
 

ساخت 15 مجتمع رفاهی میان راهی تا سال 1401
 آستان   مدیرعامل مؤسسه عمران و توسعه رضوی مدیرعامل مؤسسه عمران و توسعه رضوی در گفت وگو با قدس مطرح کرد 

از ساخت 15 مجتمع رفاهی میان راهی تا سال 1401 
خبــر داد. مهنــدس محمود عیــدی در گفت وگو با 
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:a حضرت محمد
بهشت بر کسی که 
به اهل بیت من ستم 

کند و با آزردن 
عترتم مرا بیازارد، 

حرام گردیده است. 
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دشواریمواجههبا
گزارههایمعرفتیمتونمقدس

ترابی:
مدیونشهداهستیم

مردمانتظاردارندهرکسنسبتبه
مسئولیتشپاسخگوباشد
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 رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه اسماعیل هنیه:  هوشیاری و یکپارچگی مردم فلسطین، نصرت الهی را به همراه خواهد داشت 

حمایتراهبردیازآرمانفلسطین

25 پژوهشگر مالی و 
اقتصادی در نامه ای به 

دولت پیشنهاد دادند

5 اقدام 
فوری برای 
مهار بورس

 سیاست  یک رسانه عرب زبان محتوای نامه رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامه 
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را منتشر کرد. به گزارش مهر، شبکه المیادین با انتشار 
خبری، به نامه رهبر معظم انقالب در پاسخ به »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس، پرداخت و نوشت: رهبر معظم انقالب در این نامه خطاب به هنیه خاطرنشان کردند: 
مرقومه جناب عالی در خصوص تحوالت اخیر در عرصه فلســطین عزیز را با دقت مالحظه 
کردم. از اینکه حرکت مقاومت فلســطین با مجاهدت و ایستادگی خود در برابر توطئه های 
آمریکا و رژیم صهیونیستی موجبات ضعف و ناکامی آن ها را فراهم آورده و در مقابل، عزت و 

 ............ صفحه 2سربلندی امت اسالمی را باعث گردیده است، خداوند متعال را ...

 اقتصاد   25 پژوهشگر مالی و اقتصادی در 
نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره 
به مخاطرات فعلی بورس، پنج اقدام فوری را برای 
کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.متن نامه به 

این شرح است: بازار بورس...

در جلسه 
شورای شهر 

کلیات طرح 
تفصیلی جنوب 

غرب مشهد 
تصویب شد

مراکز آزمایشگاهی 
در آستانه ورشکستگی

شانه خالی کردن 
بیمه ها از 

سرمایه گذاری در 
بخش پیشگیری
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خطاب به 
آیت اهلل مرتضوی

تولیت آستان قدس 
درگذشت حجت االسالم 
آموزگار را تسلیت گفت
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annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 محمد جواد استادی  

هرســال، جریانی داخلی و خارجی در نقد و یا بهتر بگوییم سیاه نمایی اختصاص 
بودجه به نهادهای انقالبی فعال می شــود. این خرده گیری ها در دو دســته قرار 
دارند. نخست نقدهایی که پیامد نبود شناخت و کژتابی های ذهنی هستند و گروه 
دوم نقدهایی که با رویکرد دشمنی با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شکل 

می گیرند. عمده ایرادی که این گروه ها وارد...

 نهادهای انقالبی 
و تمدن نوین اسالمی

 ............ صفحه 2

فراخوان  مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان طالقانی 
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان ابن سینا 
و دکتر حجازی  
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان قائم )عج( 
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آگهی مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان سرخس 

شرح در صفحه 6
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این ش�رکت قصد دارد حم�ل و نقل محصول 
تولی�دی هبلکس خ�ود را به پیمان�کاران واجد 

شرایط واگذار نماید.
ل�ذا متقاضی�ان می توانن�د تا تاری�خ 1399/04/21جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و 

دریافت اسناد مناقصه با تلفن 2-38481021-051 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

ع 9
90

32
95

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه شماره فراخوان 2099001446000030را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهردیف
»میلیون ریال«

نوع و میزان تضمین فرایند ارجاع کار )شرکت 
در مناقصه(

1

عملیات بهره برداری ،راهبری ونگهداری 
شبکه جمع آوری،انتقال فاضالب ،انشعابات 
فاضالب وتصفیه خانه فاضالب روستاهای 

سلیمانی)فیروزه( زرقان)جغتای( ،کالت)کاخک(

244886202000 ماه
ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، واریز 

وجه نقد جهت فرایند شرکت در مناقصه به میزان  
244310100میلیون ریال 

کلی�ه مراح�ل برگ�زاری مناقصه از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت 
مناقص�ه گ�ران 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. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/04/14 می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 19 روزشنبه مورخ 1399/04/21

مهلت ارسال پاسخ: ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31
شرایط مناقصه گر : 

- داشتن گواهینامه صالحیت در رشته بهره برداری از شبکه وتصفیه خانه فاضالب صادره  از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
-داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

س
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90
32

40

آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

 دوم
نوبت آب نبض زندگی است با اسراف ، آهنگ آن را کند نسازیم

در»نقد«خشونتدر»نقد«خشونت
ونه»نقل«آنونه»نقل«آن

درباره »شنای پروانه« که بخت درباره »شنای پروانه« که بخت 
پرفروش ترین فیلم اجتماعی سال پرفروش ترین فیلم اجتماعی سال 9999 را دارد را دارد

 ............ صفحه  ............ صفحه 1212
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روزنامـه صبـح ایـران 2

چرخه تولید و صادرات غیرنفتی باید رونق پیدا کند  سیاست: نشست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هم اندیشی در حوزه 
اقتصادی و پیگیری حل مشکالت ارزی در کشور برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید به چرخه تولید و صادرات غیرنفتی رونق داد، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، شرایطی فراهم شود که 

از صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی حمایت شده و برای حل مشکالت آن ها برنامه ریزی شود.

 سیاست  یک رســانه عرب زبان محتوای 
نامه رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به 
نامه رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس را 
منتشر کرد. به گزارش مهر، شبکه المیادین 
با انتشــار خبری، به نامه رهبر معظم انقالب 
در پاســخ به »اســماعیل هنیه« رئیس دفتر 
سیاســی جنبش حماس، پرداخت و نوشت: 
رهبر معظم انقالب در این نامه 
خطاب به هنیه خاطرنشــان 
جناب عالی  مرقومــه  کردند: 
در خصــوص تحــوالت اخیر 
در عرصه فلســطین عزیز را با 
دقت مالحظه کردم. از اینکه 
حرکت مقاومت فلســطین با 
مجاهدت و ایستادگی خود در 
برابر توطئه های آمریکا و رژیم 
ضعف  موجبات  صهیونیستی 
و ناکامی آن ها را فراهم آورده 
و در مقابل، عزت و سربلندی 
امت اسالمی را باعث گردیده 
اســت، خداوند متعال را شکر می گزارم و از 
شما مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی می کنم.

 راهبرد دشمن زبون »
در مسئله فلسطین

ایشــان در ادامه فرمودند: دشمن زبون 
کــه در عرصــه میدانی شکســت های 

غیر قابل جبرانی متحمل شــده است، 
راهبرد توســعه طلبی خــود و تضییع 
حقوق مســلم فلســطینی ها را ابتدا با 
فشــار اقتصادی و محاصره غزه مظلوم 
و آنگاه با نیرنــگ مذاکره و طرح صلح 
و ســازش دنبال می نماید و لکن جریان 
مقاومــت و ملت شــجاع فلســطین با 
منطق عقل و تجربــه، تهدید و تطمیع 
آن ها را بر نتافته و همچون گذشــته با 
ایستادگی مثال زدنی خود مسیر عزت 
و شــرف را رقــم زده و از این پس هم 
در همین صراط مستقیم حرکت خواهد 
کرد. ان شــاء اهلل قطعاً حفظ هوشیاری، 

وحدت و یکپارچگی مردم و جریان های 
فلسطینی در خنثی ســازی نقشه های 
شوم دشــمن مؤثر بوده و جلب نصرت 

الهی را به همراه خواهد داشت.

ایران از هیچ تالشی برای حمایت از »
ملت فلسطین دریغ نخواهد کرد

رهبر معظم انقالب خاطرنشــان کردند: 
جمهوری اسالمی همچون گذشته به حکم 
وظیفه دینی و انســانی و مبتنی بر اصول 
ارزشی انقالب اســالمی از هیچ کوششی 
برای حمایت از مردم مظلوم فلســطین و 
استیفای حقوق آنان و همچنین دفع شر 

رژیم جعلی و غاصب صهیونیســتی دریغ 
نخواهد کرد. امیدوارم پروردگار متعال بر 

عزت و قدرت شما بیفزاید.

حماس: پیام رهبر ایران نشان دهنده »
حمایت راهبردی از ملت فلسطین است

از ســوی دیگر »اســماعیل رضوان« عضو 
ارشد حماس اعالم کرد، آیت اهلل سید علی 
خامنه ای رهبر انقالب اســالمی ایران در 
پیام خود به »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر 
سیاسی حماس بر حمایت از ملت فلسطین 
و مقاومت آن تأکید کرده است. رضوان به 
شبکه لبنانی »المیادین« گفت: پیام رهبر 
ایران نشــان دهنده حمایت راهبردی از 
ملت فلسطین و نیز حمایت مداوم ازآرمان 
فلســطین اســت. وی در ادامه از آیت اهلل 
خامنه ای قدردانی کرد و گفت: ما به مسیر 
مقاومت تا شکســت برنامه های »الحاق« 
)اشــغال( ادامه می دهیم. رضــوان افزود، 
حمایت سیاسی، نظامی و مادی ایران، در 
مقابله با اشغالگر انعکاس مستقیم در مقابله 
با اشــغالگر خواهد داشت. وی تأکید کرد: 
موضع اصولــی و حمایتی ایران، این امید 
را برایمان بــه وجود آورده که آینده از آن 
ماست. رضوان در ادامه گفت، طرح اشغال 
اراضی کرانه باختری اجرایی نخواهد شد و 
تمامی گزینه ها برای مقابله روی میز است.

رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه اسماعیل هنیه:  هوشیاری و یکپارچگی مردم فلسطین، نصرت الهی را به همراه خواهد داشت

حمایت راهبردی از آرمان فلسطین

به خاطر کرونا کسبه به خصوص مشهد به شدت آسیب دیدند، به خاطر چک های س
برگشتی کارشون به مراجع قضایی کشیده شده و گرفتار شدند، ولی دولت تدبیر 
امید فقط کارش شــده ســخنرانی و خطابه گویی! نه حمایت مالی از کسبه!، نه 
همراهی با مالکین مغازه ها که با کوهی از چک های برگشتی از مستأجرین، بدون 

درآمد موندن، چرا ارگانی حمایتشون نمی کنه؟! 09150007752
با درود، 13 ســال است مطابق ماده 64 برنامه ششــم، همسان سازی حقوق س

بازنشستگان با شاغالن همتراز به سرانجام نرسیده. انتظار داریم برای همیشه به این 
بی عدالتی پایان دهید. 09120000127

انفجار و فاجعه بزرگ! جای بســی ناراحتی و تعجب اســت که از گوشه و کنار س
ایران و حتی خارج از مشــهد زمین و خانه می خرند آن هم برای چند روزاز سال و 
اکثراً خالی هستند؛ این یعنی: تورم، مشکالت فرهنگی، اجتماعی، اخالقی، جنایی 
و.... چرا قانونی نداریم؟ از ژاپن یاد بگیرید، خیلی از جوان های شهرمان برای اجاره 

مانده اند. 09150007463
 بازگشایی های ناشیانه و بی موقع که تحریک و خروج مردم از خانه را به همراه س

داشــته، منجر به بازگشــت واوج گرفتن کرونا شد وحاال توِپ این بی تدبیری را به 
میدان مردم انداختند که اگه مردم چنین و چنان نکنند! ما مجبوریم چنین و چنان 
کنیم! تاواِن این تصمیمات فردی را مردم با دادن ُقربانی می دهند و هیچ کس هم 

نیست که به ریشه گیر بدهد. 09020009961
 همــراه اول لطف کرد و برای پیگیری کار دانش آموزان، 20 گیگ به فرهنگیان س

مثالً هدیه داد، ولی ظاهراً با پایان هدیه شــان، داره تالفی میکنه؛ چون قبالً بسته 
می گرفتم تا پایان وقِت بسته، مقداری اضافه می آمد، ولی حاال با گرفتن همان مقدار 
بسته و در نصفه زمان آن بسته به شدت در حال تمام شدن است. 09150001382

قدس عزیز سالم، همسرم سال هاست دیابت وابسته به انسولین دارد. حدود سه س
ســاله از این قلمی ها استفاده میکنه، پزشک ایشان دو نوع تجویز کرده؛ یک مدل 
نارنجی، یک مدل سبز چمنی. سه ماهه که سهمیه هفت عددی هر کدام رو کردن 
سه عدد که مدل سبزشو در 15 روز طبق تجویزی که پزشک کرده، مصرف میشه. 
میمونه 30 روزدیگه بدون انسولین که البته هرچی بخواهی بازار آزاد دونه ای از35 
هزار تا 46هزار میخرم. این انسولین که اگه بیمار چهار روز نزنه فوت میشه تو بازار 
آزاد داخل داروخانه ها چگونه پیدا میشه؟جوابشــو من میدونم آیا شماها که دست 

اندرکار هستید، میتونید جواب منطقی به من کارگر بدهید؟! 09150001869
اگر قرار باشــد وضعیت مسکن و اجاره سر وســامان بگیرد، اول باید جلو زیاده س

خواهی بعضی بنگاه های امالک گرفته شود؛ چراکه خارج از تعرفه های تعیین شده 
کمیسیون می گیرند و حتی حاضر به دادن رسید دریافت کمیسیون هم نیستند. چرا 
در برگه های قولنامه جایی برای ثبت مبالغ دریافتی به عنوان کمیسیون در نظر گرفته 
نمی شود. ضمناً چرا مدت اجاره را حداقل دو سال تعیین نمی کنند. 09150006857

مگر مسئوالن اســتان در خوابند که درهای کرونا از طرف افغانستان به مشهد س
گشــوده و شاهد پروازهای بی شمار از شهرهایی که در مرحله فالکت شیوع کرونا 

هستند، هستیم. جان هزاران مشهدی در خطر است. 09150002087

بخشایش اردستانی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

چرا فرانسه مدعی انجام تعهداتش  فراتر از  برجام است؟©
 خلیل خانه: ژان ایو لودریان، وزیر 
امور خارجه فرانسه که به مواضع 
زیگزاگی اش در قبال ایران و توافق هسته ای 
شهره اســت، دو روز پیش به نامه ظریف 
برای فعال کردن مکانیسم حل اختالف در 
برجام واکنش نشان داد.  لودریان در واقع 
این بار هم در مقابل اعتراض جدی تهران و 
اقدام رسمی ظریف برای فعال کردن مجدد مکانیسم حل اختالف که به گفته او برای 
هفتمین بار صورت می گیرد، باز هم به شعار درمانی روی آورد و تالش کرد ایران را 

مقصر وضع موجود نشان دهد.
از سوی دیگر لودریان مدعی شده که اروپا برای حمایت از تجارت با ایران پا را فراتر)از 
تعهدات خودش( گذاشته است. اما معلوم نیست او به کدام اقدام و عمل اشاره می کند 
و از کدام تعهد فراتر سخن می گوید؛ چون به گفته دکتر بخشایش اردستانی آنچه 
تا کنون در دو ســال گذشته در این زمینه صورت گرفته، بیش از دو تراکنش مالی 
بسیار محدود در قالب سازوکار تبادل مالی موسوم به اینستکس و دو مبادله دارو از 
طریق کانال مالی سوئیس نیست و اتفاقاً آنچه موجب اعتراض ایران و در پنج مرحله 
کاهش تعهدات هسته ای اش بود، همین بی عملی است که امروز وزیر خارجه فرانسه 
آن را وارونه نمایی می کند. عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس به خبرنگار ما گفت: این بیانیه لودریان فرار به جلو اســت؛ چون در ذهن 
مقام های ایران، برجام یک شــاهکار است و ظریف امروز هم نشان داد همین باور را 
دارد و دیدیم که در مجلس فریاد زد برجام یک شاهکار است. پس اروپایی ها خود را 
محق می دانند که بگویند فراتر از تعهدشان عمل کرده اند و طلبکارانه رفتار کنند. وی 
با بیان اینکه اگر در برجام یک کاسه همه چیز را نمی دادیم، امروز وضعمان این نبود 
که به نقض تعهدات متهم شویم، خاطرنشان کرد: وقتی وزیر خارجه فرانسه می گوید 
ما فراتر از تعهداتمان عمل کرده ایم، معنایش این است که ما باید با آمریکا از برجام 
خارج می شــدیم و اگر در برجام مانده ایم فراتر از تعهدمان به آمریکاست. در واقع او 
می خواهد ظریف را خلع سالح کند و بگوید شما نقض کردید. این امتیاز است که 

مانده ایم در برجام.

نظر روسیه درباره به کارگیری »مکانیسم ماشه« برجام©
تسنیم: نماینــده روسیه در ســازمان های 
بین المللی مســتقر در وین مخالفت مسکو 
با به کارگیری مکانیسم ماشه به منظور حل 
اختالف های موجــود در برجام را اعالم کرد. 
میخائیــل اولیانوف، نماینده دائمی روســیه 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی در حساب 
توییتری خود نوشت: اتحادیه اروپا تالش می 
کند از نقطه نظرهای متفاوت مکانیســم حل اختالف ها در برجــام را به کار اندازد؛ این 
ایده چندان خوبی نیست. وی افزود: همه شرکت کنندگان در برجام باید به جای این گونه 
مشاجرات بی فایده و احتماالً مخرب، همه با هم به فکر حفظ توافق هسته ای باشند که در 

وضعیت بسیار بدی قرار دارد.

انتخاب پنج گزینه برای ریاست کمیسیون اصل نود©
سیاست: حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی، عضــو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی، با اشــاره به تصمیم این هیئت درباره گزینه های ریاست کمیسیون اصل نود 
مجلس، گفت: براساس رأی اکثریت اعضای هیئت رئیسه، پنج تن از اعضای کمیسیون 
اصل نود برای معرفی به صحن مجلس جهت ریاست این کمیسیون در یک سال آینده 
مشخص شدند. وی افزود: براساس رأی اکثریت اعضای هیئت رئیسه مجلس، مقرر شد 
آقایان میرسلیم، حجج اسالم نبویان و پژمان فر، سیدنظام الدین موسوی و حسن شجاعی 
برای ریاست کمیسیون اصل نود به نمایندگان مجلس معرفی شوند. عضو هیئت رئیسه 
مجلس ادامه داد: یک نفر از میان پنج گزینه ریاست کمیسیون اصل نود، با رأی اکثریت 

نمایندگان مجلس به عنوان رئیس این کمیسیون در یک سال آینده انتخاب می شود.

شبیه ساز هواپیمای ایلوشین 76، توسط نیروی هوایی ارتش©
ایسنا: فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به ساخت شبیه ساز هواپیمای ایلوشین 
۷6 در کشور گفت: این نوید را به ناوگان هوانوردی کشور اعم از نظامی و غیرنظامی 
می دهم که امکان ساخت شبیه ســاز تمام هواپیماهای فعال در کشور در نیروی 
هوایی ارتش وجود دارد. مراسم رونمایی از شبیه ساز پرواز )سیموالتور( هواپیمای 
ایلوشــین ۷6 نیروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران دیروز با حضور امیر 
سرتیپ محمدحسین دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
امیر ســرتیپ عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش و جمعی از فرماندهان 
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در محل ستاد نهاجا برگزار شد. 
امیر خلبان عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش )نهاجا( در مراسم رونمایی 
از شبیه ساز هواپیمای ایلوشین ۷6 که در سازمان جهاد خودکفایی این نیرو برگزار 
شــد، اظهار کرد: نیروی هوایی از تعداد زیادی ناوگان های متعدد از بلوک شرق و 
غرب برخوردار اســت و شبیه ساز ۹0 درصد آن ها را در اختیار دارد که عمدتاً به 

دست متخصصان نهاجا ساخته شده است.

 نهادهای انقالبی ©
و تمدن نوین اسالمی

هرســال، جریانی داخلی و خارجی در نقد و 
یا بهتر بگوییم سیاه نمایی اختصاص بودجه 
بــه نهادهای انقالبــی فعال می شــود. این 
خرده گیری ها در دو دسته قرار دارند. نخست 
نقدهایی که پیامد نبود شناخت و کژتابی های 
ذهنی هســتند و گروه دوم نقدهایی که با 
رویکرد دشــمنی با نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران شکل می گیرند. عمده ایرادی 
که این گروه ها وارد می کنند، چرایی اختصاص 
بودجه به نهادهایی است که از دیدگاه آن ها 
کارایی روشن و شــفافی ندارند. این نوشتار 
کوشــش دارد تا از منظری به چرایی ایجاد،  
اهمیت و کارکرد این نهادهای انقالبی در نظام 

جمهوری اسالمی ایران بپردازد.
یکــی از اهــداف غایــی انقالب اســالمی 
شــکل گیری تمدن نوین اسالمی است که 
آرمان مشترک برای همه مسلمانان جهان 
اســت. زمانی که از بایســتگی تمدن نوین 
اســالمی ســخن به میان می آید، پیداست 
که منظور تنها مؤلفه های تمدنی مشترک 
شناخته شــده میان نوع بشــر نیســت که 
گونه ای ویژه از تمدن است که رهاوردهایی 
دیگرگون از دیگر تمدن ها برای هموندانش 

به بار خواهد آورد.
برآیند تعاریفی که از تمدن وجود دارد، یک 
کالن ساختار ارتباطی پایدار و نظام مند میان 
خردساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
در یــک نظام بزرگ اجتماعی اســت که به 
دنبال تأمین نیازهــای هموندان آن جامعه 
است. در یک نظام فکری مادی و بر پایه عقل 
ابزاری تمدن تنها نگاهی این جهانی به انسان 
داشته و حاضر اســت برای تأمین نیازهای 
دامنه کنترلی خود هر نوع تصمیمی گرفته 
و عمل کند. نقطه ناهمگونی تمدن اسالمی 
با دیگر تمدن ها در همین مبنای بازشناسی و 
عمل است. چه آنکه در سامانه فکری اسالمی 
نگاه به انســان و ســعادت او متفاوت است. 
تمدن اسالمی کالن ساختاری است که انسان 
را به معنای راستین آن در نظر می گیرد. مقام 
معظم رهبری در تیر ســال ۹8 می فرمایند: 
»در تمدن نوین اســالمی، معنویّت در کنار 
مادیت، عروج اخالقــی و معنوی و روحی و 
تضّرع و خشــوع، در کنار پیشرفت زندگی 
مادی است«؛ این تعریف نشان دهنده تفاوت 

نگاه تمدنی در منظومه فکر اسالمی است.
دستیابی به تمدن اســالمی که متفاوت از 
الگوهــا و روش های گســترش یافته غربی 
است، نیاز به سازوکارهای ویژه خویش دارد 
که در چارچوب های موجود ساختاری الهام 
گرفته از غرب قرار نمی گیرد. به عنوان نمونه 
در تمدن اســالمی فرهنگ و هنر به عنوان 
یکــی از پایه هــای تمدنی بایــد رویکردی 
الهی و دینی داشــته باشند، نه این جهانی و 
انسانی. پرسش مهم و بنیادی اینجاست که 
دستیابی به ساختارهای سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی- اسالمی با بهره بردن از نظامات 
الهام گرفته از جهان غرب که از دید روشی، 
ظرفیت تأمین نیاز طرح شده را ندارند، ممکن 
است؟ آیا دانشگاهی که منابع و سرفصل ها 
و روش هایش الهام گرفته از جهان دانشــی 
غرب است، می تواند در زمینه اقتصاد اسالمی 
یا هنر اسالمی نظریه پردازی و تولید دانش 
انجام دهد؟ آشکار است،خیر؛ که اگر این گونه 
بود در طول ســال ها نهادهــای برگرفته از 
ساختارهای غربی در این زمینه موفق عمل 

می کردند. 
یکی از اهداف تشکیل نهادهای انقالبی، توجه 
به افق تمدن سازی نوین اسالمی بوده است. 
به گونــه ای که این نهادهــا بتوانند افزون بر 
به کارگیری دانش تخصصی روز ابعاد ویژه تر 
را نیز در نظر بگیرند. بنیاد فعالیت این نهادها 
بر سیاست گذاری، تولید دانش، ارائه الگوهای 
کارآ و پرورش نیروهــای توانمند در جهت 

تحقق هدف یادشده است. 
نهادهای انقالبی گوناگونی چون دفتر تبلیغات 
اسالمی حوزه علمیه قم، ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره(، سازمان تبلیغات اسالمی، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و... وظیفه دارند 
که هر یک در بخش های مأموریتی خویش 
زمینه های انجام شدن تمدن نوین اسالمی را 
با اسالمی سازی منابع تمدنی پیگیری نمایند. 
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دفتر 
تبلیغات اسالمی مطالبه جدی توجه به فقه 
هنر را مورد تأکید قرار می دهند: »باید مسئله 
»انضباط فقهی« به طور جدی مورد توجه باشد 
و بدون تأثیر گرفتن از جّو عمومی و با استفاده 
از اصول و روش اســتنباط فقهای شیعه در 
مراجعه به کتاب و ســّنت، در خصوص فقه 
هنر نیز به نتایجی رسید«. این یعنی تمدن 
نوین اسالمی تنها زمانی محقق خواهد شد 
که نسبت منابع مشــترک جهانی تمدن با 
نگره های اســالمی روشن شود. روشن سازی 
این پیوند و اسالمی شــدن این مؤلفه های 
تمدنی بــر دوش نهادهای انقالبی برآمده از 
انقالب اسالمی ایران خواهد بود. دشمن نیز 
به خوبی ضمن شناسایی این کارکرد در تزریق 
بدبینی و فاصله اندازی میان این نهادها با دیگر 
بخش ها و نهادها تمام کوشش خویش را به 
کار گرفته است که البته با آگاه سازی مردم 

عزیزمان شکست خواهد خورد. ان شاءاهلل

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

حفظ هوشیاری و 
یکپارچگی مردم 
و جریان های 
فلسطینی در 
خنثی سازی 
نقشه های شوم 
دشمن مؤثر بوده 
و نصرت الهی را 
همراه خواهد داشت

بــــــــرش

 مردم انتظار دارند 
هرکس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد

 قرار بود در این سوله 
ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته تولید شود

 میزان  آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در 
جلســه شــورای عالی قوه قضائیــه یکی از 
ضرورت های عبور از شرایط خاص اقتصادی را 
برخورد با تخلف از ناحیه برخی واردکنندگان 
و صادرکنندگان دانست و گفت: وارد کننده 
یا صادرکننده متخلــف فرقی نمی  کند، هم 
برخــورد با آن ها وهم افشــای نام آن ها یک 
ضرورت است که مسئوالن بانک مرکزی باید 
آن را دنبال کنند. مســئوالن بانک مرکزی 
اعــالم کردند دنبال معرفــی صادرکنندگان 
متخلف هستند، اما من معتقدم واردکننده  ای 
که ارز دریافت کرده و کاال وارد نکرده هم باید 
معرفی شــود.  در این جلسه حجت االسالم 
درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
نیز به ارائه گزارشــی از وضعیت بازار مسکن 
پرداخــت و گفت: در حوزه مســکن برخی 
ترک فعل  ها در انجام تکالیف قانونی زمینه ساز 
شــرایط کنونی این بازار اســت که سازمان 
بازرسی پیگرد ترک فعل  های صورت گرفته را 
در دستور کار خود قرار داده است. رئیس قوه 
قضائیه نیز در واکنش به این گزارش و گزارش 
برخی اعضا درباره حوادث اخیر کشور گفت: 
مدیری که مســئولیت داشت، باید پاسخگو 
باشــد و مورد مؤاخذه قرار بگیرد. نمی  توانیم 
همیشه منفعالنه برخورد کنیم تا باز هم یک 
مورد مشابه ساختمان پالسکو شکل بگیرد. 

