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یـــادداشــت  روز
 احسان رضایی

بررســی و تحلیل اقتصاد زمان جنگ و انقالبی که صورت گرفته به گونه ای است 
که به لحاظ اقتصادی دولت را گرفتار خودش کرده است، یعنی فرار سرمایه داران و 
بالتکلیف شدن بسیاری از بانک ها و کارخانه ها که افت تولید و اعتصابات کارگری را 
به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، دولت به  خاطر اینکه اوضاع اقتصادی بدتر 

از وضعیت موجود نشود، ناگزیر به ملی کردن بانک ها...

نگاهی به دستاوردهای
اقتصادی دفاع مقدس

»رزم حسینی« امروز برای کسب رأی اعتماد نمایندگان به مجلس می رود

ازخراسان به سوی »صمت«

توسط  ارزشمندی  خدمات  آستان     
اقشار  به  رضوی  خادمیاران  و  خادمان 
آسیب پذیر و کم برخوردار در سایه خدمت 
به حضرت رضا)ع( در گوشه و کنار کشور 
ارائه می شود. در این میان، کم نیستند 
پزشکانی که به واسطه عشق و ارادت به 
امام رئوف، لباس سفید خدمت می پوشند 

و به عنوان خادمیاران سالمت رضوی از 
توان و تخصص خود برای حفظ سالمتی 
به  خدمات رسانی  و  مجاوران  و  زائران 
بیماران مناطق کم برخوردار و آسیب دیده 
خادمیار  پزشکان  می کنند.  استفاده 
مختلفی  عرصه های  در  رضوی  سالمت 
هشتم)ع(  امام  نورانی  بارگاه  پرچم  زیر 

به مردم خدمت می کنند. به طور نمونه 
امام  صحن  پزشکی  فوریت های  مرکز 
حسن مجتبی)ع( حرم رضوی با مشارکت 
خادمیاران سالمت رضوی دارالشفای امام 
رضا)ع( پذیرای رایگان بیماران اورژانسی 
زائر و مجاور است. البته پزشکان خادمیار 
سالمت این دارالشفا حضور پررنگی نیز در 

اردوهای جهادی مؤسسه درمانی آستان 
قدس رضوی در مناطق محروم مشهد در 
ادوار گذشته داشتند. به طور نمونه اردوی 
جهادی خودجوشی با حضور جمعی از 
امام  دارالشفای  رضوی  خادمان سالمت 
رضا)ع( از جمله متخصص جراحی عروق، 

متخصص داخلی...
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گزارشی از روند نهایی شدن 
واگذاری استقالل و پرسپولیس 

به بخش خصوصی

دولت از 
سرخابی ها 

دل کند

گفت وگوی قدس با رئیس 
هیئت مدیره بیمارستان های 

خصوصی کشور

کرونا نفس  
بیمارستان های 

خصوصی را گرفت

 خادمیاران سالمت رضوی در اردوهای جهادی از توان خود 
برای خدمات رسانی به بیماران کم برخوردار استفاده می کنند 
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در نظر امام رضاj مخاطب شناسی تعریفی حداکثری دارد
دیدگاه دکتر سهیل اسعد درباره الزام های تبلیغ معارف دینی 
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گفت وگو با سید سرباز روح اهلل رضوی  ظریف خطاب به آمریکایی ها:  سردار کوثری در گفت وگو با قدس :

:jامام علی
هیچ چیز برای 

انسان سودمندتر 
از نگه داشتن زبان 

و نیکی کردن 
بی چشمداشت 

نیست.
شرح غررالحکم

ج 6، ص 422
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»کشمیر« 
در جست وجوی آینده

شما دشمن شماره یک داعش را 
کشتید

خودفروخته هایی مثل اکبر گنجی 
دنبال تخریب سپاه بودند

ع 9
90
71
64

صدای قطره های آب ضربان زندگی است، در مصرف آب صرفه جویی نماییم . 
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر  کاشمراستان خراسان رضوی به روش بیع متقابل )مزایده( نوبت اول

ش�رکت آب و فاض�اب خراس�ان رض�وی در نظ�ر دارد 
براس�اس م�اده 37 قانون برنامه شش�م توس�عه و ماده 2 قانون تش�کیل 
ش�رکت ه�ای آب و فاض�اب مص�وب س�ال 1369 ، تکمی�ل بخش�ی 
از تاسیس�ات جم�ع آوری و تصفی�ه فاضاب ش�هر کاش�مر را در ازای 
تخصیص پس�اب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص 
برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، 

به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:

-  موضوع پروژه:  تکمیل بخش�ی از تاسیس�ات فاضاب ش�هر کاش�مر 
ش�امل: تصفیه خانه با ظرفیت 21000 متر مکعب در شبانه روز  و شبکه 
جم�ع آوری بط�ول ح�دود 304  کیلومت�ر و خط انتق�ال بطول 3/7 

کیلومتر و باقیمانده انشعابات شهر با مشخصات فنی مصوب.
-  سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی

- دوره احداث :  4    سال
-  دوره بهره برداری تجاری:  با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی
- جمعیت تحت پوشش : 176000  نفر )سال 1425(

- محل اجرا : شهر   کاشمر
ب- شرایط کلی سرمایه گذار: 

-  س�رمایه گذار به صورت ش�خص حقیقی یا حقوقی با داش�تن سابقه 

مدیریت�ی قابل قبول، تامین و تخصیص س�رمایه مورد نیاز را به عهده 
خواهد داشت.

س�رمایه  ارزیاب�ی:  اس�ناد  دریاف�ت  مح�ل  و  مهل�ت  تاری�خ،    -
لغای�ت    99/7/8 تاری�خ  از  می توانن�د  ش�رایط  واج�د  گ�ذاران 
پای�ان وق�ت اداری 99/7/16  جه�ت دریاف�ت اس�ناد ارزیاب�ی 
س�رمایه  جه�ت  آمادگ�ی  اع�ام  نام�ه  داش�تن  دس�ت  در  ب�ا 
آب  ش�رکت  قرارداده�ای  ام�ور  دفت�ر  ب�ه  ط�رح  در  گ�ذاری 
وفاض�اب خراس�ان رض�وی به آدرس مش�هد، بل�وار وکی�ل آباد،
 ابت�دای ص�دف، ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان خراس�ان رضوی 

مراجع�ه نماین�د.
- تاریخ، مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: مهلت تحویل اس�ناد 
ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ  99/07/30 و 
محل تحویل دبیرخانه شرکت آب وفاضاب خراسان رضوی می باشد.
- بدیه�ی اس�ت پس از بررس�ی م�دارک ارزیابی که توس�ط ش�رکت 
کنندگان تکمیل و تحویل می ش�ود، از س�رمایه گذاران واجد شرایط 

جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
- س�رمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران 

در تمام مراحل اختیار تام دارد.
- دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان 

www.abfakhorasan.ir : خراسان رضوی - سایت اینترنتی

#گروه_برندهای_همیار
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س��ازمان همی��اری ش��هرداری های خراس��ان رضوی در نظر دارد به منظور انجام بخش��ی از ماموریت های خ��ود جهت راه اندازی مج��دد کارخانه ژالتین به روش 
بازس��ازی،راه اندازی،بهره برداری همراه با پرداخت اجاره و انتقال به س��رمایه پذیر، نس��بت به انتخاب س��رمایه گذار از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 

اقدام نماید.
ROLT موضوع پروژه: سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه بازسازی و بهره برداری کارخانه ژالتین مشهد به روش

سرمایه پذیر: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی
اج��رای پ��روژه: س��رمایه گذار)مناقصه گر( موظف اس��ت تمام��ی قوانین ضوابط و دس��تورالعمل های حاکم بر پ��روژه را اعم از قوانین بیم��ه و مالیات،قوانین و 

استانداردهای وزارت صمت،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،صادرات و واردات و دیگر قوانین مرتبط با پروژه را رعایت نماید.
محل اجرای پروژه: کیلومتر 20جاده فریمان مشهد،روستای تپه سالم

س��رمایه گذار: س��رمایه به صورت ش��خص حقوقی واجد ش��رایط و یا مش��ارکت مدنی واجد ش��رایط )مشارکت نامه رس��می محضری الزم اس��ت( با داشتن توان 
مالی،مهندسی،فنی و مدیریتی در حوزه تخصصی موضوع مناقصه که دارای توان سرمایه گذاری الزم باشد. 

نحوه دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد ش��رایط می توانند از س��اعت:8:00 صبح تاریخ99/07/08 تا تاریخ 99/07/14 با مراجعه 
به س��امانه س��تاد به آدرس:www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند. همچنین الزم است متقاضیان کاربرگ های استعالم ارزیابی 
کیف��ی ب��ه همراه مس��تندات الزم مطابق مندرجات آن حداکثر تا س��اعت :10:00 مورخ 99/07/29 در س��امانه س��تاد بارگ��ذاری نمایند. در صورت پر ش��دن فضای 
بارگذاری، ضمن بارگزاری بخش��ی از اس��ناد در سامانه ستاد، مابقی اسناد به حراست سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی )آدرس: مشهد، نبش بولوار 
دالوران 7، س��اختمان همیاری ش��هرداری های خراسان رضوی، طبقه سوم( در زمان مقرر فوق االشاره تحویل گردد. بدیهی است سرمایه پذیر نسبت به بررسی و 

انجام ارزیابی سرمایه گذاران متقاضی اقدام و از واجدین شرایط جهت ادامه فرایند مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

آگهی مناقصه شماره: 2099091158000014 
آگهی مناقصه دو مرحله ای ارزیابی کیفی مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه بازسازی،بهره برداری،اجاره و انتقال 

کارخانه ژالتین مشهد
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده( نوبت اول

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در 
نظر دارد انجام  مرمت و نگهداری تاسیسات و فضای سبز مجموعه های

 فرهنگی  و تاریخی تابعه در سطح استان را از طریق مناقصه در قالب 
حجم کار معین به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط و دارای گواهینامه 
تأیی��د صالحی��ت کار از وزارت تعاون ، کار و رف��اه اجتماعی که دارای 
ک��د فعالیت تعمیر و نگهداری ، خدمات عمومی ، و نگهداری و خدمات 
فضای س��بز و امور تاسیساتی هس��تند ، واگذار نماید . کلیه مراحل 
برگ��زاری مناقصه از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت  به 

نشانی www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
1- ش��رح مختصر مش��خصات کار : انجام مرمت و نگهداری تاسیسات 
فضای س��بز مجموعه های فرهنگی وتاریخی تابعه در سطح استان به 

شرح اسناد مناقصه
2- م��دت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمس��ی )1399/08/01 لغایت 

)1400/07/31
3- مبلغ برآورد کل پیمان : 107.375.571.480 ریال 

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:4.847.512.000 ریال 

5-  مهلت دریافت اس��ناد: از تاریخ درج اولین آگهی تا ساعت 19:00 
شنبه مورخ 1399/07/12می باشد.

6-  محل دریافت اس��ناد: س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت به 
نش��انی www.setadiran.ir  و محل پاس��خگویی به سؤاالت: مشهد ، 
بلوار ش��هید صادقی ، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع 
دس��تی خراسان رضوی واحد قراردادها، تلفن تماس 05137269501

7-  مهلت و محل تحویل پیش��نهادها :پاکت الف و مدارک ش��رکت  تا 
س��اعت 14:00 روز چهارشنبه مورخه 1399/07/23در محل دبیرخانه 
اداره کل و بارگذاری پاکات و اس��ناد مناقصه تا س��اعت 14:00 همان 

روز در سامانه ستاد.
8-  تاریخ بازگش��ایی پیشنهادها : س��اعت 10:00 صبح روز پنجشنبه 

مورخ 1399/07/24 در محل سالن جلسات اداره کل 
 شرکتهای متقاضی می بایست در سایت http:// iets.mporg.ir تحت 
عنوان پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات نیز ثبت نام و کد رهگیری 

را به امور قراردادها ارائه نمایند.
 سایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه.      شناسه آگهی 1004255 م الف 4308

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

مناقصه گران می توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�ترو دریافت فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا 
با شماره تلفن  2242-2248-0773131  تماس حاصل فرمایند  .

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  شماره مجوز :1399.3562 -  نوبت اول
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روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تقاضای شماره    KZ -9940082  مناقصه شماره 99/023 شماره تقاضا و مناقصه

ماده شیمیایی سلولز شرح مختصر اقام درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان 750/000/000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

نامه  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین 
تضمین شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

15/000/000/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

99/09/19 تاریخ گشایش پاکات فنی 99/08/19 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/10/09 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/09/10 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

پارس  گاز  مجتمع  شرکت  پارس،  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  عسلویه،  بوشهر،  استان   
شیمیایی مواد  –خرید  –اداره خرید  بازرگانی  ستاد-مدیریت  فاز 2و3-ساختمان  جنوبی، 

آدرس و تلفن مناقصه گذار

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

نخستین نشان »رسول« نخستین نشان »رسول« 
در دستان »مجید« در دستان »مجید« 

تجلیل از استاد انتظامی در اختتامیه تجلیل از استاد انتظامی در اختتامیه 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومتجشنواره بین المللی فیلم مقاومت

 ............ صفحه  ............ صفحه 1212
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اخطار ایران به آذربایجان و ارمنستان  تسنیم: سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی درباره درگیری های به وجود آمده بین دوکشور ارمنستان و آذربایجان اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی ما 
به عنوان همسایه هر دو کشور این است که موضوع را به صورت گفتمان حل و فصل کنند. وی یادآور شد: البته اخطار می دهیم که سمت خاک ما نباید گلوله ای رد و بدل شود؛ به اشتباه دو گلوله خمپاره نزدیک مرز 

ما افتاده بود که به آن ها تذکر دادیم و امیدواریم آرامش ایجاد شود.

 سیاست/ مینا افرازه  جلسه رأی اعتماد 
وزیر پیشنهادی وزارت صمت در حالی قرار 
اســت امروز برگزار شــود که تا پیش از این 
مباحث فراوانــی درباره گزینه های احتمالی 
مطرح بود و اکنون که علیرضا رزم حسینی از 
سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت معرفی شده، حواشی 
مربوط به حضور یا عدم حضور رئیس جمهور 
در جلســه امروز رأی اعتماد و دفاع از وزیر 

پیشنهادی در جریان است.
گرچه علیرضا ســلیمی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس پیش از این گفته بود هیئت رئیسه 
با درخواســت دولت برای سخنرانی رئیس 
جمهور به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه 
رأی اعتمــاد به وزیر صمت مخالفت کرده و 
حتی طبق قانون امکان سخنرانی معاون اول 

رئیس جمهور نیز وجود ندارد. 

حسینعلی امیری: رئیس جمهور تابع »
نظر ستاد مقابله با کروناست

اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس 
جمهــور در واکنش به ســخنان وی گفت: 
راجع به نحوه حضور رئیس جمهور با مجلس 
صحبتــی نداشــتیم؛ چراکه 
رئیس جمهــور خــود را تابع 
نظر ستاد می داند و ستاد ملی 
مبارزه با کرونــا هم تاکنون 

چیزی را اعالم نکرده است.
بدین ترتیــب با اینکه مطرح 
شــد حضور یا عــدم حضور 
رئیــس جمهور در جلســه 
رأی اعتماد تابع نظر ســتاد 
ملــی کرونا خواهد بــود، اما 
دیگر  دهنوی  سیدمحســن 
عضو هیئت رئیســه مجلس 
نیز روز گذشته در توییتر خود 
نوشــت علیرضا رزم حسینی 
وزیر پیشــنهادی صمت تنها در جلسه رأی 

اعتماد در مجلس حاضر می شود.
با تمام این تفاسیر، رئیس جمهور چند روز 
پیش با ابراز اطمینــان از اینکه نمایندگان 
مجلس هم به حساســیت شــرایط جنگ 
اقتصادی توجه دارند و هم به اهمیت نقش 
وزارت صمت در رفع مشکالت مردم در حوزه 
توزیــع و تنظیم بازار و مقابله با بی انضباطی 
در بازارها آگاهند، اظهــار امیدواری کرد با 
رأی اعتماد قوی مجلس به رزم حســینی، 
بتوان کارنامه خوبی برای مجلس و دولت در 
خدمت به مردم، جهش تولید و پیروزی در 

جنگ تحمیلی اقتصادی رقم زد.
حواشــی مربوط به حضور یــا عدم حضور 
رئیس جمهــور در جلســه رأی اعتماد در 
حالی تا همین دیروز در جریان بود که وزیر 
پیشنهادی صمت در روزهای اخیر تالش ها 
و جلسات مختلفی را با نمایندگان و اعضای 
کمیسیون های تخصصی مجلس برای ارائه 
برنامه ها و سوابق کاری خود داشت تا بتواند 
پیش از جلسه امروز، آرای موافق نمایندگان 

را با خود همراه کند.
در همین راستا، مهم ترین موضوعی که این 
روزها درباره رزم حســینی مطرح می شد 
درباره دو تابعیتی بــودن وی بود که موج 
انتقادهای نمایندگان را به همراه داشــت 
و هر کدام در جلســات مختلفی که با وی 
داشتند درستی یا نادرستی این ادعا را جویا 
شــدند. ادعایی که وی در دیدار با اعضای 
فراکســیون مردمی انقالب اسالمی پاسخ 
آن را داده و گفته است من نه تابعیت و نه 

اقامت کشور دیگری را دارم و فرزندانم در 
خارج از کشور نیستند.

 اعالم موضع نهایی فراکسیون »
جبهه انقالب اسالمی در دقیقه 90

البته فراکســیون جبهه انقالب اســالمی با 
وجود برگزاری جلســه با رزم حســینی و 
استماع نظرات وی، تالش کرد بررسی نهایی 
صالحیت وزیر پیشنهادی و اعالم موضع خود 
را تا جلسه امروز صبح فراکسیون طول دهد تا 
جمع بندی نهایی این فراکسیون نیز در دقیقه 
90 رســانه ای شــود. موضوعی که مجتبی 
یوسفی، سخنگوی فراکسیون در مصاحبه ای 
درباره آن اظهار کرد که تاکنون فراکســیون 
جبهه انقالب اســالمی دو جلسه با حضور 
آقای رزم حســینی وزیر پیشنهادی دولت 
برای تصدی وزارت صمت برگزار کرده است. 
در نهایت قرار شد تا صبح سه شنبه فراکسیون 
جبهه انقالب اسالمی جلسه ای تشکیل داده 

و به جمع بندی نهایــی برای رأی اعتماد به 
صالحیت ایشان برسد.

اما این تنها جلسه رزم حسینی با نمایندگان 
نبود و حضور در جلسات مختلفی همچون 
مجمع نمایندگان استان تهران، کمیسیون 
جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 
۴۴ قانون اساسی، فراکسیون توسعه پایدار 
و تأمین مالی، کمیســیون صنایع و معادن 
و فراکســیون زنان مجلس و ارائه برنامه ها و 
تبادل نقطه نظرات میان نمایندگان و وزیر 
پیشــنهادی، از دیگر تالش هــای وی برای 

رسیدن به ساختمان وزارت صمت بود.

برنامه  49 صفحه ای رزم حسینی »
برای صمت

عالوه بر این اقدام ها، به نظر می رســد وزیر 
پیشنهادی براســاس برنامه ۴9 صفحه ای 
خود، قرار است برنامه راهبردی اجرایی وزارت 
صنعت و نیز برنامه اجــرای مردمی کردن 
اقتصاد مقاومتی با الگــوی قلعه  گنج را در 
صورت دستیابی به پست وزارت دنبال کند. 
همچنین در این برنامه، موضوعاتی همچون 
الگوی مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی 
با هدف مشــارکت مردمی، توجــه ویژه به 
معیشت مرزنشینان و مرزها، ستاد ویژه تدابیر 
اقتصادی برای شرایط تحریم، صنعت خودرو، 
صنعت لوازم خانگی، توســعه فوالد، توسعه 
صادرات، نساجی و پوشــاک، توجه ویژه به 
تولید داخل، الگوی کسب و کار برای صنایع 
کوچک، اصالح فضای کسب و کار و صدور 
مجوز و همچنیــن مدیریت بازار و نظارت و 

بازرسی درنظر گرفته شده است.

فضای مجلس درباره وزیر پیشنهادی»
با اینکه برخی افراد و تحلیلگران، عدم سابقه 
اجرایی رزم حســینی در وزارت صمت را به 
عنوان یکی از دالیل مخالفت احتمالی برخی 
نمایندگان بــا روی کار آمدن وی به عنوان 
وزیر صمت می دانند، اما باتوجه به برگزاری 
جلســات و تبادل نظر میان رزم حسینی و 
نمایندگان و رفع ابهامات و نزدیک تر شدن 
فضای دولت و مجلــس به یکدیگر، به نظر 
می رسد جو مجلس برای دادن رأی اعتماد 
به وی مثبت باشد. حتی در این بین برخی 
نمایندگان، نزدیک بــودن دیدگاه های رزم 
حســینی به دیدگاه مجلس درباره ضرورت 
انجام حرکت جهادی و عدم وابســتگی به 
جریان هــای خاص را در باال بودن شــانس 

راهیابی وی به کابینه مؤثر می دانند. 

»رزم حسینی« امروز برای کسب رأی اعتماد نمایندگان به مجلس می رود

ازخراسان به سوی »صمت«

جنس های بازار 10 برابر گران شده، آقای روحانی می خواهند به خودشان زحمت س
بدهند یارانه ها را 15 هزارتومان اضافه کنند! آقای روحانی بی زحمت آن را بیندازید 

صندوق صدقات! ما صدقه خور نیستیم. 09350007054
هفته دفاع مقدس را به همه ارتشیان و سپاهیان و بسیجیان و هر آن کس که س

برای دفاع ازاین خاک پاک وازاین پرچم سه رنگ ایران قدمی برداشت تبریک عرض 
می کنم شهدا روحتان شاد جایتان خالی است. 09920006490

خطــاب به فرعون زمان آمریکا * یاغیگری وقلــدری وزورگویی را ز حد گذرانده س
 ای آمریکا * چون مشــت محکمی بردهان !؟زملت والیــی ایران خورده ای آمریکا 
* آن قدرگیج گشته ای که منطق وشــرف وعدل را کرده ای رها * مانند کلب هار 
سوزن خورده گشته ای آمریکا* آن قدر ظلم کرده ای وخون بندگان خدا را ریخته ای* 
که امروز ازدرون به گفته روح خدا چون درخت پوسیده ای آمریکا * آن ملتی را که 
ســال ها تحقیر کرده بودی * بنگرچگونه به یاری خــدا و رهبری امام راحل وخلف 

صالحش خامنه ای . به زیرپای وی له گشته ای * طلبه ای ازحوزه. 09150006196
قیمت گذاری واقعی مســکن توسط کارشناســان قضایی هر شهر و ابالغ آن به س

بنگاه های امالکی و ســایت دیوار و شیپور و... و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
بهترین راه کاهش شدید قیمت مسکن است. ضمن اینکه سازمان ثبت اسناد فقط با 

بنگاه های امالکی مجاز متصل باشد و انفرادی سند نزند. 09150006896
سالم. چند روز است دنبال قرص زیلت ۷5 می گردم تو داروخانه ها پیدا نمیشه س

در سطح استان. از روزنامه قدس تقاضا دارم این مورد مهم را بررسی نمایند که چرا 
این قرص پیدا نمیشه. 09150006430

خطیب زاده  با تکذیب تماس میان ایران و آمریکا در عمان: 

نه مذاکره ای در کار بوده و نه خواهد بود©
 ســعید خطیب زاده در نشست 
خبــری دیروز خود بــا اصحاب 
رسانه درباره ادعای روزنامه الجریده مبنی بر 
انجام مذاکرات پنهانی میان ایران و آمریکا 
در کشور عمان، همسایه ای که همواره نقش 
میانجی و واسط را میان تهران و واشنگتن 
در مواقع خاص ایفا کرده با بیان اینکه معلوم 
نیست آقای ترامپ به دنبال توافق نصف روزه با ایران است یا روش دیگری، اظهار کرد: 
ایشــان باید ذهنشان را جمع کنند؛ چون به نظر می رسد آقای ترامپ فهم و درک 
درستی از ماهیت روابط بین الملل و روابط ایران و آمریکا ندارد و گویی مشاوران ایشان 
هم قرار نیست که این موضوع را بفهمند. وی با بیان اینکه نه مذاکره ای با آمریکایی ها 
در کار بوده و نه خواهد بود، اضافه کرد: این شایعات و حرف ها به نظر مصرف داخلی 
برای آن ها دارد و شاید به درد ترامپ بخورد، ولی قطعاً به درد روابط ایران و آمریکا 
نمی خــورد. وی با تأکید بر اینکه موضع جمهوری اســالمی ایران در مورد مذاکره 
مشخص و ثابت اســت و راه و روش آن نیز روشن است، خاطرنشان کرد:  ما اعالم 
کرده ایم که آمریکایی ها باید اشتباه بزرگی را که مرتکب شده اند پذیرفته و خسارات 
ناشی از آن را جبران کنند و به قوانین و حقوق بین الملل احترام بگذارند و روند ضد 
انسانی و بشری که علیه ملت ایران اعمال کرده اند را کنار بگذارند، شاید پس از این 
مراحل بتوانند در گوشه ای از اتاق برجام جایی را برای خود پیدا کنند. جواب ما هزار 

بار دیگر هم همین است.

طرح صلح هرمز پاسخ  به نخست وزیر کویت است»
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه درباره درخواست 
نخست وزیر کویت از تهران برای گفت وگو با کشورهای منطقه و به کارگیری سیاست 
کاهش تنش در خلیج فارس هم با یادآوری اینکه ایران در سال های اخیر به کرات 
ابتکارها و طرح های مختلفی را بدین منظور ارائه داده است که مهم ترین و آخرین 
آن »طرح صلح هرمز« بوده، گفت: آقای روحانی این طرح را با سران کشورهای منطقه 
به اشتراک گذاشــتند و ما از اینکه هرچه زودتر گفت وگوهای فراگیر را در منطقه 
خلیج فارس  برای ثبات و صلح این منطقه داشــته باشیم استقبال می کنیم. وی با 
اشاره به اینکه اصول و مبانی چنین گفت وگوهایی ارائه شده، افزود: تنها می ماند اراده 
سیاسی طرف های مقابل که امیدواریم دولت کویت دیگر کشورهایی که تمایل به آغاز 

این گفت وگوها را ندارند، همراه با طرح خود کند.

رئیس مجلس:

بودجه 1400 با نگاه تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی ©
بسته شود

سیاست: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی در دهمین نشست شورای 
هماهنگی کمیســیون ها و هیئت رئیسه 
مجلس، با اشاره به وجود ۷00 هزار میلیارد 
تومان طرح نیمه تمام عمرانی در کشــور 
گفت: مجلس باید قانون جامعی را در این 
باره تصویب کند که اجازه داده شود در مورد 
طرح های نیمه تمام عمرانی کشور با تقسیم به چند گروه و به صورت موردی تصمیم 
گیری شود. وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام طرح های نیمه تمام 
عمرانی را از اولویت های بخش مسکن ذکر کرد و افزود: مجلس شورای اسالمی باید 
یک برنامه زمانی یک ساله تا پایان دولت فعلی و نیز یک برنامه زمانی پنج ساله تهیه 
کند تا مشخص شود در برنامه هفتم توسعه چه اقدام هایی باید در زمینه مسکن و نیز 
طرح های عمرانی صورت گیرد. رئیس مجلس تأکید کرد: بودجه سال 1۴00 باید با 
نگاه تکمیل طرح های نیمه تمام در کشور بسته شود. قالیباف گفت: برنامه هفتم توسعه 
باید جلو تمرکزگرایی در کشور را بگیرد و برخی احکام، به صورت استانی و برخی دیگر 
ملی شوند و این دو منطبق بر پیشران های ما در سطح ملی قرار گیرد. وی همچنین با 
بیان اینکه تفریغ بودجه شهرداری ها حتماً به نظارت نیاز دارد و جایی که باید نظارت 
کند، حتماً مجلس شورای اسالمی است، گفت: باید اجازه دهیم شهرداری ها درآمد 

پایدار داشته باشند.

