
 
bسامانه جامع آموزشی عالم آل  محمد

با حضور تولیت آستان قدس رضوی رونمایی شد
 آستان  آیین رونمایی از سامانه جامع آموزشی تعاملی 
عالم آل  محمد)ع( با حضور تولیت آستان قدس رضوی 
در مؤسسه جوانان بنیاد کرامت رضوی برگزار شد.صبح 
دیروز در مراســمی با حضور حجت االســام والمسلمین 

احمد مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی، محمدحسین 
استادآقا؛ مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی و حجت االسام 
والمسلمین عبدالحسین خسروپناه؛ معاون علوم انسانی 

 ............ صفحه 3و هنر دانشگاه آزاد...
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مطهری در گفت و گو با قدس: گفت وگو با علی نیکبخت، کارگردان مستند »ناگهانگی«  به بهانه سالگرد شهادت علی اصغر حسینی محراب

:aحضرت محمد
شهید هفت پاداش 
از جانب خداوند 
دارد: با اولین قطره 

خونی که از او 
می ریزد، همه 

گناهانش آمرزیده 
می شود. 

وسایل الشیعه
ج 15 ص 16
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بازهم در دربی 
گل می زنم

هجوم کنسرو و آب معدنی 
به سرزمین تولید!

از تشک کشتی 
تا کوه های کردستان

تولید برق به توان مردم

چگونه داروی انستیتوی فرانسوی بیماران هموفیلی کشورمان را به ایدز مبتال کرد؟

بازخوانی تجربه خون های آلوده

خبــر خاموشــی ها و نارضایتی هایی که در 
پــی آن بــه وجود آمده موجب شــد با نقل 
یــک خاطــره از بُعــد فنــی مســئله را کمی 
بــاز کنــم. ســال 95 در مشــهد به واســطه 
همکاری با یک مدیرپروژه جســور و جوان 
و در اثر سنگ اندازی های عجیب و غریب 
شــرکت بــرق بــرای تأمیــن بــرق مجتمــع و 
شــرایط مالی سنگین آن، تصمیم گرفتیم 
یــک نیــروگاه مقیاس کوچــک بــر بــام آن 
مجتمــع طراحــی و بســازیم تــا با ایــن کار 

عــاوه بر تولید برق پــروژه، حرارت مازاد آن 
بــرای گرمایــش مجتمــع تجاری بــا بیش از 
30 هــزار مترمربع زیربنای مســقف و 900 
مغــازه تجــاری و همچنین حــدود 60 هزار 
مترمربع پارکینگ اســتفاده شود. باوجود 
ســختی ها و عــدم هماهنگی هــای فــراوان 
یــک مولد دومــگاوات نو با ســرمایه گذاری 
مستقیم کارفرمای خصوصی پروژه و بدون 
هیــچ نوع حمایــت و وام دولتی خریداری، 
نیــروگاه  ایــن  شــد.  راه انــدازی  و  نصــب 

نخســتین نیروگاه دومگاواتــی در دنیا بود 
کــه بربــام نصــب می شــد. با افتتــاح موفق 
ایــن مجموعــه و پیچیدن خبر ایــن ابتکار 
بسیاری از سرمایه گذاران در استان و حتی 
خارج از اســتان به ما پیشنهاد همکاری و 
یا درخواســت مشــاوره داشــتند بــه طوری 
کــه در آن ســال بــه واســطه چندیــن پروژه 
موفق در حوزه نیروگاه های مقیاس کوچک، 
ایــن صنعــت در آســتانه یک جهــش قرار 
گرفته بود. جالب است بدانید کل ظرفیت 

ایــن نــوع نیروگاه های پربــازده )تولید برق و 
حــرارت( در حــدود کمتــر از هــزار مــگاوات 
اســت و بیشــتر ایــن نیروگاه هــا در حــال 
ورشکستگی و یا کاماً ورشکسته شده اند. 
در تحقیقاتی که در برنامه ششــم توسعه 
اســت آمده بود باید تا پایان برنامه ششم 
حداقــل 3هزار مــگاوات از این نیروگاه ها با 
مشارکت بخش خصوصی ساخته شود و 
از محــل افزایش راندمان انرژی پیش بینی 

شده بود...

 ............ صفحه 7

 کووید 19 در شبانه روز 
گذشته4600آمریکایی را 

کشت

رکوردشکنی 
کرونا بیخ گوش 

فایزر

تحریم های جدید 
وزارت خزانه داری آمریکا 

علیه ایران

نفس های آخر 
ماشین فرسوده 

تحریم

ماجرای نخستین نیروگاه 2مگاواتی جهان 
که بر بام یک مجتمع تجاری در مشهد ساخته شد

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 4 قدس خراسان

یـــادداشــت  روز
امیرحاج رضایی

در دوره اول آقای کفاشیان او تنها فردی بود که کاندیدا بود و انتخاب شد، اما در 
دوره های بعد کاندیداهای دیگری هم وارد رقابت شدند. در این مدت در انتخابات 
فدراسیون همواره شکلی از انتصاب به چشم می خورد به طوری که بعد هم شاهد 

آن بودیم که آقای کفاشیان سکان فدراسیون...

فدراسیون فوتبال 
عاشق می خواهد نه کاسب

 ............ صفحه 11

CNG مزایده جایگاه
شهرداری تربت جام

 شرح در صفحه 6
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مناقصه گذار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
موض��وع مناقص��ه: مرم��ت دور آن��والر پلی��ت و ری��م مخ��ازن انب��ار نفت                      

منطقه سبزوار
ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��بزوار در نظر دارد كلیه 
مراحل مناقصه پیمان فوق االشاره را ازطریق سامانه تداركات الكترونیكی 

دولت )ستاد( به آدرس ذیل به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.   
http://setadiran.ir :آدرس

الزم به ذكر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، بایس��تی 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و نیز گواهی امضاء الكترونیكی را جهت 

شركت در مناقصه معمول نمایند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

 41934- 021   دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
ش��ركت های ذیصالح كه تمایل ب��ه همكاری دارند می توانند جهت كس��ب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت )ستاد( مراجعه نمایند . شایان یادآوری است با عنایت به اینكه از 
روش فش��رده در برگزاری مناقصه فوق االشاره استفاده می گردد، مطابق 
جدول زمانبندی پیوست بدوًا ارزیابی كیفی مناقصه گران انجام و متعاقبًا 
پاكات قیمت شركت هائی كه حائز امتیاز الزم گردند در موعد مقرر مفتوح 
خواهد گردید و پاكات س��ایر ش��ركت ها ناگشوده مس��ترد می گردد. ضمنًا 
مناقصه گران می توانند تا قبل از بازگش��ائی پاكات یك نوبت پاكات قیمت 
خود را مسترد نموده و پاكات حاوی نرخ اصالح شده خود را ارائه نمایند.
ضمن��ا آگهی و  برنامه زمانبندی مناقصه در پایگاه های اینترنتی ذیل نیز 

درج خواهد گردید.
WWW.IETS.MPORG.IR

1-موض��وع مناقصه:مرم��ت دورآن��والر پلی��ت و ری��م مخازن انب��ار نفت                
منطقه سبزوار

2-ب��رآورد  مناقص��ه:5/142/805/409 )پنج میلی��ارد و یكصد و چهل و                 

دو میلیون و هشتصد و پنج هزار و چهار صد و نه ( ریال
3-مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار:257/140/270 ) دویست و 

پنجاه و هفت میلیون و یكصد و چهل هزار و دویست و هفتاد (
4-ن��وع تضمین:كلیه تضامین مندرج در آیی��ن نامه تضمین در معامالت 
دولت��ی جه��ت ش��ركت در فرآیند ارجاع كار. ضمنًا ش��ماره حس��اب بانكی 

مناقصه گزار جهت  واریز وجه نقد به شرح ذیل می باشد:
حساب شماره 92000707/46 به شماره شناسه 42100000040 نزد بانك ملت

5-تاریخ انتشار آگهی در سامانه تداركات الكترونیك دولت:
1399/10/29 ساعت 14

6-مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونیك دولت:
1399/10/30  از ساعت 8 صبح الی 1399/11/8 ساعت  16

7-مهل��ت بارگ��ذاری اس��ناد توس��ط مناقصه گران در س��امانه ت��داركات 
الكترونیك دولت ش��امل اس��ناد ارزیاب��ی كیفی، پاكت ال��ف )تضمین( و            
پاكت ج )نرخ پیشنهادی و آنالیز نرخ پیشنهادی(:1399/11/30 ساعت 14

8-تاریخ جلسه توضیح اسناد )جلسه توجیهی(:1399/11/14 ساعت 12:30 
در محل سالن كنفرانس منطقه

9-تاریخ  بازگشائی پاكات ارزیابی كیفی:1399/12/02 ساعت 12:30
10-تاریخ و محل بازگشائی پاكات الف و ج:1399/12/09 ساعت 12:30

سبزوار ، بلوار دكتر علی شریعتی ، شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه سبزوار، كمیسیون مناقصات

11-ش��رایط متقاضیان:مطابق مفاد راهنمای مناقصه گران جهت شركت در  
مناقصه كه ب��ه انضمام فرم های ارزیابی كیف��ی در پایگاه های اینترنتی 

مندرج در آگهی بارگذاری می گردد.
اول  نوب��ت  ق��دس(:1399/10/25  )روزنام��ه  آگه��ی  چ��اپ  12-تاری��خ 

1399/10/29 نوبت دوم
رمضانعلی قارزی رئیس روابط عمومی منطقه سبزوار 

آگهی مناقصه ) عمومی – یك مرحله ای( نوبت اول
  كد فراخوان : 2099092339000005 شماره مجوز:1399,6037

 سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( شماره 6037, 1399    
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آگهی مناقصه عمومی – شماره مجوز 139906083
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ش��ركت گاز اس��تان اصفه��ان درنظ��ر دارد مناقصه ای 
باموضوع وشرایط زیربرگزارنماید:

 موض��وع مناقص��ه : انج��ام خدم��ات نص��ب ، تعوی��ض 
كنتورورگوالت��ور درس��طح شهرس��تان آوری  جم��ع  و 

 خمینی شهر وتوابع 
میزان تضمین : 443/000/000 ریال 

 كد فراخوان درپایگاه ملی مناقصات : 35575895  
نام ونش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : اصفهان ، خیابان 

چهارباغ باال ، شركت گازاستان اصفهان

 مهلت اعالم آمادگی حداكثرتاتاریخ 1399/10/29
 مناقصه گران میتوانندجهت كس��ب اطالعات بیشتربه 
پای��گاه اطالع رس��انی الكترونیكی ش��ركت گاز اس��تان 

اصفهان به آدرس :
www.nigc  - Isfahan.ir   ،www.iets.:mporg.ir

 یا با ش��ماره تلف��ن 38132-031 داخلی 2574 تماس 
حاصل فرمایند.

روابط عمومی شركت گاز استان اصفهان

دموکراسی  پادگانی!
همزمان با تالش مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاح ترامپ 
صدها سرباز خستگی خود را در کف کنگره در می کنند

 ............ صفحه 8
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سالمی: سخت تر از جان دادن، شهید شدن شخصیت است  فرمانده کل سپاه گفت: سخت تر از جان دادن، شهید شدِن شخصیت است. گاهی فردی از لحاظ شخصیت، ذبیح اهلل می شود. ذبح اللهی نه از جان، 
بلکه شخصیت. یعنی با آبروی خود با خدا معامله می کند؛ این شهادت سخت است.  سرلشکر حسین سالمی افزود: آیت اهلل مصباح را می توان شخصیتی شهید نامید، ولی این همه ماجرا نیست. اتفاقاً عالمان بزرگ در 
رحلتشان تولدی جدید نهفته است. آن ها هیچ گاه پایان نمی یابند و جاری هستند. این گونه شخصیت ها چون تکثیر می شوند، عالمه مصباح در روح و ذهن و قلب و میدان باور جوانانی که تربیت کرد، تکثیر شده است.

 مهدی خالدی  چند روز پیش بود که منابع 
شورای  مجلس  رئیس  نامه نگاری  از  خبری 
اسالمی برای پیگیری چند و چون نحوه واریز 
یارانه ۱۲۰ هزار تومانی اقشار مستضعف از سوی 
دولت خبر دادند. دو هفته پیش محمدباقر 
قالیباف برای نظارت میدانی مجلس با حضور 
و محروم  اهالی مستضعف  برخی  منازل  در 
جریان  در  نزدیک  از  یحیی،  امام زاده  محله 
مسائل و مشکالت مردم قرار گرفت. در این 
بازدید میدانی خانواده هایی که در این محله 
از آن ها حتی تحت  و برخی  زندگی می کنند 
پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند، 
اعالم کردند فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
را دریافت می کنند و یارانه ۱۲۰ هزار تومانی اخیر 
مصوبه مجلس به آنان پرداخت نشده است. 
و  محاسبات  دیوان  از  خود  نامه  در  قالیباف 
کمیسیون اجتماعی مجلس خواست بررسی 
به  تومانی  هزار  یارانه ۱۲۰  پرداخت  چگونگی 

محرومان را در دستور کار قرار دهند.

 چه کسانی یارانه »
120 هزار تومانی می گیرند؟

مجلس شورای اسالمی در آبان ماه طرحی را 
به تصویب رساند که طی آن دولــت موظف 
تا   ۶۰ بین  نفر  میلیون   ۶۰ از  بیش  بــه   شــد 
۱۲۰ هزار تومان یارانه پرداخت کند. دولت ابتدا 
از اجرای این قانون سر باز زد و حتی پرداخت 
یارانه به مردم را »اعانه« توصیف کرد. با این حال 
با پیگیری مجلس و ابالغ قانون توسط قالیباف، 
دولت ناگزیر از پرداخت یارانه معیشتی به مردم 
شد. گرچه دولت قانون مصوب مجلس را عیناً 
اجرا نکرد و هم در میزان پرداخت و هم جمعیت 
هــدف، تغییراتی ایجاد کــرد، امــا بــرای تعامل 
قــوا، مجلس با دولــت همراه شد تا این یارانه 
به مردم پرداخت شود. مبلغ یارانه برای گروه 
اول)۲۰میلیون نفر( ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر 
تا سقف ۶۰۰ هزار تومان است؛ یعنی به خانوارها 
تا سقف پنج نفر یارانه پرداخت می شود و از نفر 
ششم به بعد مشمول دریافت یارانه نخواهند 
شد. این یارانه برای گروه دوم)۴۰ میلیون نفر( 
معادل ۶۰ هزار تومان است که سقف پنج نفر 
 برای این گروه نیز در نظر گرفته شده و حداکثر 
بر اساس  3۰۰ هزار تومان پرداخت می شود. 
اعالم سازمان برنامه و بودجه پرداخت یارانه 
جدید ۱۲۰ هزار تومانی از ۲۷ آذر ماه آغاز شده 
و تا آخر امسال به مشموالن پرداخت می شود. 

منابع مالی طرح مشخص است»
که  مجلس  نماینده  عنابستانی  اصغر  علی 
نامه  از مخاطبان  کمیسیون متبوع وی یکی 
قالیباف قرار گرفته، درباره چرایی این نامه نگاری 
قالیباف و آخرین وضعیت یارانه کمک معیشتی 
به خبرنگار قدس گفت: مصوبه مجلس درباره 
یارانه کمک معیشتی به مردم بسیار روشن و 
مشخص بود. بر اساس این گام دولت موظف 
شد به سه دهک پایین جامعه )هشتم، نهم و 
دهم( یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی به مدت ۶ ماه ۱۲۰ هزار تومان و به 

سه دهک باالتر بر اســاس شرایط مشخص 
شده هم نفری ۶۰ هزار تومان در قالب کارت 
تأمین کــاالی اساسی و نه پول نقد پرداخت 
کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: منابع مالی هم کامالً روشن 
بود. مجلس اعالم کرده بود دولت باید از محل 
میلیارد  هــزار  ــروش سهام چند شرکت 3۰  ف
تومان اعتبار الزم برای این طرح را تأمین کند، 
ولی متأسفانه دولت از همان روز تصویب این 
را  آن  اجــرای  مقابل  در  مصوبه سنگ اندازی 
آغاز کرد. عنابستانی تصریح کرد: به ویژه پس 
از رفــع ایـــرادات ایــن مصوبه از ســوی شــورای 
نگهبان و بازگشت دوباره آن به مجلس، دولت با 
دستپاچگی و اقدامی که بیشتر به یک لجبازی 
بچگانه شبیه بود تا کاری با تدبیر، اعالم کرد 
می خواهد یارانه جدیدی - به میزان ۱۰۰ هزار 
تومان به افرادی که دولت خود با معیارهای خود 
مشخص می کرد – در اوضاع کرونایی بدهد، 
پس مصوبه موازی مجلس را اجرا نخواهد کرد. 
اما معیارهای دولت برای شناسایی، احصا و 
پرداخت این افــراد نامشخص بــود. بر اساس 
اعــالم ۱۲ هــزار میلیارد دالر هزینه ایــن اقــدام 
بود، ولی این طرح با ابهاماتی روبه رو بود؛ به این 
معنی که وقتی که دولت در جلسات هماهنگی 
با مجلس قرار می گرفت ادعا داشت پولی برای 
را  مالی  فــروش هیچ  امکان  و  یارانه  پرداخت 
ندارد، پس پرسش این بود که قوه اجرایی پول 
این طرح مد نظر خود که در هیچ جای بودجه 
نیامده را از کجا می خواهد تأمین کند؟ عضو 
افــزود: در واقع  کمیسیون اجتماعی مجلس 
منابع درآمدی این اعالم دولت مشخص نبود 
و ایــن در حالی بــود که وقتی شــورای نگهبان 
طرح مجلس را تأیید و این مصوبه تبدیل به 
قانون شد، رئیس جمهور به بهانه بار مالی از 
ابالغ آن سر باز زد. با گذشت زمان و رایزنی های 
ابالغ  به  روحانی حاضر  هم  باز  صورت گرفته 
آن نشد و در نهایت رئیس مجلس شخصاً 
این قانون را ابالغ کرد. اما پس از این قضایا 
رئیس جمهور و رئیس مجلس در جلسه سران 

بــرای اجرای  قوا و دیگر جلسات اختصاصی 
این قانون به توافقاتی رسیدند که بر اساس آن 

تعدیالتی در مصوبه مجلس انجام شد. 

دولت از اجرای قانون طفره می رود»
وی در ادامه تشریح کرد: بر این اساس مدت 
زمان پرداخت این یارانه بر خالف میل مجلس 
از ۶ ماه به چهار ماه کاهش یافت. از سوی دیگر 
همان گونه که گفته شد مصوبه مجلس ارائه 
کارت خرید کاال به مردم بود، اما دولت به بهانه 
زمان بر بودن آن پرداخت نقدی را ترجیح داد. 
ولی در پایش های میدانی و در عمل مشخص 
شد دولت مصوبه را به درستی اجرا نمی کند 
و با تشخیص خــود مبلغی را مــی پــردازد، اما 
اینکه به چه کسانی پرداخت می شود و چگونه 
می توان آن را راستی آزمایی کرد هنوز ابهاماتی 
وجــود دارد و دولــت دربــاره آن گزارشی نداده 
است. عنابستانی با بیان اینکه اکنون موضوع 
یارانه مورد  این  حساب کتاب نحوه پرداخت 
مطالبه مجلس است، گفت: در بودجه سال 
۱۴۰۰ و در تبصره ۱۴ که مختص تأمین یارانه 
است، مبالغ بسیار زیادی به عنوان درآمدهای 
به  آن  باید مخارج  و  هدفمندی معلوم شــده 
صورت مصداقی مشخص شود. پس مکاتبه 
قالیباف از بابت دِینی که بر گردن خود احساس 

کرده، صورت گرفت. 

مکاتبه از باب وظیفه نظارتی مجلس بود»
نماینده مجلس شورای  زنگنه دیگر  محسن 
اسالمی هم در باب نامه قالیباف گفت: بررسی 
ما در باره دوره های گذشته مجلس این نکته را 
آشکار کرد که در بسیاری مواقع قوانین بسیار 
خوب و جامعی تصویب شده، اما در مرحله اجرا 
با نواقص بسیاری روبه رو بوده و مشکل آفرین 
می شود. وی در این باره افــزود: وقتی مجلس 
بــرای تصویب قانونی وقــت گذاشته و هزینه 
می کند، نباید در مرحله اجرا با مشکل روبه رو 
شود. بنابراین از شعارها و اهدافی که مجلس 
یازدهم از همان ابتدا آن را مورد تأکید قرار داد، 

این بود که خانه ملت نباید تنها به قانون نویسی 
اکتفا کند و طبق قانون باید بحث اجرایی سازی 
و تا مرحله پیاده سازی را نیز پیگیری کند. این 
افـــزود: اگــر رئیس جمهور به  نماینده مجلس 
دالیلی از ابــالغ برخی قوانین خــودداری کند، 
خوب، رئیس مجلس می تواند بر اساس قانون 
خود پس از مدتی مصوبه را ابالغ کند که این 
اتفاق در چند ماه گذشته افتاد. این نامه دکتر 
یارانه  پرداخت  موضوع  پیگیری  در  قالیباف 
معیشتی هم برای پیگیری همین موضوع و از 
باب وظیفه نظارتی مجلس بود. بازدید میدانی 
نواقص اجرای  یک روش کارآمد در شناخت 
قانون است. البته این مسئله صرفاً به کم کاری 
دولت مربوط نیست، بلکه ممکن است ایراد در 
تفهیم قانون باشد یا جایی ابهام در اجرای قانون 
از سوی افرادی خاص باشد و باید این موضوع 

که مشکل از کجاست روشن شود.
زنگنه درباره ابزارهای موجود در دست مجلس 
برای وادار کردن دولت به اجــرای صحیح این 
مصوبه هــم گفت: مــا در مجلس رویـــه ای را 
اجرانشدن  ایــن معنی که  به  داریـــم  مد نظر 
بر  هم  را  آن  مجازات  و  دارد  مجازات  قانون  
اما  می کنیم.  مشخص  قــانــون  نـــوع  حسب 
سازوکارهایی که قانون مشخص کرده هم وجود 
دارد؛ یعنی ساز و کارهای مربوط به تحقیق و 
تفحص و ساختارهای نظارتی و اگر الزم شد 
 اعمال قانون ماده ۲3۴ و کشاندن موضوع به 
قوه قضائیه همه می تواند جزو گزینه ها باشد. 
دولت باید بداند و یاد بگیرد وقتی اراده ملت 
ــون مــصــوب مـــی شـــود، موظف  ــان در قــالــب ق
است این اراده را اجرا کند نه اینکه بر اساس 
ابالغ  رفتار کند. دولت در ماجرای  اراده خود 
»قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« هم 
کــه رهبر انــقــالب بــا صــراحــت از آن قــدردانــی 
کــردنــد، همین رویـــه را داشـــت و بــه روش و 
ــود اعــتــقــاد داشــــت کــه عــمــالً آنچه  مـــدل خـ
بـــود را بــی خاصیت  ــرده   مجلس مــصــوب کـ
می کرد. ما مصر هستیم که دولت به چارچوب 

قانون بازگردد. 

تحلیل نامه نگاری رئیس مجلس درباره یارانه کمک معیشتی در گفت وگو با نمایندگان مردم

نمی توان از قانون ابالغ شده تخطی کرد

 تشکر و سپاس از پرواز 9۴۴ مشهد - بندرعباس و کلیه میهمانداران س
محجبۀ این پرواز. 9350000655

سلیمانی، س قاسم  حــاج  چــون  بــزرگــوارانــی  می شه  حــالل  لقمه  نتیجه 
حججی، ابومهدی المهندس، صیاد شیرازی، احمد کاظمی، حسن آیت، 

دیالمه و احمدی روشن 9360000530
می یابد. س افزایش  قیمت ها  روز  هر  و  شده  گــرون  اجناس  این قدر  چرا 

نمی شود.  گرانی ها  همه  که شامل  تحریم  ولی  درســت،  تحریم هستیم 
آزادراه مشهد- باغچه هم تحریم شده که عوارضی شده ۴ هزار تومان؟! 

