
 

نمایندگان نسبت به تحقق عدالت اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشند
تولیت آستان قدس رضوی با حضور در تولیت آستان قدس رضوی پس از انداختن رأی خود به صندوق:  آستان  

از مناطق حاشیه شهر مشهد رأی خود را به  یکی 
صندوق انداخت و نسبت به ضرورت توجه نمایندگان 

 ............ صفحه 3مجلس به برنامه ریزی و تدوین...

12 10 4
گفت وگو با تیمور آقامحمدی

 به انگیزه انتشار  »رونی یک پیانو قورت داده«

الشرطه و الوحده را درتهران می بریم گفت و گو با عطااهلل بیگدلی درباره الیه های پنهان استکبارستیزی

 :fحضرت مهدی
اگر خواستار رشد 

و کمال معنوی باشی 
هدایت می شوی 
و اگر طلب کنی 

می یابی .
بحاراألنوار ، ج 51 
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معطل نکنید و کتابم را بخوانید!
زکی پور: تا آخرین روز 
برای قهرمانی می جنگیم

گام دوم، آغاز بیرون کردن 
اندیشه آمریکایی است

 ............ صفحه 7

 واکنش همتی به قرارگرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی 

روابط تحریم ناپذیر اقتصادی، FATF را بی اثر می کند

متوسط مرگ و میر این ویروس 
تنها یک درصد است

از »کرونا« 
هیوال 

نسازیم!

 سیاســت  »کارگروه ویژه اقدام مالی« معروف به »FATF« که خودش را نهادی برای 
مبارزه با پولشویی و »تأمین مالی تروریسم« معرفی می کند روز جمعه ایران را در فهرست 
سیاه خود قرار داد، خبرگزاری رویترز نوشته FATF با وجود این در بخشی از بیانیه اش 
تــاش کرده تا حدی درها را برای ایران باز نــگاه دارد. در این بخش از بیانیه کارگروه 
ویژه اقدام مالی که رویترز به آن اشــاره کرده آمده اســت: »کشورها باید قادر باشند 
خودشــان اقدام های تقابلی را مســتقل از هر گونه درخواست از سوی FATF اجرا 
کنند«. خبرگزاری رویترز پیشــتر به نقل از دو دیپلمات و یک مقام اروپایی از وجود 

 ............ صفحه 2چنین بخشی در بیانیه  کارگروه اقدام مالی خبر...

 جامعه  کرونــا ســرانجام از دیوارهای بلند 
امنیتی که مســئوالن بهداشــت و درمانمان 
تدارک دیده بودند عبور کرد و وارد کشورمان 
شد و ضمن آنکه تا امروز جان چهار هموطن را 

گرفته، سبب نگرانی ...

گفت وگو با آیت اهلل تحریری 
درباره آخرین سفارش های 

شهید سلیمانی

»والیت فقیه« 
محور وصیت نامه 

»حاج قاسم«

آمارها از کاهش 
تراکنش های آنالین 

حکایت دارند

رمزهای 
هیچ بار 
مصرف!

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 6

 حمله نژادپرستانه در آلمان
 باز هم حمام خون به پا کرد

سم 
نئونازیسم

 ............ صفحه 8

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

مردم باز هــم آمدند. با تمام دلخوری ها، گرانی های کمرشــکن، دعواهای مهوع 
سیاسیون بر سر لیست های بی پایان، کرونا، بیکاری، اخبار فساد این آقازاده و آن 
مسئول سابق و هزار و یک مشکل دیگر که هر کدام می توانست سبب شود آن ها 
که در شعبه های رأی گیری صف کشیدند، پا از خانه بیرون نگذارند. اما آمدند. مردم 

کارشان را کردند تا شاید برخی ها خجالت بکشند...

مردم همتشان را نشان دادند
حاال نوبت شماست

      صفحه 1 ............ صفحه 2

فراخوان تجدید مناقصه
 نوبت  دوم 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن 

شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
امورخدمات عمومی 

واحدهای تابعه 
شرح در صفحه 3
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فراخوان مزایده نوبت دوم 
بیمارستان امام رضا )ع( 

شرح در صفحه 3
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درنظردارد تعدادی از آپاتمان های دردس�ت ساخت خود واقع در بلوار جانباز-
جانباز 6 -نبش تقاطع اول با متراژ149 متر مربع  را بصورت نقد و اقساط و از طریق 

مزایده پیش فروش نماید . 
متقاضیان ضمن بازدید می توانند حداکثر تا تاریخ 98/12/10 جهت دریافت اسناد مزایده به 

نشانی مشهد میدان استقالل ، بین آزادی 37 و39 پالک 21 طبقه اول مراجعه نمایند .

مزایده پیش فروش آپارتمان)بلوک 6(  شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی
 ) وابسته به آستان قدس رضوی(
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اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مزایده می بایست  در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و 
پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری 

مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر : شرکت کنندگانی مجاز به شرکت در مزایده می باشند  که قبال در سامانه مذکور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 

1- نام سازمان مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان .     2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره غرفه آبمیوه ، بستنی در داخل سالن ایستگاه راه آهن 
مشهد .   3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا   ساعت 13:30  روز پنجشنبه مورخ 98/12/08 .        4-قیمت اسناد مزایده و نحوه واریز وجه: مبلغ1.000.000)یک 
میلیون( ریال به شماره حساب IR 710100004001064004005747 با  شناسه واریز: 297064060280500985132319801100 بنام تمرکز درآمد راه آهن .  
واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  . ضمنأ  مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی 
می گردد .     5-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  
  www.setadiran.irبه این اداره کل همراه با پاکت "الف" تا ساعت : 15:30  روز    دوشنبه   مورخ  98/12/19   - درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

ـ دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان .  ـ حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  نیز بارگذاری  نمایند .    6- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن 
7- زمان بازگشــائی پاکات مزایده : ســاعت   10   روز     ســه شــنبه    مورخ  98/12/20 .   8-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 
44.400.000 ) چهــل و چهــار میلیون و چهارصد هــزار( ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه شــماره 
123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران ، در صورت واریز نقد شــماره حســاب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز " 
984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد .    تذکر: به درخواست مزایده  گزار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به 
مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.   9- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایستی  پروانه کسب از اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ ها یا 

اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان آبمیوه ، بستنی و فالوده را همراه اسناد مزایده در )) پاکت ب((  ارائه  نمایند.
تذکر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بایست صرفًا بنام شرکت کننده در مزایده باشد . در غیر اینصورت پیشنهاد ارائه شده رد و هیچگونه 

ادعایی در اینخصوص از سوی شرکت کننده در مزایده پذیرفته نخواهد شد.    10- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 
11- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و کارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزایده است .

               

» آگهي تجدید  مزایده شماره 21-37-98 « نوبت اول

ا داره کل راه آهن خراسان 
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 » آگهی مزایده عمومی یك مرحله ای شماره 98/140 «  
موضوع مزایده : فروش کاالهای اسقاط و ضایعات شامل مواد فلزی، پالستیکی، چوب، کاغذ و الستیك و غیره

 دستگاه مزایده گزار :  شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان       محل مزایده : نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
 مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین 85.000.000 ریال ) هشتاد و پنج میلیون ریال ( به یکی از صورتهای مشروحه ذیل: 

ضمانتنامه بانکی، چك تضمین شــده بانکی و یا واریز نقدی به حســاب ســپهر شــماره 0102592489005 بانك صادرات شــعبه آب و برق به نشانی مشهدـ  بلوار فکوری- بین 
فکوری 12 و 14 بنام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان باشد به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های  مخدوش یا سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 شــرایط خرید اســناد مزایده : از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شــرایط دعوت می شــود جهت خرید اسناد به آدرس: مشــهدـ  بلوار وکیل آبادـ  بلوار الدنـ  بین الدن 
45 و میدان اللهـ  پالك 98ـ  شــرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراســان- معاونت مالی و پشــتیبانی- امور بازرگانی )تلفن : 35097456 - 051 ( مراجعه و نســبت به 

دریافت اسناد اقدام نمایند. 
خرید اســناد می بایســت با ارائه فیش بانکی به مبلغ 500.000 ریال به حســاب سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شــعبه آب و برق مشهد به نام شرکت مدیریت 

تولید نیروگاههای گازی خراسان  
 تبصره: الزم به ذکر است جهت اشخاص حقوقی همراه داشتن معرفی نامه معتبر الزامی است.

 زمان بازدید و خرید اسناد مزایده :از تاریخ 1398/12/3 لغایت تاریخ 1398/12/12 در ساعات اداری )به استثناء ایام تعطیل(
 محل بازدید :  شیروان ـ کیلومتر 12 جاده شیروان ـ قوچان- جاده روستای دوین- نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ـ تلفن 05836343512    

 زمان و محل  تحویل اســناد مزایده :  تا ســاعت 14 روز چهارشــنبه مورخ 1398/12/14 به آدرس مشهدـ  بلوار وکیل آبادـ  بلوار الدنـ  بین الدن 45 و میدان اللهـ  پالك 98ـ  
شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان- معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی )تلفن : 35097456 - 051 (

 تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ب : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/12/19 در محل شرکت 
  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در دعوت نامه مزایده مندرج است و مدارك این مزایده در سایتهای اینترنتی به نشانی : http://tender.tavanir.org.ir ، http://tender.tpph.ir و 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد.
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

ش�هرداری کاش�مر در نظر دارد نس�بت به واگذاری م�وارد ذیل از طریق مناقص�ه عمومی اقدام 
نماید.

1- اجرای کانال سر پوشیده آبهای سطحی خیابان خرمشهر 
2- اجرای عملیات سقف کاواک قسمت اداری فرهنگسرای بزرگ کاشمر )تجدید(

3- نگهداری فضای سبز )پیمان الف و ب( )تجدید(
4- خرید سنگ الشه 

5- عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت خیابان دانش شمالی )تجدید(
6- عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت الین برگشت بولوار سید مرتضی )تجدید( شرایط 

مناقصه
1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان

2- دریافت اسناد: از مورخه 98/12/11 لغایت 98/12/20
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 98/12/25
7- محل دریافت اس�ناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با 

تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه-نوبت اول
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روابط عمومی شهردای کاشمر

آگهی مناقصه خرید سمعک)نوبت دوم(
اداره كل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد تعداد 400 دستگاه سمعک پشت گوشی Full Digital هوشمند با بهره 

خیلــی قــوی )HP( را از طریــق برگــزاری مناقصــه خریــداری نمایــد.
)HP( هوشــمند با بهره خیلی قوی Full Digital موضوع مناقصه: 400 دســتگاه ســمعک پشــت گوشــی

*مهلت دریافت اســناد مناقصه:  از تاریخ درج آگهی تا ســاعت 14 روز پنج شــنبه مورخ 98/12/8
www. setadiran.irآدرس دریافت اســناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی*

*مهلت تســلیم اســناد مناقصه: تا ســاعت 14 روز دوشــنبه مورخ 98/12/19
www. setadiran.irآدرس تســلیم اســناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی*

*تاریخ بازگشــایی پاکات: ســاعت 12 روز سه شــنبه 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
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وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان
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دهیاری روس�تای صیدآباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مشهد بر اساس مصوبه شورای 
اس�المی روس�تا در نظر دارد  اج�رای عملیات زیرس�ازی و جدولگذاری معابر روس�تا را از 
طریق مناقصه عمومی به ش�رکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت پیمانکاری 
در رش�ته راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید.  متقاضیان می توانند جهت 
کس�ب اطالعات بیش�تر و خرید اس�ناد تا تاریخ 1398/12/10 به آدرس مشهد ، بلوار توس ، 
نب�ش ت�وس 120 )کافی 10( ، پالک 2 ، طبقه دوم ، ش�رکت تعاون�ی دهیاریهای غرب بخش 
مرک�زی مش�هد مراجع�ه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت فی�ش واریز وج�ه به مبلغ 
1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره  0107689441005 نزد بان�ک ملی بنام دهیاری 
صیدآباد ارائه گردد . دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار است . هزینه انتشار آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم

دهیاری صیدآباد

جشن ملی جمهوریت
مردم کشورمان با حضور گسترده پای صندوق های رأی حماسه ای دیگر رقم زدند

 ............ صفحه 2

بسم اهلل الرحمن الرحیم
من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اهلل عز وجل

مشارکت گسترده مردم شریف شهرستان های مشهد مقدس و کات در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی، علیرغم 
فضاسازی و تبلیغات مسموم دشمنان، جلوه دیگری از بصیرت مردم عزیز این خطه شهیدپرور بود. ضمن سپاس بیکران به درگاه 
الهی، الزم می دانم از کلیه همشهریان بصیر و انقابی، مجریان محترم برگزاری انتخابات، فرمانداران محترم شهرستان های مشهد 
مقدس و کات، اعضای محترم هیئات اجرائی و نظارت، نامزدهای محترم و طرفداران و حامیان آنها و اهالی محترم رسانه که رونق 

بخش فضای انتخابات بودند، قدردانی کنم. امیدوارم نتیجه این حضور، تشکیل مجلسی کارامد و در خور گام دوم انقاب باشد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
نماینده دوره دهم مردم شریف مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی



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

روزنامـه صبـح ایـران

شمخانی: پیروز واقعی انتخابات مردم هستند  سیاست: نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات باز هم دشمن را ناامید کرد،  گفت: بدون 
شک پیروز واقعی انتخابات مردم هستند. دریابان علی شمخانی افزود: مردم قطعاً گالیه ها و دغدغه هایی دارند و این وظیفه مسئوالن را سنگین تر می کند که حتماً خواسته های مردم را گوش داده و امیدواریم مجلس 

بعدی تمام تالش خود را برای برطرف کردن دغدغه مردم انجام دهد.

 سیاســت   انتخابــات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی و اولین میان دوره ای 
پنجمین مجلس خبرگان رهبری در پنج 
حــوزه انتخابیه تهران، خراســان رضوی، 
خراسان شمالی، فارس و قم روز گذشته با 
حضور حماسی مردم برگزار شد. همه آمدند 
تا بگویند همان گونه که رهبر و مقتدایشان 
گفته می خواهند »مجلس قوی برای ایران 
قوی بسازند«. دوم اســفندماه همان  طور 
شد که باید می شد، دنیا دید که ملت ایران 
برای رقم زدن آینده خود چگونه بار دیگر 
به میدان آمــد. پیر، جوان، زن و مرد همه 
بودند. ترک، کرد، لر، عرب، ترکمن و بلوچ، 
حضور یکرنگ بود، از شمال و جنوب گرفته 
تا شــرق و غرب، از خزر تا خلیج فارس، از  
هامون تا ارومیه، از زاگرس و البرز تا کویر 
ایران؛ همه حماسه بود و موج موج حضور 

ملت دریا شد.
ایران و ایرانی به خود می بالد 
کــه در گام دوم انقــالب، 
با وجود همه ســختی ها و 
چالش ها برای اقتدار و عزت 
ایران و ایرانی، گوش به فرمان 
والیت فقیه پا به عرصه خلق 
تا  گذاشته  دیگر  حماسه ای 
بگویــد »رأی مــن هدیه به 
قاسم سلیمانی«، آن سرداری 
که بی رنگ و خط بود، سرباز 
والیــت و وطنش بود. مردم 
آمدند که بگویند نماینده ای 
می خواهند بسان سردار قاسم 
تکرارنشدنی  مرد  سلیمانی، 

که باید برای همه الگو باشد. 
به گزارش اداره کل رســانه های خارجی 
بیش از ۴۰۰ خبرنگار مقیم و غیرمقیم از 
232 رسانه  خارجی حضور گسترده مردم 
در پــای صندوق های رأی در یازدهمین 
انتخابــات مجلس شــورای اســالمی را 

پوشش داده اند. 

 حضور رهبر معظم انقالب 
پای صندوق رأی

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر انقالب 
اســالمی همانند دوره های گذشــته در 
نخســتین دقایق آغاز رأی گیری با حضور 
در محل صندوق ســیار۱۱۰ در حسینیه 
امام خمینی)ره( رأی خود را برای انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 
و اولین میــان دوره ای خبرگان رهبری به 
صندوق انداختند. آیت اهلل خامنه ای سپس 
در جمع خبرنگاران حاضر شدند و فرمودند: 
اوالً روز انتخابات، روز جشن ملی است؛ این 
جشن را به همه هم میهنان عزیز در سراسر 
کشور تبریک می گویم. ثانیاً روز احقاق حق 

مدنی ملت است. ملت امروز رأی می دهند و 
با شرکت خود در اداره امور کشور مشارکت 
می کنند. ثالثاً یک تکلیف شــرعی است. 
رهبر انقالب افزودنــد: انتخابات متضمن 

منافع ملی کشور است. 

 روحانی: دشمنان ما
بیش از گذشته مأیوس خواهند شد

همپا با مردم ایران اما مقامات دستگاه های 
اجرایی کشورمان هم در پای صندوق های 
رأی حاضــر بودنــد. در همیــن راســتا 
حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور 
کشورمان با حضور در ستاد انتخابات کشور 
در جمع خبرنــگاران گفت: با وجود همه 
سختی ها و مشکالت در این ۴۰ سال همه 
انتخابات ســر موقع انجام شده و این یکی 
از افتخارات کشور است. دشمنان ما بیش 
از گذشــته مأیوس خواهند شد. روحانی 
اظهار کرد: امیدواریم بهترین ها به مجلس 
یازدهم راه پیدا کنند و خواست مردم مبنی 
بر تشکیل مجلســی فعال تر و پرشورتر و 
مجلسی که مشکالت زندگی مردم را بهتر 
حل کرده و قوانین ضروری را سریعاً تصویب 
می کند، در نظارت و قانون گذاری مقید به 

قانون اساسی است، محقق شود.
آیت اهلل رئیســی، رئیس قوه قضائیه هم با 
حضور در پای صندوق های رأی، انتخابات 
را مهم تریــن نماد مردم ســاالری دینی و 
جلوه رأی و اراده ملت دانست و تأکید کرد: 
انتخابات بهترین پادزهر در مقابل توطئه ها و 
فتنه های دشمن است.  علی الریجانی نیز با 

شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اســالمی و میان دوره ای پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری در قم اظهار 
کرد:  مردم با حضور در انتخابات و انداختن 
رأی خود در صندوق، دو کار انجام می دهند؛ 
اول سازمان کشــور را برای اداره بهتر امور 
تقویــت می کنند و دوم اینکه پشــتیبانی 

سیاسی و امنیتی از کشور می کنند.

 واعظی: درصد مشارکت 
از دوره قبل بیشتر است

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
امــا در جمع خبرنــگاران دربــاره میزان 
مشارکت مردم در انتخابات اخیر اظهار کرد: 
شاهد این بودیم که انتخابات در همه نقاط 
کشور به صورت کامالً مشارکتی برگزار شد 
و لــذا با مشــاهده آرا دریافتیم که حضور 
مردم بســیار خوب بوده است. وی با بیان 
اینکه به نظر می رسد مردم با شوق به پای 
صندوق می آیند، گفت: درصد مشــارکت 
در برخی از حوزه ها نســبت به دوره قبل 
حتی بیشتر اعالم شده است. واعظی افزود: 
تشکیل مجلس قوی با حضور پررنگ مردم 
نشان دهنده انسجام و وحدت داخلی است و 
صرفاً به معنای تشکیل یک مجلس نیست.

این در حالی اســت که عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشور هم پس از رأی دادن در 
ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران 
اظهــار کرد: تا ســاعت ۱2 ظهــر میزان 
شرکت کنندگان همانند و برابر دوره قبل 

بوده است.

 حضور 200 هزار ناظر 
شورای نگهبان در پای صندوق  ها

عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای 
نگهبان صبح دیروز در ستاد مرکزی نظارت 
بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این 
روز که به فرموده رهبری اقتدار ملی ایرانیان 
به نمایش گذاشته می شود، روز مهمی برای 

مردم است. 
کدخدایی در باره نحوه نظارت ها بر انتخابات 
اخیر هم تصریح کرد: مجموع ناظران حدود 
2۰۰ هزار نفر اســت و تعدادی هم بازرس 
ویژه در قالب گروه های ســه نفره از تهران 
به برخی اســتان ها اعزام کردیم تا نظارت 
ویژه ای داشته باشــند. سخنگوی شورای 
نگهبان با بیان اینکه تاکنون هیچ تخلفی 
گزارش نشده در ادامه بیان کرد: مردم خوب 
ما هم که همیشــه همیار شورای نگهبان 
بودند می توانند گزارش ها و شــکایت های 
خود را از طریق ســامانه مردم ناظر ارسال 

کنند و ما هم سریعاً رسیدگی می کنیم. 

 بازتاب خارجی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی

برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اســالمی بازتاب گســترده ای در 
رســانه های خارجی داشــته است. شبکه 
المیادین لبنان ضمن پوشش اخبار مربوط 
به انتخابات مجلس شــورای اســالمی و 
انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان، به 
انتشــار تصاویری مستقیم از این انتخابات 
مبادرت ورزید. شبکه المیادین در گزارش 
خود حضــور مردم در پــای صندوق های 
رأی در ایران را گسترده توصیف کرد. این 
شبکه تأکید کرد: شهادت سردار سلیمانی 
بر حضور گسترده مردم ایران در انتخابات 
تأثیر گذاشته است. شبکه »الجزیره« قطر نیز 
مشارکت مردم ایران در انتخابات را گسترده 
توصیف کرد. »دویچه وله« خبرگزاری دولتی 
آلمان در ایــن ارتباط به آمار ۵۸ میلیونی 
واجــدان شــرایط در انتخابــات مجلس 
شورای اســالمی ایران اشاره کرد و به نقل 
از تحلیلگران گفت: میزان مشارکت ایرانی ها 
در انتخابات نشــان دهنده حمایت آن ها از 
حاکمیت است. خبرگزاری »رویترز« با انتشار 
انتخابات مجلس  گزارشی درباره برگزاری 
شورای اسالمی گفت: انتظار نمی رود نتیجه 
انتخابات پارلمانی ایــران بر روابط پرتنش 
ایران بــا آمریکا تأثیر بگــذارد. رویترز در 
گزارش خود همچنین به پیروزی احتمالی 
اصول گرایان اشــاره کرده و گفته است که 
کسب کرســی های بیشتر مجلس توسط 
محافظه کاران به آن ها در انتخابات ریاست 
جمهوری 2۰2۱ نیز کمک زیادی می کند. 

مردم کشورمان با حضور گسترده پای صندوق های 
رأی حماسه ای دیگر رقم زدند 

جشن ملی جمهوریت

 با سالم. ایران خودرو و سایپا مدتی است اینترنتی ثبت نام می کنند برای خرید 
خودرو متأسفانه افرادی ثبت نام می کنند که هیچ گونه نیازی به این خودرو ندارند 
و فقــط جهت داللی و فروش می خواهند. حال آن کســی که نیاز به خودرو دارد 
و مصرف کننده اســت نتوانســته ثبت نام کنند، این دالل ها حواله ها را با ســودی 
هنگفت در بازار می فروشــند. از قوه قضائیه خواهشمندیم برای پیگیری و تعیین 
مالیات ســنگین برای این دالل ها رســیدگی کند ما مردم عادی نمی توانیم برای 
خرید خودرو حتی ثبت نام کنیم لطفاً خودرو را به دست مصرف کننده برسانید نه 

دالل.9020002034  
 ســالم قدس! اگر شبکه مســتند اول صبح به جای 72 موجود خطرناک آسیا، 
از موجودات و پدیده های آرام بخش و نشــاط آور اســتفاده کند بهتر نیست تا اول 
صبح به جای تزریق روحیه خشــونت، خلق اهلل با روحیه شاد روز را شروع کنند؟ 

 9150001382
 گرفتن مالیات از پزشکان، این قشر مرفه و بی  درد چه شد؟ انصاف نیست از من 
کارگر مالیات بگیرند اما پزشکان با درآمدهای نجومی قسر در بروند. البته وقتی که 
مجلس از پزشکان پر شده و این افراد هم با البی منافع قشر خود را دنبال می کنند 
مسلماً گرفتن پول از این مرفهان خیال خامی بیش نیست. امیدوار هستیم مجلس 

آینده این خواسته مردمی را به طور جد دنبال کند. 9150002131
 چرا نظارت دقیقی بر رفتار رانندگان اتوبوســرانی درون شــهری نمی شود؟ به 
جای اینکه مردم از اتوبوسران ها فرهنگ رانندگی را یاد بگیرند از آن ها نحوه خالف 
کردن را آموزش می بینند! حاال خالف کردن  هایی مانند عدم توقف در ایســتگاه یا 
سرعت زیاد که بماند معموالً رانندگان عزیز در اواخر ساعات شیفت به علت عجله 
زیاد به حدی تند رانندگی می کنند که جان بســیاری را با این مســئله می توانند 
به خطر بیندازند. لطفاً نهادهای ذی ربط به این مسئله توجه بیشتر داشته باشند. 