ظریف خطاب به آمریکایی ها: 

شما دشمن شماره یک داعش را کشتید©
سیاســت: محمدجواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران در آخرین 
روز هفته دفاع مقدس در مراســم تجلیل از 
شهدای وزارت امور خارجه با حضور خانواده 
شهدای این وزارتخانه خطاب به آمریکایی ها 
گفت: شما می گویید داعش را از بین بردید، 
شما دشمن شــماره یک داعش را با زبونی و 
نهایت سبعیت کشتید. آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند، شما ترسو 
و وحشی هستید، ولی این مردم را نتوانستید به زانو دربیاورید. این مردم  متکی به یک 
فرهنگ غنی هستند، مردم ایران اعم از شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، زرتشتی و در خون 
ایرانی عشق به حسین و افتخار به مکتب ایثار است و این است که ایران را سر پا نگه داشته 
است. به گزارش فارس، وزیر خارجه بیان کرد: همه علیه ایران حرکت کرده و هنوز علیه 
ایران طراحی می کنید، ولی فرهنگ ایثار و شهادت است که این مردم را نگه داشته است.

وزیر کشور:

 رقابت های ستیزه جویانه انتخاباتی ©
در برخی نقاط کشور باید مدیریت شود

سیاست: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور 
در جمع خبرنگاران گفت: اولویت ما حفظ وحدت، انسجام، امیدبخشی به مردم و تقویت 
روحیه مشــارکت جویانه است. ما در مسیر انتخابات سال 1۴00 پیش می رویم که اصِل 
آن انتخابات ریاست جمهوری است، ولی در کنار آن انتخابات شوراهای اسالمی، خبرگان 
رهبری و میان دوره ای مجلس شورای اسالمی را هم داریم . انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده در اصل است و فعالیت های آن بُعد ملی دارد، ولی سایر انتخابات منطقه ای و محلی 
اســت. برخی دوستان ما نگرانی هایی دارند و نوع رقابت ها، داوری ها و برخی رقابت های 
ستیزه جویانه که در برخی جاها بوده، باید مدیریت شود تا بستر انتخابات سالم، قانونی و 

با امنیت را داشته باشیم.

 هیچ کس ©
جای خالی او را پرنکرد

در گرمای تابستان 1۳۶0در حاشیه خیابان منتظر 
تاکسی بودم. آن روزها این قدربه وفور تاکسی نبود، 
شخصی ها هم کمتر مسافرکشی می کردند. پیکان 
سفیدرنگی نظرم را جلب کرد که عقب عقب راه 

رفته را برمی گشت. جلوم ایستاد؛ کجا؟
 تعجب کردم آقای هاشمی نژاد بود. شرمنده شدم. 
ازایشــان خواستم اجازه دهند مزاحم نشوم، اما با 
اصرار ایشــان تا مقصد رفتم. برای یک جوان ۲۳ 
ساله تواضع و ســاده زیستی این مرد بزرگ وبی 
توجهی بــه حفاظــت در اوج ترورهای منافقین 
بســیار برایم جذاب بــود. از دوران نوجوانی با نام 
»سید عبدالکریم هاشمی نژاد« آشنا بودم. وقتی که 
درمعدن دورافتــاده محل کار مرحوم پدرم درس 
می خواندم. یکی از بســتگان روحانی ام -خداوند 
ایشان راهم رحمت کند- کتاب »مناظره دکتر و 
پیر« آقای هاشمی نژاد را برایم سوغات آورده بود. 
کتاب مباحث بسیار دشوار و پیچیده ای داشت، اما 
نگارش روان و جذاب وســبک روایت داستانی آن 
مرا به مطالعه این کتاب عالقه مند کرده بود. اگرچه 
برخی از مطالب آن فراتر از درک نوجوانی من بود، 
اما بســیاری از مطالب داستانی آن را هنوزهم به 
خاطر دارم. مثل داستان »چوبدستی با گردن شاه 
چه کرد؟« که حکایت تصمیم غلط یک پادشاه و 
تاوانی بود که او به خاطر آن می پرداخت... بگذریم!

پس از انقــالب در جریان تهیــه یک مجموعه 
گفت وگو محور در سیمای مشهد در مورد مسائل 
اعتقادی با ایشان بیشتر آشنا شدم .من مجری این 
گفت وگو بودم. شخصیت علمی و اخالقی و بیان 
شیوای ایشان بیشتر مرا مجذوب این مرد بزرگ 
کرد. بی تردید شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد 
یکی از ارکان نهضت اســالمی در ایران و به ویژه 
درخراسان بزرگ به شمار می رود. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی و شهید 
هاشــمی نژاد پایه های اصلی انقالب اســالمی در 
خطه خراسان بودند. حجت االسالم والمسلمین 
سید عبدالکریم هاشمی نژاد اندیشمندی فاضل، 
خطیبــی توانا و مجاهدی انقالبی بود که با وجود 
سوابق برجسته اش در دوران انقالب، پس از پیروزی 
انقالب از پذیرش مسئولیت های اجرایی استنکاف 
نمود و به جز عضویت در مجلس خبرگان قانون 
اساسی -که یک نهاد فکری و موقت بود-و دبیری 
حزب جمهوری اسالمی خراسان - که قرار بود در 
پرورش نیروی انســانی، کادر سازی برای انقالب، 
ساماندهی رقابت های سیاسی و ارتقای آگاهی های 
اعتقادی و سیاسی مردم فعالیت کند - مسئولیت 

دیگری را نپذیرفت.
فاضــل،  اندیشــمندی  هاشــمی نژاد  شــهید 
سیاستمداری هوشمند وانسانی متواضع، فروتن 
ومتخلق به اخالق اســالمی بود. او با همه وجود 
به جذب حداکثری و دفــع حداقلی معتقد و به 
آن پایبند بود. شهادت او خســارتی بزرگ برای 
کشور و استان خراسان به شمار می رود و بی تردید 
اکنون ۴0 سال پس از شهادت آن فاضل جوانمرد 
می توان مدعی شد که هیچ کس نتوانست جای 

خالی او را پر کند.
به نظر می رســد شناخت اندیشــه و نظریات و 
آشنایی با ســلوک اخالقی شهید هاشمی نژاد در 
شــرایط کنونی می تواند برای مسئوالن کشور و 

روحانیت مسئول بسیار درس آموز باشد. 
نزدیــک به ۴0 ســال پس از شــهادت شــهید 
هاشمی نژاد ساختمان محل آن ترور ناجوانمردانه 
همچنان خالی و بدون اســتفاده مانده اســت و 
می تواند به مرکزی تحت عنوان »بنیاد فرهنگی- 
پژوهشــی شهید هاشــمی نژاد« اختصاص یابد و 
کانونی برای حضور و هم اندیشی نیروهای انقالب 
و انجام فعالیت های پژوهشی در حوزه های فکری، 
فرهنگی و اجتماعی از منظر این اندیشمند انقالبی 
باشد. مسئوالن استان به این پیشنهاد می اندیشند؟

فرمانده سپاه پاسداران:
 جنگ تمام شد ©

اما دشمنی ها تمام نشد
مهر: سرلشکر حسین ســالمی فرمانده کل 
ســپاه در آیین رونمایی از آثار جدید اسنادی 
و پژوهشــی سازمان اســناد و تحقیقات دفاع 
مقــدس و تجلیل از فرماندهــان و راویان در 
حوزه تاریخ شــفاهی با بیان اینکه امام)ره( به 
ملت ما آموخت که نترســیم، اظهــار کرد: او 
معمار قلب های مستحکم و نفوذ ناپذیر  بود ، 
او آیات الهی را تفســیر می کرد و راز پیروزی 
را بــه ما آموخت در حالی کــه بنابر معادالت 
رایج باید ما شکست می خوردیم، اما استقامت 
امام)ره( و تدبیــر او ملت ما را یکدل کرد و ما 
را از جنگ پیروز بیرون آورد. سرلشکر سالمی 
تصریح کرد: این تجهیزات نیستند که موجب 
تغییر معادالت در جنگ می شوند، بلکه نیروی 
انسانی و رهبری مقتدر تغییر در پی دارد. وی 
با بیان اینکه  جنگ تمام شــد، اما دشمنی ها 
تمام نشــد، گفت: در این زمان رهبری با مقام 
معظم رهبری بود، اندیشــه ایشان دشمن را 
دنبال و پیشانی دشمن را شکست و نگذاشت 
دشمن اهداف سیاسی خود را در جهان اسالم 
دنبال کند. فرمانده کل سپاه گفت: دفاع مقدس 
گسترش یافت و جوانان جهان اسالم مقاومت 
را از دفاع مقدس ما فراگرفتند و راه ایستادگی 
و مقاومت را در پیش گرفتند که این مقاومت 
معادالت دشمن را در منطقه و جهان بر هم زد.
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خبر

انتشــار یک فایل صوتی توســط 
بی بی ســی درباره یک جلســه از 
فرماندهــان ســپاه در دوران دفاع مقدس، 
اگرچه در ابتدا برخــی توجهات را به خود 
معطوف داشــت و عده ای را به این شــک 
انداخت که فرماندهان ســپاه در آن زمان 
دچار اختالف های جدی بوده اند، اما طولی 
نکشید که با روشن شدن ابعاد این موضوع، 
مشخص شــد که بی بی ســی بار دیگر به 
کاهدان زده اســت. در گفت وگو با محمد 
اسماعیل کوثری از فرماندهان وقت سپاه و 
نماینده پیشین مجلس این موضوع و هدف 
بی بی سی از ساخت مستند کودتای خزنده 

را بررسی کرده ایم.

نظرتــان در خصــوص مســتند  س
فایل صوتی  و ماجــرای  بی بی ســی 
فرماندهان سپاه چیست؟ آیا واقعًا بین 
اختالف های جدی  فرماندهان ســپاه 
وجود داشــت و انتقادهایی که مطرح 

می شود، درست است؟
آنچه بی بی ســی پخش کــرد چیز عجیبی 
نبود؛ چراکه روند مأموریت های سپاه اقناعی 
بود و فرماندهان در همه جا با بچه ها چنین 
برخوردهایی داشتند و پاسخگو بودند. سپاه 
مثل برخی تشکیالت دیگر نبود که فرمانده 
بگوید بدون چون وچرا باید به دستور عمل 
کنید و اقدام کنید. بنابراین این نوار هم که 
منتشرشــده این گونه نبود که خیلی اتفاق 
خاصی باشــد. شــاید هم این نوار توسط 
اکبر گنجی در اختیار بی بی سی قرارگرفته 
که خودش خودفروخته بــود و اکنون هم 
آمریکاست. شما ببینید در این نوار فرمانده 
کل چگونه به سؤاالت بچه ها پاسخ می دهد 
و خیلی هم راحت با آن ها برخورد می کند 
و پــس از این هم که حضرت امام توســط 
نماینده خودشان شهید محالتی در پادگان 
ولی عصر آن پیــام را دادند خیلی از بچه ها 
رفتنــد در عملیات بدر شــرکت کردند و 
شــهید و زخمی هم شدند. حاال بی بی سی 
فکر می کند بعد از ۳۷ سال یک چیز خیلی 
اســت، درصورتی که  پیداکرده  برجسته ای 
این مســئله در همان موقع هم یک مسئله 
داخلی بین فرماندهی و نیروها بود. سؤاالت 
هــم مختلف بود، بعضی هــا می گفتند چرا 

همیشه از جنوب عملیات می کنید، چرا از 
غرب حمله نمی کنیم؟ فرمانده هم توضیح 
می داد که درست اســت از غرب به بغداد 
نزدیک تریم ولی توان عملیاتی ما در جنوب 
بیشتر است و در غرب در آن مقطع زمانی 
توان و تجهیزات کافی وجود نداشت. جالب 
اینکه برخی از رزمنده ها که در این جلسه 
اعتراض داشــتند پس از آن صحبت ها، به 
عملیات های مختلف اعزام شدند و شهدایی 
مثل بهمنی رســتگار را داشتیم. این ها اگر 
والیت و نظام را قبول نداشتند حتماً حرف 
گــوش نمی کردنــد و اصاًل به خــط اعزام 
نداشتند،  اساسی  این ها مشکل  نمی شدند. 
بلکه ســؤاالت تاکتیکی داشــتند که طرح 
می کردنــد و پاســخ هم می گرفتنــد؛ اما 
بعضی از آن ها هم مثــل اکبر گنجی اصاًل 
خودفروخته بودند، یک روز هم توی جنگ 
نیامدنــد و فقط دو به هــم زنی می کردند. 
همین اکبر گنجی سال ۶5 از وزارت ارشاد 
نامه مأموریــت گرفت، بعد هــم به عنوان 
رایــزن فرهنگی از طرف ارشــاد به ترکیه 
رفت و آنجا هــم به دلیل کارهایی که کرد 
دستگیر و زندانی شد بعد آن هم به آمریکا 
اما بود به هرحال  پناهنده شد. اختالف نظر 
خیلی چیزها درباره سپاه هنوز هم درست 
پرداخت نشده اســت. مثاًل کل سپاه تا 11 
سال بیمه نبود و حقوق آن چنانی نداشت؛ 
اما این ها نمی دانند و فکر می کنند با انتشار 
چنیــن فایل صوتی می تواننــد بین بچه ها 
اختــالف ایجاد کرده یــا فرماندهی جنگ 

در آن مقطع را تضعیف کرده و زیر ســؤال 
ببرند. من یادم هست در برخی عملیات ها، 
بچه ها به فرمانــده می گفتند ما این روش 
را قبول نداریم و بهتر اســت به فالن روش 
عمل شــود و نظرشان را آزادانه و با حریت 
می گفتند. فرمانده هم می شــنید و نظرات 
بررسی می شــد و تصمیم نهایی با اقناع و 

همراهی گرفته می شد.

شما در آن جلسه ای که نوارش منتشر  س
شد یا جلسات مشابه حضور نداشتید؟ 
روح جلسات بیشتر تخریب و دلخوری 

بود یا پیشنهاد و انتقاد؟
من در همه جلســات حضور داشتم؛ چون 
آن زمان من در سپاه تهران بودم. برخی ها 
مثل اکبر گنجی و چند نفر معدود دیگر که 
با سازمان مجاهدین و بیت آقای منتظری 
ارتباط داشــتند، حالت تخریب داشــتند، 
اما اکثر قریب به اتفاق حاضران در جلســه 
فرماندهی  و  داشتند  اصالحی  صحبت های 
هم آمد حرفشــان را گــوش داد و صحبت 

کردند و ماجرا تمام شد.

صحبت فرماندهی مهدی هاشمی هم  س
بود؟ آیا این دلیل آن تخریب ها نبود؟

خود مهدی هاشمی مســئول نهضت های 
ســپاه بود اما به دلیل تخلفــات متعددی 
که داشــت اخراج شــد، این ها علیه سپاه 
کار می کردنــد و از همان موقع دســت به 
اقدام هایــی می زدند و کســانی را تحریک 

می کردند که اقدام هایی را انجام دهند، ولی 
وقتی پیام حضرت امام)ره(  منتشــر شد، 

دیگر موضوع خاتمه یافت.

 بحث جابه جایی ســپاه به غرب هم  س
توسط برخی مطرح شد و گفتند بدون 
اجازه سپاه مأموریت های خود را به غرب 
منتقل کرده است. آیا از این مباحث هم 

مطلع هستید؟
 ببینید بدون مجوز که نمی شــود آن همه 
نیــرو را جابه جا کرد. مگر بدون اجازه آقای 
هاشــمی که نماینده امام راحل در جنگ 
بود، می شد ســپاه را جابه جا کرد؟ سپاه یا 
ارتش پیشنهاد خود را به ستاد عالی جنگ 
می دادند و پس از تصویب ابالغ می شــده و 

درنهایت آن ها اجرا می کردند.

اینکه دقیقاً در آســتانه هفته دفاع  س
مقدس این فضاسازی ها انجام می شود، 

به چه دلیل است؟
عظمــت کار در دفــاع مقــدس که همه 
دشــمنان را که علیه ما اتحاد کرده بودند، 
شکســت داده، سبب شــده بی بی سی و 
مثل این ها به دســت وپا بیفتنــد تا بلکه 
موضوع کم اهمیت یا مســئله دار شود که 
به نسل های بعدی درســت منتقل نشده 
و الگو نشــود، درحالی که همین کارشــان 
بیشتر  و گرامیداشت  سبب شفاف ســازی 
یاد شــهدا و دفاع مقدس می شود. در آن 
زمان در هیچ کشوری شما نمی توانید پیدا 
کنید که نیروهای مسلحش در این سطح 
انتقاد هــا را طرح کرده و باهم به گفت وگو 
بپردازند. این نشان دهنده عظمت و منش 
اســالمی و پیش رونده سپاه است. اتفاقاً با 
انتشــار این فایل مردم متوجه شــدند که 
ســپاه چطور توأم با یک رفتــار منظم و 
نظامی، رفتار اقناعی و توجیهی هم داشت 
و فرماندهانش بــا دل وجان مأموریت ها را 
انجام می دادند و چقدر دلســوزی در سپاه 
وجود داشــت. فرمانده کل سپاه با آغوش 
بــاز از منتقدان پذیرایی کرد و جلســات 
اقناعــی دیگــری با برخی از ایــن بچه ها 
جداگانه هم برگزار شــد و بچه ها در سپاه 
تهــران هم مطلع بودند و چیــز پنهانی و 

تهدید و تخریبی نبود.

گفت وگو
سردار کوثری در گفت وگو با قدس پشت پرده مستند بی بی سی را بازگو کرد

خودفروخته هایی مثل اکبر گنجی دنبال تخریب سپاه بودند

نحوه برگزاری جلسه رأی اعتماد
فارس: جلسه رأی اعتماد به علیرضا رزم حسینی، وزیر پیشنهاد ی صنعت، معدن 
و تجارت امروز ســه شنبه 8 مهرماه 99، در مجلس برگزار می شود. در جلسه رأی 
اعتماد ابتدا رئیس جمهور)در صورت حضور( به مدت یک ساعت فرصت دارد تا از 
وزیر پیشنهاد ی و برنامه های وی دفاع کند و سپس موافقان و مخالفان به بیان نظرات 
و دیدگاه های خود در مورد وزیر می پردازند. در جلسه رأی اعتماد به قید قرعه دو نفر 
به عنوان موافق و دو نفر به عنوان مخالف صحبت خواهند کرد که هر یک به مدت 
15 دقیقه برای ارائه مطالب خود وقت دارند که البته می توانند بخشی یا تمام وقت 
خود را در اختیار نماینده دیگری قرار دهند. پس از صحبت های موافقان و مخالفان، 
وزیر پیشنهاد ی ۳0 دقیقه فرصت دارد تا به سؤاالت و ابهامات مخالفان پاسخ دهد و 
پس از اتمام زمان ۳0 دقیقه ای وزیر پیشنهاد ی رأی گیری انجام می شود. همچنین 
پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد در نشست علنی مجلس سردار سرلشکر حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مناسبت هفته دفاع مقدس 

سخنرانی خواهد داشت.
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توسعه دامداری کنه بیست برای بهبود کیفیت محصول©
آستان/ هدی زاهدی: شیر و لبنیات 
از جملــه مهم ترین منابع تأمین کننده 
کلســیم مورد نیاز در بدن هستند که 
به دلیل داشــتن بســیاری از امالح و 
ویتامین ها، نقش مهمی در رشد و حفظ 

سالمت انسان دارند.
آستان قدس رضوی یکی از بزرگ ترین 

قطب هــای تولید محصوالت دامی در خراســان رضوی اســت که محصوالت 
پروتئینــی و لبنی خود را با باالترین کیفیت، تولید و عرضه می کند. مؤسســه 
دامپروری صنعتی قدس رضوی یکی از بخش های فعال در عرصه دامپروری نه 
تنها در استان، بلکه در کشور به شمار می رود که طی سال جاری در حوزه تولید 
شیر اقدام های در خور توجهی را انجام داده است که در گفت وگو با آرش فرزادنیا؛ 

مدیر عامل مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به آن ها پرداخته ایم.

این مؤسسه چند رأس دام دارد و در چه واحدهایی و در کجا نگهداری   
می شود؟

مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در مجموع تعداد 11 هزار و 160 رأس 
دام دارد که 3 هزار و 711 رأس آن دوشــا هســتند. این دام ها در پنج مجتمع 
شیری شامل واحد های 2 و 3 مزرعه نمونه، کنه بیست، تربت حیدریه و اسفراین و 

همچنین یک واحد پرواربندی در سرخس نگهداری می شوند.

در خصوص مهم ترین اقدام هایی که این مؤسسه از ابتدای امسال در   
زمینه تولید شیر انجام داده است، بفرمایید.

راه اندازی طرح توسعه واحد کنه بیست، از جمله مهم ترین اقدام های صورت گرفته 
از ابتدای سال 1399 به شمار می رود. همچنین می توان به افزایش راندمان شیر 
و در نتیجه میزان تولید آن در کنار حفظ و بهبود کیفیت محصول در واحدهای 
مؤسسه اشاره کرد. عالوه بر این، مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی توانسته 
از طریق خرید به موقع و باکیفیت اقالم خوراکی، کمیت و کیفیت شیر تولیدی 

خود را با وجود وضعیت نابسامان بازار اقالم خوراکی حفظ کند.

کیفیت شیر تولیدی این مؤسسه چگونه حاصل شده است؟  
خرید کیفی اقالم خوراکی، جزو مهم عوامل مؤثر در کیفیت شیر تولیدی است 
که خوشبختانه در این مجموعه با دقت باالیی انجام می شود. عالوه بر این، کنترل 
کیفی دقیــق و علمی محصوالت و اقالم خوراکی خریداری شــده، آنالیز اقالم 
خوراکی و فرموالســیون دقیق جیره ها بر اساس آن ها و نیز آنالیز دقیق و روزانه 

شیر تولیدی، نقش بسزایی در بهبود کیفیت دارد.
 همچنین این مؤسسه در کنار اصالح و بهبود برخی از اصول شیردوشی، ضمن 
آموزش نیروهای کارشناســی و کارگری دخیل در امر شیردوشــی، از مشــاور 

متخصص در زمینه بهبود کیفیت تولید شیر استفاده می کند.

گستره فروش شیر تولیدی این مؤسسه به چه صورتی است؟  
شیر تولیدی در پنج مجتمع شیری مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به 
کارخانه های معتبر کشور از جمله در خراسان رضوی، خراسان شمالی، تهران و 

شمال کشور ارسال می شود.

برای افزایش بیش از پیش میزان تولید شیر چه برنامه هایی در دستور   
کار این مؤسسه قرار دارد؟

در این راستا بهبود راندمان تولید، باال بردن تعداد دام در واحد کنه بیست با تکمیل 
طرح توسعه آن و همچنین افزایش تعداد دام در واحد تربت حیدریه با انجام طرح 

توسعه این واحد مد نظر قرار دارد.

برای گسترش بازار این شیر چه برنامه هایی را در سال جاری در نظر دارید؟  
بدین منظور گسترش واحد کنه بیست و شروع طرح تکمیلی توسعه کنه بیست، 
گسترش این کیفیت در سایر واحدها و همچنین توسعه واحد تربت حیدریه که 

دارای شرایط فنی مناسبی است، در دستور کار مؤسسه قرار دارد.

برای حفظ این کیفیت و تعمیم آن به ســایر واحدهای مؤسسه چه   
تمهیداتی را اندیشیده اید؟

با توجه به استانداردهای موجود، شیر تولیدی در واحدهای مؤسسه به خصوص 
واحد کنه بیست، در باالترین سطح کیفی قرار دارد و حتی مطابق با استانداردهای 
جهانی است. سطح آفالتوکسین آن، استاندارد و در بیشتر مواقع زیر ppt 10  بوده 
و مورد تأیید مؤسسه استاندارد ایران که عدد 100 و نیز استاندارد اروپا که عدد 

ppt 50 را عنوان کرده، است.
 همچنین میزان بار میکروبی شــیر تولیدی در واحد کنه بیست بسیار کمتر از 
حد تعیین شده است؛ بنابراین می توان ادعا کرد که شیر تولیدی دارای باالترین 
کیفیت بوده و تالش به  حفظ این کیفیت و تعمیم آن به تمام واحدهای مؤسسه 

معطوف شده است.

آیا برنامه ای برای توســعه این واحد و یا تبدیل سایر واحدهای این   
مؤسسه مشابه واحد کنه بیست در نظر دارید؟

با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در زمان طراحی پروژه توسعه کنه بیست، 
حجم پیش بینی شده 5 هزار رأس دام دوشا بود که با توجه به مشکالت به وجود 
آمده در فاز نخست، 2 هزار رأس افتتاح شد و در صورت نیاز و همچنین تأمین 

منابع مالی آن، طرح توسعه به حجم پیش بینی شده خواهد رسید. 
همچنین با توجه به فراهم بودن شرایط فنی واحد تربت حیدریه و بازدیدهای 
ناظر شــرکت دنون و تأیید اولیه آن ها، در صــورت تأمین مالی برای افزایش 
تعداد دام و توســعه واحد، این واحد نیز برای تولید شیر IMF GRADE مد 

نظر قرار دارد.

توسط  ارزشمندی  خدمات  آستان     
اقشار  به  رضوی  خادمیاران  و  خادمان 
آسیب پذیر و کم برخوردار در سایه خدمت 
به حضرت رضا)ع( در گوشه و کنار کشور 

ارائه می شود.
در این میان، کم نیســتند پزشــکانی که 
به واســطه عشــق و ارادت به امام رئوف، 
لباس ســفید خدمــت می پوشــند و به 
عنوان خادمیاران ســالمت رضوی از توان 
و تخصص خود برای حفظ سالمتی زائران 
و مجــاوران و خدمات رســانی به بیماران 
مناطق کم برخوردار و آسیب دیده استفاده 

می کنند. 

