
 

 مسلمانان جهان کاالهای فرانسوی را تحریم کنند
 آستان   تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه مسلمانان حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار ائمه جمعه اهل سنت استان های خراسان همزمان با هفته وحدت:

دنیا باید کاالهای فرانسوی را تحریم کنند، گفت: اگر مسلمانان 
جهان وحدت داشتند رئیس جمهور فرانسه جرئت توهین به 

 ............ صفحه 3مقدسات اسالمی را نمی کرد...
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ماموستا »مالحیدر فهیم« را 

چقدر می شناسیم؟

»مجید مالمحمدی« و تجربه  داستان نویسی  برای پیامبر وعده وزیر برای ورود دانش بنیان ها به این صنعت:

:jحضرت علی
سخن نیک بگویید 
تا به نیکی شناخته 

شوید و به نیکی 
عمل کنید تا از

اهل آن )نیکوکاران( 
باشید . 

وسائل الشیعه  
123/16

w w w . q u d s o n l i n e . i r شنبه 10 آبان 1399  14ربیع االول 1442 31اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9379 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

آرزوی سوم
ترجمه آثار دینی فارسی 

با استقبال رو به رو خواهد شد
انحصار در حوزه خودرو 

باید شکسته شود
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آگهی فراخوان 
شناسایی و ارزیابی پیمانکاران

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهررضوی 

شرح در صفحه  8
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سازمانی در نظر دارد از طریق مزایده به شرح جدول زیر امالك خود را واگذار نماید
روز  اداری  وقـت  پایان  تا  امـالك  از  بازدید  و  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت  توانند  می  متقاضیان  لذا   

چهـارشنبه مورخ 1399/08/28 با شماره تلفن 09054867363 تماس حاصل نمایند.

مساحت عرصه پالك ثبتینوع واگذاریردیف
آدرسقیمت پایه كارشناسیوضعیت موجود)مترمربع(

فروش  عرصه و 1
1199/40مفروز از 11/16اعیان

ویال ی دوبلكس
جاده فشم به شمشك- روستای درود- روبروی 250.000.000.000قابل استفاده

ورزشگاه

فروش  عرصه و 2
مسكونی - 1673/49135/88اعیان 

خیابان مالك اشتر- بین خوش و قصرالدشت 50.000.000.000دارای دستور نقشه
پالك 768

فروش  عرصه و 3
مسكونی دارای پروانه 2146/99166اعیان

 ساختمانی
جمالزاده جنوبی  پایین تر از خیابان جمهوری - 83.000.000.000

خیابان چنگیزی پالك 19

پاركینگ خدمات خودرویی - 74/270706591/85اجاره عرصه 4
بازار میوه و تره بار

ماهیانه 
1.200.000.000

شهرك غرب- خ ایران زمین بین مهستان و بلوار 
انقالب - پاركینگ گلستان
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موسسـه عمران و توسـعه رضوی در نظر دارد امالک مشروحه ذیل با كاربری تجاری، تجاری نمایشگاهی واقع در خراسان جنوبی شهر بیرجند را به 
شـرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 

متقاضیان می توانند جهت كسـب اطالعات بیشـتر و دریافت فرم های مربوطه و تحویل پیشـنهاد قیمت از تاریخ درج آگهی حداكثر ظرف پایان هفته )وقت اداری 1399/08/15(
به دفتر این موسسـه به نشـانی بیرجند-بلوارمسـافر- باالتر از پالک گذاری- حاشـیه میدان قائم و یا دبیرخانه دفتر مركزی موسسـه واقع در مشـهد به نشـانی تقاطع بلوار سـجاد و                             

بلوار خیام- ابتدای بلوار شـهید دسـتغیب - موسسـه عمران و توسـعه رضوی مراجعه نمایند.
تلفن تماس دفتر بیرجند:05632338321    تلفن تماس دفتر مشـهد: 05137689434

آدرسشرایط فروشقیمت پایه مزایده هر مترمربع )ریال(مساحت )مترمربع(کاربریردیف
بیرجند اراضی حاشیه خیابان مهزیار بین مهزیار 5 و 7 شماره قطعه 16417نقدی61/4950/000/000تجاری1
بیرجند اراضی حاشیه خیابان مهزیار بین مهزیار 5 و 7 شماره قطعه 16418نقدی61/2450/000/000تجاری2
بیرجند اراضی حاشیه خیابان مهزیار بین مهزیار 5 و 7 شماره قطعه 16419نقدی61/2850/000/000تجاری3
بیرجند اراضی حاشیه خیابان مهزیار بین مهزیار 5 و 7 شماره قطعه 16420نقدی69/8355/000/000تجاری4
بیرجند سایت کارگاهی اراضی پشت شرکت گواه شماره قطعه 16362نقدی6040/000/000تجاری نمایشگاهی5
بیرجند سایت کارگاهی اراضی پشت شرکت گواه شماره قطعه 16363نقدی6040/000/000تجاری نمایشگاهی6

))آگهی تجدید مزایده عمومی((
99
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41
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بسیج  علیه کرونا

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حامد شیخ پور

در چند دهه گذشته، لقب »پیامبِر رحمت« برای رسول خدا )ص( درمتون و برنامه ها و 
مکتوبات رسمی باب شده که بسیار دلنشین و برگرفته از آیه 107 سوره مبارکه انبیاء 
است که می فرماید: َوَما أَْرَسلَْناَك إاَِلّ َرْحَمًة لِلَْعالَِمیَن )و ما تو را نفرستادیم جز رحمت 
برای جهانیان(. استفاده مکرر از این لقب زیبنده در تریبون های مختلف، همزمان با 

بازخوردهای مثبتی که دارد، سبب ایجاد یک تلقی...

پیامبِر کدام رحمت؟

قدس هزار راه رفته و نرفته برای قیمت  گذاری خودرو را بررسی می کند 

معمای زیان انباشته خودروسازان

 سیاســت     فرمانــده کل ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با اعالم اینکه 
۵۴ هزار پایگاه  مقاومت در کشور باید 
به پایگاه امدادگران و حافظان سالمت 
کشــور تبدیل شوند، از ارائه بسته های 
معیشــتی ســپاه به آســیب دیدگان 
از کرونــا خبــر داد. به گــزارش مهر، 
سرلشکر حســین ســالمی دیروز در 
بهداشتی  قرارگاه  هماهنگی  نشســت 
و درمانــی امام رضــا )ع( که در مرکز 

فرماندهی و کنترل ســپاه برگزار شد 
و فرماندهان ســپاه استان های سراسر 
کنفرانس  ویدئو  به صورت  هم  کشــور 
حضور داشتند، پس از شنیدن گزارش 
عملکرد استان ها، اعالم کرد: ورود سپاه 
به مسئله مقابله با کرونا یک مأموریت 
اســت و سپاه همیشــه مأموریت های 
خود را به بهترین شکل انجام می دهد.

وی تصریــح کــرد: باید تــالش کنیم 
هر چه ســریع تر افراد ســالم را از افراد 

مبتــال به ویــروس کرونا جــدا کنیم، 
ضمن اینکه توزیع بسته های بهداشتی 
بیــن خانوارهای کم درآمــد و توصیه 
بــه آن ها برای رعایت دســتورالعمل ها 
یکی از مســائلی اســت که باید همه 
سپاه های استانی و شهرستانی به خوبی 
آن را انجــام دهند و به قرنطینه کردن 
بیماران کمک کنند. سرلشــکر سالمی 
که  در شــهرهایی  کرد:  خاطرنشــان 
کنتــرل ورود و خروج صورت می گیرد 

سپاه های استانی و شهرستانی باید به 
برادران نیــروی انتظامی کمک کنند. 
همچنین همــه درمانگاه هــا و مراکز 
درمانی و همه بیمارستان ها همان طور 
که تاکنون به حوزه بهداشت و درمان 
کشــور کمک کرده اند، از هم اکنون به 
بعد باید به عنوان پایگاه های ســالمت 
در خدمت درمان بیمــاران کرونا قرار 
گیرند و این کار را هم فرماندهان باید 

مدنظر داشته باشند...

 ............ صفحه 6

بررسی مطالعات محیط زیستی 
یک پروژه شهری

اما و اگرهای 
کارشناسی 

کمربند جنوبی

روز خونین فرانسه؛ 
از نیس تا جده

خود کرده را 
تدبیر 

نیست!

 با دستور سرلشکر سالمی به فرماندهان سپاه اعالم شد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2قدس خراسان

 ............ صفحه 2

خاموشی گسترده  درفلسطین اشغالی
گمانه زنی ها درباره حمله سایبری به رژیم صهیونیستی

 جهان    منابع خبری بامــداد روز جمعه از قطع 
گســترده برق در مناطق وســیعی از سرزمین های 
اشغالی خبر دادند. قدس اشــغالی، تل آویو، اشدود، 

اورعکیفا، حیفا، نتانیا، رحوفوت و برخی از شهرك های 
صهیونیستی اطراف نوار غزه از جمله مناطقی هستند 
که برق آن ها قطع شده است. در پی این قطعی برق 

حتی چراغ های راهنمایی و رانندگی نیز از کار افتاد. 
رادیو رژیم صهیونیســتی اعالم کرده قطعی برق به 

 ............ صفحه 8دلیل بروز اختالل در سامانه...
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پیام ظریف به همتای ترکیه ای در پی وقوع زلزله در این کشور  مهر: وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به همتای ترکیه ای اش از وقوع زمین لرزه در شهر ازمیر ابراز تأسف کرد.به دنبال رخداد تلخ 
وقوع زلزله در ازمیر ترکیه، دکتر محمدجواد ظریف در پیامی به مولود چاووش اوغلو با ابراز همدردی عمیق از وقوع این حادثه تلخ، برای مجروحان آن آرزوی سالمتی کرد و آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای هر 

گونه کمک در این باره به اطالع همتای ترکیه ای خود رساند.

 سیاست     فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی با اعالم اینکه ۵۴ هزار 
پایگاه  مقاومت در کشــور باید به پایگاه 
امدادگران و حافظان ســالمت کشــور 
تبدیل شوند، از ارائه بسته های معیشتی 
سپاه به آسیب دیدگان از کرونا خبر داد.

به گزارش مهر، سرلشکر حسین سالمی 
دیروز در نشســت هماهنگــی قرارگاه 
امام  درمانی  و  بهداشــتی 
رضــا )ع( کــه در مرکــز 
فرماندهی و کنترل ســپاه 
فرماندهان  و  شــد  برگزار 
سراسر  اســتان های  سپاه 
به صــورت  هــم  کشــور 
ویدئــو کنفرانــس حضور 
شنیدن  از  پس  داشــتند، 
استان ها،  عملکرد  گزارش 
اعالم کرد: ورود ســپاه به 
با کرونا یک  مسئله مقابله 
مأموریت اســت و ســپاه 
همیشه مأموریت های خود 

را به بهترین شکل انجام می دهد.
وی تصریــح کرد: باید تــالش کنیم هر 
چه ســریع تر افراد سالم را از افراد مبتال 
به ویروس کرونا جدا کنیم، ضمن اینکه 
توزیع بسته های بهداشتی بین خانوارهای 

کم درآمد و توصیه به آن ها برای رعایت 
دستورالعمل ها یکی از مسائلی است که 
باید همه سپاه های استانی و شهرستانی 
به خوبــی آن را انجام دهند و به قرنطینه 

کردن بیماران کمک کنند. 
سرلشــکر سالمی خاطرنشــان کرد: در 
شــهرهایی که کنتــرل ورود و خروج 
صــورت می گیرد ســپاه های اســتانی 
و شهرســتانی باید به بــرادران نیروی 
انتظامــی کمک کننــد. همچنین همه 
درمانگاه هــا و مراکــز درمانــی و همه 
بیمارســتان ها همان طور که تاکنون به 

حوزه بهداشــت و درمان کشــور کمک 
کرده انــد، از هم اکنون به بعــد باید به 
عنــوان پایگاه های ســالمت در خدمت 
درمــان بیمــاران کرونا قــرار گیرند و 
این کار را هم فرماندهــان باید مدنظر 

داشته باشند.

آغاز طرح تکمیلی بسیج برای »
مقابله با کرونا از 2۰ آبان 

رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین 
گفت: طرح تکمیلی مقابلــه با کرونا با 
عنوان »طرح ســپهبد شهید حاج قاسم 

ســلیمانی« از بیســتم آبان آغاز خواهد 
شد.

ســرتیپ غالمرضا ســلیمانی در جلسه 
قرارگاه بهداشــتی درمانی امام رضا )ع( 
که به ریاست فرمانده کل سپاه پاسداران 
برگزار شــد، اظهار کرد: این طرح، همه 
مجاهدت هایی را که ســپاه های استانی 
کشــور در کمک بــه بیمارســتان ها و 
تأمیــن کادرهای مورد نیاز آن ها، توزیع 
اقالم بهداشــتی، آمــوزش و کمک به 
خانواده هــای نیازمند انجــام می دهند، 

تکمیل می کند.
وی گفــت: همه این اقدامــات، راهبرد 
تدافعی اســت و مــا در قالب این طرح 
جدیــد می خواهیم راهبــرد دیگری را 
در کنــار این راهبرد بــه عنوان راهبرد 
اصلی به میــدان بیاوریم که آن راهبرد 
تهاجمــی یعنــی قطع زنجیــره تکثیر 
ویروس از طریــق بیماریابی با تکیه بر 
ارتباطی،  انســانی،  همه ظرفیت هــای 
مخابراتی و فناورانه و شبکه بهداشت و 
درمان کشور است. سلیمانی اضافه کرد: 
این طرح خیلی ساده و روان و مردم پایه 
اســت و با هزینه های بسیار کم اجرا و 
هزینه هــای آن هم به صــورت متمرکز 

تأمین می شود.

با دستور سرلشکر سالمی به فرماندهان سپاه اعالم شد

بسیج  علیه کرونا

ســازمان جهانی هواشناسی زمستان بسیارسردی برای فالت ایران پیش بینی کرده س
است. دولت اگر از گران کردن اجناس حیاتی فراغت یافت! به فکر تأمین گاز برای تمام 
کشور درشــرایط بحرانی و افت شدید هوا و سرمای زمستان باشد. طبق پیش بینی ها 
کشورهای همسایه هم از این ســرما در امان نخواهند بود. باز وزارت نفت در زمستان 
فغان نکند که گاز کم آوردیم و همسایگان هم گاز نمی فروشند! دراین مدت کوتاه عالج 
واقعه کند و سهل انگاری های هفت ساله اش را به گردن تحریم ها نیندازد. 09360000158

این ۶۰تومانی که بابت خرید کاالی اساسی می خواستند بدهند، کی قراره به حساب س
خانوار بریزند؟09100006820 

 به وزیر ورزش تبریک می گم. سر پرسپولیس را بریدند و با تریلی از رو جنازه اش رد س
شدند. 09120000675

 اطبا و آزمایشگاه  یا  سی تی اسکن  که  کرونا را در فرد اعالم  کردند، بیمار نباید  به حال  س
خود رها شود و بهداشت  باید روزانه  با تلفن  یا مجازی  به طور جدی  پیگیر ش  باشد تا به 
 خیابان  و سرکار نرود و ماسک   و قرنطینه   خانگی  را رعایت  کند تا در جامعه  پخش  نکند، 
و اگر بدحال  شد باز بهداشت  پیگیر  باشد تا سریعاً بستری  شود، بدین گونه  شیوع  و فوتی  

کم  می شود . دکترتارا 09150000986

آیت اهلل علم الهدی در خطبه مجازی:

 جسارت به پیامبر اکرم از ناتوانی و شکست ©
در برابر موج اسالم گرایی است

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه 
جسارت رئیس جمهور فرانسه به 
پیغمبراکرم)ص( به دلیل شکست در مقابل 
اسالم است، گفت: کلید تحقق عظمت جهانی 
اســالم، وحدت فرق و مذاهب اسالمی است. 
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در سی وپنجمین 
هفته برگزار نشدن نماز جمعه مشهد مقدس، 
در قالب »خطبه مجازی« نکاتی را درباره مبدأ آغاز تاریخ اســالم با وحدت قبایل مدینه، 
اهمیت وحدت فرق و مذاهب اسالمی برای تحقق عظمت جهانی اسالم، توهین به پیامبر 
اکرم)ص(، ضعف دشمن، فحاشی آنان از سر ناتوانی و آینده جهان پسامدرن در حرم امام 

رضا)ع( بیان کرد.
وی با تبریک میالد مسعود نبی مکرم اســالم)ص(  و والدت با سعادت امام صادق )ع( 
و هفته وحدت به مخاطبان، اظهار کرد: امروز عظمت چند قرِن اســالم و توســعه این 
دین مبین، معلول وحدت انســان هایی است که به گل روی پیغمبر اکرم )ص( و ورود 
رسول اهلل)ص(، همه اختالفات و تفرقه ها را کنار گذاشتند، باید توجه داشته باشیم کلید 
تحقق عظمت جهانی اسالم در برابر کفر جهانی که درصدد مبارزه با دین، پیغمبر و اسالم 

برآمده است، این وحدت، این اتفاق و یکتایی است. 
آیت اهلل علم الهدی افزود: امروز اســالم در وضعیتی در دنیا قرار دارد که شاید در تمام 
تاریخ اســالم از روز بعثت پیغمبر اکــرم)ص( تا به حاال چنین وضعیتی برایش پیش 
نیامده بود، ازیک طرف، اســالم درحال توسعه و گســترش اسالم گرایی در همه اقالیم 
جهان چه در غرب و چه در شــرق است و این عظمت و قدرت برای توسعه اسالم در 
دنیا مثل ندارد. در مقابل این توســعه و گسترش اسالم گرایی که در یک شکل جهانی 
ظهور پیداکرده است، معلوم است جهان خواران دنیا و جریان استکبار غرب و آمریکا، در 
سر راه مطامع خودشان، هیچ چالش و سنگالخی را شدیدتر و قوی تر از اسالم احساس 
نمی کند و با همه قدرت، کفر جهانی درصدد اسالم زدایی برآمده است برحسب هراسی 
که از این اســالم گرایی در دل آنان ایجاد شده است. در اینجا علت این مقابله با اسالم 
این است که امروز ما جنگ بین آمریکا و اسالم را به مراتب شدیدتر از جنگ سرد بین 

شوروی و آمریکا درگذشته تاریخ احساس می کنیم.  
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: بنیان سیادت و آقایی غرب در قرن بیستم، بر چهار 
محور بود، »زور«، »پول«، »فرهنگ مدرنیته« و »تکنولوژی و توسعه فناوری« اما امروز غرب 
این چهار فاکتور برتری خود را از دســت داده اســت. اکنون مردم دنیا و مجامع علمی 
و فکری دنیا دنبال پســت مدرن هســتند، دنبال این هستند که پس از مدرنیته دنبال 
چی بروند، اســالم و فرهنگ اسالمی در دنیا به وجود آمده، توسعه اسالم گرایی، ویرانگر 
مدرنیسم و مدرنیته در دنیا شده و این آخرین عامل سیادت را هم از بین برده است؛ لذا 

غرب با همه ظرفیت و قدرت به جنگ اسالم آمده و با اسالم می جنگد. 
آیت اهلل علم الهدی خطاب به مخاطبان گفت: اینکه رئیس جمهور ملعون فرانســه به یک 
پیغمبر بزرگ جســارت می کند و از جسارت حمایت هم می کند، خط آخر قدرت جبهه 
غرب در اسالم ستیزی است، با هیچ چیز دیگری نمی توانند با اسالم مبارزه کنند، نه پول، نه 
زور و نه فناوری شان، در حقیقت درصحنه نبرد با دین اسالم، این ها شکست خورده اند ؛ لذا 
به فحش متوسل شده اند، فحش دادن، آخرین حربه فرد ضعیف در جبهه مقابل است. امروز 
که غرب به نقطه ای رسیده که نمی تواند هیچ ضربتی به اسالم وارد کند، چاره ای جز فحش 
دادن ندارد؛ مثل بچه پنج ساله ای که در مقابل یک آدم قوی و نیرومند قرار می گیرد، به او 
سنگ و مشت می زند، می بیند اثر نمی کند، کنار می ایستد و شروع می کند به فحش دادن!

تالش های ایران برای برقراری صلح در منطقه قره باغ©
فارس: معاون سیاسی وزیر خارجه و نماینده 
ویژه ایران برای حل مناقشه قره باغ که در 
ســومین مقصد ســفرش به منطقه ، وارد 
ایروان پایتخت ارمنستان شده، از تالش های 
ایران و مذاکره با مقامات سه کشور خبر داد.
سیدعباس عراقچی گفت: مذاکرات بسیار 
فشرده ای در جمهوری آذربایجان داشتم و 
مذاکرات مفیدی هم در روسیه انجام دادم و در ارمنستان با وزیر خارجه و دیگر مقامات 
این کشور دیدار و گفت وگو خواهم کرد. وی افزود: زمان بسیار حساسی است و نیاز 

داریم هر چه سریع تر درباره روند صلح تصمیم گیری کنیم.
وی با اشاره به میزان تلفات انسانی ناشی از این درگیری ها ادامه داد: جای تأسف است 
که آمار تلفات و حمله به غیرنظامیان در حال باال رفتن اســت که اصالً قابل پذیرش 
نیست. به همین دلیل ما تصور می کنیم که باید هر چه سریع تر مسیری برای صلح 

ایجاد شود و این موضوع اصلی صحبت من در ارمنستان است. 
عراقچی گفت: تصور می کنیم ابتکار جمهوری اسالمی ایران می تواند این مسیر را باز 
کند؛ چرا که  با هر دو کشــور رابطه قدیمی و خوبی داریم. از هر دو کشور اتباعی در 
ایران هستند و در صلح، صفا و آرامش در کنار هموطنان ایرانی زندگی می کنند. موضع 

ما در قبال این بحران از روز اول همیشه متوازن و متعادل بوده است.
معاون وزیر خارجه ادامه داد: ما به برخی اصول بین المللی معتقد و پایبند هستیم و 
اعتقاد داریم حسن نیت و ظرفیت های ایران می تواند در مسیر صلح به کار گرفته شود، 
به خصوص برای رسیدن به صلح پایدار. ما صحبت از یک آتش بس معمولی نمی کنیم، 
البته آن هم به جای خودش واجب اســت، اما پیشــنهاد ایران یک صلح پایدار را در 

منطقه هدف قرار می دهد و امیدواریم به این هدف برسیم.

وزیر خارجه ونزوئال: 

اگر بخواهیم از ایران سالح می خریم©
باشگاه خبرنگاران:  وزیر خارجه ونزوئال 
با اشاره به پایان محدودیت های تسلیحاتی 
ایران، تأکید کرد کشورش هرگاه بخواهد 
به روش قانونی برای خرید تســلیحات از 

ایران اقدام می کند. 
»خورخــه آریــزا« در ایــن بــاره گفت: 
کاراکاس بــه روابط همه جانبه با تهران در 
زمینه هــای مختلف مانند تجارت، انرژی، همکاری در زمینه کشــاورزی و دامی، 
صنایع خودروســازی و نظامی که تاریخچه آن به دوران ریاســت جمهوری »هوگو 
چاوز« بازمی گردد و در دوران ریاســت جمهوری »نیــکالس مادورو« افزایش یافته، 

ادامه خواهد داد. 
نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال هم روز چهارشــنبه بار دیگر تأکید کرد که 
کشــورش از ایران موشک نخریده است. او در عین حال گفت که خرید موشک از 
ایران »ایده بسیار خوبی« به نظر می رسد. مادورو با اشاره به ادعاهای چند وقت پیش 
رئیس جمهور کلمبیا که ونزوئال را به خریداری موشک از ایران متهم کرده بود، او را 

»عروسک خیمه شب بازی« دستگاه های اطالعاتی ایاالت متحده خواند.  
مادورو در بخش دیگری از سخنانش گفت روابط ونزوئال با ایران بر روابط »برادرانه 
عمیق« استوار است و دو کشور سابقه ۲۰ سال روابط دیپلماتیک نزدیک و همکاری 

در زمینه های مختلف دارند. 