9350009517
 با تشکر از تمام مردم عزیز ایران که با حضور دوباره در انتخابات دل رهبر معظم 
انقالب را شاد کرده و دشمنان را خوار و ذلیل کردند. ان شاءاهلل که منتخبان خانه 
ملت در گام های بعدی تمام تالش خود را برای رفع مشکالت مردم به کار بسته و 

در این زمینه کوتاهی نکنند. 9150002163

مردم همتشان را نشان دادند 
حاال نوبت شماست

مردم باز هم آمدند. با تمام دلخوری ها، گرانی های 
کمرشــکن، دعواهای مهوع سیاســیون بر سر 
لیست های بی پایان، کرونا، بیکاری، اخبار فساد 
این آقازاده و آن مســئول ســابق و هزار و یک 
مشکل دیگر که هر کدام می توانست سبب شود 
آن ها که در شعبه های رأی گیری صف کشیدند، 
پا از خانه بیرون نگذارند. اما آمدند. مردم کارشان 
را کردند تا شاید برخی ها خجالت بکشند و در این 
روزها بیشتر به فکر آن ها باشند. فاصله هایشان 
را با ملت کمتر کنند. خانه های مشــجر باالی 
شــهر تهران و زندگی های اشرافی سبب نشود 
بار دیگر به خوی ســابق بازگردند. از امروز نوبت 
آن هاســت که در هفته گذشته، هر یک، خروار 
خروار شــعارهای دلنشــین دادند تا از موکلین 
دلبری کننــد. کردید. حاال وقت عمل اســت. 
آن ها که خالصه خودشان را به آن صندلی سبز 
رنگ رســانده اند، بدانند از امروز به مقام شامخ 
نوکری ملت نایل شــده اند. مبــادا این پیروزی 
گنده دماغ ترشــان کند و از فــردا به جای آنکه 
یار این رأی دهندگان باشــند، باری بر دوششان 
شوند. روی سخنم با آن هاست که رأی مردم را 
گرفته اند و اکنون ملقب به نماینده ایشانند. آنچه 
به چنگ آورده اید، غنیمتی نیست که با آن خود 
و اطرافیانتان را بسازید. امانتی است که مردم بر 
دوش شما گذاشــته و خود و خداوندشان بابت 
لحظه لحظه آن از شما بازخواست خواهند کرد. 
پس از همین االن با وجدان خویش خلوت کنید. 
ببینید با خودتان چند چند هستید؟ برنامه هایتان 
را مدون کنید. مردمی که پای شــعارهای شما 
ایستادند را تنها نگذارید. از گذشته و گذشتگان 

عبرت بگیرید تا مایه عبرت تاریخ نشوید.
برخالف آنچــه در عکس های خبــری دیدید، 
صندلی ای که مردم به شــما هدیه داده اند سبز 
رنگ نیست. اگر خوب نگاه کنید، وقتی وارد آن 
سالن بزرگ شوید، می بینید همه چیز قرمز است. 
صدها برابر تعداد آرای شما، جان جوانمردانی فدا 
شده و خونشــان را بر این خاک ریخته تا امروز 
امثال شما آنجا بنشینند و به درد مردم برسند. 
مبادا پا روی این خون ها بگذارید. شــما بیشتر 
از هر فــرد و مقام و حزب و جناحی، وامدار این 
خون ها هســتید. بدهکار پــدران و مادرانی که 
فرزندان دسته گلشــان را به شلمچه، دهالویه، 
قالویزان، خان طومان، تدمر، موصل و... فرستادند 
و بعد یک مشت استخوان تحویل گرفتند. بعد 
پیکرهای متالشی و بی ســر در گورستان های 
شهرشــان به خاک سپردند. شما وامدار کسانی 
هســتید که برخی ماه ها حقوق ماهیانه شان را 
نگرفته، برخی همان کار بی حقوق را نداشــته و 
شــرمنده زن و بچه اند، برخی شاید گرسنه پای 
صندوق آمدند، برخی زندانی داشتند، اما آمدند، 
برخی بر اثر سیاســت های نادرست اقتصادی به 
خاک سیاه نشسته و دار و ندارشان بر باد رفته، 
برخی شاید هنوز داغدار بودند، برخی... اما آمدند 
و قول و شــعار و حرف های شــما را باور کردند. 
با تمام احوالی که گفتم، آمدند و به شــما رأی 
دادند و شما را به آرزویتان رساندند. مبادا به آن 
صندلی که رسیدید، آرزوهای این مردم، امید و 
خواسته های کوچک این مردم را ناجوانمردانه از 

یاد ببرید. مبادا!
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 ایرانی به خود 
می بالد که در گام 
دوم انقالب، با وجود 
همه سختی ها پا 
به عرصه خلق 
حماسه ای دیگر 
گذاشته تا بگوید 
»رأی من هدیه به 
قاسم سلیمانی«، آن 
سرباز والیت است

بــــــــرش

 آیت اهلل سیداحمد علم الهدی ظهر دیروز در خطبه های 
نماز عبادی- سیاســی جمعه که در حرم مطهر رضوی 
برگزار شد، ضمن تشــکر از حماسه آفرینی مردم مؤمن انقالبی در 
انتخابات، اظهار کرد: هر کاندیدای فداکاری که پیروز انتخابات شود در 
نهایت پیروز اصلی انتخابات امروز نظام جمهوری اسالمی است. امام 
جمعه مشــهد خاطرنشان کرد: رهبری در فرمایشات اخیر خود دو 
نکته را بیان کردند که امروز این دو نکته را برای شما توضیح می دهم؛ 
نکته اول مسئله مشــارکت مردم در انتخابات است. وی با اشاره به 
اینکه رهبری به عنوان مرجع ممتازی که بخش عمده ای از جهان 
تشیع مقلد ایشان هستند، شرکت در انتخابات را یک واجب شرعی 
اعالم کرده اند، متذکر شد: مسئله انتخابات اجماع تمام فقهاست، زیرا 

مشارکت اجتماعی و سیاسی در اسالم یک تکلیف شرعی است.

 مشارکت سیاسی تکلیف شرعی است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مشارکت 
سیاسی از نظر دین و شرع  ما تکلیف است، افزود: اگر فردی 
در زندگی ملتزم به تکالیف دینی نیســت، انسان که هست 
و مســئله انتخابات یک حق عقالنی برای انســان است، هر 
انســانی حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند. عضو مجلس 

خبرگان رهبری ادامه داد: اگر شما مردم از حق خود که رأی 
دادن است استفاده نکنید، افرادی دیگر برای شما سرنوشت 
تعیین می کنند، گاهی با یک برگه رأی اوضاع عوض می شود 
همه باید برای مشــارکت در انتخابات اقــدام کرده و از حق 
خود اســتفاده کنند. عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه 
با اشــاره به حماسه آفرینی مردم مشهد در پای صندوق های 
رأی گفت: نامزدها نیز در عرصه انتخابات وارد شده و جریان 
رقابت آن ها سبب گرمی حرکت انتخاباتی مردم وظیفه شناس 
شده است. هر کس پیروز شود، پیروز اصلی اسالم و نظام در 

این انتخابات است. امیدواریم مجلس نیرومندی تشکیل شود.
وی با اشاره به نکته دوم مقام معظم رهبری، ابراز کرد: مسئله دوم 
این است که به چه کسانی رأی می دهیم، رهبری فرمودند که در 
دوره های گذشته بعضی از نمایندگان نوکر آمریکا و اروپا شده اند، 
باید حواســمان باشد به کسانی رأی دهیم که بعداً نوکر دشمنان 
نشــوند. آیت اهلل علم الهدی تصریح کرد: شما با رأی دادن به افراد 

اصلح مانع نفوذ دشمن به مجلس شورای اسالمی می شوید. 

 علت اصلی تنش های خانوادگی، کنار گذاشتن تقواست
 آیت اهلل علم الهدی در خطبه های عبادی نماز جمعه با اشاره 
به اینکه یکی از عوامل دغدغه آفرین و نگران کننده در زندگی 
مردم چالش های خانوادگی است، بیان کرد: هر چه می گذرد 
در زندگی زوج های جوان تنش بیشــتری رخ می دهد و این 
تنش به زندگی والدین آن ها هم راه پیدا می کند. عامل اصلی 
این تنش ها، کنار گذاشــتن تقواســت. نخستین نکته ای که 
سبب چالش می شود این است که تشکیل زندگی و انتخاب 
همسر در زوج های جوان بر مبنای تقوا صورت نمی گیرد، شما 
زنان و مردان جوان به این نکته توجه کنید که پارک، دانشگاه 

و خیابان جای تشکیل خانواه نیست.
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مکتب حاج قاسم چه چیزی نیست؟!
این روزها در خصوص مکتب حاج قاســم صحبت هایی می شود و الزم است خیلی 
بیش از این ها در خصوصش بحث و بررسی شود؛ چراکه این مکتب درواقع مکتب 
پیشرفت و موفقیت ملت هاست؛ اما ترجیح می دهم پیش از آنکه بگویم مکتب حاج 
قاسم چیست، بگویم مکتب حاج قاســم چه نیست؟ و درواقع مکتب مقابل حاج 

قاسم چیست؟
 مردم نشــان دادند طرفدار مکتب حاج قاسم هســتند و این امر را حضور گسترده 
و مراســم تشــییع بزرگ و تاریخی حاج قاسم نشان داد؛ بنابراین جای هیچ شک و 
شبهه ای نمی گذارد که ملت فطرتاً این راه و مکتب را می پسندند؛ ولی چرا در عمل 
شاهدیم که به این مکتب عمل نمی شود و خیلی جاها اتفاق هایی که امید است انجام 
شود، انجام نمی شود و ما دچار مشکالت و ضعف می شویم؟! این به دلیل مکتب مقابلی 
است که همزمان وجود دارد و اجازه بروز و قدرت نمایی مکتب حاج قاسم را نمی دهد.

مکتب مقابل حاج قاســم همان مکتب ضعیف وابستگی اســت. امروز ما در برابر 
مکتب سلیمانی در کشور مکتبی داریم که همان مکتب ضعیف وابستگی است و 
اگر بخواهیم این دو را مقایسه کنیم، می توانیم به این موارد اشاره کنیم: در مکتب 
حاج قاسم ما شاهد اخالص هستیم، اخالصی که برای خدا و برای بندگان خداست، 
تالش خالصانه در راه آرمان های عدالت خواهانه و آزادی بخش. ما دیدیم که چطور 
حاج قاســم ســلیمانی از زمان نوجوانی و جوانی برای حفظ اسالم و حفظ امنیت 
ملت، در دفاع مقدس و هرجایی که نیاز بود خالصانه برای مردم مظلوم مجاهدت 
کرد. در مقابل اخالص این مکتب در مکتب مقابل شاهد دنیازدگی، خودپرستی و 
شیفتگی نسبت به غرب هستیم! همان عاملی که سبب جسارت دشمن شده است 
و می بینیم کــه چطور ترامپ به خود اجازه می دهد که توییت هایی بزند و بگوید: 
»این شما هستید که طالب مذاکره هستید نه ما!« درحالی که وی برای انداختن یک 
عکس مذاکره با ایران لحظه شماری می کند، اما چرا این جسارت را پیدا می کند؟! 

تنها به سبب وجود همان مکتب ضعیف وابستگی و وادادگی است.
شاخص دیگری که مکتب حاج قاسم دارد روحیه جهادی و تالش شبانه روزی این 
مکتب و افراد آن است که از حق خود، آسایش خود و خانواده شان برای پیشرفت 
این نهضت و ملت می زنند، چنان که می بینیم حاج قاسم سلیمانی در صف اول همه 
جنگ ها، مبارزات و مجاهدات، خود وجود دارد و در فیلم هایی که این روزها پخش 
شد هم این را می بینیم که حاج قاسم حتی تا نوک خط مقدم حضور دارد! چیزی 
که قباًل هم شنیده بودیم، ولی پس از شهادت حاج قاسم مردم بیشتر با این واقعیت 
آشنا شدند؛ اما در مقابل این همه روحیه جهادی ما در مکتب ضعیف وابستگی چه 
می بینیم؟ یک رخوت، تنبلی و سستی و اینکه سعی می کند تنها با زبان، لبخند و 
توییت کار خود را جلو ببرند، اما مشــخص است این راه بدون مجاهدت، حضور و 

روحیه جهادی به سرانجام نخواهد رسید.
شاخص دیگر مکتب سلیمانی جهان گرایی و عدم انزوا است، اما این جهان گرایی و 
عدم انزوا با نجات و کمک به ملت های مظلوم حاصل می شــود، چنان که می بینیم 
نه تنها ملت های مظلوم ســوریه، عراق و فلسطین و... که کسی مثل اردوغان خود 
را مدیون حاج قاسم می داند؛ چراکه در بحبوحه کودتایی که علیه این دولت شد، 
اگر این مکتب نبود حتماً امــروز اردوغان هم نبود. اگر امروز همراهی کل منطقه 
را با عزت می بینیم حاصل همین نوع جهان گرایی اســت؛ اما مکتب مقابل که دم 
از عــدم انزوا می زنند چطور می خواهند این عدم انزوا را حاصل کنند؟ با ارتباط با 
دولت های مســتکبر! روش حاج قاسم جهان گرایی از طریق حمایت قدرتمندانه از 
ملت های مظلوم بود و در جریان مقابل عدم انزوا با ارتباط با دولت های مســتکبر 
دنبال می شــود! حاج قاسم درعین حال که انقالبی بود، خود یک دیپلمات بود اما 
دیپلماتی که دیپلماسی او پشتوانه قدرت و تالش را داشت، دیپلماسی که توانست 
پایان داعش را اعالم کند، ولی دیپلماسی که مکتب مقابل دم از آن می زند به دنبال 
بازگرداندن سروری آمریکاست! دیپلماسی که حاصلش بی اعتباری بیشتر گذرنامه 

ایرانی حتی برای عربستان و افزایش تحریم هاست.
شــاخص بعدی بحث ایثار است که درواقع حاج قاسم ویارانش حتی پس از رفتن 
خودش به دلیل مدل ایثاری که داشت، سبب بیداری ملت های منطقه شد و برخی 
در مکتب ضعیف وابســتگی با اصرار به ماندن خود در قدرت سبب ضربه زدن به 

منافع ملی و امنیت ملی می شوند.
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یادداشت

 علی سروش

 فارس   »کارگروه ویژه اقدام مالی« معروف به »FATF« که 
خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و »تأمین مالی تروریسم« 
معرفی می کند روز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار 
داد، خبرگزاری رویترز نوشته FATF با وجود این در بخشی از 

بیانیه اش تالش کرده تا حدی درها را برای ایران باز نگاه دارد.
در این بخــش از بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی که رویترز 
به آن اشــاره کرده آمده است: »کشــورها باید قادر باشند 
خودشان اقدام های تقابلی را مستقل از هر گونه درخواست 
از ســوی FATF اجرا کنند«. خبرگزاری رویترز پیشتر به 
نقــل از دو دیپلمــات و یک مقام اروپایــی از وجود چنین 
بخشــی در بیانیه  کارگروه اقدام مالی خبر داده و نوشــته 
بود: FATF از کشــورها خواهد خواست اقدامات تقابلی را 
با توجه به مســائل اقتصادی کشورهای خودشان اجرا کنند 
و بنابراین، آن ها از این لحاظ که چه چیزی را اجرا کنند از 

حق انتخاب برخوردار خواهند بود.
یکی از این دیپلمات ها به رویترز گفتــه بود: »این یک راه حل 
میانه است و آن ها می خواهند قضیه را طوری سرهم بندی کنند 
که درها را پیش روی ایرانی ها باز بگذارند«. روزنامه وال استریت 

 ژورنال هم در خبری بامداد دیروز، جمعه از احتمال قرار گرفتن 
ایران در فهرست ســیاه کارگروه اقدام مالی خبر داده بود. این 
روزنامه نوشت: تصمیم این نهاد مستقر در پاریس پس از چراغ 
سبز کشورهای اروپایی و تصمیم آن ها برای پیوستن به کارزار 

فشار آمریکا علیه ایران صورت گرفته است.
ایــن در حالی اســت کــه بیشــتر بانک های کشــورهای 
غربی صــرف نظر از همکاری های ایــران با FATF از بیم 
تحریم هــای آمریکا از انجام تراکنش هــای مرتبط با ایران 
خودداری کرده اند. در بیانیه گروه اقدام مالی آمده اســت: 
»اکنــون با توجه بــه ناکامی ایران در اجــرای معاهده های 
»پالرمــو« و »تأمین مالی تروریســم« مطابق بــا معیارهای 
FATF، کارگروه اقدام مالی به طور کامل تعلیق اقدام های 
تقابلی را برمی دارد و از اعضایش می خواهد اقدامات تقابلی 
مؤثر را مطابق با توصیه های مندرج در بند ۱۹ اجرا کنند«. 
FATF در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرده در 
صورتی که ایران معاهده های پالرمو و تأمین مالی تروریسم 
را به تصویب برســاند این نهاد در خصوص گام های بعد از 

 جمله تعلیق اقدام های تقابلی تصمیم گیری خواهد کرد.

 FATF  واکنش همتی به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه 
امــا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به 
قرار گرفتن ایران در لیســت سیاه FATF نوشت: بار دیگر، 
دشــمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را 
در قالب مخالفت با توصیه کارشناســان مجموعهFATF در 
مورد گام هایی که ایــران در زمینه عمل به تعهدات خود در 
مورد مبارزه با تأمین مالی تروریســم و پولشویی انجام داده 
اســت نشــان داد. وی افزود: این رفتار سیاسی و غیرفنی از 
تابســتان ۱3۹۵ تاکنون ادامه داشته اســت. گاه به صورت 
بهانه جویی هــای غیرفنی در جریان مجمع FATFتوســط 
نماینده آمریکا و کشــورهای همپیمانش و گاه نیز به صورت 
تالش برای اخالل در گزارش های کارشناســی. در حالی که 
در تمام بیانیه های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود 
که کشور ما گام های بلندی در این مسیر برداشته است. وی 
تأکید کرد: عملکرد بانک مرکزی در طول یک ســال گذشته 
ایــن اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده اســت که 
چنین وقایعی، مشــکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات 

نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

واکنش همتی به قرارگرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی

روابط تحریم ناپذیر اقتصادی، FATF را بی اثر می کند

خبر

آیت اهلل خاتمی در نماز جمعه تهران:
 بزرگان حوزه های انتخابیه پس از انتخابات 

همایش وحدت برگزار کنند
تســنیم: خطیب موقت نمــاز جمعه 
تهــران گفت: بــه بــزرگان حوزه های 
انتخابیه توصیه می کنم پس از انتخابات 
همایش وحدت برگــزار کنند و پیمان 
وحدت ببندند و دســت در دســت هم 
تالش کنند. آیت اهلل ســیداحمد خاتمی 
ضمن قدردانی از حضــور مردم در این 
عرصه گفت: حضور مردم در انتخابات عمل صالح اســت و دشــمن را به خشم 
می آورد، اگر کســی می خواهــد ببیند حضور در این انتخابــات چه تأثیری بر 
دشــمنان دارد، به شــیطنت های فوق العاده دشــمنان این ملت مبنی بر عدم 

حضور در انتخابات نگاه کند. 
امــام جمعــه موقت تهــران ادامه داد: مشــارکت مــردم در انتخابات موجب 
ســرافکندگی دشمنان و ســربلندی ملت ایران خواهد شــد. خاتمی گفت: از 
همه کاندیداها و هوادارانشــان درخواست داریم که پایان رقابت ها را پایان روز 
رأی گیــری قرار دهند و امروز را پایان رقابت ها و آغــاز رفاقت ها ببینند؛ نباید 
فضای رقابتی و دعواهای انتخاباتــی را کش بدهند و جامعه را آکنده از تفرقه 
کننــد زیرا این حرکت حرکتی ضدانقالبی اســت. خاتمی گفت: از افرادی که 
نتوانســتند اکثریت آرا را بدست آورند، انتظار داریم که با نظام قهر نکنند این 
کار معنا ندارد، شما ایده هایی داشته اید که اگر به مجلس می رفتید این ایده ها 
را عملی می کردید. ایده های خود را به منتخب مردم ارائه دهید تا عمل کنند. 
وی اظهار کرد: به بــزرگان حوزه های انتخابیه توصیه می کنم پس از انتخابات 
همایش وحدت برگزار کنند و در همایش وحدت همه کاندیداها را دعوت کرده 

و پیمان وحدت ببندند و دست در دست هم تالش کنند.

واکنش موسوی به تحریم واشنگتن علیه 
اعضای شورای نگهبان

ایران برای تحریم های آمریکا 
کوچک ترین ارزشی قائل نیست

ایسنا: سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه در واکنش به دور جدید تحریم خزانه داری 
آمریکا علیه شخصیت های ایرانی به ویژه برخی 
اعضای شورای محترم نگهبان قانون اساسی اظهار 
کرد: ایــن اقدام ها چیزی جز ناکامی، ناامیدی و 
شکست سیاست فشــار حداکثری رژیم آمریکا 
نیســت. وی افزود: آنان که بیش از ۸3 میلیون 
ایرانی را تحت تحریم، تروریسم اقتصادی و فشار 
حداکثری خود قــرار داده و نتیجه ای نگرفته اند 
اکنــون در کمــال ناامیدی و اســتیصال نهاد 
انتخابات را در ایران هدف قرار داده اند و این نشان 
می دهد تا چه حد از مردم ســاالری و مشارکت 
مردمی در ایران هراس دارند. موســوی خطاب 
به مقام های آمریکایی افزود: دولت، ملت و همه 
ارکان جمهوری اسالمی ایران نه برای شما و نه 
تحریم های جنون آمیز و جبونانه شما کوچک ترین 
ارزشی قائل نیســتند و با صالبت به راه و آینده 
روشن خود ادامه خواهند داد. سخنگوی وزارت 
امور خارجه در پایان افزود: راهبرد ایران در مقابل 
فشار حداکثری، مقاومت حداکثری است و این 
آمریکایی ها هستند که در نهایت در مقابل اراده 
ملت ایران ســر تعظیم فرود خواهند آورد و یاد 
خواهند گرفت که باید بــا این مردم پرافتخار و 
مقاوم نه با زبان تحریم که با زبان تکریم ســخن 

بگویند و رفتار کنند.



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

آموزش روش های پیشگیری از کرونا در بیمارستان رضوی آستان: روش های آمادگی  برای پیشگیری از ویروس کرونا در تمام بخش های بیمارستان فوق تخصصی رضوی آموزش داده شد.میترا وزیری، 
مسئول کمیته پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان رضوی گفت: در راستای افزایش آگاهی های کارکنان بیمارستان رضوی درباره این ویروس، در هفته های گذشته فعالیت های متفاوت و گوناگون آموزشی، پژوهشی و 
عملیاتی انجام شده است.وی افزود: همچنین لباس های حفاظت فردی در برابر این ویروس تهیه شده و طرز پوشیدن و درآوردن آن به تمام کارکنان بخش های درمانی و بالینی که با بیماران درگیر هستند، آموزش داده شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیرعامل شرکت فراورده های غذایی رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

مطالعه برای تولید بطری های آب ویژه حرم مطهر 
قدس/محمدحسین مروج کاشانی: 
غذایی  فراورده های  شرکت  مدیرعامل 
رضوی به انجام مطالعات و بررسی برای 
تولید بطری های جدید آب معدنی در 
حجم 250 سی ســی ویژه حرم مطهر 
اشاره کرد و گفت: خط تولید بطری های 
 500 مقیاس هــای  در  معدنــی  آب 
سی ســی و یک هزار و 500 سی سی 

)یک و نیم لیتری( این شرکت برای تنوع محصوالت و تأمین نیازهای بارگاه منور 
امام هشــتم)ع( برای مصرف در مهمانسرای حرم مطهر و مناسبت های مختلف 
که نیاز به توزیع بطری آب معدنی برای اســتفاده زائران و مجاوران است، مانند: 
شب های قدر، دعای عرفه، مراسم تحویل سال نو، مراسم و سخنرانی های عمومی 

و... در سال1393 راه اندازی شد.
دکتر حمیدرضا اصیلی در گفت وگو با خبرنگار قدس اضافه کرد: سالیانه حدود 
5 میلیون بطری آب معدنی 500 سی سی و یک هزار و 500 سی سی)یک و نیم 
لیتری( توسط این شرکت تولید می شود، اما به دلیل درخواست مسئوالن حرم 
مطهر رضوی از جمله معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی 
قرار اســت مطالعات الزم برای بررسی امکان تولید بطری های آب معدنی جدید 
در مقیاس 250 سی سی توسط واحد تحقیق و توسعه این شرکت انجام شود که 
در ایــن زمینه مواردی مانند: امکان تعویض قالب های بطری آب معدنی، قیمت 
تمام شده و... مورد توجه قرار می گیرد و در پایان مراحل تحقیق و مطالعه، نتیجه 
تحقیقات به اطالع مســئوالن مربوط در حرم مطهر رضوی خواهد رســید و در 
صورت تصویب و تأیید آنان و حاصل شــدن توافق الزم، سایر مراحل بعدی در 
زمینه تولید چنین بطری های آب معدنی برای استفاده در مراسم و مناسبت های 

مختلف حرم مطهر رضوی، توسط این شرکت انجام خواهد شد.
وی دلیــل ورود به این مقوله را جلوگیری از هدررفت و اســراف باقیمانده آب 
بطری های آب معدنی کنونی در مراســم حرم مطهر رضوی دانســت که مورد 
اســتفاده زائران نبوده و بدون اســتفاده در بطری ها باقی می ماند و به نوبه خود 
اقدامی در راســتای جلوگیری از اســراف این ماده حیاتی و فرهنگ سازی برای 

استفاده بهینه خواهد بود.
اصیلی عنوان کرد: پیش بینی می شود نتیجه این تحقیقات تا پایان سال 1398 
به اطالع مسئوالن مربوط رسانده شود و در صورت فراهم بودن شرایط و توافق و 
تأیید مسئوالن برای تولید این محصول جدید، پیش بینی می شود ماهیانه حدود 
400 هزار بطری و سالیانه حدود 5 میلیون بطری آب معدنی جدید در مقیاس 

250سی سی توسط این شرکت تولید و راهی بازار شود.

  پیش بینی تولید آبمیوه با فرموالسیون جدید 
مدیرعامل این شرکت در ارتباط با تولید محصوالت جدید بیان کرد: قرار است در 
این همکاری مشترک، ابتدا تحقیقات علمی و پژوهشی الزم توسط شرکت های 
دانش بنیان برای ارائه یک فرموالسیون )مدل تولید( جدید برای محصوالت این 

شرکت در بخش آبمیوه انجام شود.
این مقام مســئول گفت: ایــن کار از این نظر اهمیــت دارد که موجب افزایش 
کیفیت محصوالت تولیدی شده و مطابق فرمول و مدل جدید از مواد اولیه ای در 
تولید محصوالت جدید )آبمیوه( استفاده می شود که در راستای ارتقای سالمت 

محصوالت و همچنین توجه به ذائقه های متفاوت مشتریان خواهد بود.
اصیلی ادامه داد: در صورت تکمیل تحقیقات و مطالعات شرکت های دانش بنیان 
مزبور، پیش بینی می شــود نخســتین نمونه از آبمیوه هــای تولیدی جدید در 
قوطی های 250 سی ســی و در طعم های آب پرتقال، آب انار، آب میوه مخلوط، 
آب هلو، آب آناناس و آب ســیب موز به میزان ساالنه 8 میلیون قوطی از اواسط 
فروردین ماه سال آینده راهی بازار شود و به عبارت دیگر در سال آینده، ماهیانه 
حدود 800 هزار قوطی آبمیوه 250 سی سی با فرموالسیون جدید و طراحی تازه، 
راهی بازار شود که با هزینه مناسب تر و از همه مهم تر با توجه به ارتقای سالمت 

محصوالت و فرموالسیون جدید، مطابق ذائقه های مختلف مشتریان است.

  رکوردشکنی در تولید رب
این مقام مسئول در زمینه تولید محصول رب هم اظهار کرد: تولید محصول رب 
که همواره یکی از محصوالت با سابقه بیش از 40 سال در این شرکت بوده و مورد 
استقبال خانواده هاست در بسته بندی های قوطی 400 گرمی، قوطی 800 گرمی 

و فله )بسته بندی 5 کیلویی و بسته بندی 18 کیلویی( عرضه می شود.
مدیرعامل این شرکت اضافه کرد: آنچه در سال 1398 که مزین به نام سال رونق 
تولید بوده در این شرکت اتفاق افتاد این است که این شرکت برای نخستین بار 
توانست رکورد دریافت محصول گوجه فرنگی از مزارع مختلف حاشیه شهر مشهد 
و شهرستان های مختلف استان خراسان رضوی را بشکند و بیش از 30 هزار تن 
محصول گوجه فرنگی کشــاورزان را با همکاری شرکت تعاونی روستایی کشور 
دریافت کند و این میزان تاکنون در پنج ســال گذشــته در این شرکت به طور 
میانگین 7 هزار تن در سال بوده است که یک موفقیت جدید هم برای این شرکت 
و هم در زمینه دریافت محصول تولیدی کشاورزان و کمک به تحقق بیشتر شعار 

سال یعنی رونق تولید است.
اصیلی تأکید کرد: ضمناً این شــرکت هم در بسته بندی شیشه ای جدید و هم 
سایر بســته بندی های مربوط به محصول رب بر اساس رسالت شغلی و انتساب 
به تشکیالت بارگاه حرم مطهر رضوی مبنی بر ارائه محصوالت سالم و بهداشتی 
به هیچ عنوان از مواد نگهدارنده شــیمیایی )مانند اسید سیتریک و...( استفاده 

نمی کند تا ارتقای سالمت محصوالت افزایش یابد.
این مقام مسئول بیان کرد: هم اکنون مراحل طراحی برچسب، شیشه بسته بندی 
و سایر موارد مرتبط با آماده سازی محصول توسط این شرکت در حال انجام بوده 
و پیش بینی می شود تا اواسط اسفندماه سال جاری این محصول جدید تولیدی 
وارد بازار شود و در صورت استقبال مناسب مشتریان پیش بینی می کنیم سالیانه 
حدود 5 میلیون بسته بندی شیشه ای محصول رب 750 گرمی توسط این شرکت 

تولید و راهی بازار شود.

