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چشم انداز 1410 آستان قدس رضوی؛ مأموریت ها، اهداف و سیاست ها 
قائم مقام تولیت آستان قدس جزئیات سند »سیاست های کالن« را تشریح کرد

 ............ صفحه 3

10 5 7
دیاباته در گفت و گو با قدس: گفت وگوی قدس با حجت االسالم خسروپناه وزیر بهداشت اعالم کرد 

:jامام علی
دستاورد حکمت، 

کوتاه ساختن سخن 
و به کارگیری 

مداراست. 
غررالحکم ص 537
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یک کفش طال 
طلب دارم

3 کارکرد مهم  
علوم انسانی

 آغاز واکسیناسیون کرونا 
پیش از ۲۲ بهمن

آشتی فرهنگ و اقتصاد
در سال کرونایی

در سایه شدید ترین تدابیر امنیتی تاریخ آمریکا و بدون حضور ترامپ 
ریاست بایدن بر کاخ سفید شروع شد

تحلیف و تفرقه

مجازی  نمایشگاه  نخستین  اقتصاد    
آغاز  را  کار خود  روز گذشته  تهران   کتاب 
کرد. این رویداد فرهنگی دیرپا که 32دوره 
ماه  اردیبهشت  در  و  فیزیکی  صورت  به 
دلیل  به  بار  چند  امسال   می شد،  برگزار 

سرانجام  و  افتاد  تعویق  به  کرونا  شیوع 
آن  مجازی  برگزاری  به  تصمیم  متولیان 
گرفتند.  ماه 1399  بهمن  تا ششم  اول  از 
یک هزار و ۷32 ناشر داخلی  برای حضور 
در این نمایشگاه  نام نویسی کردند و افزون 

عرضه  آماده  نیز  کتاب  عنوان  1۰۰هزار  بر 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  سایت  در 
عنوان  2۰هزار  با  خارجی  1۸۰ناشر  است. 
کتاب، 1۴2نهاد فرهنگی و آژانس ادبی در 
نمایشگاه  این  در  نیز  رایت سنتر  بخش 

حضور دارند و 1۴۵ نشست رونمایی کتاب، 
2۰نشست بین المللی و 2۵نشست داخلی 
خارجی  و  داخلی  1۸۰سخنران  حضور  با 
برگزار خواهد شد. بیش از ۸۰هزار دانشجو 

و طلبه و...

 جهان  سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، شب گذشته به وقت تهران مراسم 
تحلیف جو بایدن، رئیس جمهور چهل و ششم ایاالت متحده برگزار شد. مراسمی که 
در سایه شدیدترین تدابیر امنیتی تاریخ آمریکا و با حضور بیش از 2۵هزار نیروی گارد 
ملی شکل گرفت و چهره واشنگتن، کامالً مشابه یک پایگاه نظامی بود. برخی نیز با 
کنایه به این شرایط امنیتی، آن را مشابه تأسیس پایگاه جدید نظامی آمریکا این بار 

 ............ صفحه 8در خیابان های واشنگتن دانستند...

تأکید مدیران حوزه انرژی 
بر ضرورت صرفه جویی

مصرف گازخانگی  
پنج برابر 

مصرف نیروگاهی

پیامدهای نگاه مصرفی 
مسئوالن به آموزش و پرورش 

تدریس 30 درصد 
معلمان در رشته های 

غیرتخصصی

 نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران آغاز به کار کرد 

 ............ صفحه 4 قدس خراسان ............ صفحه 7

 ............ صفحه 6

یـــادداشــت  روز
دکتر علیرضا رضاخواه

روز گذشــته جو بایدن چهل و ششــمین رئیس جمهور ایاالت متحده در فضایی 
کامالً پادگانی مراسم تحلیف خود را برگزار کرد و رسماً ساکن کاخ سفید شد. این 
در حالی است که برخالف عرف همیشگی، دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور 

قبلی در مراسم انتقال قدرت حضور نداشت...

چالش های پیش روی 
دولت بایدن

 ............ صفحه 8
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آگهی مناقصه سازمان فنی و نگهداری حرم 
مطهر رضوی

تهیه و تحویل یک دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه 

شرح در صفحه 8

CNG مزایده جایگاه
شهرداری تربت جام

 شرح در صفحه 8
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حس�ب مصوبه ی هیئت مدیره ی  محترم بیمارس�تان رضوی  در جهت اجرای اهداف عالیه 
آس�تان قدس رضوی نس�بت به اخذ مش�اور ذیصالح با سابقه بیمارس�تانی جهت طراحی، 
مش�اوره و مدیری�ت پیمان مربوط ب�ه پروژه احداث مرک�ز درمان ناباروری در راس�تای 
حمایت از مادران نابارور اقدام نماید. از واجدین ش�رایط دعوت به عمل می آید تا نسبت 
ب�ه دریافت مش�خصات تکمیلی پروژه تا تاریخ 1399/11/6 به آدرس س�ایت بیمارس�تان
www.razavihospital.com   مراجعه و یا با شماره تلفن 05136004555 تماس حاصل نمایند.
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اصالحیه تاریخ تحویل اسناد مناقصه مرکز درمان ناباروری
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق فراخوان 
عموم�ی و ب�ا جزئیات مندرج در اس�ناد فراخوان را با بهره گیری از س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دول�ت )setadiran.ir( به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار 1 و 99/11/2 در روزنامه های شیراز نوین، قدس مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/11/4ساعت 7/30 لغایت 
99/11/11 س�اعت 14، تاری�خ بازدی�د، از تاریخ 99/11/12 س�اعت 7/30 لغایت 99/11/23 س�اعت 13 مهلت ارس�ال پیش�نهاد، 
از تاریخ 99/11/12 س�اعت 7/31 لغایت 99/11/23 س�اعت 13/01، تاریخ بازگش�ایی 99/11/27 س�اعت 10 تاریخ اعالم برنده 

99/11/27 ساعت 11
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اس�ناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین ش�رکت در مزایده )ودیعه(، ارس�ال پیش�نهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات و مس�تغالت ش�امل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و 

انتخاب می باشد.
3- عالقه من�دان به ش�رکت در مزایده می بایس�ت جهت ثبت نام و دریافت گواه�ی الکترونیکی )توکن( با ش�ماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934- 021                 دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است.
4- متقاضی می بایست دارای موافقت نامه اصولی یا موافقت اصولی اولیه متناسب با کاربری مورد مزایده از مراجع ذیربط بوده و 

تصویر موافقت نامه معتبر را در سامانه تدارکات دولت بارگذاری نماید.
5- حفظ و حراست اطالعات مربوط به مزایده بر عهده مزایده گران می باشد و این اداره کل در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
6- اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مزایده به هر نحوی از انحاء مجاز است و متقاضیان حق اعتراض در این خصوص را ندارند.

7- در خصوص قطعه مورد مزایده هرگونه هزینه متعلق به شهرداری و سایر مراجع ذیصالح بر عهده برنده مزایده می باشد.
8- الزم به ذکر است، بازگشائی مزایده با حداقل یک پاکت نیز انجام می شود.
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میزان سپرده 5 درصد بهای کلبهای هر مترمربع
شرکت در مزایده

شماره مزایدهآدرس
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178/500/000 1/500/000 ریال
ریال

ارسنجان- 8/925/000 ریال
شهرک کارگاهی

2099003121000050

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی فارس

آگهی مزایده امالک و مستغالت شماره 14- 1399

م.الف 10830

اداره کل راه آهن شمالش��رق)1( ش��اهرود در نظر دارد نس��بت به برگزاری مزایده از درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir و بش��رح ذیل اقدام نماید.متقاضیان ش��رکت در مزایده موظفند برای شرکت در مزایده 
نس��بت به ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.الزم بذکر اس��ت کلیه مراحل برگزاری 

مزایده از طریق سایت مذکور انجام می  گردد.
1- شرح مختصر موضوع مزایده :  فروش5500اصله تراورس چوبی درجه 3  و4 بشرح جدول ذیل   

2- قیمت پایه مزایده  : مبلغ 3/560/000/000  ریال می باشد . 
3- مبلغ پیش��نهادی می بایس��ت به صورت یک مبلغ کلی و واحد اعالم گردد و اقالم مذکور به صورت یکجا به باالترین پیش��نهاد 

از لحاظ قیمت فروخته خواهد شد .  
4- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد:  حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/11/4

مهلت ارائه پیش��نهادات : کلیه اس��ناد) پاکتهای الف و ب ( بایس��تی حداکثر تا س��اعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/11/12 عالوه 
ب��ر تکمیل و بارگذاری در س��امانه س��تاد ب��ه آدرس)www.setadiran.ir( به صورت الک و مهرش��ده با قی��د قبولی)مهر و امضاء  
متقاضیان( به دبیرخانه اداره کل راه آهن شمالشرق)1( به آدرس شاهرود-انتهای خیابان شهدا-اداره کل راه آهن شمالشرق 

)1(- ساختمان اداری- اتاق 64 تحویل گردد.
5- زمان تشکیل جلسه مزایده و  قرائت پیشنهادها : ساعت  10 روزیکشنبه مورخ 99/11/12 اداره کل راه آهن شمالشرق )1(

6- میزان سپرده شرکت در مزایده : 178/000/000ریال )  یکصد و هفتاد و هشت ریال( می باشد . 
7- میزان تضمین حس��ن انجام تعهد : معادل 10 درصد مبلغ پیش��نهادی خواهد بود که  برنده مزایده می بایست مبلغ مذکور را  
نق��دا" و ی��ا بصورت ضمانتنامه بانکی در وج��ه اداره کل ارائه نماید و عدم واریز این مبلغ موجب ابطال پیش��نهاد برنده و ضبط 

سپرده شرکت در مزایده)بند 4( خواهد شد.
8- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه مزایده بالمانع است . 

9- کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات  و هر گونه عوارض قانونی متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد.
10- به پیش��نهادات مبهم ترتیب اثر داده نمی ش��ود و اداره کل راه آهن شمالش��رق)1( در رد یا قبول یك یا کلیه پیش��نهادات 

مختار است.
جهت کس��ب اطالعات بیش��ترمی توانید با ام��ور قراردادها واق��ع در اداره کل مراجعه یا با تلف��ن 3302509-023 تماس حاصل 

نمائید.

آگهی مزایده عمومی 36-99-4

       فرشاد زادخور- مدیرکل راه آهن شمالشرق )1( 

اداره کل راه آهن شمالشرق

واقع در ایستگاهنوع تراورس موجودتعداد تراورس)اصله(ردیف
شیرین چشمهدرجه 125003
شیرین چشمهدرجه 25004
سرخدهدرجه 35004
دامغاندرجه 410004
زریندرجه 510004
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شناسه آگهی : 108998
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» مناقصه عمومی خرید تجهیزات سانترال پاناسونیک «
آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات سانترال پاناسونیک مورد نیاز خود از طریق 
مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم به منظور مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانند به نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 12:30 روز پنج شنبه 
مورخ 1399/11/09 نس�بت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند، ضمنًا 
هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 32001053 و  051-320011420 

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

ساعتی در کارگاه زینب منفرد در 
»کلپورگان« موزه زنده سفال جهان

وارث 7هزارسال
 ............ صفحه 4سفالگری
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آیت اهلل جنتی: اتفاقات آمریکا درس عبرتی برای برخی افراد بود  دبیر شورای نگهبان گفت: اتفاقات اخیر آمریکا که منجر به ایجاد خشونت، شکاف های عمیق در جامعه و حاکمیت و بی اخالقی های زیادی 
شد، درس عبرتی برای کسانی است که همچنان چشم به این کشور بحران زده دارند. به گزارش تسنیم،وی با اشاره به مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا، گفت: تحلیلگران و نویسندگان مستقل در دنیا باید 
سال ها اتفاقات اخیر آمریکا که منجر به ایجاد خشونت، شکاف های عمیق در جامعه و حاکمیت و بی اخالقی های زیادی شد را بررسی کنند تا درس عبرتی برای کسانی شود که همچنان چشم به این کشور بحران زده دارند.

 مهدی خالدی  در حالی که کاخ سفید 
دیروز شاهد استقرار رسمی مستأجر تازه 
عنوان  به  بایدن«  »جو  آمدن  کار  روی  و 
آمریکا  جمهور  رئیس  ششمین  و  چهل 
بود، موضع گیری مقامات تیم دولت جدید 
جمهوری  با  هسته ای  توافق نامه  درباره 
اتفاق،  این  آستانه  در  ایران  اسالمی 
همانند آب سردی بر رویکرد کسانی بود 
که به بازگشت سریع و بدون قید و شرط 
واشنگتن به برجام دل خوش کرده بودند. 
خوش بینی  با  دولت  در  افرادی  چند  هر 
محض کشور را به مدت چند سال معطل 
این رویداد به امید بروز گشایشی در توافق 
تازه  سخنان  نوع  حال  کردند،  هسته ای 
حاکمان کاخ سفید از چیز دیگری حکایت 
دارد؛ وقایعی که بیانگر آن است تعامل با 
تیم بایدن به آن آسانی که برجامیون تصور 

می کردند، نخواهد بود. 

 راه درازی تا بازگشت به برجام »
در پیش است!

آســتــانــه  در  و  گــذشــتــه  روز  ایـــن بـــاره  در 
مــراســم تحلیف بــایــدن، گزینه مــورد نظر 
بــرای تصدی  رئیس جمهور جدید آمریکا 
تأیید  جلسه  در  خــارجــه  وزارت  ریــاســت 
مدعی  سنا  مجلس  در  خــود  صالحیت 
شد دولت بایدن خواهان محدودیت های 
بــرجــام  همچنین  و  قـــوی تـــر  طـــوالنـــی تـــر، 
موشکی و منطقه ای با جمهوری اسالمی 
تأکید  بلینکن« همچنین  است. »آنتونی 
ــران بــزرگ تــریــن بــانــی تروریسم  ــ ــرد: »ای کـ
گراهام در جلسه  لندزی  اســت«. سناتور 
را  ــران  ای آیــا هنوز  بلینکن پرسید:  از  سنا 
بزرگ ترین بانی تروریسم در دنیا می دانید؟ 
او بالفاصله با قاطعیت گفت: بله! بلینکن 
در تشریح سیاست های دولت آینده آمریکا 
رئیس جمهور  گفت:  هم  برجام  قبال  در 
منتخب معتقد است اگر ایــران به توافق 
برمی گردیم،  توافق  این  به  هم  ما  بازگردد 
متحدانمان  با  همراه  مسئله،  ایــن  از  امــا 
به  ما همراستا می شوند،  با  دیگر  بــار  که 
یک  بــه  دستیابی  بـــرای  سکویی  عــنــوان 
به  رسیدگی  و  قــوی تــر  و  طوالنی تر  تــوافــق 
مسائل دیگر به خصوص مسئله موشکی 
و فعالیت های بی ثبات کننده ایران استفاده 
خواهیم کرد. اما باید بگویم با این نقطه 

فاصله زیادی داریم. 
نــامــزد تــصــدی سمت مــدیــر اطــالعــات ملی 
آمریکا نیز در جلسه پرسش  و پاسخ کمیته 
ــرای بــررســی  ــ ــور امــنــیــتــی مجلس ســنــا ب ــ ام
صالحیت خــود، در اظــهــاراتــی دربـــاره ایــران 
مدعی شد: راهی دراز در پیش است تا ایران 
در چارچوب برجام دوباره تحت نظارت شدید 
قرار گیرد. »آوریل هینس« افزود: بایدن اشاره 
کرده است اگر ایران به تعهداتش بازگردد، او 
نیز چنین خواهد کرد. به صراحت باید بگویم 
که راه درازی برای رسیدن به آن در پیش داریم. 

وی همچنین مدعی شد که در روند بازگشت 
به توافق هسته ای، الزم است دولت جو بایدن 
گسترش برنامه موشکی ایران و دیگر اقدام های 

جمهوری اسالمی را مد نظر قرار دهد. 
همزمان »لیود آستین« ژنــرال بازنشسته 
ارتش آمریکا و گزینه موردنظر »جو بایدن« 
پنتاگون هم مدعی شد  بــرای ریاست در 
که ایــران به مثابه تهدیدی علیه متحدان 
نظامی  نیروهای  و  خاورمیانه  در  آمریکا 
مــی رود.  به شمار  منطقه  ایــن  در  مستقر 
تأیید  جلسه  بــرگــزاری  جریان  در  آستین 
صالحیت خود ادعا کرد که »ایران همچنان 
منطقه  در  ثبات  زننده  برهم  عنصر  یک 
است… و تهدیدی علیه شرکای آمریکا در 
خاورمیانه و نیروهای نظامی به شمار می رود 
که آمریکا در منطقه مستقر کرده است«.

تکذیب مذاکره پشت پرده با آمریکا»
احتمالی  مقامات  یک دست  جبهه گیری 
دولـــت جــدیــد آمــریــکــا علیه کــشــورمــان و 
توافق نامه برجام در حالی بود که در روزهای 
گذشته برخی منابع خبری از انجام مذاکرات 
پشت پرده میان دولت روحانی و تیم بایدن 
خبر داده بودند. روزنامه فیگارو در خبری 
ادعا کرده بود از حدود سه هفته پیش دولت 
جدید آمریکا و ایران پشت پرده مذاکراتی 
را آغاز کرده اند که این مذاکرات در نیویورک 
بین مجید تخت روانچی نماینده ایران در 
دولت  در  آمریکا  نماینده  و  ملل  سازمان 

بایدن در جریان است. 
ــروز در حاشیه  امــا دی محمدجواد ظریف 
ادعا  ایــن  رد  جلسه هیئت دولــت ضمن 
گفت: خیلی جالب است که خبرنگار فیگارو 
چک نکرده است آقای تخت روانچی در سه 
هفته اخیر ایران بوده است و تازه دوشنبه 
به نیویورک برگشته است و در عین حال 
بعد از بازگشت هم یک هفته را معموالً در 
قرنطینه خواهد بود. پس بسیار بی حساب 
صحبت کــرده اســت. ظریف در پاسخ به 
ــاره موضع ایــران دربــاره  پرسشی دیگر درب

ــاره برجام  ــاره با آمریکا درب گفت وگوی دوب
اســالمــی هم  ــدرت موشکی جمهوری  ق و 
تأکید کرد: ما یک توافق مستحکم داریم 
که شورای امنیت در یک قطعنامه که اتفاقاً 
ایاالت متحده هم بانی آن بوده است، به 
اتفاق آرا رأی داده است. ظریف با بیان اینکه 
درباره مسائل منطقه ای و موشکی از ابتدا 
توافق کردیم که این موضوعات وارد برجام 
ــادآور شد: در همین  ی نشده و نمی شود، 
زمینه پذیرفتیم محدودیت های تسلیحاتی 
تا پنج سال و محدودیت های موشکی تا 
هشت سال ادامه پیدا کند. این موضوع در 
نظر گرفته شد برای اینکه ما حاضر نشدیم 
درباره آن ها مذاکره کنیم. ما هزینه صحبت  

نکردن را پرداختیم.

 آمدن »بایدن« شرایط را»
 برای ایران بدتر می کند

جو بایدن، تا به حال به طور صریح و شفاف 
نکرده  اعــالم  برجام  قبال  در  را  سیاستش 
است، در عوض، با استفاده از عباراتی مبهم 
و تفسیرپذیر هم از بازگشت به برجام سخن 
گفته و هم از قصدش برای انجام مذاکراتی 
جهت »طوالنی تر کردن و تقویت« این توافق 
هسته ای. با وجود این به نظر می رسد باوجود 
کشور،  داخـــل  در  بــرخــی  خوش بینی های 
مفهوم سخنان اخیر مقامات دولت بایدن از 
جمله بلینکن، تداوم رفتار خصمانه با ایران 
است. دولت ترامپ با هماهنگی دموکرات ها 
تحریم های  کــنــگــره،  جــمــهــوری خــواهــان  و 
اقدام های  و  تروریسم  بهانه  به  را  گسترده 
بی ثبات کننده ایــران به اجــرا گذاشت. اما 
زیرسازی کاتسا )مــادر تحریم ها( در دولت 
اوباما آغاز شده بود؛ همچنان که تحریم های 
سیسادا و آیسا و ویزا، یادگار دولت اوست. 
مجموعه این تحریم ها در واقع اعالم جنگ 
با ایــران بــوده و اقــدام هــای خصمانه آمریکا 
ادامــه خواهد داشــت. از طــرف دیگر حتی 
اگر تحریم های هسته ای توسط بایدن تعلیق 
شــود -کــه با امــا و اگــر روبـــه رو اســت- انبوه 

تحریم های پسا برجامی و ضد برجامی سر 
جای خود است و هیچ تحریم نفتی و بانکی 
و مالی مؤثری لغو نخواهد شد. نباید از یاد 
برد که ترامپ پیش از خــروج از برجام، به 
واسطه خانم موگرینی از روحانی تضمین 
گرفت ایران در برجام می ماند و پیمان شکنی 
یــک هــزارو500  نــمــی دهــد.  پاسخ  را  آمریکا 
تحریم این گونه توسط دولت اوباما و ترامپ 
روی هم انباشته شد تا هر کــدام، فرصت 

باج خواهی جدید باشد. 
سوی  از  تازگی  به  که  سالیوان«  »جیک 
ــه عــنــوان گــزیــنــه تــصــدی سمت  ــایــدن ب ب
آمریکا معرفی شده،  امنیت ملی  مشاور 
پیش از انتخابات آمریکا اظهاراتی مطرح 
کرد که نشان می دهد ظاهراً او و تیم بایدن 
بازگشت به برجام به عنوان  از  امیدوارند 
ــرای گــفــت وگــو بــا تــهــران بــر سر  مبنایی بـ
مسائل غیرهسته ای مانند برنامه موشکی 
و مسائل منطقه ای استفاده کنند. وی در 
نیویورک تایمز  در   ۲0۱۹ اکتبر  یادداشتی 
نوشته بود: »ایرانی ها هم باید واقع بینانه تر 
عمل کنند زیرا تصور رفع تحریم ها از سوی 
ایاالت متحده بدون اطمینان از ورود ایران 
به مذاکراتی که در آن دست کم برنامه زمانی 
توافق گسترش داده می شود و موضوعاتی 
مثل راستی آزمایی و موشک های بالستیک 
بین قاره ای را شامل می شود، اشتباه است«.
ــاری از  ــســی ــه کـــه ب در نــهــایــت هــمــان گــون
با  می رسد  نظر  به  معتقدند،  تحلیلگران 
آمدن »بایدن« در رابطه تهران و واشنگتن 
نه تنها اتفاق خاصی حاصل نشود، حتی 
از یک نظر بدتر هم باشد.  ممکن اســت 
ترامپ با رفتار یکجانبه و قلدرمآبانه خود 
همپیمانان و به ویژه اروپایی ها را دلسرد کرد، 
ولی بایدن در اجماع سازی موفق تر است و 
این می تواند فشار هماهنگ طرف غربی بر 
ایران را در آینده افزایش دهد. ضمن آنکه 
برداشتن تحریم ها برای بایدن به این سادگی 
نیست؛ چون نظام آمریکا مانع می شود و 
صهیونیست ها دنبال این مسئله هستند. 