پیامبِر کدام رحمت؟©
در چند دهه گذشــته، لقب »پیامبِر رحمت« 
برای رســول خدا )ص( درمتون و برنامه ها و 
مکتوبات رسمی باب شده که بسیار دلنشین 
و برگرفتــه از آیه 1۰7 ســوره مبارکه انبیاء 
اســت که می فرماید: َوَما أَْرَسلَْناَك إاَِلّ َرْحَمًة 
لِلَْعالَِمیَن )و ما تو را نفرســتادیم جز رحمت 
برای جهانیان(. اســتفاده مکــرر از این لقب 
زیبنده در تریبون هــای مختلف، همزمان با 
بازخوردهای مثبتی که دارد، سبب ایجاد یک 
تلقی اشتباه در اذهان برخی از مردم نیز شده 
و آن، مترادف گرفتن کلمه رحمت با مفاهیمی 

مانند مهرورزی و محبت است.
»رحمــت« در معارف دین اســالم، همزمان 
شــامل همه صفات نیک »جمال« و »جالل« 
و همچنین مالزم مفاهیمی چون »عدالت« و 
»حکمت« است، بدین معنا که خدا و رسولش، 
در رفتار خــود با بندگان، آن چیزی را اراده و 
اجرا می کنند که عادالنه، مناســب و به سود 
بنده است، حال آنکه ممکن است آن رفتار، 
درظاهر، مورد کراهت اما در اصل، خیر باشد. 
در آیه 19 ســوره نساء می خوانیم: َفَعَسی أَْن 
تَْکَرُهوا َشــْیًئا َو یَْجَعَل اهلَلّ فِیــِه َخْیًرا َکِثیًرا 
)چه بسا از چیزی کراهت داشته باشید اما خدا 

در آن خیر فراوان قرار داده است.(
بر این اســاس، نه تنهــا تواضع، صدقــه دادن، 
یتیم نوازی، گذشــت و مهرورزی های رســول 
گرامی اســالم)ص(، بلکه شمشیر کشیدن ها و 
اعدام هــا و اجرای حدود و تعزیرات او نیز همه و 
همه، برگرفته از شدت رحمت آن بزرگوار بوده و 
رفتارهای جاللی او با رفتارهای جمالی اش تناسب 
تاّم و کامل داشته است. بنابراین هم نعمت بودن 
او برای مؤمنان و هم نقمت بودن او برای کافران، 

تجلی های متفاوت صفت »رحمت« او هستند.
رهبر معظم انقالب اســالمی در سال 139۴ 
درباره این برداشت انحرافی از صفت »رحمت« 
در دیــدار جمعی از دانشــجویان فرمودند: 
»گاهی یک شعارهایی داده می شود؛ شعارهای 
به ظاهر اســالمی که باطناً اسالمی نیست؛ 
از جملــه چیزهایی که اخیــراً خیلی رایج 
شده و انســان می شنود در نوشــته ها و در 
گفته ها، »اســالم رحمانی« است؛ خب، کلمه  
قشنگی است، هم اســالمش قشنگ است، 
هم رحمانی اش قشنگ است؛ اما یعنی چه؟ 
تعریف اسالم رحمانی چیست؟ خب، خدای 
متعال، هم رحمان و رحیم اســت، هم »اشّد 
المعاقبین« است؛ هم دارای بهشت است، هم 
دارای جهّنم است. خدای متعال، مؤمنین و 
غیر مؤمنین را یک جور به حســاب نیاورده؛ 
اََفَمن کاَن ُمؤِمًنا َکَمن کاَن فاِسًقا ال یَسَتوون. 
اســالم رحمانی که گفته می شود، قضاوتش 
در مــورد مؤمــن، در مورد غیــر مؤمن، در 
مــورد کافر، در مورد دشــمن، در مورد کافِر 
غیر دشمن چیست؟ همین طور پرتاب کردن 
یک کلمه بدون عمق یابی، کاری است غلط 
و احیاناً گمراه کننده. بعضی ها که در حرف ها، 
نوشته ها و اظهارات این تعبیر »اسالم رحمانی« 
را به کار می برند، انســان مشاهده می کند و 
احساس می کند که این اسالم رحمانی، یک 
کلیدواژه ای است برای معارف نشأت گرفته  از 
لیبرالیسم. اگر اســالم رحمانی اشاره  به این 
اســت؛ این، نه اسالم است، نه رحمانی است؛ 
مطلقاً. اگر منظور از اسالم رحمانی این است 
که ما به همه  موجودات عالم با چشم رحمت 
نگاه کنیم، با چشم موّدت نگاه کنیم، این هم 
درست نیســت؛ این هم خالف قرآن است. 

صریح قرآن، ناطِق برخالف این حرف است«.
در ماجرای اخیر اهانت به رســول خدا)ص( 
نیز عــده ای تالش کردند با گرفتن ژســت 
روشنفکرانه، جریان خشم عمومی مسلمانان 
علیه هتاکان فرانسوی را با این استدالل که 
پیامبر اسالم، پیامبر رحمت بوده، به سمتی 
کــه می خواهند هدایت کنند. ایــن عده، با 
ادبیاتی شــیک و عامه پســند، این گونه ابراز 
عقیده می کنند که چون پیامبر رحمت، در 
مقابله با برخی از افرادی که به ایشان اهانت 
می کرده انــد از خود صبر و بردباری نشــان 
می داده اند، پس باید ما مسلمانان هم با تأسی 
به این اســوۀ حســنه و الگوگیری از رحمت 
پیامبر، از افرادی که به ایشان اهانت می کنند، 
درگذریم و از خشن نشان دادن چهره اسالم در 

جهان، خودداری کنیم.
این اســتدالل از زوایای مختلفی، سســت و 
بی مبناست. در اسناد تاریخی و روایی متعدد 
شیعه و سنی، ماجراهای موثقی از دستورات 
پیامبر برای برخورد با افرادی که به ایشان یا 
مقدسات اسالم اهانت می کرده اند، وجود دارد 
و در برخی از این موارد، ایشــان رأساً دستور 
اعدام شــخص هتاك را صادر کــرده و گاه، 
گروهانی را برای کشتن عامل هتک مقدسات، 
اعزام کرده اند و این دســتورات، هیچ تنافری 
بــا برخورداری ایشــان از مقام رفیع رحمت 
ندارد و بلکه عین رحمت محض اســت؛ زیرا 
این برخورد، عالوه بر عادالنه و حکیمانه بودن، 
به سود جامعه اســالمی و مانع از گسترش 
فرهنگ هتک حرمت در سطح جامعه است. 
بماند که عالوه بر این، تکلیف معصوم با پیروان 

معصوم در موارد متعددی متفاوت است.
الغرض، باید به شــدت مراقب بود تا استفاده از 
برخی الفاظ و صفت ها و فراوانی و تکرار آن ها در 
تریبون ها و مجامع عمومی، به تغییر فهم جامعه 
از حقیقت وجودی مفاهیم اصیل دین نینجامد.
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گفت وگوی قدس با قائم مقام اسبق وزیر امور خارجه

اروپا تا کی استندبای می ماند؟
 سیاست/ مهدی خالدی   اروپا در بازی ضد ایرانی این روزهای 
واشــنگتن نقش جالب و البته متناقضی در پیش گرفته. اتحادیه 
ضعیف و دور از شــکوه گذشــته، به ویژه پس از انعقــاد برجام در 
رویکــردی دوگانه، از یک طرف ضمن اعــالم حمایت چندباره از 
توافق نامه مذکور - در میان بی عملی محضش برای بهره مندسازی 
تهران از عواید این توافق - بر پایبندی ایران به برجام تأکید کرده و 
از سوی دیگر جهت تأمین رضایت دونالد ترامپ، در توافقی نانوشته 
در همراهی با سیاست »فشار حداکثری« ایاالت متحده علیه ایران 
چیزی کم نگذاشــته است. حال و در شــرایطی که تنها چند روز 
تا آغاز مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا باقی 
مانده )13 آبان( و نظرسنجی ها هر روز پیش بینی های متفاوتی از 
برنده این رقابت رو می کنند، برخی تحلیلگران معتقدند اتحادیه اروپا 
در ادامه این رویکرد ریاکارانه و دوپهلو انتظار مشخص شدن پیروز 
این ماراتن را می کشــد تا متناسب با آن راهبرد و نقشه راه بعدی 
خود را در برابر جمهوری اسالمی تعیین کند. این گزاره مهم است؛ 
چراکه نشان می دهد اروپا در نوع رابطه با تهران از استقالل چندانی 
برخوردار نیست و جهت گیری آن تحت تأثیر سیاست های حاکم بر 
کاخ سفید برنامه ریزی می شود. اینکه پیروزی »دونالد ترامپ« و »جو 
بایدن« تا چه حد می توانــد بر نوع رابطه اتحادیه اروپا با جمهوری 
اســالمی اثرگذار باشد و به آن سمت و سو دهد را در گفت و گو با 
علیرضا شیخ عطار، قائم مقام اسبق وزیر امور خارجه و سفیر سابق 

جمهوری اسالمی ایران در آلمان به بحث گذاشته ایم.

برخی کارشناسان نگرش اروپا در قبال ایران را مستقل  س
نمی دانند و می گویند اتحادیه فعالً تصمیم گیری درباره نوع 
رابطه با تهران را معطل انتخابات آمریکا گذاشته تا بتواند پس 
از انتخاب ترامپ و یا بایدن متناسب با شرایط، قدم های بعدی 

را در این زمینه بردارد. نظر شما در این باره چیست؟
برای دست یافتن به پاسخ این پرسش ابتدا باید یک ریشه یابی به نوع 
نگاه رابطه اروپاییان به ایران بیندازیم و بعد به تحلیل وقایع سه چهار 
ســال اخیر بپردازیم. حقیقت این است که از زمان پیروزی انقالب 
اسالمی کلیت غرب- اروپا در کنار آمریکا - به دو دلیل با کشورمان 
دچار چالش جدی شد: نخست تفاوت ایدئولوژیک و تعارض مبانی 
عقیدتی انقالب اسالمی با اندیشه سکوالریسم )اعتقاد به جدایی دین 
از سیاست( اروپایی بود. دلیل دوم هم به منافع سیاسی و اقتصادی 
آن ها باز می گشــت که پس از ســاقط شدن رژیم پهلوی در خطر 
قــرار گرفته بود. پس می توان این را به صراحت گفت که نه آمریکا 

و نه اروپا خواهان تداوم پدیده ای به نام جمهوری اسالمی در ایران 
نبوده و نیستند؛ بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که اتحادیه اروپا 
خیرخواه و طرفدار ما باشد و این تقابل ذاتی وجود دارد. اروپایی که 
در دوره اوباما همراهی کاملی با سیاســت نرم واشنگتن در تقابل با 
جمهوری اسالمی داشت در شرایط کنونی تنها به شیوه تقابل عریان 
ترامپ علیه کشورمان انتقاد می کند. البته این موضع گیری در برابر 
ترامپ یک دلیل دیگر هم دارد و آن هم به شــعار »اول آمریکا«ی 
رئیس جمهوری ایاالت متحده بازمی گردد که با رد چندجانبه گرایی، 
اروپا را نادیده می گیرد. بنابراین تفاوتی نیســت در انتخابات بایدن 
پیروز شــود یا ترامپ و تقابل میان غرب و جمهوری اسالمی ادامه 
خواهد داشت. البته باید توجه داشت در کنار وابستگی اقتصادی و 
نظامی اروپا به ایاالت متحده که اتحادیه را در تصمیم گیری مستقل با 
تردید روبه رو می سازد، اروپا اکنون در درون هم با چنددستگی مواجه 
است و از سوی دیگر به دلیل بی بهره بودن از وجود شخصیت ها و 
سیاست گذاران استخوان داری مانند فرانسوا میتران و مارگارت تاچر 
که در گذشته برایش کاریزمایی ایجاد کرده بودند، مجبور به بازی 
در زمین واشنگتن است. در حقیقت اروپا دیگر آن قدرت بازیگری 
گذشــته را ندارد، بنابراین آنچه ما با تجلی تناقض گویی به ویژه در 
موضوع ایران در سه چهار سال اخیر از اتحادیه می بینیم برون دادی 

از همین نواقص است.

طی چند ماه اخیر برخی سیاســیون اروپایی و از جمله  س
هایکو مــاس وزیرخارجه آلمان بارهــا از کاهش تعهدات 
برجامی ایران انتقاد کرده انــد. آیا این اظهارات را می توان 
چرخش اروپا به ســوی آمریکا و نزدیکی به سیاست های 

دولت ترامپ قلمداد کنیم؟ 
اینکه برخی معتقدند سیاست اروپا در چند ماه اخیر علیه ایران بوده و 
چرخشی به سمت آمریکا داشته، به نظر حرف درستی نیست. ما اگر 

حتی به همان ماه های پس از امضای برجام که از آن به »دوران ماه 
عسل برجامی« یاد می شود هم نگاهی بیندازیم، می بینیم ده ها هیئت 
اروپایی به تهران آمد، اما همه آن ها مشارکت در پروژه های ایران را 
به میزان پایبندی کشورمان به تعهدات برجامی موکول کردند. البته 
این بهانه بود؛ چراکه آن ها تصمیم داشــتند برجام ۲ و 3 را هم به 
ایران تحمیل کنند تا جمهوری اسالمی عالوه بر هسته ای در حوزه 
منطقه ای و موشکی هم هدف تحریم ها و محدودیت های آنان قرار 
گیرد. پس این اظهارات حرف تازه ای نیست. انتخابات آمریکا البته 
از این منظر برای اروپا مهم اســت که آن ها ترجیح می دهند بایدن 
سکان دار کاخ سفید شود، ولی از آنجا که هنوز مطمئن نیستند چه 
کسی پیروز انتخابات نوامبر می شود، در وضعیت تقابل فعلی با تهران 
حالت استندبای، تناقض و بالتکلیفی را همچنان ادامه می دهند و 
به قولی سیاست یکی به نعل و یکی به میخ خود را دنبال خواهند 
کــرد. اما نکته ای که از جنبه داخلی برای ما اهمیت دارد، فهم این 
نکته است که همان گونه که آمریکا دشمن است و نباید به آن اعتماد 
کرد، اروپا نیز قدرت قابل اتکایی نیست؛ چراکه همان دالیل دشمنی 

واشنگتن با ما را دارد، اما در روش ها با هم اختالف دارند.

با توجه به نکات گفته شده تحلیل شما از نوع موضع اروپا  س
در دوره پسا انتخابات آمریکا در شیوه مواجهه با ایران چیست؟

به نظر می رســد اگر ترامپ انتخاب شــود، موضــع اتحادیه اروپا 
همان گونه که تاکنون نشان داده است، تداوم دنباله روی از او خواهد 
بود. اگر ترامپ دوباره رأی بیاورد، اروپا مسلماً ترجیحش جلوگیری 
از تقابل بیشتر با واشــنگتن خواهد بود، پس با وجود نارضایتی از 
سیاســت های رئیس جمهوری ایاالت متحــده در برخی حوزه ها، 
همراهی با رویکرد ضد ایرانــی او را ادامه خواهد داد. اما در صورت 
انتخاب بایدن اروپا که در نوستالژی دوره اوباما به سر می برد  و فکر 
می کند در همــکاری با آمریکا و تغییر روش ها می تواند جمهوری 
اسالمی را بار دیگر البته به روش نرم و موذیانه تحت فشار بگذارد، 
عقب راندن تدریجی ایران را از اندیشه های انقالبی و مستقل دنبال 
خواهــد کرد تا به دیگر اهداف خود مانند برجام ۲ و3 و محدودیت 

موشکی ایران برسد. 
اما باید تأکید کنیم که این واقعیت تاکنون به اثبات رسیده که هر جا 
ما از اصول و آرمان های خود عقب نشینی کرده ایم، غرب گستاخ تر 
شــده و امتیازات بیشتری طلب کرده است، پس آنچه که ایران در 
مقابله با زیاده خواهی غرب نباید فراموش کند تأکید و پافشاری بر 

آرمان های خود به عنوان مهم ترین اهرم مقابله با غرب است.

گفت وگو

 سیاست/ مهدی خالدی   دنیای غرب در حالی طی سالیان اخیر 
با پنهان شدن پشت مفاهیم زیبایی چون دموکراسی، آزادی بیان، 
حقوق بشر و مانند آن، به دنبال مخفی کردن چهره جنگ طلب و 
غیرانسانی گذشته خود است که بزنگاه های تاریخی کنونی نشان 
داده این مفاهیم تنها ابزار غرب در رسیدن به اهدافش بوده و بیش 
از این برای آن ها کارایی ندارد. همین کشورهای به اصطالح آزاد که 
آزادی بیان را محملی برای دخالت خود در کشورهای دیگر کرده اند، 
نشان داده  اند چنانچه در حوزه ای این رویه به نفع آن ها نباشد، اجازه 
کوچک ترین انتقادی به مخالفان خود نخواهند داد. ادعای دفاع و 
حمایت از حقوق زنان و اقلیت ها، آزادی بیان و قلم، رســانه آزاد و 
صدها مفهوم زیبای دیگر تا جایی برای غرب مورد احترام است که 
در جهت منافع آن ها باشد و چنانچه ذره ای از منافع و سیاست آن ها 

عدول شود قطعاً جلو آن را خواهند گرفت.

غرب تحمل کوچک ترین انتقادی را ندارد»
واقعیت اســتفاده ابزاری غرب از موضوعات حقوق بشــری این 
روزها بر کسی پوشیده نیست. رهبران غربی در حالی از اقدامات 
ضد اســالمی به بهانه حمایت از آزادی بیان دفاع می کنند که 
تحمل کوچک ترین انتقادی به موضوع هولوکاست )ادعای کشتار 
میلیونی یهودیان در جنگ جهانی دوم توســط آلمان نازی( را 
ندارند و جلو آن را می گیرند. بر این اســاس بود که دیروز شبکه 
اجتماعی اینستاگرام حساب کاربری اخبار مربوط به رهبر معظم 
انقالب به زبان فرانسوی را حذف کرد که البته با فشار گسترده 
افکار عمومی مجبور به عقب نشینی و باز کردن صفحه موصوف 
شــد. روز چهارشــنبه حضرت آیت اهلل خامنه ای در واکنش به 

رفتارهای اسالم ستیزانه رئیس جمهور فرانسه در پیامی کوتاه از 
جوانان این کشور خواسته بود از او بپرسند چرا از اهانت به پیامبر 
اسالم حمایت می کند، اما هر نوع سؤال درباره هولوکاست در این 
کشور جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ اینستاگرام نیز به دنبال این 
اتفاق حساب کاربری منتسب به رهبر انقالب را به مدت ۲۴ساعت 

غیرفعال کرد. به همین سادگی!

 فؤاد ایزدی: رهبر انقالب »
پرده از ریاکاری غرب برداشت

در این میان برخی با اشاره به نامه رهبر معظم انقالب اسالمی که 
جوانان فرانســوی را مورد خطاب قرار داده و پاسخ حقیرانه غرب 
به این اقدام که در گام نخست با مسدودسازی صفحه اینستاگرام 
فرانسوی سایت رهبر انقالب صورت گرفت، این حرکت را درایت 
ایشان برای برمال کردن چهره دوگانه غرب در مسائلی چون آزادی 

بیان و مذهب عنوان کرده اند.  
دکتر فؤاد ایزدی درباره دالیل و ابعاد اهمیت این نامه در گفت وگو با 
قدس با بیان اینکه نامه رهبری از سوی دیگر نفاق و دورویی غرب 
را به طور کامل به تصویر کشــید، تصریح کرد: رهبر معظم انقالب 
اسالمی در این نامه کوتاه تنها یک سؤال کوچک را مطرح کردند. 
این ســؤال که اگر در غرب آزادی بیان اســت و با سوء استفاده از 
این مسئله به خود اجازه می دهید مقدسات نزدیک به ۲ میلیارد 
مسلمان را زیر ســؤال ببرید، چرا رویکرد گزینشی دارید؟ چرا در 
موضوعی مانند هولوکاســت اجازه هیچ تحقیقی نمی دهید و اگر 
کســی بخواهد به آن بپردازد به سختی با او برخورد می کنید؟ وی 
عنوان کــرد: پیام آیت اهلل خامنه ای، نفاق و دورویی غرب را به طور 

کامل به تصویر می کشد؛ اینکه غرب و تنها غرب است که به خود 
اجــازه تصمیم گیری درباره اینکه »آزادی بیان« چیســت و گفتن 
چه چیزهایی جایز نیســت را می دهد. در اروپا، ابراز تردید درباره 
هولوکاست هم جرم است! این نمونه ای بارز از استانداردهای دوگانه 
غرب اســت. این همان معیارهای دوگانه ای است که بر مبنای آن 
فیس بوك و توییتر هزاران حساب کاربری آنالین را به بهانه اینکه 
مروج مطالب مخرب علیه جهان! هستند تعلیق می کنند، حال آنکه 
حســاب کاربری سازمان هایی چون بی بی سی، رویترز، سی ان ان و 
دیگر رســانه ها با وجود توجیه جنگ های کشنده ای که به قیمت 
جان ده ها هزار نفر و تخریب کامل کشورها تمام شده، در بهترین 

حالت حفظ می شوند.

نامه یک هزار استاد ایرانی»
نامه رهبر انقالب خطاب به جوانان فرانسوی در هنگامه ای منتشر 
شــد که اظهارات امانوئل مکرون، در تأیید کاریکاتور توهین آمیز 
به پیامبر اســالم)ص(، موجب خشم مسلمانان در سرتاسر جهان 
شده اســت. اظهارات رئیس جمهور فرانســه در کشورمان هم با 
واکنش های منفی بسیاری از سوی مقامات و جریان های مختلف 
روبه رو شــد. در آخرین مورد بعد از نامه پنج زبانه ماه قبل  نهضت 
استادان در جریان شناسی هتاکی ها به رسول خدا)ص( در فرانسه  
که به اســتادان دانشگاه های اروپا ایمیل شده بود، روز گذشته نیز 
یک هزار استاد ایرانی در نامه تبیینی دیگری به استادان فرانسه که 
به زبان های فرانسه، عربی و انگلیسی منتشر شد، تحرك بیشتر و 
اعتراضشان نسبت به سیاست رسمی و سیاستمداران فرانسوی از 

جمله رئیس جمهور گستاخ این کشور را خواستار شدند.

گزارش

استانداردهای دوگانه آزادی بیان در غرب
با فشار افکار عمومی، اینستاگرام که حساب کاربری رهبر انقالب به زبان فرانسوی را حذف کرده بود، عقب نشینی کرد



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

  پخش زنده »رسم دعبل« از حرم رضوی   آستان:   به مناسبت هفته وحدت، آیین شعرخوانی »رسم دعبل« به صورت زنده از حرم مطهر رضوی در بستر مجازی پخش می شود.مراسم »رسم دعبل« 
ویژه گرامیداشت ایام والدت پیامبر اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( با شعرخوانی جمعی از شاعران خراسان رضوی و کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی، از 8 آبان آغاز شده و تا 15 آبان ادامه خواهد داشت. 

این برنامه از ساعت 18 در رواق دعبل بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( برگزار و به صورت زنده )live( از صفحات رسمی آستان قدس رضوی در فضای مجازی برای مخاطبان پخش می شود.

