خویش را احراز کنند. در بحث 
پیش رو بر اســاس آموزه های اســالم به 

همین موضوع پرداخته شده است.

نامزدهاواثباتشایستگیها
افــرادی کــه خــود را بــرای تصدی 
مجلس  نمایندگی  ماننــد  مســئولیتی 
نامزد می کنند، در صــورت عدم اهلیت 
و توانایــی الزم باید بدانند، خواســته یا 
ناخواســته در مسیری قرار می گیرند که 
هم نوعی ستم به خود مرتکب می شوند 
و هم نوعی خیانت به جامعه و موکالن؛ 
ستم به خود بدان سبب است که چنین 
افرادی اگر نتوانند به درســتی از عهدۀ 
نمایندگی و تقنین برآیند، خود را ضایع 
می ســازند و اعتبارشــان در نزد مردم و 
موکالنش مخدوش می شود؛ این واقعیت 
هشــدارگونه را از امام صادق)ع( در این 
باره بشــنویم که ابتدا فرمــود: »إّن اهلَل 
َض إلی المؤمن اُموَره  تبــارک و تعالی َفوَّ
ُکلَّها و لم یَُفوِّض إلیه أن یُِذلَّ نَفَســه«؛ 
خداوند همه کارهــای مؤمن را به خود 
وی وانهــاده، ولی به او اجــازه نداده که 
خود را خوار گرداند. و ســپس در جایی 
دیگــر در هشــدار به ایــن موضوع که 

مبادا کســی مســئولیتی را که از عهده 
آن برنمی آید بپذیرد، فرمود: »ال یَنَبِغي 
لِلُمؤِمِن أْن یُِذلَّ نَفَسه ُقلُت بما یُِذلُّ نفَسه 
ُر ِمنه«؛ مؤمن را  قال یَدُخُل فیما یََتَعــذَّ
نشاید که خود را خوار کند. )راوی گوید( 
گفتــم: مؤمن به چه چیــز خود را خوار 
می کند؟ فرمود: در کاری درآید که باید 
از آن عــذر بخواهد. هر چند عذرخواهی 
یک مسئول ناکام امری بایسته و اخالقی 
است و خود نشــانه فهم و شعور اوست، 
ولی در مجموع عذرخواهی که به دنبال 
ناکامی پیش می آید، نشان از شکست و 
خواری اســت و نباید انسان خود را در 
معرض کاری قــرار دهد که در تخصص 
او نیســت و از تــوان او بیرون اســت تا 
سرانجام ناکامی در انجام کار، مجبور به 
عذرخواهی شــود که نوعی اظهار عجز و 

ناتوانی است. 
امــام علی)ع( در این باره که با وجود افراد 
اصلح و توانمند، نوبــت به افراد کم توان و 
کم تجربه نمی رســد و نباید این افراد خود 
را در معــرض رأی مردم قــرار دهند، در 
بیانی هشــدارآمیز فرمود:  »َمن دعا الناَس 
إلی نفِســه و فیِهم َمن ُهو أعلُم ِمنه فُهو 
ُمبَتِدٌع ضاٌل«؛ هر کس مردم را به ســوی 
خــود فراخواند حال آنکــه در میان آنان 
کسی عالم تر از او باشد، او فردی بدعت گذار 
و گمراه تلقی خواهد شــد. افراد ناتوان که 

خود را در معرض رأی مردم قرار می دهند 
و با وعده های بی اســاس، آرای مردم را به 
خــود جذب می کنند، نه تنها بر اســاس 
آموزه های یاد شده به خود ستم کرده اند، 
بلکه به جامعه و موکالن خود نیز خیانت 
کرده اند؛ پیامبر اکرم)ص( در هشــدار به 
چنین افرادی فرمود: »من تقّدم علی قوٍم 
ِمن المســلمین و هو یَــری أّن فیهم َمن 
هو أفَضــل ِمنه َفَقد خان اهللَّ و رســولَه و 
المسلمین«؛ هر کس در پذیرش منصب، 
از دیگر مسلمانان پیشی گیرد، حال آنکه 
می داند در میان آنان، افرادی توانمند تر از او 
وجود دارند، او به خدا، حضرت رسول او و 

دیگر مسلمانان خیانت کرده است.

احرازشایستگینامزدهابرایمردم
عالوه بر این، بر مردم نیز که حق انتخاب 
دارند و با رأی خود سرنوشت خویش را به 
منتخبان خویش می نهند، الزم است دور 
از هر گونه سالیق شــخصي و قومي و با 
پرهیز از هر نوع حزب گرایي، نمایندگانی 
متعهد، متخصص و با سابقه اي درخشان 
به  کار گمارند و از به  کارگیري افراد ناالیق 
و پرادعا پرهیز کنند و این ســخن نورانی 
پیامبــر رحمت را جــدی بگیرند که در 
هشــدار به افرادی که با رأی خود زمینه 
را برای حاکمیت نااهالن فراهم می کنند، 
فرمود: »من اسَتعَمَل عاماًل ِمن الُمسلمین 

و ُهَو یَعلَُم أّن فیهم أولي بذلک ِمنه و أعلَُم 
بِکتاِب اهللِ و ُسّنه نَبّیه َفَقد خاَن اهللَ و رسولَه 
و جمیَع الُمســلمین«؛ هر کس فردي از 
مسلمانان را به کاری گمارد در حالی که 
او مي داند در میان دیگر مسلمانان، افرادي 
ســزاوارتر و آگاه تر به کتاب خدا و سنت 
پیامبرش وجود دارنــد، او در حقیقت به 
خدا، رسول خدا و تمام مسلمانان خیانت 
کرده اســت. امام علي)ع( نیز در ضرورت 

دقت در امر انتخاب و گزینش 
می فرماید:  منصبان  صاحب 
در گزینــش منتخبان خود 
دقت کنیــد و آنان را پس از 
احــراز صالحیت  و  آزمودن 
بــه کار گماریــد و هرگز با 
میل خود و بدون مشــورت 

بــا صاحبنظران و از ســر 
را  پســتی  خودکامگــي، 
آنــان وا ننهیــد؛ چرا  به 
کــه عمــل خودســرانه، 
ســتمگري  و  خیانــت 
را  خود  منتخبان  اســت. 
از میــان مــردم باتجربه، 
باحیــا و از خاندان پاکیزه 
و باتقوا که در مســلماني 
ســابقه اي درخشان دارند 
اخالق  زیرا  کنید؛  انتخاب 
آنان گرامي تر، آبرویشــان 
محفوظ   تر، طمع ورزیشان 
کمتــر و آینده نگریشــان 
بیشتر است.آن حضرت در 
هشدار به صاحبان رأی که 
ممکن است بدون تحقیق، 

به افراد ناالیق، پرادعا و متملق رأی دهند، 
فرمود: »مبادا در گزینش منتخبان خود، 
بر خوش باوري خــود و اطمینان به آنان 
تکیه کنید؛ چراکه برخــی از این افراد، با 
ظاهرسازي و خوش خدمتي، ممکن است 
نظر شما را به خود جلب  کنند، در حالي که 
در پس این ظاهرسازي ها، نه خیرخواهي 

وجود دارد و نه از امانتداري خبري است. 

بر اساس معارف اهل  بیت)ع( چه کسی شایستگی تصدی مناصب را دارد؟ 

بایستههایانتخابکارگزاردرحکومتاسالمی

پیامبر رحمت 
فرمود: هر کس 

فردي را به کاری 
گمارد در حالی که 

مي داند، افرادي 
سزاوارتر و آگاه تر 

به کتاب خدا و 
سنت پیامبرش 
وجود دارند، در 
حقیقت به خدا، 

رسول خدا و تمام 
مسلمانان خیانت 

کرده است

بــــــرش

 بررسی دیدگاه های 
 سیدجعفر مرتضی عاملی

در شماره جدید آینه پژوهش

ایبنا: شماره ۱۷۹ دوماهنامه آینه پژوهش با 
ارائه ۱۲ مقاله به معرفی و بررسی دیدگاه های 
عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی، محقق و 
نویسنده برجســته معاصر شیعه پرداخته 
است. از جمله این مقاالت می توان به موارد 
زیر اشــاره کرد: »مورخ امین، مرزبان آگاه« 
از محمدعلی مهدوی راد،  »اســتاد مرتضی 
به مثابه یــک مورخ ـ متکلم« از رســول 
جعفریان، »مبانی کالمــی و تاریخ نگاری« 
از محســن الویری،  »نقش باورهای کالمی 
در بازســازی گزاره های تاریخی« از رمضان 
محمدی، »راه های تشخیص اخبار صحیح 
از موضوع از دیدگاه ابن خلدون و سیدجعفر 
از اصغــر منتظرالقائم،  مرتضی عاملــی« 
»تاریخ نگری و تاریخ نگاری عالمه سیدجعفر 
مرتضی عاملی« از سیدقاسم رزاقی موسوی، 
»قصــه یک دیــدار؛ گفت وگویــی در باب 
تاریخ پژوهی« از علیرضا واســعی و »عالمه 
سیدجعفر مرتضی عاملی مرزبانی حساس و 

ژرف اندیش« از علی اکبر ذاکری و... .

مبانی معرفت شناختی 
فلسفه اسالمی نقد می شود

مبانی  نقــد  تخصصی  نشســت  معارف: 
معرفت شناختی فلســفه اسالمی با حضور 
آیــت اهلل غالمرضا فیاضــی، رئیس هیئت 
مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی توسط 
پژوهشکده اســالم تمدنی برگزار می شود. 
این نشست، امروز پنجشنبه یکم اسفندماه 
از ســاعت ۱8:30 در مجمع عالی حکمت 
اسالمی )شعبه مشــهد( به نشانی »میدان 
۱0دی، جنــب مدرســه قــرآن و عترت، 

روبه روی هالل احمر« برگزار خواهد شد.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9190 پنجشنبه 1 اسفند  1398 25 جمادی الثانی 1441 20 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 

گفتار

خبر

آگهی نوبتی )سه ماهه سوم سال 1398(
حوزه ثبتی سبزوار

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئین نامه مذكور اسامی اشخاصی كه نسبت به امالك مجهول المالك واقع 
در بخشهای تابعه حوزه ثبتی سبزوار كه تاآخر آذر ماه 1398 تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملك مورد تقاضا برای 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 3سبزوار  :   پالك 1-  اصلی ، اراضی كالته استاد حسن خان :

87 فرعی،امیر خاكشور فرزند ابراهیم ،ششدانگ یکباب كارگاه بمساحت 586/04 مترمربع 
پالك 5-  اصلی ، اراضی قلعه نو:

6147 فرعی،محمدرضا رمضانی فرزند رجبعلی و بانو زهرا نامجو فرزند عباس باالمناصفه ،شش��دانگ یکباب چهار 
دیواری بمساحت 107/65 مترمربع 

پالك 6-  اصلی ، اراضی كلوت :
7092 فرعی،طاهره سنگ سفیدی فرزند احمد ،ششدانگ  یك قطعه چهاردیواری بمساحت 200 مترمربع 

7669 فرعی، آقایان غالمرضا و داود هر یك نس��بت به یکدانگ ونیم و خانمها  مهناز ،طیبه ،فاطمه و ثریا هر یك 
نسبت به سه چهارم دانگ شهرت همگی مجیدیان  فرزندان علیرضا، ششدانگ یك قطعه زمین محصور بمساحت 