مسئوالن دولت بایدن می گویند ایران انتظار رفع تحریم ها را نداشته باشد

آب پاکی دولت جدید آمریکا روی دست خوشبینان

 سران سه قوه تصمیمی بگیرند و قانونی تصویب کنند که استثنائاً امسال س
مانده مرخصی کارمندان که به دلیل کرونا بیشتر از حد مجاز است، ذخیره 
شود تا در این ماه های پایانی سال شاهد افزایش مرخصی های اجباری و به 

تبع آن افزایش سفرها نباشیم. 9150000228
شرکت همراه اول علناً دستش تو جیب مشتریانش است. من هرچی س

برای بسته اینترنتی تلفن همراهم درخواست غیرفعال سازی می زنم، ولی 
به صورت خودکار فعال می کنند. یعنی هیچ نظارتی روی کار این ها نیست؟ 

9150000855
شما رو به خدا، شما رو به قرآن، شما رو به هر کسی که می پرستید س

راجع به صندوق پاالیشی یکم صحبت کنید! 5 میلیون تومان هر نفر 
در خانواده پول دادیم سهام خریدیم االن 50 درصد ضرر کردیم، تمام 
از  همه؛  ایــن  مگه  انصافه؟  ایــن  کجای  آخــه  شــده،  نصف  سرمایه مان 
و  رادیــو  و  تلویزیون  در  نیومدن  دیگر  و مسئوالن  وزیــر  و  رئیس جمهور 
رفته  پول  تبلیغ نکردن؟ االن هیچ کس پاسخگوی  شبکه های اجتماعی 
ما نیست! خواهش عاجزانه می کنم نسبت به این مسئله هم صحبت 

کنید. 9020000233
۳۷ ساله، مجرد با مدرک ارشد، ۲ میلیون و500 تومان حقوقمه! معلمان س

امیدوار  زندگی  و  آینده  به  چطور  حقوق ها  ایــن  با  شــده  استخدام  تــازه 
باشند؟! لطفاً صدای ما رو به مسئوالن برسونید تا حقوق نومعلمان را 

حداقل دوبرابر افزایش بدهند. 9300000894
نبودند و شب  زود می خوابیدند و هرچند سال س مردم  مصرف گرا  قبالً 

 یک بار برای  ضرورتی  به  سفر می رفتند. اما در صدا و سیما، برنامه  جذاب 
 درآخرشب  پخش  کردند و برای  فروش  کاالی چینی  وارداتی ، مصرف گرایی 
ترویج  غیرضروری  را  بی کیفیت  داخلی، سفر  برای  فروش  ماشین های    و 
کردند و حاال در تحریم  و کرونا، ترغیب  آن ها برای  ماندن  در خانه  سخت 

 است.  9150000986
کاش آقای رئیسی در کنار اقدام های ارزشمند خود، فکری هم برای جمع س

آوری  بساط فالگیرها، رمال ها و دعانویس ها بکنند. 9150000501
متأسفانه هنوز پس از گذشت سال های زیاد از آپارتمان نشینی، فرهنگ آن س

به درستی و شایستگی کامل وجود ندارد. این آزار و اذیت ها حق الناس است. 
کاش صدا و سیما در این زمینه فرهنگ سازی کند. 9150000501 

آزادسازی سهام عدالت را که هر شخص خودش بتواند خرید و فروش س
کند پیگیری کنید. چرا وقتی خودمان مثل سایر سهم ها می توانیم خرید 
و فروش کنیم، به بانک یا کارگزاری واگذار می شود که آن ها هم هر وقت 
دوست داشتند اقدام کنند و بعد از چندماه کم کم پولش را واریز کنند؟ 

ممنون. 9150000271
بنده از استخدامی های جدید آموزش پرورش هستم)ماده ۲۸(، حقوق س

دریافتی من فقط ۲هزارو500 تومان است. با این اوضاع اقتصادی و زندگی 
متأهلی فقط زنده ام. لطفاً در همسان سازی حقوق با دیگر ادارات، حامیِ 

حقوق این قشر فراموش شده باشید. 9130000044
که شده۱00میلیون س و حاال  میلیون  بــه۱۲0  رساندند  را  پراید۲0میلیونی 

خــودرو شد۲0میلیون  این  قیمت  وقت  هر  ارزان شد!  خــودرو  می گویند 
می شود گفت نرخ آن نسبتاً منصفانه است. 9150000110

ای کـاش مسـئوالن نــا بَـلَـد کشوربَـلَـد بـودند! با ٣هــزارمـیـلـیـارد تـومـان س
پـولِ بـیـت المـال مسلمین چـطور کارفرهنگى کنند!؟ که اگر بَـلَـد بـودنـد! 

امروز وضـعِ فرهنگى ما )خاصه: جوانان ما( این نبود! 9370000044

خودداری از انسداد فیلترشکن ها و حمایت نکردن از پیام رسان های 
داخلی دردسرساز شد

ماجرای احضار آذری جهرمی به دادستانی
از صبح روز گذشته که شایعه احضار 
به دادستانی مطرح  ارتباطات  وزیر 
شد تا زمانی که هادیان، رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ارتباطات، این مسئله را تأیید و اعالم 
کرد آذری جهرمی با قــرار التزام به 
حضور، به محل کار خود بازگشته، 
گمانه زنی های زیادی درباره علت این 
دیــروز  احضار صــورت گرفت. ظهر 
ایرنا به نقل از خبرگزاری ها مدعی شد که دلیل احضار قضایی وزیر ارتباطات 
استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام و خودداری از 
دستور رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای 
باند بین الملل و محدودسازی پیام رسان های خارجی بوده است. به نوشته این 
خبرگزاری، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، اجرا نکردن مصوبات شورای عالی 
فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن ها و 
VPN ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی بوده است. اما 
عصر روز گذشته روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران با اشاره به 
اینکه پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی 
و حقوقی تشکیل شده، اعالم کرد: نتیجه گزارش های نهادهای مردم نهاد، 
ضابطان و ارگان های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به 
دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده، این دادسرا از اعالم جزئیات آن معذور 
است. به گزارش مهر دادستانی تهران همچنین با ردکردن برخی گمانه زنی ها 
و شایعات منتشرشده در فضای مجازی اعالم کرده است در دو سال گذشته 
و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا 
مسدودسازی شبکه اجتماعی ای صادر نشده است. همزمان تابناک گزارش 
داده پرونده تهیه شده برای آذری جهرمی شامل چهار جلد است. خبرگزاری 
ایرنا بخشی از دفاعیات آذری جهرمی را در احضار اخیرش به این شرح منتشر 
کرده است: »حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام »سالبه بانتقای 
موضوع« است. جدای از این توضیحات، بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷5۱ قانون مجازات 
اسالمی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی اند و اتهام 
استنکاف وارد نیست؛ چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای 
دستور قضایی پاالیش نیست«.همچنین علی نادری مسئول روابط عمومی 
قوه قضائیه در توییتی تصریح کرد: »در دو سال اخیر دستوری مبنی بر فیلتر 
شبکه های اجتماعی صادر نشده که به خاطرش وزیر بازخواست شود. آنچه 
مورد استناد قرار گرفته، مربوط به حکم سال ۹۲ یک دادیار در استان فارس 
بوده که بنا بر متن دفاعیه آقای جهرمی، توسط دادستان کل موقوف االجرا 

شده. اصل اتهامات مورد دیگر بوده که منتشر نشده است«.

خط و نشان وزیر دفاع برای آمریکایی ها
وزیر دفاع هشدار داد کوچک ترین 
اشــتــبــاه دشــمــن بــا پــاســخ قطعی و 
ایـــران  سنگین جــمــهــوری اســالمــی 
مواجه خواهد شد. امیر حاتمی در 
حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی 
اظهار کرد: امروز قدر توانمندی دفاعی 
برای همه ما روشن است؛ بنابراین 
مــردم،  به  ما متعلق  دفاعی  قــدرت 
امنیت ملت ایران و منطقه است که 
همیشه از آن حفاظت و حراست کرده ایم، پس طبیعتاً نباید کسی در این 
موضوع صحبت بی موردی که منجر به تضعیف این بحث شود، داشته باشد. 
او افزود: ما قدرت دفاعی خود را برای حفظ صلح و امنیت با تمام توان حفظ 

خواهیم کرد و آن را ارتقا خواهیم داد.

نــیــروهــای مسلح س ارشــــد  ســخــنــگــوی   
آســتــان قدس  تحریم  گــفــت:  کــشــورمــان 
آمریکا  تروریستی  دولــت  توسط  رضــوی 
با  بــی پــرده  وجنگ  تقابل  آشــکــار  نشانه 

اسالم ومقدسات مسلمانان است.
رئیس س دفتر  رئیس  واعــظــی،  محمود   

جــمــهــور ضــمــن تــکــذیــب اخـــبـــار بــرخــی 
رسانه ها مبنی بر تصمیم حزب اعتدال و 
توسعه برای حمایت از علی الریجانی در 
به خبرگزاری مهر گفت: اصالً  انتخابات 
حزب اعتدال و توسعه هنوز هیچ بحثی 

]درباره انتخابات[ نکرده است.
ناجا تصریح کرد: س حاجیان سخنگوی   

محل سکونت خاوری در کانادا شناسایی 
از  او  بین الملل  جلب  حتی حکم  شــده، 
اما  شــده  ــادر  صـ اینترپل  پلیس  طــریــق 
این  اســتــرداد  بــرای  اراده ای  کانادا  کشور 

فرد به ایران ندارد.
 زهرا شجاعی فعال سیاسی اصالح طلب س

گفت: در جریان اصالح طلب، اتفاقی که 
با  ــای خاتمی  آق و  افــتــاد  در دوم خـــرداد 
رأی ۲0 میلیونی رئیس جمهور شد، دیگر 
تکرار نخواهد شد و ما اصالح طلبان دیگر 

چنین رأیی نخواهیم آورد.
 سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت س

خارجه با اشاره به بازداشت یک استاد 
لطف هللا  کــاوه  نــام  به  آمریکا  در  ایرانی 
مخفیانه  »البی گری  اتهام  به  افراسیابی 
آمریکا  اقــدام  گفت:  ایــران«  دولت  برای 
اتــبــاع  گــروگــان گــیــری آشــکــار علیه  یــک 

ایرانی است.
انتخابات س ستاد  رئیس  عــرف،  جمال   

کــشــور از تــوافــق کــلــی بــا مــجــلــس بــرای 
 ۱۳۹ در  الکترونیک  انتخابات  بــرگــزاری 

شهر خبر داد.
 در جریان رزمایش دیروز نیروی زمینی س

ارتش پهپادهای کالس »مهاجر« یک بار 
در  بیگانه  شناورهای  شدند  موفق  دیگر 
محدوده آب های بین المللی را رصد کنند 

و رفتار آنان را زیر نظر بگیرند.   
بــه عربستان س نــزدیــک  الــعــرب  وبــگــاه   

توسعه  دستور  ترامپ  نوشت:  سعودی 
در  آمــریــکــا  نظامی  فــرمــانــدهــی  منطقه 
که  نحوی  به  اســت،  داده  را  خاورمیانه 
نوشته  ــه  ب ــرد.  ــی ــرگ درب نــیــز  را  اســرائــیــل 
ایــن وبــگــاه هــدف از ایــن اقـــدام تــرامــپ، 
مقابله  بــه  آویـــو  تــل  ورود  از  جلوگیری 

فراگیر با ایران است.
 مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی س

وزارت کشور از دستور وزیر کشور درباره 
خــانــواری  گذرنامه های  و  روادیـــد  تمدید 

اتباع افغانستانی خبر داد. 
 روزنامه آمریکایی وال استریت به نقل س

گزارشی  در  آمریکایی  دیپلمات های  از 
هسته ای  فعالیت های  افــزایــش  نوشت: 
ایران به منظور تقویت وضع در مذاکرات، 

بازگشت به برجام است.
ــور خــارجــه هــفــتــه آیــنــده با س ــ ــر ام ــ  وزی

جمهوری  بــه  بــاغ  قــره  مسئله  محوریت 
آذربــــایــــجــــان، روســــیــــه، ارمـــنـــســـتـــان و 

گرجستان سفر خواهد کرد.
 جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران در س

گفت وگو با روزنامه اعتماد درباره نامزدی 
گفت:  انتخابات  در  خمینی  سیدحسن 
نام  وقتی  مــردم  از  توجهی  قابل  بخش 
ایشان مطرح می شود بارقه هایی از امید 

برایشان ایجاد می شود.
 جوزف بورل مسئول سیاست خارجی س

تهدید  آمریکا  کرد:  اظهار  اروپــا  اتحادیه 
همکاران تجاری ایران را متوقف کند.

سیاسی س فــعــال  حقیقت پور  منصور   
انتخاباتی  رفــتــار  تحلیل  در  اصـــول گـــرا 
تا  پایداری  جبهه  گفت:  پایداری  جبهه 
مستقل  فــرد  دنــبــال  بــه  اردیبهشت ماه 
خودشان هستند تا او را به عنوان نامزد 
مــردم  رأی  معرض  در  ریاست جمهوری 
در هفته های  احــتــمــاالً  ــا  ام قـــرار دهــنــد. 
منتهی به انتخابات با اصول گرایان توافق 
این  برنامه شان  همچنین  کــرد؛  خواهند 
رئیس جمهور  صــورت  در  که  بود  خواهد 
مجلس  رئیس  مقدمات  قالیباف،  شدن 

شدن سعید جلیلی را فراهم کنند.
سیاسی س فــعــال  ابطحی  مــحــمــدجــواد   

گفت: صحبت هایی برای تأیید صالحیت 
احمدی نژاد در جریان است و باتوجه به 
بر  مبنی  آقای کدخدایی  اخیر  اظهارنظر 
دوره ای  در  که  فــردی  است  اینکه ممکن 
تأیید  اکــنــون  نــشــده،  تأیید  صالحیتش 
ــال افــــراد اســــت، ایــن  ــود و مــیــزان حـ شـ
احمدی نژاد  آقای  که  یافته  قوت  احتمال 

تأیید صالحیت شود. 
 محمدجواد حق شناس عضو شورای س

تـــهـــران گــفــت: مــحــســن هاشمی  شــهــر 
رفــســنــجــانــی و پـــیـــروز حــنــاچــی دربــــاره 
بــازداشــت شــهــرداران با وزیــر اطالعات و 

بازپرس پرونده دیدار کرده اند.
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رئیس جمهور با اعالم اینکه ترامپ مُرد و 
برجام زنده است، گفت: برجام امروز زنده 

و سرحال تر از دیروز است.
مهر، حجت االسالم حسن  گــزارش  به 
روحانی رئیس جمهور دیروز در جلسه 
ــزود: آدمـــی کــه امــروز  ــ هیئت دولـــت اف
حکومت منحوسش پایان پیدا می کند، 
ایـــن چهار  از خـــودش در  کــه  مــیــراثــی 
سال در جامعه آمریکا به جا گذاشت، 
دوقطبی کردن بود. شما می بینید در روز 
چهارشنبه که روز تحلیف رئیس جمهور 
جدید است، واشنگتن دی سی به یک 
این  است.  تبدیل شده  نظامی  پادگان 
همه نظامی مسلح آمدند تا امنیت این 
شهر را برقرار کنند. این جزو ثمرات و 

کارهای ناشیانه ترامپ است.
تا حاال ندیده بودیم  ادامــه داد: ما  وی 
در آمریکا یک رئیس جمهوری صریحاً 
نظامی  بزرگ  فرمانده  کند یک  اعتراف 
یــک کــشــور را در کــشــور دیــگــری کــه او 
میهمان بوده است ترور کند و بعد رسماً 
اعــالم کند که من دستور تــرور را دادم. 
تاریخ  در  احمق  تــروریــســم  یــک  یعنی 
پیشانی  روی  دولتی  تروریسم  دیدیم. 
کــاخ سفید خــورد و ایــن کــار را ترامپ 

انجام داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز توپ در 
زمین آمریکاست، گفت: اگر در آمریکا 
یک  هم  آن  برابر  در  شــود  »امضا«یی 
»امضا« می بینند نه بیشتر، »فرمان«ی 
صادر شد ما هم »فرمان« صادر می کنیم. 

وی اضافه کرد: »بگویند« به تمام تعهدات 
به همه  ما  بعد  می کنیم ساعت  عمل 

تعهدات خود »عمل می کنیم«. 
معیشت  به  نسبت  ما  گفت:  روحانی 
مردم هرچه در توان داشتیم انجام دادیم 
و برای سال آینده هم پیش بینی های الزم 

را در بودجه انجام دادیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما امــروز یک 
هدف، یک کشور و یک قانون، یک رهبر، 
یک منافع ملی و مصالح ملی داریم، گفت: 
انتخابات ۱۴00 هم جزو انتخاباتی است 
که انجام می شود این همه نباید دولت را 
به خاطر انتخابات آینده اذیت کنید. من 
خودم چندبار از رهبر معظم انقالب شنیدم 
که ایشان هم به صورت عمومی فرمودند و 
چند بار هم خصوصی از ایشان شنیدم که 
فرمودند اینکه در فالن انتخابات چه کسی 

برنده شود، مهم نیست.
ــقــادهــای  ــت ــی بـــا اشــــــاره بـــه ان ــ ــان روحــ
نمایندگان مردم و کارشناسان از الیحه 
بودجه سال آینده گفت: من ۲۷ سال 
ــرای  ب و  ــودجــه هستم  ب در  کــه  اســـت 
ــار امــســال مــن ادبــیــاتــی را  ب نخستین 

می بینم که ناپسند است.

هیئت دولت

ترامپ ُمرد، اما برجام زنده است
روحانی:

وزیر امور خارجه با بیان اینکه آنچه باید 
آمریکا انجام دهــد آن اســت که به کل 
تعهداتی که از آن هــا خــارج شده است، 
برگردد، تصریح کــرد: معنای صریح این 
است که تحریم ها باید رفع و برداشته شود. 
تحریم ها، اسامی و نوع سرشاخه هایی که 
ترامپ اضافه کــرده، همه آن ها باید رفع 
شود. این نیست که برگردند و بگویند در 
مــاده فالن برجام نوشته شده که قانون 
باید  بهمان  قانون شماره  و  شماره فالن 

برگردانده شود.  
ایــرنــا، محمدجواد ظریف در  ــزارش  گـ بــه 
جمع  در  دولـــت  هیئت  جلسه  حاشیه 
دربـــاره  پرسشی  بــه  پاسخ  در  خبرنگاران 
زمان بندی و نحوه بازگشت ایران و آمریکا 
به برجام هم عنوان کــرد: اصــالً نیازی به 
این  افــتــاده،  اتفاق  مــذاکــره نیست. آنچه 
است که دولــت آمریکا قانون و تعهدات 
خود را شکسته است. هیچ کس نمی تواند 
برای اینکه تعهدات خود را اجرا کند، دوباره 
مذاکره کند. اجرای تعهدات موضوع مذاکره 
نیست. قبالً اعالم کردیم و در سخنرانی 
رهبری در ۱۹ دی و صحبت رئیس جمهور 
نیز کــامــالً مشخص اســت کــه  مــا عجله 
را  تعهدات خودشان  آن هــا  اگــر  و  نداریم 
اجرا کردند، یعنی تحریم ها را برداشتند. 
مهم این است که تحریم ها برداشته شود. 
ما بحث های ریــز حقوقی نــداریــم. امــروز 
مشخص اســت تــرامــپ تــعــدادی تحریم 
تعدادی تحریم جدید هم  و  برگردانده  را 
اضافه کرده است. وظیفه بایدن این است 

که این تحریم ها را بردارد. اگر این تحریم ها 
انقالب  برداشته شد، همان طور که رهبر 
و رئیس جمهور صریحاً گفتند، ما هم به 
تعهدات خود برمی گردیم. وی با تأکید بر 
اینکه اروپایی ها حتی در یک اقدام بسیار 
نبودند،  اینستکس موفق  نام  به  کوچک 
اظهار کرد: آن ها نتوانستند منابع مالی برای 
اینستکس تأمین کنند. حتی سخنگوی 
دبیرکل ملل متحد هم دیروز اعالم کرد پول 
ایران در کره جنوبی آماده است و سازمان 
ملل نتوانسته این پول را به نیویورک منتقل 
کند تا سهمیه ایران را تحویل بگیرد. وی با 
بیان اینکه هرچه اروپا و آمریکا بخواهند 
پنهان  را  ادعــاهــا، خودشان  برخی  پشت 
کنند، تأثیری ندارد، تصریح کرد: در مسائل 
منطقه ای نیز همین طور است. آنکه منطقه 
ما را به آتش کشیده، سالح ریخته و آن را 
به انبار باروت تبدیل کرده، آمریکا، فرانسه 
و اروپــاســت. ظریف با اشــاره به شکست 
سیاست فشار حداکثری خاطرنشان کرد: 
مــردم با مقاومت خــود فشار را شکست 
اسالمی  جــمــهــوری  دیپلماسی  و  ــد  ــ دادن
ایران هم آمریکا را در مجامع بین المللی با 

پشتوانه حمایت مردم شکست داد. 

سیاست خارجه

 آمریکا باید تحریم ها را بردارد
ظریف: نیازی به مذاکره نیست 
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نیز طبخ و در روستاهای حاشیه شهر مشهد توزیع می شود. 
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جناب آقای خاکسار! ضرورت تدوین این   
سند چه بود و چرا به سراغ انجام این کار رفتید؟

نــوشــتــن چنین سندی  مــهــم  دلــیــل  ــه دو  ب
ضــرورت داشــت؛ دلیل اول اصــاح نگاه ها، 
رویکردها و تدقیق و به روزرسانی مأموریت ها 
در آستان قــدس رضــوی )بــه  ویــژه با عنایت 
ابــاغ شده در حکم رهبر  به مأموریت های 
معظم انقاب اسامی برای انتصاب تولیت 
ایــن آســتــان( بــود. دومــیــن دلیل هــم نیازها 
و اقتضائاتی است که به مــرور زمــان ایجاد 
بازبینی  گذشته  اسناد  بــود  الزم  و  می شود 
و سندی جدید تدوین شود. حاال این سند 
چارچوبی برای دقیق  کردن جهت گیری ها و 
هم افزایی مجموعه های آستان قدس رضوی 
ایجاد می کند تا ما بتوانیم از مــوازی کــاری و 
تضییع توان در بخش های مختلف جلوگیری 
کنیم و ضمن پرهیز از عملکرد جزیره ای با 
حرکتی هماهنگ، آگاهانه و درمسیر درست، 
برای تحقق اهــداف و رسیدن به چشم انداز 

تاش کنیم.

با توجه به اینکه به اهداف و چشم انداز اشاره   
کردید، بهتر است کمی وارد جزئیات شویم. 
برایمان از ساختار و اجزای این سند بگویید.
اســنــادی،  چنین  تــدویــن  در  علمی  نظر  از 
بدانیم  تا  می شود  تدوین  مأموریت ها  ابتدا 
مجموعه ای مانند آستان قدس رضوی در حال 
حاضر باید در چه حوزه هایی ایفای نقش کند. 
در این زمینه پس از بررسی اسناد باالدستی به 
ویژه حکم اباغی از سوی مقام معظم رهبری 
به تولیت محترم، به مؤلفه هایی رسیدیم که 
به عنوان مأموریت های آستان قدس رضوی 
مدنظر قرار گرفتند؛ از جمله »توسعه و تعالی 
زیارت«، »خدمتگزاری به زائران و مجاوران آن 
حضرت به ویژه نیازمندان«، »تبیین معارف 
اســام نــاب محمدی با تأکید بر آمــوزه هــای 
ــرای کــامــل نــیــات واقـــفـــان« و  ــ ــوی«، »اجـ ــ رضـ
»گسترش بهینه موقوفات و نذورات«. مرحله 

بعد ایــن بــود که مشخص شــود در صورت 
انجام صحیح این مأموریت ها، نقطه مطلوب 
و ایده آلی که به آن دست خواهیم یافت، چه 
خواهد بــود. ایــن همان چیزی اســت که در 
سند به عنوان چشم انداز آمده و برای رسیدن 
به آن بازه زمانی 10 ساله تعیین شده است.

