
 

سامانه ارزیابی کیفیت »طیب« برای اطمینان  بخشی است
 آستان  مدیرعامل مؤسسه کیفیت رضوی وابسته به مدیرعامل مؤسسه کیفیت رضوی در گفت وگو با قدس:  

سازمان اقتصادی رضوی از »سامانه ارزیابی کیفیت طیب« 
به عنوان یک سامانه پویا و تعاملی برای سنجش کیفیت 

 ............ صفحه 3محصوالت، واحدهای صنفی...
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گفتوگوبادکترعلیخزاعیفر خدادادضمنمخالفتباقانونجذببازیکنخارجی: نمایندهولیفقیهدرخراسانرضویخبرداد

:jامام صادق
هر مؤمنی اندوهی 
را از مؤمنی که در 
سختی و تنگدستی 
گرفتار آمده است 

برطرف سازد، 
خداوند نیازهای او 
را در دنیا و آخرت 

آسان می سازد. 
کافی، ج 2، ص 200
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میخواستمشیرینیوقابلیتهای
بیانیلهجهمشهدیرانشاندهم

مشکلاصلی
مدیرانتیمهایدولتیهستند

قدس خراسان/ 170هزارخانواده
زیرپوششرزمایش»مواسات«
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 رهبر معظم انقالب اسالمی از رفتار متین و صبورانه مردم در برخورد با قضیه کرونا، تجلیل کردند 

افتخارآفرینیملتایراندرآزمونجهانیکرونا

مسئوالن برای ساماندهی 
بازارخودرو شرایط 

جدیدی را اعالم کردند

رالی وعده ها 
برای کاهش 
قیمت خودرو

 سیاست   حضــرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری 
با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور اعضای این ستاد و استانداران 3۱ استان کشور 
برگزار شد، عملکرد ملت و مسئوالن را در این زمینه در ابعاد مختلف اجتماعیـ  فرهنگی، 
درمانی، بهداشــتی، علمی، مدیریتی و خدماتی »حرکتی جهادی، عظیم و افتخارآمیز« 
خواندند و بــا تأکید بر ثبت، بازخوانی و روایت هنرمندانــه  این تالش و فداکاری ملی 
 افزودند: مردم عزیز ایران با رفتار متین و صبورانه  خود انصافاً خوش درخشیدند و فرهنگ 
اســالمیـ  ایرانی را جلوه گر ساختند. رهبر انقالب اســالمی در تبیین ابعاد مختلف 

 ............ صفحه 2توفیقات ملت و مسئوالن در ماه های...

 اقتصاد  بهار هر ســال تقاضــا در بازار خودرو 
کشور  به طور سنتی کاهش می یابد و امسال نیز 
زیر سایه سنگین کرونا، معامالت در این بازار به 
کمترین میزان رسیده، اما این رکود و سکون با 
موج جدیدی از گرانی و نابسامانی همراه بوده و 

چالش تازه ای برای...

یک مسئول سازمان 
وظیفه عمومی ناجا:

جریمه 
مشموالن غایب 

قسطی شد

تصمیم های مهم 
کابینه جدید عراق

از آزادی معترضان 
تا کمیته 

مذاکره با آمریکا
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

گفت و گو با هنرمندانی که به دنبال 
ثبت جهاد مردمی این روزها هستند

روایت 
فتح کرونا
 ............ صفحه 2 قدس خراسان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

گمانم ۱5-۱0 سال پیش بود. دربه در دنبال آمپولی کمیاب بودم. هی به این دوست 
و آن خویشاوند متوسل می شدم تا مگر کسی راهی برای یافتنش نشانم دهد. بخش 
بامزه ماجرا آن بود که این دارو تنها توسط یک مجموعه دولتی وارد و توزیع می شد 
و من در آن مجموعه هم کلی مقام و مسئول را یافته بودم و جملگی اظهار عجز 

کرده بودند. عاقبت دوستی راه »ناصر خسرو« را نشانم داد...

از رسانه ملی 
تا دالل های داروی »ناصر خسرو«

 ............ صفحه 2

فراخوان مناقصه 
بیمارستان قائم )عج( 
شرح در صفحه 8
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شرکت توزیع نیروی برق استان همدان درنظردارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، از فروشندگان، تولید کنندگان و واجدین شرایط و از طریق فروش اسناد مناقصه خریداری نماید . 
لذا ازکلیه تولیدکنندگان، فروشندگان و واجدین شرایط دعوت به عمل می آید بر اساس اسناد و شرایط مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز با ارائه فیش واریزی به  مبلغ 400000 ریال به حساب  سپهر 
0101847694000 نزد بانك صادرات مهدیه بنام ش��رکت توزیع برق اس��تان همدان نس��بت به خرید اسناد مناقصه اقدام و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایتهای ذیل مراجعه نمایند و اسناد تکمیل شده 

به انضمام پیشنهاد مالی خود را به آدرس همدان خیابان مهدیه دبیرخانه شرکت توزیع تحویل نمایند.

توضیحات: 1- در صورتی که قیمت یک یا چند قلم پیش��نهای نس��بت به پیش��نهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باش��د،معامله با کس��ی که من حیث المجموع قیمت پیش��نهادی وی از همه 
مناسبتر باشد،انجام خواهد شد.مگر آنکه خرید اقالم مورد معامله از فروشندگان متعدد به صرفه بوده و مخصوصا با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صالح شرکت باشد.

در این صورت موضوع معامله تفکیک گش��ته و هر قلم از کاالی مزبور از حائزین مناس��بترین قیمت خریداری خواهد ش��د.   2- به پیش��نهادات فاقد امضاء مش��روط ،مخدوش وپیشنهاداتی که 
بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل شود مطلقا"ترتیب اثر داده نخواهدشد.   3- به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،کمترازمبلغ مقرر ،چک شخصی وشرکتی 

ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.    اسناد درسایت های ذیل قابل دسترس می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632- 081تماس حاصل فرمایید. 
 http://tender.tavanir.org.ir : سایت  معامالت شرکت توانیر     http://www.edch.ir : سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

http://iets.mporg.ir سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
/ع   روابط عمومی شركت توزیع نیروی  برق استان همدان
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شركت توزیع برق استان همدان آگهی فراخوان مناقصه های  عمومی دو مرحله ای
 همراه با ارزیابی كیفی به صورت فشرده  شماره 99/12 نوبت اول   

ف
شماره مقدارشرحردی

مناقصه

    آخرین 
مهلت تحویل 

پاکات

تاریخ جلسه بازگشائی پاکات
مبلغ ضمانت نامه 

توضیحاتبانکی )ریال (
جالف و ب

1ACSR 120 14000سیم آلومینیوم نمرهkg
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2ACSR 708000  سیم آلومینیوم نمره kg

16000مترسیم روکشدار آلومینیوم 120بیست کیلو ولت3

16000مترسیم روکشدار آلومینیوم 70 بیست کیلو ولت4

اداره كل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام خدم��ات: خدمات نظیف- خدمات اداری، دفتری و پش��تیبانی- نگهبانی و نگهداری 
س��اختمان های خ��ود را در اداره کل مش��هد مق��دس و ادارات تبلیغات اس��المی در شهرس��تان های 
س��بزوار، نیش��ابور، قوچان، کاش��مر، گناباد، س��رخس، تربت جام، تایباد، چناران، بردس��کن، درگز، 
فریمان، خواف، تربت حیدریه به صورت حجمی )به شماره 2099005368000001( را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه 1399/2/22 و زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1399/2/22 الی 1399/2/25 می باشد.
آدرس: مشهد مقدس- بلوار شهید مدرس- اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی

تلفن: 4- 32215200                                                                                                                                                       شناسه آگهی837587/ م الف621؟؟
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    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تصدی گری  

/ع
99
00
96
4

آگهی مناقصه 
 تجهیزات  شبکه صوت حرم مطهر 

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع (
شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
 تجهیزات صوت حرم مطهر 

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(
شرح در صفحه  8
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) » آگهی مزایده شماره 2-37-99 « ( نوبت اول

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

     اداره كل راه آهن خراس�ان در نظر  دارد ش�رح  بند دو / 2  را از 
طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

پیمانکاران واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مزایده می بایس�ت  در  
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و 
پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس�بت به   دریافت اس�ناد  از طریق س�امانه 
مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا 

انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر: ش�رکت کنندگانی مجاز به ش�رکت در مزایده می باش�ند  که قبال در س�امانه 

مذکور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 

2-ش�رح مختصر موضوع مزایده : اجاره  غرفه اغذیه ،فس�ت فود ، کنتاکی و غذای 
آماده درداخل سالن ایستگاه راه آهن مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30 روز   شنبه     مورخ  99/02/27 . 
4-قیم�ت اس�ناد مزایده و نح�وه واریز وج�ه : مبل�غ 1.000.000 ) ی�ک میلیون ( 
ری�ال ب�ه ش�ماره حس�اب IR 710100004001064004005747 با  شناس�ه واریز: 
297064060280500985132319801100 بن�ام تمرک�ز درآم�د راه آه�ن  ضمنا 

واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .
5- مزای�ده  از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز 

اطالع رسانی می گردد .  
6-  مهلت ارائه  پیش�نهاد : ش�رکت کنندگان در مزایده می بایس�ت پیشنهادات ارائه 
ش�ده درپ�اکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارس�ال فیزیکی اس�ناد ،  به ای�ن اداره کل 
همراه با پاکت "الف" تا ساعت 13:30 روز   پنجشنبه  مورخ  99/03/08  - درسامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 
7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت 

و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 

8- شرکت کنندگان باید از اش�خاص حقوقی دارای شرکت معتبردر زمینه فعالیت 
فوق ) اغذیه ،فست فود ، کنتاکی و غذای آماده ( و یا کترینگ های طرف قرارداد 
با ش�رکتهای مالک قطارهای مسافری باشند. که جهت شرکت در مزایده ارائه یکی 

از سه  مجوز زیر الزامی می باشد : 
الف( داشتن  پروانه  کسب از اتحادیه اغذیه و فست فود .

ب( داش�تن گواهینام�ه تایی�د صالحیت و رتبه بن�دی از اداره تع�اون ، کار و رفاه 
اجتماعی در کد فعالیت آشپزخانه و رستوران .

ج(پروانه فعالیت در زمینه تولید و بس�ته بندی مواد خوراکی از وزارت  بهداش�ت 
درمان و آموزش پزشکی .  

تذك�ر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بایس�ت صرفًا بنام ش�رکت 
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.  
9- زمان بازگشائی پاكات مزایده : ساعت : 10 صبح  روزشنبه  مورخ  99/03/10 .  

10-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار :
 مبل�غ 84.000.000 )هش�تاد  و چه�ار میلی�ون( ری�ال  مطاب�ق ب�ا تضامی�ن معتب�ر 
مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش�ماره 123402/ت 
واری�ز  ص�ورت  در   ، وزی�ران  محت�رم  هی�ات   94/09/22 م�ورخ  ه��   50659
 " IR  ب�ا شناس�ه واری�ز  نق�د ش�ماره حس�اب  290100004001064006372624 
984280500111111111111111111111  ن�زد بان�ک مرک�زی اعالم می گردد . 
تذک�ر: به درخواس�ت مزایده  گزار ضمانتنامه ش�رکت در فرآین�د ارجاع کار الزم 

است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

12- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و کارش�ناس رس�می دادگستری  به عهده برنده 
مزایده است .

»بانوایکاروان«»بانوایکاروان«
بهمحلهشمامیآییمبهمحلهشمامیآییم

مناجات خوانی و مولودی خوانی گروه های سرود مناجات خوانی و مولودی خوانی گروه های سرود 
»آوای رضوان« در »آوای رضوان« در 888888 نقطه شهر مشهد نقطه شهر مشهد
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روزنامـه صبـح ایـران 2

نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است  سیاست: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود مطلبی درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان منتشر 
کرد. متن این مطلب به شرح زیر است: دالیل رد صالحیت نمایندگان به چند اظهارنظر سیاسی قابل درک است! اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت می شود. نه مطلق العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی 

داشتن. نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!

 سیاســت   حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبــر معظم انقاب اســامی در ارتباط 
تصویری با ســتاد ملی مبارزه با کرونا که 
با حضور اعضای این ستاد و استانداران ۳۱ 
استان کشــور برگزار شد، عملکرد ملت و 
مسئوالن را در این زمینه در ابعاد مختلف 
اجتماعیـ  فرهنگی، درمانی، بهداشــتی، 
علمــی، مدیریتی و خدماتــی »حرکتی 
جهادی، عظیم و افتخارآمیز« خواندند و با 
تأکید بر ثبت، بازخوانی و روایت هنرمندانه  
این تــاش و فداکاری ملی افزودند: مردم 
عزیز ایران بــا رفتار متین و صبورانه  خود 
انصافاً خوش درخشیدند و فرهنگ اسامی 
ـ ایرانی را جلوه گر ساختند. 

رهبــر انقــاب اســامی 
در تبییــن ابعــاد مختلف 
مسئوالن  و  ملت  توفیقات 
گفتند:  اخیــر  ماه های  در 
و  درمــان  زمینــه  در 
پزشــکی،  خدمات  انــواع 
غربالگــری،  پیشــگیری، 
و مراکز  بهداشــت محیط 
عمومــی، کاری حقیقتــاً 
بــزرگ و در خور قدردانی 
ایشان  اســت.  شده  انجام 
تولیــد لــوازم و تجهیزات 
مختلف  دســتگاه های  در 
شــرکت های  جملــه  از 
تاش  نیز  و  دانش بنیــان 
مــردم را در زمینــه تهیه 
و تولید لوازم مورد نیاز بهداشــتی یک 
عرصه پرافتخار دیگر دانســتند. حضرت 
آیت اهلل خامنــه ای ارائه خدمات رفاهی 
و حضور ملت، بســیج، نیروهای مسلح 
و همــه دســتگاه ها را در ایــن زمینه 
از لحاظ گســتردگی و تنــوع خدمات 
مردمــی، حرکتی مؤمنانه و حیرت انگیز 
برشمردند و افزودند: این حرکت عظیم 
و حضــور مردم در صحنــه جز به اراده 
الهی و دست قدرت پروردگار امکان پذیر 
نبــود. »حضــور نیروهــای داوطلب در 
کارهای ســخت و خطرآفرین« از دیگر 
ابعادی بود که رهبــر انقاب در تبیین 

حرکــت پرافتخــار ملت به آن اشــاره 
کردند. ایشان گفتند: مکرر از پرستاران، 
پزشکان و کادر درمانی- بهداشتی تشکر 
کرده ایــم که جا هــم دارد، اما در کنار 
این ها، بایــد از نیروهای داوطلِب جوان، 
بسیجی و طلبه نیز قدردانی کرد که در 
عرصه های سخت و خطرآفرین از جمله 
غســل و کفن و دفن ورود کردند و این 

کار دشوار را بر عهده گرفتند.

تجلیل از رفتار متین و صبورانه ملت»
رهبر انقاب اســامی بــا تجلیل از رفتار 
متین و صبورانه ملت در برخورد با قضیه 
کرونا گفتند: وقوع چنین حوادثی معموالً 
نگرانی هایــی درباره مصــارف زندگی به 
وجود می آورد و ممکن است همچنان که 
در برخی کشورها در حمله به فروشگاه ها 
دیدیم باعث رفتارهایی خاص شــود، اما 
این گونــه رفتارها در ایــران عزیز مطلقاً 
دیده نشــد و مردم با متانت و بردباری در 
این زمینه نیز انصافاً خوش درخشــیدند. 
رهبر انقاب اســامی ماه هــای اخیر را 
از زاویــه ای دوران خانه نشــینی عمومی 
خواندند و افزودنــد: در این دوران نقش و 
جایگاه خانواده در فرهنگ اسامی- ایرانی 
آشکارتر شــد؛ در حالی که در کشورهایی 
که خانواده پایه و معنای درســتی ندارد، 
دوران خانه نشــینی عمومی به این شکل 
قابل تحمل و درک نیست. در این زمینه 

باید زحمات زن خانــواده را مورد توجه و 
عنایــت ویژه قرار داد که با صبر و حلم در 
اداره خوب خانــه و خانواده نقش آفرینی 

کرده است.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخش 
دیگری از سخنانشــان شکست غرب در 
آزمــون جهانی مقابله بــا کرونا را مورد 
توجه قــرار دادنــد و افزودنــد: غرب و 
غــرب زدگان نمی خواهند این شکســت 
دیده شود، اما الزم است ابعاد این ناتوانی 
بررســی و بیان شــود؛ چرا که انتخاب 
سرنوشــت های مهم برای ملت ها به این 

آگاهی ها بستگی دارد.

شکست توانایی های مدیریتی غرب»
ایشــان در زمینه »شکســت توانایی های 
مدیریتی غرب« خاطرنشان کردند: کرونا 
در آمریــکا و اروپــا در مقایســه با دیگر 
کشورها دیرتر شیوع پیدا کرد؛ یعنی این 
کشــورها فرصت داشــتند خود را آماده 
مواجهه با این ویروس کنند، اما آن چنان 
که باید و شــاید نتوانستند؛ که آمار باالی 
مبتایان و فوت شدگان در آمریکا و برخی 
کشــورهای اروپایی و مشکات مختلف 
مردم در این کشــورها از جمله بیکاری، 
این ناتوانی ها را اثبات می کند. رهبر انقاب 
اسامی »فلسفه اجتماعی غرب« را نیز در 
مقابله با کرونا شکست خورده خواندند و 
افزودند: روح و محتوای فلسفه اجتماعی در 

غرب بر پایه مادیات و پول اســتوار است، 
به همین علت اســت که آن ها در موضوع 
کرونا به سالمندان، افراد مریض، بی پول و 
عقب مانده بی اعتنایی کردند؛ چرا که این 
قشرها توانایی کسب پول و ایجاد مادیات 
را ندارند، به همین خاطر شمار زیادی در 
خانه های سالمندان جان باختند که این 
واقعیات شکســت فلسفه اجتماعی غرب 
را نیز آشــکار می کند. »شکست در عرصه 
نمایش اخاق عمومی« از دیگر نکاتی بود 
که رهبر انقاب در بررســی ابعاد مختلف 
ناتوانی غربی ها به آن پرداختند. ایشان با 
اشاره به مواردی همچون هجوم به مغازه ها 
و برخی چالش های دیگر افزودند: غربی ها 
با همه ادعاها در این زمینه نیز شکســت 
خورده اند که باید این واقعیات برای افکار 

عمومی تبیین شود.

توضیح رهبر معظم انقالب درباره »
شرایط کرونا و مراسم شب قدر

حضرت آیت اهلل خامنه ای در آخرین نکته 
سخنانشان با اشاره به یک پرسش بی پاسخ 
درباره مراســم دعــا، نماز و عبــادات در 
مساجد و اماکن مقدس تأکید کردند: بنده 
هیچ پیشنهادی در این باره ارائه نمی کنم 
و تابع نظر و تشــخیص کارشناسی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا هســتم، اما باید توجه 
داشت که عبادات و توسل به خصوص در 
ماه رمضان و شــب های قدر جزو نیازهای 
اساســی و حتمــی مردم اســت و مردم 
در قضایای مهم نیز بیشــتر به ارتباط با 
پروردگار نیاز دارند، البته معتقدم اگر قواعد 
ســخت گیرانه ای هم در این زمینه وضع 
شود، مردم مؤمن و مسجدی حتماً بیشتر 

از دیگران به آن عمل می کنند.
رهبر انقاب در جمع بندی این بخش از 
سخنانشان افزودند: همان گونه که گفتم 
نظر کارشناسی شده در ستاد ملی مبارزه 
با کرونا را معتبر می دانم، اما این بررسی را 
باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت 
دعا و توسل را درک می کنند، آن وقت هر 
چه آن ها تصمیم بگیرند، بنده و همه مردم 

به آن عمل خواهیم کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی از رفتار متین و صبورانه مردم در برخورد با قضیه کرونا، تجلیل کردند

افتخارآفرینی ملت ایران در آزمون جهانی کرونا

بازهم دم سپاه گرم پخش غذای گرم توسط سپاه دم هرچی سپاهی وازهمه مهم ترانسان س
بودن گرم. به مردم سحری می دهند. 09190009086

 من وخانواده جلو ناحیه مالک اشــتربودیم، سربازان ناحیه مالک اشترنبش اتوبان امام س
علی)ع( بین مردم سحری پخش کردند که کارشون واقعاًجای قدردانی داره. 09120000086

در آگهی رب تبرک طرف میگه ....مردم ایران به فکر سامتی خودشونن ....جالبه ، واقعاً س
مردم رو چی فرض کردند؟ اکثریت از بی کفنی زنده ایم .... 09150009806

 از مسئوالن وزارت رفاه وتأمین اجتماعی درخواست می کنیم در فروشگاه های خود که س
به کارگران با کارت عضویت لوازم معیشتی و غیره عرضه می کنند، لوازم خانگی برقی مثل 
تلویزیون را قسطی یا چکی به مردم بدهند، در این شرایط سخت کرونایی یکجا پولش را باید 

پرداخت کنیم، خیلی سخت است، لطفاً رسیدگی نمایید. با تشکر فراوان. 09150004340
فــرق ما بازنشســتگان تأمین اجتماعی با بقیه بازنشســتگان چیــه؟ لطفاً پیگیری س

کنید.09380001581
خدایا! یک زلزله بفرست ۱0 ریشتری فقط مخصوص دو خودرو ساز ایران خودرو و سایپا، س

اما نه خدای ناکرده جانی بلکه عزلی و مقامی ،  عزل از ســمت و مقام و منصب مدیرانش 
که با سیاست های غلط و اشتباهشان از جمله  دالل پروری و رانت خواری و گران فروشی 
و کم فروشی و جنس بی کیفیت فروشی و ده ها عمل و سیاست اشتباه دیگر صنعت خودرو 
ایران را به سمت نابودی و عقب افتادگی و فنا بردند و با قدرت و اعمال نفوذی که دارند مدام 
مخ دولت و مجلس را می زنند و با گرفتن پول و تسهیات از دولت فقط شرکت های اقماری 
خود را گسترش می دهند و روز به روز به بهانه های گوناگون قیمت خودرو را افزایش می 
دهند و جیب خود را پر و جیب مردم بیچاره را خالی می کنند، خدایا همه مدیرانش را هر 

چه زودتر از مقامشان عزل بفرما.09150008893

دومین مصوبه چالشی و دقیقه نودی مجلس دهم 

 شروط جدید برای معرفی ©
حقوقدان شورای نگهبان به بهارستان

قــدس آنالیــن-آرش خلیل خانــه: 
 نمایندگان روز گذشته طرح اصاح موادی از
آیین نامه داخلی مجلس را به رأی گذاشتند 
کــه موضــوع آن تغییر در شــرایط معرفی 
حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس از سوی 
رئیس قوه قضائیــه بود. طرحی که همچون 
مصوبه هفته قبل مجلــس در مورد تحدید 
حوزه نظارت استصوابی شورای نگهبان بار دیگر ورود به محدوده تفسیر قانون اساسی از 
اختیارات نهادهایی است که به نظر می رسد خارج از دایره تصمیم گیری مجلس باشد و 
حاصل آن مناقشه حقوقی است که تنها هزینه های سیاسی بر نظام تحمیل خواهد کرد.

بر مبنای این طرح اواًل رئیس قوه قضائیه مکلف خواهد شد تا حداقل دو برابر کرسی های 
شورای نگهبان، حقوقدان به مجلس معرفی کند تا نمایندگان از میان آن ها حق انتخاب 
داشته باشند و دوم اینکه گزینه های حقوقدان معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه فقط 
تا پیش از آنکه موضوع انتخاب از میان آن ها وارد دستور کار جلسات علنی مجلس شود، 

حق انصراف را خواهند داشت.

اختالف همیشگی مجلس و قوه قضائیه»
این طرح پس از آن مطرح و از ســوی برخی نمایندگان و کمیسیون تدوین آیین نامه 
داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت که در دوره قبلی پس از آنکه برای سه کرسی 
حقوقدان شورای نگهبان پنج گزینه از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شد، در 
روز رأی گیری علی غامی یکی از گزینه های مورد اقبال مجلس انصراف داد و نمایندگان 

ناگزیر شدند از میان چهار گزینه، سه حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کنند.
همان زمان گمانه زنی ها و ادعاهای مختلفی صورت گرفت که انصراف غامی در شرایطی 
خاص صورت گرفته و تمایل شخص وی نبوده است. حتی در جلسه دیروز مجلس هم 
مصطفی کواکبیان این موضوع را بار دیگرعنوان کرد و مدعی شد غامی خودش مایل و 

راغب به استعفا نبوده است تا شائبه نوعی فشار را مطرح کند.
البته در دوره های قبل مجلس هم چالش هایی از این دست میان نمایندگان با رئیس وقت 
قوه قضائیه بر سر گزینه های معرفی شده شکل گرفته بود که در آن مقطع بیشتر رنگ و 
بوی سیاسی داشت و با رد شمار زیادی از چهره هایی که از سوی آیت اهلل آملی الریجانی 
به مجلس معرفی شدند، در نهایت رئیس قوه قضائیه از معرفی گزینه های بیشتر امتناع 
کرده و از نمایندگان مجلس خواست تا از میان چهره های متعددی که به آن ها معرفی 

کرده، انتخاب خود را انجام دهند.
نکته قابل توجه دیگر در این ماجرا اینکه طرح مذکور پیش از این در دستور کار جلسات 
علنی نبود و در نشســت پیشین پارلمان، با پیشنهاد نمایندگان دستور جلسات علنی 

مجلس تغییر کرد تا این طرح با اولویت در دستور کار قرار گیرد.

مجلس باید حق انتخاب داشته باشد»
مهرداد الهوتی، سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در تشریح و دفاع از این 
طرح گفت: نباید نمایندگان مجلس را در شرایطی قرار دهیم که آن ها مجبور به رأی دادن 
به یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان شوند. وی با اشاره به انصراف گزینه های معرفی 
شده از سوی رئیس قوه قضائیه در گذشته اظهارداشت: با این تغییرمی خواهیم شرایطی به 
وجود آوریم که اگر حقوقدان معرفی شده خواست انصراف دهد، رئیس قوه قضائیه فرصت 
معرفی گزینه جدیدی را داشته باشد؛ به همین دلیل مهلت نامزدها برای انصراف تا پیش 
از قرار گرفتن موضوع در دستور کار جلسات علنی مجلس تعیین شده است. وی تأکید 
کرد: رئیس قوه قضائیه باید برای هر کرسی حقوقدان شورای نگهبان دو نفر را معرفی کند 
و مجلس هم بین دو فرد معرفی شده به یک نفر رأی دهد. اما عماً نباید در لحظات پایانی 

یک نفر انصراف داده و ما نمایندگان مجبور به رأی دادن به یک نفر شویم.

