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وزارتبهداشتزیربارتصمیمهیئتمقرراتزداییوتسهیلصدورمجوزهایکسبوکارنمیرود

کشمکشبرسرانحصارزداییازتأسیسداروخانهها

 جهان یک ماه پیگیری جــدی دموکرات ها 
در واشنگتن برای انتقام گیری از رئیس جمهور 
پیشین آمریکا با شکست همراه شد و آن ها 
نتوانســتند دونالد ترامپ را اســتیضاح کنند. 
بــه گزارش فــارس، ســناتورهای آمریکایی طی 
رأی گیــری در جریــان پنجمیــن روز بررســی 
دومیــن اســتیضاح ترامــپ، بــا ۴۳ رأی منفی 
)بی گنــاه( و ۵۷ رأی مثبــت )گناهــکار( او را از 
اتهامــات تبرئــه کردنــد. این رأی گیــری بامداد 
یکشــنبه در محل مجلس ســنای این کشور 
آغــاز شــده بــود و بــرای محکومیــت وی بــه 

دســت کم ۶۷ رأی مثبت )دو سوم کرسی های 
ســنا( نیــاز بــود. عــاوه بــر تمــام ســناتورهای 
و  دموکــرات، هفــت ســناتور جمهوری خــواه 
هم حزبــی ترامــپ از جمله میت رامنی نیز به 
محکومیت او رأی مثبت دادند.  رئیس جمهور 
کنونی آمریکا از تبرئه رئیس جمهور پیشــین 
در جلســه اســتیضاح ســنا بــه عنــوان فصل 
غم انگیــزی در تاریــخ ایــاالت متحده یــاد کرد. 
جو بایدن با صدور بیانیه ای تأکید کرد با آنکه 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا در این جلســه 
تبرئــه شــد اما وی همچنــان گناهکار اســت. 

ســناتور پاتریــک لیهــی نیــز کــه ریاســت این 
جلســه دادگاه اســتیضاح را برعهده داشــت، 
در نطــق پایانی جلســه گفــت: رئیس جمهور 
پیشین از اتهامات مطرح شده در استیضاح، 
بی گنــاه شــناخته شــد. چــاک شــومر، رهبــر 
دموکرات هــای ســنا در اظهاراتــی بــا انتقــاد از 
تبرئــه شــدن ترامــپ در اســتیضاح، گفــت: 
اســتدالل هایی کــه در دفــاع از رئیس جمهــور 
پیشــین بیان شــد، ضعیــف و غیرقابــل درک 
بودند. شــومر افــزود: محکوم نشــدن ترامپ، 
به عنوان رأی ننگین و بدنامی در تاریخ سنای 

ایــاالت متحــده ثبــت خواهــد شــد.  اتهامات 
مطرح شده علیه ترامپ به طورعمده مربوط به 
تحریک هواداران به شورش و حمله به کنگره 
در جلســه ۶ ژانویــه می شــود. اگــر اســتیضاح 
ترامپ موفق می بود، وی به طور کلی از صحنه 
سیاســت آمریــکا حــذف می شــد و دیگر حق 
حضور در هیچ منصب دولتی را نداشــت. از 
همین رو، شکســت این اســتیضاح می تواند 
منجر به تسریع تضعیف ساختار فعلی حزب 
جمهوری خــواه و شــکل گرفتــن یک قــدرت و 

پایگاه رأی جدید...
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ثروت نجومی مارادونا 
گم شد

انقالب اسالمی پدیده گمنام 
علوم انسانی ایران

تشکر از ایران برای مهارآتش سوزی 
اسالم قلعه

گزارش  روز

تنوع طلبی و عاقه  به مد و زیبایی ریشه در فطرت و نهاد آدمی دارد. آفرینش انسان به 
گونه ای است که از یکنواختی بیزار و به تحول و زیبایی گرایش دارد؛ اما اگر مدگرایی به 
مدزدگی و مدفریبی تبدیل شود می تواند با پیامدهای بدی برای زندگی فردی و اجتماعی 
انسان همراه شود. جوانی که بدون آگاهی مطیع مد غیراصولی و غیرعرف جامعه می شود، 

ناخواسته سفیر فرهنگ ناهمخوان با ارزش ها و هنجارهای...

کارشناسانازکمکاریمتولیاندرمعرفیالگوهایپوششمیگویند

نظارتبیقوارهبرتنُمدگرایی
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مزایده شماره 99/4
فروش ملک واقع در استان خراسان رضوی 

 شهرستان چناران
شرح در صفحه 7
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح 
توانند جهت  لذا متقاضیان محترم می  نماید،  واگذار  از طریق مزایده عمومی  را  لیست ذیل 
از  شرکت در مزایده در روزهای یکشنبه مورخ 1399/11/26الی سه شنبه مورخ 1399/11/28 
ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری 
امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب 

اطالعات بیشتر اقدام نمایند.

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
) ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

60درصد نقد و 60180.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 1115/211
الباقی 18 ماهه

60درصد نقد و 55230.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 235/111
الباقی 18 ماهه

60درصد نقد و 120170.000.000تجارت محلهسیدی- ثامن31143
الباقی 18 ماهه

60درصد نقد و 120220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی 4166225
الباقی 18 ماهه

نقد263.223.000.000مسکونیشهر رضویه5177

نقد16020.000.000مسکونیشهر رضویه63151

نقد30080.000.000مسکونیسیدی- قائم 7294/21130

نقد207.7525.000.000مسکونیبلوار حر- حر 8265570

نقد230.91120.000.000مسکونیسیدی انتهای خ ثامن9111

صنعتی و کارگاه شهرک صنعتی طرق10727
نقد33038,000,000غیر مزاحم

نقد292.59210,000,000مسکونیفرامرز عباسی 1159225

نقد329.94210,000,000مسکونیفرامرز عباسی 1249225

367.42240,000,000مسکونیبلوار توس1313

نقد113.5185,000,000آپارتمانبلوار سجاد- آزادی 14516117 

انتهای خیابان مهدی – 15688/1
نقد166.67170,000,000آپارتمانیزدی 7

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000009
 واگذاری نظافت ، باربری و توزیع مرسوالت پستی )نامه رسانی( و راننده 

 در سطح  استان به پیمانکاربخش خصوصی
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اداره کل پس�ت اس�تان خراس�ان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نظافت ، باربری و توزیع مرسوالت پستی )نامه 
رس��انی( در س��طح  استان به پیمانکاربخش خصوصی  به شماره 2099001492000009 راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه 
مبلغ 87/997/097/015 ریال )هش��تاد و هفت  میلیاردو نهصد و نود و هفت  میلیون و نود و هفت هزاروپانزده  ریال ( به اش��خاص حقوقی که 
موض��وع اصل��ی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته و دارای گواهینام��ه تائید صالحیت ورتبه بندی با تاریخ معتبر در رش��ته خدمات 
عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی با تاریخ معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی میباشند برگزارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 99/11/27 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روزسه شنبه تاریخ 99/11/28لغایت ساعت 14 روز شنبه تاریخ 99/12/02 .
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 99/12/02 لغایت ساعت 14 تاریخ 99/12/12 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 4/399/854/850 ریال )چهار میلیارد و سیصد و نود ونه میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزاروهشتصدو 
پنجاه  ریال(ازیکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره 
کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی شماره 2099001492000009 واگذاری امورنظافت ، باربری و توزیع مرسوالت پستی 

)نامه رسانی( درسطح  استان به پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اص��ل فی��ش واری��زی نق��دی به مبل��غ 4/399/854/850 ری��ال )چهار میلیارد و س��یصد و ن��ود ونه میلیون و هش��تصد و پنج��اه و چهار 
هزاروهش��تصدو پنجاه  ریال( به حس��اب ش��ماره 4001047706372416 نزد بانک مرکزی بنام حساب سپرده ش��رکت ملی پست جمهوری اسالمی 

ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت 9 صبح روز پنج ش��نبه 99/12/14 ، نماینده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان ش��هید توالئی , اداره کل پست 

خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .                                                         شناسه آگهی 1094861/ م الف8730

اداره کل پست استان خراسان رضوی
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شلهرداری پیشلوا باسلتناد مجوزشلماره 99/7448/ص ش -99/11/14 شلورای اسلامی 
شلهردرنظردارد نسلبت به برگزاری مزایده عمومی جهت فروش چوب وسرشاخه درختان 
خشلک درسطح شهراقدام نماید لذا ازمتقاضیان واشخاص حقیقی وحقوقی دعوت به عمل 
می آید به مدت ده روزپس ازانتشارآگهی نوبت دوم جهت كسب اطاع بیشترودریافت فرم 
شرایط شركت درمزایده وارائه قیمت به معاون اداری ومالی وامور قرار دادهای شهرداری 

مراجعه نمایند   
تلفن های تماس: 36721802- 021  / 021-36734420    

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

شهردارپیشوا -غالمرضا حبیبی  
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آگهی مزایده اقالم ضایعاتی و مستعمل
 شـرکت خمیـرمایه رضـوی 

شرح در صفحه 4

پرونده   ویژه جشنواره شعر فجر

............صفحه12

اصحابخراسانیشعر
برگزیدگانجشنوارهشعرفجراعالمشد
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روزنامـه صبـح ایـران 2

بررسی دوباره طرح شفافیت در مجلس   محمدباقر قالیباف با اشاره به جمع آوری امضای ۵۰ نماینده برای در دستور کار قرارگرفتن دوباره طرح شفافیت آرای نمایندگان در پاسخ به تذکر جواد نیک بین 
نماینده کاشمر، درباره هجمه های وارد شده به مجلس به دلیل تصویب نکردن طرح شفافیت، عنوان کرد: »بر اساس آیین نامه مجلس می توان به یک طرح زودتر از ۶ ماه رسیدگی کرد، بیش از ۵۰ امضا جمع آوری 

شده که بر این اساس می تواند طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار هفته جاری قرار گیرد«. رئیس مجلس شورای اسالمی از نمایندگان خواست در تمام رأی گیری ها شرکت کنند.

پایان  به  روز  تنها چند  خالدی   مهدی   
موعد اعالمی توسط ایــران برای برداشتن 
تعهدات  کاهش  راســتــای  در  دیگر  گامی 
برجامی باقی مانده و این در حالی است 
که انتشار مواضع ضد و نقیض از سوی 
از  هسته ای،  توافق نامه  دربـــاره  واشنگتن 
سردرگمی حاکمان جدید کاخ سفید در نوع 
رابطه بعدی با جمهوری اسالمی حکایت 
»آنتولی  ــورد  مـ آخــریــن  در  اگــرچــه  دارد. 
ایــاالت متحده  بلینکن« وزیــر امورخارجه 
کوشید با انتشار پیامی توییتری همچنان 
دیپلماسی اصولی را تنها راه برای تعامل با 
تهران بنامد، ولی دو روز پیش از آن »ند 
به صراحت  نهاد  این  پرایس« سخنگوی 
ــن کــشــور قصد دارد  ــرد دولـــت ای اعـــالم ک
بالستیک  موشک  برنامه  گنجاندن  بــرای 
بندهایی  ای ۲۰۱۵  توافق هسته  در  ایــران 
از این توافق نامه را توسعه داده و تقویت 
استرالیا  چاپ  ایندیپندنت  روزنامه  کند. 
امتناع  کــه  ــرد  ک گـــزارش  روز گذشته   هــم 
»جو بایدن« برای بازگشت فوری به برجام 
حقیقت  در  تحریم ها  برداشتن  طریق  از 
تداوم سیاست تهاجمی ترامپ علیه تهران 
ــاده خــواهــی و شــرط گــذاری هــای  اســـت. زی
که خود  برجامی  بر سر  آمریکا  خنده دار 
از آن خــارج شــده در حالی اســت کــه بر 
اساس ماده ۷ قانون »اقدام راهبردی برای 
شــورای  مجلس  مصوب  تحریم ها«،  لغو 
است  تاریخی  اسفندماه  ســوم  اســالمــی، 
که توقف نظارت های فراپادمانی مشخص 
شــده و اگــر تا ایــن موعد اقدامی از سوی 
غرب رخ ندهد، دولــت جمهوری اسالمی 
مــوظــف بــه بــرداشــتــن گــام بــعــدی کاهش 

تعهدات برجامی خواهد بود. 