هم  در سال 1410  قدس  آستان  چشم انداز 
و هم  ــوده  ب توجه  مــورد  داخلی  در مقیاس 
در مقیاس جهانی. بر پایه این سند، آستان 
فعالیت  ــوزه  حـ اصلی ترین  در  بــایــد  قــدس 
خــود که همان خدمت به زائـــران اســت، به 
شایسته ترین خادم زائران اهل بیت)ع( تبدیل 
شود. در کنار آن آستان قدس رضوی باید تا 
سال 1410 دارای بیشترین ذخایر، تولیدات و 
خدمات اثربخش علمی، فرهنگی، اجتماعی و 
هنری در حوزه امامت و زیارت باشد؛ به عنوان 
برترین مرجع سیره، معارف و فرهنگ رضوی 
شناخته شود؛ در تبیین و ترویج قرآن و عترت 
الهام بخش باشد و همچنین به الگوی پیشرو 

در اقتصاد مبتنی بر وقف و نذر تبدیل شود.

پس طبق گفته شما، این سند در سطح   
سیاست گذاری کالن باقی نمانده و به سطوح 

پایین تر ورود کرده است؟
ــود که  ب ایــن  تیم کارشناسی  تــاش 

بــه الیه  از ورود  امــکــان  تــا حــد 
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی 
به  توجه  بــا  امــا  کند،  اجتناب 
ــعــارض، ابهام  ــرورت رفـــع ت ضــ
مــــوازی کــــاری در وظـــایـــف و  و 
ــأمـــوریـــت هـــای بــخــش هــای  مـ

قدس  آســتــان  مختلف 
رضــــــــوی، نــاگــزیــر 

مــوارد  در  شدیم 
مـــــــــعـــــــــدودی، 
ــاســت هــای  ســی
نــــــــزدیــــــــک بـــه 
هــم  را  اجـــــــــرا 

بــرای  بــه همین دلــیــل  طــراحــی کنیم. 
ــرم مــطــهــر«،  ــ ــزی«، »حـ ــ ــرک ــ ــاد م ــتـ »سـ
»بنیاد  فرهنگی«،  علمی،  »ســازمــان 
بهره وری  »بنیاد  و  رضـــوی«  کرامت 
ــرخــی ســیــاســت هــای  مـــوقـــوفـــات« ب
جــزئــی تــر هــم تعیین شــده اســت.

ســنــد ســیــاســت هــای   
ــان قـــدس  ــ ــت کـــــالن آســ
ویژگی های  رضــوی چه 

خاصی دارد؟
این سند از سه 
»فــرایــنــد  منظر 
تدوین«، »ساختار 

ویژگی های  دارای  سند«  »محتوای  و  سند« 
ممتازی است. به عنوان مثال ما در فرایند 
راهــبــردی پیشین در  تنها اسناد  نه  تدوین، 
آستان قدس رضوی را نادیده نگرفتیم، بلکه از 
نقاط قوت آن ها هم استفاده کردیم. همچنین 
در زمینه ساختار سند، عاوه بر جامع نگری 
در همه ابعاد، تــاش کــرده ایــم بر مسائل و 
چالش های کلیدی تمرکز کرده و برای آن ها 
چاره اندیشی کنیم. در زمینه محتوایی این 
تقویت  مهم،  رویکردهای  از  یکی  هم  سند 
نقش ها و فرصت های مشارکت مردمی است 
که سبب می شود نقش مردم در تحقق یک 
سند کــان پررنگ شــود. به جز ایــن مــوارد، 
می توان به ویژگی های دیگری هم اشاره کرد 

به تحول در جهت گیری ها  از جمله »توجه 
در عین واقع بینی«، »اتخاذ رویکرد بهره وری 
و کارآمدی«، »ساختارمندی و داشتن شبکه 
محتوایی جامع« و »مشورت و مشارکت فعال 
آستان  بیرون مجموعه  و  درون  کارشناسان 

قدس رضوی«.

ــژه    ــ ــه وی ــ ــردم ایـــــــران و ب ــ ــ ــرای هــمــه م ــ ــ ب
زائران امام رضا)ع( مهم است که بدانند قرار 
است با ابالغ سند سیاست های کالن آستان 
قدس رضوی و اجــرای مأموریت های تعیین 
 شده، چه اتفاق های ملموسی در فعالیت های 

این مجموعه رخ بدهد؟
قبول دارم و معتقدم  این استدالل را کاماً 

زائــران علی بن  موسی الرضا)ع( حق دارنــد از 
تحوالتی که قرار است با اتکا به این سند در 
مجموعه آستان قدس رضــوی اتفاق بیفتد 
مطلع باشند. به همین دلیل به عنوان نمونه 
بــرای مردم  از موضوعات ملموس  به برخی 
اشاره می کنم. مثاً ما محوری با عنوان »زائر 
و زیــارت« داریــم که قرار است در این حوزه، 
ایجاد  و  زیــارت  به سمت غنی سازی فرایند 
کنیم.  زیـــارت حرکت  ــرای  ب مناسب  فضای 
یکی از اقــدام هــای ما بــرای تحقق آن خروج 
مجموعه های اداری و غیرزیارتی از داخل حرم 
و استفاده از این فضاها برای افزایش فضای 
مورد استفاده زائــران خواهد بود. یا مثاً در 
محور »توجه به محرومین«، باید بنیاد کرامت 
رضوی در راستای حمایت از محرومان، اولویت 
خود را توانمندسازی ایشان و اشتغال زایی قرار 
دهد که این موضوع به  طور ویژه در حاشیه 
شهر مشهد مورد توجه قرار خواهد گرفت.دو 
محور دیگر هم وجود دارد که افکار عمومی 
آثار آن را بیشتر مشاهده خواهند کرد؛ یکی 
قدس  آستان  اقتصادی  فعالیت های  محور 
رضــوی است که در آن اقدام هایی از جمله 
»خروج از تصدی گری« را دنبال خواهیم کرد. 
در  آستان  اقتصادی  فعالیت های  همچنین 
منطبق  که  شد  خواهد  متمرکز  حوزه هایی 
با نیازهای اساسی کشور باشد تا بتوانیم با 
اتکا به تــوان مجموعه آستان قدس رضوی 
مشکات  از  گرهی  داخــلــی،  ظرفیت های  و 
کشور بگشاییم. محور مهم دیگر، »شفافیت« 
است که در این زمینه نیز تاش خواهد شد 
با اقدام هایی همچون »ارائه گزارش عملکرد و 
انتشار اطاعات مالی« به افکار عمومی، هم به 
مردم پاسخگو باشیم و هم توان فسادگریزی 

مجموعه را افزایش دهیم.

فکر می کنید این سند تا چه حد اجرایی   
خواهد بود و دستیابی به چشم انداز تعیین  

شده چقدر امکان پذیر است؟

همان  طور که اشاره کردم، تاش قابل  توجهی 
انجام شده تا این سند در حدود یک سند 
کتابخانه ای متوقف نشود؛ بنابراین مفاد آن 
توانمندی ها  و  مأموریت ها  بر  مبتنی  کاماً 
تدوین شده است. آنچه به عنوان چشم انداز 
تعیین شده، یک چشم انداز رؤیایی یا خیالی 
نیست بلکه بر اساس داشته ها و ظرفیت های 
موجود در آستان قدس رضوی ترسیم شده 
و قطعاً با اجرای دقیق برنامه ها دست یافتنی 
خواهد بود. البته بدیهی است نظارت بر روند 
دوره ای، یک  ارزیابی های  و  برنامه ها  اجــرای 
موضوع کلیدی در این زمینه است که مورد 
توجه قرار داشته و بزنگاه ها و فرایندهای رصد 
و پایش تحقق گام به گام سیاست های کان، 
پیش بینی و به حوزه های نظارتی اباغ شده 
است.بدون شک تحقق این سند الزام هایی 
هم دارد که شاید مهم ترینش »باور، التزام و 
تعهد مدیران به سیاست های کــان« باشد 
که تولیت محترم نیز در دیدار اخیر خود با 
مدیران ارشد آستان قدس رضوی بر این نکته 
تأکید ویژه ای کردند و خواستار تاش پیگیرانه 
برای گفتمان سازی و تبیین این سیاست ها 
برای تمام ارکان آستان شدند. در گام نخست 
نیز خود ایشان به جای روش مرسوم اداری 
و اباغ سلسله مراتبی، این بار با اباغ سند 
سیاست های کان به تمامی کارکنان و خدام 
آستان قــدس رضـــوی، تک تک آن هــا را به 
مطالعه دقیق و تدبر، هم اندیشی و هم افزایی 

در پیشبرد این سند راهبردی دعوت کردند.
تحقق  بــرای  میان مدت  برنامه های  تدوین   
برنامه ها و همچنین نظارت بر اجرای دقیق 
آن ها برخی از الزام های دیگری است که باید 
با هماهنگی بیشتر بخش های مختلف آستان 
قدس رضوی دنبال شود تا به لطف الهی، با 
امام هشتم)ع(، تاش خادمان  عنایت ویژه 
و همچنین همراهی مردم بتوانیم در انجام 
مأموریت های آستان قدس رضــوی سربلند 
یابیم. دســت   1410 چشم انداز  به  و  باشیم 

قائم مقام تولیت آستان قدس جزئیات سند »سیاست های کالن« را تشریح کرد

چشم انداز 1410 آستان قدس رضوی؛ مأموریت ها، اهداف و سیاست ها 
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آستان قدس رضوی در افق 1410 باید پویاترین، کارآمدترین، هم افزاترین 
و اثرگذارترین نهاد اسالمی در جهان باشد. این جایگاه، بخشی از 
چشم اندازی است که با انجام مأموریت های این آستان در 10 سال 
آینده حاصل خواهد شد و در سند »سیاست های کالن« بر تحقق 
آن تأکید شده است.به گزارش آستان نیوز، سند سیاست های کالن 
آستان قدس رضوی توسط حجت االسالم والمسلمین احمد مروی، 
تولیت این آستان ابالغ شد؛ سندی که حاصل یک سال هم اندیشی 

جمعِی نخبگان و کارشناسان داخل و بیرون مجموعه آستان قدس 
ویژگی های  باالدستی،  اسناد  از  استفاده  کنار  در  و  اســت  رضــوی 
خاصی هم دارد که آن را از دیگر نمونه های مشابه متمایز می سازد. 
با »مصطفی خاکسار قهرودی« قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
به گفت وگو نشستیم تا او جزئیات این سند را برایمان شرح دهد و 
از مأموریت ها، سیاست ها و اهداف تعیین  شده در آن بگوید. آنچه 
می خوانید، مشروح گفت وگوی ما با مصطفی خاکسار قهرودی است.

شرکتی معتبر جهت
اپرات�ور تاورکری�ن نی�از ب�ه نی�روی 

متخصص و مجرب با سابقه کار 
حداق�ل 5 س�ال ودارای گواهینام�ه 

ویژه تاورکرین دارد.
لذا متقاضیان جهت تکمیل پرونده با 
ش�ماره 3101 داخلی  1471 و 1473  

تماس حاصل نمایند.

آگهی استخدام

,ع
99
11
15
8

کارت بازرگانی اینجانب س����ید مجتبی عبدالهی 
شناس����نامه  بش����ماره  رض����ا  فرزن����د  مای����وان 
۳۱۹۸وشماره ملی۶۳۵۹۱۲۶۶۵۶صادره ازبجنورد 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

,ع
99
11
14
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری پژو 40۵ م���دل ۱۳۸۹ رنگ 
نق���ره ای متالی���ک ب���ه ش���ماره موت���ور ۱۲4۸۹0۱7۲۱۸ 
ب���ه   NAAM۱۲CA۹AKG۱۲۱7۶ شاس���ی  ش���ماره  و 
ش���ماره انتظام���ی ۸۳۸ و ۶۶ ای���ران ۱4 بن���ام خلی���ل 
س���واری مفق���ود و از درج���ه اعتبار س���اقط می باش���د.

,ع
99
11
15
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی وانت پی���کان م���دل ۱۳۸۹ رنگ 
س���فید ش���یری به ش���ماره انتظامی ۹7۹ ن ۸4 ایران 
74 ش���ماره موتور ۱۱4۸۸۱04۲۵7و ش���ماره شاس���ی 
مهدی���ه  مالکی���ت  ب���ه   NAAA۳۶AA۹AG۲04۱۶۳
اس���ماعیلیان امی���ری علیا مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
11
13
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز،سندکمپانی،س���ند محضری خودروی وانت 
م���زدا مدل ۱۳70 رنگ فیروزه ای -متالیک به ش���ماره 
انتظامی 4۸۱ ی ۶7 ایران ۱۲ شماره موتور 07۲4۸۵ 
و ش���ماره شاس���ی 70۶0۶0۸۲ ب���ه مالکی���ت پروان���ه 
ش���عبان زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
11
08
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز ، س���ند کمپانی ، سند محضری ، 
کارت خوردو پراید ۱4۱ مدل ۱۳۸۶ رنگ نقره ای

 به شماره انتظامی ۳۶ ایران ۹۵ ج 7۸7 به 
مالکیت مسعود وظایفی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
11
08
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سندکمپانی خودروی مزدا دوکابین مدل۱۳۸۹بشماره 
FE۵۶۳۵0۵ پالک ایران۲۶-۲۸۳م۱۱ وشماره موتور
وش���ماره شاس���ی NAGDPX۲pc۱۹E۳۹747بن���ام 
محم���ود فالح مفقودگردیده وازدرجه اعتبار س���اقط 

میباشد.

,ع
99
11
14
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه )برگ سبز( نوع سواری سیستم سایپا تیپ 
۱۳۱SE رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۹۳ شماره موتور 
 NAS 411100E-3692069  ۵۲۳0۹77 به شماره شاسی
به ش���ماره پ���الک ۵4۱ج۵۵-ایران۹۵ بنام  محمد اکبر 
آسکانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
11
13
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س
/ 9
91
11
55

آگهی مزایده فروش زمین 
 نوبت اول 

ش���هرداری بجنورد درنظردارد یک قطعه زمین با کاربری 
تجاری به مساحت 98 / 546 مترمربع واقع دربجنورد ،

 حاش���یه بلوار ش���هید صیاد شیرازی ، نرسیده به تقاطع 
خیاب���ان س���ید جم���ال الدی���ن اس���د آب���ادی ، به ب���رآورد 
اولی���ه  000 / 300 / 191 /101 ری���ال را از طریق مزایده به                  

فروش رساند .
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت وتحویل اس���ناد 
از واحد حقوقی و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهرو 
امض���ا ش���ده طب���ق توضیحات اس���ناد مزای���ده و تحویل 
پاکتهای پیش���نهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی 
حداکث���ر ت���ا تاری���خ 18 / 11 / 99 اق���دام نمایند و یاجهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 114 – 32222110 

تماس حاصل نمایند.
شهرداری بجنورد

س���ند ،برگ س���بز ،برگ کمپانی نوع سواری سیستم 
ن���ام مالك:مرج���ان عبداله���ی  پژوتی���پ ۲0۶آری���ان 
شاس���ی  ش���ماره   ۱4۱۹00۳7۸44  : موت���ور  ش���ماره 
NAAP۳۱EG۶BJ۲474۲۹ش���ماره پ���الك :۳۶ایران 
۵۳۱ص7۵مدل ۱۳۹0مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
99
11
15
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بدینوس��یله از کلی��ه ش��رکاء ی��ا نماینده 
دع��وت  ش��رکت  س��هامداران  قانون��ی 
میگ��ردد تا در جلس��ه مجمع ف��وق که در 
تاریخ1399,11,18ساعت 10 که به شرح ذیل 
در آدرس : خات��م االنبیا-خیاب��ان آزادی 
115 )ت��وس 80(-بزرگ��راه آزادی-پ��اك 

0-طبقه همكف 
برگزار میشود شرکت نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  :
1-  افزایش سرمایه  

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی                
فوق العاده  شركت  تولیدی محمد جواد رضائیان 

یزدی و شركا شركت نسبی
به شماره ثبت 692 شناسه ملی 10380085459

س
99
11
18
5

شركت برق منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب پالژ برق منطقه ای مازندران و 
گلستان  را برابر شرایط ذیل و بشرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه واگذار نماید که مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت                   
» س�تاد « ب�ه آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقص�ه گران در صورت عدم عضوی�ت قبلی مراحل               

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند.
  شرایط مناقصه :

1- ارایه گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه .
2- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و اموراجتماعی .

3- مدت انجام کا رمعادل 8 » هشت « ماه میباشد 
مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه بعدد : 271/539/582 ریال » دویس�ت و هفتاد و یک میلیون و پانصد و سی و نه هزار و پانصد 
و هش�تاد و دو ریال تمام« میباش�د که باید بصورت ضمانتنامه بانکی ، وجه نقد و یا یکی از موارد مندرج در تصویبنامه ش�ماره 

123402/ت50659 ه�  مورخ 1394/9/22 هیئت وزیران )برابر شرح مندرج در اسناد مناقصه( ارائه گردد.
از شرکتهای  واجد  شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 لغایت روز دوشنبه 
مورخ 1399/11/06  به درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت » س�تاد « به آدرسwww.setadiran.ir  مراجعه و پس از اخذ 

کپی از کلیه مدارك و شرایط اسناد مناقصه، آنها را ممهور به مهر و امضاء نموده و بهمراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.
متقاضی�ان میبایس�تی پیش�نهاد خ�ود را براس�اس ش�رایط من�درج در اس�ناد مناقص�ه تنظی�م و حداکثر ت�ا پایان وق�ت اداری                                                    
» س�اعت 15/35« روز ش�نبه مورخ 1399/11/18 در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت » س�تاد «  بارگ�ذاری و عالوه برآن 
فیزیك پاکات بارگذاری ش�ده را عینًا بهمراه ضمائم مربوطه حداکثر یك س�اعت قبل از زمان بازگشایی مندرج در اسناد مناقصه  
به دبیرخانه ش�رکت برق منطقه ای مازندران واقع در س�اری - میدان امام خمینی ) ره ( در مقابل اخذ رس�ید تحویل نمایند. 
الزم بذکراست فقط پیشنهاد شرکتهائی که مدارك و اسناد مناقصه را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت » ستاد « 
دریافت و پس از تکمیل ، مهر و امضا ء برروی سایت مذکور بارگذاری نموده و مشخصات خود را بطور کامل ثبت و درج کرده 

باشند مورد قبول و بازگشایی خواهد شد
کلیه پیشنهادات واصله راس ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/11/21 در محل سالن وحدت شرکت برق منطقه ای 
مازندران )طبقه دوم( بازگشایی خواهد شد به  پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر 

در اسناد واصل شوند مطلقآ ترتیب  اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
مراتب در سایت معامالت توانیر به آدرس WWW.Tavanir.org.ir  نیز درج گردیده است

آگهی  مناقصه عمومی - یك مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی شماره 99/1-30
بشماره نیاز : 2099001224000028 - نوبت دوم

/ع
99
10
93
9

روابط عمومی  شرکت برق منطقه ای مازندران

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه  اس�المی و اوراق مش�ارکت  (بر اساس  قانون برگزاری 
معام�الت دولت�ی پروژه مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی ی�ک مرحله ای با 
ارزیابی کیفی در س�امانه تدارکات الکترونیکی دول�ت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام 

و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%
برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
حصارکشی سایت چاه های آب 

10w35 , 10w34 شهرستان 
بجنورد 

36/253/473/683 ماه 

س�ایر توضیح�ات تکمیل�ی و ش�رح کار در اس�ناد اع�الم ش�ده اس�ت ک�ه الزم اس�ت                                      
مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و 

اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
ع 9
91
10
96

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم(

روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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 کار ما اصالت دارد        یک بار که دعوت شده بودم به تهران، چرخ سفالگری هم بود. از من خواستند با چرخ کار کنم اما من نتوانستم. ما به همین مدل خودمان عادت کرده ایم. دوست دارم با دست کار 
کنم با اینکه اگر با چرخ کار کنیم، روزی تعداد زیادی ظرف درست می کنیم؛ شاید آن جوری درآمد بیشتری داشته باشم اما به نظرم این طوری اصالت بیشتری دارد.من 6 فرزند دارم و دو دخترم سفالگری 

بلدند. حتی یکی از پسرهایم با اینکه معلول است بلد است و درست می کند. بقیه بچه ها هم در آوردن خاک و فروش محصوالت کمک می کنند. بچه های ما هم باید این هنر را یاد بگیرند.

ساعتی در کارگاه زینب منفرد در »کلپورگان « موزه زنده سفال جهان

وارث وارث 77هزارسال سفالگریهزارسال سفالگری

مردممردم

در کارگاه سفال زینب منفرد
در آفتاب مالیم زمستانی که انگار نه انگار زمستان است، کنار استخری که 
همسایه هایش درختان زیبای نخل است توقف می کنیم. ادامه کوچه می رود 
به سمت نخلستان ها و قشنگی اش آدم را وسوسه می کند که قدم زنان پیش 
اینجا  ــدارد.  ن از آن سو  این سو هم کم  اما  انبوه نخل ها برسد،  به  تا  بــرود 
کارگاه سفال زینب منفرد است. در آهنی کارگاه باز است و ما یاهللا گویان وارد 
می شویم. ابتدا فکر می کنم جایی که آمده ام هم خانه است و هم کارگاه، اما 

این طور نیست و خانه بی بی جایی دیگر است.
خانم منفرد در آفتاب مالیم و کنار دیوار روی زمین سیمانی نشسته است و 

دارد قوری درست می کند.
برای من که یکی از عالقه مندی هایم همین دست ساخته های سفالی است 
و هر بار گذرم به گناباد می افتد، حتماً باید دیداری از کارگاه های سفال  هم 
داشته باشم، جالب است که می بینم خانم بی بی از چرخ سفالگری استفاده 

نمی کند.
آب  لیوانی  برایمان  بلوچ ها  به رسم همه  تمام می شود  احوالمان  و  تا حال 
می آورد و بعد هم خیلی زود روی فرشی که برایمان می اندازد سه ظرف خرما 
می گذارد که هر کدام از آن ها با یک نوع خرما پر شده است. وقتی می گویم 
آمده ام با او درباره هنرش حرف بزنم با همان شرم و حیایی که مخصوص 
زنان بلوچ است و این را هر بار در سفرهایم به سیستان و بلوچستان دیده ام، 
عذرخواهی می کند و می رود چادری دیگر سر می کند و برمی گردد و دوباره 
مشغول کار خودش می شود؛ انگار حضور ما سه نفر هم نمی تواند دلیلی 
شود که دست از کار بکشد، برای همین همان طور که او با تکه ای چوب یکی 
از چهار قوری روبه رویش را صاف می کند، به سؤاالت من هم جواب می دهد 
اما جواب هایی بسیار مختصر. یاد گفت وگوهایی می افتم که مجبور می شوم 
از بین سخنان مصاحبه شونده به دلیل حجم باالی گفته ها، بخشی را انتخاب 
کنم و از خیر بخش زیادی از گفته ها بگذرم. با دومین سؤال متوجه می شوم 

انگار در بین بلوچ ها همه چیز مختصر و مفید است.