168/60 مترمربع
18855 فرعی، عباس رازقی فرزند عبدل، حس��ن غالمی فرزند محمد، س��یدمرتضی حس��ینی فرزند سید جعفر ، 
س��یدمحمد حسینی فرزند سیدحس��ین، رضا قهرمانی فرد فزرند حس��ن، اكرم دولت آبادی فرزند سلیمان، پروانه 
خیرآب��ادی فرزند عبدالرحمان، محمود برزوی��ی فرزند حجی ابراهیم، مهرداد حقیقی دول��ت آبادی فرزند عبداله، 
محمدرضا كیانی تبار فرزند اسماعیل، احمد حداد سبزوار فرزند علی، حسین امیدیان فر فرزند محمد، احمد بیدی 
فرزند حسین، علیرضا اكبری فرزند غالمرضا، موسی الرضا وحیدی اصل فرزند رجبعلی، حسین وحیدی اصل فرزند 
رجبعلی، محمدرضا مومن فرزند عباسعلی، سعید استادی فرزند محمدعلی ، علیرضا ابارشی فرزند حبیب، رضا دارینی 
فرزن��د امام قلی، ابراهیم دولت آبادی فرزند محمود، حس��ین مالك فرزن��د علی اصغر، هادی برآبادی فرزند محمد، 
محمدرضا نجم آبادی فرزند ابراهیم، علی محس��نی منش فرزند محمد، محمد افچنگی فرزند عباس، جعفر بیدی 
فرزند علیرضا، س��ید تقی كمالی زاده فرزند سیدعلی، سید ابوالفضل كمالی زاده فرزند سیدعلی، رضا عجمی فرزند 
محمد، محمد عجمی فرزند غالمرضا، عبدالکریم الهامی نژاد فرزند غالمحسین، عباس كرمی فرزند علی، حسن زندی 
فرزند رجبعلی، علی اكبر معتمدی كیا فرزند غالمحس��ین، فرح رمضانی فرزند محمد، پروین جلینی فرزند عباس، 
جمشید سلمانی فرزند جان محمد، حسنعلی زاهدی فرزند ابراهیم، محمد رجب زاده فسنقری فرزند حسن، مرتضی 
آزاد فرزند محمدرضا، اصغر زعفرانیه فرزند علی، محمود س��تاری فرد فرزند حسین، سعید نقی زاده فرزند عزیزاله، 
كاظم طالقانی فرزند رجبعلی، سید محسن علوی رفیعی فرزند سیدحسن، سیدحسن علوی رفیعی فرزند سیدموسی، 
حسین پور آرین فرزند علی اكبر، علی اكبر پورآرین فرزند غالمرضا، مریم احسان فر فرزند ابوالقاسم، محمد مهدی 
كرابی فرزند محمد، محمد تقی قهرمانی نسب فرزند حسین، صغری كیفی فرزند غالمحسین، مرادعلی زردكوهی 
فرزند باباحسین، محمد سلیمانی فرزند علی اصغر، محمود كسکنی فرزند محمدحسین، علی اصغر زارعی فرزند جواد، 
آسیه شعبانی فرزند محمدهادی، غالمحسین محمدی فرزند اسماعیل، مهدی مهرپویا فرزند قربان، تاج محمد عربی 
الرهنگ فرزند محمدعلی، حس��ین نادری فرزند س��لیمان، غالمرضا برزویی فرزند علی اكبر، حسن فسنقری فرزند 
علی، علی برآبادی فرزند محمد، محمد اتحادی فرزند حس��ن، علی فصیحی نسب فرزند حسن، رحمت اله صمدی 
فرزند اسداله، صفرعلی برغمدی فرزند محمدحسین، محمد حسین ابراهیمی فرزند تاج محمد، علی اكبر شهرآبادی 
فرزند برات، محمدحسین صمدی فرزند اسداله، جعفر استاجی فرزند علی، سید امید بنی هاشمی فرزند سیدعباس، 
سیداحمد بنی هاشمی فرزند سید عباس، محمد قارزی فرزند اسماعیل، علی قارزی فرزند اسماعیل، غالمرضا استاد 
فرزند محمد، علیرضا احسان دوست فرزند عیدمحمد، علی رودسرابی فرزند محمد، علی امیرپور فرزند محمدحسین، 

مسلم باشتنی فرزند علی، عبدالرئوف فاتحی فرزند غفور، احمد ایوبی فرزند حسین، احمد مقدسی پور فرزند محمد 
حسن، احمد نصیری نیا فرزند عبداله، مهدی زاهدی فرزند یوسف، علیرضا صادقی فرزند عباس، رمضانعلی برزویی 
فرزند محمد، حسن قلعه نویی فرزند محمد، ابراهیم باغانی فرزند یداله، عباس فریدی پور فرزند علی اكبر، محمدعلی 
بازقندی فرزند علی اصغر، محمد اجتهادی فرزند جعفر، علی گردش��ی حسن آباد فرزند برات اله، غالمرضا فروزنده 
فرزند عزیزاله، محمد لشکریان فرزند محمدتقی، حسین عبدالهی خوشمردان فرزند محمدتقی، فهیمه برزویی فرزند 
علی اكبر، حسین عادلی فر فرزند صفرعلی، موسی الرضا سدیدی فرزند حسن، برات علی استیری فرزند رجبعلی، 
حمید گوهری فرزند رمضانعلی، علی قیامی فرزند حس��ن، قاسم دارینی فرزند حسین، مهدی باغانی فرزند مسلم، 
حسین باغانی پور فرزند محمد، غالمحسین كرابی فرزند محمدحسین، هادی غفاریان دادرس فرزند ابراهیم، علیرضا 
خسروجردی فرزند محمدرضا، حسین بیدخوری فرزند علیرضا، ابوالفضل زردكوهی فرزند مرادعلی، حسن رشیدی 
فرزند غالمرضا، زهرا سربازی فرزند غالمحسین، هادی زین العباد فرزند حسین، علی عجمی فرزند محمد، علی زین 
العباد فرزند حس��ین، اصغر استاجی فرزند محمد، رمضانعلی لعل كارگر فرزند علی، سیدمجید حسینی باغخیراتی 
فرزند سیدرضا، محمد علی كارگری فرزند رجبعلی، محمد باشتنی فرزند رمضان، علی اصغر بنجخی فرزند محمدولی، 
علی اكبر دهقان باغخیراتی فرزند حسن، سمیرا محمدی فرزند محمد، مهدی احسان دوست فرزند محمد، محمدرضا 
كوشکی فرزند غالمحس��ین، محمد كالغوری فرزند حسن، منصور قزی فرزند عبدالرحیم، مصطفی بهروزی فرزند 
حس��ن، علی عباس زاده امامی فرزند حسین، علی زارع مقدم فرزند محمدرضا، حمیدرضا رجبی مقدم فرزند میرزا 
حس��ن، محمدعلی فیلسرائی فرزند عبدالحسین، علی طبس��ی فرزند محمدحسین، علی اصغر عبادی نسب فرزند 
عباس، عباس هاش��م آبادی فرزند محمدعلی، احمدیگانه دوس��ت فرزند حس��ین، جعفر جهان نیا فرزند غالمرضا، 
محمدعلی اس��تیری فرزند رضا علی، عباس بنجخی فرزند محمدعلی، احمد آزادیان فرزند محمدحس��ین، محمد 
حسین اسالمی ابراهیم آباد فرزند علی اصغر، جواد رستمی فرزند حسین، شهرام اكرمی فرزند حبیب اله، نعمت اله 
قدرتی علی آباد فرزند علی، نرگس براتی فرزند محمدحسن، علیرضا باغانی فرزند احمد، علی اكبر باشتنی فرزند قنبر، 
خدیجه مسکنی فرزند رحمت، عزت اله دولت آبادی فرزند محمود، حسین استاجی فرزند محمد، فرشته فیض آبادی 
فرزند علی، رمضانعلی برزویی فرزند محمد، رمضانعلی شعبانی فرزند محمدرضا، زهره بی بی سیدی پور فرزند سید 
علی اصغر، هادی استاجی فرزند محمد، حسین سعادت طلب فرزند حجی بابا، حسین سراجه فرزند علی اصغر، علی 
اكبر اسماعیل زاده فرزند حسین، هادی شاهمرادی فرزند علی اكبر، علی سعادت طلب فرزند حسین، كاظم باغانی 
فرزند رمضانعلی، علی صبوری فرزند غالمحسین، قاسم نیك پویا فرزند ذبیح اله، سارا دولت آبادی فرزند محمد، علی 
سنگ سفیدی فرزند غالمحسین، محمد رازقی فرزند عبدل، موسی سنگ سفیدی فرزند حسین، اسماعیل سعیدنیا 
فرزند حبیب اله، مرتضی خرم فرزند علی محمد، محمدعلی عنابس��تانی فرزند محمدابراهیم، اسداله سمائی فرزند 
غالمعلی، حسین خسروجردی فرزند محمدحسن، غالمرضا باشتنی فرزند قربانعلی، علی پورمعظمی فرزند محمدرضا، 
عباس كسکنی فرزند شعبان، مجید جباری فرزند عبدالحسین، علی اصغر فیروزآبادی یزد فرزند كاظم، ابراهیم مشقی 
فرزند حسن، مهرداد استیری فرزند محمدعلی، رمضان قزی فرزند صفرعلی، سیدمحمد حسینی باغخیراتی فرزند 
سیدرضا، غالمحسین كوشکی فرزند ابراهیم، حسن نیك خصال فرزند علی، علی دولت آبادی فرزند عباسعلی، قمر 
جزندری فرزند آدینه علی، علی اصغر كرابی فرزند قنبر، سید امید افتخار فرزند سیدعلی، محمدرضا اكبری فر فرزند 
اسمعیل، فاطمه دشتی فرزند عباس، علی اصغر توصیفی فرزند علی، فریدون عباس زاده امامی فرزند حسین، حجی 
محمود صاحبی فرزند جبار، محمد وحدت فرزند عبداله، فاطمه طاهری ثانی فرزند حس��ین، حسن برآبادی فرزند 
قدرت،مهدی برآبادی فرزند محمد، جعفر نودهی فرزند علی، نبی اله نخعی فرزند بیك محمد  هر كدام نس��بت به 

یکصد و ده سهم مشاع از  بیست و دو هزارسهم ششدانگ یك قطعه زمین بند سار به مساحت 7016متر مربع 
18939 فرعی،حمید رضا فرهادی فر فرزند علیرضا و خانم عفت اكبری  فرزند برات اله  بالمناصفه، ششدانگ یکباب 

منزل بمساحت 103/90 مترمربع
18975 فرعی،صدیقه ابراهیمی فرزند عزیزاله ،ششدانگ یکباب منزل بمساحت 116/61 مترمربع 

19000 فرعی،زهرا قزی فرزند حسین ، ششدانگ یکباب منزل بمساحت 74/27 مترمربع 
19102 فرعی،موسی الرضا ابراهیمی باغخیراتی فرزند محمد ،ششدانگ یکباب منزل بمساحت 151 مترمربع 

19108 فرعی،مسلم باشتنی فرزند محمد علی ،ششدانگ یکباب منزل بمساحت 99/30 مترمربع 
19119 فرعی،هادی برقبانی فرزند محمد علی،ششدانگ یکباب منزل بمساحت 129/87 مترمربع 

19122 فرعی،محمدتقی آزاد فرزند محمد ،ششدانگ یکباب منزل بمساحت 112/18 مترمربع 
پالك  162-  اصلی ، اراضی ایزی:

5513 فرعی،بتول موالئی فرزند حسین ،ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 179/30 مترمربع 
پالك  199-  اصلی ، اراضی آب باریك:

526 فرعی،مهدی آب باریکی فرزند اسماعیل ،ششدانگ یکباب ساختمان دامداری بمساحت 5 /5442 مترمربع 
پالك  201-  اصلی ، اراضی رباط سرپوش :

1112 فرعی،محمدعلی توسلی پور فرزند عباسعلی ،ششدانگ یك قطعه زمین مشجر بمساحت 15147 مترمربع 
1113 فرعی،محمد علی توسلی پور فرزند عباسعلی ،ششدانگ یك قطعه زمین مشجر بمساحت 20469 مترمربع 

پالك  219-  اصلی ، اراضی نجم الدین :
161 فرعی،مازیار برزویی و مرداویج برزویی فرزندان مراد علی باالمناصفه،ششدانگ یك قطعه باغ مشتمل بر گاوداری 

و دامداری  بمساحت 9034/41 مترمربع 
162 فرعی،مازی��ار برزوی��ی و مرداویج برزویی فرزندان مراد علی باالمناصفه،شش��دانگ ی��ك قطعه زمین مزروعی  

بمساحت 83785/36 مترمربع 
پالك  478-  اصلی ، اراضی توحید شهر:

9492 فرعی،سید ابوالقاسم سخایی راد فرزند محمد و سید اسماعیل سنگ سفیدی  فرزند محمد هر كدام نسبت به 
5 سهم و سید محمد ،سید علی ،سید حمید ،سید مجید ،سید سعید شهرت همگی فرخی فر فرزندان سید ابوالفضل 
هر كدام نسبت به یك سهم مشاع از 5 سهم از 15 سهم به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان ،ششدانگ یك قطعه 

باغ میمی دیمه زار  بمساحت 35374/50 مترمربع 
بخش 12 سبزوار

پالك  1 -  اصلی ، اراضی عمیداباد:
21172 فرعی،قاسم فطرتی فرزند محمد ، ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 49 مترمربع

21179 فرعی،احمد رضا كیوانفر  فرزند براتعلی و ناهید حاجی شمس��ایی فرزند علی اكبر باالمناصفه ، شش��دانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 12/84 مترمربع

پالك  2-  اصلی ، اراضی عبدالرحمن:
15677 فرعی،عفت ارقند فرزند احمد ، ششدانگ یك قسمت از جوی عمومی متروكه به مساحت 9/29 مترمربع 

لذا در اجرای ماده 16و17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی در دادگاه شده و در جریان رسیدگی است می بایستی گواهی مشعر بر جریان 
دعوی یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی ظرف 90 روز و در مورد اگهی اصالحی به مدت 30 روز 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 
خود را به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضی یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.آ-9813414   )م الف 98/100/3207(
تاریخ انتشار نوبت اول :      سه شنبه   1398/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :    پنج  شنبه   1398/12/01