در زمینه حــوادث مختلفی که در این مدت 
داشــتیم و همه را اسم نمی آورم، باید عوامل 
را شناســایی کنیم که آیــا پیش بینی الزم، 

پیشگیری الزم و اقدام الزم را کرده اند؟
آیت اهلل رئیســی افزود: من این را به سازمان 
بازرســی، ســازمان قضایی نیرو های مسلح 
و دادســتان تهران هم گفته ام که سیاســت 
دســتگاه قضایی پیگیری و مؤاخذه مدیری 
اســت که مسئولیت قانونی و شرعی دارد که 
ببینیــم کار را در زمان خودش انجام داده یا 
نه وگرنه هر روز باید به ما یک گزارش بدهند 
که این اتفاقات افتاد. باید نسبت به این قصور 
یا تقصیر به خصوص ترک فعل  ها حساس بود؛ 
چرا که ما مواردی داریم که ترک فعل  ها قابل 
پیگیری قانونی است و بسیاری از ترک فعل 
 ها خســارتش از فعل  ها بیشــتر است. مردم 
انتظار دارند که هر کس نسبت به مسئولیتش 

پاسخگو باشد.

 بهروز کمالوندی با اشاره به حادثه روز 
پنجشنبه مجتمع شــهید احمدی 
روشن )نطنز(  گفت: ما در مرحله نخست متوجه 
شدیم که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی 
نداشــته، اما خسارت های مالی قابل توجه بود. 
همان طور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
اعالم کرد، اکنون مراجع امنیتی کشور می دانند 
که علت حادثه چیســت، اما بنا به مالحظات 
امنیتی فعالً بنا ندارند در این باره صحبت کنند.

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی یادآور شد: 
قرار بود در این ســوله نمونه های بیشتری از 
ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته تولید شود. 
این ســوله پس از خروج آمریــکا از برجام و 
دستور رهبر معظم انقالب به سازمان انرژی 
اتمی مبنی بر ایجــاد زمینه الزم برای تولید 
1۹0 هزار سو )در چارچوب برجام( دقیقاً دو 
روز پس از این فرمایش ایشــان یعنی در روز 
16 خرداد 13۹۷ با حضــور خبرنگاران این 
مجموعه افتتاح شد. البته مجموعه به دلیل 
محدودیت های برجامی با ظرفیت کامل کار 
نمی کرد، در عین حال تکمیل هر چه بیشتر 
ســالن مد نظر بود که تــا روز حادثه نیز در 
دســت اقدام بود. وی گفت: تجهیزاتی که در 
این سالن وجود داشت، تجهیزات اندازه گیری 
و ابزارهــای دقیق بودند که در اثر این حادثه 
بخشی از آن از بین رفته و بخش دیگری نیز 

خسارت دیدند. به دلیل نوع تجهیزات حتی اگر 
حادثه ابعاد کوچک تری نیز می داشت، دیگر 

نمی توانست قابل استفاده باشد.
وی با بیان اینکه تصمیمات برای بازسازی این 
ســوله به مراجع ذی ربط منعکس شده است، 
گفت: البته هنوز این بحــث وجود دارد که  آیا 
ســوله در همان نقطه فعلی ساخته شود یا با 
در نظر گرفتن مالحظــات پدافندی در محل 
مناسب دیگری انجام شود، اما سوله در ابعادی 
بزرگ تر ساخته می شود و از تجهیزات بیشتر و 

پیشرفته تری در آنجا استفاده خواهد شد.
کمالوندی با تأکید بر اینکــه این حادثه هیچ 
خللی در کار غنی سازی ایران ایجاد نمی کند، 
گفت: ممکن اســت این حادثه در برنامه میان 
مدت در توســعه و تولید ماشین های پیشرفته 
کندی هایی ایجاد کند که با تالش شبانه روزی 
و کار جهادی همکاران ســازمان این کندی را 

ان شاءاهلل جبران می کنیم. 

 سیاست/ مهدی خالدی  چه چیزی مانع همکاری های تهران 
و اسالم آباد در زمینه انرژی می شود؟ این پرسشی است که چندی 
پیش سید رسول موســوی، مدیرکل بخش آسیای غربی وزارت 
امور خارجه کشــورمان در پیامی توییتری مطرح کرد. البته او در 
ادامه توپ را در زمین همسایه شرقی انداخت و نوشت: باوجودآنکه 
تأسیسات نگهداری بنزین در ایران پر هستند، قیمت ها در پاکستان 
به دلیل کمبود بنزین به شدت باال رفته اند. برادران پاکستانی موانع 

را برای صادرات انرژی برطرف کنند.
به نظر می رســد در هنگامه ای که کشــورمان زیر شدیدترین و 
ظالمانه ترین تحریم های ضد بشری دنیای غرب قرارگرفته، توسعه 
همه جانبه مناسبات با همسایگان می تواند به عنوان مفری در حل 
مشکالت کشورمان تلقی شود. این نکته ای است که از دید مقام ها و 
سیاست ورزان کشورمان هم پنهان نمانده است. همین دو روز پیش 
بود که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشــورمان پس از حضور 
در مجلس شــورای اسالمی با انتقادهای تندوتیز نمایندگان که از 
انفعال دستگاه دیپلماسی به ویژه در ارتباط  گیری با همسایگان گله 
داشتند، روبه رو شد. توسعه روابط با همسایگان، موضوعی راهبردی 
و مهــم بوده و رهبــر انقالب نیز اهمیت این موضــوع را بارها به 

مسئوالن گوشزد کرده اند.

موانع اقتصادی با همکاری بیشتر قابل حل است»
در این میان توسعه همه جانبه روابط با کشور 212 میلیونی پاکستان 
که از آن به »ایرانی ترین همسایه« یاد می شود، نباید از دید تصمیم 
سازان ما پنهان بماند. کنسول پیشین جمهوری اسالمی ایران در 
پیشاور پاکستان هم رابطه با 15 همسایه را مهم دانسته و می گوید: 
این موضوع در تمام حوزه های اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی 
باید دیده شود. محسن روحی صفت با اشاره به موانع موجود بر سر 
این ارتباط، به ویژه با کشور پاکستان تصریح کرد: در بحث اقتصادی 
چالش بیشتر زیرساختی است که در صورت رفع آن می تواند تبادل 
میان طرفین را چندین برابر کند. وی ادامه داد: به طور نمونه یکی از 
مشکالت در شرایط تحریمی ایران موضوع نقل وانتقال مالی است. 
متأسفانه اکنون هیچ بانک ایرانی در پاکستان جای پای محکمی 
ندارد. همین مسئله سبب شده نقل وانتقال پول میان تجار بیشتر از 
طریق مبادی غیررسمی و یا بانک های طرف سوم و عمدتاً اماراتی 

صورت گیرد. این موضوع هزینه های جانبی بسیاری بر تجار تحمیل 
می کند؛ بنابراین ضروری است بانک های مرکزی دو کشور برای حل 
مشکل همکاری نزدیک تری داشته باشند. روحی صفت ادامه داد: 
مانع دیگر مشکالت تعرفه ای است. موافقت نامه تجارت ترجیحی 
میان تهران و اســالم آباد سال 1384 امضا و در مجلس کشورمان 
به تصویب رســیده، اما این کافی نیست؛ دو طرف حتی می توانند 
حذف تعرفه به ویژه در برخی کاالهای مشخص را مورد رایزنی قرار 
دهند. همچنین مشــکالت زیرساختی در حوزه جاده و خط آهن 
و همچنین ناامنی در آن ســوی مرزها بر تبادالت فی مابین تأثیر 

گذاشته، اما همه این مباحث با همکاری بیشتر قابل حل است.

مالحظات سیاسی بر همکاری ها تأثیر گذاشته است»
محسن روحی صفت یکی از ظرفیت های مهم برای همکاری ایران و 
پاکستان را در حوزه انرژی دانسته و عنوان کرد: آنچه از آن به عنوان 
خط لوله صلح نام برده می شود، می توانست سنگ بنای این همکاری 
باشــد. خط لوله صلح که قرار بود گاز ایران را به پاکستان و هند 
ببرد، اقتصادی ترین روش تأمین انرژی شبه قاره هند است. با وجود 
جذابیت هایی که این طرح نه تنها از جنبه تأمین انرژی برای شبه قاره 
هند دارد، بلکه به عنوان یک عامل کاهش تنش در روابط بین هند 
و پاکستان نیز به شمار می رود، اسالم آباد تحت فشارهای آمریکا و 
عربستان ســعودی قرارگرفته و به تعهدات خود عمل نکرده است. 
کنسول پیشین کشورمان در پیشاور پاکستان بی میلی پاکستان 
برای تکمیل این طرح  با وجود نیاز حیاتی اســالم آباد به انرژی را 

هم در همین وابستگی به واشنگتن و ریاض می داند و تأکید کرد: 
پاکســتان در تأمین بودجه اقتصادی و امنیتی خود به کمک های 
مالی و لجستیکی آمریکا و سعودی وابسته است و همین مسئله 
سبب وابستگی به آن ها در سیاست های منطقه ای می شود. روحی 
صفت افزود: پاکستان اکنون تشنه انرژی است. برخی مناطق این 
کشور خاموشی های هفت، هشت ساعته روزانه را تجربه می کنند، 
اما همین مالحظات سیاسی سبب شده نتواند همکاری نزدیک تری 
با ایران داشته باشد. البته این مالحظات سیاسی در حد محدودتری 
در ایران هم وجود دارد. تهران نباید روابط دوقطبی شــده خود با 
واشنگتن و ریاض را به اسالم آباد هم تعمیم دهد؛ چراکه این رویکرد 

در درازمدت به نفع دو کشور همسایه نخواهد بود.

رایزنی در سطح مقام ها باید تقویت شود»
کنسول پیشین کشورمان در پیشاور پاکستان باوجود همه چالش ها 
اما گســترش همکاری ها با اســالم آباد به ویژه در بحث سیاسی را 
ضروری دانسته و گفت: اکنون همکاری های منطقه ای خوبی بین 
دو طرف جریان دارد. با وجوداین، چنین موضوعی برای دو کشــور 
مهم اسالمی، اما کافی نیست. باید مراودات چندین برابر شود. ما 
می توانیم در کنار همکاری های سیاســی دوجانبه بر همبستگی 
بیشتر در نهادهای بین المللی هم حساب کنیم. ایران و پاکستان 
در کنــار هم همچنین می توانند در حل پرونده های مهمی مانند 
افغانستان، یمن و سرتاسر خاورمیانه تأثیرگذاری بیشتری داشته 
باشند و ابتکار عمل را از کشورهای بیگانه بگیرند. در بحث اقتصادی 
هم سرمایه گذاری های مشترک در پروژه های راهبردی و همچنین 

موضوع گردشگری میان دو طرف باید دیده شود.
روحی صفت اما رفع موانع موجــود در افزایش مبادالت طرفین را 
هم مهم دانست و خاطرنشان کرد: افزایش رایزنی در سطح مقام ها 
می تواند در رفع سوءتفاهم ها تأثیرگذار باشد. به طور نمونه این موضوع 
در بحــث ناامنی های گاه و بی گاه مرزی میان دو طرف دیده شــد 
و نتایج خوبی هم داشــته است. اکنون الزم است به طور مستمر در 
سطح مقام ها و کارشناسان دیدارهای دوجانبه با هدف نزدیکی مواضع 
صورت گیرد. کمیسیون های مشترک سیاسی، اقتصادی، نظامی، 
مرزی و ... هم باید فعال تر عمل کنند. این ارتباطات درنهایت می تواند 

بر نزدیکی هر چه بیشتر دیدگاه  های دو همسایه کمک کند.

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

گفت وگو

گفت وگو

بررسی موانع همکاری ایران و پاکستان در گفت وگو با کنسول پیشین کشورمان در پیشاور

تهران و اسالم آباد مالحظات سیاسی را کنار بگذارند

دفاعی - امنیتیقوه قضائیه
اطالعات جدید سخنگوی سازمان انرژی اتمی از حادثه نطنزرئیس قوه قضائیه در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

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

نمایش فضائل اهل بیت)ع( در نماهنگ های تولیدی  آستان:  مدیر فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه در دهه کرامت به صورت روزانه کلیپ، مسابقات، عکس نوشت 
و فراخوان های متعددی روی صفحات اجتماعی حرم مطهر نشر داده  شد، عنوان کرد: به همت پورتال معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی بیش از 20 نماهنگ سخنرانی و شعرخوانی تولید شد که هشت مورد 

از آن ها از تولیدات فاخر این مجموعه و دربرگیرنده فضائل اهل بیت)ع( بود. جواد  هاشمی ادامه داد: روند تولید این نماهنگ ها تقریباً از سه ماه پیش  برنامه ریزی شده بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
خطاب به آیت اهلل مرتضوی

تولیت آستان قدس درگذشت حجت االسالم آموزگار را ©
تسلیت گفت

قدس: تولیت آســتان قــدس رضوی 
در پیامی درگذشــت حجت االســام 
والمسلمین شــیخ محی الدین آموزگار 
مازندرانی، از شــاگردان شهید صدر و 
داماد ارشد آیت اهلل مرتضوی را تسلیت 
گفت. پیام حجت االســام والمسلمین 

احمد مروی به این شرح است: 
حضرت آیت اهلل سید حسن مرتضوی)دامت برکاته(

با تأثر، ارتحال عالِم با فضیلت و بزرگوار مرحوم حجت االسام والمسلمین آقای حاج 
شیخ محی الدین آموزگار را به محضر جناب عالی، ارادتمندان و سایر بازماندگان 
محترم تسلیت عرض می نمایم. از خداوند تبارک و تعالی مغفرت و رحمت واسعه 
الهی را برای آن مرحوم، دوام عمر با برکت جناب عالی و صبر و اجر جمیل و جزیل 

برای بازماندگان معزز مسئلت می نمایم.
تولیت آستان قدس رضوی - احمد مروی

رئیس سازمان علمی- فرهنگی آستان قدس رضوی در بازدید از »به نشر«:

در حوزه فرهنگ باید نوآور باشیم ©
قدس: رئیس ســازمان علمی- فرهنگی 
آستان قدس رضوی گفت: باید در حوزه 
فرهنگ به ویژه کتاب به دنبال حرکت های 

نوآورانه و ابداعی باشیم.
بــه گــزارش روابــط عمومی به نشــر، 
حجت االســام محمدحسن مهدوی مهر 
روز گذشــته در بازدیــد چندســاعته از 

فروشگاه مرکزی کتاب انتشارات آستان قدس رضوی با بیان این مطلب تأکید کرد: 
در تولید، ترویــج و توزیع فرهنگ به ویژه کتاب و کتاب خوانی باید به دنبال ابداع و 

نوآوری باشیم.
وی با بیان اینکه در این بخش اگر الزم است باید سرمایه گذاری کنیم تا کار نو و جدید 
عرضه کنیم، افزود: حرف اول و آخر جامعه باید توجه به علم، دانش و  فرهنگ باشد و 

نباید از زمان عقب باشیم و در گذشته سیر کنیم.
رئیس سازمان علمی- فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: رهبری از کتاب، به عنوان 
رأس هــرم فرهنگ، مدیریت، دین، علم و تقوا یاد می کنند و تأکیدهای فراوان مقام 

معظم رهبری به کتاب و کتاب خوانی، وظیفه فعاالن حوزه کتاب را مضاعف می کند.
مهدوی مهر با اشاره به توجه رهبری و تولیت آستان قدس رضوی به موضوع کتاب 
و کتاب خوانی، افزود: باید از این موضوع الهام و درس بگیریم و توجه به حوزه کتاب 

را به جامعه منتقل کنیم.
رئیس سازمان علمی- فرهنگی آستان قدس رضوی با ابراز خوشحالی از فعالیت های 
ارزشمند صورت گرفته در مجموعه به نشــر گفت: در این بازدید شاهد تنوع بسیار 
باال، روزآمد بودن کارها و به روز بودن آثار، اقدام ها و فعالیت های حوزه کتاب آســتان 
قدس رضوی هستیم. دکتر مهدوی مهر با طرح این پرسش که اگر بخش خصوصی، 
ظرفیت ها و امکانات آستان در بخش کتاب را دارا بود چه عملکردی داشت، گفت: قبول 
داریم که مجموعه های رسمی و جایگاه های سازمانی با بخش خصوصی محدودیت ها و 
تفاوت هایی دارند، اما این توجیه خوبی نیست و باید اشکال ها، گره و گردنه ها را از سر 

راه برداریم و کار را تسهیل و از ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم.
وی با اشــاره به ظرفیت سفر ساالنه میلیون ها زائر و فروشگاه های کتاب اطراف حرم 
مطهر رضوی که هیچ انتشاراتی این فرصت را ندارد، گفت: باید برای جذب مخاطب 

جاذبه ایجاد کنیم.
رئیس ســازمان علمی- فرهنگی آســتان قدس رضوی با تأکید بر هم افزایی میان 
مؤسسه های داخل و خارج از آستان قدس رضوی گفت: به عنوان مثال در موزه های 
بــزرگ دنیا، بخــش معرفی و عرضه کتاب و فرهنگ وجــود دارد و ما می توانیم در 
موزه های حرم مطهر رضوی بخش عرضه و فروش داشــته باشــیم که البته عرضه 

فرهنگ و   معارف با نگاه فروش و بحث مالی نیست.
رئیس سازمان علمی- فرهنگی آستان قدس رضوی با تأکید بر توسعه و حمایت از نشر 
دیجیتال گفت: در موضوع کرونا بعضی کارها و فعالیت ها تعطیل شد و بعضی ها رشد 
کردند و آن مواردی که ارتقا و رشد پیدا کردند حوزه فضای مجازی فعال بودند. در این 

حوزه باید عقب ماندگی را جبران کنیم. 
وی با اشاره به موضوع فروشگاه های کتاب و موضوع سوغات فرهنگی زائر گفت: اگر 
فعالیت ها سودده نباشد، به سمت نزولی یا ایستا می رود که باید در این زمینه بررسی ها 
و اقدام هــای الزم صورت پذیرد البته بحث های حمایت در بخش هایی مانند مناطق 

محروم و حاشیه ای نیز باید پیش بینی شود.
در این بازدید حسین سعیدی، مدیرعامل به نشر نیز با ارائه گزارشی از تحوالت صورت 
گرفته در انتشارات آستان قدس رضوی گفت: برنامه ریزی و حرکت با برنامه در تولید 
آثار، روی آوردن به قالب های جوان پسند به ویژه رمان، تمرکز بر سه موضوع »معارف 
اسامی«، »ارزش های نظام والیی« و »سبک زندگی ایرانی- اسامی«، آغاز برگزاری 
نشســت های تحلیلی و نظریه پردازی در عرصه ادبیات دینی، برگزاری نشست های 
داستان نویســی دینی در مشــهد و تهران، برگزاری نشســت های شــورای علمی 
بزرگسال و کودک، کسب توفیقات در جشنواره های ارزشی کشور، گسترش تولیدات 
نشر الکترونیک، گســترش تولیدات در نشر بین الملل، افزایش همکاری مشترک با 
سازمان های دیگر، افزایش میزان تولیدات، ورود به عرصه برنامه های تبلیغی و ترویجی 
کتاب به منظور گسترش فرهنگ کتاب خوانی، ورود به تولید و عرضه سوغات فرهنگی 
زائر و توســعه کمی و کیفی مراکز پخش و فروشگاه ها از مهم ترین تحوالت صورت 

گرفته در به نشر است.
حجت االسام والمســلمین مرویان؛ رئیس بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 
رضوی و دکتر خلیل زاده؛ مدیر علمی سازمان علمی- فرهنگی آستان قدس رضوی در 
این بازدید، حجت االسام محمدحسن مهدوی مهر؛ رئیس سازمان علمی- فرهنگی 

آستان قدس رضوی را همراهی کردند.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
مدیرعامل مؤسسه عمران و توسعه رضوی 
از ساخت 15 مجتمع رفاهی میان راهی تا 

سال 1401 خبر داد. 
مهنــدس محمود عیــدی در گفت وگو 
بــا خبرنــگار قــدس درباره ســاخت 
توســط  میان راهی  رفاهی  مجتمع های 
این مؤسســه اظهار کــرد: وظیفه این 
مؤسســه انجام فعالیت های توسعه ای و 
عمرانی در ســطح کشور بوده و یکی از 
طرح ها و فعالیت هایی که این مؤسســه 
در ســالیان گذشــته روی آن تمرکــز 
داشــته، ســاخت مجتمع هــای رفاهی 

میان راهی امام رضا)ع( است.
این مقام مســئول متذکر شــد: به جز 
شرایط خاص کشور در سال جاری که به 
علت جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا، 
تصمیم ها و تدابیر پیشــگیرانه از سوی 
مســئوالن ذی ربط و در راستای حفظ 
ســامتی و ایمنی زائــران و هموطنان 
عزیز اتخاذ شــده اســت، همه ســاله 
شــاهد سفر شــمار زیادی از هموطنان 
ارجمند از نقاط مختلف کشور به سمت 
استان خراســان رضوی و شهر مقدس 
مشــهد برای زیارت بارگاه ملکوتی امام 

هشتم)ع( هستیم.
مهنــدس عیــدی ادامه داد: ســاخت 
مجتمع هــای رفاهــی بین راهــی امام 
رضا)ع( در سالیان گذشته توسط آستان 
قدس رضوی در راستای رفاه حال زائران 
و تأمین مکانی مناســب برای استراحت 
و تجدیــد قوا برای ادامه ســفر جاده ای 

زائران بوده است.
وی افزود: در ســالیان گذشته تعداد 21 
مجتمــع رفاهی بین راهی امــام رضا)ع( 
با زیربنــای افزون بر 22 هــزار مترمربع 
توسط آستان قدس رضوی در جاده های 
بین راهی اســتان های مختلف کشور و با 
برنامه ریزی انجام شده، ساخته شده است.

مدیرعامل این مؤسســه اضافه کرد: 15 
مجتمع بین راهی دیگر در اســتان های 
گوناگون از جمله: گلســتان، سیســتان 
و بلوچســتان، یزد، خراســان جنوبی، 
کرمان و... بــا حدود 31 مترمربع زیربنا 
و حــدود 390 هکتار عرصــه در حال 
ساخت اســت و در صورت فراهم بودن 
شرایط و امکانات الزم امیدواریم تا اوایل 
این مجتمع های  سال 1401 شمســی 

بین راهی پس از ساخت و تکمیل شدن 
مورد بهره برداری قرار گیرند.

 احیای کشاورزی، »
راهکاری برای »توسعه منطقه ای« 

مدیرعامل مؤسســه عمران و توســعه 
رضــوی همچنین از احیای کشــاورزی 
به عنــوان راهکاری بــرای تحقق طرح 
»توســعه منطقه ای« در برخی از نقاط 

کشور خبر داد.
مهندس عیدی با بیان این مطلب اظهار 
کرد: یکــی از فعالیت هایی که در مدت 
حدود 1/5 ســال اخیر، مسئولیت آن به 
مؤسســه عمران و توسعه رضوی واگذار 
شده، بحث توســعه منطقه ای در برخی 
از نقاط کشــور مانند سرخس، چناران، 
سیستان و بلوچستان، لرستان و... است.