سفیدپوشان پرتوان»
پزشــکان خادمیــار ســالمت رضوی در 
عرصه های مختلفی زیر پرچم بارگاه نورانی 
امام هشتم)ع( به مردم خدمت می کنند. 
به طور نمونه مرکز فوریت های پزشــکی 
صحن امام حسن مجتبی)ع( حرم رضوی 
با مشــارکت خادمیاران ســالمت رضوی 
دارالشــفای امام رضا)ع( پذیــرای رایگان 

بیماران اورژانسی زائر و مجاور است.
البته پزشکان خادمیار سالمت این دارالشفا 
حضور پررنگی نیــز در اردوهای جهادی 
مؤسسه درمانی آســتان قدس رضوی در 
مناطق محروم مشــهد در ادوار گذشــته 
داشــتند. به طور نمونــه اردوی جهادی 
خودجوشــی با حضور جمعی از خادمان 
ســالمت رضوی دارالشفای امام رضا)ع( از 
جمله متخصص جراحی عروق، متخصص 
داخلی و پزشــک عمومی در پاییز ســال 
گذشــته در منطقه جاده سیمان مشهد 
برگــزار شــد و 151 بیمار محــروم این 
منطقه از خدمات پزشکی تخصصی رایگان 

بهره مند شدند.
تعــدادی از این بیماران نیز بــرای ادامه 
درمان و بهره  مندی از خدمات کلینیکی و 

پاراکلینیکی دارالشفای امام رضا)ع( مانند 
و...  فیزیوتراپی  ســونوگرافی،  آزمایشگاه، 
طبق تشخیص پزشکان حاضر در اردو به 

این مرکز درمانی ارجاع داده شدند.
در ایــن میــان، بســیاری از پزشــکان 
غیرمشــهدی نیــز در طول ســال راهی 
مشــهدالرضا)ع( شــده تا در جوار حرم 
مطهر رضوی به بیمــاران خدمت رایگان 
ارائــه کنند. این عرصــه خدمت زیر نظر 
مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی برای 
پزشکان ارادتمند به امام مهربانی ها فراهم 
شده است؛ چنان که به همت خادمیاران 
ســالمت دارالشــفای امام رضــا)ع(، دو 
متخصص جراحی مغــز و اعصاب و یک 
پزشک عمومی در قالب تیمی از خادمین 
سالمت و افتخاری از تهران توانستند بیش 
از 200 بیمار مغز و اعصاب شناسایی شده 
را در سوم بهمن و یکم و دوم اسفند سال 
گذشــته در این مرکز درمانی به صورت 

رایگان ویزیت کنند.
خادمیــاران ســالمت این دارالشــفا در 
ســال های اخیر با انتخاب تعداد معدودی 
بیمــار تالش کردند تــا خدمات تکمیلی 

درمانی را به این بیماران محروم مشــهد 
به  صورت رایگان ارائه دهند و صفر تا صد 
این پیگیری ها را زیر نظر مؤسسه درمانی 

آستان قدس رضوی بر عهده داشتند.

اجرای طرح »دارالشفا« در مناطق »
محروم مشهد

پزشــکان خادمیار ســالمت رضوی در 
ســال جــاری در حالی کــه همچنان 
کشــور با بیماری کرونــا در حال مقابله 
اســت، خدمت بــه اقشــار کم برخوردار 
را از یــاد نبرده و خدمات ارزشــمندی 
بــه بیمــاران محــروم ارائــه دادنــد.

طرح »دارالشفا« از جمله این برنامه ها به 
شــمار می آید که به منظــور حرکت در 
مســیر رفع محرومیت در عرصه سالمت 
حاشیه شهر مشهد با اعزام جهادگران این 
عرصه توســط کانون های خدمت رضوی 
استان خراسان رضوی با مشارکت مراکزی 
همچون مؤسســه درمانی آستان قدس 
رضوی و مؤسسه خدمات دارویی رضوی 
در دهه کرامت ســال جاری انجام شــد.

در این طرح جمعی از نیروهای پزشکی و 

کادر درمان ایــن کانون در قالب اردوهای 
جهادی سالمت به 10 منطقه کم برخوردار 
شهر مشهد از جمله گلشهر، قرقی، طرق، 

طوس و فردوسی اعزام شدند.
پزشکان حاضر در این اردوها از متخصص 
داخلــی و زنان تا طــب مکمل به صورت 
افتخــاری و رایگان بیمــاران بی بضاعت 
شناسایی شــده توسط اعضای کانون های 
خادمیاری محله ای و روستایی را در محل 

برپایی اردو ویزیت کردند.
البتــه تعــدادی از بیماران کــه ناتوان و 
ســالمند بودند، در منزل خــود معاینه و 
خدمات پزشــکان خادمیار ســالمت این 
اردوهــای جهادی را دریافــت کردند. در 
مجمــوع خدمــات جهادگران ســالمت 

رضوی  خدمت  کانون های 
خراســان رضــوی به یک 
هزار و 500 بیمار  بی بضاعت 
حاشیه شهر مشهد در دهه 
کرامت سال جاری ارائه شد؛ 
به عبارتی در هر اردوی این 
طرح به طور متوسط روزانه 

150 بیمار ویزیت شدند.
ایــن بیمــاران از خدماتی 
ســالمت،  پایش  همچون 
فشــار  و  دیابت  غربالگری 
آموزش های  بــاال،  خــون 
داروی  و  الزم  پرســتاری 
بیماری  با  متناسب  رایگان 
بهره مند شــدند.  نیز  خود 
همچنین بعضی از بیماران با 
پیگیری خادمان این عرصه 
برای تکمیل مراحل درمان 
به مراکز درمانی تخصصی تر 

ارجاع داده شدند. البته همچنان اردوهای 
جهادی سالمت آســتان قدس رضوی به 
همت پزشکان خیراندیش و فداکار عرصه 

سالمت در طول سال ادامه دارد.

پزشکان حاضر 
در این اردوها از 
متخصص داخلی 

و زنان تا طب 
مکمل به صورت 

افتخاری و رایگان 
بیماران بی بضاعت 

شناسایی شده 
توسط اعضای 

کانون های 
خادمیاری محله ای 

و روستایی را در 
محل برپایی اردو 

ویزیت کردند

بــــــــرش

خادمیاران سالمت رضوی در اردوهای جهادی از توان خود برای خدمات رسانی به بیماران کم برخوردار استفاده می کنند

بهره مندی دانش آموزان ©دارالشفای سّیار
یزدی از خدمات آموزشی 

آســتان: با آغاز بــه کار مجمع خادمین 
هــزار  رضــوی 2  آموزشــی  فرهنگــی 
و ۴00 دانش آموز یزدی از خدمات آموزشی 

خادمیاران رضوی بهره مند می شوند.
محمدحســین رحیمــی نســب، دبیــر 
کانون های خدمت رضوی اســتان یزد در 
نشســتی که با حضور خادمیــاران معلم، 
مدیــران مــدارس، مســئوالن آموزش و 
پــرورش و ورزش و جوانــان در ســالن 
اجتماعات بنیاد نخبگان برگزار شد، آغاز 
فعالیت مجمع خادمین فرهنگی آموزشی 
رضوی را اقدام مؤثری در ارتقای ســطح 
آمــوزش دانش آمــوزان کم برخــوردار و 
مســتعد دانست و اظهار کرد: از افتخارات 
مهم خادمیاران، خدمــت به نیازمندان و 
افراد کم برخوردار در شــهر خود اســت و 
معتقدیــم که پاداش این خدمات از طرف 

امام رضا)ع( اعطا خواهد شد.
وی خدمــات و فعالیت هــای خادمیاران 
رضوی را گســترده و مؤثر دانست و ادامه 
داد: با هماهنگی صورت گرفته خادمیاران 
رضوی که شغل شریف معلمی داشتند به 
دانش آموزان مستعد و کم برخوردار خدمات 
آموزشی و فرهنگی ارائه می دهند و در قبال 
آن افتخار خدمت در حرم رضوی را کسب 

می کنند . 
دبیر کانون های خدمت رضوی اســتان یزد 
از فعالیت بیش از 11 هزار خادمیار رضوی 
در عرصه هــای مختلف خبــر داد و گفت: 
بخشی از خادمیاران در بیش از 20 سرفصل 
فرهنگی، خدمات مختلفی به مردم شریف 
یزد ارائه می دهند که بیش از 60 نفر آن ها 
در قالب مجمع خادمین فرهنگی آموزشی 

رضوی سازماندهی شدند.

مهرماه دانش آموزان خمینی شهر  ©
به لبخند گره خورد

آستان: کانون خادمیاران رضوی شهرستان 
خمینی شهر ۴15 بسته کامل نوشت افزار را 

میان دانش آموزان نیازمند توزیع کردند.
مســئول کانــون  خادمیاران شهرســتان 
خمینی شــهر در گفت وگــو بــا خبرنگار 
آســتان نیوز گفت: به لطف خــدا و همت 
خادمیاران رضوی امسال هم مانند سال های 
گذشــته ۴15 بســته نوشــت افزار میان 

دانش آموزان مددجو توزیع شد.
محمدباقر محمدی ادامه داد: توزیع بسته ها 
در قالــب 1۴ گــروه به نیــت 1۴ معصوم 
انجام شــد، از این میان 21۴ بســته برای 
مقطــع ابتدایی، 191 بســته برای مقطع 
راهنمایی و 10 بسته برای مقطع متوسطه 
به دانش آمــوزان و 30 جفت کفش نیز به 
دانش آموزانــی که از داشــتن کفش خوب 

محروم بودند اهدا شد.
وی افزود: همچنین 50 بســته مواد غذایی 
همراه با نوشت افزار به خانواده هایی که تازه 

شناسایی شده اند اهدا شد.
وی اضافه کرد: کانون  خادمیاران شهرستان 
خمینی شــهر مبلغ ۴ میلیون و ۴00 هزار 
تومان برای درمان پسر پنج ساله که مبتال 
به سرطان بود به خانواده این کودک تقدیم 

کردند .
محمدی اظهار کرد: در این روزهای آغاز مهر 
ماه، هزینه خرید فرش برای جهاز یک زوج 
جوان توسط خادمیاران کانون خمینی شهر 

نیز جمع آوری شد.

سرزمین آفتاب 

خـــبر
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 آســتان   آیین بزرگداشت ســی و نهمین سالگرد شهادت 
مظلومانه حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالکریم  هاشمی  نژاد 

در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد شهادت حجت االسالم 
 والمسلمین ســیدعبدالکریم  هاشمی  نژاد صبح دیروز با حضور 
مصطفی خاکسار قهرودی؛ قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
و جمعی دیگر از خادمان، مسئوالن و مدیران این آستان مقدس 
و همچنین جمعی از اســتادان و طالب حوزه علمیه در ایوان 

مقصوره مسجد گوهرشاد برگزار شد.
این مراسم با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید توسط محمدجواد 
پناهی و سیدمرتضی سادات فاطمی از قاریان و اساتید ممتاز و 
بین المللی آستان مقدس رضوی آغاز شد و با مرثیه سرایی و ذکر 

مصیبت اهل بیت)ع( توسط علی خوش چهره ادامه پیدا کرد.
در این مراسم همچنین حجت االسالم  والمسلمین محمدباقر 
فرزانه به ایراد ســخنرانی پیرامون تبیین شــخصیت شــهید  
هاشــمی نژاد پرداخت و گفت: یکی از نیازهای اصلی حکومت 
اسالمی برای داشتن اقتدار، وجود روحانیت مسلح به علم روز 

است که بتواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد.
وی تصریــح کرد: یک روحانی برای اینکه بتواند پاســخگوی 
نیازهــای دینی مردم در هر زمان باشــد بایــد معرفت دینی 
و معرفت اســالمی پیدا کند. وقتی روحانی به سالح علم روز 

مسلح باشد، یکی از عوامل اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی 
تحقق پیدا می کند.امام جمعه موقت مشهد با بیان اینکه شهید 
 هاشمی نژاد شخصیتی ممتاز در تاریخ انقالب اسالمی بود، اظهار 
کرد: این شهید واالمقام مسلح به سالح علم بود به همین خاطر 

در استحکام نظام جمهوری اسالمی نقش مهمی ایفا کرد.
وی یکی از ویژگی های شــهید  هاشــمی نژاد را داشتن روحیه 
انقالبی دانســت و گفت: بدون داشتن روحیه انقالبی نمی توان 
معرفت انقالبی پیدا کرد؛ چراکه اســالم یک دین انقالبی است 
و داشــتن این روحیه به شهید  هاشمی نژاد مجال داد تا اسالم 
انقالبــی را به  خوبی بشناســد.فرزانه ابراز کرد: اعتقاد راســخ، 
قاطعیت و شجاعت از دیگر ویژگی های شهید  هاشمی نژاد بود. 

این شهید واالمقام اعتقادی عمیق و قوی به دین و انقالب داشت 
و این اعتقاد راسخ به او یک قاطعیت فوق العاده بخشیده بود.

وی با بیان اینکه قاطعیت هر انسان در شجاعت او بروز و ظهور 
پیدا می کند، ابراز کرد: شهید  هاشمی نژاد بارها از طرف نیروهای 
ضدانقالب و منافقین تهدید به مرگ شده بود ولی این تهدیدها 
هرگز در اعتقاد راســخ او تزلزلی به وجود نیاورد و آن شــهید 

بزرگوار با قاطعیت فعالیت های انقالبی خود را ادامه داد.
وی ســومین خصیصه شهید  هاشــمی نژاد را تهذیب نفس و 
ساده زیستی دانســت و گفت: ساده زیستی در اسالم یک اصل 
است و هر کسی که بخواهد در مسیر خدمت به خلق خدا قرار 

بگیرد باید ساده زیستی را سرلوحه زندگی خود قرار دهد.
ســخنران حرم رضوی بیان کرد: اعتقاد راســخ، شــجاعت و 
ساده زیستی سه شاخصه اصلی شهید  هاشمی نژاد بود که از او 
یک شخصیت بی بدیل ساخت و منافقین که شخصیت واالی او 
را درک کرده بودند قصد ترور او را کردند و این شخصیت بزرگ 

انقالبی را به صورت ناجوانمردانه ای به شهادت رساندند.
یادآور می شود؛ شهید سید عبدالکریم  هاشمی نژاد از روحانیان 
مبارز انقالب اسالمی، هفتم مهر سال 1360همزمان با سالروز 
شــهادت امام جواد)ع( در محل دفتر حزب جمهوری اسالمی 
مشــهد در عملیات انتحاری ترور شد و به شهادت رسید. این 

شهید واالمقام در حرم مطهر رضوی مدفون است.

خبر

با حضور قائم  مقام تولیت آستان قدس رضوی، خادمان، مسئوالن و مدیران این آستان مقدس

آیین بزرگداشت شهید  هاشمی نژاد در حرم مطهر رضوی برگزار شد
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 حال و هوای تشکل های استانی امام رضایی  شود   آستان: مدیر مرکز امور خادمین آستان قدس رضوی گفت: تقویت حال و هوای امام رضایی)ع( تشکل های مردمی هدف نخست است و باید تالش شود 
حال و هوای تشکل های استانی امام رضایی)ع( شود.عصارنیا در بابلسر در تشریح فعالیت های کانون های خدمت رضوی افزود: توجه به حوزه های آموزش و اشتغال به ویژه میان خانواده های محروم تر باید با توجه به 

توان کانون انجام شود. وی گفت: از مجموع نامه های رسیده به آستان قدس، هزار و 26 نامه موضوعش این بود که ما در مشهد زندگی می کنیم ولی نتوانسته ایم به حرم مطهر مشرف شویم.

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ اقالم مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش رساند ؛ 

محل استقرار کاالی مورد مزایدهمقدار تقریبیواحدمشخصات کاالی مورد مزایده
250متر لوله فوالدی4 اینچ 

تربت جام ، جاده بزد ، مخزن 
15000 مترمکعبی

4متر لوله فوالدی5 اینچ 
354متر لوله فوالدی6 اینچ 
108متر لوله فوالدی8 اینچ 

)500 ،400 ،150( C 41مترلوله آزبست کالس
460مترلوله فایبرگالس )500،600،700(

28مترکابل مسی)35*3و90*3 (
5متر مربعشیشه سکوریت

3عدداتصاالت لوله فایبرگالس)موپلر لوله 600،700و فلنج اسپیکات 600(
500کیلوضایعات پروپیلن )لوله های فاضالبی( )500،630،355(

20کیلوضایعات سیم مسی
2500کیلو ضایعات آهن ) درب و پنجره ، کابینت فلزی ، قوطی و ...(

500کیلو ضایعات آلومینیوم ) درب مستعمل و ...(
1500کیلوضایعات چدنی )پمپ شناور ، موتور شناور(

1000کیلوضایعات چدنی )اتصاالت و شیرفلکه(

ع 9
90
71
74

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم . 
» آگهی مزایده عمومی « نوبت اول

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
الف - مهلت دریافت اسناد مزایده: سه شنبه 1399/07/08

ب – مح�ل دریاف�ت اس�ناد مزایده: ترب�ت جام ، بلوار ام�ام ، جنب 
فرمانداری ، امور آب و فاضالب تربت جام 

ج – مهلت تسلیم پیشنهادها:1399/07/19
د-مح�ل دپ�وی کااله�ا: ترب�ت ج�ام ، جاده ب�زد ، مخ�زن 15000 

مترمکعبی 

سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده( و ... در اسناد مزایده اعالم 
گردیده اس�ت، در ضمن جهت کس�ب اطالعات بیش�تر در ایام هفته و 

ساعات اداری با شماره تلفن 05152526015 تماس حاصل فرمایید.
هزینه چاپ آگهی )دونوبت( بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد یک فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع : 
طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، راهبری در دوره 
تضمین و آموزش کارکنان کارفرما و تأسیسات و ساختمانهای جنبی وابسته و انجام کلیه تشریفات گمرکی در پروژه احداث تصفیه خانه 
فاضالب مسکن مهر شهر قوچان به شماره فراخوان099001446000084 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور 

ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه99/07/09 می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روزچهارشنبه مورخ1399/07/16
مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 14 روزشنبه مورخ1399/08/03

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 

99
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آب نخستین واژه در قاموس حیات . 
» فراخوان ارزیابی کیفی« نوبت اول

,ع
99
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یکسال گذشت و می سوزیم و تو را نمی یابیم
نگاه پاک و مهربانت را که همیشه بی دریغ 

نثارمانمی کردی را نمی بینیم...
 اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان 

مرحوم حاج اصغر ثابت نیا
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رسانیم .

          ماشاا... ثابت نیا و خانواده
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 آیا سروش توانسته عرفان دینی را با مدرنیته آشتی دهد؟ اندیشه: محمد زارع شیرین کندی، عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسالم در پاسخ به اظهارات اخیر دکتر سروش درباره فقه و سیاست 
در یادداشتی نوشت: تفسیر عرفانی از دین کردن و آن را ترجیح دادن و به دیگران تلقین و تجویز کردن، مشکلی از مشکالت جریان روشنفکری دینی است. واقعیت این است که تکلیف روشنفکری دینی نه با دین 

روشن است نه با مدرنیته. آیا سروش تاکنون توانسته عرفان دینی را با مدرنیته آشتی دهد؟ اگر فقه اسالمی با مدرنیته نمی سازد، عرفان همین دین نیز قطعاً نخواهد ساخت.

گزاره »دفاع مقدس« چگونه شکل گرفت؟©
ایکنا: مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس، با ســخنرانی حســینعلی 
قبادی، احمد پاکتچی، حســین دهقان 
و حجت االسالم داوود مهدوی زادگان به 
صورت مجازی در پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در ادامه 
متن صحبت های حجت االســالم داوود 
مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 

نظر می گذرد.
مهم اســت که بدانیم این توصیف دفاع به قدسی بودن چطور شکل گرفت و چه 
کســانی در آن نقش داشــتند. برخی تالش می کنند که بگویند این عنوان یک 

خوانش پسینی است و مربوط به پس از جنگ است. 
اما این وصف دفاع به قدسی  بودن در همان دوران وجود داشته و در همه اشکال، 
آن را می بینیم. اما حرف در این اســت که چطور این دفاع به این قدســی بودن 
متصف شده است. به اعتقاد بنده امام خمینی)ره( در جنگ تحمیلی در تلقی از 
این جنگ و دفاع، دو تصرف بسیار مهم داشتند و تصرف هم یعنی نوعی ارتقای 

معنوی و فکری که در رزمندگان به وجود آوردند. 
مســلماً جنگ با نیروهــای نظامی که در درجه اول ارتشــی ها بودند، به تنهایی 
نمی توانست جمع شود. مردم نیز احســاس می کردند که باید در جنگ شرکت 
کنند و این یکی از کارهای مهم امام)ره( بود که از طریق پایگاه مرجعیت دینی و 
بحث تکلیف مطرح شد و به همین واسطه دفاع عمومی سازی شد. این فرمایش که 
شرکت در جبهه ها تکلیف است، جنگ را عمومی کرد و مردم احساس کردند باید 

در این جنگ مشارکت کنند. 
اما باز هم این اندازه نمی تواند یک ملتی را در مقابل یک متجاوز بسیج کند. اینجا 
باید مفهوم قدسی دفاع ارتقا پیدا کند و از معنای عرفی اش ارتقا یابد و به معنای 
باالتری برسد و این امر را امام خمینی)ره( در دفاع مقدس انجام داد. کار بزرگ امام 
این بود که آمدند و مفهوم قدسی عرفی را که بالوجدان قبول داشتند، ترقی دادند 
و با مفاهیم دینی تغذیه اش کردند و امر دفاع را ارتقا دادند و یک تجلی عظیمی از 
آن شکل گرفت و با همین روند، دفاع مقدس هشت سال پیش رفت و توانستیم 
موفق باشیم.جلوه های قداست دفاع را در سراسر جنگ و در تمام رفتارها و کنش ها 
شاهد هستیم. از شوق رفتن به جبهه و انگیزه هایی که رزمنده ها مطرح می کردند، 
سربندهایی که تماماً با یکسری مفاهیم دینی و قدسی بسته می شد تا نام گردان ها 
و... همگی جلوه هایی از این دفاع مقدس هستند. فضای جبهه و پشت جبهه یک 
فضای کامالً دینی است. وجود مسجد در اردوگاه ها و حسینیه هایی که برپا بود، در 
تولید معنویت نقش داشت، اما در جنگ های عادی چنین چیزهایی اصالً مرسوم 

نیست یا در چادرها می بینید که به صورت فراوان کتاب های ادعیه وجود داشت.
بنابراین یکسری معارف عظیم از معارف دینی از سوی امام خمینی)ره( به رزمندگان 
تزریق شد. اتفاق بزرگی که در دفاع مقدس افتاد این بود که مفهوم قدسیت دفاع به 
واسطه امام خمینی)ره( ارتقا پیدا کرد و یک معنای عالی از قدسیت پیدا شد و این 
معنا هنوز هم پس از گذشت 40 سال از پایان جنگ، طراوت و شیرینی خودش 
را دارد؛ یعنی هنوز هم وقتی وصیت نامه های شــهدا، خاطراتشان و اوصافی که از 
آن زمان هســت را می خوانیم، می بینیم برای ما الهام بخش است و می تواند برای 
ما الگو باشد. در ادامه احمد پاکتچی، رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعات فرهنگی به سخنرانی پرداخت که متن سخنرانی وی را 

در ادامه می خوانید.
در چنین روزهایی سخنرانی های بسیاری صورت می گیرد که مسئله دفاع مقدس 
را از ابعاد مختلفی بررسی می کند. به ویژه امسال که چهلمین سال دفاع مقدس 
هم هست. پرسشی که بنده پیش روی خودم داشتم و فکر می کردم که از خودم 
انتظار دارم به آن بپردازم، این بود که از منظر یک پژوهشگاه که موضوع مطالعه اش 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است، چطور می شود به دفاع مقدس نگریست.

تفاوت آرمان سازی با الگوسازی»
بسیار شنیده ایم که یاد دفاع مقدس را گرامی بداریم و این خاطرات را بشنویم و این 
تلقی را داشته باشیم که هر سال در این روزها خاطرات دفاع مقدس را مرور کنیم 
که بسیار هم خوب است، اما در عین حال می خواهم به جنبه هایی از دفاع مقدس 
اشاره داشته باشم که کمتر به آن توجه شده است. در ابتدا باید نسبت به تفاوت 
بین آرمان سازی و الگوسازی تأکید کنم. در زندگی، هم به یک سلسله آرمان ها و 
هم به یک سلسله الگوها نیاز داریم. آرمان ها برای ما کار دیگری می کنند و الگوها 
هم کار دیگری. نگاه آرمان ها به آسمان است و انتهایی برای آرمان ها نیست، اما نگاه 
الگوها به پیوند زمین و آسمان است و می خواهند ببینند چطور می شود در عمل 

زندگی کرد. البته زندگِی با حریت، افتخار و ارزش، نه زندگی بی ارزش و خاکی.
در تعالیم بلند اســالمی، قرآن کریم و سیره معصومین)ع( ما، هم ظرفیت هایی 
 بــرای آرمان ها و هم ظرفیت هایی برای الگوها وجود دارد. در شــخصیتی مانند 
رسول خدا)ص(، یک چهره آرمانی می بینیم، به عنوان کسی که به معراج رفت و 
به مرحله »َفَکاَن َقاَب َقْوَسْیِن أَْو أَْدنَی« دست یافت که جبرئیل هم امکان رفتن به 
آنجا را نداشت، اما این برای امثال بنده میسر نیست. این اتفاق یک بار در زندگی 
بشر رخ می دهد و آن هم برای آن حضرت)ص( است. خوب است که من به عنوان 
یک مسلمان این چهره آرمانی را بشناسم و بدانم که در این مسیر تعالی اگر انسان 

بخواهد حرکت کند تا چنین ظرفیت هایی امکان رسیدن وجود دارد.
اما اسالم یک چهره دیگر هم دارد و آن هم آیاتی مانند: »َفِبَما َرْحَمٍه ِمَن اهللِ لِْنَت 
َِّذیَن یَُناُدونََک ِمْن َوَراِء  وا ِمْن َحْولَِک« و »إِنَّ ال ا َغلِیَظ الَْقلِْب اَلنَْفضُّ لَُهْم َولَْو ُکْنَت َفظًّ
الُْحُجَراِت أَْکَثُرُهْم اَلیَْعِقُلوَن« اســت و آیه های مختلفی که در مورد زندگی کردن 
پیامبر)ص( روی زمین، راه رفتن پیامبر)ص( در بازارها و تعامل ایشان با اطرافیان 
صحبت می کند. اگر به دفاع مقدس برگردیم و آنچه در دفاع مقدس گذشــت را 
بررسی کنیم، باید بگویم دفاع مقدس هم هر دو ظرفیت را دارد. دفاع مقدس هم 
ظرفیت آرمان سازی داشته و دارد و هم ظرفیت الگوسازی. در شرایط مختلفی از 
دفاع مقدس در مســیر آرمان سازی بهره برده ایم و تا سا ل ها دفاع مقدس برای ما 

ظرفیت آرمان سازی خواهد داشت.