علی آب باریکی      رئیس ثبت اسنادوام���الك سبزوار

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
با اس��تناد ماده 12 قانون ثبت اس��ناد وامالك ومواد 59و64 آئی��ن قانون ثبت وتبصره یك از 
ماده25 اصالحیه قانون مصوب بهمن ماه1351 اس��امی اش��خاصی  كه در سه ماهه سوم سال 
1398 در خواست ثبت نموده اند، بشرح ذیل آگهی می شود. این آگهی در دو نوبت به فاصله 
30 روز منتشر می شود ومدت اعتراض و واخواهی از تاریخ اولین انتشاربه مدت 90 روز خواهد 
بود. لذا باس��تناد ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالك هر كس نسبت به امالك مندرج  دراین 
آگهی اعتراض دارد. می بایس��ت، وا خواهی خود را از تاریخ اولین انتش��ار به مد ت 90روز به 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین  تسلیم نموده ورسید اخذ نماید ونیز چنانچه قبال 
بین متقاضی ومعترض دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد  می با یست  گواهی مبنی بر جریان  
دعوی  از دادگاه  اخذ و به این اداره تس��لیم گردد درغیر اینصورت پس از س��پری شدن مهلت  
فوق الذكر این اداره برابر مقررات نس��بت به صدورس��ند مالکیت اقدام خواهد نمود. 1- پالك 

130 فرعی مجزی شده از پالك 95 اصلی آقای محمد كاظمی فرزند. حسین نسبت به 
) یك و یك چهارم( ش��عیر مش��اع از 96 شعیر ششدانگ  یك قطعه زمین مزروعی آبی به مسا حت 
79565،46 متر مربع )هفتاد و نه هزار پانصد و ش��صت و پنج متر مربع و چهل و ش��ش صدم متر 
مربع( واقع در اراضی قریه طاوه بخش پنج همدان ،2- پالك  131 فرعی مجزی شده از پالك 95 
-اصلی آقای غالمرضا ملك قاسمی فرزند. ماشاء اله نسبت به          )یك و یك چهارم ( شعیر مشاع 
از 96 شعیرششدانگ یکباب، دامداری بمساحت  791,63 متر مربع ) هفتصد و نود و یك متر مربع 

و شصت و سه متر متر مربع( واقع در اراضی قریه طاوه بخش پنج همدان.
)م الف294( آ-9813409

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/1

رئیس اداره ثبت اسناد امالك شهرستان فامنین – رضا بیات

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 98-2370 مورخ 98/11/7 هیئت به ش��ماره كالسه 65-97 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ك منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای علی محمدی عبداله آباد فرزند 
علی اصغر بشماره شناسنامه 854 صادره از بجنورد در یك باب منزل به مساحت 133,60 متر مربع 
از پالك باقی مانده 160 فرعی از 164 اصلی واقع در اراضی حصار شیر علی خریداری مع الواسطه 
از مالك رس��می آقای عباسعلی مستر ش��دی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814982
تاریخ انتشار نوبت اول:  01                  /12                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 16                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان
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114

اداره کل نوس�ازی مدارس خراس�ان رضوی در نظر دارد خرید و اجرای ایزوگام  مدارس سطح استان  را براس�اس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد.لذا از کلیه تولید کنندگان  درخواست         
می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  12/04/ 98 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.       تلفن تماس:37681713   

موضوع / شماره فراخوان ثبت شده در سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت

مدت نگهداری قیر  
)ماه(

مبلغ   )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
تاریخ تحویل اسناد ارزیابی  و 

پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ
تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 

9   صبح مورخ

خرید  و اجرای ایزوگام
) 2098004۵42000067 (626/000/000/0002/600/000/00098/12/1۵98/12/19

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:    -   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای 
هیئت دولت( و یا  2 - واریز نقدی به حساب شماره   40600306076۵۵863        نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

 اعتبار پیش�نهادات : س�ه ماه محل بازگش�ایی پیش�نهادها: سالن جلس�ات     کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس�ناد ، تحویل اسناد و بازگش�ایی در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
/ع www.setadiran.ir  انجام می گردد. 
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مناقصه عمومی همزمان  با ارزیابی فشرده 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی



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 واکنش دژپسند به ادعای رانتی بودن پیشنهاد
ترخیص خودروهای لوکس 

تسنیم: وزیر اقتصاد در واکنش به جنجال های اخیر در خصوص پیشنهاد وزارت 
اقتصاد برای تمدید مهلت ترخیص خودروهای وارداتی گفت: پیشنهاد وزارتخانه 

رانتی نبوده است. 
 فرهاد دژپســند گفت: بنده اصالً از این موضوع که چه  کســی واردکننده این 
خودروها بوده اطالعی ندارم و ترجیح می دهم در این زمینه اطالعی نداشته باشم، 
چرا که می خواهم فارغ از منافع تشــکل ها و شرکت ها اقدام هایی را انجام دهم. 
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی خودرو با ارز کشــور وارد گمرک شده است، 
گفت: امروز این خودروها در مناطق شرجی و زیر آفتاب قرار گرفته اند و نباید این 

سرمایه ها از بین برود.

آغاز استخراج » هزینه ماهیانه زندگی « برای مذاکرات 
دستمزد

مهر: کمیته دستمزد شورای عالی کار، 
دیــروز با دســتور کار تعییــن هزینه 
معیشت کارگران در سال جاری تشکیل 
جلسه داد. کمیته دستمزد شورای عالی 
کار، با دستور کار تعیین هزینه معیشت 
سال ۹۸ با حضور نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و وزارت کار تشــکیل شــد. 
هزینه سبد معیشت کارگران با استناد به گزارش های مرکز آمار از آخرین قیمت 
اقالم و تورم کاالها تعیین می شود و به عنوان ورودی جلسات دستمزد سال آینده 

کارگران مدنظر قرار می گیرد.

جزئیات مصوبه دولت درباره سقف قراردادهای موقت 
در کارهای غیرمستمر 

خبر فارسی: هیئت دولت نظر به افزایش قراردادهای موقت کار و جلوگیری از 
سوءاستفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران، 
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مســتمر دارد را 
تصویب کرد.  مطابق این تصمیم، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت 
آن ها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است و حداکثر مدت موقت شامل سقف 
زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع این 

تصویب نامه می توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد.

تمدید ثبت سفارش کاالهای گروه  چهار مجاز شد 
ایران اکونومیست: ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای 
اظهار کاال های گروه چهار بالمانع شــد. براساس مصوبه هیئت دولت، ویرایش یا 
تمدید ثبت ســفارش تا پایان ســال ۱۳۹۸ برای اظهار کاال های گروه چهار )به 
استثنای خودرو( به صورت بدون انتقال ارز با تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی 
بالمانع است. کاالهای گروه چهارم تحت عنوان لیست ممنوعه  وارداتی شناخته 
می شوند که در پی تصمیم ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی ورود آن ها به کشور 

ممنوع بود.

بندر شهیدبهشتی چابهار، رسماً منطقه آزاد شد
مهر: حسن روحانی، رئیس جمهور در بخش نامه ای، قانون الحاق بنادر شهیدان 
بهشتی و کالنتری به منطقه آزاد چابهار را به شورای عالی مناطق آزاد، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرد. در این ابالغیه که به امضای 
حســن روحانی رسیده، آمده است: با توجه به تصویب الحاق دو بندر فوق الذکر 
به منطقه آزاد چابهار در جلسه علنی مجلس در ۲۴ دی ماه و تأیید این مصوبه 
در ۱۶ بهمن امسال از سوی شورای نگهبان، این قانون جهت اجرا ابالغ می شود.

کارشناسان وضعیت  بازار را با توجه به کاهش قیمت دالرتحلیل کردند

طالی ارز می ریزد
 اقتصاد/فرزانه غالمی  اخبار رســیده از بازار 
حکایت از تداوم رشد پرشتاب نرخ ارز و طال در یک 
هفته اخیــر دارد. هر چند رئیس کل بانک مرکزی 
نســبت به ورود هیجانی مردم و باال بودن ریسک 
این ورود هشــدار داده است.در لحظه تنظیم این 
گزارش و براساس گزارش های میدانی منابع خبری، 
قیمت خرید وفروش دالر بــه ترتیب به ۱۴هزار و 
۲00تومان و ۱۲هزار و ۴00تومان رســیده و یورو 
هم با نــرخ ۱5هزار و ۴00تومان و ۱5هزار و 500 
تومان خرید و فروش می شود. نرخ هایی که باالترین 
سطح قیمتی در ۹ ماه اخیر را رقم زده تا دالر برای 
ســومین بار در یک سال گذشته، سد مقاومتی را 
بشکند.در همین حال قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار 
به حدود 550هزار تومان رسیده و هر قطعه سکه 
بهار آزادی طرح جدید 5میلیون و ۴00هزار تومان، 
طرح قدیم 5 میلیون و ۳00هزار تومان، نیم سکه 
۲میلیون و ۸00 هزار تومان و ربع سکه یک میلیون 
و ۶۶0 هــزار تومان و ســکه گرمی هم ۹۴0 هزار 

تومان فروخته می شود.

  دالر زیر 12هزار تومان می آید؟
یک کارشناس اقتصادی در تحلیل دالیل این رشد 

پرشتاب در بازار ارز به خبرنگار ما می گوید: وقتی به 
صورت رسمی از سوی مدیران دولتی و غیررسمی 
اخباری مبنی بر کاهش شدید صادرات نفت منتشر 
شــد، آثار روانی این اخبار بر بازار ارز تحمیل شد، 
چرا که درآمد ارزی کشور به همان شدت کاهش 
یافته و این امر انتظــار تورمی در بازار ایجاد کرده 
و مردم را به ورود هیجانــی به بازار ترغیب کرده 
است.علی جعفری معتقد است: فرا رسیدن روزهای 
پایانی سال و باال رفتن تقاضا برای ارز، در افزایش 
تقاضای بازار و باال رفتن قیمت تأثیر داشته است.
جعفری می گوید: عامل بعدی در افزایش نرخ ارز، 
شکوفایی و رشد اقتصاد داخلی در پی تحریم ها و 
کاهش واردات بوده اســت، بدان معنی که عرصه 
برای فعالیت شــرکت های داخلی فراهم شده که 
این تولیدکنندگان برای تأمیــن ارز به بازار ورود 
کرده انــد که این مســئله هم تقاضــای جدیدی 
را به بازار تحمیل کرده اســت.وی با دســتوری و 
دولتی خواندن اقتصاد کشور ادامه می دهد: عرضه و 
تقاضا، کاشف قیمت است و بازار راه خود را می رود، 
مگر اینکه دولت با دخالت در بازار، تقاضای موجود 
را به موقع پاسخ دهد. در حال حاضر بازار ارز برای 
عرضه کنندگان جذاب است و همین جذابیت، نقطه 

تعادلی نرخ ارز که بین ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان بود را 
به باالی ۱۴هزار تومان رسانده، اما با توجه به تدابیر 
مؤثر بانک مرکزی، بعید است نقطه تعادلی جدیدی 
در بازار ارز ایجاد شــود.به باور وی با وجود تدابیر 
بانک مرکزی، دالر به زیــر ۱۱هزار تومان نخواهد 
رسید، چرا که شرکت های داخلی تقریباً خود را با 
دالر ۱۲هزار تومان وفق داده اند و اگر ارز به نرخ های 

پایین تر برسد، اقتصاد آسیب خواهد دید. 

 باالترین نرخ طال در یک سال و نیم گذشته
رئیس کمیســیون تخصصی طال و جواهر هم به 
خبرنــگار ما می گوید: قیمــت اونس جهانی طال 
به ۱۶0۹ دالر رســیده که این نرخ در هفت سال 
گذشته بی سابقه است، ضمن اینکه رشد کاذب نرخ 
ارز و هیجانات التهابی این بازار، افزایش قیمت طال 
را رقم زده به نحوی که قیمت به باالترین نرخ در 

یک سال و نیم گذشته رسیده است.
محمــد کشــتی آرای تأکید می کند: این رشــد 
چشــمگیر قیمت در حالی رقم خــورد که هیچ 
تقاضایی در بازار بی پاسخ نمانده، ضمن اینکه نرخ 
سکه از قیمت جهانی طال 50هزار تومان به ازای هر 

قطعه، حباب منفی دارد و ارزان تر است.

رئیس پیشــین اتحادیه سراســری طال و جواهر 
ادامه می دهد: اگر تقاضایی برای شــب عید وجود 
می داشت تاکنون باید به بازار ارائه می شد. واقعیت 
این اســت که در گذشته سکه در سبد خرید عید 
مردم و حتی شرکت ها وجود داشت، اما با افزایش 
قیمت این سال ها، سکه جایی در این سبد ندارد. 
بر همین اساس امسال، تقاضای خاصی که منجر به 

خلق حباب شود، وجود ندارد.
وی بــه واقعی بودن معامــالت در بازار اشــاره و 
اضافه می کند: معامالت واقعی اســت، اما حاشیه 
ریســک باالیی در بــازار وجــود دارد. برای مثال 
سکه5/۴میلیون تومانی حدود ۱00هزار تومان سود 

و یا ضرر در خود نهفته است.
گفتنی اســت، خبرگزاری ایســنا هم در تحلیل 

دالیل افزایش شدید قیمت جهانی طال و متعاقب 
آن قیمت داخلی، به شــیوع ویروس کرونا اشاره 
کرده و به نقل از تحلیلگران بازار نوشته است: موج 
بزرگ ریسک گریزی در حال حاضر از میان رفته، 
اما پیامدهای اقتصادی این اپیدمی همچنان تقاضا 

برای طال را تقویت می کند.
خبرآنالین هم در تشریح وضعیت بازار ارز نوشته 
اســت: دالر از روزهای پایانی آبان ماه عزم تازه ای 
برای افزایش را به نمایش گذاشــت. اگر نقطه اول 
مانور دالالن در این مقطع زمانی بنزین بود، نقطه 

دوم به اف ای تی اف گره خورد.
 صرافــان می گویند این احتمال وجــود دارد که 
افزایش تقاضا برای دالر بتواند بار دیگر شــرایط را 

برای تداوم رشد قیمت دالر در بازار فراهم کند . 