9350000683
و مواد س برایش جنس  فــروش  نماینده  بــودم.  بــرای خرید داخــل مغازه 

غذایی آورده بود. بعد ازتخلیه، یک بسته چای به مغازه دار نشان داد و 
نوشته ۷۵  بذارم؟ مغازه دار گفت: چند؟ پخش کننده گفت: روش  گفت 
هزارتومان ما به شما می دیم ۴۵تومان! کو آن دستورات دینی و شرعی 
فروشگاه های  این  یعنی در یک بسته چای ۷۰۰گرمی  در قیمت گذاری؟ 
ایــن صنعت  را  مــردم  کمر  بــرمــی دارنــد؟  ســود  تومان  3۰هـــزار  زنجیره ای 
رسید،  نباید  مرغ  تخم  و  مرغ  و  گوشت  به  فقط  شکسته.  بسته بندی 
چای را کیلویی ۶هزار تومان از کشاورز می خرند و با بسته بندی ۱۷برابر 

می فروشند! 9150000424
که س کسانی  داخلی،  خــواص  از  بعضی  و  متحدانش  و  آمریکا  نظر  از 

به مراکز دولتی آمریکا حمله می کنند و آتش می زنند و غارت می کنند 
انجام  را  کــار  ایــن  ایــران  در  افـــرادی که  ولــی  اراذل« هستند،  و  »اوبـــاش 

می دهند »مردم« هستند! 9150000855  
به قول معروف ما عروسی نرفتیم اما ازپشت بام دیدیم. خیابان های س

خارجی ها را نگاه می کنی ساختمان ها یک نما و یک تراکم، اما شهرداری 
پرداخته،  مردم  حریم  به  نــدارد؛  زیباسازی  برای  طریقه ای  متأسفانه  ما 
سقف کاذب درحیاط شخصی برای ماشین جریمه! برای آالچیق جریمه! 

و... 9150000424
واگــذاری ۲۰۰متر س بر  ناجا مبنی  از  ارسالی  نامه  به خاطر  ۱۷ســال قبل 

از  نفر  حــدود۲هــزار  ۴ناجا  شماره  مسکن  تعاونی  شرکت  توسط  زمین 
 ۱3۸3 سال  از  متأسفانه  ولی  کردیم،  نام  ثبت  انتظامی  نیروی  کارکنان 
ناجا   ۴ تعاونی مسکن شماره  دفتر  آدرس  نداده اند  انجام  اقدامی  هیچ 
واقع در هشتگرد جدید خیابان آسمان است. اگه گزارشی تهیه بشه دل 
و  در سیستان  که  اعضایی  بودند  کرده اید.  را خوشحال  زمان)عج(  امام 
بلوچستان و یا همین سردشت شهید شدند. لطفاً زحمت این کار را هم 

متحمل بشید. 9300000174

تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران

نفس های آخر ماشین فرسوده تحریم
آمریکا در حرکتی منفعالنه، نام سه شخصیت و ۶۱ نهاد ایران را به لیست 
اعــالم وزارت خــزانــه داری آمریکا حجت االسالم  افــزود. طبق  تحریمی خــود 
والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و محمد مخبر دزفولی، 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( جزو لیست جدید تحریم  های غیرقانونی 

آمریکا هستند.
قــدس رضــوی، چندین شرکت  آستان  بر  عــالوه  آمریکا  وزارت خــزانــه داری 
ایرانی دیگر را به فهرست شرکت های تحت تحریم دفتر کنترل دارایی های 
به شمار می رود،  وزارتخانه  این  زیرمجموعه  نهادهای  از  که  خارجی)اوفک( 
افــزوده است. دولت ترامپ از زمان خروجش از برجام در اردیبهشت  سال 
9۷ تحریم های مختلفی را به بهانه های واهی علیه ایران وضع کرده است تا به 
گمان خود ایران را پای میز مذاکره بیاورد؛ اما در حالی که تنها یک هفته به 
پایان حضور ترامپ در کاخ سفید باقی مانده ، وی در رسیدن به این هدف ناکام 

مانده و حتی نتوانسته است به طور غیرمستقیم با ایران مذاکره کند.
مقامات جمهوری اسالمی ایران حتی در روزهای اوج تحریم ها نیز بارها تأکید 
کردند ایران هرگز مذاکره تحت فشار با دولتی را که به پیمان های قبلی خود 
پایبند نبوده است، نخواهد پذیرفت. اگرچه تحریم های آمریکا مشکالتی را 
برای اقتصاد ایران به وجود آورده، اما بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در 

گزارش های اخیر خود از بی فایده بودن این تحریم ها سخن گفته اند.

علی الریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

تحریم ها باید یکجا برداشته شود نه تدریجی
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
ــرجــام و  نــظــام گــفــت: در مــوضــوع ب
به  عــمــل کــردن  تدریجی  تحریم ها، 
نفع ما نیست؛ یعنی اینکه آن ها یک 
گام کوچک بردارند، بعد ما هم یک 
گام بر داریم نفعی برای ما ندارد، باید 

یکجا رفع تحریم را بپذیرند.
ــر، عــلــی الریــجــانــی  ــه بـــه گـــــزارش م
تصریح کرد: اگر تحریم ها را برندارند، 
نمی توانند به برجام برگردند؛ چون این ها خودشان گفتند و در متن برجام 
هم هست که می گویند ما متعهد می شویم تحریم ها را برداریم. این حرف 
که بگویند ما برمی گردیم، بعد مذاکره می کنیم اصالً مقبول نیست. برگشت 
آن ها منوط به این است که به تعهداتشان عمل کنند، همان گونه که ما به 
تعهداتمان عمل کردیم. بنابراین اینکه بیایند از مسائل موشکی و حضور 
منطقه ای جمهوری اسالمی حرف بزنند و بخواهند که این را پیش شرط قرار 
بدهند و به برجام متصلش کنند، وجهی ندارد. الریجانی گفت: برای اینکه 
خیلی مطلب روشن تر بشود، رفتار آژانس را ببینید، به محض اینکه توافق 
توافق  اینکه  به محض  و  آرام می شود  آژانــس  با قدرت ها می شود،  سیاسی 
سیاسی نمی شود، دوباره خروش می کند. پس وجه اصلی این مسئله حقوقی 

نیست و سیاسی است.
وی تصریح کرد: اینکه درباره مسئله موشکی حرف می زنند، اوالً زیاده خواهی 
است و اصالً ربطی به آن ها ندارد. ثانیاً ما باید در گفت وگوی دیپلماتیک به طور 
عام حتماً هوشیار باشیم. همیشه ایران َعلمدار گفت وگو بوده ولی بحث این 
است که نباید ابزار قدرت را از بین برد و نباید حرکت تولید دانش کُند شود. 
به نظر من این نکته  خیلی مهمی است و در توافق هسته ای هم تحقیق و 
توسعه نباید محدود می شد و نشد. تمام توافق این بود که شرایط اقتصادی 
کشور را تغییر بدهد. اگر آن ها ابزارهای قدرت را از ما بگیرند، چه خاصیتی 
دارد که ما توافقی داشته باشیم. رئیس سابق مجلس شورای اسالمی درباره 
مصوبه اخیر مجلس در کاهش تعهدات برجامی هم گفت: از یک سال ونیم 
پیش این بحث جدی تر مطرح شد که ما باید گام به گام تعهداتمان را در مقابل 
کارهای آن ها کاهش بدهیم که یکی از آن تعهدات احیای غنی سازی ۲۰درصد 
بود و تعداد سانتریفیوژهایمان و تولید مواد غنی شده مان باید تغییر پیدا کند 
یا سانتریفیوژهای نسل جدیدمان را نصب کنیم که قبالً تعهد کرده بودیم 
در سال های خاصی این را انجام بدهیم. این قانونی هم که مجلس به تازگی 

تصویب کرد تا حدی به همین مسیر نزدیک بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان خاطره از جلسات با رهبر 
انقالب در موضوع برجام خاطرنشان کرد: یکی از نکات خیلی شیرین برای 
من این است که ایشان به مقام مشورت خیلی اهمیت می دهند؛ یعنی ضمن 
اینکه نظری داشتند، ولی آن را به بحث می گذاشتند و صبر می کردند همه  
نظرات شنیده بشود، بعد به جمع بندی می رسیدند. این خیلی مهم است. در 
سیره  نبوی هم داریم که ایشان با اینکه عقل کل عالم بودند و پس و پیش 
حوادث را می دیدند، امّا به مشورت یارانشان اهمیت می دادند. ایشان هم در 

این زمینه مقیدند.

اطالعیه دفتر رهبر انقالب اسالمی

مراسم عزاداری فاطمیه  
امسال در حسینیه امام 

خمینی )ره( عمومی نیست
دفتر رهبر معظم انقالب در اطالعیه ای اعالم 
کرد مراسم  عــزاداری ایــام فاطمیه امسال در 
حسینیه امام خمینی)ره( به صورت عمومی 

برگزار نمی شود.
به گزارش مهر، متن اطالعیه دفتر رهبر انقالب 
به این شرح است: بسم هللا الرحمن الرحیم. 
فرارسیدن  به مناسبت  تسلیت  عرض  ضمن 
ایام شهادت صدیقه  کبرا حضرت فاطمه زهرا 
»سالم هللا  علیها«، به اطالع می رساند مراسم 
عزاداری آن بانوی بزرگ اسالم که هر سال با 
عصمت  بیت  اهــل  دلباختگان  انبوه  حضور 
امام  حسینیه  در  »علیهم السالم«  طهارت  و 
علت  به  امسال  می شد،  بــرگــزار  خمینی)ره( 
شیوع ویــروس کرونا و ضــرورت رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی 
بــدون حضور جمعیت برگزار  با کرونا  مقابله 
ــزاداری در  عــ برنامه های  و مــشــروح  مــی شــود 
حضور رهبر معظم انقالب اسالمی )مد ظله  
العالی( هر شب از شبکه یک سیما و سایر 

شبکه های تلویزیونی پخش خواهد شد.

روحانی:

در مقابله با فشار اقتصادی و 
ویروس کرونا موفق می شویم

 حسن روحانی گفت: انتظارات تورمی امروز 
شرایط دیگری پیدا کرده و مردم افق روشن تری 
مــورد  در  می بینند،  خـــود  چــشــم  پــیــش  در 
فشار  باوجود  هم  کشور  اقتصادی  وضعیت 
اول  در ۶ماهه  مثبت  اقتصاد  کرونا شاهد  و 
امسال بودیم و در پایان ۶ ماهه دوم هم همه 
عالئم به ما می گوید اقتصاد با نفت و بی نفت 

مثبت خواهد بود.
به گزارش فارس، رئیس جمهور در جلسه دیروز 
هیئت دولت، با اشاره به پایان دوران ریاست 
»رئیس جمهوری  را  وی  ــرامــپ،  ت جــمــهــوری 
نــداشــت« توصیف کــرد که  که فهم سیاسی 
یک  و  َسفیه  خــارجــه  وزیـــر  یــک  »متأسفانه 
مشاور امنیت ملی افراطی نادان هم در کنارش 
قرار گرفته بود«. وی با این استدالل که همان 
مدیران سال 9۵، در سال 99 نیز مدیر هستند، 
نتیجه گرفت که سهم اصلی مشکالت امروز 
کشور به دولت برنمی گردد و »هرچه هست 
مال تحریم و فشارهای ظالمانه آمریکاست« در 
حالی که »چیز عجیبی هست که هر مشکلی 
پیدا می شود می گویند دولت چرا این کار را کرد 
و این کار را نکرد؟ در حالی که این دولت همان 

دولت سال 9۵ و پایان 9۴ و آغاز 9۶ است«.  
ایــن سال ها  در  مــردم  استقامت  از  روحــانــی 
تشکر کرد و افزود: ما مطمئن هستیم با راهی 
که ملت ما انتخاب کرده، هم امسال خداوند 
ما را در برابر این فشارها موفق می کند و هم 
در برابر ویروس کرونا موفقیت بدست می آورد.
امسال  بودجه  الیحه  ــاره  دربـ همچنین  وی 
اظهار کرد: همه مردم ما می دانند که الیحه 
بودجه یک الیحه تقنینی معمولی نیست و 
رنگ  بیشتر  ولــی  اســت،  قانون  هرچند یک 

اجرایی دارد. 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح: 

دریای سرخ را در منطقه 
گشت دریایی قرار می دهیم

اینکه  بــر  تأکید  بــا  بــاقــری  محمد  سرلشکر 
ایران دریای سرخ را باردیگر در منطقه گشت 
دریایی قرار می دهد، گفت: نیروهای مسلح 
انــدام  ــران اجــازه عــرض  ای جمهوری اسالمی 
به هیچ دشمنی را نخواهند داد. به گزارش 
نیروهای  ستادکل  رئیس  فــارس،  خبرگزاری 
مسلح در مراسم الحاق ناو موشک انداز زره 
و ناوبندر بالگردبر مکران در سخنانی اظهار 
ــا امــروز بــرای تمام جهان و  کــرد: عرصه دری
برای ملت ایران عرصه بی نظیر   و فوق العاده 

ارزشمندی است. 
ــداز زره  ان نــاو موشک  وی با اشــاره به الحاق 
دریایی  نیروی  به  مکران  بالگردبر  ناوبندر  و 
شاهد  گذشته  هفته  در  اگــر  گفت:  ارتـــش، 
رونمایی از شهرک موشکی زیرزمینی نیروی 
دریایی سپاه پاسداران بودیم، این هفته هم 
شاهد الحاق دو فروند شناور ارزشمند نیروی 
اسالمی  ارتـــش جمهوری  راهــبــردی  دریــایــی 
ایـــران هستیم و هــر هفته و هــر مــاه شاهد 
 افزون شدن قدرت دفاعی این ملت بزرگ و 
ما  می بالیم.  آن  بــه  کــه  هستیم  شهید پرور 
دریای سرخ را که در دوره های اخیر شناورهای 
تعرضات  برخی  با  اسالمی  تجاری جمهوری 
محدود مواجه شدند، دوباره در منطقه گشت 
دریایی خود قرار خواهیم داد و امنیت کامل 
شناورها و ناوگان نفتکش و تجاری خود را در 

آن دریا هم برقرار خواهیم کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملّی با بیان 
با شناسه جدید، علیه  را  اینکه آمریکا هزارو۵۰۰ تحریم 
برجام  به  می خواهند  آن ها  گفت:  کرده،  اعمال  ایران 
برگردند و بگویند این ها که در برجام نیست و من به برجام 
برگشتم، این ها تحریم های دیگری است. سعید جلیلی 
در گفت وگو با Khamenei.ir ضمن اعالم مطلب فوق به 
بیانات رهبر انقالب درباره رابطه با آمریکا پرداخت و این 
جمله رهبری که اگر تحریم ها رفع نشود و آمریکا به برجام 
برگردد، ممکن است برای کشورمان ضرر داشته باشد هم 
گفت: ببینید وقتی که ترامپ از برجام خارج شد تا امروز 
حداقل این است که ۲۷۱ شخص و ۲۵9 نهاد ایران را تحریم 
 کرد. این ها مال همین دوره  خروج آمریکا از برجام است. 
 33 هواپیما و ۱۱ کشتی ما را هم تحریم کرد. 3۶ شخص و 
۱39 نهاد خارجی مثل شرکت ها و بانک ها را هم به خاطر 
روابط اقتصادی با ایران تحریم کرد که مجموع این ها ۷۵۱ 
ً  بود  تحریم می شود. عالوه  بر این ها ۸۰۲ تحریمی که قبال
و قرار بود طبق برجام به اصطالح لغو بشوند، آن ها را هم 
دوباره برگرداند؛ یعنی یک چیزی نزدیک به هزار و ۶۰۰ 
می شود  گفته  که  است  این  نکته اش  وقت  آن  تحریم. 
خب برمی گردد به برجام و همه  این ها هم رفع می شود. 
ما می گوییم همین نکته مهم است، اگر برمی گردد برای ما 
برگشتنش مهم نیست، بلکه رفع این تحریم ها مهم است.
در  ملّی  امنیت  شــورای عــالــی  در  انــقــالب  رهبر  نماینده 
اینباره افــزود: نکته ای که وجود دارد این است که این ها 
آمدند این تحریم ها را در قالب یک دستور اجرایی جدید 
آوردنــد، بعد برایش شناسه های جدید زدند؛ هم شناسه  
هسته ای، هم شناسه های تروریسم، هم حقوق بشر و ... 

با این برچسب های جدیدی که آمده می گوید این ها که در 
برجام نیست و من به برجام برگشتم، این ها تحریم های 
دیگری اســت! خیلی خب می خواهید این ها حل بشود 
حاال بیایید بنشینید برای تک تک این ها گفت وگو کنیم. 
بعد مثل همین بحثی که ترامپ دنبال می کرد می گوید 
این اهرم های فشار حداکثری دست من است، حاال بیا 

یکی یکی گفت  وگو کنیم! عجله هم ندارد.
نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملّی با بیان 
اینکه هدف عمده این ها آن هست که تعهدات غیرهسته ای 
را باال ببرند، ادامه داد: یعنی تمام این چیزهایی که پراکنده 
غیرهسته ای  برچسب های  برچسب ها،  ایــن  ایجادکرده 
برگردد  او  بعد  و  بماند  بخواهد  این تحریم ها  اگر  اســت. 
به برجام و بگوید دوبــاره مکانیسم ماشه هم در اختیارم 
است؛ یعنی اگر بخواهم تازه مثالً پنج تا قطعنامه را هم 
برمی گردانم، خب ضررش بیشتر است. رفع تحریم ها برای 

این است.
جلیلی در مورد موضوع پرداخت »خسارت ها« به ایران هم 
گفت: در زمان برجام گفته می شد هر یک روز که می گذرد 

۱۷۰ میلیون دالر برای کشور هزینه دارد. خب در این دوره 
که ۷۵۰ تا آن هم تازه با برچسب های بیشتر و با شدت 
بیشتر اضافه شد. االن آن ۱۷۰ میلیون دالر چقدر شده؟ 
اگــر کسی  اینکه  اســت.  مهم همین  موضوعات  از  یکی 
احساس کند مثالً می تواند بیاید نه اینکه فقط شیشه شما 
را بشکند و برود و هیچ هزینه ای برایش نداشته باشد و ... 
خب این برای شما امنیت پایدار ایجاد می کند؟ اینجاست 
که اگر شما به آن توجه نکنید او می آید بدترین فشارها 
را به شما تحمیل می کند. این خیلی مهم است که شما 
یک تجربه  اشتباه را دوباره تکرار نکنید. برجام فایده اش 
عدم اعتماد به آمریکا، عدم اعتماد به قدرت های بزرگ مثل 
اروپایی ها بود و اینکه دیدیم این ها هیچ کدام به تعهداتشان 

پایبند نبودند.
ــا در  ــارهـ ــقـــالب بـ ــنــکــه رهـــبـــر مــعــظـّـم انـ ــا بـــیـــان ای وی بـ
سخنرانی هایشان و در جلسات خصوصی شان بر تعامل 
سازنده و گسترده با جامعه جهانی به عنوان یک اصل 
تأکید کرده اند، تصریح کرد: این را باید انجام داد و اتفاقاً 
ما اگر بتوانیم یک تعامل سازنده و گسترده با جهان داشته 
باشیم، آن وقت یکی از آن راه های بی اثرکردن تحریم هم 
همین خواهد بــود. ما در دنیا نزدیک ۲۰۰ کشور داریــم. 
چه کسی گفته این دنیا فقط آمریکا و چند کشور اروپایی 
است؟ ما فقط در همسایگی مان ۱۵ کشور داریم که این ها 
وارداتشان یک چیزی نزدیک به هزار میلیارد دالر است. 
ً  ما  ارتباط با چین و روسیه هم یک ظرفیت هست. اتفاقا
با جهان  باید تأکید کنیم روی تعامل سازنده و گسترده 
و جهان آمریکا و چند کشور اروپایی نیست. ما باید این 

ضعف را جبران کنیم.

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

در حاشیه

برجام

خبر
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سعید جلیلی، نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملّی:

آمریکابابازگشتبدونهزینهبهبرجامازماطلبکارمیشود



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

بزرگداشت پنج تن از علمای فقید در حرم رضوی    مراسم بزرگداشت حضرات آیات محمدتقی مصباح یزدی، محمد یزدی، ابراهیم امینی، سیدجعفر کریمی و حسن ممدوحی، در حرم مطهر رضوی برگزار 
شد. این مراسم معنوی از سوی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی و شورای عالی و مدیریت حوزه علمیه خراسان با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در رواق بزرگ امام خمینی)ره( 

برگزار شد.آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری، دبیر شورای عالی حوزه علمیه سخنران این مراسم بود و تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید توسط قاریان ممتاز آستان قدس از دیگر برنامه های این مراسم بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی، درگذشت آیت اهلل 
حاج شیخ مهدی مروی را تسلیت گفت

ــدس رضـــوی  ــ ــان ق ــتـ ــیــت آسـ ــول ت
درگـــذشـــت آیـــت هللا حـــاج شیخ 
گفت.  تسلیت  را  مــروی  مهدی 
در پیام حجت االسالم والمسلمین 
ــد مـــــــروی آمـــــــده اســــت:  ــمــ  احــ
آیــت هللا آقــای حــاج شیخ جواد 
و  بااندوه  افاضاته!  دامــت  مــروی 
تــأثــر درگــذشــت دوســـت عــزیــز و 
فاضلتان  و  بزرگوار  بــرادر  قدیمی 
را  آقای حاج شیخ مهدی  جناب 

به جناب عالی واخوی ارجمند جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج 
شیخ محمد مروی و همه بازماندگان معزز تسلیت عرض می نمایم. 

درجوار مضجع شریف ونورانی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا 
سالم هللا علیه ازخداوند تبارک و تعالی رضوان ورحمت الهی برای آن مرحوم 

وشکیبایی و پاداش الهی را برای بازماندگان ارجمند درخواست می نمایم.

 2 خروجی مهم سند سیاست های کالن
 آستان قدس رضوی  

روشن است که هر سازمانی برای پیشبرد اهداف و تحقق مأموریت خود 
باید سیاست هایی را اتخاذ کند و بر اساس آن، برنامه سازمانی خود را 
استوار سازد. به همین دلیل آستان قدس رضوی نیز به عنوان مجموعه ای 
کلیدی و پیشرو در سطح ملی و بین المللی باید دارای سندهای کالن و 
راهبردی باشد و پس از آن برنامه ای منسجم، منعطف، جامع، کارآمد، 
اثربخش و منطبق با شرایط روز را تدوین کند تا به بهترین شکل ممکن 
افزایش  راستای  در  معنوی خود  و  مادی  توانمندی های  و  از ظرفیت ها 
بهره وری و تأثیرگذاری اقدام ها استفاده و به سمت وضعیت مطلوب که 

مورد انتظار رهبر معظم انقالب و زائران و مجاوران است حرکت کند.
ابالغی تالش شده چالش ها و مسئله های اصلی در مجموعه  در سند 
نیز مشخص شود.  از آن ها  راهکارهای خروج  و  آستان قدس استخراج 
دکتر احمدزاده در این باره می گوید: گستردگی فعالیت های آستان قدس 
رضوی موجب شده بود بعضاً از کیفیت فعالیت ها کاسته شود و از سوی 
دیگر پراکندگی زیاد آن ها، مدیریت و نظارت را با کاستی هایی مواجه کرده 
بود. عالوه بر آن، غیرمنسجم  بودن مجموعه در انجام برخی فعالیت ها، 
این  آنکه  بر آستان قدس تحمیل می کرد، ضمن  را  هزینه های بسیاری 
اشکاالت نتایج مورد انتظار را هم کمرنگ می کرد. به نظر این پژوهشگر 
دو اقدام بهسازی ساختار و مشخص  شدن سیاست های هر بخش آستان 
زمینه هم افزایی اقدام ها و جلوگیری از موازی کاری را فراهم کرده است.  
با این سیاست گذاری ها و تالش برای اجــرای مأموریت ها، نتایج  طبیعتاً 
مهمی حاصل خواهد شد که من معتقدم یکی از مهم ترین این نتایج، 
سامان بخشی بسیاری از امور از جمله افزایش اعتماد زائران، مجاوران و 
به ویژه واقفان خواهد بود که سبب می شود مردم نسبت به وقف و نذر 
استقبال بیشتری نشان دهند و برخی گالیه ها و نارضایتی های گذشته 
نسبت به موقوفات نیز رفع شود. این سند در عین اینکه از دیدگاه من 
سندی جامع است، موجز و مختصر است و بسیاری از معایب سندهای 
کالنی که در کشور تدوین شده را ندارد. به بیان دیگر، این سند، سندی 
متن محور و به اصطالح، یک سند کاغذی نیست که قابلیت اجرایی و 
عملیاتی نداشته باشد بلکه هر فرد منصفی که در حیطه سیاست گذاری 
و  گوناگون سند  ارکــان  به  نسبت  باشد،  داشته  تخصص  برنامه ریزی  و 
ارتباط منسجم اضالع آن با یکدیگر و نیز نگارش نزدیک به واقعیت آن 
اذعان خواهد داشت. انتظار می رود چند خروجی اتفاق بیفتد؛ نخستین 
و مهم ترین آن افزایش اعتبار و مرجعیت آستان قدس رضوی در مجامع 
فرهنگی، دینی و علمی در حوزه های امامت و زیارت و حتی الگوی اداره 
و مدیریت یک نهاد دینی است. شناخت بیشتر مردم از سنت و سیره 
علمی و عملی امام هشتم)ع(، افزایش هم افزایی و بهره وری خدمات و در 
نهایت رضایت زائران این امام عزیز و پاسداری بیشتر از نیات واقفان از 

خروجی های دیگر این سند به زعم بنده است.