اندیشه/ محســن فاطمی نژاد طرح   
انقالب اســالمی بــرای تعلیــم و تربیت 
چیســت؟ پرسش اساسی که روز به روز در 
عین جدی تر شدن، رسیدن به پاسخ آن نیز 
دشوارتر می شــود. امروزه انتقادهای جدی 
نسبت به محور قرار گرفتن منفعت و پول 
در مناســبات نظام آموزشی به وجود آمده 
اســت که تصور یک الگوی جانشین نیز در 
افق نزدیک قابل دسترس نمی نماید. مضاف 
بر این ها عدم تعیین تکلیف و نسبت سنجی 
تعلیم و تربیت در نگاه انقالب اســالمی با 
مناســبات جهان مدرن ســبب تعارضات 
جدی شــد که نمونه آن در 
سند توســعه پایدار 2030 
خود را نشان داد. به همین 
مجتبی  دکتــر  بــا  جهت 
همتی فــر، دانش آموختــه 
دکتــرای فلســفه تعلیم و 
تربیت گفت وگو کرده ایم که 

در ادامه می خوانید:

همتی فر!    دکتر  جناب 
به تازگی و در حاشیه های 
طرح روی جلد کتاب های 
درســی و نســبتش با 
سند2030 از خطر »تقلیل 
و  مبتذل«  به مصادیــق 
»حســاس ســازی های 
کرده  صحبت  غیردقیق« 
بودید. در این باره توضیح 
بفرمایید و بگویید ریشه 

آن را در چه می دانید؟
ما در ایران امروز با مســائل 
ســاده  پیچیده  و  تخصصی 
مواجه می شــویم و با دوقطبی ســازی یا 
صورت بندی ســاده از آن، اصل مســئله را 
فراموش می کنیم. مثالً ما مسائل تخصصی 
را در فضای غیرتخصصی مطرح می کنیم؛ 
همان تعبیری کــه در مــورد راننده های 
تاکســی  به کار می رود. همین مســئله در 
محافل کارشناســی ما به ایــن دلیل که 
سیاســت گذاری های  و  تصمیم گیری هــا 
ما به شــکل جلســه ای و نه پژوهش محور 
اســت اتفاق می افتد؛ چرا که گام نخست 
هر تصمیم، اقدام و برنامه ای، صورت بندی 
مسئله است و خود این صورت بندی مسئله 
اگر کارشناســی و دقیق نباشــد طبیعتاً 
مواجهه با آن نیز غیرکارشناسی خواهد شد. 
عالوه بر اینکه رســانه فضای عمومی را در 
حساس شدن و دغدغه مند شدن نسبت به 
مســائل افزایش می دهد اما از طرفی به آن 
در فضای پوپولیســتی مدیران و مسئوالن 
جهت داده و تشــدید می کند تا به صورت 
زرد به مســائل پرداخته شود. این موضوع 
از طرفی ریشه در کمرنگ بودن بحث های 
تخصصی و ساده سازی های بی جا و از طرف 
دیگر بــا موضوعاتی چون جلب مخاطب یا 
گره خوردنش با منافع اقتصادی و چیزهای 
دیگر دارد. این روند در یک چرخه به شکل 
تصاعدی شــدت پیدا می کند. به عبارتی 
یک نظر کارشناسی توسط رسانه ها ضریب 
غیرکارشناســی پیدا می کنــد و یک وجه 
غیرواقعی و کاریکاتوری از ماجرا ترســیم 
می شــود که خــود این موجب حســاس 
شدن بیشــتر جامعه می شــود و در ادامه 

خود این حساســیت سبب می شود تا یک 
مسئله کوچک، بزرگ شود یا مسئله بزرگ 
کوچک شده و تقلیل پیدا کند. نتیجه این 
می شود که مدیران و مسئوالن ارشد نیز که 
می خواهند وارد این ماجرا شوند تحت تأثیر 
عوام زدگی، به شکل سطحی به مباحث ورود 
می کنند و تصمیم ها و اقدام های ســطحی 
می گیرند. نوع مواجهه و طرح مسئله ای که 
از سند2030 می شود- یک سند سیاستی 
جدی که کامالً باید در محافل علمی به آن 
پرداخته شود و بعد دامنه آن کشیده شود- 
در سایه بی توجهی نهاد علم، حاکمیت وارد 
شده و در مورد آن تصمیم گرفته بدون آنکه 
آن را به نقد و بررســی بگذارند. رهبری نیز 
که در مورد این ســند به صورت بجا ورود 
می کنند، حال رســانه های مدافع و مخالف 
بــه جوانبی از این ســند می پردازند که به 
واقع نمی تواند باطن این موضوع را نشــان 
دهد. نه دفاع ها، دفاع های محکمی است و 
نه مخالفت ها می تواند نگاه رهبری را دنبال 
کنــد. پس اقدام های بعــدی نیز که اتفاق 
می افتــد پس از یــک دوره ای و با توجه به 
اینکه این موضوعات برای مردم و رســانه 
تاریخ مصرف پیدا می کنند از اولویت خارج 
می شــود و می بینیم که پس از ســه سال 
رهبری دوباره ورود و اشاره می کنند که گویا 
مســئوالن و جامعه مواجهه درستی با این 
سند نداشتند. همین را به شکل دیگری در 

قضیه کنکور و تعویق آن می بینید. 

به نظر می رسد که گفت وگو نکردن   
مخاطرات بیشــتری برای ما دارد. در 
درباره  اخیر  حاشیه های  قضیه  همین 
حجاب، جواب های خوبی در نســبت 
انقالب اسالمی و حجاب مطرح شد و 
نشــان داد که فضای گفت وگو بیشتر 
به سود ماســت تا به ضرر ما. نظر ما 

چیست؟
من همیشه این مثال را می زنم که در برخی 
از آثار امام)ره( همچون چهل حدیث، شرح 
حدیث جنود عقل و جهــل یا آداب الصاله 
حضرت امام)ره( اشاره کرده اند که من این 
اثر را برای عوام نوشــته ام. چطور است که 
حضرت امام)ره( می گوید که من کتاب های 
ســنگین این چنینی را برای عوام نوشته ام 
گویی از یک طرف قرار است سطح عوام را 
باال بیاوریم و از طرفــی نیز خود عوام قرار 
است خودشــان را باال بکشــند تا بتوانند 
خودشــان را با این تطبیق دهند. درســت 

اســت که ما تحت تأثیــر زندگی های قرن 
21 قرار گرفته ایم و ســاندویچی  سازی ها 
و ســاده ســازی های نابجا و جذاب سازی 
موجب شده تا چیزهایی که قرار بوده ابزار 
باشند، هدف در نظر گرفته شوند. بخشی از 
ساده سازی ها در همین نقطه اتفاق می افتد 
و ســبب می شود تا شاهد باشیم که برخی 
از واقعیت ها قلب شوند. در بحث های اخیر 
مرتبط با ســالگردهای انقالب ما با تحریف 
تاریــخ یا کج نمایی در واقعیت های تاریخی 

طرف هستیم. 

طرح انقالب اسالمی برای تعلیم و   
تربیت چیست؟

در انقالب اسالمی هم در مرحله شکل گیری 
و هم خود انقالب، تعلیــم و تربیت محور 
اســت. حاال مــن تعبیر آگاهــی را به کار 
بردم و می بینیم که خود امام خمینی)ره(، 
هم از نظر آثاری که دارند و هم شــیوه ای 
که اتخاذ کــرده بودند مبتنــی بر آگاهی 
است- و پیشنهادهایی در خصوص مبارزه 
مسلحانه را رد می کردند- و از طرفی مشی 
ایشان به لحاظ روشی با سخنرانی، اعالمیه، 
نامه، تربیت شــاگرد و بها دادن به عناصر 
به تعبیری روشــنفکر می بینیم که محور 
این بحث ها تعلیم و تربیت اســت. از جمله 
چیزهایی که ایشــان روی آن تأکید دارند، 
انقالب فرهنگی و نوســازی نظام آموزشی 
است. فرهنگ در ادبیات حضرت امام همان 
تعلیــم و تربیت اســت و انقالب فرهنگی 
مدنظر ایشان در حقیقت یک انقالب تربیتی 
بود. در عمل  وقتی نگاه می کنیم می بینیم 
کسانی برای پیاده ســازی این طرح پیشرو 
قرار می گیرند که بعضاً خودشان-در سطح 
کالن و ســاختاری- اعتقاد ندارند. پیش از 
انقالب نیروهای انقالبی چون شهید بهشتی، 
شــهید مفتح، شــهید رجایی و امثالهم را 
می بینیم که وارد ساختار شدند و به اقتضای 
توانی که داشتند از معلمی و تأسیس مدرسه 
تا اصالح کتاب های درسی بخش معارف و 
دینی وارد شــدند و کمک می کنند. یعنی 
خودشان مؤلف کتاب های دینی شدند و به 
حدی که توانستند نفوذ کردند و کارشان را 
پیــش بردند. پس از انقالب این اتفاق را در 
قالب موج معلمان پرورشی به عنوان مربیان 
تربیتــی در آموزش و پرورش می بینیم که 
وارد آموزش و پرورش می شــوند و موجی 
را راه می اندازنــد. اما هر چــه پیش رفت 
ما شــاهد غالب شــدن الگوها و مدل های 

وارداتی غربی شــدیم. قرار بــود به تعبیر 
امام)ره( نظامی آموزشی را طراحی کنیم که 
بچه های مقاومت را تربیت کند اما در عمل 
معتقدان و کسانی که طراحان نظام آموزشی 
قرار گرفتند، اصالً باوری نداشــتند که باید 
تحول اتفاق بیفتد؛ در نهایت به اصطالحات 
کلیشه ای اعتقاد داشتند. مقام معظم رهبری 
در دوران ریاســت جمهوریشان می گویند 
که اگر ما صنعت، کشــاورزی و اقتصادمان 
پیشرفت کند ولی تعلیم و تربیتمان عقب 
باشــد گویی که اصالً در انقالب اســالمی 
کاری نکرده ایــم؛ چرا کــه موتور محرک 
انقالب، انســان انقالبی است؛ کسی که هم 
بــاور دارد و هم به آن باور انقالبی اش عمل 
می کند. طرح تحول بنیادین که ما آن را به 
عنوان ســند تحول می شناسیم از سال 90 
ابالغ شــد و باید اجرایی می شد اما تاکنون 
و نزدیک به 9 سال است که هنوز تکلیفش 

مشخص نیست. 
معتقدم نهاد علم و دانشــگاه ما تا تحول 
پیدا نکننــد نمی توان انتظار داشــت که 
مدرســه به شــکل کالن خودش تحول 
پیــدا کند؛ چرا کــه در درجــه اول فکر 
متناســب با انقالب اســالمی باید تولید 
شــود. ضمن اینکه ما به تجربیاتی چون 
نهضت ســوادآموزی که ابتکار امام برای 
جهــش در بحث ســوادآموزی بود توجه 
نداشــتیم. تجربه مدارس غیرانتفاعی در 
نگاه امام یک تجربــه موفق بود که مردم 
آن را اداره می کردنــد اما مــا آن را نیز با 
نــگاه اقتصــادی منحرف کردیــم. یعنی 
آن ها را بــه مدارس خصوصــی انتفاعی 
تبدیل کردیم. حتی این لفظ غیرانتفاعی 
 نیز از ابتکارات آقــای خامنه ای در دوران 
ریاست جمهوری و رئیس شورای انقالب 
فرهنگی بود که ایشان گفتند شاید کسی 
نخواهد کارمند آموزش و پرورش باشــد 
ولی در عین حــال توانمندی و صالحیت 
تربیتی را داشته باشــد تا وارد کار تعلیم 
و تربیت شــود. چند قید نیز می گذارند از 
جمله اینکه باید صالحیت داشته باشد و 
دوماً اینکه باید غیرانتفاعی باشد و به دنبال 
بنگاه کردن و بازاری کردن مدرسه نباشد؛ 
چرا که فســاد می آورد. ما دقیقاً برخالف 
این دو قید عمل کردیم. اکنون به کســی 
که مدرسه غیردولتی تأسیس می کند در 

ادبیات جدید، سرمایه گذار می گویند.
 
این عدم تعین و مشــخص نبودن   

نسبت ما با مدرنیته چطور؟
به طور کلی تا ما نتوانیم نسبت خودمان را 
با مدرنیته و فضای مجازی یا از طرف دیگر 
نگاه دین به کودکــی و نوجوانی و آموزش 
مدرن مشــخص کنیم همیشه تحت تأثیر 
اســناد و کتاب های وارداتــی خواهیم بود 
و شــاید به راه حل هایی نیز برسیم که در 
کوتاه مدت بخشی از مسائل را حل کند ولی 
از نوع اصالح روبناســت و زیربنا همچنان 
مشــکل دارد. ما تکلیفمان را باید در کالن 
و آموزش رویکرد عالی مشخص کرده باشیم 
تا بعد در رفت و برگشــت بین نظر و عمل 
به مدل و الگو برســیم. البتــه این کار نیز 
زودهنگام نیســت و باید دید تمدنی به آن 
داشت که واحد تمدن سازی هم ماه و سال 

نیست بلکه قرن است. 

گفت وگوی قدس با دکتر مجتبی همتی فر، دانش آموخته دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

تجربه موفق مدارس غیر انتفاعی با نگاه اقتصادی منحرف شد جلد سوم کتاب »تاریخ فلسفه ©
غرب« منتشر شد

ایبنا: کتاب »تاریخ فلسفه غرب )3(« فلسفه 
رنسانس نوشته براین پی. کوپنهاور و چارلز بی. 
اشمیت با ترجمه سیدمسعود حسینی به تازگی 

از سوی انتشارات سمت منتشر شده است.
در مقدمه  این کتاب می خوانیم: »فلسفه عصر 
رنســانس اگرچه در زمره تواریخ فلسفه قرار 
می گیرد و طبعاً انتظار می رود اطالعاتی کلی 
درباره برخی اندیشمندان و جریان های فکری 
و فلســفی در عصری خاص به دست دهد، اما 
سبک نگارش و شــیوه ارائه مطالب به نحوی 
اســت که خواننده ارتباط مطالــب، مکاتب، 
جریان ها و خالصه، نحــوه تأثیرها و تأثرها را 
به طرزی زنده و واضح درک می کند. روشــن 
است که اشمیت و کوپنهاور تسلط چشمگیری 
بر حوزه پژوهشی خویش داشته اند، زیرا آنچه 
در این اثر ارائه شده نه مشتی اطالعات تاریخِی 
بی روح و گسسته، بلکه تصویری زنده و پویا از 
مقطعی از تاریخ اندیشه است، آن هم با چنان 
دامنه و گستره ای که نیاز خواننده عام و خاص 

را به یک اندازه برطرف می کند.
این اثر چند ویژگی مهم دارد: ویژگی نخست، 
نحوه ورود به بحث اســت. کتاب به جای آنکه 
مستقیماً سراغ نویسندگان عصر رنسانس برود، 
پس زمینه فکری و فرهنگی این عصر را ترسیم 
می کند. از این رو، فصل نخســت با شــرحی 
فشــرده و بصیرت آمیز از زمینه قرون وسطایی 
اندیشه رنسانس آغاز می شود. سپس در همین 
فصل مؤلفه های اساســی این عصر برشمرده و 
در بستر تاریخی خود نشانده می شود. ویژگی 
دیگر کتاب، که ناشــی از آن اســت که تنها 
دو نویســنده به نگارش آن اهتمام داشته اند، 
پیوستگی مطالب اســت. فصول دوم تا پنجم 
که به بیان مهم ترین جریان ها و اندیشــمندان 
عصر رنسانس اختصاص دارد، به نحوی یکپارچه 
و منسجم نوشته شده اند که خواننده به جای 
قطعاتی جداگانه از تاریخ اندیشه ها، با تصویری 
یگانه، همچون یک پرده بزرگ نقاشــی مواجه 
می شود. ویژگی دیگر، شیوه نویسندگان برای 
به پایان رســاندن کتاب اســت. به جای رها 
کردن خواننده در نقطه ای نامعلوم و نامشخص، 
نویسندگان کوشیده اند در فصل پایانی به برخی 
از دیدگاه های متأخرین درباره اندیشــه عصر 
رنسانس دست کم اشاره و گاه به طور تفصیلی 
از آن ها بحث کنند.خوشبختانه در زبان فارسی 
آثاری ارزشــمند )همچون آثــار بورکهارت و 
کاسیرر و جز آن ها( در زمینه عصر رنسانس در 
دسترس اســت، با وجود این، به نظر نمی رسد 
آنچه اکنون در دســترس است نیازهای علمی 
و پژوهشی را تمام و کمال برطرف کند. کتاب 
حاضر ممکن است از این نظر جای خالِی تاریخ 
تخصصی فلســفه در عصر رنسانس را پر کند. 
به عالوه، کتاب نامه ای که در انتها آمده است )و 
در متن انگلیســی افزون بر 80 صفحه است( 
منبع بسیار مناســب و جامعی برای شناخت 
آثار مربوط به عصر رنســانس فراهم می کند. 
متن فعلی مطالب مفصلی درباره تاریخ فلسفه 

در اوایل عصر مدرن به 
تصویر  شــالوده  منزله 
مرســوم معاصر بدست 
می دهد، اما جز ذکر شمار 
از بنیان گذاران  اندکــی 
تحقیقــات مربــوط به 
عصر رنســانس   مطلب 
دربــاره  دندان گیــری 
پژوهش قرن بیستم در 
این حوزه بیان نمی دارد. 

تجربه مدارس 
غیرانتفاعی در نگاه 
امام یک تجربه 
موفق بود که مردم 
اداره می کنند اما 
آن را نیز با نگاه 
اقتصادی منحرف 
کردیم. یعنی 
آن ها را به مدارس 
خصوصی انتفاعی 
تبدیل کردیم

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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شركت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی 
در نظ��ر دارد مناقص��ه اح��داث اتاقک چاه 
و خ��ط انتقال آب ش��هرک صنعتی نهبن��دان  را از طریق 
س��امانه تداركات الکترونیکی دولت  با شماره فراخوان 
از  رتبه بن��دی  دارای  ب��ه ش��ركت   2099001298000010

سازمان برنامه و بودجه در رشته آب واگذار نماید.
1- مش��خصات كار: اح��داث اتاقک چ��اه و خط انتقال آب 

شهرک صنعتی نهبندان
2- میزان تضمین شركت در مناقصه:

 مبل��غ 440.207.579 ریال)چهارص��د و چه��ل میلی��ون 
و دویس��ت و هفت ه��زار و پانصد و هفت��اد و نه ریال( 
می باش��د ك��ه می بایس��ت به صورت ی��ک ی��ا تركیبی از 
تضمین ه��ای موضوع بنده��ای )ال��ف(، )ب(، )پ(، )ج(، 
)چ( و )ح( م��اده 4 آیین نام��ه تضمین معام��ات دولتی 
مورخ��ه 94/09/22 مص��وب هیئ��ت محت��رم وزی��ران 
ارائ��ه گ��ردد. در ص��ورت انتخ��اب وج��ه نق��د مبلغ به 
حس��اب ش��ماره 4001109807144621 ب��ا ش��ماره ش��با 
واری��ز  شناس��ه  و    IR  280100004001109807144621
بان��ک  ن��زد   945294720200000000000000294720

مركزی جمهوری اسامی واریز گردد.    
3- مبلغ برآورد: 8.804.151.587 ریال )هشت میلیارد 
و هش��تصد و چهار میلیون و یکصد و پنج��اه و یک هزار و 
پانصد و هشتاد و هفت ریال( بر اساس فهرست بهاء ابنیه، 

تأسیسات برقی، مکانیکی و شبکه توزیع آب سال 99 و اعتبار 
پروژه از محل اعتبارات عمرانی سال 99 شركت می باشد.
ب��ه این ق��رارداد تعدی��ل تعلق خواهد گرفت. ش��اخص 

مبنای پیمان سه ماهه دوم سال 99 می باشد.
4- مدت اجرای كار: سه ماه

5- آخرین مهل��ت تس��لیم پیش��نهادها: روز دوش��نبه 
99/08/05 ساعت 14:30 می باشد و پیشنهادهای واصله 
در روز    س��ه ش��نبه 99/08/06 س��اعت 8:00 صبح  در 
محل سالن كنفرانس شركت به نشانی بیرجند- خیابان 
ش��هید محاتی- خیابان هفتم تیر- ش��ركت شهرک های 

صنعتی خراسان جنوبی، بازگشایی خواهد گردید. 
6- قیم��ت اس��ناد مناقص��ه: مبل��غ 1/000/000 ری��ال 
می باش��د ك��ه بای��د ب��ه حس��اب تمرك��ز وج��وه درآمد 
شركتهای دولتی بشماره 4001109804019958 با شماره 
ش��با IR 820100004001109804019958 و شناسه واریز 
بان��ک  ن��زد    326109880294720811200000400000
مركزی جمهوری اس��امی واریز و رس��ید آن همزمان با 

تحویل اسناد به دبیرخانه شركت تحویل گردد.
از كلی��ه پیمان��کاران واج��د ش��رایط دع��وت می ش��ود 
جه��ت خری��د اس��ناد مناقص��ه؛ از تاریخ انتش��ار اولین 
آگه��ی تا پای��ان وق��ت اداری روز یکش��نبه 99/07/20 
فرماین��د.                                                   مراجع��ه   www.setadiran.ir س��ایت  ب��ه 
شناسه آگهی: 1004232

فراخوان مناقصه یك مرحله ای 
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س��ازمان حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری ق��م در نظر دارد به اس��تناد مجوز هیئت مدیره س��ازمان، خرید رنگ 
ترافیکی به همراه متعلقات مطابق جدول ذیل :

آگهی مناقصه- نوبت اول

مقدارواحدشرح اقالمردیف
50.000کیلو گرمرنگ سرد ترافیکی سفید1
20.000کیلو گرمرنگ سرد ترافیکی زرد2
10.000لیترتینر ترافیکی3
10.000کیلو گرمگلسبید4
20.000کیلو گرمرنگ دوجزئی)جهت اجرای دستی( به همراه هارد نر مربوطه5
3.000لیترتاپ کوت6
20.000کیلو گرمرنگ دوجزئی)جهت اجرا با ماشین هافمن به صورت اسکرید( به همراه هارد نر مربوطه7
2.100مترمربعنقوش و عالئم ترافیکی برجسته به روش Premark تهیه شده از رنگ گرم8
2.000کیلوگرمپرایمر جهت اجرای بند فوق 9

را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی برگ��زار نمای��د. ل��ذا ش��ركت های 
واجدالش��رایط می توانند جهت اطاع از شرایط و دریافت و تحویل 
اس��ناد و ش��ركت در مناقصه از تاریخ نش��ر آگهی دوم به جز ایام 
تعطی��ل ت��ا پای��ان وق��ت اداری )14/20( روز س��ه ش��نبه مورخه 
1399/7/22 به نش��انی ق��م، بلوار غدیر، جنب ت��االر آرین، واحد 
ام��ور پیمانهای س��ازمان مراجعه و در صورت نیاز با ش��مارۀ تلفن 

32425436-025 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات : 

ع��دد(:  )ب��ه  مبل��غ  آن  مناقص��ه  در  ش��ركت  س��پرده  می��زان   
3.600.000.000 ریال )به حروف(:  س��ه میلیارد شش��صد میلیون 
ریال می باشد كه ش��ركت كنندگان باید میزان سپرده شركت در 
مناقص��ه را بص��ورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار س��ه م��اه و به نام 

س��ازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم یا فیش  واریز نقدی 
به حس��اب سپرده با شمارۀ 100789426557 نزد بانک شهر شعبه 
میدان جهاد به نام س��ازمان حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری قم 

ارائه نمایند.
 ه��رگاه برن��دگان اول و دوم مناقص��ه حاض��ر به انعق��اد قرارداد 

نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
چهارش��نبه  روز  صب��ح   10:00 س��اعت  رس��یده  پیش��نهادات 
مورخه1399/7/23 در محل سازمان، در كمیسیون مناقصه مطرح 
و پس از بررسی و كنترل اسناد، برنده مناقصه اعام خواهد شد.       

سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
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یکی از عوامل مهم دین گریزی، ترویج دین بدون عمق سیاسی و عرفانی است  رسا: حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان، در حرم مطهر حضرت معصومه)س(، یکی از عوامل مهم دین گریزی 
و گمراهی در آخرالزمان را ترویج دین بدون عمق سیاسی و عرفانی دانست و اظهار کرد: معرفی الیه های سطحی از دین سبب دفع جوانان می شود؛ امام خمینی)ره( نسبت به تبلیغ ظاهری دین و عدم توجه به ابعاد 

عرفانی و سیاسی آن عبارت های بسیار تندی دارند؛ اگر دین حداقلی و بدون عمق عرفانی و سیاسی تبلیغ شود، بعثت پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع( بی ارزش می شود.

نعمت و نقمت هر دو آزمایش خداوند است©
حوزه: صفات فراوانی از خداوند به مهربانی او اشــاره دارد؛ مانند رحمان که نشــان دهنده 
مهربانی خداوند نســبت به همه موجودات بوده و رحیم که بیانگر نوعی خاص از مهربانی 
خداوند است. برخی از صفات خداوند به گونه ای است که عکس آن ها نیز وجود دارد؛ مثاًل 
خداوند در نهایت بخشندگی و مهربانی، مشرکین و ظالمین را نیز ارعاب می دهد و مجازات 
می کند. با توجه به آیات و روایات، رحمت خداوند بر غضبش غالب است اما به این معنا نیست 
که خداوند غضب نمی کند. خلقت ما و همه نعمت های عطا شده به ما نشأت  گرفته از رحمت 
و فضل خداوند است؛ در این عالم نعمت و نقمت همراه هم هستند و بهشت تنها مکانی است 
که محبت خداوند بدون غضب است و همچنین خداوند به هیچ فردی فقط نعمت و یا فقط 

مشکل عطا نمی کند.
با توجه به آیات قرآن؛ دنیا، عالم آزمایش اســت و نعمت و ســختی هر دو آزمایش خداوند 
است؛ همه آزمایش های الهی برای ساخته شدن انسان و رسیدن به کمال است؛ اما چگونه 
بهره بردن از این آزمایش ها بســتگی به اراده و کمال انســان دارد؛ مثالً در بیماری کرونا با 
یک موضع گیری درست و کمک به همنوعان، رعایت بهداشت و آسیب نرساندن به دیگران 
می توان کمال انســان در زندگی دنیا و ســعادت در آخرت را فراهم کرد. با نگاهی درست 
می تــوان فهمید که همه نعمت ها و نقمت ها برگرفته از مهربانی خداوند اســت و می توان 
مشکالت را نیز با یک موضع گیری درست به نعمت تبدیل کرد و ادیان الهی نیز برای درست 

انتخاب کردن انسان آمده اند.
آیات متعددی مبنی بر اینکه مشــکالت برگرفته از گناهان و خطاهای انسان است، وجود 
دارد؛ آیات متعددی نیز بیان می کنند که خیر و شر برای آزمایش انسان است؛ پس در نتیجه 
مشکالت حکمت های متفاوتی دارند. گاهی بروز مشکالت به دلیل عالقه خداوند به انسان 
است؛ مانند خاک طال که هر چه طال حرارت بیشتر تحمل کند خالص تر می شود؛ مشکالت 
نیز در آخرت پاداشی نیکو به همراه دارند و اگر انسان به این معرفت دست یابد سختی های 

بیشتری از خداوند طلب می کند.
دالیل فراوانی وجود دارد که خداوند ظلم نمی کند؛ زیرا شخصی ظلم می کند که نسبت به 
بدی این رفتار آگاه نباشد و یا منفعتی برایش داشته باشد. در مقابل ظلم، دو رفتار فضل و 
عدل وجود دارد. مهربانی نکردن خداوند خالف عدل نیست؛ خداوند عادل بوده و نمی تواند 
ظلم کند، اما مسئله مهربانی متفاوت است؛ خدا با بخشش به فضل و با نبخشیدن به عدل 
رفتار می کند که فضل و عدل هر دو خوب است؛ ]اما[ فضل بهتر از عدل است؛ همان گونه 
که در دعا گفته می شود: »الهی عاملنا بَِفضلِک وال تعاملنا بَِعدلک« باید از خداوند بخواهیم 
که با فضل با ما رفتار کند نه با عدل؛ زیرا همه انسان ها در زندگی دچار گناه شده اند و اگر 
خداوند با عدل با ما برخورد کند وضعیت همه ما بدتر می شود. ما وظیفه خود را نسبت به 
خدا به خوبی انجام نمی دهیم و زمانی که خداوند با عدل با ما رفتار می کند شاکی شده و از 

خداوند طلبکار می شویم.