موافقان چه گفتند»
محمدرضا صباغیان، نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسامی به عنوان نخستین 
موافق کلیات این طرح گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که رئیس قوه قضائیه 
دو برابر افراد مورد نیاز برای حقوقدانی شورای نگهبان را به مجلس شورای اسامی جهت 
انتخاب معرفی کند؛ طرحی که سبب اقتدار بیشتر مجلس می شود؛ اقتداری که نتیجه آن 
پررنگ تر شدن نقش مجلس خواهد بود، البته که مجلس شورای اسامی آن قدر ضعیف 

شده که در مسائل کشور نقش چندانی ندارد.

مخالفان چه گفتند»
در ســوی دیگر اما مخالفان این طرح عمدتاً به مغایرت آن با اصول ۹۸و بند ۲ اصل ۹۱ 
قانون اساســی اشاره داشــتند که  تصریح دارد 6 نفر حقوقدان، در رشته  های  مختلف  
حقوقی، از میان  حقوقدانان  مسلمانی  که  به  وسیله  رئیس  قوه  قضائیه  به  مجلس  شورای  
ملی  معرفی  می شوند و با رأی  مجلس  انتخاب  می گردند. از آنجا که در این اصل قیدی برای 
کف و سقف تعداد گزینه های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه وجود ندارد، مخالفان 
مصوبه مجلس را مغایر با این اصل عنوان می کردند. از ســوی دیگر در اصل ۹۸ قانون 
اساسی تأکید شده که تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان است. در نهایت کلیات 
این طرح در صحن مجلس به رأی گذاشته شد و با دو سوم آرای نمایندگان به تصویب 
رسید. نمایندگان مجلس در نشست بعدی خود جزئیات این طرح را بررسی خواهند کرد.

رئیس قوه قضائیه:

حذف جهاد سازندگی حرکتی نادرست بود©
باشگاه خبرنگاران جوان: آیت اهلل رئیسی، 
در نشست هم اندیشــی با نهاد های مردمی 
و آییــن تجلیل از گروه های جهادی به ادغام 
نهاد جهادســازندگی اشاره کرد و یادآور شد: 
اوایــل پیــروزی انقاب اســامی، نهادی با 
عنوان جهادســازندگی وجود داشت که در 
جبهه ها از آن به عنوان سنگرسازان بی سنگر 
تعبیر می شــد، اما این نهاد به مرور زمان و در حرکتی نادرســت حذف شد. رئیس قوه 
قضائیه خاطرنشان کرد: گروه های جهادی امروز می توانستند با یک سازماندهی درست، 
تحت عنوان جهادســازندگی شکل جدیدی پیدا کرده و بسیاری از کار های نشدنی را در 
کشور انجام دهند. آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه نباید جریان جهادسازندگی در کشور ادغام 
می شد، افزود: این نهاد یک حرکت خودجوش، مردمی و انقابی برای شکل دادن اقدام های 
عمران و آبادانی در کشور و انجام کار هایی بود که به ظاهر عنوان می شد انجام آن ها امکان 
ندارد. وی روحیه  تشکیل و سازماندهی نیرو های جهادی و خودجوش در سراسر کشور را 

از اقدام های ضروری دانست که باید در شهر و روستا نتایج آن دیده شوند. 

از رسانه ملی تا دالل های ©
داروی »ناصر خسرو«

گمانم ۱5-۱0 سال پیش بود. دربه در دنبال 
آمپولی کمیاب بودم. هی به این دوســت و 
آن خویشاوند متوسل می شدم تا مگر کسی 
راهی برای یافتنش نشانم دهد. بخش بامزه 
ماجرا آن بود که این دارو تنها توســط یک 
مجموعه دولتی وارد و توزیع می شــد و من 
در آن مجموعه هم کلی مقام و مســئول را 
یافته بودم و جملگی اظهار عجز کرده بودند. 
عاقبت دوســتی راه »ناصر خسرو« را نشانم 
داد. نخســتین بارم بود. رفتم و اولین نفری 
که سر راهم سبز شد آن آمپول را داشت، با 
بسته بندی دست نخورده ای که نام مجموعه 
توزیع کننــده روی آن بود. البته به 50 برابر 
قیمت مصوب و با این شــرایط که پوکه ها را 

باید برگردانم.
ناصر خســرو از آن دهه ها تا هنوز باقی است 
و از این نوع داروها هم سرشــار. چطور این 
داروها به جــای نیازمندانش دهه هاســت 
همچنان از انبــار دالالن داروی این خیابان 
پایتخت ســردرمی آورند؟ چطــور در بقالی 
دورافتاده ترین روستاهای این سرزمین انواع 
سیگارهایی که دهه هاســت همه می دانند 
و می نالنــد که قاچــاق اســت، در ویترین 
خودنمایــی می کنــد؟ چطور ما مــردان و 
دســتگاه امنیتی مقتدری داریم که »ریگی« 
را با آن همه پشتیبانی غربی- عربی اش، روی 
هوا می زند، اما دهه هاست سراغ ناصر خسرو 
و قاچاق سیگار و ده ها مثال مشابه نمی روند؟ 
بعضی مسائل آن قدر برای ما تکراری شده اند 
که با تمام شگفت انگیزی، دیگر حیرت کسی 
را برنمی انگیزند، اما گاه یک خبر کوتاه از ناصر 
خسرو یا قاچاق کاال و موارد مشابه، برای آنکه 
هنوز می خواهد امیدهایش را زنده نگه دارد، 
سخت هشداردهنده است و البته بعد از این 

همه سال، تأسفبار!
در چند روز گذشته یکی از این خبرها هم در 
حوزه فرهنگ و رسانه، خبرشناسان را متحیر 
کرد. خانم طلبه ای که از ابتدای واقعه کرونا، 
داوطلبانه در غسالخانه ای خدمت می کند به 
برنامه ای در یکی از شبکه های سیما دعوت 
می شود و بدیهی است با حجاب چادر می رود 
و برنامه پخش می شود و بعد برای حضور در 
برنامه ای و شبکه ای دیگر دعوت می شود، اما 
در آنجا تأکید می کنند نباید چادر داشــته 
باشد و او هم این حکایت را به فضای مجازی 
می کشاند. من االن مثل آن یکی دو دهه قبل 
که با دیــدن آن داروهایی که گفتم در ناصر 
خسرو شوکه شدم، با شنیدن این خبر متحیر 
مانده ام. در دوره ای با پیراهن آستین کوتاه در 
خیلی از مراکز حتی تردد نمی توانستی بکنی. 
همین رسانه ملی کلی برنامه درباره حجاب 
برتر و تبلیغات و توصیه در این باره داشــته، 
کلی مجموعه های رسمی و غیررسمی برای 
انواع و اقســام همایش ها و مراسم ها و چاپ 
کتاب ها و فعالیت در فضای مجازی حول این 
محور، از گذشــته تا امروز، امکانات و بودجه 
گرفته اند. حاال تکلیف مخاطب شما چیست؟ 

خاصه این چادر را سرش کند یا بردارد؟
شاید برخی بگویید این خبر در حدی نیست 
که تا این اندازه به آن بپردازیم. ســلیقه یک 
برنامه ساز بوده است و خاص. این آسان ترین 
پاسخ به این معماســت. اما صحیح نیست. 
چون وقتی شما هر دو ســه روز شاهکاری 
در رســانه ملی می بینید یا خبــری از آنجا 
می آید که چشم همه را درمی آورد، دیگر باید 
پذیرفت چیزهایی دارد آنجا رویه می شــود. 
دقــت کنید که من له یا علیه این ماجراها و 
جهت گیری ها و رفتارها موضعی ندارم. حرفم 
این است، تکلیف ملت را معلوم کنید. سال ها 
پول بیت المال را خرج تبلیغ مواردی نکنید 
و بعد باز ســال های بیشتر از آن را صرف رد 
آن موارد. نگذارید دســت کم ملت سرگردان 
فکر کنند داروهایشــان را در این داروخانه 
رســمی می یابند، از اول بفرســتید آن ها را 

»ناصر خسرو«!

 رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای س
خطاب به منتخبــان مردم در مجلس یازدهم 
از آنان خواســت میزبانانی که این شــب ها با 
هدف جلب رأی، اقدام به برگزاری ضیافت های 

اشرافی می کنند را افشا کنند.

 »مایــک پمپئو« وزیر امــور خارجه آمریکا س
بامداد دیروز با تکرار ادعاهای بی اســاس علیه 
جمهوری اســامی ایران، مدعی شد که پس 
از خروج واشــنگتن از توافق هسته ای، آمریکا 

امن تر شده است.

 حجت االســام مصطفی رستمی، رئیس س
نهــاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در 
دانشــگاه ها درباره دیدار دانشجویان با مقام 
معظم رهبری که طبق ســنت هر ساله در 
ماه مبارک رمضان برگزار می شــود، گفت: 
امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا شرایط 
این دیدار تغییر کرده و این دیدار امسال به 
صورت ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان 

دانشجویی برگزار می شود.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

غرب و غرب زدگان 
نمی خواهند این 
شکست غرب در 
مقابله با کرونا دیده 
شود، اما الزم است 
ابعاد این ناتوانی 
بررسی و بیان شود؛ 
چرا که انتخاب 
سرنوشت های مهم 
برای ملت ها به 
این آگاهی ها 
بستگی دارد

بــــــــرش

بدون پیش شرط آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیمدر سال های آینده به مدار 36 هزار کیلومتری می رسیم
 فــارس  ســردار علــی جعفرآبادی، 
فرمانــده فضایی نیروی هوافضای ســپاه 
در گفت وگــو با مجلــه اینترنتــی نگار 
در خصــوص موضــوع ارتقــای مداری 
ماهواره های ایرانی بــرای مدار ۳6 هزار 
داریم  برنامه  داشــت:  اظهار  کیلومتری، 
که بــا دعای خیر رهبــر انقاب و مردم 
عزیزمان و کمک دانشمندانمان در سپاه 
پاسداران و وزارت دفاع، ارتفاع مداری را 
افزایش دهیم و در سال های آتی به مدار 

برسیم.  ۳6 هزار کیلومتری 

وی افزود: ۹0 درصد سازندگان ماهواره نور 
و ماهواره بر قاصد زیر ۳0 ســال سن دارند 
و در دانشگاه های داخل تحصیل کرده اند.

 سیاســت  علــی ربیعی، ســخنگوی 
دولت در گفت وگو با خبرآناین با اشــاره 
بــه روایت های مختلــف دربــاره آزادی 
دانشــمند ایران از زندان آمریکا گفت: ما 
اعام کردیم که بدون هیچ پیش شــرطی 
آمادگــی تبادل بــرای همــه زندانیان و 
گفت وگو برای ایــن آزادی وجود دارد، اما 
آمریکاســت که تاکنون از پاسخ خودداری 
کرده و امیدواریم که در شــرایط شــیوع 
کرونا که جــان شــهروندان ایرانی را در 
زندان های آمریکا تهدیــد می کند، دولت 

آمریکا ســرانجام مراقبت از جان انسان ها 
را به سیاســت ترجیح دهد و به این مسیر 

برگردد.

 سیاست / مینا افرازه  با روی کار آمدن مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر جدید عراق، این کشــور وارد ســطح تازه ای از 
تحــوالت و ارتباطات با همســایگان و نیز قدرت های خارجی 
حاضر در منطقه همچون آمریکا خواهد شد. الکاظمی از همان 
ابتدای مطرح شدن نام وی برای نخست وزیری عراق، بر حفظ 
حاکمیت و استقال عراق تأکید کرد و به نوعی با این اظهارات 
ســعی دارد بگوید عراق موازنه ارتباطات سیاسی و حاکمیتی 
خــود را پیش خواهد گرفت، موضوعی کــه او در دیدارهایی 
هم که روزهای گذشته با مقام های دیپلماتیک آمریکا و ایران 

داشته بار دیگر آن را تکرار کرده است.

تأکید الکاظمی بر ایجاد بهترین روابط با ایران»
الکاظمی در دیدار روز شنبه خود با ایرج مسجدی، سفیر ایران 
در عراق، بر اشــتیاق این دولت برای ایجــاد بهترین روابط با 
جمهوری اســامی ایران و تمامی کشورهای همجوار تصریح 
کرد. پیش از این نیز، الکاظمی با سفیر آمریکا در بغداد دیدار 
و به وی تأکید کرد عراق هرگز نقطه شروع تهدید کشورهای 

همسایه یا دوست نخواهد بود.

تنفس مصنوعی به داعش برای ماندن در عراق»
حضور قدرت های خارجــی همچون دولت آمریکا در منطقه و 
تاش های آن برای ماندن در این کشــور نیز می تواند سطح و 
کم و کیف ارتباطات عراق با همسایگان خود به خصوص ایران را 
تحت  تأثیر قرار دهد. پس از شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس در خاک عراق و زیر پا گذاشتن حاکمیت این دولت 
که توسط نیروهای آمریکایی اتفاق افتاد، فشار افکار عمومی و 
گروه های سیاســی عراق بر پارلمان در راســتای صدور دستور 
خروج نیروهای آمریکایی از عراق کارســاز شد و این موضوع در 
واقع دستاورد بزرگی برای گروه های مقاومت عراقی و منطقه ای 
به رهبری ایران محسوب می شد. گرچه در ادامه راه، مخالفت ها و 
تأکید بر ماندن نیروهای نظامی از سوی دولت آمریکا و تحرکات 
اخیرشان، نشان از برنامه ریزی اقدام های بلند و کوتاه مدت دیگری 
برای توجیه ماندن در عراق و نفوذ بر دولت جدید است و حتی 

می توان حمات جدید گروه تروریستی داعش و عرض اندام آنان 
در منطقه را آن هم در شــرایط کنونی در همین راستا دانست. 
آمریکایی ها درصدد هســتند از طریق احیا و تنفس مصنوعی 
به داعش، بار دیگر خطر تروریســم و عدم امنیت منطقه ای را 
بهترین بهانه برای تداوم حضورشان در عراق و نیز منطقه عنوان 
کنند. به همین دلیل، تهدید خطر آمریکا برای ایران در راستای 
اختاف افکنی و تحت تأثیر قرار دادن روابط گسترده ایران و عراق 

و فتنه انگیزی توسط آنان را نباید دور از نظر دانست.

جنبش های عراقی خواستار ارتقای سطح روابط ایران »
و عراق هستند

درهمین رابطه، حسن هانی زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه بر 
این باور است نخســت وزیر جدید عراق با مسائل متعددی در 
زمینه داخلی و خارجی روبه رو اســت و الکاظمی در نخستین 
اقدام باید طرح سال گذشته پارلمان عراق ناظر بر اخراج نیروهای 
آمریکایــی از عراق را عملیاتی کند و بــرای این کار تنها 6 ماه 

فرصت دارد.
حســن هانی زاده در گفت وگو با قــدس تصریح کرد: عاوه بر 
این، شرایط امنیتی عراق است و با توجه به اینکه آمریکایی ها از 
مدت ها پیش احساس کردند که اگر کابینه ای در عراق تشکیل 
شود، قطعاً این کابینه در درجه اول از نیروهای آمریکایی حاضر 
در آنجا خواهد خواست که خاک عراق را ترک کنند. به همین 
دلیل آمریکایی ها در چهار ماه گذشته بیش از هزار نفر از عوامل 

گروهک تروریستی داعش را از پایگاهی در سوریه به عراق منتقل 
و در مناطــق االنبار و صاح الدین مســتقر کردند تا بتوانند بار 
دیگر ناامنی را در عراق گســترش دهند که همین امر یکی از 
چالش های جدی دولت الکاظمی اســت و باید در برابر داعش 

ایستادگی و نیروهای مسلح خود را منسجم کند.
تحلیلگر مســائل خاورمیانه گفت: موضوع دیگر، مسئله رابطه 
تهران و بغداد اســت و درحالی که آمریکایی ها تمام تمرکزشان 
بر این اســت که روابط میان ایران و عراق را به ســطح پایینی 
در حوزه های اقتصادی و سیاسی کاهش دهند، بنابراین به نظر 
می رسد شرایط به گونه ای است که آمریکایی ها از یک سو اعمال 
فشــار و نفوذ دارند و از سوی دیگر جنبش ها و فراکسیون های 
پارلمانی عراق نیز خواستار ارتقای ســطح روابط ایران و عراق 
هستند. به همین دلیل آقای الکاظمی بین دو جریان آمریکایی 
و گروه های شیعه عراق قرارگرفته و باید این ماحظات را در نظر 

داشته باشد.

خیز عربستان در راستای اهداف تفرقه افکنانه»
وی ادامه داد: از ســوی دیگر، عربستان سعودی نیز از هم اکنون 
خیز برداشــته تا بتواند الکاظمی را به سمت عربستان متمایل 
کند و بیــن ایران و عراق فاصله بیندازد؛ بنابراین روابط عراق با 
کشورهای عربی هم بخشــی از چالش های جدی نخست وزیر 

جدید است.
هانی زاده اظهار داشت: پایگاه اجتماعی ایران پایگاه قدرتمندی 
در عراق اســت و پارلمان عراق و اکثر فراکسیون های آن تمایل 
دارند ارتباط خود با ایران را حفظ کنند؛ زیرا ایران در شــرایط 
ســخت امنیتی به عراق کمک و گروهک داعش را ســرکوب 
کرد. اکنون هم این احتمال وجود دارد که آمریکایی ها بار دیگر 
داعش را وادار به انجام عملیات تروریستی کنند، به همین دلیل 
فراکسیون های عراق سعی می کنند ارتباط با ایران را در سطح 
باالیی گسترش دهند. ایران همواره به عنوان کشوری تأثیرگذار و 
حامی در عراق حاضر است، اما آمریکا و عربستان تمام تاششان 
را به کار خواهند گرفت تا کابینه کاظمی را به سمت خودشان 

متمایل کنند.

annotation@qudsonline.ir

مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان

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

گزارش

سیاست خارجی

نخست وزیر جدید عراق با سفیر کشورمان در بغداد دیدار کرد

»الکاظمی« در میانه آتش اختالف افکنی آمریکا و آل سعود

دولتدفاعی - امنیتی
ربیعی: سردار جعفرآبادی: 
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بدون تیتر



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

مباحث اجتماعی پساکرونا، دغدغه مطالعاتی استادان دانشگاه علوم اسالمی رضوی  آستان: رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی مباحث جامعه شناسی و اجتماعی متأثر از کرونا را دغدغه مطالعاتی 
استادان این دانشگاه در روزهای قرنطینه عنوان کرد. حجت االسالم والمسلمین وحدتی شبیری  گفت: به همت استادان این دانشگاه مطالعات علمی خوبی با محوریت دوران پساکرونا از منظر جامعه شناسی که بخشی از 

دغدغه های تولیت آستان قدس رضوی را شامل می شد، صورت گرفت. وی فعال کردن طرح فقه پزشکی را یکی از دستاوردهای روزهای قرنطینه عنوان کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 مناجات خوانی و مولودی خوانی گروه های سرود »آوای رضوان« 

در 888 نقطه شهر مشهد

»با نوای کاروان« به محله شما می آییم©
آستان: مدیر اعزام مبلغ سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس 

رضوی در قالب برنامه »با نوای کاروان« به محله های شهر مشهد می آید.
حجت االسالم والمسلمین عماد دخانی درباره جزئیات اجرای این برنامه تصریح کرد: با 
توجه به ممنوعیت موقت حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی و اینکه تشرف 
به مضجع شریف حضرت رضا)ع( با توجه به شیوع ویروس کرونا غیرممکن شده است، 

عرض ارادت از راه دور به ساحت ایشان، زیارت بعید محسوب می شود.
مدیریت اعزام مبلغ سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی ادامه داد: در این راستا دو 
برنامه توسط مؤسسه آفرینش های هنری تولید شده که توسط گروه های سرود آوای 
رضوان همراه با مناجات خوانی و مولودی خوانی مدیحه سرایان در سطح شهر مشهد 
اجرا می شود. وی با اشاره به اجرای این ویژه برنامه در 150 محله و 888 نقطه شهری 
مشــهد خاطرنشان کرد: برنامه »با نوای کاروان« از سیزدهم تا هفدهم ماه رمضان به 

مدت پنج شب برگزار می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

کتاب »حجاب در صدر اسالم« پاسخ به شبهه است©
کاشانی:  مروج  قدس/محمدحسین 
معاون پژوهشی دانشــگاه علوم اسالمی 
رضوی از چاپ و انتشار کتاب »حجاب در 
صدر اسالم« در پاسخ به شبهه مربوط به 

این امر ضروری دین خبر داد.
حجت االســالم والمسلمین دکتر حسن 
خرقانی در گفت وگو بــا خبرنگار قدس 

گفت: بحث حجاب به عنوان یک اصل و امر ضروری برای بانوان همواره در تعالیم و 
دستورات دینی اسالم و در روایات و احادیث حضرات معصومین)ع( مورد توجه و تأکید 
قرار داشته و پوشش زنان از منظر قرآن و روایات به طور روشن و دقیق بیان شده است.
وی ادامه داد: مطابق فتاوای فقها و علمای دینی، تنها صورت و دست های بانوان )تا 
مچ( آن هم با شرایط خاص که در استفتائات و احکام شرعیه بیان شده است می تواند 

در مقابل انظار دیده شود.
این مقام مســئول اظهار کرد: از طرف دیگر، همواره در طول تاریخ برخی از افراد و 
گروه ها و جریان های مختلف در زمینه حجاب بانوان و رعایت آن از سوی زنان، مطالب 

و شبهاتی را برای زیر سؤال بردن این دستور اسالمی و فقهی بیان کرده اند.
حجت االسالم خرقانی افزود: متأسفانه این شبهات در مواردی موجب تضعیف قداست 
و اهمیــت جایگاه حجاب در بین برخــی از بانوان و حتی انحراف آنان و به خصوص 
انحراف افراد زودباور شده است. وی تصریح کرد: در مواردی هم شاهد آن بوده ایم که 
برخی از افراد به اصطالح متجدد و به اصطالح خود روشنفکر در زمینه اهمیت وجوب و 
رعایت حجاب در بین بانوان، شبهاتی را القا کرده اند که افرادی هم ناآگاه، بدون مطالعه 
و بدون بررسی و عمدتاً در بین بانوان، ناخواسته به این شبهات و القائات دامن زده اند.

این دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی اضافه کرد: در بین برخی از افراد و روشنفکران 
اخیر در کشور ما هم افرادی هستند که معتقد به رعایت حجاب حداقلی بوده و قائل به 
عدم وجوب شرعی پوشش بعضی از قسمت های بدن بانوان )مانند ناحیه سر و گردن( 
هستند و معتقدند در دوران جاهلیت و در صدر اسالم، زنان برهنه بوده و حتی حجاب 

بسیاری از اعضا و نواحی مختلف بدن توسط بانوان رعایت نمی شده است.
وی توضیح داد: این گروه از افراد که این گونه موارد را بیان می کنند معتقدند که اسالم 
و قرآن در مقابل این سنت های جاهلی امر به رعایت حجاب کرده تا جلو برهنگی بانوان 
را بگیرد، اما در مورد میزان رعایت و وجوب حد شرعی حجاب زنان، آن طور که امروزه 

توسط مراجع عظام تقلید و فقهای دینی بیان می شود، اعتقادی ندارند.
حجت االسالم خرقانی درباره انتشار کتاب »حجاب در صدر اسالم« اظهار کرد: پس از 
طرح این شبهه در سال های اخیر از سوی بعضی افراد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
در راستای انجام رسالت علمی، فرهنگی و دانشگاهی خود، اقدام به نشر کتاب »حجاب 
در صدر اسالم« در اسفند سال گذشته کرد. این دانش آموخته مقطع دکترای رشته 
علوم قرآن و حدیث افزود: این کتاب در اصل، رساله مقطع دکترای آقای محمدرضا 
شاه ثنایی است که به بررسی و نقد نظرات فردی به نام امیرحسین ترکاشوند می پردازد 
و ثابت می کند فرهنگ غالب در روزگار جاهلیت هم، همین پوشش زنان بوده و این 
مسئله در بین اشعار جاهلی و در نقل قول هایی که از آن دوران شده است نیز وجود 
دارد. معاون پژوهشی این دانشگاه درباره این کتاب بیان کرد: این کتاب در چهار فصل، 
208 صفحه و در قطع رقعی، در اســفند سال 1398 توسط مرکز پژوهش دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی منتشر شده و مرکز و محل توزیع آن، انتشارات این دانشگاه و 

کتابفروشی های معتبر است.

به همت خادمان بخش فنی حرم مطهر رضوی انجام شد 

 توزیع یک هزار بسته معیشتی ©
بین آسیب دیدگان ناشی از کرونا 

آســتان: به همت کارکنان و خادمان بخش فنی حرم مطهر ضوی یک هزار بسته 
معیشتی تهیه و بین خانواده های آسیب دیده ناشی از کرونا توزیع شد. محمد صدقی؛ 
مدیر اداره روشنایی و خدمات فنی حرم مطهر رضوی اظهار کرد: در راستای پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا، بخش خدمات فنی حرم مطهر رضوی اقدام های متنوعی را در 
کنار سایر بخش های اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی انجام داده است. وی با اشاره 
به اینکه صحن های حرم مطهر روزانه و به صورت مداوم ضدعفونی می شــود، افزود: 
این مدیریت در راستای تأمین ملزومات حفاظتی پزشکان، تاکنون 15 هزار ماسک و 
2 هزار گان تولید کرده که در بیمارستان های شهر مشهد توزیع می شود و این اقدام 
کماکان ادامه دارد. وی اعزام خادمیاران افتخاری به کارگاه های تولید ماسک و پوشش 
پزشکی به صورت روزانه را از دیگر اقدام های این مدیریت عنوان کرد و گفت: همچنین 
تعدادی از نیروهای افتخاری برای حضور فوق العاده و آمادگی در برابر حوادث احتمالی 

با فراخوان اعالم شده در حرم مطهر حضور دارند.