وی ادامــه داد: در این طرح شناســایی 
راهکارهای  منطقــه ای،  ظرفیت هــای 
عملــی شــدن و ایجاد اشــتغال زایی و 
توســعه اقتصادی در آن مناطق توسط 

این مؤسسه پیگیری می شود.
این مقام مســئول اضافه کــرد: در این 
طرح قرار نیست آســتان قدس رضوی 
بودجه هــای باعــوض به ایــن مناطق 
تزریق کند، بلکه با اســتفاده از دانش، 
دانایی و ظرفیت هایــی که در مجموعه 
آستان قدس رضوی است و یا در سطح 
ملی به آن ها دسترســی داریم، ســعی 
می شــود ظرفیت هــای منطقــه ای که 
مغفــول و یا راکد باقی مانده اســت در 

مناطق اشاره شده فعال شود.
مدیرعامل این مؤسســه گفت: به عنوان 
مثال سعی می شود با شناسایی ظرفیت 
تولیــدات باغــی و کشــاورزی در این 
مناطق، امکان عرضــه این تولیدات در 

بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

 تالش برای تکمیل زنجیره »
تأمین کاال و خدمات

مهندس عیــدی در بخــش دیگری از 
ســخنانش بــه تاش این مؤسســه در 
تحقق شعار ســال جاری یعنی جهش 
تولید اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در 
راستای تحقق شعار ســال و همچنین 
اجرای سیاست های آستان قدس رضوی 
و سازمان اقتصادی رضوی امسال تاش 
می کنیم در تکمیل زنجیره تأمین کاال و 

خدمات در مناطقی که این مؤسسه در 
آن ها در حال فعالیت اســت هم به طور 

فعال و مؤثر عمل کنیم.
این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری 
تصریــح کرد: در ایــن زمینه می توان با 
شناسایی تولیدات و ظرفیت های موجود 
در ایــن مناطــق که با کمک شــرکت 
مدیریــت زنجیره تأمیــن رضوی انجام 
می شــود برای حضور فعال در بازارهای 

داخلی و خارجی اقدام کرد.
وی عنوان کرد: یکی دیگر از فعالیت های 
این مؤسســه در این حــوزه مربوط به 
زمین ها و اراضی کشــاورزی اســت که 
روی  آن ها آماده ســازی انجام گرفته یا 

انجام نشده است.
این مقام مســئول توضیــح داد: بدین 
منظور ســعی داریم در ایــن مناطق با 
کمک شــرکت کشاورزی رضوی نسبت 
به احیا و بازسازی اراضی کشاورزی ذکر 
شــده اقدام کنیم که در صورت فراهم 
بودن شــرایط و امکانات الزم، این گونه 
اقدام ها در زمینه افزایش تولید و تحقق 
شعار ســال یعنی جهش تولید می تواند 

ثمربخش باشد.
وی یادآور شد: با همت جمعی و همکاری 
مســئوالن مربوط و انجــام تحقیقات و 
مطالعات الزم امیدواریم بخش عظیمی از 
این طرح ها تا پایان سال جاری با موفقیت 

محقق و اجرایی شود.
مهندس عیــدی یادآور شــد: البته در 
مــواردی هم این مؤسســه بــه عنوان 
کارگــزار محرومیت زدایی و با همکاری 
معاونت محرومیت زدایی آســتان قدس 
رضوی در برخی از مناطق کشــور مانند 
مناطق سیل زده استان لرستان در حال 
پیگیری عمران منطقه ای و اشتغال زایی 

در این مناطق است.
مهنــدس عیدی همچنین بــه فعالیت 
کارخانه هبلکــس رضوی متعلق به این 
مؤسسه در شهرستان بیرجند اشاره کرد 
و افــزود: این کارخانه در تولید بتن های 
ســبک هــوادار فعالیت داشــته که در 
فعالیت های عمرانی و ساختمانی کاربرد 

بسزایی دارد.
وی ادامه داد: این محصول از مدرن ترین 
مصالح ساختمانی بوده و این کارخانه در 
سال گذشته حدود 80 هزار مترمکعب 
از این محصول را تولید کرده و امیدواریم 

با توجه به شعار سال 99 مبنی بر جهش 
تولیــد بتوانیم بــا 100 درصد افزایش، 
میــزان تولید این محصول به 160 هزار 

مترمکعب افزایش یابد.

 آماده سازی اراضی »
پادگان 04 ارتش در بیرجند 

ایــن مقــام مســئول همچنیــن بــه 
درآمدزایی  فعالیت هــای 
پروژه هــای  از  برخــی  و 
این  توسط  که  پیمانکاری 
مؤسســه در حــال انجام 
است اشــاره و خاطرنشان 
فعالیت های  دیگر  از  کرد: 
مؤسســه  این  درآمدزایی 
کــه درآمدهــای حاصل 
اجــرای  در  آن هــا  از 
پروژه هــای عام المنفعــه 
مصرف می شــود، ساخت 
واحــد   609 حــدود 
به  مســکونی در مجموع 
مســاحت حدود 66 هزار 

است. مترمربع 
پروژه های  مــورد  در  وی 
گفت:  هــم  پیمانــکاری 
پیمانــکاری  پروژه هــای 
ماننــد  مشــارکتی  و 
اراضــی  آماده ســازی 
در  ارتــش   04 پــادگان 
بیرجنــد، مجتمع  شــهر 
گردشــگری  فرهنگــی- 

چپکرود در نزدیکی شهرســتان ساری 
و... از جملــه ایــن پروژه هاســت و هم 
اکنون هم در حــال انعقاد قرارداد برای 
پروژه 317 هکتاری حمزانلو در نزدیکی 

شهرستان بجنورد هستیم.
این مقام مســئول متذکر شد: ساخت 
هتــل میقات در شهرســتان طبس در 
هتل  استان خراســان جنوبی، ساخت 
قدس مشهد در نزدیکی بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع(، ســاخت مجتمع مسکونی 
زوج های جوان در شهرســتان بیرجند 
)بــا بیش از 11 هــزار مترمربع زیربنا( 
و... همــه پروژه هــای در دســت اجرا 
توسط این مؤسســه است و پیش بینی 
می کنیم در صورت فراهم بودن شرایط 
الزم تا اواخر سال آینده این پروژه ها به 

اتمام برسد.

در راستای تحقق 
شعار سال و 

همچنین اجرای 
سیاست های آستان 
قدس رضوی تالش 
می کنیم در تکمیل 

زنجیره تأمین کاال و 
خدمات در مناطقی 

که این مؤسسه 
در آن ها فعالیت 

دارد به طور  مؤثر 
عمل کنیم

بــــــــرش

وی
ض

: ر
س

عک

 تالش جهادگران داراب ©
برای خدمت به محرومان 

آســتان: خادمیاران رضوی داراب به مناسبت 
دهه مبارکه کرامت به کمک مستضعفان روستای 
»برآب« این شهرستان شتافتند. خادمیاران رضوی 
شهرستان داراب استان فارس در قالب گروه های 
جهادی رضوی طبق سنت هر هفته، به مناسبت 
دهه کرامــت و میاد حضرت علی بن موســی 
الرضــا)ع( 12 و 13 تیر به کمــک مردم محروم 

روستای برآب داراب شتافتند.
از  اردوی جهــادی رضــوی داراب متشــکل 
خادمیاران رضوی دانش آموزان و دانشــجویان 
انقابی اســت که هر هفته پنجشنبه و جمعه 
به کمک روستاییان مستضعف می شتابند و در 
تعمیر منازل و ساخت حمام، سرویس بهداشتی 

و آشپزخانه آن ها را یاری می کنند.
گفتنی است در این اقدام جهادی شهردار انقابی 
شهرستان داراب نیز با لباس خادمیاری در جمع 
گروه جهادی حاضر شــد و آن هــا را در این امر 

خداپسندانه یاری کرد.

خادمیاران رضوی در زاهدان ©
خون اهدا کردند

آستان: دبیر کانون هــای خدمت رضوی استان 
سیستان و بلوچستان گفت: جمعی از خادمیاران 
رضوی شهر زاهدان در اقدامی خداپسندانه خون 

خود را برای درمان بیماران نیازمند اهدا کردند.
دکتر دادخــدا خدایار اظهار کــرد: با هماهنگی 
سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان 
روز جمعه 13 تیر ماه و همزمان با والدت باسعادت 
حضرت امام علی بن موســی الرضا)ع( جمعی از 
خادمیاران آستان قدس رضوی با هماهنگي کانون 
تعلیم و تربیت خادمیاران در زاهدان خون خود را 

برای بیماران نیازمند اهدا کردند.
وی افزود: شــیوع ویروس کرونــا در جهان و 
کشور و اعام ریاســت محترم سازمان انتقال 
خون استان موجب شده تا مردم برای اهدای 
خون مراجعه کمتری بــه مراکز انتقال خون 
داشــته باشــند. خدایار ادامه داد: خادمیاران 
رضوی استان نیز در راســتای تشویق مردم، 
برای چندمین دوره نســبت بــه اهدای خون 
اقدام کردند و ان شاءاهلل این عمل خداپسندانه 
به صورت دوره ای و در مناسبت های مختلف با 
نابودی ویروس کرونا و به صورت مستمر توسط 

خادمان امام رئوف)ع( ادامه یابد.

توزیع 80 بسته معیشتی در راین©
آستان: به همت گروه جهادی سردار شهید قریه 
میرزایی و خادمیاران رضوی، 80 بسته معیشتی 
در قالب خدمت کریمانه همزمان با دهه کرامت در 

راین تهیه و توزیع شد.
احد ابراهیمی، مسئول گروه جهادی از تهیه 80 
بسته معیشتی در قالب خدمت کریمانه در هفته 

کرامت در این شهر خبر داد.
ابراهیمی افــزود: برای پخش بســته ها و توزیع 
عادالنه این کمک ها افراد نیازمند و آسیب دیدگان 
شناسایی شده و در یک بانک جامع اطاعاتی قرار 
گرفتند تا کمک ها به صورت منظم و در کمترین 

زمان در اختیار مردم قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری و همراهی مردم، 
خیران و خادمیاران رضوی شــهر راین بسته های 
معیشــتی با ارزش 180 میلیون ریــال تهیه و 
ان شــاءاهلل با همکاری خادمیاران رضوی در شهر 

توزیع خواهد شد.
وی عنوان کرد: از خداوند متعال به برکت نام علی 
بن موسی الرضا)ع( می خواهیم که توفیق خدمت 

به مردم را از ما دریغ نکند.

خبـر

خـــبر

 سه شنبه 17 تیر 1399  15 ذی القعد   ه 1441 7 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9287

/ع
99
03
29
4

مناقصه گذار:  صنایع شهید تهرانی مقدم )میالد( 
موضوع: خدمات اقالم ذیل مطابق با مشخصات موجود در اسناد مناقصه و نمونه

تعدادشرح خدماتردیف

یک دستگاهساخت دستگاه تولید الکتروریسی صنعتی1

یک دستگاهساخت تست کارایی ماسک تنفسی2

10.000 عددخدمات ساخت کاله وپنل3

10واحد سوله بهینه سازی سیستم اعالم حریق صنعتی4

هزینه خرید اسناد مناقصه: 500.000ریال واریز به حساب جاری شماره IR75015100001629000009  نزد بانك  سپه شعبه ماهدشت 
كد )1629 ( به نام مجتمع صنعتی میالد 

) اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه و معرفی نامه تحویل می گردد (
محل تحویل اسناد مناقصه:  جاده شهریار- صفا دشت – چهار راه بی بی سکینه- امیر آباد صنایع میالد مدیریت بازرگانی.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یك هفته از انتشار آگهی 
اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 الی 12  

تضمین شركت در مناقصه: معادل 5٪ قیمت پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی ، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به 
حساب جاری شماره93482 نزد بانك  سپه شعبه ماهدشت كد )1629 ( به نام مجتمع صنعتی میالد 

محل دریافت پیشنهادها:  جاده شهریار- صفا دشت – چهار راه بی بی سکینه- امیر آباد- صنایع شهید تهرانی مقدم )میالد(- 
مدیریت بازرسی

هزینه آگهی به عهده برنده / برندگان مناقصه می باشد. 
داشتن گواهینامه سمتا  جهت شركت در مناقصه الزامی است. 

مناقصه گذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
جهت كسب اطالعات بیشتر با تلفن 65741112  تماس حاصل فرمایید.                                           شناسه آگهی 903507/م الف1136

آگهي مناقصه  شماره  14-99-03

شركت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد تجدید ارزیابی كیفی مناقصه موضوع فوق را بر اساس اطالعات ذیل و 
از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2099004211000005 برگزار نماید.

1- نوع مناقصه:محدود دو مرحله ای
2-زمان دریافت اسناد:از تاریخ 1399/04/17 لغایت 1399/04/21

 WWW.SETADIRAN.IR3-نحوه دریافت اس��ناد و ثبت نام در س��امانه:واجدین شرایط می توانند  به س��امانه ستاد به آدرس
مراجعه نموده و به صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.

برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.
4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 12 روز شنبه مورخ 1399/05/04

5-تسلیم پیشنهادها:كلیه مراحل برگزاری استعالم ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد تا اعالم نتایج و ارسال دعوتنامه به 
مناقصه گران تایید صالحیت شده برای شركت در مناقصه، از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت) ستاد ( انجام خواهد شد.
6-نش��انی و ش��ماره تماس دستگاه مناقصه گذار:یزد، بلوار دانشجو، كوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شركت تولید 

نیروی برق یزد، واحد بازرگانی 035-38254812-13
7-توضیحات:س��ایر مش��خصات در اسناد درج شده است.در ضمن به پیشنهادات مش��روط، مبهم، مخدوش و پیشنهاد هایی كه 

بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی
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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

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق یزد

مدیرعامل مؤسسه عمران و توسعه رضوی در گفت وگو با قدس مطرح کرد  

ساخت 15 مجتمع رفاهی میان راهی تا سال 1401
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 کتاب »فلسفه در زندگی« منتشر شد   اندیشه: کتاب »فلسفه در زندگی« اثر محمدرضا واعظ شهرستانی به تازگی توسط انتشارات نگاه معاصر در ۱۹۲ صفحه منتشر شده است. این کتاب با هدف ساده سازی 
فلسفه و عمومی ساختن آن در زندگی، با راهنمایی در باب تفکر انتقادی و مجموعه یادداشت هایی که به نقد و بررسی مسائل روز رسانه ها از منظری منطقی می پردازد، آغاز می شود و با طرح چگونگی آغاز برنامه فلسفه 

برای کودکان در جهان و ارائه جستارهایی در باب آموزش تسهیل گری و وضعیت فعلی فلسفه برای کودکان در ایران ادامه می یابد و سرانجام با ارائه یادداشت هایی از نویسنده پایان می یابد.

عضو شورای سیاست گذاری همایش »جایگاه زن در تمدن ایران و اسالم«:

 زن در اندیشه تمدن ایرانی و اسالمی ©
مظهر زایش و رویش است

اندیشــه: طوبــی کرمانــی، فوق 
دکترای فلســفه تطبیقــی و کالم از 
دانشــگاه کالیفرنیای آمریکا و عضو 
شــورای سیاســت گذاری همایــش 
بین المللــی »جایــگاه زن در تمدن 
ایــران و اســالم« در افتتاحیه این 
همایش به تشــریح جایــگاه زن در 
آفرینش و تکوین پرداخت و گفت: در دو بازه زمانی پیش و پس از اســالم 
و از آنجــا که در هر دو بازه زمانی، ســخن در مدار ایران اســت؛ مقارنه و 
مقایســه این جایگاه در ایــران و در جوامع و مکاتب دیگــر به ویژه غرب، 
می توانــد عالمانه تر و واقع بینانه و به دور از هر شــعارزدگِی دموکراســی 
و دفــاع از حقوق زن، از حقایق ســخن رانده و از حقیقــت بازنمایی و از 
شــبهه ها بازگشــایی کند و زان پس جایگاه، بود و نبــود، حیثیت و حیات 
 زن روشــن گردد. در پیش از اســالم، زن را به عنوان »نور و چراغ« تعریف 

کرده اند. 
بانــو در اوســتا به معنای چراغ و فروغ و روشــنایی اســت و کدبانو یعنی 
چراغ و روشــنایِی خانه. زن در اوستا و سنسکریت به لقب »ریَته سیه بانو« 
)Ritasya Bhanu( یا »اشــه بانو« خوانده شده که به معنی »دارنده فروغ 

راستی و پارسایی« است. 
همچنین واژه »مادر« در اوســتا و سنسکریت »ماتری« )Matri( به معنی 
»زمیــن پرورش دهنده« و خواهر »سواســری« )Svâsri( »وجود مقدس و 
 Nmâno( »خیرخواه« است، همچنین زن شــوهردار با صفت »نمانو پَتنی
Patni( یا »نگهبان خانه« نام گرفته اســت. با تمسک به تفسیر مالصدرا از 
آیه »اهلل نور الســموات و االرض« به »اهلل وجود السموات و االرض« معتقد 
اســت زن، جانشین خدا در زمین - زن، زمین، زندگی- بوده و همان وجوِد 

نخستین تکوینِی انسانی در جهان ماده است.
کرمانی در ادامه ســخنانش اظهار کرد: این نگاه اوستایی در ایران باستانی را در 
کالم الهی اسالمی، زیباتر می یابم که زن »ریشه« و »اّم ابیها« است برای همه 
و حتی برای پدری آن هم در شــأن و شئونی وصف ناشدنی چون رسول اکرم 
)ص(. طبق حدیث موثق از رســول اعظم )ص( که »اول ما خلق اهلل نوری، نور 
محمد )صلوات اهلل علیه و آله(«، پس زن -فاطمه- ریشــه و حقیقت این روح و 
نور و وجود است و مهم تر آنکه هر سالم و درودی بر خاتم انبیا و اولیای عظامش 
)صلوات اهلل علیهم( و آیندگان، از مجرای یک زن به آن ها ابالغ و ارسال می شود 
)اللهم صّل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها( و حســاس تر اینکه زن »و ســّر 
المستودع فیها« است و خاص تر آنکه همه درهای یاری و رحمت به دست زن 
گشوده می شود و شاهدیم همه رزمندگان اسالم با رمز و سربند »یا زهرا« و »یا 
فاطمه« -و نه با رمز »یا حیدر« که فاتح خیبر است و نه با رمز »یا رسول اهلل« 
که حامل رحمت است- همه درهای بسته و  لشکریان کفر تا بن دندان مسلح 
را می گشایند و درهم می شکنند و به فرمایش علی مرتضی)ع( »زن« ودیعتی 
است برای مرد. در اسالم یک سوره ویژه به نام زن )نساء( و یک سوره خاص به 

نام زن )مریم( مسمی می شود.
وی اذعان کرد: نکته مهم این اســت که حقیقت وجودِی مسلم زن در ایران 
باســتان و اسالم آنگاه معنادار می شود که در خانواده و بیت و خانه و نه در 
چاردیواری تعریف و تجلی یابد؛ چرا که اگر خالق بی مخلوق و رازق بی مرزوق 
و... بی معناســت، زن هم در خانه و خانواده معنادار می شــود. اما زنی که در 
اندیشــه تمدن باســتانی ایرانی و اســالمی همواره به عنوان مظهر زایش و 
رویش شناخته شده، متأســفانه امروز مفهوم سازِی جدیدی برای او صورت 
می گیرد. نمونه عینِی نگاه و عمل ایرانی اســالمی معاصر در خصوص زن و 
خانواده را به زیبایی در بیانات و فرمایشــات امام خمینی -قدس اهلل سّره- و 
امــام خامنه ای -ادام اهلل ظلّه- می توان یافت که ما در مورد زن و خانواده از 
غرب طلبکاریم؛ همه این ویژگی ها منشــور زن ایرانی مسلمان است که بر 

جای جای جهان باید نقش ببندد.

 اندیشه/ ابوالفضل رضایی  تحول متغیرهای 
اجتماعی و معیار ارزش گذاری های انسانی، ریشه در 
عوامل گوناگونی دارد؛ در واقع هر پدیده رفتاری در 
سطح عموم جامعه، ظهور تحول گفتمان نخبگانی 
است. در همین راستا با دکتر یحیی بوذری نژاد، عضو 
هیئت علمی گروه علوم اجتماعی اسالمی دانشگاه 
تهران در زمینــه واکاوی هویت معرفتی جامعه و 
روشــنفکران معاصر ایران متأثر از مواجهه اسالم و 

تجدد گفت و   گو کرده ایم. 

نظام ارزش گــذاری اجتماعی متأثر از چه   
متغیر هایی است و نقطه آغاز تحول کجاست؟

بــه اعتقاد من یــک پدیــده اجتماعــی باید در 
نظام واره الیه های فکری تحلیل شود؛ از منظر یک 
جامعه شــناس هر رفتار اجتماعی در حوزه عمومی 
برآمده از سه متغییر گفتمان نخبگانی، نظریه پردازی 
در علوم انسانی و اجتماعی مبتنی بر آن گفتمان و 
در نهایت تزریق و غلبه آن در بدنه اجتماع از طریق 
رسانه و هنر است. به عبارتی دیگر آبشخور رفتارهای 
مشهود در کف جامعه اتفاقاتی است که در عالم تفکر 
و اندیشه رقم می خورد. تاریخ ایران در حوزه مسائل 
اجتماعی، گزارشگر تحوالت و پدیده های گوناگون 
فکری اســت که در گســتره مواجهه ما ایرانی ها با 
غربی ها و تجدد شــکل گرفته است؛ چه بسا بتوان 
ســرآغاز آن را پس از شکست عباس میرزا از قوای 
روس دانست که در قاموس یک مواجهه نظامی نمود 
یافت. رهســپاری به تمدن غرب با انگیزه فراگیری 
دانش روز از نتایج فرهنگی- معرفتی این شکست 
تاریخی بود، در واقع ما عده ای را برای فراگرفتن علوم 
معاصر به غرب آن روز فرســتادیم و همین مسئله 
زمینه ورود تجدد و دیدگاه های نوباوران معرفتی را 
به ایران فراهم کرد. البته پیش از ایران، منطقه شمال 
آفریقا، هند و مصر به طور جدی درگیر پدیده تجدد 
شــده بود، چرا که این مناطق مورد تصرف غربیان 
قرار گرفته و مدت ها مســتعمره آن ها بوده است، 
در حالی که ایران اگر چه حاکمان ناالیق داشــته 
اما این گونه نبوده که مستعمره غربیان شود، به آن 
صورت که هندوســتان شد.از همین رو ورود تجدد 
به ویژه در محدوده فهم دین پس از کشور های شمال 
آفریقا بوده است. به طور کلی چالش تقابل دیدگاه 
ســنتی و رایج در حوزه علوم دینی در برابر نوباوران 

متجددگــرا معطوف به فرایند فهم دین و کشــف 
گزاره های معرفتی از متون مقدس اســت. اگر چه 
بیان روش شناسی اجتهاد دینی خود مجالی دیگر 
می طلبد ولی به طور کلی فرایند کشف در بستر علوم 
سنتی متکی بر پشتوانه های عقالنی- برهانی برآمده 
از جهان بینی حاکم در پارادایم اندیشــه اسالمی و 
شیعی اســت؛ بی تردید وحی انگاری متن مقدس، 
عصمت رهبران الهی و منجی خواهی مهدوی ســه 
رکن حاکم بر گفتمان فهم دینی و کشف گزاره های 
معرفتی ناشی از آن در جریان سنتی اندیشه شیعی 
است. از سوی دیگر تا اوایل دهه 20 دانش پژوهان 
فرنگ آموختــه معتقد به ناکارآمــدی علوم رایج 
در حوزه ســنتی فهم دین بودند و مبلغ معرفتی، 
مطالعه و تدوین فرایند فهم براساس علوم جدید و 
تجربی در فضای آن روز جامعه محسوب می شدند. 
 همین تقابــل مبنایی-معرفتــی در قاموس فهم
ســنتی - اجتهادی و متجدد-تجربی زمینه تحول 
نخبگانی و به تبع آن دگرگونی ارزشی در متن جامعه 
را فراهم کرد و چنین تقابلی در الیه نخستین تفکر، 
زمینه تحوالت اجتماعی ارزش محور را فراهم کرد. 