دولت مقدمات توقف اجرای داوطلبانه »
پروتکل الحاقی را فراهم کند

فــراهــانــی، عضو هیئت  امــیــرآبــادی  احمد 
رئیسه مجلس شــورای اسالمی چند روز 
پیش در این بــاره گفته بــود: »اگــر تا سوم 
زمینه های  در  ویـــژه  بــه  تحریم ها  اسفند 
مالی، بانکی و نفت برداشته نشود، قطعاً 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را از 
کشور اخراج و ایران حتماً اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد، این 
قــانــون مجلس شــــورای اسالمی  مــوضــوع 
بــوده و دولــت موظف به اجــرای آن است. 
اینکه هدف اصلی  به  اشــاره  با  امیرآبادی 
برجام رفع تحریم ها بود که این امر اتفاق 
نیفتاد، تأکید کرد: »تا زمانی که تحریم ها 
رفع نشود، هیچ دلیلی برای اجرای تعهدات 

خود نمی بینیم«.
زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس هم در گفت و گو با خبرگزاری مهر 
با اشاره به فرمایش های رهبر معظم انقالب 
مبنی بر اینکه ایــران هنگامی به تعهدات 
بازخواهد گشت که آمریکا  برجامی خود 
حرف  در  نه  و  عمل  در  را  تحریم ها  همه 
یا روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم ها 

ایران قرار گیرد، گفت:  مورد راستی آزمایی 
رهبری،  معظم  مقام  اخیر  فرمایش های 
خطوط و حدود سیاست خارجی ما درباره 

برجام را مشخص کرد. 

برای آمریکا برجام پایان یافته است»
دولت چند روز پیش اعالم کرد غنی سازی 
قــانــون  ــرای  ۲۰ درصـــد را در راســتــای اجــ
مجلس از سر گرفته اســت، با ایــن حال 
ــه نــظــر مــی رســد دولـــت مــخــالــف توقف  ب
اجرای پروتکل الحاقی است و اگر آمریکا 
این  بازنگردد  برجام  به  بایدن  دوران  در 
موضع به چالش جدی دولــت و مجلس 
بــدل مــی شــود. امــا یک تحلیلگر مسائل 
سیاسی با بیان اینکه فارغ از همه بحث ها 
این روزها چند نکته را دربــاره برجام باید 
مد نظر قرار دهیم، تصریح کرد: نخست 
یافته  پایان  توافق  این  آمریکا  برای  اینکه 
باره  این  اســت. محمدصادق کوشکی در 
افزود: واقعیت آن است که آن ها از برجام 
نخست )هسته ای( به دنبال اهدافی بودند 
و به آن اهداف هم رسیدند، پس این توافق 
سود  کــاربــرد،  هیچ  واشنگتن  ــرای  ب دیگر 
نخست  برجام  در  نـــدارد.  موضوعیتی  و 
هدف یانکی ها این بود که ایران به دست 
را  خــود  ای  هسته  توانمندی های  خـــود، 
متوقف و بخشی از آن را نابود کند که این 
کار را کرد و این پرونده بسته شد. اکنون 
آن ها به دنبال برجام ۲، 3 و 4 )موشکی، 
منطقه ای و حقوق بشری( هستند. پس 
اگر آمریکایی ها از پدیده ای تحت عنوان 
قسمت  منظورشان  می کنند،  یــاد  برجام 
دوم است و نه اولی. وی ادامه داد: نکته 
دوم داخلی است به این معنی که دولت 
اتکایش  نقطه  تنها  کــه  آنــجــا  از  کنونی 
این  می خواهد  اســت،  برجام  نامه  توافق 
جسم مرده را )از این جهت مرده که کار 
ویژه آن برای غرب تمام شده و برای ما هم 
هیچ دستاوردی نداشته است( با تنفس 
مصنوعی زنده نگه دارد تا عمر دولت تمام 
شود؛ چراکه اگر روزی برسد که نتوانند از 

پدیده ای به نام برجام صحبت کنند، دیگر 
هیچ چیزی برای عرضه ندارند. 

این  به  پاسخ  در  کوشکی  صــادق  محمد 
باید شاهد چه  اسفند  ســوم  که  پرسش 
تاکنون  کـــرد:  عــنــوان  باشیم هــم  اتــفــاقــی 
طرف های برجامی هیچ اقدامی در راستای 
و  نـــداده انـــد  تعهداتشان صـــورت  اجـــرای 
ایــن یــک هفته  بــه نظر هــم نمی رسد در 
باقیمانده هم شاهد اقدامی از سوی آن ها 
باشیم. هر چند دولت گوش شنوایی برای 
شنیدن راهکارهای خوب ندارد، اما با توجه 
به زیاده خواهی های آمریکا، بهترین اقدام 
فراموشی  به  برجام  پدیده  که  اســت  ایــن 
سپرده شده و در اندازه آینه عبرت به آن 
نگریسته شود. در ادامه باید تمام توجه 
به شکستن تحریم ها و تقویت توان تولید 
کــنــار گذاشتن  بــا  و  داخـــل متمرکز شــود 
توهم پــروژه ای به نام مذاکره خوب و بد و 
برجام با اتکا به ظرفیت های داخلی عبور از 

تحریم ها را رقم بزنیم.

3 اسفند؛ نقطه شروع برای تغییر »
ادراک آمریکایی ها

دیگر تحلیلگر سیاسی نیز در مورد تحوالت 
پیش روی برجام معتقد است برای اینکه 
بتوانیم آینده این توافق را پیش بینی کنیم، 
باید بــه فکت های مــوجــود )شــرط گــذاری 
به  تــهــران  نخست  اینکه  ــرای  ب واشنگتن 
برجام بازگردد، بیانیه ضد ایرانی تروئیکای 
برنامه  بــه  پــرداخــتــن  ــر  ب تأکید  ــایـــی،  اروپـ
موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران در 
توافقات بعدی و ...( توجه کنیم. مسعود 
براتی با ذکر این مقدمه ادامه داد: آمریکا 
به این ادراک رسیده و می داند که دولت در 
هر شرایطی به دنبال مذاکره است؛ ادراکی 
که کامالً به ضرر منافع ملی ماست و مانع 
می شود که ایــاالت متحده یک گام جدی 
و واقعی برای امتیازدهی به تهران بردارد. 
این یک ایده جدی در تیم بایدن است که 
بر تحلیل سه، چهار سال گذشته عملکرد 
دولت استوار است. آن ها وقتی رفتار دولت 

را در چند سال گذشته تحلیل می کنند، 
می بینند با وجود همه اقدام های خصمانه 
آن ها تهران همچنان به برجام وفادار مانده، 
رویکرد  اگــر  نتیجه می رسند  ایــن  به  پس 
منفی آن هــا ادامــه یابد بــاز هم جمهوری 
اسالمی به تعهدات خود عمل خواهد کرد. 
درنتیجه اگر ما در 3 اسفند با جدیت و 
دقت باال مصوبه اقدام راهبردی مجلس را 
اجرا کنیم، می توان گفت این نقطه شروعی 
آمریکایی  ادراک  ایــن  تغییر  بـــرای  اســت 
و نمی توان انتظار داشت در کوتاه مدت 
رفتار آن ها تغییر اساسی کند. براتی تصریح 
کرد: بایدن بنای اینکه بخواهد به برجام به 
معنای واقعی آن برگردد را ندارد. وی حتی 
آنچه برای ما مهم است یعنی لغو تحریم ها 
را نیز مد نظر ندارد. درنهایت ممکن است 
یکسری مشوق  هایی مانند بحث موافقت 
با پرداخت وام صندوق بین المللی پول به 
ایران را پیش بکشد، اما این مسائل اصالً 
برجام  در  آمریکا  تعهدات  با  قیاس  قابل 
نیست. آمریکا احتماالً انتظار دارد با چنین 
مشوق هایی ایران را از ادامه اجرای مصوبه 
مجلس منصرف کند که بر اساس ادراک 
گفته شده اســت، اما اصــالً از طرف ایران 

قابل قبول نیست. 
این تحلیلگر در مورد آینده برجام و بهترین 
رویکرد ایران در این زمینه هم گفت: تهران 
باید از سطح باالتر به این مسئله نگاه کرده 
و اسیر چارچوب برجام نشود. گرفتار شدن 
در این چارچوب قل و زنجیرهایی به دست 
و پای ما بسته و محدوده تصمیم گیری مان 
را محدود و ابتکار عمل را از ما گرفته است. 
اکنون موجودیتی  تأکید کرد: برجام  براتی 
نــدارد پس ما هم نباید خــود را اسیر این 
مؤلفه بدانیم. اتفاقاً آنچه مهم است اینکه 
ظرفیت های داخلی خود را باال ببریم. نوع 
به  را  بیشترین ضربه  غرب گرا  نگاه صرفاً 
منافع ملی ما زده و موجب شده روابط ما با 
شرق تنزل پیدا کند. ما باید ورای برجام نگاه 
کنیم و مطمئناً این مسئله طرف غرب را هم 

تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با نزدیک شدن به سوم اسفند و در تحلیل گام هسته ای بعدی ایران در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد

فرصتی برای عبور ایران از برجام

نماز س ادعیه،  امام علی)ع(،  امیرالمؤمنین  ماه حضرت  باعرض سالم. رجب 
و روزه های مستحبی است. بیاییم این ایام عزیز مقدمه ورود به ماه ضیافت 
هللا را غنیمت بشماریم و برای عاقبت بخیری، رفع مشکالت، ظلم ها، بالیا و 
بیماری ها ازجمله کرونا وبرای تعجیل در امر ظهور حضرت مهدی دست به دعا 

برداریم. 9380000263
آقای روحانی اگر حرفش در مورد طلب عفو از بالهایی  که سر ما آورده س

را می فهمد و قبول دارد، چرا درمورد بی سلیقگی آن چند موتورسوار در 
اصفهان، دنبال برخورد شدید است؟ زندگیمون را زیر و رو کردی؛ با یک 
طلب عفو می خوای بی خیال شیم، حاال اون جوانان را میگه بگیرید ببرید! 