 664 هزار کاالی فرهنگی ©
در سبد سوغات رضوی

آستان/ وجیهه تقی زاده: تولید محصول ایرانی 
با کیفیت متناسب با ذائقه و نیاز مردم، فرهنگ 
و تمدن ایرانی  و ارزش های نظام اسالمی، همواره 
یکــی از مهم ترین رویکردهای آســتان قدس 
رضوی بوده اســت. از این رو با هدف گسترش 
کاالهای فرهنگی در سبد سوغات زائران حضرت 
رضــا)ع(، تعمیق و انتقال فرهنــگ رضوی در 
قالــب ســوغات و حمایت از مشــاغل خانگی، 
فروشــگاه  بزرگ ســوغات فرهنگی زائر رضوی 
به نشر)انتشارات  آستان قدس رضوی( در سال 
1396، آغاز به کار کرد . این فروشــگاه در طبقه 
همکــف هتل »بهار« مشــهد و در فاصله کمتر 
از 100 متری حــرم مطهر رضوی در فضایی با 
مساحت بیش از 3هزار مترمربع قرار دارد که در 
قالب 30 غرفه، انواع کاالهای ســوغات فرهنگی 
زائر رضوی را در بخش های مختلف شامل کتاب، 
محتوای دیجیتال، آرایه، وسایل عبادی، دیداری- 
شنیداری، لوازم کاربردی، سرگرمی و پوشاک به 
زائران و مجاوران با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
عرضه می کند. عالوه بر این فروشگاه، محصوالت 
سوغات فرهنگی زائر در سایر فروشگاه های به نشر 
در نزدیکی حرم مطهر رضوی از جمله باب القبله، 
باب الجواد)ع( و فروشگاه مرکزی واقع در خیابان 
امام خمینی15 روبه روی باغ ملی در دســترس 
عالقه مندان قــرار دارد. بــرای تأمین کاالهای 
فرهنگی در سبد سوغات زائران حضرت رضا)ع( 
و تسهیل دسترسی زائران به محصوالت سوغات 
فرهنگــی زائر تا ســال 1398، 500 نوع کاالی 
فرهنگی با بیش از 664 هزار عدد در به نشر تولید 
شده است. همچنین در سال 1398 بسته هدیه 
ویژه ســوغات زائر رضوی، شامل قرآن، مفاتیح، 
سجاده، مهر، تســبیح، عطر، چادر نماز، کاشی 
متبرک حرم مطهر رضوی و... تولید شده است.  

حمایت از ۶۰۰ تولیدکننده داخلی  »
ایجاد اشتغال و حمایت از گروه های کم درآمد و 
اقشار ضعیف جامعه ، همواره یکی از دغدغه های 
آســتان قدس رضوی بوده است. آستان قدس 
رضوی با اتخاذ رویکرد هوشمندانه در حمایت از 
تولید ملی و محصوالت داخلی گام برداشته است 
و سعی کرده با ورود جدی در این حوزه با ایجاد 
اشــتغال برای جوانان غیور کشورمان به کاهش 
معضــالت اجتماعی و برطرف کردن مشــکل 
بیکاری کمک کند. با توجه به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب و تأکید تولیت آستان قدس رضوی 
مبنــی بر اقتصاد مقاومتــی و حمایت از کاالی 
ایرانی، در راســتای تولید محصوالت ســوغات 
فرهنگی زائر به نشــر، عالوه بر اشتغال جوانان و 
نیروهای تحصیلکرده کشــورمان، 100 کارگاه 

تولیدی در داخل کشور رونق یافته است.
 
تولید بیش از 2۰۰ نوع نوشت افزار ایرانی »

با برند گلدسته
در چند سال اخیر، به نشــر در راستای اهمیت 
الگوســازی برای کــودکان و نوجوانان منطبق 
بــا فرهنگ ایرانی و اســالمی ، تولیــد و توزیع 
محصوالت و نوشــت افزارهای بومی را به عنوان 
یکی از نیازهــای جامعه جوان کشــور با برند 
»گلدســته« در دســتور کار قرار داده است. در 
تولید این نوشت افزار تالش شده با به  کارگیری 
نمادها و نشانه های اسالمی و ایرانی، بهره گیری از 
رنگ های شاد، طراحی خوب و به ویژه طرح های 
برجســته، جذب کودکان و نوجوانان به سبک 
زندگی رضوی در اولویت قرار گیرد. تاکنون 214 
نوع محصول در تعداد بیش از 319 هزار کاالی 
تحریر با سبک های چوبی تا پارچه ای و... توسط 

به نشر به همین منظور تولید شده است. 

گزارش

خـــبر
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کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
مدیرعامل مؤسسه کیفیت رضوی وابسته به 
ســازمان اقتصادی رضوی از »سامانه ارزیابی 
کیفیت طیب« به عنوان یک ســامانه پویا و 
تعاملی برای ســنجش کیفیت محصوالت، 
واحدهــای صنفی، ســازمان ها و... یاد کرد.

دکتر حسین زمانی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس گفت: مأموریت مؤسسه کیفیت رضوی 
مطابق ســند راهبردی این مؤسسه، ارتقای 
کیفیت زندگی اســت که ایــن موضوع از 
طریق ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات و 
سازمان ها و مؤسسه ها در زمینه ارتقای سطح 

تعالی سازمانی و... انجام می شود.
وی ادامــه داد: بحــث کیفیت محصوالت و 
خدمات اگر مهم تر و حســاس تر از کمیت 
آن ها نباشــد، به همان اندازه اهمیت دارد، 
زیرا تضمین کننده پایداری تولید، ســالمت 
مصرف کننــدگان و منافع بســیار دیگری 
است، ضمن اینکه ارزش افزوده تولیدات هم 
بیشترین سهم آن مربوط به کیفیت و رعایت 
استانداردها و شاخص های مربوط به آن است.

این مقام مســئول افزود: مؤسســه کیفیت 
رضوی، نشان طیب را به عنوان باالترین نشان 
کیفیت نه تنها در ایران بلکه در جهان معرفی 
کرده اســت و با طراحی و راه اندازی »سامانه 
ارزیابی کیفیت طیب«، ســعی کرده اســت 
نقش خود را در ســال جاری که به نام سال 
جهش تولید نام گذاری شده است در راستای 

توسعه ملی ایفا کند.

سامانه ارزیابی کیفیت طیب چیست؟!»
این دانش آموخته مقطع دکترای رشته تبدیل 
انــرژی در معرفی این ســامانه تصریح کرد: 
سامانه ارزیابی کیفیت طیب، یک سامانه پویا 
و ابزار تعاملی برای ارتقای کیفیت و صیانت 
از برندها )نشــان ها( در ســطح محصوالت، 

واحدهای صنفی و سازمان هاست.
وی توضیــح داد: این ســامانه بــه صورت 
آزمایشی از اسفند سال 1398 راه اندازی شده 
و تاکنون تعدادی از محصوالت مانند: نهال 
رضوی، نان قــدس رضوی و چند محصول 
تولیدی از شرکت فراورده های لبنی رضوی 

در این سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مدیرعامل این مؤسســه عنــوان کرد: این 
سامانه کیفیت محصوالت و واحدهای صنفی 
و ســازمان ها را از ســه درگاه اصلی شامل: 
تولیدکننده، کارشناس و مشتریان، ارزیابی 
کــرده و به آن ها به صورت دوره ای یک رتبه 

کیفیت تخصیص می دهد.
زمانی متذکر شد: مشــتریان می توانند در 
انتخاب محصوالت با استفاده از این سامانه 
راحت تر و ســریع تر به شناســنامه کیفی 
محصوالت دسترسی یافته و انتخاب خود را 
مبتنی بر کیفیت محصوالت یا خدمات انجام 

دهند.
مدیرعامل این مؤسســه در بیان چگونگی 
انجام ارزیابی در این ســامانه گفت: سامانه 
ارزیابی کیفیت طیب در واقع یک دســتگاه 
اندازه گیری کیفیت بر اســاس مبانی، اصول 
و قواعد و شاخص های نشان طیب است که 
در حقیقت به صورت پویا و تعاملی، کیفیت 
محصوالت را در معرض دید مشــتریان قرار 
می دهد.وی تأکید کرد: با این کار، مشتریان 
به راحتی و به سرعت و بر اساس نمره و امتیاز 
کیفی، می توانند محصوالت مورد نظر خود را 
انتخاب کنند و به این انتخاب هم اطمینان و 

اعتماد داشته باشند.
زمانی اضافه کــرد: در فرایند ارزیابی در این 
سامانه، برخورداری از استانداردهای ملی، ایزو، 
حالل و ارگانیک و...، ضوابط و دستورعمل های 
سازمان ها و مراجع نظارتی مانند: سازمان غذا 
و داروی وزارت بهداشت و درمان، مجوزهای 
صنفی، گواهی نامه ها، مدارک و اسناد و... به 
عنوان اولویت ها و معیارهای اصلی محسوب 
می شوند، اما سامانه ارزیابی کیفیت طیب به 
معیارها و شاخص های باالتر و مهم تر دیگری 
همچون: تجارت منصفانــه، رعایت حقوق 
مشتریان، حفاظت از محیط زیست، اخالق 

حرفه ای و... هم توجه دارد.

تولیدکنندگان کاال و خدمات، از این »
سامانه غفلت نکنند

این مقام مســئول در بیان چگونگی ارتباط 
بین ســامانه ارزیابی کیفیت طیب با شعار 
سال جاری یعنی جهش تولید بیان کرد: در 
ســال جاری که از سوی رهبر معظم انقالب 
به عنوان ســال جهش تولید نام گذاری شده 
اســت، مؤسســه کیفیت رضوی با استفاده 
از این ســامانه، وظیفه خود می داند با ایجاد 
زیرســاخت های الزم برای تضمین و ارتقای 
کیفیت محصوالت و خدمات، تالش وافری به 
عمل آورد.زمانی اضافه کرد: با این اقدام، شاهد 
ثبات تولید، اصالح فضای رقابت و کســب و 
کار، ارتقای کیفیــت محصوالت و خدمات، 
ارتقای ارزش افــزوده محصوالت و خدمات 
ملــی و... خواهیم بود، بنابراین این ســامانه 
با تحقق و دستیابی به اهداف  ارتباط مستقیم 

شعار سال 1399 یعنی جهش تولید دارد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش در مورد 
ســامانه ارزیابی کیفیت طیــب گفت: این 
سامانه برای مشتریان و مصرف کنندگان کاال 
و خدمات اطمینان آور و از نظر اقتصادی هم 

مقرون به صرفه است.
مدیرعامل این مؤسســه تأکیــد کرد: دلیل 
این سخن این اســت که ارزش افزوده برای 
محصوالت و خدمات ایجــاد می کند و این 
امکان را به مشــتریان می دهد که بیشترین 
اســتفاده و خرید را از محصوالت یا خدمات 
دریافتی با مراجعه به بخش راهنمای مصرف 
که در این ســامانه پیش بینی شــده است، 

انجام دهند. زمانی یادآور شد: این سامانه هم 
اکنون در مرحله آزمایشی بوده و پیش بینی 
می شــود در صورت فراهم بودن شرایط، تا 
اوایل تابستان ســال جاری به صورت پویا و 
اجرایی، رونمایی شود. این مقام مسئول تأکید 
کــرد: تولیدکننــدگان کاال و ارائه دهندگان 
خدمات در مجموعه آستان قدس رضوی و 
خارج از این آســتان که مدعی ارائه خدمات 
و محصوالت باکیفیت هســتند می توانند از 
خدمات این سامانه بهره مند شوند. وی افزود: 
این سامانه، فرهنگ نظارت عمومی بر کیفیت 
محصوالت و خدمات را توسعه می دهد و از 
طرفی ارتباط بین صاحبان برندهای )نشان ها( 

تجاری با مشتریان را تقویت می کند.
زمانی تصریح کرد: این سامانه قابلیت نصب 
در محیط هــای ارائه خدمات و ســازمان ها 
و واحدهای صنفــی را دارد و از آن می توان 
بــه عنوان ابزار ارزیابــی کیفیت، رتبه بندی 
و صیانــت از برندها و نشــان ها در ســطح 
واحدهای صنفی و ســازمان های بزرگ هم 
اســتفاده کرد.مدیرعامل این مؤسسه یادآور 
شد: صاحبان کاال و خدمات و تولیدکنندگان 
بزرگ می توانند برای بهره مندی از خدمات 
این ســامانه و اســتقرار آن و اســتفاده از 
 مزایــا و محاســن آن به نشــانی اینترنتی 

www.RQi.ir مراجعه کنند.

نصب پالک های این سامانه روی »
نهال های رضوی

مدیرعامل این مؤسســه همچنین به نصب 
پالک های تهیه شده از سامانه ارزیابی کیفیت 
طیب روی تعدادی از نهال های مؤسسه بذر 
و نهال رضوی وابســته به سازمان اقتصادی 
رضوی اشاره و خاطرنشان کرد: با طراحی یک 
پالک فلزی که کد QR سامانه روی آن درج 
شده است، هر باغدار و کشاورزی در هر لحظه 
و هر زمانی که اراده کند، می تواند با استفاده 
از اینترنت و گوشــی های هوشــمند تلفن 
همراه، رایانه و... با اســکن کردن کد QR به 
»سامانه ارزیابی کیفیت طیب« متصل شده و 
مجموعه ای از مطالب مربوط به راهنمایی های 
الزم برای کاشــت، مراقبــت، بهره برداری از 

نهال ها و... را به راحتی دریافت کند.
وی توضیح داد: این برچسب ها و پالک های 

فلزی، ســال ها می توانند روی 
نهال ها باقی مانده و یک پرونده 
نظرات مشتریان،  کیفی شامل 
نظرات  و  کارشناســان  نظرات 
تولیدکننــده را در درون خود 
ذخیره کننــد و در صورت لزوم 

امکان اتصال بــه درگاه های 
فــروش و مراکز مشــاوره یا 
خدمات پــس از فروش نیز 
برای این محصوالت می تواند 
فراهم شود.این مقام مسئول 
در بیان مثالی برای انتخاب 
یک  کرد:  اظهار  مشــتریان 
نمونه بــارز در ایــن زمینه 
راه انــدازی خــط تولید نان 
لواش با استفاده از آرد کامل 
در شرکت نان قدس رضوی 
اســت که این خط تولیدی 
با همکاری این مؤسســه در 

پایان ســال 1398 راه اندازی شد.وی اضافه 
کــرد: در این خط تولیــدی، ضمن اصالح 
فرموالسیون و فرایند تولید نان، نان با کیفیت 
بیشتر و خواص غذایی کامل تری در اختیار 
مشــتریان قرار می گیرد.زمانــی در بخش 
دیگری از سخنانش گفت: مشتریان متقاضی 
خرید و دریافــت این نان کامل و با کیفیت 
بهتر و بیشتر می توانند با استفاده از برچسب 
کیفیت که روی بسته بندی محصوالت درج 
می شــود، به راحتی و به سرعت به صفحه 
کیفیــت محصوالت که در ســامانه ارزیابی 
کیفیت طیب پیش بینی شده است وارد شده 
 و عالوه بر مشــاهده رتبه کیفی محصوالت 
زیر پوشش، فرایند تولید، استانداردهای تولید 
و... را مشــاهده کرده و از اصالت آن ها مطلع 
شــوند.این مقام مسئول افزود: عالوه بر این، 
راهنمای مصرف مناسب نیز برای هر محصول 
در این سامانه به راحتی در اختیار مشتریان 

قرار می گیرد.
وی یادآور شــد: در همین مثــال نان با آرد 
کامل، مشتریان می توانند با ورود به صفحه 
مربوط به نان لواش، خواص و ویژگی های نان 
لواش با آرد کامل را با خواص نان لواش با آرد 
معمولی مقایسه کرده و نسبت به آثار و نتایج 
آن روی سالمتی و تندرستی بدن آگاه شوند.

سامانه ارزیابی 
کیفیت طیب، یک 
سامانه پویا و ابزار 

تعاملی برای ارتقای 
کیفیت و صیانت از 

برندها )نشان ها( در 
سطح محصوالت، 

واحدهای صنفی و 
سازمان هاست

بــــــــرش

مدیرعامل مؤسسه کیفیت رضوی در گفت وگو با قدس:  

سامانه ارزیابی کیفیت »طیب« برای اطمینان  بخشی است
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آگهی مناقصه شماره 814/02/3866- نوبت اول- شماره مجوز 1399/587
مناقصه گزار:

ش��رکت ملی پخش ف��رآورده ه��ای نفتی منطقه خراس��ان رضوی
موضوع مناقصه: برگزاری مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره 

امور عملیات تاسیسات جایگاه شرکتی عرضه گاز مایع.
تاریخ مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه 
صالحی��ت ایمنی معتبر و صالحیت رتبه بن��دی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با 
کدهای تایید شده در زمینه های )1- حمل و نقل 2- خدمات عمومی 3- امورتایپ و 
تکثیر 4-  تعمیر و نگهداری 5- نگهداری و خدمات فضای سبز 6- امور تاسیساتی(، 
صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند جهت دریافت فرم استعالم 
ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی مورخ 1399/02/22 لغایت روز سه شنبه مورخ 1399/02/30به آدرس: 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت )س��تادwww.setadiran.ir ) مراجعه 
نمایند. الزم بذکر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایس��ت 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق س��ازند. ضمنا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای 

انجام مراحل عضویت با شماره 41934-021 تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

مبلغ برآورد مناقصه: 9/234/004/031 ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 461/700/202 ریال

نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد 
مطابق مفاد ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1394/09/22 که مدت 
اعتبار آن سه ماهه و این مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده 

قابل تمدید می باشد.
مدت اجرای کار: یک سال شمسی

مهلت دریافت اس��ناد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایس��تی به س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت مراجعه و نس��بت به دانلود اس��ناد اق��دام نمایند.)درصورت 
دریاف��ت اس��ناد و م��دارک مناقصه از س��ایر مناب��ع، امکان ش��رکت در مناقصه و 

بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد(.
ام��کان دریافت)دانل��ود( اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ چ��اپ اولی��ن نوب��ت آگه��ی 
)1399/02/22( لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/02/30 ساعت 16

مهلت تحویل پیش��نهادها: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک شامل پاکت 
ال��ف و ب وج( می بایس��ت از آخرین روز توزیع اس��ناد مناقص��ه )1399/02/30(، 

لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/03/11 ساعت 16 از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.

ضمن��ا ع��الوه بر بارگ��ذاری پاکت ال��ف و ب وج در س��ایت مذکور ت��ا مهلت تعیین 
گردیده)ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1399/03/11( فقط پاکت الف)تضمین( بصورت 
فیزیک��ی نی��ز تحویل دبیرخانه کمیس��یون مناقصات تا مهلت تعیین ش��ده گردد.

جلس��ه توجیهی: ساعت 10 صبح روز سه ش��نبه مورخ 1399/03/06 در محل سالن 
جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.

زمان و مکان بازگش��ایی پاکات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/03/20، 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه چهارم،)دفتر 

کار مدیر منطقه(
مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.
محل اجرای کار: مشهد مقدس- بلوار صدمتری نرسیده به میدان بار سپاد

www.setadiran.ir    www.iets.mporg.ir     www.monaghese.niopdc.ir :آدرس سایت
شرایط عمومی متقاضی:    1- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
2- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با 

کدهای تایید شده در زمینه های )1-حمل ونقل، 2-خدمات عمومی،
 3-امور تایپ و تکثیر، 

4-امور تاسیساتی، 5-نگهداری و خدمات فضای سبز،
 6-تعمیر و نگهداری( از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی.

3- ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت(.   
 4- ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت.

5- ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضا مجاز.
6- تمامی مس��تندات اعالم شده در بندهای )1 الی 4( می بایست بصورت برابر با 

اصل )محضری( باشد.
7- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

8- حدنصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور 3 مناقصه گر می باشد.
دستگاه مناقصه گذار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک 
دریافت ش��ده نس��بت به ارزیابی مناقصه گران بطور همزمان در جلسه بازگشایی 

پاکات بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد.

 روابط عمومی منطقه خراسان رضوی    

/ع
99
00
95
9

) » آگهی مزایده شماره 3-37-99 « ( نوبت اول

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

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  
 www.setadiran.ir در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی
 ثب�ت ن�ام  و پس از اخذ  گواه�ی امضاء الکترونیکی نس�بت 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.
تذك�ر : ش�رکت کنندگان�ی مج�از ب�ه ش�رکت در مزای�ده می باش�ند  که 
قب�ا در س�امانه مذک�ور ثب�ت ن�ام  و اس�ناد را دانل�ود نم�وده ان�د . 

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 
2-ش�رح مختصر موضوع مزایده : اج�اره تابلوهای تبلیغاتی ایس�تگاه راه 

آهن مشهد .
3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت   15:30   روز شنبه  مورخ 99/02/27 .       
4-قیمت اسناد مزایده و نحوه واریز وجه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون( 
ریال به ش�ماره حس�اب IR 710100004001064004005747 با  شناس�ه 
واری�ز: 297064060280500985132319801100 بن�ام تمرک�ز درآمد 
راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق س�امانه س�تاد میبایس�ت انجام پذیرد  . 
مناقص�ات                                                         رس�انی  اط�اع  مل�ی  پای�گاه  طری�ق  از  مزای�ده    -5  

http:/iets.mporg.ir   نیز اطاع رسانی می گردد .  
6-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات 
ارائه ش�ده درپ�اکات"ب" و"ج"  را عاوه بر ارس�ال فیزیکی اس�ناد ،  به 
ای�ن اداره کل هم�راه با پاکت "الف" تا س�اعت :  13:30  روز پنجش�نبه 
مورخ  99/03/08  -درس�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت به آدرس

www.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 
7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه 

مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 
8- ش�رکت کننده در مزایده  می بایس�تی مجوزهای الزم) مجوز کانون 
آگهی و تبلیغات رسمی( را از مراجع ذیصاح )اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اس�امی، اتحادیه، پروانه کسب و ...( اخذ و مجوز را به همراه اسناد در 

پاکت ))ب((  ارائه نماید. 
تبصره: موضوع کانون آگهی و تبلیغات رس�می می بایست در مجوز ارائه 
ش�ده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی، اتحادیه و پروانه کسب 

صراحتًا قید شده باشد.
9- زمان بازگشائی پاكات مزایده : 

ساعت :  11  روز شنبه مورخ  99/03/10  .
10-ن�وع و مبل�غ یا درص�د تضمین ش�ركت در فرآین�د ارج�اع كار : مبلغ 
50.980.000  )پنج�اه میلی�ون و نهص�د و هش�تاد هزار ( ری�ال  مطابق با 
تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامات دولتی موضوع مصوبه 
شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، 
IR 290100004001064006372624  در صورت واریز نقد شماره حساب
  با شناس�ه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک 

مرکزی اعام می گردد . 
تذکر: به درخواس�ت مزایده  گذار ضمانتنامه ش�رکت در فرآیند ارجاع 

کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

12- هزین�ه دو نوبت آگهی روزنامه و کارش�ناس رس�می دادگس�تری  به 
عهده برنده مزایده است .
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کتاب »جامعه ما، در اندیشه و آثار شهید سیدمحمدباقر صدر« منتشر شد  مفتاح: کتاب »جامعه ما در اندیشه و آثار شهید سیدمحمدباقر صدر« نوشته آیت اهلل سید منذر حکیم و با ترجمه مسعود 
فکری توسط انتشارات سروش منتشر شد. این کتاب دربردارنده مجموعه گفتارهای آیت اهلل شهید سید محمدباقر صدر درباره دیدگاه اسالم به جامعه و چارچوب اسالمی فهم مسائل اجتماعی است. شهید صدر خود در 
پی آن بود که پس از نگارش فلسفتنا، کتابی با عنوان مجتمعنا نگاشته و دیدگاه اسالم درباره جامعه را در آن بیان کند، اما پرسش های فکری رایج در محافل علمی  سبب شد ایشان ابتدا به تألیف کتاب اقتصادنا بپردازد.

توزیع عادالنه یا توزیع برابر؟©
شهيد مطهري معتقد اســت: تا وقتي مفهوم اصلي و دقيق »عدل« روشن نشود، هر 
کوششــي بيهوده است و از اشتباه ها مصون نخواهيم ماند )مطهري، ج1، ص78(. اما 
به رغم اهميت اين موضوع، بايد اعتراف کنيم هيچ گونه توافقي بين انديشمندان علوم 
اجتماعي و اقتصادي در مفهوم، مؤلفه و روش تحقق عدالت در جامعه وجود ندارد. اين 
امر بدان علت اســت که »عدالت« يک موضوع لغوي، عرفي، شرعي، متشرعه و عقلي 
نيســت، بلکه يک موضوع ارزش محور است. بنابراين، هر انديشمند يا هر نحله فکري 
بر اســاس مباني بينشي و ارزشي خاصي، تعريفي براي آن ارائه داده و متناسب با آن 
تعريف، روش  خاصي براي تحقق آن پيشنهاد کرده است. در واقع، نوع هستي شناختي 
صاحبنظــران علوم اجتماعي بر تعريف آنان از »عدالت« تأثير جدي دارد؛ بر اســاس 
مباني اسالمي و نيز با تکيه بر روايات، مي توان مدعي شد بازگشت همه تعاريف موجود 
به بهترين تعريف، »اعطاء کل ذي حّق حّقه« است. اين تعريف با همه  واژه هايش در 
متن روايات نيامده، اما به صورت ضمني در تعدادي روايات ذکر شده است )حرعاملي، 

1409ق، ج 9، ص 525 و ج 16، ص 52 و ج 17، ص 16 و ج 18، ص 333(. 
بر اساس اين تعريف، »عدالت« به معناي رعايت حقوق همه افراد جامعه است؛ يعني 
وقتي انســان ها به اندازه اي که استحقاق دارند برسند، به قاعده  »تساوي در استحقاق 
و عدم تبعيض« عمل شده است. بنابراين،  رفتار و روابط عادالنه، رفتار و روابطي است 
که بر اساس حق بهره مندي افراد باشد. پس »عدالت اقتصادي« يعني مراعات حقوق 
اقتصادي انســان ها در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي. اين امر هنگامي به طور کامل 
محقق مي شــود که هر يک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه 
دست يابند.مهم ترين عنصر در تحقق عدالت اقتصادي و رفع فقر از جامعه اين است 
که امکان اســتفاده از فرصت ها براي اقشار گوناگون فراهم شود. اين فرصت ها شامل 
فرصت هاي تربيتي، اقتصادي، علمي )آموزشــي و پژوهشــي(، بهداشتي و تغذيه و 
فرصت های اطالعاتي است. در اين قسمت، عمده بحث ما درباره فرصت هاي اقتصادي 

و به ويژه فرصت هاي استفاده از انفال و منابعي است که در اختيار دولت قرار دارد. 
اصل اوليه و در شرايطي که جامعه اسالمي در شرايط مطلوب قرار داشته باشد اين است 
که امکان استفاده از اين منابع براي همگان در شرايط مساوي فراهم باشد و هر کس به 
اندازه تالش و شايستگي خود، از آن ها استفاده کند. در فقه اسالمي نيز سازو کارهايي 
براي اين منظور اشــاره شده اســت که از جمله، مي توان به »احيا« )آبادانی زمين( و 
»تحجير« )ديوارکشــی( و »حيازت« )به تصرف خود درآوردن( اشــاره کرد. اما نکته 
اساسي در اين است که اگر به علل گوناگون، از يک سو، جامعه در شرايط نابرابر قرار 
گرفته و بخشي از مردم سال ها از انواع فرصت هاي ذکر شده استفاده کرده و به لحاظ 
اقتصادي، علمي و مانند آن فربه شده اند و از سوي ديگر، بخش عظيمي از مردم جامعه 
نه تنها زمينه بهره مندي از اين فرصت ها برايشان فراهم نبوده، بلکه در تأمين نيازهاي 
خود در حد کفاف يا ضروري با مشکل مواجه اند، در اين شرايط، دولت اسالمي مي تواند 
توزيــع منابعي را که در مالکيت خود دارد به نفع فقيران تغيير دهد و در قراردادهاي 
واگذاري، احيا و مشارکت، منافع گروه هاي درآمدي پايين را مطمح نظر قرار دهد تا اين 

گروه بتوانند نيازهاي خود را در حد کفاف فراهم کنند.
عنصر دوم عدالت، درآمد و مصرف در حد کفاف است؛ منظور از »کفاف« آن حدي از درآمد 
و مصرف است که نيازهاي ضروري و متعارف را تأمين کند؛ از امام صادق)ع( روايت است: 
»هنگامي که بين مردم عدالت برقرار گردد بي نياز مي شوند و آسمان روزي اش را نازل کند 
و زمين برکتش را به اذن خداوند متعال خارج مي  سازد« )کليني، 1429ق، ج7، ص204(؛ 
منظور از واژه »يستغنون: بي نياز مي شوند« در اين روايت، آن است که مردم به مقداري 
درآمد کسب کنند که بتوانند با آن نياز هاي ضروري و متعارف خود را تأمين کنند. اگر فقط 
تأمين نيازهاي ضروري زندگي مقصود روايت باشد، اين تعبير به کار برده نمي شود؛ زيرا اگر 
مردم کمتر از حد کفاف درآمد داشته باشند، همچنان نيازمند محسوب مي شوند. در معيار 
قبلي اشاره شد عدالت اقتضا مي کند امکان بهره برداري از منابع طبيعي براي همگان فراهم 
باشد تا هر کس مطابق تالش و استعداد خود، از اين امکانات بهره مند شود. اگر افرادي در 
جامعه باشند که در اثر علل و حوادث طبيعي توان هيچ گونه تالشي نداشته باشند و به 
عبارت ديگر، نتوانند در مسابقه استفاده از منابع شرکت کنند و يا گروهي بر اساس ظرفيت 
جسمي، فکري و مالي خود تالش نمايند و به تعبير ديگر، در اين مسابقه شرکت کرده  
ولي نتوانسته اند درآمد کافي براي تأمين نيازهاي ضروري يا متعارف خود کسب کنند اين 
گروه ها بر حسب معيارهاي فقر، در زمره فقيران قرار مي گيرند و در اين حالت، بر اساس 
اصل »کفالت عمومي« وظيفه دولت و ثروتمندان است که آن ها را تا حد کفاف تأمين کنند.