وحید اکرمی: دکتر سهیل اسعد )ادگاردو روبین( 
متولد آرژانتین و از پدر و مادری لبنانی االصل است و 
دکترای تمدن اســالمی را از دانشــگاه بیــروت اخذ کرده و 
دانش آموخته فلسفه و عرفان اسالمی از جامعه المصطفی)ص( 
است. او نیمی از سال را در قم تحصیل می کند و نیم دیگر سال  
را در ۲۵ کشور دنیا مشغول فعالیت فرهنگی است. دکتر سهیل 
اسعد در خصوص نحوه تبلیغ و ترویج دین نظرات جالبی دارد. 
بخشــی از نظرات او در این زمینه که در یک نشست علمی 

مطرح شده است از نظرتان می گذرد:

تبلیغ از اولویت اصلی افتاده است»
ســهیل اســعد در خصوص اهمیت تبلیغ می گوید: در علوم 
اسالمی تبلیغ دین و معارف آن، مسئله ای بسیار مهم و الهی 
و اصلی ترین وظیفه پیامبران بوده است. متأسفانه موضوع مهم 
تبلیغ این روزها از موضوعی با درجه اهمیت اول به اولویت و 
درجه دوم تبدیل شــده است. در برخی از ماه ها مانند محرم 
الحــرام و صفر و همچنین رمضان المبــارک مبلغان معارف 
اســالمی به تکاپو افتاده و در ترویج دین کوشاتر می شوند اما 
در بقیه فصول ســال چندان اهمیت ویژه ای به این مهم داده 

نمی شود.
وی می افزاید: با دقت در سیره امام رضا)ع(، متوجه می شویم 
که تبلیغ دین در منظر ایشان به عنوان یک اصل و موضوعی 
مهم بوده اســت و نمی توان به عنوان موضوعات ثانوی به آن 
نگاه کرد. وظیفه ما شیعیان این است که سیره ائمه هدی)ع( 
را شــناخته و ســعی کنیم مطابق همان عمل کنیم. رفتار و 
دســتورات این بزرگواران را نباید منحصر به عصر زندگی آن 
حضرات تصور کنیم بلکه این دســتورات برای تمامی اعصار 

نسخه شفابخش است.
این مبلغ بین المللی اظهار می کند: با نگاهی دقیق به زندگی 
ائمه طاهرین)ع( درمی یابیم که هر کدام بنا بر مقتضیات زمان 
خــود، یک مدل و روش را برای تبلیــغ احکام و معارف دین 
انتخاب کرده اند. به نظر می رسد که کارشناسان و تاریخ شناسان 
بایــد تمامی این موارد را ارزیابی و یــک الگوی واحد را از آن 
برداشت و معرفی کنند تا مبلغان براساس همین الگوی واحد 

بتوانند معارف دینی را بین مردم ترویج و بیان نمایند.

به مخاطب شناسی به عنوان یک اصل مهم و اساسی »
پرداخته نمی شود

وی در ادامه به ذکر این نکته که متأسفانه تاکنون به موضوع 
مخاطب شناســی به عنوان یک اصل مهم و اساسی پرداخته 
نشده اســت، می پردازد و بیان می کند: وقتی به مبانی دینی 

مراجعه می کنیم متوجه می شویم که بســیاری از معارف و 
دستورات تنها منحصر به شیعیان نیست و برای تمامی مردم 
وارد شده است. این موضوع در آیات و روایات به ویژه در سیره 

ثامن الحجج)ع( به خوبی نمایان است.
سهیل اسعد ابراز می دارد: امام رضا)ع( در یک جلسه با چندین 
عالم با عقاید و تفکرات مختلف مناظره و گفت وگو داشته اند و 
در واقع می توان گفت که امام پیام خود را به هر مخاطبی با هر 
نوع نگاه که گوش شنوا داشته، رسانده است. مخاطب شناسی 

در نظر امام رضا)ع( تعریف حداکثری دارد.
وی خاطرنشان می کند: در تبلیغ معارف دینی نخستین شرط 
این است که بدانیم تمامی مردم مخاطب ما هستند. هر جایی 
با هر نوع نگاه و تفکری که مجال تبلیغ باشد باید مبلغ در آن 

مکان حضور یابد.
این مبلغ علوم اســالمی با اشاره به اینکه اگر تبلیغ را وظیفه 
شخص یا گروه یا طبقه خاصی در نظر بگیریم با مشکل روبه رو 
خواهیم شــد، ادامه می دهد: اگر تعریف تبلیغ دین را هدایت 
 مردم بدانیم آن گاه درخواهیم یافت که هدایت تمامی مردم 

مد نظر خداوند تبارک است؛ نه یک گروه یا قشر خاص.

مبانی انسان ساز اسالم برای تمامی بشریت نازل شده »
است

وی با بیان اینکه در دوران زندگی شریف امام هشتم شیعیان نیز 
این مصداق وجود دارد، می گوید: روزی مأمون از امام خواست 

که با عالمان دیگر علوم و فرق گفت وگو نماید. 
اگر این موضوع برای امام ناپسند بود به راحتی 
می توانستند با چندین توجیه آن را رد کنند، 
اما ایشان به یاران خود گفتند که مأمون تصور 
می کند که من توانایی گفت وگو با دیگر فرق 
و ادیان را ندارم و بدین وسیله قصد تخریب 
مرا دارد؛ اما من با هر دانشــمندی به زبان و 
کتاب خودش استدالل خواهم آورد و مأمون 

را پشیمان خواهم کرد.
سهیل اسعد می افزاید: از این ماجرا می توانیم 
این گونه برداشــت کنیم که معرفی احکام، 
دســتورات و معارف دیــن موافق و مخالف 
نمی شناســد و باید بتوانیم به بهترین شکل 
و روش ایــن احکام را بــه گوش همه مردم 
برســانیم. حتی تبلیغ منحصر به یک کشور 

خاص هم نیست.
وی در پایان خاطرنشان می کند: دعوت به اسالم ناب محمدی 
یک نگاه برون مرزی الزم دارد. مبانی انسان ســاز اسالم برای 
تمامی بشــریت نازل شده است و نباید در این زمینه محدود 
به مرزها شــد به ویژه اینکه با فناوری های جدید به راحتی و 
با کمترین هزینه می توان با مردم دیگر کشورها ارتباط برقرار 
کرد. البته این موضوع نیاز به آشنایی مبلغان با زبان دیگر ملل 
دارد که متأسفانه بیشتر مبلغان ما در این خصوص ضعف دارند.

دیدگاه دکتر سهیل اسعد درباره الزام های تبلیغ معارف دینی 

در نظر امام رضاj  مخاطب شناسی تعریفی حداکثری دارد

در تبلیغ معارف 
دینی نخستین 

شرط این است که 
بدانیم تمامی مردم 
مخاطب ما هستند

بــــــرش

 اهل منبر باید ©
در سخن گفتن دقت کنند

ایکنا: آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی، اســتاد 
سطح عالی حوزه، در ادامه مباحث تفسیری 
ســوره فرقان، گفت: یکــی از بهانه های کفار 
نســبت به پیامبــر)ص( این بود کــه چرا او 
همانند بقیه مردم می خورد، می نوشــد و در 
بازار راه مــی رود، در حالی که اگر در نبوتش 
صادق است، باید امکانات ویژه مانند باغ های 
پرمیوه و مالئکه در اختیار او باشد. وی افزود: 
قرآن با بیان این مطالب، صرفاً نمی خواهد یک 
ماجرای تاریخی را بیان کرده باشد، بلکه قصد 
قرآن بیان این است که این مسئله تا قیامت 
و دائماً تکرار خواهد شــد که چرا انبیا و اولیا 
و اهل معرفت همانند بقیه هستند و ویژگی 

مادی خاصی ندارند.
استاد حوزه علمیه اضافه کرد: قرآن برای رفع 
این توهمات به پیامبر که به مقام »قاب قوسین 
او ادنی« هم رسیده، فرموده به مردم بگو من 
هم بشری مانند شما هستم، با این تفاوت که بر 
من وحی نازل می شود. وی تأکید کرد: بنابراین 
در تبیین شخصیت پیامبر و ائمه نباید غلو کرد 
و تصورات غیرقابل واقــع را برای مردم بیان 
کنیم. برخی در مورد امام زمان)عج( تعابیری 
به کار می برند که گویی با انسان غیرمتعارفی 
روبه رو هستیم، در حالی که این مسئله خالف 

قرآن و سبب گمراهی افراد است.
رئیس مؤسسه رواق حکمت بیان کرد: به تصور 
بنده، یکی از مهم ترین موانع فراروی معنویت، 
تصورات غلطی اســت که از معنویت درست 
کرده ایم و همین ســبب شده تا این معنویت 
غیرقابل دسترس باشد و خودمان هم نتوانیم 
به آن برسیم. وی ادامه داد: باید معنویت را به 
کمک آیات و روایات به درستی بفهمیم و به 
دیگران هم بیاموزیم، اما برخی منبری های ما 
بدون آنکه چیزی را خودشان فهمیده باشند، 
می خواهند به مردم هــم بیاموزند، از این رو 

ذوقیات و خیاالتی را می گویند.
هــادوی تهرانی در پایان تصریــح کرد: اهل 
منبر خیلی باید در ســخن گفتن دقت کنند 
و با احسنت گفتن چند نفر، خود و دیگران را 
گمراه نکنند؛ باید تالش کنیم دین را بفهمیم 
و به دیگران بفهمانیم و مطالب را با مستندات 

صحیح بیان کنیم.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9356 سه شنبه 8 مهر 1399  11 صفر 1442 29 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 

خبر

گفتار

یادداشت شفاهی
 حجت االسالم دکتر رضا برنجکار 
 رئیس انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه قم

یازدهمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی برگزار می شود©
شبستان: یازدهمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی با ارائه نظریه »فقه نظام والئی« توسط 
استاد عبدالحسین خسروپناه از استادان دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، با پرسش 

و پاسخ مقررین و شاگردان سایر استادان مطرح در عرصه »فقه حکومتی« برگزار می شود.
این نشســت با دعوت از شــاگردان برجســته و مقررین حضرات آیات و اساتید ابوالقاسم 
علیدوست، محمدمهدي هادوي تهراني، احمد عابدي اصفهاني، سیدمحمدمهدي میرباقري،  
علي اکبر رشاد، احمد مبلغي، مرحوم سیدمنیرالدین حسیني الهاشمي، علیرضا اعرافي، شهید 
سیدمحمدباقر صدر، عبدالحسین خسروپناه، سیدصمصام الدین قوامی و همچنین دعوت 
از نمایندگان مراکزی چون دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مرکز پژوهش هاي اسالمي 
مجلس، مرکز فقهي ائمه اطهار)ع(، پژوهشــگاه فرهنگ و علوم اسالمي، فرهنگستان علوم 
اســالمي قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، پژوهشگاه فقه نظام، مؤسسه ادیب فقه 
جواهري، مؤسسه فتوح اندیشه، مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، مؤسسه آفاق حکمت، مؤسسه 
صراط مبین، رادیو معارف، شبکه اجتهاد، مؤسسه لوح و قلم و پایگاه تخصصی وسائل برگزار 
خواهد شد. یازدهمین نشست هم اندیشــی فقه حکومتی پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ از 
ساعت ۹ تا ۱۲ در مرکز خدمات حوزه علمیه قم به نشانی »قم، بولوار ۷۵ متری عمار یاسر، 
خیابان شهید قدوسی« برگزار می شود و عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن ۰۹۱۰۰۹۳۱۰8۱ تماس حاصل کنند.

رونوشت  اگهی حصروراتث
اقای ولی میرنسب فرزند مهمد به شماره ملی 3591775061 به شرح دادخواست کالسه پرونده به شماره 51/1/99 
دراین ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان مهمد میر نسب فرزند 
لش��کری به ش��ماره ملی  3591077429 در تاری��خ 1399/6/5 در زادگاهش بزمان بعل��ت بیماریهای قلبی فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- متقاضی با مش��خصات فوق پس��رمتوفی 2-نازملک رامش جان فرزند 
سبیل   به شماره ملی 3590822589 همسر متوفی 3-نازخاتون پاسره فرزند جالئی به شماره ملی 3590547707 
همس��رمتوفی4-مدینه ن��وروز گل فرزند محمود به ش��ماره ملی 3580660500 همس��ر متوفی 5- حیدر بخش 
میرنس��ب به شماره ملی 3591503061 پس��رمتوفی 6-علی میرنسب به شماره ملی 3591505560 پسر متوفی 
7- نبی میر نس��ب به ش��ماره ملی 3591506362 پسر متوفی 8-گلثوم میر نسب به شماره ملی 3591769231 
دختر متوفی 9-معصومه میر نسب به شماره ملی 3591509426 دختر متوفی 10-امنه میر نسب به شماره ملی 
3591775071دخترمتوفی 11-آسیه میرنسب به شماره ملی 3580130072 دختر متوفی 12-وحید میرنسب به 
ش��ماره ملی 3580203241 پسر متوفی 13-امید میرنسب به شماره ملی 3580452126پسر متوفی 14-عاطفه 
میر نسب به شماره ملی 3580452134 دختر متوفی 15-نسیمه میر نسب به شماره ملی 6820013051 دختر 
متوفی 16-ش��هناز میر نس��ب  به ش��ماره ملی 6820034792 دختر متوفی 17-مهدیه میر نسب  به شماره ملی 
6820044151 دختر متوفی 18-یگانه میر نسب به شماره ملی 68220074859 دختر متوفی 19- مونا میر نسب 

به شماره ملی 7370137287 دخترمتوفی  
اینک با اتمام تشریفات قانونی درخواست  مزبور دریک نوبت اگهی نمایند تاهرکس اعتراض یا وصیت نامه ای ازمتوفی 
نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز(به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد . آ-9149
اکبرگلشن – رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بزمان 

رونوشت  اگهی حصروراتث
اقای داود ربوش��ه فرزند نورمحمد به ش��ماره ملی 3580341081  به ش��رح دادخواس��ت کالسه پرونده به شماره 
50/1/99 – 99/7/6 دراین ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده اس��ت که شادروان 
نورمحمد ربوش��ه فرزند رس��تم به ش��ماره ملی  3591026360  در تاریخ 1399/6/16 در زادگاهش بزمان بعلت 
ایست قلبی فوت نموده است  و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- متقاضی با مشخصات فوق پسرمتوفی 2- اشرف 
السادات میرحسینی فرزند سید جعفر به شماره ملی 4988427358همسر متوفی 3-فاطمه ربوشه به شماره ملی 
3591530042دختر متوفی 4- زینب ربوش��ه به شماره ملی 3591532886 دختر متوفی 5- معصومه ربوشه به 
ش��ماره ملی 3580786954 دختر متوفی 6- مرضیه ربوشه به شماره ملی 3580538136 دخترمتوفی 7- مریم 

ربوشه به شماره ملی 3581022478 دخترمتوفی 
 اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت  مزبور دریک نوبت اگهی نمایند تاهرکس اعتراض یا وصیت نامه ای 
ازمتوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یک ماه )30روز(به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد .آ-9907156
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بزمان– اکبرگلشن

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین پارسای دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900240ح از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن پارسای به شناسنامه 323 در 

تاریخ 98/2/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- رمضان پارسای فرزند حسن ش ش 563 متولد 1347/4/2 صادره از تربت جام فرزند متوفی فوت 98/9/11

2- حسین پارسای فرزند حسن ش ش 19 متولد 1350/1/3 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- محمد پارسای فرزند حسن ش ش 1413 متولد 1357/6/30 صادره از تایباد فرزند متوفی

4- اسماعیل پارسای فرزند حسن ش ش 1864 متولد 1362/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907110
قاضی شورای حل اختالف شعبه سه تایباد- محمد باری

هیئت موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی  برابر رای  ش��ماره1399860327006000435 مورخه99/5/14 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی سید محمد شفیعی فرزند سید نازنین به شماره شناسنامه 2395 صادره از طارم به شماره ملی   
5399875039نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 28653.69متر مربع که   مفروز و مجزی  شده از پالک 

152 اصلی واقع در قریه آستاگل انتقال مع الواسطه ملک  از مالک رسمی قاسمعلی عباسی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15روز  آگهی  می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد میتوانند در شهر ها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق آگهی در روس��تا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تس��لیم  و پس از اخذ  رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9907147
تاریخ انتشارنوبت اول99/7/8

تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/23
 سید رضا شفیعی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی برابر رای ش��ماره 139960318018000264مورخ 99/02/06هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی عبدالحمید یوس��فی  فرزند هدایت اله  بش��ماره ملی 2753495289صادره ازارومیه درسه دانگ مشاع از  
شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مس��احت 2680/50 متر مربع مجزی شده از پالک 108 فرعی از سنگ 24 
اصلی واقع در قریه قاضیان  بخش 12 گیالن که برای آن شماره پالک  486 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از 

مالکیت رسمی آقای غالمحسن امیدوار محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1674  آ-9907150
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/23 
علی نصرتی

رئیس ثبت اسناد و امالک 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می  برابر رای شماره 139960318018000267مورخ 99/02/06هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی احمد عالمی  فرزند مجتبی بشماره ملی 0602258669صادره از ساوه درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه به مساحت 2680/50 متر مربع مجزی شده از پالک 108 فرعی از سنگ 24 اصلی واقع در قریه 
قاضیان  بخش 12 گیالن که برای آن شماره پالک  486 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالکیت رسمی آقای 

غالمحسن امیدوار محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1676  آ-9907151
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/23 
علی نصرتی

رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای حمید رضا عاملی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان )مغازه( به مساحت 71/94 متر مربع ، از 
پالک 3182 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای اسماعیل حیدر زاده � مکان وقوع: 

شهرستان فردوس � حاشیه میدان 22 بهمن  
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .  آ-9907154
تاریخ انتشار نوبت اول:   08/ 1399/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/23

  محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001002071   مورخ  1399/06/26  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن رمضانی  فرزند علی  بشماره شناسنامه 1355 صادره از درح 
و  کد ملی 0651281962 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 86/34 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رقیه مددی پور محرز گردیده است . لذا 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9907155
تاریخ انتشار نوبت اول : 08 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 24 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم کبری تقدیری فاروجی فرزند حس��ین قلی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت 
شش��دانگ پ��الک 182 فرع��ی از 132 فرعی  از 12- اصلی بخش 7 قوچان که متعلق به نامبرده می باش��د بعلت 
نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت 20709 دفتر 135 صفحه 
74 به نام کبری تقدیری فاروجی فرزند حس��ین قلی به ش��ماره چاپی 183406 سری الف سال 85 صادر و تسلیم 
گردیده است و برابر سند 19653-1391/11/02 دفتر 4 درگز به مدت 10 سال در رهن بانک کشاورزی می باشد 
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد مفاد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد 
بایس��تی ظرف ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 

ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام می گردد. آ-9907161
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

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

براب��ر رای ش��ماره   139960322002001012-1399/05/25هیئت اول موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک زاب��ل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم محبوبه میر فرزند علم بش��ماره شناس��نامه 
6023 صادره اززاهدان در شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 204 متر مربع در قس��متی ازپالک 
16 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان ش��هر زابل انتهای کوچه 11 منش��عبه از بولوار 
میرحس��ینی خریداری از مالک رس��می خانم گلی بوالقی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د . 

آ-9906351 م الف: 556
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/6/24

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/07/08
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

تیبا م���دل 1391 رنگ س���فید به 
برگ س���بز خ���ودروی 

ش���ماره انتظام���ی 979و96 ای���ران 12  ش���ماره موتور 
8032412 و ش���ماره شاس���ی S5810090030154 ب���ه 
مالکی���ت محمدص���ادق خاکب���از مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
07
16
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز ،س���ندنوع موتورس���یکلت سیس���تم شوکا 
اس���کوتر تی���پ 125CDI ن���ام مالك:خان���م محبوب���ه 
 NCS017685 درب���ار   ش���ماره موت���ور  دار  کف���ش 
ش���ماره تنه  NCS***125S9138534 شماره پالك :

66135-767 م���دل 91 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 
اعتبار س���اقط  می باش���د . ,ع

99
07
11
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
07
11
1

برگ س���بز خودرو س���واری پراید صب���ا جی تی ایکس  
م���دل 1376 به ش���ماره موتور 00023828 و ش���ماره 
شاسی S1412275523653 به شماره انتظامی 756 
ص 49 ایران 36 به مالکیت مهدی صاحبی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پراید م���دل 1384 رن���گ قرمز 
روش���ن متالیک به ش���ماره انتظام���ی 282ق15 ایران 
74  ش���ماره موت���ور 01238199 و ش���ماره شاس���ی 
S1412284593001 ب���ه مالکی���ت گل محم���د رضائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
07
11
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، سند کمپانی، سند محضری خودروی پژو 
پارس مدل 1387 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
441ص57 ایران 12  ش���ماره موتور 12487069279 و 
شماره شاسی NAAN01CA48E717496 به مالکیت 
محم���د گلمکانی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
07
16
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی وانت م���زدا کارا 
مدل 1396 رنگ سفید به شماره انتظامی 249ق33 
ای���ران 42  ش���ماره موت���ور E2G6A0807 و ش���ماره 
شاسی NAGP2PC31HA250049 به مالکیت سحر 
پیدایش شیرازی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
07
12
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و س���ند موتور نوع موتورسیکلت  سیستم 
BENELLI تی���پ TNT15 ن���ام مال���ك :امیرحس���ین 
افخمی ش���ماره موتور 0148N23250060 شماره تنه  

N23***150C9500061 شماره پالك :774-61828
م���دل 95 مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار س���اقط 

می باشد . ,ع
99
07
16
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، س���ند کمپانی، س���ند محض���ری و کارت 
خ���ودروی پ���ی کی آی م���دل 85 رنگ خاکس���تری به 
ش���ماره انتظامی 829ن33 ایران 42  ش���ماره موتور 
ب���ه   064727 شاس���ی  ش���ماره  و   M131509323
مالکیت س���ید رضا برغمدی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
07
15
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی پراید132 مدل 1390 رنگ نقره ای 
به شماره انتظامی 878ه49 ایران 42  شماره موتور 
4486138 و ش���ماره شاسی S5420090085558 به 
مالکی���ت حس���ن فتحانی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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07
06
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

خراسان  غله  کل  اداره  کارکنان  مصرف  تعاونی  شرکت  العاده   فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه   
نمازخانه  محل  در   1399/07/30 مورخه  چهارشنبه  روز  ظهر   13 ساعت  در   4937 ثبت  شماره  به 
لذا  گردد  می  تشکیل  سیلو  چهارراه  طالب   کوی  در  واقع   5 منطقه  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  
موعد  در  مذکور  مجمع  در  شرکت  منظور  به  مصرف  تعاونی  شرکت  محترم  اعضا  است  خواهشمند 
مقرر حضور بهم رسانند ضمنا هر کدام از اعضا محترم که امکان حضور در جلسه برای آنان مقدور 
ذکر  قابل  نمایند  تحویل  از سهامداران  یکی  به  کتبی  به صورت  را  خود  وکالت  توانند  می  باشد  نمی 
نمایند.  افراد غیر عضو یک نفر را قبول  و  از اعضا می توانند وکالت حداکثر 2 نفر  است که هر یک 

 دستور جلسه : 
1- گزارش هیئت مدیره و بازرسن  

2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سال 1398 شامل عملکرد ترازنامه 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف غله خراسان

/ع
99
07
17
2

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل 
غله خراسان به شماره ثبت 4937 

99
06
87
0

سازمان نوس��ازی وبهسازی ش��هراصفهان اجرای پرو ژه س��اماندهی خیابان آمادگاه 
حدفاص��ل  خیابان چهارباغ عباس��ی تاخیابان باغ گل دس��ته راب��ه مناقصه می گذارد 
لذامتقاضیان واجدش��رایط میتوانند تا ده  روز پس ازانتش��ارآگهی نوبت دوم جهت 
دریافت اس��نادمناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه و پس ازتکمیل به واحدحراست 
واقع درخیابان ابن س��ینا مقابل بانك ملی کوچه کدخدا بن بست دوم تحویل نمایند.  

تلفن تماس : 4- 031-34484892
سازمان نوسازی وبهسازی شهراصفهان 

آگهی تجدیدمناقصه-نوبت دوم
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نگاهی به دستاوردهای اقتصادی  دفاع مقدس ©
بررســی و تحلیل اقتصاد زمان جنگ و انقالبــی که صورت گرفته به گونه ای 
اســت که به لحاظ اقتصادی دولت را گرفتار خودش کرده اســت، یعنی فرار 
سرمایه داران و بالتکلیف شدن بسیاری از بانک ها و کارخانه ها که افت تولید و 

اعتصابات کارگری را به دنبال داشته است،
در چنین شــرایطی، دولت به  خاطر اینکه اوضــاع اقتصادی بدتر از وضعیت 
موجود نشود، ناگزیر به ملی کردن بانک ها و صنایع و بنگاه های کشاورزی که 
تعدادشان به حدود یک هزار بنگاه می رسید، شد، ملی کردن بانک ها و صنایع 

مختلف برای دولت آن زمان، مسئله ای از روی اضطرار بود. 
حدود 36 بانک فعالیت داشتند که در 9 بانک ادغام شدند.

اقتصاد زمان جنگ، اقتصادی است که اگر بتواند به  گونه ای عمل کند که بیش 
از پیش دچار مشکالت دیگر نشود، اقتصادی بالنده است.