در سال 1398 صورت گرفت
 تولید و عرضه شکر دولتی برای تنظیم بازار 

توسط شرکت قند تربت حیدریه
آستان: مدیرعامل شرکت قند تربت حیدریه زیرمجموعه سازمان اقتصادی رضوی 
از تولید و عرضه شکر دولتی برای تنظیم بازار توسط این کارخانه در سال جاری 
خبر داد. محمود انتظاری گفت: از ابتدای سال 1398 تاکنون 73 هزار و 387 تن 
شکر خام دولتی به کارخانه قند تربت حیدریه تحویل داده شده که از این مقدار، 
70 هزار و 447 تن شکر سفید و حدود 2 هزار و 123 تن مالس تولید شده است.

وی ادامه داد: قراردادهای تولید شکرهای تنظیم بازاری با شرکت غله و خدمات 
بازرگانی دولتی و در فصل های بهار، تابستان و پاییز منعقد شده است.

مدیرعامل شــرکت قند تربت حیدریه با اشاره به عرضه حدود 38 هزار تن شکر 
سفید به بازار داخلی، خاطرنشان کرد: حواله های فروش شکرهای بازرگانی دولتی 

از طرف اداره غله و بازرگانی استان خراسان و تهران صادر می شود.
وی افزود: بیشــتر مالس تولیدی نیز به شرکت خمیر مایه رضوی و بخشی به 

کارخانه های تولید خوراک دام فروخته می شود.
انتظاری درباره اهمیت تولید شکر دولتی توسط این شرکت و نقش آن در تنظیم 
بازار شکر تصریح کرد: در سال های اخیر به علت خشکسالی و کمبود منابع آبی 
زیرزمینی و به تبع آن کاهش کشت چغندر در استان و کشور که تولید شکر از 
چغندر را با چالش مواجه کرده است، بخش قابل توجهی از تولید شکر سفید از 
طریق تصفیه و تبدیل شکر خام دولتی تأمین می شود که نقش بسزایی در تأمین 

نیاز بازار و مردم بر عهده داشته است.
وی ادامه داد: شرکت قند تربت حیدریه تالش کرده تا با تولید شکر تنظیم بازاری 
باکیفیت، نقش مؤثری در تأمین نیاز صنایع غذایی نظیر کیک و کلوچه، آبمیوه، 
نوشابه و... ایفا کند.وی با اشاره به نقش تولید شکر دولتی در افزایش اشتغال زایی 
در این کارخانه گفت: کارکرد شرکت در سال 1398 از ابتدای خردادماه تا اواسط 
مرداد و همچنین راه اندازی مجدد در اواخر شــهریور ماه، ســبب شده تا دوره 
بهره  برداری و تصفیه شکر خام به حدود 212 روز برسد که طول دوره بهره برداری 
و همچنین کارکرد و دســتمزد کارکنان کارخانه در مقایسه با سال های گذشته 
افزایش یافته اســت. مدیرعامل شــرکت قند تربت حیدریه ادامه داد: همچنین 
افزایش کارکرد و تولید بیشتر شکر سفید که در راستای سیاست های رونق تولید 
و اقتصاد مقاومتی بوده، کمک زیادی به صنایعی که از این محصول به عنوان ماده 

اولیه استفاده می کنند، کرده است.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان    
با حضور در یکی از مناطق حاشیه شهر 
مشهد رأی خود را به صندوق انداخت و 
نسبت به ضرورت توجه نمایندگان مجلس 
به برنامه ریزی و تدوین قوانین برای رفع 
مشکالت مناطق محروم و تحقق عدالت 

اجتماعی تأکید کرد.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی 
صبح دیروز با حضور در شــعبه اخذ رأی 
مســتقر در مسجدالرضا)ع( منطقه شهید 
باهنر مشهد، آرای خود را در انتخابات های 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و 
اولین میــان دوره پنجمین دوره خبرگان 
رهبری به صندوق های رأی انداخت و در 
جمــع خبرنگاران با بیــان اینکه امروز به 
معنی واقعی کلمه از مصادیق یوم اهلل است 
و حضور باشکوه مردم انقالبی و والیتمدار 
ایران یک یوم اهلل دیگری را رقم خواهد زد، 
ابراز کرد: هدف از حضور در یکی از شعب 
اخذ رأی مناطق محروم حاشیه شهر مشهد 
توجه دادن مســئوالن به این ولینعمتان 
حقیقی کشور است، امیدوارم نمایندگانی 
که انتخاب می شوند به مشکالت و دردهای 

این مناطق توجه داشته باشند.
وی افزود: گرچه وظیفه نمایندگان مجلس 
کار اجرایی، عمرانی و آبادانی نیست، این 
کار دولت اســت و نباید چنین وعده هایی 
را داوطلبان به مردم بدهند، اما نمایندگان 
می توانند با کارهای کارشناســی خوب و 
تدویــن قوانین مناســب کمک کنند که 

عدالت در جامعه اجرا شود.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به پیام 
حضرت امام خمینی)ره( برای نخســتین 
مجلس شــورای اســالمی، تصریح کرد: 
حضــرت امام خمینــی)ره( در اولین بند 
نخستین پیامی که برای نخستین مجلس 
شــورای اســالمی صادر کردند، بر اجرای 
عدالت تأکید فرمودنــد.وی تصریح کرد: 
ما اگر می خواهیم جامعه اســالمی داشته 
باشیم، باید عدالت را اجرا کنیم؛ به واسطه 
عدالــت، احکام اســالمی در جامعه اجرا 
می شود.حجت االسالم والمسلمین مروی 
با بیان اینکه زمینه و بســتر برای اجرای 
احکام اســالمی زمانی در جامعه فراهم 
می شــود که عدالت در جامعه اجرا شود 
و مردم احســاس تبعیض نکنند، تصریح 
کرد: توصیه های رهبر معظم انقالب باید 
همواره ســرلوحه برنامه های نمایندگان 

محترم مجلس باشد.
وی اظهار کرد: به هر میزان تعداد آرای یک 
نماینده بیشتر باشد، مسئولیت او سنگین تر 
اســت؛ نمایندگان توجه داشته باشند به 

تعداد هر رأیی مسئولیت بیشتری دارند.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: حضرت 
امام خمینی)ره( در دومین بند پیام خود 
برای نخستین مجلس شورای اسالمی، به 
موضوع توجه به محرومان و مســتضعفان 
تأکید می کننــد؛ نمایندگان مجلس باید 
تــالش برای اجــرای عدالــت و توجه به 

محرومان را مدنظر داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی باید روحیه انقالبی و 
ایســتادگی در برابر استکبار را داشته و 

مؤمــن و خداترس باشــند و خداوند را 
همواره شــاهد و ناظر بر اعمال و گفتار 
خــود بداننــد و از عزت، ســربلندی و 
استقالل کشور دفاع کنند.وی با اشاره به 
این فرمایش امام خمینی)ره( که »مثل 
مــدرس را انتخاب کنیــد«، بیان کرد: 
توصیه من به نمایندگان محترم مجلس 
این اســت که یک بار زندگی نامه شهید 
مــدرس را بخوانند و با موضع گیری های 
آن شهید عالیقدر در مسائل داخلی، ملی 

و بین المللی آشنا شوند.

تولیت آســتان قدس رضوی تأکید کرد: 
شهید مدرس یک الگوی موفق و تمام عیار 
برای نمایندگان محترم مجلس شــورای 

اسالمی است.
حجت االسالم والمسلمین مروی پس از 
انداختن رأی خــود به صندوق  به دیدار 
خانواده شــهید مدافع حرم اســماعیل 
رضایی از شهدای لشکر فاطمیون منطقه 
شــهید باهنر مشــهد رفت. این شهید 
عالیقدر 15 بهمن ماه سال جاری در شهر 

حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

تولیت آستان قدس رضوی پس از انداختن رأی خود به صندوق:

نمایندگان نسبت به تحقق عدالت اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشند
س
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 لطفاً مسیر روبه روی پنجره فوالد صحن 
انقالب را با نرده های فلزی مشخص کنید تا 
زائران در این مسیر ننشینند و رفت و آمد به 

راحتی انجام شود.
09150008718

 چــرا آســتان قــدس، چــاره ای برای 
استحمام زائران نیندیشیده است؟ می شود 
در ســرویس های بهداشــتی چند دوش 
برای زائرانی که نیازمند استحمام هستند، 

گذاشت. 
09150000325

 مسئوالن آستان قدس رضوي کمک به 
بیماران سرطانی، هموفیلی، تاالسمی و... را 
فراموش نکننــد. آن ها هم زائر امام رضا)ع( 

هستند.
09130007160

 آســتان قدس رضوي بایــد بر نحوه 
عملکرد تاکســی های اطراف حرم مطهر 

بیشتر نظارت کند.
09120002019

تجلیل از مادران و همسران 
شهدای مدافع حرم در اصفهان 
آســتان: همایش تکریم و تجلیل از مادران 
و همســران شــهدای مدافــع حــرم تیــپ 
 فاطمیون اصفهــان در حرم حضــرت زینب 
موســی بن جعفر)س( اصفهان برگزار شد.به 
همــت جمعــی از خادمیاران رضــوی کانون 
خانواده شهدای اصفهان، شب گذشته همایشی 
با حضور مادران و همســران شــهدای مدافع 
حرم تیپ فاطمیون در شبستان حرم حضرت 
زینب بنت موسی بن جعفر)س( برگزار شد.این 
مراسم با قرائت کالم اهلل مجید آغاز و سپس با 
پخش صلوات خاصه امام رضا)ع( و همخوانی 
سرود ملی جمهوری اسالمی توسط حاضران 
همراه شد.در این مراسم همچنین از مادران و 
همسران شــهدا با اهدای شاخه گل و هدایای 
مادی و معنوی که توسط خادمیاران این کانون 

تهیه شده بود، تجلیل شد.

برگزاری جشن تکلیف با عطر 
رضوی در شهرستان شهرضا

آستان: دانش آموزان شهرضایی آغاز بندگی 
خود را با حضور جمعی از خادمیاران رضوی 
جشن گرفتند.در آستانه ورود دانش آموزان 
دختر پایه سوم ابتدایی به سن تکلیف مراسم 
ویژه جشن تکلیف با حضور خادمیاران رضوی 

در شهرستان شهرضا برگزار شد.
این مراســم با اجرای صلوات خاصه توسط 
یکی از خادمیــاران رضوی و مداحی مهدی 

قاسمی در وصف حضرت رضا)ع( آغاز شد.
در این مراسم با برگزاری مسابقه برای نوگالن 

9 ساله از برندگان با تبرکی قدردانی شد.
این جشــن باشــکوه با حضــور 60 نفر از 
دانش آموزان مدرسه ارشاد به همراه مادران 
و معلمان برگزار شد.در پایان مراسم نیز پس 
از دکلمه خوانی یکــی از دانش آموزان درباره 
نخستین روز مکلف شدن در بارگاه الهی به 
تمامی دانش آموزان یک جلد کالم اهلل مجید 
که توسط خادمیاران تهیه شده بود اهدا 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 

عمل به تکلیف
 دیروز 6 شعبه اخذ رأی در حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( پذیرای آرای زائران بود

قاب رضوی

حاشیه
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار خانواده شهید اسماعیل رضایی:

امنیت ایران، عراق و کشورهای منطقه مرهون دالوری های مدافعان حرم است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: امنیت ایران، عراق و کشورهای 

منطقه مرهون دالوری های مدافعان حرم است.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی پس از شــرکت در 
انتخابــات و انداختن رأی خــود در صندوق، با حضور در منزل 
شهید مدافع حرم اسماعیل رضایی، در دیدار با خانواده این شهید 
واالمقام اظهار کرد: خداوند شما را با اولیاءاهلل محشور کند، باید 
 به شما تبریک بگویم؛ چراکه فرزندتان را در راه اسالم و مکتب 
اهل بیت)ع( فدا کردید؛ بدون شک شهدای شما امتداد شهدای 
کربال هســتند. همان راهی که حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(؛ 

فرزندان، برادران و یاران عزیزش را در همان راه داد.
تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر اینکه ان شاءاهلل بتوانیم 
راه مقاومت در برابر استکبار و صهیونیست را ادامه بدهیم، گفت: 

شهدا در رضوان الهی در کنار اولیا و ائمه اطهار)ع( قرار دارند.
وی گفت: به لحاظ عاطفی از شهادت عزیزانمان متأثر می شویم 
همان طور که اباعبداهلل الحســین)ع( عزادار شهادت فرزندان و 
یاران خود شد اما این صبر زمانی اجر دارد که با وجود این حس 

عاطفی، راضی به رضای خداوند باشیم.حجت االسالم والمسلمین 
مروی افزود: ان شاءاهلل مشــمول شفاعت این شهیدان واالمقام 
باشیم و بتوانیم ادامه دهنده راهشان باشیم؛ هر میزان این شهدای 
عزیز و خانواده های ایشان را تکریم کنیم، تنها به وظیفه مان عمل 
کرده ایم؛ چرا که اســتقالل، امنیت و عزت ما مدیون شــهدا و 
خانواده معظم آن هاست.وی تجلیل از خانواده های معظم شهدا 
را یک وظیفه برشمرد و خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل بتوانیم در روز 
قیامت در مقابل شهدای عزیزان روسفید باشیم و بتوانیم مورد 
شفاعت ایشان قرار گیریم.وی بیان کرد: اگر دالوری های شهدای 
مدافع حرم نبود، بدون شــک داعش اکنون در همه جا حضور 
داشــت و با حمایت آمریکای جنایتکار، جنایات های بســیاری 
اتفاق می افتاد و مسلمانان بسیاری به شهادت می رسیدند؛ این 
دالوری هاست که موجب امنیت ایران، عراق و سایر کشورها در 
منطقه شده اســت.گفتنی است، شهید اسماعیل رضایی چهار 
سال در جبهه های مقابل داعش حضور داشت و 15 بهمن سال 

جاری در منطقه خان طومان به فیض شهادت رسید.

خبر

 ۴00 عروس و داماد رأی خود را 
در حرم مطهر رضوی به صندوق انداختند

ایرنا: 400 عــروس و داماد 
در  دانشــجو عصر جمعــه 
نخستین روز ســفر خود به 
مشهد مقدس برای برگزاری 
جشن ازدواج ، رأی خود را به 
یکی از صندوق های اخذ رأی 
واقع در حرم مطهر حضرت 
امام رضا)ع( انداختند.این گروه از زوجین در قالب هفدهمین کاروان طرح 
ملی »همسفر تا بهشت« صبح جمعه به مشهد مقدس وارد شده و با حضور 

در حرم مطهر رضوی ضمن زیارت، رأی خود را نیز به صندوق انداختند.
دبیر ستاد ازدواج دانشجویی کشــور در حاشیه این مراسم گفت: 400 
زوج دانشجو از دانشگاه های سراسر کشــور در قالب هفدهمین کاروان 
بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی »همسفر تا بهشت« روز جمعه 
وارد مشهد شدند و در رواق حضرت زهرا)س( حرم مطهر گرد هم آمدند.

مهــدی غالمی مقدم افزود: زوجین یاد شــده همچنیــن رأی خود را در 
نزدیک ترین شعبه اخذ رأی به رواق حضرت زهرا)س( در حرم مطهر رضوی 
به صندوق انداختند.به منظــور برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری 6 شعبه 

اخذ رأی در حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( مستقر شده بود. 
این شــعب در صحن های متبرکه غدیر، انقالب، آزادی، مسجد گوهرشاد، 

ورودی صحن کوثر و جنب باغ رضوان قرار داشتند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

رونق تولید
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/ع
98
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  دوم

�
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:��02141934و�دفت��ر�

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

�
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:��02141934و�دفت��ر�

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد /ع
98
14
87
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم

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

بیمارس��تان�امام�رض��ا��)ع(�را�از�طریق�انج��ام��مزایده�
عمومی�ب��ه�صورت�اجاره�ب��ه�بخش�غیر�دولت��ی�واگذار�
.�کلی��ه�مراح��ل�برگ��زاری�مزای��ده�به�ش��ماره�فراخوان�
5098000060000016،�از�دریافت�اسناد�مزایده�تا�ارائه�
پیش��نهاد�مزایده��گران�و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�طریق�
درگاه�س��امانه�ت��دارکات�الکترونیکی�دولت�)س��تاد(�به�
نش��انی:��www.setadiran.irانج��ام�خواه��د�ش��د�و�الزم�
اس��ت�مزایده���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�مزایده�محقق�

سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�ش��رکت�در�مزای��ده�فوق�مبل��غ��130.000.000
ریال�ضمانتنامه�بانکی�که�در�مهلت�مقرر�به�حسابداری�
بیمارستان�مذکور�به�نشانی�:��مشهد-�میدان�امام�رضا�

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

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

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

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

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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روزنامـه صبـح ایـران

نشست »نقش علوم عقلی در تمدن نوین اسالمی« برگزار می شود اندیشه: نشست علمی »نقش علوم عقلی در تمدن نوین اسالمی« با حضور حجج اسالم محسن الویری و حبیب اهلل بابایی پنجشنبه ۸ 
اسفند از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار می شود. دبیری علمی این نشست را حجت االسالم مسعود آذربایجانی بر عهده خواهد داشت. همچنین عالقه مندان می توانند این نشست 

را به صورت زنده از سایت مجمع عالی حکمت اسالمی مشاهده کنند. 

سردار سلیمانی ارزش سیاسی شهادت را عمومی کرد
والمســلمین  حجت االســام  ایکنــا: 
محمدعلی شجاعیان، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه حوزه و دانشــگاه، در نشست 
»شهید ســردار ســلیمانی و قدرت نرم 
ایران« گفت: در حادثه شــهادت سردار، 
عمومی شدن ارزش سیاسی شهادت برای 
جامعه ایران جدی و بزرگ تلقی شــد و 

برعکس تصور آمریکا شرایط به ضرر آن  شد.
وی با بیان اینکه مشروعیت سیاسی از مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم است، گفت: 
مراد از مشــروعیت سیاسی همان مقبولیت است؛ نفس حضور باالی مردم ایران در 
مراسم تشییع ایشان به معنای مقبولیت نظام و سیاست های آن در عرصه منطقه و 
بین الملل است.شجاعیان با ذکر اینکه کسی پیش بینی نمی کرد این حضور این قدر 
متراکم و پرشور باشد، زیرا بی نظیرترین تشییع بود، اظهار کرد: اقبال مردم در حالی 
بود که نظام ســلطه تبلیغات وسیعی را برای تروریست خواندن او به کار گرفته بود 
و تصور می شــد ایران در موضع ضعف قرار دارد. حــدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر در 
استان هایی که مراسم تشییع انجام شد، شرکت کردند و اگر در استان های دیگر هم 
این کار صورت می گرفت شــاید به حدود ۵۰ میلیون نفر می رسید. بنابراین حضور 

پرشور مردم تأیید و مقبولیت نظام و سیاست های آن بود.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه نسل جوان ما به دنبال 
شهادت حاج قاســم به ارزش سیاسی شهادت بیشتر پی برد، تصریح کرد: تقویت 
ســرمایه و انســجام اجتماعی از دیگر مؤلفه هایی بود که شهادت سردار سلیمانی 
به دنبال داشــت، زیرا تمامی گروه های سیاسی با هر سلیقه و حتی روشنفکران و 

نویسندگان، هنرمندان و... آن را گرامی داشتند.
وی با بیان اینکه احساس وحدت و انسجام میان مردم ایجاد و موجب تقویت قدرت 
نرم ایران شد، ابراز کرد: برخی که گرایش ملی داشتند او را رستم و افرادی با گرایش 
مذهبی هم او را مالک اشــتر رهبری خواندند؛ این تلقی وجود داشت که سردار هم 

نجات دهنده اسام و هم نجات دهنده ایران بوده است.
شجاعیان با اشاره به محبوبیت سیاسی باالی سردار سلیمانی پیش از شهادت اضافه 
کرد: ســردار در موضوع قدس و مبارزه با رژیم صهیونیستی سیاست های کلی نظام 
را پیگیری کرد و تکریمی که از شــهادت ایشان به خصوص در عراق صورت گرفت 
مؤید سیاســت خارجی ایران در منطقه بود. نمونه آن تصویب طرح خروج نظامیان 
آمریکایی از عراق بود که می توانست پیش از آن هم مصوب شود و در آن زمان عراق 
درگیر مشکات داخلی و اعتراضات مردمی بود. در پارلمان عراق کسانی موافق این 
مصوبه نبودند و فضا در حمایت از سیاســت خروج آمریکا از منطقه به عنوان خط 

سیاست خارجی ایران بود.

نگاهی به کتاب »زبان در گستره فرهنگ«
مطالعه زبان به مثابه یک کنش اجتماعی

ایبنا: کتاب »زبان در گســتره فرهنگ« مجموعه مقاالتی در حوزه انسان شناسی 
زبان شناختی است که به کوشش امیلیا نرسیســیانس گردآوری شده و نشر افکار 

جدید آن را منتشر کرده است.
مطالعه زبان به  عنــوان یک کنش اجتماعی، قادر به نمایان کردن ســاختار روابط 
اجتماعی سخنوران در جامعه خاص است. هر جامعه  ای دارای قوانین، محدودیت ها 
و ویژگی های خود است که اعضای جامعه در روند فرهنگ  پذیری، آن ها را به  صورت 
آزمون و خطا، پاداش و تنبیه از نســل گذشته فرا می گیرند و به فعل در می آورند. 
جامعه با در دست داشتن ابزار فرهنگ قادر به کنترل و تنظیم رفتارهای گفتاری افراد 
است.در نخستین مقاله گردآمده در کتاب، کوشش شده به این سؤال که تفاوت های 
موجود در نحوه و به کارگیری و اســتفاده از زبان در جنسیت های مختلف چیست، 
پاسخ داده شود؛ در مقاله دوم به سؤاالتی از قبیل یادگیری زبان تا چه حد برای انسان 
یک عمل ذاتی و ذهنی است و اینکه زبان تا چه حد مقوله اجتماعی و فرهنگی است؟ 
دو سؤال است که پاسخ به آن ها بدنه مقاله هشتم کتاب را شکل می دهند. مقاله نهم، 
نوشتاری است در زمینه نقد مکتب کارکردگرایی که قادر به دیدن جایگاه و ارزش 

خرده فرهنگ ها نیست و در پی توجیه و تفسیر ایدئولوژی غالب در جامعه است. 

 اندیشه/ افتخاری، فاطمی نژاد   استکبارستیزی 
مفهومی فراتر از نفی ســلطه نظامی و سیاسی یک 
کشــور است. این در حالی است که امروز در کشور 
استکبارستیزی مفهومی سخت و سطحی پیدا کرده 
اســت. رهبر معظم انقاب نیز چندی پیش تأکید 
کردند ان شاءاهلل در ماده و معنا استکبار را شکست 
خواهیم داد. ممکن است این سؤال پیش بیاید که 
معنای پیروزی در معنا چیست؟ این پیروزی چگونه 
و چه زمانی حاصل می شــود؟ این موضوع بهانه ای 
 شد تا با دکتر عطااهلل بیگدلی، استاد حقوق دانشگاه 
امام صادق)ع( به گفت وگو بنشــینیم که پاســخ 

تفصیلی ایشان را در ادامه می خوانید.
برای تبیین این گزاره نیازمند دو مقدمه هستیم. 
مقدمه نخست: در یک تقسیم بندی کلی در حوزه 
حیات بشری سه گانه مشــهوری وجود دارد، که 
کم و بیش مورد وفاق اندیشــمندان حوزه های 
اجتماعی و فکری اســت و آن سه گانه »عمل« و 
»نظر« و »ابزار« اســت. این سه گانه را با عنوان، 

تفکر، فرهنگ و تمدن هم تبیین کرده اند. 
مقدمه دوم این است که یکی از مسائل اساسی 
انقاب اســامی و مســلمانان در طول 1۵۰ 
سال گذشته مســئله غیر و غیریت بوده است. 
دیگری وارد جهان اســام شده و جهان اسام 
را دستخوش تغییر کرده است. حال مسئله این 
اســت که فهم ما نیز در 1۵۰ سال گذشته از 
سطح و عمق غیریت دستخوش تغییر و تحول 
و تفســیر های مختلف شده اســت. بعضی ها 
سطح این درگیری و منازعه را الیه های رویی 
استقال خواهی های مبتنی  و  نظامی  سیاسی، 
بر ملیت فهم می کردند. یک سطح از منازعه در 
غالب کشــورهای اسامی و حتی هند و آفریقا 
این اســت که ما باید با غرب مبارزه کنیم، آن 
را بیــرون کنیم و از نظر اقتصادی، سیاســی، 
نظامی و ساختارهای حاکمیتی مستقل باشیم. 
اشــتراک میان کشورهای اســامی و برخی 
کشورهای غیراسامی در این سطح از منازعه 
استقال خواهی  نهضت های  شکل گیری  سبب 
در دوره هایی در این کشــورها و نجات یافتن 
آن ها از استعمار شد. اما این منازعه در همین 
الیه ماند و بیشــتر کشــورها در همین سطح 

متوقف شدند. 

 انقالب اسالمی سطح منازعه را 
به الیه اندیشه ای کشاند

توقف در این ســطح یعنی کشــورها متوجه تقابل 
تاریخی، فکری، عملی، نظری و فرهنگی نشده و اصًا 
آن را فهم نکردند و نمی دانستند که غرب همچنان در 

حال مبارزه خیلی جدی با آن ها در بقیه الیه هاست. 
انقاب اســامی و به صورت خاص کشور ایران یک 
الیه دیگری از ســطح منازعه را هم به صورت کامل 
فهم کرده بود که آن همان مبارزه فرهنگی اســت. 
اصطاحاتی با عنوان »تهاجم فرهنگی« یعنی فهم 

اینکه غــرب در حــوزه فرهنگ 
هم به ما حمله کرده است. البته 
یک الیــه دیگر که کم و بیش ما 
در ایران به آن خیلی توجه داریم 
الیه نظری اســت؛ یعنی متوجه 
می شــویم که غرب در الیه های 
نظــری و تئوری های اجتماعی و 
مفاهیم بنیادی خود به ما حمله 
کرده اســت و ما بایــد مقاومت 
کنیم. تفســیر ســاده این حرف 
این است که غرب برای ما ارزش 
و مفاهیم بنیــادی یا به تعبیری 
فکر ساخته است و به ما می گوید 
چگونه جهــان را ببینیم و جهان 
و ارزش هایی که در آن هســت را 
تفسیر کنیم. در جمهوری اسامی 
و در جهــان معاصر مــا عمق را 
می فهمیم؛ یعنــی می فهمیم در 
حوزه نظر، عمــل و تمدن تا آن 

عمیق ترین الیه ها غرب با ما درگیر 
است، اما اشتباهی که در 1۵۰ سال گذشته مرتکب 
شدیم این بود که بین سطوح مختلف آن تفکیکی 
قائل شــدیم و برای مثال گفتیم غرب اندیشه های 
خوب، نظام های خــوب اجتماعی، نظام های خوب 

تمدنی و سبک زندگی خوب نیز دارد.