9190000895
حادثه اسالم قلعه تکرار اشتباه بندر بیروت و ناشی از کم کاری یا ساده بینی س

نیروهای ذی صالح است.  9150000278
تک »خیار«ی ، هزارگردیده / معده ام  بی قرار گردیده س

چون  نباشد در این  سرا میوه/ کرونا ماندگار گردیده
نرخ  میوه  بسی  زیاد شده/ جان انسان  کساد گردیده
از کشاورز مختصر بخرند/ چاله  میدان  زیاد گردیده

باهمه  بی خیالی، این  دولت/ فاقد راهکار گردیده
روی آن ها چه سرخ شده/ روی مردم نزار گردیده 

09150000986
آیا عیدی رئیس جمهور و سران قوا و نمایندگان مجلس و امثالهم همانند س

طبقاتی؟  فاصله  این همه  چــرا  اســـت؟  معلمان  و  وکــارگــران  بازنشستگان 
9370000202

وارد س رو  آسترازنکا  انگلیسی  واکسن  کجی،  دهن  با  دولت  میگن  اینکه 
کرده، اگه واقعاً درست باشه قوه قضائیه باید اقدام انقالبی کنه تا درس 

عبرت همه بشه. 911000552
جالبه! چرا مردم باید تاوان سیم دزدی از مخابرات را بدن؟ پول اینترنت س

دادیم واسه درس بچه، آقا دزده برده، مخابراتم میگه به ما ربطی نداره! مگه 
مخابرات به جز هزینه مکالمه صدتا ردیف دیگه از مردم نمی گیره؟ 9050000621

باعرض سالم وادب، حق خوری از کارگران بخش خصوصی غیر قابل تحمل س
پــروژه دولتی می شوند مالک خدمتشان فقط  برنده فالن  است. کسانی که 
سرمایه و تجربه نباشد، اگر وجدان و ایمان نداشته باشند فقط به فکرمنافع 

خود می شوند حتی به ارزش دزدی و هر چیز دیگری. 9220000239 
چند سال دیگر ایران جزو کشورهای پیرمی شود، برای مقابله با آن مخارج س

زایمان و بیمارستان ارزان شود و خانواده ها را تشویق و کمک بکنند. خیلی از 
مشکالت جامعه ومردم به دست جوانان رفع می شود. 9350000571

بی توجهی به »استاندارد« افکار عمومی!
دیروز استاندار خوزستان به عنوان رئیس یک سازمان ملی با ابعادی در حد 
یک وزارتخانه منصوب شد. غالمرضا شریعتی دست کم در چهار مسئله 
ریزگردها، تأمین آب شرب، مسئله فاضالب اهواز و مدیریت آب های روان که 
منجر به سیل های مکرر و خانمان برانداز خوزستان شده، متهم به ناکارآمدی 
است. به خصوص که در همه این زمینه ها، دستگاه های حاکمیتی - تا حد 
سپاه و حتی رهبری - پای کار آمده و بودجه های الزم اختصاص یافته و 
باز هم مشکالت حل نشده است. موضوع این یادداشت بررسی عملکرد 
استاندار پیشین خوزستان نیست؛ بنابراین اساساً فرض کنیم وی یکی از 
کارآمدترین مدیران دولت دوازدهم است! اما سؤال اساسی تر اینجاست که 
وقتی افکار عمومی از وی به عنوان نماد ناکارآمدی دولت، یاد می کند، ارتقای 
وی در قوه مجریه چه وجهی دارد و چه ضربه ای به سرمایه اجتماعی دولت 

و به تبع آن نظام خواهد زد؟
متأسفانه سنت بی توجهی به افکار عمومی در دولت های مختلف یک 
رویه ریشه دار بوده و رؤسای جمهور و حتی سایر نهادهای حاکمیتی در 
آنجا  از  این مهم  بوده اند.  مــردم«  به فکر »اقناع  تصمیمات خود کمتر 
ناشی می شود که برخی مسئوالن ما هنوز به نقش مردم در اداره کشور به 
معنای واقعی کلمه باور ندارند. تصور کنید تصمیمات یک نهاد کشوری 
)آن هم سازمانی مانند سازمان استاندارد( با تشکیک مردم روبه رو شود! 
حتی اگر مدیریت این سازمان بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد، باز 
هم نخواهد توانست مردم را با خود همراه کند و تصمیمات اثربخشی 
در حوزه کاری خود اجرایی کند. از سویی دیگر نیازی به توضیح نیست 
که ملت ایــران امــروز عالوه بر جنگ اقتصادی، در یک جبهه دیگر نیز 
به نام جنگ نرم با دشمنان این آب و خاک در حال نبرد است؛ به این 
معنا که دستگاه محاسباتی مردم هر روز در معرض بمباران حجم زیادی 
از شبهات، اخبار مغشوش و القائات نادرست است. حال در این بین 
اگر مسئوالن کشوری کمکی به باز شدن گره های ذهنی مردم نکنند چه 
انتظاری از مردم می توان داشت؟! آیا می توان از مردم انتظار داشت که 

ناکارآمدی ها را به امید اصالح، تحمل کنند؟! 

 علی مطهری، نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه روی برجام خیلی تبلیغ س
بی جا شد و نباید این قدر مردم را امیدوار می کردند، گفت: در برجام معلوم 

نبود که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و امید به اروپا هم غیر منطقی بود.
 کارشناس شبکه من وتو در گفت و گو با این شبکه گفت: کدام کشور در س

جهان حاضر شده برنامه دفاعی خود را کنار بگذارد که ایران چنین کند، این 
مسخره است که آمریکا ۹۰ میلیارد دالر به عربستان سالح بفروشد بعد به 

ایران بگوید موشک نداشته باش!
 محمدعلی نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه گزینه س

اول این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری محسن هاشمی رفسنجانی 
است، گفت: حزب به تصمیمات نهاد اجماع ساز اصالح طلبان پایبند خواهد 
بود. نمازی درباره حمایت از اسحاق جهانگیری نیز گفت: جهانگیری تا کنون 
به طور جدی از ورود به عرصه انتخابات به عنوان کاندیدا صحبت نکرده است. 

 امیر حاتمی، وزیر دفاع در پاسخ به پرسشی درباره مجازات عامالن ترور س
شهید فخری زاده گفت: جمهوری اسالمی به عنوان یک کشور دارای مدیریت 

راهبردی در زمان و مکان الزم این مجازات را انجام خواهد داد. 
 آیت هللا جوادی آملی در دیدار رئیس سازمان صداوسیما با انتقاد از حجم س

باالی تبلیغات در رسانه ملی، گفت: هر چند بودجه باید تأمین بشود، اما این 
رسانه نباید خیلی وقت روی این مسئله صرف کند که فالن غذا صرف بشود 

یا خیر و باید وزن علمی این رسانه افزوده بشود. 
 غالمرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره مصادیق س

و نامزدها برای انتخابات ۱4۰۰ گفت: هیچ گونه بحثی در مورد آقای الریجانی در 
جامعه روحانیت مبارز صورت نگرفته است. اینکه جامعه روحانیت در پی روی 

کار آمدن آقای الریجانی است یک القا از سوی دیگران است.
بــه قانون س بــا اشـــاره   علیرضا زاکــانــی، رئیس مرکز پــژوهــش هــای مجلس 

راهبردی»لغو تحریم های ظالمانه« تأکید کرد: اگر آمریکا، آلمان، انگلیس 
و فرانسه نجنبند در اسفند ماه با پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش 

سالح های هسته ای خداحافظی خواهیم کرد.
هنوز س اینکه  بــه  اشـــاره  بــا  اصالح طلبان  جبهه  عضو  محتشمی،  مجید   

کاندیداتوری فردی قطعی نیست، از چند گزینه احتمالی ریاست جمهوری خبر 
داد و گفت: عارف و پزشکیان برای نامزدی در انتخابات ۱4۰۰ تالش می کنند. 

 حبیب هللا سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: رزمایش دریایی س
مشترک با کشور روسیه بیانگر اقتدار دریایی نیروهای مسلح ایران است 
که این رزمایش به منظور برقراری امنیت در شمال اقیانوس هند به زودی 

برگزار می شود.

با حکمی از سوی رهبر معظم انقالب

آیت اهلل محمود رجبی به 
ریاست مؤسسه امام خمینی 

منصوب شد

حضرت آیت هللا خامنه ای، رهبر معظم 
ــقــالب اســالمــی در حــکــمــی، آیــت هللا  ان
محمود رجبی را به عنوان رئیس مؤسسه 
آمــوزشــی و پــژوهــشــی امــام خــمــیــنــی)ره( 
آنالین  به گزارش قدس  منصوب کردند. 
بهمن   ۲۹ چــهــارشــنــبــه  روز  حــکــم  ــن  ایـ
االســالم  حجت  حــضــور  بــا  مراسمی  در 
دفتر  رئیس  گلپایگانی،  محمدی  محمد 
مسئوالن  دیــگــر  و  رهــبــری  معظم  مــقــام 
در مــؤســســه آمـــوزشـــی پــژوهــشــی امــام 
این  در  شــد.  خــواهــد  ابــالغ  خمینی)ره( 
آیت هللا رجبی  بر معرفی  مراسم عالوه 
ــاســت مــؤســســه آمــوزشــی  ــوان ری ــه عــن ب
امـــام خــمــیــنــی)ره(، اعضای  پــژوهــشــی  و 
هیئت امنای این مؤسسه نیز که از سوی 
شده اند،  منصوب  انقالب  معظم  رهبر 

معرفی خواهند شد.
آیت هللا محمود رجبی که پیش از این 
پژوهشی  و  آموزشی  قائم مقام مؤسسه 
ــردان   ــاگـ امــــام خــمــیــنــی)ره( بــــود، از شـ
یــزدی   مصباح   آیــت هللا  مرحوم  شاخص 
از فعالیت های  به شمار می رود. بخشی 
علمی و فرهنگی وی تهیه متون و منابع 
علوم  و  »تفسیر  رشــتــه  دو  در  درســـی 
از  او  قــرآن« و »جامعه   شناسی« است. 
تألیف  را  این رهگذر کتاب های متعددی 
کرده که از آن جمله می توان از کتاب های 
»روش تفسیر قرآن«، »شناخت قرآن«، 
»اعجاز قرآن«، »انسان   شناسی« منطق 
ایدئولوژی  قــرآن، چند درس دربــاره  فهم 
شناخت  دربـــاره  درس  چند  و   اســالمــی  
از اعضای  یاد کرد. آیت هللا رجبی  قرآن 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و 
هم اکنون در حوزه علمیه قم به تدریس 

و تحقیق می پردازد.