اقتصاد دوره جنگ، با شرایط آن زمان خوب اداره می شد، در دوره هشت ساله 
جنگ، رشد اقتصادی به طور متوسط سالیانه با قیمت های ثابت سال 1361، 
2،4- درصد و در بخش کشــاورزی 4،7 درصد و در بخش  نفت و گاز 8،2 - 

درصد و  در صنایع 0،8- درصد و در بخش خدمات 2،3- درصد بوده است،
 به غیر از بخش نفت، رشــد اقتصادی آن سال ها 0،6-  بود و در مدت هشت 

سال 5 درصد کاهش رشد اقتصادی داشته ایم.
 درآمد ســرانه مردم سالی 10،3 درصد کاهش یافته بود، یعنی کشور فقیرتر 

شده است، اما این کاهش فقط به دلیل جنگ نبوده است.
 جنگ با جمعیتی حدود 37میلیون شروع و در دوران جنگ 3،9 درصد رشد 

جمعیتی داشت و در پایان جنگ جمعیت به 52 میلیون نفر رسیده بود. 
در این شرایط تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص یعنی نرخ رشد سرمایه گذاری 

سالی7،6 - درصد بود.
 شــاغالن بخش کشــاورزی در آن دوره به طور متوسط ســاالنه 0،7 درصد 
رشــد داشته است، شاغالن بخش صنایع و معادن 0،7 درصد کمتر شده بود، 
شــاغالن بخش نفت 2،2 درصد زیاد شده بود و شاغالن بخش خدمات 5،5 
درصد کم شده بود، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 
17،9 درصد نرخ رشد تورم داشته است )به قیمت سال 61(؛  بنابراین معدل 

17،9درصد بدست می آید. 
در زمان جنگ عدد تورم پایین اســت، یعنی حدود 10،4 درصد و این یعنی 

سرمایه گذاری بیشتری ایجاد می شده است. 
حال شــاید پرســش این باشد که دســتاوردهای اقتصادی دوران جنگ چه 
بــود؟ انضباط مالی در زمان جنگ، اهتمام بــه برنامه ریزی، اعتنا به زیربناها، 
عدم استفاده از اســتقراض خارجی و توزیع عادالنه کاالهای مورد نیاز مردم، 

جزو دستاوردهای اقتصادی دوران جنگ است.
در زمــان جنگ، بدون در نظر گرفتن تولیدات نفتی، در مجموع کل تولیدات 

کشور در آن سال ها 0،6- درصد بوده است.
 بخش صنایع و معادن نیز 8 ،0 درصد کاهش تولید داشته است که این مقدار 

جبران استهالک نیز نبوده است.
 سرمایه گذاران در ایران به دلیل اینکه زمان مشخصی برای پایان جنگ متصور 
نبودند سرمایه های خود را به تولید اختصاص نمی دادند و از این جهت کشور 
دچار رشد منفی شده بود.در سال 57 سهم نفت و گاز در درآمدهای عمومی 
دولت 63،4 درصد بوده که روند این ارقام به صورتی است که در سال 65 این 

عدد به 24،4 درصد رسیده است. 
در عوض نســبت درآمد دولت از مالیات افزایش داشته است، به طوری که در 
ســال 57 میزان درآمد دولت از مالیات 29،1 درصد بوده و در ســال 67 این 

عدد به 47،3 درصد رسیده است.
همچنین دولت در زمان جنگ هیچ گونه درآمدی از ناحیه فروش ارز که امروزه 
وجود دارد، نداشته است؛ بنابراین می توان بیان کرد وابستگی درآمدهای دولت 
به نفت در زمان جنگ بسیار کم شده است، ولی نمی شود گفت که وابستگی 
اقتصاد ملی به نفت هم کم شــده است یا خیر؛ چرا که آنچه در اقتصاد ایران 

مورد بحث است، وابستگی درآمدهای دولت به نفت است.

کارشناسان در گفت وگو با قدس:

سازوکار هزینه کرد »صندوق توسعه ملی« باید اصالح شود
 اقتصاد/ زهرا طوسی  قرار بود بخشی از سیل 
درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی سرازیر 
شــود تا این اندوخته به مثابه چشمه زاینده ای 
از ثــروت، اقتصاد کشــور را در فرازونشــیب ها 

پشتیبانی کند.
اصول و قواعد هزینه کرد منابع صندوق توســعه 
ملی که در قالب اساســنامه تعیین شده است، 
از همــان اوایل دچار انحراف شــده تا جایی که 
برداشــت ها و استفاده هایی که از منابع صندوق 
می شود بیشتر مواردی را شامل می شود که در 
چارچوب سیاست های دولت ها هستند نه قواعد 

اساسنامه صندوق توسعه ملی.
همین هفت مــاه پیش نیز دولــت برای ایجاد 
46هزار هکتار کشــاورزی پایدار در سیســتان 
850میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برداشت 
کرد و سپس به رسانه ها اعالم شد که این طرح 
با پیشرفت فیزیکی 97 درصد افتتاح شده است، 
امــا پیگیری  ها نشــان می دهد طرح آبرســانی 
46هــزار هکتار زمین های کشــاورزی دشــت 
سیستان که قرار بود مشکل کشاورزی منطقه را 
حل کند، نیمه کاره رها شــده و آبی از این محل 
برای کشاورزان این خطه گرم نشده و دشت های 

شهرسوخته همچنان در عطش 
بی آبی می سوزند.

برداشــت از منابع صندوق در 
چند ســال که میــزان فروش 
و  ایــران محدود شــده  نفت 
قیمت نفت نیز افت کرده است 
بیشتری  با سرعت  و  همچنان 
ادامــه دارد، حــال پرســش 
نظارت  سازوکار  که  اینجاست 
بر فرایند برداشــت از صندوق 
توســعه ملی را چه کسانی بر 
عهــده دارند تا ایــن منابع در 
مسیر اصلی خود هزینه شوند؟ 

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
در مجلس دهــم در گفت وگو با خبرنگار ما به 

این پرسش پاسخ می دهد. 
وی می گوید: صندوق توسعه ملی پس از تجربه 
ناموفق حساب ذخیره ارزی شکل گرفت و هدف 
آن این بود که بخشــی از عواید ناشی از فروش 

نفت و گاز، میعانــات گازی و فراورده های نفتی 
به ثروت های مولد اقتصادی تبدیل شــود و در 
عین حال سهم نســل های آینده از منابع نفتی 
کشور نیز حفظ شود. این منابع می تواند به شکل 
طرح آبرســانی هزینه شود که خدماتی هستند 
که عایدات آن برای نسل های آینده نیز ماندگار 
خواهد بود. مثاًل در بودجه ســال 97 سه مورد 
برداشت انجام شد که برای آب شرب روستایی، 
احداث قنوات و دیگــری برای اجرای طرح های 
آبخیزداری که خیلی مســتقیم بــا حوزه مولد 
روســتایی در تماس بود، هزینه شد. به طبع در 
برخی موارد نیز خرج کــردن از جیب صندوق 
ممنوع اســت مثاًل در حوزه بودجه ای و این کار 
تنها با مجوز مقام معظم رهبری امکان پذیر است.

وی درباره ســاز و کار قانونی که برای نظارت بر 
صندوق توسعه ملی لحاظ شده، می گوید: برای 
نظــارت بر عملکرد صنــدوق یک هیئت نظارت 
متشــکل از رؤسای ســازمان بازرســی، دیوان 
محاســبات و ســازمان حسابرســی، به  عنوان 
بازرسان صندوق توسعه ملی تعیین شده اند که 
در این هیئت نظارت دو نفر از نمایندگان مجلس 
هم حضور دارنــد و در هر دوره این افراد با رأی 
نمایندگان انتخاب می شوند و به 
عنوان ناظــر مجلس در هیئت 
نظارت بر صندوق حضور دارند.

 از طرفــی گــزارش عملکــرد 
صندوق را هم دیوان محاسبات 
به صورت دوره ای چک می کند 
تا اگر تغییر رفتار یا انحرافی دارد 
به اطالع مجلس برســاند. پس 
ســازو کار نظارت مردمی برای 
این صندوق وجود دارد، اما اینکه 
چقدر خود مجلس به این عرصه 
ورود پیــدا می کند، این به خود 
نمایندگان مردم بستگی دارد که 

چه اندازه در این زمینه دغدغه مند هستند.

مجلس انحرافات کلی قانون را می بیند»
باستانی می افزاید: نکته بعدی این است که گاهی 
دولت ها ناچار هستند برداشت هایی از این صندوق 
داشته باشند، ولی اینکه آیا این پول درست هزینه 

می شــود یا خیر باید نهادهای نظارتی مربوط که 
یاد شــد، دقت کنند، چون نظــارت مجلس به 
صورتی اســت که انحرافات کلی را می بیند. مثاًل 
اینکه آیا از قانون بودجه انحرافی داشتیم یا خیر، 
درصد انحراف چقدر بوده، قانون برنامه انحرافش 
چقدر بوده و دالیل این انحراف چه مواردی بوده 
که این نظارت از طریق دیوان محاســبات انجام 
می شــود. اما نظارت اصلی بــر صندوق از طریق 
ســازمان بازرسی است که همه دستگاه ها را تک 
به تک از نظر می گذراند، ولی اینکه چرا نظارت ها 
ناکارآمد هستند که مثاًل طرح آبرسانی به روستا 
به ســرانجام نمی رسد، به نظرم دلیلش این است 
که کلیت این ســازو کارغلط است  که نمی تواند 
برنامه هــا را خوب رصد کند و  ایراد به ســاختار 

اصلی یعنی برنامه و بودجه وارد است.

مشکل از سازمان بودجه بدون برنامه است»
وی می افزایــد: ســازمان برنامــه و بودجه باید 
برنامه هایی را مصوب کند که عملیاتی باشــد و 
اصطالحاً در آن آب نبسته باشند و آن قدر برنامه 
دقیق و جزئیات مشــخص باشــد که بتوانیم با 
بودجه مصوب شده به هدف برسیم و در نهایت  
اگر پایشــی انجام شــد ببینیم برنامه 2درصد 
انحراف داشته است. ولی همان طور که می بینید 
میزان تحقق قانون برنامه ها در بهترین حالت 67 

درصد و در بدترین حالت 35 درصد بوده و بدان 
معناست که ما گاهی اصاًل برنامه ای نداشته ایم.

در حوزه آبرسانی به طرح روستایی سیستان هم 
این مســئله دو بخش دارد که آیا پولی پرداخت 
شده و کار انجام نشــده که کم کاری پیمانکار با 
پیگیری دستگاه های نظارتی باید رسیدگی شود، 
ولی اگر پول نداده باشند و پیمانکار کار را تعطیل 
کرده باشــد، منشأ این مســئله که چرا این پول 
پرداخت نشده را باید پیگیری کرد. اقبال شاکری، 
عضو کمیســیون عمران مجلس نیز با اشاره به 
اینکه از نمایندگان مــردم در مجلس، دو ناظر 
در هیئــت نظارت وجود دارند، بــه خبرنگار ما 
می گوید: هنوز فرصتی ایجاد نشده تا با مسئوالن 

صندوق توسعه ملی جلسه ای داشته باشیم. 
پس از استماع سخنان هیئت عامل و هیئت نظارت 
می توانیم به مردم در این باره گزارش بدهیم که 
عملکرد این صندوق به چه صورتی بوده اســت. 
وی درباره طرح نیمه کاره  آبرسانی سیستان نیز 
معتقد است درباره پول برداشت شده از صندوق 
برای آبرسانی سیستان، آبفا  باید پاسخگو باشد.

پول صندوق توسعه ملی برای بورس هنوز »
واریز نشده است

محمــد جعفری نــژاد، کارشــناس اقتصادی در 
گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مجلس در 

رأس امور است و این امکان را دارد که همه جا را 
زیر ذره بین قرار بدهد، می گوید: این صندوق قرار 
نبود رویکرد هزینه جاری داشته  باشد و مجلس  
باید با ضوابطی این دســت اندازی به صندوق را 

محدود کند. 
از طرفی باید مشــخص شود  چرا منابع برداشت 
شده مثاًل در بازارسرمایه یا بحث کرونا به مقصد 
نرســیده اســت. وی می گوید: در رابطه با بورس 
دولت بــه مردم فراخوان داد تا سرمایه هایشــان 
را به بازارســرمایه بیاورند، ســپس دولت سهام 
شرکت هایش را در اوج قیمت فروخت و این پول 
که برآوردش حدود 10هزار میلیارد تومان می شد 
را از بازار خارج کرد که همین کار زمینه ساز افت 
بازار شــد و حاال که بورس دچار افت شده، اجازه 
برداشــت از صندوق ذخیره را گرفته است که به 
بازار کمک کند و جالب اســت هنوز این پول به 

بازارسرمایه تزریق نشده است. 
اینجا مجلس است که با  امکان پرسشی که از 
وزیر و رئیس جمهور دارد، باید به صورت شفاف 
این مســئله را پیگیری کند  کــه هزینه های 
جاری دولــت را چرا از صندوق توســعه ملی 
برداشت می کنید. در قضیه کرونا هم همین طور 
شد که این پول برداشــت شد، ولی در نهایت 
30 درصد آن را دادنــد تا باالخره بقیه را وزیر 
بهداشت برگرداند. نظارت ها بر صندوق توسعه 

ملی باید تشدید شود.
شایان ذکر اســت، برداشــت 8 میلیارد دالری 
از صندوق توســعه ملی برای تأمین آب شــرب 
ساکنان غرب کشور، برداشت یک و نیم میلیارد 
دالر برای وام روســتاییان، برداشــت 2میلیارد 
دالر بــرای مهــار آب هــای مرزی، برداشــت 
200میلیــون دالر برای کمک بــه زلزله زدگان 
کرمانشاه، برداشت 150میلیون دالر برای مقابله 
با ریزگرد ها، درخواســت برداشــت جهت تأمین 
آب شــرب روستایی، برداشــت 2میلیارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت 
سیل زدگان و حاال درخواست برداشت یک میلیارد 
یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا و 
اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به 
بازارسرمایه، تنها بخشی از چشمداشت دولت به 

ذخایر این صندوق است.

 کلیت این 
سازو کارنظارت 
بر صندوق توسعه 
ملی غلط است  که 
نمی تواند برنامه ها 
را خوب رصد کند و 
این ایراد به ساختار 
اصلی یعنی برنامه 
و بودجه وارد است

بــــــــرش

ابالغ بخشنامه بودجه 1400 به دستگاه های اجرایی    تسنیم: حسن روحانی، رئیس جمهور،  بخشنامه بودجه سال 1400 را با هدف تدوین الیحه بودجه به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد. الیحه بودجه 
سال 1400 در چارچوب برنامه کلی اصالح ساختار بودجه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های جمعیت و اقدام های اجرایی مربوط و با رویکردهای رشد بلندمدت از طریق تمرکز توسعه و صادرات 

غیرنفتی، مقابله فعاالنه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن، تصویر تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر اصالح ساختار بودجه  تدوین خواهد شد.
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تهیه و جانمایی نقشه مناطق شهری و حومه جهت تکمیل و بروزرسانی نقشه های موجود
4 -ش��رح مختصری از مش��خصات كار: تهیه و جانمایی نقشه مناطق شهری و حومه جهت تکمیل و بروزرسانی نقشه های 

موجود در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبل��غ كل : )6،854،838،710 ری��ال ( از مح��ل اعتبارات ردی��ف متفرقه 44-730000) اجرای ط��رح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كش�ور تنظیم و تا میزان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبل��غ تضمی��ن جه��ت ش��ركت در مناقص��ه مبل��غ )343،000،000 ری��ال ( م��ی باش��د ك��ه بص��ورت ضمان��ت نام��ه 
بانک��ی ی��ا واری��ز وج��ه نق��د ب��ه حس��اب س��پرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 ب��ا ش��ماره شناس��ه

 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .

 7 -ش��ركت ه��ای مج��از كه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) ب��ا هررتبه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 08 /07 /99 لغایت 
13 /07 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 23 /07 /1399 برروی سامانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 28 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -مح��ل دریاف��ت فای��ل اس��ناد مناقصه س��امانه ت��داركات الکترونیك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گشایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 11 صبح م�ورخ  1399/07/30 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه )مناقصه عمومی  یک مرحله ای تهیه و جانمایی نقشه مناطق شهری و 
حومه جهت تکمیل و بروزرسانی نقشه های موجود(

 اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی   

,ع
99
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13
5

1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه شهرهای  زیر 25 هزار نفر جمعیت  استان
4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل و بروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت 

در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبلغ كل : )10،895،160،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كش�ور تنظیم و تا میزان تخصیص 
اعتب��ار مربوط��ه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامی��ن اعتبار ، مناقصه گذار هی��چ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبل��غ تضمی��ن جهت ش��ركت در مناقص��ه مبل��غ )545،000،000 ریال ( می باش��د كه بص��ورت ضمانت نامه 
بانک��ی ی��ا واری��ز وجه نقد به حس��اب س��پرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 با ش��ماره شناس��ه 
908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان 

رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
7 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) ب��ا هررتبه بندی ( 
و توان مالی و س��ابقه قرارداد های مش��ابه براس��اس سایر مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه را دارند از تاریخ 
07 /07 /99 لغایت 11 /07 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( 
اق��دام و پ��س از تکمیل تا تاریخ 22 /07 /1399 برروی س��امانه مذك��ور بارگذاری نموده وهمچنین  نس��بت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
27 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تش��ریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه تداركات 

الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -مح��ل دریافت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه ت��داركات الکترونیك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 9 صبح م�ورخ  1399/07/28 در محل س��الن جلسات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی برگزار می گردد ور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلس��ه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد 

آگهی مناقصه-)مناقصه عمومی  یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه 
شهرهای  زیر 25 هزار نفر جمعیت  استان (

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد 
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 

زیر مجموعه شهرستان های باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبلغ كل : )9،565،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كش�ور تنظیم و تا میزان تخصیص 
اعتب��ار مربوط��ه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامی��ن اعتبار ، مناقصه گذار هی��چ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبل��غ تضمی��ن جه��ت ش��ركت در مناقصه مبل��غ )479،000،000 ری��ال ( می باش��د كه بص��ورت ضمانت نامه 
بانک��ی ی��ا واری��ز وجه نقد به حس��اب س��پرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 با ش��ماره شناس��ه
 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان 

رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
7 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) ب��ا هررتبه بندی ( 
و توان مالی و س��ابقه قرارداد های مش��ابه براس��اس سایر مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه را دارند از تاریخ 
07 /07 /99 لغایت 11 /07 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( 
اق��دام و پ��س از تکمیل تا تاریخ 22 /07 /1399 برروی س��امانه مذك��ور بارگذاری نموده وهمچنین  نس��بت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
27 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمن��ا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تش��ریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه تداركات 

الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -محل دریافت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 9 صبح م�ورخ  1399/07/30 در محل س��الن جلسات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد . 

آگه�ی مناقصه-)مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرس�انی تهیه و جانمایی نقش�ه بافت 
مسکونی روستایی- روستا های زیر مجموعه شهرستان های باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی   
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 

زیر مجموعه شهرستان های مشهد-چناران-درگز-قوچان-كالت در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبلغ كل : )11،821،612،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كش�ور تنظیم و تا میزان تخصیص 
اعتب��ار مربوط��ه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامی��ن اعتبار ، مناقصه گذار هی��چ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبل��غ تضمی��ن جه��ت ش��ركت در مناقصه مبل��غ )592،000،000 ری��ال ( می باش��د كه بص��ورت ضمانت نامه 
بانک��ی ی��ا واری��ز وجه نقد به حس��اب س��پرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 با ش��ماره شناس��ه
 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان 

رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
 7 -ش��ركت ه��ای مج��از كه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه ب��رداری ) با هررتبه بندی ( 
و توان مالی و س��ابقه قرارداد های مش��ابه براس��اس سایر مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه را دارند از تاریخ 
07 /07 /99 لغایت 11 /07 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( 
اق��دام و پ��س از تکمیل تا تاریخ 22 /07 /1399 برروی س��امانه مذك��ور بارگذاری نموده وهمچنین  نس��بت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
27 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تش��ریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه تداركات 

الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -مح��ل دریافت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه ت��داركات الکترونیك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 11 صبح م�ورخ  1399/7/28 در محل س��الن جلس��ات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

. 

آگهی مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی 
روستایی- روستا های زیر مجموعه شهرستان های مشهد-چناران-درگز-قوچان-کالت(

 اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی   

,ع
99
07
13
3

1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد 
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرس��تان های بجس��تان-بینالود-تربت حیدریه-خواف-رشتخوار-كاش��مر-گناباد-مه والت در 

مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبلغ كل : )8،360،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كش�ور تنظیم و تا میزان تخصیص 
اعتب��ار مربوط��ه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامی��ن اعتبار ، مناقصه گذار هی��چ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبل��غ تضمی��ن جه��ت ش��ركت در مناقصه مبل��غ )418،000،000 ری��ال ( می باش��د كه بص��ورت ضمانت نامه 
بانک��ی ی��ا واری��ز وجه نقد به حس��اب س��پرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 با ش��ماره شناس��ه
 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان 

رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
 7 -ش��ركت ه��ای مج��از كه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه ب��رداری ) با هررتبه بندی ( 
و توان مالی و س��ابقه قرارداد های مش��ابه براس��اس سایر مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه را دارند از تاریخ 
07 /07 /99 لغایت 11 /07 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( 
اق��دام و پ��س از تکمیل تا تاریخ 22 /07 /1399 برروی س��امانه مذك��ور بارگذاری نموده وهمچنین  نس��بت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
27 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمن��ا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تش��ریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه تداركات 

الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -مح��ل دریافت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه ت��داركات الکترونیك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 11 صبح م�ورخ  1399/07/29 در محل س��الن جلسات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه-)مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرستان های بجستان-بینالود-تربت حیدریه-خواف-رشتخوار-کاشمر-گناباد-مه والت(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی   
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد 
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرس��تان های بردس��کن-جغتای-خلیل آباد-خوشاب-داورزن-سبزوار-فیروزه-نیش��ابور در 

مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبل��غ كل : )8،705،000،000 یال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كش�ور تنظیم و تا میزان تخصیص 
اعتب��ار مربوط��ه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامی��ن اعتبار ، مناقصه گذار هی��چ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبل��غ تضمی��ن جه��ت ش��ركت در مناقص��ه مبل��غ )436،000،000 ریال ( می باش��د كه بص��ورت ضمانت نامه 
بانک��ی ی��ا واری��ز وجه نقد به حس��اب س��پرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 با ش��ماره شناس��ه
 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان 

رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
7 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) ب��ا هررتبه بندی ( 
و توان مالی و س��ابقه قرارداد های مش��ابه براس��اس سایر مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه را دارند از تاریخ 
07 /07 /99 لغایت 11 /07 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( 
اق��دام و پ��س از تکمیل تا تاریخ 22 /07 /1399 برروی س��امانه مذك��ور بارگذاری نموده وهمچنین  نس��بت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
27 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمن��ا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تش��ریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه تداركات 

الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -مح��ل دریافت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه ت��داركات الکترونیك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 9 صبح م�ورخ  1399/07/29 در محل س��الن جلس��ات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه-)مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-
روستا های زیر مجموعه شهرستان های بردسکن-جغتای-خلیل آباد-خوشاب-داورزن-سبزوار-فیروزه-نیشابور(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی   
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تحصیل رایگان معلوالن و فرزندان تحت پوشــش بهزیســتی در دانشگاه ها  تسنیم: رئیس سازمان بهزیستی از تحصیل رایگان معلوالن و فرزندان تحت پوشش بهزیستی در دانشگاه ها خبر داد. 
وحید قبادی دانا گفت: واحدهای آموزش عالی موظف هستند نسبت به نام نویسی، انجام امتحان ها و صدور مدرک بدون دریافت شهریه از افراد مشمول، اقدام کنند و سازمان بهزیستی باید پس از ثبت نام نسبت به 
تسویه حساب افراد نیازمند واجد شرایط دارای معلولیت با واحدهای آموزش عالی اقدام کند. همچنین سازمان سنجش باید فهرست معلوالن پذیرفته شده در واحدهای آموزش عالی را به سازمان بهزیستی اعالم کند.

افزایش ۲۰درصدی خودکشی بین نظامیان آمریکایی©
آسوشیتدپرس،آمارها  به گزارش  مهر: 
از افزایش ۲۰درصدی خودکشــی بین 
نظامیان آمریکایی به دالیل مختلف از 
جمله شیوع ویروس کرونا حکایت دارد.

براســاس این گزارش، خودکشی بین 
نظامیان آمریکایی در سال ۲۰۲۰ به 
دالیل مختلف از جمله شیوع ویروس 

کرونا ۲۰درصد افزایش داشته است. هرچند پنتاگون از ارائه آمار سال ۲۰۲۰ 
درباره خودکشــی نظامیان آمریکایی خودداری کرده است، اما مقامات ارتش 
آمریکا معتقدند شــیوع کرونا فشارها و اســترس وارده بر نظامیان را افزایش 

داده است.
اعزام به مناطق جنگی، فجایع ملی و ناآرامی های داخلی، از دیگر عوامل خودکشی 

بین نظامیان آمریکایی اعالم شده است.
مقامات ارتش آمریکا از تصمیم برای کوتاه کردن دوره اعزام نظامیان به مناطق 
جنگ و توجه بیشتر به مسائل رفاهی آن ها و خانواده هایشان به منظور کاستن از 

فشارها بر نظامیان این کشور خبر دادند.

قرصی که خطر بروز زوال عقل را کاهش می دهد©
فارس:محققان در یک مطالعه جدید 
دریافتند، دارویی که چندین دهه برای 
کنترل یک بیماری تجویز می شد، قادر 
به آهسته کردن کاهش قدرت شناختی 

افراد و خطر بروز زوال عقل است.
بــه گزارش شــینهوا، در یک مطالعه 
جدید که به تازگی منتشــر شــده، 
محققان استرالیایی دریافتند استفاده 

از متفورمین، دارویی که به مدت ۶۰ سال با اطمینان برای درمان دیابت نوع 
۲ تجویز می شــد، با آهسته کردن کاهش قدرت شناختی و بروز زوال عقل، 

ارتباط دارد.
 ،)CHeBA( این تحقیق با هدایت مؤسســه تحقیقات پزشــکی گاروان و مرکز
دانشگاه نیوساوت ولز )UNSW( در استرالیا صورت گرفته و طی آن تغییر عملکرد 
شــناختی یک هزارو3۷  استرالیایی، بین ۷۰ تا ۹۰ سال در طی ۶ سال را تحت 

بررسی قرار داده است.
این تحقیق نشــان داد در میان تمام شــرکت کنندگان مبتال به دیابت نوع ۲، 
کسانی که متفورمین مصرف می کنند، در مقایسه با افرادی که متفورمین مصرف 
نمی کنند، کاهش  قدرت شناختی روال آهسته تری داشته و این افراد خطر زوال 

عقل پایین تری دارند.

خرید و فروش دارو های سقط جنین به راحتی آب خوردن!©
باشگاه خبرنگاران جوان: گذرتان به 
محله پانزده خــرداد که به دلیل وجود 
بازار بــزرگ تهران همــواره با معضل 
شلوغی و ازدحام جمعیت مواجه است، 
افتاده باشد، صحنه های عجیب و غریب 

فراوانی را مشاهده کرده اید.
در بدو ورود چشمتان به دستفروش هایی 
می افتد کــه از لوازم خانه گرفته تا انواع 

خوراک، پوشــاک، کیف و کفش، در بساط کوچک و بزرگ خود جای داده اند و 
مشغول به کار هستند.