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد  دو  فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات 
مش�ترکین در شهرس�تانهای مه والت و گناباد  طبق جدول و به ش�رح ذیل از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از 
طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکیی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه99/10/23 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه 

عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

آب شرب و خدمات مشترکین شهر ستان مه والت
2099001446000132

11.515.573.878 ریال-یازده میلیاردوپانصد و پانزده میلیون و 
پانصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ریال

436.000.000 ریال 
)چهارصد و سی و شش میلیون ریال(

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000133آب شرب و خدمات مشترکین شهر ستان گناباد
25.759.495.606 ریال-بیست و پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه و 

نه میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار و ششصدو شش ریال
863.000.00 ریال

 )هشتصد و شصت و سه میلیون ریال(

زمان، مهلت و دریافت اس�ناد مناقصه:   الف - مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: 1399/11/02     ب– مهلت تحویل پیش�نهادها:          12 /1399/11     هزینه چاپ آگهی به نس�بت بر عهده 
برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir: سایت اینترنتی
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صرفه جویی در مصرف ، ادای دین به نعمت های الهی است  

»آگهی مناقصه عمومی« نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به شرح زیر  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
ارائه خدمات س�رویس دهی خودرویی درون ش�هری و برون ش�هری در س�طح کل ش�هر مش�هد و حومه و 
درداخل و خارج از اس�تان خراس�ان رضوی با حداقل تعداد15 دس�تگاه خودرو سواری )سمند،پژو پارس 

مدل 95 به باال با نظر کارفرما( به شماره 2099001446000131
کلی�ه مراح�ل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا ارس�ال 
دعوتنام�ه ، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گ�ران در صورت عدم عضوی�ت قبلی ، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور 
ودریافت گواهی امضای الکترونیکیی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند .تاریخ انتش�ار فراخوان در 
سامانه 1399/10/22 می باشد.اطالعات واسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی وارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روزدو شنبه مورخ1399/10/29

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روزدوشنبه مورخ1399/11/13
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف 

-  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

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

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی « نوبت دوم

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد سه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون س�پاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در 
شهرستانهای قوچان و بردسکن و خوشاب طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 

الکترونیکیی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه99/10/24 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به
 مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000134آب شرب و خدمات مشترکین شهر ستان قوچان
18.982.480.893ریال هجده میلیاردونهصدو هشتادو دو میلیون و 

چهارصدو هشتاد هزار و هشتصدو نودو سه ریال
660.000.000 ریال

 )ششصدو شصت میلیون ریال(

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000135آب شرب و خدمات مشترکین  شهر ستان بردسکن
20.274.448.782 ریال  بیست میلیاردو دویست و هفتادو چهار 
میلیون و چهارصدو چهل و هشت هزار و هفتصدو هشتادو دو ریال

700.000.00 ریال 
)هفتصد میلیون ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000136آب شرب و خدمات مشترکین  شهر ستان خوشاب
12.958.219.835 ریال دوازده میلیاردو نهصدو پنجاه و هشت 

میلیون و دویست و نوزده هزارو هشتصدو سی و پنج ریال
480.000.000 ریال

)چهارصدو هشتاد میلیون ریال(

مهلت دریافت  و تحویل اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/10/30         ب– مهلت تحویل پیشنهادها: 11 /1399/11        هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان 
مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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آب، ضرورت امروز، ضمانت فردا.  
»تجدید آگهی مناقصه عمومی«نوبت دوم

س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
شهرداری سبزوار به استنادردیف20401001بودجه 
س��ال99درنظرداردفاز دوآبش��ار پ��ارک ش��هدای 
گمنام را به مبلغ 7/000/000/000ریال به پیمانکار 
واجد ش��رایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند 
جهت دریافت اس��نادمربوطه به امور قراردادهای 
ش��هرداری مراجع��ه نمایند.جهت کس��ب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 05144241781تماس حاصل 
فرمایندیا به س��ایت شهرداری سبزوار به آدرس 
www.sabzevar.ir مراجعه نمایند.مبلغ س��پرده 
ش��رکت در مناقص��ه معادل350/000/000ری��ال 
بص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. ضمنًا 
س��ازمان در رد ی��ا قبول ه��ر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقصه 
و تحوی��ل پاکت ه��ای پیش��نهادی ب��ه دبیرخان��ه 
س��ازمان عمران پایان وقت اداری س��اعت 13روز 
یکش��نبه مورخ99/11/05 می باشد.مناقصه رأس 
س��اعت10صبح روزدو ش��نبه مورخ 11/06/ 99 در 

محل سازمان عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان 

,ع
99
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 »آگهی تجدید مناقصه« نوبت دوم

ــوی گــفــت: رمــز  تــولــیــت آســتــان قـــدس رضــ
مصونیت جوانان از انحراف ها تقویت مبانی و 

پشتوانه های معرفتی و معنوی است.
در  مــروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم  
تعاملی  آموزشی  سامانه  از  رونمایی  مراسم 
عالم آل محمد)ع( که روز چهارشنبه 24 دی ماه 
در محل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی 
برگزار شد؛ به جایگاه رفیع هدایت انسان ها از 
گمراهی در فرهنگ اسالمی اشاره و ابراز کرد: 
استفاده از استعداد، ذوق، خالقیت، ابتکار و 
نیروی جوان در راستای نشر معارف اسالمی 
توفیق و نعمتی الهی است که مؤسسه جوانان 
آستان قدس وظیفه انجام چنین امر مهمی را 
بر عهده دارد.وی با اشاره به تهاجم گسترده 
نوین،  ابـــزار  از  استفاده  بــا  دشمن  فرهنگی 
فعالیت در مسیر تربیت نسل جوان را یکی 
و عنوان  دانست  امــروز جامعه  از ضروریات 
کرد: با توسعه امکانات و ابزار ارتباطی دیگر 
هیچ مرزی وجود ندارد، این موضوع می تواند 
یک تهدید یا با عملکرد صحیح، فرصتی برای 
نشر معارف حقه اسالم باشد.حجت االسالم  
والمسلمین مروی تصریح کرد: آستان قدس 
وظیفه خود می داند به میزان توان و امکانات 
در حــوزه نشر مــعــارف اســالمــی و بــاال بــردن 
به عنوان  با اسالم  آشنایی جوانان  و  معرفت 
دین سعادت بخش و حیات آفرین، تالش کند. 

 تعمیق معارف اسالمی»
 اصلی ترین رسالت  آستان قدس 

وی نشر و تعمیق معارف اسالمی و اهل بیت 
عصمت و طــهــارت)ع( را یکی از اصلی ترین 
رسالت های آستان قدس معرفی و به جوانان 
از  ابزارها  تمام  از  فعال فرهنگی توصیه کرد 
اختیار  نوین در  ابــزارهــای  جمله فرصتی که 
بشر قرار داده  است در راستای تربیت نسل 
جــوان و توسعه اخــالق و آمــوزه هــای اسالمی 
المسلمین  و  حجت االسالم   کنند.  استفاده 
مروی در ادامه ضمن اشاره به تأکیدهای رهبر 
معظم انقالب نسبت به عمق بخشی جوانان 
در معارف اسالمی، بر اهمیت تعمیق معرفت 
دینی در جامعه به  ویژه نسل جوان تأکید و 
ابــراز کــرد: متأسفانه عمق بخشی به معارف 
قرار  توجه  مــورد  اهل بیت)ع( کمتر  و  اســالم 
هیجان ها  و  شعارها  به  بیشتر  ما  می گیرد، 
توجه کرده ایم، اما اگر هیجانات، احساسات 
و شعارها پشتوانه معرفتی و عقلی نداشته 

باشند، هیچ ارزشی نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه جوانان برای عبور از لغزشگاه ها 
و دسیسه های شیطانی باید به عمق معرفتی 
و معنوی قوی مجهز باشند، نسبت به اهمیت 
در  جــوانــان  معرفتی  مبانی  تقویت  بــه  توجه 

فعالیت های فرهنگی تأکید و اظهار کرد: در اوایل 
انقالب برخی جوانان مسلمان، متدین و انقالبی 
به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه قوی معرفتی 
جــذب گــروه هــای انــحــرافــی همچون منافقین 
شدند و در نهایت علمای بزرگ و مردم بی گناه 
را به شهادت رساندند که این امر اهمیت تقویت 
پشتوانه معرفتی و عمق بخشی در معارف دینی 
رضوی  قدس  آستان  می دهد.تولیت  نشان  را 
ضمن توصیه به جوان ها نسبت به خودسازی 

و عمق بخشی در معارف دینی، ابــراز کــرد: اگر 
احساسات باشد اما عمق معرفتی و دینی نباشد، 
شیادهایی که در مسیر قرار گرفتند جوانان را 
والمسلمین  می کنند.حجت االسالم   منحرف 
مروی سپس به بیان توصیه هایی برای مؤسسه 
و مجموعه های فعال  قــدس  آســتــان  جــوانــان 
فرهنگی پرداخت و با بیان اینکه فعالیت های 
فرهنگی باید در نهایت به تأثیرگذاری و اصالح 
جامعه منتهی شود، اظهار کرد: به دنبال ایجاد 

حرکت عمومی باشید، فعالیت های فرهنگی و 
ارتباطات فردبه فرد باید به یک حرکت اجتماعی 
و عمومی تبدیل شــود، نهضت عظیم پیامبر 
گرامی اسالم نیز از تربیت افراد شروع و به یک 
حرکت اجتماعی عمومی ختم شد.برخورداری 
از »همت عالی« و »اهداف بزرگ« یکی دیگر از 
مروی  والمسلمین  حجت االسالم   توصیه های 
و  قــدس  به مجموعه مؤسسه جوانان آستان 

مؤسسه های فعال فرهنگی بود.

 مشهد را به  عنوان»
 مرکز فعالیت های خود قرار دهید

وی از جوانان فعال فرهنگی خواست با پرورش و 
تقویت قوه اراده، هدف خود را ایجاد یک تحول 
اجتماعی در ایران و سپس کل جهان قرار دهند 
و با اشــاره به تبلیغات گسترده سوء و تالش 
برای نفوذ فرهنگی استکبار و صهیونیسم در 
کشورهای مختلف از جمله اسالمی، عنوان کرد: 
چرا باید جریان های باطل بتوانند در کشوری 
اسالمی نفوذ و حتی خود را مقبول جلوه دهند 
و به فرهنگ و اعتقادات آن جامعه ضربه بزنند؟ 
جریان حق باید در این مسیر فعالیت کند و 
سخن اهل بیت)ع( را به گوش جوامع برساند.
حــجــت االســالم  والمسلمین مـــروی بــا اشــاره 
به روایت »فـَـاِنَّ النّاَسلَوْ َعلِموا َمحاِسَن كاَلمِنا 
َّبَعونا« از امام رضا)ع(، عنوان کرد: اگر مردم  الَت
بر سخنان نیک اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( 
آگاهی پیدا کنند قطعاً پیروی خواهند کرد و اگر 
کاستی هست دلیلش کوتاهی ما در رساندن 
پیام های این حضرات به مردم دنیاست، هر 
کسی به  اندازه توان خود می تواند در مرتبه ای 
از مراتب احیاکنندگان امر اهل  بیت عصمت 
و طهارت)ع( قرار گیرد.وی از مؤسسه جوانان 
آستان قدس رضوی خواست مشهد را به  عنوان 
مرکز فعالیت های خود قرار دهند و ابراز کرد: 
مکانی را به عنوان پایه و الگو در فعالیت های 
فرهنگی خــود قــرار دهید و مشهد به  عنوان 
شهر امام رضــا)ع( شایسته ترین مکان است. 
باید دید که وضعیت و شرایط مشهد چقدر با 
معارف رضوی سنخیت دارد؟ کسبه این شهر، 
خیابان ها و جوانان این شهر چقدر متناسب 
با معارف اخالقی و آمــوزه هــای امــام رضــا)ع( 
هستند؟ زائری که به مشهد می آید باید تفاوت 

این شهر با دیگر شهرها را احساس کند.
ارتباط با حرم مطهر و برنامه ریزی  وی حفظ 
بــرای زائـــران جــوان و نوجوان را یکی دیگر از 
رســالــت هــای مؤسسه جــوانــان آســتــان قدس 
ویــروس  ورود  از  پیش  کــرد:  عنوان  و  معرفی 
منحوس کرونا و در شرایط عادی، حرم مطهر 
ساالنه حــدود 30 میلیون زائــر داشته است، 
مؤسسه جوانان باید برای این زائران برنامه ریزی 
و عالوه بر این برای خانواده کارکنان رضوی نیز 

برنامه داشته باشد.
تربیت  مـــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم  
دینی بر اساس آموزه های امام راحل و رهبری 
معظم انقالب را راهبرد فعالیت های مؤسسه 
جوانان آستان قدس معرفی کرد و گفت: افق 
فعالیت های فرهنگی را باید جهانی دید اما کار 
را از خانه خودمان شروع کنیم، مشهد و حرم 
مطهر رضوی باید اولویت فعالیت های فرهنگی 

مؤسسه جوانان باشد.

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد  

تقویت مبانی معرفتی رمز مصونیت جوانان از انحرافات است 
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یادداشت

 دکتر سیدمصطفی احمدزاده/ استاد دانشگاه

آیین رونمایی از سامانه جامع آموزشی تعاملی عالم آل  محمد)ع( 
بنیاد  در مؤسسه جوانان  رضــوی  آستان قدس  تولیت  با حضور 
بــا حضور  مراسمی  در  ــروز  دیـ بــرگــزار شد.صبح  رضـــوی  کــرامــت 
قدس  آســتــان  تولیت  مـــروی؛  احمد  والمسلمین  حــجــت االســالم 
رضوی  کرامت  بنیاد  مدیرعامل  استادآقا؛  محمدحسین  رضــوی، 
معاون  خسروپناه؛  عبدالحسین  والمسلمین  حــجــت االســالم  و 
علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی که در مؤسسه جوانان 
آستان قدس رضوی برگزار شد، از »سامانه جامع آموزشی تعاملی 
عالم آل  محمد)ع(« رونمایی شد.این سامانه به منظور کادرسازی 
انقالب اسالمی و در راستای پاسخ به دغدغه مقام معظم  برای 
رهبری در ساخت و تربیت نیروی جوان و مؤمن انقالبی، توسط 
مؤسسه جوانان بنیاد کرامت رضوی راه اندازی شد.از جذابیت ها و 
مزایای این سامانه می توان به جامعیت مخاطب، محتوا و استادان، 
 استفاده همزمان بستر سایت و اپلیکیشن اندروید، طراحی مرحله 
 به  مرحله و ایجاد فضای رقابتی بین شرکت کنندگان، پاسخگویی 
مداوم به پرسش های فنی و رفع ایرادها در بخش گفت وگو با ادمین 
صورت  به  تدریس ها  کنار  در  محتوایی  پاسخگویی  همچنین  و 
نیمه آنالین اشاره کرد.این سامانه آموزشی در چهار سطح و برای 
چهار گروه مخاطب مختلف طراحی و برنامه ریزی شده است که 
در ساخت و تربیت استاد عقاید اسالمی با نام »برهان«، طالب، 

دانشجویان علوم و معارف و استادان تربیتی به عنوان گروه های 
مرجع، در آن نام نویسی می کنند و پس از گذراندن مراحل آموزشی 
و شرکت در آزمون های تستی و شفاهی، گواهی نامه حضور در دوره 
را دریافت خواهند کرد.جوانان و نوجوانان، به عنوان مخاطب هدف 
با  »بی نهایت«  نام  با  دوره ای  در  تولید شده،  و مستقیم محتوای 
مبانی اعتقادی شیعی آشنا خواهند شد و پس از گذراندن مراحل 
به صورت نیمه آنالین و پاسخ به پرسش ها و شرکت در مصاحبه 

انتهایی، به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.
در این سامانه، مربیان تربیتی به عنوان سرشبکه های عملیات های 
همچون  سرفصل هایی  »ســدیــد«  با  نــام  به  دوره ای  در  فرهنگی 
»تربیت جنسی«، »سواد رسانه«، »مهارت تفکر«، »کاربرد دین در 

زندگی« و »تربیت سیاسی جوان و نوجوان« آشنا خواهند شد.
فعاالن  آل محمد)ع(  عالم  تعاملی  آموزشی  همچنین در سامانه 
فرهنگی و اجتماعی و مدیران تشکل ها به عنوان سرشبکه  های 
عملیات فرهنگی با عنوان »سدید« سرفصل هایی همچون مدیریت 
عرصه  در  تمدنی  نگاه  انقالب،  دوم  گام  در  کــادرســازی  تشکلی، 
فرهنگی، نسبت خودسازی و جامعه سازی و برنامه ریزی فرهنگی 
آتش به اختیار را به صورت نیمه آنالین پشت سر خواهند گذاشت.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به آدرس Edu.javanan.org از 

خدمات سامانه جامع آموزشی عالم آل  محمد)ع( استفاده کنند.

سامانه جامع آموزشی عالم آل  محمد)ع( با حضور تولیت آستان قدس رضوی رونمایی شد 
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از 105نفر رسیدیم به 143 نفر   شب همچنان می گذرد و ما باید برگردیم. آتش اما همچنان می سوزد و کارتن خواب های دیگری از راه می رسند و غذا و چای می گیرند و خودشان را گرم می کنند و بچه های سنا با آن ها حرف می زنند تا برگردند. با 
خودم فکر می کنم آخر شب از دوستانم در سنا بپرسم امشب هم کسی با آن ها برگشت. آخر شب تماس که می گیرم می گویند سه نفر دیگر به جمعیت سنا اضافه شد. خوشحال می شوم که زنجیره نجات کارتن خواب ها هر روز محکم تر می شود و آن ها به 

هم کمک می کنند تا ورق زندگی آن ها به سمت خوبی و پاکی برگردد. 

سفریکوتاهباگرمخانهسیارجمعیتمردمیحمایتازکارتنخوابها

قصه دستان گرم دوست 
در شب های سرد شهر

 عباسعلیسپاهییونسی  حدودسهسالپیشبودومننمیدانمازکجا
باخبرشدم. کارتنخوابهادرمشهد نجات برای آذری فعالیتمصطفی از
یکیازچهارشنبههابایکیدونفرازدوستانمرفتیمتاازنزدیکفعالیتاورا
ببینیم.چهارشنبهراانتخابکردهبودیمچوناوودوستانشدر»سنا«؛سرای
نجاتيافتگانامامعلی)ع(یاهمانجمعیتمردمیحمایتازکارتنخوابها،
چهارشنبههابرایکارتنخوابهابرنامهپختوتوزیعغذاداشتندحرکتیکه
البتهحاالهمادامهداردهرچندحاالهیئتمدیرهومدیرعاملسناتغییر

کردهاست.
چیزیکهآنروزدیدمبرایمجالببود.مصطفیآذریخودشکارتنخواببوده.
بهقولمعروفتاتهخطکارتنخوابیومصرفانواعموادمخدررفتهبود.یادم
هستدرچنددیداریکهآنزمانبااوداشتیم،میگفتپسازمعتادشدن
بهموادصنعتیبهجرمسرقتبهزندانافتادم.پسازبیرونآمدناززندان،
همسرمودوفرزندمترکمکردند.باکمکدوستانیکهداشتمبهخانهبرنگشتم.
مصرفشیشهبامنکاریکردهبودکههیچچیزیادمنمیآمد.بارفتنخانوادهام
همهخانهوزندگیامراازدستدادم.خجالتمیکشیدمبهخانهپدریامبروم
وکارتنخوابشدموحتیسرازکرجدرآوردم.روزهایسختیرامیگذراندم

وازجملهزمستانهاییکههرگزنمیتوانمآنهارافراموشکنم.درآندوران
بهواسطهکارتنخوابیبویگندگرفتهبودم.شایدیکسالمیشدکهحمام
نرفتهبودم.خیلیهامعتقدبودندمنبهHIVمبتالشدهامبرایهمینحتی
میترسیدندبرایمغذابیاورندتااینکهدریکشببرفیکهمنازسرمایخزده
بودم،آقاییبههمراهپسرانشمنراپیداکردهووقتیدیدهبودنبضمهنوز
میزند،منراباخودشبهمنزلشانبردهبود.فردایآنروز،چشمکهبازکردم
دیدمکناربخاریهستموزیرمپالستیکانداختهاند.آنبندهخدااولمنرا
حماموبعدهمبهیککمپدولتیبردویادمهستحدود۸۰روزدرکمپ
بودم.پاککهشدمتصمیمگرفتمبهمشهدبرگردمولیحتیپولبلیتقطار
برایبرگشتنداشتم.همزمانشنیدمهمسرمبایکیازدوستانمازدواجکردهو
امیدمبرایزندگیباهمسروخانوادهامتباهشد،بااینحالسرانجامسوارقطار
شدمودرکوپهایکهبودم،بایکیازمسافراندوستشدم.آنبندهخداوقتی
داستانزندگیامرافهمید،برایمیکوعدهغذاگرفتومنپسازدوسهسال

یکغذایخوبخوردم.
درآنسفر۱۰ساعتیحرفزدیم،حرفهایهمکوپهایامآنقدربهمنامیدداد

کهوقتیازقطارپیادهشدم،فکرمیکردمبهگذشتهبرگشتم.

باشم.  داشته  سالمی  زندگی  و  کنم  پاک  را  گذشته ام  گرفتم  تصمیم 
به منزل که برگشتم به دلیل شرایط بدی که داشتم از من استقبال 
نکردند و شاید باور نمی کردند که تصمیم دارم زندگی ام را درست کنم. 
برای همین یک شب در حرم، یک شب در کمپ و یک شب در خانه 
یکی از دوستانم ماندم و یک سالی این طور گذشت. چون مدتی به 
جرم سرقت فراری بودم پس از این یک سال، خودم را معرفی کردم 
از دوستانم  و بعد از حدود سه ماه عفو خــوردم. آزاد که شدم، یکی 
برایم یک پراید خرید تا مسافرکشی کنم.همان روزها، ساسان یکی از 
دوستانم که شمالی بود را دیدم که پاهایش را در سرما از دست داده 
ماجرای  می کرد.  گدایی  پمپ بنزینی  در  چرخدار  صندلی  روی  و  بود 
راضــی اش  نداشتم  پولی  اینکه  با  و  کــردم  تعریف  برایش  را  زندگی ام 
کردم برای ترک به کمپ برود. گفتم مسافرکشی می کنم و هزینه کمپ 

گدایی  که  دیــدم  را  معتاد  پسربچه  دو  روز  چند  از  پس  می دهم.  را 
می کردند، آن ها را هم به کمپ بردم. یادم هست هزینه کمپ ماهی 
یک میلیون تومان بود و من با قرض آن هزینه را پرداخت کردم.خواهرم 
که از ماجرا باخبر بود پیشنهاد داد به جای این کار، خانه ای با حدود 
۳۰۰ هزار تومان اجاره کنم و قبول کرد کرایه و هزینه قبض ها را بدهد 

و مادرهم برایمان غذا بپزد. 
خالصه خانه گرفتم و به پیشنهاد ساسان یکی دیگر از بچه ها که غریب 

بود را هم آوردیم به خانه تا کمک کنیم و مصرف مواد را ترک کند. 
را عوض  و مجبور شدم جایمان  نفر شد  ماه ۱۰  از یک  ما پس  جمع 
کنیم و در نهایت با فروش گوشی موبایلی که هدیه پاک شدنم بود، خانه 
۱۰۰متری گرفتیم و آن کمکی که من دریافت کرده بودم به دیگرانی رسید 

که تعدادشان بسیار زیاد است.