بر اساس چه دسته بندی از نواندیشان دینی   
می توان فرایند فهم دین و تحول مالک های 
ارزش گــذاری ناشــی از آن را تحلیل کرد؟

 بررسی سیر تحوالت اجتماعی ایران ناظر به قرائت 

متون دینی به طور کلی ما را با چهار موج فهم دین 
مواجه می کند؛ گروهی از روشنفکران دینی متأثر از 
فلسفه و علوم غرب که تنها منبع معرفتی را حس 
و تجربه می پنداشت معتقد به قرائتی نوین از متون 
دینی متکی بر اصول تجربی علم جدید بودند، نمود 
ایــن دیدگاه را می توان در آثار طنطاوی و تبلور آن 
را پــس از ورود به ایــران در مهندس بازرگان دید. 
گروهی دیگر نیز با توجه به تحوالت اجتماعی زمانه 
خود به تفسیرهای اجتماعی از متون دینی گرایش 
یافتند که برخــی از تفکرات مرحوم آقای طالقانی 
و قاطبه آرای مرحوم محمد تقی شــریعتی مظهر 
چنین گفتمانی است. حتی می توان تفسیر المیزان 
 را پاســخی مبتنی بر زیست بوم معرفتی متکی بر 
جهــان بینی اصیل اســالمی در مواجهه با چنین 
گفتمانی دانســت؛ در واقع المیزان در برابر تفاسیر 
اجتماعی آن دوره ایران و جهان اسالم شکل گرفت 
و آن تفاســیر نیز متأثر از آرای رشیدرضا و محمد 
عبده بود، به همین دلیل باید گفت المیزان پاسخی 
شیعی و عقالنی مبتنی بر عقل برهانی به دیدگاه های 
رایج تفســیری آن دوره است. موج سوم آن تحت 
تأثیر تفکرات کمونیســتی و سوسیالیستی شکل 
گرفته و فهم دینی دکتر علی شــریعتی را می توان 
در این چارچوب معرفتی تحلیل کرد. تا اینجا وجه 
مشــترک جریان روشنفکری با شیوه های معرفتی 
حوزه های علمیه را می توان وحی انگاری متن مقدس 

یعنی قرآن دانست و وجه تمایز را 
تنهــا در روش قرائت و فهم متون 
مقدس برشــمرد. پیش از ورود به 
موج چهارم از نواندیشان دینی در 
تاریخ تحــوالت اجتماعی ایران به 
جمله ای کلیــدی از نصر ابوحامد 
زید اشاره می کنم؛ او معتقد است 
جریان روشنفکری پیش از انقالب 
اسالمی ایران به دنبال آوردن قرآن 
در کف اجتماع از روی طاقچه های 
خانه ها بوده اســت، در حالی که 
همین جریان پــس از انقالب در 
تالش اســت دوباره قرآن را از کف 
جامعه به روی طاقچه ها برگرداند؛ 
برآمــدن حکومتــی  واقعــه  در 
دینــی مبتنی بر ســنتی مبتنی 
بــر روش هــای برآمده از ســنت 
حوزه های علمیه خوشایند بسیاری 

از نواندیشــان دینی نبوده است و نیست، از این رو 
موج چهارمی شکل می گیرد. بنابراین همان گونه که 
مهندس بازرگان مبتنی بر داده های معرفتی علوم 
تجربی در پی فهم دین بود یا دکتر علی شریعتی در 
پارادایم سوسیالیستی به دنبال قرائتی نوین از اسالم 
بود با ورود مبانی هرمنوتیک و اندیشه های گادامر در 
فضای علوم انسانی کشور، شاهد تحول گفتمان رایج 
نزد جریان روشنفکری برای دستیابی به فهمی نوین 
از متن مقدس هستیم که خود از آن تعبیر به عبور 

از شریعتی می کنند. 

قرائت هرمنوتیکی از متون دینی چگونه   
منجر به تحول در ارزش های اجتماعی گردید؟

موج چهارم دگراندیشــی دینــی مبتنی بر اصول 
هرمنوتیک گادامر، هویت خود را در تعارض با قرائت 
رسمی بر اساس روشگان اجتهادی تعریف می کرد؛ 
بنابراین حیات این اندیشه منوط به منازعه با مبانی 
شکل دهنده به انقالب اسالمی است. برخی از نوباوران 
دینی، قرآن را محصول تفسیر پیامبر از تجربه دینی 
خود برمی شمارند و رهیافت تئوری رؤیای رسوالنه، 
نفــی وحی انگاری و به تبع آن تقدس زدایی از قرآن 
است، بنابراین راهبرد تدریجی حذف قرآن در سطح 
نخبگانی ســپس عامه مــردم جامعه نتیجه بیانی 

شاعرانه از شــهود عرفانی پیامبر 
دانســتن قرآن اســت. این نگاه، 
قــرآن را محدود به دوران نزولش 
می کند و از ســویی دیگر الفاظ و 
معانی قرآن را صرفاً گزارش پیامبر 
از تجربه دینی اش برمی شمارد و 
جایگاه آن را به عنوان یک گوهر 
قدسی انکار می کند؛ نتیجه چنین 
نگرشی به متن مقدس، به حاشیه 
راندن قــرآن از کــف جامعه به 
طاقچه ها خواهد بود. موج چهارم 
روشنفکری دینی به دنبال تکمیل 
پازل فکــری خــود، در تحلیل 
عصمت رهبران الهی همســو با 
دیدگاه اهل تسنن در این موضوع 
گردیدند یعنی نظریه علمای ابرار. 
چهارمین مبنا در نواندیشی دینی 
برخالف گذشتگان خود نه تنها در 
فرایند اســتخراج گزاره های معرفتی دین با جریان 
ســنتی رایج در حوزه ها تباین روشی دارد بلکه با 
محدود کردن قرآن به محدوده تجربه دینی انسان 
کامــل، مفاهیم و اصول برآمده از آن را مفید دوران 
خودش نمودند و نافی کارکرد آن در دوران معاصر 
است، از این رو آن ها نه تنها از دکتر شریعتی گذشتند 
بلکه گرفتار نوعی ارتجا هم هستند. به همین دلیل 
دیدگاه نصر حامد ابوزید در مورد تالش روشنفکری 
دینی پس از انقالب مبنی بر به طاقچه بازگرداندن 
قرآن قابل توجه است. او کسی است که فتوای امام 
در برابر کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی را عالوه 
بر اینکه مهم ترین اتفاق جهان اسالم در 200سال 
گذشته می داند، آن را تبلور ایستادگی مسلمانان در 

دفاع از هویت خودشان برابر تجدد برمی شمارد.
 در نتیجــه وقتی قــرآن در مؤلفه هــای معرفتی 
نقش نداشته باشــد احکام و اصول برآمده از آن در 
مقیاس اجتماعی می میرند و این نقطه آغازین تقابل 
اخالق مداری و متشــّرع بودن است. در واقع جریان 
روشنفکری مبدع اخالق ســکوالر در جامعه ایران 
است و همین، زمینه را برای دگرگونی نظام ارزشی 
فراهم می کند و بهانه همسویی با دنیای مدرن و جا 
نماندن از مؤلفه های زندگی در دنیای معاصر ویژگی 

اندیشه این دوره روشنفکری دینی شده است.

دکتر یحیی بوذری نژاد: تقابل فهم سنتی - اجتهادی و متجدد - تجربی زمینه تحول نخبگانی را فراهم کرد

دشواری مواجهه با گزاره های معرفتی متون مقدس

برآمدن حکومتی 
دینی مبتنی بر 
روش های برآمده 
از سنت حوزه های 
علمیه خوشایند 
بسیاری از 
نواندیشان دینی 
نبوده است

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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اسالم نخستین دینی است که منشور آزادی شخصیت زن را آورد   مهر: آیت اهلل سیدمحمد خامنه ای، رئیس همایش بین المللی »جایگاه زن در تمدن ایران و اسالم«، در افتتاحیه این همایش گفت: 
اسالم نخستین دینی است که منشور آزادی شخصیت زن را آورد. در اسالم است که زن به جایگاهی می رسد که نور چشم پیغمبر؛ همسر و دخترش است. روایت ها و احادیث زیادی از اهل بیت)ع( داریم که در 

خانه با زن و دختر رفتار بهتری داشته باشید؛ برای اینکه زن در دوران زندگی در خانه و دختر پیش از ازدواج شأن خودش را بداند و خودش را به ذلت نسپارد.

آیت اهلل مصباح یزدی در جمع استادان طرح والیت:

کلید همه کماالت معنوی انسان معرفت است ©
رسا: آیت اهلل مصباح یزدی، رئیس مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( عصر 
یکشــنبه در دیدار جمعی از استادان طرح 
والیت، گفت: در بین کارهای جاری خودمان 
چیزی را همانند طرح والیت سراغ ندارم که 
تا این اندازه به حال اســالم و نظام اسالمی 
مفید واقع شود. وی با اشاره به اینکه انسان 

در زندگانی خود مسیر رشد و کمال را چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی به صورت 
تدریجی طی خواهد کرد، ادامه داد: هر انسانی در راستای رسیدن به کماالت نفسانی یک 

سیر تدریجی را طی می کند.
آیت اهلل مصباح یزدی با بیان اینکه سیر معنوی انسان ها نیز تدریجی است، اظهار کرد: از 
زمان حضور حضرت آدم)ع( روی زمین تا هزار و 400 ســال گذشته دوره های مختلفی 

وجود داشته و کماالت انسان های هر دوره نسبت به دوره های قبل بیشتر شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: تفاوت انسان هایی که امروز روی کره زمین زندگی 
می کنند و امکاناتی که برای تکامل در اختیار دارند، نسبت به انسان ها و امکانات صدر 
اسالم قابل مقایسه نیست. وی با اشاره به اینکه تکامل انسان، تکامل اختیاری است، تأکید 
کرد: هر چه می گذرد به صورت تدریجی امکان تکامل انسانی و حیوانی برای انسان فراهم 
می شــود، حال انسان با قوه اختیاری که دارد می تواند یک مسیر را انتخاب کند تا یا به 
باالترین میزان تکامل ارزش های انسانی برسد و یا در زمینه تکامالت حیوانی پیش برود و 

زندگی توأم با حیوانیت و جرم و جنایت را انتخاب کند.
آیت اهلل مصباح یزدی با بیان اینکه امروز زمینه رشد و تکامل به صورت بسیار گسترده ای 
فراهم آمده است، عنوان کرد: حوزه های علمیه نیز نسبت به دوران پهلوی و اوایل انقالب 
رشد چشمگیری داشته اند؛ در دوران پهلوی طالب جرئت نداشتند با لباس روحانیت در 
خیابان راه بروند، اما امروز مشــاهده می کنیم که رشته های حوزوی رشد کرده و در هر 

رشته بسیاری از طالب مشغول تحصیل هستند.
رئیس مؤسسه آموزشــی و پژوهشی امام خمینی)ره( با اشــاره به اینکه بزرگ  ترین و 
شریف ترین کمال انسانی آن کمالی اســت که در سایه دین بدست می آید، بیان کرد: 
ما معتقد هستیم در میان همه شقوقی که در میان فعالیت های انسانی وجود دارد، آنچه 
مربوط به شــناخت، ترویج و اجرای احکام دین باشد، با هیچ کار دیگری قابل مقایسه 
نیست. وی با تأکید بر اینکه کلید همه کماالت معنوی انسان معرفت است، خاطرنشان 
کرد: روحانیت از بدو شکل گرفتنش در بخش فقه خدمات بسیار بزرگی انجام داده اما در 

زمینه اخالق آن گونه که شایسته است تحقیقات علمی صورت نگرفته است.

نیازمند تحول علمی در حوزه های علمیه هستیم»
آیت اهلل مصباح یزدی با اشاره به پیدایش علم کالم در حوزه های علمیه اظهار کرد: اگر 
سیر کالم را مورد بررسی قرار دهیم تحول بزرگی در آن پیدا نخواهیم کرد، نه تنها تحولی 
وجود ندارد، بلکه در برخی موارد تنزل نیز خواهیم دید. وی با بیان اینکه امروز نیازمند 
ایجاد تحول علمی در حوزه های علمیه هستیم، ابراز کرد: البته در فقه و اصول نیز به تحول 

نیاز داریم، اما در سایر رشته ها این احساس نیاز بیشتر است.
نماینده مردم خراســان رضوی در مجلس خبرگان رهبری با ابراز خرســندی از میزان 
تأثیرگذاری دوره های طرح والیت بر تقویت عقاید مردم، عنوان کرد: دوره های طرح والیت 

در هر کجا برگزار شده در زمینه تقویت عقاید مردم تأثیرگذار بوده است.
وی با اشاره به اینکه طرح والیت می تواند پاسخگوی نیازهای عقیدتی مردم بوده و جلو 
شبهات دشــمن را بگیرد، تأکید کرد: امروز از چند کشور برای ترجمه کتاب های دوره 
طرح والیت درخواست های بسیاری صورت گرفته و این نشان می دهد راهی که انتخاب 
کرده ایم درست بوده است. رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( نقشه های 
شوم دشمنان برای ضربه زدن به عقاید شیعیان را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: امروز 
دشمنان عقاید شیعه را هدف گرفته اند و حوزه های علمیه باید حقایق دین را برای مردم 

بیان کنند و جلو شبهات را بگیرند و نقشه های دشمن را خنثی سازند.
آیت اهلل مصباح یزدی با بیان اینکه باید تحول علمی در حوزه علمیه صورت بگیرد، افزود: 
امروز در سراسر دنیا کسانی هستند که عاشق فهمیدن حقایق دین مبین اسالم هستند و 

ما حوزویان وظیفه داریم این نیاز را برطرف کنیم.

آیت اهلل اراکی: 

بسیاری از مشکالت کشور از نبود فقه اجتماعی است ©
ایکنا: آیت اهلل محســن اراکی، استاد سطح 
عالی حوزه علمیه، ۱۶ تیرماه در نشســت 
دولت اســالمی که در فضای مجازی برگزار 
شد، گفت: با گذشــت 4۱ سال از پیروزی 
انقالب، کســی عــذر مــا را نمی پذیرد که 
بگوییم اقتصاد ما، نظام مدیریتی، سیاسی و 
فرهنگی ما آن چیزی نیست که انقالب و امام 

می خواستند. وی با اشاره به رابطه نظام اجتماعی با حکومت اسالمی، اضافه کرد: یکی از 
ابتدایی ترین مسائلی که باید بررسی شود، تفاوت میان فقه متعارف فردی و اجتماعی است؛ 
پرسشی که امروز وجود دارد، این است که شورای نگهبان قوانین را بررسی و اگر خالف آن 
بود، رد می کند، با این فرض که آیا همه قوانین کشور و نهادهای ما مطابق با اسالم است، 
در این صورت خروجی این قوانین چیست؟ آیا خروجی درستی است؟ این در حالی است 

که ما امروز نمی توانیم بگوییم اقتصاد کشور، اسالمی است.
اراکی تصریح کرد: یکی از مشخصه های اقتصاد اسالمی این است که ثروت باید در جامعه 
در حال گردش باشد، ولی نظام توزیع و تولید ما به اینجا نرسیده است؛ وقتی یک جوان 
نتواند ازدواج کند، بیکاری در این سطح داریم و تولیدگر نمی تواند تأمین پول برای تولید 

بکند؛ معلوم است منطبق بر اسالم نیست؛ بیکاری در نظام اسالمی اساساً ممنوع است.

فقه فردی معیار مدیریت کشور شده است»
استاد حوزه با بیان اینکه آنچه در متون اسالمی است، فاصله زیادی با وضعیت کشور ما 
دارد و متأسفانه در هر بعدی هم بنگریم خلل وجود دارد، اظهار کرد: ما فقه نظام اجتماعی 
را معیار مدیریت کشور قرار نداده ایم، یعنی تاکنون فقه فردی نظام مدیریت را تشکیل داده 
اســت؛ فقه فردی، فقهی است که برای حکومت درست نشده است. روزه، نماز، حج و... 
همه در طول هزار و 400 سال با نگاه فقه فردی مطرح بوده، ولی چون حکومت تا پیش 
از انقالب در دست فقه و فقها نبوده، پرسشی هم در مورد فقه اجتماعی نشده، در حالی 

که پاسخ به این پرسش ها در متون دینی وجود دارد.
اراکی بیان کرد: پس از انقالب، به تدریج این پرسش ها در حال طرح شدن است؛ مسئله 
بانک، بورس و بیمه از پیامدهای وجود یک نظام اجتماعی است که وضعیت آن متفاوت از 
شرایطی است که فرد برای کسب حالل خود بخواهد بیع، اجاره، مضاربه و... داشته باشد. 
البته فقه متعارف ما بستر فقه اجتماعی را تشکیل می دهد و این طور نیست که به این 
فقه محتاج نباشیم و آن را بی فایده بدانیم، ولی پاسخ به پرسش های اجتماعی نمی تواند 
در فقه فردی خالصه شود. وی اضافه کرد: ما طرح نظام بانکی الزم داریم که برخاسته از 
شرع باشد، نظام اقتصادی می خواهیم که از متن قرآن و سنت بیرون بیاید، نه اینکه صرفاً 
مخالف شرع نباشد و شورای نگهبان تشخیص دهد که خالف شرع نیست. نمی توانیم 
اجزای بانکداری را به صورت تک تک به فقه ارائه دهیم و نتیجه بگیریم خالف شرع نیست، 
ولی ترکیب آن را در نظر نگیریم. این استاد حوزه بیان کرد: هنوز فقه نظام اجتماعی پا به 
میدان اجرا نگذاشته، البته باور و عزم مسئوالن هم مسئله مهمی است؛ برخی از مسئوالن 
معتقد بوده و هستند که ما باید کشور را با نظام مدیریتی و اقتصادی حاکم کنونی بر جهان 
اداره کنیم، با این تفاوت که آن را اسالم مالی کنیم، در صورتی که اگر می خواهیم نظام 

اسالمی داشته باشیم، باید کامالً متفاوت با نظام حاکم بر جهان ارائه دهیم.

نظام اجتماعی غرب، نظام حاکم بر انسان وارونه است»
وی تأکید کرد: نظام اجتماعی در غرب در بسیاری از موارد دقیقاً عکس آن چیزی است 
که در نظام اسالمی وجود دارد؛ نظام حاکم بر جهان، نظام انسان وارونه است؛ ما معتقدیم 

که اگر نظام اسالمی به درستی تبیین شود، همه دنیا می توانند الگو بگیرند.
وی تأکیــد کرد: جریان امروز که در آمریکا و اروپا در حال رخ دادن اســت، اعتراض به 
ماجرای جرج فلوید و رفتار خشن پلیس نیست، بلکه اعتراض به کل این سیستم است. 
البته ما هم نتوانسته ایم سیستم جایگزین داشته باشیم و اگر داشتیم، جمع زیادی از مردم 

به آن رومی آورند و این تشنگی وجود دارد.
استاد سطح عالی حوزه علمیه با اشاره به تعریف جامعه و نظام اجتماعی براساس متون 
دینی، تصریح کرد: مجموعه انسان ها که اراده واحدی، اراده آنان را جهت، نظام و انسجام 
بخشیده است، اگر همه جمعیت جهان در یکجا جمع شوند، ولی اراده واحد بر آنان حاکم 
نباشد، جامعه شکل نمی گیرد. البته اراده واحد الزم نیست اراده شخص واحدی باشد، بلکه 
اراده واحدی مانند قانون است. وی افزود: اگر قرار باشد در یک جامعه هر کسی هر کاری 
دوست دارد بکند، در این صورت، جامعه ایجاد نمی شود، مسئله مهم در اینجا آن است که 
این امر واحد باید امر چه کسی باشد تا با یک فرمان اراده های پراکنده افراد را با یک اراده 

واحد مجتمع کند؛ این قاعده در نظام های اسالمی، سکوالر و... جاری است.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  
شعار هر ســال که از سوی رهبر معظم 
انقالب اســالمی اعالم می شــود،گاهی 
اوقات با برخورد تشــریفاتی و تبلیغاتی 
نهادهای مســئول و غیرمسئول مواجه 
می شــود و از اقدام و عمل کمترخبری 
شنیده می شــود و در حد پوستر، بنر و 
تکرار زبانی باقی می مانــد... اما در این 
میان هســتند افراد و مجموعه هایی که 
کمر همت می بندند و در راستای تحقق 
بیانات ولی امرشــان تــالش می کنند. 
کانون فرهنگی و هنری شــهید گرائیلی 
در روســتای خرماکال قائمشهر یکی از 
همان مجموعه هاســت که در نخستین 
رویداد ملــی فهما )فرهنگــی- هنری 
مساجد ایران( و در رشته »گفتمان سازی 
شعار ســال« برگزیده شــده است. در 
گفت وگویی کوتاه با ولی اهلل نادعلی زاده، 
مدیرمســئول این کانون، بیشــتر با آن 
آشــنا می شویم. او کشــاورزی از اهالی 

روستای خرماکالست.

مسجد باید کانون فعالیت های »
اجتماعی باشد

نادعلی زاده در ابتدای گفت وگو با تأکید 
بر اینکه مسجد باید محور و مرکز همه 
شــئونات ما قرار بگیــرد، می گوید: اگر 
مســجد کانون فعالیت هــای اجتماعی 
باشــد، بی شــک مرزهــای اعتقــادی، 
فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و... با 
دشــمن روشن شــده و دیگر نخواهند 
توانست بر محیط های فرهنگی و جوانان 

ما تسلط پیدا کنند.
فعالیت های کانون مســجد  او دربــاره 
کانون  فعالیت هــای  می دهــد:  توضیح 
شــهید گرائیلی بسیار گســترده است؛ 
مجتمــع فرهنگــی و هنری شــهدای 
روســتای خرمــاکال کــه بــه عنــوان 
و هنری  فرهنگی  عظیم ترین مجتمــع 

روستایی نام گرفته را در 700 مترمربع 
زیربنا در پنج طبقه احداث کرده ایم.

مسجد و اقتصاد پایدار در روستا»
مدیر مجتمع فرهنگی و هنری شهدای 
خرماکال در توضیح دلیل برگزیده شدن 
این کانون نیز بیان می کند: رهبر معظم 
انقالب ابتدای هر ســال شعاری را برای 
عمــل در طول ســال اعــالم می کنند. 
ایشان سال گذشته را سال رونق تولید و 
امسال را جهش تولید نام گذاری کردند. 
از آنجایی که روســتای خرماکال حدود 
یک هزار و 200 نفــر جمعیت دارد که 
تعــدادی از افراد بیکار و یا کشــاورز با 
درآمد انــدک بودند، تصمیــم گرفتیم 
درصــدد تحقق آن برآییــم و به همین 
دلیل تــالش کردیم در محله اشــتغال 

ایجاد کنیم.
او اضافه می کند: در دو ســال گذشته، 
موفــق شــدیم بــا آمــوزش و کمک 
بــه ســاخت و دریافت مجــوز احداث 
گلخانه های کوچــک گل و گیاه زینتی 
در روســتا اقتصاد پایــدار ایجاد کرده و 

برای حدود ۱50 جوان به طور مستقیم 
اشــتغال ایجاد کنیم تــا جایی که این 
روستا اکنون به عنوان دهکده لیموترش 
گلخانه ای کشور شناخته می شود. هزینه 
این طرح که حــدود 40 میلیارد تومان 
بود هــم از طریق پیگیری هــای انجام 
شده و معرفی به بانک برای دریافت وام 

خوداشتغالی تأمین  شد.

بزرگ ترین کتابخانه روستایی ایران»
مدیر مســئول کانــون فرهنگی و هنری 
شــهید گرائیلی به دیگــر اقدام های این 
کانون نیز اشــاره کرده و توضیح می دهد: 
در کنار تمام مناســک عبادی، این کانون 
در حالی که بزرگ ترین کتابخانه روستایی 
ایران را دارد، به رونق اقتصادی محله هم 
اهتمام ویژه ای دارد. در این کانون از پیر تا 
جوان همه مشغول کار هستند. مجموعه 
پرورش ماهی و مجتمع گردشگری فعال 
از دیگر فعالیت های کانون است و درصدد 
هستیم برای فروش و صادرات محصوالت 
گلخانه ها و توســعه گردشگری اقدام های 

مهمی انجام دهیم.

نادعلی زاده در پایان با بیان اینکه »فهما« 
نمایی از جــذب و هدایت آحاد مختلف 

جامعه به ویــژه جوانان و 
نوجوانــان به مســاجد را 
نشــان می دهد، می گوید: 
با وجود تمام نکات مثبت 
این طرح، امــا نقص هایی 
در  امیدواریم  که  دارد  هم 
برطرف  بعــدی  دوره های 
شــود. یکی از این موارد، 
و  حمایتی  بحث های  نبود 

برتر  کانون های  از  تشویقی 
است. با توجه به تأکیدهای 
بســیاری که در این زمینه 
شده بود اما متأسفانه جوایز 
آن، در شــرایط اقتصــادی 
امروز مشــوق نبود و حتی 
انگیــزه کار را می گرفــت. 
دیگــر اینکه بهتــر بود در 
نشســت های  اختتامیــه، 

آموزشــی و نمایشگاهی گذاشته می شد 
و کانون ها می توانســتند از ایده های هم 

بهره ببرند.