 اندیشه/ فاطمی نژاد  عدالت از جمله مفاهيمي 
اســت که از ديرباز تاکنون مــورد توجه متفکران 
بوده اســت. تاکنون، در زمينه مفهوم »عدالت« و 
نظريه هاي آن، آثار متعددي تدوين شــده اســت. 
درباره شــاخص عدالت نيز بر اساس شاخص هاي 
موجــود جهانــي، مباحثي صورت گرفتــه اما در 
خصوص شاخص ســازي بر اساس مباني اسالمي، 
مطالعه چنداني صورت نگرفته اســت. اين مسئله 
آنجا اهميت پيدا می کند که بدانيم امروزه بسياری 
از مباحث اختالفی درباره مفهوم عدالت به تفاوت 
معنايی اين مفهوم در عين اشــتراک لفظی از آن 
برمی گردد. به عبارتی لفظ عدالت در همه مکاتب 
اجتماعــی و اقتصادی دنيا به چشــم می خورد اما 
مصداقی که از آن در اذهان عموم و حتی نخبگان 
مستفاد می شود گاه تفاوت های بنيادينی با يکديگر 
دارد. در اين ميان نگاه اســالم به مقوله عدالت چه 

تفاوت ها و شباهت هايی با ساير مکاتب دارد؟
آنچــه در ادامه می خوانيــد گفت وگوی ما با دکتر 
مرتضی مرتضوی، عضو هيئت علمی گروه اقتصاد 
دانشگاه علوم اســالمی رضوی در همين خصوص 

است.

جنــاب مرتضوی! عدالت از آن دســته   
مفاهیمی است که از نظر اندیشمندان انقالب 
اسالمی، علت محدثه و مبقیه انقالب اسالمی 
اما امروزه در خصوص عدالت  بوده اســت. 
توافق نظر کاملی در میان اندیشمندان کشور 

وجود ندارد. علت این امر را چه می دانید؟
بر مبنای آنچه ذکر کرديد عدالت از علل انقالبی گری 
مردم ايران و حرکت به سمت يک جامعه عادل بود، 
ولی در ادامه به واسطه اينکه عدالت مفهوم بعيدی 
نداشــته اســت، ما در تحقق آن با مشکل مواجه 
شديم؛ بنابراين پرسش اين است که چه مفهومی 
از عدالــت می تواند مورد مفاهمــه قرار گيرد تا در 
جمهوری اســالمی قابليت اجرا شدن داشته باشد. 
در اينکه در 100ســاله اخير عدالت شعار اصلی و 
محوری انقالبيون بوده و منحصر به انقالب اسالمی 
نبوده است، شکی وجود ندارد. اگر ما به تاريخ خود 
ايران نگاه کنيم می بينيم از انقالب مشروطه شعار 
اصلی مردم عدالت خواهی و خواســته اصلی آن ها 
تأسيس عدالتخانه بوده تا از ظلم و تبعيضی که بر 
جامعه حکمفرما بوده است، رهايی يابند. بنابراين 

عدالت انگيزه تقريباً همه انقالب های جهان بوده و 
ما شــايد نتوانيم انگيزه ای انقالبی تر از عدالت پيدا 
کنيم؛ يعنی همواره يک طرف انقالب ها در جهان 
آزادی و طرف ديگر بحث برابری و عدالت بوده است. 
نمونه آن را می توان انقالب کبير فرانسه دانست که 
با شعار آزادی، برابری و برادری شکل گرفت و قرار 
بود مواسات و مساوات در آن همان طور که مشخص 
است سهم بيشتری از شعارهای ديگر داشته باشد. 
بنابراين اين شعار يک شعار کامالً انقالبی است که 
مختص جوامع اسالمی نيست. اما از طرفی درست 
به همين دليل که يک آرمان بشری است، به همان 
ميزان دارای مفاهيم و برداشت های متعدد، حتی به 
تعداد نفوس انسان هاســت. در ايران نيز اين پديده 

صدق می کند و همه انديشمندان هيچ گاه برداشت 
واحدی از آن نداشته اند.

این مســئله در عرصه های اجتماعی چه   
پیامدهایی برای کشور دارد؟ 

 اين امر زمانی که می خواهد سياست گذاری صورت 
گيرد، به خصوص در بحث توزيع منابع که شــايد 
مهم ترين نوع عدالت باشد، تشتت های بيشتری از 

خود نشان می دهد. 
در وجــه سياســت گذاری ممکن اســت پديده 
هدفمنــدی يارانه ها به منظور توزيع عادالنه منابع 
انجام گيــرد ولی نتايــج متفاوتی به بــار بياورد. 
ايــن تفاوت ها همه در سياســت گذاری خودش را 

نشــان می دهد و حتی کسی که 
نســبت  نورزد  عدالت  می خواهد 
به اين مفهوم بی تفاوت نيســت، 
مگر برخــی جريان های خاص و 
انديشــمندانی چون هايک که از 
عدالت اجتماعی بــه عنوان يک 
ســراب ياد می کنند و می گويند 
اگر بخواهيم يک عدالت الگودار را 
داشته باشيم دستاوردی نخواهيم 

داشت.

مانع    تفاهم  همین عــدم 
جامع  نظریه ای  به  ما  رسیدن 
در خصوص عدالت شده است؟

ما رسيديم به اينکه عدالت يکی از 
اهداف مهم انقــالب بود و يکی از 
داليل محقق نشدن آن هم تفاوت 
در برداشت ها بود. يعنی هر چقدر 
ما بخواهيم تفاهــم کنيم، امکان 
تفاهــم جدی در اين بــاره وجود 
نــدارد مگر در يــک حالت که به 
جای معيارهای ذهنی که قابليت 
برداشت متفاوت توسط افراد دارند، 

سعی کنيم به معيارهای عينی روی بياوريم. مثالی 
که برای فهم بهتر مسئله می توانم ذکر کنم، در نظر 
گرفتن مفهوم سعادت و خوشبختی است. از آنجايی 
که برداشــت ها از سعادت متفاوت است حرکت به 
اين سمت نيز رنگ و بوهای مختلفی در افراد دارد؛ 
ممکن است کسی صرفاً به واسطه بهره مندی از لذائذ 
معنوی خود را خوشبخت بداند و يا فرد ديگری که از 
دنيا بهره ای به صورت اختياری نداشته باشد، خودش 
را در عين سعادت بداند؛ بنابراين معيارهای ذهنی 
سبب ناتوانی ما در فهم درست و رسيدن به تفاهم 
می شود. پس تا زمانی که معيارهای ما در خصوص 
عدالت، معيارهای ذهنی باشد، هر کسی از ديدگاه 
خودش دنبــال آن خواهد رفت. بنابراين راهکار در 
خصوص راه حل پيش روی جمهوری اســالمی در 
مبحث عدالت، توجه بيشــتر به عينيات است که 
می تواند به عنوان يک راه حل مورد توجه قرار گيرد. 
کاربردی تر بگويم؛ به قول آمارتيا ســن، انديشمند 
برجســته هندی ما اگرچه نمی توانيم در خصوص 
عدالت به يک نقطه نظر مشــترک 100درصدی 

برسيم اما می توانيم بگوييم اين 
نمونه ها، مصاديق بی عدالتی است.

انقالب،    متفکران  نظر  در 
تمایز  در خصوص  بحث هایی 
عدالت اســالمی از ســایر 
انواع عدالت با تکیه بر بحث 
معنویــت و باورهای اخالقی 
وجــود دارد. نظر شــما در 
دیدگاه  ممیزه  وجه  خصوص 
اســالمی از ســایر مکاتب 

چیست؟ 
عدالــت موضوعی اســت که از 
حيث فلســفه اخالق نيز بسيار 
در مورد آن صحبت می شــود و 
صحبت کردن به اين شکل خيلی 
آکادميک و انتزاعی خواهد شد، 
ولی اگر بخواهيم به وجه مميزه 
عدالت اســالمی از ساير مکاتب 
بپردازيم باز هم به بحث عينيت 
و عينيت ســازی می رسيم. در 
تراث شيعه و منابع اسالمی، شما 
کافی اســت نحوه برخورد ائمه 
اطهار)ع( را با تبعيض و ظلم بررســی کنيد و نوع 
مواجهه عينی آن ها را از اين جهت مورد مداقه قرار 
دهيد. در روايات می توانيد مســائل عينيت سازی، 
برقراری عدالت و تأثيرات آن در ســطح جامعه را 
ببينيــد؛ برای نمونه امام کاظم)ع( می فرمايند اگر 
عدالت -به عنوان يــک مفهوم ذهنی- بين مردم 
برقرار شــود، آن ها غنی-مفهوم عينی- می شوند. 
استغنای عمومی حاصل از عدالت اينجا يک پديده 
 عينی اســت. اگر بخواهيم اين نگره را در جوامع 
توسعه يافته و نيافته بررسی کنيم، به اين نتيجه 
می رســيم که در جوامع توســعه نيافته و توسعه 
يافتــه عدالتــی برقرار نبــوده اســت، چراکه در 
کشورهای توسعه نيافته فقر گريبانگير جامعه است 
و در جوامعی هم که ما آن ها را غنی و پيشــرفته 
می دانيم، بســياری فقيرند و يا با هزينه ساير افراد 
زندگــی می کنند. پس معيار عدالــت در ديدگاه 
اسالمی بسيار عينی است که وجه مميزه اسالم نيز 
همين اســت که عدالت را يک بحث نظری صرف 

نمی داند بلکه بايد در عينيت نيز ملموس باشد.

اندیشهاندیشه
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درنگ

ظلم هایی که در پوشش عدالت انجام می گیرند!
شايد در وهله اول اين طور به نظر رسد که مسئله 
عدالت با مســئله ايدئولوژی گره خوردگی ذاتی 
دارد، اما در واقع اين گونه نيســت. درست است 
که به صورت کلی مفهوم عدالت در ايدئولوژی ها 
و انديشه های مختلف مورد اهميت بوده اما اين 
مفهوم منحصر به ايدئولوژی نيست و در زمان های 
مختلــف نيز مقدس بوده اســت. اگر به دعوای 
بشری ميان هابيل و قابيل نگاه کنيم، که به عنوان 
نخستين اختالف بشری گزارش شده است، اينجا 

نيز دعوا و تنش از ســنخ عدالت است. درواقع از 
آغاز عالم ما درگير مســئله عدالت بوده ايم. قصه 
هابيل و قابيل به قدری پارادوکسيکال می شود که 
يک کار غيرعادالنه چون کشتن فردی بی گناه، 
نيز با دغدغــه و توجيه عدالت صورت می گيرد. 
يعنی حتی کسانی که ظلم می کنند چه بسا اين 
کار را با پوشــش و بهانه عدالت انجام می دهند؛ 
بنابراين برداشت های گاه متناقضی از عدالت در 

عالم می بينيم.

امام کاظم)ع( 
می فرمایند اگر 

عدالت )به عنوان 
یک مفهوم ذهنی( 

بین مردم برقرار 
شود، آن ها غنی 
)که یک مفهوم 

عینی است( 
می شوند. استغنای 

عمومی حاصل از 
عدالت اینجا یک 
پدیده عینی است

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر علی اکبر کریمی

گفت وگو با دکتر مرتضی مرتضوی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسالمی رضوی 

معیار عدالت در دیدگاه اسالمی عینیت آن است

ش�رکت  نان قدس رضوی در نظر دارد  س�ه دس�تگاه خودرو مازاد بر نیاز 
خ�ود را از طری�ق مزایده  عمومی به فروش رس�اند. لذا  متقاضیان محترم 
می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ 99/02/22 
لغای�ت 99/02/27 در س�اعات اداری به آدرس ش�رکت: مش�هد- ابتدای 
بزرگ�راه آس�یایی- جنب میدان ب�زرگ قائ�م- آزادی 52 مراجعه نمایند.

همچنی�ن ام�کان دریافت فرم مربوطه از طریق س�ایت ش�رکت به آدرس 
WWW.NANERAZAVI.COM امکان پذیر میباشد .

رنگسال ساختنوع خودروردیف

سفید69مینی بوس1
کرم70وانت مزدا 2
نقره ای 86وانت مزدا3

     آگهی مزایده عمومی 

/ع
99
00
92
3

شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار 
نماید.

1- واحد های تجاری شماره 19 مجتمع سیدمرتضی )تجدید(
2- واحد های تجاری شماره 20 مجتمع سیدمرتضی 

3- تعدادی از واحدهای اداری-مسکونی ابتدای خیابان دادگستری )تجدید(
4- کارواش سبک جنب CNG شماره یک شهرداری )تجدید(

5- واگذاری سینما ایران بصورت اجاره ای )تجدید(
6- واگذاری یک قطعه زمین در پارک بسیج جهت راه اندازی مجموعه بازیهای کودکان شامل )ترامپولین، 

فضای آب بازی و شن بازی( )تجدید(
7- دو غرفه مسافربری واقع در پایانه مسافربری

8- واحد تجاری واقع در خیابان 17 شهریور روبروی حمام کارون
شرایط مزایده:

1- دریافت اسناد: از مورخه 99/2/29 لغایت پایان وقت اداری 99/3/7 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 99/03/11

7- مح�ل دریاف�ت اس�ناد مزای�ده و کس�ب اطالع�ات بیش�تر، ام�ور حقوق�ی و قراردادهای ش�هرداری با
 تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده نوبت اول

/ع
99
00
95
2

روابط عمومی شهرداری کاشمر

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838077(

 آگهی تغییرات شرکت گسیل کاالی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11633 و شناسه ملی 10380273324 

: 1 - آقای محمدرضا  اتخاذ شد  العاده مورخ 1399,02,01 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  به   
کرمی به شماره ملی 1829083252 به عنوان بازرس اصلی ، آقای علی تقوی مقدم به شماره ملی 0901362433 به عنوان بازرس                             
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3- اعضاء 
زهرا  خانم  و   1750710366 ملی  شماره  به  اعتمادنیا  مرضیه  خانم  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  سال   2 مدت  برای  مدیره  هیئت 
غالمرضا به شماره ملی 0082992789 و آقای مجتبی اعتمادنیا به شماره ملی 1755769891 4 - صورتهای مالی منتهی به 98,12,29 به 

تصویب رسید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838081(

آگهی تغییرات شرکت نیرو مالت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5975 و شناسه ملی 10380218072 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه ازغدی سمیعی به شماره ملی 0941607259 و خانم زهرا میالنی به 
شماره ملی 4722906475 و آقای محمدعلی ازغدی سمیعی به شماره ملی 0926758020 2- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. 3- آقای محمدحسن رستگارمقدم مولوی به شماره ملی 0933714742 به عنوان بازرس اصلی ، آقای 

مسعود قلمیان مشهد به شماره ملی 0939878445 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838072(

 آگهی تغییرات شرکت آرمان حساب توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36487 و شناسه ملی 10380520176 

ملی  شماره  به  آزاد  محسن  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,10,20 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0889405735 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید قائم حسینی به شماره ملی 6449119152 به سمت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره آقای مصطفی نظیف مندی به شماره ملی 0922057109 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ب : کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 2 نفر از 3 نفر 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838074(

 آگهی تغییرات شرکت باران نمود پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45376 و شناسه ملی 10380613001 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,02,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -ابراهیم فالح تفتی 
کدملی 0938005200 - جالل حیدر شاهی کدملی 0067495028 - محمد رضا مویدی کدملی 0944836461 به سمت اعضاء اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -2 بازرسان شرکت به شرح ذیل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. بازرس 
اصلی : حسین البرزی پور کد ملی: 0942445783 بازرس علی البدل : سعید فیروزی کد ملی: 0070895295 -3 روزنامه قدس جهت 

درج آگهی نامه های شرکت تعیین شد 

,ع
99
00
90
0

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839910(

آگهی تغییرات شرکت توسعه نفت و گاز رضوی سهامی خاص به شماره ثبت 390446 و شناسه ملی 10380455051

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد جواد شمس به کد ملی 0383547075 به نمایندگی از طرف آستان قدس 
رضوی به شناسه ملی 14004342173 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد امیر نیکو همت به کدملی 0047297425 به نمایندگی از موسسه منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس به شناسه ملی 10380057953 به سمت عضو هیئت مدیره و به آقای جواد اوجی به کد ملی2296776973 به نمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی 
به شناسه ملی 10380186188 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا زنگنه نژاد به کد ملی3309329682 به نمایندگی از شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار 
رضوی به شناسه ملی 10861642000به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا ضیغمی به کد ملی 0532790421 از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه 
ملی 10380129694به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی 

از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد. 

,ع
99
00
92
9

س���ند کمپان���ی  نوع س���واری -کار  سیس���تم نیس���ان    
Z24038356Z : تیپ پاترول 2درب  شماره موتور

پ���اك  ش���ماره   PNK15Z513005 شاس���ی ش���ماره 
:74ای���ران 747و44 مدل 1376 مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد 

,ع
99
00
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6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
99
00
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0

اینجانب حس���ین س���لیمی مالک خودروی پیکان 
موت���ور  و      83531005 شاس���ی  ش���ماره  ب���ه 
11283145638 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را نموده 
اس���ت ل���ذا چنانچ���ه ه���ر ک���س ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

/ع
99
00
95
1

ب���رگ س���بز و کارت موت���ور س���یکلت آپاچ���ی تی���پ 
ش���ماره  ب���ه   1395 م���دل  س���فید  RTR160رن���گ 
شاس���ی ش���ماره  و   0E4EG2978538 موت���ور 

N2G***160V9552274 به شماره انتظامی 42978 
ایران 776 به مالکیت رضا عوض زاده  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بیمه نامه ،کارت ماشین وبرگ سبز وسند  نوع سواری  
سیستم جیلی   تیپ امگراند 7 نام مالك:محمدرضا 
 JLY4G18D6NB06362 : اکب���ری   ش���ماره موت���ور
ش���ماره شاس���ی L6T7844S3DN035894 شماره 
پاك :32ایران 855و36 مدل 2013 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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س���ند کمپانی موتور س���یکلت انژکتوری آش���یل مدل 
1396 رن���گ بنفش به ش���ماره انتظامی 28992/776  
ش���ماره موتور 0125N3L124174 و ش���ماره شاس���ی 
N3LACBKDAHSA00435 به مالکیت رضا شریفی 

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

مف
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گه
آ
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5روزنامـه صبـح ایـران

شماره صد و هشتاد و یكم فصلنامه »حوزه« منتشر شد معارف: شماره جدید فصلنامه تحلیلی- انتقادی حوزه )6 دوره و 181 پیاپی( با عنوان »نماد روشن فكري حوزوي« به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات 
اسالمی حوزه علمیه قم منتشر شد. »گام دوم انقالب و تمدن نوین اسالمي«، »الگوي گذار در عصر غیبت در بیانیه گام دوم«، »حوزه در ترازوي انقالب«، »توازن حوزه هاي علمیه با تمدن اسالمي؛ نیم نگاه به بیانیه گام 

دوم«، »چالش هاي مرجعیت روحانیت در گام دوم«، »كنشگري روحانیت در انتخابات و تكثر نقش آن ها« و »نسبت سنجي بیانیه گام دوم و طالب جوان« مطالب مندرج در این فصلنامه را تشكیل می دهند.

ُروَر« برداشتی از دعای »اللُّهمَّ اَْدِخْل َعلی اَْهِل الُْقبُوِر السُّ

دعا باید پشتوانه عملی داشته باشد©
ُروَر« یکی از دعاهایی است که  معارف: دعای »اَللُهَمّ اَْدِخْل َعلی اَْهِل الُْقُبوِر الُسّ
در ماه رمضان از معصوم سفارش و دستور داده شده که پس از هر نماز واجب 
خوانده شود. این دعا به قدری عظمت دارد که حضرت رسول)ص( فرمود: هر 
که آن را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی بخواند حق تعالی گناهان او را تا 
روز قیامت بیامرزد؛ حتی روایت شده هر که آن را بخواند گناهان گذشته، حال 
و آینده او آمرزیده می شــود. رمز این آمرزش در متن دعا وجود دارد؛ در این 
دعا شخصیت دعاکننده شبیه شخصیت خدا و معصومان)ع( می شود. حضرت 
اِمي باِل َوتٍَر« یعنی درخواســت کننده از  اِعي باِل َعَمٍل َکالرَّ علی)ع( فرمود: »الدَّ
خدا، بی طاعت و بندگی، مانند تیراندازی اســت که کمان او بی زه باشد یعنی 
تیر او به هدف نرســد؛ پس فردی که خدا را بخواند و عمل نداشــته باشــد 
درخواست او روا نمی شود، زیرا هر که عمل ندارد و واجبات را بجا نیاورد فاسق 

است و خدا دعای فاسق را نمی پذیرد.
این دعا باید پشــتوانه عملی داشته باشد؛ وقتی می خوانیم: »اَللُهَمّ اَْدِخْل َعلی 
ــُروَر« انسان در عمل هم باید برای شادی اموات تالش کند و  اَْهِل الُْقُبوِر الُسّ
این تنها اموات فرد را شــامل نمی شــود بلکه تمام اموات مؤمنین، مؤمنات، 
مسلمین، مســلمات، بدوارث ها، بی وارث ها و... را شامل می شود. با این فراز از 
دعا شخصیتی مهربان برای انسان درست می شود؛ شخصیتی که به فکر بقیه 
نیز هســت. پس از آن از خداوند درخواست می کنیم: »اللَُّهمَّ أَْغِن ُکلَّ َفِقیٍر«؛ 
خدایا هر فقیری را بی نیاز گردان؛ یعنی شــخص به میزان توان مالی و آبروی 
خود تالش کند فقرا را بی نیاز کند. در جریان بیماری کرونا بســیاری از افراد 
کار و منبع درآمد خود را از دســت دادند یا به خاطر قرنطینه و مشکالت آن 
درآمدشــان کمتر شد. ماه رمضان فرصت بســیار خوبی است که به این دعا 
عمــل کرده و تالش کنیم به اندازه تــوان خود به فقرا کمک کنیم و حتی از 
آبروی خود مایه گذاشــته و با جمع آوری کمک ها دامنه مواسات و کار خیر را 

وسیع تر کنیم.

دعاییکهبهشخصیتفردعظمتمیبخشد»
در تمام فرازهای این دعا کلمه »ُکل« تکرار شــده اســت؛ اما چرا هیچ وقت 
دعاها به این شکل اجابت نمی شود؟ رمز قشنگی دعا این است که بزرگان این 
دعا را دعای فرج امام زمان)عج( می دانند؛ یعنی زمانی می شــود هیچ فقیری 
در کره زمین نباشــد، هیچ مریضی وجود نداشته باشد، عریان، اسیر، غمگین 
و حتی فســادی نباشد و شخص در هر فراز، فرج امام زمان)عج( را می خواهد. 
وقتی می گوید: »اللَُّهمَّ أَْغِن ُکلَّ َفِقیٍر« خدایا هر فقیری را بی  نیاز گردان یعنی 
خدایا می خواهم همه فقرای کره زمین بی نیاز باشــند اما این امر با فرج امام 
زمان)عج( مقدور است؛ بنابراین این دعا یک دعای مهدوی است؛ البته دعاهای 
ماه مبارک همه باطن مهدوی دارند و پرحضورترین ساعات و لحظات حضور و 
ظهور امام زمان)عج( در زندگی، ماه مبارک رمضان است. در این ماه شب قدر 
وجود دارد که فرشتگان در آن شب بر امام زمان)عج( نازل می شوند؛ در شب 
بیست و سوم که مهم ترین شب قدر اســت، دعای »أللَُّهَمّ ُکْن لَِولِِیَّک الْحّجه 
بن الحسن« را داریم؛ در روایت داریم هر که تا صبح فقط این دعا را بخواند و 

دعایی دیگر هم نکند بهترین عبادت را انجام داده است.
به  طور کلی می توان درباره عظمت این دعا گفت که شخصیت ما را هنگام دعا 
کردن شبیه شخصیت معصومان)ع( و خدا می کند و وجود انسان از حالت فرد 
درآمده و شخص به بزرگی نظام خلقت، بزرگ می شود زیرا همه قشنگی ها و 
خوبی ها را برای تمام کره زمین می خواهد و نسبت به همه بدی ها مخالفت و 
کینه دارد؛ وجود این شــخص، وجودی خیر می شود و دیگر نمی تواند بدخواه 
باشد. این دعا شخصیت مصلح می سازد؛ برای همین اگر آدمی در گذشته هم 
گناهی داشته باشد آمرزیده می شود؛ در حال نیز اگر پایش بلغزد از آنجایی که 
آدم خیری اســت، ثواب ها و خیرات آن گناهانش را می پوشاند و در آینده هم 
چون همیشه در حال انجام کار خیر است و نیت های بزرگی برای همه جهان 

به اندازه ظهور امام زمان)عج( دارد مغفرت شامل حال او می شود.