موسوی:

ستاد انتخابات کشور به 
صورت رسمی تشکیل شد

ســخــنــگــوی ســتــاد انــتــخــابــات کــشــور از 
ــات در  ــتــخــاب ــاد ان تــشــکــیــل رســمــی ســت
وزارت کشور خبر داد و گفت: در اسفند 
انتخابات  مرکزی  اجرایی  هیئت  امسال 
را در وزارت کشور تشکیل می دهیم. به 
اسماعیل  سید  مهر،  خبرگزاری  گــزارش 
مـــوســـوی، ســخــنــگــوی ســتــاد انــتــخــابــات 
خوردگی«  »بــدون خط  برنامه  در  کشور 
در رابطه با برنامه ریزی برگزاری انتخابات 
گفت:  آینده،  سال  در  ریاست جمهوری 
سه شنبه هفته گذشته ستاد انتخابات 
کشور صادر  وزیــر  که  احکامی  با  کشور 
کرد، رسماً تشکیل شد و معاون سیاسی 
وزیر نیز به عنوان رئیس ستاد انتخابات 
کشور انتخاب و منصوب شد که این امر 
برای  بهتر  و سازماندهی  انسجام  سبب 

برگزاری انتخابات خواهد بود.
نــام نــویــســی داوطــلــبــان  وی در خــصــوص 
ریاست جمهوری هم بیان کرد: این فرایند 
از ۲۱ اردیبهشت ماه انجام خواهد شد و 
در این زمینه وزارت کشور مقدمات کار را 
فراهم کرده است. کسانی که دارای شرایط 
هستند و این توانایی را در خود مشاهده 
در  وزارت کشور،  به  مراجعه  با  می کنند، 

ثبت نام انتخابات شرکت کنند.
ــه ایـــن پــرســش که  مــوســوی در پــاســخ ب
است،  کــرده  تغییر  انتخابات  قانون  آیــا 
گفت: نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ورود  انتخابات  قانون  اصــالح  به  نسبت 
کرده اند، اما به دلیل ابهامات و ایرادهایی 
و  این طرح گرفت  از  که شــورای نگهبان 
نیز  نــظــام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
معظم  رهبر  ابــالغ هــای  با  مغایرت هایی 
به  مــذکــور  انــقــالب تشخیص داد، طــرح 
طرح  بنابراین  ــورد؛  خـ برگشت  مجلس 
تصویب  و  نهایی  انتخابات  قانون  تغییر 

نشده است.
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اخبار

مـــعـــاون رئــیــس جــمــهــور افــغــانــســتــان از 
کمک های ایــران بــرای مهار آتــش سوزی 
ــن کــشــور و نــجــات  ــ ــالم قــلــعــه در ای ــ اسـ
به  کــرد.  تشکر  افغانستانی  کامیون های 
گزارش ایلنا امرهللا صالح در توییتر اعالم 
کرد: »از دولت ایران به دلیل اینکه اجازه 
داده اند صد ها کامیون از خاک افغانستان 
وارد ایران شود تا دچار آتش سوزی نشوند 
و همچنین در مهار آتش همکاری کرده اند، 

سپاسگزاری می کنم«. 
از  یکی  در  انفجار  پی  در  و  عصر شنبه 
مخازن گاز در محوطه گمرک اسالم قلعه 
ــارون ایــران،  افغانستان واقــع در مــرز دوغـ
آتش سوزی گسترده ای در این گمرک مرزی، 
رقم خورد که ایران در اطفای آن و همچنین 
کمک به حاضران برای ترک محل و حرکت 
به سمت مرزهای ایران کمک شایانی کرد. 
لطیفی، سخنگوی گمرک در این باره با بیان 
اینکه تراکم باالی کامیون ها در مرز دوغارون 
و عدم امکان خروج آن ها از محوطه سبب 
گستردگی آتــش ســوزی شــد، گفت: اگر 
تمهیدات گمرک ایران و نهادهای مستقر 
در مرز نبود، ۲هزار دستگاه کامیون دیگر 
نیز در آتش می سوخت و موجب بیشتر 

شدن حجم سانحه می شد. 
به گــزارش مهر، وی ادامــه داد: در گمرک 

دوغارون ایران ۱۲ باسکول داریم اما در طرف 
افغان دو باسکول وجود دارد که معموالً هم 
یکی از آن ها خراب است و طبیعی است 
که تراکم بیشتری از کامیون ها در سمت 
افغانستانی مرز ایجاد می شود. ای کاش 
کسانی که در قالب ائتالف به افغانستان 
حمله کردند به توسعه زیر ساخت های آن  

نیز کمک می کردند. 
وزارت  سخنگوی  زاده،  خطیب  سعید 
امور خارجه هم از تماس استاندار هرات 
در افغانستان با استاندار خراسان رضوی 
از  و درخــواســت کمک جهت جلوگیری 
آسیب بیشتر به تأسیسات و افراد حاضر 
خبر داد.  به گفته خطیب زاده همچنین 
ــرای کمک بــه آســیــب دیــدگــان و  ــران بـ ــ ای
مجروحان احتمالی حادثه، تدابیری اتخاذ 
کــرده و  تماس میان مقامات ذی ربــط دو 

کشور همچنان در جریان است. 

سیاست خارجی

تشکر از ایران برای مهار آتش سوزی 
اسالم قلعه

از سوی معاون رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت

گفت:  ارتــش  هماهنگ کننده  مــعــاون 
ــا کشور  رزمــایــش دریــایــی مــشــتــرک ب
نیروهای  دریایی  اقتدار  بیانگر  روسیه 
مسلح ایران است که به منظور برقراری 
برگزار  اقیانوس هند  امنیت در شمال 

می شود. 
بـــه گــــــزارش ایـــســـنـــا، امـــیـــر دریــــــادار 
جـــشـــنـــواره  در  ــاری  ــ ــی ســ حـــبـــیـــب هللا 
در ستاد  که  نامجو  ایده پردازی شهید 
برگزار  ارتــش  زمینی  نیروی  فرماندهی 
شد، با تأکید بر رهنمودهای فرماندهی 
ارتــش  اینکه  بــر  مبنی  قــوا  کــل  معظم 
باید نو شود، خاطرنشان کرد: ما باید 
را درک  اندیشمندانه  این سخن  عمق 
در  آینده،  به  نگاه  در  شــدن  نو  کنیم، 
نوع تفکر، در ایده پردازی، در خالقیت 
و نــوآوری باید صورت گیرد و در صدر 

کارهایمان قرار داده شود. 
وی بـــا اشـــــاره بـــه ایــنــکــه جــنــگ هــای 
ــت، گــفــت: باید  آیــنــده مــتــفــاوت اســ
جنگ های  و  روز  آن  جنگ های  بــرای 
آیــنــده بــرنــامــه داشــتــه بــاشــیــم؛ چراکه 
ــه تــجــربــیــات گذشته  اگـــر بــخــواهــیــم ب
اکــتــفــا کــنــیــم، قــطــعــاً در جــنــگ هــای 
سیاری  شــد.  خواهیم  غافلگیر  آینده 
بـــرگـــزاری  خـــصـــوص  در  هــمــچــنــیــن، 

ــی مــیــان  ــایــ ــش مـــشـــتـــرک دریــ ــایــ رزمــ
این  گفت:  روسیه  و  ایــران  کشورهای 
رزمــایــش کشورهای  رزمــایــش دومــیــن 
و روسیه در جنوب کشور است  ایران 
که به منظور برقراری امنیت در شمال 

اقیانوس هند برگزار خواهد شد.
دریایی  نیروی  هنگامی که  افـــزود:  وی 
قــدرتــمــنــد کــشــور روســیــه بــا نــیــروهــای 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی و سپاه 
پـــاســـداران انــقــالب اســالمــی رزمــایــش 
ــزار مــی کــنــد، ایـــن رزمــایــش حــاوی  ــرگ ب
دریایی  نیروی  که  اســت  روشنی  پیام 
جــمــهــوری اســـالمـــی ایـــــران از لــحــاظ 
و  تکنیک  انسانی،  نیروی  تجهیزات، 
تاکتیک، هدایت و فرماندهی و کنترل، 
ارتباطات و دستیابی به تجهیزات نوین 
در سطح قدرت های جهانی دریایی قرار 

گرفته است.

دفاعی - امنیتی

 رزمایش دریایی مشترک ایران و روسیه 
در اقیانوس هند برگزار می شود

امیر سیاری:

 e
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تولید چهار رادیوداروی جدید در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی    مدیرعامل بیمارستان رضوی از تولید چهار رادیوداروی جدید برای نخستین بار در کشور در بخش پزشکی 
هسته ای بیمارستان فوق تخصصی رضوی خبر داد. دکتر محسن محور در گفت وگو با آستان نیوز ابراز کرد: با تولید این چهار محصول جدید در سال جاری، مجموع تعداد رادیوداروهای این بیمارستان برای 

تشخیص بیماری سرطان به هفت قلم رسید که از تنوع کم نظیری نسبت به سایر مراکز کشور برخوردار است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به همت دانشگاه علوم اسالمی رضوی

نخستین هم اندیشی ملی »مطالعات زیارت« 
برگزار شد

بــه همت مــرکــز وقـــف، نــذر و زیــارت 
با  و  رضـــوی  اســامــی  علوم  دانشگاه 
همکاری اندیشکده اربعین دانشگاه 
امـــام صــــادق)ع(، نخستین نشست 
هم اندیشی ملی »مطالعات زیــارت« 
در حرم امام رضــا)ع( برگزار شد. این 
نشست علمی با حضور محمدمهدی 
برادران، مدیر عالی حرم مطهر رضوی 
و حجت االسام والمسلمین عبدالرضا 

اصغری، رئیس مرکز تخصصی وقــف، نذر و زیــارت این دانشگاه و استادان 
برجسته ای از دانشگاه  های امام صادق)ع( و امام حسین)ع( در سالن آمفی تئاتر 

دانشگاه علوم اسامی رضوی برگزار شد. 

زیارت بامعرفت، زیارت متعالی است»
به گزارش آستان نیوز؛ حجت االسام والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری، 
با محوریت »زیــارت  ایــن نشست  رئیس دانشگاه علوم اسامی رضــوی در 
متعالی« به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به اینکه امام رضا)ع( در حدیثی 
می فرمایند: »انّ لِکُلِّ إمامٍ عَهدا فی عُنُقِ أولیائهِ و ِشیَعتِهِ، و إنّ مِن تَمامِ الوَفاءِ 
بالَعهدِ و حُسنِ األداءِ زیارَهَ قُبُورِهِم؛ هر امامی به گردن دوستان و شیعیان خود 
عهدی دارد که وفای کامل به این عهد و به جای آوردن نیکوی آن، زیارت قبور آنان 
است«، اظهار کرد: معنای زیارت، دلدادگی به شخص بزرگی است که محضر 
آن مشرف می شویم. رئیس دانشگاه علوم اسامی رضوی با بیان اینکه برای 
عمل به عهد امام، باید خیرخواه امام بود و یکی از آن خیرخواهی ها زیارت امام 
معصوم است، گفت: پیاده روی اربعین نمونه ای از خیرخواهی است یعنی به 
محض گذاردن اولین قدم در پیاده روی اربعین، شما در حرم امام حسین)ع( در 

حال زیارت هستید.

 ضرورت شبکه سازی میان دانشگاه های سراسر کشور»
 با محوریت مطالعات زیارت

رئیس دانشگاه علوم اسامی رضوی با تأکید بر اینکه پژوهشگران و محققان باید 
َّکَ تَْشهَدُ مَقامَی  به نوعی با کار علمی و تحقیقاتی حقیقت حدیث »اَْشهَدُ اَن
وَ تَْسمَعُ کَامِی وَ تَرُّدُ َسامی« را در وجود زائران نهادینه کنند، بیان کرد: اکنون 
فصل مطالعات بین رشته ای و همه جانبه است، از همین رو پیشنهاد می کنم 
شبکه ای میان دانشگاه های سراسر کشور به خصوص دانشگاه رضوی، دانشگاه 
امام صادق)ع( و دانشگاه امام حسین)ع( با محور زیارت و اربعین حسینی شکل 
بگیرد تا ان شاءهللا مبدأ آغاز همکاری و هم افزایی میان این مراکز علمی در حوزه 

زیارت باشد.
حجت االسام والمسلمین عبدالرضا اصغری، رئیس مرکز تخصصی وقف، نذر 
و زیارت دانشگاه علوم اسامی رضوی در بخش پایانی این نشست به معرفی 
اهداف، سیاست ها، راهبردها، حوزه های فعالیت و کارگروه های فعال این مرکز 
تخصصی پرداخت و بر تولید محتوا در حوزه زیارت با محوریت اعتقادات، آداب، 

احکام و فقه و پیرایش زیارت از خرافات و انحرافات تأکید کرد.
همچنین در حاشیه این نشست تفاهم نامه همکاری بین اندیشکده راهبردی 
اربعین دانشگاه امام صادق)ع( و مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت دانشگاه علوم 
اسامی رضوی به منظور ارتقای سطح تعامات و همکاری های علمی با رویکرد 
آموزشی، پژوهشی، ترویجی و تبلیغی با بهره گیری بهینه از توانمندی، امکانات و 

ظرفیت های موجود برای تحقق اهداف مشترک منعقد شد.