 توجه به یکپارچگی تمدن مدرن 
 به نظر من در طول دو دهه گذشته جریان های 
مهم فکری و فرهنگی در کشورمان شکل گرفته 
که یکپارچگی تمدن مدرن را بیشتر دارد مورد 
توجــه و نقد قرار می دهد. به این ترتیب مطالبه 
عمومــی ما در طول ۲۰ ســال گذشــته دیگر 
استقال سیاسی و نظامی نیست. مطالبه کنونی 
ما صرفاً این نیســت که رئیــس جمهور آمریکا 
در امــور مــا مداخله نکند بلکــه در مواجهه ای 
عمیق تر ســبک زندگی جدیدی را می خواهیم 
که آمریکایی نباشــد. ســبک زندگی آمریکایی 
 که مبتنــی بــر ســرمایه داری، مصرف گرایی، 
شئ شــدگی و کاالشــدگی همه امور جهان از 

جمله فرهنگ و زندگی و معاش است. 
گام دوم انقاب باید آغازی باشد بر اینکه همان طور 

که ما آمریکا را از تصمیم گیری 
نظامی و سیاسی بیرون کرده ایم، 
اندیشــه  دوم  ســال   4۰ در 
آمریکایی و مــدل آمریکایی را 

بیرون کنیم.
مــا باید به ســمتی برویم که 
شــکل، صورت و فرم خودمان 
را به زندگی اجتماعی بدهیم. 
را  مالــی خودمان  نهادهــای 
داشته باشــیم که شاید لزوماً 
بانک نباشد. آموزش و پرورش 
خودمان را داشــته باشــم که 
لزوماً مدرسه و دانشگاه نباشد. 
نهادهای ســامت خودمان را 
داشته باشــیم که شاید لزوماً 
بیمارســتان و طــب مــدرن 
نباشــد. در نهایــت ما معنای 
جدیدی از ســعادت و نسبت 
با دنیا فهم کنیــم که بتوانیم 
آن را برای1۰۰ســال آینده از 
لحاظ نظری فلســفی صورت بنــدی کنیم و در 
جهان ارائه بدهیم که فلسفه نوینی برای حیات و 
سعادت باشد.ما معموالً دو مرحله استکبارستیزی 
را در حوزه سبک زندگی طی می کنیم؛ حوزه اول 
صورت ها و ظواهر است و حوزه دوم معناها. در مورد 
حوزه اول باید گفت اجتناب ناپذیر بودن استفاده از 
مظاهر تمدنی و کاالهایی چون خودرو و تلویزیون و 
امثالهم باید ما را به این سمت سوق دهد تا حداقل 
هم کاال به تدریج ایرانی تولید شــود و هم در عین 
صرفه جویی و عدم اســراف، اســتفاده خودمان را 
معطوف به فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی کنیم. 
بنابراین در اولین گام شما در الیه ابزاری از کاالی 
ایرانی اســتفاده می کنید و دوم بــه ارزش گذاری 
استفاده از کاالی ایرانی اقدام می نمایید. در حوزه 
نظری و غیرمحسوس نیز که از ارزش گذاری کاالی 
ایرانی شروع می شود شاید تا چند دهه آینده تاش 
ما در این زمینه باشد، ولی به تدریج و در 4۰ ساله 
دوم انقاب باید به جایی برسیم که حاال سعی کنیم 
صورت بندی ها را عوض کنیم و به این بیندیشیم 
که مثاً چگونه از کاالهایی استفاده کنیم که تعامل 

انسان با طبیعت را بهبود ببخشد. 

گفت و گو با عطااهلل بیگدلی درباره الیه های پنهان استکبارستیزی

گام دوم، آغاز بیرون کردن اندیشه آمریکایی است

حاشیه

ما چگونه غربی شدیم؟
ما چگونه غربی شدیم؟ آیا اول تغییر نگرش 
رخ داده و بعد صورت زندگی ما عوض شده یا 
برعکس؟ می بینید که برعکس است. شما به 
راحتی از موبایل، لپ تاپ، کامپیوتر، تلویزیون، 
یک نوع معماری، شهرســازی، مترو و تمام 
مظاهر تکنولوژی استفاده می کنید. شما از این 
وسایل استفاده می کنید بدون اینکه شاید در 
کاســی شرکت کرده باشید که آنجا به شما 
بگویند اومانیســم و ارزش هایی که غرب بر 
آن مبتنی است چیست و فیلسوفان مشهور 
غرب چه کسانی بوده اند؟ شاید هنوز که هنوز 
است خیلی ها ندانند کانت و هگل که بوده اند 
و تعلیم و تربیتی در این حوزه ندیده باشند. 
شــما در حال استفاده از مظاهر تمدنی غرب 
هســتید بدون اینکه شاید به لحاظ فکری با 

ارزش ها و مبانی غربی همراه باشــید. تغییر 
رفتار و پذیرش های تمدنی مثاً برای انتخاب 
یــک خانه برای زندگی غالباً مبتنی بر تغییر 
نگرش نیست، یعنی خاف آنچه به نظر می آید 
شما برای تغییر الیه های تمدنی، الزم نیست 
در ابتدا تغییــر نگرش پیدا کرده و فکرتان را 
عوض کنید، بلکــه برعکس زمینه اجتماعی 
این گونه نشــان می دهد با عوض شدن عمل 
و ابــزار، واقعیت اجتماعی نیز تغییر می کند. 
به همین خاطر خیلی از تغییرات وابســته به 
قدرت نظام های اجتماعی و ســاختارها شده 
اســت و در دوگانه ساختار و کنشگر در طول 
۵۰ سال گذشته ســاختارها خیلی اصالت و 
قدرت پیدا کرده و افراد و اندیشــه های آن ها 

بسیار کمتر امکان ایجاد تغییر را دارند.

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 3 اسفند  ۱3۹۸ ۲7 جمادی الثانی ۱44۱ ۲۲ فوریه ۲0۲0   سال سی و سوم   شماره ۹۱۹۱

خبر

      صفحه 4

برگ س��بز و س��ند کمپانی خودروی پرای��د 111 مدل 
1396 رن��گ س��فید به ش��ماره انتظام��ی 558 و 78 
ایران 36 ش��ماره موت��ور M13/5810871 و ش��ماره 
شاس��ی NAS431100H5707189 ب��ه مالکیت الهام 
کش��تگر مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باشد.  ,ع
98
14
92
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
15
02
1

برگ سبز و س��ند خودروکامیونت باری چوبی   مدل 
1356 به ش��ماره موتور 100277071 و شماره شاسی 
14260732ب��ه  انتظام��ی 483  ع 85  ایران 42 به 
مالکیت مهدی بخش��ی نیا  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز و کارت خ��ودروی 206 م��دل 1396 رنگ 
مکش��ی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 254د25 ای��ران 12 
شاس��ی  ش��ماره  و   165A0116572 موت��ور  ش��ماره 
NAAP03EE4HJ087582 به مالکیت آزاده مشتاق 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
14
92
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
15
02
0

کارت مل��ی و پروانه کس��ب خبازی به ش��ماره 
عضویت   182 به ش��ماره صنف��ی 0105716330 
تاریخ صدور 1394/09/23 به نام ربابه رستگار 
مقدم عیدیان به ش��ماره مل��ی 0938380842 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
س��مند مدل 1389 رنگ س��فید به ش��ماره انتظامی 
195 ص 77 ایران 12 شماره موتور 12489056911 و 
شماره شاسی NAACA1CB8AF221421 به مالکیت 
محمد طبسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
98
14
93
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

دانشنامه 167196 اینجانب پروانه خوشبخت فرزند 
رجبعلی به ش��ماره ملی 0639470572 رش��ته نرم 
اف��زار کامپیوت��ر ص��ادره از دانش��گاه جام��ع علمی 
کارب��ردی س��ازمان صنای��ع و معادن مش��هد مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98
13
60
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهـی دعوت
 مجمع پیروآگهی دعوت منتش��ره قبلی در روزنامه 
قدس)نوبت اول( مورخ 98/11/15 و با توجه به عدم 
احراز رس��میت تش��کیل جلس��ه مجمع عمومی فوق 
العاده مورد دعوت)مورخ 98/11/28(، بدینوس��یله 
ازعموم سهامداران شرکت صنایع شهداس)سهامی 
خاص- ش��ماره ثب��ت26756( دعوت بعم��ل می آید 
تا درجلس��ه  نوب��ت دوم مجمع عموم��ی  فوق العاده 
ش��رکت ک��ه رأس س��اعت 8 صب��ح روزچهارش��نبه 
دس��تورات  رس��یدگی  ب��ا  و   1398/12/14 م��ورخ  
جلس��ه قبلی)1-تغییر نش��انی دفترمرکزی شرکت(

درنشانی: بینالود-دهستان شاندیز-روستا شهرک 
صنعتی طوس-  ش��هرک صنعتی- خیابان پژوهش- 
بل��وار فناوری- پالک1 طبقه همکف تش��کیل خواهد 

شد حضور بهم رسانند.
 هیئت مدیره 

ع 9
81
50
14

آگهی دعوت سهامدارن به تکشیل مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کالل 

سهامی خاص به شماره ثبت 8507
و شناسه ملی 10380242714

دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می 
10 صبح مورخه  العاده که در ساعت  بطور فوق 
1398/12/15 در محل شرکت به آدرس مشهد، 
 62 پالک   ،3 آموز  دانش  آموز،  دانش  بلوار 

واحد 4 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضائ هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت کالل )سهامی خاص( 

/ع
98
15
02
9

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن 
)سهامی عام( شماره ثبت 49862  

بدینوس��یله از کلیه صاحبان س��هام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید 
با در دس��ت داش��تن برگ ورود در جلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه که در روز 
پنجشنبه مورخ 1398/12/15 رأس ساعت 8/30 صبح در محل کارخانه قند کشت 

و صنعت جوین واقع در شهرستان جوین حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال منتهی 
به 1398/08/30

2- بررس��ی و تصویب صورتهای مالی منتهی ب��ه 1398/08/30 و تصمیم گیری در 
خصوص تقسیم سود سهامداران

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی آتی
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

5- انتخاب هیئت مدیره
6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

7-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
 هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن 

/ع
98
14
99
2

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده و مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده شرکت نگین گلشن 
ثبت به شماره 626 وشناسه ملی 

10840051155
به اطالع کلیه صاحبان س��هام ش��رکت نگین 
گلشن )س��هامی خاص( می رساند که جلسه 
مجم��ع عمومی ف��وق العاده س��اعت 16:00 و 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده س��اعت 
17:00 مورخ چهارش��نبه 98/12/14 در محل 
دفتر شرکت به آدرس طبس– بلوار شهداء 
– خیاب��ان جواد االئم��ه 4  برگزار می گردد. 
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران دع��وت 
بعمل م��ی آی��د در  روز و س��اعت مقرر در 

محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه مجمع عموی فوق العاده

1- تغییرات  مفادی از اساسنامه
دستورات جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده
1- انتخاب مدیران

2- انتخاب بازرسین
3- استماع گزارش هیئت مدیره

4- تعیین روزنامه کثیر االنتشار شرکت
 هئیت مدیره شرکت نگین گلشن

ع 9
81
50
33

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی تولیدی ، توزیعی کارکنان موقوفات ملک  )  نوبت اول( 

شماره ثبت 66043   شناسه ملی 14007907200
به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی فوق می رس��اند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول راس س��اعت 
16 روز پنج ش��نبه مورخ 1398/12/15 در محل مش��هد بل��وار بعثت � بین خیابان رضا و طالقانی س��ازمان موقوفات 

ملک برگزار خواهد شد .
الف � اعضایی که شخصًا قادر به شرکت در جلسه مجمع نمی باشند می توانند نماینده تام االختیاری را برای حضور 
در مجمع و اعمال رای تعیین نمایند . اعضای متقاضی اعطای نمایندگی و وکالت می توانند به همراه نماینده خود و 
ارائه اصل وکالتنامه معتبر و کارت شناس��ایی از تاریخ 98/12/3 لغایت 5 / 12 / 98 از س��اعت 14 الی 17 در دفتر 
تعاونی حاضر ش��وند تا پس از احراز هویت و  بررس��ی و تایید مدارک و وکالتنامه ، برگ ورود به مجمع را دریافت 
نمایند یادآور می گردد که ارائه نمایندگی در روز برگزاری مجمع به هیچ عنوان انجام نشده و اعضای محترم فقط 

در فاصله زمانی مندرج در این بند ) الف ( جهت ارائه نمایندگی اقدام فرمایند .
ب � تعداد آرای وکالتی هر عضو تعاونی حداکثر 3 رای و تعداد آرای وکالتی هر غیر عضو تنها یک رای می باش��د و 

حضور توام عضو و نماینده دارای منع قانونی می باشد .
ج � برای ش��رکت در جلس��ه ارائه کارت معتبر شناسایی و کارت ملی یا شناس��نامه اصل برگه سهم و برگ ورود صادره و 

رعایت پوشش اسالمی الزامی است . لطفًا از آوردن همراه خودداری فرمایند .
د � کاندیداهای بازرسی ظرف یک هفته از تاریخ درج آگهی فرصت دارند تا مدارک خود را به دفتر تعاونی ارسال نمایند 

دستور کار جلسه: 1� ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1397
2� ارائه گزارش حسابرسی سال 1397 3� ارائه گزارش بازرسی

4� بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1397   5� بررسی و تصویب بودجه سال 1398
6� طرح موضوع خرید اراضی در محدوده شهر مشهد یا گلبهار یا چناران

7� تصویب آئین نامه مالی شرکت 8� بررسی پیشنهاد حقوق و مزایا هیات مدیره
9� بررسی آیین نامه معامالت هیات مدیره ، مدیر عامل ، بازرس 10� بررسی و تصویب حق الزحمه بازرس

11-بررسی پیشنهاد عضویت دربورس و فعالیت بورسی
 هیئت مدیره 

ع 9
81
50
37

آگهی دعوت مجمع 
روزنام��ه  در  قبل��ی  منتش��ره  دع��وت  پیروآگه��ی 
قدس)نوب��ت اول( م��ورخ  98/11/15 و ب��ا توجه به 
عدم احراز رس��میت تش��کیل جلس��ه مجمع عمومی 
 ،)98/11/28 )م��ورخ  دع��وت  م��ورد  الع��اده  ف��وق 
بدینوس��یله ازعم��وم س��هامداران ش��رکت صنایع 
پاکنان شرق)س��هامی خاص- ش��ماره ثب��ت29279( 
دع��وت بعمل می آید تا درجلس��ه  نوبت دوم مجمع 
عمومی فوق العاده ش��رکت که رأس س��اعت 10 صبح 
روزچهارش��نبه  مورخ  1398/12/14 و با رس��یدگی 
دستورات جلسه قبلی)1-تغییر نشانی دفتر مرکزی 
ش��اندیز- بینالود-دهس��تان  شرکت(درنش��انی: 
روس��تا ش��هرک صنعتی ط��وس-  ش��هرک صنعتی- 
خیابان پژوهش- بلوار فناوری- پالک1 طبقه همکف 

تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
 هیئت مدیره 

ع 9
81
50
15

 آگهی تغییرات شرکت عمران و سرمایه گذاری فرزان بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2387 و شناسه ملی 10360040939    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,09,27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - پس از قرائت 
گزارش بازرس ، صورتهای مالی س��ال منتهی به 31 ش��هریور 1397 به تصویب رس��ید. 2 - موسسه حسابرسی و خدمات 
مالی حافظ گام به ش��ماره ثبت 12529 و شناس��ه ملی 3256586147 به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت رحمتی پوربه 

شماره ملی 0651911419 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398,06,31 انتخاب گردیدند.
 3 - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار ، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )778696(

9ع
81
48
79

 آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2317 و شناسه ملی 10360040261    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,08,18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای محمد حس��ین اژدری به ش��ماره ملی 
0651688310 به نمایندگی از طرف ش��رکت س��رمایه گذاری صنعت س��اختمان خراسان جنوبی)س��هامی خاص(به شماره ثبت 2292 
وشناسه ملی 10360040029 بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمود رضا کمیلی دوست به شماره ملی 0939566397 به نمایندگی 
ازطرف ش��رکت عمران و مس��کن س��ازان منطقه شرق )سهامی خاص (به شماره ثبت 20230 وشناس��ه ملی 10380357418 بعنوان 
نایب رئیس هیات مدیره وآقای مس��عود کاظمی نیا به شماره ملی0651889251 به نمایندگی ازطرف سازمان همیاری شهرداریهای 
استان خراسان جنوبی به شناسه ملی 14000150794 به سمت عضو هیات مدیره و آقای عباس اصغری به شماره ملی5829039818 
به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی سپهر صادرات )سهامی خاص( به شماره ثبت 462901 و شناسه ملی 14004518505 بعنوان 
عض��و هی��ات مدیره و آقای محمد جامی درمیان به ش��ماره ملی 0651958156 بعنوان عضو هیات مدی��ره و آقای محمودرضا کمیلی 
دوس��ت به ش��ماره ملی 0939566397 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. 2- 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقًا و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از 

اعضاء هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل معتبر می باشد.
9ع اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )778697(

81
48
06

برگ سبز، بنچاق وفاکتورفروش خودروپراید  مدل 
83ب��ه رنگ مش��کی به ش��ماره انتظام��ی27 م564 
ایران21 به شماره موتور00658946وشماره شاسی 
S14122821988802 متعل��ق ب��ه آق��ای محم��د رضا 

گریوانی مفقود وازدرجه اعتبارساقط می گردد 

,ع
98
14
77
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور 
فوق العاده شرکت سرمایه گذاری تبار 

ثامن )سهامی عام( شماره ثبت 49862

بدینوس��یله از کلی��ه صاحب��ان س��هام یا 
نماین��دگان قانون��ی آنه��ا دع��وت بعم��ل 
می آید با در دس��ت داش��تن ب��رگ ورود 
در جلس��ه مجمع عمومی بط��ور فوق العاده 
که در روز پنجش��نبه مورخ 1398/12/15 
رأس ساعت 11 صبح در محل کارخانه قند 
کش��ت و صنعت جوین واقع در شهرستان 

جوین حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:

تصوی��ب  خص��وص  در  تصمیم گی��ری   -1
اساسنامه تیپ بورس

2- س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجمع 
عمومی بطور فوق العاده باشد.

 هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن  ع 9

81
49
93

مطالبه کنونی ما 
صرفًا این نیست 
که رئیس جمهور 

آمریکا در امور 
ما مداخله نکند 

بلکه در مواجهه ای 
عمیق تر سبک 
زندگی جدیدی 

را می خواهیم که 
آمریکایی نباشد

بــــــرش



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

روزنامـه صبـح ایـران

چرا رهبر انقالب، انتخابات را جهاد عمومی می دانند؟ مفتاح: آیت اهلل عباس کعبی، استاد حوزه علمیه قم در درس خارج »فقه جهاد« اظهار کرد: رهبر معظم انقالب در دیدار مردم تبریز، تعبیر بی سابقه جهاد 
عمومی را درباره حضور مردم در انتخابات بیان کردند. ماهیت جهاد دارای عناصر چهارگانه است؛ عنصر اول، تولید و به کارگیری قدرت است؛ عنصر دوم »في سبیل اهلل« بودن؛ یعنی در جهت مصلحت عمومی و نفی مفاسد 
عمومی باشد. عنصر سوم، سبب تضعیف دشمن شده و مبارزه با دشمن به شمار می آید و عنصر چهارم نیز باید تحت هدایت های رهبری باشد. تمامی مؤلفه ها و عناصر جهاد فقهی برای حضور در انتخابات وجود دارد.

نشست »شیعیان و تمدن اسالمی« برگزار می شود
معارف: نشست علمی »شیعیان و تمدن اسالمی« با سخنرانی دکتر محمد باغستانی، 
عضو هیئت علمی پژوهشکده اسالم تمدنی هفته آینده در مشهد برگزار می شود. این 
نشست علمی که با رونمایی از کتاب »بافتارهای خیزش علمی در سده های چهارم و 
پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید)ره(« همراه خواهد بود، سه شنبه ۶ اسفندماه 
۱۳۹۸ از ساعت ۱۲ تا ۱۳ در دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی 

مشهد برگزار خواهد شد. 

کتاب »ذوالشهادتین امام«  منتشر شد
فارس: کتاب خاطرات و اسناِد مبارزات حضرت آیت اهلل مصباح یزدی که جدیدترین 
اثر محمدحسن روزی طلب است، توسط انتشــارات شهید کاظمی روانه بازار شد. 
روزی طلب درباره نحوه نگارش این کتاب می نویسد: »تابستان سال ۱۳۹۲، دغدغه ای 
قدیمی من را به ساختمان مؤسسه امام خمینی رضوان اهلل علیه در بولوار امین شهر 
مقدس قم کشاند تا روایتگر زندگی پرفراز و نشیب رئیس این مؤسسه باشم. پس از 
مذاکراتی کوتاه، حجمی از گفت وگوهای آیت اهلل مصباح یزدی با آقای قطبی، رئیس 
وقت دفتر ایشان که در سال های۱۳70- ۱۳۶۹ انجام شده بود، در اختیار اینجانب 
قرار گرفت. این گفت وگوها مبنای متن پیش رو شد. همچنین در آرشیو مرکز اسناد 
انقالب اســالمی، ۱۳ جلسه گفت وگو )بدون تاریخ( با ایشان موجود بود که با متن 
اصلی مطابقت داده شــده است. همچنین دو گفت وگو از آیت اهلل مصباح یزدی در 
نشریه وزین یادآور به اهتمام آقای محمدرضا کایینی منتشر شده بود که به خصوص 
گفت وگوی مربوط به گروه فرقان بســیار کارآمد بود. چند گفت وگوی پراکنده در 
توصیف شرح حال استاد نیز در مجالت دیگر منتشر شده بود که بخش هایی از آن  

در متن کتاب قرار گرفته است«.

برگزار ی همایش معنویت های نوظهور
معارف: نخســتین همایش »معنویت های نوظهور؛ شاخصه ها و نقدها« پنجشنبه 
هشتم اسفند ماه ۱۳۹۸ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به نشانی »قم، چهارراه 
شهدا« برگزار می شود. سخنران افتتاحیه این همایش که از ساعت ۸:۳0 صبح شروع 
و تا ساعت ۱7 ادامه دارد، حجت االسالم دکتر احمد واعظی خواهد بود و در اختتامیه  
جمع بندی همایش با ارائه گزارش رؤســای کمیسیون ها و میزگرد »معنویت های 

نوظهور؛ شاخصه ها و نقدها« انجام خواهد شد.

 انتشار کتاب »نسبت مرجعیت دینی 
با نهاد والیت فقیه« 

اجتهاد: کتاب »نسبت مرجعیت دینی با نهاد والیت فقیه« تألیف عبدالوهاب فراتی 
از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی چاپ و منتشر شد. بحث نسبت مرجعیت 
دینی با نهاد والیت فقیه از جمله مباحث متأخری اســت که کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. بی تردید هر نظریه ای که در باب والیت فقیه وجود دارد، تأثیر بسزایی 
در نوع الگوی تعامل این دو نهاد و پیامدهای مختلفی دارد. این اثر تالش می کند با 
بررسی مهم ترین مشکالتی که در نسبت دو نهاد وجود دارد، راهی به سوی کاهش 
تزاحمات احتمالی میان آن ها بگشاید و بدین گونه بر کارآمدی نظام اسالمی بیفزاید. 
این کتاب با هدف بهره مندی دانشجویان و طالب علوم دینی تهیه شده و امید است 

عالوه بر جامعه دانشگاهی و حوزوی، دیگر عالقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

 کرسی »خوانش روان شناسی خوف از خدا« 
برگزار می شود

حوزه: انجمن روان شناســی اسالمی، کرسی علمی ترویجی »خوانش روان شناسی 
خوف از خدا بر اســاس دیدگاه عالمه طباطبایی« را برگزار می کند. در این نشست، 
حجت االسالم خلیلیان به عنوان ارائه دهنده و حجج اسالم ابوترابی و شجاعی به عنوان 
ناقد حضور دارند. این کرسی علمی ترویجی، دوشنبه ۵ اسفندماه پس از نماز مغرب 
و عشا در ساختمان انجمن های علمی حوزه به نشانی »قم، خیابان جمهوری، کوچه 

دوم« برگزار می شود.

 معارف / مریم احمدی شــیروان  انتشــار 
وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی در حال و هوای 
چهلمین روز شهادتش، مهر تأیید دیگری بود بر 
ویژگی های برجسته الهی و سیاسی این سردار 
شــهید و قله این صفات برجسته والیت پذیری 
بود؛ والیت اهل بیــت)ع( و والیت فقیه که در 
بندبند وصیت نامه اش نمایان است، همان گونه 
کــه در بندبند وجودش جریان داشــت. برای 
بررســی ابعاد الهی و سیاسی وصیت نامه سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی با آیت اهلل محمدباقر 
تحریری، اســتاد اخالق و تولیت مدرسه علمیه 
مروی تهــران به گفت وگو پرداختیم که در زیر 

می خوانید.

 شاخصه های واالی اعتقادی در 
وصیت نامه سردار سلیمانی منعکس شده 

است
آیــت اهلل تحریری با بیان اینکه شــاخصه های 
واالی اعتقــادی و رفتاری در وصیت نامه جامع 
و پُربار ســردار ســلیمانی منعکس شده است، 
می گوید: شــاکله های روحی و معنوی شخص 
در وصیت نامه، به خصوص وصیتی که در اواخر 
عمر و لحظات آخر شــهادت ظاهر می شــود، 
نشان دهنده بافت عقلی، روحی و جان او است. 
بر همین اســاس از وصیت نامه شهید سلیمانی 
به شــاکله روحی او که حاکی اســت از ارتباط 
عمیق با خدا، اهل بیت)ع(، اســالم و اعتقاد به 
حقانیت آنچه خدای متعــال در این دین نازل 
کرده و بر نبی اکرم و اهل بیت)ع( فرســتاده، 
پی می بریم. او اضافه می کند: شهادت هایی که 
این شــهید بزرگوار در قسمت اول وصیت نامه 
خود مطرح کرده اســت از این ارتباط روحانی 
و باورهــای قلبی حکایت دارد. در دســتورات 
شــرع نیز سفارش شده است وصیت نامه انسان 
مؤمن باید با شــهادت ها همراه شود که نشان 
دهد توحید، خداشناســی و ایمان در وجود او 

منعکس شده است.
تولیت مدرسه علمیه مروی بیان می کند: نکته 
مهم دیگــر در این وصیت نامه شــکرگزاری از 
نعمت های معنوی خدای متعال است. نعمت ها 
در یک تقسیم بندی کلی به دو قسمت تقسیم 

می شوند؛ نعمت های خاص معنوی و نعمت های 
مــادی و آن ها از آن نظر کــه ربطی به خدای 
متعال داشته و نعمت الهی محسوب می شوند، 

نیاز به شکرگزاری مناسبی دارند.
او تصریح می کند: شهید سلیمانی در وصیت نامه 
خود از نعمت های دســته اول که همان نعمت 
والیت اهل بیت)ع( و داشــتن ارتباط معنوی 
و روحی با اولیا)ع( اســت، شــکرگزاری کرده، 
این کار از مســائل مهمی اســت که باید همه 
به آن توجه کنیم؛ امــا جنبه دیگر معرفتی او 
شکرگزاری از پدر و مادر اهل والی خود است؛ 
انسان مؤمن باید همواره به یاد پدر و مادر خود 
باشد، زیرا آن ها مجرای فیوضات خدای متعال 

هستند.

  ناچیز دیدن خود در برابر خدا 
از خصوصیات بارز این شهید است

آیت اهلل تحریری یادآور می شــود: جنبه دیگر 
معرفتی و عرفانی او، اظهار فقر و عجز به درگاه 
الهی اســت که در قســمت دوم وصیت نامه به 
چشــم می خورد؛ خود را ناچیز دیدن در برابر 
ذات اقــدس الهــی از دیگر خصوصیــات بارز 
این شــهید اســت. او در عین اینکه اظهار فقر 
می کند، قدرت و اعضا و جوارحش را در پیشگاه 
دســتورات الهی مطیع می داند و می گوید من 

سعی کردم آن ها را در راه تو خرج کنم.