روستای ما را در جهان می شناسند
من در همین روستای کلپورگان به دنیا آمدم و 37 سال دارم. 
از قدیم زنان کار سفال انجام می دهند. من این هنر را  اینجا 
یاد گرفت. در روستای ما  از مــادرش  او هم  و  یاد گرفتم  از مــادرم 
سفالگری از یک نفر به یک نفر دیگر منتقل شده است و همین طور که 
تاریخ این روستا زیاد و زیادتر شده، قدمت سفال این روستا هم بیشتر و 
بیشتر شده است. چیزی که من شنیده ام این است که سفال روستای ما 
7 هزار سال عمر دارد. من خوشحالم در روستایی زندگی می کنم و کاری 
را انجام می دهم که در جهان هم آن را می شناسند، چون روستای ما ثبت 

جهانی شده و موزه زنده است.
آن ها هم  آمدند.  ما  روستای  به  یونسکو  از سازمان  نفر  سال۱3۹۶چند 
اینجا  را که ما زن هــا  را دیدند و هم کارگاه ها و سفال هایی  ما  روستای 
نخستین  ما  روســتــای  گفتند  مدتی  از  پس  و  رفتند  می کنیم.  درســت 
زنــده سفال ثبت جهانی شده  ایــران اســت که به عنوان مــوزه  روستای 
است. همان سال در جشن ثبت جهانی روستای ما، رئیس منطقه ای 
شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه و معاونش لوح ثبت روستای سفالگری 
کلپورگان به عنوان نخستین روستای جهانی منطقه آسیا و اقیانوسیه را 
به مسئوالن و مردم سیستان و بلوچستان دادند. پیش از آن روزهایی 
که در خانه هایمان سفال درست می کردیم فکر نمی کردیم روزی روستای 

ما ثبت جهانی شود اما این اتفاق افتاد و از این 
بابت بسیار خوشحال هستم؛ چون سبب شد 
هم در ایران و هم خارج از ایران خیلی ها بدانند 
هستند  هنرمند  چقدر  کلپورگان  روستای  زنــان 

بسازند. گل  همین  با  چیزهایی  چه  می توانند  و 

دارم.  زیــاد  میهمان  من  چــون  کنم،  بزرگ تر  را  فضا  ایــن  دارم  نیاز  االن 
اینجا  و سفال  کلپورگان  برای دیدن  از جاهای مختلف کشور  آدم هایی 
اینجا، جا  از جمله کارگاه من می شوند. همین دیــروز  و  میهمان روستا 
درست  آتشی  چای  میهمانان  بــرای  ببین!  را  سیاه  کتری های  آن  نبود، 
کردم، خیلی خوششان آمد. روز پیش از آن هم تعدادی میهمان داشتم. 
خب باید فضای بزرگ تری داشته باشم. االن تعداد زیادی از سفال هایی 
اینجا فضای مــن همین  ــرده ام،  چــون  ــ ب را کــه ساخته ام جــای دیــگــری 
اتاق ها هم که وصل به کــوره است و به حالت  از  اتــاق اســت. یکی  دو 
فروشگاه درآمده. برای همین دست و پایم تنگ است. نخستین بار که 
برایم میهمان آمد چند سال پیش بود. یک خانم بود که تنهایی سفر 
می کرد، فارسی هم خیلی خوب نمی توانست صحبت کند. آوازه روستای 
ما را شنیده و تصمیم گرفته بود بیاید روستا را ببیند. سر جاده پیاده 
شده و رفته بود به یکی از مغازه هایی که کنار جاده و در ورودی روستا 
را راهنمایی  از اهالی، آن خانم  هست. آنجا پرس وجو کرده بود و یکی 
بــود، می گفت: من شنیده ام  برایم جالب  مــن.  کارگاه  آمــد  و  بــود  کــرده 
سیستان و بلوچستان خطرناک است اما من دوست داشتم سیستان و 

سفال های  و  اینکه بلوچستان  با  همین  بــرای  ببینم؛  را  شما 

می گفتند بهتر است به اینجا سفر نکنم تصمیم گرفتم بیایم و آمدم؛ اما 
حاال که چند روز است در سفرم، متوجه شده ام چیزهایی که به من گفته 
بودند اصالً درست نیست. اینجا امن است. ایرانی بود که خارج زندگی 
با هم  و  بــود. همین جا می نشستیم  ما  می کرد. یک هفته ای میهمان 
سفال درست می کردیم، حتی با من برای چرای گوسفندها هم می آمد. 
خیلی از کار من و روستا خوشش آمده بود. یک هفته بود اما زنگ زدند و 
رفت. بعد ها هم دو سه بار دیگر آمد و حتی اینجا را به دوستانش معرفی 
کرد و برای من میهمان جدید آمد. مدتی با هم تماس داشتیم و تلفنی 
حرف می زدیم ولی یکدفعه دیگر ناپدید شد، هر چه زنگ زدم موبایلش 
خاموش بود. من از آن خانم که یک هفته میهمان ما بود، پول نگرفتم، 
چون میهمان ما بود فقط پول دو سفالی را که خریده بود داد. بعد هم از 
من خیلی سفال خرید.اینجا فقط کارگاه من است و جا ندارم، برای همین 
میهمانان را به خانه خودمان می برم. همین پریروز یک خانواده از شیراز 
آمده بودند، آن ها را بردم به خانه خودمان. هر کس بیاید میهمان ما بلوچ ها 
و قدمش روی چشم ماست. به خاطر مریضی االن میهمان ها کمتر شده 
ولی پیش از مریضی خیلی میهمان داشتیم. حتی از کشورهای خارجی 

 . و...  اســتــرالــیــا، چین  روســیــه،  از 

عباسعلی سپاهی یونسی/ داریم از روستای جمیلی برمی گردیم. 
دوست نویافته ام، کاظم دُرّازهی جوان مهربان و فعال خواسته 
بود در سفرم به منطقه بم پشت، چند روستای سراوان را هم 
از  روز  آخرین  اســت، صبح  را. صبح  از جمله جمیلی  ببینم 
دی ماه و اینجا بلوچستان است و اگر دقیق تر بگویم داریم از 
سیرکان می رویم به سراوان، به همراه حامد مالزاده که پایش 
را از روی گاز بر نمی دارد چون می داند من باید خودم را هر چه 
زودتر به زاهدان برسانم تا از کارها و پروازم جا نمانم. با همه 
عجله ای که دارم اما در دومین سفرم دوباره دلم در کلپورگان 
اســت. روســتــای جهانی که در بهمن مــاه ســال گذشته و در 
نخستین سفرم به منطقه مرزی بم پشت فقط توانستم کنار 
تابلو نام روستا عکسی به یادگار بگیرم. کاظم از زندگی و هنر 
یکی از زنان سفالگر روستا برایم می گوید و این دلیلی می شود 
که نیم ساعت بعد در کلپورگان باشیم. عجب سرزمینی است 
این سرزمین سراوان که زادگاه خورشید است و خورشید در 
سرزمینمان هر روز اولین روشنایی هایش را بر خاک این بخش 

از ایران می پاشد.
 حــاال که آمــده ایــم به کلپورگان، دلــم می خواهد به تک تک 
خانه ها و کارگاه های سفال این روستای جهانی سر بزنم، اما 
وقت کوتاه است و روزهــای زمستانی کوتاه؛ پس می رویم به 
سمت خانه زینب منفرد که دوستانم بی بی صدایش می کنند.

کمکی که زندگی ام را عوض کرد
پیش از اینکه روستای ما به ثبت جهانی برسد، وضعیت مالی خانواده 
بود.  خرابه  جورهایی  یک  که  داشتیم  خانه  یک  یعنی  نبود.  من خوب 
آنجا سفال درست  بــود که  اتاقی  دایــر شــود،  کارگاه  ایــن  اینکه  از  پیش 
می کردم اما چون دری نداشت، وقتی به خانه می رفتم بچه ها سفال هایی 
را که درست می کردم می شکستند؛ چون نمی دانستند که این سفال ها 
برای من درآمــدی نداشت.  باشد. آن زمان سفالگری  ارزشمند  می تواند 
کنم.  استفاده  از هنرم  نمی توانستم  و  بــودم  فقط خانه دار  زمــان  آن   من 
زیر پوشش بهزیستی بودیم تا اینکه یک روز از طرف بهزیستی استان 
آمدند و زندگی ما را دیدند. یک بنده خدایی که از وضعیت زندگی ما خبر 
را به بهزیستی گفته بود. مدیرکل بهزیستی  داشت ماجرای زندگی مان 
استان و مدیر بهزیستی سراوان آمده بودند و از منطقه بازدید می کردند. 
در آن سفر به خانه ما هم آمدند و زندگی و وضعیت ما را دیدند و متوجه 
شدند من می توانم با گل چیزهای سفالی مختلفی درست کنم. به من 
گفتند کمک می کنند تا از همین هنری که دارم استفاده کنم و وضعیت 
زندگی ام را سر و سامانی بدهم. من از چیزی که شنیدم خیلی خوشحال 
شدم، چون هنرش را داشتم اما برای اینکه از آن به طور بهتری استفاده 
را  مالی الزم  توانایی  به من می شد چون خودمان  باید کمکی  می کردم 
نداشتیم. شکر خدا همان اتفاق افتاد. آن روز مدیرکل بهزیستی به من 
گفتند چه کمکی الزم دارم و من به جای اینکه مثالً بگویم خانه ام را 
تعمیر کنید یا بگویم فالن وسیله زندگی را کم دارم، گفتم من به یک 
کارگاه نیاز دارم تا بتوانم خودم برای خانواده ام درآمد کسب کنم و 
این هنر را به بچه هایم هم یاد بدهم. شاید اگر آن روز درخواست 
کارگاه نمی کردم و یا اگر کمک آن ها را برای خانه خودم استفاده 
می کردم، حاال این وضع را نداشتم اما کمک بهزیستی، این کارگاه 
شد که االن می بینید و محل درآمد من و خانواده ام. شکر خدا 
میراث فرهنگی من و چند نفر دیگر از روستای ما را که سفالگر 

هستیم بیمه کرده است.

           پدرم گفت بیا در زمین خودمان کارگاه بزن
پس از اینکه مدیر کل بهزیستی وضعیت خانواده ما را دید و تشخیص داد 
می توانم از راه سفالگری درآمد داشته باشم، مقداری به ما کمک کردند. باید برای 
خودم کارگاهی درست می کردم. اول با خودم فکر کردم توی همان خانه خودمان 
برای کارم کوره ای بزنم تا بتوانم سفال هایی را که درست می کنم بپزم. پی کوره را 
که کندیم، همسایه ها خبردار شدند و اعتراض کردند. گفتند ما اجازه نمی دهیم 
دیوار به دیوار ما کوره بسازی و اگر این کار را بکنی از تو شکایت می کنیم. من 
هم نمی خواستم برای دیگران مزاحمت داشته باشم فقط می خواستم از هنری 
که دارم استفاده کنم. پدرم تکه زمینی داشت وقتی که درباره این کار با او حرف 
تازه  او هم گفت می رویم توی زمین خودمان کارگاه می زنیم. پدرم گفت  زدم، 
آنجا کنار قنات و درخت های نخل هم هست. من فرزندی دارم که معلول است 
و همان زمانی که باید کارگاه را می ساختیم مجبور بودم برای مداوای پسرم به 
اصفهان و تهران بروم. خالصه درگیر آن ماجرا بودم برای همین کار را 
به یک نفر دادم تا به صورت پیمانکاری آماده کند. وقتی از مداوای 
پسرم برگشتیم، آمدم کارگاه را دیدم، متوجه شدم کارگاه را 
کوچک ساخته اند. می شد بزرگ تر باشد تا برای آینده 
هم محیط بزرگ تری داشته باشم ولی دیگر کار از کار 
چقدر  نگفتی  ما  به  گفت  هم  پیمانکار  بــود.  گذشته 
بزرگ باشد. خوشبختانه چون در این مدت خیلی فعال 
قرار است  االن  و  با من همکاری کرد  بودم فرمانداری 
را  منابع طبیعی زمینی به من بدهد که می توانم کارم 
در سال ۱3۹5  کارگاهم  زمان ساخت  از  گسترش دهم. 
کوره  کــوره من، یک  از  اینجا می سازم. غیر  را  سفال هایم 
دیگر هم در روستای ما هست که از میراث فرهنگی است.

        به نمایشگاهی در چین دعوت شدم 
 کار من از سال ۱3۹5 جدی تر شد. در این سال ها در نمایشگاه های مختلفی شرکت کرده ام. از مشهد 
گرفته تا تهران، اصفهان، شیراز، یزد و خالصه هر جا نمایشگاهی برای صنایع دستی برگزار شد من هم 
شرکت کردم، چون با شرکت در این نمایشگاه ها می توانم سفال کلپورگان را بهتر به دیگران معرفی کنم. 
برای همین میراث همیشه اطالع می دهند و کمک می کنند تا در این نمایشگاه ها شرکت کنم. کلی هم 
لوح تقدیر و این جور چیزها دارم. در نمایشگاه بدون هیچ واسطه ای با مشتری های سفال هایم روبه رو 
می شوم. در یکی از نمایشگاه ها یک نفر که با سفال کلپورگان آشنا بود از من پرسید چرا سفال هایتان 
را تغییر نمی دهید و من گفتم ما باید اصالت سفالمان را حفظ کنیم و این را میراث هم به ما گفته 
است. نکته قابل توجه دیگر برای آدم هایی که کار من را می بینند این است که من و دیگر خانم ها در 
کلپورگان سفال هایمان را با یک تکه چوب، گل و مقداری رنگ که از سنگی خاص بدست می آید آماده 
می کنیم نه با چرخ سفالگری. سال گذشته قرار بود در یک نمایشگاه در چین شرکت کنم که همزمان 
من به کربال رفته بودم.دوست داشتم در آن نمایشگاه حضور داشته باشم تا کارهای آن ها را هم ببینم 
ولی قسمت نشد. حاال شاید یک وقتی دیگر باز دعوت شدم و در یک نمایشگاه خارجی شرکت کردم. 

گفتند بیا تهران زندگی کن اما نرفتم
یک بار از تهران من را دعوت کردند تا آنجا هم آموزش بدهم. خورد و خوراک و جا و هزینه رفت و 

آمد با هواپیما به من دادند تا بروم. روزی یک میلیون تومان هم برای آن چند روز به من دادند. در آن 
سفر من به مدرسه هم رفتم و به بچه ها سفال یاد دادم. اینجا هم هر کسی بخواهد به او سفالگری 
یاد می دهم. مثالً همین سال گذشته میراث فرهنگی یک کالس گذاشت و من آنجا به بیش از 
20 نفر سفالگری یاد دادم. از تهران یک پیشنهاد کاری بسیار خوب داشتم. گفتند خانواده ات را 
بردار بیا تهران؛ هم جا به شما می دهیم، هم بیمه ات می کنیم و هم ماهی 4 میلیون تومان حقوق 

می دهیم، اما من قبول نکردم چون من اینجا را بیشتر از تهران یا هر جای دیگری دوست دارم. 
ما روستایی هستیم و اینجا بهتر می توانیم زندگی کنیم. اینجا نخل داریم، سبزی برای خودمان 
می کاریم و زندگی اگر چه امکانات کمتری دارد اما بهتر است. اگر قرار باشد به این راحتی روستای 

خودمان را ترک کنیم وضع اینجا خوب نمی شود؛ باید 
بــرای  و  بمانیم  اینجا  هستیم  کسی  هــر 

روستای خودمان کار کنیم.

            هر کس بیاید اینجا میهمان ما بلوچ هاست

                  ساخت ظروف سفالی با دست و تکه ای چوب
سفال کلپورگان لعاب ندارد. خاکی که ما استفاده می کنیم از 3-2 کیلومتری روستا تهیه می شود. جنس 
خاک جوری است که پس از پختن به رنگ قرمز در می آید. این هم یکی از فرق های سفال منطقه ما با دیگر 
مناطق است. برای درست کردن سفال اول باید مردها خاک را از جایی که این خاک را دارد بیاورند. بعد آن 
را الک کنیم تا خاکی یکدست درست شود. سپس آن را در این حوضچه اولی که می بینید گل می کنیم، کف 
این حوضچه سیمانی است. یکی دو روز که گل ماند آن را از حوضچه اولی می ریزیم توی حوضچه دومی که 
بزرگ تر است و مدتی می ماند تا آبش برود. برای اینکه آبش برود کف حوضچه دوم را از آجر درست می کنیم 
که آب را به خودش جذب می کند. وقتی گل خودش را گرفت و سفت تر شد، آن را در نایلون ها بسته بندی 
می کنیم. هر چه بیشتر در نایلون بماند بهتر است. از این گل های بسته بندی به مقداری که نیاز داریم استفاده 
می کنیم تا وقتی که دوباره گل نیاز باشد و درست کنیم. قوری و یا هر وسیله ای که درست می کنیم باید پیش 
از اینکه خشک شود با دست و تکه چوبی که ابزار کار ماست، حالت داده و صاف شود، چون پس از خشک 
شدن دیگر این کار انجام نمی شود؛ برای همین اگر وسط درست کردن هر کدام از این سفال ها کاری پیش 
بیاید هم نباید بگذاریم سفال خشک شود. پس از ساخت سفال ها آن ها را چند روزی در آفتاب می گذاریم 
تا کامالً خشک شوند. پس از خشک شدن، نقش زدن روی آن ها آغاز می شود. رنگ نقش هایی که می زنیم، 
قهوه ای مایل به قرمز است و پس از پختن به رنگ سیاه در می آید. رنگ مورد استفاده رنگی معدنی است 
که از سنگی به نام »تیتوک« درست می شود. این سنگ از منطقه  »تپه آچار« تهیه می شود و شیوه کار به این 
صورت است که سنگ را روی تخته سنگ بزرگی می ساییم و از پودری که درست می شود، همراه کمی آب، 

دوغاب درست می کنیم و آن را با چوب نازک درخت خرما روی سفال ها نقش می زنیم. 
مرحله  نهایی کار ما هم این است که ظروف را در داخل کوره های سنتی که به صورت گودالی در زمین درست 

شده است می پزیم. ما سفال هایمان را به شکل کاسه، کوزه، قدح، پارچ، لیوان و چیزهای دیگری می سازیم.

 چینی ها ازکارم تعریف کردند
دو  مــــــــن 

سه کالسی به طور شبانه درس 
داشتم  که  به خاطر شرایطی  امــا  خــوانــده ام 

درس را ادامه ندادم. اگر درس می خواندم شاید حاال 
وضع کارم هم بهتر بود، چون سواد داشتن به من کمک 

می کرد تا از طریق اینترنت با مشتری هایم ارتباط برقرار کرده 
و کارهایم را بهتر معرفی کنم. از چین آمده بودند اینجا گفتند 
کار من خیلی جالب است. گفتند نمی توانند فقط با یک تکه 

چوب این سفال ها را درست کنند. خدا را شکر من االن 
با همین سفال خرج خانواده ام را تأمین می کنم.
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وقتی خشت اول را کج  می نهی
قــدرت،  و  دیــن  ــاره  دربـ آخــریــن سخنرانی خــود  عبدالکریم ســروش در 
و  فن  اهل  که  کرد  مطرح  را  و سخنانی  خواند  اقتدارگرا  را  پیامبر)ص( 
استادان حوزه و دانشگاه آن را نادرست شمرده و به آن پاسخ داده اند. در 
ادامه مهم ترین بخش های این پاسخ ها را که خبرگزاری مهر گردآوری کرده 

است، آورده ایم که از نظر می گذرانید.

سروشذیلفهممستشرقانهمیاندیشد»
عالمه  دانشگاه  فلسفه  استاد  پورحسن،  قاسم 
ســروش  سخنان  نقد  در  سخنانی  در  طباطبایی 
گفت: بسیاری از مباحثی که سروش مطرح کرده را 
در ذیل فهم مستشرقانه قرار می دهم.  یعنی همین 
آیاتی که بیان می کند پیش تر توسط مستشرقان و 

دیگران آمده و آن ها همین دیدگاه را مطرح کردند و گفتند پیامبر)ص( با 
خشونت و از طریق ایجاد جنگ توانسته است به موفقیت برسد. 

درسخنانسروشبیناقتدارواقتدارگراییخلطشدهاست»
قاسم اخوان نبوی، عضو هیئت علمی گروه کالم 
دین پژوهی  و  حکمت  پژوهشکده  دین پژوهی  و 
نقد  در  اســالمــی  انــدیــشــه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
نظر  به  اخیر عبدالکریم سروش گفت:  سخنرانی 
می رسد در سخنان ایشان بین اقتدار و اقتدارگرایی 

خلط شده است، زیرا اقتدارگرایی به معنای اصل تبعیت بی چون و چرا از 
قدرت است که نقطۀ مقابل آزادی فردی در فکر و عمل است و شخصیت 
اقتدارگرا کسی است که می خواهد دیگران را تحت کنترل و تسلط خود 
دربیاورد، در صورتی که این بیان ایشان با توجه به گزارش هایی که از 

سیره آن حضرت شده است، ناسازگار است.

سروشحاضراستبرایتأمینپشتوانهنظرش»
بهجمالتضعیفعامهاستنادکند

حجت االسالم والمسلمین میثم فتحی در پاسخ به 
سخنان عبدالکریم سروش، در یادداشتی نوشت: 
دکتر سروش حاضرند برای تأمین پشتوانه نظرشان 
به جمالت ضعیف عامه مانند »لقد جئتکم بالذبح« 
استناد کنند اما این آیات و قواعد را نبینند و عنصر 

تبیین و تثبیت دین را صرفاً ارعاب بدانند که نه تنها مدعایی بدون دلیل 
است بلکه مغالطه دروغ است. 

آقایسروشخشتاول)نظریهقبضوبسط(راکجنهادهاست»
فلسفه  بازنشسته  اســتــاد  آیت اللهی،  حمیدرضا 
دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در یادداشتی نوشت: 
آقای سروش خشت اول )نظریه قبض و بسط( را کج 
نهاده است و در نظر دارد خشت های سست دیگری 
را روز به روز، نو به نو، بر آن بنای کج بنهد و از آن به 

غفلت خود از انحراف جدید تعبیر می کند: »اما از یک نکته غافل بوده و 
آن اینکه هم دین و هم معرفت دینی نه تنها در کنار معارف بشری رشد 
می کنند، بلکه در کنار قدرت هم رشد می کنند«. این تفطن نوآورانه ایشان 
باطل بر باطل افزودن است. از هم اکنون معلوم است قدم نواندیشانه بعدی 
که ایشان برای باال بردن این دیوار کج تا ثریا برخواهند داشت، چیست. 

گزارش

کتاب »امام علی)ع( و حکمرانی عادالنه« منتشر شد    کتاب »امام علی)ع( و حکمرانی عادالنه« اثر حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا مطهری توسط پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت)ع( پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی منتشر شد. »امام علی)ع( و حکمرانی عادالنه« دربرگیرنده مقاالتی است که عدالت علوی در حوزه حکمرانی را کاویده و به مناسبت هزار و چهارصدمین سال شهادت حضرت 

علی)ع( در همایش »امام علی)ع( الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز« ارائه شده است و تالش می کند این موضوع را در حاکمیت علوی به تصویر بکشد.