تجربه نگاری کانون های فرهنگی- هنری برگزیده مساجد در نخستین رویداد ملی »فهما«)3(

وقتی مسجد، کانون اشتغال زایی می شود

موفق شدیم با 
کمک به ساخت 

گلخانه های کوچک 
در روستا، برای 

حدود 150 جوان 
به  طور مستقیم 

اشتغال ایجاد کنیم

بــــــرش

 واکاوی نظرات استاد شهید ©
در کتاب »مطهری و عدالت«

اجتهاد: کتاب »مطهری و عدالت« جلد دوم 
از مجموعــه »بازخوانی مطهری پس از چهل 
سال«، نوشــته حجت االســالم دکتر احمد 
واعظی، از سوی انتشارات ندای فطرت وابسته 
به بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی 

مطهری، منتشر شد.
نویسنده در این کتاب به واکاوی اندیشه ها و 
نظرات اســتاد مطهری درباره عدالت و وجوه 
مختلف آن پرداخته و به برخی شبهات درباره 
این مسئله بر اساس دیدگاه استاد پاسخ داده 
است. این اثر در چهار فصل تدوین شده است؛ 
فصل اول: گســتره عدالت پژوهی؛ فصل دوم: 
مطهری در سیمای نظریه پرداز عدالت؛ فصل 
سوم: منشــأ ضرورت و ارزشمندی عدالت و 
فصل چهارم: مطلق یا نســبی بودن عدالت و 

مقوله جاودانگی اخالق.
در فصل اول، توضیح مختصری راجع به ابعاد 
عدالت پژوهی ارائه می شود. در فصل دوم که به 
معرفی استاد در قالب یک نظریه پرداز عدالت 
اختصــاص دارد، گزارشــی از محورهایی که 
ایشــان در عرصه عدالت پژوهی ورود کرده اند 
عرضه می شــود. در این فصل، تمرکز بیشتر 
بر مباحث مفهوم شــناختی عدالــت از نظر 
استاد و مباحث وی درباره مبنا و معیار عدالت 
اجتماعی و ســهم حقوق طبیعی در عدالت 
اجتماعی اســت. طبیعی است که این فصل 
صرفاً وجه توصیفی و گزارشی ندارد و با پاره ای 

مالحظات انتقادی نیز همراه است.
فصل ســوم کتاب به بررســی دیدگاه استاد 
راجــع به خاســتگاه ضرورت و ارزشــمندی 
عدالت اختصاص یافته اســت. در این محور، 
اســتاد چالش هایی با عالمه طباطبایی دارند 
که محتوای این چالش هــا و روایی و ناروایی 
نگرش های انتقادی استاد مطهری نسبت به 
آرای عالمه طباطبایی بخش اصلی این فصل 
را تشــکیل می دهد. فصــل پایانی اثر مربوط 
به مطلق یا نســبی بودن عدالت است. شهید 
مطهری بر آن اســت که اعتباری دانســتن 
حسن و قبح و باید و نباید، آن  طور که عالمه 
طباطبایی در مقاله اعتباریات ترسیم می کند، 
به نســبی شدن عدل و ظلم و نفی جاودانگی 
اخالق می انجامد و تالش می کند با تقریری نو 
از ثبات و کلیــت و جاودانگی اخالقیات دفاع 
کند. نویســنده در این فصل، هــم به میزان 
صحت انتسابی نسبی گرایی اخالقی به تحلیل 
عالمه می پردازد و هم از میزان کامیابی استاد 

شهید در این تقریر نو پرده برمی دارد.
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گفتار

کتابخانه

دیدگاه

ورود پژوهشگران به عرصه نظریه پردازی بر پایه اندیشه های شهید صدر
رسا: حجت االسالم والمسلمین احمد مبلغی در برنامه شبکه چهارم 
سیما در ارتباط با »کارکرد اندیشه شهید محمدباقر صدر برای امروِز 
امت اسالمی« خاطرنشــان کرد: نبوغ آن است که انسان بتواند از 
حالت عادت پذیر شــده عبور، زاویه هاي نهفته و ناپیدا را کشف و 
ایجاد کند و شهید صدر داراي چنین نبوغی بود، نبوغ شهید صدر از 
او شخصیتی ساخته بود که به دور از کلیشه ها، به سمت »نوسازی 

اندیشه« و »نوآوری در اندیشه« حرکت می کرد.

ذهنی فلسفی و دستگاه مند»
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس گفت: ذهن فلسفی مرحوم 
شهید صدر وقتی وارد فقه مي شود، آن را هدفمند می کند. به صورت 
طبیعي وقتی ذهن، ذهن دستگاه مندی است، اندیشه ای که از آن 
مي تراود، اندیشه اي تک، متضاد، فاقد پیشینه و ناسنجیده نیست و 
به گونه اي نیست که الزم و ملزومات آن برای خود شخصیت متصور 
نشده باشد، بلکه انسان نابغه، اگر اندیشه کند، حرف های او منسجم 

و هماهنگ است.

نظریه پردازی بر پایه اندیشه های شهید صدر»
وی اظهار کرد: شــهید صدر ذهنی دستگاه مند و منسجم اندیش 
داشــت و هر اندیشه شهید صدر اندیشــه ای »تک افتاده« و تنها 
نیست، بلکه با مجموعه ای از ملزومات و منظومه ای از اندیشه های 

همخوان و هماهنگ همراه است.
وي ادامــه داد: به همین دلیل هر پژوهشــگر می تواند به راحتی 
پیش فرض ها، دیدگاه ها، نوع نگاه و اجزای اندیشه ایشان را کشف و 

کسب کند و حتی بر پایه آن ها نظریه پردازی کند.
حجت االسالم والمسلمین مبلغي با تأکید بر تالش براي کشف ابعاد 
نامکشــوف اندیشه هاي شهید صدر گفت: تکرار صرف نظریه هاي 
مکشوف شهید صدر، به تنهایي کافي نیست بلکه ما باید ناگفته های 

ایشان را از دل این اندیشه ها، کشف و ارائه کنیم.
وي ادامه داد: شــخصیت هاي بزرگي مانند مرحوم مالصدرا، امام 
راحل، شهید صدر و عالمه طباطبایی به دلیل اینکه ذهن منسجم و 

دستگاه مندي داشتند، نظریه هاي آن ها قابل واکاوی است.
وی افزود: حوزه های علمیه می توانند با تمرکز بر ایده ها و اندیشه های 

شهید صدر، ملزومات فکری ایشان را دنبال و نظریه پردازی کنند.
وی گفت: هر چه تاریخ به جلوتر می رود، اندیشه های شهید صدر 
برجسته تر از گذشته تبلور می یابد و می رود که به یک جریان قوي 

در حوزه هاي علمي و دانشي در بستر امت تبدیل شود.

نقش های چندگانه شهید صدر در قبال دانش و اندیشه»
اســتاد برجســته حوزه علمیه قم بیان کرد: شهید صدر در قبال 
اندیشــه های موجود نقش هایی همچون بارورســازی اندیشــه، 
محتوابخشــی به اندیشــه، ارزش افزوده بخشــی به اندیشــه و 

کارکردبخشی به اندیشه را داشته است.
وي با اشاره به اینکه شهید صدر در حوزه فقه، اجتهاد نظریه ای را 
به اجتهاد رایج و کالسیک اضافه کرد، گفت: بر این اساس او نظریه 
مکتب اقتصادی را ارائه کرد که خود یک دانش اســت و از روش 

فقهی ویژه تبعیت می کند.
حجت االســالم والمســلمین مبلغی اظهار کرد: یکــی دیگر از 
دانشــگاه های تأسیس شده توسط شــهید صدر دانش اجتماعی 
مبتنی بر قرآن است تحت عنوان مجتمعنا که در دامنه علم کالم 
رخ داده اســت. وی افزود: ایشان این دانش را با نگاه به سنن الهی 
حاکم بر جامعه، تأسیس کرد که بسیار حائز اهمیت است. وي گفت: 
او توانست از سنن الهی، نقبی به جامعه بزند و از جامعه نیز حرکتی 
به سمت سنن آغاز و بازتعریفی از این دو ارائه کند و نشان دهد که 

نگاه قرآن و دین به جامعه به یک دانش مهم می انجامد.

شخصیت میدان متناظرسازی اندیشه ها»
وی با اشاره به اینکه مرحوم شهید صدر، قهرمان میدان به کشاکش 
آوردن اندیشــه ها و متناظرسازی آن ها نسبت به هم بود، گفت: او 
این شیوه را در اصول، فقه، فلسفه، اقتصاد و اندیشه های اجتماعی و 
فلسفه علمی با قوت در پیش گرفت و از این رهگذر موفق به ابداعات 

و ابتکارات چشمگیری شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسالمي مجلس گفت: به عنوان نمونه مرحوم 
شــهید صدر در اصول، وقتی می خواست اندیشه شخصیت هایي 
مانند محقق اصفهانی را مطرح کند، آن را به مصاف اندیشــه های 
اصولیان بزرگی همچون نایینی، عراقــی و... می برد و این رفت و 
برگشت ها را تا آنجا به پیش می برد که هم تقریری نو از حرف های 
آن ها ارائه کند و هم ابتکاراتی را رقم زند و حرف های تازه، اساسی 

و منقحی را ارائه دهد.

 نمونه هایی از قواعد اصولی بازسازی شده »
توسط شهید صدر

وی گفت: می توانیم به چندین قاعده اصولی اشاره کنیم که شهید 
صــدر این قواعد را بــا قالب هایی نو و از زاویه هــای دید جدیدتر 
و با محتواهایی عمیق تر ارائه داده اســت. وي ادامه داد: قاعده ها و 
اندیشه هایی همچون: قاعده انصراف، تراکم ظنون، سیره متشرعه، 
ســیره عقالییه، قاعده مناسبات حکم و موضوع، قاعده فهم عرفی 
و... در دستگاه اصولی وی چهره دیگری به خود می گیرد و ادبیات 
پربارتری پیدا می کند؛ به عنوان مثال قاعده تراکم ظنون به حساب 
احتماالت و قاعده فهم عرفی به فهم اجتماعی تبدیل می شــود و 
درون سیره متشرعه و سیره عقالییه، خرده قواعد بسیار پدید می آید.

نگاه تجزیه ای و منظومه اي»
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه داشتن نگاه تجزیه ای 
در عین منظومه سازی، ویژگی تفکر شهید صدر بود، گفت: شکافتن 
و الیه الیه  کردن موضوعات و تبدیل آن ها به چند مسئله و سرانجام 
رسیدن به یک نگاه مجموعه ای و منظومه ای از مختصات اندیشه 

شهید صدر است.

اصالت همراه با معاصرت»
وي بیان کرد: فکر شهید صدر در عین آنکه اصوالً از یک بعد عمیق 
تاریخی برخوردار است و رنگ و لعاب تاریخی در فکر ایشان قابل 
لمس است، از یک نگاه متمرکز بر زمان نیز برخوردار است و به تعبیر 
دیگر اصالت با همه عمق آن همراه با معاصرت با همه معنای آن در 
اندیشه شهید صدر به چشم می خورد؛ به گونه ای که از اندیشه های 

ایشان بوی همزمان تاریخ و انسان معاصر به مشام مي رسد.
وي ادامه داد: مرحوم شهید صدر تصریح می کند که باید خصایص 
جامعه انسان معاصر را بشناسیم و آن ها را در فقه و دانش های خود 
اعتبار بخشیم، اینکه یک شخصیت به کلیات بسنده نکند بلکه به 
تاریخ و انسان معاصر نگاه کند، خصایص انسان معاصر را بشناسد و 

آن ها را اعتبار بخشد، خیلی مهم است.
حجت االسالم والمسلمین مبلغي تصریح کرد: باید مرحوم شهید 
صدر را در مصاف و مواجهه با دانش ها بســنجیم که چه رویکرد و 

تأثیری در قبال دانش های اسالمی داشته است.

نگاه های فلسفه فقهی شهید صدر»
حجت االسالم والمسلمین مبلغي ادامه داد: ایشان فهم فقیه را تحث 
تأثیر عوامل مختلف می دید و در این چارچوب معتقد بود که گاه 

فهم فقیه از نظریاتی که دارد اثر می پذیرد.
وي گفت: شهید صدر بر این اساس معتقد بود که فقیه باید دارای 

نظریات کالمی، تاریخی و علمی باشد.

تفسیر شهید صدر»
مبلغي گفت: شــهید صدر در تفسیر یک روش ابداعی دارد و 
آن تفسیر موضوعی است که به واقع یک روش تفسیری مهم 
قلمداد می شــود و متضمن تبیین چگونه برآمدن از جامعه به 

سمت قرآن است.

شهید صدر و امت اندیشی»
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: شــهید صدر تصریح می کند 
که باید دو جریان را به موازات هم دنبال کنیم یکی درون شیعه و 

معطوف به شیعه و دیگری در فضای امت و معطوف به امت.
حجت االسالم والمسلمین مبلغی با اشاره به اینکه امت از دیدگاه 
ایشان نه شیعه به تنهایی و نه سنی به تنهایی است، گفت: بخشی از 
فعالیت های علمی شهید صدر ایجاد دانش برای امت به عنوان امت 
بوده است. وي اظهار کرد: وقتی آثار شهید صدر در دانشگاه و مراکز 
اهل سنت تدریس می شد، آن ها فارغ و فراتر از فضای شیعه و سنی 

این اندیشه ها را تلقی و دریافت می کردند.
حجت االسالم والمسلمین مبلغي تصریح کرد: شهید صدر با نگاه 
هوشمندانه و کامالً فراگیر، با امت سخن گفته است و دانش هایی 

درخور امت با قطع نظر از شیعه و سنی، شکل داده است.

افزوده شدن نوع چهارمی از شیوه مقارنه توسط شهید صدر»
حجت االسالم والمسلمین مبلغی با اشاره به شیوه مقارنه بین شیعه 
و سنی، گفت: تا پیش از ایشان، سه نوع شیوه تشریفاتی )با نقش 
تقریبی(، موازنه ای و تمهیــدی )دیدگاه آیت اهلل بروجردی( وجود 
داشت، ولی شهید صدر یک شیوه چهارم مقارنه ای را توانست اضافه 

کند که تحولی شگرف محسوب می شود.
وی افزود: این شــیوه عبارت اســت از بهره گیری از آرای مذاهب 
در نظریه پردازی در چارچوب فقه اســالمی و فقه امت. وی گفت: 
شیوه مقارنه ای به کار رفته شده در اقتصادنا نه شیوه ای تشریفاتی 
و نه شیوه ای موازنه ای و نه شیوه ای تمهیدی است، بلکه شیوه ای 
از مقارنه اســت که بر پایه آن، فقه النظریه شکل می گیرد و آرای 

مذاهب در مواردی خانه های خالی مربوط به نظریه را پر می کنند.

اخالقي اندیشی شهید صدر»
حجت االســالم والمســلمین مبلغي انصاف و اخالقی بــودن را از 
ویژگی های شهید صدر دانست و گفت: انسان اخالقی مانند شهید 
صدر به دلیل برخوردار بودن از روح و شخصیت پاکیزه و طیب، بهتر 
از انسان غیراخالقی می اندیشد، حرف های دیگران را خوب مي شنود 
و بر آن ها ارزش افزوده مي گذارد. رئیس مرکز تحقیقات اســالمي 
مجلس با اشاره به اینکه اخالق و اخالقی بودن به روی ذهن انسان، 
آفاق جدیدی را می گشاید و بر اندیشه او نیز تأثیر مي گذارد، گفت: 
مرحوم محقق اردبیلی از جمله شخصیت هاي اخالقی بودند که این 

اخالق او بر اجتهاد و نوآوری ایشان تأثیر گذاشت.

گزارش خبری
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس مطرح کرد

دبیر کل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی مطرح کرد

چند گام اساسی برای ©
تحقق امت واحده اسالمی 

جهانی تقریب  مجمع  دبیرکل   تقریب: 
مذاهب اسالمی در سخنانی در سیزدهمین 
کنفرانس وحدت اسالمی لندن که با عنوان 
» ادب اختالف و ارزش اخوت در اسالم« به 
صورت مجازی و با حضور شخصیت هایی 
از کشورهای مختلف اسالمی برگزار شد، 
اظهار کرد: کشورهای اسالمی باید همت 
کنند دست در دست هم بدهند و با توجه 
به منافع مشترک و دشمنان مشترکشان، 
»اتحادیه  عنوان  تحت  را  اتحادیه ای 
اتحادیه  این  در  تا  کنند  ایجاد  اسالمی« 
اهداف بلند امت واحده اسالمی دنبال شود. 
حجت االسالم والمسلمین حمید شهریاری 
با بیان اینکه باید چند گام اساسی را برای 
دستیابی به اتحادیه اسالمی دنبال کنیم، 
و  تفرقه گرایی  از  پرهیز  اول،  گام  افزود: 
تعرض به همدیگر است. در گام دوم باید 
تالش شود تنازعی در جهان اسالم صورت 
نگیرد؛ در این گام باید همدردی و همدلی 
در جهان اسالم شکل بگیرد. وی با بیان 
اینکه در گام سوم باید پرهیز از مشاجره و 
توهین شکل بگیرد، افزود: در سیره پیامبر 
اکرم)ص( مشاهده می کنیم حضرت حتی 
مدارا  و  با صبر  هم  توهین کنندگانش  با 

برخورد می کرد. 
شــهریاری در پایان تأکید کــرد: ما برای 
دستیابی به امت واحده اسالمی باید اخالق 
و برادری را که توصیه قرآن است به جهان 
عرضه کنیم؛ همه را به صلح عادالنه دعوت 
کنیم؛ همدلی و همدردی پیشه کنیم و به 
جای مشاجره، حرمت شکنی و توهین به 

یکدیگر، احترام و تکریم را پیشه کنیم.
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25 پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه ای به دولت پیشنهاد دادند

5 اقدام فوری برای مهار بورس©
مهر: ۲۵ پژوهشــگر مالی و اقتصادی در 
نامه ای خطــاب به دولت و بانک مرکزی، با 
اشاره به مخاطرات فعلی بورس، پنج اقدام 
فوری را برای کنترل وضع جاری پیشنهاد 
دادند.متن نامه به این شــرح اســت: بازار 
بورس تهران از ســال ۹۸ رشــد پرشتابی 
به خود گرفت و به شــکل بی سابقه ای بر 
سرعت رشد آن در ســال ۹۹ افزوده شد. 
اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید 
در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در 
حدود ۲۰۰درصد، ارزش دالری آن )براساس دالر ۲۰هزار تومانی( معادل ۳۵۰میلیارد 
دالر و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد )p/e ( کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است.

این ســطح بی سابقه از رشــد ارزش بورس و مبادالت مالی آن در حالی است که 
نتوانسته به رشد واقعی سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی داری 
کمک کند. مهم تر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران خیز و همراه 
با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کالن خواهد بود. در نتیجه انتظارات شکل گرفته 
در بورس، تولید با سرمایه گذاری و تأمین مالِی داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر 
نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش 
پول و تبدیل هر چه ســریع تر شــبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار 

درون زایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.
از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کّمی نقدینگی و پول باشد، تغییر 
در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است؛ بنابراین علل اصلی را باید 
در زمینه های تغییر انتظارات دید تا کمیت های پولی.  پیامِد ادامه روند فعلی بازار 
بورس، افزایش بیشــتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی 
به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت 
انتقــال و خروج از نظام بانکی را نــدارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون 
کاسته شدن از قدرت کّمِی نقدینگی، سایر دارایی ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر 
قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کاال و خدمات 

نیز نشان خواهد داد.
ادبیات شــکل گیری حباب های قیمتی به ویژگی ای از کنش ســرمایه گذاران 
توجه دارد که در آن سرمایه گذار به جای توجه به داده های بنیادی یک سهم، 
براساس روند گذشــته قیمتی، چشم انداز آینده خود از بازار را شکل می دهد. 
چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش های جمعی 
و گله ای و شــکل گیری اطمینان خودبرآورنده از یک رونــد ادامه داِر افزایش 

قیمت است.
احتمال شکل گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها 
نیز قابل مطالعه است. اّما اگر مجموعه بدنه سیاست گذاری به طور پیاپی این پیام 
را مخابره کند که بورس به شــکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی 
آن است، عمالً این تصور به وجود خواهد آمد که حاکمیت نقش »بیمه گر کالن« 
بورس را به عهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به  کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. 
هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط 

بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن.
امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود.  با این حال 
ضروری است هر چه زودتر اقداماتی اتخاذ شود؛ هر چند که شاید امروز هم برای 
اثربخشی این اقدام ها دیر شده باشد. جدا از اقدام های الزم در چشم انداز بلندمدت، 
الزم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری 

اقدام های زیر را فعال کنند.
۱. عرضه بدون تعلل دارایی های بورسی دولت

۲. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی
۳. شتاب دهی به عرضه های اولیه شرکت ها و افزایش درصد شناوری

۴. توقف هر نوع پیام دهی سیاست گذاری در معنای بیمه گرِی کالن بورس
۵. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به 

بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی

قدس طرح مجلس برای ورود 10 میلیون نفر دیگر زیر چتر این سهام را بررسی می کند

عدالت در »سهام عدالت«
 اقتصاد/ زهرا طوســی  در آخرین به روزرسانی، 
سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی معادل ۱۵/۵ میلیون 
تومان و سهام عدالت یک میلیون تومانی هم ارزشی 
بیش از ۳۱ میلیون تومان را ثبت کرده است. در این 
میان با تصویب مجلس، جمعیت ۱۰میلیون نفری 
جاماندگان سهام عدالت در کشور  نیز امیدوار هستند 

تا در دو هفته آینده تعیین تکلیف و سهامدار شوند. 
صاحبان سهام عدالت که قرار است در سبد بورسی 
خود از ســود ۳۵ شرکت بهره مند شوند، طبق آنچه 
از ســوی همتی، رئیس کل بانک مرکزی وعده داده 
شده است می توانند به پشتوانه سهامشان،  تسهیالت 

نیز  دریافت کنند. 
ســقف این وام ها که به مبلغ ۸۰ درصد ارزش سهام 
از سوی بانک ها به مردم پرداخت  می شود، می تواند 
بخشی از مشکالت اقتصادی خانوارها را مرتفع کند. 
ایــن وام در حالی به افراد تعلــق می گیرد که آن ها 
همچنان مالکیت ســهام خود را حفظ می کنند و از 

افزایش قیمت آن در بورس نیز منتفع می شوند. 
بهره مندی از مزایای گفته شده در شرایطی که تورم 
روزافزون، رکود اقتصادی و تعطیلی کسب و کارها به 
خاطر شیوع کرونا دست به دست هم داده اند تا خیلی 
از  سرپرســتان خانوار برای گــذران زندگی خویش 
نیازمند مســاعدت باشند، سبب شده تا جاماندگان 
تکاپوی بیشــتری برای تصاحب سهام عدالت داشته 
باشــند و پیگیر این امر از ســوی نمایندگانشان در 

مجلس باشند. 
طبق آمارها بــه بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت 
کشور سهام تعلق نگرفته است که این موضوع ناشی از 
اطالع رسانی نامناسب، بی توجهی به فواید سهام عدالت 
توسط برخی مشموالن، نقص در قوانین و مقررات و 
مشکالت سیستمی سازمان خصوصی سازی است که 

جنجال های زیادی پیرامون آن شکل گرفت. 
به هــر روی، در زمان واگذاری ســال های ۸۵ ــ ۸۴ 
اطالعات ۵۲ میلیون نفر برای سهام عدالت ثبت شد، 
اما در گزارش نهایی توسط سازمان خصوصی سازی 
تنها نام حدود ۴۹ میلیون نفر  در فهرست قرار داشت.

نخستین گروه از جاماندگان سهام عدالت همین افراد 
هستند که نزدیک به  ۲میلیون نفر  برآورد می شوند. 
این افراد با اینکه دارای برگه سهام هستند، در فهرست 
اطالعات سامانه سهام عدالت نام و نشانی ندارند.گروه 
دوم تعدادی از متولدین سال ۸۵ به بعد خانواده های 
تحت پوشــش کمیته امداد، ســازمان بهزیستی و 

ســازمان امور ایثارگران هســتند که به مشموالن 
سهام عدالت اضافه خواهند شد. این افراد جزو خانواده 
هستند، اما در دامنه دریافت سهام عدالتی که مابقی 
افراد خانواده دریافت می کنند، قرار نگرفته و از سهام 

عدالت محروم شده بودند.
 بخش سوم از جاماندگان افرادی هستند که در آن 
زمان جزو 6 دهک کم درآمد جامعه شناخته شدند، 
البته کسانی که در شرایط کنونی وضعیت خانوار آن ها 
ارزیابی و جزو طبقه کم برخوردار شناخته شوند نیز در 

گروه سوم قرار می گیرند.
 بدین ترتیــب در بخش اول حدود ۲میلیون نفر، در 

بخش دوم حــدود یک میلیون و 
۴۰۰ هــزار نفر و در بخش ســوم 
حدود  6/۵ میلیون نفر قرار دارند 
کــه در کل طبق طــرح مجلس 
حــدود ۱۰میلیون نفر مشــمول 

دریافت  سهام عدالت می شوند.
اما در حالی که دولت اعالم کرده 
بود سهام عدالت  تنها یک بار توزیع 
شده و دولت سهمی در سهام عدالت 

ندارد که آن را بین مردم تقسیم کند، نمایندگان مردم 
بر چه اساسی خواستار اختصاص سهام به جاماندگان 
شده اند.  مجلسی ها می گویند براساس واگذاری هایی 
که در ســال های ۸۵ ــ ۸۴ انجام شد قرار بر واگذاری 
مجموعه شرکت های مشمول سهام عدالت به  صورت 
کامل به مردم بود. اما از مجموع ۵۰ میلیون نفری که 
مشمول سهام عدالت شدند حدود 6 میلیون نفر تحت 
پوشش نهادهای حمایتی بودند که یک میلیون سهام 
دریافت کردند و  بقیه یعنی حدود ۴۴میلیون نفر، به  
جای یک  میلیون تومان سهام مبلغ ۵۰۰ هزار تومان 

از دولت دریافت کردند.
از جایی که حدود ۴۸ درصد ســهام شــرکت های 
قابل واگذاری در زمان اجرای سهام عدالت مشمول 
واگذاری ۱۰۰درصد بودند و دولت ۴۸ درصد مالکیت 
آن هــا را تصاحب کرد، حاال مجلســی ها می گویند  
دولت باید تملک این سهام را که متعلق به مردم بوده 
است با اختصاص به جاماندگان سهام عدالت، دوباره 

به ملت بازگرداند.
این طرح آن طور که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است تا دو هفته 
آینده از کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس آورده 
می شــود و با اولویت به  عنوان اولین دســتور جزو 

مصوبات صحن علنی قرار خواهد گرفت.