روز  چهلمیــن  مناســبت  بــه  معارف: 
درگذشت آیت اهلل سیدجعفر کریمی، پایگاه 
اطالع رسانی KHAMENEI.IR گفت وگویی با 
آن مرحوم را منتشــر کرد که سال 1392 
انجام شــده و تاکنون منتشــر نشده بود. 
این گفت وگو به تبیین جزئیاتی از جلسه 
شــورای افتا حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
می پردازد. یکی از ســنت های رایج مراجع 
معظم تقلید تشکیل دو شورای فقهی بوده 
است؛ اول شــورای استفتا که افراد آشنا با 
مبانی و نظرات مرجع جمع می شوند و برای 
پرســش های جدید مقلدان، جوابی طبق 
نظر مرجع تنظیم می کنند؛ و دوم شورای 
افتا یا جلســات مذاکره علمی که مرجع با 
حضور فقیهان دیگر تشکیل می دهد و در 
آن درباره مســائل و فروعات جدید فقهی 
بحث می کننــد، اما در نهایت در آن بحث 
مرجع نظریه خودش را اعمال می کند؛ البته 
برخی مراجع در قالب یک جلسه به این دو 

موضوع پرداخته اند.
مرحوم آیت اهلل کریمی در نجف اشــرف از 
محضر استادان بزرگی مانند آیت اهلل خویی، 
آیت اهلل شاهرودی و آیت اهلل حکیم بهره برده 
و پس از شرکت در درس امام خمینی)ره( 
به حدی رسید که پاسخگویی استفتائات 
 را با نظارت مســتقیم امام انجــام می داد. 
او از مرداد 13۶۸ نیز در شورای افتا حضرت 
آیت اهلل خامنه ای حضور داشــت و در سال 
13۷۴ کتاب اســتفتائات حضرت آیت اهلل 
خامنه ای را تحت اشــراف ایشــان تنظیم 
می کند. در ادامه گزیده ای از صحبت های 
آیــت اهلل کریمــی در ایــن گفت وگــو را 

می خوانید.

بررسیمسائلفقهی»
موردنیازحکومتاسالمی

روزی خدمت حضرت امام)ره( در جماران 
رسیدم؛ تا چشــم مبارکشان به من افتاد، 
فرمود آقای کریمــی من یک کاری کردم 
هــم خودم به زحمت افتــادم و همه رفقا 
را به زحمت واداشــتم؛ لکــن کار خوب و 

خداپسندانه اســت؛ ان شاءاهلل رضایت خدا 
در آن اســت. پس از بعثت رســول مکرم 
اســالم)ص( و امامت ائمه معصومین)ع( 
آقایان نگذاشتند اســالم حکومت داشته 
باشــد. یا نخواســتند این  طور باشد، یا به  
دلیل عنادی که داشتند، جلوگیری کردند؛ 
و از فقه شــیعه مسائل فردی برای ما ماند. 
مسائلی مانند اینکه هر مکلف چه زمانی به 
تکلیف می رسد؟ نماز چه زمانی بر او واجب 
می شود؟ روزه چطور واجب می شود؟ نماز را 
چطور بخواند؟ روزه را چطور بگیرد؟ و از این 
قبیل مسائل فردی... اما مسائل اجتماعی به 
حساب اینکه ما حکومت نداشتیم، مبتالبه 
مــا نبود. پس از پیــروزی نظام جمهوری 
اسالمی که اسالم در آن حکومت می کند، 
حکومت با یکسری مسائلی مواجه می شود 
که مدارک و ریشــه های فقهی آن در فقه 
ما هست، اما آن مسائل مربوطه در فقه ما 
مطرح نشده و نیست و این مسائل مورد نیاز 
جامعه اســالمی در این حکومت اسالمی 
است که باید آن ها بررسی و تحقیق شود 
و اشکاالت آن برطرف شود و جهت گیری 
آن مشــخص گردد تا به صورت کاربردی 
درآید و کارآیی داشته باشد. در همان اوایل 
رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای، ایشان در 
نظر گرفتند که جلسه ای با افراد اهل حل و 
عقد داشته باشیم و مسائل اینچنینی که از 
طرفی فقهی و از طرفی به حکومت اسالمی 

و اداره جامعه مربوط می شود مطرح شود.

موضوعیکهازآثارمظلومیت»
رهبرانقالباست

جلســه  شــورای افتا از همان سال نخست 
تصدی ایشان به والیت فقیه از فقهای شورای 
نگهبان، بنده و آقای مهدوی  کنی تشــکیل 
شد. در آن جلسات مباحثی را در نظر گرفتند 
و هر یک از این آقایان عهده دار نوشــتن آن 
مبحث شــدند و آن مبحث را می نوشتند… 
این موضوع را در جلســه مطرح می کردند و 
می خواندند و اشــکاالتی که به نظر دیگران 
می رســید، مطرح می شد تا به نتیجه گیری 
منتهی شــود؛ و در طول این مدت مسائل 
بسیار حساس و دقیقی مطرح شد... عمده آن 
صحبت های رهبر معظم انقالب بود؛ ایشان 
در طول این مــدت مطالبی را که فرمودند، 
اگر یادداشت می کردند و جمع آوری و چاپ 
می کردند، شــاید چندین جلد می شد. یک 

کلمه از آن صحبت ها را کسی اطالع ندارد.
اگر صحبت هــای علمی رهبر معظم انقالب 
در این جلسات منعکس می شد، بینندگان 
می فهمیدند و می دیدند که ایشــان از نظر 
قدرت علمی ســرآمد همگان است نه اینکه 
کمبودی داشــت که چهار نفر طلبه در آنجا 
جمع شــوند که کمبودهای ایشان جبران 
شــود، نه این  طور نبود. اما تاکنون هم من 
در سه چهار سال پیش یا بیشتر کمی اصرار 

کردم که چند شبی دستگاه ضبط آوردند و 
ضبط کردند و درباره روند ادامه آن اطالعی 
ندارم. این نوارهای ضبط  شــده را باید پیاده 
کنند و صحبت هــای رهبر معظم انقالب را 
جدا کنند و آن ها را جدا بنویسند. کما اینکه 
حاال که ایشــان کالس درس دارند و درس 
را خیلی هم با دقت و با تأمل می فرمایند، با 
سرمایه گذاری خیلی قوی مطالعه می کنند، 
می نویســند و بعد درس را می فرمایند. این 
درس هایی که تاکنــون رهبر معظم انقالب 
می فرمایند، چند جلد آن ها چاپ شده است؟ 
کجا چاپ شده است؟ چه کسی چاپ کرده 
است؟ این نوشته های ایشان را باید به چند 
نفر از محققان بنام و فضالی معروف بدهند 
و آن ها بنویسند و نقد و بررسی کنند و چاپ 
و نشــر کنند تا مردم بفهمند که ایشان در 

چه ســطح علمی هستند و 
چه مقــدار دقت نظر دارند؛ 
متأسفانه این کار را نکردند، 
آن جلسه شورای افتا را هم 
نکردند. فقــط همین را بلد 
شدیم که شعار بدهیم مرگ 
بر ضد والیت فقیه! ولی فقیه 
در چه جایگاهی قرار دارد؟ 
چه  هســت؟  چه شخصی 
دارد؟ چه حقوقی  شرایطی 
دارد؟ مــردم چه حقوقی بر 
او دارند؟ این مسائل مطرح 
نیســت و این موضــوع از 
آثار مظلومیت رهبر معظم 

انقالب است.
در مواردی ]خروجی شورای 

افتا تبدیل به قانون[ شــد؛ مثالً در خصوص 
ارث بردن یا نبــردن زن از ماترک منقول و 
غیرمنقول، یا در قسامه که در مورد اتهام به 
قتل اســت و یا راجع به دیه همین طور بود. 
تعداد زیادی از این مســائل به  صورت قانون 
به قوه  قضائیه یا به مجلس یا به مراکز دیگر 
تصمیم گیری ابالغ می شود و بعضی از مسائل 
 هم هســتند که هنوز مبتالبــه حکومتی 
نشده اند که بر طبق آن بخواهند نظر بدهند.

روایتی از شورای »افتا«ی آیت اهلل العظمی خامنه ای در گفت وگویی منتشر نشده با مرحوم آیت اهلل سیدجعفر کریمی

قدرتعلمیرهبرانقالبمنعکسنشدهاست

نوشته های رهبر 
انقالب را باید به 

چند نفر از محققان 
بنام و فضالی 

معروف بدهند و 
آن ها نقد و بررسی 

کنند و چاپ و 
نشر کنند تا مردم 
بفهمند که ایشان 

در چه سطح علمی 
هستند و چه مقدار 

دقت نظر دارند

بــــــرش

چه مبارک سحری©
لحظــه لحظه رمضان، روح افزاســت اما تردید 
نکنید که سحر و بیداری آن، برکت ویژه این ماه 
دوست داشتنی است. همه رحمت او فراخ و همه 
نور او درخشان است، اما در سحر است که اجازه 
یافته ایم گسترده ترین رحمت و درخشان ترین 
نور او را بخواهیم. )نک به: دعای سحر، عطاردی، 

مسند االمام الرضا، ج2، ص15(
امیرمؤمنان امام علــی)ع( می فرماید: خداوند 
تبــارک و تعالــی رحمــت خویــش را بــر 
استغفارکنندگان و آنان که در سحرها بیدارند، 
نازل می کند و فرشتگان برای آنان طلب رحمت 
می کنند، پس شایســته است که یکایک شما 
بیداری سحر را تجربه کند، اگر چه برای نوشیدن 

جرعه ای آب. )صدوق، المقنع، ص20۴(
به فرمــوده پیامبر گرامی)ص( بیدار شــدن و 
خوردن ســحری )سحور(، کمک به خود برای 
روزه داشتن در طول روز است، چنان که خواب 
نیمروز )قیلوله( سببی یاری رسان برای گزاردن 

نماز شب. )مفید، المقنعه، ص31۶(
بیداری سحر و خوردن سحری چنان بوده که 
برخی از اصحاب امامان معصوم)ع( آن را واجب 
دانسته اند. سماعه گوید: از امام صادق)ع( درباره 
وجوب خوردن سحری برای کسی که قصد روزه 
دارد، پرسیدم. فرمود: در ماه رمضان، فضیلت، در 
خوردن ســحری است، اگرچه به جرعه ای آب؛ 
ولی در روزه مســتحب، هر که دوست داشت، 
چنین کند و گرنه، ایرادی بر او نیست. )کلینی، 

الکافی، ج۴، ص9۴(
حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( نیز بیدار 
شدن در سحر و خوردن سحری در ماه رمضان 
را مستحب و بهترین سحری را سویق )قاووت، 
پوره، آرد یا بلغور بریان شده برخی حبوبات( و 
خرما دانسته است. )صدوق، فقه الرضا، ص20۶(
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ و اندر آن 

ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی/ آن 

شب قدر که این تازه براتم دادند
بعد از این روی من و آینه وصف جمال/  که در 

آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود/ که ز بند 

غم ایام نجاتم دادند )حافظ، دیوان(
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دکتر امیر سلمانی رحیمی
 پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/03/06

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1- برابر رای ش��ماره139960306007000196-99/2/13تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا 
كاظمی مژده  درششدانگ  یك باب منزل به مساحت 109.40 مترمربع پالك فرعی ازباقیمانده  650 اصلی واقع 

در خراسان رضوی  خریداری از مالك رسمی آقای  غالم محمدچمنی هروی محرز گردیده است0
2- برابر رای شماره 139960306007000207-99/02/13.تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرئوف 
احدی مرادابادی  درششدانگ  یك باب منزل به مساحت 119.60 مترمربع پالك 1880 فرعی از 3 اصلی  واقع 

در خراسان رضوی خریداری از مالك رسمی آقای جان میرزا خانی خویردمحرز گردیده است 
3- براب��ر رای ش��ماره139960306007000206-99/02/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم لطیفه 
كبودانی هزاره  درشش��دانگ یك باب منزل به مس��احت 83.35 مترمربع پالك 17فرع��ی از 674- اصلی واقع 

درخراسان رضوی خریداری از مالك رسمی خانم لیال خلقی جامی محرز گردیده است0
4- برابر رای ش��ماره 139960306007000194-99/02/08ا تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای  عبداله 
دامن پاك جامی درششدانگ یك باب منزل به مساحت 176.55 مترمربع پالك باقیمانده 1880 فرعی  از 3اصلی 

واقع درخراسان رضوی خریداری از مالك رسمی خانم زهرا ودرجان افشاری امیر آبادی محرز گردیده است
5- برابر رای ش��ماره 139960306007000208-99/2/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای  محمود 
رس��ولی  در س��ه  دانگ مش��اع  از  یك باب منزل  به مساحت 34.62 مترمربع پالك 3993 فرعی از3981 از  3 
اصلی مفروز و مجزی شده از واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالك رسمی آقای محمدرضا 

محراحمدی محرز گردیده است .
6- برابر رای شماره139960306007000209-99/2/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سعید رسولی 
درس��ه  دانگ مش��اع  از ششدانگ  یك باب منزل به مس��احت 45 مترمربع پالك 3993 فرعی از3981فرعی از 
3 اصلی مفروز و مجزی ش��ده در خراس��ان رضوی  بخش 13 مشهد خریداری از مالك رسمی آقای محمد رضا 

محراحمدی  محرز گردیده است.
7-برابر رای شماره 139360306007000549-93/2/13  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای احمداسالمی  
درششدانگ  یك باب منزل به مساحت 60 مترمربع پالك 92فرعی از166-اصلی  واقع درخراسان رضوی بخش 

13خریداری از مالك رسمی شهرداری تربت جام محرز گردیده است  
 آگهی اصالحی

1-پیرو آگهی روزنامه قدس   وروزنامه  كاروكارگر هردو به  تاریخهای  98/10/10 و98/10/25كه تصرفات مالكانه 
وبالمعارض غالمرضاسربلند نسبت به   شش دانگ یك باب منزل باستثناء ثمن اعیان  در پالك882-اصلی واقع درخراسان 
رضوی  بخش13مشهداشتباهامنتشرگردیده است ،كه صحیح آن ششدانگ یكباب منزل ازپالك فوق  می باشد.

2-پیرو اگهی روزنامه قدس منتش��ره به تاریخ های 98/11/2و98/11/17كه تصرفات مالكانه و بال معارض اقای 
عبدالرحمن جامی االحمدی  از محل مالكیت درجان افشاری امیر آبادی اشتباها منتشر گردیده است كه صحیح 

آن از محل مالكیت منیر جامی االحمدی می باشد
3-پیرو آگهی روزنامه قدس   وروزنامه یادگارامروز هردو به  تاریخهای  98/10/16 و98/11/01كه تصرفات مالكانه 
وبالمعارض احمد نینواز ش��هرنوی  نس��بت به   ش��ش دانگ یك باب منزل از پالك976-اصلی واقع درخراسان 
رضوی  بخش13مشهداشتباهامنتش��رگردیده است ،كه صحیح آن شش��دانگ یكباب منزل ازپالك 10فرعی از 

976-اصلی  می باشد.
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13ایین نامه مربوطه این آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وكثیراالنتشاردرش��هرها منتشرتادرصورتی كه اشخاص ذینفع 
به اراءاعالم ش��ده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتش��اراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی 
اصالحی ظرف مدت یكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملك تس��لیم ورسید اخذنماید ومعترض باید 
ظرف یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدكه دراین صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است 
ودرصورتی كه اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت بصدورس��ند مالكیت می نماید وصدور س��ند مالكیت مانع از  مراجعه متضرر به 

دادگاه  نیست . آ-9900938
تاریخ انتشار نوبت اول :99/02/22
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/03/07

سیدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالك تربت جام

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی كه اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت 

به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )كثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یك بجنورد

1-ششدانگ یكباب مغازه از پالك 6 فرعی از 2872 اصلی به مساحت 15/45 متر مربع ابتیاعی آقای وحید صدفی 
از محل مالكیت ثبتی غالمحسین دادجو و خوش قدم و علیرضا و غالمرضا و عبدالرضا و اشرف و كبری و صدیقه 
و اعظم و كلثوم و محترم ش��هرت همگی سیرجانیان برابر رای شماره 2685-98 مورخه 1398/12/13- كالسه 

97-0354
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالكین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملك تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی كه اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت 
مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالكیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف 

1409  آ-9900937
تاریخ انتشارنوبت اول1399/02/22

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/06
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه یك بجنورد

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی            برابر رای ش��ماره 13986038001002680 � 1398/12/26 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملك بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود صادقی  فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه79  وشماره ملی 0651983185   نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 208.73 
متر مربع قس��متی از پالك 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالكیت آقای مخمد علی اش��رفیان   
محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ-9900933
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/03/07
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001003532  � 1398/10/01 هیات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملك بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم  فاطمه اكبری فرزند غالمحسین  
بش��ماره شناس��نامه 4   وشماره ملی 0651996181    نسبت به ششدانگ یك باب منزل  به مساحت  
280/48 متر مربع بپالك 34 فرعی از 63  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالكیت آقای مشاعی متقاضی    
محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ-9900935
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/22                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند 

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای علی ش��ریعتی مقدم به پرداخت مبلغ 3/000/000/000 ریال در پرونده كالس��ه 
657، یك و نیم دانگ پالك ثبتی شماره 65057 فرعی از 45985 فرعی از 14 اصلی بخش 9 مشهد به 
نشانی بولوار فردوسی- خیابان مهدی- مهدی15 پالك 276 به مساحت حدود 167/54 مترمربع شامل 
ساختمان با قدمت 10 سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز و دارای آسانسور و اسكلت فلزی و آستان 
قدس رضوی می باش��د توقیف گردیده و به مبلغ 15/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت كه در 
تاریخ 99/3/17 ساعت 9 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احكام كیفری مشهد واقع در نشانی وكیل 
آباد8- مجتمع قضایی اجرای احكام كیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش 
خواهد شد. ضمناً 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و چنانچه ظرف 1 

ماه الباقی مبلغ واریز نشود 10 درصد پرداختی به حساب دولت ضبط خواهد شد. آ-9900881
قیمت پایه ششدانگ ملك 15/500/000/000 ریال می باشد. آ-9900881

دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل
دادیار شعبه 2 اجرای احكام كیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك زبرخان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا حریمی فرزند حسین به شماره شناسنامه 368 صادره از زبرخان در 
یك باب ساختمان به مساحت 798.32  مترمربع در قسمتی از پالك 5 و 387 فرعی از 118 اصلی بخش 
3 زبرخان واقع در اراضی حریم آباد از محل مالكیت ثبتی ابوالقاس��م مجدی و ابوالحس��ن مجدی محرز 
گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / كثیر 
االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است 
و بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر 
خواهد شد وصدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذكور 
پ��س از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت 
همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالك در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9900306
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/2/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/22
سید حسن پورموسوی  - رئیس ثبت اسناد وامالك زبرخان

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالك واقع در بخش15 یزد- علی آباد و توابع
99فرعی از 88 - اصلی – خانم اكرم الس��ادات هاشمی باجگانی  ششدانگ خانه مخروبه و باغچه 
پ��الك ثبتی  برابر به  مس��احت 221 متر مربع  برابر رای  ش��ماره 139860321006002780 

مورخ
12 /1398/12 واقع درعلی آباد تفت خریداری عادی از رفعت نصیریانی مالك  رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیكه اشخاص نسبت 
به صدورسند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد. آ-9900316
تاریخ انتشارنوبت اول: یك شنبه 1399/02/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1399/02/22

امیر حسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان فردوس

نظر به دس��تور موارد یك و س��ه قانون تعیین تلكیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذكر امالكی كه در هیئت مندرج در قانون 
مذكور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر 
گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم مریم رزم جو فرزند اسماعیل به صورت یكقطعه زمین مزروعی به مساحت 2040/14متر 
مربه )س��هم مش��اع( از كل 5273/03 متر مربع )سهم(، پالك 803 فرعی از 1 � اصلی بخش 
یك فردوس ازخریداری مع الواسطه و انتقال مع الواسطه از مالك رسمی آقای حجی اسماعیل 

قلی زاده � مكان وقوع ملك شهرستان فردوس � ارضی بلده � محدوده آسیای داروغه 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
این آگهی  نس��بت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  
درصورتی كه اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ 
نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یك ماه  .مبادرت به 
تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد 
ب��ود  ،در صورتی ك��ه اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واص��ل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نكن��د،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به 
صدور س��ند مالكیت مینماید و صدور س��ند مالكیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .  

آ-9900325
تاریخ انتشار نوبت اول:   07/ 1399/02  - تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/22
محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهی
در اج��رای آگهی موضوع م��اده 3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مصوب90/9/20- امالك واحدثبتی تربت جام  به ش��رح ذیل آگهی می 

گردد .
1-برابر رای ش��ماره 139860306007001931-1398/12/21 تصرفات مالكانه  بالمعارض  
متقاضی  خانم حوران روحی حاجی آبادی درشش��دانگ  منزل  به مس��احت 103 مترمربع 
پالك 6 فرعی از 3- اصلی  واقع در خراسان رضوی بخش  13مشهد خریداری از مالك رسمی 

اقای  همایون كریمی  فرد محرز گردیده است.
2-براب��ررای ش��ماره98/12/21-139860306007001929  تصرف��ات مالكانه بالمعارض 
متقاض��ی آق��ای احمد عطاری ملو  در شش��دانگ منزل  به مس��احت 80.20 مترمربع پالك 
2956فرعی مجزا از 5 فرعی از 3-اصلی اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع در خراس��ان رضوی 

بخش 13مشهد   خریداری از مالك رسمی آقای عیسی عطاری ملو محرز گردیده است.
3- براب��ر رای ش��ماره139860306007001926-98/12/20  تصرف��ات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا سیستانی زاد  درششدانگ  یك باب منزل مسكونی  به مساحت 137.20 
مترمرب��ع پ��الك 6389 فرعی از734  فرع��ی از 166- اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع در 
خراس��ان  ر ضوی  بخش 13 مشهد خریداری از مالك رسمی آقای حسین ناظمی فخرآبادی 

محرز گردیده است.
4-براب��ر رای ش��ماره139860306007001930-98/12/21  تصرف��ات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای غالمعلی كاظمی در شش��دانگ  یك  باب منزل  به مس��احت 41.5 مترمربع 
پالك 4 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی  بخش 13 مش��هد 

خریداری از مالك رسمی شهرداری  محرز گردیده است0
5-برابر رای شماره139960306007000149-99/1/26 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد رضا فخرشاملو در ششدانگ یك قطعه زمین  محصور دارای بنا  مساحت 249.2 
مترمرب��ع پالك فرعی از 857-اصلی خراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هد خریداری از مالك 

رسمی آقای امیر قلی درستكار یاقوتی  محرز گردیده است.

6-براب��ر رای ش��ماره 139960306007000147-99/1/26 تصرف��ات مالكان��ه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا یاس��ینی در شش��دانگ یك باب منزل مس��كونی  مساحت 126 مترمربع 
پالك 6فرعی از 3-اصلی واقع در خراسان  رضوی بخش 13  مشهدخریداری از مالك رسمی 

آقای یوسف كریمی تیموری محرز گردیده است
7-براب��ر رای ش��ماره 139960306007000146-99/01/26 تصرف��ات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای غالمرضا ندائی درشش��دانگ یك باب منزل مس��كونی  به مس��احت 141.75 
مترمربع پالك فرعی از 679 اصلی واقع درخراسان رضوی بخش13خریداری از مالك رسمی 
آقایان حمیدرضا ومحمد ابراهیم وغالمحس��ین وغالمرضا ومحمد كریم وخانمها فاطمه وزهرا 

وعصمت همگی ندایی ورثه حجی ابراهیم ندایی  محرز گردیده است.
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
وم��اده 13ایین نام��ه مربوطه این آگهی  در دونوبت به فاصل��ه 15روزاز طریق روزنامه محلی 
وكثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی كه اشخاص ذینفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته 
باشند بایدازتاریخ  انتش��اراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی ظرف 
مدت یكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید 
ظرف یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید 
وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدكه دراین صورت اقدامات ثبت موكول 
به ارائه حكم قطعی دادگاه است ودرصورتی كه اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت بصدورسند 
مالكیت می نماید وصدور سند مالكیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .9900283

تاریخ انتشار نوبت اول :99/2/06
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/2/22

سیدمجتبی جوادزاده-رئیس ثبت اسناد وامالك تربت جام

     اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت امالك میاندوآب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون (

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرس��تان میاندوآب بشرح زیر تصرفات 
مفروزی و مالكانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالكین مقرر شده است پس از نشر 
آگهی سند مالكیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذكور و آئین نامه 
اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكین مشاعی و سایر صاحبان حقوق 
آگهی می ش��ود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین 
آگهی اعتراض كتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان میاندوآب تسلیم نموده 
و باید یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد و امالك میاندوآب ، دادخواست خود را 
به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در غیر اینصورت سند مالكیت مورد تقاضای 
متصرف براس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور س��ند مالكیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139860313006013207 مورخه 1398/12/25 تقاضای آقای بهروز قلی زاده 
فرزند حس��ن مبنی بر صدور سند مالكیت شش��دانگ اعیانی یك باب خانه قسمتی از پالك 3617 
فرعی از یك اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقای 
سلیمان جمال زاده پرونده هیأت 313 – 97 به مساحت 194 مترمربع كه برای آن پالك 29129 

فرعی تعیین شده است . آ-9900366
تاریخ انتشار نوبت اول : یك شنبه 1399/02/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه 1399/02/22 

قنبر محمد وند
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك میاندوآب

 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت امالك میاندوآب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
)موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون (

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرس��تان میاندوآب بشرح زیر تصرفات 
مفروزی و مالكانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالكین مقرر شده است پس از نشر 
آگهی سند مالكیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذكور و آئین نامه 
اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكین مشاعی و سایر صاحبان حقوق 
آگهی می ش��ود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین 
آگهی اعتراض كتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان میاندوآب تسلیم نموده 
و باید یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد و امالك میاندوآب ، دادخواست خود را 
به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در غیر اینصورت سند مالكیت مورد تقاضای 
متصرف براس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور س��ند مالكیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139860313006008118 مورخ��ه 1398/09/02 تقاضای آقای عبداله مرادی 
فرزند محمدحس��ین مبنی بر صدور س��ند مالكیت شش��دانگ یك قطعه باغ قس��متی از پالك 48 
– اصل��ی بخ��ش 14 مراغه حوزه ثبتی میان��دوآب واقع در گوكجلو خریداری ش��ده از وراث مرحوم 
اس��ماعیل بایزگلی پرونده هیأت 343 – 96 به مس��احت 12 / 96771 مترمربع كه برای آن پالك 

69 فرعی تعیین شده است . آ-9900367
تاریخ انتشار نوبت اول : یك شنبه 1399/02/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه 1399/02/22 

قنبر محمد وند 
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك میاندوآب
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e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r© درخواست وام مسکن اینترنتی شد

تابناک: ثبت درخواســت تســهیالت 
خرید، ســاخت و جعاله مسکن بدون 
حضور در شعب بانک مسکن میسر شد. 
بانک مســکن اقدام به راه اندازی سامانه 
ثبت درخواست غیرحضوری تسهیالت 
به منظور تأمین نیازهای ضروری از قبیل 
خرید مسکن، فروش اقساطی ناشی از 
مشارکت مدنی و جعاله کرده است. متقاضیان می توانند پیش  از مراجعه به شعبه 
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از آگاهی از ضوابط  تسهیالت، برای 

پیگیری و تکمیل مراحل با تعیین وقت قبلی به شعبه انتخابی مراجعه کنند.