به سمت پاتوق کارتن خواب ها
چند وقتی است که »سنا« مجهز به دو گرمخانه سیار شده است. 
هر روز از ساعت۱8 تا 2۳ تعدادی از اهالی سنا با اتوبوس های 
مجهز به غذا و چای می روند به پاتوق های کارتن خواب ها. آتشی 
روشن می کنند و چند ساعتی با کارتن خواب ها می مانند تا هر 
کدام از آن ها که دوست داشتند بی هیچ اجباری با آن ها به سنا 
بیایند. دوشنبه همین هفته تا ما به محل جدید سنا در بولوار 
پیامبر اعظم 8۱ رسیدیم، دیگ های سوپ، چای و ظرف های یکبار 
مصرف پلو را داخل دو اتوبوسی گذاشتند که روی آن ها نوشته 
شده بود: گرمخانه سیار؛ ارائه خدمات به شهروندان بی سرپناه 

و بی خانمان. 
امروز هم هر کدام از اتوبوس ها به نقطه ای در شهر می روند 
که پاتوق کارتن خواب هاست. من و همکار عکاسم با چند نفر 
از اهالی سنا راه می افتیم به سمت یکی از پاتوق ها در منطقه 
اتوبوس وارد توس ۶۵  نــوده. پس از چند دقیقه ای رانندگی، 
می شود که حاشیه آن را برای انجام عملیاتی کنده اند و روی 
شــده حسابی خاک  پــارک  خیابان  کنار  در  که  ماشین هایی 
نشسته است. کمی که جلوتر می رویم، سمت راست زمین های 
خالی پیدا می شوند و اتوبوس می پیچد به سمت نقطه ای که 
آتشی در آن روشن کرده اند. اتوبوس توقف می کند و بچه های 
آتش ها  همین  دور  خودشان  روزی  آن هــا  از  بعضی  که  سنا 
می نشستند به سرعت از ماشین پیاده می شوند. برای آتش 
کنده می آورند و چند نیمکت و صندلی کنار آتش می گذارند 
لیوان  و تعدادی  بــزرگ  از همه فالسک چای  البته مهم تر  و 
برای آن هایی که با بزرگ تر شدن آتش انگار خبر می شوند و 
خودشان را سریع به آتش می رسانند. مردی با دو سه کیسه 
ضایعات از راه می رسد. مردد است به آتش نزدیک بشود یا نه، 
انگار همه چیز را با نگاهش سبک و سنگین می کند برای رفتن 
یا ماندن. می گوید: این ها را از نیم ساعت پیش تا به حال جمع 
کرده ام و می روم تا بفروشم. زنم من را ول کرده و رفته از بس به 
حرف دیگران گوش داد. من زمانی زندگی خوبی داشتم حتی 
مغازه هم داشتم اما حاال هیچ چیز ندارم. امشب هم معلوم 
نیست کجا بخوابم شاید رفتم به یکی از گرمخانه ها شاید هم 
همین اطراف، کنار دیواری خوابیدم. خیلی خسته شده ام. قبالً 
ساندویچ فروشی داشتم حاال هم الزم باشد هم بلدم چاه بکنم و 
هم کارگری می کنم. درباره این ماشین دیشب چیزهایی شنیدم 
حاال که دیدم آمدم ببینم چکار می کنند. می گویند بدون زور 
کمک می کنند که ترک کنیم و سر و سامان بگیریم. این طور 
باشد خیلی خوب است. من شنیدم آن هایی که برای کمک 
مــواد مصرف می کردند حتی شنیدم  قبالً  می آیند خودشان 
این ها هم کارتن خواب بوده اند اما حاال زندگی خوبی دارند و پاک 
هستند. خوش به حالشان خدا کمک کند من هم پاک بشوم.

      حسین آقا مردد میان رفتن و ماندن
مردی پشت به آتش روی یکی از نیمکت های چوبی نشسته 
است. کنارش ظرف سوپ است و تکه نانی توی دستش. یکی 
از اهالی سنا با او در حال حرف زدن است. نزدیک تر می روم 
تا ببینم چه حرف هایی رد و بدل می شود. آقای موسوی به 
می گوید:  اســت  اسمش حسین  مــی شــوم  متوجه  کــه  مــرد 
حسین این کارتن خوابی فایده ای نداره. من خودم کارتن خواب 
بودم. خودت هم مرا دیدی که. مثل تو پشت همین دیوارها 
خوابیده ام اما یک روز تصمیم گرفتم که باید این زندگی را 
عوض کنم و عوض کردم. حسین آقا می گوید: من هم کمرم 
شکسته و هم برای پایم به پالتین نیاز دارم، خیلی سخت 
است. آقای موسوی به او قول می دهد اگر برگردد به او کمک 
خواهد کرد. برای لحظاتی حسین آقا سرش را باال می آورد و 
سکوت می کند، فرصتی می شود تا تردید بین ماندن و رفتن 
را در نگاهش ببینم. آتش زبانه می کشد و روشنایی اش بیشتر 
می شود و بعضی کارتن خواب ها کمی عقب می کشند که آتش 
به لباس های چرکشان نگیرد. حسین آقا با خودش درگیر است 
انگار دارد خودش را راضی می کند که برگردد و شاید هنوز آن 
لحظه مهم فرا نرسیده است. هر چند آقای موسوی می گوید: 
حسین یک بار دیگر به سنا آمده بود. آن هم با پای خودش 
اما متأسفانه تحمل نکرد اما ان شاءهللا این بار که بیاید باید 
بماند تا پاک شود. او این را می گوید و لحظه به لحظه جمعیت 
آن هایی که دور آتش جمع شده اند بیشتر می شوند و من با 
خودم فکر می کنم که امشب نوبت چند نفر از این آدم های 
از خانه رانده و از همه جا مانده است که کیسه های چرک و 
بدبویشان را کنار بگذارند و با این اتوبوس به سنا برگردند به 
جایی که کمک می کند تا کارتن خواب ها سروسامانی بگیرند و 

از این زندگی دربه دری نجات پیدا کنند.

        پنج سال و هشت ماه و پنج روز
از شهرهای شمال خراسانم. من ۱2 سال  اهل یکی  اکبرآقا:
از جمعیت  از دوستانم  یکی  که  زمانی  تا  بــودم  کارتن خواب 
نجات یافتگان برایم گفت، سنا را نمی شناختم. وقتی که او از 
جمعیت گفت خودم را به مشهد رساندم تا بتوانم اعتیاد را 
ترک کنم. دیگر از اعتیاد و آوارگی و کارتن خوابی خسته شده 
بودم. دلم می خواست زندگی ام تغییر کند. با کمک بچه های 
سنا خوشبختانه توانستم اعتیاد را ترک کنم. علت اینکه به 
سنا آمدم این بود که به من گفته بودند اینجا مثل کمپ های 
ترک اعتیاد نیست که زور و اجبار در کار باشد از بعضی از 
کمپ های ترک اعتیاد چیزهای بدی دیده بودم. گفته بودند 
اینجا محیطی دوستانه است و با عشق همگی کمک می کنند 

تا پاک بمانیم. وقتی به اینجا آمدم، همین چیزها را از نزدیک 
دیــدم بــرای همین سنا را دوســت دارم. وقتی به سنا آمــدم و 
پاک شدم همین جا شــروع کــردم به خدمت کــردن، من که 
همه چیز مصرف کرده بودم و زندگی بدی داشتم، اینجا هم 
ابتدایی بنایی انجام دادم هم آشپزی، چون دوست  کارهای 

دارم با این خدمت کردن گذشته بد خودم 
را جبران کنم. اکنون پنج سال و هشت ماه 
و پنج روز است که پاک هستم. حاال که به 
گذشته فکر می کنم می بینم شاید اگر جایی 
مثل سنا را زودتر پیدا کرده بودم زودتر پاک 
شده بــودم. اکنون هم خوشحالم که اینجا 
وضعیت زندگی ام تغییر کرده است و دیگر 
آن آدم قبلی نیستم. حاال من باید به دیگران 
و به خصوص کارتن خواب ها که خودم روزی 
یکی از آن ها بودم خدمت بکنم. این خدمت 

کردن حالم را خوب می کند.

رزوه ام رد کرد!
آقایاسر: وقتی پیچی را خیلی سفت می کنی 
باالخره رد می کند و کار خراب تر می شود. 
زندگی من هم مثل همان پیچ شده بود که 
رد کرده بود و من اصالً باوری به خوب شدن 
مثل  پیش  تا همین ۶ ســال  نداشتم. من 
این آدم ها زندگی می کردم ۶ سال را همین 
جــوری در پناه دیــواری یا در سوراخی توی 
زمین می خوابیدم. تا ۶ سال پیش همه فکر 

و ذکرم این بود که از کجا مواد تهیه کنم؟ مدت ۱۱ سال هم 
به زندان رفتم. چند باری هم دستگیر شدم و مثل خیلی از 
اجباری  اعتیاد  ترک  کمپ های  به  معتادها  و  کارتن خواب ها 
برده شدم. آنجا چقدر حقارت کشیدیم و چه برخوردهایی 
بــودم بیرون و دوبــاره کارتن خواب  بــار که آمــده  دیدیم. یک 
داشتیم  بــود،  کارتن خواب  او هم  که  با دوستی  بــودم،  شده 
نام  به  کسی  از  برایم  او  کنیم.  تــرک  چگونه  می کردیم  فکر 
مصطفی آذری حرف زد. پس از آن ماجرا بود که در یکی از 
برنامه های توزیع غذای آن ها که چهارشنبه ها انجام می شد، 
با او روبه رو شدیم. آقامصطفی آن روز ضمن اینکه به ما هم 
مثل کارتن خواب های دیگر غذا داد و شکممان سیر شد، برای 
از جمعیت نجات یافتگان حرف زد. بین خوش و بش ها  ما 
و حرف های دوستانه و شوخی هایش از ما دعوت کرد که با 
او برویم. خالصه با اینکه پیچ هرز شده بود و هیچ باوری به 
ترک کردن نداشتم آن هم به خاطر اینکه چند بار ترک کرده 
و دوباره برگشته بودم، با دوستم و آقامصطفی همراه شدیم 

و به سرای نجات یافتگان موال علی)ع( رفتیم. وقتی وارد آنجا 
ماندگار  همین  برای  است  دوستانه ای  محیط  دیدم  شدیم، 
شدیم. پس از یک ماهی به آقامصطفی گفتم حاال چکار کنم؟ 
او هم گفت باید زندگی ات را تغییر بدهی، باید از این حقارت ها 
خودت را نجات بدهی و خالصه حرف های آن روز او کمک کرد 
تا من باز هم به زندگی فکر کنم. منی که پیش 
از آن حتی تصمیم به خودکشی گرفته بودم تا 
خودم را از نکبت زندگی نجات بدهم، ماندم و 
اکنون چند سالی می شود که پاک هستم و اینجا 
به دوستانم خدمت می کنم چون می خواهم با 
این کار حالم خوب باشد و به درد دیگرانی بخورم 
که مثل گذشته من در بدبختی زندگی می کنند و 

وظیفه داریم به آن ها کمک کنیم.

        اکنون زندگی ام معنا می دهد
آقارضا:من 22 سال مــواد مصرف کــردم. روزی 
می شد که به جــای یک نــوع مــواد از چند نوع 
مواد مصرف می کردم. شیشه، کریستال، تریاک 
و خــالصــه هــر چــیــزی دم دســتــم بـــود مصرف 
می کردم. اکنون ۱۶ ماه می شود که پاک هستم، از 
خانواده ۶ نفری ما پنج نفر از برادرها معتاد شدند 
و نکته جالب اینکه هر پنج نفر ما در همین سنا 
است  سال  سه  برادرهایم  از  یکی  شدیم.  پاک 
که پاک است. من جوشکاری بلد بــودم. زمانی 
آرزو داشتم برای خودم یک مغازه 4۰-۳۰ متری 
داشته باشم اما حاال با کمک یکی از دوستانم 
به صورت شراکت مغازه 2۰۰ متری داریم و کار می کنیم این را 
لطف خدا و نتیجه پاک شدنم می دانم. من هفت بار به زندان 
افتادم وقتی آدم مواد مصرف می کند دیگر مشخص نیست که 
چه کاره است، هر کاری ممکن است انجام بدهد، می شود یک 
موجود خطرناک و من هم این گونه شده بودم حاال هم برایم 
مهم نیست که عکسم را کسی ببیند برای من مهم مادر و پدرم 
بودند که معتاد شدن من را نبینند اما حاال آن ها رفته اند پس 

دیگران مهم نیستند.
ــواد مــصــرف کـــردم آن قــدر حالم   همه آن 22 ســالــی کــه مـ
خوب نبود که این روزها و شب هایی که به انــدازه خودم، به 
این  از  یکی  آدم  وقتی  می کنم.  کمک  کارتن خواب ها  دیگر 
کارتن خواب ها را راضی می کند تا به سنا بیاید و پاک شود، 
انگار دنیا را به آدم می دهند. وقتی کمک می کنی تا یکی از این 
آدم ها پس از آمدن به سنا دوش بگیرد، وقتی کمک می کنی 
تا پاک باشد و وقتی او را راهنمایی می کنی، همه این ها لذت 
است برای من، پس از پاک شدن زندگی خوب یعنی خدمت 

کردن به دیگران و از این بابت خیلی خوشحال هستم چون 
حاال زندگی من معنا می دهد نه آن زمانی که به هر شکلی 

می خواستم خودم را بسازم.
آقامحسن: من از ۱۶ سالگی سراغ مصرف مشروبات الکلی و 
مواد رفتم. از تریاک رسیدم به کریس و به طور اتفاقی جایی 
کریس مصرف کردم و پس از آن دیگر تریاک را دوست نداشتم. 
کارم به جایی رسید که ماشینم را فروختم چون فقط به فکر 
مصرف کردن بودم و دیگر نمی توانستم کار کنم. سر از تهران 
درآوردم و در عرض یک هفته 8 میلیون پول ماشین را تلف 
کــردم. خانمم طالق غیابی گرفت. بی پول که شدم، دوبــاره به 
مشهد برگشتم. کــارم به جایی رسیده بود که روزی بــاالی ۱۰ 
ساعت مصرف مــواد داشتم و حتی چند بــاری هم دست به 
در  خوابیدن  تجربه  حتی  من  نبود.  موفق  که  زدم  خودکشی 
دستشویی را هم دارم. یادم هست یک روز از خانواده ای در پارک 
۵ هزار تومان گدایی کردم تا بروم برای خودم مواد بخرم اما بین 
راه افتادم کنار خیابان دلم می خواست همان جا مصرف کنم. 
همان لحظه به طور اتفاقی دو نفر از بچه های سنا من را دیدند 
و با خودشان به سنا آوردنــد. محیط اینجا کمک کرد که پاک 
بشوم و خدا را شکر اکنون سه سال و چهار ماه و ۱8 روز است 
پاک هستم. من در سنا فهمیدم برای پاک ماندن باید مثمرثمر 
باشم. به درد بخور یعنی هم به دیگران یاد بدهی و هم همان 
طور که دستت را گرفتند تو هم دست دیگران را بگیری. در زمان 
کارتن خوابی مرگ کارتن خواب ها و دردهایشان را دیده بودم و 
گفتم باید خدمت کنم و این خدمت کردن حالم را خوب می کند.

             وقتی چای به  دستشان می دهیم

آقامرتضی:من 2۵ سال مصرف کننده بودم. وقتی معتاد شدم 
همه چیزم را از دست دادم حتی خانمم از من طالق گرفت هر 
چند هنوز من آرزو دارم که دوباره برگردیم و با همدیگر زندگی 
کنیم. معتاد که شدم بارها به کمک برادرم به کمپ رفتم تا 
ترک کنم اما به محض بیرون آمدن دوبــاره شروع کــردم، به 
کمک خواهرم برای ترک کردن رفتم اما باز هم دوباره شروع 
کردم  کارتن خوابی  شهر  مختلف  جاهای  مصرف.  به  کــردم 
به  بود  آن هم به مدت هفت سال و چه سال های سختی 
اکنون می فهمم که  و  بود  خصوص زمستان ها که هوا سرد 
این کارتن خواب ها چه می کشند. حاال بیش از دو سال است 
که شکر خدا پاک هستم و سعی می کنم در همین سنا به 
آن هایی که مثل من کارتن خواب بوده اند خدمت کنم. خدمت 
کردن به دیگران حالم را خوب می کند اکنون می فهمم زندگی 
یعنی چه، وقتی با کمک بقیه بچه ها یک چای دست این 
روزهایی می افتم که خودم  آن  یاد  کارتن خواب ها می دهیم، 

برای یک لیوان چای له له می زدم اما نبود که بخورم.

گوشی را که هدیه پاکی ام بود فروختم

چند وقتی است 
که »سنا« مجهز به 
دو گرمخانه سیار 

شده است. هر روز 
از ساعت18 تا 23 
تعدادی از اهالی 
سنا با اتوبوس های 

مجهز به غذا و چای 
می روند به پاتوق های 

کارتن خواب ها. 
آتشی روشن می کنند 

و چند ساعتی با 
کارتن خواب ها 

می مانند تا هر کدام 
از آن ها که دوست 

داشتند بی هیچ اجباری 
با آن ها به سنا بیایند
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5روزنامـه صبـح ایـران
احداث سیل بند خاکی در اله آباد نایگون 

ضروری است 

بدون شــک سیالب بعنوان یک بالی طبیعی شناخته شده است. ولی در عمل 
ســیالب هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خســارات مالی مهیب ترین بالی 

طبیعی در جهان محسوب می شود.
رئیس شورای اســالمی اله آباد نایگون گفت: در دهستان نایگون قنات ،مزارع 
کشاورزی و خانه های مسکونی در مسیر رودخانه واقع که در زمان بارندگیهای 

شدید و سیالبی بودن مردم را با خطر مواجه کرده است. 
دوســت محمد اهورانی افزود: جهت جلوگیری از ســیالبی شــدن و حوادث                

غیر مترقبه نیاز ضروری به سیل بند خاکی در باال دست دهستان می باشد. 
همانطور که بارش باران موهبت هایی چون تقویت ســفره آب های زیرزمینی، 
حفظ و رویش پوشش گیاهی جلوگیری از سیل و خطرات آن، تغذیه قنات ها و 
چشمه ها و رونق تولید را در پی دارد، ناتوانی در کنترل روان آبها موجب فاجعه ای
 جبران ناپذیر جانی و مالی چون فرسایش خاک، خسارت های ناشی از جاری 

شدن سیل و تخریب مزارع کشاورزی و باغ ها می شود.

 مردم اله آباد نایگون از آب آشامیدنی 
شبانه روزی برخوردار خواهند شد

دهســتان اله آباد نایگون از توابع 
ایرانشهر  بخش مرکزی شهرستان 
، اســتان سیســتان و بلوچستان 
بــا 2000 نفــر جمعیــت در 19 
کیلومتری شهر ایرانشهر واقع شده 
است  که یکی از دهستانهای خوش 
آب و هوا می باشــد که متاسفانه 
مردم این دهستان با مشکل کمبود 

آب شرب رو به رو  هستند.
رییس  اهورانــی  محمد  دوســت 

شــورای اسالمی دهستان اله آباد نایگون درگفت و گو با خبرنگار ما گفت : در 
محدوده این دهســتان  8 حلقه چاه حفر و منبع 2000مترمکعبی آب  احداث 
شــده است که تقریبا 40 روستا از نعمت آب آشامیدنی بهره مند گردیده اند ، 
با توجه باینکه  دهستان لوله گذاری  شده و منبع نیز احداث گردیده متاسفانه 
مردم در شــرق و جنوب این دهستان با کمبود شــدید آب آشامیدنی مواجه 
هســتند.خبرنگار ما مشکل کمبود آب آشامیدنی دهستان اله آباد نایگون را از 
سرپرســت آب و فاضالب شهری و روستایی جویا شد رضا کلکلی  بیان داشت: 
جهت رفاه حال مردم این دهستان و اینکه از آب آشامیدنی سالم بصورت شبانه 
روزی بهره مند گردند در چند جای دهستان اقدام به نصب شیرهای چکمه ای 
و احداث حوضچه  نموده ایم که به  امید خداوند تا بهمن ماه سال جاری مردم از 

نعمت آب آشامیدنی سالم بصورت شبانه روزی بهره مند خواهند شد .
دوســت محمد اهورانی رئیس شورای اســالمی و مردم  اله آباد نایگون از رضا 
کلکلی سرپرست آب و فاضالب شهری وروستایی شهرستان ایرانشهر در رآبطه با 

رفع مشکل کمبود آب در این دهستان اظهار رضایت نمودند  .

مشترک مورد نظر فقط گاهی در دسترس است
از  در شــرایطی که اســتفاده 
تلفن همــراه و اینترنت اکنون 
در سراسر ایران همه  گیر شده 
است و همه  روستاهای محروم 
ایــران نیز از آنتــن دهی تلفن 
اینترنت پرســرعت  و  همــراه 
بهره مند هستند، اما در بسیاری 
از دهستانها و روستاهای جنوب 
سیســتان و بلوچســتان  این 
موضوع به یــک معضل تبدیل 

شده اســت درحالی که چهار ماه از شروع سال تحصیلی و آموزش های 
غیرحضوری می گذرد، برخی دانش آموزان بخصوص اقشار کم درامد  به 
طور مطلق به گوشــی تلفن هوشــمند برای پیوستن به شبکه »شاد« 
و آموزش آنالیــن در این روزهای کرونایی دسترســی ندارند و نگران 

تحصیلشان هستند .
واقعیت این اســت که »ترک تحصیل«، بزرگ ترین بهایی است که این 
دانش آموزان  به علت دسترسی نداشتن به گوشی هوشمند و اینترنت 

پرسرعت در این روزها خواهند پرداخت.
رییس شورای اسالمی دهستان اله آباد نایگون  در گفتگو با خبر ما  گفت : 
در ســفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به این اســتان خوشبختانه 
ایشــان بیان داشتند که مردم  با ارســال پیامک  مشکل خود را اعالم 
نمایند که متاسفانه با ارسال پیامک نیز هیچ مسئول و کارشناسی جهت 

پیگیری به این دهستان فرستاده نشد.
رییس شورای اسالمی اله آباد نایگون   از خیرین استمداد کمک نمود و 

تقاضای یاری رساندن به این دانش آموزان بی بضاعت را دارد. 

 نبود امکانات باعث دلسردی جوانان  اله آباد 
نایگون از ورزش شده است

ورزشــکار  جوانــان  از  شــماری 
در دهســتان الــه آبــاد نایگــون                   
می گوینــد نبود امکانــات و عدم 
توجه مســئولین برای ایجاد فضای 
مناســب ورزشــی، باعث دلسردی 
آنان و کمرنگ شــدن بــازی های 
ورزشــی در این منطقه شده است.

صدایی که هرگز شنیده نشد
محمــد  یکی از جوانان ورزشــکار 
اله آباد نایگون از افزایش مشــکالت 

جوانان در این دهســتان به شدت آبراز نگرانی کرد.او گفت: "ما بارها مشکالت 
جوانــان اله آبادنایگون را با مســئوالن  مطرح کرده ایم   اما فکر می کنم هیچ 

کسی صدای ما را نمی شنود."
وی اظهارکرد: ورزشــکاران این دهستان همواره در آرزوی رقابت و کسب مقام 

و افتخار آفرینی هستند  اما حمایت نمی شوند که جای تأسف و نگرانی دارد.
یکی دیگر از جوانان ورزشــکار اله آباد نایگون در گفتگو با خبرنگار ما بیان کرد  
بارها و بارها  مشکالتمان را به مسئولین ذی صالح بیان کردیم اما کجاست گوش 
شنوا ؟! ما جوانان اله آبادی بدلیل نبود امکانات و ایاب و ذهاب  نمی توانیم  به 

مرکزشهر برویم .
بدون شــک رســیدگی به امور  جوان ها باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد تا 
فرصتهای ایجادشده به تهدید تبدیل نشود چراکه کم توجهی به ورزش جوانان 
خطرات غیر قابل جبرانی پیش رو دارد.این گزارش شروعی است تا تلنگری باشد 
بر مسئوالن که نیاز است دستی به سر و روی اماکن تفریحی و ورزشی  مناطق 
روستایی بکشند تا جلوی افزایش آمار جذب جوانان به سوی اعتیاد  و در نتیجه 

عدم تهدید سالمت خانواده ها گرفته شود. 