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

پویش »من محمد)ص( را دوست دارم« در هفته وحدت©
قدس/محمدحسین مروج کاشانی: 
مدیر مرکز قرآن کریم آســتان قدس 
رضــوی از برگــزاری پویــش »مــن 
محمد)ص( را دوســت دارم« در هفته 
وحــدت و ایــام والدت پیامبر گرامی 
اســامی)ص( و حضرت امــام جعفر 
صــادق)ص( خبر داد. حجت االســام 

والمسلمین سیدمسعود میریان در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: این پویش 
در راســتای بزرگداشت هفته وحدت و ایام سرورانگیز والدت پیامبر اعظم)ص( 
و ســاله پاکش حضــرت امام جعفر صادق)ع( توســط نوآمــوزان کاس های 
مهدالرضا)ع( این مرکز در سراســر کشور و از طریق فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی برگزار می شــود. وی افزود: به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی و با 
توجه به ایام ماه ربیع االول و هفته وحدت تصمیم بر این شد تا به جای برگزاری 
جلسات حضوری، این پویش در فضای مجازی برگزار شود.این مقام مسئول اظهار 
کرد: همچنین به خاطر اعام انزجار، محکومیت و نفرت از اقدام موهن و غیرشرعی 
و غیرانسانی رئیس جمهور فرانسه در اهانت به ساحت پاک پیامبر مکرم اسام 
حضرت محمد)ص( این پویش توسط نوآموزان کاس های مهدالرضا)ع( آستان 
قدس رضوی در سراسر کشور برپا می شود.حجت االسام میریان یادآور شد: هم 
اکنون مطابق آمار موجود حدود 7 هزار نفر از نوآموزان سنین پنج تا شش ساله 
تحت آموزش های قرآنی کاس های مهدالرضا)ع( مرکز قرآن کریم آستان قدس 
رضوی در سراســر کشور هستند و قرار اســت این عزیزان با ارسال دل نوشته، 
نقاشی، دکلمه، قرائت ســوره های کوچک قرآن و... در فضای مجازی به ساحت 
مقدس و پاک رسول اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( ابراز عشق و  عاقه نمایند.

برگزاری کرسی های تالوت قرآن در هفته وحدت»
مدیر این مرکز همچنین به برگزاری کرسی های تاوت قرآن به مناسبت هفته 
وحدت اشاره و خاطرنشان کرد: سه کرسی تاوت ملی قرآن کریم در شهرهای 
مشــهد، قم و شیراز در هفته وحدت )ســه روز پایانی( و با همکاری آستان های 
مقدس حضرت فاطمه معصومه)س(، حضرت احمد بن موسی)ع( )شاهچراغ( و 
آستان قدس رضوی و با تاش و کوشش خادمیاران قرآنی در این سه شهر، و با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
وی ادامه داد: در این کرســی های تاوت از عده ای از قاریان استانی و گروه های 
همخوانی و تواشیح ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی دعوت به عمل آمده تا 
به اجرای تاوت قرآن و ســرود و همخوانی بپردازند، ضمن اینکه یکی از قاریان 
بین المللی قرآن کریم از جوار بارگاه مطهر امام هشتم)ع( در این مراسم به قرائت 
قرآن خواهد پرداخت.حجت االسام میریان اضافه کرد: با توجه به شرایط حاکم بر 
نحوه برگزاری مراسم گروهی به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری منحوس کرونا 
و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و همچنین جهت بهره مندی عاقه مندان به 
این گونه برنامه های مذهبی، کرسی های ملی تاوت قرآن قرار است از شبکه های 
اجتماعی و پیام رســان های رضوی تی وی، روبیکا و  شبکه های اجتماعی مرکز 
قرآن کریم آســتان قدس رضوی به صورت همزمان و بعد از اقامه نماز جماعت 

مغرب و عشا )به افق محل برگزاری این کرسی ها در این سه شهر( برگزار شود.

 آستان   تولیت آستان قدس رضوی با بیان 
اینکه مسلمانان دنیا باید کاالهای فرانسوی 
را تحریم کنند، گفت: اگر مسلمانان جهان 
وحدت داشتند رئیس جمهور فرانسه جرئت 

توهین به مقدسات اسامی را نمی کرد.
حجت االسام والمســلمین احمــد مروی 
همزمان با دوازدهــم ربیع االول، آغاز هفته 
وحدت در دیدار جمعی از ائمه جمعه اهل 
سنت اســتان های خراسان رضوی، شمالی 
و جنوبــی که در تــاالر والیت حرم مطهر 
رضوی انجام شــد، ضمن تبریک این هفته 
به امت اســامی و همــه  آزادگان جهان، 
بازگشت و پیروی از تعالیم حضرت رسول 
اکرم)ص( را شــرط رهایی امت اســام از 
مشکات معرفی و با اشــاره به آیه شریفه 
ََّف  »َواذُکروا نِعَمَت اهلل َعلَیُکم إِذ ُکنُتم أَعداًء َفأَل
بَیَن ُقلوبُِکم َفأَصَبحُتم بِِنعَمِتِه إِخوانًا« اظهار 
کرد: خداوند متعال در این آیه مسئله اتحاد 
و مبارزه با هرگونه تفرقه در میان مسلمانان 
را مطرح می کند و دو بار تعبیر »نعمت« را در 
خصوص موضوع »وحدت« به کار می برد که 
نشان دهنده اهمیت اتحاد مسلمانان از منظر 

اسام و قرآن است.
وی با بیان اینکه محور نظام اجتماعی اسام 
بر اساس امت شکل گرفته است، ابراز کرد: 
در آیات و روایات اســامی مسئله وحدت 
و امت یک عنصر محوری و اصلی اســت؛ 
دستورات اسام عموماً همانند نماز جماعت، 
نماز جمعه، حج و... بر پایه اجتماع شــکل 
گرفته اســت.تولیت آســتان قدس رضوی 
یکی از حکمت های برگزاری مراســم حج 
در ایام محدود و خاصی از ســال را اجتماع 
مسلمانان و نشــان دادن شکوه و عظمت 
اتحاد مســلمانان جهان دانست و ابراز کرد: 
اســتفاده از صیغه های جمع در سوره حمد 
در نمازهای یومیه نشــان از دعوت اسام و 
قرآن به جمع نگری و اتحاد مسلمانان دارد.

وی رمز موفقیت پیامبر گرامی اسام)ص( 
را ایجــاد اتحاد و وحدت میان قبایل دوران 
جاهلیت دانســت و گفــت: پیامبر گرامی 
اسام)ص( با ایجاد وحدت توانست از میان 
قبایل عقب مانده دوران جاهلیت بزرگ ترین 

تمدن بشری را ایجاد کند.

تمدن غرب مدیون اسالم است»
حجت االسام والمسلمین مروی در ادامه بر 
تأثیرات انکارناپذیر تمدن اســام در رشد و 
شکوفایی علمی و تمدن غرب اشاره و با بیان 
اینکه غرب تمدن خود را مدیون اسام است؛ 
اظهار کرد: دانشــمندان مسلمان بودند که 
برای نخستین بار ساعت را اختراع و استفاده 
کردند، حال آنکه اروپاییــان در آن زمان با 
حیرت به این اختراع مسلمانان می نگریستند، 
غرب مدیون دستاوردهای علمی مسلمانان 
است.  وی با اشاره به تاش و دسیسه های 

اســتکبار جهانــی به ویژه آمریــکا و رژیم 
صهیونیستی برای ایجاد اختاف و تفرقه در 
امت اسامی، عنوان کرد: دشمن روزی فرقه 
بهائیت را در شیعه و وهابیت را در اهل سنت 
ایجاد می کند و روزی داعش را می ســازد و 
به جان امت اسام می اندازد.تولیت آستان 
قدس رضوی به خسارت های سنگین داعش 
در کشورهای اسامی سوریه، عراق و لیبی 
اشاره و عنوان کرد: در فتنه داعش حتی یک 
سرباز آمریکایی و اسرائیلی کشته نشد، اما 
جمع کثیری از مسلمانان کشته شدند؛ رژیم 
صهیونیستي و استکبار جهاني داعش را با 
هدف ضربه به جبهه مقاومت و خشن نشان 
دادن چهره رحماني اسام تشکیل دادند.وی 
با اشــاره به فریب جوانان مسلمان و جذب 
آن ها توســط داعش، عنوان کرد: دشــمن 
بدون اینکه هزینه ای بکند از طریق داعش 
خسارات سنگینی را به مســلمانان اعم از 
شیعه و سنی وارد کرد؛ در این میان وظیفه 
علمای امت اســام در روشنگری و نشان 
دادن ناسازگاری اعمال داعش با روح واقعی 
اسام برای نسل جوان بسیار سنگین است.

اقتصاد اروپا وابسته به کشورهای »
اسالمی است

حجت االسام والمسلمین مروی پرداختن به 
امور اساسی و بنیادین و نگاه کان به منافع 
امت اسام و پرهیز از حواشی و مسائل جزئی 
را در وحدت مسلمانان بسیار حائز اهمیت 
برشمرد و اظهار کرد: مسلمانان قدرت، نفت، 
پول و بازار دارند و اقتصاد اروپا وابســته به 
کشورهای اسامی است. اگر مسلمانان جهان 
وحدت داشتند رئیس جمهور فرانسه جرئت 
توهین به مقدســات اســامی را نمی کرد.

وی بــا بیان اینکــه مســلمانان دنیا باید 
کاالهای فرانســوی را تحریم کنند، افزود: 
اگر مســلمانان خرید اجنــاس و کاالهای 

فرانسوی در بازار کشورهای خود را تحریم 
کنند یا ســازمان کنفرانس اسامی اعام 
کند که تا رئیس جمهور فرانســه رسماً از 
مســلمانان عذرخواهی نکند، هیچ کشور 
مســلمانی اجناس این کشــور را نخواهد 
خرید، اقتصاد فرانسه ساقط و مردم فرانسه 
خود چنین رئیس جمهور جاهل و ابلهی را 
ســاقط می کنند؛ این کار نیازی به جنگ 
و لشکرکشــی و هیچ اقدامی نــدارد؛ چرا 
امت اســامی سکوت کرده است؟ حقیقتاً 
انســان برای مظلومیت پیغمبر)ص( غصه 
می خورد. تولیت آســتان قدس رضوی با 
ابراز تأسف شدید از پیروی برخی حاکمان 
کشــورهای عربی منطقه از آمریکا و رژیم 
صهیونیستی، سرمایه گذاری های کان این 
کشــورها در غرب را یکی از دالیل سکوت 
آن ها در برابر مســتکبران دانســت و ابراز 
کــرد: خداوند بهتریــن نعمت ها، بهترین 
پیغمبــر و بهترین کتاب را به مســلمانان 
داده در مقابل برخی کشــورهای منطقه 
پول هایی که می توانست با سرمایه گذاری 
در کشــورهای اســامی فقیــر موجب 
آبادانی آن ها و تقویت امت اســام شود را 
در غرب و آمریکا ســرمایه گذاری کردند.

آزادی در غرب یک دروغ بزرگ است»
حجت االسام والمسلمین مروی با اشاره به 
پیام مقام معظم رهبری به جوانان فرانسوی، 
عنوان کرد: چگونه بوده که توهین به مقدسات 
2 میلیارد انسان در غرب آزاد است اما سؤال 
در خصوص واقعه  مجهول  هولوکاست ممنوع 
اســت؟ آزادی در غرب یــک فریب کاری و 
دروغ بزرگ اســت. سران کشورهای غربی 
آزادی را حبس و زندانی کردند و اگر روزی 
عدالت برقرار شود، باید سران این کشورها 
به جرم از بین بردن آزادی محاکمه شــوند.
و  حبــس  را  آزادی  غــرب  افــزود:  وی 

ولنــگاری،  بی بندوبــاری، 
بی اخاقــی و هرزگی را به 
نــام آزادی ترویج می کند. 
یک آزادی بدلی که شامل 
شــهوت رانی،  هرزگــی، 
و  فحاشــی  بی اخاقــی، 
وحشــی گری اســت را به 
شــعار آزادی رواج می دهد؛ 
کمال و شــرافت انســانی، 
عفت و پاکیزگــی زن را از 
بین برده و شــرایطی بدتر 
از دوران جاهلیــت را برای 
زن ایجاد کرده  است.تولیت 
آســتان قدس رضــوی در 
پایان با بیان اینکه امیدواریم 
خداوند مسلمانان را از خواب 
غفلت بیدار کند؛ گفت: در 

روزگاری هستیم که عده ای سرزمین قبله 
مسلمانان که به نام حجاز بوده است را به 
نام خاندان خود تغییر و عربستان سعودی 
نامیده اند، افرادی که خود را خادم الحرمین 
می نامند، میلیون ها دالر ثروت مسلمانان 
را به رئیس جمهور ظالم و دیکتاتور آمریکا 
هدیــه می دهند، در حالی که مســلمانان 
مهاجر بسیاری در همان عربستان در فقر 

به سر می برند.
پیــش از ســخنان تولیت آســتان قدس 
اکبر فرجام، رئیس  رضوی، حجت االسام 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت 
خراســان، مولوی غام نبــی توکلی، امام 
جمعه اهل ســنت تایباد و مولوی صارمی، 
مدرس حوزه علمیــه احمدیه تربت جام 
به ایراد سخن پرداختند و ضمن قدردانی 
از اقدامات محرومیت زدایی آســتان قدس 
رضــوی در مناطــق محروم اســتان های 
خراســان، توهین رئیس جمهور فرانسه به 

مقدسات اسامی را محکوم کردند.

مسلمانان قدرت، 
نفت، پول و بازار 

دارند و اقتصاد 
اروپا وابسته 

به کشورهای 
اسالمی است. اگر 

مسلمانان جهان 
وحدت داشتند 

رئیس جمهور 
فرانسه جرئت 

توهین به مقدسات 
اسالمی را نمی کرد

بــــــــرش

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار ائمه جمعه اهل سنت استان های خراسان همزمان با هفته وحدت:

 کمک به محرومان سرلوحه © مسلمانان جهان کاالهای فرانسوی را تحریم کنند
کار مسئوالن باشد 

آستان: امــام جمعه کرمانشــاه در دیدار 
با خادمیــاران رضوی اظهار کــرد: مردم و 
مســئوالن در هر پست و منصبی کمک به 

محرومان را سرلوحه کار خود قرار دهند.
به گزارش خبرنگار آستان نیوز از کرمانشاه، 
آیت اهلل مصطفی علما امام جمعه کرمانشاه 
ظهر دیروز در دیدار مســئوالن ســتادی 
کانون هــای خدمت رضوی ضمن تشــکر 
از خدمات انجام گرفته توســط خادمیاران 
رضوی اظهار کــرد: خدمت به مردم در هر 
شکلی نافع اســت، مهم این است که افراد 
هرچه بهتر تدبیر کنند و از موقعیت، عنوان 
و منصب خود برای خدمت به مردم استفاده 
کننــد. آیت اهلل علما ادامــه داد: خدمت به 
مــردم مورد تأکید پیامبران بــوده و بر این 
اســاس تداوم حکومت ها، فلســفه نظام و 
حکومت ماهم طبق قانون اساســی خدمت 

به مردم است.
نماینده ولی فقیه در اســتان با اشــاره به 
حدیثــی از پیامبر اســام)ص( اظهار کرد: 
»أَلّداُلّ َعلَی الَْخْیِر َکفاِعلِه«: کسی که برای کار 
خیر برنامه ریزی، تدبیر و تاش کند مثل این 
است که خود او این کار را انجام داده چرا که 
زمینه را او فراهم کرده اســت.وی افزود: اگر 
همه ما با نیت خدایی وارد این عرصه شویم، 
خــدای تبارک و تعالی هــم درهای خیر و 
رحمت را بر همه ما باز می کند.گفتنی است، 
در این جلســه که  دوشنبه ۵ آبان در محل 
دفتر آیت اهلل علما، نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه کرمانشاه برگزار شد، دبیر کانون های 
خدمت رضوی و مسئوالن همراه گزارشی از 

اقدامات انجام شده را ارائه کردند.

نسیم همدلی خادمیاران ©
لنجانی در کنار زاینده رود 

آستان: خادمیاران رضوی شهرستان لنجان 
اصفهــان، 8 هزار قرص نــان پختند و بین 
نیازمندان توزیع کردند.بانوان خادمیار کانون 
خدمت رضوی شهرستان لنجان با هماهنگی 
کانون بانوان اصفهان، 8هزار قرص نان طبخ 
و به همراه ۱۵۰ بســته معیشتی در قالب 
طرح کمک های مؤمنانه، بین نیازمندان این 
شهرســتان توزیع کردند.این خادمیاران در 
راستای تحقق این طرح، اقدام به راه اندازی 
پویش جمع آوری آرد از خیران شهرستان 
کردند و توانستند در مدت سه روز در بیش 
از 6 نقطه از شهرستان، بیش از 8 هزار قرص 
نان خانگی پخت و پس از بسته بندی بین 
نیازمندان توزیع کنند.خادمیاران شهرستان 
لنجان، همچنین به همراه مسئول این کانون 
با حضور در بیمارستان شهدای شهرستان 
لنجان، ضمن عرض خدا قوت به کادر درمان 
این بیمارستان، با اهدای بسته نان، آب هویج 
و نبات متبرک از جهادگران عرصه سامت، 

قدردانی و تشکر کردند.

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید 

 شنبه 10 آبان 1399  14 ربیع االول 1442 31 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9379

 شركت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات ساختمان پست امداد هرات از طریق مناقصه اقدام نما ید لذا 
براس��اس آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به ش��ماره84136 /ت  33560 ه مورخ 85/07/16 
از كلیه ش��ركتهای تایید صالحیت ش��ده ازسوی س��ازمان برنامه و بودجه  كش��ور كه دارای حداقل پایه 5 در رشته ابنیه و 
ساختمان و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت 
خالی ارجاع كار میباشند  دعوت به عمل می آید كه از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای كاراز طریق سامانه 

تداركات الکترونیکی دولت  اقدام نمایند.
كلی��ه مراح��ل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت س��ایر مراحل 

مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تداركات الکترو نیکی دولت )ستاد ( به آدرسWWW.setadiran .ir  انجام خواهد شد.
الزم اس��ت مناقص��ه گران در صورت ع��دم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكورو دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت 
ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند . تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه مورخ 99/08/05 می باشد.اطالعات و اس��نادمناقصه عمومی پس از 

برگزاری فرایند ارزیابی كیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی:تاساعت 16 روز دوشنبه مورخ 99/08/12

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی:تاساعت 16 روز دوشنبه مورخ 99/08/26
اطالع��ات تم��اس مناقص��ه گ��ذار: آدرس:یزد - میدان امام حس��ین )ع( - ابتدای بلوار ش��هید بهش��تی – ش��ركت گاز اس��تان یزد ش��ماره                                

تلفن تماس:31922320-035 نمابر 035-36238522
روابط عمومی
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آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای )فراخوان ارزیابی كیفی پیمانكاران(نوبت دوم
 مناقصه شماره: 424148      شماره مجوز: 4094 / 1399

شركت ملی گاز ایران
شركت گازاستان یزد

)سهامی خاص(
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فراخوان عمومی جذب و ارزیابی سرمایه گذار به منظور مشاركت در ایجاد، تكمیل و بهره برداری از زون تفرجگاهی 
پارک ملی تندوره در شهرستان درگز )چلمیر( و اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان شهرستان سرخس

اداره کل حفاظ�ت محیط زیس�ت اس�تان خراس�ان رضوی به اس�تناد 
دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات 
مالی دولت )2( و تبصره 19 قانون بودجه سال 99 کل کشور و آیین نامه 
اجرایی آن و با امعان نظر به بند )ط( ماده 38 برنامه ششم توسعه در نظر 
دارد از طریق مش�ارکت بخش خصوصی نس�بت  به  ایج�اد و تکمیل  و 
بهره برداری از زون تفرجگاهی چهلمیر درپارک ملی تندوره شهرستان 
درگ�ز و  اثر طبیعی مل�ی دریاچه بزنگان در  قالب  اج�رای طرح های 
طبیع�ت گ�ردی و به روش DBOM )طراحی- س�اخت –به�ره برداری و 
حفاظ�ت ( در چارچ�وب قوانی�ن و مقررات و آیین نام�ه های مربوطه 
اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه افرادحقیقی و یا حقوقی عالقمند و آشنا 
ب�ه موضوع دعوت ب�ه عمل می آید تا پ�س از دریافت گزارش خالصه 
وضعیت نسبت به تهیه مدارک الزم و همچنین تدوین پیشنهاد توجیهی و 
فنی- اقتصادی اقدام نموده و حد اکثر طی مدت 30 روز از تاریخ انتشار  
آگهی.  بصورت پاکت مهر و موم ش�ده  به هم�راه نامه اعالم آمادگی به 

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تحویل نمایند .

م�دارک الزم : 1- اطالع�ات هویت�ی و ثبتی کامل ش�خصیت حقوقی و 
حقیقی مشارکت کننده .

2- مدارک اثبات کننده توانمندی مالی شخصیت معرفی شده به میزان ذکر شده در  
گزارش خالصه وضعیت )گردش مالی تایید شده توسط بانک. سند مالکیت  یا ....(
3- معرفی سوابق  اجرایی مرتبط در صورت وجود و مدارک مبنی بر حسن سابقه .
4- گ�زارش پیش�نهادی فنی-مالی-ب�رای به�ره ب�رداری از منطقه مورد 
نظر )گزارش خالصه وضعیت طرح در  س�امانه بازار الکترونیک  س�ازمان 

 https//mosharekat.mprog.ir : مدیریت  به آدرس
5-  آیی�ن نام�ه ه�ا و قوانی�ن من�درج در  فراخوان در  س�ایت س�ازمان 

مدیریت و سازمان محیط زیست  موجود قابل دسترسی می باشد .
6- ضمن�ا برآورد اعالم ش�ده ب�ر مبنای س�ال 1397 ، در ص�ورت واجد 
شرایط ش�ناخته شدن، محاسبات معادل فهرست بها س�ال انعقاد قرارداد 

محاسبه و برآورد مجدد خواهد گردید.
آدرس و تلفن تماس :

خراسان رضوی- مشهد –بلوار وکیل اباد –وکیل آباد 39- 41 
صندوق پستی  9188945351  تلفن 05138675040 و نمابر 05138695951

,ع
99
08
43
1

آگهی مناقصه 
واگذاری  توزیع مرسوالت سامانه فروش اینترنتی در سه حوزه درون شهری

 بین شهری و خارج از استان
 ش�ركت سامان بازار رضوی )سهامی خاص( به ش��ماره ثبت 855 تصمیم بر برونسپاری 
خدمات توزیع مرس��والت س��امانه های فروش اینترنت��ی با رعایت موازیی��ن و آیین نامه های 
سازمانی آستان قدس رضوی و مطابق پیوستهای تعیین شده تحت نظارت كامل خود  در سه حوزه 

درون شهری، بین شهری و خارج از استان را دارد
لذا بدینوس��یله از اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط دعوت می گردد پس از واریز مبلغ500.000ریال به 
حس��اب ش��ماره 6052636867 جهت دریافت پاكت پیش��نهاد قیمت و پیوس��ت ها، به این ش��ركت واقع 
در مش��هد بزرگراه اس��یائی- روبروی بیمارس��تان رضوی- ش��ركت س��امان ب��ازار رض��وی- واحد اداری 
مراجعه و حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتش��ار، پیش��نهاد قیمت خود را در پاكت دربسته به آدرس                         

فوق االشاره ارسال نمایند.
از دریاف��ت پیش��نهادهای مخدوش و خط خ��ورده، امتناع می گردد همچنین این ش��ركت در رد یا پذیرش 

كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
تضمین شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال میباشد.