با شیوع بیماری کرونا چند ماه مانده به سال 
99، روند معمول برنامه ریزی های همه نهادها 
از جمله آســتــان قــدس رضـــوی دستخوش 

تغییر و تحوالت اساسی شد.
در مـــدت یــک ســـال اخــیــر، مــدیــریــت امــور 
مجاورین بنیاد کرامت رضوی با تمام توان به 
یاری اقشار آسیب پذیر شتافت. هدف بیشتر 
اقدام ها و طرح های به اجرا درآمــده، حمایت 
از اقشار بی بضاعت حاشیه شهر مشهد و 
روستاهای محروم بوده و تا رفع کامل بیماری، 
جریان همدلی و خدمت رسانی ادامه خواهد 
داشــت. هــادی غامی، مدیر امــور مجاورین 
بنیاد کرامت رضوی در گفت وگو با آستان نیوز 
به تشریح طرح ها و اقدام های یک سال اخیر 
این مجموعه پرداخت و گفت: برای مواجهه با 
بحران کرونا و حمایت از بخشی از خانواده های 
آسیب پذیر در یک سال اخیر، انواع طرح ها 
برنامه ریزی و به مرحله اجرا درآمد تا در حد 
مقدورات آستان قدس و کمک های مردمی و 
خیران، باری از دوش این اقشار برداشته شود.

توزیع 220 هزار بسته معیشتی»
وی تهیه و توزیع بسته های ارزاق را یکی از 
مهم ترین برنامه های عملیاتی آستان قدس 
رضــوی در ایــن مــدت معرفی کــرد و افــزود: 
220هزار بسته به ارزش تقریبی 660 میلیارد 
ریال تهیه و توزیع شد. هر بسته متشکل از 
14 قلم کاال شامل 10 کیلوگرم برنج ایرانی، سه 
لیتر روغن مایع، پنج کیلوگرم حبوبات، دو 
بسته ماکارونی، دو قوطی رب، یک کیلوگرم 
سویا، پنج عدد ماسک، پنج قطعه صابون و 
نیز بسته فرهنگی شامل کتاب پویانمایی و 
دعای هفتم صحیفه سجادیه در نظر گرفته 
این  تمهیدات  از  شــد. غامی، یکی دیگر 
مجموعه برای رفع نیازهای اولیه خانواده های 
نیازمند را توزیع غذای گرم عنوان و ابراز کرد: 
در مدت یک سال اخیر، 650 هــزار وعده 
انواع غذای گرم متبرک طبخ و توزیع شده 
اســت. همچنین هــزار و 97 رأس گوسفند 
به ارزش 23 میلیارد ریــال به نیت عقیقه 
ذبح شد و بیش از 20 تن گوشت گرم بین 
مذهبی  هیئت های  و  نیازمند  خانوارهای 

شناسایی شده توزیع شد.
به  گفته وی، توزیع نان صلواتی با مشارکت 

اقدا های  از  دیگر  یکی  مردمی  تشکل های 
امور مجاورین است  حمایتگرانه مدیریت 
کــه از طــریــق بــرپــایــی نــانــوایــی در روزهـــای 
یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه در مناطق 
هــزار   800 پخت  و  مشهد  شهر  حاشیه 
قـــرص بـــه ارزش حــــدود یـــک مــیــلــیــارد و 

300میلیون ریال محقق شده است.

تسویه حساب بدهی محرومان در طرح »
»آقا حساب کردند«

ــا حــســاب کـــردنـــد« از جمله طــرح هــای  ــ »آق
به  عمومی  مشارکت  جلب  بـــرای  مبتکرانه 
منظور کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا بوده 
و در چندین مرحله و به اشکال مختلف، زمینه 

خدمت رسانی به گروه های هدف را مهیا کرد.
ــتــری خــــرده بــدهــکــاران  تــســویــه حــســاب دف
قبوض  پرداخت  غذایی،  مواد  فروشگاه های 
ــاز ســاکــنــان مــعــســر، تسویه  گـ و  ــرق  بـ آب، 
حساب بیماران بستری در بیمارستان ها و نیز 
تسویه حساب اجاره بهای معوق مستأجران 
بدهکار ساکن حاشیه شهر مشهد به مبلغ 
یک میلیارد و 300 میلیون ریال در راستای 
همین طــرح انجام شــد. ایــن مقام مسئول 
در آستان قدس به دو طرح اجرایی در حوزه 
حمایت از جوانان و خانواده اشاره کرد و گفت: 

تهیه و اهدای جهیزیه و اقام کمک جهیزیه 
اعــطــای  نــیــز  و  کــم بــضــاعــت  زوج  بـــه 495 
تسهیات  ریــال  میلیون  و 450  25میلیارد 
جهیزیه به 509 زوج نیازمند در راستای کمک 
به تشکیل خانواده زوجین جوان مشهدی 

صورت گرفته است.

برپایی اردوهای سالمت در حاشیه شهر»
آن گونه که غامی گفته، کانون موضوعی 
خدمت  کانون های  چــارچــوب  در  سامت 
رضوی استان با بهره مندی از  خدمات ده ها 
از کــادر فعال در حــوزه هــای تخصصی  تن 
پزشکی از طریق برگزاری اردوهای جهادی 
محروم  روســتــاهــای  و  مناطق  در  سامت 
رایگان  کاماً  خدمات  مشهد،  شهرستان 
ارجاعی به  و  تشخیصی، درمانی، دارویــی 

بیماران بی بضاعت ارائه می دهد.
وی اضافه کرد: این فعالیت ها با رویکرد پایش 
بیماری های فشار خون  غربالگری  سامت، 
و دیابت، شناسایی و معرفی افراد با بیماری 
نظام  قالب  در  بهداشت  بــه شبکه  خــاص 
ارجاع، برگزاری دوره های آموزشی بهداشتی با 
موضوعات دهان و دندان، مادر و نوزاد و... به 
صورت دوره ای و دست کم به صورت ماهانه و 
به ارزش تقریبی 4 میلیارد و 500 میلیون ریال 

در مدت یک سال اخیر انجام شده است. 
هزار و 400 معاینه و 83 ارجاع به بیمارستان و 
انجام جراحی، از نتایج عملکرد کانون سامت 

رضوی است.

توزیع 2هزار و 500 بسته بهداشتی»
همچنین با هدف تأمین بهداشت عمومی، 
رضــوی  کــرامــت  بنیاد  مجاورین  مدیریت 
مــواد ضدعفونی  توزیع  و  تهیه  به  نسبت 
مشهد  شهر  حاشیه  و  مــرکــز  مناطق  در 
اقــدام کــرد. بــرای ایــن منظور 2هــزار و 500 
بسته بهداشتی شامل هر بسته پنج عدد 
ماسک، نبات متبرک و 2هزار و 800 دست 

گان بهداشتی توزیع شد.
افــراد  به  از وجــوه خدمت رسانی  یکی دیگر 
کم برخوردار جامعه، اعطای تسهیات برای 
شمار  به  نیازمندان  گرفتاری  کــردن  مرتفع 
کرامت  بنیاد  امــور مجاورین  مـــی رود. مدیر 
رضـــوی در ایـــن خــصــوص اعـــام کـــرد: 991 
نفر از این گروه ها، در مجموع 49میلیارد و 
550میلیون ریال تسهیات کارگشایی دریافت  
کردند. به  عاوه به 100 تن از اهالی کم بضاعت 
شهرستان کات با هدف راه اندازی واحدهای 
پرورش دام سبک، تسهیات اشتغال زایی به 

ارزش 110 میلیارد ریال تعلق گرفته است.

 تأمین لوازم زندگی 
 خانواده خرمشهری 
پس از آتش سوزی  

خانواده ای که منزل مسکونی آن ها دچار 
ــا هــمــت خــادمــیــاران  ــود، ب ــ ــده ب حــریــق شـ
خرمشهری صاحب خانه اجاره ای به همراه 

لوازم منزل شدند.
به گزارش خبرنگار آستان نیوز از خوزستان، 
خــانــواده ای که در اثــر آتــش ســوزی خانه و 
وسایل زندگی خود را از دست داده بودند 
ــوی شهرستان  بــا همت خــادمــیــاران رضـ

خرمشهر، دوباره به زندگی برگشتند.
خادمیاران رضوی به همت خیران، منزلی را 
برای این خانواده اجاره و مبلغ 200 میلیون 
ریال را به عنوان پیش پرداخت تقبل کردند 
به عهده  را  آن  اجـــاره ماهانه  و همچنین 
گرفتند. وســایــل زنــدگــی ایــن خــانــواده از 
اجاق  لباسشویی،  جمله یخچال، فرش، 
گاز، کولر و... که در حادثه از بین رفته بود 

توسط خادمیاران تأمین شد.

 بخشش یک جوان 
 محکوم به اعدام 

در شهرستان گلوگاه
جوان محکوم به اعدام در گلوگاه با رضایت 

خانواده مقتول، بخشیده شد .
به گــزارش خبرنگار آستان نیوز از مازندران، 
بهمن 99 یک جوان  بــامــداد یکشنبه 26 
بــا وســاطــت خادمیاران  ــدام  بــه اعـ محکوم 
شهرستان و با عنایت امام مهربانی، توسط 
و  یافت  مــجــازات نجات  دار  از  اولــیــای دم 
بخشیده شــد. گفتنی اســت قـــرار بــود در 
بامداد یکشنبه 26 بهمن حکم اعدام این 
متهم اجرا شود که با تاش خیران، خادمیاران 
رضوی و به خصوص حضور و تاش خادمان 
حرم مطهر امام رضا)ع(، اولیای دم در زمان 
اجــرای حکم اعام رضایت کردند و به این 

جوان زندگی دوباره بخشیدند.

سرزمین آفتاب 

گزارش خبـری
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اداره کل امور عشایر خراسان رضوی در نظر داردازطریق  فراخوان نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی ساده بابت طرح آبرسانی به محله های عشایری فتحعلی بیگ پایین و قشالق جهانگیر 

فاز )2(را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به  آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1 – مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1399/11/28ساعت10:00 لغایت تاریخ1399/12/02 ساعت 10:00

2- آخرین مهلت تکمیل و بارگزاری اس�ناد مناقصه از سوی مناقصه گران در سامانه ستاد و تحویل پاکت 
)الف( به دبیرخانه اداره کل س�اعت12:00 مورخ 1399/12/14 می باشد)تاریخ بازگشایی ساعت 09:00 

صبح مورخه1399/12/16 میباشد.(
4- مبلغ برآورد اولیه4.775.436.817ریال فهرست بها پایه سال99می باشد.

5- تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار  می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقد به حساب 
ش�ماره  310100004060039007655738 شناس�ه واریز 962149660200000000000000000000  
حس�اب تمرکز وجوه س�پرده بانک مرکزی بنام اداره کل امور عشایر خراس�ان رضوی و یا سایر تضامین 
معام�الت دولتی مندرج در اس�ناد مناقص�ه )تضامین من�درج در آیین نامه معامالت دولت�ی ( به مبلغ 

239.000.000ریال
6-حداقل رتبه 5 رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهی صالحیت ایمنی از سوی اداره کار 

، تعاون و امور اجتماعی.
7- مدت اجرا  :3 ماه             8- محل تأمین اعتبار)صندوق توسعه ملی بند ه� تبصره 4 (نقد

9- مدت اعتبار پیشنهاد از سوی مناقصه گران 3 ماه می باشد.
10- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار 38595016ادرس خیابان آخوند خراسانی بین آخوند خراسانی

 26 و 28 پالک 1096
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده   
 )نوبت اول( - )مناقصه شماره  9907(

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

فراخوان در سامانه 1399/11/23 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

ع 9
91

19
30

)) با مصرف درست آب ، به فکر آینده فرزندانمان هم باشیم((  . 

»آگهی مناقصه عمومی«  نوبت دوم

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/12/02   ج – مهلت تحویل پیشنهادها: 1399/12/12  زمان  دریافت اسناد مناقصه: 
هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری 

از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین           
شهر ستان کالت

202099001446000164
10/525/022/770 ریال

)ده میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون و 
بیست و دو هزار و هفتصد و هفتاد ریال (

406/000/000 ریال
)چهارصد و شش میلیون ریال(

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری 

از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهرستان زاوه 

202099001446000163
12/253/554/077 ریال

)دوازده میلیارد و دویست و پنجاه و سه  میلیون و 
پانصد و پنجاه و چهار هزار و هفتاد و هفت ریال(

335/000/000 ریال
)سیصد و سی پنج میلیون  ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری 

از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهرستان داورزن 

202099001446000165
8/158/379/451 ریال

)هشت میلیارد و یکصد و پنجاه و هشت میلیون و 
سیصد و هفتاد و نه هزار و  چهارصد و پنجاه و یک ریال (

458/000/000 ریال
)چهارصد و پنجاه و هشت میلیون ریال(

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی
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س���ند کمپانی موتورس���یکلت ت���وس نو م���دل 1395 
ب���ه رنگ زرد به ش���ماره موت���ور 0125N3N016845 و 
ش���ماره شاس���ی N3N***125T9563747 به ش���ماره 
انتظام���ی   79444 ای���ران 774 بن���ام مرتضی س���وار 

رضوانی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ کمپان���ی خ���ودرو پی ک���ی  م���دل ۸1 رنگ نوک 
مدادی متالیک ش���ماره انتظامی ایران 79 _ 13۶ ب 
7۸ وبا ش���ماره موتور M11102290 و ش���ماره شاسی 
PSW۶۸F1001۸74  مفق���ود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد .

,ع
99

11
87

9
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

جی.تی.ایک���س.آی  پرای���د  س���واری  س���بز  ب���رگ 
مدل13۸5 ش���ماره پالک ایران74-۶23ل44 شماره 
 S14122۸59۶1493 موتور172593۶ شماره شاسی
به ن���ام مهدی قلعه ن���وی مفقود گردی���ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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شهرداری بجنورد در نظر دارد 4 باب مغازه به شرح مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان 
می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از اداره حقوقی و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده طبق توضیحات 
اس��ناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیش��نهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی تا تاریخ 99/12/14 اقدام نمایند و یا جهت 

کسب اطالعات با شماره تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.

ف
شماره کاربریمتراژ )متر مربع(ردی

محل زمینمغازه
مبلغ پایه
تضمین )ریال() ریال (

بجنورد خیابان فردوسی، کوچه 4تجاری48/6همکف1
ایرج ،تقاطع جمهوری 10

14/580/000/000730/000/000
تجاری26/5نیم طبقه

تجاری52/8همکف2
بجنورد ، خیابان صفای شرقی ، 1

نبش کوچه شهید صفای 6 
29/800/000/0001/490/000/000 تجاری23بالکن

انباری تجاری52/8زیرزمین
تجاری52/8همکف3

بجنورد ، خیابان صفای شرقی ، 2
نبش کوچه شهید صفای 6

29/800/000/0001/490/000/000 تجاری23بالکن
انباری تجاری52/8زیرزمین

تجاری47/7همکف4
3

بجنورد ، خیابان صفای شرقی 
، نبش کوچه شهید صفای 6 

بصورت سه نبش
31/500/000/0001/580/000/000 تجاری17/2بالکن

انباری تجاری47/7زیرزمین

               

آگهی مزایده فروش 4 باب مغازه - نوبت اول

شهرداری بجنورد

  در نظر دارد تامین نیروی شرکتی خود 
در سال 1400 را به یکی از شرکت های

از  نمای��د.  واگ��ذار  ش��رایط  واج��د   
متقاضیان دعوت می شود جهت کسب 
اطالع��ات بیش��تر به س��ایت دانش��گاه 
نماین��د. مراجع��ه  زی��ر  آدرس  ب��ه 

 www.imamreza.ac.ir ع,
99

11
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دانشگاه بین المللی
امام رضا )ع(

.ام  .وی  ام  سیس���تم  س���واری  ن���وع  س���بز  ب���رگ 
تی���پ X33 ن���ام مال���ك:  محمود حس���ینی ش���ماره 
موت���ور :MVM4۸4FAFA0127۸4 ش���ماره شاس���ي 
NATGBAXK7A1012۸۸2 ش���ماره پ���الك :3۶ایران 
533ب 3۸ م���دل 91 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
99

11
93
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتب�ارات عمران�ی )ریالی ، اوراق مش�ارکت ، اس�ناد خزانه ( بر اس�اس  قان�ون برگزاری 
معام�الت دولتی پروژه خرید مش�روحه ذیل را از طریق مناقص�ه عمومی یک مرحله ای 
 )WWW.SETADIRAN.IR(با ارزیابی کیفی فش�رده در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت

انجام و به عرضه کنندگان ذیصالح واگذار نماید.

س��ایر توضیحات تکمیلی و ش��رح کار در س��امانه فوق الذکر اعالم شده است که الزم 
اس��ت مناقص��ه گ��ران حداکثر ظ��رف 3  روز پ��س از انتش��ار آگهی  از طریق س��امانه                    
ف��وق الذک��ر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگه��ی در دو نوبت به عهده برنده 

مناقصه می باشد.

  آگهی ارزیابی کیفی 

روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

 دوم
نوبت

 تعداد/ مقدار نام و مشخصات  کاالردیف

خرید لوله پلی اتیلن  در اقطار مختلف1
)PE100-PE80-pn 10,16 bar (  33.153 متر

خرید انواع لوله فوالدی درزدار و بدون درز با روکش 2
12.630 متر گالوانیزه و اپوکسی بهداشتی  

گزارشی از اقدام های یکساله 
مدیریت امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی 

در حاشیه شهر و روستاهای مشهد

مرهمی بر 
زخم های کرونایی 

وی
ض

س ر
عک

س: 
عک
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نعمت هللا فاضلی در »چراغ مطالعه« مطرح کرد

 در بحران کرونا دانشگاهی های ایران در 
علوم انسانی و اجتماعی بسیار عالی عمل کردند

رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی واکنش دانشگاهی های ایران 
با  قیاس  در  را  کرونا  بحران  دربــرابــر 
تمامی بحران های 100 سال اخیر در 

ایران عالی ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت هللا 
و  »فرهنگ  کتاب  نویسنده  فاضلی 
انسان شناختی  جستارهای  فاجعه: 
ــران« در برنامه تلویزیونی »چــراغ مطالعه«  ــاره مصیبت های جمعی در ای درب
که به میزبانی و اجــرای کــوروش علیانی برگزار شد، گفت: در بحران کرونا 
دانشگاهی های ایران در رشته های علوم انسانی و اجتماعی بسیار عالی عمل 
کردند. ما هیچ بحرانی در 100 سال و به ویژه در ۴0 سال اخیر نداریم که به اندازه 
بحران کرونا، دانشگاهی های علوم انسانی و علوم اجتماعی ایران به میدان آمده 
باشند، اندیشیده باشند و با جامعه سخن گفته باشند. به همین خاطر چندین 
مجموعه کتاب و مقاالت زیادی منتشر شد، در شبکه های اجتماعی فعاالن 
زیادی آمدند و طبیعتاً اینجا گفت وگوهایی شکل گرفت. همان موقع که این ها 
را می نوشتم، بعضی ها منتقد بودند و روایت های انتقادی در مورد بعضی از 
این ها نوشتند؛ در واقع سعی کردم آن ها را هم ببینم. مثالً همین مقاله ای که در 
مورد رویکردهای فکری به کرونا در این کتاب هست، سه رویکرد را از هم جدا و 
سعی کردم بدیل ها را بگویم از اینکه کرونا یک موقعیت است که اندیشمندان 

یا گروه های اجتماعی دارند به شیوه های کامالً متفاوتی این را فهم می کنند.

نه قائل به این هستم که تمدن جدیدی خواهد آمد و نه اینکه اتفاق »
مهمی نیفتاده است

افــراد نوگرا چطور؛ رویکرد خــودم را رویکرد  سنت گرایان چطور می فهمند و 
بازاندیشی گذاشتم؛ یعنی نه مثل سنت گرایان قائل به این هستم که کرونا پایان 
یک تمدن است و حاال یک تمدن جدیدی می خواهد به وجود آید و نه مثل 
نوگرایان معتقدم اتفاق خیلی مهمی نیفتاده است فقط یک بیماری و فاجعه 
طبیعی است، همیشه پیش می آمده، حاال هم پیش آمده و تمام می شود و 
هیچ اتفاقی نمی افتد. رویکرد سوم که رویکرد بازاندیشی است می گوید ما 
در این موقعیت شروع به نقد کردن می نماییم، نقد اصول، پیش فرض های 
خودمان، نقد فناوری، نقد علم، نقد نظام های حکمرانی، نقد خود شهروندان 
و این بازاندیشی و نقد، قطعاً به پایان این تمدن منتهی نمی شود اما به این هم 
نمی انجامد که آنچه هست راه خودش را ادامه خواهد داد. این روایت من است 
که در کتاب »کرونا و فرهنگ« آن را بسط دادم، اینجا هم همین بوده است؛ یعنی 
رویکرد من نه رویکرد سنت گرایان است که فکر می کنند معجزه ای رخ داده و 
مدرنیته به پایان می رسد؛ نه رویکرد نوگرایانی است که معتقدند هیچ اتفاق 
مهمی نیفتاده است، همیشه از این ها بوده، کرونا به زودی تمام می شود و دوباره 

به همان مسیر گذشته خواهیم رفت.