 کاهش قیمت خرید خیار
 به ۲۰۰تومان 

بانک ها ملزم به امهال پنج ساله 
بدهی واحدهای تولیدی شدند 

 اصالح نظام مالیاتی
 از نان شب واجب تر است 

بین خودروسازی و  کارخانه داری 
تفاوت قائل شویم

 قاچاق سازمان یافته
 شیرخشک صنعتی

تسنیم: رئیــس ســازمان 
نظــام صنفی کشــاورزی و 
منابع طبیعی کشــور گفت: 
هــر کیلوگــرم خیــار تنها 

۲00 تومان از کشاورزان خریداری می شود که 
پاســخگوی هزینه های تولید ۱500 تا ۱۶00 
تومانی آن ها نیست. محمد شفیع ملک زاده اظهار 
کرد: خیاری که با بهترین کیفیت در هفته های 
اخیر در کشور برداشت شــده با توجه به عدم 
بازاررسانی و صادرات روی دست کشاورزان باقی 
مانده به طوری که در جنوب کرمان حجم زیادی 

از خیارها در جاده ها ریخته شده است.

عبدالناصر  اقتصادی:  نود 
همتــی، رئیــس  کل بانک 
 مرکــزی گفت: در جلســه 
شورای پول و اعتبار مشکل 

تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آن ها 
معوق شده مطرح و مصوب شد که بانک ها در 
صورت درخواست واحدهای تولیدی، با دریافت 
7/5درصد مانده بدهی آن هــا، برای یک بار و 
با تنفس ۶ماهه و با حداکثر اقســاط پنج ساله 

بدهی این واحدها را امهال کنند.
 مهلت استفاده از این تسهیالت تا پایان شهریور 

ماه ۱۳۹۹است.

آنا: یک کارشناس اقتصادی 
اینکــه اصالح نظام  بیان  با 
مالیاتی از نان شب واجب تر 
است، گفت: در بدو تشکیل 

مجلس جدید باید یک هیئت قوی برای بررسی 
و پاالیش قوانین اقتصادی موجود کشور ایجاد 
شــود و برای یک پاالیش گسترده مقرراتی با 
هدف انجام اصالحات تقنینی آماده شوند. وحید 
شقاقی شهری گفت: پس از شکل گیری مجلس 
یازدهم بدون فوت وقت و مصلحت اندیشــی ها 
باید اصالحات نظام یارانه ای، بانکی و مالیاتی در 

دستور کار قرار گیرد.

ایرنا: معاون علمی و فناوری 
در  گفــت:  رئیس جمهوری 
فضــای صنعتی امــروز باید 
تصمیم بگیریم آیا می خواهیم 

صنعت خودروسازی داشته باشیم یا کارخانجات 
خودرویــی؟ این تفــاوت در اســتفاده کردن از 
شــرکت های دانش بنیان است. ســورنا ستاری 
افزود: آوردن طراحی های خودرویی کپی  موجب 
اشتغال زایی می شود، اما مربوط به کشورهایی است 
که ســرمایه گذاری در نیروی انسانی خود انجام 
نداده باشند. صنایع از داخلی سازی می گویند، اما 
اقداماتشان به اشتغال تحصیلکرده ها نمی  انجامد.

یک  محبــی،  محمد  مهر: 
مقــام مســئول در ســتاد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ارز گفــت: به تازگی شــاهد 

قاچاق شیرخشک صنعتی در سیستان هستیم. 
استان هایی مثل اراک، البرز، اصفهان و تهران در 
این حوزه دخیل هستند و نظارتی روی بحث توزیع 
شرکت های تولید شیرخشک صنعتی ندارند و این 
شــرکت ها نیز به جای تحویل کاال به واحدهای 
تولیدی، کاال را به شبکه قاچاق در بازار غیررسمی 
می فروشند و این شیرخشک به سمت استان های 
شــرقی و جنوب شــرقی ورود پیــدا می کند.

چهره

آسیب های شغلی 1۹درصد کم شد   فرتاک نیوز:حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی گفت: در بررسی وضعیت ایمنی ۳۷0هزار واحد تولیدی در 10 ماه سال جاری مشخص 
شد که در این بخش ها کاهش 1۹درصدی آسیب های شغلی وجود داشته است. وی گفت: وزارت تعاون در راستای ارتقای ایمنی کار توانسته است 16هزار مسئول ایمنی را آموزش داده و تأیید صالحیت کند 

و همچنین در 10 ماه سال ۹8 بیش از 20هزار کمیته حفاظت فنی در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور فعال شده است.

خـــبر
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    صفحه 6

اطالعیه
تهیه  منحله  تعاونی  شرکت  تصفیه  هیئت 
پیمانکاران  نیاز  مورد  کاالهای  توزیع  و 
تسویه  به  نسبت  دارد  نظر  در  خراسان 
حساب دیون شرکت فوق الذکر )به غیر از 
همه  از  بدینوسیله  نماید.  اقدام   ) سهام 
میشود  دعوت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
مستندات خود را از تاریخ 98/12/5 لغایت 
به آدرس دفتر هیئت تصفیه   98/12/15
تعاونی ، واقع در بلوارشهید کالنتری سایت 
آبادگران ایران، انجمن شرکتهای ساختمانی 
و تاسیساتی خراسان رضوی ارائه نمایند.

/ع
98
14
93
9

سوم(
)نوبت 

- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت ایران نکتار 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 338 و 
شناسه ملی 10380053472 

 بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت 
دع��وت میگردد ت��ا در جلس��ه فوق الذکر 
ک��ه درروز چهارش��نبه مورخه 98/12/14 
رأس س��اعت 14 در مرکز اصلی شرکت به 
نش��انی: تربت حیدریه- کیلومتر 2 جاده 
گناب��اد- مح��ل کارخانه ش��رکت تش��کیل 

می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین

و  مال��ی  صورته��ای  ب��ه  رس��یدگی   -3
عندالل��زوم  و  ش��رکت  ترازنامه ه��ای 

تصوی��ب آن
4- تصوی��ب ف��روش و ی��ا اج��اره کلیه یا 
قس��متی از ام��وال منق��ول و غیرمنقول 
شامل امالک عرصه و اعیان و دستگاه های 

شرکت و غیرو
5- سایر موارد پیش بینی نشده
 هیئت مدیره شرکت 

ع 9
81
48
50

آب نعمت بزرگ الهی است ،آن را هدر ندهیم

))آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ((
 شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و 

از طریق مناقصات عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید.

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین فرآیند  
ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

برداری  بهره  عملیات  انجام 
و  اتفاقات  رفع   ، نگهداری  و 
پیشگیرانه  و  اصالحی  اقدامات 
و  شرب  آب  انشعابات  و  شبکه 
محدوده  در  آسفالت  مرمت 
خدماتی مدیریت آب و فاضالب 

منطقه 1 ، امور 
بهره برداری شبکه آب منطقه 1 

اتفاقات ناحیه 1 و 5 

36213/246/238/1652/363/000/000 ماه

صالحیت          نامه  گواهی 
بهره برداری و نگهداری 
از تأسیسات آب شرب پایه 
4 رسته شبکه ، انشعابات 
از  صادره  مخازن  و 
و  آب  مهندسی  شرکت 

فاضالب کشور

به  نقدی  واریز   .1
شماره  جاری  حساب 
بانکی    100050005
آبفای  شعبه  پاسارگاد 

مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

شده  تضمین  چک   .  4
بانکی

1- کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه  : از تاریخ 98/11/29 لغایت 98/12/4 از محل دفتر قراردادهای 
شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتیhttp://iets.mporg.ir  دریافت می باشد.

4- آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده : پایان وقت اداری )ساعت 15:20 ( مورخ 98/12/19 .
5-محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد. 

6- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
7- پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین مناقصه گران واجد شرایط ، سایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه(کتبًا به 

اطالع ایشان خواهد رسید. 
8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد 

/ع
98
14
94
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مدرک کارشناس��ی الهیئت و معارف اس��المی 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد مش��هد اینجانب 
س��لما علی پور فرزند س��عید  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98
14
98
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی هیون��دای س��انتافه مدل 2012 
رنگ س��فید به شماره انتظامی 756م35 ایران 74 
ش��ماره موتور G6DCCA875065 و ش��ماره شاس��ی 
KMHSH81G2CU923259 به مالکیت گلزری هراتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
14
98
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند مالکیت و کارت موتور س��یکلت 
ایران��ا م��دل 89  رن��گ قرم��ز ب��ه ش��ماره انتظامی 
37829/763 ش��ماره موت��ور 1043709 و ش��ماره 
شاس��ی 8955709 ب��ه مالکیت عظی��م عطایی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
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دی
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مف
ی 

گه
آ

کارت دانش��جویی اینجانب مهدی محمدخانی 
رشته مکانیک  در مقطع کارشناسی دانشگاه 
دانش��جویی   ش��ماره  ب��ه  ش��اهرود  صنعت��ی 
9530493 مفق��ود و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باش��د
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  ۵۷۳۸۴۰- س��ریال  ب��ه  س��فته  فق��ره  س��ه 
اس��ت  ش��ده  مفق��ود   ۶۲۸۱۶۸-۵۷۳۸۴۱
تلف��ن  ش��ماره  ب��ه  میش��ود  تقاض��ا  یابن��ده  از 
۰۹۱۵۶۵۹۷۳۹۷ اط��الع یا به آدرس ابوطالب 

۲۷ پ ۳۲ ارسال نماید. با تشکر- رسولی
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برگ س��بز خودرو س��واری پراید GTXi مدل 1389 
رنگ س��فید روغن��ی  ش��ماره موت��ور 3372402 و 
ش��ماره شاس��ی S1412289152737 ب��ه ش��ماره 
انتظام��ی 674 ب 65 ایران 24 به مالکیت س��روش 
ریاح��ی س��امانی مفقود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
س��ند و فاکتور فروش خودرو نوع س��واری سیستم 
پ��ژو تی��پ405GLX-XU7 رن��گ نق��ره ای متالیک  
م��دل 1395ب��ه ش��ماره موت��ور 124K0924535 به 
شماره شاسی NAAM01CE3GK429557 به شماره 
پ��الک 487ج94-ای��ران95  بن��ام حمی��ده دی��و باد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد .
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برگ س��بز خودرو س��واری پ��ژو آردی مدل 1383 
رنگ یش��می   ش��ماره موتور 117832026447 و 
شماره شاسی 0083126503  به ش��ماره انتظامی 

376 ب 62 ای��ران 12 ب��ه مالکی��ت زه��ره س��ادات 
داوودی مق��دم مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانش��جویی بن��ام مصع��ب بارانزه��ی فرزن��د 
محمد نور به شماره دانش��جویی 950145222مقطع 
کارشناسی رشته روان شناسی عمومی  از دانشگاه 
پیام نور ایرانشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
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برگ سبز، سند کمپانی و سند محضری خودروی پژو 
پارس مدل 1383 رنگ نقره ای به ش��ماره انتظامی 
951س55 ایران 12 شماره موتور 12483130086 و 
شماره شاس��ی 83816000 به مالکیت محمود قنادی 
بغ��دادی مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد. 
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ب��رگ س��بز و س��ند مالکی��ت خ��ودرو پرای��د ه��اچ 
ب��ک به ش��ماره موت��ور۲۱۸۶۱۱۴ ش��ماره شاس��ی
s۱۴۴۲۲۸۶۱۸۹۵۳۲ ب��ه ش��ماره ش��هربانی۸۷  - 
۹۵۷ج۳۵  بن��ام اصغ��ر افش��اری مفقود  ش��ده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
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کارت س��بز  موتورس��یکلت سیس��تم مه��ران تیپ 
125cc-CDI مدل 1395شماره پالک 33689-777