جزئیات واگذاری سهام عدالت به بازماندگان»
مهدی طغیانی، ســخنگوی کمیســیون اقتصادی 
مجلس نیز  درباره تصویب کلیات طرح ســاماندهی 
سهام عدالت توضیح می دهد: در این طرح، جاماندگان 
ســهام عدالت با اولویت افرادی که تحت پوشــش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و ســازمان بهزیستی 
بوده اند، اما ســهام عدالت شــامل حال آن ها نشده 
و همچنین اقشــاری که به تازگی بــه این نهادها 
پیوسته اند، تعیین تکلیف می شوند.ایرادهای موجود 
آزادســازی ســهام  آیین نامه  در 
عدالت نیز یکی دیگر از محورهای 
بود  سهام عدالت  ساماندهی  طرح 
که مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه چگونگی سازوکار 
اجرایــی و ریــزه کاری آن باید در 
ادامه  جزئیات طرح بررسی شود، 
داد: بخشی از این مشموالن جدید 
کسانی هستند که در این مدت ۱۰ 
ســال، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند. یک 
بخش هم افرادی هستند که در دهک های مشمول 
طرح بوده اند، اما در فهرستی که سهام عدالت براساس 
آن توزیع شــد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به 

نوعی جامانده اند.

 1/8میلیون جامانده قبلی »
در اولویت سهام عدالت جدید 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به 
این پرســش که آیا در این طــرح برای ۱/۸میلیون 
نفری که برگه سهام عدالت دارند، اما مشمول نیستند 
و کارگرهای غیرفصلی که ســهام عدالت ندارند نیز 
فکری شده اســت یا خیر، می گوید: بله، یک گروه 
از جامانــدگان این عزیزانی هســتند که دعوت نامه 
دارند، اما سهام عدالت به آن ها تخصیص داده نشده 
اســت. گروه دیگر افراد تحت پوشش سازمان های 
حمایتی هستند که برآورد ما از مجموع کمیته امداد 

و بهزیستی، تعدادی بیش از یک  میلیون نفر است.
طغیانی ادامه می دهد: بقیه افراد نیز کسانی هستند 
کــه در دهک هــای مــورد نظر قانون به حســاب 
می آمده اند، ولی در تخصیص ســهام عدالت در نظر 
گرفته نشده اند؛ بنابراین این مشمولین جدید چند 

گروه هستند. طبق برآورد ما شاید این تعداد به ۱۰ 
میلیون نیز برسد. در آن زمان، با جمعیت ۷۵ میلیونی 
حدود ۵۳ میلیون مشمول بودند، یعنی اگر سه دهک 
باالی درآمد را حذف کنیم و بخواهیم بقیه را اضافه 
کنیم با این جمعیت فعلی باید افراد جدیدی مشمول 

سهام عدالت شوند.

اصالح مدیریت شرکت های سرمایه گذاری »
استانی در طرح

وی می گوید: یک آیین نامه ای برای آزادسازی سهام 
مطرح بود که به شکل غیررسمی بین وزارت اقتصاد، 
سازمان خصوصی سازی و کمیسیون ویژه اصل ۴۴ 
تهیه شده بود. به این آیین نامه نیز ایراداتی وارد دیدیم 
و اصالحات آن را در طرح ســاماندهی سهام عدالت 

گنجاندیم.
وی می افزاید: به عنوان نمونه در روش غیرمستقیم 
گفته می شود شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
باید سهام عدالت را مدیریت کنند، اما نحوه تشکیل 
مجمع عمومی آن ها، نحوه اداره شرکت، نحوه انتخاب 
هیئت مدیره آن ها و ... از جمله مواردی اســت که در 
آیین نامه مذکور با نهایت اجمال مطرح شده بود. اما به 
نظر ما جا دارد دقیق سازی شود که در آینده مشکلی 
پیدا نشود؛ بنابراین هم بحث جاماندگان و هم بحث 
اصالح آیین نامه، جمعاً در طرح ســاماندهی سهام 

عدالت گنجانده شده است.

 سهام بازگشته به دولت »
یکی از منابع سهام عدالت جدید 

طغیانی در پاســخ به این پرسش که سهام عدالت 
جدید قرار اســت از سهام کدام شــرکت ها داده 
شــود، می گویــد: در ارزیابی های اولیــه که ۳۵ 
شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی به عنوان 
شرکت های سهام عدالت در نظر گرفته شد، سهام 

این شرکت ها بین گروه های هدف تقسیم شد که 
از این بین 6 میلیون تحت پوشــش کمیته امداد 
و بهزیســتی بودند و حدود ۴۷ میلیون هم افراد 

غیرپوشش حمایتی بودند.
وی می افزاید: به این 6 میلیون نفر، ۱۰۰درصد سهام 
عدالت تخصیص یافت، اما بــه آن ۴۷ میلیون نفر، 
نصف سهام تعلق گرفت، چون در زمانی که فراخوانی 
از طرف دولت داده شــد که در صورت تمایل برای 
کامل شدن سهام عدالت، مشمولین باید نصف دیگر 
سهام را پرداخت کنند، اکثراً آن ۵۰ درصدی که باید 

خودشان می پرداختند را پرداخت نکردند.
طغیانــی تأکید می کند: آن نصف ســهام به دولت 
بازگشته است، ما معتقدیم چون هدف سهام عدالت 
واگذاری بوده اســت، این بازگشت به دولت بالوجه 
است و دلیلی برای آن وجود ندارد. بنابراین منبع اصلی 
سهام عدالت جدید می تواند همین سهام بازگشته به 
دولت باشد، البته دولت نیز مواردی دارد که هر زمان 

جزئیات آن به تصویب برسد، اعالم می شود.
وی دربــاره ارزش ســهام عدالت جدید نیــز یادآور 
می شود: ســهام باید به قیمت روز برآورد و کلیات و 

جزئیات طرح باید در صحن بررسی شوند.
گفتنی است، هنگامی که این سهام توزیع می شد، به 
جای آنکه براساس کد ملی توزیع شود، براساس افراد 
شاغل در دستگاه ها توزیع شد که کارمندان دولت، 
بازنشستگان و برخی از افرادی که در دستگاه ها کار 
می کردند را شامل شد و تعداد زیادی از مردم عادی که 
کسب وکارشان به دستگاه های دولتی و مجموعه های 
کارگری متصل نبود، دستشــان از این سهام کوتاه 
ماند. با این تفاسیر این روزها چشم مشموالن جدید و 
بازماندگان قبلی به اقدام مجلس یازدهم دوخته شده 
تا شاید  بتوانند از مزایای سهام عدالت خود در این ایام 
سخت معیشتی بهره ببرند. باید دید طرح مجلس کی 

به ثمر می نشیند.

 این روزها چشم 
مشموالن جدید و 
بازماندگان قبلی 
به اقدام مجلس 
یازدهم دوخته 
شده است

بــــــــرش

ـ زاهدان، به  عنوان طوالنی ترین  ـ زاهدان با ریل ایرانی  تسنیم: خیراهلل خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با اشاره به آغاز ریل گذاری راه آهن چابهارـ   ریل گذاری راه آهن چابهارـ 
خط آهن  در دست اجرای کشور، گفت: ریل، تجهیزات و ادوات این پروژه تماماً ایرانی است.وی، یکی از مهم ترین ویژگی های این پروژه را تأمین ریل مورد نیاز از طریق کارخانه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد و افزود: این 
اقدام ارزنده عالوه بر اینکه از خروج ارز جلوگیری می کند، موجب اشتغال زایی خوبی شده است. تاکنون یک هزار و 700 میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده و برای تکمیل آن 4هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

خـــبر
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آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه آقای محمدصادق علیزاده شیروان  فرزند علیرضا به ش ش ۵۴۸۲به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی 
شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره ۳شیروان جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده ومدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل بشماره چاپی۹۹۵۱۵۰بشماره  پالک۹۹۰ فرعی  از۱۳ 
اصلی باغات وحومه واقع درقطعه  سه شیروان بخش ۵قوچان به آدرس خیابان رخشنده که متعلق به ایشان می باشد 
بعلت نامعلومی مفقودشده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت اولیه  ذیل دفترالکترونیک 
بشماره ۱۳۹۸۲۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۴۱۷به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده است دفتر امالک بیش ازاین حکایتی ندارد  
لذابه اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده۱۲۰آئین نام��ه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس 
نسبت به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف ده روز 
ازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی 
است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سندمعامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شدآ-۹۹۰۳۲۵۷
تاریخ انتشار:۹۹/۰۴/۱۷

صمدابراهیم زاده
رئیس ثبت اسنادوامالک شیروان

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین 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 که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی 
و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر 

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
۱-کالس��ه پرونده ۲۹۵-۹۸ آقای رجبعلی چاس��تاره   فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب منزل به مساحت
 ۲۰/ ۱۷۹ متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره ۳6۷۸ فرعی از۲۵۷۹فرعی از۳ اصلی باغات وحومه خریداری از 

مالک رسمی آقای غالم حسین معدنی
۲-کالسه پرونده ۴۳۱-۹۸ خانم فائزه عابدی فرزند علی  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به  مساحت۱۱۲ 
متر مربع قس��متی از  پالک ۷۱ فرعی از۱  اصلی مزرعه س��ه یک آب خریداری از مالک رس��می آقای ابراهیم 

زارعی 
۳- کالس��ه پرونده ۴۲۳-۹۸خانم عصمت عابدپور فرزند جلیل نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
منزل مس��کونی به مس��احت ۱6۲مترمربع قس��متی ازشش��دانگ پالک ۳۵۲و۳۵۳فرعی باقیمان��ده از۲اصلی 

خریداری از مالک رسمی خانم بی بی طاهره نوروزی فتح آباد 
۴-کالس��ه پرونده ۴۲۲-۹۸  خانم  عصمت غالمی نژاد فرزند رس��تم  در س��ه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
منزل مس��کونی به مس��احت ۱6۲ مترمربع قس��متی از پالک  ۳۵۲و۳۵۳فرعی باقیمانده از۲اصلی خریداری از 

مالک رسمی خانم بی بی طاهره نوروزی فتح آباد
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. 
در صورت��ی ک��ه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
مح��ل ارائ��ه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-۹۹۰۲۵۴۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۴/۰۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۴/۱۷
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی رامسر نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳۹۰,۹,۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی 
رامسر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 
به ش��رح ذیل آگهی می گردد : امالک متقاضیان واقع درنیاس��ته پالک اصلی ۱۳ بخش ۵ 6۱۴ فرعی مجزی 
شده از قطعه ۵۳ تفکیکی مجتبی پورشمسیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی 
به مساحت ۳۰۲,۵۰ مترمربع خریداری مع الواسطه ازدولت نیاستی مالک رسمی . لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی ، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیئت پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-۹۹۰۲۴۹۹
م الف: ۱۹۹۰۱۸۷۷

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹,۰۴,۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹,۰۴,۱۷ 

حسن صالحی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامسر

 دانش��گاه عل��وم پزش��کی گناب��اد در نظر دارد 
نس��بت ب��ه واگ��ذاری کلی��ه ام��ور نگه��داری، 
تعمیر و راهب��ری ابنیه و تاسیس��ات مکانیکی 
و الکتریکی بیمارس��تان عالم��ه بهلول گنابادی 
از طری��ق مناقص��ه عمومی اق��دام نمای��د. لذا 
ش��رکت های واجد ش��رایط می توانند ت��ا مورخ 
1399/04/20 جهت دریافت اس��ناد مناقصه به 

سامانه  www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
ضمن��ًا هزین��ه انتش��ار آگه��ی به عه��ده برنده 
مناقص��ه خواهد بود و دانش��گاه در رد یا قبول 
هر ی��ک یا کلی��ه پیش��نهادهای واصل��ه مختار            

است .
روابط عمومی دانشگاه ,ع
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آگهی مناقصه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )903995(

آگهی تغییرات شرکت افق ره آورد نانو تراشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35379 و شناسه ملی 10380508043

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
با  به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای سعید غرویان  با شماره ملی 0938717588  گردید: آقای سید غالمحسین خراشادی زاده 
شماره ملی 1060289407 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 3- آقای احسان اله مدیری با شماره ملی 0941573826 به سمت عضو 
برای مدت 2 سال   ) از سهامداران  به سمت مدیرعامل )خارج  با شماره ملی 0937892688  اردکانیان  امیر  هیئت مدیره 4- آقای 
انتخاب گردیده اند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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شرق  بسپار  نگین  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30081 

و شناسه ملی 10380453240

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1398,02,01 مورخ  سالیانه 
اتخاذ شد : آقای سید ناصر حسینی به شماره 
اصلی  بازرس  سمت  به   0934036292 ملی 
ملی  شماره  به  اصل  خسروی  مرضیه  خانم  و 
البدل  علی  بازرس  سمت  به   0945285264
شدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای 
تصویب   1397 و   1396 مالی  صورتهای 

گردید 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )903985(

,ع
99
03
24
4

 آگهی تغییرات شرکت منحله درحال تصفیه قالب 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  توس  کار 

2897 و شناسه ملی 10380186646 

آراء  و  احکام  صورتجلسه  استناد  به   
مراجع ذیصالح مورخ یا  قضایی دادگاهها 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,08  
مورخ  31,2420,82 شماره  نامه  برابر   -
 99,4,8 شعبه 5دادگاه حقوقی مشهد، نشانی 
آدرس  به  شاملو  حامد  آقای   ، مدیرتصفیه 
نوربخش  ارشاد9-  ارشاد-  بلوار  مشهد- 
15 - پالک 60- طبقه دوم - واحد 4 اعالم 

میگردد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )904014(

,ع
99
03
24
6

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت سپهر فدک کوثر             

)سهامی خاص( به شماره ثبت 40826 و 
شناسه ملی 10380566735 

بدینوسیله از سهامداران شرکت سپهر فدک 
کوثر)س��هامی خاص( به شماره ثبت 40826 و 
شناس��ه مل��ی 10380566735 دعوت به عمل 
می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
که در تاریخ 1399/04/27 س��اعت 11 در محل 
مش��هد- بزرگ��راه ش��هید کالنت��ری- مجتم��ع 
آبادگ��ران- ب��رج اداری آفت��اب – طبق��ه نهم 

برگزار می گردد شرکت فرمایید.      
دستور جلسه:

1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره در خصوص 
عملکرد مالی منتهی به 1398/12/29

ب��ازرس  و  حس��ابرس  گ��زارش  اس��تماع   -2
قانون��ی در خصوص صورته��ای مالی منتهی به 

1398/12/29
جمل��ه  از  مال��ی  صورته��ای  تصوی��ب   -3
ترازنامه،عملکرد س��ود و زیان و جریان وجوه 

نقد منتهی به 1398/12/29
4- انتخاب حس��ابرس و ب��ازرس قانونی برای 

سال مالی 1399
5- س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت این مجمع 

می باشد.
ع هیئت مدیره  9

90
32
63

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت تعاونی مسکن رانندگان و 

کمک رانندگان مشهد )نوبت اول( در حال 
تسویه تاریخ 99/4/17

بدی��ن وس��یله از کلی��ه اعض��ای ش��رکت مذک��ور و ی��ا 
نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت می ش��ود تا در جلسه 
مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه )نوبت اول( ش��رکت که 
رأس س��اعت 16 م��ورخ 99/4/30 و در مح��ل خیاب��ان 
خاقانی- بین خاقانی 8 و 6- زیر دفتر هواپیمائی- پالک 

91 برگزار میشود حضور بهم رسانند.
ضمن��ًا از داوطلب��ان عضوی��ت در هیئت تس��ویه و ناظر 
دعوت می ش��ود ظرف یک هفته از تاریخ دعوتنامه و در 
س��اعات اداری به آدرس دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه 
و تقاضای خود را کتبًا به مدیر تس��ویه تحویل و رس��ید 

دریافت نمایند.
کس��انیکه امکان حض��ور در جلس��ه را ندارند میتوانند 
ت��ا دو روز قبل از مجمع و در س��اعات اداری به آدرس 
دفتر ش��رکت مراجعه و وکالت کتبی خود را به ش��خص 
مورد نظر جهت ش��رکت در جلسه ارائه نمایند ضمنًا هر 
عض��و حداکثر وکالت س��ه نفر و هر غی��ر عضو می تواند 

وکالت یک نفر را عهده دار باشد.
دستورجلسه:1- تمدید مدت تسویه

2- انتخاب هیئت تسویه و ناظر هیئت تسویه
3- استماع گزارش هیئت تسویه و ناظر شرکت

4- اتخاذ تصمی��م در خصوص تصویب صورت های مالی 
سال 97 و 98 و پاداش هیئت تسویه و ناظر

5- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیش��نهادی س��ال 
99

6- اتخ��اذ تصمیم در مورد نح��وه اداره و تعیین تکلیف 
هر یک از مجموعه ها و پالک های ثبتی شرکت تعاونی

7- دادن مأموری��ت ب��ه هیئ��ت تس��ویه جه��ت ثب��ت 
تغییرات تعاونی

هیئت تسویه تعاونی

ع 9
90
30
49

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم
 

 شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت 
434181 بدینوس��یله از اعضای محترم دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
که راس ساعت 14 تا 17 روز یکشنبه مورخ     29/ 1399/04 در محل ساختمان کالج )سالن اجتماعات 
منفی 2( تشکیل می گرددبا به همراه داشتن کارت شناسایی و دفترچه عضویت حضوربهم رسانند.

دستور جلسه :
1 –گزارش عملکرد هیئت مدیره .

2-  گزارش بازرسین موضوع ماده 35 .                                                                                                               
3-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398.

4 - تثبیت قرارداد ناظر و دستگاه نظارت در خصوص پروژه تعاونی دردشت.
5- گزارش و تثبیت قرارداد خدمات مشاور جهت اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری .

6-تصمیم گیری در خصوص افزایش تراکم و نحوه تقسیم آن بین اعضای پروژه دردشت .
7- طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایای هیئت مدیره و بازرسین و مدیرعامل

8 – حقوق و پاداش و حق جلسه  هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل.
9-بررسی مجدد وضعیت تعدادی از اعضای تعاونی  با توجه به مصوبه مجمع 11/02/ 1396 .

10- انتخاب 3 نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل مطابق موضوع ماده 37 اساس نامه .
توضیحات:

 آن دس��ته از اعض��ای محت��رم که ق��ادر به حض��ور در مجمع نمی باش��ند، می توانند ب��ا تکمیل فرم 
مربوطه)که هم در س��ایت تعاونی به نش��انی www.tm2metro.ir  و هم از طریق اتوماس��یون اداری 
ارس��ال خواهد ش��د ( تا مورخ 1399/04/25 با همراه نماینده خود در محل ش��رکت حاضر و پس از 
تائید بازرس نس��بت به تفویض وکالت به یکی از اعضای حاضر در جلس��ه اقدام نمایند.الزم اس��ت 
اعضاء نماینده، اوراق وکالت را به همراه دفترچه عضویت موکل جهت حضور در جلسه ارائه نمایند.(
ضمنًا حداکثر رأی وکالتی برای هر عضو تعاونی 3 برگ و برای افراد غیر عضو، یک برگ می باشد.                                                    

 شایان ذکر است جلسه نوبت  دوم  با حضور هرتعداد اعضاء رسمیت خواهد داشت.
/ع دعوت کننده هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 2

99
03
26
6

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت همگام صنعتی 
الکتریک خراسان رضوی )سهامی 

خاص( شماره ثبت 569 
شناسه ملی 10380459965 

سرمایه ثبت شده 18.000 میلیون ریال
مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت در 
در   1399/04/28 ش��نبه  روز   11 س��اعت 
نش��انی: تهران خیابان دکتر علی شریعتی 
– پایی��ن ت��ر از خیابان بهار ش��یراز پالک 
371 برگزار می شود. از همه سهامداران 
و یا نماین��دگان قانونی آنان، برای حضور 

در جلسه مجمع دعوت می گردد.
دس��تورات جلس��ه:1- اس��تماع گ��زارش 
هیئت مدیره و بازرس��ان قانونی ش��رکت 

درباره عملکرد سال 1398
2- بررسی و تصویب حسابهای سال 1398 

شرکت.
3- انتخاب بازرس��ان قانونی شرکت برای 

سال 1399.
4- انتخ��اب روزنامه کثیراالنتش��ار برای 

آگهی های شرکت.
5- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت.

6- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی 
عادی.

 هیئت مدیره 

9ع
90
32
65

/ع
99
03
22
2

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظردارد امور تعمیر ، نگهداری و راهبری 
تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان سرخس را از طریق مناقصه 
عمومی به بخ��ش غیر دولتی واگذار نمای��د. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 2099000060000027، 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )س��تاد( به نش��انی
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت 
ع��دم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 450.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان سرخس 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/4/15

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/4/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/4/31
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/1

* 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
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توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره تاریخ شروع سال تحصیلی جدید  خانه ملت: وزیر آموزش و پرورش درباره زمان بازگشایی مدارس با توجه به شیوع موج دوم کرونا در جامعه توضیحاتی 
ارائه داد. محسن حاجی میرزایی اظهار کرد: تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر بازگشایی مدارس از تاریخ 15 شهریور است و ما تابع تصمیمات ستاد ملی هستیم. وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: چنانچه 

موج دوم شیوع کرونا که در آن قرار داریم، تشدید شود و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تغییر کند؛ امکان تغییر زمان بازگشایی مدارس نیز وجود دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای شهر تهران در گفت و گو با قدس:

 سرقت از موزه تهران قدیم ©
شاید برای بانک مرکزی هم رخ بدهد!

  گروه جامعه / محمود مصدق  عضو کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای اسالمی 
شهر تهران موزه های زیر پوشش شهرداری پایتخت را به لحاظ حفاظتی و ایمنی مناسب 
ارزیابی کرد و گفت: سرقت از موزه قدیم تهران یک اتفاق بود که ممکن است برای بانک 

مرکزی هم رخ دهد.
حسن خلیل آبادی در گفت وگو با قدس در خصوص سرقت از خانه موزه تهران قدیم یا 
همان ســرای کاظمی با اشاره به اینکه سرقت از موزه های شهرداری برای نخستین بار 
اتفاق افتاده که این نیز ناشی از کوتاهی و عدم دقت نگهبان بوده، افزود: خوشبختانه سارق 
در چند روز شناسایی و دستگیر شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نهادی مثل 
شهرداری که اقدام به راه اندازی موزه می کند نباید سیستم حفاظتی مناسبی برای موزه 
پیش بینی کند تا به راحتی مورد دستبرد قرار نگیرد، گفت: سیستم حفاظتی مناسبی 
برای موزه تهران قدیم و سایر موزه های زیر پوشش شهرداری پیش بینی شده است. در 
واقع همه موزه های این نهاد عالوه بر نگهبان، مجهز به دوربین های مداربسته هستند و به 

همین خاطر سارق شناسایی و دستگیر و آثار مسروقه تحویل موزه شد. 
وی با اشاره به اینکه امکان سرقت از هر موزه ای در دنیا وجود دارد، اضافه کرد: امیدواریم 
چنین اتفاقی تکرار نشود، اما قول اینکه دیگر از هیچ یک از موزه های شهرداری دزدی 
نشود را به شــهروندان نمی دهیم، چون شخص یا افرادی ممکن است بتوانند از بانک 
مرکزی هم سرقت کنند. البته ما باید سطح حفاظتی موزه ها را با افزایش دوربین ها و 
استفاده از توان نگهبانان باال ببریم. به همین خاطر به مدیران موزه ها توصیه کردیم دقت 
بیشتری داشته باشند و بر تعداد دوربین های حفاظتی موزه ها اضافه کنند. البته اعضای 

شورا هر از گاهی از موزه بازدید می کنند. 
وی با تأیید اظهارات محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی مبنی بر اینکه موزه تهران قدیم فاقد مجوز از سوی این 
وزارتخانه بوده و به همین خاطر مورد بازدید قرار نمی گرفت، گفت: موزه های شهرداری 
ربطی به میــراث فرهنگی ندارند؛ مگر موزه های خصوصــی از میراث فرهنگی مجوز 
می گیرند؟ شهرداری برای راه اندازی موزه نیازی به دریافت جواز ندارد. ما موزه های زیادی 

داریم که مجوز از جایی ندارند؛ آن ها باید از شهرداری مجوز بگیرند.

ابالغیه ای به نفع دولت، به ضرر جوانان

کاهش یک سوم ازدواج ها با اقدام دولت!©
مهر: تصمیم اخیر رئیــس جمهور مبنی 
بر اعمال محدودیت ســنی برای متقاضیان 
دریافــت وام ازدواج، پرداخت تنها مشــوق 
کشور برای ازدواج را در هاله ای از ابهام قرار 
داده و به تحقق یک ســوم ازدواج ها لطمه 

خواهد زد.
چندی پیش رئیس جمهور دستوری مبنی 

بر محدودیت وام ازدواج برای ســنین زیر ۱۸ ســال و باالی ۴۰ ســال را صادر کرد. این 
دســتور در پی نامه ای از مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان با پیگیری معاونت امور 
جوانان و دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، که در آن نوشته شده بود: »به استناد 
گزارش های دریافتی از بانک مرکزی، بررسی های میدانی و نیز رصد اخبار رسانه ها مبنی بر 
تحلیل آماری وام های پرداختی، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی باالی 
۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزندآوری هستند رو به افزایش است 
که با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج بهنگام جوانان، خواهشمند 
اســت دستور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و 
اعطای این تسهیالت صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک 
مرکزی ابالغ گردد«. دستور روحانی در خصوص ایجاد محدودیت سنی در اعطای وام ازدواج 
به زوجین، تصمیمی بود که واکنش های زیادی را به همراه داشــت. ابالغ این دستور در 
شرایطی که کشور با بحران های جمعیتی، افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری روبه رو 
اســت و دولت موظف به در نظر گرفتن سیاســت های تشویقی و حمایتی برای رفع این 
بحران هاست، انتقادهای زیادی را در پی داشت که مضمون همه آن ها غیرقانونی بودن این 
اقدام بود. امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز به غیرقانونی بودن 

این دستور اشاره و به مخالفت صریح مجلس با آن تأکید کرده است.
وی اقــدام رئیس جمهور در اعمال تبعیض ســنی در پرداخــت وام ازدواج را خالف بند 
الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل ۳ و ۱۹ قانون اساســی دانسته و گفته است: مجلس 
اجــازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه گزارش های جعلی و غیر کارشناســی که مبنای 

تصمیم گیری رئیس جمهور شده است، شود.