علومی  کنار  در  امروزه  خزاعی   علیرضا   
و  بیوتکنولوژی  اطالعات،  فناوری  علم  چون 
یکی  عنوان  به  انسانی  علوم  نانوتکنولوژی، 
اقتدارآفرین معرفی می شود. ما در  از علوم 
گفت وگو با حجت االسالم دکتر عبدالحسین 
عضو  و  عرفان  و  فلسفه  استاد  خسروپناه، 
اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  هیئت علمی 
انسانی  علوم  به  توجه  ضرورت  از  اسالمی 
سؤال کرده ایم که در ادامه پاسخ ایشان را از 

نظر می گذرانید. 

سه کار مهمی که علوم انسانی انجام می دهد  
علوم انسانی و اجتماعی از علومی هستند که در 
تحول جوامع نقش مهمی دارند. علومی مانند 
نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و اطالعات و فناوری 
و علوم شناختی از علوم نوین و بسیار تأثیرگذار 
قرن 21 هستند. به غیر از علوم شناختی که یک 
رویکرد در علوم انسانی است، از آن می توان 
جامعه شناسی  شناختی،  روان شــنــاســی  بــه 
شناختی، اقتصاد شناختی و تربیت شناختی 
دست یافت؛ به طور کلی علوم انسانی سه کار 
مهم انجام می دهند: توصیف انسان مطلوب، 
توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق 
به انسان مطلوب. در واقع کار اصلی این علوم 
شناخت و تغییر انسان است. طبیعتاً آن هایی 
که دنبال تغییر انسان هستند بر اساس مقاصد 
و اهدافی که تعریف می کنند، باید علوم انسانی 
را جدی بگیرند. وقتی جامعه ای انقالبی مانند 
انقالب اسالمی رقم می زند که هدفش آزادی، 
استقالل، عدالت، پیشرفت و تمدن سازی بوده؛ 
اگر علوم انسانی که به دنبال شناخت و تغییر 
اسالمی  انــقــالب  اول  اولــویــت  اســـت،  جامعه 
نباشد، دشمن که کارش نفوذ است می تواند 
اســت جامعه  کـــرده  تعریف  کــه  بــا مقاصدی 
انقالبی را به غیرانقالبی یا عادالنه را به فاسدانه 
و جامعه به سمت تمدن را به جامعه ای رو به 
انحطاط و ارتجاع و عقب ماندگی مبدل کند. 
حتماً  اسالمی  انقالب  متولیان  باید  بنابراین 
و  شناخت  تــا  بگیرند  جــدی  را  انسانی  علوم 

تغییر جامعه از مرحله محقق به 
مطلوب، مطابق مقاصدی باشد که 
مد نظر است نه مقاصد مورد نظر 

دیگران. 

علم اگر علم روشمند و نافع   
باشد، چرا استفاده نشود؟

غربی  عــلــوم  رونـــدی  چنین  در 
قطعاً به درد جامعه ما می خورد 
بگوییم  کــه  نیست  طــور  ایــن  و 
ــه درد ما  چـــون غــربــی اســـت ب
نمی خورد. علم اگر علم روشمند 
استفاده  چــرا  بــاشــد،  نافعی  و 
می گوید  اسالمی  منطق  نشود. 
هم  مــنــافــق  و  کــافــر  از  را  عــلــم 
می شود فرا گرفت. بنابراین نظر 

ما این نیست که علمی را چون غربی است 
کنار بزنیم و چون شرقی است بپذیریم. این 
حرف روشنفکران است که می گویند هر چه 
شرقی هست را کنار بگذاریم و هر چه غربی 
هست بپذیریم. یک عده افراد مرتجع هم 
می گویند هر چه غربی هست کنار بگذاریم 
و هر چه شرقی هست بپذیریم. بحث ما در 

علوم انسانی این است که 
نظریه پردازان علوم انسانی 
ــم هــایــی  ــارادای ــک پ ــرب ی غـ
در  و  کـــردنـــد  مــعــرفــی  را 
ذیـــل ایـــن پـــارادایـــم هــا به 
تکنیک هایی  و  روش هـــــا 
پــارادایــم  مانند  پرداختند 
و  تفهمی  پارادایم  تبیینی، 
پارادایم انتقادی. ذیل این 
پــارادایــم هــا نیز روش  هـــای 
کمی و کیفی، تکنیک های 
ــی،  ــ ــشـ ــ ــایـ ــ آمــــــــــــــاری، آزمـ
مصاحبه  آزمــایــشــگــاهــی، 
و...  دلـــفـــی  و  ــی  ــان ــرگ خــب
از آن ها  هستند که خیلی 
می توانند مفید هم باشند 
و نگاه ما را به شناخت افعال و رفتار انسان 
قابل استفاده  این جهت  از  و  دقیق تر کنند 

هستند.
داشت  توجه  آن  به  باید  که  ظریفی  نکته 
این است که علوم انسانی چون به توصیف 
انسان محقق می پردازد، انسان محقق ایرانی 
با فرهنگ خاص، رفتارهایش نیز متفاوت با 

انسان محقق در آلمان، فرانسه یا انگلیس 
و... است؛ چرا که بینش ها و انگیزش هایش 
نیز متفاوت است. در علوم انسانی شناخت 
منش ها، انگیزش ها و بینش ها که تأثیرگذار 
باید آن ها  بر کنش ها هستند مهم است و 
را بشناسیم، چون اگر بینش ها و انگیزش ها 
شناخته نشوند کنش ها هم دقیق شناخته 
نــمــی شــونــد و چــــون انــســان هــا بــیــنــش هــا، 
است،  متفاوت  منش هایشان  و  انگیزش ها 
طبیعتاً کنش هایشان نیز تفاوت دارد. مانند 
 نوع تولید، نوع مصرف، نوع درآمدزایی و... . 
داریم  روان شناسی  در  مکتب های مختلفی 
ــاوی،  روان کـ مکتب  گشتالت،  مکتب  نظیر 
و  انسان گرایی  مکتب  رفتارگرایی،  مکتب 
همه این مکاتب در عرض هم هستند و این 
طور نیست که بگوییم یک مکتب آمد و از 
شد.  جایگزین  دیگری  مکتب  و  رفــت  بین 
بعد آن مکتب جایگزین ابطال شد و مکتب 
اکنون چندین مکتب  سومی جای آن آمد. 
در  اقتصاد  و  جامعه شناسی  روان شناسی، 
عرض هم وجود دارند. ما در زمان کنونی تنها 
یک علم اقتصاد نداریم، خیلی از افراد حتی 
برخی از حوزویان هستند که گمان می کنند 

فــقــط در دنــیــا یــک عــلــم اقــتــصــاد هست. 
انسانی  علوم  فلسفه  و  انسانی  علوم  آن هــا 
درس هــای  اســت  ممکن  حــاال  نخواندند،  را 
ــروز  ــوب خـــوانـــده بــاشــنــد. امـ حــــوزوی را خـ
با  با اقتصاد نئوکالسیک  اقتصاد کالسیک 
اقتصاد کینزی متفاوت است. وقتی انسان ها 
بینش ها، باور ها و انگیزش هایشان متفاوت 
از  می گذارد،  تأثیر  نیز  رفتار هایشان  بر  شد 
این رو دیگر نمی توانیم بگوییم اقتصاد ایرانی 
با اقتصاد آلمانی یا هر جای دیگر یکی است.

 
نظریه، لباس »فری سایز« نیست   

یکی از مشکالتی که امروز مثالً در اقتصاد ما 
هست و مسئوالن قدرت پیش بینی ندارند، با 
اینکه بیشترشان از استادان اقتصاد هستند، 
ایــن خاطر اســت که می خواهند با همان  به 
فرمول انساِن محقق آمریکایی یا فالن کشور 
اروپایی، نظریه ای که بدست آمده را عیناً بر 
ــران تطبیق  ــ ای اقــتــصــاد  بــخــش هــای مختلف 
دهند. تصور می کنند نظریات مانند لباس فری 
سایزی هستند که سایز های مختلف می توانند 
طور  ایــن  که  حالی  در  کنند.  استفاده  آن  از 
نیست و سایز اقتصادی یک جامعه با جامعه 
دیگر متفاوت است. به همین خاطر ما معتقد 
به بومی سازی علوم انسانی هستیم. از طرف 
انسانی  علوم  اسالمی سازی  به  معتقد  دیگر 
هستیم. یعنی معتقدیم که هر نظریه علوم 
انسانی چه اقتصاد، چه سیاست، چه تعلیم 
و تربیت، چه روان شناسی، چه جامعه شناسی 
حداقل مبتنی بر مبانی انسان شناختی است. 
یعنی مطابق با هر نگاهی که شما به انسان 
معرفی  را  انــســان  می توانید  باشید  داشــتــه 
بکنید. یعنی اینکه انسان بدن صرف است، یا 
روحی دارد؛ تمامی این تصورات از انسان نظیر 
مراتب نفس یا مراتب روح بر نظریه های علوم 

انسانی تأثیرگذارند.
 بنابراین نظریات علوم انسانی زمانی می توانند 
پاسخگوی نیاز ما باشند که هم با بوم و زیست 
ما و هم با باور ها و اعتقادات ما منطبق باشند. 

علماگرعلمروشمند
ونافعیباشد،چرا
استفادهنشود.منطق
اسالمیمیگویدعلم
راازکافرومنافقهم
میشودفراگرفت

بـــــــرش

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399 حوزه ثبت ملک شهرستان درگز
بر اس��اس مواد 11)اصالحی 1317/07/10( و 12)اصالحی 1322/03/10(قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه اجرایی 
قانون مذکور امالکی که در س��ه ماهه س��وم سال 1399 پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که طبق 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آیین نامه مربوطه در هیئت حل 

اختالف منجر به صدور رای گردیده به شرح ذیل برای اطالع عموم آگهی می گردد.
پالک یک اصلی اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1.پالک 5136 فرعی مجزی ش��ده از 71 فرعی از یک اصلی آقای حمید گلکار کاهو نه س��هم مش��اع از ده س��هم 
ششدانگ یک 

باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 206/22 متر مربع
2.پالک 5137 فرعی مجزی شده از 48 فرعی از یک اصلی خانم منیژه دامغانی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 

یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 91/68 متر مربع
3.پالک 5141 فرعی مجزی شده از 66 فرعی از یک اصلی آقای عباس داداللهی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 

یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 90/24 متر مربع
4.پالک 5142 فرعی مجزی شده از 164 فرعی از یک اصلی خانم محبوبه حلیمی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 

یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 125 متر مربع
پالک 92- اصلی مزرعه قره قویونلو قطعه 6 درگز بخش 7 قوچان

5. پالک28 فرعی مجزی شده از 92 – اصلی موقوفه کربالیی قربانعلی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
درگز ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1555/22 متر مربع
پالک 259 – اصلی شهر درگز قطعه یک درگز بخش 7 قوچان 

6. پالک 259- اصلی آقای بهرام رزبان ششدانگ یک باب منزل به مساحت 157/02 متر مربع
لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به استناد 
ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا 90 روز درخواست واخواهی خود را کتباًبه دبیرخانه اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید اخذ نمایند و یا هر گاه بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار این 
آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده و یا در جریان باشد معترض بایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی خود 
را تسلیم و رسید دریافت دارند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت  ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به 
مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناًحقوق ارتفاقی در 
موقع تحدید و در صورت مجلس تحدیدی قید می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روزقابل 

اعتراض خواهد بود. آ-9911140
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/12/02

ناصر حسن زاده – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای مرتضی  رحمانی  دارای شناسنامه   5749200248   به شرح دادخواست به کالسه  480  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  جهان رحمانی   به شناسنامه   4041    
در تاریخ  1360/3/1   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.  نبی اله  رحمانی   فرزند  موسی   کد ملی 5749756696 ت.ت  1356/4/1     نسبت فرزند مرحوم  
2. مریم   رحمانی     فرزند موسی کدملی  5749191141  ت.ت  1349/2/1  نسبت فرزند مرحوم 

3. زهرا  رحمانی    فرزند موسی    کد ملی 5749188353    ت.ت  1347/1/10   نسبت فرزند مرحوم    
4.  مرتضی  رحمانی   فرزند  موسی  کد ملی  5749200248   ت.ت  1352/6/4   نسبت فرزند مرحوم

5 . موسی رحمانی   فرزند ابراهیم  کد ملی 5749568148 ت.ت  1321/5/10 نسبت همسر   مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.    آ-9911082                                                                                                          

   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرخرو  

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

برابر رای شماره 139960318021000083مورخ 1399/02/24 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای / خانم علی طاهری رودبارکی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2172 صادره از رشت در ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه به مس��احت 299/11 متر مربع پالک 543 فرعی از 43 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 2 
و4و6 و 16 فرعی از 43 اصلی واقع در قریه رودبارکی بخش 10 گیالن خریداری از مالک رس��می آقای /خانم س��ید 

علی اکبر سیدی محرز گردیده است.

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

خواهد شد. م الف 3151  آ-9911078
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/16 
نرجس خلیلی نیای لیمودهی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای فرامرزکریمی بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
شماره یکتا139844453912000346ش��ماره ترتیب13153 مورخ 1398/6/2دفتراسناد رسمی شماره1پیشوا و 
طی درخواس��ت وارده 1399856010460003540مورخ1398/6/2تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی 
رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگ��ردد 1. نام ونام خانوادگی : 
فرامرزکریمی 2. میزان مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان 3-شماره پالک :292فرعی از143* اصلی مفروزازپالک 25. 
4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته  5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت 
مالکیت : شش��دانگ عرصه واعیان تحت پالک 143/292مفروزی 25قطعه 13تفکیکی به مساحت 1200مترمربع 
دربخش بهنام سوخته ذیل دفترالکترونیکی به شماره 139620301046001889بنام فرامرزکریمی وسندبه شماره 
چاپی 886832صادرگردیده اس��ت.لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدورسند 
المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی 
ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت 
اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت 
به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ 

شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا.    191م/ الف آ-9911127
 خدادادبشیری- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 139960306013001457 مورخ 1399/08/07 هیئت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا 
محمدزاده فرزند محمدعلی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 388/38 مترمربع از پالک شماره 957 فرعی از 
یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمدکاظم 
محم��دزاده مالک رس��می محرز گردیده اس��ت، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی/ کثیراالنتش��ار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911080
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم: 11/17
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رأی ش��ماره 139960306013001578 مورخ 1399/08/20 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه فرازیان 
فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 170/39 مترمربع پالک شماره 2815 فرعی از یک اصلی واقع 

در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای غالمرضا فرازیان مالک رسمی 
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911081
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/17
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 سیدضیاءالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139960308001004518 مورخ  08/ 10/ 1399 هیئت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن  علی آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
657 و کد ملی 0942448980  درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 93. 1196 متر مربع قسمتی 
از پالک 37- فرعی از 345- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
اهلل داد علی آبادی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-9910571
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/17                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 02 /1399/11                          
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و م��اده 13 آیی��ن نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای علی اکبر یاس��ری فرزند غالمحسین نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه ، به مساحت 56 متر مربع ، از 
پالک 2694 فرعی از دو  � اصلی بخش یک فردوس ، از محل مالکیت مشاعی خودشان � مکان وقوع ملک : 

شهرستان فردوس � خیابان امام رضا )ع(
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی این آگهی  
نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  
نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  
،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9910572
تاریخ انتشار نوبت اول:   17/ 1399/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/11/02

 محمود جهانی مهر 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و م��اده 13 آیی��ن نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای مجید میدانی فرزند محمدعلی  نسبت به ششدانگ یکباب منزل ، به مساحت 288 متر مربع ، از پالک 
13967 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، از محل مالکیت مش��اعی خودش��ان � مکان وقوع ملک : 

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

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9910573
تاریخ انتشار نوبت اول:   17/ 1399/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/11/02

 محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی  برابر رای ش��ماره 139960318603010740مورخ 1399/09/15 هیئت موضوع قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 
2 رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای داریوش فروغی گیلوانی فرزند ربیع به ش��ماره شناسنامه 5777 
صادره از تهران در قریه شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 177/97متر 
مربع پالک فرعی 39941 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 240 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت 

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

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2871  آ-9910565
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/02  تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/17 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004507 مورخ  08. 10. 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی شاعر زاده فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 15109 و کد 
ملی 0650151860 درششدانگ یکباب منزل قدیمی به مساحت 32. 527 متر مربع قسمتی از پالک 331 فرعی از 
یک اصلی که جهت آن پالک 1984-فرعی منظور گردیده واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند 
از محل مالکیت حسن حرفه ور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-9910504
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/16                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 02 /1399/11                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

برگ س���بز خ���ودرو س���واری س���مند م���دل 1381 رنگ 
مش���کی متالیک ب���ه ش���ماره موت���ور 32908111723 
و ش���ماره شاس���ی 091210893 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
744 ه 79 ای���ران 32 ب���ه مالکی���ت مه���دی بهرام���ی 
می باش���د. س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  و  مفق���ود 
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7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز خودرو سواری پیکان تیپ 1600 مدل 1379 
به رنگ س���فید روغنی به ش���ماره پالک انتظامی 87 
ای���ران 769 ج 29  به ش���ماره موت���ور 91127901021 و 
شماره شاسی 79504859 به مالکیت مشهود نظری 
فرزند ولی اله به کد ملی 4282886757 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
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2
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قو
مف

ی 
گه

آ

 125cc ایران���ا  موتورس���یکلت  س���بز  ب���رگ 
انتظام���ی  ش���ماره  قرمزب���ه  رن���گ   1386 م���دل 
51821/762  ش���ماره موتورIR1020244 و ش���ماره 
شاس���ی125A8632543به مالکی���ت محمد علی 
خجس���ته مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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آ

برگ س���بز خ���ودروی پراید 132 م���دل 1389 رنگ 
س���بز زیتونی به ش���ماره انتظامی243 ه 79 ایران 
42  ش���ماره موتور 3387083و ش���ماره شاس���ی 
S1422289151042 ب���ه مالکی���ت عب���اس رحمتی 
تخ���م مرز مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99

11
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ی 
گه

آ

س���ند، ب���رگ س���بز و کارت خ���ودرو س���واری پ���ژو روآ 
مدل 1387 رنگ نقره ای متالیک به ش���ماره شاس���ی 
موت���ور  ش���ماره  و   NAAB31AA79H064837
11687038555 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 922 ص 78 
ای���ران 36 مفقود و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���ایپاتیپ 131SL رنگ نق���ره ای 
–متالیک  مدل 1390 شماره موتور 4379944 شماره 
شاسی S3412290365041  پالک 532ج62-ایران 95 
بن���ام خلی���ل احم���د س���یاری ب���ه مفق���ود گردی���ده و 
)ایرانش���هر( باش���د.  م���ی  س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از 
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آ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1081890(

آگهی تغییرات شرکت شیراز سرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11833 و شناسه ملی 10530242441 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,06,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تولید، توزیع، خرید، فروش، صادرات، سرمایه گذاری و به طور کلی تمامی فعالیت های تولیدی و تجاری و علمی و تحقیقی مجاز درتمامی موارد 
زیر: تمام انواع و اشکال داروهای شیمیایی. تمام انواع داروهای مکمل اعم از گیاهی یا شیمیایی، ترکیبی و یا نوترکیب و نانو ترکیب در هر شکل دارویی . تمام انواع 
داروهای بیوتکنولوژیک، نوترکیب، نانو ترکیب بر پایه نانو، در تمامی انواع و اشکال دارویی . تمام انواع داروهای ژنتیک درمانی بر پایه ژنتیک و کلیه فرآورده های 
مرتبط در هر شکل و فرم دارویی و یا درمانی بیمار. انواع داروهای گیاهی و گیاهان دارویی به صورت ساده و ترکیبی به صورت خام و یا فرآوری شده در هر شکل 
و فرم دارویی و یا خوراکی . انواع قطعات و تجهیزات پلیمری، فلزی، آلیاژی، سرامیکی یا بافتی اعم از زنده و یا غیرزنده به صورت های مختلف موجود و یا جدید 

و نوآورانه . با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح تابع قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران .

س
,  9

91
11

54

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1081539(

آگهی تغییرات شرکت کیهان تجارت قائم سهامی خاص به شماره ثبت 485151 
و شناسه ملی 14005515356 

عمومی                          مجمع  اجازه  و   1399,09,09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
میلیارد   60 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   : شد  اتخاذ  ذیل  99,6,16تصمیمات  العاده  فوق 
ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال منقسم به 20میلیون سهم 10000 ریالی با نام از طریق 
اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه  ماده   . یافته  افزایش  شده  حال  مطالبات 
وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 

س
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91
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53

گفت وگوی قدس با حجت االسالم خسروپناه استاد فلسفه وعرفان 

3کارکردمهمعلومانسانی
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معاون اسبق وزارت کار در گفت وگو با قدس:

مردم نباید تاوان نبود  نظارت در ارز  
4هزارو200تومانی را بدهند

علی اکبر لبافی، معاون اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با 
قدس آنالین در خصوص ادله دولت و مجلس برای تغییر نرخ ارز ترجیحی و 
نگرانی از تورمی که در سال ۱۴۰۰ بر اقتصاد مستولی می شود، به ما گفت: به 
هر حال دولت و مجلس باید نگران معیشت مردم باشند به این معنا که یکی از 
مهم ترین دغدغه های آن ها باید معیشت مردم باشد، به هیچ وجه این موضوع 
قابل قبول نیست که چون دولت قادر به نظارت بر خرج کردن و هزینه کرد و 
عملکرد ارز  ۴هزارو2۰۰تومانی که به واردکنندگان داده نیست؛ بنابراین ارزی که 

به کاالهای اساسی اختصاص می یابد به  یکباره چند برابر شود.
وی در این  باره توضیح داد: دولت بدون مدیریت و نظارت است و ربطی به 
مردم ندارد، یعنی گناه مردم نیست، دولت مقصر است و دستگاه های حاکمه 
نظارتی که باید این مسئله را کنترل کنند، باید دولت را مورد بازخواست قرار 
دهند که ارز کاالهای اساسی اقشار ضعیف جامعه را بر باد داده نه اینکه 
لقمه را دور سرشان بگردانند و برای سال آینده تصویری مبهم از گرانی هایی 
نشان دهند که قرار است سفره مردم را خالی تر از اکنون کند. لبافی در این  باره 
تصریح کرد: اینکه دولت برای چند سال ارز  ۴هزارو2۰۰تومانی را به کاالهای 
اساسی بدهد و پس از این یکباره اعالم شود که قرار است ارز کاالهای ضروری 
مردمی که در تورم و کرونا بیکار و بدون درآمد شده اند به ۱۱ تا ۱۷هزار و ۵۰۰ 
تومان افزایش بیابد، مدیریت درست اقتصاد و اداره کشور نیست و ادله 

درستی هم برای افزایش نرخ ارز کاالهای اساسی به شمار نمی رود.
معاون اسبق وزیر تعاون دراین باره به یکی دیگر از ادله دولت و مجلس اشاره 
کرد و توضیح داد: به این منظور قرار است ارز ترجیحی جهش چند برابری 
داشته باشد که دولت و مجلس مدعی هستند نمی توانند بر وارد شدن با نرخ 
دولتی نظارت کنند؛بنابراین چون به هر شکل تاکنون کاالی اساسی به  صورت 
گران به دست مردم رسیده و مردم از ارز  ۴هزارو2۰۰تومانی به  صورت کامل 
منتفع نشده اند و فقط این وسط رانت خواران ثروتمند شده اند و مردم در این 
سال ها از تأثیرات اقتصادی ارز  ۴هزارو2۰۰تومانی برخوردار نبوده اند، نمی شود 
ارز را روی ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان ببندیم، بدون اینکه به اثرات جانبی آن مثل 

افزایش تورم فکر کنیم!
لبافی دراین باره توضیح داد: دولت بهتر است گیرندگان ارز دولتی که متخلف یا 
رانت خوار هستند را به قوه قضائیه معرفی کند، به  جای تحمیل تورم به مردم 
کارآمدی نظارتی دولت بر ارزگیرندگان افزایش بیابد، قراردادها و مراحلی طی 
شود که هیچ کس خیال به یغما بردن ارز دولتی را به ذهن خود متبادر نکند. به  
جای اینکه مراحل اداری و وثیقه گرفتن ها و نظارت های محکمی در میان باشد 
به علت ناکارآمدی دولت و باز بودن فضا برای رانت خواران، مردم باید قیمت 

کاالهای اساسی را در سال آینده سه، چهار برابر بیشتر بپردازند.
وی با رد اینکه تمام ارز  ۴هزارو2۰۰تومانی به جیب رانت خوار و واردکننده 
رفته است، گفت: به هیچ وجه این مسئله صحت ندارد که تمام ارز دولتی 
حیف ومیل شده و به جیب عده ای منفعت طلب رفته است. بله ما انحراف 
را در اصل موضوع قبول داریم و قطعاً می توان گفت ۵۰درصد ممکن است 
در ارز دولتی که به واردات کاالی اساسی داده  شده، انحراف ایجاد شده 
باشد، اما به این شکل نیست که کل آن از بین رفته باشد؛بنابراین برای این 
بخش از انحراف هر چند سنگین است نمی توانیم مردم را از ارز دولتی برای 
تأمین کاالی اساسی خود دور کنیم و بگوییم چون نظارتی صورت نمی گیرد یا 
نمی توانیم بر ارز دولتی اختصاص داده  شده به واردات کاالهای اساسی نظارت 
کنیم، پس ارز باید حذف شود، قطعاً حذف ارز دولتی منجر به تورم می شود. 
بی شک ساختار اقتصادی کشور باید به شکلی تعریف شود که نظارت های ما 

ضابطه مند و قوی شود.