 تمدید موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی ©
تا پایان شهریور ماه 

مهر: معاون ســازمان امورمالیاتی گفت: موعدهای مقــرر در قانون مالیات های 
مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و 
رسیدگی های مالیاتی تا پایان شهریور تمدید شد. محمود علیزاده اظهار کرد: طبق 
این مصوبه موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده 
نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای 
آن از 99/2/1 لغایت 99/4/31 بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور 
1399 تمدید می شــود و همه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب است.

 ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات ©
تا ۵میلیارد دالر باال رفت

نود اقتصادی: افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت:  امروز یک 
روز ماندگار و تاریخی در  تقویم صادرات ایران شــد، چرا که سران قوا در شورای 
عالی اقتصادی، افزایش 2۰۰میلیون دالری سرمایه  صندوق ضمانت صادرات را 
مصوب کردند. این مصوبه منجر به افزایش ریسک پذیری صندوق تا ۵میلیارد دالر 

می شود و گام بلندی در حمایت عملی از  جهش تولید خواهد بود.

وضعیت ذخایر اسکناس ارزی کشور مناسب است©
ایرنا: همتــی، رئیس کل بانک مرکزی 
با بیان اینکه مهم ترین سیاســت پولی، 
مهار تورم اســت، گفت: با وجود کاهش 
درآمدهای نفتی تحت تأثیر تحریم های 
ظالمانه و کاهش شــدید قیمت نفت، 
وضعیت ذخایر اســکناس ارزی کشور 
مناسب و در تاریخ کشور بی سابقه است. 
وی گفت: بانک مرکزی گام های مؤثری از جمله اعطای تسهیالت به شرکت های 
پیشران، بنگاه های کوچک و متوسط و شرکت های دانش بنیان در جهت حمایت 
از این بخش برداشته و در همین راستا به تأمین سرمایه بنگاه ها و زنجیره تولید 

نگاه و حمایت ویژه ای شده است.

افزایش هزینه سبد معیشت کارگران در دو ماه ابتدای سال ©
خبر فارسی: فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به 
اینکه در دو ماه گذشته از آغاز سال برخی از اقالم حدود 1۰۰درصد گران شدند، 
گفت: با اصرار دولتی ها بر تورم زا  بودن افزایش دستمزد و اجرای ماده 41 قانون 
کار شاهد این بودیم که امسال افزایش دستمزد عادالنه نبود. دیگر بس است که 
از دســتمزد به عنوان »مانع« برای رشد اقتصاد یاد شود.  وی گفت: در شرایطی 
که دستمزد کارگران کفاف زندگی را نمی دهد، می توان صحبت از تحریک تقاضا، 

جهش تولید و افزایش قدرت خرید کارگران کرد؟ 

مسئوالن برای ساماندهی بازار خودرو شرایط جدیدی را اعالم کردند

رالی وعده ها برای کاهش قیمت خودرو
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  بهار هر سال تقاضا در بازار 
خودرو کشور  به طور سنتی کاهش می یابد و امسال 
نیز زیر سایه سنگین کرونا، معامالت در این بازار به 
کمترین میزان رسیده، اما این رکود و سکون با موج 
جدیدی از گرانی و نابســامانی همراه بوده و چالش 
تازه ای برای ساماندهی بازار خودرو پیش  روی دولت 

گذاشته است. 
در خصوص افزایش شدید قیمت خودرو شاید سه 
عامل از دیگر عوامل پرتکرارتر بوده اســت. نخست 
افزایش ۵۰ درصدی قیمت در کارخانه که از ســال 
97 رخ نــداده بــود، دوم توقف خــط تولید برخی 
خودروهای پرتقاضا مانند پراید و ســوم نقدینگی 
بسیار زیاد و ســرگردان که به نظر می رسد فضا را 
برای زیاده خواهی دالالن، تشدید فاصله بین قیمت 
کارخانــه و کف بــازار و قیمت ســازی های به زعم 
دولت کاذب و پرحباب از ســوی دالالن آن هم در 
روزهای کســادی بازار، فراهم آورده اند.در شرایطی 
کــه کارشناســان، وزارت صمت را مقصــر گرانی، 
به هم ریختگــی بازار و عاملی بــرای جوالن دالالن 
می دانند و از تعلل و عدم توافق و هماهنگی بین این 
وزارتخانه و ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت انتقاد 
دارند، تدابیر، پیشنهادها و هشدارهایی از سوی این 
وزارتخانه و دیگر مراجع برای ساماندهی بازار خودرو 
رسانه ای شــد که کوچک تر شدن حباب قیمتی و 
متعادل  شدن بازار در روزهای آینده را وعده می دهد. 

اخذ مالیات از سودهای خودرویی»
وزیر صنعت، معدن و تجارت که مدیران دو شرکت 
بزرگ خودروساز را به شورای معاونان این وزارتخانه 
فراخوانده بود، از ارائه پیشــنهاد اخذ مالیات از سود 
خریداران خــودرو به وزارت اقتصــاد برای کنترل 
حاشیه بازار خبر داد. رضا رحمانی گفت: روی اخذ 
مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از در کارخانه تا 

بازار آزاد خودرو پافشاری می کنیم.
وی بــا تأکید بر ضرورت مدیریت تقاضای خودرو با 
افزایش تولید از 9۰۰هزار دســتگاه به یک میلیون و 
2۰۰ هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران خودرو 
و ســایپا دستور داد با تمام قوا و با به کارگیری همه 
ظرفیت های موجود بــرای افزایش تولید 3۰۰هزار 

دستگاه خودرو در سال 99 اقدام کنند. 
رحمانی خطاب به خودروسازان ادامه داد: باید برای 
مردم شفاف ســازی کنید، عامل آشفتگی بازار چه 

کســی است و منافع چه کسانی از این اتفاق تأمین 
می شود که به آن دامن می زنند.

وزیر صمت افزود: وزارت صمت برای تأمین حقوق 
مردم با کسی تعارف ندارد. عالوه بر ضرورت بررسی 
دقیق عوامل ایجاد آشــوب در بازار خودرو، مدیران 
خودروساز باید نسبت به اصالح جدی نحوه ثبت نام 
متقاضیان در ســایت های فروش خودروســازان و 
شفاف سازی روند جاری با تمام ظرفیت های ممکن 
برای اعتمادســازی میان آحاد مختلف جامعه گام 

بردارند. مردم باید مطلع و مطمئن 
باشند در بروز برخی آشفتگی های 
اخیر بازار خودرو، خودروســازان 
منافــع خاصی نداشــته و حتی 

متضرر نیز می شوند.
وی تأکید کرد: همزمان با اصالح 
فرایندهای فروش، موضوع افزایش 
تولیدات با جدیت تمام در دستور 
کار قــرار گیرد و خودروســازان 
به گونه ای شــفاف عمل کنند که 
نتایج اقدام ها برای مردم ملموس 
و مورد حمایت آن ها قرار گیرد و 
به طور مستمر اقدام ها انجام شده 
و به مردم گزارش شــود.به گفته 
رحمانــی، وزارت صمت برای پر 
کردن فاصله موجود در روند عرضه 
و تقاضــا، بحث راه انــدازی قطب 

جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای 
خودروسازی غیرفعال را پیگیری می کند و حتماً جلو 
هر گونه جوســازی را خواهد گرفت و روند موجود 
را متوقف خواهد کــرد.وی تأکید کرد: اقدام برخی 
سایت های فروش خودرو در قیمت سازی های کاذب 
و هیجانی از مواردی اســت که در بروز این شرایط 
مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً 

با آن ها برخورد خواهیم کرد.

 کاهش ۴۰ درصدی قیمت ها »
با ورود شورای رقابت

رئیس شورای رقابت در این خصوص گفت: مبنای 
قیمت گذاری باید میــزان افزایش قیمت مواداولیه 
خودرو باشــد. در بهمن ســال 97 قیمت گذاری بر 
اســاس ۵ درصد زیر نرخ بازار انجام شــد و شورای 
رقابــت دخالت نکــرد، امــا از آن زمــان تاکنون 

خودروســازان باز هم زیــان دادند. بحث زیان فقط 
مربوط به قیمت نیســت بلکه آن را در هزینه های 

نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.
وی ادامه داد: از ســال 92 فرمول ما فرمول ســقف 
قیمتی بود یعنی اعمال سه تا متغیر »تورم بخشی«، 
»کیفیــت« و »بهــره وری«. از بهمــن 97 تاکنون 
قیمت خودرو در کارخانه افزایش نداشته و افزایش 
کنونی قیمت بازار، ســاختگی است. تعدادی دالل 
و منفعت طلب وارد بازار شــده اند که از قوه قضائیه و 
می خواهیم  نظارتی  دستگاه های 
وارد شــوند و تکلیــف آن هــا را 

مشخص کنند.
شیوا گفت: زمانی که شورای رقابت 
وارد شــود حتماً قیمت حاشیه و 
کاذب شکســته خواهد شد. همه 
قیمت های فعلی ساختگی و دست 
چند نفر است و اگر قوه قضائیه وارد 
شود و این چند نفر را بازخواست 
و خودروهای دپو شده را وارد بازار 
کند، قیمت ها شکسته خواهد شد.

بــه گفته رئیس شــورای رقابت، 
قیمت هــای کنونی خودرو حباب 
دارد و عــده ای در تــالش برای 
نگه داشتن این حباب هستند، اما 
این حباب را باید ترکاند تا قیمت ها 
واقعی شــود و اگر حباب بترکد 

امکان دارد 3۰تا 4۰درصد از قیمت ها کاهش یابد.
شــیوا ادامه داد: پایه قیمتی خودرو امروز براساس 
خرداد سال 97 است، به عالوه تورم بخشی که از آن 
زمان تا پایان اسفند سال 98 اتفاق افتاده است. برای 
نمونه قیمت خودرو پراید براساس این قیمت گذاری 
در مقایســه با قیمــت کارخانه حداکثــر باید 2۰ 
درصد اضافه شود. در دو ســال اخیر خودروسازان 
بیش از افزایش نرخ تورم نســبت به افزایش قیمت 
محصوالتشان اقدام کرده اند، به طوری که مثالً اگر 
قیمت تمام شده تولیدشان ۵۰ درصد افزایش یافته، 
آن ها قیمت محصوالتشــان را 1۰۰درصد افزایش 
داده انــد. این معیار در تدوین دســتورعمل جدید 
شورای رقابت مورد توجه قرار گرفته که دیروز برای 
ســتاد تنظیم بازار برای تعییــن قیمت کارخانه ای 

خودروها ارسال شد. 
رئیس شــورای رقابت معتقد اســت: زمانی هزینه 

تمام شــده خودرو باید مالک قیمت گذاری باشــد 
که هزینه ها کامالً شفاف و سرمایه گذاری ها مربوط 
به بخش تولید خودرو باشد، نه اینکه در بخش های 
دیگری هزینه شــده باشــد. در حال حاضر هزینه 
تمام شده تولید خودروسازان بسیار پیچیده است، 
زیرا شرکت های وابسته زیادی دارند و تعداد زیادی 
شرکت وابسته نامربوط به تولید نیز دارند که گاهی 
زیانده هستند که این موضوع نباید بر قیمت خودرو 

سرشکن شود.
رئیس شــورای رقابت در ادامه با بیان اینکه در حال 
حاضر بازار خودرو درگیر دالل بازی شــده و عده ای 
بازار را           به دســت گرفته اند و ســود کالنی می برند، 
گفت: عده ای تعداد زیادی خودرو دپو کرده  ، آن ها را 
نمی فروشند و قیمت را           تعیین می کنند که باید جلو 
این افراد گرفته شود تا بازار به تعادل برسد. نیروهای 
نظارتــی همان طور که با اخاللگران بازار ارز برخورد 

کردند، با متخلفان بازار خودرو نیز برخورد کنند.
شیوا به اعمال برخی محدودیت ها در خرید خودرو 
اشاره و اضافه کرد: هر فردی با کد ملی خود در سه 
سال گذشــته خودرو خریده باشد نمی تواند خودرو 
جدیــدی            خریداری کند. در عیــن حال خریداران 
خودرو باید گواهی نامه داشــته باشند و همچنین 
محدودیت هــای زمانی بــرای افرادی کــه خودرو 
خریده اند و بخواهند آن را           بفروشند، اعمال می شود. 
به باور وی، در صورت برخورد و دستگیری متخلفان، 

بازار خودرو شاهد ریزش قیمت ها خواهد بود.

از برخورد با احتکار تا بورسی شدن خودرو»
رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان اظهار کرد: در ســال بــه حدود 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما براساس 
آمار تولید خودروســازان، تولید خودرو حدود 7۶۰ 
هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است 

و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را به هم می زند.
عباس تابش افزود: متأســفانه به علت اینکه کاالی 
مصرفــی را با سیاســت های اقتصــادی به کاالی 
ســرمایه ای تبدیل کردیم، در هر باز شــدن سایت 
فروش خودرو، حدود ۵میلیون متقاضی به ســایت 
مراجعه می کنند، بنابراین تقاضــای کاذب در بازار 

وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.
وی گفت: دستورعمل جدید که هفته جاری در ستاد 
تنظیم بازار بررســی می شود خودروسازان را مکلف 
می ســازد برنامه تولید امســال را به ازای هر ماه به 
سازمان حمایت اعالم کنند و سازمان به صورت هر 
سه ماه یک بار حتماً میزان تولیدات را رصد خواهد 
کرد و در صورتی که خودروســازان به تعهدات خود 

عمل نکرده باشند، با آن ها برخورد می شود.
تابش گفت: خودروســازان بایــد رعایت ۶۰-4۰ را           
بنا به پیشــنهاد شورای رقابت انجام دهند، بنابراین 
۶۰درصد تولید باید به تعهدات قبلی و 4۰درصد به 
فروش های فوق العاده تعلق بگیرد. اگر خودرویی سه 
ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز 
برای سرویس های اولیه مراجعه نکند، حتماً گارانتی 
خودرو حذف می شــود به این معنا کــه دارنده آن 
خودرو مصرف کننده نیست و احتکار و اختفا انجام 
داده است.وی اظهار کرد: پیشنهاد شورای رقابت و 
سازمان بازرســی کل کشور برای فروش فوق العاده، 
بهره گیری از روش قرعه کشی است. بدین صورت که 
در ثبت نام ها شرایطی فراهم شود تا تمامی متقاضیان 
درخواست خود را           ثبت کنند و پس از تکمیل ثبت نام 
قرعه کشی شود و در نهایت خودرو به کسانی تعلق 
گیرد که در قرعه کشی برنده شده اند و  وجه دریافتی 

اولیه به سایر ثبت نام کنندگان بازگردانده شود.
گفتنی است، رئیس قوه قضائیه در پیشنهادی برای 
ساماندهی بازار خودرو و  حذف رانت های موجود در 
این بازار، عرضه خودرو در بورس را مطرح کرده است.

قیمت های کنونی 
خودرو حباب دارد 
و عده ای در تالش 
برای نگه داشتن 
این حباب هستند، 
اما این حباب را 
باید ترکاند تا 
قیمت ها واقعی 
شود و اگر حباب 
بترکد امکان دارد 
۳۰تا ۴۰درصد از 
قیمت ها کاهش 
یابد

بــــــــرش

 صف ۲۳ کشتی  در بنادر برای تخلیه کاالی اساسی  تسنیم: معاون وزیر راه موجودی کاالی اساسی بنادر را بیش از 4/1میلیون تن اعالم کرد و گفت:  هم اکنون ۲۵ کشتی در حال تخلیه کاالی اساسی 
هستند و ۲۳ کشتی در صف تخلیه قرار دارند . محمد راستاد اظهار کرد: از این میزان حدود ۳میلیون تن در بندر امام و مابقی در سایر بنادر کشور است. بیشترین میزان کاالی اساسی در بنادر ذرت و حدود 

۲/4میلیون تن است. سایر محموله ها نیز شامل سویا، برنج، روغن،  دانه های روغنی و... هستند.

خـــبر

 دوشنبه ۲۲ اردیبهشت 1۳99  17 رمضان 1441 11 می ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره 9۲4۳ 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838089(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی تدبیر عمران خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40352 و شناسه ملی 10380560920

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,08,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای 
حمید امکانی به کد ملی 0934587280 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2-آقای جواد امکانی به کد ملی 0935535535 به سمت رئیس 
به کد ملی  نایب رئیس هیئت مدیره 4-خانم نرجس حسینی خمی  به سمت  به کد ملی 0941022935  هیئت مدیره 3-آقای رضا حسینی خمی 
0941154742 به سمت عضو هیئت مدیره 5-آقای علیرضا یساولی به کد ملی 0682310451 به سمت عضو هیئت مدیره 2 - امضاء کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
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س���ندوبرگ س���بز وقولنام���ه  ن���وع موت���ور س���یکلت   
سیس���تم س���رعت تی���پ CC125 نام مالك:حس���ین 
 0124NB1267391 : کدخدای کالت ش���ماره موت���ور
ش���ماره تن���ه NB1***125B9546982 ش���ماره پالك 
16622-775 م���دل 1395 مفق���ود گردی���ده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
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پالک����ت تراکتور  فرگوس����ن به رنگ قرمز، 
فاقد شماره موتور، شماره شاسی68890 
به نام س����یداحمد حس����ینی مفق����ود و از 

درجه اعتبار ساقط  است
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اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پرای���د 131  ب���ه 
ش���ماره  و  د 76  ای���ران 189  انتظام���ی 30  ش���ماره 
شاس���ی NAS411100K3571048  و ش���ماره موتور

 M13/ 6381693     متعل���ق به س���رکار خانم س���اره 
امید مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی تغییرات موسسه نگهداری کودکان بی سرپرست امام علی ع سرخس به شماره ثبت 30 و شناسه ملی 10380006979

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,01,05 و نامه شماره 920,97,109899 مورخ 97,8,21 اداره 
بهزیستی سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای مهدی بارانی کدملی 0819662046 وآقای حسین احمدی کدملی 0819126519 
باکدملی 0819121053 بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود یزدانی باکدملی 0819121053 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب شدند. 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصیب عاقبتی کد ملی 0819231363 و آقای غالم 
شهرکی کد ملی 0819100056 و آقای علیرضا جهانی کد ملی 0819102423 و آقای غالمرضا زه کنی کد ملی 0819760994 و آقای 
حجی شهرکی کد ملی 08193315869 و آقای حسین ایزدی کد ملی 0819352829 و آقای محمدرضا سهامی کد ملی 2031828797 
و آقای سیدمحمد معتمدالشریعتی کد ملی 0819096474 و آقای جلیل تبریزنیا تبریزی کد ملی 0819657999 اعضاء اصلی هیئت 
مدیره وآقای علیرضا زکنی کدملی 0819764663 وآقای حبیب اله صفدری کدملی 0819122238 وآقای سید علیرضا رئیس الساداتی 
کدملی 0819781762 اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند 3 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر 

آگهی موسسه انتخاب شد 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس )838080(
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مناقصه 
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

واگذاری خدمات خودروئی حوزه 99/1
معاونت امالک و حقوقی ) 13 دستگاه (

6.900.000.0002099003374000006

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

از  را  مناقصه عمومی ذیل  دارد  نظر  در  و شهرسازی خراسان رضوی  راه  کل  اداره 
طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج 

در سامانه مذکور برگزار نماید.

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

نخواهد بود.
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آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ساخت Mixing Chamber اتاق 
احتراق مولد کرافت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به شماره 98200/17 )نوبت دوم(

معاونت مالی و پشتیبانی

شرکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد تجدید ارزیابی کیفی مناقصه موضوع فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2099004211000002 برگزار نماید. 

محدود دو مرحله  اینوع مناقصه
از تاریخ 1399/02/22 لغایت 1399/02/24زمان دریافت اسناد

واجدین شرایط می توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه
نموده و به صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/03/07آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها
کلیه مراحل برگزاری استعالم ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد تا اعالم نتایج و تسلیم پیشنهادها

ارسال دعوتنامه به مناقصه  گران تایید صالحیت شده برای شرکت در مناقصه، از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد

یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه  گذار
یزد، واحد بازرگانی 035-38254812-13

مبهم، توضیحات مشروط،  پيشنهادات  به  ضمن  است.در  شده  درج  اسناد  در  مشخصات  سایر 
اثر داده نخواهد شد. مخدوش و پیشنهاد هایی كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب 
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
آگهی شماره   99/1987/92 - 99/02/14  - 804 / 99  )نوبت دوم(

در نظ��ر دارد انج��ام پ��روژه اجرای��ی عملیات مكانیك��ی مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری 1- حوضه آبخیز س��اج شهرس��تان تاکس��تان                          
2- حوضه آبخیز نیرج شهرس��تان آوج 3- حوضه آبخیز پروان شهرس��تان آوج 4 – حوضه آبخیز ش��هرباز-قانقانلو شهرس��تان آوج 5-حوضه آبخیز مدان 
شهرس��تان قزوین .6- حوضه آبخیز آوه شهرس��تان قزوین 7-حوضه آبخیز مرادبیگلو شهرس��تان بوئین زهرا 8-حوضه آبخیز شیزند –سینک-برزلجین 

شهرستان تاکستان 9-حوضه آبخیز نوده –چناسک شهرستان آبیک
برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمكعبنوع پروژهردیف

اجرای پروژه های مكانیكی1
بند مالتی 2700  مترمكعب

بندگابیونی 2450   مترمكعب
بندخشكه چین500مترمكعب

حوضه آبخیز ساج
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهشهرستان تاکستان

طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مكانیكی2
بند مالتی 2500  مترمكعب

بندگابیونی 2500   مترمكعب
بندخشكه چین 490مترمكعب

حوضه آبخیز نیرج
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهشهرستان آوج

طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مكانیكی3
بند مالتی 2500  مترمكعب

بندگابیونی 2500   مترمكعب
بندخشكه چین 510مترمكعب

حوضه آبخیز پروان
شهرستان آوج

برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماه
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مكانیكی4
بند مالتی 3500  مترمكعب

بندگابیونی 2712   مترمكعب
بندخشكه چین500مترمكعب

حوضه آبخیز شهرباز-قانقانلو
شهرستان آوج

برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماه
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مكانیكی5
بند مالتی 2023  مترمكعب
بندگابیونی 500   مترمكعب

بندخشكه چین 425مترمكعب
حوضه آبخیز مدان
شهرستان قزوین

برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماه
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مكانیكی6
بندگابیونی 2913   مترمكعب
بندخشكه چین400مترمكعب

پارسل آبخیز آوه
به مدت 4 ماهشهرستان قزوین

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مكانیكی7
بند مالتی  360  مترمكعب
بندگابیونی 1680 مترمكعب

بندخشكه چین 426مترمكعب
حوضه آبخیز مراد بیگلو
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهشهرستان بوئین زهرا

طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مكانیكی8
بند مالتی  360  مترمكعب
بندگابیونی 1680 مترمكعب

بندخشكه چین 426مترمكعب
حوضه آبخیز سینک-شیزند-
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهبرزلجین شهرستان تاکستان

طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مكانیكی9
بند مالتی  360  مترمكعب
بندگابیونی 1680 مترمكعب

بندخشكه چین 426مترمكعب
حوضه آبخیز نوده-چناسک

برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماهشهرستان آبیک
طبیعی وآبخیزداری1399  

تذکر1 : احجام سازه های حوزه های فوق الذکر تقریبی بوده وحسب مورد قابل تغییر و جابجایی می باشد.
 تذکر2 : صالحیت پیمانكاران باید در رش��ته کش��اورزي و منابع طبیعي - آب   با پایه 1 الي 5 و رتبه آب و آبخیزداری س��ازمان نظام مهندس��ی کشاورزی 

و منابع طبیعی باشد.
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اس��ناد و  نقش��ه ها و .... و برگه هاي ش��رایط شرکت در مناقصه از روز شنبه  مورخ 99/02/20  الی روز   دو شنبه 
  Qazvin.frw.org.ir و وب سایت اینترنتي  www.setadiran.ir مورخه 99/02/29 از طریق س��امانه س��تاد ) سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ( به آدرس
و معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا روز ش��نبه مورخ 99/03/10 مدارك الزم ش��رکت در مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری و پاکت  تضمین 
ش��رکت درمناقصه را در یک پاکت سربس��ته الک ومهر ش��ده دبیرخانه این اداره کل واقع در قزوین : خیابان  نواب ش��مالی- مجتمع ادارات کدپس��تی                

15136- 34199  تحویل نمایند. )بازگشایي پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir  در روز یک شنبه مورخ 99/03/11  انجام خواهد شد(.
تلفن تماس 45و33373088- 028 و 028-33379254 

الزم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الكترونیكی ،  اسناد را از طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ( دریافت 
و  ارسال نمایند . 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
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 کالس های درس به نام خیران نام گذاری می شود ایرنا: مهراله رخشانی مهر، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: کمک های ُخرد مردم در قالب 
طرح آجر به آجر جمع آوری می شود؛ همچنین در نظر داریم کالس های درس را به نام خیران نام گذاری کنیم. وی افزود: در مجموع ۱۳۰ هزار کالس درس به همت خیران مدرسه ساز ساخته شد. رخشانی مهر گفت: 

با استقبال قابل توجه مردم سال گذشته شاهد کمک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خیران برای مدرسه سازی بودیم که امید است امسال ۴۰ درصد جهش پیدا کند.