تولیت مدرســه علمیه مروی می گوید: یکی از 
نکات مهم اظهار امید بــه لطف بی پایان الهی 
اســت که همه باید آن را داشــته باشیم. این 
شــهید واالمقام وقتی به خــود توجه می کند، 
خود را ناچیز می بیند اما وقتی به الطاف بیکران 
الهی توجه می کند، همواره خود را غرق در این 
نعمت ها می بیند که این خود شکرگزاری بسیار 
واالیی اســت. در همین راستا اظهار شیفتگی 
خاصی به ذات اقدس الهی است که پس از همه 
این مسائل شخص می خواهد به دریای بیکران 
کمال مطلق الهی متصل شود، به گونه ای که از 

وجودش چیزی در برابر حق تعالی باقی نماند.
او اضافه می کند: شــهید سلیمانی برای خدای 
متعال از تعبیــرات زیبایی ماننــد خالق من، 
محبوب من، عشــق من و... اســتفاده کرده و 
می گوید از تو خواسته ام سراسر وجودم را مملو 
از عشــق به خود کنی؛ این موارد نشان دهنده 
این است که آتش سوزانی از محبت به حضرت 
حق و اولیای حق در وجود این شــهید بزرگوار 
همواره شــعله ور بوده که این شعله وری هر روز 
که از ابتدای انقالب گذشته و جنگ تحمیلی و 

مراحل گوناگون را دیده، شعله ورتر شده است.

 محور وصیت نامه سردار سلیمانی 
والیت فقیه است

آیت اهلل تحریری تأکید می کند: فردی که عشق 

باشد، عشق  به خدا داشــته 
به نعمت های اظهار شــده از 
جانب خدای متعال هم پیدا 
نعمت  باالترین  می کند کــه 
اسالم، قرآن و انقالب اسالمی 
و پیاده کننده و مبدأ ظاهری 
انقالب حضرت امام)ره( است. 
بســیار  دیدگاه  این شــهید 
عمیقــی درباره اســالم دارد 
که اســالم حقیقــت و دین 
نجات بخــش و جنبه دنیایی 
انسان اســت و با پیاده شدن 
آن باید تمام انسان ها در ابعاد 
مختلف و در قشرهای مختلف 
به نجات و حیات حقیقی نائل 

شوند.
او با بیان اینکه پایبندی و محور 

بودن والیت در تمام خطوط این 
وصیت نامه دیده می شود، عنوان می کند: شهید 
سلیمانی همان دیدگاهی که به حضرت امام)ره( 
داشت به رهبر معظم انقالب نیز دارد؛ زیرا رهبری 
همان راه امام)ره( را رفته و تالش کرده اند با تمام 
وجود اســالم را پیاده کنند. او بیان می کند این 
والیت همان والیــت امیرالمؤمنین)ع( و خیمه، 
خیمه حسین فاطمه است، پس اگر کسی به این 
والیت اعتقاد نداشته باشد یعنی اسالم را نپذیرفته 
است. افرادی که تفکرات دگراندیشی یا سکوالری 
دارند اسالم را در محدوده ای خاص پذیرفته اند و 
آن را قابل اجرا نمی دانند؛ زیرا هواهای نفسانی بر 
آن ها غالب شــده و یا به دنبال موارد دیگری در 
زندگی می روند که از دید این شهید بزرگوار، اسالم 

حقیقی را دنبال نکرده اند.
این استاد اخالق تأکید می کند: در همین راستا 
فردی که اعتقاد به والیت راســخ ائمه)ع( و پیاده 
کننــده آن که ولی فقیه اســت دارد، حتماً باید 
نسبت به دشــمن بی اعتنا بوده و چشم طمع به 
دشمن نداشته باشد؛ دشمن را که کفر جهانی و 
صهیونیست و تمام کسانی که غیر از اسالم والیی، 
محمدی و راستین و اسالم اهل بیت)ع( هستند 
کوچک شمرده و در برابر آن ها احساس ذلت نکند.

  باالترین موهبت انقالب 
اسالمی، والیت فقیه است

تولیت مدرســه علمیه مروی 
والیت پذیری  می کند:  تصریح 
ایــن شــهید بزرگوار ســبب 
شــد احســاس عزت به تمام 
اقشــار جامعه القا شود. تمام 
بزرگوار  این شــهید  تأکیدات 
نســبت بــه مســئله مهــم 
به مراجع  والیت فقیه، حتــی 
و علمای بــزرگ و حوزه های 
علمیه همان تأکیداتی اســت 
که حضرت امام)ره( داشــت و 
همان تأکیداتی است که خود 
ائمه)ع( داشــتند؛ زیــرا تنها 
بیت)ع(  اهل  والیت  مشخصه 
همان حاکمیت والیی اســت 
که متأســفانه در طول تاریخ 
این حاکمیــت مورد بی مهری قــرار گرفته و 
عزیزان مــا مظلوم واقع شــده اند. باید بدانیم 
والیت آن ها باالترین نعمت و کنار زدن والیت 
آن هــا باالترین ظلم ها و در راســتای ظلم به 
خدا و شــرک به خــدای متعال اســت »وإَِنّ 

ْرَک لَُظلٌْم َعِظیٌم«. الِشّ
آیــت اهلل تحریــری در پایان اضافــه می کند: 
باالتریــن موهبت الهی در کشــور اســالمی 
مــا، موهبت انقالب اســالمی تحــت والیت 
فقیه اســت که این امــت را امت حقیقی قرار 
داد و می توانیم بگوییم مــا امت حقیقی نبی 
اکــرم)ص( هســتیم، زیرا تحــت والیت اهل 
بیت)ع( او قــرار گرفته ایم؛ امری که با والیت 
فقیه تحقق و ادامه پیدا کرده است. حاکمیت 
اهل بیت)ع( تمام شــئون زندگی خانوادگی، 
عبادی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی 
ما را شامل می شــود و مسئوالن باید درصدد 
تحقق چنین والیتی با تمام وجود باشــند آن 
طور که شهید ســلیمانی بود و رفتار می کرد؛ 
بنابرایــن می بینیــم این شــهید بزرگــوار با 
مبارزه های متعدد در کشورهای مختلف برای 
نشان دادن اسالم حقیقی از هیچ تالشی دریغ 

نکرد و از آسایش و راحتی خود گذشت. 

گفت وگو با آیت اهلل تحریری درباره آخرین سفارش های شهید سلیمانی

»والیت فقیه« محور وصیت نامه »حاج قاسم«

به اعتقاد شهید 
سلیمانی، والیت 

فقیه همان والیت 
امیرالمؤمنین)ع( 

و خیمه انقالب، 
همان خیمه حسین 

فاطمه است 

بــــــرش

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9191 شنبه 3 اسفند  1398 27 جمادی الثانی 1441 22 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره  

خبر

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139804006093001200
بدینوسیله به خانم ها و آقای:

1- سمیرا نقشه بافی نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1370/03/08 شماره ملی: 0922021988
 شماره شناسنامه: 0922021988

2- بهروز تقدیسی همتیان دخت نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1369/03/27 شماره ملی: 0920888062
 شماره شناسنامه: 0920888062

3- فاطمه نقشه باف نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1358/08/29 شماره ملی: 0939803356 
شماره شناسنامه: 3388

بدهکار پرونده کالسه 9807260 که برابر گزارش 1398/10/10 مأمور پست آدرس شما شناخته نگردیده ابالغ 
می گردد که برابر قرارداد بانکی، ش��ماره س��ند: 269316264، تاریخ سند: 1393/06/31، بین شما و بانک سپه 
مبلغ: 125/288/274 ریال )صد و بیست و پنج میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و دویست و هفتاد و چهار 
ریال( شامل: - اصل طلب: 41/420/690 ریال- سود: 11/286/557 ریال- خسارت تأخیر تأدیه: 72/581/027 
ریال- خسارت تأخیر روزانه: 47/653 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/09/21 تا وصول کامل مطالبات 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9814949 م.الف 595
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9808721
بدین وسیله به آقای عبدالمجید مصلحی نام پدر: اسداله تاریخ تولد: 1332/07/10 شماره ملی: 0769438131 
ش��ماره شناس��نامه: 96 ابالغ می ش��ود که خانم نرجس کرمی یوس��ف حس��ینی نام پدر: نصراله تاریخ تولد: 
1330/03/12 شماره ملی: 0930589661 شماره شناسنامه: 59001 جهت وصول مهریه به تعداد 2/000/000 
ریال )دو میلیون ریال( محاسبه به نرخ روز 241/954/583 ریال به استناد سند ازدواج: شماره سند: 4435، تاریخ 
سند: 1370/08/19، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 56 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9808721 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
98/11/23 مأمور پست محل اقامت مدیون به شرح متن سند شناسایی نشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9814950 م.الف 596
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدینوس��یله ب��ه مرتضی احمدزاده ب��ه کدمل��ی 0934316651 در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه فوق، برابر 
صورتجلس��ه م��ورخ 57414- 1398/10/18 مأمور اجرا پالک ثبت��ی 14060 فرعی از 5 اصلی بخش 9 متعلق 
به مرتضی احمدزاده به ش��رح تصویر صورتجلس��ه پیوست بازداش��ت و طبق نظریه کارشناس رسمی به مبلغ 
13/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باش��ید، اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به 
مبلغ 7/200/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9814952 م.الف 597
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه ماده 87
بدین وس��یله به آقای مس��عود مؤید نام پدر: گل محمد تاریخ تولد: 1337/04/15 شماره ملی: 0779766830 
شماره شناسنامه: 5 ابالغ می شود ششدانگ پالک ثبتی 40064 فرعی از 4- اصلی بخش 9 مشهد متعلق به شما 
در قبال طلب بستانکار خانم زهرا حسینی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار 
میش��ود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. 

آ- 9814955 م.الف 598
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9807789
بدینوسیله به

- س��یدعلی عرفانیان رضازاده موس��وی مقدم نام پدر: س��یدحبیب اله تاریخ تولد: 1361/04/04 ش��ماره ملی: 
0941552918 شماره شناسنامه: 1284

- سعید عطاریان نام پدر: جواد تاریخ تولد: 1359/06/30 شماره ملی: 0939825971 شماره شناسنامه: 1631
- احمد گنابادی نام پدر: حبیب تاریخ تولد: 1349/02/02 شماره ملی: 0933110642 شماره شناسنامه: 74599

ابالغ می گردد بانک اقتصاد نوین )بستانکار( به استناد قرارداد بانکی: شماره سند قرارداد بانکی: 4624118-1- 
100- 1802، تاریخ س��ند: 1393/11/06 اجرائیه ای تحت کالس��ه 9807789 به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 
موضوعات الزم االجرا: 934/231/517 ریال )نهصد و س��ی و چهار میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد 

و هفده ریال(
علیه ش��ما صادر نموده اس��ت و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده 
است، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه 
جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. آ-9814957 م.الف 599
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه ماده 101 پرونده اجرایی کالسه 9805409
بدین وس��یله به آقای س��یدعلی تش��کری فر نام پدر: سیدمحس��ن تاریخ تول��د: 1344/05/01 ش��ماره ملی: 
0934474826 ش��ماره شناس��نامه: 7349 ابالغ می ش��ود که در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه فوق، برابر 
صورتجلسه کارش��ناس رسمی دادگستری طی ش��ماره 66335 مورخ 1398/11/27 خودرو سواری پژو پارس 

ئی ال ایکس مدل 1384 به ش��ماره انتظامی 652 ن 46 ایران 12 بازداش��ت و طبق نظریه کارش��ناس رسمی/
ارزیاب جمعاً به مبلغ 320/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشید، 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس 
تجدیدنظر به مبلغ 2/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9814959 م.الف 600
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9710284
بدینوس��یله به شرکت پاک سیمای متین گلستان تاریخ ایجاد: 1393/12/18 شناسه ملی: 10380374131 و 
سعید نعمتی حصار نام پدر: محمدحسن تاریخ تولد: 1361/11/17 شماره ملی: 0942057384 شماره شناسنامه: 
5592 و احم��د نعمتی حصار نام پدر: محمدحس��ن تاریخ تولد: 1347/05/06 ش��ماره مل��ی: 0933654537 
ش��ماره شناس��نامه: 6008 و علی نعمتی حصار نام پدر: محمدحس��ن تاریخ تولد: 1350/06/15 ش��ماره ملی: 
0933666942 شماره شناسنامه: 7249 و فاطمه نعمتی حصار نام پدر: محمدحسن تاریخ تولد: 1359/09/30 
ش��ماره ملی: 0934357080 شماره شناسنامه: 39675 و جواد نعمتی حصار نام پدر: محمدحسن تاریخ تولد: 
1366/11/13 ش��ماره ملی: 0946414432 شماره شناسنامه: 15703 ورثه مدیون سند رهنی 10701 تاریخ 
سند: 1394/11/17 تنظیمی دفترخانه 210 مشهد ابالغ می گردد که بانک ملت اجرائیه ای به کالسه 9710284 
علیه شما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد بدلیل عدم امکان ابالغ واقعی، لذا بدینوسیله 
به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 1/868/535/467 ریال اصل طلب، خسارت تأخیر 
تأدیه: 1/565/921/856 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/12/25 و خسارت تأخیر روزانه: 1/660/000 
ریال، جمعاً به مبلغ 3/583/121/077 ریال )سه میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون و صد و بیست و یک هزار 
و هفتاد و هفت ریال( و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ 
شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: پالک ثبتی سه هزار و چهارصد و هفتاد و چهار 
فرعی از دویست و سی و چهار اصلی بخش نه مشهد میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید 

و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9814961 م.الف 601
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9806518
بدینوسیله به

- نسرین قربان نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1344/09/27 شماره ملی: 0052538095 
شماره شناسنامه: 3575

- اعظم فیض آبادی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1357/01/01 شماره ملی: 0793516641
 شماره شناسنامه: 506

- محمدرضا فیض آبادی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1343/06/30 شماره ملی: 0790346591 
شماره شناسنامه: 34929

ابالغ می گردد بانک اقتصاد نوین )بستانکار( به استناد قرارداد بانکی: شماره سند: 1802/110/549081/6، تاریخ 
س��ند: 1393/11/21 اجرائیه ای تحت کالس��ه 9806518 به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 421/510/646 ریال 

)چهارصد و بیست و یک میلیون و پانصد و ده هزار و ششصد و چهل و شش ریال(
علیه ش��ما صادر نموده اس��ت و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده 
است، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه 
جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. آ- 9814962 م.الف 602
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد سبحانی برابر وکالتنامه شماره 25173 مورخ 1389/10/09 از طرف خانم خیرالنساء دهستانی 
با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/22918 مورخ 1398/10/29 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 172 فرعی از 183- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز 
که در صفحه 911 دفتر یک ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود 
شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9814963 م.الف 603
تاریخ انتشار: 1398/12/3

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حمیدرضا اربابی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/22808 مورخ 1398/10/28 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 566 فرعی از 19 فرعی از 1- اصلی 
واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 560 دفتر 188 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 
10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود. آ- 9814964 م.الف 604
تاریخ انتشار: 1398/12/3

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مجاورین
حسب درخواست آقای موسی ملکی ابرده مالک شش دانگ یک قطعه دالستان پالک 249 فرعی واقع در اراضی 
ابرده سفلی پالک 97- اصلی بخش 6 مشهد، مبنی بر نقشه برداری و صدور سند مالکیت تک برگ، با توجه به 
اعالم مالک مبنی بر عدم دسترسی به مجاورین، بدین وسیله در اجرای کد 914 م. ب. ثبتی و بخش نامه شماره 
90/46869 مورخ 1390/3/11 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، بدین وسیله به اطالع مالکین مجاور و سایر 
مالکین مشاعی پالک به آدرس: روستای ابرده سفلی- محله حمام شیخ مشتمل بر معابر عام و پالک 250 فرعی 
می رس��اند، نماینده و نقشه بردار این اداره در س��اعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/12/13 در محل وقوع 
پالک جهت معاینه محل و نقشه برداری حضور خواهند یافت، شایسته است مالکین و متصرفین فعلی پالک های 
مجاور در روز و ساعت مقرر جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خویش در محل حضور یابند، عدم حضور 

مانع از ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. آ- 9814966 م.الف 605
سرپرست ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای/مس��عود دانش��مندی برابر تفویض وکالت نامه 242033 مورخ 1397/3/12 تنظیمی دفترخانه 60 مشهد 
بنام موکل خانم بتول یوس��فی و با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 24/98/25308 
1398/11/27 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی یک و نیم دانگ مش��اع از شش��دانگ پالک 559 فرعی از 
یک- اصلی واقع در بخش شش حوزه ثبتی شهرستان طرقبه شاندیز که در صفحه- جلد- دفتر الکترونیکی شماره 
139730606008004212 ثبت گردیده بنام خانم بتول یوسفی ثبت و سند به سریال 231061 ب/96 صادر 
و حسب اعالم متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9814967 م.الف 606
تاریخ انتشار: 1398/12/3

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خان��م اش��رف حاجی آبادی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده ط��ی درخواس��ت 98/25277 مورخ 
1398/11/27 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان دویست سهم مشاع از مدار هفت هزار و پانصد سهم 
مش��اع از ده هزار و پانصد س��هم ششدانگ پالک 158 فرعی از 180- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که 
در صفحه 97 دفتر 1561 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجائی مفقود شده 
را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را همراه با اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه یا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره 

مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9814969 م.الف 607
تاریخ انتشار: 1398/12/03

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی
بدین وس��یله به آقای علی محمد نورانی نام پدر: بابا تاریخ تولد: 1359/11/02 ش��ماره ملی : 0680982884 
ش��ماره شناسنامه: 1561 به نشانی : بجنورد- روستای س��لولی ) متن سند( ابالغ می شود که بانک کشاورزی 
ش��عبه بجنورد به استناد سند رهنی شماره 22342 مورخه 1392/01/26 دفتر خانه یک بجنورد جهت وصول 
مبلغ161/610/982 ریال تا تاریخ 1398/10/17 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139804007141001284/1 
در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخه 1398/11/09 مامور مربوطه، آدرس شما به شرح متن سند 
شناس��ائی نگردیده اس��ت.لذا بنا به تقاضای بستانکار به ش��رح وارده به ش��ماره 139805007141015169-

1398/11/20 طبق ماده 18- آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از 

طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.آ-9815023
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای پرویز شیردل فرزند درویش به شماره ملی 0682297100 و شناسنامه 1 صادره از بجنورد برابر وکالتنامه 
16479مورخه 96/01/27 تنظیمی دفتر 7 – بجنورد و برابر مش��روحه ش��ماره 98/14368 مورخه 98/11/26 
با تس��لیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر اسناد رسمی شماره 7- شهرستان 
بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ که برابر سند رسمی شماره 88193 مورخ 
1396/08/25 دفتر خانه 29 بجنورد مقدار 1380/136 سهم از مدار 3475 سهم از ششدانگ به بانک پاسارگاد 
انتقال اجرائی گردیده و مابقی به میزان دو هزار و نود و چهار ممیز هشتصد و شصت و چهار سهم مشاع از سه 
هزار و چهارصد و هفتاد و پنج س��هم شش��دانگ پالک 119- فرعی از 168- اصلی واقع در بخش دو بجنورد با 
مالکیت مجید آئینه بیگی فرزند محمد رحیم به شماره شناسنامه 3505 و شماره ملی 5919185104 صادره 
رازوجرگالن ذیل دفتر 79 صفحه 584 و ثبت 15619به شماره چاپی 105761 ثبت و به علت نامعلومی مفقود 
ش��ده است درخواست صدور المثنی نوبت اول نموده.لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود 
می باش��د ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتش��ار این آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید.بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق 

مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.آ-9815025  تاریخ انتشار:1398/12/03
علیخان نادری

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول به موجب پرونده اجرائي کالسه 9700021ششدانگ دو قطعه زمین متصل 
به هم با بنا احداثی در آن پالکهای ثبتی 5378و5379فرعی ازیک اصلی بخش11ثبت فریدونکنار که اسناد 
مالکیت ششدانگ آن : 1-پالک ثبتي 5378فرعي ازیک اصلي بخش11ثبت فریدونکناربمساحت896مترمربع 
باحدود ومشخصات آن: َشماال:بطولهاي 16متر پي اشتراکي به پالک5359فرعي و16متر پي اشتراکي به پالک 
5358 فرعي شرقاً: بطول 28متر پي اشتراکي به پالک 5379 فرعي جنوبا بطول 32 متر پي ست به خیابان 
9 متري غربا بطول 28 متر پي اشتراکي با پالک 5377فرعي ذیل ثبت 12931صفحه184دفترجلد86صادر 
وتس��لیم وبموجب سند قطعي ش��ماره 60579-1377,03,23 دفترخانه 54 بابلسر تمامت ششدانگ را به 
محمدحس��ین س��یروس کبیري منتقل نموده که تمامت پالک برابر اسناد رهني شماره هاي : 132133-

15/02/1393و 134137-1394,04,23 دفترخانه 84 تهران در رهن بانک رفاه کارگران ش��عبه بازار قرار 
دارد.ً 2-پالک ثبتي 5379 فرعي از یک اصلي بخش 11 ثبت فریدونکنار بمساحت 896متر مربع با حدود و 
مشخصات: شماال بطولهاي 16متر پي اشتراکي با پالک 5358فرعي و 16 متر پي اشتراکي با پالک 5357 
فرعي ش��رقا بطول 28 متر پي اش��تراکي با پالک 5380فرعي جنوبا 23 متر پي است به خیابان نه متري 
غربا بطول 28 متر پي اس��ت اشتراکي با پالک 5378 فرعي ذیل ثبت 12932صفحه87دفترجلد86صادر 
وتسلیم وبموجب سند قطعي ش��ماره :60580-1377,03,23 دفترخانه 54 بابلسر تمامت ششدانگ را به 
خانم گیتي جمشیدپور منتقل نمود تمامت پالک برابر اسناد رهني به شمارهای 1393,02,15-132133 
و 134137-1394,04,23 دفترخان��ه 84 تهران در رهن بانک رفاه کارگران ش��عبه بازار قرار دارد. طبق 
نظریه کارشناس رسمي دادگستری پالکهای فوق واقع در فریدونکنار جاده بابلسر مجتمع دریا سر کوچه 
ششم باقطعات به شمارهای ثبتی 5378و5379 فرعی از یک اصلی بخش11ناحیه11فریدونکنار قرار دارد 
که در طبیعت عرصه دوپالک بصورت یک قطعه بمساحت1792متر مربع که دوپالک شمالی ودارای مرز 
مش��ترک میانی واعیانی واقع در هر دوپالک بصورت واحد مسکونی ویالی ودارای دو پارکنیگ در گوشه 
جنوب شرقی وجنوب غربی که سیسم سازه ساختمان آجری باربر و سیستم معماری ساختمان بامتریالهای 
نمای اصلی وپیرامونی شسته وکفسازی سنگ و سقف پوشش شیروانی و دورنی چوبی ، سطوح دیواره های 
دورنی : گچکاری ، آشپزخانه و مطبخ :کف سرامیک و دیواره کاشی با کابینت MDF و حمام و سرویس 
کاش��ی و سرامیک درب ورودی ضد س��رقت چوبی مرغوب ، درب اتاقها چوبی ، پنجره ها آلومینیومی با 
حفاظ آهنی و سیستم گرمایش :شوفاژ-شومینه و سرمایش :کولر میباشد.و محوطه سازی دارای فضای 
سبز و آالچیق و باربیکیو و دیوار دوره با بوته شمشاد اجرا شده است .و ملک دارای انشعابات آب و برق وگاز 
و تلفن میباشد و بازسازی شده است و سهل البیع دیده شده و در اختیار مالک قرار دارد و مکان ملک در 
خارج از محدوده داخل حریم بوده و در طرح اصالحی ش��هرداری قرار ندارد و کاربری اقامتی گردشگری 
دارد و دارای پایانکار ش��ماره 13497- تاریخ 1392,09,07 میباش��د.. که به مبلغ 140,000,000,000 
ریال ارزیابي ش��ده و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالکین مي باش��د، پالک فوق از س��اعت 9 الي 
12 روزچهارش��نبه مورخ 1398,12,21 در اداره ثبت اس��نادوامالک فریدونکنار واقع درفریدونکنار جنب 
فرمانداری از طریق مزایده به فروش مي رس��د. مزایده از مبلغ ارزیابی 140,000,000,000ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز 
بدهي هاي مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد ضمناً 
چنانچه روز مزایده تعطیل رس��مي گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد. 9814960
تاریخ انتشار: شنبه 1398,12,03    م.الف 98/130/12339

مرتضی خواجوی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد ایروانی  فرزند عبدالعلی  دارای شناسنامه 5749899284   به شرح دادخواست 
به کالسه  413  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  ربابه  
ایروانی  به شناسنامه    163  در تاریخ   1398/11/21  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به     
1. احم��د عل��ی  ایروان��ی    فرزند اصغر  ک��د مل��ی 5749425851  ت.ت  1350/6/1    نس��بت  فرزند    

مرحوم
2. حسین  ایروانی     فرزند اصغر  کد ملی 5749720799  ت.ت  1346/6/1   نسبت فرزند   مرحوم

3. عبدالعلی ایروانی    فرزند اصغر  کد ملی 5749425304  ت.ت  1344/3/1   نسبت فرزند   مرحوم  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9814981                                                                                                             

 قاضی شورا شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فرزانه مرشدلو    دارای شناسنامه   5749942163  به شرح دادخواست به کالسه  417 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرتضی رحمانی   به 
شناسنامه 5749214931  در تاریخ  1398/11/8   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   صغری مرشدلو  فرزند حسن  کد ملی 5749578917   ت.ت  1323/5/20  نسبت مادر  مرحوم 
2.  فرزانه مرشدلو   فرزند حسن  کد ملی 5749942163 ت.ت  1364/6/10   نسبت همسر  مرحوم

3. امیر علی رحمانی    فرزند مرتضی  کد ملی 098111897  ت.ت 1389/2/24    نسبت  فرزند  مرحوم 
4. عرفان رحمانی   فرزند مرتضی  کد ملی 0980370671   ت.ت  1390/11/22  نسبت  فرزند   مرحوم

5.  اشکان رحمانی  فرزند  مرتضی  کدملی 0980634032  ت.ت  1392/2/8  نسبت  فرزند  مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. .9815011                                                                                                             

  سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه هفتم  دشورای حل اختالف شهر خرو  



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 سال ۹۹، سال موفقیت  اقتصاد ایران است
مدرس خیابانی،  حســین  تســنیم: 
قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه سال 
۹۹، ســال موفقیت آمیزی برای کشور 
خواهد بود، گفــت: همه به این نتیجه 
رســیده اند که تحریم بیشتر از آنکه اثر 
فیزیکی بر اقتصاد ایــران باقی بگذارد، 
یک شوی سیاسی است. وی با اشاره به 
برخی تعابیری که سال ۹۹ را سال سختی برای اقتصاد ایران می دانند، گفت: به 
نظر می رسد سال ۹۹، سال موفقیت آمیزی برای کشور خواهد بود. همان طور که 
برخی سال جاری را بدتر از سال ۹7 می دانستند در حالی  که هم  اکنون کشور در 
آرامش بیشتری به سر برده و تمام ظرفیت های خود را به کار گرفته تا بتواند در 

این جنگ تمام عیار اقتصادی فاتح باشد.