تعلل در تشکیل شورای 
قیمت گذاری محصوالت 

اساسی
نظام  عالی  مــشــاور  حسینی،  سیدجعفر 
صنفی کشاورزی در گفت وگو با مهر از تعلل 
وزیــر جهاد کــشــاورزی در تشکیل شــورای 
محصوالت  تضمینی  خرید  قیمت گذاری 
راهــبــردی انتقاد کــرد و گفت: حــدود یک 
ــالح خرید  ــالغ قــانــون اصـ ابـ مــاه و نیم از 
تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی از 
سوی رئیس جمهور می گذرد، اما هنوز وزیر 
جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل این شورا 
نکرده است. وی افــزود: این تأخیر کشت 

محصوالت را با چالش مواجه می کند.

نرخ تورم سالیانه دی ماه 
۳2درصد شد

براساس اعالم مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه 
ــد رســیــد که  ــ ــاه ۱۳۹۹ بــه ۳2.2درصـ دی م
نسبت به ماه گذشته ۱.۷درصد افزایش یافته 
است. نرخ تورم ساالنه در واقع درصد تغییر 
میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال 
منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه 

پیش از آن است. 

گمرک اجازه واردات روغن 
را نمی دهد

قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران 
موادغذایی با بیان اینکه روغن همچنان در 
بازار با  قیمت های باال خرید و فروش می شود، 
با  کــرده انــد  اعــالم  تجار  از  بسیاری  گفت: 
بهره گیری از اعتبارات خود در بازارهای جهانی 
و همچنین با ارز آزاد می توانند اقدام به واردات 
روغن کنند، اما گمرک اجــازه واردات روغن 
حتی در مناطق آزاد را هم نمی دهد. به گزارش 
ایسنا، وی ادامه داد:اگر اجازه دهند روغن با ارز 
آزاد وارد کشور شود، قیمت آن در بازار داخلی 

کاهش می یابد.

گفت و گو

خبر

نرم افزارهای رصد دستکاری در بورس مورد استفاده قرار نگرفتند محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس مجلس، 
وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بازارسرمایه گفت: جای تأسف دارد که بخش هایی از نرم افزار های نظارتی که از قبل در مجموعه فعالیت های بازارسرمایه برای رصد فعالیت ها، دستکاری ها، جلوگیری از تخلفات و ضرر 

و زیان مردم به  کار گرفته شده بودند، از حوزه تصمیم گیری خارج شده و مورد استفاده قرار نگرفتند.

نمایشگاه  نخستین  حسینی   مرتضی   
مجازی کتاب تهران  روز گذشته کار خود 
را آغاز کرد. این رویداد فرهنگی دیرپا که 
۳2دوره به صورت فیزیکی و در اردیبهشت 
ماه برگزار می شد، امسال  چند بار به دلیل 
سرانجام  و  افتاد  تعویق  به  کرونا  شیوع 
متولیان تصمیم به برگزاری مجازی آن از اول 

تا ششم بهمن ماه ۱۳۹۹ گرفتند.
یک هزار و ۷۳2 ناشر داخلی  برای حضور در 
این نمایشگاه  نام نویسی کردند و افــزون بر 
۱۰۰هزار عنوان کتاب نیز آماده عرضه در سایت 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران است. ۱۸۰ناشر 
۱۴2نهاد  کتاب،  عنوان  ــزار  2۰هـ با  خارجی 
فرهنگی و آژانس ادبی در بخش رایت سنتر 
و ۱۴۵  دارنــد  نمایشگاه حضور  ایــن  در  نیز 
نشست رونمایی کتاب، 2۰نشست بین المللی 
و 2۵نشست داخلی با حضور ۱۸۰سخنران 

داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
بیش از ۸۰هزار دانشجو و طلبه و ۳۰هزار 
تسهیالت  از  قلم  اهــالــی  و  هیئت علمی 
و  برخوردار خواهند شد  کتاب  نمایشگاه 
هزینه ارسال کتاب ها نیز از سوی شرکت 
پست جمهوری اسالمی برای همه مخاطبان 

رایگان اعالم شده است.

یک رویداد فرهنگی با صرفه در بستر »
فضای مجازی

کرونایی،  محدودیت های  رعایت  کنار  در 
برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل مجازی، 
از حیث اقتصادی هم واجــد مزیت هایی 
کرونا  دلیل شیوع  به  که  ناشران  و  اســت 
از  می توانند  دیده اند  زیــادی  خسارت های 
این فرصت برای فروش کتاب های خود بهره 
کمیسیون  عضو  میرزایی،  ببرند. حسین 
فرهنگی مجلس نیز در گفت وگویی درباره 
اثرات برگزاری این نمایشگاه برای اهالی نشر 
گفته است: به طور مسلم نمایشگاه مجازی 
کتاب در بدست آوردن پول در گردش برای 

ناشران مؤثر است تا بتواند حرکت خوبی در 
میان صنعت نشر ایجاد کند.

و  نــاشــران  اتحادیه  رئیس  خرمی،  حمید 
بهترین  ــاره  ب ایــن  در  نیز  قم  کتابفروشان 
راه حل برای ایجاد نقدینگی در میان ناشران 
را برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب دانسته 
ــرد زیــرا  کــه از نــاشــران حمایت خــواهــد ک
ناشران در یک سال اخیر شرایط سختی 
را تجربه  کرده اند. به گفته خرمی، در طرح 
پاییزه کتاب ۹۹ که چندی پیش برگزار شد 
کتابفروشان توانستند از آن بهره مند شوند 
و اکنون در نمایشگاه مجازی کتاب، ناشران 
فرصت دارند برای خود نقدینگی ایجاد کرده 

و به حیات خود ادامه دهند.
نمایشگاه  بـــرگـــزاری  هــزیــنــه هــای  کــاهــش 
کتاب نیز یک  اتفاق مثبت دیگر است. 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در آیین افتتاحیه این نمایشگاه با 
اشاره به اینکه نمایشگاه مجازی هزینه های 
باالدستی را به شدت کم می کند، گفته بود: 
ناشر شهرستانی برای شرکت در نمایشگاه 
کتاب باید بیش از ۱۰روز به دردسر می افتاد. 

در نمایشگاه کتاب گاهی تخلفاتی داشتیم 
از جمله اینکه در یک غرفه کتاب های ناشر 
تخلفات جریان  ایــن  دیــده می شد.  دیگر 
سالم اقتصادی را دچار اختالل می کند. در 
فضای مجازی این گونه اتفاقات را نخواهیم 
داشت؛ بدین ترتیب اقتصاد نشر کم هزینه تر 

و سالم تر است.

نه برای ناشر سود داشت و نه دولت!»
نادر قدیانی، رئیس اسبق اتحادیه ناشران و 
کتابفروشان نیز در این باره بیان کرده است: 
هزینه برگزاری فیزیکی نمایشگاه کتاب ۵۰ تا 
۶۰میلیارد تومان برآورد می شود و کل فروش 
آن حدود ۱۴۰میلیارد تومان است که البته 
تمام رقم فروش برای ناشران سود نیست بلکه 
تنها درصدی از آن سود است. با این اوصاف 
برگزاری نمایشگاه در واقع چندان به صرفه 

نیست، نه برای ناشر، نه برای دولت!
به گفته این فعال بازار نشر، بنابراین بودجه 
و یارانه ای که برای برپایی این نمایشگاه ها 
داده شده در عمل موفق نبوده است و برپایی 
نمایشگاه کتاب مجازی عالوه بر صرفه جویی 

میلیاردی، مطمئناً نتایج بهتری در برخواهد 
داشت.

تأکید بر کاهش هزینه های میلیاردی برگزاری 
نمایشگاه کتاب در حالی است که هزینه 
برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران در سال ۱۳۹۸ مبلغ۱۶میلیارد و 
۷۰۰میلیون تومان شده بود. هر چند پیش از 
برگزاری، هزینه آن،2۳میلیارد و ۴۰۰میلیون 
ــرآورد شده بود که با دستور وزیر  ب تومان 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای صرفه جویی و 

کاهش هزینه ها این رقم کاهش یافت.
یکمین  و  بــرگــزاری ســی  هزینه  همچنین 
نمایشگاه کتاب در سال ۱۳۹۷ نیز با لحاظ 
تبلیغات و بن  بازرگانی،  کــردن هزینه های 
اهدایی، ۱۷میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان اعالم  
شده بود، اما حاال در شرایطی که با تورم 
موجود هزینه برگزاری نمایشگاه می توانست 
چند برابر ایــن ارقــام شــود، مجازی برگزار 
شده  هزینه ها  کاهش  موجب  آن  کــردن 
است. اتفاقی که در صورت بهره برداری از 
آن به سود صنعت نشر و حمایت از ناشران 

می توان آن را به فال نیک گرفت.

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران آغاز به کار کرد

آشتی فرهنگ و اقتصاد درسال کرونایی
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به اطالع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 1398/10/12 و مصوبه هیئت مدیره مورخ 1398/10/20 مقرر گردید سرمایه شرکت 
از مبل�غ 2 میلی�ارد ریال ب�ه مبلغ 100 میلیارد ، افزایش یابد .در مهلت تعیین ش�ده جهت اس�تفاده از حق تقدم خرید س�هام ، تعداد 750،450، 41 
س�هم از س�هام جدید توس�ط سهامداران ش�رکت پذیره نویس�ی گردیده اس�ت .با عنایت به انقضای مهلت اس�تفاده از حق تقدم مذکور و به منظور 
تحقق افزایش س�رمایه ، تعداد 550، 249، 56 س�هم 1000 ریالی اس�تفاده نشده س�هامداران برای پذیره نویس�ی عمومی با عنایت به شماره مکانیزه 

139930406185024637 مورخ  30 / 10 / 1399  اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد .
1( موضوع فعالیت شرکت :

الف –ارائه کلیه فعالیت های مدنی و صنعتی در زمینه اکتش�اف و اس�تخراج و فرآوری و تولید و فروش انواع مواد معدنی در صورت نیاز پس ازاخذ 
مجوزهای الزم .

ب-تهیه ماشین آالت تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه اندازی کارخانجات و خطوط .
ج- مشارکت در فعالیت های معدنی ، تولیدی ، خدماتی ، و توزیع و فروش با شرکت های مختلف اعم از بورسی یا غیر بورسی .

د- خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای بازرگانی .
ی- خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه .

ه-اخذ و اعطای نمایندگی خارجی و داخلی .
2( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کد پستی :

   خراس�ان رضوی ، مش�هد مقدس ، بلوار هاش�میه ، بین  هاش�میه 16 و بلوار صارمی ،پالک 150 طبقه س�وم واحد 301. کد پستی : 09179135496 
)شرکت فاقد شعبه می باشد (.

3( سرمایه فعلی شرکت :   2000،000،000 ریال ،
4( موضوع افزایش سرمایه :  اصالح ساختار مالی و تامین مالی جهت سرمایه گذاری در حوزه مس .

5( محل افزایش سرمایه : آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران .
6( مبلغ افزایش سرمایه : 98000،000،000ریال .

7( مبلغ سرمایه پس از افزایش : 100،000،000،000ریال ،
8( مدت شرکت : نامحدود 

9( نوع سهام : تمام سهام شرکت عادی با نام 
10(  ارزش اسمی هر سهم : 1000 ریال ،

11( مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت : 000، 450، 750، 41 ریال ،
12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 550 ، 249 ، 56 سهم ،

13(  مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت :

اشخاص حقیقی یا 
حقوقی 

شماره ثبت 
اشخاص حقوقی 

شناسه ملی 
اشخاص حقوقی 

شماره نام پدر نماینده 
شناسنامه 

سمت به طور کامل )عضو موظف کد ملی 
و غیر موظف نیز درج گردد.(

سید مجید رباط 
سرپوشی 

سید علی *********
اکبر 

رئیس هیئت مدیره –عضو غیر 5120793371260
موظف 

نایب رئیس هیئت مدیره –عضو 451376542382کریم *********مهران بابا پوران 
غیر موظف 

شرکت مبتکران 
اقتصاد شرق 

علی محمد 218510862115547
اله یاری 

عضو غیر موظف هیئت مدیره 860701690615غالمرضا 

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 36796509926539حسن ***    ******علی خالق نیا 
عضو غیر موظف هیئت مدیره 36310073915076قربانعلی  ***      ******حسین قدیری فر 

عضو علی البدل 6830941802914محمد صادق ***     ******وحید اخوان 
عضو علی البدل 09210152910921015291محمد حسین ***     ******مبین گویا مفرد 

14 ( شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی : 
قبل از تش�کیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب س�همی که مایل به حضور در مجمع باش�د باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق 
به خود ش�رکت مراجعه و ورقه ورود به جلس�ه را دریافت کند .فقط س�هامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند 
و از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد ش�د .که در آن هویت کامل .اقامتگاه و تعداد آرا ء هر یک از حاضرین قید و به امضای آنان 
خواهد رس�ید .در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان س�هام یا قائم مقام قانونی یا نمایندگان آنها قطع نظر از عده س�هام خود میتوانند حضور به هم 
رسانند )و نسبت به تعداد و نوع سهام خود حق رای خواهند داشت ( مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کامال پرداخت نموده باشند .

15 ( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود ، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه :
 تقس�یم س�ود : س�ود قابل تقسیم عبارتست از س�ود خالص سال مالی ش�رکت منهای زیانهای س�ال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های 

اختیاری به عالوه سود تقسیم نشده سالهای قبل .
تقس�یم س�ود و اندوخته بین صاحبان س�هام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود .در صورت وجود منافع ، تقسیم ده درصد از سود 
ویژه س�االنه بین صاحبان س�هام الزامی است . پرداخت سود به صاحبان سهام بایستی ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی راجع به 

تقسیم سود انجام پذیرد .
تصفیه : تصفیه امور شرکت با متابعت از مقررات مواد مربوط به الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد .

تش�کیل اندوخته : از محل س�ود خالص ش�رکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن به عنوان اندوخته قانونی کنار 
گذاشته شود .

به پیش�نهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن اس�ت قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود . 
همین که اندوخته قانونی به یک دهم س�رمایه ش�رکت رس�ید موضوع ادامه ذخیره قانونی اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد 

کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتیکه اندوخته قانونی به یک پنجم سرمایه بالغ گردد.
16 ( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت : شرکت فاقد سهام ممتاز است .

17 ( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم : شرکت فاقد اوراق مشارکت می باشد .
18 ( مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت : شرکت فاقد مبلغ باز پرداخت نشده اوراق است .

19 ( مبلغ دیون ش�رکت و همچنین مبلغ دیون اش�خاص ثالث که توس�ط ش�رکت تضمین ش�ده اس�ت : مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده 
98/12/29  مجم�وع بده�ی ه�ای کوتاه مدت و بلند مدت ش�رکت ب�ه ترتیب برابر ب�ا 000، 991، 387 ریال و صفر می باش�د .همچنین بر اس�اس             
یاد داش�ت ش�ماره 22 همراه صورت های مالی حسابرسی ش�ده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی 

های اشخاص ثالث برابر با صفر می باشد .
20 ( مدت پذیره نویسی : پذیره نویسی از روز پنج شنبه  مورخ 02 / 11/ 1399 آغاز و تا 16/ 11/ 1399 به مدت 15  روز ادامه خواهد داشت .

تذکر : چنانچه س�قف س�رمایه تعیین ش�ده قبل از انقضای مهلت پذیره نویس�ی تکمیل و وجوه مربوطه تامین گردد ، عملیات پذیره نویس�ی متوقف 
خواهد شد .

21 ( حداقل و حداکثر س�هامی که هنگام پذیره نویس�ی باید تعهد ش�ود :  حداقل س�هام 1000 و بدون س�قف ) حداکثر به میزان حق تقدم موجود ( 
تعیین شده برای هر فرد حقیقی و حقوقی می باشد .

22 ( مش�خصات حس�اب بانکی ناشر : حساب ش�ماره 4715687967 به نام شرکت ثمین بیهق س�هامی عام ، نزد بانک ملت شعبه بلوار پیروزی مشهد با 
کد شعبه 49726 .

23 ( روزنامه کثیراالنتشار : روزنامه کثیراالنتشار که اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر میشود روزنامه قدس می باشد . همچنین اعالمیه مذکور 
در روزنامه های سایه و حمایت )بر اساس مفاد ماده 177  الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت ( نیز منتشر می گردد .

24 ( چگونگی پذیره نویسی : 
      عالقه مندان  به پذیره نویس�ی می بایس�ت در مهلت تعیین ش�ده برای پذیره نویس�ی ، با مراجعه به یکی از ش�عب بانک ملت مبلغ 1150 ریال را 
که با رعایت صالح و صرفه س�هامدارانی که از حق تقدم خود اس�تفاده ننموده اند و با رعایت کامل قوانین و مقررات موضوعه تعیین و توس�ط هیئت 
مدیره ش�رکت تائید گردیده اس�ت ، معادل 15 درصد از قیمت اس�می ، بابت تعداد س�هامی که مایل به پذیره نویسی آن  هستند را به حساب شماره 
4715687967 به نام ش�رکت ثمین بیهق ،س�هامی عام ،نزد بانک ملت شعبه بلوار پیروزی کد شعبه 49726 واریز نمایند .  اشخاصی حقیقی یا حقوقی 
که در پذیره نویسی مشارکت می نمایند ، بایستی مدارک زیر را به متصدی مربوطه در شعبه بانک محل پذیره نویسی تحویل داده و نسخه دوم فرم 

تکمیل شده  "برگ تعهد خرید سهام " و یک نسخه از فیش واریز وجه را به عنوان رسید دریافت نمایند .
25( کلیه اطالعات و مدارک مربوط به ش�رکت ش�امل : اساسنامه ، طرح اعالمیه پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت های 

مشهد تسلیم شده است .

26( مشخصات سهامداران :

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

20 400.000 *** ابوالفضل شریفان

10.4 208.000 *** شهرداری سبزوار

10.12 202.325 *** سید مجید رباط 
سرپوشی

59.48 1.189.675 *** سایر سهامداران

27 ( نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویس�ی س�هام شرکت :در صورت عدم تکمیل افزایش س�رمایه تا پایان مهلت پذیره نویسی ، افزایش 
سرمایه در این دوره لغو خواهد شد .

28( ش�ایان ذکر اس�ت بر اساس نامه ش�ماره 122/75481 مورخ 1399/09/18 سازمان بورس و اوراق بهادار این ش�رکت معاف از ثبت نزد سازمان 
بورس مزبور از این رو فعالیت شرکت تابع مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشند .

نکات مهم :
•مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است .

•ناشر ، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور ، تقصیر ، تخلف و یا به دلیل اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه 
اولیه که ناشی از فعل یا ترک آن ها باشد ، متضرر گردیده اند .

•اعالمیه مذکور به منزله تایید مزایا ، تضمین سود آوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد .
هیئت مدیره شرکت ثمین بیهق ) سهامی عام(

اعـالم پذیـره نویسی سهــام 
شرکت ثمین بیهق )سهامی عام(ثبت شده به شماره 74005 و شناسه ملی 10380088145
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 اعتراض دانشجویان انگلیسی 
به شرایط آموزش آنالین

گروهی از دانشجویان انگلیسی به 
شرایط به وجود آمده بر اثر تداوم 
آموزش مجازی »اعتراض مجازی« 

کردند.
بـــه گـــــزارش ایــســنــا بـــه نــقــل از 
ــه رونــد  ــ بــی بــی ســی، در پــی ادام
آموزش از راه دور و ارائه آموزش 
در دانشگاه ها به صورت آنالین، 
یک دانشجوی انگلیسی دست به 

اعتراض زد و برای از دست رفتن »تجربه دانشگاهی« در این دوران یک 
اعتراض مجازی گروهی ترتیب داد.

اعتراض»بال انوئیزی« که دانشجوی دانشگاه اکستر انگلیس است، به 
امضای بیش از ۲۰ هزار دانشجوی دیگر رسید.

در این دادخواست دانشجویان به مسائلی چون عملکرد بد اشتراک صفحه، 
از دست رفتن صدا و ضعف اتصال وای فای حین آموزش آنالین در دوران 
شیوع کووید۱۹ اعتراض کردند و این مسائل را مانع تجربه یادگیری خوب 
خود دانستند. انوئیزی که دانشجوی سال سوم رشته ادبیات انگلیسی 
دانشگاه اکستر است، اظهار کرد: در این شرایط بیماری و قرنطینه، بر 
سالمت روان دانشجویان فشار روحی وارد شده است و وجود مشکالت 
مربوط به آموزش آنالین شرایط را بدتر می کند. وی ادامه داد: نباید این امر 
را نادیده گرفت که به دلیل شیوع کووید۱۹، تک تک دانشجویان امسال 
با شرایطی استثنایی روبه رو هستند. با توجه به مشکالت و چالش های 
موجود، این گروه از دانشجویان معترض خواستار رتبه بندی عادالنه تر برای 
دانشجویان شدند. انوئیزی افزود: فرایند تدریس در این دوران به نصف 
کاهش یافته است. همه تجربیات دانشجویی ما از بین رفته است. امتحان 

شفاهی در پلتفرم های مجازی بسیار سخت و به نوعی دلهره آور است.
در این اعتراض دانشجویی، دانشجویان در فیس بوک به کاهش ساعات 
تماس با استادان و نداشتن توانایی در استفاده از منابع ضروری مانند کتابخانه 
معترض شدند و نبود این منابع را به عنوان یک عامل تأثیرگذار جدی بر 
عملکرد علمی خود تلقی کردند. دانشگاه اکستر که یک دانشگاه پژوهشی 
دولتی است، در واکنش به این اعتراض ها اعالم کرد پس از بحث و گفت وگو 
با نمایندگان دانشجویان به دانشجویان »ضمانت بدون ضرر« می دهد.
این به معنای وجود یک رویکرد محکم برای رتبه بندی، مقایسه نمرات 
با سال های پیش و ایجاد شبکه های ایمن برای دانشجویانی است که در 

شهریه خود درخواست تخفیف می کنند.