بازیکن ترکیه ای پسرش را به خاطر کرونا به قتل رساند!©
ایسنا: به گزارش الحیاه، جوهر توکتاش 
 Yildirimspor فوتبالیستی که در باشگاه
در لیگ آماتور ترکیه بازی می کرد دست 
به جنایتی عجیب زد که جامعه فوتبالی 

ترکیه را شوکه کرده است.
او پس از به قتل رساندن پسر ۵ ساله خود 
که مشکوک به ویروس کرونا بود، خود را 

به پلیس معرفی و بالفاصله دادگاه او را به حبس مادام العمر محکوم کرد.
این بازیکن ۳۳ ساله ۱۱ روز پس از ارتکاب جنایت، خود را به پلیس معرفی و اعتراف 
به این قتل کرد. او گفت: پسرم مشکوک به ویروس کرونا بود. درجه حرارت او باال بود 

و سرفه های شدیدی داشت. به وسیله یک بالش او را خفه کردم.
او تأکید کرد پسرش را به بیمارستان رسانده اما پزشکان نتوانستند او را نجات دهند.

این فوتبالیست ترکیه ای درباره دلیل این جنایت گفت پسرش را از بدو تولد دوست 
نداشت و به هنگام تولد او در بیمارستان دچار عارضه عصبی شده است.

 ابتالی بیش از هزار کارگر یک کارخانه تولید گوشت ©
در آمریکا به کرونا!

تسنیم: پایــگاه خبری نیوزویک نوشت طبق اعالم مقام های بهداشتی بلک هاوک 
تاکنون یک هزار و ۳۱ کارگر کارخانه تولید گوشت تایسون فود که پنجشنبه گذشته 

برای نخستین بار بعد از 22 آوریل بازگشایی شد، به کرونا مبتال شده اند!
این تعداد کارگر مبتال به کووید۱9، بیش از دو برابر آماری است که مرکز بهداشت لوا 
اعالم کرده است؛ پیشتر اعالم شده بود 444 کارگر این کارخانه به کرونا مبتال شده اند.

اکنون با آزمایش های انجام شــده از تمامی کارمندان داخــل کارخانه و کارمندان 
بخش توزیع فراورده های گوشتی، مشخص شد یک هزار و ۳۱ نفر در این کارخانه به 

کووید۱9 مبتال هستند.
به گفته مقام های بهداشتی، اختالف در اعداد اعالمی نیز به این دلیل است که آمار 
اولیه فقط افراد داخل کارخانه را شــامل شده و دیگر کارگرانی که هیچ گونه عالمتی 

نداشتند، مورد آزمایش قرار نگرفته بودند.
در پی افزایش آمار مبتالیان به کرونا در میان کارگران این شرکت غذایی، دو کارخانه 

آن تعطیل و کارگران آن تحت درمان و قرنطینه قرار گرفتند.

ابتالی 15 کودک به یک بیماری نادر و مرتبط با کرونا©
فارس: به گزارش سی جی تی ان، مسئوالن 
بهداشتی نیویورک در یک گزارش اظهار 
کردند: ۱۵ کودک با یک بیماری التهابی 
نادر که احتمــاالً با ویروس کرونا مرتبط 
است بستری شده اند.  مسئوالن بهداشتی 
این ایالت آمریکایی بــاور دارند، آخرین 
گزارش هــای مربوط به این ســندرم که 

کاوازاکی نام دارد نگران کننده و شمار کودکان مبتال به آن نیز در حال افزایش است. 
بیماری کاوازاکی که به آن سندرم کاوازاکی نیز می گویند، بیماری نادری در کودکان 
است که ســبب التهاب دیواره  رگ های خونی در بدن می شود. طبق گفته  سیستم 
سالمت ملی انگلیس، این عارضه که به نام سندرم غده های لنفاوی مخاطی نیز شهرت 
دارد، عموماً بچه های زیر پنج ســال را درگیر می کند اما می تواند کودکان در سنین 

دیگر را نیز دچار کند.
سیستم سالمت ملی انگلیس برای نخستین بار ماه گذشته این زنگ هشدار را به صدا 
درآورد؛ فرانســه نیز چندین مورد را گزارش کرده است؛ اگرچه این سندرم و ابتالی 

کودکان به آن ترسناک است، اما بیشتر آن ها بدون مشکالت جدی بهبود می یابند.
ســازمان بهداشت نیویورک اعالم کرده ۱۵ مورد از کودکان بین 2 تا ۱۵ سال را که 

دارای عالئم بیماری کاوازاکی بودند، شناسایی کرده است.
اداره بهداشــت نیویورک در بیانیه ای گفت: آزمایش چهار نفر از این افراد برای کرونا 
مثبت بوده اســت؛ 6 نفر از ۱۰ نفری که جواب تســت آن ها منفی بوده، آنتی بادی 

داشتند که نشان می دهد آن ها قبالً به کووید ۱9 آلوده شده بودند.
عالئم تنفسی در کمتر از نیمی از بیماران گزارش شده؛ همه تب داشتند و در بیش از 

نیمی از آن ها درد شکم، استفراغ یا اسهال گزارش شده است.

تنظیم خانواده بهانه ای برای موفقیت در برنامه های توسعه©
بابک ملکی: در بخش های نخست و 
دوم این نوشتار به بررسی تالش های 
پیــش و پــس از پیــروزی انقالب 
برای کاهش رشــد جمعیت کشــور 
پرداختیم. امروز نیــز بخش دیگری 
از این تالش ها را مرور خواهیم کرد. 

برگزاری نخستین همایش ملی جمعیت و توسعه در کشور»
در مرحله بعد، موافقان کاهش رشد جمعیت کشور به برگزاری همایش هایی با هدف 
ضروری عنوان کردن برنامه های تنظیم خانواده برای موفقیت در برنامه های توسعه کشور 
پرداختند. در همین راستا، سال ۱۳67 نخستین همایش ملی جمعیت و توسعه از سوی 
سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این همایش، وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با ارائه شاخص هایی، اثرات باروری باال را در مرگ و میر نوزادان و مادران مطرح 
کرد و با هدف جلوگیری از افزایش مرگ و میر نوزادان و مادران، ضرورت فاصله گذاری 
بین زایمان ها را مورد تأکید قرار داد. از آنجا که تعهد باالی سیاسی و دولتی نسبت به 
برنامه های تنظیم خانواده وجود داشــت، دولتمردان وقت در سال ۱۳68 خاطرنشان 
کردند هیچ یک از برنامه های توسعه و رفاه کشور بدون اعمال جدی برنامه های تنظیم 
خانواده به موفقیت نخواهد رسید. بیانیه رسمی شورای عالی قضایی و تعهد باالی دولت، 
محدودیت های احتمالی را رفع و زمینه را از آذر ۱۳68 برای آغاز رسمی برنامه تنظیم 

خانواده فراهم کرد. 

حضور برخی علما و روحانیون در همایش اسالم و سیاست جمعیت»
سال ۱۳69 نیز همایشی به عنوان اسالم و سیاست جمعیت با حضور عده ای از علما و 
روحانیون در شــهر اصفهان برگزار شد. در این همایش کاهش رشد جمعیت و تدوین 
سیاست جامع جمعیتی ضروری دانســته و به دنبال تدوین این سیاست ها اداره کل 
جمعیت و تنظیم خانواده با اهداف آموزش، تبلیغات رسانه ای، ارائه خدمات رایگان تنظیم 

خانواده و انجام پژوهش های الزم تأسیس شد. 

پیشروی گسترده برنامه تحدید نسل کشور»
به تدریج و با فراهم شدن بستر الزم برای موافقان تحدید نسل، اقدام های گسترده و جالب 
توجهی در بخش های مختلف کشور در راستای عملیاتی سازی برنامه های تنظیم خانواده 

صورت گرفت. بخشی از این اقدام ها عبارتند از: 
 پیگیری تصویب قانون تنظیم خانواده توسط برخی از مسئوالن وزارت بهداشتس
جلب حمایت مقام های مختلف سیاســی و مذهبی از استانداری ها، فرمانداری ها، س

شوراهای اسالمی از روحانیون و ائمه جمعه و جماعات
به عرصه کشاندن عمده اقشار کارکنان وزارت بهداشت از جمله بهورزان، کارشناسان س

بهداشــت خانواده، پزشکان، کارشناســان و کاردانان مامایی، دستیاران و متخصصان 
پزشکی اجتماعی و کارشناسان تنظیم خانواده برای پیشبرد تحدید نسل

شعارســازی برای تحدید نسل و درج شــعارها روی محصول کارخانجات، سربرگ س
نامه های اداری، قبوض آب، برق و تلفن و...

همکاری گســترده در راستای تحدید نسل با صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد س
اســالمی، نیروی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، حوزه های علمیه، بســیج، 

شهرداری ها، بهزیستی، نهضت سوادآموزی، کارخانجات، جهاد کشاورزی و...
ـ رسانه ای در خصوص محاسن س تولید و توزیع گسترده محصوالت متعدد آموزشیـ 

تحدید نسل از جمله پمفلت، جزوه آموزشی، مقاله، پوستر، پالکارد، بنر، تراکت، کتاب، 
سی دی، فیلم، تیزر تبلیغاتی و...

مصاحبه های متعدد مسئوالن وزارت بهداشــت با رسانه های مختلف درباره فواید س
تحدید نسل

آموزش دانش آموزان در مقاطع دبستان، راهنمایی،  سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی س
در ارتباط با ایدز و مفاهیم جمعیت و تنظیم خانواده

آموزش مربیان پرورشــی، معلمان، کارشناسان تغذیه و بهداشت و مدیران مدارس، س
آموزش سربازان در حین خدمت، طالب و روحانیون، کارمندان دولت و کارکنان بخش 

خصوصی، همکاری با سازمان های مردم نهاد و... .

 گروه جامعه/ محمود مصدق   دو سه ماه می شود 
که اختالف اتحادیه کانون های وکالی دادگستری با 
قوه قضائیه بار دیگر باال گرفته است. مشکل هم مثل 
گذشته به اصالح آیین نامه اجرایی قانون استقالل 

کانون وکالی دادگستری برمی گردد. 
اواخر سال گذشته یعنی 28 اسفند بود که معاونت 
حقوقی قوه قضائیه از تهیه و تدوین پیش نویس اصالح 
آیین نامه اجرایی کانون وکالی دادگستری در ۱96 
ماده خبر داد و از اتحادیه کانون های وکالی کشــور 
-اســکودا - و فعاالن این حوزه خواست نظرات خود 
را در این زمینه ارائه کنند. درخواســتی که البته به 
سرعت رد شد و این اتحادیه در جلسه ای به صراحت 
اعالم کرد نهاد تنظیم   کننده آیین نامه اجرایی، کانون 
وکالســت و هیچ نهاد یا مرجع دیگری حق چنین 
اقدامی ندارد؛ چون ناقض اســتقالل وکالت است. از 
سوی دیگر اما معاونت حقوقی قوه قضائیه نه تنها خود 
را مرجــع ذی صالح در تدوین پیش نویس می خواند 
بلکه ارائه آن توسط این قوه را موجب قوام استقالل 

وکال و نهاد وکالت می داند. 
اما واقعیت چیست؟ آیا آیین نامه اجرایی کانون وکال 
پس از گذشــت 6 دهه از تصویب و اجرایش نیاز به 
اصالح ندارد؟ اگر نیاز به اصالح دارد پس چرا تا کنون 
اســکودا از زیر بار آن شــانه خالی کرده تا جایی که 
دستگاه قضایی پس از تالشی ناموفق در سال ۱۳88 
و در زمان ریاست مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
برای اصالح آیین نامه یاد شده، بار دیگر به این وادی 

وارد شود؟ 

آخرین تیر بر نهاد مستقل وکالت »
دکتر علی نجفی توانا، رئیس پیشــین کانون وکالی 
مرکز در پاســخ به قدس می گویــد: به عنوان فعال 
صنفی هنوز دلیل ارائه پیش نویس اصالح آیین نامه 
اجرایی قانون کانون وکالی دادگستری را به درستی 
درک نکرده ام؛ ضمن اینکه اگر احســاس نیازی بود 
قطعاً باید توسط نهاد وکالت به رئیس محترم قوه و 
برحســب مورد به مقام مصوب ارائه شود. مفاد این 
آیین نامه که به نوعی اصالحیه آیین نامه سال ۱۳۳4 
تلقی می شود از چند منظر نه تنها قابل پذیرش نیست 

بلکه به نوعی تعجب برانگیز است. 
بر اســاس ماده 22 قانون اســتقالل کانون وکال، در 
صورتی که نیاز به اصالح آیین نامه باشد کانون وکال به 
عنوان یک نهاد مدنی قانونی و مستقل موارد را مطرح 
و ســپس آن را برای تصویب به وزیر دادگستری و یا 
رئیس قوه قضائیه تقدیم می کند؛ بنابراین از این نظر 

قانون مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه برخی از مواد پیش نویس آیین نامه 
ارائه شده از منظر تقنینی با چالش مواجه است زیرا 
جنبه سلبی و ایجابی دارند،  می افزاید: آیین نامه در 
اجرای قانون اســت و نمی تواند موجد حق یا مفسد 
حق باشد؛ از این حیث بسیاری از مواد آیین نامه که 
به نوعی تشریفات و تشــکیالت دادرسی مربوط به 
تخلفات وکال، صدور پروانــه، مداخله نهاد قضایی و 
برخی مقامات در آن ها پیش بینی شــده در تعارض 

آشکار با قانون اساســی و نُرم قانون گذاری است. در 
واقع آیین نامه پیشنهادی، آیین نامه نیست بلکه قانون 

است و این دومین اشکال این آیین نامه است. 
این عضو چند دوره کانــون وکالی مرکز می گوید: 
متضرر این آیین نامه فقط نهــاد وکالت و یا مدیران 
نهاد وکالت نیستند؛ بلکه ضرر اصلی متوجه نهادهای 

حاکمیتی از جمله قوه قضائیه خواهد بود. 
نجفی توانا با اشاره به اینکه قوه قضائیه براساس اصل 
۱۵6 و ۱۵8 وظایف مشخصی دارد، تصریح می کند: 
بر همین اساس بسیار بعید است که رئیس محترم 
قوه قضائیه با اجرای آیین نامه یاد شده موافقت کند. 
البته ما هم معتقدیم ضرورت دارد نهادهای صنفی 
و مدنی تحت نظارت قانونی نهادهای عمومی کشور 
باشند اما نظارتی که دخالت گونه نباشد. دخالت در 
صدور پروانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی، حضور 
قضات در فرایند دادرســی انتظامی و ابطال پروانه، 
اموری نیستند که بر اساس قانون اساسی در وظایف 
قوه قضائیه باشند. وی در همین زمینه می افزاید: ما 
با نظارت مخالف نیستیم، اما آقایان بفرمایند کجای 
نظــارت ایراد دارد؟ می خواهیم آزمون وکالت برگزار 
کنیم، مســتقل و با هزینه کانون برگزار می کنیم؛ 
می خواهیم پروانه کارآموزی بدهیم از ۱۰ نهاد امنیتی 
و قضایی اســتعالم می گیریم؛ می خواهیم به قاضی 
پروانه وکالت بدهیم از قوه قضائیه استعالم می گیریم. 
جالب این اســت که بعضی مواقــع دادگاه انتظامی 
قضایی، مــا را مکلف به صدور پروانــه وکالت برای 
کسانی می کند که از دستگاه قضایی اخراج می شوند 
و ما هم آنان را دارای صالحیت تشخیص نمی دهیم. 
واقعیت این است که ما در بحث وکالت و نظارت دچار 

ابهام و به نوعی دچار سردرگمی شده ایم.

نمی توان همه حق را به کانون وکال داد»
محمد حسن کبگانی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه 
اگرچه تدوین پیش نویــس آیین نامه اجرایی کانون 

وکال را از ســوی معاونت حقوقی 
زیر ســؤال می برد، اما می گوید: 
در خصوص اینکــه حق را کاماًل 
به کانــون وکال بدهیم هم بحث 
است، یعنی نمی شود تمام حق را 
به کانون داد؛ چون کانونی ها پس 
از 6 دهه از اجرای آیین نامه فعلی 
هنوز اقدام خاصی برای اصالح آن 
نکرده اند. خب پرسش این است 
که مگر می شود آیین نامه ای پس 

از این مدت اصالح نشــود؟ حتی قانون اساسی هم 
در این مدت نیاز به اصالح پیدا می کند چه رســد به 
آیین نامه ها. به هرحال اتفاقی که افتاده این است که 
دست کانون باز شده است. به همین دلیل در ضرورت 
اصالح کســی شــک ندارد، اما در هر صورت قانون 
به گونه ای است که کانون وکال صالحیت شروع فرایند 
اصالح آیین نامه را دارد و تا زمانی که قانون جدیدی 
در این خصوص در مجلس تصویب نشود باید به این 

قانون پایبند بود.
وی ادامــه می دهد: ایــرادی که همه به پیش نویس 
آیین نامه ارائه شــده مطرح می کنند را من هم وارد 
می دانم و آن اینکه قوه قضائیه در گام نخســت باید 
شــرح دهد بر اســاس چه قانونی در شروع فرایند 
اصالح آیین نامه اجرایی وکال خود را اصلح دانســته، 
وگرنه نباید به محتوای آن وارد شویم؛ چون در قانون 
استقالل وکالت به صراحت آمده اصالح آیین نامه باید 
با ابتکار کانون وکال و تأیید وزارت دادگستری انجام 
گیرد. به هرحال اصالح آیین نامه، کار مفیدی است 
و باید انجام گیرد، اما نباید طوری رفتار کرد که این 
عمل مفید تحت تأثیر مباحث سیاسی قرار گیرد و از 

آن سوءاستفاده شود. 
وی سپس به بحث نقاط ضعف آیین نامه اجرایی قانون 
وکال مصوب ۱۳۳4 می پردازد و می گوید: اصلی ترین 
 نقطــه ضعفش این اســت کــه کانــون وکال برای 

حــل و فصــل آمــوزش مصوبه 
یعنی  می کند.  وضع  عام الشمول 
آیین نامــه یــا تصمیماتی وضع 
می کنــد که ناظر بــر همه وکال 
می شــود، امــا در خــود جامعه 
وکالیی هســتند که ابطال این 
تصمیمات را بخواهند چون گاهی 
دیده می شــود که خالف قانون 
باشــند. ولی چــون در آیین نامه 
مصوب سال ۱۳۳4 مرجعی برای 
ابطال و یا شــکایت علیه مصوبات کانون پیش بینی 
نشــده، کانون وکال و یک عده که کنترل کانون های 
هر منطقه ای را در دســت دارند با البیگری از اصالح 
این آیین نامه خودداری می کنند، اما این امر قطعاً به 
ضرر یک عده تمام می شود. بنابراین در اینجا نخستین 
نیازی که وجود دارد این است که یک نظام نظارتی 
صحیح برای ابطــال برخی از تصمیمات یا مصوبات 

کانون که با قانون مغایرت دارند، داشته باشیم. 
ایراد دوم که بسیار هم مهم است اینکه کانون وکال با 
استداللی که دارد در برگزاری آزمون و تعداد پذیرش 
خیلی خود مختار است و اگر از نحوه برگزاری آزمون 
هم شکایتی شود داوطلبان وکالت جایی برای رجوع 
و شــکایت از کانون ندارند. یعنی مرجعی برای این 
منظور پیش بینی نشــده در حالی که در کشورهای 
دیگر مرجعی برای این موضوع پیش بینی شده است. 
پس، این خأل هم باید برطرف یا اصالح شــود. یعنی 
مرجعی برای شکایت علیه کانون در خصوص نحوه 

برگزاری آزمون وکالت پیش بینی شود.
وی در تشــریح ایراد دیگــر آیین نامه اجرایی کانون 
مصوب ســال ۱۳۳4 می گوید: در حقوق جزا اصلی 
با عنوان »قانونی بودن جرایــم  و مجازات ها« وجود 
دارد، یعنی هم جرم باید به صورت دقیق مشــخص 
شــده باشــد و هم مجازات.  ایرادی که وجود دارد 
 این اســت که نظام تخلفات صنفی وکال  مربوط به

6۰- ۵۰ ســال پیش اســت. قطعاً االن با تخلفات 
جدیدی مواجه هستیم. پس این نظام باید به صورت 
دقیق اصالح شود تا مشخص شــود دقیقاً برای هر 

تخلف چه مجازاتی لحاظ شود.
وی با اشــاره به اینکه ماهیــت حقوقی کانون وکال 
زیرسؤال اســت، می گوید: در قانون مدیریت از چند 
نوع مؤسسه نام برده شده است، مثل مؤسسه دولتی، 
دستگاه اجرایی، مؤسسه عمومی غیردولتی، شرکت 
دولتی و نظام صنفی و... بنابراین باید به صورت دقیق 
مشخص شــود ماهیت کانون وکال چیست و کدام 
یک از این هاست، چون از حیث نحوه نظارت پذیری 
آن حائز اهمیت اســت. یعنی اگر بگوییم یک نظام 
صنفی کامالً خصوصی اســت در نتیجه دیوان دیگر 
به تخلفات آن رسیدگی نمی کند، اما اگر به گونه ای 
آن را به دولت مرتبط کنیم قطعاً دیوان در رسیدگی 
به تخلفات کانون صالحیت پیدا می کند و می تواند 
رســیدگی کند. بر این اساس ماهیت حقوقی کانون 

وکال هم باید مشخص شود.

قوه قضائیه مجاز به اصالح آیین نامه است»
اما معاون حقوقی قوه قضائیه نگاه کامالً متفاوتی به 
موضوع دارد و با اشاره به اینکه اصالح آیین نامه اجرایی 
الیحه اســتقالل کانون وکالی دادگستری ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است، می گوید: قوه نه تنها قانوناً مجاز 
به اصالح آیین نامه اســت بلکه در این زمینه تکلیف 

قانونی دارد. 
حجت االسالم والمسلمین محمد مصدق با تأکید بر 
اینکه قوه قضائیه به استقالل وکالی دادگستری اعتقاد 
راسخ دارد، تصریح می کند: اما همان گونه که استقالل 
قاضــی نافی نظارت بر رفتار او نیســت، اســتقالل 
 وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاســخگویی و 

عدم پذیرش مسئولیت شود.
مصــدق با تأکید بر اینکه منــع قانونی برای اصالح 
آیین نامه توســط قوه قضائیه وجود ندارد، می افزاید: 
طبق مــاده 26 الیحه اســتقالل کانون های وکالی 
دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به 
رئیس قوه قضائیه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده 
قوه قضائیه است. نمی توان به دلیل پیشنهاد نشدن 
اصالح آیین نامه از ســوی کانون وکال، اجرای قانون 
را معطل گذاشــت. از ســوی دیگر، اگرچه ماده 22 
الیحه یاد شده مقرر می کند کانون وکال آیین نامه را 
تنظیم و وزارت دادگستری تصویب می  کند، اما این به 
معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکال 
از انجام وظیفه قانونی خود، رئیس قوه قضائیه بدون 
پیشنهاد کانون وکال نتواند آیین نامه  ای را که بسیاری 
از مواد آن غیرقانونی یا منسوخ است اصالح کند، زیرا 
طبق ماده 26 همین قانون، قوه قضائیه مأمور اجرای 
قانون اســت نه کانون وکال. شاید برخی تصور کنند 
با ارائه تفاســیری خاص از نصف خط قانونی بتوانند 
اجرای بسیاری از احکام قانونی را معطل نگه دارند و 
مانع اجرای آن ها شــوند، ولی قطعاً چنین تفاسیری 
مورد پذیرش نبوده و در تفسیر قانون باید به تمامی 

قوانین، مقررات و رویه های حقوقی دقت داشت.

کارشناسان چالش قوه قضائیه و کانون وکال بر سر یک آیین نامه را بررسی می کنند

6 دهه انتظار برای اصالح آیین نامه اجرایی وکالت

ایرادی که وجود 
دارد این است 

که نظام تخلفات 
صنفی وکال مربوط 

به 60- 50 سال 
پیش است

بــــــرش

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

بهداشت و درمان

مدیرعامل سازمان انتقال خون خبر داد
 تولد ساالنه 150 نوزاد 

مبتال به تاالسمی 
 فارس   مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران 
گفت: هر سال ۱۵۰ نوزاد مبتال به تاالسمی متولد 
می شوند. پیمان عشقی اظهار کرد: سازمان انتقال 
خون در راستای وظایف خود همواره در خدمت 
جامعه تاالسمی ایران بوده و تولد نوزادان تاالسمی 
با اجرای برنامه های پیشگیری به صورت ساالنه به 
زیر ۱۵۰ نوزاد رسیده و این افراد 2۰ درصد خون 

کشور را مصرف می کنند.
به گفته عشقی، سازمان انتقال خون در دوران 
کرونــا برای تأمیــن خون مورد نیــاز بیماران 
تاالســمی تالش کرد و کیفیت خون اهدایی 
مناسب و امن است. سالمت خون مصرفی این 
بیماران از لحاظ بیماری های ویروسی سالم است 
و مردم هم در دوران کرونا بیماران تاالســمی 
را فرامــوش نکرده اند، از مردم می خواهم حجم 
اهدای خون در شب های قدر کنترل شده باشد و 
فاصله فیزیکی رعایت شود، شب های قدر، مراکز 

باز و آماده ارائه خدمت هستند.

جوانان و خانواده

یک مسئول سازمان وظیفه عمومی ناجا:
 جریمه مشموالن غایب 

قسطی شد
 جامعه    جانشــین رئیس ســازمان وظیفه 
عمومی ناجا گفت: افــرادی که تا پایان فروردین 
98 درخواســت مربوط به معافیت قانون جریمه 
مشــموالن غایب را در دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامی پلیس+۱۰ ثبت کرده اند، تا پایان امسال 
فرصت دارنــد مبلغ جریمه را به صورت نقدی یا 

اقساط واریز کنند.
سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: قانون جریمه 
مشموالن غایب به منظور تعیین تکلیف وضعیت 
خدمتی مشموالن غایبی که بیش از هشت سال 
غیبت داشتند از سال 94 تا پایان سال 97 اجرایی 
شــد و به دلیل لزوم تأمین نیروی انسانی سرباز 
نیروهای مسلح، از سال 98 این طرح حذف شده 
است. وی با بیان اینکه مهلت در نظر گرفته شده 
قابل تمدید نیســت، گفت: مشموالن غایب باید 
هر چه ســریع تر وضع خدمتی خــود را تعیین 
تکلیف کنند، در غیر این صورت با محرومیت های 

اجتماعی بیشتری مواجه خواهند شد.

محیط زیست

سرپرست سازمان جنگل ها:
کاداستر جنگل ها تا پایان 

امسال نهایی می شود
 مهر    سرپرســت ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور گفت: کاداستر جنگل ها تا پایان 
امسال نهایی می شود. مسعود منصور خاطرنشان 
کرد: در هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور بنا داریم در عملکرد کاداستر جهشی ایجاد 
کنیــم و در همین زمینه هدف گذاری شــد که 
امسال دست کم ۳۰ میلیون هکتار اراضی ملی را 
کاداستر کنیم. سرپرست سازمان جنگل ها یادآور 
شد: برخی اکوسیستم های منابع طبیعی به لحاظ 
حساســیت خاصی که دارند از اهمیت بیشتری 
برخوردار بوده و کاداســتر اراضی در این مناطق 
از اولویت های ضروری سازمان جنگل ها محسوب 
می شود. منصور همچنین از اتمام و نهایی شدن 
کاداستر باقیمانده جنگل های کشور تا پایان امسال 
خبــر داد و تصریح کرد: بخشــی دیگر از اراضی 
دولتی که در اولویت کاداســتر قرار دارد، اراضی 
ساحلی اســت که در برنامه سال جاری سازمان 

مورد توجه قرار گرفته و بسامان می شود.