نوازندگان خیابانی و چای و غذا فروش های سیار هم در فاصله های کمی از یکدیگر 
مشغول به کار هستند و بر شلوغی و ضعف بهداشت عمومی محیط افزوده اند، به 

طوری که گویی مردم در این محدوده از شیوع ویروس کرونا بی خبرند.
درست در چند قدمی مغازه داران و فروشندگان لوازم مختلف، دالالن دارو حضور 
دارند که به گفته خودشــان ناجی مردم گرفتار هســتند و برای رهایی آن ها از 
دردسرهای مختلف، نسخه های مرگ می پیچند. البته بساط کاسبی این گروه هم 

به صورت حضوری و هم به صورت تلفنی و مجازی گسترده شده است.
یکی از اهالی ساکن در محدوده بازار بزرگ تهران به خبرنگار ما گفت: سال های 
ســال از حضور دالالن دارو در محل زندگی ما می گذرد و روزانه ده ها نفر از این 

افراد داروهای مجاز و غیرمجاز تهیه می کنند.
وی می گوید: بارها شــاهد حضور زنان بوده ام که برای تهیه داروی سقط جنین 
با فروشــنده های این داروها سر و کله زده و بر سر گرفتن تخفیف از آن ها چانه 

می زنند و در نهایت دارو به دست از این محدوده خارج شده اند.
بــرای تأیید صحت نوع خرید و فروش داروهای ســقط جنیــن، راهی خیابان 
ناصرخســرو شدم و در شــلوغی و ازدحامی که در نزدیکی بازار حاکم است، به 

سمت افرادی که صدای دارو دارو گفتنشان در گوشم می پیچید، رفتم.
از نخســتین قدم هایی که در خیابان ناصرخســرو بر زمین گذاشتم چشمم به 
چندین فرد که ظاهر موجهی نداشتند افتاد و با دیدن دو نفر از افرادی که پیام 
شیشــه ای به دست داشتند، زاویه پنهان و آشکار دیگر آسیب های این محدوده 

برایم عیان شد.
مرد جوانی که ســیگاری روشن به لب داشــت، با ظاهری شبیه اراذل و اوباش 
خیابانــی جلو آمد و با لحنی خودمانی گفت: چــه دارویی می خواهی و تنها در 
عرض چند ثانیه هفت تا هشت نفر دیگر به جمع دو نفره من و نخستین فروشنده 

دارویی که به سمت  من آمده بود، اضافه شدند.
تا آمدم بگویم قرص ســقط جنین می خواهم، پس از آنکه واژه ســقط از دهانم 
خارج شد، حمید، فروشنده میانسال گفت: دو نوع از این قرص ها را در حال حاضر 
موجود دارم که نوع آمریکایی آن یک میلیون تومان می شود و مدل هندی آن هم 

۷۰۰هزار تومان آب می خورد.
با چانه زنی و اینکه دانشجو هستم و بضاعت مالی مناسبی نداریم، قیمت قرص 
ســقط جنین تولید آمریکا را به ۲۵۰هزار تومان رســاندیم و در نهایت پس از 
مشــاهده تاریخ مصرف قرص و پرداخت هزینه آن، قرص را چند متر جلوتر از 

نقطه ای که در کنار دیگر همکارانش ایستاده بود، تحویل گرفتم.
حمید برای آوردن قرص به داخل مغازه ای که در میانه خیابان ناصرخســرو قرار 
داشت رفت و دقایقی بعد با در دست داشتن آن برگشت و پولش را گرفت و به 
دنبال مشــتری بعدی که تا انجام کار ما دقایقی را معطل شده بود رفت و عطر 

دلهره آور مرگ را در قدم های خود جا گذاشت.
به گفته حمید، روزانه افراد بسیاری برای تهیه داروهای مختلف که بدون نسخه 
به راحتی در دسترس عموم نیستند به او و همکاران دارو فروشش در ناصرخسرو 
مراجعه می کنند و تنها با پرداخت پول داروی مورد نیاز، دارو را هر چند ممنوعه 

و نایاب بدست می آورند.
در این میان تعداد فروشــندگانی که داروهای تاریخ گذشته را به قیمت داروی 
تاریخ دار و حتی گران تر به فروش می رســانند هم کم نیســت و جان مردم ابزار 
درآمدزایی دالالن بی انصافی اســت که به هر طریقی قصد کسب درآمد دارند و 

جان آن ها را در برخی موارد حتی با خطرهای بی شماری مواجه می کنند.
درســت به راحتی آب خوردن و تنها در دقایقی کوتاه یک بســته قرص سقط 
جنین در دســتم جا گرفت. قرص هایی که خرید و فروش آزاد آن ها غیرقانونی 
بوده و باید تنها با نسخه پزشکان متخصص و معتبر دارای مجوز و البته در شرایط 

خاص تهیه شود.
وقتی یک خبرنگار به عنوان یک شــهروند عادی در عرض کمتر از پنج دقیقه 
داروی ســقط جنین را از فروشــندگان دارویی که در طول خیابان ناصرخسرو 
مستقر شده اند، خریداری می کند، کار از خرید و فروش ساده دارو گذشته است و 

باید فکری اساسی برای برخورد با این مجرمان به ظاهر ناجی اندیشید.
وجود خالکوبی های فراوان و لحن گفت وگوی فروشــندگان  دارو در ناصرخسرو 
و نشــئگی اغلب آن ها به دلیل مصرف مواد مخدر، از سابقه  دار بودن آن ها خبر 
می دهد و این در حالی اســت که همچنان آزادانه و بدون داشتن کوچک ترین 
استرسی، به خرید و فروش داروهایی که با مرگ و زندگی افراد مرتبط هستند، 

اقدام می کنند.
همزمان با اجرای برخورد قانونی با متخلفان فروشنده دارو و ضرورتی که در این 
حوزه وجود دارد، باید موضوع آموزش و دادن هشــدار به افرادی که به نوعی در 
معرض آســیب قرار دارند و پای آن ها به دلیل این آسیب ها به بازار سیاه داللی 
فروشندگان ناصرخسرو باز می شود را هم جدی بگیریم و به سادگی از کنار آن 

عبور نکنیم.

رؤسای  برخی  طیرانی    اعظم  جامعه/   
بیمارستان های خصوصی که پیش از بحران کرونا نیز 
ادامه خدمت رسانی در این شرایط نامساعد اقتصادی 
کشور را ناممکن و حتی اعالم ورشکستگی و گاه 
تعطیلی کرده بودند، معتقدند اگر دولت و وزارت 
بهداشت به صورت فوری و ویژه و با برنامه و راهکاری 
به  زودی  نشوند،  میدان  وارد  اساسی  و  عملیاتی 
شاهد تعطیلی طیف گسترده ای از بیمارستان های 

خصوصی خواهیم بود. 
اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس هیئت مدیره 
انجمن بیمارستان های خصوصی کشور از بحران مالی 
3۰۰ بیمارستان خصوصی در کشور و ورشکستگی 
۶بیمارستان در تهران خبر داد. این در حالی است که 
پیشتر خلیل علیزاده، رئیس بیمارستان آتیه تهران 
خبر از تعدیل ۵۰ درصد کادر بیمارستان و به عبارت 
دیگر ۶۰۰نفر از یک هزارو۲۰۰کادر درمان خود داده 
بود. سرنوشــتی که بحران مالی بیمارستان ها آن را 
رقم زده و بیمارســتان های خصوصی را هدف خود 
قرار داده است. هرچند مقابله با کرونا بر دامنه بحران 
مالی بیمارســتان های خصوصی افزود، اما به گفته 
اغلب کارشناسان خیلی پیش از این، عدم پایبندی 
بیمه ها به تعهداتشــان، تحریم ها، افزایش نرخ دالر 
و ناهمخــوان بودن تعرفه بیمارســتان های بخش 

خصوصی با نرخ تورم، زمینه آن را فراهم کرده بود.
ایرج خســرونیا، رئیس جامعه پزشــکان متخصص 
داخلی ایران در ســال ۹۷ ضمــن انتقاد از عملکرد 
بیمه ها، خبر از ورشکســتگی بیمارســتان ها داده و 
گفته بود این ورشکســتگی شــامل بخش دولتی و 
بیمارستان های درجه سه و چهار بخش خصوصی نیز 
می شود. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت 
نیز در  این  باره اظهار کرده بود: »متأســفانه در مسیر 
اجرای طرح تحول سالمت، شاهد کم کاری بیمه ها 
بودیم و همین مسئله موجب شــده بیمارستان ها 
دچار مشکل شوند، زیرا وقتی بیمارستان نتواند بدهی 
خود را به شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی به 
موقع پرداخت کند، قطعاً با مشکل در ارائه خدمات 
مواجه خواهد بود که این مسئله ناشی از عدم پرداخت 

به موقع مطالبات بیمارستان ها از سوی بیمه هاست«.

70 درصد تخت های بیمارستان های »
خصوصی خالی است 

بیمارســتان های خصوصی  رئیس هیئت مدیــره 

کشــور با اشاره به شرایط سخت موجود ، می گوید: 
همــه بیمارســتان های خصوصی یعنــی حدود 
3۰۰بیمارستان در کشور که ۵۸ بیمارستان آن در 

تهران است، دچار بحران مالی هستند.
کــوروش شــمیمی می افزاید: تالش مســئوالن 
بیمارستان های خصوصی این است که در این شرایط 
به نوعی مدیریت کنند که هیچ نیرویی تعدیل نشود 
و در تالش هســتند بتوانند حداقــل حقوق را به 
پرسنل خود بدهند تا این بحران به پایان برسد، اما 
اگر ادامه پیدا کند، بیمارستانی که ۴۰۰ تا یک هزار 
و ۲۰۰پرسنل دارد، تعطیل می شود و پرسنل در این 

شرایط سخت اقتصادی دچار مشکل خواهند شد. 
وی ادامه می دهد: بیمارستان های خصوصی پیش از 
کرونا نیز با مشــکالت مالی جدی مواجه بودند، اما 
کرونا و بحران مالی آن تیر خالص را به این مراکز زد 
و اکنون حدود ۷۰درصد تخت های این مراکز خالی 
است، چون بیماران می ترسند به بیمارستان بیایند 
و در واقع بیمار غیراورژانســی در بیمارســتان های 

خصوصی وجود ندارد. 
به گفته وی، سیاست ها در زمینه تعیین تعرفه های 
پزشــکی و ثابت نگهداشــتن این تعرفه ها برای 
بیمارستان های خصوصی لطمه سنگینی به این 
مراکز زده اســت. در بخش خصوصــی با تورم و 

مشــکالت اقتصادی و تعرفه های 
نامناســب در حوزه درمان مواجه 
هستیم و در نهایت نظام سالمت 
با مشــکالت پیچیــده ای مواجه 
شــده است.  شــمیمی می افزاید: 
اقتصاد درمان چندین ســال است 
که مشکل دارد و مسئوالن هنوز به 
یک برنامه ریزی مناسب برای اقتصاد 
درمان و اقتصاد سالمت نرسیده اند، 
زیرا مسئوالن بهداشت و درمان در 
بخش دولتــی در دوره هایی، عمده 
سرمایه گذاری ها را در بخش درمان 
انجام داده و به بخش بهداشــت و 
پیشگیری بهای کافی نداده اند و همه 
بودجه را به درمان و خرید تجهیزات 

اختصاص داده اند و از پیشگیری غافل شده اند. 

 کرونا بیمارستان های خصوصی را زمینگیر نکرد»
بیمارســتان های  انجمن  رئیــس هیئت مدیــره 
خصوصــی ادامه می دهــد: این کرونــا نبود که 
بیمارســتان های خصوصی را زمینگیر کرد. کرونا 
تیر خالصی بود که به پیکر برنامه ریزی و مدیریت 
نشده بیمارســتان های خصوصی به خاطر ندیدن 

همه جوانــب کار زده شــد. وقتی 
بیمارســتانی  تخت  یــک  تعرفه 
با پرســنل تخصصــی و خدمات 
هتلینگ مناسب ثابت نگه داشته 
می شــود، در حالی که با توجه به 
افزایــش نــرخ تورم،هزینه اقالم 
مختلف تا ۲۰۰ برابر افزایش یافته 
اســت؛ بنابراین این برنامه ریزی 
نتیجه ای جز ســقوط درمان در 

بخش خصوصی نخواهد داشت. 
می دهــد:  ادامــه  شــمیمی 
که  نفــری  حــدود ۱۰۰هــزار 
در بیمارســتان های خصوصــی 
کشــور کار می کنند و معیشت 
از این محل  خانواده های آن هــا 
تأمین می شود، همه زحمتکش هستند. اگر به این 
افراد رسیدگی نشــود و بیمارستان های خصوصی 
نتواننــد حداقل حقوق را به ایــن افراد بدهند، این 

بیمارستان ها ورشکسته می شوند.
وی با بیان اینکه هیچ ارگانی از وزارت بهداشــت و 
وزارت صنعت گرفته تا سایر نهادها و وزارتخانه ها به 
بیمارستان های خصوصی کمک نمی کنند، می افزاید: 
بانک ها وام کم بهره نمی دهند، از بیمه های اجتماعی 

خواســته ایم که پول بیمه های کارکنان را سه ماه 
عقب بیندازید امــا فقط وعده می دهند، می گوییم 
مالیات بیمارستان ها را کمتر بگیرید یا مهلت بدهید 
تا مسئله کرونا تمام شود ولی هیچ کس به روی خود 

نمی آورد و می گویند تا بخشنامه نشود، نمی توانیم. 
وی می گویــد: در حالــی که ما بــا کمبود تخت 
بیمارستانی -به نسبت جمعیت- مواجه ایم، به دلیل 
سیستم غلط بیمه ای درکشــور، اکنون ۷۰درصد 
تخت های بیمارستان های خصوصی بیمار ندارند و 
اغلب بیمارســتان ها نمی توانند در این شرایط پول 
آب، برق، گاز و هزینه های پرسنلی را بدهند. یعنی با 
وجود اینکه بیماری نداریم، مخارج وجود دارد. برخی 
بیمارســتان های خصوصی تعدادی از بخش های 
بیمارستانی را تعطیل کرده، اما این مسئله هزینه ها را 
جبران نمی کند، زیرا به طور مداوم با افزایش هزینه 

اقالم روزمره مواجه اند.

ضرورت افزایش 70 درصدی تعرفه های »
بیمارستان های خصوصی 

دکتر شمیمی ادامه می دهد: وقتی بیماری در تخت 
آی سی یو بستری می شود، هزینه وسایل حفاظتی 
هر پرستار۲۰۰هزار تومان می شود و در هر شیفت 
باید این وســایل تعویض شود؛ بنابراین در یک روز 
بستری و سه شــیفت کاری فقط ۶۰۰هزار تومان 
هزینه لباس پرستار می شود و تعرفه خدمات به بیمار 
در »آی سی یو« با خدمات پزشک، پرستار و هتلینگ 
حدود ۲میلیون تومان است. در خصوص تعرفه های 
بیمارســتان های خصوصــی با نظر کارشناســان 
اقتصادی به این نتیجه رســیدیم که در ســال ۹۸ 
باید تعرفه ها حدود ۷۰ درصد افزایش یابد که نشد 
و اکنون که در سال ۹۹ هستیم باید تورم امسال را 
هم در نظر بگیریم؛ بنابراین حداقل باید تعرفه های 
بخش خصوصی دو برابر شود تا به وضعیت مناسبی 
برسیم. البته می دانیم افزایش دوبرابری تعرفه های 
پزشکی در توان دولت نیست و اصراری نداریم، اما 
دولت باید وضعیت بیمارستان های خصوصی را در 
نظر بگیرد. بیمارســتان های خصوصی برای کمک 
به بیماران کرونایی هم آمادگی دارند. ما پزشــکان 
و کادر درمــان در شــرایط دشــوار جامعه مردم و 
بیماران را تنها نمی گذاریم و در هر شــرایط آماده 
 خدمت به آن ها هستیم. ما وفا کنیم و مالمت کشیم 

و خوش باشیم... . 

گفت وگوی قدس با رئیس هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی کشور

کرونا نفس  بیمارستان های خصوصی را گرفت

در یک روز بستری 
و سه شیفت کاری 

فقط ۶۰۰هزار 
تومان هزینه لباس 

پرستار می شود

بــــــرش

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

دستچین

تأمین اجتماعی ورشکسته نیست
مهر:حسین امیری گنجه، مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ 
گفت: من پیش از این در معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی 
بودم و می دانم ذخایر این ســازمان نشان می دهد تأمین اجتماعی 
برخالف ادعای کارشناسان خارج نشین، ورشکسته نیست؛ پس ما 
باید در میان مردم امید ایجاد کنیم و دســت کم تا پنج سال آینده 

خطری برای تأمین اجتماعی وجود ندارد. 

دارویی به اسم کرونا به سود مافیا
آنا: علیرضا وهاب زاده، مشــاور وزیر بهداشــت، در توییتر نوشت: 
فاویپیراویر در حال حاضر در دنیا برای درمان آنفلوانزا تأیید شده و 
همین هیاهوی رسانه ای و اظهارنظرهای نابجا موجب ایجاد بازار سیاه 
و تقاضای کاذب و فروش با قیمت های نجومی شد. محرمانه هم نبود، 
همان زمان هم وارد و هم تولید شده بودو تا امروز هم در درمان کرونا 

اثربخشی قابل قبولی نداشته جز سود مافیا.

دادن امکانات به بومیان مناطق جنگلی اشتباه نیست
خانه ملت:حســن محمدیاری،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  
گفت: برخی به اشتباه معتقدند افزایش امکانات بومیان، جنگل ها 
و منابع طبیعی را به خطر می اندازد . برخی افتخار خودشــان را در 
توقف پروژه ها و پیشرفت مناطق می دانند که این تفکر به هیچ عنوان 
زیبنده کشور نیست. بنده از تمام ظرفیت خود برای ارائه خدمات به 

بومیان و روستاییان استفاده می کنم. 

گردشگری

رئیس جامعه هتل داران کشور عنوان کرد
قطعی آب و برق بسیاری از 

تأسیسات گردشگری
 فارس   رئیس جامعه هتل داران کشور با اشاره 
به ایجاد مشکل در برقراری مستمری بیمه بیکاری 
کارکنان هتل ها و مراکز گردشگری کشور، گفت: 
بسیاری از مراکز گردشگری گرفتار قطعی برق و 
آب شده اند. جمشید حمزه زاده اظهار کرد: پیش 
از آغاز موج ســوم کرونا و در شهریور آمار سفرها 
در کشــور افزایش یافت و بر همین اساس میزان 
استفاده از هتل در شهرهای شمالی و کیش بیشتر 
شد.  وی گفت: در میانگین کشوری ضریب اشغال 
هتل ها کمتر از ۵درصد است که در شهریور این 

آمار به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسید. 
حمــزه زاده ادامه داد: کارکنــان هتل ها و مراکز 
اقامتی کشور در برقراری مستمری بیمه بیکاری 
دچار مشــکالت فراوان شده اند و با وجود قوانین 
و دستورالعمل های موجود برای حمایت همه جانبه 
از این افراد، ســازمان تأمین اجتماعی از برقراری 
مســتمری ایام بیکاری این افراد با وجود دریافت 

حق بیمه های مستمر، خودداری کرده است.

آموزش

رئیس دانشگاه پیام نور:
دانشجویان تبلت و گوشی 
هوشمند دریافت می کنند

 فارس    رئیس دانشــگاه پیام نور گفت: تبلت 
و گوشــی هوشــمند مورد نیاز دانشــجویان 
دانشگاه پیام نور برای بهره مندی از کالس های 

الکترونیکی در قالب کاال کارت اعطا می شود.
محمدرضا زمانی با عنوان اینکه حل مشکالت 
دانشجویان در اقصی نقاط کشور برای دسترسی 
به ابزارهای الکترونیکی مهم ترین دغدغه ما از 
زمان شیوع بیماری کروناست، گفت: با امضای 
این تفاهم نامه که برای نخستین بار در کشور 
اتفاق افتاده است، دانشجویان دانشگاه پیام نور 
می توانند تا ســقف ۲۰میلیون تومان از کاالها 
و خدمــات کاالکارت با کارمــزد ۴-۲ درصد 

بهره مند شوند.
دانشجویان در این طرح نیازی به سپرده گذاری 
ندارند و می توانند برای خرید کاالی موردنظر 
خود از تســهیالت قرض الحسنه آنی استفاده 
کرده و در دوره های ۶، ۹، و ۱۲ماهه نسبت به 

بازپرداخت این تسهیالت اقدام کنند.

خانه و خانواده

مشاور معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی:
فرزندان چهارم هم بیمه 

می شوند
 برنــا    مشــاور معــاون بیمــه ای ســازمان 
تأمین اجتماعی گفت: با اصالح قانون، ســازمان 
تأمین اجتماعی مکلف شد حق سرانه درمان برای 

فرزندان چهارم به بعد را هم پرداخت کند.
لیال متعارفی، درباره بیمه فرزندان چهارم و بیشتر 
گفت: به خاطر سیاست های کاهش جمعیت که 
در دهه ۷۰ مطرح بود، ســازمان تامین اجتماعی 
طبق قانون تنظیم خانواده و جمعیت در ســال 
۱3۷۲ مکلف شــد محدودیت هایی را برای بیمه 

شدن فرزندان چهارم و بیشتر به وجود بیاورد.
وی خاطرنشــان کرد: در نهایت این قانون سال 
۱3۹۲ در مجلــس شــورای اســالمی اصــالح 
شــد  و طی ابالغ بخشــنامه جدیدی، سازمان 
تأمین اجتماعی مکلف شد حق سرانه درمان برای 
فرزندان چهارم به بعد را هم پرداخت کند. مشاور 
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: 
در حال حاضر این قانون برای همه بیمه شدگان، 

مستمری بگیران و مقرری بگیران اجرا می شود.

علم و فناوری

نماینده مردم تبریز در مجلس:
طرح »جهش تولید دانش بنیان« 

رأی گیری می شود
 تسنیم   نماینده مردم تبریز در مجلس شورای 
اســالمی از به رأی گذاشــتن طرحــی با عنوان 
»جهش تولید دانش بنیان« در آینده ای نزدیک در 
مجلس خبر داد. روح اهلل متفکر آزاد با بیان اینکه 
افق مقام معظم رهبری،  ایجاد ۴۰۰هزار شــرکت 
دانش بنیان در کشــور است،  بیان کرد: هم اکنون 
نزدیک به ۵هزار شــرکت دانش بنیان در کشور 
فعال اســت که فاصله زیادی با افق رهبر معظم 
انقالب دارد، اما با تکیه بر نیروی انســانی کارآمِد 

تحصیلکرده، جوان و پرانرژی، قابل تحقق است.
این نماینده مجلس همچنین با اشــاره به نقش 
مجلس در حمایت از شــرکت های دانش بنیان، 
افزود: فراکسیون اقتصاد دانش بنیاِن مجلس برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان تشکیل شده 
اســت. یک طرحی تحت عنــوان »جهش تولید  
دانش بنیان« در مجلس ارائه شده است که اگر در 
صحن مجلس رأی بیاورد، کمک بسیار خوبی در 

جهت رونق شرکت های دانش بنیان خواهد بود.

بهداشت و درمان

هشدار سازمان غذا و دارو 
 مراقب فروش واکسن  

آنفلوانزای تقلبی باشید
 ایسنا   سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای نسبت 
به تبلیغ و فروش واکسن آنفلوانزای تقلبی و قاچاق 

توسط افراد سودجو در بازار آزاد هشدار داد.
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی سازمان غذا و دارو، 
در این اطالعیه آمده اســت:»رعایت زنجیره سرد 
واکسن آنفلوانزا از الزامات نگهداری و حفظ کیفیت 
آن اســت، در صورت عدم رعایت آن، ســالمت و 
اثربخشی واکســن مورد تأیید سازمان غذا و دارو 
نبوده و هیچ تضمینی در مورد عوارض احتمالی 

واکسن های غیرمجاز وجود ندارد«.
خاطرنشان می شود مردم به  هیچ  عنوان نباید اسیر 
تبلیغات عرضه این دارو در خارج از مراکز بهداشتی 
و داروخانه ها شوند، زیرا سالمت این واکسن ها به 

 هیچ  عنوان مورد تأیید این سازمان نیست.
در ایــن اطالعیــه تأکید شــده اســت:به مردم 
اطمینان خاطر داده می شود که واکسن مورد نیاز 
تمامی افراد پرخطر، در چند فاز از طریق شــبکه 

بهداشتی و داروخانه ها عرضه خواهد شد.

فراسو

برداشت آزاد
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بچه ها چیزی از ادبیات کشور نمی دانند
ایسنا: محمدرضا شمس، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان معتقد 
است:بچه هایی که از دبیرســتان بیرون می آیند، آشنایی زیادی با 
ادبیات این مملکت ندارند. با بازخوردی که از بچه ها و دانش آموزان 
می بینم، چیزی از ادبیات این مملکت نمی دانند. حتی شاید ویرایش 

ساده را هم بلد نباشند و این از ضعف سیستم مدرسه های ماست.

هالل احمر واکسن توزیع نمی کند
باشــگاه خبرنگاران جوان:محمد نصیری، سخنگوی جمعیت  
هالل احمر در پاســخ پرسشی مبنی بر اینکه جمعیت هالل احمر 
واکسن آنفلوانزا توزیع کرده است،گفت: تمامی تصمیم ها در خصوص 
توزیع واکسن آنفلوانزا بر عهده وزارت بهداشت است و تاکنون هیچ 

واکسنی توسط هالل احمر توزیع نشده است.
قرار است خبر های توزیع واکسن از سوی وزارت بهداشت اعالم شود.

پرداخت حقوق شهرداری ها مهم تر از سالمت مردم است
ایسنا: مسعود تجریشی، معــاون محیط زیســت انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیســت با انتقاد از طرح یــک فوریتی اختصاص 
یک درصد از درآمد عوارض آالیندگی ها به شهرداری ها و دهیاری ها 
و عدم پرداخــت آن به صندوق ملی محیط زیســت، گفت: چنین 
مسئله ای نشان می دهد موضوعاتی مانند پرداخت حقوق و کمبود 
بودجه شــهرداری ها برای نمایندگان مجلس مهم تر از ســالمت و 

محیط زیست است.

مخالفت با واگذاری بخش های آموزشی و درمانی
ایسنا: دکتر عباسعلی  کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با 
اشاره به سیاست دانشگاه در خصوص واگذاری بخش های آموزشی 
و درمانی گفت: دانشگاه با هر گونه واگذاری بخش های آموزشی و 
درمانی که با جان بیماران سروکار دارند به  هیچ  وجه موافق نیست.

در مــورد واگذاری بخش هایی که از گذشــته صورت گرفته، باید 
مرحله به مرحله از این حالت خارج شوند. 

تدریس زبان چینی در مدارس دولتی ممکن نیست
ایرنا: غالمرضا کریمی، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از 
کشور آموزش و پرورش، گفت: شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 
کرده زبان های انگلیسی، فرانسه، روسی، چینی و اسپانیایی می تواند 
در مدارس به دانش آموزان آموزش داده شــود، اما با توجه به اینکه 
آموزش و پرورش معلم زبان چینی ندارد، امکان این کار در مدارس 

دولتی فراهم نیست.

شرمندگی آموزش و پرورش در برابر دانش آموزان استثنایی 
ایسنا: سیدحسن الحسینی، مسئول شبکه شاد، درباره دانش آ موزان 
استثنایی گفت: هنوز شرمنده آن ها هستیم و کار خاصی نتوانستیم 
برایشــان انجام دهیم. کانال های خاصی ایجاد شــده، اما به زودی 
»شــادنما« برای آموزش استثنایی برای کم شــنوایان و ناشنوایان 
راه اندازی می شود. برای نابینایان هم فکر می کنم تا یکی دو ماه آینده 

برنامه ای داشته باشیم.
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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

سیر تا پیاز مسئلة مسلمانان منطقة مورد مناقشه پاکستان و هند در گفت وگو با سید سرباز روح اهلل رضوی 

»کشمیر« در جست وجوی آینده
  جهان/ علوی  مسئله کشمیر یکی از بحران های 
منطقه شــبه قاره هند است که به واسطه اتفاقات و 
حوادثی که در آن توســط ارتش و نیروهای امنیتی 
هند رخ می دهد، هر از چند گاهی به ســطح اخبار 
منطقه بدل می شــود. تنش ها میان مردم کشمیر و 
دولت مرکزی هند پــس از آن رو به فزونی نهاد که 
دولت راســت گرای نارندرا مودی در اوت 2019 در 
تصمیمی جنجــال برانگیز لغو خودمختاری منطقه 
جامو و کشمیر و سپس حذف بند مربوط به اعطای 
خودمختاری به منطقه کشمیر از قانون اساسی این 
کشــور را اعالم کرد. تمام این اتفاقــات بود که ما را 
بر آن داشــت تا پای صحبت های سید سرباز روح اهلل 
رضوی بنشینیم. او خود متولد کشمیر است و سال ها 
به طور تخصصی درباره آن مطالعه و کار کرده است. 