مواردی که نادیده گرفته شد»
در ابالغ این دستور از سوی رئیس جمهور، به نظر می رسد چند نکته وجود دارد که نادیده 
گرفته شده است. ابالغیه اعمال محدودیت برای متقاضیان دریافت وام ازدواج در حالی است 
که یک ســوم ازدواج ها در سنینی که با محدودیت پرداخت وام مواجه اند، انجام می شود. 
طبق اطالعات سازمان ثبت احوال کشور سال ۱۳۹۷، در بیش از ۱۶۰ هزار ازدواج، حداقل 
یکی از زوجین کمتر از ۱۸ سال یا باالی ۶۰ سال سن داشته است و این عدد قابل توجه 
از افراد که در این محدوده ســنی ازدواج می کنند، از سیاست گذاری های دولت در حوزه 

ازدواج حذف شده اند.
به عالوه ایجاد سیاست هایی برای اعمال محدودیت در ازدواج جوانان، تأثیرات مستقیمی بر 
افزایش بحران های جمعیتی دارد. در حال حاضر کشور با خطر سالمندی جمعیت روبه رو 
است و طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی، ایران در سال ۱۴۲۹ به یک کشور پیر 
تبدیل می شود. کاهش فرزندآوری و افزایش سن ازدواج از عوامل مهم سالمندی جمعیت 
است. در ایران مشکالت فراوان اقتصادی، مسکن، درآمد و مسائل فرهنگی، به خودی خود 
از عواملی است که موجب افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری می شوند. با وجود این، 
سیاست های اتخاذی از سوی دولت نیز بر خالف سایر کشورها، در جهت تشدید این بحران 
است. موضوع حائز اهمیت آن است که آمار ارائه شده در خصوص افزایش تعداد متقاضیان 
دریافت وام ازدواج در سن باالی ۶۰ و زیر ۱۸ سال، به معنای افزایش تعداد ازدواج ها در این 
سنین نیست بلکه با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در سال های اخیر، تعداد افرادی که 

هنگام ازدواج اقدام به دریافت وام کرده اند، افزایش یافته است.

موضع گیری مجلس »
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم آذربایجان شرقی نیز در خصوص این ابالغیه گفت: 
قانون در زمینه ازدواج جوانان، محدودیتی قائل نشــده و ایجاد محدودیت در ازدواج، ولو 

ازدواج دیرهنگام یا زودهنگام خالف قانون بوده و غیرقانونی است.
فرهنگــی با بیان اینکه قطعاً موضع مجلس در این خصوص مخالفت خواهد بود، تصریح 
کرد: برنامه مجلس نیز همان معیار قانون خواهد بود. وقتی در قانون مصوب کشور چنین 
محدودیتی وجود ندارد، مجلس نیز این محدودیت را قبول نخواهد کرد. ممکن است یکی 
از وجوه تصمیم اخیر دولت، کاهش تعداد وام های ازدواج پرداختی و در نتیجه حفظ ذخایر 
مالی دولت باشد که در این صورت تصمیم دولت را می توان به ابالغیه ای برای خالی نشدن 

جیب دولت در ازای مجرد باقی ماندن جمعیت زیادی از متقاضیان ازدواج دانست.

حالی که  در  راد   فضائلی  ملیحه   / جامعه   
جامعه  می گذرانیم،  را  کرونایی  سخت  روزهای 
پزشکی ما با موضوع دیگری هم دست و پنجه 

نرم می کند.
آن ها معتقدند تعرفه های خدمات سالمت به ویژه 
در ســال ۹۹ شــرایط متفاوتی را برای پزشکان 
ایجاد کرده است. شــرایطی که به زعم بسیاری 
از کارشناســان، در درازمدت زیان های بسیاری را 
متوجه کیفیت و کمیت ارائه خدمات سالمت در 

کشور خواهد کرد.
جامعه پزشــکی در عین آنکــه معتقدند مردم 
قدرت پرداخت همین تعرفه ها را نیز ندارند اما 
در عین حال اذعان دارند راه حل این مشکل از 
محل پرداخت یارانه از جیب فعاالن بهداشت و 
درمان کشــور آن هم در بخش خصوصی، نظام 
ســالمت کشور را با مشــکالت اساسی روبه رو 

خواهد کرد.
چندی پیش رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
با اشــاره به مباحث مطرح شــده در جلسه 
کارگــروه تعیین شــده از ســوی معاون اول 
رئیس جمهور در خصوص تعرفه های خدمات 
تشخیصی و درمانی گفت: تأکید من این بود 
که تعرفه های واقعی بــه عنوان یک ضرورت 
قانونی، علمی و اجرایی؛ مشــخص، تبیین و 
ابالغ شــود. دکتر محمد رضا ظفرقندی گفته 
بــود: در خصوص هزینه تمام شــده خدمات 
ســالمت، اگر ایــن اتفاق رخ ندهــد عواقب 
آن بــرای حوزه ســالمت و اقتصاد ســالمت 
ناخوشــایند اســت و به طور مشخص افزایش 
فاصله مســتمر و پیش رونده ای که بین تعرفه 
واقعــی و تعرفه ابالغی وزارت بهداشــت رخ 
می دهد ســه عارضه کاهش کیفیت خدمات، 
تعطیلــی و بیــکاری و هرج و مــرج و عدم 
انضباط مالی درحوزه اقتصاد ســالمت را در 

پی خواهد داشت.

پرداخت از جیب»
دکتــر محمود تمیــزی، بنیان گــذار انجمن 
پریدنتولوژی ایران و از اســتادان پیشکسوت 
دندانپزشکی کشور در این خصوص می گوید: 
متأسفانه شــرایط بسیار بدی در دندانپزشکی 
رقم خورده است؛ تعرفه ها به قدری نامتناسب 
تعریف شده و پروتکل های بهداشتی مربوط به 
کرونا به قدری هزینه بر است که دندانپزشکان 
ما باید چیزی هم از جیب خود پرداخت کنند 
تا یک ویزیت ســاده انجام دهنــد. در حوزه 
تجهیــزات و ابــزارآالت ســرمایه ای نیز ارقام 
چند برابر شده، به طوری که یک دندانپزشک 
جوان باید برای شــروع کارش حداقل ۲ تا ۳ 
میلیارد تومان هزینه کند. هزینه اســتهالک 

و تعمیــر و نگهداری که جــای خود دارد. در 
چنین شــرایطی و با تعرفه های وضع شــده، 
دندانپزشکان جوان ما قادر به راه اندازی مطب 
نخواهند بود. مطــب داران قدیمی هم کم کم 
باید جمع کنند. دور از انتظار نیســت بسیاری 
از دانش آموخته های درجــه یک ما که دولت 
بــرای آن ها هزینه های فراوانی کرده، به خارج 

از کشور مهاجرت کنند. 

بیمه های زرنگ!»
وی در ادامــه در خصــوص راهکار برون رفت 
از چالــش تعرفه هــای ناعادالنــه خدمــات 
ســالمت می گوید: در همه جــای دنیا اصل 
بر پیشــگیری اســت. بیمه های مــا به طرز 
عجیبی با سرمایه گذاری در بخش پیشگیری 
مشــکل دارند. متأســفانه بیمه های ما هنوز 
سرمایه گذاری در پیشــگیری را هزینه تلقی 
می کننــد. به خاطر دارم در زمــان تحصیلم 
در خارج از کشــور دائم با تبلیغات مربوط به 
بیمه ها برای استفاده بیشتر مردم از خدمات 
آن ها برای ترمیم دندان ها و جراحی های لثه 
روبه رو می شــدم؛ به یکی از همکالســی های 
مقیــم آنجا گفتــم عجب بیمه هــای خوبی 
دارید. این دوســت جواب داد: »نه! بیمه های 
ما خوب نیستند؛ بیمه های ما زرنگ هستند. 
آن هــا می دانند اگر امــروز هزینه ترمیم یک 
دندان را پرداخت نکنند، مجبور خواهند شد 
عفونت دندانی و چه بســا رسیدن عفونت به 
قلب و در نهایت هزینه های یک جراحی قلب 
را پرداخت کنند. بیمه های ما با هزینه کمتر 
در پیشــگیری، سود بیشــتر خود را ضمانت 

می کنند«.

مددخواهی از پزشکان »
هندی و پاکستانی!

این اســتاد قدیمی می افزاید: 
خدمات بهداشــتی و درمانی 
رایــگان باید توســعه یابد و 
ســرمایه گذاری بیمه ها با نگاه 
بازتری بر پیشــگیری افزایش 
تعرفه های خدمات  یابد. وضع 
ســالمت به ویــژه در بخــش 
خصوصی باید بر عهده سازمان 
نظام پزشــکی قرار گیرد؛ اگر 
این موارد به مرور زمان محقق 

نشود طولی نخواهد کشید که با مهاجرت پزشکان 
ایرانی باز مجبور به مددخواهی از پزشکان هندی 

و پاکستانی شویم.

تعرفه بیگانه»
دکتر سید مجید سزاوار کمالی، رئیس انجمن 
دکترای علوم آزمایشگاهی ایران شاخه خراسان 
نیز در این خصوص می گوید: قیمت تمام شده 
آزمایش ها در آزمایشــگاه ها بستگی زیادی به 
قیمت دالر دارد. هزینــه تعمیر و نگهداری و 
کیت های آزمایشــگاهی به دالر باال می رود ما 
در یک ســال اخیر شاهد بودیم قیمت وسایل 
و کیت های آزمایشگاهی حدود ۳۰۰ درصد و 
تورم حدود ۴۰ درصد افزایش داشت. افزایش 
حقوق و دســتمزد کارکنان حدود ۳۰ درصد 
رشــد داشــت. هزینه های آب، بــرق و گاز و 
این موارد هم رشــد قابل مالحظه ای داشت؛ 
مالیــات و... بمانــد؛ اما گویی تعرفــه اصاًل با 
این ارقام بیگانه اســت. وی با اشــاره به اینکه 
تعرفه، متناسب با قیمت تمام شده آزمایش ها 

این شرایط  با  می افزاید:  نیست، 
آزمایشگاه ها قادر به به روز رسانی 
تجهیــزات و امکانــات و تأمین 
لوازم مصرفــی مرغوب نخواهند 
بود و در نهایت با کاهش کیفیت 
به  دودش  تشخیصی،  اقدام های 
مردم خواهد  و  بیماران  چشــم 
رفت. چه بسا در این میان مراکز 
ورطه  بــه  فراوانی  تشــخیصی 
ورشکســتگی و تعطیلی کشیده 

خواهند شد.

دولتی و خصوصی ندارد»
وی ادامه می دهد: برمبنای قانون، بهداشــت 
و درمان باید رایگان باشــد؛ این قانون به این 
معناســت که دولت باید در این بخش یارانه 
پرداخت کند؛ دولتــی و خصوصی هم ندارد. 
۸۰ درصد خدمات ســالمت کشور در بخش 
خصوصی ارائه می شــود. سیستم بهداشت و 
درمان ما به سمت سیستم سودمحور حرکت 
می کند؛ در حالی که اصل این است که رابطه 
مالی بین بیمار و پزشــک به قدری کمرنگ 
باشــد که پزشــک جز درمان به چیز دیگری 
فکر نکند و بیمار هم جز رنج بیماری، دغدغه 

دیگری نداشته باشد.

از 300 میلیون تا 2 میلیارد تومان»
دکتر علــی اکبــر بهرامی فر، رئیــس انجمن 
متخصصین رادیولوژی ایران شاخه خراسان نیز 
به قدس می گوید: ما از دو سال پیش از طریق 
رسانه ها به تصمیم گیران عرصه سالمِت جامعه 
و همچنین تعرفه گذاران هشدار دادیم با شرایط 

موجود و تعرفه های ناعادالنه، مراکز تشخیصی 
از جمله آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری قادر 

به ارائه خدمات نخواهند بود.
وی می افزاید: تجهیزات رادیولوژی کشــور در 
حال حاضر ســن تقریبی ۲۰ تا ۳۵ سال دارند؛ 
متأســفانه امروز ما دستگاه های فعال با قدمت 
۴۰ ســاله داریم که در هیچ جای دنیا مرسوم 
نیســت. صرف نظــر از گســترش جمعیتی و 
 پراکندگی آن، نیاز مبرم به ســی.تی. اســکن،  

ام.آر.آی و سایر خدمات تصویربرداری در کشور 
حس می شــود؛ این در حالی است که افزایش 
شدید و غیرمتعارف قیمت تجهیزات تشخیصی، 
قدرت راه اندازی کلینیک های جدید و مجهز را 
برای رادیولوژیست های جوان غیرممکن ساخته 
است. چند سال پیش یک دستگاه سونوگرافی 
ساده ۳۰۰ میلیون تومان بود، امروز ۲ میلیارد 
تومان برای همان دســتگاه باید هزینه شود و 
متأســفانه تمام تجهیزات ما همین وضعیت را 
دارنــد. بدترین وضعیت، وضعیت پشــتیبانی 
تجهیزات اســت که معضلی شــده اســت. با 
وجود تحریم ها برای خرید یک قطعه کوچک، 
مجبوریم با ده ها مانع و چالش و با چندین برابر 
قیمت واقعی، قطعه مــورد نیاز را وارد کنیم تا 
بتوانیم دســتگاه را تعمیــر و به چرخه خدمت 

بازگردانیم. 
دکتــر بهرامی فــر می گوید: نتیجــه ادامه این 
روند ورشکستگی کلینیک های کوچک، زیانده 
شــدن کلینیک های متوســط و عدم رغبت به 
گسترش خدمات جدید در کلینیک های بزرگ 
تصویربرداری اســت. این بدان معنی است که 
بزرگ ترین مدالیته تشــخیصی کشــور دچار 
اختالل شود. وقتی تشــخیص اختالل داشته 
باشد قطعاً درمان هم آسیب فراوان خواهد دید.

نجات سیستم بهداشت و درمان»
وی با اشــاره به تورم و مشکالت اقتصادی مردم 
می گوید: مردم توان پرداخت همین تعرفه ها را هم 
ندارند. دولت باید سرانه  بهداشت و درمان را ارتقا 
دهد. چرا سیستم بهداشت و درمان ما توقع دارد 
مردم در این شــرایط اقتصادی پول های هنگفت 
برای درمان بیماری های خود صرف کنند، در حالی 
که در دنیا اصل بر پیشگیری است. سرمایه گذاری 
در پیشــگیری و افزایش سرانه سالمت در بخش 
دولتی و خصوصی راه حل نجات سیستم بهداشت 
و درمان ماســت. تشــخیص زودهنگام سرطان 
پستان یک ســرمایه گذاری است؛ همین موضوع 
در خصوص سنجش تراکم استخوان افراد مسن 
مصداق پیدا می کند. متأسفانه ما چشم هایمان را به 
روی مسائل بسته ایم و با فرافکنی، جامعه پزشکی 

را زیاده خواه تلقی می کنیم.

مراکز خدمات پزشکی و آزمایشگاهی در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند

شانه خالی کردن بیمه ها ازسرمایه گذاری در بخش پیشگیری

دور از انتظار 
نیست بسیاری از 
دانش آموخته های 

درجه یک ما که 
دولت برای آن ها 

هزینه های فراوانی 
کرده، به خارج از 

کشور مهاجرت 
کنند

بــــــرش

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

دستچین

چرا برای عده ای رانت ایجاد کنیم؟
تسنیم: حجت االسالم محســنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه 
گفت: چرا وقتی وکالی جوان هستند که می توانند با حق الزحمه 
کمتر کار کنند از آن ها استفاده نکنیم و برای عده ای رانت ایجاد 
کنیم؛ ازاین رو این رانت ها را کم می کنیم. دستگاه قضایی و قانون 
اساسی برای وکیل احترام قائل است و مردم به وکیل نیاز دارند، 

اما باید ساماندهی شود.

کنکور لغو نمی شود
آنا: محمد وحیدی، نایب رئیس کمیســیون آموزش مجلس با 
بیان اینکه امکان لغو آزمون کنکور سال ۹۹ وجود ندارد و چنین 
موضوعی امکان پذیر نیست، گفت: پیشنهاد ما لغو کنکور نیست، 

زیرا نمی توان دانشگاه را یک سال تعطیل کرد.
کســانی که در قرنطینه بوده یا درگیر با بیماری کرونا هستند، 

می توانند در بیمارستان یا مکان قرنطینه آزمون بدهند.

بهداشت و درمان

رئیس انجمن داروسازان ایران مطرح کرد
 قاچاق معکوس 

ماسک های ایرانی
 ایسنا   دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن 
داروسازان ایران با بیان اینکه توصیه می کنیم مردم 
برای تهیه ماسک به داروخانه مراجعه کنند، افزود: 
زیرا بسیاری از ماسک هایی که در بازار وجود دارند، 

تقلبی هستند. 
وی گفت: در عین حال خبرهایی می رسد مبنی بر 
اینکه در حوزه ماسک یک قاچاق معکوسی وجود 
دارد؛ به طوری که برخی به  علت اختالف قیمتی 
که وجود دارد و گرانی دالر، بخشــی از ماسک ها 
را از کشــور خارج می کنند. عکس ها و فیلم هایی 
دیده شده که ماسک های ایرانی در برخی کشورها 

وجود دارد. 
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه 
رسماً صادرات ماســک بدون مجوز سازمان غذا 
و دارو ممنوع اســت، گفت: در عین حال قیمت 
 رسمی که ســازمان غذا و دارو برای ماسک های 
ســه الیه پزشکی اعالم کرده، ۱۶۰۰ تومان است 
که با همین قیمت در داروخانه ها فروخته می شود. 

نظامی و انتظامی

یک مسئول نیروی انتظامی خبر داد
 استفاده از لباس دوربین دار 

در دستور کار پلیس
 تسنیم    سردار محمد شرفی، جانشین معاون 
هماهنگ کننــده نیروی انتظامــی در خصوص 
سرانجام استفاده از البسه دوربین دار پلیس گفت: 
در این زمینه هدف گذاری خوبی شد. استفاده از 
لباس دوربین دار از حقوق مردم و مأمور انتظامی 
محافظــت می کند، در زمان روایــت یک اتفاق، 
هر فردی از منظر خود بــه قاضی می رود اما در 
صورت استفاده از دوربین که تمام صحنه ها بدون 
سانسور ثبت و ضبط شود، حق هیچ فردی پایمال 
نمی شود؛ ما با هدف حفاظت از حقوق عامه مردم 
چنیــن طرحی را بنانهادیــم. وی افزود: البته در 
مسیر انجام آن، به دلیل مشکالت اعتباری، هدف 
ما محقق نشد اما دوباره این موضوع در دستور کار 
قرار گرفته است. با هوشمندسازی پلیس، در پی 
ســهولت ارائه خدمت به مردم و کم هزینه کردن 
خدمات ارائه شــده، تکریم ارباب رجوع و کاهش 
خطای انسانی هستیم؛ استفاده از لباس دوربین دار 

نیز در مسیر هوشمندسازی قرار دارد.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون کمیته امداد بیان کرد
 رشد 88 درصدی 

جمع آوری زکات
  ایســنا    معاون توســعه مشــارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( با بیان 
اینکه از ابتدای امســال تا کنون ۶۳ میلیارد 
تومان صدقه جمع آوری شــده، گفت: در پی 
شــیوع کرونا تخلیه صندوق های صدقات در 
فروردین و اردیبهشــت ممنوع اعالم شد که 
همین موضوع افت صدقات جمع آوری شده را 
در پی داشــت. علیرضا عسگریان در خصوص 
بحــث زکات نیز افــزود: امســال کل زکات 
جمع آوری شــده ۴۹۵ میلیارد تومان بود که 
رشــد آن نسبت به ســال گذشته ۸۸ درصد 
بوده اســت. با وجود این، اگر تورم و رشــد 
زکات را مقایسه کنیم، می توانیم به رشد ۵۰ 
درصدی برسیم و به این ترتیب مردم امسال 
زکات بیشتری پرداخت کردند. در بخش ایتام 
و محسنین نیز امســال ۳۳۶ میلیارد تومان 
جمع آوری شــده است که رشد ۷۱ درصدی 

را نشان می دهد.

محیط زیست

یک مسئول سازمان محیط زیست عنوان کرد
عملکرد نامناسب دستگاه های 

بی خطرساز پسماند عفونی
 ایسنا    زهــرا ســمایی، سرپرست دفتر پایش 
فراگیر ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: از 
۷۷۵ بیمارســتان پایش شده در کشور، عملکرد 
دستگاه بی خطرساز پســماندهای عفونی ۶۷۷ 
بیمارستان مناســب و ۹۸ بیمارستان نامناسب 
گزارش شده اســت، همچنین عملکرد مطلوب 
اپراتور و رعایت اصول کارکردی تجهیزات مطابق 
دســتورالعمل سازنده در حســن اجرای این کار 

تأثیرگذار است.  
وی با بیــان اینکه این بیمارســتان ها به صورت 
مستمر پایش می  شوند، اظهار کرد: چنانچه پس 
از پایش های مجدد و ابالغ اخطار، بیمارستان های 
دارای مشــکل اقدام به رفع مشــکل دســتگاه 
بی خطرســاز پســماندهای خود نکنند سازمان 
محیط زیســت موضوع را پیگیری خواهد کرد. 
ســمایی در پایان تصریح کرد: بیمارستان هایی 
که در این زمینه با مشــکل مواجه  هســتند در 

استان های مختلف کشور پراکنش دارند.

حوادث

در دو ماه نخست امسال رخ داد
بیش از 88 هزار مراجعه به 
پزشکی قانونی در پی نزاع

 تســنیم   بنابر آمار ارائه شــده توســط 
ســازمان پزشکی قانونی کشــور، در دو ماه 
نخست ســال جاری، ۸۸ هزار و ۲۹۳ مورد 
مراجعه به مراکز پزشکی قانونی در کشور به 

دلیل نزاع به ثبت رسیده است.
از ایــن تعــداد ۶۱ هــزار و ۴۷۰ مــورد از 
مراجعه ها مربوط به آقایان و ۲۶ هزار و ۸۲۳ 

مورد مربوط به زنان بوده است. 
در این بین اســتان های تهــران با ۱۳ هزار 
و ۳۴۵ مورد، خراســان رضــوی با ۷ هزار و 
۴۲۳ و آذربایجان شــرقی با ۶ هزار و ۲۸۲ 
مورد بیشــترین مراجعه ها به پزشکی قانونی 
به دلیل نزاع را در میان استان های کشور به 

خود اختصاص داده اند. 
همچنیــن کمترین مورد مراجعه در بازه یاد 
شــده به ترتیب مربوط به استان های ایالم 
با ۴۹۱، بوشــهر با ۶۰۶ و هرمزگان با ۶۹۷ 

مراجعه بوده است.

خبر مشروح

فراسو

برداشت آزاد
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بیشتر ساختمان های عمومی پایان کار ندارند
برنا: محمدمهدی تندگویان، نایب رئیس سابق کمیسیون معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران گفت: ساختمان هایی مانند 
بیمارستان ها و مراکز درمانی، دانشگاه ها، سینماها و... را نه می توان 
خرید و فروش کرد و نه برایشان برنامه ریزی داشت، چراکه پایان کار 
ندارند. پیمانکاران این ساختمان ها، چون می دانند نیاز به پایان کار 

ندارند، اخطارهای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نادیده می گیرند.

موازی کاری، حوزه حجاب را فلج کرد
مهر: ســیده مرضیه شــفاپور، دبیر کارگروه ســاماندهی مد و 
لباس می گوید: دستگاه ها و دیگر سازمان ها بدون هماهنگی ما 
جشنواره و نمایشگاه برگزار می کنند، حداقل کاری که باید انجام 
دهند دریافت مجوز از ماســت، اما ایــن کار را انجام نمی دهند 
باالخره باید بدانیم این گروه یا انجمن مورد تأیید نظام هست یا 

خیر! این حوزه با این موازی کاری ها فلج شده است.

تعداد کم دانشجویان کشاورزی نگران کننده است
مهر: محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه با اشاره به وضعیت 
نامساعد آموزش علوم کشاورزی و منابع طبیعی در کشور، گفت: 
دانشــگاه آزاد به تنهایی بیش از هزار و ۷۰۰ عضو هیئت علمی 
تمام وقت گروه کشــاورزی دارد، این در حالی اســت که تعداد 
دانشــجویان این گروه کمتر از ۷ هزار نفر است؛ این موضوع به 

شدت نگران کننده است.

حضور کودک در خیابان، کودک آزاری است
ایلنا: حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیســتی گفت: با حضور کودک در خیابان مخالفیم، چراکه 
حضور کودک در خیابان به نوعی کودک آزاری است. کودکی که 
در خیابان است نمی تواند رشد مناسب تحصیلی، عاطفی و روانی 
داشته باشد. کودکانی که در خیابان هستند از نظر رشد روانی و 

اجتماعی وضعیت مناسبی ندارند.