تن��ه  ش��ماره    0125N2D969081 موت��ور  ش��ماره 
N2D***125M9594081 نام مالک امیر محمدبلورچی 
تبریزی  مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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س��ند مالکیت و برگ سبز و کارت خودروی پژو405 
م��دل 1393 رن��گ نق��ره ای ب��ه ش��ماره انتظام��ی 
 124K0432059 683ص61 ایران 32 ش��ماره موتور
ب��ه   NAAM01CA7ER035325 شاس��ی  ش��ماره  و 
مالکیت محمد افسا مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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س��ند مالکی��ت خودرو)ب��رگ س��بز( خ��ودروی پژو 
پارس مدل 1392 رنگ خاکستری به شماره انتظامی 
347ج85 ایران 12 شماره موتور 124K0153938 و 
شماره شاسی NAAN01CA8DK823073 به مالکیت 
مصطفی اس��دی مفق��ود گردیده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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ب��رگ س��بزوکارت موتورس��یکلت سیس��تم کمی��ن  
CDI150 تی��پ 150CC م��دل 1391ب��ه رنگ نقره ای 
ب��ه ش��ماره موت��ور NEA*1093472* و ش��ماره تنه 
NEA***150P9188462 به ش��ماره پالک 814 ایران 
67546 مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد امور تهیه مواد اولیه ، طبخ و 
توزیع غذای ش��بکه بهداشت و درمان 

شهرس��تان بردس��کن  را از طری��ق مناقص��ه عمومی به 
بخ��ش غیر دولتی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000292، 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 مبل��غ 630.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
ب��ه حس��ابداری ش��بکه مذکور به نش��انی : شهرس��تان 

بردسکن تحویل گردد.
 * تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/12/1

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/07

* 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: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد انج��ام امورخدم��ات عمومی 
طری��ق  از  را  خ��ود  تابع��ه  واحده��ای 

مناقص��ه عمومی ب��ه بخش غی��ر دولتی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
از   ،  2098000060000296 لغای��ت   2098000060000293
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:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه های ف��وق ضمانت نامه 
بانک��ی طبق مبالغ مندرج در قس��مت پاکت الف اس��ناد 
هر مناقصه می باش��د که در مهلت مقرر به حسابداری 
مدیریت پش��تیبانی و امور رفاهی دانش��گاه به نشانی 
مش��هد - روبروی ش��هید فک��وری 94 - س��تاد مرکزی 

دانشگاه تحویل گردد.
 * تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/12/1

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/07

* 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: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

/عروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
98
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
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.ir انج��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: 02141934 و دفت��ر 

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



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

جهش آمار دانش آموزان اتباع در مدارس دولتی ایران  تسنیم: غالمرضا کریمی، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل گفت: ۵۵۸ هزار دانش آموز اتباع در مدارس ایران تحصیل می کنند 
که از این تعداد 474 هزار نفر اتباع افغانستانی هستند. کریمی با اشاره به هزینه های تحصیل دانش آموزان اتباع در ایران افزود:  هزینه جاری که هم اکنون آموزش و پرورش برای این موضوع در هر سال تحصیلی 
پرداخت می کند هزار و 9۵0 میلیارد تومان است و اگر متوسط هزینه جاری هر دانش آموز را 3 میلیون و ۵00 هزار تومان در نظر بگیریم، هزار و 9۵0 میلیارد تومان برای تحصیل دانش آموزان اتباع هزینه می کنیم.

با اعالم مکرون
سیاست فرانسه در قبال مساجد تغییر کرد

عالوه  فرانســه  رئیس جمهوری  مهر: 
بــر امتناع از پذیــرش امامان جماعت 
خارجــی، از افزایش نظــارت بر منابع 
ســازمان های  و  مســاجد  خارجــی 

غیردولتی اسالمی خبر داد.
به گــزارش یورونیــوز، امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانســه، روز چهارشنبه 

مدعی مبارزه با تهدیدی به نام »جدایی طلبی اســالم گرایانه« شــد و شماری از 
برنامه های دولت برای مقابله با دخالت های خارجی بر مســلمانان این کشور را 

اعالم کرد.
گفتنی است، پایان تدریجی فعالیت امامان جماعت خارجی و محدودیت تأمین 

مالی مساجد از سوی دولت های بیگانه از جمله بندهای این طرح دولتی است.
البته وی مدعی شد این برنامه مسلمانان فرانسه را هدف نمی گیرد بلکه با کسانی 

مقابله می کند که قوانین این کشور را نقض می کنند.
مکرون در تشریح برنامه خود گفت: فرانسه به پذیرش امامان جماعت فرستاده 
شده از سوی دیگر کشــورها از جمله ترکیه و الجزایر پایان و به جای آن شمار 

امامان تربیت شده در داخل کشور را افزایش می دهد.
وی افزود: امامان خارجی فعلی مســاجد فرانسه پس از پایان دوره، این کشور را 
ترک خواهند کرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین خواستار افزایش نظارت دولت 

بر منابع خارجی مساجد و سازمان های غیردولتی اسالمی فعال در فرانسه شد.
اداره بسیاری از مساجد در فرانسه از سوی گروه های قومی متفاوت انجام می شود؛ 
در شــهرهایی که مسلمانان آن عمدتاً از مستعمرات شمال آفریقا )یا نسل های 
بعدی آن ها( می آیند، مساجد در اختیار امامان جماعت الجزایری یا مراکشی است. 
اما در شهرهای شرقی تر که شمار بیشتری مسلمان ترک تبار دارند، اداره بسیاری 

از مساجد در اختیار ترک هاست.
گفتنی است، افزایش قدرت ترکیه در دو دهه گذشته و تالش های رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور این کشــور برای جهت دهی به مســلمانان اروپا، نقش 
مساجد و امامان جماعت وابسته به ترکیه در کشورهای اروپایی و به  ویژه فرانسه 

را افزایش داده و همین امر موجب نگرانی پاریس شده است.

درآمدزایی اپل زیر تیغ کرونا!
ایسنا: اپل به تازگی با انتشار بیانیه ای 
کم ســابقه خطاب به ســرمایه گذاران 
و ســهامداران خود اعــالم کرده تحت 
تأثیر شیوع گسترده ویروس خطرناک 
و کشــنده کرونــا قــادر نیســت به 
درباره  گرفته  پیش بینی های صــورت 
کســب درآمد و سودآوری های خود در 

سه ماهه اول و دوم سال مالی ۲۰۲۰ دست پیدا کند، چراکه تقاضای محصوالت 
مختلف به خصوص گوشی های آیفون در چین که بدون شک یکی از بزرگ ترین 
بازارهای فروش برای این غول فناوری آمریکایی به شــمار می رفت، به شــدت 
پایین آمده اســت. از طرف دیگر، تولید کارخانه فاکسکان که تولیدکننده اصلی 
گوشی های آیفون اپل به شمار می رود، به شدت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا 

قرار گرفته و با محدودیت های فراوانی روبه رو شده است.
بســیاری از شــرکت های بزرگ فعال در حوزه های مختلف همچون فناوری و 
خودروســازی نیز دفاتر و کارخانه های خــود در چین را تا اطالع ثانوی تعطیل 
کردند. بدین ترتیب تولید و عرضه محصوالت مختلف فناوری نیز به شدت در این 

بازه زمانی کاهش یافته است.

خرید و فروش دانش آموز و اجاره مدرسه به بازار روز
تسنیم: رضا امیدی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی در مطلبی که 
در کانال شخصی خود در فضای مجازی 
منتشر کرده، در خصوص تعارض منافع در 
وزارت آموزش وپرورش به زوایای دیگر این 

موضوع ورود کرده است.
در ایــن مطلب آمده اســت: در فصلنامه 

»گفت وگو« که ویژه نامه ای با موضوع تعارض منافع است، مقاله ای با عنوان »گلوگاه های 
تعارض منافع در آموزش و پرورش ایران« منتشــر شــده اســت. در این مقاله، ضمن 
دســته بندی انواع تعارض های این حوزه و ذی نفعان مختلف، گفت وگوهایی با برخی 
معلمان، مشاوران آموزشــی، همکاران ناشران کتاب های کمک درسی، یکی از اعضای 
پیشین شورای عالی آموزش و پرورش و یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش انجام 

شده است. برخی از روایت هایی که در مقاله نقل شده، در ذیل آمده است.

 معلم به مثابه بازاریاب
برخی معلم ها کتاب های ناشــران آموزشی را در مدارس دولتی معرفی می کنند. یکی 
از این مؤسســات در حال حاضر یک سیســتم ایجاد کرده که اگر معلمی به مؤسسه 
مراجعه کنــد و بگوید من این تعداد کتاب برای دانش آموزانم می خواهم، درصدی هم 
به معلم داده می شود. حتی کارت هایی درست کرده اند و به معلم ها کدهایی داده اند که 
دانش آموزان می توانند با استفاده از آن کد از سایت خرید کنند و تخفیف بیشتری بگیرند؛ 
در این صورت هم دانش آموز تخفیف بیشتری می گیرد و هم معلم درصد دریافت می کند.

 مشاور آموزشی و خرید و فروش دانش آموز
مدارس دولتی، مشاور آموزشی استخدام می کنند که کالس کنکور را برایشان می چیند. 
برخی مشاورهای آموزشی در حال حاضر شبیه سلبریتی های سینما هستند، یعنی یک 
سری آدم های خوش تیپ و خوش بیانی که بچه ها را به خودشان جذب می کنند. هفت یا 
هشت سال است که در خردادماه کالسی به اسم کالس جذب به وجود آمده است؛ فرایند 

جذب دانش آموزان برای ثبت نام در آموزشگاه های آزاد و مدارس غیرانتفاعی.
در منطقه 3 تهران ساالنه دو تا سه مدرسه دولتی به بهانه اینکه دانش آموز ندارند منحل 
می شوند؛ طرح فروش مدارس، به نظر بیشتر یک بهانه است و اصرار هم بر این است که 
این کار باید با توافق رئیس اداره انجام شود. رئیس اداره، مدارس را به چه کسانی می دهد؟ 
مثالً مدیر مدرسه... چه کسی می تواند باشد؟ مدیر مدرسه... را زودتر از موعد بازنشسته 
می کنند، مدرسه را به او می دهند و بعد مدرسه... را کنار متروی شریعتی با مساحت بیش 

از هزار متر با چنان موقعیت خوبی به او اجاره می دهند.

 واگذاری فضاهای آموزشی و کمک آموزشی
در دولت یازدهم علناً موضوع اجاره داری و فروش شروع شد. در حال حاضر گزارشی که 
ما داریم این اســت که عمالً در همه شهرستان های استان تهران این اجاره داری انجام 
می شود. در پاکدشــت، فضای مدرسه را به بازار روز اجاره داده بودند و با فشار معلم ها 

مجبور به اجاره دادن به کتاب فروشی شدند.
حیاط تنها فضای ورزشی بچه هاست؛ تقریباً 1۰۰ درصد فضاهای ورزشی مدارس را اجاره 
ساالنه داده اند، من اطالع کامل دارم که در منطقه 1۲ تمام استخرها و سالن های ورزشی 
اجاره داده شــده است. دو مدرسه در اکباتان است که سالن ورزشی، سالن کنفرانس و 
ســالن غذاخوری دارد، این سالن ها در طول دو سالی که من آنجا بودم اجاره داده شده 
بود و امکان استفاده وجود نداشت. آموزش و پرورش در ایران 7۰۰ استخر دارد که ما تا 
زمان دولت دهم اصالً نمی دانستیم وجود دارد. نه دانش آموز از آن استفاده می کند و نه 
معلم. اردوگاه های آموزش و پرورش هم به همین شکل، بخش کمی برای دانش آموزان 

استفاده می شود و بقیه یا اجاره داده شده یا واگذار می شوند.

 چرا تغییرات مداوم کتاب های درسی؟
ناشران آموزشی به صورت مستقیم با دفتر تألیف کتب درسی ارتباط ندارند؛ این ها کتاب ها 
را از کارمندان رده پایین می گیرند مثالً از تایپیست یا از چاپخانه؛ یعنی چاپخانه ای که 
کتاب های درسی را چاپ می کند، کتاب های برخی ناشران کمک آموزشی را هم چاپ 
می کند. مســئول چاپی که به چاپخانه می رود تا ســی دی کتاب فیزیک را برای چاپ 
تحویل دهد، یک نســخه را به ناشران می فروشد؛ تایپیست های دفتر تألیف هم مبالغ 
زیادی دریافت می کنند. عالوه بر تایپیست ها، مؤلفان کتاب های درسی هم پول دریافت 
می کنند. دریافت این مبالغ به خاطر این است که وقتی کتاب درسی به بازار می آید، یک 
هفته پس از آن کتاب کمک درسی هم در بازار باشد؛ همین مسئله یک بار سبب شد 
یک مؤسسه بسیار به دردسر بیفتد و آن هم زمانی بود که یکی از کتاب هایش زودتر از 

کتاب درسی در بازار بود.