گفت وگوی روزنامه قدس را با او بخوانید.

آقــای رضوی، ابتدا بــرای ما یک خالصه   
کوتاهی درباره وضعیت کشمیر بگویید. چه شد 

که کشمیر امروز شکل گرفت؟
شــبه قاره هند پیش از اینکه هنــد به هند امروزی 
تبدیل شــود، یک دوره ای به مدت حدود دو قرن را 
تحت اســتعمار انگلیس سپری کرد. یعنی از اواسط 
قرن 18 میالدی تا اواســط قرن 20. در این دو قرن، 
ساختار حاکمیت استعماری بر هند به واسطه پهنه 
گسترده  جغرافیایی در این کشور یکسان نبود. یک 
سوم هند را مســتقیماً انگلیسی ها اداره نمی کردند، 
بلکه شــاهزادگانی که در ایالت های مختلف حاکم 
بودند، مدیریت می کرده و دو ســوم الباقی مستقیماً 
ذیل حاکمیت انگلستان قرار داشت. این یک سوم به 
شکل طبیعی گونه ای از خودمختاری و استقالل رأی 
را داشــتند. البته حاکمانی که در رأس ایالت بودند، 
هر یک به نوعی سرسپرده انگلیسی ها بودند و خراج 
می دادند، کمک می کردند. حتی در جنگ جهانی اول 
کمک شایانی به همین مهاراجه ها، نواب ها و سالطین 
انجــام دادند. به تعبیری این ها ذیل قیمومیت ملکه 
انگلستان بودند، اما خب ساختار متفاوتی را داشتند. 
از جمله این مناطق، منطقه شــناخته شــده تحت 
عنوان ایالت جامو و کشمیر بود که حاکمی سرسپرده 
انگلیس داشــت. ماجرای تقسیم شبه قاره هند که 
در سال 1947 رقم خورد، این نقاطی که ایالت های 
حاکمیتی مستقلی داشتند، به واسطه بحران هویتی، 
نقاطی بحرانی شــدند. از طرفی، آن ها اساســاً ذیل 
هندوستان تحت اســتعمار انگلیس نبودند. بریتانیا 
هم تعهدی در قبال آن ها نداشت که وضعیت آن ها 
را تعیین تکلیف کند و خط مرزی که کشــیده شد، 
سبب شد برخی از این ایالت ها با بحران هایی جدی 
روبه رو شــوند. از جمله ماجرای بحران ایالت جامو و 
کشــمیر و دعوایی که بر سر این ایالت از همان ابتدا 
پس از شکل گیری هند و پاکستان بین دو کشور رقم 
خورد. جنگ اولی شکل گرفت و منطقه کشمیر به 
عنوان محل تنازعی برای این دو کشــور باقی ماند. 
کشمیری که اکثریت جمعیتی مسلمان اما حاکمی 
غیر مسلمان داشت که این حاکم تصمیم گرفت به 
هند بپیوندد و متعاقب آن درگیری هایی رخ داد که در 
همان سال ها یک سوم از این ایالت در اختیار پاکستان 
قرار گرفت و الباقی آن در اختیار هند و این دعوا تا به 

امروز ادامه دارد.

یعنی دو سوم در اختیار هند است؟  
بله. چیزی در حدود دو سوم از پهنه جغرافیایی ایالت 
جامو و کشــمیر در اختیار هند است. به جز بخشی 
که در اختیار چین اســت. یک بخشی هم در اختیار 

پاکستانی هاست.

این مناطقی که درگیری در آن اتفاق می افتد،   
در مناطق تحت کنترل کدام کشور است؟

بخش عمومی این درگیری  هایی که عمدتاً در اخبار 
و رسانه ها در مورد آن می شنوید، درگیری هایی است 

که در منطقه کشمیر تحت کنترل هند رخ می دهد. 
اما به واسطه اینکه منطقه کشمیر از کل ایالت جامو 
و کشــمیر اکثریت قاطع مسلمان هستند، چیزی 
بیش از 90 درصد با جمعیتی حدود 8-7 میلیون 
نفر و عمدتاً مســلمانان اهل سنت در کنار کمی از 
شیعیان که آن ها در این منطقه سکونت دارند و نوع 
احساسات ضد هندی در آن  ها غلیان بیشتری دارد 
و سال های سال است که آن ها مطالبه عمومی شان 
از جامعه جهانی و سازمان ملل و کشورهای منطقه 
و البته هند و پاکستان، حق تعیین سرنوشت است 
که این درگیری ها هنوز هــم ادامه دارد و الینحل 

باقی مانده است.

چه سناریوهای مطلوبی برای مردم منطقه   
وجود دارد که در آن شــرایط آن ها می توانند 

مشکل خود را حل شده تصور کنند؟
مسئله کشمیر این قدر پیچیده شده که ما خیلی از 

سناریوهای حل بحران فاصله داریم و 
اساساً آن چیزی که باید اکنون دغدغه 
باشد و به دنبال آن باشیم، کاهش تنش، 
ایجاد امنیت، حفاظت از جان، نوامیس 
و اموال مــردم و در یــک رتبه باالتر، 
حفاظت از هویت اسالمی کشمیر است، 
این ها مسائل اصلی است. واقعاً شاید ما 
هنوز از راه حل مســئله کشمیر فاصله 
داشــته باشیم و این گام های مقدماتی 
است که می تواند فرصت را برای یک راه 
حل فراهم بیــاورد. ما اکنون از راه حل 
خیلی فاصله داریم. آن چیزی که به نظر 
باید به دنبال آن باشیم و جامعه جهانی 
در یک نگاه کالن تر، کشورهای اسالمی 
در یک نگاه خاص تر و کشورهای منطقه 
در یک نگاه اخص، باید این باشــد که 
کشمیر از این وضعیت امنیتی نظامی 
که بر آن حاکم اســت، بیرون بیاید. به 
نظر می رســد که ما نیاز مبرم داریم به 
اینکه هر چه سریع تر نیروهای نظامی 
بیایند بیرون و در دو طرف مرز و منطقه 
خلع سالح شود. البته این چیزی نیست 

که به این سادگی ها اتفاق بیفتد. خب مطالبه سازمان 
ملل هم از ابتدا همین بوده و قطعنامه هایی که تصویب 
شــده بر همین مبنا بوده است. نیروهای نظامی که 
می گوییم، همه را در بر می گیرد. چه گروه های مسلح 
کشمیری و چه نیروهای نظامی هند و پاکستان. باید 
به حداقل برسند تا بشود یک تصوری از یک شرایط 
قابل پیش بینی را داشت. اما خب در وضعیت کنونی 
به خصوص در سمت هند با توجه به ساختار سیاسی 

حاکم و سیاست هایی که دنبال کردند، این گونه به 
نظر نمی رسد که این کار محقق شود و جامعه جهانی 
هم عزمی ندارد و کشورهای مسلمان هم اساساً چنین 
عزمی ندارند و همین هم هســت که کشمیر عماًل 
محدود شده به درگیری های بین هند و پاکستان و 
اعالم مواضع برخی دولت های دیگر نظیر پاکستان، 
ایران، ترکیه و یا مالزی. چند کشور معدود که هر از 
چند گاهی مواضعی را اعالم می کنند. آن چیزی که 
مطلوب است، یک شرایط امن و به دور از پایمال شدن 
حقوق بشر و به خطر افتادن جان آدم ها ست  که بعد 
بشود مبتنی بر آن با یک طراحی که خود کشمیری ها 
در آن نقش داشته باشند، تصور گونه ای از راه حل را 

بشود پیش روی خود داشته باشیم.

تحت عنوان همه پرسی و تعیین سرنوشت؟  
تعیین سرنوشت هم به نظر من از آن دسته مطالباتی 
است که هنوز تا دستیابی به آن فاصله زیادی داریم؛ 
چــه آنکه نه هند حاضر اســت 
دست از کشمیری که در اختیار 
دارد بر دارد و نه پاکستان. یعنی 
اگر آمدیم در کل کشــمیر همه 
پرســی برگزار کردیم و گفتند 
که همه ســاکنان ایالت به این 
جمع بندی رسیدند که کشمیر 
ملحق به پاکســتان یا به هند 
شــود، هیچ کــدام از طرفین 
خارجی ایــن را قبول نخواهند 
کــرد و تحقق این ماجرا خیلی 
هم واقعی نیســت. به نظر من، 
آن طرحی که می تواند راهگشا 
باشد، این اســت که دست به 
تغییر ساختار جغرافیایی کنونی 
نزنیم. یعنی بخشی را که هند و 
پاکستان در اختیار دارند، همان 
طور بماند. اما نخســت اینکه 
گونه ای غیرنظامی سازی اتفاق 
بیفتد؛ یعنــی زدودن نیروهای 
نظامی از منطقه؛ یعنی کشمیر 
به یک منطقــه مردمی تبدیل 
بشــود.  دوم اینکــه امکان ارتباطی بیــن دو طرف 
کشــمیر که 70 سال اســت از هم منقطع شدند، 
فراهم شــود. سوم اینکه یک هویت مستقل اسالمی 
با توجه به جمعیت غالب مسلمان را بشود تضمین 
کرد که بتواند در این منطقه حاکم شــود. آن وقت 
اســت که می توان امیدوار بــود اتفاقات دیگری هم 
بیفتد. این گام ها چیز جدیدی نیست. قبالً هم مطرح 
شده. خروج نیروهای مسلح یعنی هم هند نیروهای 

نظامی خود را کاهش دهد و هم پاکســتان دست از 
تسلیح و پشتیبانی گروه های مسلح بردارد. به شکل 
طبیعی اگر هند نیروهای نظامی خود را بیرون بکشد، 
حضور گروه های جهادی که دســت به سالح بردند 
هم افت خواهد کــرد و بارها این گروه ها خود اعالم 
کردند که ما ناچار به مقاومت مسلحانه شده ایم. این 
فضای امنیتی نظامی و این منطق تفنگ یا سالح در 
کشمیر بخوابد، همزمان امکان ارتباطی مردم دو طرف 
کشمیر فراهم می شود. اما خب واقعیت این است که 
هند با توجه به اتفاقاتی که از سال گذشته رقم خورد 
و لغو ماده 370 قانون اساســی عمالً دست به تغییر 
دموگرافی در منطقه کشمیر زده است. یعنی اقوامی 
که مربوط به کشــمیر نیستند را به آن منطقه روانه 
کرده و به آن ها حق ســکونت می دهد. پاکستان هم 
دهه ها قبل تر از هند اقدام مشابهی انجام داد و ساختار 
جمعیتی منطقه گلگت که یک منطقه مسلمان نشین 
با اکثریت شیعه و با هویت شیعی بود را تالش کرد از 
مسلمانان غیرشیعه به آن منطقه اضافه کند. هند هم 
در حال انجام  چنین اقدامی با تغییر نسبت مسلمانان 
به غیر مسلمانان است. سال هاست که این اتفاقات از 
سوی هر دو طرف افتاده و این فضا را خیلی پیچیده 
می کند. آیا هند و پاکستان حاضرند آن جمعیت هایی 
را که سال ها برای تغییر ساختار جمعیتی به کشمیر 
روانه کردنــد، برگردانند؟ این از آن موارد پیچیده ای 
است که طرفین به این راحتی ها کوتاه نخواهند آمد. 
همین طرح ســاده ای هم که گفته می شود، به این 
ســادگی ها اجرا نخواهد شد و به نظرم به جز با یک 

فشار بین المللی به تنهایی محقق نخواهد شد.

به طور مشــخص بر سر راه این راه حل چه   
موانعی وجود دارد؟

در برابر طرح هایی که برای حل مســئله کشــمیر 
ارائه می شد، همواره مقاومت از سمت هندی ها بود. 
اساساً هندی ها قائل به این هستند که کشمیر یک 
مسئله داخلی است. در یک دوره ای مسئله کشمیر 
یک مســئله بین المللی بود. همان گونه که این وارد 
ســازمان ملل می شود و در شــورای امنیت در سال 
1949 قطعنامه صادر می شــود. هیچ وقت در مورد 
مسئله ای داخلی قطعنامه ای صادر نمی شود. بعدها در 
توافق شیمال که در سال 1972 بسته شد، هندی ها 
و پاکستانی ها توافقی را امضا کردند که در آن، مسئله 
کشــمیر دیگر بین المللی نبود، بلکه دوجانبه شــد 
و ذوالفقار علی بوتو پای آن را امضا کرد و به شــکل 
طبیعی حق پیگیری را از خیلی ها ســلب می کرد و 
بعد به مرور زمان هندی ها از یک زمانی به بعد گفتند 
که دیگر مسئله حتی دوجانبه هم نیست و موردی 
داخلی است. این تحول در وضعیت داخلی پاکستان 

اثرگذار بوده اســت. این ها موضع پاکستان را ضعیف 
می کند. در سمت هندی ماجرا هم جنایات فراوانی 
از جمله شکنجه ها، تجاوزها و... رخ داده است. ما نیاز 
به یک توجه جدی جامعه جهانی به مسئله کشمیر 
داریم که بتوان این پرونده را ذیل یک فشار جهانی به 
نتیجه رســاند، هر چند در شرایط کنونی خیلی هم 
متصور نیســت. اما راهکاری که برای مردم کشمیر 
می ماند، مقاومت و تأکید بر هویت اصیل خود است 
و همزمان تأکید بر محکومیت جنایاتی که هندی ها 
رقم می زنند و مطالبــه حق بدیهی خود که تعیین 
سرنوشت اســت. رویکرد مبارزه مسلحانه در شرایط 
کنونی دستاوردهای مثبتی ندارد؛ چه بسا که جریان 
مطالبه آن ها را به انحراف بکشاند. با توجه به این نکته 
که پشــتیبان تســلیح گروه ها در کشمیر، سرویس 
امنیتی پاکستان بوده است و ISI هم مسئله آن، حل 
کشمیر نیست، دولت پاکستان به نوعی به دنبال یک 
انتقام جویی از هند از طریق کارت کشمیر است. البته 
حساب مردم این کشور از ساختار سیاسی و امنیتی 

پاکستان جداست.

حال، با تمام این ها موضع جمهوری اسالمی   
باید چگونه باشد و ایران چه جایگاهی دارد؟

جمهوری اسالمی ایران یک موضع بنیادینی در قبال 
مسئله کشمیر داشته که باید حقوق مردم این منطقه 
رعایت شود، جلو خونریزی ها گرفته شود و این موضع 
از قبل بوده اســت. اما به نظرم واقعیت این است که 
ما در ضعیف ترین دوران دیپلماســی از دوران قبل 
و پس از برجام به ســر می بریم و موضع ضعیفی از 
وزارت خارجه در این باره شاهد بودیم. از سوی دیگر، 
تحریم های آمریکا هم در باالترین سطح خود قرار دارد 
و عمالً دســت ایران را برای بازی و نقش آفرینی در 
کشــمیر کوتاه می کند و شواهد و قراین بر این است 
که برای ساختار دیپلماسی کشورمان مسئله کشمیر 
اهمیت خاصی ندارد. این که چرا اهمیت ندارد، خود 
مسئله ای جداست که می توان درباره آن به گفت وگو 
نشست. وقتی تحرکی در این پرونده نباشد، طبعاً از 
نفوذ ایران هم در کشــمیر روز به روز کاسته خواهد 
شد. تحلیل من این است که معادالت بین المللی این 
گونه نیست که به خاطر موضعی، روابطی به کل به 
هم بخورد. قرار نیست و نباید هم ایران روابط تجاری 
خود را با هند به هم بزند و هند هم این وسط لطفی 
به ایران به خاطر روابط تجاری نکرده است. هند هم 
اســتفاده خود را می برد و از این باب داشتن موضع 
صریح در قبال مســائلی که شما تحلیالً آن را قبول 
دارید، در یک دیپلماســی هوشمندانه می توان آن را 
پیگیری کرد و انفعال را قبول نداریم. این مسئله هم 
مربوط به این دولت نیســت. در دولت گذشــته هم 

شاهد موضعی جدی در این باره نبودیم.

تنش هند با کشمیر به خاطر مذهب است یا   
جدایی طلبی از یک دولت مرکزی که طبعاً مورد 

استقبال هیچ دولتی نیست؟
ابتدای به ســاکن یک مســئله سیاســی است. هر 
جدایی طلبی امری منفی نیســت. هر جدایی طلبی 
مانند کردستان عراق نیست. کشمیر پس از تقسیم 
هند و پاکستان برهه ای مســتقل بوده و هند آن را 
اشغال نظامی کرده، 27 اکتبر 1947 نیروهای هندی 
وارد کشمیر شدند. کشمیر توسط هند اشغال شده 
اســت. این طور نیست که بگوییم کشمیر به دنبال 
هویت مســتقل خود است، پس جدایی طلب است. 
من کتاب تولد یک تراژدی را در پاسخ به همین سؤال 
که ماجرای کشمیر جدایی طلبی نیست، ترجمه و 
منتشر کردم. کشــمیری ها حق دارند که بخواهند 
مستقل شوند و هند هم در گام اول به دنبال این بود 
که کشــمیر جدا نشود و به زور آن را نگه داشت. این 
پرونده، ابعاد مذهبی هم به خود گرفته است. در دولت 
راست گرای هند تعارض با هویت اسالمی کشمیر هم 

محور اصلی است.
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رویکرد واقع گرایانه پاکستان به مذاکرات بین االفغانی ©
در شــرایطی که مذاکرات بین االفغانی در همان ابتدای راه با مشکل مواجه شده و این 
موضوع دشواری مسیر مذاکرات را به خوبی نمایان ساخته است، شاید این تصور و توقع 
وجود داشته باشد که پاکستان با استفاده از نفوذش بر طالبان در تسریع و نتیجه بخشی 
این مذاکرات نقش فعال تر و مؤثرتری را ایفا کند. ســفر دو هفته پیش زلمی خلیلزاد 
فرستاده ویژه آمریکا به اسالم آباد و دیدار او با مقامات سیاسی و نظامی پاکستان نیز در 
همین راستا قابل ارزیابی است.از سوی دیگر عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی  مصالحه 
ملی افغانستان نیز با هدف رایزنی در مورد مذاکرات بین االفغانی هم اکنون در اسالم آباد 
به سر می برد.هر چند که هنوز نمی توان در مورد نتایج سفر عبداهلل عبداهلل به پاکستان 
اظهار نظر کرد، اما از یادداشتی که عمران خان درست پیش از انجام این سفر در اختیار 
روزنامه واشنگتن پست قرار داده است، شاید بتوان تا حد زیادی به رویکرد و برنامه اسالم 

آباد در قبال مذاکرات بین االفغانی پی برد.
عمران خان در یادداشت اش ضمن یادآوری نقش و اراده پاکستان در تحقق شرایط کنونی 
در افغانستان، چند نکته مهم و اساسی را مورد توجه قرار داده است.وی در وهله نخست 
این مســئله را برای مخاطبان داخل این کشور روشن ساخته که جنگ افغانستان چه 
بهای سنگینی برای پاکستان به بار آورده است.مسئولیت حضور 4میلیون مهاجر،سرازیر 
شدن اسلحه و مواد مخدر و وخامت اوضاع فعلی پاکستان در مقایسه با دهه های 1960 
و 1970 میالدی، بخشــی از پیامدهای اســت که عمران خان به آن ها اشاره دارد. در 
عین حال او یادآوری می کند که این تجربه درسی بزرگ به مردم کشورش داده است؛ 
تحوالت افغانستان و پاکستان با یکدیگر درهم تنیده اند و تا زمانی که صلح در افغانستان 
برقرار نشود، پاکستان هم صلح واقعی را تجربه نخواهد کرد. به نظر می رسد مخاطب این 
اظهارات عمران خان افراد، گروه ها و یا حتی نظامیانی هستند که هنوز با سیاست های 
دولت وی در قبال افغانستان مشکل دارند و با او همراهی نشان نمی دهند. عمران خان به 
این افراد تأکید می کند که آینده رشد و شکوفایی پاکستان در گرو پروژه های مهم اتصال 
اقتصادی است که جز با برقراری صلح در افغانستان محقق  نمی شود.                                                                                                  
اما آمریکایی ها و مقامات کاخ سفید دومین گروهی هستند که در یادداشت عمران خان 
مورد خطاب و به شــکل غیر مستقیم مورد انتقاد قرار گرفته اند.نخست وزیر پاکستان 
ضمن یادآوری همکاری و همراهی مؤثر کشــورش با ایاالت متحده در به ثمر نشستن 
مذاکرات آمریکا و طالبان، نســبت به هرگونه شتابزدگی در خروج نیروهای بین المللی 
از افغانســتان و اعمال فشار بر جریان مذاکرات بین االفغانی هشدار می دهد. وی تأکید 
می کند که صلح و ثبات دائمی در افغانســتان با استفاده از زور و درخواست خارجی ها 
برقرار نمی شود و این فرایند نیاز به صبر و شکیبایی دارد.در واقع نخست وزیرپاکستان 
با این اظهارنظر خود به خلیلزاد و دیگر مقامات واشــنگتن تأکید می کند که اسالم آباد 
زیر بار اعمال فشار و شتابزدگی آن ها نرفته و صلح افغانستان را قربانی اهداف انتخاباتی 

ترامپ نخواهد کرد.
در کنار همه این ها،عمران خان در یادداشــت خود در واشنگتن پست، آب پاکی را هم 
روی دست طالبان می ریزد و به نوعی به آن ها تذکر می دهد که انتظار حمایت بی قید و 
شرط اسالم آباد را نداشته باشند.آن ها باید واقعیت ها و تنوعات سیاسی در افغانستان را 
به رسمیت بشناسند و پیشرفت ها و دستاوردهای دولت و مردم این کشور در سال های 
اخیر را نادیده نگیرند. در هر حال با یک نگاه کلی به یادداشت عمران خان در واشنگتن 
پست، می توان گفت که خوش بینی های دو سال پیش در مورد انتخاب عمران خان و 
پیامدهای مثبت آن بر تحوالت افغانســتان تا حد زیادی تحقق یافته و اسالم آباد پس 
از چند دهه توانسته رویکردی متعادل و واقع گرایانه در قبال افغانستان در پیش گیرد؛ 
رویکردی که یکی از جنبه های مهم آن سپردن امور به دست خود افغان ها و با کمترین 
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تاریخ انتشار در سایت:از1399/07/07 ساعت 09:45 تا تاریخ 1399/07/19 ساعت 14:15

جه��ت  تم��اس  تلف��ن  س��اعت07:30الی14:00  از   1399/07/16 تاری��خ  ت��ا   1399/07/07 از  بازدی��د:  مهل��ت 
بازدید:38795310 داخلی 465

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ 1399/07/19 ساعت:12:00
مهلت ارائه پیشنهاد: 1399/07/07  تا تاریخ 1399/07/19   ساعت:14:15   

زمان بازگشایی:1399/07/19 ساعت:15:00
برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
دریافت اس��ناد مزایده )در ص��ورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده )ودیعه( ارس��ال 

پیشنهاد قیمت و اطالع از برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. 

آگهی مزایده فروش شماره2099091158000007  

شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در نظر دارد کیوی طالیی مشروحه ذیل را به همراه انجام فرایند سورت و بسته بندی از طریق 
مناقصه عمومی دو مرحله ای )بازدید از سردخانه قبل از بازگشایی پاکت قیمت( خریداری نماید.

الف - 

سپرده شرکت مقدار به کیلوگرمنوع سورتشرح جنسردیف
مدت زمان تحویلمحل تحویلدر مناقصه )ریال(

1
کیوی طالیی در اندازه 65
 تا 120 گرم با بسته بندی

 4.5 کیلوگرمی
100.000اتوماتیک

چک در وجه 
شرکت مناقصه 

گذار

به آدرس 
ذیل الذکر

تا 72  ساعت 
کاری پس از 
انتشار آگهی

ب  - 
1( تاریخ شروع توزیع مدارک مناقصه از تاریخ چاپ آگهی )تاریخ انتشار آگهی( 1399/7/8 تا تاریخ 1399/7/11 با مراجعه به سایت 

اینترنتی و به نشانی  www.scmrazavi.ir می باشد.
2( س��اعت و محل برگزاری مناقصه: یک ش��نبه مورخ 1399/07/13 ساعت 10 صبح در نش��انی: تهران، میدان صنعت، بلوار خوردین، 

پالک 5. ) مراجعه به جناب آقای حامد مالئکه(
3( بیست وپنج درصد مبلغ مورد معامله به مبلغ سه میلیاردو دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت یک برگ چک در وجه شرکت 
مدیریت زنجیره تامین رضوی و یا واریز به صورت وجه نقد به حس��اب 8495239941 به نام ش��رکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و 

نزد بانک ملت  جهت ضمانت شرکت در مناقصه خواهد بود.
4( شرکت در مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی به منزله قبول تمام شرایط دستگاه مناقصه گذار می باشد.

5( دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
6( کلیه هزینه ها بر عهده برنده مناقصه است.

7( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 88086544 – 021 داخلی 159 تماس حاصل نمایند.
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مناقصه عمومی)تجدید(

افشاگری یک رسانه آمریکایی

مالیات ترامپ؛ 750 دالر برای 15سال!©
فارس: نیویورک تایمز که در 70ســال گذشته از دموکرات ها حمایت کرده، مدعی 
است اســنادی در اختیار دارد که نشان می دهد دونالد ترامپ در بیشتر سال های 
اخیر هیچ مالیاتی به دولت فدرال نداده و فقط در سال نخست ریاست جمهوری اش 
فقط 750 دالر به دولت فدرال مالیات داده است! رئیس جمهوری آمریکا در نشست 
خبری که از قضا بالفاصله پس از انتشار این گزارش داشت، این ادعاها را رد کرد و 
گفت »کامالً خبر جعلی است. در واقع من مالیات داده ام. ولی به محض اینکه اوراق 

مالیاتی ام انجام شود، این را می بینید«.

منابع آگاه اعالم کردند

دور جدید محاکمه فلسطینی ها در عربستان©
تســنیم: منابع آگاه اعالم کردند دادگاه کیفری عربستان سعودی جلسه دادگاه 
ده ها فلسطینی و اردنی بازداشت شده در این کشور به اتهام حمایت از مقاومت را 
ازسرگرفت. بر اساس این گزارش، سومین جلسه دادگاه این افراد قرار است چهارم 
نوامبر آینده برگزار شود. حماس تاکنون بارها خواستار آزادی بازداشت شد گان شده 
اما عربستان حاضر به این کار نشده است. این افراد از حدود یک سال و نیم پیش 
به اتهام حمایت از مقاومت فلسطین بازداشــت شده اند. یکی از بازداشت شدگان 
دکتر محمد خضری نماینده جنبش حماس در عربستان سعودی است که به دلیل 

کهولت سن وضعیت سالمت ناگواری هم دارد و از بیماری های حادی رنج می برد.

آن چیزی که باید 
به دنبال آن باشیم 
و جامعه جهانی در 
یک نگاه کالن تر، 

کشورهای اسالمی 
در یک نگاه خاص تر 
و کشورهای منطقه 
در یک نگاه اخص، 

این است که 
کشمیر از وضعیت 

امنیتی نظامی 
بیرون بیاید

بــــــرش
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