»آسم« در کمین نوجوانانی که دیر از خواب بیدار می شوند©
 ERJ Open« فارس: به گزارش مدیکال نت نیوز، براســاس مطالعه ای که در مجله
Research« منتشر شده و توسط پژوهشگران کانادایی صورت گرفته، نوجوانانی که 
ترجیح می دهند تا دیروقت بیدار بمانند و صبح هم دیرتر از خواب بیدار شــوند، در 
مقایســه با افرادی که زودتر می خوابند و از خواب بیدار می شوند، از احتمال ابتال به 

آسم و آلرژی رنج می برند.
به نظر می رسد عالئم آسم به شدت با ساعت داخلی بدن مرتبط است، اما این نخستین 
مطالعه ای است که می گوید چگونه ترجیحات خواب فردی، بر خطر آسم در نوجوانان 
تأثیر می گذارد. محققان می گویند این مطالعه اهمیت زمان خواب را برای نوجوانان 
تقویت و کانال جدیدی از تحقیقات را در مورد چگونگی تأثیر خواب بر سالمت تنفس 
نوجوانان باز می کند. این تحقیق توسط »Subhabrata Moitra« از بخش پزشکی در 
دانشگاه آلبرتا کانادا انجام شد؛ آسم و بیماری های آلرژیک در کودکان و نوجوانان در 

سراسر جهان شیوع یافته و روند صعودی را طی می کند.
محققان تأکید می کنند: ما برخی از دالیل این افزایش مانند قرار گرفتن در معرض 
آلودگــی و دود دخانیات را می دانیم، اما هنوز باید اطالعات بیشــتری در این زمینه 
کسب کنیم. محقق ارشد این مطالعه در پایان یادآور شد: خواب و هورمون مالتونین 
می توانند آسم را تحت تأثیر قرار دهند؛ در نتیجه ما تصمیم گرفتیم اولویت افراد را 

در بیدار ماندن و خوابیدن و تأثیر آن را بر خطر ابتال به آسم مورد بررسی قرار دهیم.



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

جهانجهان روزنامـه صبـح ایـران 8
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 سوزان رایس، مشــاور سابق امنیت ملی دولت آمریکا، 
گفت: با روندی که ترامپ در پیش گرفته سرانجام ایاالت 
متحده را به روسیه، که دشمن قسم خورده ماست تسلیم 

می کند.

ذبیح اهلل مجاهد، ســخنگوی طالبــان گزارش پنتاگون 
مبنی بر همکاری این گروه با گروه تروریســتی القاعده را 
رد و هدف از انتشــار آن را تبلیغات منفی علیه روند صلح 

افغانستان اعالم کرد.

محمود عباس در گفت وگو با آنگال مرکل، گفت: تشکیالت 
خودگردان برای شرکت در مذاکرات با رژیم صهیونیستی 
طبق قوانین بین المللی و تحت نظارت کمیته چهارجانبه 

بین المللی اعالم آمادگی می کند.

اعتراض ها علیه استقرار سامانه پدافند هوایی در سفارت آمریکا باال گرفته است

پارلمان عراق: نخست وزیر سکوت نکند
  جهان  چند تن از نمایندگان پارلمان عراق ضمن هشــدار 
درباره اقدام های اخیر آمریکا تأکید کردند نخســت وزیر نباید 
در برابر این مســئله ســکوت کند. به گــزارش فارس، عامر 
الفایز، عضو کمیســیون روابط خارجــی پارلمان تأکید کرد 
دولــت باید در قبــال نقض حاکمیت عراق توســط آمریکا 
موضع صریح و قاطعی اتخاذ کند و ســکوت نکند. الفایز در 
گفت وگو با پایگاه خبری المعلومه هشدار داد سفارت آمریکا 
به اردوگاهی در داخل منطقه ســبز بغداد بدل خواهد شــد. 
بیشتر سفارتخانه ها و مراکز مهم دولتی عراق در این منطقه 
واقع شــده است. مهدی تقی آمرلی، عضو کمیسیون امنیت 
و دفاع هم گفــت: پارلمان عراق، تجاوزهــای آمریکا به ویژه 
استقرار یک سامانه پدافندی آمریکایی در داخل منطقه سبز 
را نقض فاحش حاکمیت عراق می داند. وی خاطرنشان کرد: 
آمریکا در تالش است عراق را به صحنه درگیری تبدیل کند و 
 طرف های سیاسی زیادی نیز در پی این درگیری هستند، ولی 
نخست وزیر باید فوری مداخله کند. سالم الشمری، نماینده 
ائتالف ســائرون هم گفت: آمریکا به خاطر ضعف دولتمردان 
عراقــی در تصمیم گیری، به تجاوزهای خــود ادامه می دهد. 
الشــمری تأکید کرد: این رفتار مسئوالن عراقی سبب شده 
آمریکا در رفتارهای خود، هیچ احترامی برای بغداد قائل نباشد.

اقدام سفارت آمریکا در عراق در راه اندازی و آزمایش سامانه 
دفــاع هوایی در منطقه ســبز بغداد با اعتــراض طیف  ها و 
گروه های عراقی همراه شــده و آن ها هشتگ #قاعدة_مو_

سفارة )پایگاه نظامی است؛ سفارت نیست!( راه انداختند.
در همیــن زمینه، یک تحلیلگر امنیتــی عراقی ضمن ابراز 
نگرانی از نصب ســامانه دفاع موشــکی در داخل ســفارت 
آمریکا در بغداد اعالم کرد: دولت الکاظمی باید با شفافیت، 
موضع خود را درباره نصب ســامانه دفاع موشکی در داخل 
سفارت آمریکا در بغداد روشن کند که آیا با موافقت آن بوده 
یا خیر؟ به گزارش مهر، وی افزود: نصب ســامانه های دفاع 
موشکی پیشرفته در داخل سفارت واشنگتن در بغداد بسیار 
نگران کننده اســت، زیرا این سفارتخانه مرکزی دیپلماتیک 
اســت که حمایت آن برعهده کشــور میزبان است و پایگاه 

نظامی نیست.
در همین حال، برخی منابع خبری از شلیک راکت به سمت 
بخش نظامی فرودگاه بین المللی بغداد که محل اســتقرار 
نیروهای آمریکایی اســت، خبر داده اند. شــبکه العربیه نیز 
مدعی شــده پرواز هواپیماها موقتاً متوقف شده است. گروه 
تازه تأسیس عصبه الثائرین در پیامی مسئولیت این حمله 

را پذیرفت.

ایسنا: بنــا بر اعالم منابع هندی، هند و چین 
سربازان خود در منطقه پرتنش دره گالوان در 
لداخ شــرقی را دست کم یک کیلومتر به عقب 

برگردانده اند.
روزنامه االخبار: ســفیر آمریــکا در لبنان، با 
فرستادن پیام هایی حسان دیاب را تهدید کرده 

است.
آناتولی: صدها تن از مردم لندن در محکومیت 
جنگ یمــن و مخالفت با فروش ســالح های 
اروپایــی بــه عربســتان و امارات بــه خاطر 

تجاوزاتشان علیه یمن، تظاهرات کردند.

شورای روابط خارجی مطرح کرد
آمریکا از افغانستان خارج نشود!©

جهان/ نیک پندار: ســت جی جونز، تحلیلگر 
شــورای روابط خارجی معتقد است آمریکا نباید 
ناگهانی از افغانستان خارج شود. او می گوید: درست 
اســت که از ابتدای حضور آمریکا در افغانستان تا 
کنون بیش از 800 میلیون دالر هزینه کرده ایم که 
بخشی از این پول هم برنمی گردد و درست است 
که در حال حاضر آمریکا به بودجه های اینچنینی 
در داخل کشــور بیشتر نیاز دارد تا خارج، اما باید 
بدانیم اگر خروج ناگهانی داشته باشیم به طورقطع 

منافع آمریکا در افغانستان به خطر می افتد.
ایــن تحلیلگر در ادامه به ذکر دالیل دولت آمریکا 
برای خروج از افغانســتان می پــردازد و می گوید:  
ترامــپ تــالش دارد با خروج کامــل از آمریکا از 
حمایت سیاسی داخلی برخوردار شود. اما چنانچه 
این اتفاق بیفتد مذاکرات صلح افغانستان به خطر 
می افتد. هنوز معلوم نیست طالبان با چه نیتی در 
مذاکرات شرکت کرده است، همچنین اگر آمریکا 
در افغانستان نباشد، این کشور به محلی برای رقابت 
بریتانیا، هند، پاکستان و ایران تبدیل می شود که 
این با منافع آمریکا ســازگاری ندارد. در ادامه، این 
اندیشکده اما یک پرسش جدی تر مطرح می کند و 
آن اینکه اگر آمریکا از افغانستان خارج شود، دیگر 
متحدان منطقه ای آمریکا چه فکری با خودشــان 
می کنند؟ آیا آن ها به این نتیجه نمی رسند که در 

مواقع حساس، آمریکا تنهایشان گذاشته است؟
تحلیلگر شورای روابط خارجه در ادامه حتی پا را 
فراتر گذاشته و معتقد است آمریکا در تالش است 
در افغانســتان دولتی پاکدست مستقر کند و اگر 

خارج شود این اتفاق نخواهد افتاد.
جونز همچنین می پرســد اگر آمریــکا نیروهای 
نظامی اش را از افغانستان خارج کند پس چه کسی 
از دیپلمات هایش مراقبت کند؟ پس باید آمریکا در 
افغانستان حضور داشته باشد تا هرج و مرج در این 
کشور تهدیدی برای منافع و افراد آمریکایی نباشد.

این تحلیلگر در پایان پیشــنهادهایی برای حضور 
بیشتر آمریکا در افغانستان مطرح کرده اما هیچ وقت 
این را نپرسیده که حضور آمریکا در افغانستان به 
منظور مبارزه با تروریسم در منطقه بود، اما آیا این 
کشور توانسته به این مهم دست پیدا کند یا آنکه 
تروریسم در غرب آسیا به شکل بسیار پیچیده تر و 

فراگیرتری منتشر شد؟
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هزینه های سرسام آور نظامی 
یک میلیارد یورو هزینه 

پایگاه های آمریکا در آلمان
اکسپکت: وزارت دارایی آلمان اعالم کرده 
طی یک دهه، یک میلیــارد یورو هزینه 
اســتقرار قوای آمریکا در خاک این کشور 
بوده اســت. اکنون حدود 35هزار نظامی 
آمریکا در پایگاه های اشتوتگارت، ویزبادن 
و گرافنهور آلمان مستقر هستند که البته 
برخی از آن ها مرکز فرماندهی آمریکا در 
اروپا نیز محسوب می شوند. دونالد ترامپ 
مدعی اســت هزینه استقرار قوای آمریکا 
در آلمان بسیار باالست. با توجه به سطح 
بحران های اقتصادی در ایاالت متحده، این 
مقدار هزینه خارجی در یک پایگاه نظامی 

آمریکایی موجب اعتراض شده است.

بازی یاران »عبداهلل« در زمین »اشرف غنی«©
در شــرایطی که تا چند ماه پیش تصور عمومی بر این بود که دوران حکومت 
اشــرف غنی در افغانستان به پایان خود نزدیک شده و او باید مسالمت جویانه 
قدرت را به رقبا واگذار کند، سیر تحوالت افغانستان در هفته های اخیر روندی 
معکوس داشــته و به گونه ای بوده اســت که روز به روز شاهد تثبیت جایگاه 
وی و تضعیــف موقعیت مخالفان و رقبایی چون عبداهلل عبداهلل هســتیم. در 
مورد چگونگی این تغییر شــرایط به نفع اشرف غنی باید گفت بخشی از این 
تحوالت به ایستادگی و پافشــاری وی در حفظ ساختار قدرت و همچنین به 
سیاســت های زیرکانه اش در برابر رقبا بازمی گردد. ایســتادگی در برابر ابطال 
کامــل نتایج انتخابات و تالش ها برای ایجاد دولت موقت، به کارگیری و جذب 
افراد با نفوذی چون امراهلل صالح و حنیف اتمر در دولت و سرانجام ایجاد شکاف 
میان رقبا از طریق کنار آمدن با افرادی چون عطا محمد نور، همگی بخشــی 
از اقدام هایی بودند که اشرف غنی برای تثبیت موقعیت خود به خوبی از آن ها 

بهره برده است. 
اما صرف نظر از اقدام های اشرف غنی، پراکندگی و اختالف نظر طیف های حامی 
عبداهلل عبداهلل و تیم انتخاباتی او یعنی »ثبات و همگرایی« موضوعی است که 
بیش از همه در ایجاد وضعیت کنونی تأثیرگذار بوده اســت. بر همین اســاس 
در روزهای اخیر تنش ها و اختالفات میان سطوح عالی رهبری حزب جمعیت 
اســالمی، هسته مرکزی حامیان عبداهلل عبداهلل در انتخابات ریاست جمهوری 
به نقطه اوج خود رســیده اســت. در مورد حزب جمعیت اسالمی باید گفت 
این حزب مصداق کامل از یک حزب ســنتی و فرد محور است که به دشواری 
می توان یک انســجام فکری و یا خط مشی سیاسی مشخص برای آن در نظر 
گرفت. دقیقاً به همین دلیل اســت که در حداقل دو دهه اخیر سیاســت ها و 
برنامه های متناقضی را از ســوی هر یک از رهبران حزب و طیف حامیان آن ها 
مشاهده کرده ایم. حضور همزمان اعضای حزب در جناح های رقیب انتخاباتی 
و چرخــش ناگهانی و مکرر مواضع افراد شــاخص حزب تنها بخشــی از این 
دوگانگی ها محسوب می شود. در کنار همه این ها اختالفات کنونی و برکناری 
صالح الدین ربانی توســط برخی اعضای شورای رهبری نشان داد بسیاری از 
قوانین و تشکیالت ســازمانی حزب عماًل بیهوده و ناکارآمد و تنها روی کاغذ 
باقی مانده است. در سایه چنین شرایطی است که این امکان برای اشرف غنی 
فراهم می شــود تا به بازی مستقیم با مهره های سیاسی روی آورد؛ مهره هایی 
که ترجیح می دهند به یک ســاختار منسجم و وابسته به قدرت متصل شوند 
تا اینکه تابع تصمیمات شــکننده و متزلزل یک گروه متفرق باشند. البته این 
وضعیت مزیت دیگری هم برای اشــرف غنی ایجاد می کند؛ او می تواند اغلب 
کاستی ها و کم کاری ها را به عبداهلل عبداهلل و رقابت های درون گروهی حامیان 
وی نســبت دهد، کما اینکه چند روز پیش در پاسخ به پرسشی در مورد عدم 
معرفی اعضای کابینه، عبداهلل عبداهلل را مسئول این تأخیر دانست و تأکید کرد 
از بیم برهم خوردن اجماع به وجود آمده، از فشار بیشتر اجتناب می کند. روشن 
اســت او با این نوع موضع گیری گوی را در میدان رقبا انداخته و ناکارآمدی و 
اختالف های درون گروهی آن ها را به رخ کشــیده و نابسامانی های فعلی را به 

ایشان نسبت می دهد.  
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عذرخواهی کن تا خاشقچی نشوی!عذرخواهی کن تا خاشقچی نشوی!
طالل الفرد، فعال مجازی ســعودی پس از تماس نیروهای امنیتی با وی به 
دلیل پُســت های انتقادی علیه رژیم آل سعود، مجبور به عذرخواهی شد! به 
گزارش مهر، وی نوشــت: من به دلیل انتشار پُست های توییترم عذرخواهی 
می کنم و امیدوارم کاربران توییتر شرایط من را درک کنند! طالل اظهار کرد: 
من به دلیل افسردگی، دارو مصرف می کنم و پُست هایی که منتشر کردم نیز 
متأثر از مصرف این داروها بوده است! فعاالن سعودی از سوی نیروهای امنیتی 
و اطالعاتی عربستان زیر فشار زیادی قرار داشته و حتی تهدید نیز می شوند.

تحقیق در مورد دارایی اردوغان ممنوع!تک و پاتک ها در نوار غزهمردم خواهان استقالل  هستند
 اسکاتلند 

از انگلیس جدا می شود؟
درگیری های نظامی میان 

فلسطین و رژیم صهیونیستی 
 دستگیری ۱۱5 نفر 

از هیئت تحقیقات مالی
دیلی میل: بر اساس یک نظرسنجی جدید، 
54درصد اســکاتلندی ها حامی اســتقالل 
اســکاتلند از انگلســتان هســتند. نیکوال 
اســتورجن، وزیر اول اســکاتلند خواســتار 
برگزاری همه پرسی دیگری پیش از پایان سال 
جاری میالدی شده است. اما بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس بارها از اختصاص بودجه 
برای این مســئله امتناع و دولت لندن نیز از 
ارائــه مجوز برای برگزاری همه پرســی دوم 
خودداری کرده اســت. نظرســنجی پایگاه 
»پنل بیــس« میــزان رأی »آری« در یــک 
رفراندوم استقالل را 54 درصد و میزان رأی 

»خیر« را 46 درصد برآورد کرده است.

رژیم  بالگردهای  شهاب:  خبرگزاری 
صهیونیستی شامگاه یکشنبه یک پایگاه 
در حی التفاح در شرق نوار غزه را هدف 
قرار دادند. از ســوی مقابل، رسانه های 
رژیم صهیونیستی عصر روز یکشنبه از 
شــلیک دو راکت از نوار غزه به ســوی 
دادند.  خبر  شهرک های صهیونیســتی 
شــبکه خبری کان این رژیم نیز اعالم 
کرد کسی در پی شــلیک این راکت ها 
مجروح نشده و خسارات مادی نیز وارد 
نشــده است. بر اســاس گزارش ها این 
راکت ها به منطقه ای باز در اطراف نوار 

غزه اصابت کرده است.

حریــت: 115 عضــو ســابق هیئت 
تحقیقات جرایم مالی ترکیه که درباره 
تحقیق  اردوغــان  رجــب طیب  اموال 
می کردند، بازداشت شدند. مقام ها، این 
افراد را که نهاد اصلی در موضوع افشای 
پولشویی، کالهبرداری و دیگر تخلفات 
مالی در این کشــور اســت، بازداشت 
کردند. آن ها با اتهام ارتباط با ســازمان 
فتح اهلل گولن مواجه هســتند. نیروهای 
امنیتی ترکیه کماکان پس از گذشــت 
چهار ســال از کودتای نافرجام در این 
کشور، افراد مختلفی را به اتهام انتساب 

به گولن دستگیر می کنند.

annotation@qudsonline.ir
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آمریکا  نیروی دریایی  به تحرکات نظامی   جهان   در واکنش 
اوضاع در  پایش کامل  از  منابع مطلع  در دریای چین جنوبی، 
 این منطقه از سوی ارتش چین همراه با موشک های پیشرفته 
دانگ فنگ خبر دادند. به گزارش گلوبال تایمز، چین بر دریای 
جنوبی تسلط داشته و هرگونه تحرک ناوهای هواپیمابر در منطقه، 
توسط ارتش چین مجهز به انواع جنگ افزارهای ضدناوهواپیمابر 
آمریکا همچون موشک های دانگ فنگ 21 و 26، مشهور به قاتل 
آمریکا  گزارش،  این  اساس  بر  می شود.  رصد  هواپیمابر  ناوهای 
به تازگی از افزایش حضور نظامی خود در آب های اقیانوس های 
هند و آرام در بحبوحه تشدید تنش با چین خبر داده، به طوری 
که فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا در بیانیه  ای اعالم کرد: 

ناوگروه های »یو اس اس نیمیتز« و »رونالد ریگان« در حال انجام 
هواپیماهای  و  و کشتی ها  فیلیپین هستند  دریای  در  عملیات 
این ناوگروه طی مأموریت های هماهنگ از 28 ژوئن )یکشنبه 8 
تیر( در آب های بین المللی مشغول فعالیت اند. برخی منابع نیز از 
تشکیل جبهه ای متشکل از آمریکا، هند و برخی کشورهای دیگر 
برای مواجهه با چین خبر دادند و گفته می شود رایزنی هایی برای 
تشکیل جبهه مشترک از سوی هند، ژاپن، آمریکا و استرالیا برای 

مواجهه با نیروی دریای چین در جریان است.
در عرصه سیاســی، چین اقــدام تحریک آمیز آمریــکا در اعزام 
دو ناوهواپیمابر به دریای چیــن جنوبی و مانور در این منطقه را 
»قدرت نمایــی عامدانه« توصیف و آن را به شــدت محکوم کرد. 

خبرگزاری اسپوتنیک از واکنش تند روز دوشنبه چین علیه اقدام 
تحریک آمیز آمریکا در اعزام دو ناو هواپیمابر به منطقه مورد اختالف 
بین پکن و برخی دیگر از کشورها در دریای چین جنوبی خبر داد. 
پیشتر در خبرها آمده بود آمریکا در بحبوحه رزمایش نظامی چین 
در دریــای چین جنوبی، در اقدامی تحریک آمیز دو ناو هواپیمابر 
»نیمیتز« و »ریگان« را به منظور شــرکت در یک تمرین نظامی 

اعزام کرد.

ناو آمریکایی در تیررس »دانگ فنگ« چینی
چین درباره تحرکات نظامی آمریکا در دریای جنوبی هشدار داد

گزارش
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان 
قائ��م )عج(  را از طری��ق مناقصه عمومی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000030، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 1.300.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-ابتدای خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/4/16

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/4/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/4/31
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/1

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد البسه فرم )پالتو و بارانی( خدام 
ح�رم مطه�ر رض�وی)ع( را از طری�ق مناقصه عموم�ی خریداری 
نماید، لذا متقاضیان محترم جهت مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانن�د ب�ه نش�انی http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقصات مراجع�ه و حداکثر 
تا س�اعت 13:30 روز ش�نبه م�ورخ 1399/04/28 نس�بت به تحویل پیش�نهادات 
تکمیل ش�ده، نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده اقدام نمایید، ضمنًا 
هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره تماس 

32001113-051 و 051-32001053 

»آگهی مناقصه عمومی خرید البسه)پالتو و بارانی(«
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اینجانب حمید آرین کیا مالک خودروی پژو405 
به ش���ماره شهربانی 287و32 ایران 74 و شماره 
بدنه 13247768 و شماره موتور 12485165368 
به علت فقدان اس���ناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی اس���ناد مذکور را نموده است لذا چنانچه 
هر ک���س ادعایی در مورد خ���ودروی مذکور دارد 
ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفت���ر حقوقی س���ازمان 
فروش ش���رکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
س���اختمان س���مند مراجع���ه نماید بدیهی اس���ت 
پس از انقضای مهل���ت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دی
قو
مف

هی 
آگ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
وانت دوکابین کاپرا مدل 1391 رنگ مشکی به شماره 
 SLM1587 انتظامی 372 ه 89 ایران 36  شماره موتور
ب���ه   NAGP2PF22CC812257 ش���ماره شاس���ی و 
مالکی���ت س���یده فاطم���ه نصی���ری فردوس���ی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
03
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برگ س���بز،کارت س���واری سیس���تم پرای���د تیپ  جی 
ت���ی ایک���س آی به رنگ ن���وک م���دادی متالیک مدل 
1385ب���ه ش���ماره موتور 1577197و ش���ماره شاس���ی 
S1412285221480 به ش���ماره پ���اک 54-653ج13 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می گردد. 
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برگ سبز خودروی وانت دوکابین وینگل مدل 1393 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 411ط76 ایران 42  
شماره موتور 4G69S4NSMT0520 و شماره شاسی 
NAYCP21B0EA202714 ب���ه مالکیت س���جاد الهی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت هوشمند بشماره4213085 وبرگ سبز 
خ���ودروی کامیون مدل 1965 رنگ س���فید به 
ش���ماره انتظامی 186ع46 ایران 42  ش���ماره 
 10002809 موتور 077835 و شماره شاسی 
ب���ه مالکی���ت آزیت���ا چروئی مفق���ود گردیده و 

از درجه اعتبار س���اقط می باش���د. 
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
و  نگه��داری   ، تعمی��ر  ام��ور  نظ��ردارد 
راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  

بیمارستان ابن س��ینا و دکتر حجازی  را از طریق مناقصه 
عموم��ی به بخش غی��ر دولتی واگذار نمای��د کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 2099000060000029، 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )س��تاد( به نش��انی
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت 
ع��دم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 420.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری ش��بکه مذکور به نشانی : مش��هد -میدان 

بوعلی -جنب نقلیه آستان قدس تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/4/16

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/4/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/4/31
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/1

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان  مناقصه
نوبت  دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد امور تهیه م��واد اولیه ، طبخ 

و توزی��ع غذای بیمارس��تان طالقان��ی  را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی به بخش غی��ر دولتی واگ��ذار نماید.. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2099000060000028، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 1.500.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مشهد ،                 

سه راه فردوسی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/16

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/31
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/05/1

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت صنعتی الکتریک خراسان 

)سهامی خاص( شماره ثبت 11275 
شناسه ملی 10860259656

سرمایه ثبت شده 24.600 میلیون ریال
مجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه ش��رکت 
در ساعت 10 روز ش��نبه 1399/04/28 
در نش��انی: ته��ران خیاب��ان دکت��ر علی 
ش��ریعتی – پایی��ن ت��ر از خیاب��ان بهار 
ش��یراز پالک 371 برگزار می ش��ود. از 
همه سهامداران و یا نمایندگان قانونی 
آن��ان، ب��رای حض��ور در جلس��ه مجم��ع 

دعوت می گردد.
دستورات جلسه:

1- اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و 
بازرسان قانونی شرکت درباره عملکرد 

سال 1398
2- بررس��ی و تصویب حس��ابهای س��ال 

1398 شرکت.
3- انتخ��اب بازرس��ان قانونی ش��رکت 

برای سال 1399.
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای 

آگهی های شرکت.
مدی��ره  هیئ��ت  اعض��ای  انتخ��اب   -5

شرکت.
6- س��ایر م��وارد در صالحی��ت مجم��ع 

عمومی عادی.
 هیئت مدیره 
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