 جامعه/ ساحل عباسی  از روزی که ارابه های 
چهارچرخ از شکل قدیمی و سنتی خود که به 
اسبی بسته شده بود خارج شد و به جای اسب، 
موتوری بر آن بسته شد تا ارابه ای به نام خودرو 
رفت و آمد مردم را تسهیل کند، جان های بسیاری 
جای  بر  زیادی  مصدومیت های  و  شده  گرفته 
امروز  که  اتومبیل  همان  یا  خودرو  است.  مانده 
بخش جدانشدنی از زندگی روزمره انسان هاست 
کارآمدی و سرعت عمل زندگی را به شدت افزایش 
داده است، اما بی توجهی به فرهنگ خاص رانندگی 
نیز تبعاتی به لحاظ جانی و مالی به جامعه وارد 

می کند که به نفع هیچ کس نیست. 
سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین پلیس راه راهور 
ناجا در گفت وگو با قدس به بررســی میزان آمار 
تصادف ها در ایران، چگونگی تغییر روند به سمت 
کاهــش تصادفات و حاشــیه های ایــن موضوع 

پرداخته است که در ادامه تقدیمتان می کنیم.

 مرگ و میر ناشــی از تصادف در کشور 
متأسفانه آمار باالیی دارد؛ آیا آمارها همچنان 
مانند سال های گذشــته نشان از باال بودن 

کشته شدگان در تصادف ها می دهند؟
جــان باختن یا مصدوم شــدن حتی یک نفر در 
تصادف رانندگی به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ 
ایمنی سازی باید به نحوی باشد که آمارها کمترین 
میزان مرگ و میر و مصدومیت تصادفات رانندگی 
را به ثبت برسانند، هر چند صفر شدن آن ممکن 
است آرزویی دست نیافتنی باشد، اما کاهش آن 
دور از انتظار نیســت. آنچه به عنوان آمار و ارقام 
تصادفات و مرگ و میرها و معلولیت های رانندگی 
گزارش داده می شود را نباید از زاویه بسته آماری 
نگاه کرد، بلکه تطابــق آن با واقعیت های آماری 
افزایش خودرو در ســال های اخیر نشان می دهد 
حوادث رانندگی نسبت به سال 84 بسیار کاهش 
یافته است. 7۰درصد آمار کشته شدگان تصادف 
مربوط به تصادف جاده ای است و بقیه در سفرهای 
درون شهری به وقوع می پیوندد. سال 84 با داشتن 
5 میلیون خودرو ۲7 هزار نفر در کشور جان خود 
را براثر تصادف از دست دادند، در حالی که آمارها 
نشان می دهند با چهار برابر شدن تعداد خودروها 
در سال های اخیر، تعداد کشته شدگان نسبت به 
ســال 84 به زیر 17 هزار نفر کاهش یافته است، 
بنابراین اگر قرار بود با افزایش چهار برابری خودرو 
میزان کشته شدگان به اندازه خودروهای سال 84 
افزایش می یافت در سال جاری باید 7۰ هزار کشته 
ناشی از تصادف های رانندگی می داشتیم! هر چند 
کاهش تعداد کشته شدگان نسبت به افزایش بیش 
از چهار برابری خودرو خبر خوبی است اما هرگز 
رضایت بخش نیست و ما همچنان خواستار کاهش 
حوادث راهنمایی و رانندگی و به حداقل رسیدن 

آن هستیم. تناسب آماری تردد وسایط نقلیه نشان 
می دهد از سال 9۰ تا 97 به طور میانگین ترددها 
با افزایش ۲7درصدی روبه رو بوده اســت. افزایش 
37 درصدی صدور گواهی نامه از ســال 9۰ تا 97 
نشان دهنده رشــد آماری در این حوزه است که 
افزایش ها می توانــد زمینه های افزایش تصادفات 
رانندگی را باال ببرد، بنابراین با توجه به رشد خودرو 
و دریافت گواهی نامه یعنی افزایش رانندگان، به 
لحاظ آماری باید تعداد جانباختگان رو به افزایش 
باشد، در حالی که با کاهش قابل توجهی روبه رو 
بوده است، بنابراین از بعد آماری مناسب است اما 

همچنان با شرایط مطلوب فاصله داریم.

 بازنگری قوانین تا چــه حد در کاهش 
تصادف هــا و مرگ و میــر و معلولیت ها 

تأثیرگذار است؟
 قوانیــن آیین نامه راهنمایی و رانندگی در ســال 
1384 مورد بازنگری قرار گرفت و از مهر ماه همان 
سال الزم االجرا شــد. 3۰ ماده جدید به آیین نامه 
193 ماده ای قبلی افزوده شد و آیین نامه جدید با 
۲۲3 ماده در دسترس عموم و متقاضیان دریافت 
گواهی نامه قرار داده شد. قانون رسیدگی به تخلفات 
که در ســال 89 مــورد بازنگری قــرار گرفت در 
اردیبهشت 9۰ با اعمال تغییراتی در آن اجرایی شد. 
قوانینی در حوزه های حمل ونقل، حمل بار، حمل 
مسافر و ایمنی راه ها که اگر درباره آن فرهنگ سازی 
شود و همگان به آن توجه و مواد آن را رعایت کنند 
آمار تصادف به شدت کاهش می یابد. بنده بر حسب 

تجربه به این موضوع معتقدم همه 
مــا آگاهی و دانش خوبــی درباره 
مســائل ترافیکــی و راهنمایی و 
رانندگی داریم اما تبعیت و اطاعت 
از قانون و احترام به قانون موضوع 
دیگری اســت کــه بی توجهی به 
آن دردسرساز شــده است. امروز 
رســانه های متعــدد، آموزش های 
خوبی در حوزه ترافیک و رانندگی 
به مردم می دهند اما مســئله فقط 
بیان آن نیست، بلکه افزایش آگاهی 
و شــروع کردن رفتارهای درست 
ترافیکی از سوی خودمان است. اگر 
هر یک از ما خود را ملزم به تبعیت 
و رعایــت قانون کنیــم و همانند 
سایر حوزه های اجتماعی که خود 
را قائل به رعایــت حقوق دیگران 
می دانیم در موضوع مهم رانندگی 
نیز به حقوق دیگران تجاوز نکنیم و 

تخلف در رانندگی را عادی و برای خود مجاز ندانیم، 
اتفاق هایی متفاوت از آنچه امروز در کشور رسانه ای 
می شــود خواهیم داشــت. اتفاقاتی چون کاهش 
تصادفات و سالمت رسیدن به مقصد که مرتبط با 
حفظ جان و تداوم سالمتی مردم و مسافران است، 
اتفاقات بزرگی که مربوط به حیات انسان است؛ پس 
نباید دست کم گرفته شود یا با بی مباالتی از کنار 
آن بگذریم. راننده ای که در مسیر دوطرفه با سبقت 
گرفتن بــه حقوق دیگران تجاوز می کند، عالوه بر 

به خطر انداختن جان خود نه تنها 
ســهم عبور و تردد دیگــران را از 
آن ها سلب می کند بلکه با به خطر 
انداختن جان و ســالمت دیگران 
تبعات بی شــماری به جامعه وارد 
می کند. قطعاً در راه حفظ سالمت 
رانندگی و سالمت جان تک تک 
مردم هر کدام از ما باید مأموری 
برای خود و برای دیگران باشیم، 
چرا به موتورسواری که حق ورود 
به گذرگاه عابر پیاده ندارد اجازه 
ورود می دهیم یــا به رانندگانی 
که روی خط عابرپیــاده توقف 
می کنند حتی در حد یک نگاه 
نمی کنیم،  اعتراضــی  معنی دار 
اگــر خود به عنــوان راننده این 
تخلفــات در ظاهــر کوچک اما 
مهم را مرتکب نشویم جدای از 
قانون و مقررات مهم ترین گام را 
در کاهش خطرات حوزه ترافیکی برداشته ایم،  گامی 
که خطر از دست رفتن جان یا مصدوم شدن انسانی 

را به شدت پایین می آورد.

 از نظر شما متهم اصلی تصادفات ما کدام 
یک از سه مؤلفه انسانی، خودرو و جاده است؟

تصادف رانندگی ناشی از سه عامل انسانی، راه و 
وسیله نقلیه است. ایمن سازی راه و وسیله نقلیه 
موضوع بسیار مهمی اســت، اما اولویت اصلی در 

کاهش تصادفــات رانندگی، ایمن بودن رانندگی 
و التــزام به رعایت ضوابــط و قوانین راهنمایی و 
رانندگی است که به عنوان عامل انسانی نخستین 
رتبــه را در کاهش خطرات رانندگی ایفا می کند. 
وســیله نقلیه، جاده و عامل انسانی در تصادفات 
رانندگی زنجیره وار زمینه های رخ دادن تصادف را 
فراهم می کنند، اما عامل انسانی باالترین سهم را 
در شکل گیری حوادث دارد، هر چند راه و وسیله 
نقلیه ایمن با استانداردهای الزم خطر مرگ و میر 

و مصدومیت را به شدت کاهش می دهند.

 آیا معتقد هستید شاخص های ترافیکی 
کشور نسبت به ســال های گذشته ارتقای 

قابل قبولی یافته است؟ 
دو شــاخص ارزیابــی در حوزه ترافیک از ســوی 
ســازمان بهداشــت جهانی درباره تردد خودروها و 
میزان کشته شدگان و مصدومان اعالم شده است، 
در این ارزیابی به ازای هر 1۰ هزار وسیله نقلیه که 
در طول یک ســال در جاده ها و داخل شــهرها در 
یک کشور تردد می کنند یک شاخص تعریف شده 
و شــاخص دیگر به ازای هر 1۰۰ هزار نفر جمعیت 
میزان مشخصی را اعالم کرده است. ما در ایران در 
سال های گذشته به ازای هر 1۰ هزار وسیله نقلیه 
۲1 کشته داشــتیم در حالی که خوشبختانه این 
عدد در حال حاضر به زیر 6 کشــته رسیده است. 
از ســوی دیگر به ازای هر 1۰۰ هزار نفر جمعیت 
در ســال های 84 و 85 حدود ۲1 نفر جان خود را 
از دســت می دادند که این رقم نیز به زیر 6 کشته 
رســیده اســت، بنابراین آمارها نشان دهنده بهبود 
شرایط ترافیکی هستند، هر چند هم اکنون نیز با 
شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. حادثه تصادف 
اتوبــوس یک ماه پیــش در فیروزکوه که منجر به 
مرگ۲۰ نفر شد موضوعی نیست که بتوان بی تفاوت 
از کنار آن عبور کرد، هنوز از این دســت حوادث در 
کشور وجود دارد که موجب از دست رفتن جان های 
زیادی می شود. خوشبختانه شرایط ترافیکی سال به 
سال نسبت به گذشته بهتر می شود، بهبود شرایط 
ترافیکی که موجب پایین آمدن تعداد کشته شدگان 
و کاهش خسارت های جانی و مالی به کشور است 
مهم ترین اولویت مورد نظر ما از دولت و مجلس برای 
همکاری هر چه بهتر در خدمات رسانی آموزشی و 
آگاهی بخشــی عمومی و ارتقای کیفیت خودروها 
و جاده هاســت. اگر دولت، مجلــس و مردم به این 
موضوع بسیار مهم توجه جدی داشته باشند که جان 
انسان هایی که هزینه های زیادی برای رشد و پرورش 
آن ها شــده با تصادف به خطر می افتد و در اثر یک 
اشتباه منجر به از دست دادن یک انسان تأثیرگذار 
برای خدمت دهی به کشــور می شود، قطعاً کاهش 
مرگ و میر و مصدومیت رهاورد بزرگی خواهد بود 

که هیچ چیزی جای آن را نمی گیرد.

جانشین پلیس راه راهور ناجا در گفت و گو با قدس بیان کرد 

خبرهای خوب از کاهش تصادف ها 

70 درصد آمار 
کشته شدگان 

تصادف ها مربوط 
به تصادف های 

جاده ای است و 
بقیه در سفرهای 

درون شهری به 
وقوع می پیوندد

بــــــرش

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

دستچین

گروه های سیاسی دانشگاه ها را بازیچه خود قرار داده اند 
ایسنا: حجت االســالم رســتمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه ها اظهار کرد: بیانیه ها، مصاحبه ها و 
بازخوردهایی که در اتفاقات دانشجویی رخ می دهد نشان می دهد 
گروه های سیاسی، دانشگاه ها و ساحت علم را بازیچه خود قرار 
داده اند. برخــی در هر دوره نزدیک انتخابــات یادآور انتخابات 

می شوند و پس از آن مسئله انتخابات را فراموش می کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست وزارتخانه شود
خانه ملت: محمد درویش، فعال محیط زیســتی با بیان اینکه 
در فهم، شناخت و ضمانت اجرای قوانین محیط زیست مشکل 
داریم، گفــت: از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار داریم با ارائه 
طرحی، ســازمان حفاظت محیط زیست را تبدیل به وزارتخانه 
کنند تا از حیاط خلوت دولت ها خارج و رئیس ســازمان جای 

پاسخگویی به رئیس جمهور به نمایندگان مردم پاسخ دهد.

منتظرم بیرون بروم که انتقام بگیرم
ایرنا: سید حســن موســوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران گفت: ســال 68 برای بازدید به کانون اصالح و 
تربیت رفته و شــاهد اجرای تئاتر توسط یکی از کودکان کانون 
بودیم. این کودک بخش هایی از زندگی  خود را در قالب تئاتر اجرا 
کرد که بسیار متأثر شدیم، اما در پایان گفت منتظرم بروم بیرون 

که انتقام بگیرم.