روایتی از مدیر عامل پیشین کانون هموفیلی ایران

واکسن آمریکایی با طعم فرانسوی!
»ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی 
به کشور ممنوع است... به این ها 
اعتماد و اطمینان نیست... البته 
مــن بــه فــرانــســه هــم خوشبین 
نیستم چون سابقه ورود خون های 
آلوده را داریم«؛ این موضع قاطع 
رهبر معظم انقالب در خصوص 
تأمین واکسن کرونا، همچنان که 
با موج گسترده ای از حمایت های 

مردم و مسئوالن همراه شد، پرسش هایی را هم در ذهن برخی افراد به ویژه 
نسل جوان درباره چرایی این بی اعتمادی ایجاد کرد. برای پاسخ به این 
ابهامات، شاید بهترین و کوتاه ترین راه، مراجعه به آن هایی است که در 
این زمینه، شنیده ها را دیده اند. خبرگزاری فارس به سراغ »احمد قویدل« 
مدیرعامل پیشین کانون هموفیلی ایران، نماینده شاکیان پرونده کیفری 
هموفیلی و نماینده خواهان های پرونده حقوقی هموفیلی رفته تا او از آنچه 

در این خصوص دیده بگوید.

واکسن آمریکایی نمی خریم؟ چه کار خوبی...»
قویدل که سال ها شریک رنج های خانواده های قربانیان فراورده های خونی 
آلوده فرانسوی بوده، می گوید: »در سال های ۱36۱ و ۱36۲ دو محموله دارو 
از فرانسه وارد ایران شد که بعدها با عنوان »خون های آلوده« موجب رسوایی 
تاریخی برای سازمان انتقال خون این کشور شد. ایدز، بیماری نوظهور آن 
روزها بود و در فرانسه هم درباره آن اطالع رسانی شده بود. با این حال، 
شرکت داروسازی »مِریو« به طمع درآمد بیشتر از راه ساخت فراورده های 
خونی، از مقررات انتقال خون عدول کرد و برای ساخت داروهایش از 
معتادان و افراد فاقد شرایط الزم خون گرفت و با این کار، زمینه ساز یک 
فاجعه شد. اما فقط این نبود. مریو پس از اطالع از مخاطره آمیز بودن 
فراورده های خونی اش، از مصرف داخلی آن ها در فرانسه جلوگیری کرد اما 
با علم به اینکه ممکن است این داروها به ویروس ایدز آلوده باشد، آن ها را 
به ۱۰ کشور از جمله ایران صادر کرد! فراورده های خونی آلوده، پای ایدز را به 
ایران باز کرد و ۲5۰ بیمار هموفیلی، قربانی آن بی اخالقی فرانسوی شدند که 

اغلب آن ها در سال های بعد جان باختند«.
»امروز می گوییم از آمریکایی ها واکسن نمی خریم؟ کار خوبی می کنیم. من 
به این موضوع اعتقاد دارم. صدمه ای که آمریکایی ها به سالمت مردم 
ایران وارد کردند، نابخشودنی است. ترامپ در حقیقت از خط قرمزهای 
بسیاری عبور کرد. نمی دانید چقدر از بیماران ایرانی از تحریم های ظالمانه 
این رئیس جمهور هنجارشکن و نژادپرست صدمه خوردند و برخی جان 
دادند. برای مثال، دسترسی به داروهای جدید هموفیلی سال هاست برای 
بیماران هموفیلی ایرانی متوقف شده است. حتی زیر سایه تحریم، اهدای 
داروهای جدید هم میسر نشد... وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است 
صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران آزاد است. اما انگار فراموش 
کرده اند دارو، کاالست و ما به عنوان خریدار باید پولش را پرداخت کنیم. 
خب، این پول را باید به کجا واریز کنیم؟ خط ارتباط مالی وجود ندارد. چون 
تحت تحریم آمریکا هستیم. پس چطور دارو بخریم؟ تازه از این باالتر، ما 
یک کشور نفتی هستیم. نمی گذارند نفت بفروشیم که با درآمدش بتوانیم 
دارو بخریم... حاال سؤال من این است که وقتی ما دشمن غداری داریم 
که با تحریم هایش حتی جلو ورود دارو به ایران را می گیرد، چرا بعضی ها 

نمی خواهند این را باور کنند؟«

این واکسن به جای سالمت، تحقیر و تفرقه تزریق می کند»
قویدل گریزی هم می زند به شیطنت رسانه های فارسی زبان خارج از کشور 
که در روزهای گذشته تمام تالش خود را برای تعبیر و تقلیل بیانات رهبری 
به یک لجبازی و یک موضع فردی به کار بردند: »اینکه رهبر ما گفته از 
آمریکا و انگلیس واکسن نخریم، حرف درستی است. حداقل ماجرا این 
است که با خرید نکردن از آن ها، دست کم در نفع رساندن به آن ها شریک 
نمی شویم. اما این را هم فراموش نکنید که آمریکا نه تنها ما را تحریم 
همه جانبه کرده بلکه سیاسی کاری هم می کند. میان مشکالت اقتصادی 
ناشی از تحریم های ظالمانه که مشکالت معیشتی ناشی از کرونا هم به آن 
دامن زده، آمده سوار بر بستر نارضایتی ها، قیافه دلسوزانه به خودش گرفته 
و می گوید: »من یک محموله اهدایی واکسن کرونا دارم برای ایرانیان...!« 
خب، طبیعی است که رهبری و مردم می گویند: نخیر! ما این اعانه شما را 
نمی خواهیم. خودمان هم از منابع مورداعتماد واکسن می خریم و هم در 

داخل کشور واکسن می سازیم...«.

 محمود مصدق  تخصص و تناسب رشته 
تحصیلی معلمان با درسی که آموزش آن را 
برعهده دارند از اهمیت خاصی برخوردار است 
و شاید به همین دلیل است که قانون و شورای 
عالی انقالب فرهنگی همواره به جذب معلم از 
طریق دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی 

تأکید کرده اند. 
با وجود این و براساس اظهارات سعیدرضا 
عاملی، دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
ــرورش در حــوزه جذب  سیستم آمــوزش و پ
معلمان متخصص دچار اختالل است؛ به 
طوری که 3۰ درصد معلمانی که جذب شده اند 
تناسب تخصصی ندارند؛ یعنی بین رشته ای 
که در آن دانش آموخته شده اند با رشته ای که 

تدریس می کنند تناسبی نیست.
این مشکل از چه وقت و چرا به وجود آمده 
است، چه پیامدهایی دارد و مهم تر از همه 
بــرای برون رفت از مشکل پیش آمــده چه 

باید کرد؟

متناسب با نیازها معلم تربیت نکرده ایم »
عضو  بشیری،  فرهاد 
کــمــیــســیــون آمــــوزش 
مجلس  تحقیقات  و 
شــــــــــــورای اســــالمــــی 
ــه قــدس  بـ پـــاســـخ  در 

می گوید: هرچند آمــوزش و پــرورش تاکنون 
سعی کرده معلمان را از طریق دانشگاه های 
فرهنگیان و شهید رجایی جذب کند تا آموزش 
به صورت تخصصی پیش رود اما چون این 
مراکز به تعداد کافی معلم تربیت نکرده اند، 
این وزارتخانه هم نتوانسته از طریق این مراکز 
همه نیازهایش را تأمین کند. در واقع بخشی 
از مشکل یاد شده به این موضوع برمی گردد 
که این دو دانشگاه در مقاطعی تعداد کمی 
دانشجو برای تربیت معلم جذب می کردند که 
البته در حال حاضر این مشکل برطرف شد، 
اما با وجود این هنوز نتوانسته ایم متناسب با 
نیازهای آموزش و پرورش معلم تربیت کنیم. 
ارزیابی  مسئولیت  مدتی  بــرای  که  بشیری 
عملکرد وزارت آمــوزش و پــرورش را برعهده 
داشته است، آموزش ضمن خدمت معلمان 

را بهترین راهکار برای رفع مشکل یاد شده 
می داند و می افزاید: البته این کار از گذشته 
انجام می شود اما استفاده از فضای مجازی 
می تواند به آمــوزش و پــرورش کمک کند تا 
آنچه  با  تحصیلی شان  رشته  که  معلمانی 
تدریس می کنند مطابقت ندارد از این طریق 
بــه روز شوند و در کالس های درس بهترین 
روش های آموزشی را مورد استفاده قرار دهند. 

تنزل جایگاه معلم به مجری برنامه درسی »
معاون  قــربــان،  فاطمه 
سابق آمــوزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش 
هم در پاسخ به قدس 
ــد: اگـــر امـــروز  ــوی مــی گ

شاهد ایــن تــراژدی غم انگیز هستیم که در 
آموزش و پرورش معلمانی با مدرک تحصیلی 
غیرمرتبط در کالس های درس حضور دارند 
نتیجه نگاه مصرفی به آمــوزش و پــرورش از 
سوی برخی مسئوالن بلندپایه است. وقتی 
آن ها درک درستی از جایگاه بی بدیل آموزش 
و پرورش در جامعه و نقش آفرینی معلمان در 
تولید سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین 
سرمایه اجتماعی نداشته باشند و هزینه های 

آن را نه سرمایه گذاری، بلکه مصرفی قلمداد 
همه جانبه  رشــد  انتظار  نمی توانیم  کنند، 
فرهنگی،  علمی،  مختلف  عرصه های  در  را 

اقــتــصــادی و حــتــی صنعتی 
داشته باشیم.

از زمــانــی که  ــد:  ــزای وی مــی اف
مراکز تربیت معلم تعطیل و 
نیمه تعطیل شدند و آموزش 
و پرورش یک دستگاه پرهزینه 
مصرفی نه سرمایه ای قلمداد 
شد، هرسال تنها برای پر کردن 
کالس ها با تنزل جایگاه معلم 

به عنوان مجری، مجبور شدند از نیروهای 
پاره وقت قــرارداد کار معین و خرید خدمات 
آموزشی با هر مدرک تحصیلی استفاده کنند. 
به و یژه در دوره ابتدایی با توجه به ویژگی های 
شخصیتی دانش آموزان این دوره، نیاز است 
معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایی که مأموریتشان 
تربیت معلم و توانمندسازی بــرای تعلیم و 
تربیت کودکان است، جذب شوند زیرا برای 
است  الزم  تربیتی،  مناسب  خدمات  ارائـــه 
زندگی  آن  در  بچه ها  کــه  دنیایی  و  شــرایــط 
می کنند، درک شود، از امکاناتی که حاصل 

مجازی  فضاهای  بــا  افـــزوده  ارزش  واقعیت 
است استفاده گــردد و معلم به عنوان الگو 
بتواند پس از گذراندن دروس تئوری، با کسب 
ارتباط  و  تربیتی  مهارت های 
بــا دانــــش آمــــوزان بــه عــنــوان 
کمک مربی و دستیار معلم 
دوره هـــای کــارآمــوزی را سپری 
کند تا بتواند با آمادگی کامل 
در کالس درس حاضر شود. 

ــود اهــمــیــت جایگاه  ــا وجــ ب  
ــرورش در رشد  ــ پ و  ــوزش  ــ آم
و تــوســعــه کــشــور، تــدویــن و 
تصویب سند تحول بنیادین و تأکید سند 
بر جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان 
و فراهم آوردن تسهیالت و امتیازات مناسب 
کارآمد  نیروهای  نگهداشت  و  جــذب  بــرای 
نگاه  تقویت  همچنین  ابــتــدایــی  دوره  در 
تخصصی و زیربنایی به این دوره تحصیلی، 
متأسفانه در سال های اخیر بدون توجه به 
نیاز آموزش و پرورش، شاهد کمترین جذب 
در دانشگاه فرهنگیان بوده ایم و هر زمان با 
کمبود معلم روبه رو شدند با خرید خدمات 
آموزشی و ماده ۲8 و... سعی  کردند کمبود 

را جبران کنند.

قربان، تقویت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایی را تنها راه برون رفت 
از مشکل یاد شده می داند و می گوید: از سوی 
دیگر باید بپذیریم معلم فقط کارمند و مجری 
سرمایه های  مولد  بلکه  نیست؛  برنامه ها 
انسانی است که قرار است در آینده به عنوان 

سرمایه اجتماعی نقش آفرینی کند.

 تناسب رشته تدریس و تحصیل»
 شرط صدور حکم است

ــرای گــفــت وگــو بـــا رضـــوان  ــ تـــالش هـــای مـــا ب
حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی در زمینه 
مشکل به کارگیری معلمانی با مدرک تحصیلی 
غیرمرتبط در کالس های درس بی نتیجه ماند و 
علی اللهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابع وزارت آموزش و پرورش هم به وعده خود 

برای مصاحبه عمل نکرد.
اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه ریزی، 
منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش 
پانا  با  پــرورش چندی پیش در گفت وگو  و 
)خبرگزاری این وزارتخانه( تناسب بین رشته 
تحصیلی و رشته تدریس معلمان را برای ابالغ 
حکم آن ها ضروری دانسته و اظهار کرده بود: 
در مدارس دولتی اگر این تناسب وجود نداشته 
باشد حکم فعالیت برای آن ها صادر نمی شود، 
در واقع شرط ابالغ این حکم، تناسب رشته 

تدریس و تحصیل است.
گروه های  بــه صــورت  را  تدریس  رشته  البته 
درسی در نظر گرفته ایم و تناظر یک به یک 
وجود ندارد، چرا که این تناظر سبب می شود 
تعدادی از نیروها مازاد باشند و به کار گرفته 
این مسئله موجب می شود  نشوند. یعنی 
تدریس  بــاوجــود صالحیت  معلمان  برخی 
فرصت این کار را نداشته باشند؛ برای مثال 
فــردی که کارشناس فیزیک است می تواند 
در مقطع متوسطه ریاضی هم تدریس کند 
و اگــر ایــن تناظر یک به یک وجــود داشت 
چنین امکانی بــرای این فرد فراهم نبود. با 
توجه به برنامه ریزی های انجام شده، دانشگاه 
فرهنگیان نیز برنامه خود را بر مبنای رویکرد 
بازنگری  در  و  می کند  تنظیم  مهارتی  چند 

نیروها این مسئله مورد توجه قرار می گیرد.

کارشناسان از پیامدهای نگاه مصرفی مسئوالن به آموزش و پرورش می گویند 

تدریس 30 درصد معلمان در رشته های غیرتخصصی
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دستچین

تمام هزینه های درمان ناباروری، زیر پوشش بیمه
احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در توییتر 
نوشت: به منظور حمایت از خانواده ایرانی در کمیسیون 
ناباروری زیر  تلفیق مصوب شد تمام هزینه های درمــان 
پوشش خدمات بیمه درمانی قرار گیرد. این گامی است 
برای حمایت از خانواده هایی که چشم انتظار فرزند هستند 
و توان پرداخت هزینه های سنگین درمان ناباروری را ندارند.

شرم داریم حقوق اعضای هیئت علمی را اعالم کنیم
منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 
علمی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حقوق اعضای هیئت 
علمی در سال های گذشته رشد مناسبی نداشته است. شرم 
داریم میزان حقوق اعضای هیئت علمی جوان را اعالم کنیم. 
بین حقوق اعضای هیئت علمی با عرف جامعه و حقوق 

کارکنان سایر دستگاه ها فاصله معناداری وجود دارد.

رفاه و خدمات اجتماعی

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت:

۱۵۰ هزار تبلت برای 
دانش آموزان محروم تهیه شد

جانشین وزیــر آمــوزش و پــرورش در طرح 
هدایت گفت: ۱5۰ هزار تبلت از اعتبارات 
اجتماعی  مسئولیت های  دولتی،  بخش 
به  مــردمــی  کــمــک هــای  و  عمومی  بخش 

دانش آموزان نیازمند اهدا شده است.
سیدجواد حسینی به ایرنا گفت: بر اساس 
آخــریــن آمـــار، ۲۱ درصــد دانـــش آمـــوزان با 
نیازهای ویژه تبلت نداشتند که با کمک 
ــرورش استان ها،  5۰ درصــدی آمــوزش و پ
دانش آموزان استثنایی از تبلت بی نیاز شدند.
وی افـــزود: حــدود 3 میلیون دانــش آمــوز 
میلیون   ۲ امــا  نــدارنــد  هوشمند  دستگاه 
نیاز  هوشمند  دستگاه های  به  هم  دیگر 
دارند چراکه از تلفن همراه و تبلت پدر و 
بنابراین  می کنند،  استفاده  خود  مــادران 
این ابزار در ساعات اندکی از شبانه روز در 
اختیار فرزندان قرار می گیرد؛ درنتیجه3۰ 
درصد دانش آموزان به تجهیزات هوشمند 

نیازمندند.

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت اعالم کرد 

آغاز واکسیناسیون کرونا 
پیش از ۲۲ بهمن

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از ۲۲ بهمن  کــرد پیش  ــدواری  ــی ام ــراز  ابـ
کــرونــا در کــشــور طبق  واکــســیــنــاســیــون 

اولویت بندی صورت گرفته، آغاز شود.
دربـــاره  نمکی  سعید  ایسنا،  ــزارش  گـ بــه 
اقدامات انجام شده برای واردات واکسن 
از  امیدوارم پیش  کرونا به کشور، گفت: 
اولویت بندی  مصوبه  طبق  و  بهمن   ۲۲
گــروه هــا  در  را  واکــســیــنــاســیــون  ــده،  ــ شـ
ــه نتوانیم  ــانــی ک ــا زم ــا ت ــاز کــنــیــم. امـ آغــ
واکــســن  خــطــرتــریــن  بــی  و  مطمئن ترین 
انجام  را  کار  این  کنیم،  وارد  کشور  به  را 
این  نمی دهیم؛ چانه زنی های ما به دلیل 
است که مؤثرترین واکسن را وارد کنیم.

خاطرنشان  همچنین  بــهــداشــت  وزیـــر 
کــرد:عــالوه بر آن قــرار بر این بــوده توزیع 
واکسن کواکس سازمان جهانی بهداشت 
نیز از فوریه در کشورهای هدف از جمله 

کشور ما آغاز شود.

آموزش

یک مسئول سازمان امور دانشجویان:

۵ درصد دانشجویان کشور 
به کرونا مبتال شدند

سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان 
ــان از ابـــتـــالی 5 درصـــد  امــــور دانــشــجــوی

دانشجویان به کرونا خبر داد.
به گزارش سازمان امور دانشجویان، دکتر 
مجید صفاری نیا با اشاره به آمار کشوری 
فوت 5۷ هزار نفر بر اثر کرونا گفت: بخشی از 
دانشجویان نیز در بیماری کرونا عزیزان خود 
را از دست دادند، بنابراین باید در زمینه سوگ 
ارائه  مــشــاوره ای  دانشگاهیان خدمات  به 
دهیم. وی افزود: با بررسی یک جامعه آماری 
۲3۰ هزار نفری از دانشجویان مشخص شد 
5 درصد دانشجویان به کرونا مبتال شدند؛ 
بیشتر آن ها در منازل تحت درمان بودند 
و حدود ۱۴6 نفر نیز در بیمارستان بستری 
شدند. صفاری فعالیت های مراکز مشاوره را 
مداخالت بالینی در حوزه کاهش اضطراب و 
افسردگی، افزایش سواد سالمت و تعامل با 
معاونت های دانشگاه ها برای حل مشکالت 

دانشجویان اعالم کرد.

خانه و خانواده

یک پژوهشگر حوزه  جمعیت:

دولت »خانواده های بیش از پنج 
نفر« را به رسمیت نمی شناسد!

بهزاد خلیلی، پژوهشگر حوزه  جمعیت در 
گفت و گو با تسنیم درباره سهم جمعیت و 
خانواده از الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار 
کــرد: »بند هـ« تبصره ۱6 می گوید به هر 
خانواده مستأجری که فرزند سومش به دنیا 
بیاید، وام ودیعه مسکن ۷۰میلیون تومانی 
متوجه شدیم ۲۱۰  ما  امــا  می گیرد  تعلق 
میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده برای 
این قشر تنها برای ۷ درصد از متقاضیان 
دارای این شرایط کافی است یعنی حدود 3 
هزار نفر)!( در حالی که تعداد این خانواده ها 
۴۲ هــزار مــورد اســت و هرساله به تعداد 
خانواده های پنج نفره اضافه می شود. برای 
پوشش کامل این قشر به 3هــزار میلیارد 

تومان بودجه نیاز است!
نکته دیگر این است که تنها خانواده های 
ــد و  پــنــج نــفــره شــامــل ایـــن بـــودجـــه شــدن
به رسمیت  بــاال  به  نفر  پنج  خــانــواده هــای 

شناخته نشده اند! 

محیط زیست

یک مدیر سازمان حفاظت محیط زیست:

هیچ برنامه ای برای صدور 
پروانه شکار نداریم

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
در حال حاضر هیچ برنامه ای برای صدور 
پروانه شکار نداریم و فقط در چهار قرق 
اختصاصی پروانه شکار صادر می شود که 
برای این مناطق هنوز پروانه ای صادر نشده 
است. شهاب الدین منتظمی در گفت وگو با 
میزان افزود: هنوز تعداد شکارچیان خارجی 
مشخص نشده، در واقع ورود برخی اتباع 
مثل رژیم اشغالگر قدس ممنوع است و 
حق ورود به کشور را ندارند که این موضوع 
برای شرکت های گردشگری کامالً تعریف 
شده است. برای ورود شکارچی خارجی نیاز 
به یک فرایند طوالنی است که این فرایند 
توسط شرکت های مجوزدار طی می شود؛ 
یعنی شرکت های گردشگری که شکارچی 
می آورند مجوز شکار گرفته و اقدام می کنند، 
تا به امروز هنوز پیشنهادی بر مبنای حضور 

شکارچی خارجی نبوده است.

فراسو
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مسئوالن توپ را به زمین مردم انداخته اند
محمد درویش، فعال محیط زیست به ایسنا گفت: رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست گفته است مردم باید 
بین سوزاندن مازوت و خاموشی یکی را انتخاب کنند؛ در 
حالی که براساس قانون هوای پاک قرار بود هر نوع مصرف 
مازوت قطع شود و کشور به سمت استحصال انرژی های 
نو حرکت کند. مسئوالن توپ را به زمین مردم انداخته اند. 