چند  این  ایرانشهر- حسین سپاهی    
دور  مردمی  مشکالت  اندک  سطرمرقومه؛ 
افتاده و مظلوم اما صبور ساکن اله آباد نایگون 
از توابع شهرستان ایرانشهر  است؛لذا انتظار 
می رود  با درج این گزارشات مشکالت این 

روستا  مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
روستا ی اله آباد نایگون به رغم برخورداری 
از منآبع طبیعی ، از مشکالت و تنگناهایی 
رنج می برد که ضرورت دارد که مسئولین 
و  بهنگام  ریزی  برنامه  گذاری؛  سیاست  با 
آبادانی  سمت  به  مالی،  منآبع  تخصیص 
رهنمون شود. مردم این روستا  در محرومیت 
و نبود امکانات به سر می برند. به رغم آنکه 
اسالمی،  جمهوری   مقدس  نظام  خدمات 
غبار محرومیت دوران رژیم منحوس پهلوی 
را زدوده است ، اما روستاهای فوق از قافله 
پیشرفت دور مانده و نیازهای مردم شریف 
اکنون  است. هم  مانده  پاسخ  بی  دیار  این 

امکانات    نبود  قبیل؛  از  متعددی  مشکالت 
آب ، مشکل آنتن دهی و اینترنت پرسرعت  
تجهیزات  و  اماکن  نبود  جوانان؛  ؛بیکاری 
فرهنگی، ورزشی و تفریحی؛ نداشتن طرح 
هادی روستایی و ده ها مشکل ریز و درشت 
مردم شریف  زیربنایی،  و  زیرساختی  دیگِر 

این خطه را با نگرانی مواجه ساخته است.
محمد  دوست  با  گفتگویی  در  ما  خبرنگار 
از  یکی  و  اسالمی   رییس شورای  اهورانی 
درباره  نایگون  آباد  اله  دهستان   معتمدان 
مشکالتشان جویا شد وی  به خبرنگار ما 
افزود :با توجه به اینکه  مردم دهستان  اله 
آباد نایگون   از توابع شهرستان ایرانشهر  با 
جمعیتی بالغ بر 2000  نفر را داراست و در 
19 کیلومتری شهرستان ایرانشهر قرار دارد  
با مشکالتی اساسی و بنیادی  مواجه هستند 
که اگر مسئوالن توجه و عنایت ویژه داشته 
باشند موجب پیشرفت و آبادانی و عمرانی 

این روستاها و دهستانها میگردد.
وی گفت : امید می رود با درج این گزارشات 
به  روستا   این  مردم  مشکالت  رساندن  و 
گوش مسئوالن در رفع مسایل و مشکالت 

ما گامی بردارند .
توسعه  جهت  در  همواره  گفت:  اهورانی 
از  یکی  هادی  طرح  اجرای   ، روستایی 
رفته  به شمار  فعالیتهای ممکن  مهمترین 
و  دهستانها  سهم  میان  این  در  و  است 
روستاهای شهرستان  ایرانشهر سبب رونق 
در  مردم  است.  بوده  آنها  پیش  از  بیش 
طرح  اجرای  جهت  اعتبار  تامین  خواست 
که  نایگون   آباد  اله  روستای  در  هادی 
باالترین جمعیت و خانوار را دارند مردم دور 
افتاده و محروم  دهستانها و روستا ها تکیه 
گاهی جزء مسئوالن دلسوز به نظام ندارند 
درمقابل این بی مهری ها چه بگویند؟ جز 
اینکه بگویند، آقایان مسئول به داد محرومان 

سخن  به  عنایت  با  عظام  علمای  برسید، 
پیامبر اکرم )ص(: »هر کس صدای مظلومی 
 را بشنود و به او کمک نکند مسلمان نیست«

 به داد مظلومان برسید . 
در پایان نیز الزم است این نکته را یادآور 
نایگون   آباد  اله  دهستان  مردم  که  شویم 
فقط و فقط از سر دین به دیار و سرزمین 
با  و  اند  بسته  همت  کمر  مادریشان، 
عمل                          میدان  در  متعال  خداوند  به  توکل 

آماده اند تا به یاري مسئوالن بشتابند و سیر 
آباداني و سازندگي دیار خویش را تسریع و 
تسهیل بخشند. اما این انتظار را از مسئوالن 
خدوم کشور، استان و شهرستان دارند که 
آنها نیز دست همکاري و مساعدت به سوي 
ما دراز کنند تا موجب دلگرمي این مردم 
بزرگ و سرافراز شود و کام مردم به برکت  
نظام مقدس جمهوری اسالمی این پیشرفت 

ها وآباداني ها شیرین گردد.

 ایرانشهر-حسین سپاهی  سال ها و 
سال هاست که رسانه ها و بعضا مسئوالن 
و  سیستان  جنوبی  مناطق  محرومیت  از 
بلوچستان  گفته و نوشته اند و البته که 
اقداماتی برای رفع محرومیت  طی دوران 
بعد از انقالب انجام شده اما در برآبر حجم 

زیاد مشکالت، کفایت نکرده است.
قرن  در  جهان  انقالب  انگیزترین  شگفت 
گذشته به طور یقین انقالب اسالمی ایران 
است که به رهبری مردی بزرگ با شخصیتی 

کم نظیر به وقوع پیوست. با پیروزی انقالب 
اسالمی عمران و آبادی شهرها و روستاها 
وارد مرحلۀ جدیدی شد به راستی  مشکالت  
و محرومیت ها  بعد از انقالب تا حد زیادی 
حل گردید  اما  هنوز  اندک مشکالتی به 
چشم میخوردنبود آب ، برق ، مدرسه ، راه 
میخورد  چشم  به  استان  این  در  و...هنوز 
.قصه روستائیان عزیزما در قاب دوربین و 
مهیا می شود  وقتی  روزنامه   درجش در 
که ، بهانه تهیه گزارش و به تصویر کشیدن 

کمبود هایشان  باشد، اما وقتی روستائیان 
و  دوربین  با شخصی  دل  وپاک  صمیمی 
ورق و خودکار به دست مواجه می شوند 
انگار این قاب دوربین  و این خودکار و کاغذ
به  باشد  مشکالتشان  حالل  خواهد  می   
سویت می آیند ودرد دلی می کنند مردم 
مرکزی  توابع  از  نایگون  آباد  اله  روستای 
شهرستان ایرانشهر با افت شدید ولتاژ برق
علی الخصوص در فصل تابستان مواجه هستند   .
علی یکی از روستاییان در گفتگو با خبرنگار 

یخچال  برق  ولتاژ   افت  اثر  بر   : گفت  ما 
وجود  هایی  خانوار  است.  سوخته  منزلم 
دارند وسایل سرمایشی و گرمایشی آنها نیز 
به دلیل افت ولتاژ به خوبی کار نمی کند و 
گاهی میسوزند  و این امر  زندگی را برایمان 

سخت  دشوار کرده  است .
وی گفت :از مسئولین ذی صالح شرکت 
و  ایرانشهر  برق شهرستان  نیروی  توزیع  
استان  تقاضا داریم مشکل افت ولتاژ برق  

این دهستان را بررسی و مرتفع سازند.
شورای  رئیس  اهورانی  محمد  دوست 
ما   خبرنگار  به  نایگون   آباد  اله  اسالمی 
گفت :وجود زیرساخت های الزم اولیه برای 
رفاه حال مردم منطقه در آبعاد مختلف به 

خصوص تامین مناسب و کافی روشنایی 
معابر در شب  و رفع افت ولتاژ برق از حداقل 
نیازهایی است که باید برای آن اقدام مناسب 

توسط مسئوالن صورت گیرد. 
وی بیان داشت: سالهاست که معابر دهستان 
در تاریکی بسر میبرند  و با توجه به مکاتبات 
عدیده برای بهره مندی از نعمت روشنایی 
برق  و تسهیل در رفت و آمد درشب اما تا به 
اکنون هیچگونه اقدامی  از سوی مسئولین 

ذی صالح صورت نپذیرفته است. 
از  نایگون  آباد  اله  اسالمی  شورای  رئیس 
مسئوالن ذی صالح  شرکت توزیع نیروی برق 
شهرستان ایرانشهر نسبت به روشنایی معابر 
و افت ولتاژ برق این دهستان اقدام نمایند .

زدودن محرومیت از روستاهای سیستان و بلوچستان
 همت مسئوالن را می طلبد

چراغی گاهی روشن و گاهی خاموش!
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ایرانشهر

  ایرانشهر - خبرنگار قدس  با توجه به اینکه قنات اله 
آباد نایگون،  60 هکتار سطح زیر کشت باغی و 40 هکتار 
زارعی تحت پوشش دارد متاسفانه چند سال قبل آب قنات 
بیش ازحد کم شد و نیاز به الیروبی مرمت و باز سازی

 پیداکرد و حتی مزارع ، باغات و نخیالت نزدیک بود از بین 
بروند .امید  مردم اله آباد همین قنات ومزارع  کشاورزی  
ودرختان خرما بود اما  اگر آب قنات خشک می شد  با از دست 
رفتن مزارع و درختانشان اهالی اله آباد مجبور به مهاجرت 
به  شهرستان ایرانشهر و یا شهر های مجاور می شدند.
آباد  اله  اسالمی  شورای  رییس  اهورانی  محمد  دوست 
نایگون می گوید : موضوع را از طریق مسئولین ذی صالح 
صندوق  و  استان  کشاورزی  جهاد  که  کردیم  پیگیری 
امضاء  دادی  قرار  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت 
نمود که ما اهالی اله آباد نایگون مبلغ  هشتادونه میلیون 
وسیصدو چهل هزار ریال به حساب صندوق حمایت از 
توسعه کشاورزی نزد بانک توسعه واریز نماییم که این مبلغ 
را واریز نمودیم و قرار بر این گردید که  200 متر قنات 
را متری 300 هزار تومان  مرمت و بازسازی کنیم که 6 
نفر کارگر و 1نفر مقنی به مدت 6 ماه قنات را مرمت و 
بازسازی نمودند که بعد از اتمام کار مسئولین ذی صالح 
بیان  و  نمودند  بازدید  را  قنات  استان  کشاورزی  جهاد 
داشتند که شما می بایست 200 متر را بصورت مترمربعی 
کار می کردید درصورتی که چنین قراردادی بین ما و 

های پیگیری  با  که  است  نشده  امضا  کشاورزی  جهاد 
 مکرر یک سوم مبلغ  مورد بحث را مسئولین ذی صالح 
پرداخت نمودند  وهمچنین  مبلغی را که ما اهالی بعنوان 
خودیاری نزد بانک توسعه به حساب صندوق حمایت از 
توسعه کشاورزی پرداخت نموده بودیم بعد از یکسال  به 

حساب ما اهالی عودت دادند. 
شده   بازسازی  و   الیروبی  قنات  که   حال  خوشبختانه 
آبش زیاد گردیده و کشاورزی و آبیاری مردم رونق پیدا 
کرده است متاسفانه مسئوالن ذی صالح جهاد کشاورزی 
توسعه  از  بلوچستان)صندوق حمایت  و  استان سیستان 
بخش کشاورزی( در زاهدان  باپیگیری های مکرر بعناوین 
مختلف از پرداخت باقی مانده حق الزحمه کارگران که 6 
ماه مشغول بکار بودند خودداری نموده و حق آنها را پایمال 
کرده است .دوست محمد اهورانی می گوید : مسئوالن 
امتناع کارگران  الزحمه  حق  پرداخت  از  نباید  مربوطه 

راه  از  کارگران  معاش  امرار  راه  تنها  ورزیدند چون   می 
کارگری  می باشد و ما مردم و شورای اسالمی اله آباد 
نایگون  از مسئوالن ذی صالح خواستار پرداخت باقی مانده 

دستمزد این کارگران هستیم.

گزارش خبری
رییس شورای اسالمی اله آباد نایگون 

مطالبات کارگران قنات اله آباد 
نایگون باید پرداخت گردد

 ایرانشهر - خبرنگار قدس  محرومیت دانش آموزان 
دهستانی و  روستایی تمامی ندارد. حکایت دانش آموزان  
جنوب سیستان و بلوچستان قصه درازیست  که شاید 
بارها و بارها درباره اش شنیده و یا خوانده اید یکبار دانش 
آموزانی که زیر درخت تحصیل  میکنند و یکبار دیگر در 
چهاردیواری بدون سقف اما اینبار مدرسه ای وجود ندارد 
و پایان حکایت دوران تحصیل دانش آموزان اله آباد 
استان  ایرانشهر  مرکزی شهرستان  بخش  در  نایگون 
سیستان و بلوچستان  تا دوره اول متوسطه است  و در 
اینجا دبیرستانی وجود ندارد. پس از اتمام دوره ابتدایی، 
دوره اول متوسطه که ممکن است برخی خانواده ها 
بدلیل نبود معلم خانم اجازه تحصیل و شرکت در کالس 
های مختلط را به فرزندان خود ندهند  سختی های 
تحصیل موجب شده، بسیاری از دانش آموزان دختر و 
پسر  با اتمام دوره اول متوسطه ترک تحصیل کنند و 
همین امر منجر به کاهش نرخ پوشش تحصیلی دوره 
متوسطه شده است همچنین پسران  نیز پس از پایان 
دوره اول متوسطه یا ترک تحصیل کرده و یا اگر امکانش 
باشد به شهرستان ایرانشهر جهت تحصیل میروند  و با 
مشکالتی ازقبیل هزینه ایاب و ذهاب و خوآبگاه مواجه 
هستند که این نیز به دیگر مشکالتشان افزوده میشود .

رییس شورای اسالمی دهستان اله آباد نایگون گفت:  
در  جمعیت  نفر   2000 با  نایگون  آباد  اله  دهستان 
19 کیلومتری شهرستان ایرانشهر واقع شده است که 
دارای یک بآب مدرسه در مقطع ابتدایی و یک بآب 
مدرسه در مقطع  اول متوسطه که دانش آموزان هر 
دو مقطع مختلط مشغول به تحصیل هستند و دانش 
آموزانی از مقطع اول متوسطه به مقطع دوم متوسطه 
دبیرستان  نبود  بدلیل  شوند  می  التحصیل  فارغ 
 ترک تحصیل می کنند و متاسفانه مقطع اول متوسطه  
در این دهستان بعنوان مدرسه عشایری دایر شده است .

وی گفت : راه اندازی دبیرستان پسرانه و دخترانه  و 
تفکیک دانش آموزان دختر و پسر از مقاطع ابتدایی و  
اول متوسطه  در این دهستان یکی از مطالبات جدی و 
به حق مردم اله آباد نایگون  است که  مردم از مسؤولین 
مطالبه دارند  اما متاسفانه با پیگیری های چندین ساله 

مسولین فقط قول می دهند و از عمل خبری نیست.
دانش آموزان  نماندن  محروم  برای  مدرسه ساز  خیرین 
از تحصیل کمک کنند. دوست محمد اهورانی رییس 
شورای اسالمی دهستان اله آباد نایگون بیان داشت :در 
حال حاضر  دختران این دهستان بعد از پایان مقطع  اول 
متوسطه  ترک تحصیل کرده و برخی از پسران نیز برای 
تحصیل در  مقطع دوم متوسطه به شهرستان ایرانشهر  
می روند که این امر مسائل و مشکالتی همچون افزایش 
خطر  و  خانواده ها  نگرانی  و  ذهاب  و  ایاب  هزینه های 

تصادف نیز این دانش آموزان را تهدید می کند.
وی ادامه داد: ما در شورا به عنوان نماینده مردم بارها این مسئله 
را از سوی آموزش و پرورش پیگیری کرده ایم، اما متاسفانه 
جز وعده های سرخرمن  و گاهی عدم اعتبار  را بعنوان 
پاسخ بهانه می کنند و تا به اکنون هیچگونه اقدامی صورت 
نپذیرفته است .دوست محمد اهورانی رییس شورای اسالمی 
دهستان اله آباد نایگون از خیرین مدرسه ساز طلب استمداد 
نمود و خواست برای احداث دبیرستان پسرانه و دخترانه در 
این دهستان به یاری مردم محروم این دهستان بشتابند.

 ایرانشهر - خبرنگار قدس  شهرستان ایرانشهر با 
جمعیتی بالغ بر 193،۷۵۷ نفر جمعیت از بیمارستان 
تامین اجتماعی برخوردار نیست که این نیاز توجه 
بیشتر به  رفاه و معیشت بیمه شدگان می باشدکه 

می توان با ارائه خدمات بهتر به آن تحقق بخشید.
غالم قادر مزارزئی مدیر عامل شرکت مینی بوس رانی 
صراط و دبیرانجمن صنفی شرکت های مسافربری و 
رانندگان شهرستان ایرانشهر و یکی از معتمدین این 
شهرستان در گفتگویی با خبرنگار ما  گفت:بیش از 
و  ایرانشهر،دلگان  شهرستانهای  در  نفر    هزار   84

بمپور بیمه  شده تامین اجتماعی می باشند 
وی افزود : با توجه با اینکه درمانگاه امام علی )ع( 
جوابگوی    ، ایرانشهر  شهرستان  اجتماعی  تامین 
این  نیست میطلبد در  استان  بیماران  جنوب  نیاز 
بیمارستان  اندازی  راه  و  ایجاد  به  شهرستان نسبت 
رفاه  جهت  مجهز  بصورت  هم  آن  اجتماعی  تامین 

حال بیمه شدگان  چاره اندیشی گردد.
و  سیستان  استان  جنوب   : داشت  بیان  مزارزئی 
بلوچستان حدود 12 شهرستان را در بر می گیرد ، اما 
متاسفانه در شهرستان ایرانشهر که قلب بلوچستان 
است بیمارستان تامین اجتماعی  وجود ندارد و تنها 
درمانگاه امام علی )ع(تامین اجتماعی است که  آن 
هم جوابگوی نیازهای مردم شهرستان و شهرستانهای 
مجاور نیست به همین دلیل مردم برای ادامه درمان 
خود ناچارند به مرکز استان یا شهرستانهای مجاور 
دولتی  بیمارستان های  دیگر  خدمات  از  و  بروند 

استفاده نمایند .
تامین  )ع(  علی  امام  درمانگاه  کرد:  تصریح  وی 
و  متخصص  پزشک  نبود  بدلیل  ایرانشهر  اجتماعی 

امکانات پزشکی  از جمله  کمبود داروهای بیماران 
روز  به  های   دستگاه  و   سونوگرافی  نبود  خاص، 
و  روز   به  آزمایشگاهی  امکانات  عدم  و  رادیولوژی 
پیشرفته  نیز نمی تواند در تمام حوزه های پزشکی به 

مراجعین خود خدمات پزشکی ارائه نماید.
امام علی)ع(  امکانات کافی در درمانگاه  عدم وجود 
تامین اجتماعی شهرستان ایرانشهرو مراجعت مردم 
به شهرهای دیگر، نشان می دهد که سازمان تأمین 
اجتماعی نتوانسته به درستی به وظایفش عمل کند.

فعلی  ایران  بیمارستان  قبال  داشت:  بیان  مزارزئی 
شهرستان ایرانشهر از تامین اجتماعی بوده  و چندین 
سال قبل به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 
تامین  شدگان  بیمه  گفت:  است.وی  گردیده  واگذار 
اجتماعی در جنوب سیستان و بلوچستان از فرماندار 
و  بلوچستان  و  سیستان  استاندار  و  ایرانشهر  ویژه 
عبدالناصر درخشان نماینده مردم شریف شهرستانهای  
ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج و بخش های الشار، بنت، 
آشار و آهوران در مجلس شورای اسالمی   خواستار 
ایجاد و راه اندازی بیمارستان تامین اجتماعی  مجهز  
جهت رفاه حال هزاران بیمه شده تامین اجتماعی در 

جنوب استان گردیدند.

صدای مردمآموزش

بیمهشدگانتامیناجتماعیجنوبسیستانوبلوچستاناکثردخترانالهآبادنایگونبهدبیرستاننمیروند!
خواستارایجادوراهاندازیبیمارستانهستند

مطالبه از نظام سالمتبه دلیل کمبود امکانات آموزشی

با شهروندان همیشه در  سخنی 
بلوچستان و  سیستان  صحنه جنوب 

روزنامه   و خبرنگاری   دفتر سرپرستی  
قدس جنوب سیستان و بلوچستان مستقر 
در  شهرستان  ایرانشهر  آماده  پذیرش  
اشتراک  روزنامه  و آگهی های  تبریک  
تسلیت  کارتهای  مفقود  شده  ،چاپ 
عکس  دانش آموزان  ممتاز ، تیم های 
ورزشی ، فعالیت  و عملکرد  دستگاههای  
اجرایی،  نهاد ها ، مدارس  غیر  انتفاعی  و 
شرکتها  در روزنامه  سراسری  و ویژه  نامه  

استانی  می باشد.
حسین سپاهی -سرپرست  

وخبرنگار روزنامه  قدس جنوب 
سیستان و بلوچستان مستقر در 

شهرستان ایرانشهر

آدرس: ایرانشهر خیابان فارابی بالاتر از هتل 
ایرانشهر روبروی حوزه علمیه شمس العلوم 

تلفکس 05472225048
همراه: 09155475103

rooznameqods@yahoo.com
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FATF ابزار آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران است محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: در صورت اجرای برنامه اقدام FATF ،مطمئناً تحریم های آمریکا و FATF دو جریان و ابزار مکمل یکدیگر برای افزایش تحریم ها علیه ملت ایران خواهند 
 شد. به عبارتی، نقطه ضعف های آمریکا در جریان تحریم علیه ایران با FATF حل خواهد شد.  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی به فارس گفت:FATF  هیچگونه تاثیری بر واردات غذا، دارو و فعالیت های تجاری کشور نخواهد گذاشت و نباید به اشتباه این دو موضوع باهم گره بخورند.

 FATF تنها به دنبال افزایش سیطره و حاکمیت آمریکا بر دنیا است.

هفت سال از ابالغ سیاست های کلی   زهرا طوسی 
اقتصاد مقاومتی می گذرد، در این سال ها مقام معظم 
رهبری بارها کاهش آسیب پذیری و خروج از محدوده 
تحریم پذیری را به عنوان اصلی ترین راهبرد کشور 
در حوزه اقتصاد معرفی کردند و بدنه دولتی را به 
جای  به  تحریم ها  خنثی سازی  استراتژی  انتخاب 

تمرکز بر رفع تحریم ها توجه داده اند.
در حالی که بدنه کارشناسی کشور نیز نهادینه کردن 
فرهنگ تولید و اشتغال را به عنوان یکی از روش های 
خنثی سازی تحریم ها پذیرفته اند، اما به نظر می رسد 
تاکنون راهبرد کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی 
بیشتر مبتنی  بر دور زدن آن ها بوده است.  آن طور 
که کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با قدس مطرح 
کردند، سالح و ابزارهای اقتصادی دشمن در زمانی 
می تواند اقتصاد کشورمان را دچار اختالل جدی و 
بحران کند که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به 

خارج باشد.

تقویت درون زایی اقتصاد با تولید داخلی»
تحلیلگر  ــــی،  ــرات ــ ب مــســعــود 
بــاور است  ایــن  بــر  اقتصادی 
جنگ  در  بخواهیم  اگـــر  کــه 
با  واقــعــی  مقابله   اقــتــصــادی 
باید  باشیم  داشــتــه  دشــمــن 

به تقویت درون زایــی اقتصاد بپردازیم که مهم ترین 
مؤلفه آن مسئله تولید داخل یا تولید ملی است. 

وی با اشــاره به اینکه تجربه نشان داده اگر کشور 
در تأمین نهاده های تولید، در تأمین اقالم استراتژیک 
و در تأمین غذای اساسی دچار وابستگی باشد، از 
همان محل آسیب پذیر خواهد بود، تأکید می کند: 
هر چه تکیه اقتصاد به درونش کمتر باشد، مسیر 
دشمن برای به هم زدن تعادل آن، هموارتر خواهد 

بود.  
این پژوهشگر حوزه تحریم در گفت وگو با خبرنگار 
انقالب دربـــاره تبیین  با اشــاره به سخنان رهبر  ما 
با تحریم ها که بر تجربه  استراتژی صحیح مقابله 
کشورمان در طول یک دهه استوار است، می گوید: 
راهبرد  با  که  بــوده  ایــن  ما  تجارب گذشته  از  یکی 

مذاکره برای رفع تحریم اقدام کنیم، این تجربه چون 
رأی  توانست  ســال 92  در  و  داشته  نخبگانی  نظر 
مردمی هم بدست بیاورد، به طور جدی به آن توجه 
شد، اما در نهایت آن چیزی که حاصل شد بدعهدی 
طرف مقابل و خروج از برجام بود و در این زمان هم، 
حتی با خویشتنداری دولت که از آن به عنوان صبر 
راهبردی یاد می شود نه تنها تحریم ها رفع نشد که  

تشدید هم شد.