مدیرع�امل ش��ركت س��امان  بازار رضوی

 574 هکتار از مزارع کشت و صنعت سرخس©
 زیر کشت گندم رفت

آستان: مدیر کشت و صنعت سرخس 
رضوی  کشاورزی  شرکت  زیرمجموعه 
گفت: ۵74 هکتار از مزارع این مجموعه 
زیر کشــت گندم رفت.حســین عرب 
محمدی بیــان کرد: در ســال زراعی 
۱4۰۰-۱399، مساحت 287 هکتار به 
گندم آبی، ۱۰7 هکتار به گندم نیمه آبی 

و ۱8۰ هکتار به کشت گندم دیم اختصاص داده شده است.وی ادامه داد: امسال 
نیز از ارقام میهن، پیشگام، سیروان و ... برای کشت گندم استفاده شده است که از 

جمله ارقام پرمحصول و متناسب با اقلیم شهرستان به شمار می رود.
مدیر کشت و صنعت سرخس با اشاره به آبیاری 46 هکتار از این اراضی با استفاده 
از سیستم آبیاری تحت فشار بارانی از نوع سنترپیوت تصریح کرد: مابقی مزارع 

گندم به صورت ردیفی یا همان جوی و پشته آبیاری شده است.
وی ادامه داد: افزایش راندمان آبیاری، مدیریت بهینه منابع آبی، کاهش چشمگیر 
مصرف آب، توزیع یکنواخت آب در مزارع، امکان اســتفاده از کودها همراه با آب 
آبیاری، صرفه جویی در هزینه های آب چاه ها و ... تنها بخشی از مزیت های سیستم 

آبیاری تحت فشار سنترپیوت است.
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 سلســله نشســت های میان رشــته ای »قرآن و علوم انســانی« برگزار می شوداندیشــه: به همت دانشگاه شــهید بهشــتی و همکاری مرکز مطالعات میان رشــته ای قرآن کریم جهاد دانشگاهی، 
سلسله نشست های میان رشته ای »قرآن و علوم انسانی« از ۱۰ آبان تا ۲۹ آذر در دانشگاه شهید بهشتی به صورت مجازی برگزار می شود. نخستین نشست از این مجموعه نشست ها »قرآن و مطالعات عهدینی؛ نقش 

قرآن به عنوان مبین و مهیمن عهدین« است و با حضور محمد قندهاری، دانش آموخته دکترای علوم قرآن و حدیث شنبه، دهم آبان  از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

کمال آدمی به کمال مسئولیت پذیری اوست©
مهر: در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری 
در دیدار با رئیس جمهور و اعضای ســتاد 
ملی مقابله با کرونا در پشت جایگاه، روی 
تابلویی بزرگ حدیثی از امام حســین)ع( 
نقش بســته بود که مسلماً معنا و منظور 
خاصی داشت. حجت االسالم والمسلمین 
ســید احمد غفاری قره باغ، عضو هیئت 
علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در تبیین این حدیث و دلیل تذکر 
مقام معظم رهبری در آن جلســه یادداشتی نوشته است که در ادامه از نظر شما 

می گذرد.
اخالق اجتماعی به توصیه ها و بایدها و نبایدهایی گفته می شود که ضروری است 
فرد در جامعه  پیرامونش انجام دهد تا جامعه  سالم فراهم شود؛ این توصیه ها اغلب به 
روش های عقالیی بازمی گردند که فارغ از ادیان مختلف، میان همه  انسان ها جاری 
است و نقش ادیان الهی در این میان، تأکید و انذار است. حتی می توان چنین گفت 
که بخشی از حکمت احکام فردی نیز برای تأمین سالمت و امنیت اجتماعی است.
 در این میان، برجسته شدن ُخلق َحَسن به عنوان یکی از ویژگی های مهم رسول اکرم)ص(

در آیه  شریفه  »َو إنَّک لََعلی ُخُلٍق َعظیٍم« ترسیم کننده  میزان حساسیت اسالم به 
اخالق و تعامالت اخالقی در اجتماع اســت. چقدر این روایت به لطافت اســالم و 
رویکرد اسالمی در تعامالت اجتماعی اشاره نموده است که حضرت رسول اکرم)ص( 
فرمودند: »از جمله اخالق بزرگوارانه این اســت که آدمی در مقابل بدی های مردم 
خوبی کند؛ از انتقام صرف نظر نماید و ببخشاید؛ به کسی که از احسان به او دریغ 
داشته است احسان و با کسی که پیوند با او را بریده است از نو پیوند برقرار کند و 

کسی را که از او عیادت نکرده است عیادت کند.« )وسایل الشیعه، ج ۲، ص ۲۲۴(
در این میان، اخالق ســازمانی شــعبه ای از روابط اجتماعی را پوشش داده است 
که قلمرو تعامالت میان ارباب رجوع و حاکمیت اســت. اصوالً در رویکرد اسالمی، 
دســتیابی به موقعیتی که در آن بتوان حوائج انســان ها را برآورده و برطرف کرد، 
از نعمت های الهی محســوب شده اســت؛ چرا که فلســفه  وجودی نظام اداری، 
خدمتگزاری به مردم اســت و همه کارگــزاران و کارکنان در تمام مراتب، نوکران 
مردم اند. این امر به عنوان یک اصل اسالمی در نظام اداری مطرح است و مادام که 
چنین احساسی وجود داشته باشد، کارگزاران و کارکنان نظام اداری رفتار مالکانه 
و فرمان فرمایانه با مردم نخواهند داشــت، بلکه جایگاه و موقعیت خود را نعمتی 

می دانند که وسیله  خدمت به مردم است.
امام علی )ع( در حکمتی خطاب به جابر بن عبداهلل انصاری چنین فرموده اســت: 
»ای جابر! آنکه نعمت خدا بر او بسیار بود، نیاز مردم به او بسیار باشد. پس هر که 
در آن حوائج، برای خدا اقدام کند، نعمت برای وی پایدار شــود و کســی که آن را 
چنان که واجب است انجام ندهد، نعمت خدمت را در معرض زوال قرار داده است«.

در این میان، مسئولیت پذیری در اخالق اداری، اصلی مبنایی است؛ به گونه ای که هر 
نوع بی مسئولیتی به مفهوم خروج از صراط مستقیم و گام نهادن در ناراستی هاست. 
به بیان حضرت رسول اکرم)ص(: »هیچ کس نیست که بر 10 نفر یا بیشتر ریاست 
و امارت داشته باشد، مگر اینکه دست بسته او را وارد محشر می کنند، آن هم به این 
شکل که دستش به گردنش بسته است؛ اگر آدم درستکاری بود، او را رها می کنند 
ولی اگر آدم بدکار و بد عملی بوده است، آن غل و زنجیری که به او بسته شده است، 

افزایش پیدا می کند«. )األمالی، شیخ طوسی، ص ۲۶۴(
کمال آدمی، به کمال مســئولیت پذیری اوست. هرچه کسی در مسئولیت پذیری 
سستی ورزد، تباهی در کارش بیشتر خواهد بود و هر چه کسی مسئولیت پذیری 
بیشتری داشته باشد، به کمال بیشتری از نظر اخالق فردی و اخالق اداری دست 
می یابد. امام علی )ع( حیطه  مسئولیت پذیری را بسیار گسترده تعیین نموده و از 
کارگزاران و کارکنان خود خواســته دربرابر همه اقدام ها و نیز روابط و مناســبات 
خود، مسئولیت پذیر باشند؛ حضرتش فرمود: »از خدا بترسید در حق بندگانش و 

شهرهایش، زیرا شما مسئولید حتی در برابر سرزمین ها و چارپایان«.
اکنون با این توضیح می توان تا حدودی به درک این مضمون روایی از وجود شریف 
امام حسین)ع( دست یافت که فرمود: »أَنَّ َحَوائَِج النَّاِس إِلَیکْم ِمْن نَِعِم اهللِ َعلَیکْم 
َفاَل تََملُّوا النَِّعَم َفَتُحوُزوا نَِقما« نیازهای مردم به شما )مسئوالن( از نعمت های خداوند 

بر شماست؛ پس از نعمت ها ملول نگردید، تا به گرفتاری دچار نشوید.

دانشیار  نوربخش،  یونس  دکتر  اندیشه/   
 گروه جامعه شناســی دانشــگاه تهران  
در خصوص ســالمت اجتماعــی و آینده آن 
در جهان اســالم می توان نگاه هــا را معطوف 
بــه دارایی ها و اموال عمومی در اســالم کرد. 
به ایــن منظور می توان به طــور موردی و به 
صورت انضمامی به »وقف« به عنوان یک نهاد 
اجتماعی، مدنی و اقتصادی اشاره نمود. نکته 
جالب در خصوص نظام وقف این اســت که در 
ذات این نهاد اساساً سودانگاری وجود ندارد و 
افراد و اشخاص، اموال و مؤسساتی را در جهت 
خیرعمومــی در اختیار عمــوم قرار می دهند. 
پــس ســودانگاری که در فضــای privacy و 
خصوصی به وجود می آید، اینجا وجود ندارد، 
ضمــن اینکه در انحصار دولت ها نیز نیســت. 
این مشــخصه از این نظر اهمیت دارد که این 
انحصار می توانست بدل به یک مانع و سد راه 
توسعه شود. می توان بحث دارایی های مشترک 
در نظام وقف را به بحث توسعه گره زد و تالش 
کرد به این پرسش پاسخ داد که این دارایی ها 
چگونه می توانند با ارتقای ســالمت در توسعه 

جامعه مؤثر باشند؟

وقف واجد سرمایه اجتماعی، فرهنگی و »
اقتصادی است

وقف یکی از راه هــای به خدمت گرفتن اموال 
در جهت خیر عمومی است؛ حتی برخی، از آن 
به خیر ماندگار و پایدار تعبیر کرده اند. چیزی 
کــه در احادیث با عنوان صدقــه جاریه آمده 
اســت یکی از مصادیق اصلی اش، وقف است. 
نهاد وقف یک ســرمایه اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی اســت یعنی همه سرمایه ها را یکجا 
دارد و می دانیم یکی از عوامل مؤثر در توسعه، 
افزایش این سرمایه هاســت. هر جامعه ای که 
سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اش باال 
باشد می تواند در مســیر توسعه گام بردارد و 
وقف در خودش همه کاپیتال ها و سرمایه ها را 
دارد. این خیر ماندگار یعنی وقف به شکل های 
مختلف می تواند در حوزه سالمت تأثیر بگذارد. 
نخست اینکه با وقف انسان در امر اجتماعی و 
همگانی مشارکت می کند، بر سالمت روان فرد 

و جامعه تأثیر می گــذارد و به عبارتی موجب 
ارتقای سالمت روانی جامعه می شود. انسان ها 
در جامعه احســاس می کنند جایی هست که 
مــورد حمایت اجتماعی قــرار می گیرند، هم 
نیک اندیشــی تقویت می شــود که این خود 
سالمت روان می آورد و هم حمایت اجتماعی 
را در شــبکه اجتماعی باال می برد و این ها به 
معنی ارتقای شــاخصه های توسعه است. پس 
وقف دارای چنین ویژگی اســت که می تواند 
هم در ســالمت روان و هم در توسعه فرهنگی 
تأثیر بگذارد و مصداق بارزی برای آن ها باشد. 
با بررســی مطالعاتی که پژوهشگران کرده اند 
وقــف در جهان اســالم عمدتاً در ســه حوزه 
مصرف داشــته است. نخســت در حوزه دین 
بوده اســت؛ یعنی تأسیس مساجد و نهادهای 
دینی و هزینه هایی که در این حوزه می شــده 
اســت. دوم که تأثیر چشــمگیری در گذشته 
پیشــامدرن و ســنتی نیز داشــته در حوزه 
ارتقای آموزش عمومی بــوده؛ اینجا مدارس، 
مکتبخانه ها، هزینه هایــی که برای حوزه های 
علمیــه و مانند آن می شــده از مصادیق وقف 
بوده اند. ســوم فقــرا و نیازمندان اســت که 
نیازهــای اولیه ای چون پوشــاک و خوراک و 
تا حدی سالمتشــان پاســخ داده شده است. 
نکته  این اســت که نهاد وقف در جهان اسالم 

همچنان ســنتی باقی مانده و کارایی اش کم 
شده است. در بیان علت عقب ماندگی وقف از 
تحــوالت مدرن می توان نکاتی را بیان کرد اما 
پیش از آن ضروری است اشاره کنیم به گفته 
مورخان یکی از تأثیرات جهان اسالم بر جهان 
غرب، الگوگیری از وقف با تأخیری 500 ساله 
است. به عبارتی در قرن سیزدهم تقریباً وقف 
با عنوان »سیستم امانت« در اروپا رایج شد در 
حالی که بسیار پیشتر از آن ما در جهان اسالم 

نظام وقف داشتیم. 
 
 نهاد وقف در جهت توسعه متحول »

و به روز نشده است
نکتــه اینجاســت وقتی نظام وقــف در اروپا را 
مورد بررســی قرار می دهیم می بینیم این نهاد 
در جهت توسعه، متحول و به روز شده است اما 
در جهان اســالم همچنان شکل سنتی خودش 
را دارد. یکــی از علت های اینکه وقف نمی تواند 
در ارائــه خدمات اجتماعــی از جمله در حوزه 
سالمت تأثیر چشــمگیری بگذارد این است که 
بانی محور اســت و نیت فرد واقف در وقف نامه 
اهمیت دارد. این عدم انعطاف ســبب می شود 
آن موقوفه کارکردی که باید داشــته باشــد را 
نداشته باشد. اینجاست که نظام وقف آن فلسفه 
وجودی اش که ارائه خدمات اجتماعی اســت را 

از دســت داده است. نهادهای 
اجتماعــی بومی ما چون وقف 
نتوانستند همزمان با تحوالت و 
مدرنیته ای که پیش آمد، خود 
را به روز کننــد و به یک نهاد 
جدید تبدیل شوند. برای درک 
اشاره  نیســت  بد  این موضوع 
کنــم تا پیش از شــکل گیری 

که  مردم خدماتی  شهرداری ها، 
را  بدهد  انجام  باید شــهرداری 
به نهاد وقــف واگذار می کردند. 
نظام  کــه  شــهرداری  وقتــی 
جدیدی بود تأسیس شد عمده 
شــهرداری ها  به  وظایــف  این 
واگذار و وقف به حاشــیه رانده 
شــد. این نهاد تبدیل به چیزی 
صرفاً بــرای کار خیــر و ثواب 
بدل شــد و نمی توانست در آن 
متعلقات و خیر عمومی مدیریت 

و نقش داشته باشد.

»به زیستن« نیاز به کنش »
همگانی و مشارکت جمعی 

چون »وقف« دارد
 آمارتیاســن در کتاب »توسعه 
بــه مثابــه آزادی« می گویــد 
توســعه نشــان دهنده افزایش 

توانایــی افراد برای به زیســتن اســت. یعنی 
شــاخص توســعه »به زیستن« اســت. ما در 
سالمت هم همین را می گوییم یعنی سالمت 
صرفاً نبود بیماری نیست بلکه به معنای ارتقای 
کیفیت زندگی و به زیستن است. اینجاست که 
به زیســتن نیاز به کنش همگانی و مشــارکت 
جمعی دارد که ایــن می تواند در وقف حاصل 
شــود. اما وقف نتوانسته این را به خوبی انجام 
دهد. اگر نگاه دقیق تری به وقف داشته باشیم، 
می بینیم وقف در نهادهای سنتی کارکردهای 
دیگر داشته است که این کارکردها دچار تغییر 
شده است ولی ما به این تغییر کارکرد توجهی 

نداریم. 
توصیه های دینی و فرهنگ اسالمی که دعوت 

به مشــارکت و نوع دوســتی 
می کرد، وقــف را به یکی از 
اســالمی  تمدن  ویژگی های 
بدل کرده است، به این معنا 
که هــرگاه بخواهند از تمدن 
باید  بزننــد  اســالمی حرف 
بــه نقش وقف توجــه کنند. 
مــن اگر بخواهم از گســتره 
وقف در جهان اســالم آماری 
بگویم، باید اشــاره کنم که در 
ســال 19۲3 که ایام تأسیس 
اســت،  ترکیــه   جمهــوری 
ســه چهارم اراضی زیرکشت، 
هشــتم  یک  بوده اند.  موقوفه 
مصر  زیرکشــت  خــاک  کل 
موقوفه بوده اســت. یک هفتم 
ایران  در  قابل کشــت  اراضی 
موقوفه بودند. در قرن نوزدهم 
زمین های کشاورزی  یک دوم 
الجزایــر موقوفــه بودنــد. در 
زمین های  ســوم  یک   1883
کشــاورزی در تونــس وقفی 
بوده اند. بنابراین وقف یک نهاد 
بســیار قدرتمند و بزرگ بوده 
که متأســفانه با این تحوالت 
در عصر مدرن راکد و ســاکت 
ماند. در قــرن 19 که کم کم 
دولت-ملت ها شــکل گرفتند و دولت عثمانی 
نیز به کشــورهای مختلف تجزیه شــد، دولت 
مصر، تونس، سوریه و امثال آن شکل گرفتند، 
بسیاری از این موقوفات به اموال عمومی دولت 
ملحق شــد و دولت ها همزمان که کنترل نهاد 
دین را در پیــش گرفتند، به نهــاد وقف نیز 

دست بردند.
 اتفــاق دوم اصالحات ارضی بــود که در این 
کشــورها شــروع شــد و زمین های وقفی را 
تقســیم کردنــد؛ ایــن دو قضیــه ضربه های 
ســنگینی به نهاد وقف وارد ســاخت. نتیجه 
 اینکه مــا نهادهای بومی داریم کــه با احیا و 
مدرن کردنشان می توانیم آن ها را در راستای 
توسعه و به خصوص حوزه سالمت، فعال کنیم.

بررسی نقش نظام وقف در افزایش سرمایه اجتماعی مسلمانان

»سیستم امانت«؛ الگوگیری غرب از »وقف«

 به گفته مورخان 
یکی از تأثیرات 
جهان اسالم 
بر جهان غرب، 
الگوگیری وقف با 
تأخیری 500 ساله 
است. به عبارتی 
در قرن سیزدهم 
تقریباً وقف با 
عنوان »سیستم 
امانت« در اروپا 
رایج شد در حالی 
که بسیار پیشتر 
از آن ما در جهان 
اسالم نظام وقف را 
داشتیم

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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مهتاب  صنعتی  پارک  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 27189 

و شناسه ملی 10380425920 

عمومی مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1398,10,16 مورخ  العاده  فوق 
1 - محل شرکت در واحد   : اتخاذ شد  ذیل 
مرکزی  بخش   ، مشهد  آدرس  به  مشهد  ثبتی 
خیابان   ، ,فرامرزعباسی  محله  مشهد،  شهر   ،
بلوار   ،  ]75 شهیدفرامرزعباسی44]آزادی 
شهید فرامرز عباسی]فردوسی21[ ، پالک 0 ، 
برج نور ، طبقه ششم کدپستی 9197949710 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. 
امالک استان خراسان رضوی  و  اداره کل ثبت اسناد   
مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره 

 )1034567(
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ش�رکت صنای�ع غذایی رضوی در نظ�ر دارد تجهیزات چیلر و هواس�از 
م�ورد نیاز خ�ود را از طریق مناقصه عمومی از اش�خاص حقوقی واجد 

شرایط خریداری نماید.
 ل�ذا ش�رکت های واجد ش�رایط می توانن�د تا تاری�خ 14 / 08 / 1399 
جه�ت دریاف�ت ف�رم مربوط�ه و کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ه س�ایت

 www.nanerazavi.com 
و یا به دبیرخانه ش�رکت واقع در: ابتدای بزرگراه آس�یایی، نبش میدان 

بزرگ قائم، آزادی 52 مراجعه فرمایند.
 تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 05136658011

آگهی عمومی مناقصه خرید چیلر و هواساز

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1034376(

آگهی تغییرات موسسه بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 190 و شناسه ملی 10380033834 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,05,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان مصطفی فیضی با 
کد ملی 0942664485مرتضی فیروزآبادی با کد ملی 3071225393موسی مهدوی با کد ملی 0420530134محمد مهدی ابراهیمی 
با کد ملی 0652931545 و مهدی فرقانی با کد ملی 0938897251 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب 
گردیدند . آقای مهدی اصغری آیسک با شماره ملی 0859483487 به  عنوان بازرس اصلی و آقای سید رحیم هژبر الساداتی با شماره 

ملی 0933620993 به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
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1- نام دستگاه مزایده گذار : 
شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 

2- موضوع مزایده : 
فروش کاالهای مکانیک مازاد بر نیاز مربوط به واحدهای F9،F5 و بخار

3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
مبلغ تضمین 2.600.000.000 ریال )دو میلیارد و ششصد میلیون ریال( 

به یکی از صورتهای مشروحه زیر: 
ضمان��ت نام��ه بانکی، چك تضمین ش��ده بانکی و ی��ا واریز نقدی به 
حساب س��پهر ش��ماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه آب و 
برق  مشهد به نام شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان 
باشد به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و 

سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چك شخصی 
و نظایر آن و همچنین پیش��نهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر 

واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- شرایط خرید اسناد مزایده : 

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود جهت 
خرید اسناد به آدرس : مشهد - بلوار الدن -  بین الدن 45 و میدان 
الله - پالك 98 - ش��رکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 
- معاون��ت مالی و پش��تیبانی-  امور بازرگانی مراجعه و نس��بت به 

دریافت اسناد  اقدام نمایند . تلفن 35097456 - 051

تبص��ره : الزم بذک��ر اس��ت جهت اش��خاص حقوقی همراه داش��تن              
معرفی نامه معتبر الزامی ااست.

5 - خرید اسناد مزایده : از تاریخ 1399/8/10 لغایت 1399/8/18 در 
ساعات اداری ) باستثناء ایام تعطیل( 

6 - زم��ان بازدید از تاریخ 1399/8/17 لغایت تاریخ 1399/8/18 در 
ساعات اداری از ساعت 8 الی 14

7- محل های بازدید : مش��هد - کیلومتر ده جاده سرخس - نیروگاه 
سیکل ترکیبی شریعتی 

8- آخرین مهلت و محل تحویل پیش��نهادها : آخرین مهلت تحویل 
اسناد مزایده تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1399/8/19 به معاونت 
مالی و پش��تیبانی - امور بازرگانی این شرکت به نشانی مذکور می 

باشد.
9-  تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ب : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 1399/8/21 در محل حوزه ستادی این شرکت
10- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

11- س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط��ه در دعوت نامه مزایده مندرج 
است و مدارك این مزایده در سایتهای اینترنتی به نشانی :

 http://tender.tavanir.org.ir ، http://tender.tpph.ir و پایگاه ملی 
اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

1- نام دستگاه مزایده گذار : 
شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 

2- موضوع مزایده :
 فروش کاالهای ابزار دقیق مازاد بر نیاز مربوط به واحدهای F9،F5 و بخار

3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
مبلغ تضمین 2.250.000.000 ریال )دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال( 

به یکی از صورتهای مشروحه زیر: 
ضمانت نامه بانکی، چك تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب 
سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه آب و برق  مشهد 
به نام ش��رکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراس��ان باش��د به 

پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و 
سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چك شخصی 
و نظایر آن و همچنین پیش��نهادهایی که بع��د از انقضای مدت مقرر 

واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- شرایط خرید اسناد مزایده : 

از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود جهت 
خرید اسناد به آدرس : مشهد - بلوار الدن -  بین الدن 45 و میدان 
الله - پالك 98 - شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان - 
معاونت مالی و پشتیبانی - امور بازرگانی مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد  اقدام نمایند . تلفن 35097456 - 051

تبص��ره : الزم بذک��ر اس��ت جه��ت اش��خاص حقوقی همراه داش��تن                 
معرفی نامه معتبر الزامی ااست.