هنگام فاجعه، معمار جامعه، اهالی علوم انسانی و اجتماعی هستند»
من رویکرد رفلکسیویتی داشتم که معتقدم مثل همین برنامه ای که اآلن 
من و شما با هم داریم، من ده ها برنامه دیگر هم شرکت کردم یا همکاران 
ما انبوه این گفت وگوها را ایجاد کردند یا مردم عادی دارند دائم در مورد 
خود فکر می کنند. طبیعتاً وقتی  جامعه شروع به تأمل کند، این ساختارها 
نمی تواند  کــه  گونه  همان  بمانند.  هستند  کــه  هــمــان طــوری   نمی توانند 
کن فیکون شود؛ یعنی به جای دانشگاه ها، به جای علوم اجتماعی و علوم 
انسانی موجود یک علم دیگری پیدا شود؛ خیر، علم دیگری پیدا نخواهد 
شد. اتفاقی که می افتد این است که بله، اهمیت علوم اجتماعی بیشتر 
می شود. همین اآلن این اتفاق افتاده است. اهمیت علوم انسانی بیشتر 
می شود. کسانی که تا کنون علوم انسانی و اجتماعی را تحقیر می کردند 
قطعاً بازاندیشی خواهند کرد، متوجه خواهند شد در موقع فاجعه کسی 
که معمار جامعه است، کسی که می تواند به جامعه کمک کند همین هایی 
هستند که ما تا کنون آن ها را تحقیر می کردیم. جامعه این را می فهمد و 
دارد  جایگاهشان  که  می شوند  متوجه  را  این  هم  خودشان  دانشگاهیان 

تحقیر می شود و خیلی چیزهای دیگر.

کرونا به ما نشان داد بیماری یک امر اجتماعی است»
یکی از دغدغه های من در زمان کرونا این بود که بتوانم به جامعه کمک کنم 
اهمیت و ضرورت نیازش به تاریخ، فلسفه، ادبیات، جامعه شناسی، اقتصاد، 
دوم  شــود.  متوجه  را  فرهنگی  مطالعات  و  انسان شناسی  سیاسی،  علوم 
اینکه کرونا به ما نشان داد بیماری یک امر اجتماعی است بحث قرنطینه، 
فاصله گذاری فیزیکی و رعایت فاصله های شخصی، بحث خود اینکه چطور 

گروه ها و افراد، واکنش های متفاوتی به پدیده واحد نشان می دهند.

دیدگاه

 »طنز مقدس؛ ادبیات انتقادی هنری قرآن کریم« منتشر شد سومین اثر از مجموعه مطالعات قرآنی با عنوان »طنز مقدس؛ ادبیات انتقادی هنری قرآن کریم« نوشته علی نجفی به همت انتشارات کتاب 
طه منتشر شد. طنز مقدس تالش می کند جنبه ای از زبان قرآن و زبان و فرهنگی را که قرآن در آن به اوج رسیده بشناساند. کتاب حاضر با توجه به دو عنصر »زبان کنایی« و »فرهنگ مفاهمه« در شناخت درست 

قرآن کریم، کوشیده است تعابیر انتقادی این کتاب بزرگ را برجسته نماید.

اسالمی  انــقــالب  پــدیــده  خــزاعــی:  علیرضا 
آن قــــــدر مــهــم و جـــــذاب بــــود کـــه بــرخــی 
نــگــاهــشــان را مــعــطــوف به  انــدیــشــمــنــدان 
نکنند  مــقــطــع  آن  در  ــه هــا  رســان خــوانــش 
ــده از  ــدی ــه ایـــن پ ــدد نــگــاه کـــردن ب و درصــ

فاصله ای نزدیک تر برآیند. 
انسانی  عــلــوم  انــدیــشــمــنــدان  تعبیری،  بــه 
برای درک  پدیده،  این  گرفتن  ضمن جدی 
به  حتی  قــرن  متأخر  انــقــالب  بــزرگ تــریــن 
و  تاریخی  نمونه  کــه  می کنند  سفر  ایـــران 
طبیعی  اســت.  فوکو  میشل  آن  برجسته 
این  بــر دیــدگــاه هــای  ایــن مشاهدات  اســت 
گذاشته  تأثیر  نیز  نظریاتشان  و  اشخاص 
اســـت. مــا در گــفــت وگــو بــا حــجــت االســالم 
دکتر عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
تالش کرده ایم درباره تحوالتی که انقالب در 
عرصه علوم انسانی رقم زده گفت وگو کنیم 

که در ادامه می خوانید.

ــوم انــســانــی اســـامـــی آیــا    در بــحــث عــل
می توان قائل به ضمیمه کردن علوم انسانی 

مدرن بود؟
در مواجهه با هر مقوله ای به ویژه علم نباید 
نگاهی  هر  داشت.  تفریطی  و  افراطی  نگاه 
رد  در  چــه  و  تأیید  در  چــه  باشیم  داشــتــه 
باشد.  استدالل  و  منطق  پشتوانه اش  باید 
اجتماعی  پدیده  یک  هم  اسالمی  انقالب 
بر  ایــران که  بر  تنها  نه  بود که  بسیار مهم 
موقعیت  که  آنچنان  گــذاشــت؛  تأثیر  دنیا 
ــوان یک  ــن ــه ع ــق ب ــوروی ســاب ــ آمــریــکــا و شـ
جمهوری  همچنین  کــرد.  تغییر  ابــرقــدرت 
اسالمی ایران تحول جدی در جهان اسالم 
رقـــم زد. مــثــالً حــرکــت هــای اهـــل ســنــت را 
در  اجتماعی  جدی  جنبش های  به  تبدیل 
حرکت های  از  بسیاری  عالوه  به  کرد.  دنیا 
متأثر  التین  آمریکای  و  آفریقایی  آسیایی، 
دیگری  اسالمی یک خط مشی  انقالب  از 

پیدا کردند. 
تمام این حوادث فکت هایی هستند که نیاز 
دارند. توصیف  نظریه پردازی  و  به توصیف 
و نــظــریــه پــردازی دربـــاره ایــن ســازوکــارهــا و 
انسانی  و  اجتماعی  عینی  واقــعــیــت هــای 
می شود نظریه علوم انسانی و بدین شکل 
رویکرد  بــا  را  حـــوادث  از  بسیاری  مــی تــوان  
نظریه پردازی ذیل پارادایم انقالب اسالمی، 
غربی ها  از  بسیاری  کرد.  تعریف  و  تحلیل 
این گونه  اسالمی  انقالب  خصوص  در  هم 
مورد  در  که  کسی  نخستین  کردند.  عمل 
نیکی  خــانــم  داد  نظریه  اســالمــی  انــقــالب 
کدی بود، بعد آقای فوکو و سپس هم خانم 
اسکاچ پل؛ یعنی خود غربی ها بیشتر از ما 
ابژه ای  ایران  متوجه شدند انقالب اسالمی 
ــررســی هــای مــتــعــدد توسط  ــا ب اســـت کــه ب
سوژه ها می توان نظریه های متعددی ایجاد 

کرد. 

در    را  ظرفیت هایی  چه  اسامی  انقاب 
ارتقای سطح علوم انسانی اسامی فعال کرد؟
ــقــالب اســالمــی دغــدغــه  پــس از پــیــروزی ان
انــســانــی اســالمــی سبب شــد انقالب  عــلــوم 
فرهنگی شکل بگیرد و ستاد انقالب فرهنگی 
با  اســتــادان حــوزه و دانشگاه  از  گــروه هــایــی 
محوریت آیت هللا مصباح تشکیل داد. ایشان 
است  اسالمی  انسانی  علوم  مؤسسان  جزو 
که پس از مؤسسه »در راه حق« با تأسیس 
آموزشی  مؤسسه  سپس  و  باقرالعلوم  بنیاد 
تحولی  توانست  خمینی  امـــام  پژوهشی  و 
فقط  کند.  ایجاد  اسالمی  انسانی  علوم  در 
انتشارات »سمت« حدود 3 هزار جلد کتاب 
در حوزه علوم انسانی منتشر کرده که بخش 
قابل توجهی مربوط به علوم انسانی اسالمی 
است، این علوم توسط نظریه پردازهایی تولید 
این مراکز تربیت شده بودند.  شدند که در 
و  نقد  مناظره  کرسی های  از  هیئت حمایت 
 نظریه هم تنها در این هشت سال اخیر حدود 
3هــزار و500 کرسی علمی ترویجی و صد ها 
ما  البته  که  کرد  برگزار  نظریه پردازی  کرسی 
این ها  ــم؛  داریـ ثبت شــده  نظریه  حــدود 50 
تحوالتی است که به برکت انقالب اسالمی 

شکل گرفت.

چرا علوم انسانی در ایران، انقاب اسامی   
و حوادث و تجارب آن نظیر جهاد سازندگی، 
نهضت سوادآموزی، سپاه پاسداران و بسیج 
از این طریق  تا  مردمی و... را جدی نگرفت 

تولید  ما  بــوم  و  تجربه  بر  مبتنی  نظریه های 
کنند؟

اسالمی  انقالب  در  که  جهادی  حرکت های 
نهضت  سازندگی،  جهاد  مانند  شــد،  ایجاد 
سوادآموزی، سپاه پاسداران و بسیج و همین 
االن نظیر حرکت های جهادی که به مناطق 
محروم می روند یا کمک به بیماران کرونایی 
ایــن پــدیــده ای کــه در ایــران  می کنند اصـــالً 
رخ داد در هیچ کجای دنیا دیــده نمی شود. 
وضعیت اروپا و آمریکا را دیدید که ریختند 
که  صــورتــی  در  کــردنــد،  چــه  فروشگاه ها  در 
طبق تأکید رهبری مبنی بر رزمایش همدلی، 
بسته،  میلیون   3 بسیج  و  سپاه  کمک های 
ستاد فرمان اجرایی امام 1.5 میلیون بسته 
مواد  بسته  هــزار   750 مستضعفان  بنیاد  و 
غذایی را در میان نیازمندان توزیع کردند. این 
در حالی است که فقط مــردم و حرکت های 
جهادی مردمی 25 میلیون بسته که به لحاظ 
محتوایی کمتر از بسته های پیش گفته نبود 
توزیع کردند. هنگام کرونا صدها نفر گوشی و 
تبلت برای محرومان خریدند تا دانش آموزان 
بتوانند بحث های آموزشی را طی کنند و عقب 
نمانند. این اتفاق ها باید با روش های تحقیقی 
مطالعه و بررسی و تبدیل به نظریه شوند، در 
قالب نظریه تعمیم پیدا کنند و به دنیا عرضه 
نمی گیرد  کــار صــورت  ایــن  شوند. متأسفانه 
در  انسانی  علوم  به عنوان  آنچه  عمالً  چــون 
تــدریــس مــی شــود همان نظریات  دانــشــگــاه 
بررسی  در  نیستند  و حاضر  اســت  دیــگــران 

ایـــن حـــــوادث و پــدیــده هــای 
مبارک و حتی پدیده هایی که 
ناهنجاری اند به کشف نظریه 
که  زمانی  تا  بپردازند.  جدید 
اساتید علوم انسانی جسارت 
نظریات  نــقــد  و  انــدیــشــیــدن 
و قـــدرت نــظــریــه پــردازی پیدا 
تأثیرگذار  نمی توانند  نکنند 

باشند. 