استادان کم کاری کنند »جریمه« می شوند
علی آهون منش، رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی به 
فارس می گوید: در ابتدای آموزش مجازی، برخی از استادان 
کمی مقاومت می کردند و معتقد بودند تدریس مقابل چشم 
هزاران نفر برایشان کمی دشوار است، اما حاال پذیرفته اند. 
اگر استادان به صورت شفاف با استفاده از آخرین منابع 
تدریس نکنند و کم کاری کنند حقوق آن ها کاهش می یابد. 

اصرار برای برگزاری آموزش های حضوری 
محمد حسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
به خبرنگار فارس گفت: همه دانشگاه ها در بحران کرونا 
آسیب جدی دیده اند و قاعدتاً این دانشگاه که آموزش های 
آن باید حضوری و در کارگاه ها برگزار شود، آسیب بیشتری 
دیده است؛ بنابراین اصرار داریم از نیمسال دوم، آموزش ها 

به صورت حضوری باشد.

تالش می کنیم در کوتاه مدت کنکور حذف شود
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس 
به برنا گفت: تالش می کنیم در کوتاه مدت کنکور حذف 
شود. در این عرصه قطعاً مافیای کنکور فعال هستند 
اما آن قدر جدی نبوده اند که مانع حذف کنکور توسط 
مجلس شوند. تالش می کنیم به گونه ای کنکور را حذف 

کنیم که عدالت اتفاق بیفتد.

برداشت آزاد

متأسفانه در سال های 
اخیر بدون توجه 
به نیاز آموزش و 

پرورش، شاهد کمترین 
جذب در دانشگاه 
فرهنگیان بوده ایم

بـــــــرش

نخستین کشور خاتمه دهنده واکسیناسیون سراسری خواهیم بود  کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: سه واکسن وارد فاز کارآزمایی شده و 9 پرونده فعال واکسن کرونا وجود 
دارد. از کواکس 16 میلیون و800 هزار دز واکسن خریدیم، همچنین واکسن هایی که مورد تأیید سازمان غذا و دارو باشد نیز خریداری می کنیم اما تا این لحظه کواکس واکسنی عرضه نکرده است.خرید مستقیم هم 

عالوه بر کواکس خواهیم داشت سپس از واکسن تولید داخل استفاده می کنیم. شاید نخستین کشور شروع کننده واکسیناسیون نباشیم اما نخستین کشور خاتمه دهنده واکسیناسیون سراسری خواهیم بود.
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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

پلوسی: ترامپ شریک جرم قتل است!»
در همین حــال، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا در تندترین انتقادی که تاکنون پس 
از حوادث کنگره متوجه ترامپ شده، او را 
درباره کشته شدن دست کم پنج نفر در این 
حوادث شریک جرم خواند. نانسی پلوسی در 
مصاحبه با شبکه تلویزیونی ام اس ان بی سی 
افزود: رئیس جمهور، این شورش را برانگیخت 
که به آن مرگ ها و این خرابی منجر شد. 
آخرین انتقادها و حمالت به ترامپ تنها از 
سوی پلوسی بیان نشده و در واپسین روز دوره 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، برنی سندرز، 
سناتور ایالت ورمونت آمریکا نیز در پیامی در 
توییتر با اشاره به این روز نوشت: وی بدترین و 
خطرناک ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود.

ترامپ در فکر تشکیل یک حزب جدید»
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش 
داد: دونالد ترامپ در گفت وگو با دستیاران 
درباره امکان ایجاد یک حزب جدید در این 
کشور سخن گفته و دوست دارد آن را »حزب 
شعار  با  منطبق   )Patriot( میهن پرست« 
»اول آمریکا« بنامد. با توجه به نظام سیاسی 
آمریکا که تحت سلطه دو حزب دموکرات و 
جمهوری خواه قرار دارد، تشکیل یک جناح 
سیاسی بزرگ دیگر کاری دشوار برای ترامپ 
خواهد بود آن هم با توجه به این موضوع که 
وی هر روز بیشتر منزوی می شود؛ در حدی 

که سران و افراد برجسته هم حزبی او هم در 
مراسم خداحافظی وی شرکت نمی کنند. اما 
اخبار مربوط به ترامپ به این تصمیم ختم 
نمی شود. وی تنها ساعاتی پیش از پایان دوره 
ریاست جمهوری خود، دستور عفو و تخفیف 
مجازات ۱۴۳ نفر را صادر کرد. کاخ سفید با 
انتشار بیانیه ای در وبگاه رسمی خود با اعالم 
این خبر نوشت: از این میان، ۷۳ نفر عفو 
کامل شده  و ۷۰ نفر دیگر نیز تخفیف مجازات 

گرفته اند. 

اوج گرفتن نگرانی های امنیتی »
همزمان با تشدید نگرانی ها دربــاره امنیت 
برگزاری مراسم تحلیف »جو بایدن«، وزارت 
دفاع آمریکا اعالم کرد ۱۲ عضو گارد ملی این 
کشور از حضور در مراسم انتقال قدرت کنار 
گذاشته شدند. این ۱۲ تن قرار بود مسئولیت 
از  قـــدرت  انتقال  مــراســم  امنیت  ــراری  ــرق ب
دونالد ترامپ به جو بایدن در واشنگتن دی 
سی را برعهده داشته باشند. برپایه گزارش 
رسانه های آمریکایی، دو تن از این اعضای 
گارد ملی به دلیل داشتن روابط و پیوندهایی 
با گروه های دست راستی و افراطی از حضور در 
مراسم تحلیف بایدن منع شدند. پیشتر در 
خبرها آمده بود اف بی آی به منظور اطمینان 
بایدن،  تحلیف  مراسم  امنیت  تضمین  از 
تحقیقات گسترده ای را درباره پیشینه این 

نیروها در پیش گرفته است.

امانوئل مکرون خطاب به جو بایدن:

سربازهایت را بیشتر درگیر کن
امانوئل مکرون، رئیس 
جــمــهــور فــرانــســه روز 
بایدن  جــو  از  گذشته 
ــواســــت نــظــامــیــان  خــ
بیشتر  را  ــورش  ــشـ کـ

درگیر حل مناقشات جهانی کند. او مشخصاً 
مناطق  در  اســالمــی  گـــروه هـــای  ــا  ب مقابله 
از جمله در خاورمیانه  مناقشه آمیز جهان 
را به عنوان مناطقی که بایدن باید بیشتر در 

آن ها دخالت کند نام برد.
با صــدور فرمان هایی  دونالد ترامپ پیشتر 
خواستار خروج تدریجی نظامیان آمریکایی از 

افغانستان و عراق شده بود.

وزارت س بــرای  بــایــدن  جــو  گزینه  بلینکن، 
جمهور  رئیس  کــرد  تأکید  آمریکا  خارجه 
جدید آمریکا سیاست به رسمیت شناختن 
را  ونزوئال  اپوزیسیون  رهبر  گوایدو،  خــوان 

ادامه خواهد داد.
انصارهللا یمن از حامیان خود خواست در س

مخالفت با تصمیم آمریکا برای تروریستی 
ــن جــنــبــش، در هــفــتــه آیــنــده  خـــوانـــدن ایـ

تظاهراتی را برگزار کنند.
اداره س بـــرای  بــایــدن  گزینه  هینز،  ــل  آوریـ

اطالعات ملی آمریکا به سنا گفت اگر تأیید 
غیرمحرمانه  گــزارش  می دهد  دستور  شود 

درباره قتل خاشقچی منتشر شود.
محبوس س مبلغ  الـــعـــوده،  ســلــمــان  پــســر 

سعودی اعالم کرد بازداشت پدرش پس از 
آشتی کشورهای عربی با قطر که به خاطر 
از سال  موضع گیری دربــاره همین مسئله 

۲۰۱۷ زندانی است، دیگر دلیلی ندارد.
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چالش های پیش روی دولت بایدن
روز گذشته جو بایدن چهل و ششمین رئیس جمهور ایاالت متحده در فضایی 
کامالً پادگانی مراسم تحلیف خود را برگزار کرد و رسماً ساکن کاخ سفید شد. این 
در حالی است که برخالف عرف همیشگی، دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور 

قبلی در مراسم انتقال قدرت حضور نداشت.
جدا از حاشیه های فراوان مراسم تحلیف و بحران های سیاسی جدی درزمینه 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ در آمریکا، تحلیلگران معتقدند دولت جدید در 
آمریکا با بحران های متعدد داخلی و بین المللی روبه رو است که بسیاری از آن ها 
میراث به جای مانده از دوران ترامپ است. در یادداشت پیش رو تالش خواهیم 

کرد در دو سطح داخلی و بین المللی نگاهی به این چالش ها داشته باشیم.
در سطح داخلی مهم ترین چالش، مشروعیت سیاسی است. بر اساس آخرین 
نظرسنجی های منتشر شده، بیش از نیمی از رأی دهندگان آمریکایی معتقدند 
جو بایدن و معاون وی کامال هریس با بهره گیری از تقلب توانسته اند پیروز 
انتخابات ۲۰۲۰ باشند و مشروعیت الزم را برای حضور در کاخ سفید ندارند. از 
سوی دیگر همان گونه که روز گذشته روزنامه وال استریت ژورنال نوشته، ترامپ 
تالش دارد با ایجاد یک حزب سیاسی جدید از شکاف ها و گسل های موجود 
بهره بگیرد. از سوی دیگر شکاف های داخلی در میان دموکرات ها موجب می شود 
توانایی دولت در بازسازی اجتماعی این کشور و ترمیم بحران مشروعیت داخلی 
کاهش یابد. چالش داخلی دیگر که حتی بیش از بحران مشروعیت می تواند 
برای دولت بایدن سرنوشت ساز باشد، مقابله با بحران کروناست. امری که به 
دلیل رفتار دولت قبلی و همچنین سوگیری برخی از فرمانداران جمهوری خواه 
تبدیل به یک بحران امنیت ملی در این کشور شده و تا کنون بیش از ۴۰۰ هزار 
آمریکایی را به کام مرگ کشانده است. سومین چالش داخلی دولت بایدن 
بحث اقتصاد و نرخ باالی بیکاری است که با وجود بحران کرونا امکان مهارش 
بسیار سخت می نماید. در عرصه خارجی نیز دولت جدید آمریکا تالش دارد 
به احیای جایگاه آمریکا به عنوان رهبر جهان غرب در فضای بین الملل بپردازد. 
در این مسیر تأکید بر چند جانبه گرایی و بهره گیری از نهادهای بین المللی در 
دستور کار قرار دارد که البته روندهای موجود جهانی به ویژه رشد ناسیونالیسم 
و عقب نشینی از دموکراسی در جهان مانع های جدی خواهند بود. از همین رو 
است که نخستین اقدام دولت بایدن بازگشت به پیمان پاریس است. اقدامی که 

قرار است احیاکننده دیپلماسی آسیب دیده واشنگتن باشد. 
از جمله چالش های دیگر دولت بایدن در عرصه بین الملل کنترل چین به عنوان 
یک رقیب راهبردی، اعمال محدودیت های بیشتر برای مسکو از طریق پیمان 
کاهش تسلیحات راهبردی جدید، احیای روند مذاکرات چندجانبه با کره شمالی، 
بازگشت به برجام و تداوم سیاست ترامپ در زمینه عادی سازی روابط با اسرائیل 
در غرب آسیاست. در پایان باید یادآور شد در عرصه سیاسی آمریکا همواره 
چالش های داخلی بر چالش های بین المللی اولویت دارند و چگونگی تعامل با 

این چالش ها تحت تأثیر نیروهای مختلف و شرایط تغییر می کند.
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 دکتر علیرضا رضاخواه / کارشناس مسائل آمریکا و اروپا

خبر

 علوی  سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، شب گذشته به وقت تهران 
مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهور چهل و ششم ایاالت متحده برگزار 
شد. مراسمی که در سایه شدیدترین تدابیر امنیتی تاریخ آمریکا و با حضور 
بیش از 25هزار نیروی گارد ملی شکل گرفت و چهره واشنگتن، کامالً مشابه 
یک پایگاه نظامی بود. برخی نیز با کنایه به این شرایط امنیتی، آن را مشابه 
تأسیس پایگاه جدید نظامی آمریکا این بار در خیابان های واشنگتن دانستند. 
شبکه خبری یورونیوز هم ضمن اشاره به وضعیت نابسامان این کشور گزارش 
داد جو بایدن کشوری را تحویل می گیرد که دچار اختالفات شدید سیاسی شده 
که در پی آن، هــزاران نفر به دلیل ابتال به کرونا در حال مرگ هستند و نرخ 

بیکاری همچنان باالست. 

266 سازمان بین المللی 
علیه تحریم انصاراهلل

۲۶۶ سازمان، اقدام وزارت خزانه داری آمریکا 
در تروریستی خواندن جنبش انصارهللا یمن 
را مردود دانستند و به آن اعتراض کردند. 
به گزارش فارس، این سازمان ها اعالم کردند 
این موضوع بر وضعیت یمن تأثیر خواهد 
برگزاری  خواستار  پایان  در  آن هــا  داشــت. 
)ششم  ژانویه   ۲۵ در  بین المللی  تظاهرات 
بهمن( در اعتراض به جنگ علیه یمن و قرار 
دادن انصارهللا در فهرست تروریسم شدند.

آمادگی مسکو برای برگزاری دیدار فلسطینی ها
وزارت خارجه روسیه برای تسهیل تالش ها به منظور برقراری آشتی ملی فلسطین 

و ترتیب دیداری میان فلسطینیان اعالم آمادگی کرد.
به گزارش اسپوتنیک، این وزارتخانه پس از دیدار میان میخائیل بوگدانوف، 
معاون وزیر خارجه روسیه و ماهر الطاهر و عارف عرفان، دو عضو دفتر سیاسی 
جبهه مردمی آزادسازی فلسطین این موضع را اعالم کرده است. در این دیدار 
چشم انداز تحقق وحدت ملی فلسطین مورد بررسی قرار گرفت  و طرف روسی از 
توافق میان گروه های سیاسی فلسطین درباره برگزاری انتخابات متوالی پارلمانی و 

ریاست تشکیالت خودگردان و سپس انتخابات شورای ملی حمایت کرد.

وعده های روز نخست»
رئـــیـــس جــمــهــور مــنــتــخــب آمــریــکــا در 
سخنرانی خود پیش از ترک دالوِر به سوی 
واشنگتن برای شرکت در مراسم تحلیف، 
در سخنرانی به ابراز سخنانی احساسی 
از سخنرانی خود  و در بخشی  پرداخت 
نخستین  در  همچنین  بایدن  کرد.  گریه 
 ۱۵ دست کم  دارد  قصد  خــود  کــاری  روز 
کردن  بی اثر  منظور  به  را  اجرایی  دستور 
اقدامات »دونالد ترامپ« صادر کند. به 
گـــزارش فـــارس، ایــن دســتــورات اجــرایــی 
شامل باز گشت دوباره آمریکا به سازمان 
جهانی بهداشت و توافق اقلیمی پاریس و 
بی اثر ساختن برخی سیاست های ترامپ 
و  آب  مهاجرت،  چون  مسائلی  قبال  در 
پیشتر  بــود.  خواهد  مسائل  دیگر  و  هوا 
»ران کالین« گزینه ریاست کارکنان کاخ 
شلوغ  برنامه  از  بایدن  دولــت  در  سفید 
آمریکا  منتخب  رئیس جمهور  پــرکــار  و 
بود:  افــزوده  و  داده  تحلیف خبر  روز  در 
مربوط  بایدن  اول  روز  اقــدامــات  بیشتر 
است  ترامپ  سیاست های  خنثی سازی 
ندارد.  آمریکا  کنگره  تأییدیه  به  نیازی  و 
مجموعه  داد:  توضیح  همچنین  کالین 
گسترده تری از »وعده های روز اول« بایدن 
در ۹ روز کاری پس از مراسم تحلیف اجرا 
خواهد شد که شامل افزایش تست های 
ابتال به ویروس کرونا و ملزم کردن دولت 

آمریکا به اولویت دادن به کاالهای ساخت 
داخل برای خرید تجهیزات می شود. این 
که  می شوند  انــجــام  حالی  در  اقــدامــات 
ترامپ در واپسین روز های دولت خود با 
کار  کرد  تالش  سیاست ها  برخی  تمدید 
بایدن برای باز گرداندن کشور به وضعیت 

گذشته را سخت کند.

آمریکا، همان آمریکاست!»
با آغاز کار دولت جدید در آمریکا، مواضع 
ــاره مسائل  ــ دربـ ســیــاســتــمــداران حــاکــم 
خارجی بیشتر روشن می شود. در همین 
راستا، آنتونی بلینکن، گزینه پیشنهادی 
کرد  تأکید  خــارجــه  وزارت  ــرای  بـ بــایــدن 
دولت بعدی آمریکا به هیچ عنوان قصد 
به  قــدس  از  کشور  ایــن  ســفــارت  انتقال 
انتقال  مراسم  آمریکا  نــدارد.  را  تل آویو 
سفارت خود از تل آویو به قدس اشغالی 
را روز ۱۴ می  ۲۰۱۸ برگزار کرد. در این روز 
نیروهای  توسط  فلسطینی   ۶۰ دست کم 
رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. 
بلینکن در ادامه جلسه بررسی صالحیت 
خود برای وزارت خارجه آمریکا در کمیته 
در سخنانی  روابط خارجی مجلس سنا 
که امیدها برای تغییر رویکرد آمریکا را از 
بین برد، اعالم کرد دولت جدید این کشور 
کماکان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور 

ونزوئال به رسمیت می شناسد. 
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی)ع( در نظر دارد 
تهی�ه و تحویل یک دس�تگاه منبع تغذیه بدون وقف�ه )ups( با 
قدرت 30 کیلو ولت آمپر به همراه باتری و کابین باتری و کارت snmp را از 
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه  مورخ 1399/11/8 ضمن مراجعه به سایت اینترنتی 
 /http://sem.aqr-harimeharam.org اس�تعالم ه�ا و مناقص�ات ب�ه آدرس

)تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.   

آگهی مناقصه
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شرکت توزیع نیروی برق استان فارس )سهامی خاص(
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده  )شماره 74- 1- 1- 99(

1- ن��ام مناقصه گذار: ش��رکت توزیع برق فارس به آدرس ش��یراز خیابان معدل 
حدفاصل فلس��طین و مالصدرا تلف��ن 80-32319574-071 تلفن امور تدارکات 

071-32317869
2- موض��وع مناقصه: مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار ش��ش رش��ته فش��ار 

ضعیف از تولیدکنندگان و تأمین کنندگان واجد صالحیت شرکت توانیر
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( 

از تاریخ 99/11/02 لغایت 99/11/07 به مدت 5 روز کاری
4- م��دارک مورد نیاز جهت تحویل اس��ناد: فیش واریزی ب��ه مبلغ 220000 ریال 
واری��ز به حس��اب ج��اری ش��ماره 74827-07860 بانک تجارت ش��عبه فلس��طین 

شیراز
5- آدرس مح��ل دریافت اس��ناد: دسترس��ی ب��ه آگهی مناقصه از طریق ش��بکه 
اطالع رس��انی معامالت توانی��ر به نش��انی www.tavanir.org.ir و ش��رکت توزیع 
نیروی برق اس��تان فارس ب��ه آدرس www.farsedc.ir اس��ناد مناقصه از طریق 
س��امانه ت��دارکات الکترونی��ک دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir به ش��ماره 

فراخوان 2099007000000073 امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیش��نهاد: ش��یراز- خیابان معدل- حدفاصل فلس��طین 
و مالص��درا- س��اختمان 147- ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان ف��ارس- امور 

تدارکات- تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 13 ظهر روز سه شنبه مورخ 99/11/21

8- محل برگزاری مناقصه: ش��رکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- 
دفتر معاونت پشتیبانی

9- زمان بازگش��ایی پاکات: پاکات ارزیابی کیفی ش��رکت ها/مناقصه گر/ س��اعت 
13 روز ش��نبه م��ورخ 99/11/25 با حضور اعضاء کمیس��یون مناقص��ه باز و قرائت 
می گردد و در صورت کسب حد نصاب الزم پاکت الف و ب در ساعت و تاریخ اعالم 
ش��ده که در زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی اعالم می گردد، مفتوح می گردد 
و به پیش��نهادهای فاقد امضاء مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد 

مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذکر ش��ماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیش��نهاددهندگان در 

جلسه آزاد است.
11- تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه: مبل��غ 3/147/600/000 ریال ک��ه به صورت 
ضمانتنام��ه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین ش��ده در وجه مناقصه گذار یا 
مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف 
قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گذار گردد ضمنًا تضمین کمتر 
از مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی، وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.

12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

شناسه آگهی 1082054م.الف 10847
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
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) آگهی مزایده جایگاه CNG شهرداری تربت جام 1399/6( نوبت دوم

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  شرکت 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��رکت 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 شرکت در مزایده را باید دردو پاکت 
سربس��ته به دبیرخانه ش��هرداری تحویل و رس��ید دریافت نماین��د. )فرم تقاضا و 
فیش ده درصد و کپی از شناس��نامه و کارت ملی  وش��رکت دارای صالحیت ومورد 

قبول شرکت ملی نفت (،) کسرمدارک = 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��رکت  مورخ 1399/11/1  لغایت روزیکش��نبه  1399/11/12 س��اعت 14 پیشنهاد 

تحویل دبیرخانه شهرداری میباشد ( 

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

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

سالیانه می باشد (.
� درصورتیکه ش��رکت کنندگان مزایده به حدنصاب نرسد )سه نفر شرکت کننده  ( 

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 کس��انی که کتبا 
ب��رای انعق��اد قرارداد دعوت می ش��وند حداکثر 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 که به هر دلیلی ، متقاضی از س��وی ش��هرداری رد شود ، وی میتواند با 
ارائه درخواس��ت کتبی مدارک و مبلغ س��پرده خود نزد شهرداری را تقاضا و توسط 

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

مدارک و رزومه شرکت ,وسوابق کاری واجاره جایگاه های موجود
پاکت ب : تکمیل فرم و قیمت پیشنهادی  شرکت کننده در مزایده 
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 آگهی فراخوان مناقصه عمومی)دو مرحله ایی( نوبت اول - شماره مجوز1399.6265

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

مناقصه گران می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر به س�ایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با تلفن واحد خدمات کاال 07731319663 
روابط عمومی  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی          منشی واحد خدمات کاال  07731319661 نمابر: 07731316194 تماس حاصل فرمایند  .

EM-9940043 تقاضای- R10,99,033  مناقصه شماره شماره تقاضا و مناقصه
FILTER-ساخت داخل  شرح اقالم درخواستی

پس از اتمام مرحله ارزیابی صالحیت، مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به 
میزان1.750.000.000ریال  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 هیئت وزیران می باشد.

تبصره : درصورت ارائه تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت وجه نقد، مبلغ 
نقدی می بایست به شماره حساب 0175756161006بانك ملی شعبه كنگان بنام 
پاالیشگاه دهم شركت مجتمع گاز پارس جنوبی واریز و فیش واریزی ارائه گردد.

نوع تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  

35.000.000.000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه
1399,12,17 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 1399,12,02 صالحیت واجد  گران  مناقصه  به  مناقصه  اسناد  توزیع   )1
1400,01,22 تاریخ گشایش پاكات مالی 1399,12,25 پیشنهادها تسلیم  جهت  گران  مناقصه  مهلت  آخرین   )2

در سایه شدید ترین تدابیر امنیتی تاریخ آمریکا 
و بدون حضور ترامپ ریاست بایدن بر کاخ سفید 

شروع شد

تحلیف و تفرقه
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