5 - خرید اسناد مزایده : از تاریخ 1399/8/10 لغایت 1399/8/18 در 
ساعات اداری ) باستثناء ایام تعطیل( 

6 - زمان بازدید از تاری��خ 1399/8/17 لغایت تاریخ 1399/8/18 در 
ساعات اداری از ساعت 8 الی 14

7- محل های بازدید : مش��هد - کیلومتر ده جاده سرخس - نیروگاه 
سیکل ترکیبی شریعتی 

8- آخرین مهلت و محل تحویل پیشنهادها : آخرین مهلت تحویل اسناد 
مزایده تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1399/8/19 به معاونت مالی و 
پش��تیبانی - امور بازرگانی این شرکت به نش��انی مذکور می باشد.
9-  تاری��خ بازگش��ایی پاکته��ای ال��ف و ب : س��اعت 10/30 صبح روز 

چهارشنبه مورخ 1399/8/21 در محل حوزه ستادی این شرکت
10- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

11- س��ایر اطالع��ات و جزئیات مربوط��ه در دعوت نام��ه مزایده 
مندرج اس��ت و م��دارك این مزای��ده در س��ایتهای اینترنتی به 
نش��انی : http://tender.tavanir.org.ir ، http://tender.tpph.ir و 
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت 

می باشد.
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

1- نام دستگاه مزایده گذار :
 شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 

2- موضوع مزایده : 
فروش کاالهای الکتریک مازاد بر نیاز مربوط به واحدهای F9،F5 و بخار

3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
مبل��غ تضمین 530.000.000 ریال )پانصد و س��ی میلیون ریال( به 

یکی از صورتهای مشروحه زیر: 
ضمان��ت نامه بانکی، چك تضمین ش��ده بانکی و ی��ا واریز نقدی به 
حساب سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه آب 
و برق  مش��هد به نام ش��رکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی 
خراس��ان باشد به پیش��نهادهای فاقد امضا ، مشروط، مخدوش، 
فاقد س��پرده و  س��پرده های مخدوش یا س��پرده ه��ای کمتر از 
میزان مقرر، چك ش��خصی و نظایر آن و همچنین پیش��نهادهایی 
ک��ه بع��د از انقضای م��دت مقرر واصل ش��ود مطلق��ًا ترتیب اثر 

داده نخواهد ش��د.
4- شرایط خرید اسناد مزایده : 

از کلی��ه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط دعوت می ش��ود 
جه��ت خرید اس��ناد به آدرس : مش��هد - بل��وار الدن -  بین الدن 
45 و میدان الله - پالك 98 - ش��رکت مدیریت تولید نیروگاههای 
گازی خراسان - معاونت مالی و پشتیبانی - امور بازرگانی مراجعه 
و نسبت به دریافت اسناد  اقدام نمایند . تلفن 35097456 - 051

تبص��ره : الزم بذکر اس��ت جهت اش��خاص حقوقی همراه داش��تن 
معرفی نامه معتبر الزامی ااست.

5 - خرید اسناد مزایده : از تاریخ 1399/8/10 لغایت 1399/8/18 
در ساعات اداری ) باستثناء ایام تعطیل( 

6 - زمان بازدید از تاری��خ 1399/8/17 لغایت تاریخ 1399/8/18 
در ساعات اداری از ساعت 8 الی 14

7- محل های بازدید : مشهد - کیلومتر ده جاده سرخس - نیروگاه 
سیکل ترکیبی شریعتی 

8- آخرین مهلت و محل تحویل پیش��نهادها : آخرین مهلت تحویل 
اس��ناد مزای��ده تا س��اعت 12 روز دوش��نبه م��ورخ 1399/8/19 به 
معاونت مالی و پش��تیبانی - امور بازرگانی این ش��رکت به نشانی 

مذکور می باشد.
9-  تاری��خ بازگش��ایی پاکته��ای ال��ف و ب : س��اعت 11 صب��ح روز 

چهارشنبه مورخ 1399/8/21 در محل حوزه ستادی این شرکت
10- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

11- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در دعوت نامه مزایده مندرج 
اس��ت و م��دارك این مزای��ده در س��ایتهای اینترنتی به نش��انی : 
http://tender.tavanir.org.ir ، http://tender.tpph.ir و پای��گاه 
ملی اط��الع رس��انی مناقص��ات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت 

می باشد.
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
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وحدت، پیامی عقالنی است  ایکنا: آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در پیام تصویری به مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، با بیان اینکه بهترین راه رسیدن به وحدت، در نظر گرفتن آموزه های 
قرآنی است، گفت: براساس آیه ۴۶ سوره انفال»َوأَِطیُعوا اهلل َو َرُسولَُه َو َل تَنَاَزُعوا َفتَْفَشلُوا َو تَْذَهَب ِریُحُکْم« روح مذهب، وحدت است؛ وقتی نزاع و اختالف می کنید، سست می شوید و روح وحدت از بین می رود و 

این اول بدبختی شماست. وی وحدت را پیام عقالنی و اختالف را پیام شیطانی دانست و گفت: مردم پیام اخالقی را بهتر از پیام شیطانی می پذیرند. 

پيامبر اسالم بر تمام بشریت حق دارد©
جوامع  در  که  فضائلی  اسراء: 
محصول  دارد،  وجود  بشــری 
وگرنه  اســت  انبیای الهی  کار 
بشــر نزد خودش این گونه از 

فضائل و گذشت ها را نداشت.
بزرگ  مرحوم کاشــف الغطای 
به  می گوید  کشــف الغطاء  در 

اینکه اگر معاذاهلل پیغمبراســام نبود، دینی در عالــم نبود؛ برای اینکه 
خلیــل حق آمــده، ذبیح حق آمده، کلیم حق آمده، مســیح حق آمده، 
ولی کتابشــان در دسترس نیست، تحریف شــده است. آنکه معاذاهلل در 
کتابــش دارد که خدا با فان پیامبر کشــتی گرفت، این دین نمی  ماند. 
وجود مبارک پیغمبر که آمد چندین کار جهانی کرد؛ موســی، عیسی ، 
خلیل حق را، ذبیح حق را، تورات، انجیل و صحف ابراهیم را معرفی کرد، 
به عظمت در حّد فرشــته  ها بلکه باالتر از فرشــته  ها. کتاب های آن ها را 
در حّدی که بود، اصیل بود، معرفی کرد؛ بنابراین مســیحیت، یهودیت و 
کلیمیت ماندند. فرمایش ایشان در کشف الغطاء این است که اگر معاذاهلل 

پیامبر اسام نیامده بود، دینی نمی  ماند.
پیامبر اســام بر تمام بشــریت، حــق دارد و بی ادبی نســبت به چنین 
شــخصیتی با هیچ عقلی جور درنمی آید؛ بنابراین اکنون تمام این تقریباً 
8میلیارد بشر روی زمین در کنار و سفره وجود مبارک پیغمبر)صلّی اهلل 
علیه و آله و ســلّم( هستند و نســبت به این پیامبر که حّق جهانی دارد 
بر بشــریت، بی ادبی کردن اصًا با هیچ عقلی جور درنمی آید. این ها باید 
حواسشــان جمع باشد؛ حاال چه کســی این ها را تحریک کرده؟ چگونه 
شــده؟ آن ها باید مواظب باشند که حرم امن حضرت را از هر نظر حفظ 
بکنند، یک؛ اما ذات اقدس الهی به برکت پیغمبر به ما آبرو و شــرف داد؛ 
ُسوِل إَِذا  فرمود مردم مرده بودند، پیغمبر زنده نمود:»اْســَتِجیُبوا هلِلّ َو لِلرَّ
َدَعاُکــْم لَِما یْحییُکْم«. )انفال:24( این آمد شــما را زنده نمود، آدم زنده 
اگر جامد باشد بایســتد می  پوسد این ها را راه  اندازی کرد، صراط درست 
کرد، راه درســت کرد، حرکت انداخت، محّرک شد، رهبری این ها را به 

ُلَماِت إِلَی النُّور«. )احزاب:56( عهده گرفت که بشود »لِیْخِرَجُکم ِمَن الظُّ

 اگر کتابی روی کره زمین قداست دارد»
به برکت قرآن کریم است

در سوره مبارکه »احزاب« همان طوری که درباره پیغمبر)صلّی اهلل علیه 
و آله و ســلّم( آمده است»إِنَّ اهلل َو َمائَِکَتُه یَصلُّوَن« )احزاب:56( درباره 
مؤمنین هم هســت »ُهَو الَّذی یَصلّی َعلَیُکْم َو َمائَِکُتــُه لِیْخِرَجُکْم ِمَن 
ُلماِت إِلَی النُّوِر« )احزاب:43( ما را به کجا رساند که خدا بر ما صلوات  الظُّ
می  فرستد! فرشــته ها هم به احترام تصلیه الهی، در جوار تصلیه الهی با 
تفــاوت دو جمله، آن ها هم بر ما صلوات می  فرســتند؛ ما را برد در حّد 
فرشته  ها. این دین است؛ آن وقت نسبت به این کسی می  تواند به خودش 

اجازه بدهد دهن باز کند معاذاهلل بی  ادبی کند؟!
هیچ مسیحی نمی  تواند بگوید من به کلیسا اکتفا می  کنم؛ کلیسا را قرآن 
احیــا کرد؛ نمی  تواند بگوید من به انجیــل اکتفا می کنم؛ انجیل را قرآن 
احیا کرد؛ اگر کتابی روی کره زمین قداســتی دارد، به برکت قرآن کریم 
اســت، چون او آمده تورات، انجیل و زبور را معرفی کرده است»إِنَّ هذا 

ُحِف اْلُولی ؛ ُصُحِف إِبْراهیَم َو ُموسی«. )اعلی:18 و19( لَِفی الصُّ
فرمود این حرف هایی که ما در قــرآن گفتیم در کتاب انبیای قبلی هم 
هســت؛ بنابراین چه گروهی و  چه دستی در کار است که خدای ناکرده 
می  خواهند یک اختاف داخلی یا اختاف خارجی یا جنگ نیابتی ایجاد 
بکننــد؛ این را همه عزیزان و بزرگان ما هم بایــد بدانند که ما باید این 
معارف را منتقل کنیم؛ این را بنویســیم، بگوییم و به جهانیان برســانیم 
این حرف ها را، اما خدای ناکرده کاری نشــود که باز یک جنگ نیابتی و 

یک جنگ فتنه ای، در یک گوشه عالم به پا بشود.

 حجت االسالم دکتر سيدکاظم سيدباقری/ 
فرهنگ  پژوهشــگاه  هيئت علمی  عضو 
و اندیشه اســالمی  همبســتگی اجتماعی، 
همدلی و وحدت میــان اعضای جامعه، یکی از 
لوازم پایداری آن جامعه و گسست یک جامعه، 
آغازی بــرای خروج آن جامعه از اعتدال و ثبات 
سیاسی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، تحقق 
اهداف هر جامعه در گرو همدلی و همزبانی اجزا 
یا شهروندان  آن جامعه است و این امر را می  توان 
در جهان اسام نیز رصد و پی جویی کرد. واقعیت 
این است که متأسفانه همواره زمینه های گسست 
و آشــفتگی در جامعه اســامی وجود داشته و 
دشمنان تاش کرده اند از این زمینه سوءاستفاده 
کنند و در راســتای تحقق اهداف خود شکاف و 
گسست میان مذاهب شیعه و سنی را گسترش 
بدهنــد؛ در حالی کــه اگر ما به عنــوان امت 
اسامی بخواهیم به اهداف عالی و متعالی که در 
قرآن کریم و معارف اهل بیت)ع( ذکر شده است، 
برســیم، باید در یک فرایند و  فراگرد اعتدالی، 
گفت وگویی، تفاهمی و تعادلی حرکت کنیم و از 
بروز هر گونه رفتار اختاف زا و اختاف افکن در 

جامعه اسامی جلوگیری کنیم.
نخبگان، زبدگان و رهبران جامعه اسامی همواره 
تاش کرده انــد جلو اختافات میان شــیعه و 
ســنی را بگیرند؛ همان گونه کــه رهبر معظم 
انقــاب به صراحت فتوا داده انــد که توهین به 
مقدســات اهل ســنت حرام اســت. این بیان و 
بیانی که حضرت امام)ره( برای وحدت سیاسی 
و اجتماعی جهان اسام مطرح کردند و همچنین 
بیان آیت اهلل سیستانی که براساس آن اهل سنت 
همانند جان ما هســتند، حکایت از این دارد که 
بزرگان و رهبران جامعه اسامی به درستی به این 
فهم رسیده اند که باید جلو تفرقه میان مسلمانان 
را گرفت و این مهم باید بیش از آنچه امروز دیده 

می شود، با استقبال جامعه اسامی مواجه شود.
متأســفانه گاهی اوقات افرادی که در ســطوح 
پایین تری قرار دارند و فهم و تحلیلشان سطحی 
اســت، قدرت فهم مســئله مهــم جلوگیری از 

اختاف افکنی میان اهل ســنت 
و شــیعیان را ندارند و بر طبل 
اختــاف می کوبند. ایــن افراد 
جامعه اسامی را دچار دوگانگی 
و آشــفتگی می کنند و آرامش 

روانی آن را به هم می زنند.

وحدت سوزی؛ نتیجه رفتار »
تندروهای شیعه و سنی

در این میــان گروه های افراطی 
چه در میان شــیعیان و چه در 
میان اهل ســنت هم با رفتارها 
و گفتارهایشــان جامعه اسامی 
را دچار خسران می کنند. برای 
تکفیری  جریان هــای  نمونــه 
بیشــترین تــاش را در جهت 
وحدت ســوزی انجــام داده اند. 
بن و ریشــه وحدت ســتیزی و 
کافرپنداری مسلمانان را می توان 
برداشــت های  از  برخــی  در 

وهابیون جست وجو کرد.
در   )1304 )م  زینی دحــان 
الّرد  الّســنیه فی  کتاب »الُدرر 
علــی الوهابیــه« در این بــاره 

می نویســد:هنگامی که فردی می خواســت به 
مذهب او، محمدبن عبدالوهاب از روی رغبت یا 
اجبار، پیروی کند او را اول بار امر به شــهادتین 
می کرد و سپس به او می گفتند که شهادت بده 
که قبًا کافر بــوده ای و پدر و مادرت و فانی و 
فانی، در حالی که شماری از علمای گذشته را 
نام می بردند، کافر مرده اند. اگر این شــخص این 
شهادت ها را می پذیرفت، او را قبول می کردند و 
گرنه او را می کشتند. اگر کسی در حلقه او وارد 
می شد، اگر پیشتر حج بجا آورده بود، می گفتند 
باید دوبــاره حج را انجام دهد، زیرا حج اولی که 
انجــام داده اســت، در حال شــرک بوده و حج 

همچنان بر گردن توست.
»بن باز« وهابی هم در فتوایی به آشکاری اعام 

می کند که تقریب و وحدت میان 
شیعه و اهل سنت ممکن نیست، 
زیرا که عقاید این دو با هم تفاوت 
دارد. وی سپس اشاره ای به بحث 
توحید، مســائل مرتبــط با آن، 
دوستی صحابه و فضیلت ترتیبی 
خلفا می کنــد و در ادامه تأکید 
دارد: همان گونــه که نمي شــود 
اهل ســنت با یهــود، نصاري و 
بت پرســتان در یک جا گرد هم 
آیند و وحدت داشــته باشند، به 
که  اعتقادي  اختاف های  دالیل 
میان شــیعه و اهل سنت وجود 
دارد، تقریب میان آنان نیز ممکن 
نیســت. با اندکی جست وجو در 
میان فتــاوا و باورهای شــیوخ 
ســلفی و تکفیری، به ســادگی 
می توان بر وجوه اختاف افکنانه 
و وحدت ستیزانه این جریان ها در 

جهان اسام پی برد.

تکفیری ها،زمینه سازاختالف »
در امت اسالمی

با آنکه قرن ها مســلمانان با هم 
و در کنار هم زندگی مســالمت آمیز و همراه با 
گفت وگو داشته اند، اما متأسفانه باید باور کرد که 
در چند دهه اخیر، گروه های تکفیری با فتواها و 
نوشته های خود، زمینه های آرامش اجتماعی را از 
میان برده و زمینه های اختاف های خانمان برانداز 
را فراهــم کرده اند. این نگرش تفرقه انداز پای در 
کتب پدرخوانده تکفیری ها یعنی ابن تیمیه دارد؛ 
او که حکم به ارتداد اهل ســنت نیز می دهد، در 
کتاب مجموعــه الفتاوی درباره تقلید از مذاهب 
اربعه مي نویسد: »هر آن کس بگوید: من در فقه 
و شریعت، شافعي ام و در اعتقاد و کام، اشعري 
هستم، به او می گوییم که این امر از اضداد است 
و حتی از ارتداد اســت«. این در حالی است که 
بسیاری از اهل سنت امروزه در جهان اسام، این 

گونه اند؛ یعنی از حیث فقهی، شــافعی و از نظر 
کامی، اشعری اند.

از دیگر ســو، در دوره معاصر این اندیشــه های 
قشــری گرایانه، بازتولید شــده اند. برای نمونه 
»ناصر البانی« به ســادگی حکم به کفر شیعیان 
می دهد و در وجه افراطی تر این اندیشــه، بن باز، 
فتوا به قتل توده کثیری از مســلمانان از جمله 
شیعیان می دهد. او با بهانه قرار دادن بحث توسل 
می نویســد: »پیامبر)ص( مالک نفعی و ضرری 
نیست، طبعاً دیگران نیز به طریق اولی چنین اند، 
پس هر که در ایشــان یا فردی صالح یا یکی از 
اولیا غلو کند و نوعی خداوندی برای او قائل شد، 
مثل آنکه بگوید: ای فان مرا شــفا بده، یا یاری 
کن، یا روزی بده و ماننــد این عبارات، این امر 

شرک و گمراهی است، این چنین فردی اگر توبه 
کند و برگردد، پس توبه داده می شــود و گر نه، 

کشته می شود«.
مسئله مهم در مقابله با چنین جریان هایی، این 
اســت که باید تاش کنیم با هم و در کنار هم 
براساس آیات قرآن کریم، جامعه اسامی به سمت 
نیکی و خیر و احسان و نیکوکاری حرکت کند و 
از طرف دیگر از هر آنچه موجب تفرقه، اختاف، 
شر و بزهکاری است، جلوگیری کنیم. همدستی، 
همیاری و تعامل در جامعه اسامی کمک می کند 
به ســوی عدالت اجتماعی حرکــت کنیم و به 
یــاد آوریم که خداوند در آیه دوم ســوره مائده 
فرمود:»َو تَعاَونُوا َعلَــی الِْبّر َو التَّْقوی  َو ال تَعاَونُوا 

َعلَی اْلِثِْم َو الُْعْدواِن«.

یادداشتی شفاهی در باب ضرورت وحدت اسالمی و مقابله با جریان های تفرقه افکن

 تحقق اهداف امت  اسالمی 
در گرو همدلی و همزبانی

مسئله مهم در مقابله 
با جریان های تکفيری 

و تفرقه افکن، این 
است که باید تالش 

کنيم با هم و در 
کنار هم براساس 
آیات قرآن کریم، 
جامعه اسالمی به 

سمت نيکی و خير و 
احسان حرکت کند 
و از هر آنچه موجب 
تفرقه، اختالف و شر 
است، جلوگيری کنيم

بــــــرش
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 آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه  به یکی از  شرکتهای حائز 
شرایط واگذار نماید. 

نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757

عنوان و مشخصات کلی پروژه:

شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

رشته ومحل تامین اعتبار)ریال(
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-44

 تکمیل زیرزمین، همکف، طبقه 
اول و طبقه دوم  و همچنین 

اجرای طبقات سوم و چهارم به 
همراه محوطه سازی و اجرای 

ساختمان نگهبانی ساختمان اداری 
شرکت آبفای استان زنجان

منابع جاری )داخلی( 250/920/602/418
شرکت.

حداقل پایه 3 حقوقی در 
رشته ساختمان و ابنیه و 
حداقل پایه 3 حقوقی در 

رشته تاسیسات و تجهیزات 
به صورت توام

3/499/206/024

تاریخ وآدرس دریافت اس�ناد مناقصه و اس�ناد ارزیابی کیفی : ش�رکت کنندگان می توانند از تاریخ 99/08/11 لغایت 99/08/17 با ارائه معرفی نامه کتبی 
، اس�ناد مذکور را در قالب لوح فش�رده در س�اعات اداری )از س�اعت 7:30 لغایت 14:30 بجز ایام تعطیل و پنج ش�نبه ها( از دفتر قراردادهای شرکت آب و 

فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان- کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر دریافت نمایند . 
نوع تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار می بایس�ت به یکی از صور درج ش�ده در آیین نامه تضمین برای معامالت 

دولتی و یا کسر از مطالبات ارائه گردد.
مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ تسلیم بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

 , http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : سایتهای ثبت آگهی
مهلت تحویل پاکات: مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 14:30 مورخه 99/09/02          

زیباش�هر ابت�دای  ش�مالی-  کمربن�دی  زنج�ان  آدرس  ب�ه  زنج�ان  اس�تان  فاض�الب  و  آب  ش�رکت  دبیرخان�ه  پ�اکات:  تحوی�ل   م�کان 
کد پستی:4514978757 

 زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه در ساعت 11 مورخه 99/09/03 در محل سالن جلسات شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد. لذا 
مناقصه گران می توانند نماینده خود را به صورت کتبی جهت حضور در جلسه بازگشایی پاکات به کمیسیون مناقصه معرفی نمایند. ضمنا در این جلسه پاکات 
ب گشوده خواهد شد و پس از ارزیابی شکلی ، پاکت ب حائزین شرایط جهت امتیاز دهی به کمیته فنی بازرگانی ارجاع و سپس پاکات تضمین )پاکت الف( 
و پیشنهاد قیمت )پاکت ج( حائزین شرایط )با رعایت بند ب ماده 10 آئین نامه ارزیابی کیفی(، در جلسه ای که به اطالع ایشان رسانده خواهد شد بازگشایی 

خواهد گردید.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

99
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هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید. 

تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای )بصورت فشرده(-نوبت اول

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.   

               

ش�ركت شهرک های صنعتی خراس�ان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه احداث اتاقک چاه و خط انتقال آب شهرک صنعتی 
نهبندان را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت  با ش��ماره فراخوان 2099001298000013 به شرکت دارای رتبه بندی از 

سازمان برنامه و بودجه در رشته آب واگذار نماید.
1- مشخصات کار: احداث اتاقک چاه و خط انتقال آب شهرک صنعتی نهبندان

2- می��زان تضمین ش��رکت در مناقص��ه: مبل��غ 440.207.579 ریال)چهارصد و چهل میلیون و دویس��ت و هفت ه��زار و پانصد 
و هفت��اد و ن��ه ریال( می باش��د که می بایس��ت به صورت یک یا ترکیب��ی از تضمین ه��ای موضوع بندهای )ال��ف(، )ب(، )پ(، )ج(، 
)چ( و )ح( م��اده 4 آیین نام��ه تضمین معام��الت دولتی مورخه 94/09/22 مص��وب هیأت محترم وزیران ارائ��ه گردد. در صورت 
انتخاب وجه نقد مبلغ به حس��اب ش��ماره 4001109807144621 با ش��ماره ش��با IR 280100004001109807144621  و شناسه واریز 

945294720200000000000000294720 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی واریز گردد.    
3- مبلغ برآورد: 8.804.151.587 ریال )هشت میلیارد و هشتصد و چهار میلیون و یکصد و پنجاه 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 شرکت می باشد.
به این قرارداد تعدیل تعلق خواهد گرفت. شاخص مبنای پیمان سه ماهه دوم سال 99 می باشد.