 تحریم روی وابستگی نظام به خارج »
از خودش سوار می شود

وی با اشاره به اینکه روش اصلی مقابله با تحریم، 
عاقبت  و   پایدار  نتایج  که  اســت  آن  کــردن  بی اثر 
و  ضعف ها  بــر  تحریم  مــی افــزایــد:  دارد،  شیرینی 
خـــودش ســوار  از  خـــارج  بــه  کــشــور  وابستگی های 
می شود، یعنی اینکه اگر ما در تأمین امنیت غذایی 
واردات  نیازمند  و  باشیم  داشته  ضعف  خودمان 

فشار  اعمال  نقطه  یک  طبیعتاً  باشیم،  اساسی 
ــر طبق  ــ ــی اگ ــ ــده، ول ــ تـــوســـط تــحــریــم هــا مــهــیــا شـ
وابستگی ها  ایــن  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
شاهد  مــی شــود.  بی اثر  تحریم  بدهیم،  کاهش  را 
مثال این قضیه بنزین بود که با کاهش وابستگی، 

تحریم هایش بی اثر شد . 
مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه 
امــام صـــادق)ع( نیز  در گفت وگو با خبرنگار ما، از 
دو نوع نگاه در مسئله مواجهه با تحریم ها سخن 
اول  از  که  نگاه نخست  در  به گفته وی،  می گوید. 
برخی مدیران  بین  در  بــا شــدت و ضعف  انــقــالب 
اجرایی کشور وجود داشته، ساختارهای اقتصادی 
کشور مطلوب ارزیابی می شود و مشکالت موجود 
تحریم  عــنــوان  تحت  بیرونی  شــوک  یــک  از  ناشی 
قلمداد می شود و در این نگاه اگر آن شوک برون زا 
حذف شود، عمالً اقتصاد ما هیچ مشکلی ندارد، پس  

برای رفع به دنبال مذاکره  هستیم. 

اقتصاد مقاومتی نسخه اصالحات ساختاری»
دوم  نــگــاه  در  مــی گــویــد:  وی 
که نگاه رهبری به مواجهه با 
که  است  این  تحریم هاست، 
اقتصاد ایران جدای از شوک 
معایب  برخی  دارای  بـــرون زا، 

ساختاری است  که از سوی دشمن شناسایی و مورد 
اصابت تحریم ها قرار گرفته و در  این نگاه اگر بتوانیم 
نقاط آسیب پذیر خود را ترمیم کنیم، ابزار دشمن را 
برای تحریم از او گرفته ایم. در این نگاه از تحریم ها 
می توان به عنوان یک فرصت بهره برد و با اصالحات 
با نسخه شفابخش  مــورد نیاز،  اقتصاد داخلی را 

اقتصاد مقاومتی درمان کرد.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه اگر ما طی 
نزدیک به یک دهه که بحث مقاوم سازی اقتصاد 
ایران مطرح شده به سیاست های اقتصادمقاومتی 
عمل کرده بودیم عمالً خنثی سازی تحریم تاکنون 

اتفاق افتاده بود، می افزاید: حال اینکه 
اجماع  وجــود  با  اقتصادمقاومتی  چرا 
نخبگانی محقق نشده باید همان طور 
که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره 
کردند، گفت راهکارها مشخص است، 
اجماع هم وجود دارد که از چه مسیری 
و چـــه حـــوزه هـــایـــی بـــه اصــــالح نظام 
بپردازیم،  مشکالت  رفــع  و  اقتصادی 
ولی همت و اراده ای که دستگاه اجرایی 

کشور و مجموعه سه قوه باید داشته باشند تا همین 
راهکارها به مرحله ظهور و بروز برسد، وجود ندارد.

عدم گفتمان سازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی»
به گفته وی، یکی دیگر از مسائلی که موجب شد 
نکند،  پیدا  تحقق  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
و  عدم گفتمان سازی  به  ناظر  که  بــود   چالش هایی 
به طبع عدم استانداردسازی و  شاخص سازی برای 
است.  کشور   در  سیاست ها  ایــن  تحقق  پیگیری 
دستگاه  نه  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  نه 
مجلس، نــه خــود دستگاه اجــرایــی کــه در رأســش 
راه  نقشه  هیچ  اســـت،  اقتصادمقاومتی  قــرارگــاه 
مشخص کمی برای ارزیابی گام های برداشته شده 
نسبت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ندارند 
و این ابهام سبب شده تا پس از هفت سال ما هیچ 
و  نبینیم  اقتصادی  رونــد سیاست های  در  تغییری 
روزبه روز  هم نسبت به تحریم آسیب پذیرتر شویم، 
چون تا زمانی که نقاط آسیب پذیر را خودمان برطرف 
نکنیم، نمی توانیم سالح دشمن را که این نقطه را 

هدف گرفته، بی اثر کنیم.

 خودتحریمی بیشتر از هر عامل دیگری »
به تولید آسیب  زده است

اقتصادمقاومتی  الــگــوســازی  ملی  نهضت  دبیرکل 
ما،  خبرنگار  بــا  گفت وگو  در  نیز  خصوصی  بخش 
اقتصادمقاومتی را به مثابه فرمولی سازنده می داند که 
اگر درست اجرا شده بود، اقتصاد کشور تاکنون سر و 
سامان گرفته بود. وی می گوید: با وجود اینکه تحریم ها 
اقتصاد کشور  را دچار چالش کرده، ولی خودتحریمی 

بیشتر از هر عامل دیگری تولیدکنندگان 
که خط مقدم جبهه اقتصاد هستند را 

تحت فشار قرار داده است.
اینکه  به  اشــاره  با  عطایی  پرویز  دکتر 
مردم بنیاد  اقتصادی  اقتصادمقاومتی، 
است، حضور سرمایه گذاران در میادین 
از  شرایط  بهبود  نیازمند  را  اقتصادی 
می افزاید:  و  دانسته  حاکمیت  ســوی 
اصلی  بازیگر  بــایــد  خصوصی  بخش 
صحنه اقتصاد کشور باشد، ولی متأسفانه در کشور 
ما بخش خصوصی دولتی تر از دولت شده و همین 
امر سبب شده تا تولید و سرمایه گذاری در  کشور با 

کاستی های بی شماری مواجه باشند.

 ضرورت تغییر نقش دولت »
از مالکیت و مدیریت به سیاست گذاری

ــل نـــهـــضـــت مــلــی  ــ ــرکـ ــ ــیـ ــ دبـ
الگوسازی اقتصاد مقاومتی با 
تأکید بر ضرورت تغییر نقش 
دولت از مالکیت و مدیریت به 
در  هدایت  و  سیاست گذاری 

اقتصاد کشور،  معتقد است:  مردمی کردن اقتصاد 
و کم کردن نقش دولت در این حوزه، آسیب پذیری 

ناشی از تحریم ها را کمتر خواهد کرد.
به گفته پرویز عطایی، دولت می تواند با بهبود محیط 
کسب و کار، اصالح سیاست های بانکی، ثبات در 
قوانین، خصوصی سازی واقعی، سوق دادن نقدینگی 
تعطیل  واحدهای  تولید، حل مشکالت  به سمت 
گمرکی،  تولیدی همچون مشکالت  نیمه تعطیل  و 
مالیاتی و بیمه، مردمی کردن اقتصاد را تسریع کند.

بازرگانی  اتاق  اینکه در ساختار  بر  تأکید  با  عطایی 
باید  در کشور  پارلمان بخش خصوصی  عنوان  به 
تجدیدنظر شود، می گوید: متأسفانه در این سال ها 
دولت نه تنها به رفع موانع تولید دست نزده که با 
فراهم کردن زمینه حضور دولتمردان در اتاق بازرگانی 
به عنوان هیئت رئیسه سبب شده با پیوند سرمایه 
و قــدرت، ما شاهد ایجاد رانت در سپهر اقتصادی 

کشور باشیم.

قدسدرگفتوگوباکارشناسان،راههایکاهشاثرتحریمهارابررسیمیکند

»اقتصادمقاومتی« نسخه  شفابخش اقتصاد  داخلی
تا زمانی که خودمان 

نقاط آسیب پذیر اقتصاد 
را برطرف نکنیم، 

نمی توانیم سالح دشمن 
را که این نقطه را هدف 

گرفته، بی اثر کنیم

بـــــــرش

 1389 م���دل  هیرم���ن  موتورس���یکلت  س���بز  ب���رگ 
ای���ران 764 و ش���ماره  پ���اک 25746  ب���ه ش���ماره 
تن���ه  وش���ماره   156FMI*32365687* موت���ور 
N2P***125C8979214  بنام مرتضی برادران نجار 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است
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برگ س���بز خودرو س���واری س���اینا رنگ سفید روغنی 
م���دل 1399 ب���ه ش���ماره موت���ور M15/9050965 و  
ش���ماره شاس���ی NAS831100L5898641 به شماره 
انتظام���ی 214 ه 84 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت عل���ی 

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

مف
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م���درک کاردان���ی اینجانب زه���را محم���دی فرزند 
موسی متولد72/12/13،رشته حسابداری صادره 
ازموسس���ه علم وادب ش���یروان مفق���ود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد
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ب���ه  م���درک کاردان���ی اینجان���ب زه���را محم���دی 
موس���ی  فرزن���د   0820233961 مل���ی  ش���ماره 
ص���ادره  حس���ابداری  متولد72/12/13،رش���ته 
ازموسس���ه علم وادب ش���یروان مفق���ود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد
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س���ند یک واحد مرغداری گوش���تی به ش���ماره 3161 ، 
به تاریخ صدور 1386/09/28 به مساحت  5200متر 
مربع واقع در روس���تای حس���ن بربوطی پاک 2707 
ح���وزه ثبت���ی اندیمش���ک، متعل���ق ب���ه آق���ای صال���ح 
رویشدی به شماره ملی 4510066716 مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می گردد .
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کلی���ه م���دارک اعم از اصل برگ س���بز، س���ند و کارت 
خودرو وانت مدل 78 بشماره پاک : 32 ایران 476 
و 15 ، ش���ماره موتور: 11517815085 ، شماره شاسی 
: 0078936584  متعلق به جناب آقای س���ید هادی 
پارس���ا محبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
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 شهرداری بشرویه به استناد مصوبات شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به 

1-فروش قطعات تجاری )بازار سنتی-حاش��یه 
میدان شهدا(

2-فروش خانه مسکونی )خیابان حجت(  
3-اجاره عمارت پناهی)بوم گردی(

ازطریق مزایده كتبی یا براساس قرارداد اجاره 
واگذار نماید.

متقاضی��ان می توانن��د از تاریخ انتش��ار آگهی 
ش��رایط  ب��ه  وباتوج��ه   1399/10/25 مزای��ده 
مزای��ده پیش��نهادات خ��ود را در قالب اس��ناد 
ش��ركت در مزایده تکمیل و در پاكت سربسته 
به همراه س��پرده تا س��اعت14/30روز ش��نبه  
ب��ه دبیرخان��ه  ش��هرداری   م��ورخ 1399/11/11 

تحویل  و رسید دریافت نمایند.
پیشنهادات واصله راس ساعت 12روز یکشنبه 
م��ورخ 1399/11/12 باحض��ور اعضاء كمیس��یون  

معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد.
جهت كس��ب اطالعات بیشتر در س��اعات اداری 
ب��ه ش��هرداری مراجع��ه و ی��ا ب��ا ش��ماره تلفن 

32787705-056 تماس حاصل نمایند. 
حسین باللی-شهردار بشرویه ,ع

99
01

08
66

 آگهی تجدید مزایده
نوبت اول

گستران  خدمت  شرکت  تغییرات  آگهی   
لوتوس شرکت تعاونی به شماره ثبت 1532 

و شناسه ملی 14008084921

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
3536مورخ  شماره  نامه  برابر  و   1399,09,25
اجتماعی  رفاه  ،کارو  تعاون  1399,10,2اداره 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد  شهرستان 
کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، 
عادی  اوراق  و  بهادار  اوراق  و  برات  و  سفته 
شرکت با امضاء آقای وحید خراسانی به شماره 
ملی 0910028559 )مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )1078007(
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اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1078042(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدات کاغذی شکوفه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3317 و شناسه ملی 10380192174

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنایع تولیدات 
کاغذی خراسان گلریز با نمایندگی آقای محمدرضا هاشمیان)کد ملی:0054143829( به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه کارخانجات کاغذ سازی نگین خراسان 
با نمایندگی آقای محمدکمال هاشمیان )کد ملی:0056213069(به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت تولیدات کاغذی نوید سلولز توس با نمایندگی آقای جلیل 
هاشمیان)کد ملی:0938855212( به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم هاشمیان )کد ملی:0940000830( به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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بدینوسیله آگهی ارزیابی کیفی مناقصه  
شماره 6-37-99 با موضوع خرید و 

تجهیز تأسیسات ساختمان-های سایت 
ایستگاه مشهد چاپ مورخ 99/10/24 

نوبت دوم می باشد  - اداره كل راه آهن خراسان

,ع
99

10
80

0
یه 

الح
اص

,ع
99

10
81

8

آگهی مزایده یک دستگاه خودرو پراید

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسس�ه دامپ�روری صنعتی قدس رض�وی در نظر دارد تعداد یک دس�تگاه خودرو پراید 
خود را در شهرستان مشهد از طریق مزایده بفروش برسا ند. لذا از کلیه خریداران واجد 
ش�رایط دعوت بعمل می آید جهت کس�ب اطالعات بیشتر با ش�ماره تلفن های ذیل تماس 

حاص�ل نماین�د.
09375343100– 09155249581-05138492710 داخلی 127 و 126

ودیعه شرکت در مزایده مبلغ50،000،000ریال بشماره حساب 3422222311 بانک ملت  شعبه آستان قدس مشهد 
بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی )جهت دریافت شناسه واریز با داخلی 139 تماس حاصل فرمایید.(

آدرس محل بازدید : مشهد میدان تقی آباد خیابان دانشگاه 31 )خیابان کفایی( پالک 4

مدلنوع خودروردیف
1389پراید سواری1
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) آگهی مزایده جایگاه CNG شهرداری تربت جام 1399/6( نوبت اول

عباس محرمی-سرپرست شه�رداری تربت جام 

ش�هرداری تربت جام در نظر دارد  جایگاه های  CNGحافظ )شهید عباد عسکری( 
وپایان��ه )الغدیر( بش��رح ذیل را برای یک دوره یکس��اله از طریق مزایده  به بخش 

خصوصی و  شركت های  واجدالشرایط اجاره واگذار نماید .
� متقاضیان جهت خرید اس��ناد مزایده به  امور قراردادهای ش��هرداری اتاق شماره 

7-آقای رضایی مراجعه فرمایند
قیمت پایه مزایده  ماهیانه 840/000/000 ریال تعیین گردید.

-مقرر ش��د بابت ش��ركت در مزایده مبلغ 504/000/000ریال بعنوان ضمانت نامه  
بانکی یا مبلغ واریزی به حس��اب س��پرده 0204962788005 نزد بانک ملی  ش��عبه 

امام حسن مجتبی)ع( واریز نمایند 
- جهت خرید اس��ناد مزایده مبلغ 200/000 ریال به حساب درآمد شهرداری واریز 

و اسناد را از واحد مستغالت دریافت نمایند . 
� باالترین مبلغ اجاره  پیشنهادی برای دوجایگاه  CNG حافظ وپایانه  برنده  مزایده 

خواهد بود .
� اطالعات  مورد نظر ، همراه با فرم مربوط به متقاضی تحویل خواهد شد . 

� متقاضیان عزیزپیشنهاد و مدارک الزم برای شركت در مزایده را باید دردو پاكت 
سربس��ته به دبیرخانه ش��هرداری تحویل و رس��ید دریافت نماین��د. )فرم تقاضا و 
فیش ده درصد و كپی از شناس��نامه و كارت ملی  وش��ركت دارای صالحیت ومورد 

قبول شركت ملی نفت (،) كسرمدارک = ردشدن تقاضا (
 � در ش��رایط پیش��نهاد مس��اوی ، ایثارگران جانبازان و خانواده های معزز ) ش��اهد و 

ایثارگر( در اولویت خواهند بود .
� مهلت ش��ركت  مورخ 1399/11/1  لغایت روزیکش��نبه  1399/11/12 س��اعت 14 پیشنهاد 

تحویل دبیرخانه شهرداری میباشد ( 

� تقاضاهایی كه پس از مهلت تعیین شده به دبیرخانه شهرداری تحویل شود در مزایده 
شركت داده نخواهند شد.

� پیش��نهاداتی ك��ه غیر مکتوب و مخ��دوش و بدون واریز پنج درصد مبلغ س��پرده 
باشند، در مزایده شركت داده نمیشوند. ) مبلغ سپرده ، 5 درصد مبلغ پایه اجاره 

سالیانه می باشد (.
� درصورتیکه ش��ركت كنندگان مزایده به حدنصاب نرسد )سه نفر شركت كننده  ( 

شهرداری میتواند مزایده را تجدید نماید.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است.

� در صورتیک��ه نفرات اول تا س��وم پذیرفته ش��ده در مزایده ویا كس��انی كه كتبا 
ب��رای انعق��اد قرارداد دعوت می ش��وند حداكثر یک هفته پس ازاعالم ش��هرداری 
، ب��رای تکمیل و انعق��اد قرارداد مراجعه ننمایند، س��پرده آنها به نفع ش��هرداری 

ضبط خواهد شد.
� تاریخ بازگش��ایی پیش��نهادات س��اعت 16  روز یکش��نبه  1399/11/12 میباش��د ، 

ونتیجه آن  در اولین زمان اعالم خواهد شد.
� درصورتی كه به هر دلیلی ، متقاضی از س��وی ش��هرداری رد شود ، وی میتواند با 
ارائه درخواس��ت كتبی مدارک و مبلغ س��پرده خود نزد شهرداری را تقاضا و توسط 

امور مالی مبلغ سپرده عودت گردد.99/10/21-130
پاك��ت الف  : فی��ش 5درص��د واری��زی 504/000/000 ریال س��پرده در مزایده  یا 
ضمان��ت نامه بانکی –كپ��ی شناس��نامه و كارت ملی –تکمیل فرم مش��خصات  وكپی 

مدارک وروزمه شركت ,وسوابق كاری واجاره جایگاه های موجود
پاكت ب : تکمیل فرم و قیمت پیشنهادی  شركت كننده در مزایده 
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) آگهی مناقصه( نوبت اول - شماره مجوز1399.6120
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه  عمومی تامین نماید :

مناقصه گران می توانند جهت كس�ب اطالعات بیشتر به س�ایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با تلفن واحد خدمات كاال 07731319663 
روابط عمومی پاالیشگاه هشتم          منشی واحد خدمات كاال  07731319661 نمابر: 07731316194 تماس حاصل فرمایند  .

  R8/99/003   مناقصه شماره  R8- 9700618 - SH تقاضای شماره شماره تقاضا و مناقصه

FLAME DETECTOR DARK SCAN SENSOR TYPE: TC401ACADF شرح اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  1،187،620،000  ریال می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  
تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق 
آیین نامه تضمین شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران 
می باشد. ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه نقد به حساب شركت مجتمع گاز 
پارس جنوبی پاالیشگاه هشتم )فاز 21&20(  و یا ارائه چك تضمین شده بانكی 

نوع تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  

23،752،400،000  ریال می باشد. مبلغ برآوردی مناقصه

1400/01/28 3( گشایش پاكات  فنی 1399/12/22 1( توزیع اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد صالحیت

1400/02/25 4( گشایش پاكتهای مالی 1400/01/18 2( آخرین مهلت مناقصه گران جهت تسلیم پیشنهادها

شرق  بسپار  نگین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30081 

و شناسه ملی 10380453240 

عادی   عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399/02/01 مورخ  سالیانه 
اتخاذ شد : 1- خانم مرضیه خسروی اصل به 
بازرس  عنوان  به   0945285264 ملی  شماره 
علی البدل ، آقای سید ناصر حسینی به شماره  
اصلی  بازرس  عنوان  به   0934036292 ملی 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
2- صورتهای مالی 98 به تصویب رسید . 

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر تجاری مشهد 
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دانشمندان استرالیایی واکسن کرونای 
»آکسفورد« را نمی خواهند

استرالیا  ایمنی شناسی  انجمن 
ــت  ــ ــد دول ــویـ ــی گـ و نــیــوزیــلــنــد مـ
ــوراً تــوزیــع واکسن  ــ ــدرال بــایــد ف ــ ف
را  آکسفورد(  آسترازنکا)دانشگاه 
متوقف کند، زیرا ممکن است این 
واکسن به اندازه  کافی برای ایجاد 

ایمنی گروهی مناسب نباشد.
ــه نــقــل از  ــه گــــزارش ایــســنــا و ب ب
دانشیار  لیندا سلوی،  سایمکس 

دانشکده بهداشت در دانشکده پزشکی دانشگاه کوئینزلند می گوید: به 
دلیل کم  بودن آمار کسانی که واکسن را دریافت کردند، نمی توان از نتایج 

آن مطمئن بود.

 رصد ۱۸جهش ویروس کرونا 
در بدن یک بیمار کرونایی 

یک بیمار مبتال به سرطان لنفوم در روسیه به کووید۱۹ مبتال شد و طی دوره 
چهار ماهه بیماری اش، ۱۸جهش ویروس کرونا در بدن وی مشاهده شده است.
به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، این جهش ها در بدن یک زن ۴۷ساله 
مبتال به لنفوم مشاهده شده اند که در تحقیق از او به نام بیمار اس نام برده 
شده و این بیمار احتماالً هنگام شیمی درمانی در بیمارستان به کووید ۱۹ مبتال 

شده است.
تست  پلیمراز  زنجیره  مـــداوم  و  مثبت  واکنش  می کنند  اشـــاره   محققان 
کووید ۱۹ در بخشی از مبتالیان اتفاق می افتد و نشان می دهد این ویروس در 

افراد مذکور دچار جهش های تجمیعی سریع شده است.

الزمه ازدواج موفق، مهارت آموزی است
متأسفانه برخی بر این باورند که می توان با ازدواج بسیاری از مشکالت 

روحی، روانی و رفتاری را درمان کرد. 
بارها با افــرادی مواجه شده اید که در شنیدن جمالتی مثل طرف اهل 
کار نیست، رفیق باز است، اعتیاد دارد، افسرده است و ... یک توصیه 
مهم و کلیدی دارند که می گویند: ازدواج کند درست می شود! این مهم 
تنها به دلیل پایین بودن سواد سالمت روانی افراد است که نگاهشان به 
ازدواج به عنوان یک درمان یا راهکار و گاه شفاست و با خوش باوری تصور 
می کنند با ازدواج معجزه شده و مشکالت فرد خود به خود حل می شود. 
این عده همان هایی هستند که وقتی زندگی مشترک به هر دلیلی حال 
خوبی ندارد و طرفین هنوز در الفبای رابطه دچار مشکل هستند به آن ها 
توصیه می کنند بچه دار شوید که با بچه همه مسائلتان حل خواهد شد.
واقعیت این است زمانی که فرد نتواند مسائل و مشکالت درونی خود 
را مدیریت کند، بعید به نظر می رسد بتواند در مدیریت کردن ارتباط 
حداکثر  را  فــرد  می تواند  تنها  ازدواج  باشد.  موفق  نیز  همسر  با   خــود 
ــازه ای قــرار دهد و پس از این مدت فرد به حالت  ت سه ماه در شرایط 
قبلی خود بازخواهد گشت. اگر فردی با این دید ازدواج کند که از فردای 
روز ازدواج همه مشکالت تمام می شود، پس از دیدن واقعیات زندگی 
مشترک احساس ناامیدی می کند. ممکن است از زندگی مشترک خود 
دلسرد شود یا فکر کند ازدواج مناسبی نداشته که مشکالتش حل نشده 
است. با این حال، اگر دید واقع بینانه ای به مقوله ازدواج و زندگی مشترک 
داشته باشد، خود را برای شروع زندگی مشترک از لحاظ روانی تجهیز 

می کند و شانس موفقیت او در ازدواج باال می رود.
هر چند باید متذکر شد هر فرد حق ازدواج دارد، ولی هیچ گاه نباید با 
این دیدگاه سنتی به ازدواج نگریست که »زنش بدهید خوب می شود« 
یا اینکه »شوهر کند درست می شود«. ازدواج مستلزم تغییر و پذیرش 
و  فشار  خــود  همراه  به  مثبت  چند  هر  تغییری  هر  اســت.  مسئولیت 
استرس می آورد و تحت تأثیر استرس، احتمال تشدید مشکالت عصبی 
وجود دارد؛ بنابراین غالباً توصیه می شود پیش از اقدام به ازدواج، فرد 

برای درمان مشکل خود اقدام کند.
اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید یا تنهایی را بیش از حد 
معمول دوست دارید یا توان کنترل خشم ندارید و یا از وضعیت فعلی 
خود راضی نیستید و فقط دنبال سرگرمی تازه ای هستید؛ بهتر است به 
جای انتخاب گزینه ازدواج، به یک مشاور یا روان پزشک مراجعه کنید 
و لذت حال خوب را بچشید و بعد در شرایطی که حال خوش روحی و 
جسمی داشتید، به ازدواج، انتخاب همسر و پا گذاشتن به زندگی آینده 
وارد شوید. حقیقت این است که ازدواج هیچ بیماری را درمان نمی کند. 
خانواده هایی  هم  هنوز  ولی  کــرده انــد؛  اعــالم  روان شناسان  بارها  را  این 
هستند که با نسخه های سنتی و بی اساس، پایه های یک زندگی سست 
بیماری های روانی گاهی کامالً مشهود هستند و گاهی  بنا می کنند.  را 
پشت پرده رفتارهای اجتماعی پسندیده یا کنترل شده قرار می گیرند. 
ازدواج با این بیماران فقط زمانی مناسب است که از قبل شریک زندگی 
آن ها با شرایط فرد به طور کامل آشنا شده باشد و بداند که چگونه باید 
با همسر خود برخورد کند تا شاید هیچ کدام آسیب نبینند و در غیر این 
صورت احتمال وخیم شدن شرایط فرد و رابطه شان وجود دارد. بنابراین 
توصیه می شود در صورت ابتال به بیماری های روحی و روانی، طرف مقابل 
را به صورت کامل در جریان بگذارید و در این فرایند کمک گرفتن از 
مشاوره پیش از ازدواج به طرفین آگاهی های الزم را می دهد تا انتخاب 

صحیح تری داشته باشند.
پرواضح است که یک ازدواج خوشایند نیازمند دو فرد سالم و بالغ است 
اکنون  و  باشند  کــرده  اصــالح  درمــان  در جریان  پیشتر  را  که خودشان 
بخواهند در کنار هم سالمت بیشتر و رضایت روانی بهتر را تجربه کنند. 
الزمه ازدواج آگاهانه و موفق، آموزش و مهارت آموزی است، به طوری که 
باید افراد آمادگی و توانایی الزم را پیش از ازدواج کسب کنند تا در زندگی 
کمتر دچار مشکل شوند. مهارت های زندگی توانمندی هایی هستند که 

یادگیری آن ها به سازگاری و رفتارهای درست در زندگی منجر می شود.