افزایش سرمایه بانک مرکزی به بیش از ۵هزار و 
۸۰۰میلیارد تومان 

تابناک: اسحاق جهانگیری، تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص افزایش ۳۰۰ 
میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی را به عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی ابالغ کرد. براســاس این تصویب نامه، ســرمایه 
بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی از ۵ هزار و ۵۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان به ۵هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

قیمت گوشت قرمز با وفور عرضه کاهش می یابد
ایرنا: رئیس شورای تأمین دام با تأکید بر 
اینکه کشور همچنان با مازاد دام سبک 
و سنگین روبه روست، گفت: وفور عرضه 
دام تولید داخل و گوشت وارداتی موجب 
کاهش قیمت گوشت قرمز در شب عید و 
ایام نوروز می شود.  منصور پوریان با اشاره 
به اینکه اکنون تولیدکنندگان از ازدیاد دام 
زنده سبک و سنگین و کاهش تقاضا بازار گالیه مند هستند، افزود: با نزدیک شدن به 
شب عید و ایام نوروز تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان ناچار هستند برای تولید و 
واردات مجدد سال آینده بخش عمده دام و گوشت وارداتی خود را به بازار عرضه کنند.

۷۷درصد منابع بودجه سال ۹۹ محقق خواهد شد 
نود اقتصادی: مرکز پژوهش های مجلس به تازگی  در گزارشی به بررسی کمیت 
و کیفیت منابع الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ پرداخته است. این نهاد پژوهشی در 
بخش پایانی گزارش خود نتیجه می گیــرد با فرض تداوم وضعیت فعلی یعنی 
تحقق منابع بودجه ۹۸ در هشــت ماهه امسال، 77درصد از منابع الیحه بودجه 

سال آینده محقق خواهد شد.

مهلت ثبت نام پزشکان برای نصب پایانه فروش 
مالیاتی تمام شد

مهر: معــاون حقوقی و فنــی مالیاتی 
سازمان امورمالیاتی کشور گفت: با توجه 
به تفاهم نامه همکاری این ســازمان و 
سازمان نظام پزشــکی، مهلت ثبت نام 
پزشکان در سامانه پایانه فروش تا پایان 
بهمن ماه بوده است. علیزاده تأکید کرد: 
همه مشاغلی که در سال جاری، مشمول 
ثبت نام در سامانه پایانه فروش شده اند، از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از 
سامانه صندوق فروش )پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی( و صدور 

صورتحساب فروش )فاکتور( مطابق مقررات هستند.

نرخ تورم بهمن به 3۷درصد رسید 
باشگاه خبرنگاران: براساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه بهمن ماه 
۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور به ۳7درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در 
ماه قبل، ۱/6واحد درصد کاهش نشــان می دهد. مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ 
تورم نقطه ای بهمن ماه ۱۳۹۸ در مقایســه با ماه قبل ۱/۳ واحد درصد کاهش 
یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با 
کاهش 4/۳ واحد درصدی به ۱۹/7درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 

با افزایش ۰/۱ واحد درصدی به 27/۵درصد رسیده است.

ادامه مکاتبات پرداخت وام به مستأجران 
فارس: مدیرعامل بانک مسکن با تأکید 
بر اینکه پرداخت تسهیالت خرید مسکن 
از صندوق پس انداز یکم، ســه برابر رقم 
مانــده آن بوده، گفت: بــرای پرداخت 
تسهیالت به مستأجران در حال مکاتبه 

با بانک مرکزی هستیم.
  رحیمی انارکی گفت: کماکان برای این 
موضوع در بحث اخذ مجوزها هســتیم و به هر حــال ایرادات و ابهاماتی در این 
خصوص ارائه شــده است. این ابهام ها و ایرادها را با کمک بانک مرکزی در حال 
رفع هستیم. به هر حال بانک مسکن آمادگی پرداخت تسهیالت را دارد که البته  

سقف آن مشخص نیست.

 خرید و فروش سه اوراق مالی جدید در بورس
 از مالیات معاف شد

بورس نیوز: براســاس اعالم ســازمان امور مالیاتی، خرید و فروش »اوراق جعاله«، 
»اوراق وکالت« و »اوراق بیمه اتکایی« در بورس از مالیات معاف شد. در بخش نامه ای 
که محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امورمالیاتی به ادارات کل 
امورمالیاتی ابالغ کرده، خرید و فروش ســه ابزار نوین بازار ســرمایه شامل »اوراق 
جعاله«، »اوراق وکالت« و »اوراق بیمه اتکایی« در بورس به عنوان اوراق بهادار معاف از 

مالیات اعالم شده است.

آمارها از کاهش تراکنش های آنالین حکایت دارند

رمزهای هیچ بار مصرف!
 اقتصاد/زهراطوسی   بــا الزامی  شدن 
اســتفاده از رمز پویا بــرای تراکنش های 
باالی ۱۰۰هزار تومان، هر یک از بانک های 
فعال در کشــور، روشی خاص را برای ارائه 
خدمات رمز پویا به کاربــران ارائه دادند تا 
در میــان تعدد برنامه های رمزســاز آن ها، 
شهروندان سردرگم از نحوه استفاده از این 
اپلیکیشن های پیچیده، از خیر تراکنش های 

اینترنتی بگذرند.
همزمان با کاهش تراکنش های اینترنتی، 
تعداد مسدودی کارت های بانکی به دلیل 
رمزنامعتبر افزایش یافته، صاحبان کسب و 
کارهای اینترنتی از کم شدن گردش مالی 
گالیه دارند و مشتریان از باال رفتن درصد 
خطا در هنگام پرداخت های آنالین انتقاد 
می کننــد. از پرداخت قبض 
و خرید شــارژ نیز به میزان 
قابل  توجهی کاســته شــده 

است.
بانک ها  می گویند  فن  اهالی 
بهتر است ســامانه ای واحد 
را بــرای دریافــت رمزهای 
یکبارمصــرف ایجــاد کنند 
تــا عالوه بر کارایی بیشــتر، 
مشــکل  بــا  شــهروندان 
مواجه  متعدد  نرم افزارهــای 
نشوند، اما از وحدت رأی در  
نیســت  بانکی خبری  نظام 
و هر بانکی اصرار دارد که مشــتریان را به 

استفاده از نرم افزار خودش ترغیب کند.
در نهایت تعدد اپلیکیشــن های رمزســاز، 
پیچیدگــی نرم افزارها و فزونی چالش های 
اســتفاده از رمزپویا موجب شده کاربرانی 
که هــر روز از طریق خریدهای اینترنتی و 
انجام تراکنش  نیازمندی های روزانه خود را 
مرتفع می کردند، قید خرید اینترنتی را زده 
یا گزینه پرداخت در محل را انتخاب کنند.

بــه مــوازات مصرف کننــدگان خدمات 
اینترنتی، صاحبان کسب و کارهای آنالین 
نیز از افزایش آسیب های اجرایی شدن این 
طرح بر فعالیتشــان  ابراز نگرانی می کنند، 
مشــاغلی که مبنای اصلــی کار در آن ها 
براساس نقل و انتقال پول به شیوه اینترنتی 

پایه گذاری شده است.

 کسب و کارهایی که ۵۰ میلیارد 
تومان کمتر فروختند

آن ها می گویند رمز پویا آمد تا ضرر و زیان ها 
را جبران کند، اما تغییر یک نظام پرداختی 
که سال ها از قدمت آن در کشور ما می گذرد 
به صورت ضربتی و چندماهه، کسب و کار 
آن ها را با چالش مواجه کرده است. به گفته 
مدیرعامل زرین پال، کسب و کارهایی که 
از طریــق درگاه پرداخت ایــن مجموعه 
تراکنش های روزانه خود را انجام می  دادند، 
ظرف مدت کمتــر از ۱۰ روز، به اندازه ۵۰ 

میلیارد تومان کاهش فروش داشته اند.
براساس آنچه مصطفی امیری می گوید: روز 
اولی که این برنامه اجرایی شــد با کاهش 
۱۵درصــدی تراکنش هــا و 2۱بهمن  ماه 
کاهش ۱7درصدی را شاهد بودیم. اکنون با 
ریزش حدود ۳2درصدی تراکنش ها روبه رو 
هســتیم و شواهد نشــان می دهد اصالح 
استفاده از رمزپویا و برگشت به روال سابق 
به زمان یک ماهه نیاز دارد که بازار شب عید 

را هم با اختالل مواجه می کند.
مدیرعامل ایــن درگاه پرداخت با اشــاره 
به اینکه شــعب بانکی همزمان با رمزپویا 
به اصالح موارد دیگری نیز مشــغول شده 
و همزمانــی این اقدام ها با شــب عید هم 

چالش هایی ایجاد کرده است، تأکید می کند: 
هر دو اقدامی که در حوزه محدودیت انتقال 
وجه از طریق اینترنــت و رمز پویا صورت 
گرفته ضروری و پراهمیت است، اما کاش 
این کار با اطالع رسانی بهتری انجام می شد 
تا کســب و کارهای اینترنتی، به خصوص 
کســب و کارهای خرد تاوان این تصمیم 

ناگهانی را پرداخت نمی کردند.
وی درباره سود و ضرری که متوجه کسب 
و کارشان شده به نکته حائزاهمیتی اشاره و 
بیان می کند: به وضوح می توان دید توزیع 
نگران کننده ای بین کسب و کارهایی که از 
ما خدمات می گرفتند، اتفاق افتاده است. به 
این شکل که کســب وکارهای خردی که 
مثالً در هفته ۱۰ تراکنش داشــته اند با از 
دست دادن ۳۰درصد، عدد تراکنش هایشان 
به هفت رســیده و آن ها را واقعاً با مشکل 
مواجه می کند. وی خاطرنشــان می کند: 
حداقل گردش مالی روی وب سایت چیزی 
حدود ۱۵۰میلیارد تومان بوده که اکنون با 
شواهدی که احصا شده این عدد به کمتر از 
۱۰۰میلیارد تومان رسیده است. این نشان 
می دهد کسب و کارهایی که از ما خدمات 
می گیرند حداقل ۵۰ میلیارد تومان کمتر 

جنس یا خدمت فروخته اند.

 کاهش ۱۰درصدی پرداخت  آنالین 
کرایه تاکسی

یکی از اصول اولیه کســب وکار اینترنتی، 
پرداخــت هزینه به صورت آنالین اســت، 
چرا که پرداخت نقدی داستان های مربوط 
به خــودش را دارد. مثالً اینکه گاهی اوقات 
ادعای پرداخت نقدی توســط مشــتری و 
تکذیب فروشنده قابل پیگیری نیست و این 
مسئله پشتیبانی را با مشکل مواجه می کند.

فرید شــهابی، مدیر بخش تجاری شرکت 
حمل ونقل اینترنتی اســنپ، درباره تأثیر 
استفاده از رمز پویا بر پرداخت های آنالین 
این تاکســی اینترنتی می گوید: پرداخت 
هزینه سفر در اســنپ به دو روش آنالین 
و نقدی انجام می شــود. بررســی های ما 
نشان می دهد در یک هفته اخیر در بخش 
پرداخت های آنالین به طور تقریبی با ۹ تا 

۱۰ درصد کاهش مواجه بودیم.

 کاهش۵۰درصدی فروش شارژ
رضا الفت نســب، رئیس اتحادیه کســب 
وکارهای مجازی از میان مشکالتی که برای 
کسب وکارها ایجاد شده به مورد مهمی اشاره 
می کند. خرید شارژ با کد USSD )روشی 
برای ارسال پیام در شبکه تلفن همراه( که 
تا پیش از ورود رمزپویا به ســادگی انجام 
می شد، اما اکنون این نحوه خرید با چالش 
روبه رو و به کاهش ۵۰درصدی فروش منجر 

شده است. روال کار برای کسب وکارهایی 
که شارژ را از طریق کد USSD به فروش 
می رسانند واقعاً سخت شده و من حتی از 
زبان خودشــان درباره کاهش ۵۰درصدی 
فــروش شــنیده ام. این مشــکل صرفاً به 
کســب و کارها مربوط نیست. افرادی که 
در شهرستان و روستا زندگی می کنند و به 
ابزارها و تلفن های هوشمند دسترسی ندارند 
هم با چالش روبه رو شده اند، چون پیش از 
ورود رمز پویا از این طریق برای خرید اقدام 
می کردنــد.وی در خصوص رمز پویا نیز به 
این مسئله مهم اشاره کرد که اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی خوبی برای کاربران انجام 
نشــده و کاربران به شــیوه خدمت رسانی 
سرویس جدید اشــراف ندارند. پیامک ها 
گاهی اوقات کار نمی کنند و برای برخی از 
بانک ها باید اپلیکیشن دانلود کنی و این کار 
برای کســی که جوان است و آگاهی دارد 
شاید راه ساده ای باشد، اما برای افرادی که 
کمی از دنیای تکنولوژی فاصله دارند، این 

کار قطعاً سخت است.

 افزایش ۴۰ درصدی خطا 
در پرداخت

علیرضا صادقیان، مدیرعامل چیلیوری در 
خصوص رمزپویــا می گوید: کاهش فروش 
را احساس می کنند هر چند آمار دقیقی از 

چند و چون آن ندارند. 
وی می گوید: با توجه به اینکه ما چند هفته 
اخیر تبلیغاتی برای فروش داشته ایم، متوجه 
کاهــش 2۸درصدی تعــداد تراکنش های 
ناموفق نســبت به ماه گذشــته شدیم. از 
روز ۱6 بهمن نیز حــدود 4۰ درصد خطا 
در پرداخت داشــتیم که در نهایت هم به 
موفقیت نرســیده اند. اگر رمز پویا شــامل 
خریدهای کوچک زیــر ۱۰۰ هزار تومان 
هم می شد واقعاً نگران کننده بود و خسارت 
کامالً جدی و اساســی به کسب وکارهایی 

شبیه ما وارد می کرد.

 دو برابر شدن مسدودی کارت ها 
به دلیل رمز نامعتبر 

مهدی عبادی، دبیر انجمن فین تک )فناوری 
مالی( می گوید: این انجمن که شاید بیش 
از هر مجموعه دیگری بتواند آمار رسمی از 
کاهش فروش یا خسارت به کسب و کارها 
ارائــه دهد، در حال گــردآوردی اطالعات 
کسب وکارهاست تا آن را به سرعت به بانک 

مرکزی اعالم کند.
 طبق مشــاهدات، تعداد خطاها به شدت 
افزایش یافته و افراد مجبور شــده اند برای 
پرداخــت، چندین مرتبه اقــدام کنند. در 
روزهای ابتدایی اســتفاده الزامی از رمزپویا 
تعداد خطای »رمز نامعتبر اســت« افزایش 

پیــدا کرده، اما پس از چنــد روز این روند 
با کاهش رو به رو شــده است.وی با تأکید 
بر اینکه تعداد مسدودی کارت های بانکی 
به دلیل رمــز نامعتبر باال رفته و تقریباً دو 
برابر شده، می افزاید: به نظر می رسد چالش 
اصلی رمز پویا در دو بانک اول ایران بیشتر 
از بقیه به چشــم می آید. گاهی اوقات دیر 
نرســیدن پیامک ها به دلیل مشکل سمت 
اپراتور موبایل هاســت و چون رمزها طول 
عمر دارند، وارد کــردن آن ها به خطا و در 
نهایت مسدودی کارت منجر می شود، اما در 
آن دو بانک خطاها از جنس دیگری است 
و این طور به نظر می رسد رمز صحیح برای 

کاربران ارسال نمی شود.
مــروری بر صفحات اجتماعی نیز  نشــان 
می دهد کاربــران از این روند راضی به نظر 
نمی رسند. برخی از کاربران اعالم کرده اند 
آپدیت کردن اپلیکیشن ارائه دهنده رمز پویا 
در برخی از بانک ها موجب مشکل می شود. 
ایجاد مشکل و غیرفعال شدن اپلیکیشن ها 
از طریــق آپدیت هــا موجب می شــود تا 
کاربران برای دسترســی دوباره به خدمات 
غیرحضوری خود، نیاز به مراجعه به شعبه 
بانک یا دستگاه های عابربانک پیدا خواهند 

کرد.
 کاربری در رابطه با دردســرهای رمز پویا 
نوشــته اســت: »رمزهای پویا به ســرعت 
منقضی می شوند و از سوی دیگر درگاه های 
پرداخت اینترنتی در ایــران معموالً دچار 
تأخیر در پــردازش اطالعات هســتند و 
همین موضوع موجب می شــود که با سه 
 بار واردکردن رمزهای پویا کارت های بانکی 

بسوزد«.
کاربر دیگری با اشــاره به اپلیکیشــن های 
متعددی کــه برای فعال ســازی رمز دوم 
باید نصب کرد، نوشــته است: »در یکی از 
بانک ها برای فعال ســازی یک  رمزپویا باید 
سه  اپلیکیشن را نصب کنید تا به کاربر یک 

رمز بدهد!«.
کاربری با اشاره به مکانیزم بانکی و رمزکارت 
در دنیا نوشــته اســت:» تمام دنیا دارند از 
کردیت  کارت هایی اســتفاده می کنند که 
نه پول توشــه و نه رمــز داره، حتی رمزی 
که ما در پوز استفاده می کنیم! فقط کافیه 

شماره کارت رو داشته باشیم!«.
کاربر دیگری در توییتر با اشاره به هزینه های 
پیامکی رمز پویا نوشته است: » امروز متوجه 
شدم به ازای هر پیامک ارسال رمزپویا باید 
2۵ تومان هزینه پیامک هم پرداخت کنم«.

کاربر دیگری با اشــاره به مکانیزم سخت 
رمزپویا نوشــته اســت: » به نظر من برای 
 رمزدوم و رمزپویا بهتر بود فرایند ارســال 

خودکار انجام می شد«.
کاربر دیگری در رابطه با پلتفرم های عرضه 
آپ های بانکی نوشته است:» برای فعال سازی 
رمــز دوم پیامکی یک بانک باید آپش را از 
یــک برنامه دیگر دانلود کنی و قبلش باید 

اشتراک آن برنامه را بخری. زیبا نیست؟«.
با توجه به اینکــه در هیچ جای دنیا برای 
اســتفاده از رمز دوم یکبارمصرف اجباری 
وجود ندارد، به نظر می رســد بانک مرکزی 
باید منافع فعــاالن اقتصــادی و مردم را 
نیــز در نظــر گرفته و بــه قیمت کاهش 
کالهبرداری ها، به ضررهای کسب و کارهای 
اینترنتی راضی نشود.  برای این کار می توان 
به مردم زمان بیشــتری داد تا استفاده از 
این رمزبان ها را بیاموزند و سیســتم بانکی 
را نیز ملزم کرد تا با تعریف برنامه مشترک 
و روش های ســاده تر، به حقوق شهروندان 

احترام بیشتری بگذارند.

رمزهای پویا به 
سرعت منقضی 
می شوند و از سوی 
دیگر درگاه های 
پرداخت اینترنتی 
در ایران معموالً 
دچار تأخیر در 
پردازش اطالعات 
هستند

بــــــــرش

افزایش تقاضا برای پروانه بهره برداری تولید لوازم خانگی   فارس : یداهلل صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه تقاضای پروانه بهره برداری تولید لوازم خانگی در 
تهران افزایش یافته است، گفت: سازمان صنعت استان تهران به شدت مواجه با صدور پروانه بهره برداری لوازم خانگی است. اگرچه دو شرکت بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی کره ای در سال های اخیر سرمایه گذاری  

خوبی در ایران  انجام داده بودند، اما به دلیل اینکه این دو شرکت ایران را ترک کردند، شرکت های تولیدکننده لوازم داخلی ایرانی با جدیت بیشتری اقدام به تولید لوازم خانگی کردند.

خـــبر
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پرش نرخ ارز ناشی از تقاضای شب عید است
 ساسان شاه ویسی/اقتصاددان و استاد 
دانشگاه  بررسی منحنی رشد قیمت از 2۰ 
سال گذشته تاکنون نشان می دهد از دی ماه 
تا اواخر اســفند ماه تغییرات ارزی موضوعی 
طبیعی و در راستای نزدیک شدن به ایام نوروز 
و انتقال کاالهای موردنیاز بازار شب عید است.

 آغاز ســال نو میالدی در دی ماه و نوروز در 
فروردین ماه منجر به ایجاد تقاضای ارز برای 

مسافرت های خارجی می شود. 
فرزندان و بستگان برخی از خانواده های ایرانی 
که خارج از کشور زندگی می کنند یا سفرهای 
سیاحتی، مهم ترین دالیل افزایش تقاضای ارز 
و افزایش نرخ ارز در ایام پایانی ســال به شمار 
مــی رود. از این جهت لزومــاً افزایش نرخ ارز 
در هفته های اخیر را نمی تــوان به تکانه های 
ناشــی از احتمال قرار گرفتن ایران در لیست 
ســیاه اف ای تی اف عنوان کرد.آمارها نشــان 
می دهد بخش بزرگی از مسافرت های خارجی 
بیــن ۵ تا ۸میلیارد دالر تقاضــای ارزی ایجاد 
می کند که منجــر به ایجاد تالطم در بازار آرام 
ارزی می شــود. این میزان تقاضا سدی در برابر 
انضباط  های توزیع ارز در بازارهای غیررســمی 

ایجاد می کند. با با وجود انضباط بخشــی بانک 
مرکزی از اردیبهشت ماه ســال جاری به بازار 
ارزی و توافــق با صادرکننــدگان برای تأمین 
اســکناس و حواله جات ارزی، اما متوسط نرخ 
مصــرف ارزی امروز با   اردیبهشــت ماه فاصله 
معناداری گرفته اســت، فاصله ای که ناشی از 
تقاضای جدید بازار است. قطعاً در شرایط کنونی 
محدودیــت ارزی، بانک مرکــزی خزانه ارزی 
کشور را به دلیل مسافرت های خارجی عرضه 
نمی کند، چرا که این موضوع اولویت کشور به 

شمار نمی رود، بنابراین افزایش چند درصدی 
و تغییر نوســان های ارزی بــا توجه به افزایش 
تقاضا موضوع تعجب برانگیزی نیســت. عدم 
ایجاد تکانه در بازار ارز در زمان شهادت سردار 
قاسم سلیمانی نشــان داد بازار امروز ارز کشور 
از التهابات سیاسی دچار فرونشست نمی شود 
و روند قیمت ســازی در کشور به شدت حبابی 
و کاذب است.بررسی آمارها از سال ۱۳7۱ که 
ارز 77۵ تومان بود نشان می دهد تقاضای ایام 
پایانی سال یک تقاضای غیرسیاسی و نیاز بازار 

شب عید است که پس از آن التهاب ها فرونشست 
می کند، بنابراین تغییرات و تحریکات قیمتی تا 
پایان فروردین ماه سال آینده ادامه دارد و الحاق 
به اف ای تی اف یا عدم تصویب اف ای تی اف تأثیر 
چندانی در افزایش قیمت ارز به جای نمی گذارد.

یادداشت شفاهی
آیا  در شرایط فعلی گرانی دالر به FATF وابسته است؟ 

 قانون مالیات بر عایدی مسکن
 برای همه ادوار پیشنهاد شده است

 معافیت مسکن اولی ها
  و خانه های نوساز

 از مالیات برعایدی

 تسنیم    معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با ارائه 
توضیحاتی در خصوص طرح پیشنهادی وزارت 
اقتصاد برای مالیات بر عایدی مســکن گفت: 
مسکن اولی ها و خانه های نوساز در این الیحه 

از مالیات معاف هستند.
 محمدعلــی دهقان، معاون اقتصــادی وزیر 
اقتصاد و دارایی در خصوص الیحه پیشنهادی 
وزارت اقتصــاد برای دریافت مالیات بر عایدی 
سرمایه مسکن گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد 
برای اصــالح قانون فعلی مالیــات بر عایدی 
سرمایه است. این پیشــنهاد هنوز در ابتدای 
مراحل بررسی قرار دارد و در ادامه این روند باید 
در دولت مورد بررســی قرار گیرد و پس از آن 
در مجلس بررسی خواهد شد، در نتیجه برای 
تبدیل این پیشنهاد به قانون و اجرایی شدن آن 

زمان زیادی باقی مانده است.

 نمی توانیم از تورم مالیات بگیریم
وی گفت: این قانون برای همه دوره ها نوشته 
می شود نه برای یک دوره خاص که در آن یک 
جهش بزرگ در قیمت مســکن وجود داشته 
است، ضمن اینکه در هر صورت بخشی از این 
افزایش قیمت مسکن متناسب با رشد تورمی 
بوده که در جامعه اتفاق افتاده است؛ بنابراین ما 

نمی توانیم از تورم مالیات بگیریم.
دهقان ادامــه داد: بنابراین مبلغی که در نظر 
گرفته شــده و قیدهایی که همــراه آن وجود 
دارد، از جمله آنکه به منظور حمایت از تولید 
مسکن، مســکنی که تولید می شود، مشمول 

مالیات نشود.
 این بدین معناســت که خانه های نوســاز از 
پرداخــت مالیــات عایدی بر ســرمایه معاف 
می شــوند و اصالً شامل این مالیات نمی شوند 
و عالوه بر تولید مسکن، مسکن اول افراد نیز 

شامل مالیات بر عایدی نمی شود.
وی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه در 
واقع فقط بــرای آن بخش از فعاالن اقتصادی 
اســت که در این بازار فعالیت دارند و در این 
کســب و کار هستند، همچون همه صنوف و 
تولیدکننده های دیگر کــه مالیات می دهند. 
پیشنهاد مالیات بر عایدی مسکن نیز در واقع 

مالیات بر درآمد این طبقه از افراد است.

 مالیات بر عایدی سرمایه در الیحه 
پیشنهادی به صورت پلکانی و  به سمت 

پایین است
معاون اقتصــادی وزیر اقتصاد گفت: حتی به 
خاطر وجــود تورم ما این مالیات را به صورت 
پلکانی به سمت پایین پیشنهاد داده ایم، یعنی 
در الیحه پیشنهادی که تقدیم دولت شده، در 
واقع هر ســال 2/۵درصد از این درصد مالیات 
اولیه که در نظر گرفته شــده کم می شــود و 
به حداقل ۱۰ یا ۱۵درصد می رســد، چرا که 
بخشی از رشد قیمت مســکن ناشی از تورم 
اســت.وی با بیان اینکه ما از تولیدکنندگان 
مســکن و خانه اولی ها مالیــات نمی گیریم، 
تأکید کرد: براســاس ایــن پیش نویس قانون 
تنها از کسانی مالیات می گیریم که به عنوان 
یک فعالیت اقتصادی در حال معامله در بازار 
مســکن هســتند و قانون مالیات بر عایدی 
مسکن برای یک سال نبوده و برای همه ادوار 

پیشنهاد شده است.
دهقان در پاسخ به مطلبی در خصوص اعمال  
نرخ ۳۵درصدی مالیات برعایدی مســکن در 
ترکیه گفت: هر کشوری شرایط خاص خودش 
را دارد و به نظر می رســد که مبلغ 2۵درصد 
تا حدودی باال باشــد، امــا در هر صورت این 
امکان وجود دارد که این مقدار بیشــتر شود و 
تا ۳۰درصد هم برســد، اما به نظر بنده حتی 

می تواند کمتر نیز باشد.

 بیش از ۱3۰ کشور دنیا این نوع 
مالیات را دریافت می کنند

به گزارش تســنیم، دهقان با اشــاره به اینکه 
مباحثــی ماننــد مالیات بر مجمــوع درآمد، 
ساماندهی مالیات ها و مالیات بر عایدی امالک 
در این الیحه مطرح شــده اســت، گفت: در 
بحــث مالیات بر مجموع درآمد  کســانی که 
درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری پرداخت 
می کنند. البته بیش از ۱۳۰ کشور دنیا این نوع 

مالیات را دریافت می کنند.
وی افزود: همزمان با این موضوع باید ســامانه 
مؤدیان و پایانه های فروشگاهی شکل بگیرد و 
سیستم های اطالعاتی به یکدیگر متصل شوند. 
از سوی دیگر باید اظهارنامه ها  مبنای تشخیص 
مالیات باشــند و یک نظام تشویقی و تنبیهی 
برای ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. مجموعه 
این موارد در طول زمان در حال پیگیری است.