4- مدت اجرای کار: سه ماه
5- آخرین مهلت تس��لیم پیشنهادها: روز چهارش��نبه 99/09/05 ساعت 14:30 می باشد و پیشنهادهای واصله در روز پنج شنبه 
99/09/06 ساعت 8:00 صبح  در محل سالن کنفرانس شرکت به نشانی بیرجند- خیابان شهید محالتی- خیابان هفتم تیر- شرکت 

شهرک های صنعتی خراسان جنوبی، بازگشایی خواهد گردید. 
6- قیم��ت اس��ناد مناقص��ه: مبل��غ 1/000/000 ریال می باش��د که باید به حس��اب تمرکز وجوه درآمد ش��رکتهای دولتی بش��ماره 
4001109804019958 با ش��ماره ش��با IR 820100004001109804019958 و شناس��ه واریز 326109880294720811200000400000  

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت تحویل گردد.
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه؛ از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز 

پنج شنبه 99/08/22 به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.                                                                                              شناسه آگهی1034021
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فراخوان تجدید مناقصه یك مرحله ای 
)نوبت اول(
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بیایید پرده ها را کنار بزنیم و از نور طبیعی بهره ببریم.
اول آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 99/325 ت 

وب��
ن

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
ای��ن ش��رکت در نظر دارد نس��بت ب��ه خری��د کاال از محل مناب��ع داخلی                

سال 1399 ، با مشخصات زیر اقدام نماید.
 ل��ذا از تمام��ی تولیدکنن��دگان و تامین کنن��دگان واجد ش��رایط دعوت                 
م��ی گردد جه��ت دریافت، تکمیل و تحویل اس��ناد مناقصه به ش��رح زیر 

اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: 

مناقصه خرید 3000 دس��تگاه ترانس��فورماتورهای ان��دازه گیری جریان 
روگوفسکی )عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی(

* مهل��ت فروش اس��ناد و تحوی��ل اس��ناد: از تاری��خ 1399/08/10 تا تاریخ 
1399/08/15 ب��وده و تاری��خ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز 

شنبه 1399/09/01 می باشد
 تاریخ گش��ایش پاکات س��اعت 13:00 روز سه ش��نبه 1399/09/04 می 
باش��د. مناقصه گ��ران می توانند اس��ناد را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت http://setadiran.ir  در قبال پرداخت مبلغ 500.000 
ریال به حساب س��پرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام 

تمرکز سایر درآمدهای این شرکت از طریق سامانه دریافت نمایند.

 الزم به ذکر اس��ت مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگزاری اس��ناد بصورت 
کام��ل و بدون نقص در س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت بوده و در 
تحویل اس��ناد فیزیکی)پاکات: ارزیابی کیفی و "الف-تضمین شرکت در 
مناقصه"( نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی 

برق استان خراسان شمالی می باشد.
 *مبل��غ و ن��وع تضمین ش��رکت در فراین��د ارج��اع کار : برابر آئی��ن نامه 
تضمینات دولتی مبل��غ 832.500.000 ریال  به صورت ضمانتنامه بانکی                  
)فرآیند ارجاع کار( به نفع کارفرما و یا صورت وجه نقد, واریز به شماره 
ش��با IR 800190000000100696938003 حس��اب )بانک ص��ادرات( به نام 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
 آدرس : خراس��ان ش��مالی - بجنورد - خیابان طالقانی غربی - ش��رکت 

توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی - امور تدارکات
 ) تلفن 10. 058-31777413( 

به پیش��نهادهای فاقد سپرده و امض�اء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقًا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
   سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1034375(

آگهی تغییرات موسسه بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 190 و شناسه ملی 10380033834 

به شماره ملی  : آقای مصطفی فیضی  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,15 تصمیمات ذیل  به 
نایب  به عنوان  به شماره ملی3071225393  به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی فیروز آبادی   0942664485
رئیس هیئت مدیره- آقای مهدی فرقانی به شماره ملی0938897251 به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه چکها، 
اسناد و اوراق تعهدآور بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت 

مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد. 
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برگ س���بز خودروی برلیانس مدل 1397 رنگ سفید 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 258د69 ای���ران 12  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   BM16LB*H009938 موت���ور 
NAPH330BBJ1044535 به مالکیت علی فرهادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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خانم مهدیس منفرد دارای شناسنامه شماره 0923117164 صادره از مشهد متولد 74/02/04 فرزند تقی 
اظهار می دارد که دانشنامه پایان تحصیالت مقطع کارشناسی ایشان مفقود گردیده است.

 لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور ابطال می گردد. از یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را از طریق 
پس���ت به نش���انی مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی- مدیریت آموزش���ی- اتاق 202 ارسال و یا در صورت 

امکان تحویل نمایند.             مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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وعده وزیر برای ورود دانش بنیان ها به این صنعت

انحصار در حوزه خودرو باید شکسته شود©
اقتصــاد: علیرضا رزم حســینی پس 
از نشســت مشــترک با معاون علمی 
و فنــاوری رئیس جمهــوری در جمع 
خبرنگاران  با بیان اینکه دانش بنیان ها 
در حوزه ساخت داخل خودرو می توانند 
به کمک وزارت صمــت بیایند، اضافه 
کرد: شــرکت های رقیب برای رقابت با 
خودروسازان داخلی باید ایجاد شوند و با ایجاد یک بازار رقابتی خودروی باکیفیت 
به مشــتریان تحویل داده شود. به گزارش شــاتا، رزم حسینی ادامه داد: انحصار 
در حوزه خودرو به صورت گام به گام باید شکســته شــود و امکان برخورداری 

مصرف کنندگان از یک خودرو باکیفیت و قیمت مناسب ایجاد شود.

اختالف گمرک و بانک مرکزی رقم زد

۲۰۰هزار تن برنج وارداتی در آستانه فاسد شدن©
اقتصاد: بیــش از ۲۰۰هزار تن برنج از چندین ماه پیش در گمرک و بنادر دپو 
شده و مجوز ترخیص ندارد؛ آن هم در شرایطی که بنابر اعالم صاحبانشان، این 
برنج ها در حال فاسد شدن هستند. به گزارش ایسنا، مهرداد جمال ارونقی، معاون 
فنی گمرک نیز در این رابطه گفته است: با وجود گزارش هایی که در این رابطه 
به مراجع ذی ربط اعالم شده، تاکنون کد رهگیری بانک برای این حجم از برنج 
صادر نشــده و گمرک بدون ارائه کد رهگیری بانک امکان صدور مجوز ترخیص 
برنج ها را ندارد. بانک مرکزی نیز در پاسخ به این موضوع در اطالعیه ای اعالم کرد: 
متأسفانه برخالف مصوبات مربوط و بدون توجه به نظرات و انجام استعالم های 
مرتبط از بانک مرکزی و »سامانه جامع تجارت« توسط گمرک، کاال ها به صورت 
درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کاال های باقیمانده و 
واردکنندگان رقم زده است.گمرک در پاسخ به این اطالعیه گفت: اگر بانک مرکزی 
اطالعاتی مبنی بر اینکه برنجی با داشــتن »تخصیص ارز« از گمرکات کشــور 
ترخیص شده است را دارد، فهرست این صاحبان کاال را منتشر کند تا شائبه ای 
برای افکارعمومی ایجاد نشود! معاون فنی گمرک در بخش دیگری از توضیحات 
خود به ادعای خالف قانون بودن ترخیص درصدی اشاره کرد و توضیح داد: اتفاقاً 
چون گمرک ایران به انتظار صدور کد رهگیری بانک ننشسته و با اجرای دقیق 
مصوبات ابالغی نســبت به ترخیص درصدی کاالها تا حد امکان اقدام نموده، به 
جای رسوب و فساد ۵۰۰هزار تن برنج ، این رسوب به ۲۰۰هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد: آنچه برای گمرک مهم است، اجرای دقیق مصوبات کاهش رسوب 
کاال از جمله مصوبه ۷/۱۹ شورای عالی امنیت ملی است که متأسفانه با بخشنامه 
بانک مرکزی تحت تأثیر قرار گرفته است. در خصوص ضرورت استعالم از سامانه 
تجارت هم اشاره به این نکته کافی است که با وجود مکاتبه های متعدد و مکرر با 
بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر آن مرجع اصرار به ترخیص کاالهای در صف تأمین 
ارز دارد ترتیبی اتخاذ کند تا فقط اطالعات ثبت سفارش های در صف تأمین ارز به 

گمرک ارسال شود که تاکنون منتج به هیچ نتیجه ای نشده است!
حال باید دید مســئوالن ارشد دولتی به ماجرای اختالف بانک مرکزی و گمرک 
ورود پیدا خواهند کرد و این کاالهای رسوب شده را از خطر فساد نجات خواهند 
داد؟ به ویژه در شرایطی که تأمین کاالی اساسی آن هم به قیمت مناسب، دغدغه 

این روزهای بازار است.

وعده روغنی برای آرامش بازار©
اقتصاد: امیر هوشنگ  بیرشک، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: ۵۰۰هزارتن روغن خام در بنادر کشور موجود است و ذخایر 
خوبی در روغن داریم، اما متأسفانه جو روانی ایجاد شده منجر به ایجاد تقاضای 
کاذب در بازار شــد و برخی نیز شایعه ها را باور کردند.وی با بیان اینکه با توزیع 
۷۰هزارتن روغن بین کارخانه ها از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران، از این هفته 
روغن نباتی در بازار توزیع می شود و آرامش به بازار بازمی گردد، اظهار کرد: قیمت 

روغن نباتی تغییری نخواهد کرد.

قدس هزار راه رفته و نرفته برای قیمت  گذاری خودرو را بررسی می کند

معمای  زیان انباشته  خودروسازان
 اقتصاد-زهرا طوســی  قیمت گذاری خودرو 
در کشور ما به هزارتویی می ماند که به هر طریق 
پیموده می شــود، به بن بست می رسد. طرح های 
مجلس، وزارت صمت و تالش خودروسازان برای 
نرخ گذاری به شــیوه ای که منافع مصرف کننده و 
تولیدکننده را همزمان مدنظر داشــته باشد نیز 
تاکنون به  جایی نرسیده و به سردرگمی بیشتر در 

پیچ وخم این مسیر منجر شده است.
در آخرین مورد، هفته گذشــته جزئیات جلسات 
مربوط به شــیوه جدید قیمت گذاری خودروها با 
محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
مطرح شد که مبتنی بر آن خودروهایی که تولید 
انبوه دارند و قیمتشــان نسبت به بقیه خودروها 
پایین تر است، همچنان مشــمول قیمت گذاری 
دستوری می شوند، ولی خودروهای با تیراژ پایین تر 
و قیمت باالتر توســط خودروسازان قیمت گذاری 
خواهند شــد. همزمان با این موضــوع، برخی از 
خودروسازان که پیش از این مجوز افزایش قیمت  
خودروها برای سه ماه سوم سال حداکثر تا سقف 
تورم بخشی اعالمی توسط بانک مرکزی را گرفته 
بودنــد، قیمت های جدید خود را اعالم کردند. هر 
چند برخی منابع احتمال افزایش ۲۵درصدی را 
می دادنــد، اما در برخی محصــوالت بیش از این 

مقدار بوده است. 

افزایش هزینه های تولید خودرو و معمای »
زیان انباشته

جدا از شــیوه قیمت گذاری، دلیــل همه دعواها، 
افزایش زیان خودروسازان به  واسطه روند صعودی 
هزینه های تولید است. برای همین با نزدیک شدن 
زیان انباشته خودروسازان به مرز ۴۰هزار میلیارد 
تومان، فشار برای تغییر اساسی شیوه قیمت گذاری 
خودروها بیشتر شده است. خودروسازان می گویند 
نرخ های دستوری سازمان حمایت و شورای رقابت 
کفاف هزینه تولید آن ها را نمی دهد و باید بساط 
آن جمع شود. آن طور که آن ها وضعیت خود را به 
تصویر می کشند، قیمت مصوبی که روی خودروها 
گذاشته می شود حتی از هزینه تمام شده تولید نیز 
پایین تر است. آن ها تأکید دارند نوسان های ارزی 
شرایط را به  قدری بغرنج کرده که اگر طی همین 
ماه تکلیف آن ها مشخص نشود، باید خودروساز و 

قطعه ساز را ورشکسته حساب کنیم.

 3 روش قیمت گذاری خودرو »
روی میز دولت و مجلس

هر چند در حــال حاضر به  صورت موقت تعیین 
قیمــت برخــی خودروها برعهــده هیئت مدیره 
خودروسازان است، اما مجلس و وزارت صمت هر 
یک مدعی هستند برای پایان دادن به نرخ گذاری 
دستوری و جلوگیری از زیان انباشته خودروسازان، 
راهــکاری نجات بخش در آســتین  دارند. وزارت 
صمت با واقعی سازی قیمت خودرو یا همان تئوری 
عرضه خودرو ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار وارد 
گود شــده، اما مجلسی ها که روش قیمت گذاری 
خودرو در بورس کاال را زیر بغل دارند، می گویند 
مناسب ترین روش برای نرخ گذاری خودرو را آن ها 

در دست دارند.

مشورت خواهی مجلس با وزیر جدید صمت  »
در طرح بورس خودرو

علی جدی، عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلــس، دربــاره طرحی کــه مجلــس برای 
متعادل سازی قیمت خودرو پیشنهاد داده است، 
به خبرنگار ما می گوید: در طرح ساماندهی خودرو 
که بستر فروش خودروها در بورس کاال را محقق 
می کند، طوری برنامه ریزی  شده که اوضاع به نفع 
مصرف کننده واقعی تغییر خواهد کرد.به گفته وی، 
این طرح در صحن کمیسیون صنایع و معادن به 
بحث و تبادل نظر گذاشته  شده و دوباره برای رفع 
ایرادها به کارگروهی که به این منظور تشــکیل 
 شــده، عودت داده  شده اســت. به گفته وی، در 
جلســه ای که با وزیر صمت در این  باره تشکیل  
شده، رزم حسینی مواردی را مطرح کرده که قرار 

است در طرح گنجانده شود.

 حذف تقاضای کاذب»
 و سرمایه ای خودرو با بورس کاال

وی با اشــاره بــه اینکــه عرضــه محصوالت 
خودروســازان در بورس کاال ســبب می شــود 
قیمت براســاس نظــام عرضــه و تقاضا تعیین 
شــود، می گوید: چون تولید با قیمت دستوری 
صرف ندارد، خودروســاز از تولید خودرو بیشتر 
و به تبع آن ضرر بیشــتر امتناع کرده و تولید را 
به  صورت قطره چکانی دنبــال می کند. این کار 
متعاقباً بازار را تشنه و میل به صعود قیمت ها را 

بیشتر می کند، در حالی  که اگر دست از سرکوب 
قیمتی برداشــته می شد، خودروساز انگیزه پیدا 
می کرد تا با افزایش عرضه به ســود بیشــتری 

دست یابد.
این عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
می گوید: درصدد هستیم میزان عرضه خودروسازان 
را با ارائه محصوالتشان در بورس شفاف کنیم و از 
سوی دیگر تقاضای کاذب و سرمایه ای را نیز از این 
بازار حذف کنیم؛ تقاضای کاذبی که فقط به طمع 
خرید خودرو از در کارخانه با قیمت نازل و فروش 
آن در بازار با ۷۰درصد سود شکل  گرفته و تقاضای 

مصرفی محسوب نمی شود.

 شرایط خرید خودرو در بورس»
 به نفع مصرف کننده واقعی

وی با اشــاره به اینکه در طرح ســاماندهی بازار 
خودرو شرایطی گنجانده  شــده که مثالً فرد در 
طول ســال تنها یک  بار می توانــد از بورس کاال 
خــودرو بخرد، می افزایــد: در طرح عرضه خودرو 

در بورس شــرایط زیادی را تعریف 
کردیم کــه طبق آن خــودرو به 
دست مصرف کننده واقعی می رسد. 
بدین ترتیب با ســاماندهی عرضه 
و تقاضا خودبه خود حاشــیه بازار 
کاهش پیدا می کند و قیمت خودرو 
در بــازار به قیمت پایــه کارخانه 

نزدیک می شود.
وی یــادآوری می کنــد: قیمــت 
پایــه در بورس توســط شــورای 
فرمــول  براســاس  و  رقابــت 
تعیین  استاندارد»کاســت پالس« 
می شــود و ســپس در بورس در 
معرض تقاضــای مصرف کنندگان 
قــرار می گیــرد و از جایی که این 
قیمت بسیار به حاشیه بازار نزدیک 
است، انگیزه ســرمایه ای را در این 

بازار کاهش می دهد.
آن  طور که وی می گوید: تا زمان نهایی شدن طرح 
مجلس، خودروسازان طبق مصوبه ای که به آن ها 
اجازه می دهد هر سه ماه یک  بار درخواست اصالح 
قیمت را داشــته باشند، درخواست خود را ارائه و 

یک  بار دیگر این مجوز را دریافت کرده اند.

نظم سیستم خودروسازی به هم ریخته است»
بابک صدرایی، کارشناس بازارخودرو، در گفت وگو 
با خبرنگار مــا می گوید: نگاهی بــه هزینه های 
تولید در صنعت خودروســازی که با قیمت ارز و 
تورم صعودی شــده، ادامه حیات این شرکت ها را 
سخت کرده و باید توجه داشت باال رفتن و پایین 
آمدن قیمت خودرو امری فرمایشــی و دستوری 
نیست که مطابق با میل افراد تغییر کند بلکه بر 
مبنای واقعیت های اقتصادی که روی این صنعت 

تأثیرگذار است، باید تعیین شود.
وی با اشــاره بــه اینکه وقتی 
قیمت ارز مرتب نوسان داشته 
از  تصمیم گیری  قدرت  باشد، 
تولیدکننده گرفته  شده و تولید 
همواره با ریسک مواجه است، 
قیمت گذاری  زمانی  می گوید: 
خودرو شیوه معقولی می گیرد 
کــه ایــن نوســان های ارزی 
پایــان گرفته باشــد. اکنون 
خودروسازها با توجه به تحریم 
بانکی و تحریم های حمل ونقلی 
که وجود دارد در تأمین قطعه 
مشــکل  دارند و طبیعی است 
که تولید خیلــی از خودروها 
این  نباشــد. نمی شود  راحت 
شــرایط  را با زمانی که با هر 
بانکی گشــایش اعتبار انجام 
می شد، قطعه ســریع تأمین 
می شــد و خیلی راحت همه کشتی ها قطعات را 
حمل می کردند، مقایســه کــرد. اکنون نظم این 
سیستم به هم ریخته است، نمی خواهم از خودروساز 

حمایت کنم ولی باید منطقی به مسئله نگاه کرد.
صدرایی می گوید: معتقــدم فرمول قیمت گذاری 

خودرو یک مسئله خیلی ســاده است. در صنعت 
برای تولیدکننده مشــخص اســت که هر خودرو 
چقدر ارزبری دارد و چقدر هزینه داخلی که شامل 
هزینه های گمرکی، حمل ونقل، لجستیک، توزیع و 
نیروی انسانی می شود. جمع این ارقام با افزودن یک 
حاشیه سود معقول می تواند قیمت خودرو را تعیین 
کند، حال اینکه خــودرو را در بورس عرضه کنیم 
تا کشف قیمت اتفاق بیفتد را در هیچ کجای دنیا 
ندیــدم و از جایی که تا به  حال نرخ گذاری خودرو 
به این شیوه آزموده نشده، نمی توان پیش بینی کرد 
چه اتفاقی می افتد. کسی نمی داند آیا با عرضه در 
بورس خودروساز تشویق می شود که عرضه بیشتری 
داشته باشد یا مانند گذشته عمل خواهد کرد. یک 
 زمانی هم گفتند اگر قرعه کشی کنیم جلو بازار سیاه 

را می گیریم، ولی این کار هم به بازار کمکی نکرد.
وی می افزاید: به نظرم قیمت خودرو در بازار با توجه 
به نرخ ارز تقریباً عقالنی اســت. اگر حساب کنیم 
زمانی که دالر ۴هزار تومان بود قیمت خودرو چقدر 
بود و اکنون که دالر چند برابر شــده قیمت همان 
خودرو در بازار چقدر است، می بینیم که بین آن ها 

تناسب برقرار است.

مشکالت ریشه دار را فراموش نکنیم»
همان طور که در گزارش اشاره شد، در حال حاضر 
شــرایط اقتصاد کالن عادی نیســت و به تبع آن 
صنعت خودرو نیز متأثر شده است؛ بنابراین شیوه 
قیمت گذاری یک مسئله موقتی و کوتاه مدت برای 
صنعت خودرو است که نمی تواند مسائل زیان انباشته 
خودروسازان را حل کند. بدون شک راه حل اساسی 
مناسب سازی قیمت خودرو، افزایش تولید )همراه با 
کیفیت( و حذف تقاضای سوداگرانه است که باید 
مورد توجه دولت و مجلس شود و این دو بدون حل 
مشکالت ریشه ای صنعت خودرو محقق نمی شود.

شیوه قیمت گذاری 
یک مسئله 
کوتاه مدت برای 
صنعت خودرواست 
که نمی تواند  مسائل 
زیان انباشته 
خودروسازان را حل 
کند. راه حل اساسی 
مناسب سازی قیمت 
خودرو، افزایش 
تولید و حذف 
تقاضای سوداگرانه 
است

بــــــــرش

روایت همتی از  تصمیم جدید ارزی  دولت   اقتصاد: همتی، رئیس بانک مرکزی، درباره مقررات جدید تسهیل روند برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، گفت: برای تسهیل برگشت هر 
چه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، تأمین مواداولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشور، مقررات موردنظر در این خصوص به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن 

هفته جاری اعالم می شود. در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به عنوان محور مبادالت مربوط به حواله ارزی تأکید شده است.

خـــبر
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شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد، نسبت به اجرای 
عملیات فیبرنوری مركز آباده به صغاد- بهمن و خسرو شیرین و سایت های 
بین مسیر براساس مش�خصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید.
 لذا از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید.    

 WWW.TCI.IR متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر به آدرس  های  
و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه شماره 99/64 )یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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ش�ركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد، نسبت به انجام 
عملیات طرح uso حفاری و فیبركش�ی روس�تای پیراشکفت و بردترک 
از توابع س�پیدان و نورآباد ممسنی بر اساس مشخصات موجود در اسناد 

از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
لذا از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید. 