دانش آموزان ممتاز برای دانش آموزان ضعیف کار می کنند
ایســنا: دکتر تیمور مرجانی، رئیس پژوهشگاه مطالعات توسعه 
ســازمان جهاد دانشگاهی تهران با انتقاد از مغفول ماندن مدیریت 
منابع انسانی در سازمان ها، گفت: دانش آموزان ممتاز همواره برای 
دانش آموزان ضعیف کار می کنند؛ یعنی سیستم آموزشی ما افراد را 
کارمند و خویش فرما تربیت می کند و افراد ضعیف تر سرمایه گذارانی 

می شوند که دانش آموزان ممتاز برای آن ها کار می کنند.

ادعای غیرواقعی شبکه ملی اطالعات بدون اینترنت 
مهر:عباس آسوشــه، معاون مرکز ملی فضای مجازی می گوید: 
از نظر شــورای عالی فضای مجازی، دسترسی به اینترنت یک 
خدمت در شبکه ملی اطالعات است. پس اینکه می گویند شبکه 
ملی اطالعات یعنی شبکه ای بدون اینترنت، واقعیت ندارد. این 
شبکه بدون اینترنت غیرواقعی است و دسترسی به اینترنت یکی 

از خدمات اصلی روی شبکه ملی اطالعات خواهد بود.

امروز دیگر دوره ضرب و شتم گذشته است
ایلنا: سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ درباره 
خبر ضرب و شتم یکی از دانشجویان هنگام دستگیری گفت: این 
موضوع کامالً کذب اســت. ما هیچ متهمی را هنگام دستگیری 
مورد ضرب و شتم قرار نمی دهیم. امروز دیگر دوره ضرب و شتم 
گذشته اســت، اگر متوجه شویم چنین کاری برای هر متهمی 

انجام شده، به شدت برخورد می کنیم.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش خبر داد
وجود ۱0۵ هزار دانش آموز 

بازمانده از تحصیل در کشور
 ایلنــا    رضوان حکیــم زاده، معاون آموزش 
ابتدایــی وزارت آموزش و پــرورش در واکنش 
به اعالم آمــار 4 هزار دانش آمــوز بازمانده از 
تحصیل گفت: امسال در ایران حدود 141 هزار 
کودک بازمانده از تحصیل را شناســایی کردیم 
که خوشبختانه توانستیم به کمک برنامه هایی 
کــه در نظر گرفتیم 36 هزار نفــر از آنان را به 

مدارس برگردانیم.
وی ادامه داد: ما حدود ۲۰۰ مدرسه تک نفره داریم، 
زیرا حتی یک دانش آموز نیز برای ما اهمیت دارد.

حکیم زاده گفت: در برنامه انسداد موانع بی سوادی 
پیش بینی کرده ایم که از دهیاران، معتمدان محلی 
و نیروهای روحانی برای تغییر در نگرش برخی از 

این خانواده ها کمک بگیریم.
وی درباره آسیب های اجتماعی که مدارس ابتدایی 
را هدف قرار داده است، گفت: باید بتوانیم اقداماتی 
انجام دهیم که بچه ها در آن احســاس احترام و 

عزت نفس کنند.

علم و فناوری

عضو حقیقی شورای عالی فضایی:
ماهواره  امیرکبیر توسط 9۱ 

دانشمند ایرانی ساخته می شود
 فارس    عضو حقیقی شورای عالی فضایی گفت: 
ساخت ماهواره ای از نوع سنجشی و با دقت یک 
متر توسط 91 دانشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
انجام می شود. سید مصطفی صفوی افزود: ساخت 
این ماهواره  در فاز نخست با کادر تخصصی شامل 
11 نفر از اعضای هیئت علمی و 8۰ دانشــجوی 

مقاطع ارشد و دکترا انجام می شود.
عضو حقیقی شــورای عالی فضایــی اضافه کرد: 
مأموریت اصلی ماهواره سنجشــی تصویربرداری 
بــوده و مدار آن از 5۰۰ تا 6۰۰ کیلومتر اســت. 
»پیام« ماهواره قبلی این دانشــگاه با درجه قدرت 
تفکیک 4۰ متر بود اما اکنون ماهواره سنجشــی 
با درجه قدرت تفکیک یک متر خواهد بود که به 

عنوان چالش بزرگ تحقیقاتی محسوب می شود.
وی ادامــه داد: در حال حاضر ســاخت ماهواره 
سنجشــی دانشــگاه علم و صنعــت در مرحله 
مقدماتی قرار دارد و اکنون منتظر ابالغ ســازمان 

فضایی هستیم.

 گردشگری

یک فعال حوزه گردشگری مطرح کرد
انتقاد از برخوردهای نامحترمانه 

با گردشگران چینی و ژاپنی 
 ایسنا   یک عضو هیئت مدیره جامعه راهنمایان 
ایرانگردی و جهانگردی از برخوردهای نامحترمانه 
با گردشگران چینی و ســایر ملیت های آسیای 
شــرقی انتقاد کرد. رامین ذبیح مند گفت: وقتی 
در صدا و ســیما فقط درباره این ویروس هشدار 
داده می شود و هیچ آموزش و اطالع رسانی درستی 
وجود ندارد، این طور می شود که مردم در مواجهه 
با هر ملیتی شبیه چینی ها، ابراز نگرانی می کنند و 
یا می ترسند، مثل اتفاقی که در اردبیل و اصفهان 
افتــاد و برخی رســتوران ها و هتل ها از پذیرش 
چینی هــا خودداری کردنــد. وی گفت: برخی از 
تاجران ایرانی هم از فرصت اســتفاده کرده  و در 
شبکه های اجتماعی چینی به تبلیغ کاالهایشان 
می پردازند، مثالً اینکه زعفــران ایرانی خاصیت 
ضد ویروس کرونا دارد. وی افزود: قطع پرواز بین 
ایران و چین، تصمیم احساسی و غیرکارشناسی 
بود، ضدعفونی کردن هواپیماها اقدامی است که 

بسیاری از ایرالین ها انجام می دهند.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت خبر داد
 2 نمونه مثبت کرونا در ایران 

در نتایج آزمایش اولیه
 ایسنا    رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت بهداشت گفت: آزمایش اولیه به عمل آمده از 
نمونه های ارسالی مشکوک به ابتال به کروناویروس 
جدید، در دو مورد مثبت گزارش شــده اســت و 
آزمایش های بعدی برای بررسی قطعیت موضوع 
در حال انجام است و نتایج آن نیز به محض آماده 

شدن به اطالع می رسد.
دکتر کیانــوش جهانپور افــزود: در دو روز 
گذشته موارد مشکوک ابتال به کروناویروس 
در شهر قم مشاهده شد که به محض دریافت 
گــزارش، تیم هــای شناســایی و مدیریت 
بیماری های واگیر و تیم های واکنش ســریع 
در شــهر قم مستقر شــده و افراد مشکوک 
تحت ایزوالسیون قرار گرفته و از آن ها نمونه 
آزمایشگاهی گرفته شد. در میان نمونه های 
ارســالی، آزمایشــگاه مرجع، نتایج آزمایش 
اولیه دو مورد از موارد مشکوک را از نظر ابتال 

به کروناویروس مثبت گزارش کرده است.

حقوقی و قضایی

معاون وزارت بهداشت خبر داد
نامه های جعلی شیوع کرونا 

پیگیری حقوقی می شود
 ایرنا    معاون حقوقــی و امور مجلس وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از پیگیری 
حقوقی این وزارتخانــه درباره نامه های جعلی 
منتشر شده در مورد شیوع کرونا در کشور خبر 
داد. کریم همتی ادامه داد: سایت هایی که این 
نامه های جعلی را ابتدا منتشر کردند شناسایی 
شده و در این زمینه با دستگاه های امنیتی نیز 

هماهنگی های الزم را انجام دادیم.
معاون وزیر بهداشت درباره دلیل این اقدام گفت: 
به نظر می رسد عمده ترین دلیل برای انتشار این 
نامه های جعلی، تحت تأثیر قرار دادن اقدامات 
وزارت بهداشت است. از طرفی بحث مشارکت 
در انتخابات و ایجاد التهاب در جامعه نیز توسط 
این افراد مطرح اســت. معــاون حقوقی و امور 
مجلس وزارت بهداشــت بیان کرد: سایتی که 
برای نخستین بار نامه جعلی اول را منتشر کرد 
مشخص و پیگیری حقوقی و کارهای اولیه در 

این زمینه انجام شده است.

فراسو

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

ذکر روز
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

آمریکا بر فعالیت خبرنگاران چینی محدودیت هایی وضع کرد

جنگ رسانه ای  واشنگتن و پکن
  جهان  تنش های چند بعدی میان آمریکا و چین به عنوان دو 
قدرت جهانی که به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رنگ 
و بوی جدی تری به خود گرفته به حوزه رسانه ای هم کشیده شد. 
پس از تصمیم رئیس جمهور آمریکا، در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ برای اعمال 
۳۴ میلیارد دالر تعرفه گمرکی بر واردات کاالهای چینی و در عمل 
متقابل، چین در قبال کاالهای آمریکایی؛ در کنار سایر رقابت ها 
میان پکن و واشــنگتن، جنگ تجاری میان دو کشور نیز رسماً 
کلید خورد. اگرچه دو طرف ماه گذشته و پس از ۱۳ دوره طوالنی 
مذاکره، به توافق رسیده و نخستین مرحله توافق نامه تجاری را امضا 
کردند، اما جنگ در سایه و پنهان میان آن ها نه تنها متوقف نشده 

بلکه به دیگر حوزه ها نیز سرایت کرده است.
در همین راســتا دولت آمریکا روز گذشته ضمن اتخاذ رویکردی 
خصمانه در مقابل پکن، اعالم کرد از این به بعد خبرنگاران چند 
رسانه بزرگ و رســمی چین را به عنوان عوامل دولت این کشور 
در نظر گرفته و بر آن ها محدودیت هایی وضع خواهد کرد. بر این 
اساس پنج خبرگزاری چینی شــامل »شینهوا«، »سی جی تی ان«، 
»رادیو چین«، »چاینا دیلی« و »پیپل دیلی« رسماً از سوی واشنگتن 
به عنــوان نمایندگان یک دولت خارجی در نظر گرفته شــده و 
مشــمول قوانین مربوط به دیپلمات های مستقر در خاک ایاالت 
متحده خواهند بود. دو مقام ارشد آمریکایی گفته بودند این تصمیم 
به این دلیل اتخاذ شده که چین کنترل خود را بر رسانه های این 

کشور گسترش داده و از آن ها برای اشاعه پروپاگاندای حکومتی 
استفاده می کند. این تصمیم در شــرایطی اتخاذ شده که دولت 
آمریکا تالش هایی را در چندین جبهه برای مقابله با آنچه گسترش 
نفوذ چین می نامند به کارگرفته اســت. فقط در یک ماه گذشته، 
آمریکا اقداماتی را علیه محققان چینی انجام داده و شرکت هوآوی 
که در حوزه فناوری مخابراتی فعال است به جاسوسی متهم کرده 
است. مقامات چین اما ضمن رد این ادعا آمریکا را بزرگ ترین هکر 

سایبری دنیا نامیده اند.

 پکن واکنش نشان داد
تنها ســاعتی پس از اعالم این تصمیم واشنگتن، پکن در اقدامی 
تالفی جویانه علیه خبرنگاران آمریکایی، مجوز فعالیت سه خبرنگار 
روزنامه وال استریت ژورنال را به دلیل تیتر نژادپرستانه این روزنامه 
آمریکایی علیه مردم چین، لغو کرد. خبرگزاری شینهوا پیش از این، 
از نحوه پوشش اخبار ویروس کرونا و رفتار رسانه های آمریکایی با 
مردم چین انتقاد کرد. این اقدام پس از آن بود که »گنگ شوانگ« 
سخنگوی وزارت خارجه چین نیز ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا 
علیه رسانه های این کشور، از واشنگتن خواسته بود از تصور »جنگ 

سرد« علیه پکن دست بردارد.
واقعیت آن اســت که سیاســت های آمریکا همــواره به گونه ای 
اســت که جلوی رشد دیگر کشور ها را می گیرد تا خود بر مسند 

قدرت بماند. آمریکا حال روی چین زوم کرده اســت. بسیاری از 
کارشناســان معتقدند چین تا چند سال دیگر آمریکا را پشت سر 
می گذارد و این چیزی است که کاخ سفید از آن واهمه دارند. وقتی 
از ژنرال اسپالدینگ )فردی که سرپرستی گروهی را در وزارت دفاع 
آمریکا داشت که ســعی می کردند برای مقابله با چین و افزایش 
نفوذ این کشور راهبرد امنیت ملی جدیدی را پیاده کنند( درباره 
خطری که چین برای منافع آمریکا دارد سؤال شد، پاسخ او صریح 
بــود: »این مهم ترین خطر موجود از زمــان آلمان نازی در جنگ 

جهانی دوم است«.
 این عمق ترس مقامات واشــنگتن از رشد سریع چین به عنوان 
مهم ترین رقیب جهان غرب را نشان می دهد. وقتی به این واقعیت 
توجه شود آنگاه می توان تمام اقدامات تنش زای کاخ سفید علیه 
پکن، از جنگ رسانه ای و تجاری گرفته تا توطئه ها علیه چین در 
مناطق پیرامون این کشور از آب های دریای چین جنوبی گرفته تا 

هنگ کنگ، ویتنام و تبت را درک و تفسیر کرد.