خبر

بانک مرکزی خزانه 
ارزی کشور را به دلیل 
مسافرت های خارجی 
عرضه نمی کند، 
چرا که این موضوع 
 اولویت کشور 
به شمار نمی رود

بــــــــرش

در بازار طال عرضه زیاد است، اما تقاضایی وجود ندارد
خبر آنالین: به اعتقاد نایب رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران، هفته اخیر یک هفته استثنایی  
در تاریخ قیمت ســکه و طال بوده اســت؛ به 
طوری کــه قیمت انس جهانی بــه باالترین 
حد خود در هفت ســال اخیر رسید. دو عامل 
افزایش بی سابقه قیمت انس جهانی و افزایش 
قیمت ارز در داخل، سبب شد در هفته ای که 
گذشت، قیمت سکه به اوج خود برسد.محمد 
کشــتی آرای اظهار کرد: هفته اخیر استثنایی ترین هفته برای قیمت  سکه و طال بوده 
اســت. قیمت انس جهانی به باالترین ســطح خود در هفت سال اخیر  رسیده است. 
قیمت هر انس جهانی  یک هزار و 6۱2دالر تا  یک هزار و 6۱۵دالر رســید و عصر روز 
پنجشنبه گذشته  یک هزار و 6۱7دالر را تجربه کرد. از سال 2۰۱۳ به بعد چنین رقمی 
را نداشته ایم. از سوی دیگر در طول هفته ای که گذشت، افزایش قیمت ارز از ۱۳هزار 
و ۹۵۰ تا ۱4هزار و ۵۰۰ تومان نیز از عوامل افزایش قیمت سکه و طال در بازار داخلی 

بوده است.
وی افزود: این دو عامل سبب شد قیمت طال و سکه به باالترین سطح خود در چند سال 
اخیر برسد. در اوایل مهر ماه سال گذشته که بحران قیمت ارز و طال را داشتیم، باالترین 
قیمت سکه تمام بهار آزادی به ۵میلیون و 4۰۰هزار تومان رسید، اما روز گذشته  این 
رکورد شکســته شد و ســکه به باالی ۵میلیون و 4۵۰ هزار تومان هم رسید. هر گرم 

طالی ۱۸ عیار نیز به باالترین قیمت خود به طور میانگین به ۵4۹ هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه تقاضا در بازار داخل به شدت کاهش یافته، تصریح کرد: بازار به شدت 
با رکود همراه است، چراکه عمدتاً قیمت سکه دارای حباب منفی است. اگر تقاضا در 
بازار وجود داشت، همچون سال گذشته طبیعتاً روی قیمت سکه  حباب ایجاد شده بود. 

عرضه زیاد است، اما تقاضایی در بازار وجود ندارد.



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

آخرین وضعیت از بدهی دولت به تأمین اجتماعی  باشگاه خبرنگاران جوان:اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: تاکنون بدهی های ما به وزارت بهداشت به روزرسانی و تسویه 
شده و ۲ تا ۳ ماه بدهی به وزارت بهداشت طبیعی است، چرا که تا اسناد پزشکی ارائه و بررسی شود چند ماهی زمان الزم دارد.وی بیان کرد: دولت قول داده حدود یک پنجم طلب خود را به تأمین اجتماعی که ۵۰ 

هزار میلیارد تومان است تا پایان سال پرداخت کند و هرچقدر دولت منابع برای همسان سازی تخصیص دهد ما آن را اجرا می کنیم.

 خسارت ۲۷ میلیارد دالری کرونا 
به شرکت های هواپیمایی آسیا و اقیانوسیه 

حمل ونقل  بین المللی  انجمــن  ایرنا: 
هوایی )یاتا( روز پنجشنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد بحران شیوع ویروس کرونا تا 
کنون ۲۷.۸ میلیارد دالر به شرکت های 
هواپیمایی آســیا و اقیانوسیه خسارت 

وارد کرده است. 
به گزارش فرانس ۲۴، انجمن بین الملل 

حمل و نقل هوایی »یاتا« خاطرنشان کرد این میزان خسارت اقتصادی براساس 
پیش بینی ها براساس کاهش ۱۳ درصدی تقاضای سفر تعیین شده است.

یاتا در عین حال یادآور شــد ویروس کرونا مانند ویروس سارس عمل کرده و به 
مدت 6 ماه شــمار پروازهای منطقه ای را کاهش می دهد اما پس از آن بالفاصله 

این سقوط اقتصادی جبران می شود. 
تخمین زده می شود خطوط هوایی در بازار داخلی چین حدود ۱۲.۸ میلیارد دالر 

درآمد خود را از دست داده اند. 

با برچسب زنی اطالعات جعلی
توییتر سیاستمداران را رسوا می کند

مهر: به گزارش انگجت، توییتر مشــغول آزمایش ویژگی جدیدی است که در 
صورت اجرایی شــدن، توییت های حاوی اطالعات گمراه کننده سیاستمداران و 

شخصیت های سیاسی را مشخص می کند.
در ایــن ویژگی، پــس از آنکه خبرنگاران و کارمندان مشــخص کردند توییتی 
گمراه کننده و خطرناک است، برچسب های قرمز و نارنجی رنگی به توییت افزوده 

می شود.
توییتر تأکید دارد این ویژگی در راستای سیاست ضد اطالعات جعلی است که 

این شرکت قصد دارد در ۵ مارس اجرا کند. 
سخنگوی این شبکه اجتماعی می گوید: ما مشغول بررسی راه های مختلف برای 
مقابله با اطالعات جعلی و فراهم کردن محتوایی بیشتر در این پلتفرم هستیم. 
اطالعات جعلی یک چالش بزرگ است و ما روش های مختلفی را برای مقابله با 

آن آزمایش می کنیم.

متوسط مرگ و میر این ویروس تنها یک درصد است
از »کرونا« هیوال نسازیم!

دیوارهای  از  ســرانجام  کرونا  جامعه: 
بلند امنیتی که مســئوالن بهداشت و 
درمانمان تدارک دیده بودند عبور کرد 
و وارد کشورمان شــد و ضمن آنکه تا 
امــروز جان چهار هموطــن را گرفته، 
سبب نگرانی در میان مردم دیگر نقاط 

کشورمان هم شده است.

  کرونا را مثل آنفلوانزا جمع کنیم
سعید نمکی، وزیر بهداشــت با تأکید بر اینکه کرونا ویروس، پدیده ای است که 
می توانــد برای ما زحمت ایجاد کند، با اشــاره به افراد مبتــال به کرونا ویروس 
می گوید: بررســی ها نشان داده است این افراد هیچ ســفری به خارج از کشور 

نداشته اند؛ بنابراین باید گفت کانون آلودگی در داخل کشور شکل گرفته است.
وی از جامعه پزشکی خواست با همکاری همدیگر در سراسر کشور، کرونا ویروس 

را مثل آنفلوانزا جمع کنیم.

  کرونا کشنده تر از آنفلوانزا نیست
دکتر قاســم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت هم تأکید می کند کرونا 
کشنده تر از آنفلوانزا نیست. وی اضافه می کند: از مردم می خواهیم نگران نباشند 

و درزمینه رعایت بهداشت فردی توجه و دقت کنند.
دکتر فیض اهلل منصوری، متخصص بیماری های عفونی هم به ایســنا می گوید: 
طبق بررسی های صورت گرفته در کشورهای درگیر، این بیماری در ۸۲ درصد 
مبتالیان به شکل خفیف، در ۱۵ درصد آن ها به شکل متوسط و تنها در ۳ درصد 
مبتالیان به شکل شدید بروز می کند.این آمار نشان می دهد در 9۷ درصد موارد 
ابتالی این بیماری، قدرت عالئم چندان باال نیست و بیماری خطری ندارد و تنها 
۳ درصد مبتالیان به نوع شدید آن مبتال می شوند.منصوری متوسط مرگ و میر 
این بیماری را یک درصد اعالم کرده و اضافه می کند: بر اســاس آمار اعالمی از 
سوی کشورهای مختلف درگیر بیماری، متوسط مرگ و میر بیماری کرونا تنها 

یک درصد است که این آمار حتی از آنفلوانزای معمولی هم کمتر است.
به گفته وی در شــهر ووهان چین که بیشترین مبتالیان را در جهان دارد، آمار 
مرگ و میر بیماری ۴.9 درصد است و این مسئله به خاطر جمعیت باالی افراد 

مسن در این شهر است.

 مرگ و میر آنفلوانزای فصلی بیشتر از کروناست
کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت نیز با اشاره به ورود کرونا ویروس به 
کشور تأکید می کند: سالمت مردم چیزی نیست که کسی بتواند با آن بازی کند 
و موضوع بحث های سیاسی قرار گیرد.به گفته وی شدت کرونا ویروس از آنفلوانزا 
کمتر اســت و مرگ و میر بر اثر آنفلوانزای فصلی نسبت به کرونا ویروس باالتر 
است.وزیر اسبق بهداشت می گوید: احتمال مرگ ناشی از ابتال به کرونا ویروس در 

افراد کمتر از ۵۰ سال، کمتر از ۰.۵ درصد است.

 تولید روزانه 1.5 میلیون ماسک در کشور
در حالی که منابع مختلف خبری از سوءاستفاده عده ای برای گران فروشی ماسک 
و احتکار آن در انبارها می گویند، مدیرکل امور تجهیزات پزشــکی گفته است: 
روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد ماســک تولید می شــود که پاسخگوی نیاز 

کشور است؛ در نتیجه مردم هیچ گونه نگرانی برای تأمین ماسک نداشته باشند.
البته سید حســین صفوی تأکید می کند بهتر است تنها افرادی که در معرض 
افراد مبتال هستند، از ماسک استفاده کنند.غالمحسین مهرعلیان، مدیر کل دارو 
و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به مراجعه پرتعداد مردم برای 
تهیه ماسک و ژل های ضدعفونی کننده گفته است: ژل و ماسک به اندازه کافی در 

داروخانه ها توزیع شده است و هیچ کمبودی وجود ندارد.

 در روزهای آینده خبرهای خوبی می شنویم
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز می گوید: کارخانه هایی که 
ماسک طبی تولید می کنند در چنین شرایط خاصی که پیش آمده باید طوری 
که وزارت بهداشت و وزارت صنعت و معدن و تجارت می خواهد، سه شیفت تولید 
کنند و مردم برای برخی نیازهای اولیه برای مقابله با این ویروس دچار مشــکل 

نشوند و اگر به چیزی نیاز دارند، در اختیار آن ها قرار بگیرد.
وی به توان باالی پزشــکی و درمانی کشــور اشاره می کند و می گوید: مردم 
به مدیریت و توانمندی پزشــکی کشور اعتماد داشته باشند. ما قادر هستیم 
این مشکل را در روزهای نخست و با دعای خیر مردم کنترل کنیم تا تلفات 
زیادی نداشته باشیم و نخواهیم داشت. وزارت بهداشت نیز با اطمینان مسلط 
بر اوضاع اســت و در روزهای آینده خبرهای خوبی از زبان مسئوالن مرتبط 

می شنویم.
جهانگیری تأکید می کند: مطالب مرتبط با این موضوع را فقط از زبان مسئوالن 
وزارت بهداشت باید بشنویم و همه دستگاه ها و رسانه ها و صدا و سیما و مطبوعات 
و فضای مجازی که برای دلســوزی مردم فعال هستند، آنچه واقعیت دارد را با 
مــردم در میان بگذارند. نه قصــد داریم کم نمایی کرده و نه بزرگنمایی کنیم تا 

مردم نگران نشوند. 

 برای جان مردم هر مقدار منابعی که الزم باشد تخصیص می دهیم
محمدباقــر نوبخت، معاون رئیس جمهور نیز دیروز پــس از رأی دادن در جمع 
خبرنگاران در خصوص تمهیدات دولت برای مقابله با ویروس کرونا گفت:  وزارت 
بهداشــت با همه امکانات بسیج شده و دولت نیز به طور ویژه از وزارت بهداشت 
حمایت می کند. به دکتر نمکی، وزیر بهداشت اعالم کردم هر مقدار منابعی که 
الزم باشد با توجه به اینکه از جان مردم مراقبت می کنیم، از سوی سازمان برنامه 

تخصیص می دهیم.

 جامعه/  اعظم طیرانی   مجلس دانش آموزی 
در کشور ما نهادی صنفی-مشورتی است که از 
به کار کرده است و مصوبات  سال ۱۳۸۰آغاز 
عالی  شورای  در  تأیید  از  پس  مجلس  این 
آموزش و پرورش، قابلیت اجرایی پیدا می کند.

این مجلس ۱۵۰ نماینده دانش آموز -متشکل 
از ۷۵ پســر و ۷۵ دختــر- دارد کــه در ایــن 
میان چهار نماینــده از اقلیت های دینی ایران، 
دو نماینــده از مدارس خارج از کشــور ایرانی 
و دو نماینــده از بین دانش آمــوزان با نیازهای 
ویژه در این مجلس حضور دارند. ســهمیه هر 
استان در این مجلس توسط دبیرخانه مجلس 

دانش آموزی تعیین می شود.
ســید محمدعماد هاشــمی که در حال حاضر 
ریاســت ایــن مجلس را بــه عهــده دارد، در 
گفت و گو با ما در خصوص مجلس دانش آموزی 
و جایگاهی که این مجلس در تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری های مــدارس دارد، می گوید: تا 
ایــن دوره مجلس دانش آموزی ضمانت اجرایی 
نداشــته و ســندی را به عنــوان دغدغه های 
دانش آموزی تدوین و معرفی می کردند، اما در 
این دوره اسناد مجلس دانش آموزی به شورای 
عالی آموزش و پرورش ارسال می شود. به عنوان 
نمونه به تازگی سند حقوق دانش آموزی که در 
دوره هشتم مجلس دانش آموزی تصویب شده 
در کمیسیون شــورای عالی در دست بررسی 
اســت و تالش می شــود از این دوره به بعد هر 
یک از اســنادی که در این مجلس به تصویب 
می رسد ضمانت اجرایی پیدا کند و به مدارس 

برای اجرا ابالغ شود. 

 نمایندگان منتخب 15 میلیون دانش آموز
اینکه  بیــان  بــا  هاشــمی 
نمــاینـــدگان مــجـــلس 
نماینــدگان  دانش آمــوزی 
میــــلیون   ۱۵ منتـــخب 
دانش آمــوز هســتند که از 
ســوی ۱۰ میلیون دانش آموز انتخاب می شــوند، 
می افزاید: رئیس شــورای دانش آموزی مدرسه به 
عنــوان مشــاور مدیر مدرســه، رئیس شــورای 
دانش آموزی ناحیه به عنوان مشاور مدیر ناحیه و 
باالتر به عنوان مشــاور مدیرکل اســتان و اعضای 
هیئت رئیســه مجلــس دانش آموزی بــه عنوان 
مشاوران وزیر آموزش و پرورش فعالیت دارند که به 
طور مستمر با وزیر آموزش و پرورش جلسه برگزار 
کرده و نظر خود را ارائه می دهند و با توجه به اینکه 
حرف آن ها، حرف دانش آموز است و بیش از همه 
دست اندرکاران مدارس با بافت مدرسه در ارتباط 
هســتند، نقــش مؤثــری در تصمیم ســازی ها و 

تصمیم گیری های مدارس دارند. 

وی ادامه می دهد: بــا اینکه خروجی این دوره 
مجلــس دانش آموزی رضایت بخش اســت اما 
باید گفت ظرفیت های مجلس دانش آموزی به 
مراتب بیشــتر از خروجی فعلی است که الزمه 
آن معرفی این مجلس به نهاد ها و سازمان های 

مرتبط با دانش آموزان و جوانان است. 

 عزم جدی از سوی نهادهای باالدستی 
وجود ندارد 

السا ســلیمانی، یکی دیگر 
از اعضای دوره نهم مجلس 
دانش آمــوزی کشــور در 
پاسخ به این پرسش که آیا 
دانش آمــوزی  مجلــس 
توانسته نقشــی در تصمیم سازی های مدارس 
دانش آموزی  باشــد، می گوید: مجلس  داشته 
یک نهاد مشورتی است که مصوبات آن پس از 
تأیید شــورای عالی آمــوزش و پرورش جنبه 
اجرایی پیدا می کند. بنابراین با توجه به اینکه 
مبــدأ قدرت در هر کشــوری تولیــد علم در 
آموزش و پرورش و آموزش عالی اســت، باید 
عزم جدی از ســوی نهادهای باالدستی وجود 
داشــته باشد تا دیپلماسی علمی از دل همین 
نهادهای مشورتی از جمله مجلس دانش آموزی 

بیرون آید. 
سلیمانی ادامه می دهد: مسئوالن با شعارهایی 
از جملــه تمریــن دموکراســی در مجلــس 
دانش آموزی امــکان ارائه نظر و پیشــنهاد به 
نمایندگان این مجلــس می دهند، اما تا زمانی 

که در تصمیم گیری هــا و برنامه ریزی های این 
وزارتخانــه به ایــن نکته نظرهــا توجه نکنند 
بی فایده اســت. بــه طوری که اکنــون پس از 
گذشت ۱۸ سال از عمر این مجلس، هنوز برای 

بسیاری از مردم ناشناخته است. 

 استفاده اندک از ظرفیت های مجلس 
دانش آموزی 

مانی اسدی، یکی از اعضای 
هیئــت رئیســه دوره نهم 
مجلــس دانش آموزی ایران 
نیز در خصوص جایگاه این 

در  مجلس 
مــدارس  تصمیم ســازی های 
می گوید: هما ن طور که حضرت 
امــام خمینــی)ره( فرمودنــد 
»مجلس شورای اسالمی عصاره 
ملت است« مجلس دانش آموزی 
دانش آموزی  جامعه  عصاره  نیز 

کشور است.
اســدی با اشــاره به تاریخچه 
مجلس دانش آموزی می افزاید: 
این مجلس در خلق اقلیم های 
جدیــد جغرافیــای آموزش و 
بوده  مؤثــر  آنچنان  پــرورش 

است که رویکرد مدیران آموزش 
و پرورش را نســبت به دانش آمــوزان و فرایند 
تربیتی آن ها تغییر داده و به نوبه خود توانسته 
بخشــی از آسیب ها را کاهش دهد و با ورود به 

حوزه های محتوای کتاب های درســی، تدوین 
قوانین آموزش و پرورش با کمک شورای عالی،، 
تدوین ســند سالمت روان دانش آموزان و سند 
حقوق دانش آموزی بســیاری از مشــکالت را 

برطرف سازد. 
ادامــه می دهــد: مجلــس دانش آموزی  وی 
توانســته بــا گســترش گفتمان ســازی بین 
نماینــدگان دانش آموزان و مدیران ســطوح 
مختلف آموزش و پرورش، در تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری ها ایفای نقش کند. اما با توجه 
بــه اینکه در کشــور ما ســاختارهای اجرایی 
نگاهی از باال به پایین دارند، این مسئله موجب 
دانش آموزی  مجلس  شــده 
کوچک ترین  ایجــاد  بــرای 
مدارس  ســطح  در  تحــول 
و  آموزش  در  را  ســاختاری 
پرورش تغییر دهد و یا به آن 
نقد وارد کند. بنابراین احکام 
ما تحت عنوان  مشاور است و 
مسائل  نداریم.  عملی  قدرت 
متعــددی نظیر کودکان کار 
و کنکــور وجود دارند که در 
مجلس به آن هــا پرداخته و 
پیشــنهادهایی ارائه  می شود 
و تــا حــد امــکان مطالبه 
می کنیم. امــا از جایی به بعد 
دست ما نیست و بستگی به مسئوالن دارد که 
تا چه حد از ظرفیت های دانش آموزی استفاده 

کنند.  

 توجهی به نظرهای نمایندگان مجلس 
دانش آموزی نمی شود

مهدی امیری، دیگر عضو دوره 
با  دانش آموزی  مجلــس  نهم 
انتقــاد از بی توجهــی مدیران 
آمــوزش و پــرورش بــه نظر 
نمایندگان مجلس دانش آموزی 
در تصمیم گیری های این حــوزه می گوید: برخی از 
مدیران و مســئوالن تصور می کنند وقتی می گویند 
مجلس دانش آموزی به این معناست که دانش آموز را 
از پشــت میز و نیمکت و باشگاه و... بیاورند و کت و 
شــلوار بر تن او کنند و لحن او را تغییر دهند و هر از 
گاهی چند عکس با آن ها بگیرند، برای اینکه بتوانند 
بگویند این مجلــس دانش آموزی اســت و در واقع 
نمی پذیرند نمایندگان مجلــس دانش آموزی از نبود 
عدالت آموزشی در شهرستان ها و روستاهای کشور و 

وضعیت مدارس انتقاد می کنند. 
امیــری ادامه می دهــد: نماینــدگان مجلس 
دانش آموزی باید مطالبه گر باشــند و بتوانند 
مطالبات منطقی جامعه دانش آموزی کشــور 
از جمله نحوه برگــزاری کنکور و امتحان های 
نهایی را پیگیــری کنند. اما متأســفانه هیچ 
توجهــی به ایــن نکته نظرها نمی شــود و در 
نهایت بدون توجــه به نظر نمایندگان مجلس 
دانش آموزی  جامعــه  بــرای  دانش آمــوزی، 
تصمیم گیــری می کنند در حالی که می توانند 
از ظرفیت هــا این مجلس بــه نحو مطلوب در 
برنامه ریزی های آموزشــی، تربیتی و پرورشی 

بهره مند شوند. 
ایــن نماینده مجلس دانش آموزی با اشــاره به 
اینکه مجلس همواره در جوش و خروش است 
و بچه ها به دنبال حل مسائل هستند، می گوید: 
خوشــبختانه از همه استان های کشور نماینده 
داریم و مشکالت آموزشی و پرورشی استان ها 
بیان می شــود.   اما تعداد جلســه های مجلس 
دانش آموزی بســیار اندک است، به طوری که 
در دو سالی که از عمر مجلس نهم می گذرد دو 
یا ســه جلسه برگزار شده و در حالی که رئیس 
ســازمان دانش آموزی کشــور وعده برگزاری 
جلســه در آبان ســال جاری را داده بود، این 

جلسه لغو شد.
بــه گفته وی اگر مســئوالن آموزش و پرورش 
دغدغه رفع مشــکالت و پیشــرفت کشــور و 
ادامــه دادن راه انقــالب و رهبری را داشــته 
باشــند، باید در برنامه ریزی ها به نظر نوجوانان 
و جامعه دانش آموزی کشور اهمیت دهند، زیرا 
نمی شــود برای جامعه ای بدون توجه به نیاز ها 
و دغدغه های آن ها برنامه ریــزی کرد و انتظار 

موفقیت داشت. 

نمایندگان این مجلس از بی توجهی مسئوالن به آرای خود انتقاد می کنند

جای خالی نظرات مجلس دانش آموزی در تصمیمات آموزش و پرورش

باید عزم جدی 
از سوی نهادهای 
باالدستی وجود 

داشته باشد تا 
دیپلماسی علمی 

از دل نهادهای 
مشورتی از جمله 

مجلس دانش آموزی 
بیرون آید

بــــــرش

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

دستچین

انتقاد از دخالت وزارت بهداشت در حوزه گردشگری
ایسنا: حرمت اهلل رفیعــی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرتی و هوایی گفت: وزارت بهداشت به حوزه گردشگری 
سالمت وارد شده و کنار هم نمی رود، چرا با وجود مخالفت های 
بسیار در سالیان گذشــته با موضوع داللی ها و جذب مستقیم 
بیمار خارجی در بیمارســتان ها و توسط بعضی پزشکان، هنوز 

جلوی این فعالیت ها گرفته نشده است؟

با روح و روان مردم بازی نکنید
ایلنا: کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزرات بهداشت در 
تویتر نوشت: »نتیجه قطعی آزمایش های تشخیصی کووید-۱9 از 
زمان ارسال نمونه ۴۸ ساعت زمان می برد، ممکن است این تصور 
پیش آید که پنهانکاری می شود، اما بدون دریافت جواب آزمایش 
نمی توان هیچ موردی را قطعی اعالم کرد و قطعاً چنین هم نخواهیم 

کرد. در همه دنیا چنین است، با روح و روان مردم بازی نکنید«.

خام فروشی در کشوری با ۴ میلیون دانشجو!
ایسنا: سورنا ستاری، معاون علمی وفناوری رئیس جمهور گفت: 
ایران کشوری اســت که به لحاظ منابع انسانی غنی محسوب 
می شود؛ بنابراین خام فروشی در کشوری که ۴ میلیون دانشجو 
دارد، توجیهی ندارد. استخدام، نوآوری و خالقیت مستعد برتر را 
از بین می برد و به دلیل وابستگی  که در او ایجاد می  کند خالقیت 

و نوآوری وی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

بیشترین قصور پزشکی مربوط به چه رشته هایی است؟
ایسنا: مهدی فــروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران 
با بیان اینکه میزان قصور پزشــکی در رشته های مختلف دارای 
نوســان است، گفت: معموالً رشــته های دندانپزشکی و زنان و 
زایمان در رده های اول و دوم قصور پزشــکی هستند. پزشکان 
عمومی نیز گاهی در رده های سوم یا چهارم قرار می گیرند؛ البته 

این آمار نوسان هایی دارد.

بی توجهی مسئوالن به پژوهش های دانشگاهی
مهر: سید فخرالدین افضلی، مدیر دفتر فناوری دانشگاه شیراز 
گفت: یکی از پیش بینی های ما در پژوهشــی که برای مدیریت 
بحران اســتان فارس انجام دادیم، هشدار درباره منطقه دروازه 
قرآن و محله ســعدی شــیراز بود که حتی با شبیه سازی های 
کامپیوتری به آن تأکید داشتیم. اگر به آن هشدار توجه می شد، 

یقیناً شاهد فاجعه تلخ سیل نوروز 9۸ نمی بودیم.

حال سوختگی در کشور خوب نیست
فارس: حمیــد صالحی، دبیر علمی نهمین کنگره کشــوری 
سوختگی با عنوان اینکه حال سوختگی در کشور خوب نیست، 
گفت: در گذشته شاهد فعالیت کمیته های کشوری سوختگی در 
وزارت بهداشت بودیم که سبب می شد تا حد وزیر هم از وضعیت 
سوختگی مطلع شود. متأسفانه در دو سال گذشته صدای ما غیر 

از کنگره، جای دیگری به گوش نمی رسد.

آموزش

وزیر آموزش و پرورش: 
فعالً تصمیمی برای تعطیلی مدارس 

به دلیل کرونا گرفته نشده است
ایســنا: وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
هنوز بــرای تعطیلی مدارس در پی ورود کرونا 
ویروس به کشور تصمیمی گرفته نشده است، 
گفــت: به تمام مدیران تأکید می کنم اگر الزم 
باشد تمام مدارس را بررسی کنند تا از بهداشت 
مدرسه، بوفه، تغذیه و سرویس های بهداشتی 
اطمینان یابند و تمهیــدات و تجهیزاتی برای 
بهداشــت بیشــتر فراهم شود.محسن حاجی 
میرزایی افزود: به دستور رئیس جمهور ستادی 
در وزارت بهداشت تشکیل شده است که همه 
دستگاه های مرتبط در آن حضور دارند و پیوسته 
اوضاع را رصد و تحوالت را بررسی و متناسب با 

شرایط موجود تصمیم گیری می کنند.
وی درباره احتمال استمرار تعطیلی مدارس در 
قم، گفت: ســتاد مدام جلسه تشکیل می دهد 
و اوضاع را بررســی می کند. اگر الزم باشد هر 
تصمیمی برای ســالمت فرزندان گرفته شود، 

اتخاذ می کنیم.