 WWW.TCI.IR متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر به آدرس  های  
و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه شماره 99/61 )یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی دعوت  مجمع  عمومی عادی ) فوق العاده  ( 
شرکت گوارا ) سهامی خاص ( درحال تصفیه به 

شماره ثبت 1593 و  شناسه  ملی 10380145286 
بدینوسیله  از کلیه  صاحبان  سهام  شرکت گوارا 
) س��هامی خ��اص ( و  ی��ا  نماین��دگان قانونی آنها 
دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی 
عادی فوق العاده این ش��رکت با دس��تور جلس��ه 
ذی��ل در راس س��اعت  8 صب��ح  روز چهارش��نبه 
م��ورخ 1399/8/21 در مح��ل  بل��وار حافظ – حافظ 
18/2 پالک 81 واحد یک تش��کیل میگردد حضور 

بهم رسانید  .
دستور جلسه  :

1- تصویب ترازنامه سالهای 98/97/96
2- تمدید مدت ماموریت مدیر تصفیه  

3- انتخاب روزنامه
 مدیر تصفیه  

محمد  ابراهیم  کیانی طالیی ع 9
90

84
43

شماره  مهر  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
صدوهفتادونه مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 

31163 و شناسه ملی 10380463867 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
برابر  و   1398,09,01 مورخ  العاده  فوق  بطور 
نامه شماره 2,113113مورخ 1398,11,1اداره 
مشهد  شهرستان  اجتماعی  رفاه  ،كارو  تعاون 
صورتهای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
مالی و ترازنامه سال های 94و95و96و97 به 

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

)1034247(
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لبنی  های  فرآورده  شرکت  تغییرات  آگهی 
بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 24 و شناسه ملی 10860009796 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,06,28 مورخ  سالیانه  عادی 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
به  منتهی  مالی  صورتهای   -1

1398,12,29 به تصویب رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زبرخان )1034351(
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شماره  مهر  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  تعاونی  شرکت  مشهد  صدوهفتادونه 
ثبت 31163 و شناسه ملی 10380463867 

عمومی                         مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398,09,01و  مورخ  العاده  فوق 
2,113115مورخ  شماره  نامه  برابر 
رفاه  ،كارو  تعاون  1398,11,1اداره 
تصمیمات  مشهد  شهرستان  اجتماعی 
ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت شركت 

تا پایان سال 1398 تمدید گردید .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1034249(
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اقتصادی  سازمان  موسسه  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و  ثبت 1316  به شماره  رضوی 

 10380129694

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,06,26 مورخ  العاده  فوق 
شماره  به  میركاظمی  مسعود  سید   : شد  اتخاذ 
ملی 0049619616 و عباس علی ابادی به شماره 
به  امین  فاطمی  سیدرضا  و   0049746952 ملی 
شماره ملی 4511180948 و رحیم مهدی زاده 
به شماره ملی 3781938964 و مالک رحمتی به 
شماره ملی 1552159183 به عنوان اعضا هیئت 

مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1034365(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کیهان 
به شماره  قائم شرکت سهامی خاص  صنعت 
ثبت 9090 و شناسه ملی 10380248437 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,30 مورخ 
تصویب   1398,12,29 به  منتهی  مالی  صورتهای 
به  تدبیر  نیک  وانیا  حسابرسی  مؤسسه   . گردید 
شناسه ملی 10320721862 بعنوان بازرس اصلی 
گام  حافظ  مالی  خدمات  و  حسابرسی  موسسه  و 
بازرس              بعنوان   10100484035 ملی  شناسه  به 
شدند.  انتخاب  مالی  یکسال  برای  البدل  علی 
روزنامه قدس بعنوان روزنامه كثیراالنتشار جهت 

درج آگهی های شركت تعیین گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1034303(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1034204(

آگهی تغییرات شرکت احیاء صنایع خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11321 و شناسه ملی 10380270277 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,31 و نامه شماره 122,70883 مورخ 1399,06,22 سازمان بورس و 
اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 98,12,29 به تصویب رسید . - مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی 10320721862 
بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز به شماره ملی 10380099628 بازرس علی البدل شركت برای مدت یکسال 

انتخاب گردیدند . - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شركت تعیین گردید . 
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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1034324(

آگهی تغییرات شرکت نیارش گستر فرتاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61008 و شناسه ملی 14006658650 

العاده مورخ 1399,07,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای كیوان مشهدی به شماره ملی 0944924662 و آقای پیمان حسن زاده به 
شماره ملی 0944707629 و آقای صادق رستگار به شماره ملی 0944667694 - روزنامه كثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 
شركت تعیین شد. - آقای آرش كاظمیان به شماره ملی 0939972281 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی پرتوی به شماره ملی 

0945491859 به سمت بازرس علی البدل شركت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیند 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1034367(

آگهی تغییرات موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی 10380129694 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,06,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید مسعود میركاظمی به شماره ملی 0049619616 
به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس علی آبادی به شماره ملی 0049746952 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مالک رحمتی به 
شماره ملی 1552159183 به سمت عضو هیئت مدیره و سید رضا فاطمی امین به شماره ملی 4591180948 به سمت عضو هیئت مدیر 
و رحیم مهدی زاده به شماره ملی 3781938964 به سمت عضو هیئت مدیره و مالک رحمتی به شماره ملی 1552159183 به سمت 
مدیرعامل انتخاب شدند. كلیه چک ها، اوراق بهادار و تعهدآور و كلیه اسناد رسمی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 

مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1034335(

آگهی تغییرات شرکت آکسون پترو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 60607 و شناسه ملی 14006545165 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,06,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -� اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از آقای 
كامبیز شجاعی قندشتنی به شماره ملی 0941965181 آقای كیوان شجاعی قندشتنی به شماره ملی 0944760521 آقای رضا یگانه خاكسار به شماره ملی 0939892081 
البدل علی  بازرس  سمت  به   0932995276 ملی  شماره  به  مشهدی  رجبی  حبیب  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به   0938658492 ملی  شماره  به  فر  كیوان  -2سعید 
 برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,06,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -� اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از آقای كامبیز شجاعی قندشتنی به شماره ملی 0941965181 آقای كیوان شجاعی قندشتنی به شماره ملی 0944760521 
آقای رضا یگانه خاكسار به شماره ملی 0939892081 -2سعید كیوان فر به شماره ملی 0938658492 به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب رجبی مشهدی به شماره ملی 

0932995276 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
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آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد فرش های ماش�ینی مورد نیاز 
خ�ود را از طریق مناقصه عمومی خری�داری نماید، لذا متقاضیان 
محترم جهت مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه می توانند به نشانی 
http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقص�ات مراجعه و حداكثر تا س�اعت 13:30 روز           

س�ه شنبه مورخ 1399/08/20 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده، مدارک 
مطابق ش�رایط اعالم ش�ده اق�دام نمایید، ضمن�ًا هزینه چاپ آگه�ی در روزنامه 
ها ب�ر عهده برنده مناقصه خواهد بود. ش�ماره های تم�اس 32001420-051 و 

 051-32001039

»مناقصه عمومی خرید فرش ماشینی«



w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

۵۰ درصد تخت های ICU در اشغال کرونایی ها  ایسنا: دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد تخت های ICU کشور در اشغال بیماران مبتال به کروناست، 
گفت: در حال حاضر از نظر تجهیزات بیمارستانی و ونتیالتور در هیچ بیمارستانی کمبود یا مشکل خاصی نداریم.همچنین در دانشگاه های علوم پزشکی استان ها، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تخت های بیمارستانی درگیر 

کروناست. جان بابایی گفت: اگر روند ابتال به همین شکل افزایش یابد، مجبور می شویم ظرفیت های بیشتری از تخت های بیمارستانی را برای ارائه خدمت به بیماران مبتال به کووید۱۹ اضافه کنیم. 

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد

ثبت بیش از ۱۸۲ هزار ازدواج و ۵۱ هزار طالق در چهار ماه©
ایسنا: سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 
از ثبت بیش از ۱۸۲ هزار ازدواج و ۵۱ هزار 

طالق تا پایان تیرماه خبر داد.
سیف اهلل ابوترابی  همچنین به آمار والدت تا 
پایان تیرماه سال جاری اشاره کرد و افزود: 
در این مدت ۵۸۰ هزار والدت و ۲۴۱ هزار 
و ۵۹۸ فوت نیز به ثبت رســیده است. وی 

ادامه داد: گام بزرگی در توسعه دولت الکترونیک در حوزه ثبت ازدواج و طالق و تولید 
آمارهای آن در سال ۹۵ صورت گرفته که اعالمیه های کاغذی از چرخه ثبت اعالم ازدواج 
و طالق حذف شد و این دو رویداد به صورت برخط به پایگاه اطالعات جمعیت کشور 

منتقل می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( مطرح کرد

تالش برای الکترونیکی شدن خدمات کمیته امداد©
باشــگاه خبرنگاران جوان: رئیس کمیته امداد امام خمینــی)ره( گفت: با تأکید و 
دســتور مقام معظم رهبری، خدمات کمیته امداد به صورت الکترونیکی به مددجویان 

ارائه می شود.
ســید مرتضی بختیاری افزود: در این راستا کمیته امداد، جلسات، برنامه های اردویی و 

فرهنگی، مسابقات و... را در بستر فضای مجازی برگزار می کند.
بختیاری افزود: تا جایی که امکان داشته باشد در راستای الکترونیکی شدن خدمات پیش 

می رویم تا بتوانیم نظرات مقام معظم رهبری را عملیاتی کنیم.
وی گفت: همکاران ما تالش می کنند مشــکالت مددجویان را تلفنی، پیامکی و... رفع 
کنند. او گفت: در زمان هایی که به غیر از مراجعه حضوری چاره ای نباشد، مراکز امداد با 

رعایت تمامی نکات بهداشتی خدمات ارائه می دهند.

درخواست دستیار ویژه وزیر علوم از قوه قضائیه 

با مراکز جعل مدرک دانشگاهی برخورد کنید©
ایسنا: دســتیار ویژه وزیر علــوم در امور 
حقوق شهروندی با اشاره به رواج مؤسسات 
و صفحات مجازی جعل مدارک دانشگاهی، 
گفت: از قوه قضائیه درخواســت می کنم 
مراکــز جعل علنی مدرک دانشــگاهی را 

شناسایی و پلمب کند.
فریدون جعفری با انتشــار یادداشــتی در 

صفحه اینستاگرام خود ضمن انتقاد از زیاد شدن صفحات صدور مدرک جعلی در فضای 
مجازی گفت: جالب این اســت وقتی بحث جعل علنی مدارک دانشگاهی و تحصیلی 
مطرح می شود برخی اصل ماجرا را انکار می کنند در حالی که با جست وجوی ساده کلمه 
»مــدرک« می توانیم صفحات متعددی در زمینه صدور این مدارک را در فضای مجازی 
مشاهده کنیم که در آن آدرس، نشانی و اکانت مراکز و مؤسسه های بعضاً غیرقانونی و 

کالهبردار دیده می شود.

این هفته در مجلس

طرح جمعیت و تعالی خانواده روی میز کمیسیون بهداشت©
خانه ملت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه این هفته خود طرح جمعیت 

و تعالی خانواده را مورد بررسی قرار می دهد .
این کمیسیون روزهای یکشنبه و دوشنبه )۱۱و ۱۲ آبان ماه( تشکیل جلسه می دهد 
و بر این اساس بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده دردستور کار روز های یکشنبه و 

دوشنبه کمیسیون بهداشت قرار دارد . 
گفتنی است، کمیته دارو و غذا نیز با هدف بررسی پیش نویس طرح جامع دارو و غذا 

روز یکشنبه )۱۱ آبان ماه( برگزار می شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی  تعلیم و تربیت به طور عام و نظام 
آموزشی به طور خاص و دستگاه آموزش و پرورش به طور ویژه 
همواره مورد بحث و مناقشه صاحبنظران، برنامه ریزان، مدیران، 
کارشناسان و فعاالن صنفی و سیاسی بوده است، به طوری که 
باوجود اختالف نظرها همه در یک چیز اشتراک داشته اند و آن 

»ناکارآمدی نظام آموزشی« است.
در کشــور مــا وزارت آمــوزش و پرورش بزرگ تریــن و یکی از 
پرمسئله ترین وزارتخانه های کشور است که با یک میلیون پرسنل 
رسمی و ده ها هزار نیروی قراردادی و حق التدریسی، بار تعلیم و 
تربیت ۱۴ میلیون دانش آموز را به دوش می کشــد؛ این در حالی 
است که مطابق برآوردها شــیب کاهنده جمعیت دانش آموزی، 
در اوایل دهه ۱۳۹۰ شمســی تغییر کــرده و با ورود موج جدید 
دانش آموزی تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید. 
این در شرایطی است که نظام کنونی آموزش و پرورش به اذعان 
اغلب کارشناسان، کهنه، متراکم، متصلب و غبار گرفته، نیازمند 

تجدیدنظر کلی و دگردیسی در همه بخش هاست. 

اثری از سند تحول آموزش و پرورش نیست »
محمود فرشــیدی، وزیر ســابق آموزش 
و پــرورش در گفت وگو با مــا می گوید: 
واقعیت این اســت که برونــداد مدارس 
کشور و ساختار نظام آموزشی که میراث 
رژیم گذشته اســت، ضمن اینکه عدالت 

آموزشی در جایگاه خود موضوعیت دارد و مورد تأکید مقام معظم 
رهبری نیز است، مطابق با استانداردهای علمی روز جهان نیست و 
نتوانسته پاسخگوی نیازها و مطالبات مردم باشد در نتیجه اولیای 
دانش آموزان مجبور می شــوند در زمینه آموزشــی از برنامه های 

مکمل نظیر کالس های خصوصی استفاده کنند. 
وی می افزاید: عالوه بر کاستی های علمی، موضوع تربیت نیز که 
اهمیت بیشــتری از آموزش دارد در ساختار فعلی نظام آموزشی 
تا حدودی مغفول مانده است، به همین دلیل سند تحول بنیادین 
نظــام آموزش و پــرورش به عنوان مجموعــه ای افتخارآفرین و 
جامع الشــمول تدوین و به تصویب رسید که متأسفانه هنوز در 
کف مدارس آثاری از این سند تحول بنیادین مشاهده نمی شود. 
به همین دلیل ضرورت اینکه در نظام آموزشــی فعلی دگرگونی 
اساسی ایجاد شود کامالً مشهود است به طوری که عالوه بر اولیای 
دانش آموزان، همکاران معلم ما نیز گالیه مند هســتند و از اینکه 
کالس درس و مدرسه آن جذابیتی را که باید برای دانش آموزان 
داشته باشــد ندارد احساس خستگی می کنند، ضمن آنکه نظام 
انقالب اسالمی هم انتظار تربیت انسانی تراز دارد که متأسفانه با 

ساختار فعلی عملیاتی نمی شود.

ضرورت اصالح ساختار حافظه محوری »
وی ادامه می دهد: انســان ترازی که از نظام اسالمی 
انتظار داریم، انســانی اســت که در همــه ابعاد از 
علمــی و مهارتی گرفته تا اخالقی و تربیتی، هنری 
و ادبی، فنــی و اجتماعی، اقتصادی و سیاســی و 
اعتقادی به اندازه ظرفیت خودش رشــد پیدا کند، 
اما در نظام فعلی آموزش کشــور تنها به بخشی از 
آمــوزش - حافظه محوری - پرداخته و اســتعداد 

دانش آموزان در سایر ابعاد نادیده گرفته می شود در حالی که اگر 
نظام آموزشــی ما جامع الشمول باشــد عالوه بر شاگرد ممتاز در 
حوزه های علمی در حوزه های هنــری، اخالقی، فنی، اقتصادی، 
سیاســی و اعتقادی نیز شاگران ممتازی تحویل جامعه خواهیم 
داد و به جای اینکه دانش آموزان را فقط برای شــرکت در رقابت 
کنکور پــرورش دهیم، آن ها را برای موفقیــت در ابعاد مختلف 
زندگی پرورش خواهیم داد. چرا که وظیفه مدرسه فقط آموزش 
علوم به دانش آموزان نیســت بلکه باید شرایط رشد و شکوفایی 
اســتعداد های مختلف و پرورش قوه خالقیت آن ها را فراهم کند. 

رازی سر به ُمهر »
وی با اشــاره بــه اینکه با اجرای ســند تحــول بنیادین 
نظام آموزش و پرورش کشــور، بســترها و زیرساخت های 
جامع الشمول شدن نظام آموزشی کشور فراهم خواهد شد، 

می گوید: متأســفانه ۱۰ سال از تصویب 
ســند تحــول بنیادین نظــام آموزش و 
پرورش کشور می گذرد، اما همچنان این 
سند به عنوان رازی سر به ُمهر در وزارت 
آموزش و پرورش کشــور خاک می خورد 
و ضــرورت دارد آموزش و پرورش همت 
بیشتری برای اجرای سند به خرج دهد تا 
شاهد اصالح نظام آموزشی کشور باشیم. 

بی توجهی به مهارت محوری در مدارس»
محمودرضا اسفندیار، کارشناس آموزش 
و پرورش نیز در گفت وگو با ما می گوید: 
از دوره گذشته آموزش و پرورش ما دائم 
در حال تغییر اســت یعنی چند ســال 
پیش از پیروزی انقالب اســالمی نظام 

آموزش متوســطه از 6، ۳، ۳ بــه ۴،۳،۵ تغییر یافت، پس از 
پیروزی انقالب اسالمی نیز شاهد تغییر نظام ترمی و پس از آن 
تغییر نظام ترمی به سال واحدی و تأسیس پیش دانشگاهی و 
سپس بازگرداندن سیستم به حالت معمول متوسطه در قالب 
نظام ۳،۳،6 بودیم که همچنان ادامه دارد. به طور کلی ساختار 
ما براساس محتوای آموزشی به جز مواردی اندک در برخی از 
دروس علوم انسانی، تغییر چندانی نکرده و در تغییر محتوا به 

مهارت محوری که مورد تأکید سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش است، توجهی نشده است. 

وی می افزاید: با اینکه بیش از ۱۰ سال است در مقطع ابتدایی نظام 
ارزشیابی کیفی- توصیفی در حال اجراست چون زیرساخت ها و 
بســترهای الزم برای اجرای این طرح فراهم نیست، خروجی کار 
منجر به نتیجه مطلوب و مورد نظر نشده است و با توجه به فرایند 
موجود نمی توان انتظار داشت دانش آموزان ما، دانش آموزانی خالق 

و پرسشگر پرورش یابند و وارد دانشگاه شوند. 
این کارشــناس آموزش و پرورش ادامه می دهد: متأسفانه تاکنون 
بهای الزم به آموزش و پرورش داده نشده و اگر قرار باشد اصالحاتی 
در نظام آموزش و پرورش کشــور اتفاق بیفتد، باید ســند تحول 
بنیادین نظام آموزش و پرورش کشور به طور کامل و جامع اجرا شود 

تا بتوانیم به چشم اندازهای سند در افق سال۱۴۰۴ نزدیک شویم. 
به گفته اســفندیار، آموزش و پرورش در ۱۰ ســال گذشته تنها 
بخش هایی از سند نظیر تغییر نظام به نظام ۳،۳،6، ترویج گفتمان 
تحول و اجرای متوازن ساحت های شش گانه رشد را اجرا کرده که 
هزینه چندانی نداشته و در واقع تغییر بنیادین محسوب نمی شود. 
بنابراین الزم است ابتدا سیاست گذاری های نظام آموزشی کشور 
اصالح شود تا بتوانیم شاهد اجرای همه جانبه سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش باشیم. 

دستیابی به اهداف سند چشم انداز »
وی می افزایــد: معلمان مهم ترین گروه هــای مرجع در جامعه  و 
عالوه بر آنکه مورد احترام آحاد جامعه هستند، قدرت تأثیرگذاری 
فرهنگی شایانی به ویژه در شهرستان ها و روستاها دارند. به همین 
دلیل در کشورهای توسعه یافته به طور جدی در تالش اند جایگاه 
معلمان و در پی آن جایگاه آموزش و پرورش را تا حد امکان ارتقا 
بخشند. اما متأسفانه در کشــور ما طی سال های اخیر به دالیل 
گوناگونی این جایگاه و منزلت رو به افول و نزول گذاشته است که 
نتیجه مستقیم آن تمایل کمتر نیروهای نخبه و توانمند جامعه به 
شغل معلمی و از سوی دیگر دلسردی و تالش برای فرار نیروهای 
زبده موجود از آموزش و پرورش به ســایر دستگاه هاســت؛ این 
در حالی است که دســتیابی به اهداف سند چشم انداز و نزدیک 
شدن به آرمان های انقالب اسالمی جز از طریق افزایش کارایی و 

تأثیرگذاری مدرسه و معلم امکان پذیر نیست. 
وی ادامه می دهد: ضرورت دارد با ایجاد یک نهاد تخصصی برای 
معلمــان در کنار وزارت آموزش و پرورش و کمیســیون آموزش 
مجلس شــورای اسالمی یک بازنگری کلی در شیوه اجرای سند 
تحول بنیادین داشته باشــیم تا با رفع نقاط ضعف، کاستی های 
موجود را برطرف سازیم و با ایجاد تحوالت الزم، شاهد اصالح نظام 

آموزشی کشور باشیم. 

کارشناسان می گویند جایگاه و منزلت شغل معّلمی رو به افول است

سند تحول در بایگانی آموزش و پرورش !

 متأسفانه هنوز در 
کف مدارس آثاری 

از سند تحول 
بنیادین مشاهده 

نمی شود

بــــــرش

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

خبر

 شنبه ۱۰ آبان ۱3۹۹  ۱4 ربیع االول ۱442 3۱ اکتبر 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره ۹37۹

هیات 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  139960308005000046   مورخ  1399/06/24  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 12 نیم بلوک 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری اس��امی ایران با نمایندگی وزارت بهداش��ت درمان و آموزش 
پزشکی بشماره ملی 14000280338 در اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 6338 متر مربع ازپاک 1740 مجزا 
شده از 1023 فرعی از 161 اصلی واقع در اراضی خضری بخش 12 نیم بلوک استان خراسان جنوبی محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطاع 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9908468
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/10                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/08/25                          
 حمید رضا توسلی رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان بخش نیم بلوک 

هیات 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  139960308005000044   مورخ  1399/06/24  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 12 نیم بلوک 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری اس��امی ایران با نمایندگی وزارت بهداش��ت درمان و آموزش 
پزشکی در اعیان یکباب ساختمان به مساحت 1573.70 متر مربع ازپاک 1021 فرعی از 161 اصلی واقع در اراضی 
خضری بخش 12 نیم بلوک اس��تان خراس��ان جنوبی در عرصه وقف برابر اجاره نامه وقفی محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطاع 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-9908471
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/10                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/08/25                          

 حمید رضا توسلی  رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان بخش نیم بلوک 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره  139960308005000045 و139960308005000043  مورخ  1399/06/24  
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی بخش 12 نیم بلوک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری اس��امی ایران با نمایندگی وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی بشماره ملی 14000280338 در اعیان یکباب ساختمان و محوطه به مساحت 
717 متر مربع ازپاک 1021 فرعی از 161 اصلی واقع در اراضی خضری بخش 12 نیم بلوک استان خراسان جنوبی 
در عرصه وقف برابر اجاره نامه وقفی محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع 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 است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9908474
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/10                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/08/25                          
 حمید رضا توسلی

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان بخش نیم بلوک 

اصالحیه 
آگهی فقدان سند مالکیت وراث مرحوم حسین باقریان به شماره در خواست 1/12727-13999/06/23 چاپ شده در 
روزنامه قدس مورخ 30 /1399/07 پاک ثبتی 596 از 26 از 10250 اصلی واقع در بخش یک قم صحیح می باشد.

 فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم  آ-9908457

آگهی فقدان سند مالکیت
سپاه پاسداران انقاب اسامی طی وکالت نامه شماره  45015-27/5/1382 دفتر 21 قم  به وکالت از طرف سید 
احمد سید علیزاده  زیارت با ارائه یک برگ استشهاد شهود  مصدق  تقاضای سند المثنی  نموده  و اعام داشته  که 
س��ند مالکیت ششدانگ آپارتمان پاک 10655/40/70اصلی بخش یک  ثبت  قم در صفحه 140 دفتر 462 ذیل 
78068  بنام سید احمد سید علیزاده زیارت ثبت  و صادر شده است  مفقود گردیده است  لذامراتب  باستناد تبصره 
1 اصاحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  
سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 
روز کتبا به این اداره اعام و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت 

مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف:13198 آ-9908458
داود فهیمی نیک - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
سپاه پاسداران انقاب اسامی طی وکالت نامه شماره  45015-27/5/1382 دفتر 21 قم  بوکالت از طرف سید احمد 
سید علیزاده  زیارت با ارائه یک برگ استشهاد شهود  مصدق  تقاضای سند المثنی  نموده  و اعام داشته  که سند 
مالکیت ششدانگ آپارتمان پاک10655/40/72اصلی بخش یک  ثبت  قم در صفحه 526 دفتر 102 ذیل 11259 
بنام س��ید احمد س��ید علیزاده زیارت ثبت  و صادر شده است  مفقود گردیده است  لذامراتب  باستناد تبصره یک 
اصاحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی  می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  

سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 
روز کتبا به این اداره اعام و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت 

مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف:13199  آ-9908459
داود فهیمی نیک - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
سپاه پاسداران انقاب اسامی طی وکالت نامه شماره  45015-27/5/1382 دفتر 21 قم  بوکالت از طرف سید احمد 
سید علیزاده  زیارت با ارائه یک برگ استشهاد شهود  مصدق  تقاضای سند المثنی  نموده  و اعام داشته  که سند 
مالکیت ششدانگ آپارتمان پاک40/71/ 10655 اصلی بخش یک  ثبت  قم در صفحه 143 دفتر 462ذیل 78069 
بنام س��ید احمد س��ید علیزاده زیارت ثبت  و صادر شده است  مفقود گردیده است  لذامراتب  باستناد تبصره یک 
اصاحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی  می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  
سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 
روز کتبا به این اداره اعام و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت 

مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف:13200 آ-9908461
داود فهیمی نیک - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پاک شماره 2277/8/694 اصلی واقع  
در بخش دو ثبت قم  )آدرس مدرس 14 کوچه 1 پاگ2( که بنام محمود بیات فرزند علی میباشد در جریان ثبت 
اس��ت  که به علت عدم مالک و یا نماینده قانونی  تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت 
نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی از 
طرف مالک فوق الذکر به وارده  2/8742-1399/07/30 تحدید حدود اختصاصی پاک مذکور در روز س��ه ش��نبه 
مورخ 1399/09/11ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدینوسیله به اطاع مالکین و 
مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند 
مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین 
طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین 
ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصاح قضائی را 

نیز به این اداره ارائه نمایند./ن  آ-9908462 م الف: 13189
عباس پورحسنی رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001002099   مورخ  1399/06/26  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدولی عباسی فرزند غامرضا بشماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند و کد ملی 

0652332757 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 252/8 مترمربع قسمتی از پاک 1396� اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مهدی مهرجوفرد محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع 
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 است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. آ- 9907835

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/23
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 10 /1399/08                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک بیرجند

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر اماکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد 
و اماک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده اس��ت جهت اطاع عموم به ش��رح ذیل اگهی 

می گردد .                                                                                                       
1� اقای حسین یاسری فرزند محمد حسن نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 220 متر 
مربع ، از پاک 10848 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از شرکت تعاونی مسکن 

بسیجیان فردوس �  مکان وقوع ملک :شهرستان فردوس � خیابان زعفرانیه 3
2� اقای محمد حس��ن رضا زاده فرزند علی برات نس��بت به ششدانگ یکقطعه باغ ، به مساحت 1992/75 متر 
مربع پاک 130 فرعی از 226 اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه از آقای علی برات رضا زاده 

خانکوک � مکان وقوع ملک :شهرستان فردوس � اراضی علی آباد 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
به اماک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  
به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار 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 دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
ف��ردوس 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 س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-997872
تاریخ انتشار نوبت اول:   24/ 1399/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/08/10

 محمود جهانی مهر  
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک  شهرستان  فردوس

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1034388(

آگهی تغییرات شرکت آکسون پترو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 60607 و شناسه ملی 14006545165 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,06,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای کامبیز شجاعی قندشتنی به شماره ملی 0941965181 به سمت رئیس هیئت 
مدیره 2ـ آقای کیوان شجاعی قندشتنی به شماره ملی 0944760521 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای رضا یگانه خاکسار به شماره ملی 0939892081 به 
سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,06,04 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - آقای کامبیز شجاعی قندشتنی به شماره ملی 0941965181 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای کیوان شجاعی قندشتنی به شماره ملی 0944760521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای رضا یگانه خاکسار به شماره ملی 0939892081 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند 
و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1034435(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی زعفران اسفدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13496 و شناسه ملی 10380291471 

به شماره ملی0859439331  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی ساالری 
بعنوان مدیر عامل ، آقای حسین ساالری به شماره ملی0934338469 بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس ساالری به شماره ملی 
0941061345 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردید. 2- کلیه چکها و اسناد تعهد آور با امضاء ثابت آقای 
علی ساالری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و امضاء آقای حسین ساالری رئیس هیئت مدیره و یا امضاء خانم نرگس ساالری نایب 

رئیس هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودرو س���واری پژو 405 
و   124K1030094 ب���ه ش���ماره موت���ور م���دل 1396 
شماره شاسی NAAM11VE2HK754681 به شماره 
انتظامی 829 ص 27 ایران 74 بنام ثریا هودانلوئی 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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99

08
48

4

 MVM برگ س���بز، سند و کلیه مدارک خودرو سواری
 484FBDE001777 مدل 1394 به شماره موتور X33
و شماره شاس���ی NATGBAYL0E1001820 به شماره 
انتظام���ی 298 ی 38 ای���ران 12 بن���ام محم���د فرزانه 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو
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گه
آ
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برگ س���بز، س���ند و کلیه مدارک موتورسیکلت هانک 
 KC13EFFGH01625 150 مدل 1395 به شماره موتور
و ش���ماره شاسی 150H9507204 به شماره انتظامی 
75345 ایران 777 بنام محمد فرزانه مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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مبلغ تضمین شـرکت در مزایده جهت فروش گاو تلیسه حذف مدیریتی، 
جوانه پرواری و تلیسه آبستن و گوساله های نر سبک وزن و بره نرپرواری زنده 
واحدهای مشهد100،000،000 ریال و شهرستانها مبلغ 50،000،000 ریال،
 بصورت واریز وجه نقد بشـماره حساب 83887459 بانک کشاورزی شعبه 

مشهد بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.
جهت کسـب اطالعات بیشـتر با مؤسسـه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

تماس حاصل فرمایید.
 تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 119

هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد. 

مزایده فروش گاو و تلیسه حذف مدیریتی،  جوانه پرواری زنده
،گوساله سبک وزن و تلیسه آبستن ،  بره نرپرواری زنده  

))تاریخ مزایده  مورخ 17/ 08/ 1399 ساعت 14:00((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

آگهی دعوت از بستانکاران صندوق 
سرمایه گذاری مشترک رضوی  )در حال 

تصفیه(  به شناسه ملی  14004297516  و 
شماره ثبت 34415  نوبت سوم 

پی��رو آگه��ی صن��دوق منحل��ه منتش��ره به 
ش��ماره نامه 139830400901040163 مورخ 
1398/04/22  طبق ماده  215 قانون  تجارت 
از کلیه بستانکاران صندوق سرمایه گذاری 
مشترک رضوی )در حال تصفیه(  به شناسه 
ملی  14004297516  و شماره ثبت 34415   
دعوت میگردد تا با در دست داشتن مدارک 
شناس��ایی حداکثر ظرف مدت یک س��ال  از 
تاری��خ اولین آگهی به نش��انی محل تصفیه 
واقع درتهران ش��هرك غرب بلوارفرخزادی 
خیابان حافظی غربی پالك  48  طبقه اول کد 

پستی  1468994985  مراجعه نمایند.  
 مدیر تصفیه شرکت کارگزاری و بورس 
اوراق بهادار رضوی  به نمایندگی یوسف 

پاشانژاد 9ع
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55
65

برگ س���بز خودروی پراید132 مدل 1387 رنگ سفید 
به شماره انتظامی 375ص14 ایران 94  شماره موتور 
2761725 و ش���ماره شاس���ی S1422287050649 به 
مالکی���ت محمد دادخدائی مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و س���ند کمپانی موتور سیکلت اترک مدل 
1388 رنگ سفید به شماره انتظامی 46833/773 
ش���ماره موت���ور NEA*0822266 و ش���ماره شاس���ی 
NEA***125A8812949 به مالکیت مصطفی ارگی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مصطف���ی  اینجان���ب  مهندس���ی  نظ���ام  پروان���ه 
خدابخش بشماره پروانه اشتغال 01930002414 
مل���ی  ک���د  و   193004419 عضوی���ت  ش���ماره  و 
0937909173 مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99

08
44
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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 رب العالمین

روز خونین فرانسه؛ از نیس تا جده

خود کرده را تدبیر نیست!
  جهان/ علوی   در پی تشــدید سیاســت های 
اسالم ستیزانه دولت »امانوئل مکرون« جو متشنج 
در فرانســه همچنان پا برجاست و روز پنجشنبه 
در دو حادثه جداگانه دســت کم چهار تن کشته و 
تعدادی زخمی شدند. به گزارش فارس، اظهارات 
اسالم ســتیزانه رئیس جمهور فرانسه پس از اقدام 
معلم تاریخ فرانسوی در انتشار کاریکاتور موهن از 
پیامبر اکرم)ص( و اصرار مکرون در ارائه الیحه ای 
ضداسالمی ســبب شده فرانسه روی خط تنش و 

ناامنی قرار گیرد.

حمله نخست؛ نیس: 9 صبح»
در حادثه نخست که ساعت ۹ صبح پنجشنبه به 
وقت محلی در شــهر نیس به وقوع پیوست، یک 
مرد مسلح به چاقو در نزدیکی کلیسای »نوتردام« 
شهر »نیس« واقع در جنوب فرانسه به سمت افرادی 
حمله برد. به دنبال ایــن حادثه، نیروهای پلیس 
محلی مرگ دســت کم ســه نفر را تأیید کردند و 
گفتند تعدادی نیز در این حادثه زخمی شــده اند. 
برخی منابع آگاه نیز مدعی شدند یکی از قربانیان 
حادثه کلیســای نوتردام یک زن بوده که سر وی 

بریده شده است؛ البته تاکنون هیچ منبع رسمی 
این خبر را تأیید نکرده است. رسانه های فرانسوی 
به نقل از منابع پلیس گزارش کردند فرد مسلح این 
حادثه ظاهراً جوانی ۲۵ ســاله به نام ابراهیم بوده 
و به زبان فرانسوی صحبت می کرده است. وی در 
جریــان عملیات تعقیب و گریز پلیس نیس مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و هم اکنون به بیمارستان 

منتقل شده است.

تیراندازی دوم؛ آوینیون: 11 صبح»
درست پس از دو ســاعت از حمله اول در شهر 
نیــس رســانه های محلی از شــلیک نیروهای 
پلیس به یک فرد دیگر مســلح به چاقو در شهر 
»آوینیون« واقع در جنوب شرقی فرانسه و کشته 
شدن وی خبر دادند. برخی رسانه های فرانسوی 
مدعی شده اند این عامل مسلح در حالی که فریاد 
»اهلل اکبر« سرمی داده با چاقو به سمت نیروهای 
پلیس حمله ور شده که در نهایت با شلیک گلوله 
پلیس کشته شد. این حادثه نیز موجی از خشم و 
نگرانی را در میان مقام های فرانسه ایجاد کرد؛ به 
طوری که ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه روز 

پنجشنبه گفت سطح آماده باش نیروهای امنیتی 
در این کشور در پی وقوع دو مورد حمله با سالح 

سرد افزایش یافته است.

خنثی سازی حادثه سوم؟»
رســانه های فرانسه عصر پنجشنبه نیز خبر دادند 
یک حادثه مشابه را در شهر لیون خنثی کرده اند. 
رسانه های فرانسوی گفتند در شهر لیون نیز یک 
فرد مسلح به سالح ســرد را بازداشت کرده اند که 

قصد اجرای یک عملیات چاقوزنی داشته است.

حمله به کنسولگری فرانسه در عربستان»
واکنش ها به مواضع اسالم ســتیزانه دولت فرانسه 

فقط محدود به این کشور نشده است و پنجشنبه 
نیز »محمد الغامدی« سخنگوی رسانه ای پلیس مکه 
از بازداشت یک شهروند این کشور در پی حمله با 
سالح سرد به محافظ کنسولگری فرانسه در جده 
خبر داد. این حادثه نیز ترس و واهمه ای را در میان 
مسئوالن فرانسوی به وجود آورده است تاجایی که 
سفارت فرانسه در ریاض در بیانیه ای به دو زبان عربی 
و فرانسوی از اتباع خود خواست به شدت احتیاط 
کــرده و مراقب باشــند. در حالی که واکنش های 
منفی به اهانت پاریس به پیامبر اکرم)ص( به بهانه 
آزادی بیان همچنان در کشــورهای اسالمی ادامه 
دارد نشانه ای از عقب نشینی و عذرخواهی مقام های 

فرانسوی از جامعه مسلمین مشاهده نمی شود. 

رهبر انصاراهلل یمن:
مکرون آلت دست ©

صهیونیست هاست
جهان:سید عبدالملک 
الحوثی در سخنانی به 
پیامبر  مناسبت میالد 
به  با اشاره  اسالم)ص( 
اهانت به نبی اکرم در 

فرانسه، »امانوئل مکرون« را عروسکی از میان 
عروسک های صهیونیست ها دانست و گفت 
آن ها رئیس جمهور فرانسه را به سمت اهانت 

به اسالم و رسول اهلل)ص( سوق داده اند. 
رهبر انصاراهلل یمن رژیم اسرائیل را تهدیدی 
برای امت اســالم و ثبات و امنیت منطقه 
دانســت و گفت: نظام ســعودی، امارات، 
آل خلیفــه در بحرین و حکومــت نظامی 
ســودان در توطئه آمریکا و اســرائیل علیه 

جهان اسالم شریک هستند.

فاکس نیوز: در روزی که ۹74 آمریکایی بر 
اثر ابتال به کرونا جان خود را از دســت داده 
و ۹1 هزار نفر به این ویروس مبتال شــدند، 
ترامپ جونیور، پســر ارشــد رئیس جمهور 
آمریکا مدعی شد کووید 1۹ در آمریکا تحت 

کنترل درآمده و آمار فوتی ها ناچیز است.
بی بی سی: ساعاتی پیش از اجرای قرنطینه 
سراســری دوم در فرانســه برای مهار کرونا، 
مردم پاریس به مناطق حومه هجوم بردند که 
سبب ایجاد ترافیک 6۹0 کیلومتری بی سابقه 

در اطراف این شهر شد.
سبأ نت: جنگنده های سعودی در ۲4 ساعت 
گذشــته ۲1 بار چهار اســتان صنعا، مأرب، 
الجوف و حجه در یمــن را هدف حمله قرار 

دادند.
صوت العراق: ائتالف آمریکایی ضد داعش 
خبر داد از ســال ۲014 به این ســو، هزار و 
410 غیر نظامی در حمالت هوایی غیرعمد 
و اشــتباهی این ائتالف جان خود را از دست 

داده اند.
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سازش برای مشروب!
قرارداد تجاری جدید امارات 

با رژیم صهیونیستی
القدس العربی: روزنامه صهیونیستی معاریو 
از قرارداد جدید امارات با رژیم صهیونیستی 
در زمینه مشروبات الکلی خبر داد و اعالم کرد 
این مشروبات توسط یک شرکت اسرائیلی در 
بلندی های جوالن اشغالی تولید می شود. در 
همین راستا روزنامه القدس العربی به بررسی 
این اقدام امارات پرداخت و نوشت: این تصمیم 
برخالف رویکرد ســایر کشورهای جهان در 
تحریم محصوالت صهیونیست های حاضر در 
اراضی اشغالی 1۹67 است که شامل جوالن، 
کرانه باختری و قدس است. به نظر می رسد 
امارات در ورای ســازش با صهیونیست ها به 

دنبال تأمین مشروب بوده است!

ترکیه روی جنگ قره باغ حساب کرده است©
دیپلماســی ایرانی: رئیس جمهور سوریه در ســخنانی اعالم کرد ترکیه از همان 
شیوه های جنگی که در شمال سوریه و لیبی استفاده کرد، در قره باغ استفاده می کند. 
بشــار اسد سپس ترکیه به ویژه رئیس جمهور آن، رجب طیب اردوغان را متهم کرد 
که افراد مســلح را از ادلب به قره باغ منتقل می کند. همچنین منابعی از جریان های 
اپوزیسیون در ادلب گفتند صدها مزدور سوری طی روزهای گذشته در قره باغ کشته 
شده اند و اجساد آن ها به سوریه انتقال داده شده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانســه تأکید کرد تعداد نیروهای مسلح خارجی در قره باغ بیش از 300 نفر است و 
افزود: افراد مسلح سوری از طریق شهر غازی عنتب ترکیه به آذربایجان وارد شده  و همه 

آن ها با گروه های تروریستی مستقر در استان حلب سوریه ارتباط دارند.
الزم به یادآوری اســت در ماه ژوئن سال جاری گروه های مخالف سوری اطالعاتی را 
منتشــر کردند که نشان می داد ترکیه در حال استخدام مزدور برای جنگ در قره باغ 
است. سازمان امنیت ترکیه )میت( کار انتقال نیروهای تندرو را از ادلب به آذربایجان 
بر عهده داشت و از نیمه های سپتامبر تا کنون مجموعه هایی متشکل از 100 نیروی 
مسلح را سازماندهی کرده است. مجله وال استریت ژورنال نیز اشاره کرد: شایعه هایی 
وجود دارد که نشان می دهد این نیروهای مسلح به طورمستقیم در درگیری ها مشارکت 
دارند. این نشریه اظهار نظر برخی از این نیروهای مسلح را در 14 اکتبر جاری منتشر 
کرد. به گفته این افراد سلفی، دلیل اصلی موافقت آن ها برای مشارکت در این جنگ، 
حقوق به موقع آن هاست که ماهانه بیش از ۲ هزار دالر می شود، مبلغی که برای ساکنان 
سوریه ای که جنگ خانمان سوز، آن ها را پاره پاره کرده، قابل توجه است. اما در حال 
حاضر به دلیل شدت مبارزات خشن و کثرت کشته  و زخمی ها نیروهای مسلحی که از 

ادلب به قره باغ رفته اند پشیمان شده و تالش می کنند به سوریه بازگردند.
رجب طیب اردوغان هرگونه مشارکت کشورش در درگیری های قره باغ را رد می کند. با 
این حال بسیاری از تحلیلگران در رسانه های مختلف بحث می کنند که آنکارا با وجود 
اینکه هرگونه دخالت مســتقیم در درگیری های قره باغ را انکار می کند، حمایت های 
گسترده مستشاری و دیپلماتیک از باکو را در پیش گرفته است. عالوه بر آن، دالیل 
بسیاری وجود دارد که نشان می دهد مزدوران سوری به ویژه در میان ارتش آذربایجان 
حضور دارند و شکی نیست که ترکیه نقش میانجی بلکه کنشگری فعال در تشدید 

منازعات در مناطق مورد منازعه را بر عهده دارد.
بر اساس اطالعات کمیته بین المللی صلیب سرخ، در این جنگ شهروندان غیرنظامی 
بسیاری کشته و مدارس و بیمارســتان ها و خانه های بسیاری ویران شده اند. ترکیه 
به بی اعتنایی بــه قوانین بین المللی با هدف تمرکز تالش ها برای اجرای سیاســت 
عثمانی گری در قفقاز ادامه می دهد و تالش دارد صر ف نظر از نتایج جنگ قره باغ، مواضع 
و نفوذ خود را در مناطق قفقاز جنوبی تقویت کند. این حضور در راستای موازنه سازی با 
حریف روسی در محیط امنیتی او تلقی شده و آنکارا قصد دارد کارت بازی جدیدی در 
مقابله و موازنه با مسکو برای خود ایجاد کند. جدا از امکان شکل گیری چنین مؤلفه ای 
برای ترکیه، مشخصاً روسیه ای که طی هشت سال جنگ در سوریه ای به مراتب دورتر 
از قره باغ، به تروریست ها اجازه ابراز وجود نداد، در منطقه جنوب قفقاز ممکن است با 
شدت عمل بیشتری به مقابله با هرگونه ناامنی بپردازد. عالوه بر این، در چنین وضعیتی 
جامعــه جهانی وظیفه دارد همه تالش خود را برای پایان دادن به خونریزی هایی که 
ترکیه حامی آن است به کار گیرد و باید میانجی مذاکرات میان ارمنستان و آذربایجان 

باشد پیش از آنکه این جنگ هزینه های بی جایی را بیش از این تحمیل کند.
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احضار جالد با واتس آپ!خاموشی گسترده  درفلسطین اشغالی»ازمیر« لرزید
208 کشته و زخمی در زلزله 

6.6 ریشتری ترکیه و یونان
گمانه زنی ها درباره حمله 

سایبری به رژیم صهیونیستی
دادگاه آمریکایی برای ولیعهد 

سعودی احضاریه ارسال کرد
اسپوتنیک: زلزله ای قدرتمند به بزرگی 
6.6 ریشتر همزمان جزیره »دودکانسا« در 
یونان و بندر ازمیر ترکیه را به لرزه درآورد. 
مرکز زلزله ۲4 کیلومتری شــمال غربی 
جزیره »ساموس« در عمق 10 کیلومتری 
و 17 کیلومتری ساحل استان ازمیر ترکیه 
بوده است. بنا بر گزارش رسانه ها در ترکیه، 
زلزله به ســاختمان های زیادی خسارت 
وارد کرده است. سلیمان سویلو وزیر کشور 
ترکیه هم گفت تیم های امداد و نجات در 
حال کار در محل ساختمان های تخریب 
شده هستند. در این زلزله شش نفر کشته 

و ۲0۲ نفر زخمی شدند.

خبری  منابــع  آحارانوت:  یدیعــوت 
بامداد روز جمعه از قطع گسترده برق در 
مناطق وسیعی از ســرزمین های اشغالی 
خبر دادند. قدس اشغالی، تل آویو، اشدود، 
اورعکیفا، حیفا، نتانیا، رحوفوت و برخی از 
شهرک های صهیونیستی اطراف نوار غزه از 
جمله مناطقی هستند که برق آن ها قطع 
شده اســت. در پی این قطعی برق حتی 
چراغ هــای راهنمایی و رانندگی نیز از کار 
افتاد. رادیو رژیم صهیونیستی اعالم کرده 
قطعی برق به دلیل بروز اختالل در سامانه 
تولید برق بوده و  ممکن است بر اثر حمله 

سایبری بوده باشد.

عربی21: یک دادگاه آمریکایی برای ولیعهد 
سعودی که متهم به تالش برای ترور یکی 
از مشــاوران امنیتی خود اســت، از طریق 
پیام رسان »واتس آپ« احضاریه ارسال کرد. 
این احضاریه در پی بررســی شکایت »سعد 
الجبری« مشاور امنیتی پیشین »محمد بن 
سلمان« ارسال شــده است. گفته می شود 
ســعد الجبری اســنادی در دست دارد که 
می تواند برای حذف کامل بن نایف و دیگر 
رقبا مفید باشد و همزمان می تواند به شدت 
علیه بن سلمان به کار گرفته شود، بنابراین 
ضرورت بازگشت وی به عربستان برای بن 

سلمان مسجل است.

یادداشت چهره

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سردبیر:

  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 10 آبان 1399  14ربیع االول 1442 31اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9379
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 س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد جهت شناس�ایی و ارزیابی 
پیمان�کاران حقیقی و حقوق�ی واجد صالحیت در زمینه اج�رای عملیات کر گیری و 
ب�رش در انواع س�ازه های بتنی ، آج�ری و ... جهت پروژه ه�ای موجود در حرم 
مطه�ر حض�رت رضا )ع( اقدام نمای�د ، لذا از کلیه پیمان�کاران واجد صالحیت ک�ه دارای تجهیزات و 
تجربه کافی در زمینه اجرای عملیات کرگیری وبرش بر روی س�ازه های س�اختمانی هس�تند دعوت به 
عمل می آید تا در صورت تمایل س�وابق و رزومه خود را به ش�رح ذیل همراه با اعالم آمادگی جهت 
ارزیاب�ی توان فنی و اجرایی حداکثر تا روز ش�نبه مورخ 99/08/17به نش�انی: مش�هد- خیابان ش�هید 
اندرزگو - ورودی باب الجواد )علیه السالم( - واحد دبیرخانه ) تلفن32257085-051 و 051-31305243( 

به صورت چاپی یا لوح فشرده )CD( ارسال ویا حضورا تحویل نمایند .
 http://sem.aqr-harimeharam.org   ضمنًا متن فراخوان نیز در آدرس اینترنتی سازمان به نشانی
قابل مش�اهده می باش�د . شایسته یادآوری اس�ت ش�رکت کنندگان در این فراخوان می توانند جهت 
دریاف�ت اطالعات بیش�تر ب�ا سرپرس�ت کارگاه آقای مهندس حس�ینی ب�ه ش�ماره:32283177-051 و                                             

همراه :09039098750 تماس حاصل فرمایند.
 لطفًا بر روی پاکت درج شود ) جهت فراخوان شناسایی پیمانکاران دارای صالحیت در زمینه عملیات 

کرگیری و برش ( 

آگهی فراخوان

آگهی شهرداری ارسال میشود
,ع
99
08
47
5

,ع
99
08
48
9

س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهررضوی در نظر دارد اجرای عملیات نگهداری ، س�رویس ، تعمیر و 
اپراتوری سیس�تم مدیریت هوشمند ساختمان)BMS( مجموعه حرم مطهرحضرت رضا)ع( به مدت یک 

س�ال شمس�ی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید. 
ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه مورخ 1399/8/18ضم�ن مراجعه به آدرس اینترنتی  
http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن :31305243 – 32257085 -051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

آگهی مناقصه 
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