آنکارا با مخمصه خودساخته 
در ادلب چه خواهد کرد؟

جهان: مداخله نظامی ترکیه در شمال سوریه 
و پشتیبانی تمام قد آنکارا از معارضان دولت 
دمشق در حالی است که در آخرین گام یک 
منبع در پیمان آتالنتیک شمالی روز سه شنبه 
ضمن تأکید بر عدم حمایت این پیمان نظامی 
از تحرکات آنکارا گفت: »کشــورهای ناتو از 
فعال کردن بند پنجم ایــن پیمان به دلیل 
کشته شدن نظامیان ترکیه در ادلب حمایت 
نخواهند کرد«. بند پنجم پیمان دفاعی ناتو 
هسته اصلی آن است. طبق این بند کشورهای 
عضو موظف هستند در صورت حمله به یکی 

از اعضا از او حمایت نظامی کنند.
اکنون و در حالی که ماجراجویی اخیر ترکیه 
حتی از ســوی متحدان نزدیک هم رد شده، 
به نظر می رسد انتخاب میز مذاکره می تواند 
مفری بــرای خالصــی آنــکارا از مخمصه 
خودســاخته در ادلب باشــد. اگرچه هیئت 
ترکیه در مذاکرات جاری با روس ها در مسکو 
بر ضرورت کاهش ســریع تنش ها در ادلب 
تأکید داشته اما به نظر نمی رسد این خواسته 
با موافقت کرملین روبه رو شود. مسکو از روند 
اجرای توافق نامه ســوچی و نقض پی در پی 
آتش بس توسط معارضان که از سوی آنکارا 
حمایت می شــوند ناراضی بوده و بعید است 
امتیاز تازه ای بــه اردوغان بدهد. مطلبی که 
روس ها در مذاکرات عنوان کرده اند این است 
که ترکیه به اجرای مفاد توافق نامه ســوچی 
در تفکیک گروه های معارض از تروریست ها 
پایبند نبوده اســت. در این میان اردوغان با 
تهدید و اعزام گسترده نیروی نظامی، آشکارا 
به دنبال امتیازخواهی بیشتر در شمال سوریه 
اســت، اما مواضع پوتین و تداوم عملیات در 
غرب استان حلب و ادلب سیاست های ترکیه 
را با مشکل اساســی مواجه کرده و آنکارا را 
بر ســر دو راهی درگیری یا عقب نشینی از 
مواضعش قرار داده است. سوریه در روزهای 
آینده آبستن تحوالت مهم خواهد بود؛ امید 
است اردوغان خواب نماز خواندن در مسجد 
اموی را فراموش کرده و ضمن پذیرش واقعیات 
ســوریه در مذاکرات با روس هــا کنار بیاید.

  سندرز:
 حاکمان سعودی

 »اوباش آدمکش« هستند
در  دموکرات ها  احتمالــی  نامــزد  مهر: 
در  آمریکا  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
گفت وگــو بــا »ســی ان ان« در انتقادی 
شــدیداللحن از سیاســت های اسرائیل و 
عربســتان، تأکید کرد حاکمان سعودی 
»اوباش آدمکش« هســتند. »برنی سندرز« 
ضمن انتقاد از ریاض، محمد بن ســلمان 
ولیعهد سعودی را یک »دیکتاتور میلیاردر« 
توصیف کرد. وی همچنین دولت »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی را 
»نژادپرســت« خواند و تصریح کرد آمریکا 
در عین حمایت از رژیم صهیونیستی نباید 

نیازهای فلسطینیان را نادیده بگیرد.

 اعالم نتایج انتخابات؛آشفتگی در کابل 
بالتکلیفی در واشنگتن 

سرانجام پس از پنج ماه انتظار و کش و قوس سیاسی، نتایج نهایی انتخابات ریاست 
جمهوری در افغانســتان اعالم شد. همان طور که انتظار می رفت این نتایج از سوی 
عبداهلل عبداهلل و حامیانش به شــدت مورد اعتراض قرار گرفتــه و حتی آن ها را به 
سوی اعالم تشکیل یک دولت موازی ســوق داده است. بر همین اساس در یکی از 
این واکنش ها ژنرال دوســتم از انتخاب والیانی )استانداران( برای والیت های شمالی 
افغانستان از جانب دکتر عبداهلل خبر می دهد. به این ترتیب به نظر می رسد باید منتظر 
تکرار همان وقایع و آشفتگی هایی باشیم که در سال ۲۰۱۴ و در دور نخست رقابت 
میان عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی رخ داد و به تشکیل دولت وحدت ملی منجر شد. 
البته نباید این نکته را نادیده گرفت که این بار تفاوت های اساسی در شرایط و موقعیت 
دو طرف وجود دارد. اشرف غنی اکنون در رأس دولت قرار گرفته و نیروهای اجرایی را 
در اختیار دارد و از آن مهم تر احتماالً از حمایت نیروهای امنیتی و ارتش نیز برخوردار 
است. عالوه بر این، آن گونه که برخی تحلیلگران سیاسی اذعان کرده اند در سال های 
اخیر میزان محبوبیت عبداهلل و حامیان او که عمدتاً نیروهای جهادی سابق هستند، تا 
حد زیادی افول داشته است. در چنین شرایطی نسبت به تداوم و حفظ انسجام میان 
حامیان او هم تردیدهای جدی وجود دارد، چنان که »عطا نور محمد« والی سابق بلخ و 
رئیس اجرایی حزب جمعیت اسالمی و یکی از افراد متنفذ در شمال افغانستان، برای 

ارسال پیام تبریک به اشرف غنی پیشگام شده است. 
اما جدا از مواضع و جناح بندی های داخلی در افغانستان، نوع واکنش آمریکایی ها در 
قبال این موضوع  قطعاً مسئله ای مهم تر و تعیین کننده تر محسوب می شود. همان گونه 
که حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان چندی پیش اعتراف کرد انتخابات 
در سال های اخیر همواره فرایندی خارج از کنترل و اراده افغان ها بوده و خارجی ها و 
به ویژه آمریکایی ها در آن دخالت آشکار داشته اند. در چنین موقعیتی این سؤال مهم 
و اساسی مطرح می شود که آیا اعالم نتایج نهایی انتخابات از سوی دولت اشرف غنی 
با هماهنگی و حمایت واشنگتن انجام گرفته است؟ با توجه به تناقضات رفتاری ایاالت 
متحده و همچنین اختالف نظرهایی که در ماه های اخیر میان واشنگتن و کابل بروز 
پیدا کرده است، پاسخ دادن به این سؤال کمی دشوار به نظر می رسد. بر همین اساس 
برای هر دو مورد، یعنی حمایت و عدم حمایت از اقدام اشــرف غنی در اعالم نتایج 
انتخابات، شواهدی قابل ارائه است. اعالم نتایج انتخابات بالفاصله پس از دیدار اشرف 
غنی با وزرای خارجه و دفاع آمریکا در مونیخ و عقب نشینی وی از مواضع پیشین خود 
در قبال آتش بس و اعالم رضایت به طرح کاهش خشونت ها در فرایند صلح با طالبان 
را می توان به عنوان دالیلی برای حمایت و یا حداقل اطالع از اقدام اشرف غنی برشمرد. 
اما از سویی دیگر مالقات خلیلزاد با عبداهلل عبداهلل به فاصله کمی پیش از اعالم رسمی 
نتایج و از آن مهم تر سکوت مبهم و شاید معنی دار واشنگتن و عدم ارسال پیام تبریک 
به اشرف غنی از سوی هیچ کدام از مقامات خارجی، می تواند دالیلی برای نارضایتی 
واشنگتن تلقی شود. البته این رفتارها و تناقضات ممکن است گویای این نیز باشد که 
در میان مقامات واشنگتن بر سر مسئله افغانستان اختالف نظرهای عمیقی وجود دارد. 
اگر چنین استنباطی درست باشد می توان گفت در شرایط آشفتگی اوضاع در کابل، 
کاخ سفید نیز در بالتکلیفی به سر می برد و مقامات آن هنوز به نتیجه گیری واحدی 

در برابر اقدامات اشرف غنی نرسیده اند.
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  به بهانه همکاری با ونزوئال  دولت مستعفی یمن مدعی شد مخالفت در خانه
نماینده کنست »معامله 

قرن« را پاره و زیر پا له کرد
 به توافقی هفت ماده ای

 با صنعا رسیده ایم
 آمریکا غول نفتی روسیه 

را تحریم کرد
تسنیم: یکی از نمایندگان عرب ِکِنِست 
)پارلمان رژیم صهیونیســتی( در اعتراض 
به مفاد طرح »معامله قــرن« آن را پاره و 
لگدمال کرد. »احمد الطیبی« ضمن حمله 
به اقدامات نژادپرستانه بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد: 
معامله قرن و مفاد آن را مردود می دانیم. 
ما فقط قدس شریف را به عنوان پایتخت 
فلسطین می دانیم. کسی که حق تعیین 
سرنوشت دارد تنها فلسطینی ها هستند نه 
ترامپ و پیروان وی. پیشتر »مرزوق الغانم« 
رئیس پارلمان کویت نیز طرح معامله قرن 
را پاره کرده و در سطل آشغال انداخته بود.

فارس: نیروهای مشترک یمن وابسته به 
دولت مســتعفی از توافقــی هفت ماده ای 
با صنعا وابســته به انصــاراهلل خبر دادند تا 
بر اساس آن ســازوکار آتش بس در استان 
الحدیده در غرب یمن فعال شود. بر اساس 
گزارش ها، مهم ترین مفاد این توافق عبارتند 
از: توقف تمام انواع اقدامات نظامی در شهر 
»حیس«، توقف تعرض ها به نقاط نظارتی و 
ابقای نقاط در مکان های تماس، ممنوعیت 
پرواز و حمالت هوایی در انواع مختلف، تعهد 
به آتش بس در تمامی جبهه ها و شهرهای 
الحدیده و دعوت از تیم سازمان ملل برای 

استقرار ناظران در نقاط نظارتی پنج گانه.

ایسنا: آمریــکا شرکت روس نفت روسیه 
را به بهانه ادامه همکاری با ونزوئال تحریم 
کرد. واشنگتن دلیل این اقدام خود را قطع 
کردن شریان حیاتی دولت مادورو، عنوان 
کرده است )آمریکا در اقدامی خالف تمام 
پروتکل های جهانی، خــوان گوایدو رهبر 
مخالفان مادورو را به عنوان رئیس جمهور 
ونزوئال به رســمیت شناخته است(. جرج 
آریزا، وزیر خارجه ونزوئال در واکنش به این 
تصمیم با بیان اینکه اقدام علیه روس نفت، 
حق آزادی تجارت و داد و ســتد را نقض 
می کند، گفت این موضــوع را نزد دیوان 

بین المللی کیفری مطرح خواهد کرد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 میراحمدرضا مشرف، تحلیلگر مسائل افغانستان

تحلیل

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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شهرداری بجنورد در نظردارد 8 قطعه زمین واقع در بجنورد – اراضی موسوم به باغ مطهری به مشخصات 
جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد ازواحد حقوقی 
و امور پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهرو امضا شده طبق توضیحات اسناد مزایده و تحویل پاکتهای پیشنهادی خود 

به دبیرخانه شهرداری مرکزی تا تاریخ 19 / 12 / 98 اقدام نمایند ویا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن :
 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند.

توضیحاتمبلغ پایه )ریال(کاربریگذر)متر(متراژ)مترمربع(ردیف

000 / 500 / 684 / 4مسکونیگذر16 متری شمال -16 متری غرب – 8 متری جنوب38 / 1187
با احتساب 

پروانه دوطبقه 
باالی پیلوت 

به صورت 

رایگان 

000 / 910 / 645 / 3مسکونیگذر16 متری شمال – 8 متری جنوب89 / 191 2

000 /120 / 638 / 3مسکونیگذر16 متری شمال -  8متری جنوب48  /191 3

000 / 970 / 621 / 3مسکونیگذر16 متری شمال – 8متری جنوب 63 / 4190

گذر16 متری شمال – 8 متری جنوب )دوربرگردان 43 / 5203
12 متری (

000 /600 /068 / 4مسکونی

000 / 450 /060 / 3مسکونیگذر8 متری شمال03 / 6204

000 / 550 / 347 / 3مسکونیگذر8 متری شمال 17 /223 7

000 / 940 / 325 / 4مسکونیگذر 8 متری شمال – 16 متری غرب33 / 8240

               

آگهی تجدید مزایده )نوبت اول(
 فروش 8 قطعه زمین واقع در اراضی موسوم به باغ مطهری 
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