ساده لوحانه  خوشبینی های  زارع   عفت   
آســیــب هــای  مــنــطــق،  و  تــدبــیــر  از  دور  ــه  ب و 
جبران ناپذیری را به فرد و جامعه وارد می کند. 
تکرار مدام آزمــون و خطا آن هم بدون مرور 
اتفاقات گذشته عالوه بر تحمیل هزینه های 
سنگین به جامعه، روند پیشرفت در حوزه های 
با همین  کُند می کند.  را  اجتماعی  مختلف 
در  بی اعتمادی  چرایی  به  می توان  استدالل 
خصوص دستپخت آمریکایی ها و دولت های 
ــاره واکسن کووید ۱۹  مدعی حقوق بشر درب

پاسخ گفت. 
خباثت های  فهرست  به  نگاهی  است  کافی 
غیرانسانی این کشورها در پوشش خدمات 
درمانی بیندازیم تا درک این موضوع برایمان 
ساده تر شود.جنایت های بیوتروریستی که در 
قالب روش هــای درمانی و به منظور تحقیق 
جمله  از  مختلف  کــشــورهــای  ــردم  ــ م روی 
آزمایش سفلیس در گواتماال)۱۹۴۸- ۱۹۴6(، 
نــوزاد  یـــک هـــزارو500  آزمــایــش سرخک روی 
آزمایش  ــوســت)۱۹۹0(،  ــاه پ ســی و  اسپانیایی 
ایــدز در آفــریــقــا)۱۹5۹(، انتشار ویــروس دنگو 
در افغانستان، پاکستان و باکو)۱۹۸2- ۱۹۸۱(، 
ــروس ابـــوال در آفـــریـــقـــا)۱۹۷5(، رهــا کــردن  ویـ
پشه های ناقل تب زرد در ایالت فلوریدا)۱۹56( 

و...  صورت گرفته است.

2 دلیل برای بی اعتمادی به واکسن فایزر»
پـــــــروفـــــــســـــــور عـــلـــی 
ــی، مــتــخــصــص  ــ ــرمـ ــ کـ
بیوتکنولوژی  پزشکی و 
فوق  تخصص مهندسی 
دلیل  دو  بـــه  ژنــتــیــک 

به  بی اعتمادی  چرایی  خصوص  در  روشــن 
اشــاره می کند و می گوید:  آمریکایی  واکسن 
انگلیس  و  آمریکا  سابقه  دلــیــل  نخستین 
و تــاریــخــچــه ســیــاه رفــتــارهــای خــصــمــانــه و 
جنایت های این دو کشور است که نه تنها در 
طول ۱00سال گذشته بلکه پس از انقالب نیز 
نسبت به کشور و ملت ایران داشته است و اما 
دلیل دوم اینکه براساس استنادات و مدارک 
استفاده  در  شومی  سابقه  آمریکا  مــوجــود، 
کشورهای  در  واکسن ها  و  داروهـــا  تست  و 

آفریقایی و آسیایی در حال توسعه دارد. 
پرونده خون های  به موضوع  گریزی هم  وی 
می زند  میالدی  دهه ۸0  در سال های  ــوده  آل
ــوده، ورود  آلـ و می گوید: مــوضــوع خــون هــای 
دارویی به نام »فاکتور ۸« بود که برای درمان 
بیماران هموفیلی، از انستیتو مریوی فرانسه 
تولیدکننده  کمپانی  بــزرگ تــریــن  عــنــوان  بــه 
داروهــای بیولوژیک خریداری شد و به دلیل 
 C آلوده بودن دارو به ویروس ایدز و هپاتیت

، فاجعه ای بــزرگ بــه بــار آمــد و 
تعداد زیادی از بیماران بی گناه به 
ایدز مبتال شده و از بین رفتند.
مهندسی  فــوق تــخــصــص  ــن  ــ ای
که  حالی  در  مــی گــویــد:  ژنتیک 
واکسن ایــدز در مــدت 30 سال 
هنوز توسط هیچ کشوری ساخته 
در  اســت  نشده، چگونه ممکن 

مدت بسیار کوتاه چند ماهه واکسن ژنی کرونا 
توسط فایزر، مدرنا و بایون تک ساخته شود؟  
کرمی ضمن تأسف برای برخی اظهارنظرهای 
بالینی  ارزیابی های  می گوید:  غیرتخصصی، 
گاهی ۸ تا ۹ سال زمان می برد تا نتیجه دهد، 
با این حال عجیب است برخی چگونه و با 
چه جرئتی واکسن هایی را که با عجله ساخته 
شده و مراحل کارآزمایی بالینی هر کدام تنها 

یک ماه و نیم بوده است، تأیید می کنند؟ 
وی یادآور می شود: با این حال ایران با ۱00سال 
سابقه در تولید واکسن، تنها کشوری است که 
جمله  از  کودکان  واکسن  تولید  کارخانجات 
انستیتو رازی و پاستور با بهترین و باالترین 

کیفیت در خاورمیانه را دارد. 
از  پزشکی  بیوتکنولوژی  متخصص  ــن  ای
تولید دومین واکسن ایرانی از نوع واکسن 
در  کوبا  همکاری  بــا  نوترکیب«  »پروتئین 
می افزاید:  و  می دهد  خبر  نزدیک  آینده ای 

نــام  ــه  ب تحقیقاتی  ــروژه  ــ پ در 
واکــســن هــای ژنــی کــه بیش از 
انجام  ایران  20 سال پیش در 
ــد، هــرگــز تــصــور نــمــی شــد  شــ
20ســــال بــعــد کــرونــا بــیــایــد و 
وارد  و  شده  عمومی  واکسنی 

تجارت شود. 

مجوز واکسن در اروپا و آمریکا »
اورژانسی است

پـــروفـــســـور عــلــی کــرمــی ادامـــــه مــی دهــد: 
خوبی  به  کرونا  ما  کشور  در  خوشبختانه 
اروپــا  و  آمریکا  در  امــا  اســت،  کنترل شــده 
می دهد  کشتار  وحشتناکی  طــرز  به  کرونا 
بــه حالت  را  آنـــان  کــه وضعیت  طـــوری  بــه 
اضطرار درآورده است؛ بنابراین مجوزی که 
آنان  به  کرونا  واکسن  بــرای ساخت   FATF
داده، مجوزی اورژانسی است که در چنین 
وضعیتی به عارضه فکر نمی کنند و هدف، 
کنترل همه گیری است. وی ادامه می دهد: 
هر چند واکسن ایرانی با توکل بر خدا تا دو، 
سه ماه آینده تولید می شود، اما همان گونه 
که مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند 
می توان از واکسن های خارجی مورد اعتماد 
ــرد، در حـــال حــاضــر چندین  کـ خـــریـــداری 
ــازار مــوجــود اســت که  واکــســن خــوب در بـ

برابری  ایرانی  واکسن  با  کیفیت،  لحاظ  به 
می کنند. کرمی تصریح می کند: با تکیه بر 
اسناد ۱00درصد متقن علمی می توان ثابت 
کرد سخن رهبری کامالً علمی و کارشناسی 
که می گویند  افــرادی  به  پاسخ  در  و  اســت 
چطور ما را از واکسن فایزر محروم می کنید، 
باید گفت این واکسن برای نخستین بار در 
دنیا روی جمعیت آزمایش می شود و هنوز 
امتحانش را پس نداده که تجویز شده و به 
جرئت می توان ثابت کرد چه مواد عجیب و 
غریب و آلرژیکی در ساخت آن به کار رفته 

است که یقیناً ایجاد عارضه می کند.

برگ برنده در اختیار کیست؟»
ــل  ــ ــیـ ــ ــلـ ــ ســـــــــیـــــــــد جـ
 ، ی ی میبد میرمحمد
ــو کــمــیــســیــون  ــضــ عــ
ــان  ــ درمـ و  بـــهـــداشـــت 
خصوص  در  مجلس، 

به  واکسن  چند  هر  می گوید:  کرونا  واکسن 
عــنــوان یکی از روش هــــای مــطــرح شـــده در 
پیشگیری از بیماری کرونا مورد تأیید است، 
اما با وجود گذشت حدود یک سال از شیوع 
کرونا، هنوز بسیاری از پرسش ها از جمله اینکه 
آیا واکسن کرونا به طور قطع ایمنی ایجاد کرده 
و مؤثر است؟ افرادی که یک بار مبتال شده اند 

ایمنی کامل پیدا کرده اند؟ آیا تزریق واکسن 
مشخصی  بلندمدت  یا  کوتاه مدت  عــوارض 
دارد؟ ابهاماتی از این دست در مجامع علمی 
دنیا بی پاسخ مانده و تنها موضوع روشن این 
است که همه مسئوالن بهداشت و درمان بر 
از  پس  حتی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

تزریق واکسن اذعان دارند. 
پرسش  بــه  پــاســخ  در  مجلس  نماینده  ــن  ای
خبرنگار ما درباره اینکه آیا تولید واکسن صرفاً 
در اختیار دو برند انگلیسی و آمریکایی است، 
قابل توجهی  تعداد  امـــروزه  می کند:  تصریح 
چین،  روســیــه،  جمله  از  دنیا  کشورهای  از 
استرالیا، آلمان و ... در حال تولید این واکسن 
هستند و چنین نیست که برگ برنده تنها در 

اختیار دو برند آمریکایی و انگلیسی باشد.  
درمـــان  و  بــهــداشــت  کمیسیون  عــضــو  ایـــن 
خرید  مــورد  در  را  رهبری  مجلس، سخنان 
و  حکیمانه  انگلیسی  و  آمریکایی  واکسن 
محکمه پسند می داند و ادامه می دهد: نکته 
بازه  واکسن  قطعی  تأیید  در  اهمیت  حائز 
زمانی ۸ - ۷ ساله است تا عوارض بلندمدت 
آن بدست آید و در کوتاه مدت اطمینان به 

بی عارضه بودن را نمی توان بدست آورد. 
وی می گوید: در حالی که وزیر دفاع آمریکا 
ــی خوب  ــران بــه صــراحــت اعـــالم می کند: »ای
ایرانی مــرده اســت« از طرفی وقتی آمریکا با 
فلج کننده،  خــودش  اصطالح  به  تحریم های 
اجــازه انتقال واکسن آنفلوانزایی را که حتی 
ــز شـــده نــمــی دهــد، چگونه  ــ اعــتــبــاراتــش واری
می توان انتظار داشت برای افراد سالم ایران 

واکسن اختصاص بدهد؟
بزرگی  دروغ  می افزاید:  میرمحمدی میبدی 
که رسانه ها نیز بر آن دامن می زنند؛ ادعای 
بــه خــریــد و تزریق  بــرخــی کــشــورهــا نسبت 
در  که  اســت  و  انگلیسی  آمریکایی  واکسن 
واقع چنین اتفاقی رخ نداده بلکه واکسن را 
پیش خرید کرده و در اختیار مردمشان قرار 
نــداده انــد و روشــن اســت قصد دارنــد از این 
موضوع، استفاده سیاسی کنند. میرمحمدی 
ــاره می کند  ــوده اشـ بــه مــوضــوع خــون هــای آلـ
و می گوید: پــرونــده فــروش خــون هــای آلــوده 
توسط فرانسه و مبتال شدن بیماران هموفیلی 
کشورمان به ایدز، همچنان از سوی مقام های 
فرانسه بدون پاسخ و باز مانده، این در حالی 
است که برخی افراد در جایگاه مسئولیتی با 
نکنید«  را سیاسی  »موضوع  اینکه  بر  تأکید 
از دولت درخواست خرید واکسن دارنــد که 
بــدون شک  نباشد،  این مسئله خیانت  اگر 
ناآگاهانه و برگرفته از تفکری جاهالنه است، 
از کشورهای مورد  چه بسا در خرید واکسن 

اعتماد نیز باید راستی آزمایی انجام شود.

چگونه داروی انستیتوی فرانسوی بیماران هموفیلی کشورمان را به ایدز مبتال کرد؟

بازخوانی تجربه خون های آلوده

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

بهداشت و درمان

پرسشی از عضو کمیته علمی کرونا

کووید۱9 موجب بروز سرطان 
می شود؟ 

علیرضا ناجی، عضو کمیته علمی کرونا، در 
گفت وگو با میزان در پاسخ به این پرسش 
که عمر ویروس کرونا چقدر است، گفت: 
ممکن است برای برخی افــراد تا یک ماه 
هم طول بکشد و برای بعضی دیگر که نوع 
خفیف بیماری را می گیرند در عرض یک تا 

دو هفته از بدن خارج  شود.
است  ممکن  ــا  آی اینکه  بــه  پاسخ  در  وی 
در بلندمدت ویــروس کرونا در بدن بماند 
و ســرطــان ایــجــاد کــنــد، گــفــت: بــرخــی از 
ویروس ها نظیر هپاتیت B و C، ایدز و ... 
می مانند  باقی  بــدن  در  مزمن  صــورت  به 
پنهان  می شوند،  بدن  وارد  که  هنگامی  و 
تعامل  فــرد،  ژنتیک  به  بسته  و  می شوند 
بیماری زایی می کنند،  و...  بدن  با    ویــروس 
اما در حال حاضر در مورد کرونا؛ ویروس 

سارس2 چنین چیزی وجود ندارد.

آسیب های اجتماعی

مدیرعامل ستاد دیه کشور هشدار داد

افزایش بدهکاران ناشی از 
تصادف  در زندان ها 

اسدهللا جوالیی، مدیرعامل ستاد دیه کشور 
به مهر می گوید: با عنایت به شرایط فعلی 
که افزایش عجیب قیمت وسایل نقلیه و به 
تبع آن تزاید مبالغ محکومٌ به را شاهدیم، 
این زنگ خطری است که اگر غفلت شود در 
شرایط فعلی که دولت و ملت سخت درگیر 
مقابله با ویروس کرونا هستند، باز به ناچار 
باید از خیل بدهکاران ناشی از تصادف ها در 

زندان ها میزبانی کنیم.
برخی  که  فعلی  شرایط  در  می افزاید:  وی 
خودروهای داخلی نیم میلیاردی شده اند، از 
عامه مردم چه انتظار می توان داشت وقتی 
آرزو می کنند در یک تصادف احتمالی خدا 
به آن ها رحم کند تا به جای برخورد با یک 
خودرو خارجی که متأسفانه تعدادشان هم 
در سطح جاده ها و خیابان ها کم نیست، با 

یک انسان تصادف کنند! 

خانه و خانواده

معاون وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد

سایت های همسریابی بنگاه  
درآمدزایی برای واسطه ها

ساماندهی  معاون  تندگویان،  محمدمهدی 
در  ــان  جــوان و  ورزش  وزارت  ــان  جــوان ــور  امـ
ایسنا  به  همسریابی  سایت های  خصوص 
گفت: این معاونت با توجه به گزارشی که 
ارســال شــده است،  از دفتر رهبری برایش 
انجام چنین فعالیت هایی را با هدف ازدواج 
که  اســت؛ چــرا  آن مخالف  با  و  نمی پذیرد 
ایجاد  نه تنها چنین همسرگزینی منجر به 
خانواده پایدار  نمی شود بلکه به شکل گیری 
می انجامد.  غیرمشروع   و  متفرقه  روابـــط 
بنگاه های  به  سایت ها  ایــن  دیگر  ســوی  از 
درآمدزایی برای واسطه هایی تبدیل شده اند 
کــه بـــدون داشــتــن مجوز در حــال فعالیت  
هستند و آسیبی را در اجتماع ایجاد کرده اند. 
ــا چنین  ــزود: ایـــن مــعــاونــت ب ــ تــنــدگــویــان افـ
سایت هایی مخالف  است مگر روزی برسد که 
اشراف و نظارت کافی بر این فضا حاصل شود. 

آموزش

سخنگوی سازمان سنجش خبر داد

دستگیری باندهای سرقت 
اطالعات کنکوری ها

دستگیری  از  ســازمــان سنجش  سخنگوی 
باندهای سرقت و افشای اطالعات داوطلبان 
کنکور خبر داد.فاطمه زرین آمیزی به ایسنا، 
گفت: به تازگی حدود هفت داوطلب کنکور 
اطالعات  تغییر  و  سرقت  مسئله  امــســال 
داوطلبی از سوی افراد نامعلوم را با سازمان 
سنجش مطرح کردند و این سازمان پس از 
بررسی های فنی و تأیید این مسئله، ویرایش 
تغییرات  و  داد  انــجــام  را  آن هـــا  اطــالعــات 
شناسنامه ای  اطالعات  سایر  نظام آموزشی، 
و آزمونی آن هــا اصــالح شد. وی تأکید کرد: 
داوطلبانی که اطالعات آن ها مورد سرقت قرار 
گرفته و یا اطالعات ثبت نامی شان تغییر کرده 
اســت، مــوارد را به سازمان سنجش اطالع 
دهند و در حفظ اطالعات شخصی کوشا 
اطالعات  این  به  باشند؛ چرا که دسترسی 

می تواند سرنوشت آن ها را تغییر دهد.

محیط زیست

بر اثر حمله مسلحانه افراد ناشناس

  یک محیط  بان باسابقه 
به شهادت رسید

دار  ارشــــد محیط   مــیــرزاکــریــمــی،   عــبــاس 
اثــر حمله  بر  تهران،  استان  محیط زیست 

مسلحانه افراد ناشناس به شهادت رسید.
ــه گــــزارش مــهــر، عــبــاس مــیــرزاکــریــمــی از   ب
قدیمی  و  پرتالش  و  باسابقه  محیط  بانان 
محیط زیست استان تهران سه شنبه شب 
گذشته بر اثر یک سوءقصد و حمله مسلحانه 

از سوی فرد یا افرادی جان باخت.
گفته می شود خودرو میرزاکریمی در هنگام 

بازگشت به منزل به رگبار بسته شده است.
تــقــی زاده، دادســتــان عــمــومــی دمــاونــد گفته 
زیست  محیط  اداره  سابق  رئیس  اســـت: 
دماوند در مسیر جاده آبسرد در اثر حمله 
با سالح جنگی مورد حمله قرار گرفته است.
میرزاکریمی از حامیان اساسی محیط  بانان و 
از جمله افراد پیگیر در راستای احقاق حقوق 

محیط بانی و محیط زیست در کشور بود .

فراسو

توییت گردی
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دستچین

۸۹هزار نفر بازمانده از تحصیل در کالس اول 
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پــرورش، دربــاره آمار بازماندگان از تحصیل در پایه اول 
ابتدایی به ایلنا گفت: هر سال آمار بازماندگان از تحصیل 
را استخراج می کنیم . امسال هم با آمارهایی که از سازمان 
ثبت احوال گرفتیم، آمار بازماندگان از تحصیل در پایه اول 

حدود ۸۹هزارنفر است. 

دانشگاه آزاد هنوز به قوای سه گانه پاسخگو نیست!
علی خضریان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹0 به 
تأسیس  از  با گذشت حــدود 30 سال  خانه ملت گفت: 
دانشگاه آزاد اسالمی، تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از 
سوی دستگاه های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص 
آزاد در زمینه  انجام نگرفته و دانشگاه  مسئول هستند، 

مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است.

جریمه های کرونایی به جیب پلیس نمی رود
سردار مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی به میزان 
گفت: مبالغ تمامی جرایم متخلفان کرونا به حساب خزانه 

دولت واریز می شود و پلیس در این باره دخالتی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون مبلغی برای پلیس واریز نشده، 
گفت: درباره اینکه به حساب وزارت بهداشت مبلغی واریز 

شده است نیز بی اطالعم.

وام 50 میلیون تومانی ازدواج دردی را دوا نمی کند
علی زنجانی حسنلوئی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، 
با اشاره به وام ازدواج ۱00میلیون تومانی به برنا گفت: با 
توجه به تورم جامعه، 50 میلیون تومان وام دردی از جوانان 
دوا نمی کند، چون قیمت یک یخچال، اجاق گاز، و... ده ها 
میلیون تومان شده و با 50میلیون تومان یکی از آن ها را 

هم نمی توان خرید.

من سمت های فراوانی دارم!
پاسخ  در  هالل احمر،  جمعیت  دبیر کل  قوسیان مقدم، 
دبیرکل جمعیت  و  که شما سخنگو  آنــا  پرسش  ایــن  به 
هستید؛  این قانونی است، می گوید: من سمت های فراوانی 
دارم! پس از اینکه ریاست جمعیت گفتند دبیرکل باید 
سخنگو نیز باشد، گفتم با توجه به مشغله زیاد اگر فرد 

دیگری باشد بهتر است، اما اگر نیست، قبول دارم. 

یک اظهارنظر  بدون معنی
مــحــمــدرضــا مــحــبــوب فــر، کــارشــنــاس محیط زیــســت در 
گــفــت وگــو بــا بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جـــوان، بــا بــیــان اینکه 
بــدون  اظهارنظری  هــوا،  آلــودگــی  کنترل  بــرای  بــرق  قطع 
کارشناس  یک  عنوان  به  گفت:  اســت،  مفهوم  و   معنی 
از  هیچ کدام  که  بپذیرم  را  این  نمی توانم  زیست  محیط 

نیروگاه ها از مازوت استفاده نمی کنند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 اکرم شاهد، کارشناس ارشد مشاوره خانواده

در خرید واکسن 
از کشورهای مورد 

اعتماد نیز باید 
راستی آزمایی انجام 

شود

بـــــــرش

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نهایی شد دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، از نهایی شدن اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خبر داد و گفت: در جلسه آینده این شورا اساسنامه 
بررسی و تصویب می شود. به گزارش مهر، سعیدرضا عاملی اظهار کرد:این اساسنامه در جلسه بعدی شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب نهایی می رسد و آموزش و پرورش پس از ابالغ آن مکلف است 

حداکثر ظرف مدت سه ماه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات تشکیل دهد. وی اظهار کرد: اساسنامه این سازمان باید در مدت یک ماه به تصویب برسد.