خانه و خانواده

رئیس مرکز تحقیقات سالمت مردان پاسخ داد
 علت »ناباروری« 

چیست؟
فارس: رئیس مرکز تحقیقات سالمت مردان با 
تأکید بر اینکه اکنون 6۰ درصد علت ناباروری 
مربوط به مردان است، گفت: ژنتیک، محیط کار 
و برخی بیماری هایی که نیاز به جراحی دارند از 

جمله عوامل مؤثر در بروز ناباروری است.
ســید جلیل حســینی اظهار کرد: متأسفانه 
اشکالی که در جامعه وجود دارد، این است که 
اگر زوجی فرزنددار نشــود، ابتدا خانم خانواده 
را نزد پزشــک می برند؛ در حالی که این تصور 

غلطی است.
وی ادامه داد: تا چند ســال پیش اعالم می شد 
۵۰ درصد علت ناباروری مربوط به مردان است 
و نیم دیگر مربوط به زنان؛ اما امروزه می گویند 
ممکن است 6۰ درصد علت ناباروری مربوط به 
آقایان و ۴۰ درصد مربوط به خانم ها باشد؛ در 
نتیجه هر نفر از زوجین باید نزد پزشک خاص 
خود بروند و ناباروری می تواند مربوط به هر یک 

از آن ها باشد.

بهداشت و درمان

اطالعیه وزارت بهداشت
 C برای پیشگیری از کرونا ویتامین

و سبزیجات مصرف کنید
ایسنا: وزارت بهداشــت با صدور اطالعیه ای 
ضمــن ارائه راهکارهای پیشــگیری از ابتال به 
 ،C ویروس کرونا اعالم کــرد مصرف ویتامین
میوه و ســبزی ســبب تقویت سیستم ایمنی 
بدن می شود.در این اطالعیه آمده است: دست 
کم ۲۰ ثانیه برای شست و شوی دستان خود با 
آب و صابون وقت بگذاریم و مرتب دستانمان را 
بشوییم؛ می توانیم در صورت نبود دسترسی به 
آب و صابون، از محلول ضدعفونی کننده بر پایه 
الکل که دست کم 6۰ درصد الکل دارد، استفاده 
کنیم. همچنین از تماس دست با چشم ها، بینی 

و دهان خودداری کنیم.
در این اطالعیه تصریح شــده است استفاده از 
ماســک به هیچ وجه برای عموم مردم توصیه 
نمی شــود و تنها افرادی که سرماخوردگی یا 
عفونت تنفسی دارند، بهتر است برای جلوگیری 
از انتقال بیماری به دیگران از ماسک استفاده 

کنند. 

علم و فناوری

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:
ماهواره ناهید ۲ در سه ماهه 
دوم سال ۹۹ تکمیل می شود

مهر: رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران در مورد 
آخرین وضعیــت ماهواره های مخابراتی ناهید 
یــک و ۲ گفــت: ماهواره ناهیــد ۲ که نمونه 
عملیاتی ماهواره ناهید یک است در سه ماهه 

دوم سال 99 تحویل پرتابگر می شود.
حســین صمیمــی در ادامه با بیــان اینکه 
ماهــواره ناهید یک، ماهــواره ای تحقیقاتی 
با طــول عمر دو ماه اســت، اظهار کرد: این 
ماهواره یک بستر آزمایشی محسوب می شود 
که یکســری فناوری هایی را در داخل خود 
توســعه داده اســت. از جمله این فناوری ها 
 ،KU می توان به ارســال و دریافــت در باند
پنل خورشــیدی بازشونده و کنترل وضعیت 

سه محوره اشاره کرد.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران ادامه داد: ماهواره 
ناهید ۲ ورژن عملیاتی شده ماهواره ناهید یک 
است که با طول عمر دو سال و با امکانات به روز 

شده به فضا ارسال خواهد شد.

حوادث

یک مسئول پلیس امنیت اقتصادی خبر داد
کشف ۳ تن مواد آتش زای 

غیرمجاز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال
تسنیم: سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز پلیس امنیت اقتصادی از کشــف سه تن 
موادمحترقه به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در سه 
عملیات خبر داد.سرهنگ علی علیشاهی اظهار 
کرد: با دریافت چند خبر مبنی بر دپو، تولید و 
توزیع مواد محترقه، بررسی موضوع در دستور 
کار تیم های عملیات و تجسس معاونت مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی قرار 
گرفت.وی در ادامه افزود: در تحقیقات پلیسی 
مشخص شد، مالک کارگاهی واقع در شهرستان 

ری، موادمحترقه دست ساز تولید می کند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با دستور قضایی 
تیم عملیاتی ضمن دســتگیری مالک کارگاه، 
۴69 هــزار قلم انــواع موادمحترقه غیرمجاز، 
مقادیر زیادی لوازم بســته بندی شامل کارتن، 
نوار چسب، تسمه و چهار دستگاه بزرگ تولید و 
بسته بندی و یک دستگاه خودرو مورد استفاده 

در حمل و انتقال مواد محترقه کشف شد.

فراسو

بهانه روز
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

حمله نژادپرستانه در آلمان باز هم حمام خون به پا کرد

سم نئونازیسم
  جهان  دمل چرکین اقدامات نژادپرستانه در 
اروپا بار دیگر سر باز کرده و با وقوع دو حمله 
مسلحانه علیه اقلیت ها در دو کشور آلمان و 
انگلیس ضرورت مقابله با بیگانه هراسی را به 
رهبران دنیای غرب بیشتر گوشزد کرد. در 
همین راستا در نخستین اقدام نژادپرستانه 
یک مرد ٤٣ ساله آلمانی، با حمله مسلحانه 
به دو کافه قلیان کشــی با 2 کیلومتر فاصله 
از یکدیگر، ٩ تن را در شــهر »هاناو« واقع در 
2٠ کیلومتری فرانکفورت کشته و پنج تن 
دیگر را زخمی کرد و سپس به زندگی خود و 
مادرش خاتمه داد. رسانه های آلمانی گزارش 
دادند سه نفر در تیراندازی اول و 6 نفر دیگر 
هم در تیرانــدازی بعدی 
کشته شده اند. به گزارش 
پلیــس محلــی، 6 تن از 
ترکیه ای،  تبــار  قربانیان 
و  بوســنیایی  بلغــاری، 
داشــتند.  رومانیایــی 
مســلمان  مقتوالن  همه 
بودنــد. از مهاجــم کــه 
»توبیاس آر« معرفی شده، 
یادداشــت هایی برجــای 
مانده که نشان می دهد او 
و  نژادپرستانه  انگیزه های 
بیگانه ستیزانه داشته است؛ 
به همین دلیل دســتگاه 
قضایی آلمــان دلیل این 
حمله را انگیزه های نژادی و دیگرهراســی 
اعالم کرده اســت. پلیــس همچنین متنی 
2٤ صفحه ای در منزل وی پیدا کرده که در 
آن نوشته ملت هایی که نمی توان آن ها را از 
آلمان بیرون کرد باید نابود شوند.حمام خونی 
که این مرد با گرایش راست افراطی در شهر 
کوچــک هاناو به راه انداخت، جامعه آلمان و 
رهبران این کشور را به شدت تکان داده است. 
در پی این واقعه خونین، فرانک والتر اشتاین؛ 
رئیس جمهور، آنگال مــرکل؛ صدراعظم و 
چندتن دیگر از رهبران سیاســی آلمان در 

پیام هایی جداگانه بــه بازماندگان قربانیان 
تسلیت گفتند. 

  حمله با سالح سرد به یک مؤذن در لندن
اما تنها ساعاتی پس از این جنایت، در گوشه 
دیگری از دنیای غرب پلیس انگلیس از حمله 
فردی مهاجم با چاقــو به یک مؤذن حدود 
۷٠ ساله در مسجدی در شهر لندن خبر داد. 
پلیس از بازداشت فرد مهاجم خبر داده است. 
لندن درباره تروریســتی بودن یا نبودن این 
رخداد اظهار نظری نکرده است با این حال، 
فردی به نام »مرشد« از نمازگزاران حاضر در 
مسجد، در مورد این حادثه در توییتر نوشته 
است: »امروز هنگام نماز عصر، یک تروریست 
نژادپرســت سفیدپوســت به داخل مسجد 
»رگرنت پارک« دوید و به گردن محی الدین 
چاقــو زد. واقعاً وحشــتناک اســت. هیچ 
مسلمانی در محل عبادتش هم امن نیست«. 

  12 هزار و 700 راست
 افراطی آماده خشونت 

حمله اخیر آن هم در این شهر کوچک آلمان 
در حالی است که هولگر مونس، رئیس دفتر 
جنایی پلیس فدرال این کشور در واکنش به 
این رخداد در سخنانی هشدارگونه در برلین 
گفت: 12هزارو ۷٠٠ نفر افراد راســت گرای 
طرفدار خشــونت در سراســر کشور وجود 
دارد و این رقم شــامل تمام افراد نمی شود. 
از سوی دیگر روز گذشته روزنامه ترکیه ای 
دیلی  صباح در گزارشــی به بررسی افزایش 
نگران کننده حمالت به مســاجد در غرب 
پرداخته و گزارش داد ســاالنه حدود 1٠٠ 
حملــه به مســاجد تنها در آلمــان انجام 
می گیرد. بر اســاس گــزارش دیگری، در 
ســال 2٠1٩ دســت کم 18٤ حمله علیه 
مسلمانان آلمان انجام شده که این حمالت 
شامل ســخنان تنفرآمیز، تهدید، حمله و 
تخریب اموال بوده اســت.روز سه شنبه 22 
بهمن نیز »مسجد مرکزی کلن« در آلمان و 

بزرگ ترین مسجد در این شهر پس از تهدید 
به بمب گذاری از طریق پست الکترونیکی، 
تخلیه شد. همچنین روز جمعه، 25 بهمن 
رســانه های آلمان از بازداشت 12 عضو یک 
گروه راست افراطی خبر دادند که متهم به 
برنامه ریزی برای حمالت »بسیار گسترده« 
تروریستی به 1٠ مســجد بودند. بر اساس 
گزارش ها، این افراد در نظر داشتند در نماز 
جمعه مســلمانان، حمالت خود به مساجد 
را در ایاالت مختلف آلمان به اجرا بگذارند. 
گفته می شــود این گروه حمالت خود را بر 
اســاس الگوی حمله تروریستی پارسال به 
مساجد نیوزیلند طراحی کرده بودند. اسفند 
پارســال حمله به مســاجد نور و لین وود 

نیوزیلند 51 کشته برجای گذاشت. 

  افزایش نژادپرستی
 و اسالم هراسی در اروپا

در چنــد ســال اخیــر افزایــش حمالت 
نژادپرستانه در کشورهای اروپایی به یکی از 
دغدغه های اصلی سران این کشورها تبدیل 
شده است. در این راستا آنگال مرکل، صدر 
اعظم آلمان ضمن محکوم کردن نژادپرستی 
و نفرت پراکنی در این کشــور، نژادپرستی 
را مانند »ســم« توصیف کرد و گفت: ســم 
نژادپرستی اکنون در جامعه آلمان وجود دارد 
و عامل بسیاری از جنایت ها در کشور است.

در مورد علــل افزایــش این گونه حمالت 
توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد. 
نخستین مســئله به سوءاســتفاده احزاب 
نئونازیســم از حضــور مهاجــران در اروپا 

برای پیشــبرد اندیشــه های افراط گرایانه 
خــود بازمی گــردد. همزمان بــا آغاز موج 
مهاجرت مسلمانان به اروپا )سال 2٠15( از 
کشورهایی جنگ زده -کشورهایی که غرب 
هم در بحرانی شــدن اوضاع آن ها بی تأثیر 
نبود- لفاظی های گروه های نژادپرست علیه 
اقلیت ها با هدف ترویج اندیشــه های افراط 
گرایانه و در مرحله بعــد جذب رأی مردم 
و کســب قدرت سیاسی افزایش یافت. این 
نفرت پراکنی مســلماً در میان شــهروندان 
اروپایی هم به مرور ریشه دوانده و خود را در 
قالب افزایش حمله به مهاجران نشان می دهد. 
موضوع مؤثر دیگر در رشد این حمالت نوع 
رویکــرد و اظهارات مقامات غربی اســت.
 باید توجه داشــت همزمان با ظهور دونالد 
ترامــپ در صحنه سیاســی آمریکا، فردی 
که به اظهارات نژادپرســتانه متهم اســت، 
برخی کشــورهای اروپایــی همانند ایتالیا، 
اتریش و حتی نروژ نیز شــاهد قدرت یابی 
احزاب راست گرا بودند. بیگانه هراسی که از 
سوی رهبران این جریان ها ترویج می شود 
در رشــد اندیشــه های افراطی مؤثر بوده و 
به آن ســمت و ســو می دهد. در شرایطی 
که آمارها نشــان دهنده آن است که میزان 
کشتار شهروندان آمریکایی از سوی سفید 
برترپنداران در یک ســال گذشــته بیشتر 
از کشــته های حمالتی اســت که از سوی 
تروریست های داعش صورت گرفته، خیزش 
دوباره جریان های راســت گرا خطری است 
که هویــت اروپایی را تهدید کرده و باید به 

سرعت برای آن چاره ای اندیشیده شود.

العربی الجدید: سازمان حشدالشعبی عراق 
از انتصاب »ابوفــدک المحمداوی« به عنوان 
جانشین شهید »ابومهدی المهندس« خبر داد. 
المحمداوی از رهبران حشدالشعبی در مبارزه 

با گروه تروریستی داعش است.
المسیره: سرتیپ »یحیی السریع« سخنگوی 
نیروهای مســلح یمن اعالم کرد به زودی از 
ســامانه پرقدرت مدرن و پیشــرفته پدافند 
هوایی ایــن نیروها که موفق به ســرنگونی 
هواپیماها و پهپادهای دشــمن شده است، 

رونمایی می کند.
العربی 21: در ادامه روند عادی ســازی روابط 
عربستان و رژیم صهیونیستی اعضای هیئتی از 
مرکز ملک عبداهلل برای گفت وگو میان پیروان 
ادیان با شاه این کشور در کاخ پادشاهی سعودی 
دیــدار کردند که در میــان آن ها یک خاخام 
صهیونیست با تابعیت اسرائیلی نیز حضور داشت.

در جریان سفر به ریاض
 مایک پمپئو با مقامات

 سعودی دیدار کرد
جهان: »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا 
که در عربســتان به سر می برد، با »محمد بن 
سلمان« ولیعهد این کشــور دیدار کرد. گفته 
شــده در این دیدار دو طــرف درباره تحوالت 
منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر 
کردند. آن گونه که خبرگزاری رسمی سعودی 
گزارش داده، در این دیدار »خالد بن ســلمان 
بن عبدالعزیز« جانشــین وزیر دفاع عربستان 
و بــرادر ولیعهد ســعودی و همچنین »جان 
ابی زید« سفیر آمریکا در عربستان نیز حضور 
داشــتند.وزیر خارجه آمریکا پیــش از این با 
پادشاه عربستان نیز در ریاض دیدار کرده بود. 
خبرگزاری رسمی عربستان )واس( گزارش داد 
پادشاه سعودی و وزیر خارجه آمریکا، روابط بین 
دو کشــور و تحوالت منطقه ای و بین المللی و 
مواضع ریاض و واشنگتن در قبال این تحوالت 
را بررسی کردند.وزیر امور خارجه آمریکا گفته، 
خرسند اســت که برای گفت وگو در خصوص 
تعهــد قوی آمریکا به امنیت ســعودی و نیاز 

مستمر به مقابله با ایران به ریاض رفته است.

آیا رویارویی بزرگ در شمال غرب سوریه حتمی است؟
مهر: در حالی ارتش سوریه به پیشروی های خود در غرب حلب ادامه می دهد که 
همزمان با آن تهدیدات ترکیه هم ادامه یافته است و این پس از به نتیجه نرسیدن 
چند دور مذاکرات میان مسکو و آنکارا درباره اوضاع ادلب و غرب حلب بود. بر این 
اساس منابع خبری معارض اعالم کردند نظامیان ترکیه به همراه تروریست های 
وابسته به این کشور، ضمن آغاز تجاوز نظامی جدید در شرق ادلب، مواضع ارتش 
سوریه را گلوله باران کردند. همچنین وزارت دفاع ترکیه روز گذشته اعالم کرد دو 
تن از نظامیان این کشور در درگیری های محور ادلب کشته و پنج تن دیگر زخمی 

شدند؛ رخدادهایی که همه از بحرانی شدن اوضاع در شام حکایت دارد.

  راز شکست مذاکرات روسیه و ترکیه 
عبدالباری عطوان، تحلیلگر معروف جهــان عرب درباره تحوالت ادلب و مذاکرات 
مســکو و آنکارا در مطلبی در رأی الیوم آورده است: دور سوم از مذاکراتی که میان 
هیئت های امنیتی و نظامی ترکیه و روسیه درباره اوضاع بحران زده در ادلب در مسکو 
برگزار شد از هم پاشید و دلیل این فروپاشی نیز اصرار طرف روس بر همه شروط 
خود در از بین بردن گروه های مســلح درج شده در فهرست تروریسم و بازگشت 
شــهر ادلب و حومه آن به طور کامل به زیر حاکمیت دمشــق بود.وی نوشت: این 
فروپاشی به معنای آن است که ارتش عربی سوریه به پیشروی خود در استان ادلب 
ادامه می دهد؛ امری که ترکیه را در برابر دو گزینه و نه گزینه ســوم قرار می دهد؛ 
نخســت قبول امرواقع برای اجتناب از رویارویی نظامی با روس ها و ارتش سوریه 
و همپیمانانش یا ادامه عملیات گســیل نیرو و ورود به درگیری با ارتش ســوریه. 
عطوان در ادامه به دلیل شکســت مذاکرات دوجانبه میان روســیه و ترکیه بر سر 
ادلب اشاره کرده و می نویسد: دلیل آن چیزی است که در اینجا کلمه به کلمه آن 
را نقــل می کنیم »برقراری امنیت و ثبات طوالنی مدت در ادلب و بخش های دیگر 
سوریه امری است که فقط بر اساس پایبندی به حاکمیت سوریه، استقالل، وحدت 

و سالمت اراضی آن امکان پذیر است«. 
وی می افزاید: این مسئله بسیار مهمی است زیرا بر حاکمیت دولت سوریه بر ادلب و 
حومه آن تأکید می کند، امری که معنایش مخالفت قاطع با درخواست اصلی هیئت 
ترکیه ای برای عقب نشــینی ارتش عربی سوریه از »خان شیخون«، »معره النعمان« 
و »سراقب« و همه شهرها و شــهرک های دیگر در استان ادلب است.این تحلیلگر 
اوضاع منطقه تأکید کرد: اردوغان برای عقب نشــینی ارتش سوریه مهلتی تا پایان 
فوریه جاری داده و تهدید کرد در غیر این صورت این عقب نشینی را با زور تحمیل 
می کند و بیش از 8٠ تانک و 15٠ زره پوش و 1٠ هزار نظامی به ادلب فرســتاد تا 
این تهدیداتش را عملی کند، ولی این تهدیدهایش را عملی نمی کند، زیرا به خوبی 
می داند او فقط با ارتش سوریه رویارو نمی شود بلکه با همپیمانان روس سوریه که بر 
حریم هوایی منطقه سیطره دارند و روی زمین نیز نیرو دارند روبه رو می شود، مگر 
آنکه باز هم حمایت نظامی از آمریکا و پیمان »ناتو« دریافت کند که این مسئله نیز 
به باور بسیاری از ناظران کامالً بعید است.عطوان در پایان می نویسد: روزهای آینده 
روزهای سرنوشت ســازی در صحنه سوریه و به طور خاص شهر ادلب خواهد بود و 
هر گونه اقدام متهورانه طرف ترک فتیله رویارویی منطقه ای و چه بسا بین المللی را 
شعله ور می کند؛ به ویژه پس از ورود ایاالت متحده آمریکا به خط بحران برای ماهی 
گرفتن از آب گل آلود و گرفتار کردن ترکیه اردوغان در دام جنگ فرسایشی ادلب 

و درخواست کمک اردوغان از ناتو.
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      صفحه 8

اداره کل راه آهن خراسان  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت 
در مزایده می بایست  در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت 

اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر : شایان ذکراست دریافت اسناد ) خرید(  و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد(صورت پذیرد و شرکت کنندگانی در 

صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
1- نام سازمان مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان . 

2- شرح مختصر موضوع مناقصه : حمل فرآورده های نفتی ایستگاههای مشهد - مطهری - سرخس- نقاب .
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا   ساعت 13:30  روز پنجشنبه مورخ 98/12/08 .      

4- محل خرید حضوری اسناد ارزیابی : مشهد - میدان راه آهن- اداره کل راه آهن خراسان- حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع ـ  واحد امور قراردادها و خریدها.
 5- فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.

6-  مهلت و محل ارائه  اســناد ارزیابی : تا   ســاعت 13:30  روز پنجشــنبه  مورخ 98/12/22 -  چهارراه راه آهنـ  حوزه معاونت توســعه مدیریت و منابع ـ  دبیرخانه اداره کل راه آهن 
خراسان . 

7- مبلغ کل برآورد : 4.469.150.000 ریال .   
8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  یکسال  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

9- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  223.457.500  )دویست و بیست و سه میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت   هزار و پانصد ( ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در 
  IR 290100004001064006372624  ـ مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران  ،  در صورت واریز  نقد  شماره  حساب آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه

با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  "نزد بانک مرکزی  اعالم می گردد .    
  تذکر: به درخواست مناقصه گزار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.

10- رشته و رتبه پیمانکار: پیمانکار بایستی طرف قرارداد با شرکت نفت بوده و دارای شماره پیمان مشخص حمل سوخت باشد و  نیز دارای تاییدیه ازانجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای 
حمل ونقل فرآورده های نفتی و گازی باشند .

 تذکر 1 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 
تذکر 2 : ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به موجب آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری"مصوب 89/03/05  وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی علی 

الخصوص ماده 2 آن الزامی است.
11- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .

آگهي دعوت به ارزيابي کيفي فراخوان عمومي مناقصه شماره  22-37-98-نوبت اول

 اداره کل راه آهن خراسان    

ش�هرداری کاش�مر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک س�ال بصورت اجاره واگذار 
نماید.

1- واحد های تجاری شماره 19 مجتمع سیدمرتضی )تجدید(
2- واحدهای تجاری شماره 209، 213 و 223 طبقه همکف مجتمع تجاری امام )تجدید(

3- تعدادی از واحدهای اداری-مسکونی ابتدای خیابان دادگستری )تجدید(
4- محل نصب و راه اندازی قصر بادی پارک عسکری )تجدید(

5- سالن ورزشی ایستگاه آتش نشانی خیابان خرمشهر
6- راه اندازی باسکول دیجیتال واقع در میدان دام

7- کارواش سبک جنب CNG شماره دو شهرداری
شرایط مزایده: 1- دریافت اسناد: از مورخه 98/12/11 لغایت پایان وقت اداری 98/12/20 می باشد.

2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 98/12/25
7- محل دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با تلفن تماس: 

4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزايده-نوبت اول

/ع
98
15
02
7

روابط عمومی شهرداری کاشمر

قابل توجه کلیه مدیران و کارفرمایان محترم واحدهای صنعتی- کشاورزی- خدماتی مشمول 
قانون کار شهرستان های مشهد، چناران، فریمان، سرخس، کالت و طرقبه و شاندیز

در اجــرای مــاده 160 قانون کار جمهوری اســالمی ایران و بــه منظور انتخاب نماینــدگان کارفرمایــان در هیئت های حل اختالف 
شهرستان مشهد بدین وسیله به آگاهی می رساند متقاضیان واجد شرایط می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک 
ذیل حداکثر تا 15 روز از تاریخ انتشار این اطالعیه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی- طبقه همکف- اتاق 

شماره 2 تحویل نمایند.
شرايط عضويت: 1- داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2- اعتقاد به دین مبین اسالم   3- وثاقت و عدالت    4- داشتن سن حداقل 30 سال تمام     5- تأهل
6- داشــتن حداقل مدرک کارشناســی و 4 ســال ســابقه کار تحت شــمول قانون کار و یا دارا بودن مدرک تحصیلی پایان دوره 

متوسطه و دو دوره )4 سال( عضویت در مراجع حل اختالف قانون کار
7- شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران

8- آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدارک الزم: 1- درخواست کتبی   2- تصویر از تمام صفحات شناسنامه

3- تصویر کارت ملی   4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
5- مدارک دال بر مدیرعاملی و یا مدیر مسئولی و یا عضویت در هیئت مدیره برای اشخاص حقوقی

6- تصویر روزنامه رسمی موید عضویت در هیئت مدیره یا انتصاب به سمت مدیرعامل یا مدیر مسئول برای اشخاص حقوقی 
غیردولتی

7- تصویــر معرفی نامــه باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایی یا مؤسســه عمومــی غیردولتی برای ســازمان های دولتــی و عمومی 
غیردولتی

8- گواهی قبولی دوره آموزش قانون کار و مقررات مرتبط با آن بر اساس دستورالعمل شماره 39 روابط کار
9- مدارک دال بر عضویت قبلی در مراجع حل اختالف قانون کار

به درخواستهای بعد از تاریخ فوق و همچنین مدارک ارسالی ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.         شناسه آگهی 778617/م الف 9299
 .مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی- محمد سنجری
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اطـالعیـه

مرضیــه  اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
زیبنــده خمارتــاش فرزنــد عباســعلی به ش ش 
39042 صــادره از قوچــان در مقطع کارشناســی 
رشــته آمــوزش ابتدایــی صــادره از دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد قوچــان بــه شــماره 757 
مفقــود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. 
از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد قوچان به نشــانی: 
قوچــان کیلومتر4 جاده قوچان-مشــهد- مجتمع 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ارسال نمایید. 
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وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان
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آگهی مناقصه خرید سمعک )نوبت دوم(
اداره کل بهزيستی خراس�ان رضوی در نظر دارد تعداد 400 دستگاه سمعک پشــت گوشی Full Digital هوشمند 

بــا بهــره قــوی و متوســط )P و M( را از طریــق برگــزاری مناقصــه خریــداری نمایــد.
)M و P( هوشــمند با بهره قوی و متوســط Full Digital موضوع مناقصه: 400 دســتگاه ســمعک پشــت گوشــی

*مهلت دریافت اســناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ســاعت 14 روز پنج شــنبه مورخ 98/12/8
www.setadiran.ir آدرس دریافت اســناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی*

*مهلت تســلیم اســناد مناقصه: تا ســاعت 14 روز دوشــنبه مورخ 98/12/19
www. setadiran.irآدرس تســلیم اســناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی*

*تاریخ بازگشــایی پاکات: ســاعت 13 روز سه شــنبه مورخ 98/12/20

شناســه آگهی 775895/ م الف 9232

*تاریخ اعتبار پیشــنهاد ســه ماه پس از بازگشــایی پاکات می باشــد.                                     
 اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی   
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اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد تعداد 400 دستگاه سمعک پشت گوشی 
Full Digital هوشمند با بهره خیلی قوی )HP( را از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید.

)HP( هوشمند با بهره خیلی قوی Full Digital موضوع مناقصه: 400 دستگاه سمعک پشت گوشی
*مهلت دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 98/12/8
www. setadiran.irآدرس دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی*

*مهلت تسلیم اسناد مناقصه: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/12/19
www. setadiran.irآدرس تسلیم اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی*

*تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 98/12/20
*تاریخ اعتبار پیشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاکات می باشد.                                                      

آگهی مناقصه خرید سمعک)نوبت دوم(

 اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی                                                              شناسه آگهی 775931/ م الف 9236


	1 m new
	2 new
	3
	4 new new
	5 new
	6 new new
	7 new
	8 new new new new