فضای مجازی

یک مسئول پلیس فتا بیان کرد
حکمرانی در فضای مجازی مانع 

اساسی پاک سازی جرایم اینترنتی
 ایلنــا    ســرهنگ محمد علــی رجبی، 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا گفت: همکاران من در 
سراســر کشــور به صورت 24 ساعته موارد 
مجرمانه را در فضای مجازی رصد  می کنند 
و وقتــی به لینک هــای مجرمانــه برخورد 
می کنیــم بالفاصله آن ها را ثبت کرده و این 
لینک ها از طریق کارگروه مصادیق مجرمانه 

مسدود می شوند.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا افزود: یکی از مشکالت ما 
بحث حکمرانی در فضای مجازی است. بیشتر 
جرایمی که در فضای مجازی انجام می شــود 
در خارج از کشــور میزبانی می شود و موضوع 
حکمرانی مانع اساسی اســت که بتوانیم این 
جرایم را پاک ســازی کنیــم، چراکه در برخی 
از کشورها ممکن اســت با این جرایم برخورد 

اساسی نشود.

آموزش

رئیس دانشگاه فرهنگیان:
 نیاز کشور به معلم 

تا سال 1۴0۴ رفع می شود
 ایرنا    رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: تا چند 
سال آینده، ۳۳۰ هزار معلم از تعداد 9۳۰ هزار 
معلم بازنشسته می شوند و نیاز شدید به جذب 
معلم خواهیم داشت؛ به همین دلیل ظرفیت 
جذب دانشجومعلم نسبت به سال های گذشته 
تکمیل شده و حداقل نیاز آموزش و پرورش تا 

سال ۱4۰4 رفع می شود.
حسین خنیفر همچنین گفت:غفلت زیادی از 
سال 9۰ تا 96 برای جذب معلم صورت گرفته 
اســت و  تا دو سال آینده ۳2۰ هزار معلم و تا 
سال ۱4۰4، ۳۳۰ هزار معلم از 9۳۰ هزار معلم 

بازنشسته می شوند.
رئیس دانشــگاه فرهنگیان افزود: با ســرعت 
جذبی که در پیش گرفته شــده، در ســال 
۱4۰4 حداقــل نیاز آموزش و پرورش را رفع 
می کنیم اما نیاز به حمایت از ســوی وزارت 
علوم، ســازمان اداری و استخدامی و سازمان 

برنامه و بودجه داریم. 

فراسو

تهدید تحدید

 دوشنبه 22 اردیبهشت ۱۳99  ۱7 رمضان ۱۴۴۱ ۱۱ می 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 92۴۳ 

دستچین

واکنش وزیر بهداشت به شبهات آمارِی کرونا
ایسنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: معتقدم حتی ۱۰درصد 
اختالف آمار هم میان آمار اعالمی وزارت بهداشت و واقعیت در 
زمینه فوتی های ناشــی از کرونا وجود ندارد؛ چراکه تیم دقیق 
علمی در حال کار بر این موضوع است. اکنون داریم تمام اعداد 
و ارقام را در کل کشــور بازنگری می کنیم و سیستم ها در حال 

چک شدن است. 

وزارت ارتباطات اتهام زنی کرده است
مهر: امیرحسن نافذ، مدیرکل نظارت و طیف فرکانس سازمان 
صدا و ســیما در خصوص ادعای فروش باند 7۰۰ و 8۰۰ توسط 
این ســازمان گفت: کذب محض است و اتهام زنی است.وزارت 
ارتباطات باید نسبت به این اتهام پاسخگو باشد. هیچ مزایده ای 
برای فروش این باند نداشتیم. آقایان اگر یک ورق مستندات برای 

این ادعایشان دارند بیاورند. 

بی عدالتی در توزیع پزشک
ایرنا: علی فتاحی، معاون انتظامی ســازمان نظام پزشــکی 
گفت: نرخ سرانه کادر درمان به جمعیت در کل کشور یکسان 
نیســت و در زمینه توزیــع کادر پزشــکی و درمانی عدالت 
نداریــم؛ مثاًل در تهران به ازای هر هــزار نفر 6 کادر درمانی 
داریم ولی در سیســتان و بلوچستان این نسبت به ۱.۵ تا دو 

نفر می رسد.

کار شهرداری، موزه داری نیست
مهر: احمد مســجدجامعی، عضو شورای اسالمی شهر تهران با 
اشاره به فراخوان طراحی موزه سیمان ری در روزنامه همشهری 
گفت: کار شــهرداری موزه داری نیســت.در حال حاضر دولت 
نمی تواند هزینه های ایجاد این موزه را بدهد و شهرداری نیز در 
هزینه های خود مانده است، بنابراین نمی توان درست به اجرای 

طرح کمک کرد.

چرا باید از دانشجوی دکترا مقاله بخواهیم؟
فارس: محمدمهدی زاهــدی، رئیس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس می گوید: دانشــجویانی داریم که حدود سه 
سال است درگیر چاپ مقاله شان هستند و هنوز موفق به چاپ 
نشــده اند. دانشجو نباید ســنوات بخورد و روز آخر هم بگویند 
اخراج؛ قطعاً دانشــجو برای روند چاپ مقاله مقصر نیست. چه 

دلیلی دارد که از دانشجوی دوره دکترا حتماً مقاله بخواهیم.

صحت و سقم مدرک چرا حاال؟
فارس: داود محمدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در خصوص راستی آزمایی مدرک مسئوالن گفت: اینکه 
پس از یک ســال و وقتی فردی وارد یک کار می شود و استفاده 
خود را از مدرک جعلی می برد می فهمند مدرک آن فرد جعلی 
بوده است، درست نیست؛ باید پیش از آن صحت و سقم مدرک 

مشخص شود.
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات 

تصمیم های مهم کابینه جدید عراق تنها 72 ساعت پس از استقرار

از آزادی معترضان تا کمیته مذاکره با آمریکا
  جهان  کابینه جدید عراق در راســتای پاسخ به مطالبات 
مردم معترض این کشــور، تنها چند روز پس از استقرارش 
تصمیم های مهمی اتخاذ کرد. بر این اســاس نخســت وزیر 
جدید عراق اعالم کرد دولت وی ستاد بحران برای گفت وگو 
با آمریکا جهت تجدید نظر در توافق نامه راهبردی واشنگتن-

بغداد به منظور حفظ وحدت و حاکمیت کشورش تشکیل 
خواهد داد. »مصطفی الکاظمی« پس از نخســتین نشست 
هیئت دولت و دیدار جداگانه با سفیران آمریکا و ایران، در این 
باره گفت: تصمیم گرفتیم که یک کمیته ]ستاد[ بحران برای 
انجام گفت وگو با طرف آمریکایی تشکیل دهیم. اجرایی شدن 
خروج نظامیان ایاالت متحده از عراق یکی از چالش های مهم 
نخست وزیر جدید محسوب می شود. از سال ۲۰۰۳ و اشغال 
عراق، در مقاطع زمانی گوناگون مردم این همســایه غربی با 
برگزاری تجمع های اعتراضی خروج یانکی ها را فریاد زده اند. 
در آخرین مورد، پارلمان عراق دی ماه گذشــته ضمن تأیید 
مصوبه ای خواستار پایان حضور و مأموریت نیروهای خارجی 
در این کشور شد. عراقی ها به اقدام های تحریک آمیز واشنگتن 

علیه کشور خود معترض هستند. 
نخســت وزیر جدید در ادامــه از تصمیم مهم کابینه اش در 
تشکیل یک کمیته عالی حقیقت یاب برای بررسی اقدام های 
خشونت آمیزی که از اول اکتبر ۲۰۱۹ تا امروز در اعتراض های 
مردمــی رخ داده خبــر داد. الکاظمی با اشــاره به اینکه به 

دســتگاه های امنیتی دستور داده تمامی تظاهرات کنندگان 
بازداشــت شــده را آزاد کنند، گفت: از شورای عالی قضایی 
خواستم تمامی کسانی را که به دلیل جرایم کوچک محکوم 
شــده اند به استثنای کسانی که در کشتار مردم عراق دست 
داشــته اند، آزاد کند. وی همچنین اعــالم کرد کابینه او در 
راستای برگزاری انتخابات شفاف عمل خواهد کرد و کمیته ای 
از کارشناسان برای کمک به کمیساریای انتخابات برای تحقق 
انتخابات پارلمانی عادالنه تشکیل خواهد شد. دیگر تصمیم 
مهم و جنجالی نخســت وزیر جدید بازگرداندن عبدالوهاب 
الساعدی به پست ســابقش با عنوان رئیس دستگاه مبارزه 
با تروریســم عراق بود. الســاعدی در زمــان عبدالمهدی از 
این ســمت عزل شد. الساعدی از محبوبیت زیادی در میان 
معترضان عراقی برخوردار اســت و برخــی تحلیلگران این 
تصمیم الکاظمی را گامی تاکتیکی برای نزدیکی بیشــتر به 

مردم دانسته اند. 
تصمیمات اخیر کابینه جدید آن هم تنها 7۲ ساعت پس از 
اســتقرار در حالی است که برخی منابع رسانه ای این کشور 
از بازگشــت دوباره معترضان به خیابان ها و حمله ده ها تن 
از معترضان خشــمگین در استان واسط به تعدادی از دفاتر 
احزاب سیاســی خبر دادند. مردم عراق پیــش از این و در 
شــبکه های اجتماعی برای برپایی تجمــع در ۱۰ می )۲۱ 

اردیبهشت( فراخوان داده بودند.

سی ان ان: در پی انتشار خبرهای ضد و نقیضی 
درخصوص مرگ محمد بن نایف بن عبدالعزیز 
آل ســعود ولیعهد سابق عربســتان، اداره کل 

زندان های سعودی این خبر را تکذیب کرد. 
اسپوتنیک: والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه به مردم کشورش اطمینان داد مسکو 
توانایی قطعی و قابل اطمینانی در مقابله با هر 

گونه حمله احتمالی خارجی را دارد.

اندیشکده بروکینگز بررسی کرد

چرا ترامپ از بایدن عقب است©
جهان: اندیشــکده یا همان مؤسسه بروکینگز 
در تحلیلی بــه علت های پیش افتادن بایدن از 
ترامپ در نظرســنجی های انتخاباتی پرداخته 
است. بروکینگز یکی از دالیل این عقب ماندگی 
را تغییر رأی گروه های ســنی بــاال در جامعه 
آمریکایی دانسته و گفته است دور پیش ترامپ 
رأی این رده سنی را داشته است، اما از آنجا که 
این گروه سنی بیشتر از سایر گروه ها در انتخابات 
مشارکت دارد، تغییر در همین گروه به تنهایی 
می تواند امید ترامپ را در ایالت هایی که رقابت 
در آن ها شدید است، به ناامیدی تبدیل کند. در 
حالی که ترامپ برای بازگشایی اقتصاد آمریکا 
فشار می آورد، برای افراد سالخورده از بین رفتن 
کامل بیماری کرونا نسبت به بازگشت به کار در 
اولویت است.اما دردسر ترامپ به همین جا ختم 
نمی شود. وی با ادامه روندی که نخستین بار در 
انتخابات میان دوره ای سال ۲۰۱۸ نمایان شد، 
در حال از دســت دادن جایگاه خود بین زنان 
سفیدپوست طبقه کارگر آمریکاست؛ کسانی که 
در انتخابات سال ۲۰۱۶ با اختالف ۲7 امتیاز از 
وی حمایت کردند. از آنجا که نظر رأی دهندگانی 
که تحصیالت دانشگاهی دارند درباره ترامپ از 
زمــان روی کار آمدن وی بد شــده اســت، او 
حمایت قاطع طبقه کارگر سفیدپوست را به طور 
کامل نیاز دارد تا بتواند در انتخابات پیروز شود. 
رأی مردان این طبقه به تنهایی کافی نیست، او 
به رأی همسران و دختران مردان طبقه کارگر 

برای پیروزی نیازمند است.
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آمریکا منتظر الحاق کرانه باختری
آمادگی شیطان برای 

حمایت از اشغالگر
ایسنا: سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی 
اعــالم کرد ایاالت متحده آمریکا برای به 
رســمیت شــناختن حق حاکمیت این 
رژیم بر بیش از ۳۰ درصد کرانه باختری 
آماده است. دیوید فریدمن یک بازه زمانی 
هم پیشنهاد کرد و گفت: همه می دانند 
این اتفاق در ماه ژوئیــه رخ خواهد داد، 
مطمئنم مردم اسرائیل خود را برای یکم 
ژوئیه آمــاده خواهند کرد. وی همچنین 
اعالم کرد: ما نمی توانیم اعالم حاکمیت 
کنیم؛ دولت رژیم صهیونیستی باید این 
کار را انجام دهد ســپس ما در امتداد آن 

حرکت کنیم. 

هند و دشواری برقراری ارتباط با طالبان ©
سفر خلیلزاد به هند و درخواست علنی وی از دولت مودی برای مشارکت فعال تر در فرایند 
صلح افغانستان و از آن مهم تر انجام مذاکرات مستقیم با طالبان، این روزها توجه زیادی 
را به ســوی خود جلب کرده است. البته این نخستین بار نیست که چنین درخواستی 
مطرح می شود. حدود یک سال و نیم پیش و در آستانه مذاکرات طالبان و دیگر گروه های 
افغانستان در مسکو، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از دولت هند خواست 
با طالبان تماس مســتقیم برقرار کند تا اگر در آینده آن ها بخشی از دولت کابل شدند، 
هند بتواند با آن ها رابطه داشته باشد. اما با توجه به دعوت علنی خلیلزاد و در واقع دولت 
آمریکا از هند برای مشارکت مؤثر و فعال در فرایند صلح و مذاکره مستقیم با طالبان، به 
نظر می رســد شرایط جدیدی برای دولت این کشور رقم خورده و بنابر دالیلی، استمرار 
سیاست های پیشین از سوی دهلی بسیار دشوار شده است. در وهله نخست این موضوع 
مهمی است که واشنگتن به طورمستقیم و برای نخستین بار چنین تقاضایی را از هند 
مطرح می کند. در سال های اخیر و به ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، روابط 
دهلی نو و واشنگتن رو به گسترش بوده چنان که سفر اخیر ترامپ به این کشور مصداق 
بارز همین مسئله است. بر همین اساس دولت مودی روی دوستی و کمک های بین المللی 
واشنگتن در صحنه جهانی حساب ویژه ای باز کرده و در واقع تداوم رشد اقتصادی هند، 
مقابله این کشور با قدرت فزاینده چین و نقش آفرینی جدی تر در تحوالت بین المللی و 
منطقه ای را منوط به همکاری و همراهی با کاخ سفید می داند. بنابراین دست رد زدن به 
این خواسته علنی آمریکایی ها ممکن است پیامدهای ناخوشایندی برای دهلی نو به همراه 
داشته باشد، به خصوص اینکه رئیس جمهور هند به حساسیت ترامپ بر موضوع افغانستان 
و نقش آن در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا به خوبی واقف است. اما مسئله دوم 
این است که این درخواست پس از امضای توافق میان آمریکا و طالبان مطرح می شود، 
توافقی که این نکته را روشــن کرد که طالبان جزء الینفک حکومت آینده افغانستان و 
نیروی سیاســی غیرقابل چشمپوشی خواهند بود. در حال حاضر نیز تمامی کشورهای 
منطقه با درک این موضوع به نحــوی روابط خود را با طالبان برقرار کرده اند. در چنین 
شرایطی پافشاری دهلی نو بر سیاست های پیشین ممکن است به بهای خالی ماندن میدان 

برای رقبا و به خصوص پاکستان تمام شود.
با همه این تفسیرها، هند برای مذاکره مستقیم با طالبان دو چالش مهم و اساسی پیش 
رو دارد؛ نخست اینکه باید رضایت دولت کابل و متحدان سنتی خود در افغانستان را جلب 
کند. در سال های اخیر هند در بازسازی افغانستان نقش بسیار فعالی بر عهده گرفته و از 
آن مهم تر در تأمین تجهیزات نظامی برای ارتش نقش مهمی داشــته است. اکنون و در 
شرایطی که وابستگی طالبان به پاکستان محرز است، خالی کردن پشت دولت و ناراضی 
ساختن حامیان سنتی قطعاً می تواند جای پای این کشور در آینده سیاسی افغانستان را 
دچار تزلزل اساسی کند. اما مسئله اقناع افکار عمومی هند و به خصوص طرفداران افراطی 
و ناسیونالیست حزب بی جی پی، موضوع مهم تری است که مودی و حزبش را در مسیر 
مذاکره مســتقیم با طالبان دچار تردید می کند. مودی در چند ســال اخیر برای جذب 
طرفداران بیشتر روی ناسیونالیسم هندو، تملک کشمیر و پاکستان ستیزی حساب ویژه ای 
باز کرده و از این مسیر بهره زیادی نیز برده است. در چنین شرایطی مذاکره مستقیم با 
گروهی که در هند به عنوان مزدور پاکستان و یکی از عوامل اصلی ناآرامی ها در کشمیر 
شناخته می شوند، بی شک تأثیر مستقیمی بر محبوبیت مودی و دولتش بر جای خواهد 
گذاشت. همه این ها این نکته را روشن می سازد که آمریکایی ها با این پیشنهاد و در واقع 

درخواست، دهلی نو را در معرض تصمیمی دشوار قرار داده اند. 
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  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
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  دفترتهران:  
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عکس نوشت

تصویر »حاج قاسم« در مانور وحدت مقاومتتصویر »حاج قاسم« در مانور وحدت مقاومت
ده ها نفر از گردان های »ابوعلی مصطفی« شاخه نظامی حزب »جبهه مردمی برای 
آزادی فلسطین« )الجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین( با نزدیک شدن به روز جهانی 
قدس، مانوری نظامی در غزه برگزار کردند. تصاویری از »ســید حسن نصراهلل« 
دبیرکل حزب اهلل لبنان و سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه ایران 
به عالوه تصاویر فرماندهان جبهه مردمی زینت بخش این مانور بود تا مؤیدی بر 
»وحدت محور مقاومت از فلسطین تا لبنان و ایران« باشد. ابوجمال، سخنگوی 
گردان های ابوعلی مصطفی طی ســخنانی در این مراسم و تأکید بر ید واحده 
مقاومت گفت: شعار جاودانه روز قدس قطع دست صهیونیست غاصب و حامیان 

آن است؛ مسیری طوالنی که با خون هموار شده است. 

آزادی مأرب نزدیک استپیشنهاد کارشناسان چینی به دولتعضو دفتر سیاسی حماس:
با الحاق کرانه باختری، رؤیایی 

به نام فلسطین بر باد می رود
برای مقابله با آمریکا زرادخانه 

اتمی را تقویت کنید
ادامه پیشروی رزمندگان 

یمنی در استان البیضاء
تسنیم:  ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس 
در خصوص خطرات الحــاق بخش هایی از 
کرانه باختری گفت: با اجرایی شدن این طرح 
ارتباط میان شــهرها، روستاها و استان های 
آن قطع می شــود؛ کرانه باختری ۲۸ بخش 
است که تنها راه ارتباط میان آن ها از طریق 
جاده های رژیم صهیونیستی یا تونل هاست. 
مناطق حاصلخیز کشاورزی، مناطق مقدس، 
منابع آبی مصــادره شــده و در واقع کرانه 
باختری برای ۳ میلیون فلسطینی خالی از 
منابع می شود؛ آرزوی تشکیل کشور فلسطین 
در خــاک کرانه باختری، نوار غزه و قدس به 

عنوان پایتخت این کشور هم پایان می یابد.

پیشنهاد  چینی  کارشناســان  راشاتودی: 
کرده انــد: پکن بــا افزایــش زرادخانه های 
اتمی خــود باید بازدارندگی را برای مقابله با 
جاه طلبی هــای جنگ طلبانه ایاالت متحده 
ایجاد کند. چین هرگز نخواســته نخستین 
کشوری باشد که از تسلیحات اتمی استفاده 
می کنــد. پکن باید تعداد کالهک های اتمی 
خود را به یک هزار افزایش دهد تا بازدارندگی 
قدرتمندی برای »شــکل دهی بــه رویکرد 
آمریــکا در قبال چین« ایجاد کند. چین در 
حال حاضر حدود ۳۰۰ کالهک اتمی دارد و 
تقویت توانمندی اتمی چین موجب می شود 

آمریکا فاصله خود را )با چین( حفظ کند.

فارس: رزمندگان یمنی روز گذشــته در 
پاسخ به نقض های مکرر آتش بس، اقدام 
به پیشروی در اســتان البیضاء کردند تا 
از ایــن جبهه گامی دیگر به آزادســازی 
اســتان مأرب نزدیک شده باشند. استان 
البیضاء در مرکز یمن، دروازه مهم استان 
نفت خیز مأرب شمرده می شود. در روزها 
و هفته های گذشــته هم ائتالف سعودی 
برخالف ادعای خود در برقراری آتش بس، 
ده ها عملیات زمینی و هوایی انجام داده و 
از همین رو سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
روز جمعه تأکید کرد پاسخی دردناک در 

انتظار متجاوزان است.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میر احمدرضا مشرف، تحلیلگر مسائل افغانستان

بدون تیتر

اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خودنسبت به خرید اقالم مورد 
نیاز ، بش��رح جدول ذیل ازطری��ق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��رکت در مناقصه میتوانند برای 
http://iets.mporg.irیاhttp://www.tavanir.org.ir دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ99/9/22 به سایت های

 یاhttp://www.skedc.ir مراجعه و  قیمت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج دراسناد مناقصه حداکثر 
تا س��اعت 8 روز پنجش��نبه  م��ورخ 99/03/01 به دبیرخانه ش��رکت واقع در بیرجند_ بل��وار پیامبراعظم)ص(
سایت اداری_ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده)تمام اوراق( تحویل نمایند. 

در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلف��ن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل 
فرمایید.   

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ تضمین    
)ضمانتنامه بانکی یا 

واریز نقدی(ریال
تاریخ،روز و 

محل افتتاح پاکاتساعت افتتاح 

840/000/000خرید انواع تابلو شماره 2021/د/199
ساعت 8 

صبح شنبه 
99/03/03

خراسان جنوبی، 
بیرجند، بلوار 

پیامبراعظم )ص(،
سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی، سالن 

جلسات

خرید کنتور تکفاز 203/د/299
دیجیتالی  -دو مرحله ای

1/370/000/000

خرید انواع                    204/د/399
3/300/000/000ترانسفور ماتور

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

/ع
99
00
92
7

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
آگهی مناقصات عمومی شماره  202/د/99 الی 204/د/99 )نوبت اول(    

/ع
99
00
92
4

ش�رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد تهیه و طبخ 
غذای پرس�نل خود را در دو وعده صبحانه و ناهار 
از طری�ق برگزاری مناقصه ب�ه پیمانکار واجد ش�رایط واگذار 
نمای�د ل�ذا متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت 
اس�ناد مناقصه حداکثر یک هفته پ�س از تاریخ چاپ آگهی به 
نش�انی کیلومتر 67 جاده مش�هد ب�ه قوچان ش�رکت خمیرمایه 

رضوی- واحد تدارکات مراجعه نمایند. 

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و طبخ غذا

شرکت خمیرمایه رضوی )سهامی خاص(

/ع
99
00
96
7

آگهی مناقصه 
س�ازمان عمران و توس�عه حریم حرم حض�رت رضا )ع( در 
نظ�ر دارد تهیه و تحویل 18 آیتم تجهیزات مربوط به ش�بکه 
ص�وت حرم مطهر حض�رت رضا )ع( را از طریق مناقص�ه عمومی واگذار 
نماید ، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1399/2/24 ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ه�ا و مناقصات به 
)  051-31305243 )تلف�ن    http://sem.aqr-harimeharam.org آدرس 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
 سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(

آستان قدس 
موسسه عمران و توسعه رضوی

/ع
99
00
96
5

س�ازمان عمران و توس�عه حریم حرم حض�رت رضا )ع ( در 
نظ�ر دارد تهیه و تحویل 10 آیتم تجهیزات مربوط به  صوت 
حرم مطه�ر حضرت رضا )ع( را از طریق مناقص�ه عمومی واگذار نماید. 
ل�ذا متقاضی�ان می توانن�د تا پای�ان وق�ت اداری روز چهارش�نبه مورخ 
1399/2/24 ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ه�ا و مناقصات به 
)  051-31305243 )تلف�ن    http://sem.aqr-harimeharam.org آدرس 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 

آگهی مناقصه 

 سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(

آستان قدس 
موسسه عمران و توسعه رضوی

ش�هرداری کاشمر در نظر دارد نس�بت به واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام 
نماید.

1- اجرای کانال سر پوشیده آبهای سطحی خیابان خرمشهر
2- نگهداری فضای سبز )پیمان ب( )تجدید(

3- ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی ساختمان شهرداری )تجدید(
4- نگهداری و پشتیبانی شبکه روشنایی سطح شهر کاشمر

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

2- دریافت اسناد: از مورخه 99/2/29 لغایت 99/3/7
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 است.

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 99/3/11
7- محل دریافت اسناد 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

/ع
99
00
95
3

روابط عمومی شهردای کاشمر

 س��ازمان مدیری��ت آرامس��تانهای ش��هرداری 
س��بزوار در نظر دارد انج��ام امورخدماتی خود 
ازقبیل ساخت قبور،کفن و دفن متوفی،نظافت 
فضای س��بز،اموردفتری و کرایه ماش��ین آالت 
با تامین نیروی انس��انی را به مدت دوس��ال به 

پیمانکارواجدشرایط واگذار نماید.
لذاش��رکت ه��ای دارای صالحی��ت م��ی توانند 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اس��ناد 
مناقص��ه به امورقراردادهای س��ازمان مراجعه 
ویاباشماره تلفن44216862-051تماس حاصل 

فرمایند.
آخری��ن فرصت ش��رکت در مناقصه پایان وقت 
روزپنجشنبه1399/03/08واس��ناد اداری 

مناقصه روزشنبه1399/03/10درمحل سازمان 
بازگش��ایی م��ی گردد.ضمناکارفرم��ا در رد ی��ا 

قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد. 
روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای 

شهرداری سبزوار
 WWW.ARAMESTANSABZEVAR.IR
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 آگهی مناقصه »نوبت اول«
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد امورتهی��ه و طب��خ و توزیع غذای  

بیمارستان قائم )عج( را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000007، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 4.330.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

ابتدای خیابان احمد آباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/02/21

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/02/25

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/03/06
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/03/07

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهرداری
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