ویژگی های یک خانواده خوب 
منتسب  ریحانه  توییتر  صفحه 
مقام  آثــار  نشر  و  دفتر حفظ  به 
از ایشان،  معظم رهبری به نقل 
ویژگی های یک خانواده خوب را 

طی توییتی منتشر کرد.
منتسب  ریحانه  توییتر  صفحه 
مقام  آثــار  نشر  و  دفتر حفظ  به 
ایشان  از  نقل  به  رهبری  معظم 
نــوشــت:»رهــبــر انــقــالب: خــانــواده  

خوب یعنی، زن و شوهری که با هم مهربان باشند، باوفا و صمیمی باشند 
و به یکدیگر محبت و عشق بورزند، رعایت همدیگر را بکنند، مصالح 

همدیگر را گرامی و مهم بدارند«.
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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(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

 کشف جسد یک نظامی اسرائیلی در کرانه باختری

صهیونیست کشی در الخلیل
منابع صهیونیستی، روز گذشته، گزارش دادند جسد یک نظامی این رژیم 
در جنوب کرانه باختری کشف شده است. شبکه »المیادین« به نقل از 
رسانه  های صهیونیستی گزارش داد جسد این افسر صهیونیست در یک 
منطقه جنگلی در نزدیکی شهر »الخلیل« کشف شده است. خبرگزاری 
»صفا« نیز در این خصوص نوشت این نظامی صهیونیست »آوی هرلیف« 
نام دارد و به ضرب یک گلوله کشته شده است. در ادامــه این گزارش 
همچنین اشاره شده ارتش رژیم صهیونیستی در حال تحقیق در خصوص 
درجه  نظامی،  این  که  کردند  اشــاره  نیز  منابع  برخی  اســت.  این حادثه 

سرهنگی داشته است.

  باوجود پروپاگاندای غربی ها برای واکسن 
کووید 19 در شبانه روز گذشته 4600 آمریکایی را کشت

رکوردشکنی کرونا  بیخ گوش فایزر
هاپکینز«،  »جانز  دانشگاه  آمــار  جدیدترین  طبق 
در ۲۴ ساعت گذشته با ثبت رکــورد جدید مرگ 
دست کم ۴ هزار و ۶۰۰ مورد جدید، شمار قربانیان 
کرونا در آمریکا از مرز ۳۸۰ هزار نفر عبور کرد. این 
درحالی است که رسانه های غربی به طور مداوم از 
کارایی این واکسن می گویند و مدعی می شوند اگر 
کشوری حاضر نشود آن را بخرد با فاجعه انسانی 
روبــه رو خواهد شد. به گــزارش فــارس، آمــار نشان 
می دهد در ۲۴ ساعت گذشته، با ابتالی دست کم 
۲۲۲ هزار و ۶۸۷ مورد جدید، مجموع مبتالیان به 
کروناویروس در ایاالت متحده آمریکا به ۲۲ میلیون 

و ۸۳۵ هزار و ۷۱ نفر رسید.
از طرف دیگر، پایگاه اطالع رسانی »ورلد اُ میترز« 
مجموع مبتالیان به کروناویروس در آمریکا را ۲۳ 
میلیون و ۳۶۸ هزار و ۲۲۵ نفر و مجموع قربانیان 
»کووید-۱۹« در این کشور را ۳۸۹ هزار و ۵۹۹ نفر 

گزارش کرده است.
پایگاه اطالع رسانی »کووید یو اس ای« که آمار مربوط 
به شیوع کرونا را در آمریکا تجزیه و تحلیل می کند، 

برآورد کرده شمار کلی مبتالیان به کروناویروس در 
آمریکا در یک ماه آینده به ۳۳ میلیون و ۵۱۱ هزار 
و ۱۳۶ نفر و شمار قربانیان آن در این کشور به ۵۲۷ 

هزار و ۷۶ نفر می رسد.
ایالت  گــزارش کرد  آمریکایی همچنین  وبگاه  این 
تعداد  نظر  از  اخیر  هفته های  در  کــه  کالیفرنیا 
بار  مبتالیان به کرونا در رده دوم قرار گرفته بود، 
دیگر با ۲ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۹۷۸ مورد ابتال و 
۳۰ هزار و ۹۸۹ مورد فوتی به کانون بیماری کرونا 
در آمریکا تبدیل شده است و ایالت تگزاس هم با 
۲میلیون و ۱۴ هزار و ۶۴۵ مورد ابتال و ۳۰ هزار و ۸۹۵ 
ایالت  یافته است.  انتقال  به رده دوم  مورد فوتی 
نیویورک نیز که زمانی کانون کووید-۱۹ در آمریکا 
بود، هم اکنون با یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۵۶۲ مورد 
ابتال در رده پنجم ایاالت آمریکا با بیشترین تعداد 
مبتالیان به کرونا ویروس قرار دارد. شهر نیویورک 
نیز با ۴۰ هزار و ۲۰ مورد فوتی، همچنان بیشترین 
تعداد قربانیان کرونا در آمریکا را به خود اختصاص 

داده است.

نیکوالس مادورو:

دولت ترامپ، دولت 
گاوچران های نژاد پرست است

ونــزوئــال  رئیس جمهور 
را  تــــــرامــــــپ  دولــــــــــت 
ــت گـــاوچـــران هـــای  ــ دولـ
نژادپرست توصیف کرد 
کنگره  ــای  ــورش هـ شـ و 

را نمایانگر افول کامل اخالقی آمریکا خواند. 
به گزارش فارس  نیکالس مادورو روز گذشته 
در خصوص تحوالت گفت: »۲۰۲۰ همچنین 
ــالــد  ــال کــنــاره گــیــری دون ــت در حـ ــ ــال دول سـ
ترامپ بود که به شیوه شــرم آور، غیرانسانی 
و مجرمانه ای برای سر من پاداش ۱۵ میلیون 
دالری تعیین کرده بود. این سر کوچک این 

اندازه ارزش دارد؟«.
ــه دیگر  رئــیــس جــمــهــور ونـــزوئـــال در ادامــــه ب
اشاره  ترامپ  دولــت  خصمانه  سیاست های 
کرد و گفت: »نمونه های بیشتری از ناامیدی 
ارتکاب  به  را  آن هــا  که  طلبی هایی  برتری  و 
بزرگی در دوره چهارساله و همین  خطاهای 
کنگره(  )شورش های  اخیر  دوران  اشتباهات 
ــول اخـــالقـــی کامل  ــ واداشــــــت، نــمــایــانــگــر اف

آن هاست«.

بغض فروخفته اشرف غنی ترکید

توافق نامه آمریکا و طالبان 
مبهم است!

کــار  روی  بـــا  هــمــزمــان 
آمــدن دولــت جدید در 
جمهور  رئیس  آمریکا، 
افغانستان در سخنانی 

گفت بخش  زیــادی از توافق نامه صلح میان 
آمریکا و طالبان دارای ابهام بوده و واشنگتن 
اصرار دارد این توافق مبنای حل بحران و اتمام 
جنگ شود. به گزارش فارس، »اشرف غنی« 
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در 
نشست »اعمار صلح« ادامه داد: این موضوع 
برای صلح  آمریکا  ویژه  نماینده  با خلیل زاد، 
افغانستان در میان گذاشته شده و خواستار 
شفاف ســازی در آن شــده ایــم. امــا خلیل زاد 
توافق نامه  ایــن  با  کشورها  تمام  دارد  تأکید 
موافق بــوده و در پی یافتن راه حل سیاسی 

برای اجرای بخش اصلی و کلیدی است.
طالبان پیش از این از جو بایدن رئیس جمهور 
توافق نامه  ایــن  به  خواست  آمریکا  منتخب 
متعهد باقی بماند، اما مشخص نیست دولت 
آینده آمریکا چه سیاستی را دربرابر افغانستان 

اتخاذ خواهد کرد.
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اوضاع تماشایی آمریکا
اوضاع آمریکا این روزها تماشایی است. کمتر کسی در میان تحلیلگران 
و اندیشمندان سیاسی- اجتماعی چنین وانفسایی را برای نظام سیاسی 
این کشور پیش بینی می کرد. رئیس جمهور حاضر در قدرت رسماً دست 
به یک کودتای نا موفق زده و در اقدامی بی سابقه حمله به ساختمان 
پایان دوره  به  مانده  تنها یک هفته  تهییج کرده است. کنگره  را  کنگره 
ریاست جمهوری ، در تالش برای ساقط کردن دولت است. شهر واشنگتن 
)بزرگ ترین  جدید  جمهور  رئیس  تحلیف  مراسم  بــرگــزاری  آستانه  در 
جشن دموکراسی آمریکایی ها( تبدیل به یک پادگان نظامی شده است. 
تمام نمادها و مؤلفه های دموکراسی آمریکایی در حال فروپاشی است. 
بی جهت نیست که ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا از 

پایان عصر آمریکا سخن می گوید. 
روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه ای از مایک پنس 
معاون رئیس جمهور خواست با فعال سازی متمم ۲۵ قانون اساسی برای 
برکناری ترامپ از قدرت به دلیل نقشش در شورش های هفته گذشته 
در کنگره موافقت کند. این در حالی است که معاون ترامپ پیش از این 
جلسه، در نامه ای هشدار داده بود این اقدام پیامدهای وحشتناکی دارد. 
همزمان نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان روند استیضاح دونالد 
ترامپ را در کنگره آغاز و ۹ دموکرات را به عنوان مسئوالن روند استیضاح 

معرفی کرد.
دموکرات ها دو سناریو را همزمان برای مقابله با دونالد ترامپ در دستور 
کار قرار داده انــد. سناریو اول فشار بر روی مایک پنس برای برکناری و 
آبرویی  بی  بر  عــالوه  این سناریو  اصلی  اســت. هدف  ترامپ  جایگزینی 
از همین رو  ترامپ، ایجاد شکاف در میان حزب جمهوری خواه است. 
پیشنهاد  این  با  خــواه  اکثریت حزب جمهوری  و  پنس  مایک  که  است 

مخالفت کرده اند و احتمال تحقق آن نیز بسیار اندک است.
اما سناریو دوم استیضاح است که قرار است مجلس نمایندگان آن را 
سیاسی  حیات  به  بخشیدن  پایان  سناریو  این  اصلی  هدف  کند.  آغــاز 
دونالد ترامپ است. نانسی پلوسی در نامه ای که برای استیضاح رئیس 
جمهوری به فراکسیون دموکرات کنگره نوشته به بند سوم متمم ۱۴ قانون 
اساسی آمریکا اشاره کرده و بر مبنای این بند خواهان آغاز روند استیضاح 
شده است. بر اساس این بند اگر یکی از مقامات اجرایی، قضایی و یا 
اعضای کنگره آمریکا چه در سطح ایالتی و چه در سطح فدرال که برای 
حمایت و حفاظت از قانون اساسی سوگند یاد کرده، بر علیه این کشور 
شورش کند، مادام العمر از حضور در مسندهای دولتی منع خواهد شد. 
در صورتی که استیضاح ترامپ رأی بیاورد، او تنها رئیس جمهور آمریکا 
خواهد بود که دو بار و از دو مجلس متفاوت استیضاح شده است. پس 
از تصویب استیضاح در مجلس نمایندگان نوبت به محکمه سنا خواهد 
رسید که ریاست آن را رئیس دیوان عالی آمریکا برعهده خواهد گرفت. 
برکناری رئیس جمهوری به رأی دو سوم اعضای سنا نیاز دارد. موافقت 
برخی از سناتورهای جمهوری خواه با استیضاح ترامپ، احتمال موفقیت 
سناریو دوم دموکرات ها را افزایش داده است، اما آیا ترامپ برای مقابله 
با سناریوهای دموکرات ها ساکت خواهد نشست؟ این پرسشی است که 
پاسخ آن در روزهای آینده مشخص خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که 

آیا اوضاع آمریکا از این هم تماشایی تر می شود؟
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دموکراسی پادگانی!دموکراسی پادگانی!
همزمان با تالش اعضای مجلس نمایندگان آمریکا برای رأی گیری درباره 
شروع استیضاح »دونالد ترامپ«، حال وروز پادگانی که در سالن های 
کنگره راه افــتــاده، ایــاالت متحده را ســوژه خنده خــاص و عــام کرده 
است. هزاران سرباز گارد ملی به دلیل تحریک معترضان برای حمله 
به ساختمان کنگره از روز گذشته تا ۲۰ ژانویه آماده باش هستند و از 
آنجایی که امکانات رفاهی برای آنها در نظر گرفته نشده، خستگی خود 
را کف راه روهای کنگره در می کنند. تعداد این سربازها هم آنقدر زیاد 

است که مجلس نمایندگان رسما به یک پادگان تبدیل شده است.
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خبر کوتاه

بامداد  رژیم صهیونیستی  جنگنده های 
دیر  در  مناطقی  دیگر  بــار  گذشته  روز 
الزور و البوکمال در مرز سوریه با عراق 

را هدف گرفتند. 
ــه )ســانــا( در  ــرگــزاری رســمــی ســوری خــب
یک  از  نقل  به  راستا  همین  در  خبری 
نــظــامــی ســـوری گــفــت: »دشــمــن  منبع 
ــروز  ــامــداد دی اســرائــیــلــی ســاعــت ۱:۱۰ ب
و  الـــزور  ــر  دی بــه شهر  را  هــوایــی  حمله 

منطقه البوکمال انجام داد. 
وی خاطرنشان کرد که این حمالت در 

رسانه های  برخی  اســت«.  بررسی  حال 
این  در  نفر  چندین  شــهــادت  از  غربی 

حمالت خبر دادند. 
به  مــوســوم  ــروه  گ از  نقل  بــه  بی بی سی 
دیده بان حقوق بشر سوریه که مواضعی 
کشور  این  مسلح  معارضان  به  نزدیک 
دارد، تعداد شهدای این حمله را ۱۶ نفر 
اعــالم کــرد. ایــن گــروه در لندن مستقر 
 ۲۰۱۱ از سال  رژیم صهیونیستی  است. 
و آغاز درگیری ها در سوریه صدها بار به 

مواضعی در سوریه حمله کرده است.

سوریه

تجاوز دوباره صهیونیست ها به اطراف دمشق
مواضعی در مرز عراق و سوریه مورد هدف قرار گرفت

تفاهمی  ــادداشــت  ی واشنگتن  و  منامه 
در  آمریکا  تجاری  منطقه  ایجاد  بــرای  را 
ایسنا،  گـــزارش  به  کــردنــد.  امضا  بحرین 
هــدف از امضای ایــن یــادداشــت تفاهم، 
بحرین  و  آمریکا  مــیــان  تــجــارت  تقویت 
است. هنوز معلوم نیست بحرین چگونه 
تفاهم نامه  ایــن  از  می تواند  اســتــفــاده ای 
از جانب  را  تفاهم  یــادداشــت  ایــن  ببرد. 
بحرین زاید بن راشد الزیانی، وزیر صنعت 
روس،  ویبلر  آمریکا  طــرف  از  و  تجارت  و 
ــر تــجــارت ایــن کــشــور امــضــا کــردنــد.  وزیـ

الزیانی تصریح کرد این یادداشت تفاهم 
گسترده تر  انــدازهــای  چشم  گشودن  در 
تجاری  مناسبات  از  حمایت  منظور  بــه 
خواهد  نقش  ایفای  کشور  دو  مشترک 
کرد. در همین راستا وزیر بازرگانی آمریکا 
نیز تأکید کرد بحرین شریک تجاری مهمی 
بـــرای کــشــورش در منطقه حـــوزه خلیج 
فارس است.  خبرگزاری بحرین اعالم کرد 
این پروژه جدید به شرکت های آمریکایی 
اجازه خواهد داد در منطقه ای مجهز، به 

فعالیت های تبادل کاالها بپردازند.

بحرین

سرریز اجناس آمریکایی به بازار کوچک بحرین
توافق جدید منامه و واشنگتن برای ایجاد منطقه تجاری

دریـچـه

ــن در  ــ ـــاردیـ ــ ــه گ ــ ــ ــام ــ ــ روزن
ــفـــصـــل بــه  ــی مـ ــ ــزارشــ ــ ــ گ
ــدان  ــ ــن ــه چــ ــ ــ اوضـــــــــــاع ن
در  بریتانیا  توجه  جالب 
مــقــابــلــه بـــا کـــوویـــد 19 و 
کرونایی  بیماران  درمــان 

باال  دلیل  به  می گوید:  و  پرداخته  اخیر  روزهـــای  در 
در  آن ها  برای  خالی  تخت  نبود  و  بیماران  آمار  رفتن 
پذیرش  مرکز  اکنون  کشور  این  هتل های  بیمارستان، 
عکس  همچنین  روزنامه  این  انــد.  شده  بیماران  این 
اصلی صفحه نخست خود را به وعده غذایی در نظر 
برای دانش آموزان  انگلیس  گرفته شده توسط دولت 
این کشور اختصاص داده که به نظر گاردین کیفیت 
مورد نظر را برای تأمین نیازهای یک هفته ای کودکان 

ندارد و به هیچ عنوان کافی نیست.

تایمز  فایننشیال  ــامــه  روزن
عــکــس اصــلــی خـــود را به 
ــد تــرامــپ در  ــال حــضــور دون
انظار عمومی برای نخستین 
بار پس از آشوب های اخیر 
در کنگره اختصاص داده و 

اینکه اعالم کرده نقشی در بر افروختن این آتش نداشته 
در  همچنین  روزنامه  این  می کند.  ارزیابی  توجه  جالب  را 
تاجر مشهور  و مبهم در خصوص  اخیر  اتفاقات  مقاله ای 
چینی و بنیان گذار سایت تأثیرگذار علی بابا یعنی »جک ما« 
را زیر ذره بین برده و آن را تقابل مستقیم شی جین پینگ 
او دانسته است. فایننشیال تایمز  با  رئیس جمهور چین 
همچنین در مقاله ای دیگر تالش های ترکیه برای باال بردن 
 قدرت نفوذ این کشور به وسیله سربازان و جاسوسانش را 

ارزیابی می کند.

گاردین
ــیــگــل  ــه اشــپ ــ ــام ــ هـــفـــتـــه ن
ترین  تــازه  در  آلمان  چاپ 
شــمــاره خــود وقــایــع اخیر 
هــجــوم  و  واشــنــگــتــن  در 
هواداران ترامپ به کنگره 
ــاوی  ــورد واکـ آمــریــکــا را مـ

بــا عنوان  ایــن نشریه در گـــزارش خــود  قــرار مــی دهــد. 
»ارتش ترامپ« این اتفاقات را خطرناک و صدمه زننده 
ارزیابی کرده و می خواهد به این سؤال پاسخ دهد که 
چگونه رئیس جمهور ایاالت متحده به رهبر یک کودتا 
اوج  این روزهــای  تبدیل شد؟ اشپیگل همچنین چهره 
گرفته سیاسی آلمان یعنی ینس اشپان وزیر بهداشت 
از گزینه های جالب  را یکی  این کشور  و درمان کنونی 
بعدی صدراعظم  عنوان  به  شــدن  تبدیل  بــرای   توجه 

 آلمان می داند.

فایننشیال تایمزاشپیگل

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

از س )اف بـــــــی آی(  ــدرال  ــ فـ تــحــقــیــقــات  اداره 
باز داشت فردی که ادعا می شود قصد داشته 
علیه جان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 

سوء قصد کند خبر داد.
پلیس س کرد  اعــالم  لبنان  خبرگزاری رسمی 

اینترپل علیه دو روس و یک پرتغالی مرتبط 
با انفجار بندر بیروت »اخطار قرمز« صادر کرد.

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان یزد در نظر دارد از محل اعتبارت غیرعمرانی )داخلی( نس�بت به واگذاری 
عملی�ات مش�روحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای ت�وام با ارزیابی كیفی به پیمانكار 

واجد شرایط اقدام نماید. 
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ل�ذا كلی�ه پیمان�كاران یا ش�ركت هایی كه دارای گواه�ی صالحیت مذكور و س�وابق كاری در زمینه خدمات مش�ابه 
را دارا م�ی باش�ند م�ی توانن�د جه�ت دریاف�ت اس�ناد از تاری�خ انتش�ار آگهی پ�س از ثبت ن�ام در پای�گاه این 
ش�ركت ب�ه نش�انی www.abfayazd.ir  و واری�ز هزینه اس�ناد به صورت اینترنتی نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام 
فرمایند. همچنین متقاضیان می توانند با ارایه معرفی نامه كتبی به صورت حضوری از س�اعت 7:30  تا  14:00 به نش�انی

 مناقصه گذار واقع در ش�هر یزد ، خیابان آیت ا... كاش�انی ، دفتر قراردادها مراجعه و اس�ناد مناقصه را دریافت نمایند. 
جهت كسب اطالعات شماره 3164155 -035 اعالم و تصریح می گردد مستندسازی در پایگاه اطالع رسانی مناقصات 

به نش�انی iets.mporg.ir  قابل مش�اهده می باش�د .
مراحل و زمان بازگشایی پاكات : 

آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گذار تا ساعت 9 صبح  مورخ 99/11/06 خواهد بود .
پاكت های مناقصه گران توس�ط كمیس�یون مناقصه ای كه در س�اعت 10 صبح مورخ 99/11/07 در محل اتاق جلس�ات 

كارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكیل می گردد ، بازگشایی خواهد شد.
شركت آب و فاضالب استان یزد-سهامی خاص

/ع
99
10
90
0

  
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای توأم با ارزیابی كیفی-نوبت اول

شركت آب و فاضالب
 استان یزد

م الف:1400

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد نسبت به خرید  اقالم  با مشخصات مشروحه ذیل  از طریق مناقصه از تولیدكنندگان و 
یا نمایندگی های  واجد شرایط اقدام نماید: 

1-نام و نشانی مناقصه گذار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر كد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات كلی مناقصه :

مبلغ برآورد)بریال با موضوعشماره مناقصه
رشته ومحل تامین اعتباراحتساب ارزش افزوده(

پایه مورد نیاز
تضمین شركت در فرآیند 

ارجاع كار)ریال(

99-82
خرید 23 دستگاه 
الکتروموتور و 53 
دستگاه الکتروپمپ

منابع عمرانی)اسناد 11.018.919.000
خزانه اسالمی(

تولید کنندگان و یا دفاتر 
و نمایندگی های فروش 

تولیدکنندگان
551.000.000

99
10
86
0

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای -نوبت دوم

3-تاری�خ وآدرس دریافت اس�ناد مناقصه : اس�ناد مناقصه از  س�اعت 
11صبح مورخه  99/10/24  لغایت تا س�اعت  11 مورخه  99/11/02  
 www.setadiran.ir در س�امانه ت�داركات الكترونیكی دولت ب�ه آدرس
جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال 
پاكات توسط تامین كننده، از طریق سامانه تداركات الكترونیكی انجام 

خواهد شد. 
*نكته مهم*: تامین كنندگان جهت شركت در مناقصه حتمَا می بایست 
در بازه ی زمانی فوق نس�بت به دریافت اس�ناد فقط از س�ایت سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت به شماره سامانه : 2099001230000032 
اقدام نمایند ، در غیر این صورت امكان ش�ركت در مناقصه فوق برای 

ایشان وجود نخواهد داشت.
4- ن�وع تضمین ش�ركت در فرآیند ارج�اع كار : تضمین ش�ركت در 
فرآیند ارجاع كار می بایس�ت به یكی از صور درج شده در آیین نامه 
تضمین برای معامالت دولتی ارائه گردد كه جزئیات به صورت مشروح 

در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
5-م�دت اعتبار پیش�نهادها : پیش�نهادها باید از هر حی�ث برای مدت 
45روز بعد از تاریخ تعیین ش�ده برای تسلیم پیشنهاد ها معتبر بوده و به 

همان میزان قابل تمدید باشند.
 , http://iets.mporg.ir http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی

7-مهلت تحویل پاكات مناقصه : پاكات مناقصه باید حداكثر تا س�اعت 
11مورخ�ه  99/11/14   از طریق س�امانه تداركات الكترونیكی دولت 
ارائه گردد و به پاكاتی كه خارج از س�امانه تداركات الكترونیكی واصل 

شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذكر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شركت در مناقصه را عالوه 
بر ثبت در س�امانه س�تاد ، در یک پاكت دربس�ته تا یک س�اعت قبل از 
بازگشایی پاكات به دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان تحویل نمایند 

.
8- م�كان تحوی�ل اس�ناد : از طریق س�امانه ت�داركات الكترونیكی به 

www.setadiran.ir آدرس
9-زمان گش�ایش پ�اكات : پاكات مناقصه درس�اعت 11 صب�ح  مورخه  
99/11/15   در س�الن كنفرانس ش�ركت آب و فاضالب اس�تان زنجان 

بازگشایی خواهد شد.
10 – به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گیرد .

11- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
12-به پیش�نهادهای فاقد امضاء ، مش�روط، مخدوش ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
13-هزینه كلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان
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