از خدمت انقاب اسامی   
گفتیم،  انــســانــی  عـــلـــوم  ــه  بـ
کــه  نـــیـــز  ــی  ــایـ ــت هـ ــرصـ فـ از 
به طورمتقابل این علوم پیش 
پای انقاب می گذارد هم اگر 

نکته ای دارید بفرمایید.
هیچ  موجود  اجتماعی  علوم 
فرصتی برای انقالب اسالمی 
ایجاد نمی کند و بیشتر تهدید 

برای انقالب است تا فرصت؛ چون مبتنی بر 
دیگری  جای  از  است،  خاصی  پارادایم های 
و  نیست  جامعه  نیازهای  بــه  ناظر  و  آمــده 
جامه را با صدها چالش روبه رو می کند. مثالً 
در بحث جمعیت، نظریه ای درباره جمعیت 
خاستگاهی  در  اســت  ممکن  و  شــده  داده 
اگر  امــا  بدهد،  هم  جــواب  یافته  تکوین  که 
عیناً همان نظریه در پژوهشگاه جمعیت ما 
برای  رود چه مصیبتی  پیش  مبنا  با همان 
جامعه به وجود می آورد. بنابراین باید تحولی 

اجتماعی  و  انسانی  علوم  در 
ــقــالب  ــه نـــیـــاز هـــای ان نـــاظـــر بـ
ــود. حتی  اســالمــی ایــجــاد شـ
دانشجو  کــه  پــروپــوزال هــایــی 
برای پایان نامه پر می کند باید 
پارادایم  بر  ناظر  و  تغییر کند 
حــکــمــی اجــتــهــادی طــراحــی 
شــــود. مـــن نــمــی گــویــم بقیه 
پارادایم ها نباید بررسی شوند 
قرار  بررسی  مــورد  باید  قطعاً 
ــارادایــم حکمی  پ ایــن  گیرند. 
پیشنهاد  کـــه  را  اجــتــهــادی 
از  اســتــفــاده  ــا  ب دقــیــقــاً  دادم 
که  است  مثبتی  ظرفیت های 
و  بــوده  غربی  پارادایم های  از 
از آن ها استفاده کردیم و بهره 
از  کــه نمی شود  بــردیــم، چــرا 
صفر شروع کنیم. از این علوم 
هم می توان استفاده کرد چرا 
تولید،  در  هستم.  تولید  به  معتقد  من  که 
استفاده  را  گذشته  ظرفیت های  باید  حتماً 
معرفت های  کشف  و  معرفت  تولید  کنیم، 
جدید به نوعی تکامل ظرفیت های پیشین 
و مدلل  روشمند  را  مباحثمان  وقتی  است. 
ارائه کنیم حتماً دانشگاه های دنیا می پذیرند 
عرض  کــه  همان طور  می کنند.  استقبال  و 
تولید نظریه، تکامل نظریات گذشته  کردم 
است؛ روی نظریات بومی ما کار می کنند و به 

آن ها تکامل می بخشند.

گفت وگو با حجت االسام دکتر عبدالحسین خسروپناه درباره خدمات انقاب اسامی به علوم انسانی

انقالب اسالمی پدیده گمنام علوم انسانی ایران
دانشکده »علم محور« 

باید به »موضوع محور« بدل شود
بر  ناظر  برای حل مشکل 
دانشگاه ها  که  سخن  این 
انسانی  علوم  آن  دنبال  و 
نیست  مــســئــلــه مــنــد  مـــا 
نظر  در  را  نکته  باید چند 
نخست  بــاشــیــم.  ــه  داشــت
باید پارادایم های حاکم بر 
علوم انسانی را بشناسیم. 

و  روش هـــا  و  پژوهشی  راهــبــرد هــای  دوم 
تکنیک ها را بشناسیم. 

ــدن و نــقــد  ــیـ ــشـ ــدیـ ــارت انـ ــســ ســـــوم جــ
نظریه های مبتنی بر پارادایم های رایج را 
پیدا کنیم. چهارم بر کشف پارادایم های 
جدید که من معتقد به پارادایم حکمی 
پارادایم  این  بپردازیم.  هستم  اجتهادی 
به  ناظر  کــه  نظریه هایی  تولید  ــرای  ب را 
مبنا  هستند  مــا  خــود  جامعه  نــیــازهــای 
ساختاری،  نظر  از  پنجم  و  دهیم  قــرار 
اجتماعی  انسانی  عــلــوم  دانــشــگــاه هــای 
ــشــگــاه هــای  ــه دان ــبــدیــل بـ عــلــم مــحــور ت

مـــوضـــوع مـــحـــور شـــونـــد. 
ــروز دانــشــکــده هــایــمــان  امــ
ــزیـــک،  ــیـ مـــــربـــــوط بـــــه فـ
اقتصاد،  زیست شناسی، 
علوم  و  اجــتــمــاعــی  عــلــوم 
ســیــاســی اســـت کـــه علم 
دانشکده ها  اگر  محورند. 
تمام  باشند  موضوع محور 
رشــتــه هــا ذیــل آن مــوضــوع کــار کـــرده و 
می کنند  را حل  مدنظر  موضوع  مسائل 
و رساله ها، پایان نامه ها و کتاب ها به این 
ارتقا  آیین نامه  ساختار  می روند.  سمت 
تأکید  همواره  االن  کند،  تغییر  باید  نیز 
مقاله  چند  پژوهشگر  که  اســت  ایــن  بر 
مقابل،  در  دارد.   ISI چند  یا  انگلیسی 
نیست  »ارتــقــا«  آیین نامه  در  آیتم  یــک 
را  کــشــور  نــیــاز  و  چند مسئله  مــثــالً  کــه 
به اصالحات  نیاز  یعنی هم  حل کردی. 
ــم هم  پــارادایــمــی و روش شــنــاخــتــی داریـ

اصالحات ساختاری الزم است.

نخستین کسی که 
در مورد انقالب 

اسالمی نظریه داد 
خانم نیکی کدی 

بود، بعد آقای فوکو 
و خانم اسکاچ پل؛ 
یعنی خود غربی ها 
بیشتر از ما متوجه 

شدند انقالب اسالمی 
ایران ابژه ای است 
که با بررسی های 

متعدد توسط سوژه ها 
می توان نظریه های 
متعددی ایجاد کرد

بـــــــرش
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ش�هرداری اس�د آباد در نظر دارد تامین نیروی مورد نیاز در 
قسمت های رفت و روب و فضای سبز را به پیمانکاران واجد 
ش�رایط واگذار نماید لذا متقاضیان در صورت تمایل تا پایان 
وقت اداری 1399/12/6 مهلت دارند که نس�بت به تحویل ، 

تکمیل و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند 

آگهی مناقصه 
شهرداری اسدآباد 

شهرداری اسد آباد
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اداره کل  راه و شهرس��ازی  خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220

               

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی)نوبت اول(

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 

ف
شماره ردی

مدت مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
مهلت زمانی دریافت مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهازمان اجرا

اسناد از سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت 
ارزیابی و پیشنهاد قیمت 

و بارگذاری اسناد در 
سامانه

تاریخ و زمان برگزاری 
جلسه

کمیسیون مناقصه

199/19

عملیات خاكی،آسفالت و ابنیه فنی 
باند دوم محور سه راهی راهداران-
بیرجند-)قطعه اول ( كیلومتر  
000+0 الی 536+10 هم زمان با 

ارزیابی كیفی 

20ماه168.000.000.000
تجمیع شده راه، 
باند فرودگاه و 

زیرسازی راه آهن 
سال 1399

6.060.000.000
ساعت12 روز دو شنبه
مورخ99/11/27 الی  

ساعت 13 روز پنج شنبه
مورخ 99/11/30

ساعت 14 روز
 شنبه 

مورخ 99/12/16

ساعت 9صبح روز
یك شنبه

مورخ 99/12/17

,ع
99
11
97
3

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، 
انواع نهاده های کشاورزی خود را خریداری نماید.

 1399 /11  کلی�ه متقاضیان محترم میتوانند از روز دوش�نبه مورخ 27/
ب�ا مراجع�ه ب�ه ام�ور بازرگانی ش�رکت ی�ا از طری�ق س�ایت اینترنتی 
www.torbatsugar.com متعلق به این شرکت فرمهای مربوطه را دریافت و 

پیشنهادات کتبی خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 
م�ورخ 1399/11/30 به دبیرخانه اداری ش�رکت تحویل نمایند. همچنین 

جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت مراجعه فرمائید.

آگهی مناقصه

م���درک فارغ التحصیل���ی اینجان���ب علیرض���ا عطایی 
خوش���رو فرزند محمدباقر صادره از مشهد در مقطع 
کارشناس���ی ناپیوس���ته رش���ته مهندس���ی تکنولوژی 
عم���ران ص���ادره از واح���د دانش���گاهی مش���هد ب���ه 
ش���ماره 72423 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی مشهد به نشانی: مشهد بلوار امامیه، 
امامیه42 س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی 

مشهد اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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اینجان���ب حمی���د ش���اه حس���ینی مالک خ���ودرو پژو 
پارس به شماره شهربانی43ط756ایران 47 شماره 
بدنه 0019310435 و ش���ماره موتور12484056674 
ب���ه علت فقدان اس���ناد ف���روش تقاضای رونوش���ت 
المثن���ی اس���ناد مذکور را نم���وده اس���ت،لذا چنانچه 
هرک���س ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
مدت 10 روز به دفترحقوقی س���ازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان ش���هر  ساختمان سمند 
مراجعه نماید.بدیهی اس���ت پ���س ازانقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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 شرکت خمیر مایه رضوی

شرکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد انواع اقالم ضایعاتی و مستعمل شامل: 
1-آهن ، استیل ، آلومینیوم ، پالستیک ،کارتن و پالت چوبی ضایعاتی 

2-اقالم برقی ، مکانیکی ، اتصاالت و ملزومات اداری مستعمل
3-بشکه های پالستیکی و فلزی 200 لیتری و تانکر 10000 لیتری

4- الکتروموتور،بلوور ،  فیلتر خالء چکی و گیربکس فیلتر خالء
 را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت بازدید، دریافت 
اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از ساعت 7 الی 14 مورخ 99/11/27 لغایت 99/12/4 به 
آ درس 4چناران ، کیلومتر 67  جاده مشهد - قوچان شرکت خمیرمایه رضوی حضور یابند.  

آگهی مزایده اقالم ضایعاتی
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بنیادهای سیاسی »زیارت جامعه کبیره«  
یکی از مهم ترین آثاری که از امام 
هادی)ع( در دست داریم، زیارت 
جــامــعــه کــبــیــره حــضــرت اســت. 
زیارت نامه ای برای شناختن امام، 
اینکه  از  آگاهی  و  او  شخصیت 
ــژگــی هــایــی داشــتــه  ــد چـــه وی ــای ب
موضوع  که  زیارت نامه ای  باشد. 
ائــمــه)ع( است  اصلی آن زیــارت 
یعنی تمام ائمه)ع( را می توان با 

آن زیارت کرد و به امام و امامت و رابطه امام و امت می پردازد.
باید شخصیتی که از امام)ع( در این زیارت نامه ارائه می شود را بشناسیم. 
بلکه  نیست،  تاریخی  پدیده ای  امامت  که  است  این  مهم  بسیار  نکته 
از  اعم  زندگی  امامت، مدیریت جریان  زندگی است.  از جریان  بخشی 
بعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بنابراین باید محتوای 
و مدیریت حیات خود  اجتماعی  زندگی سیاسی،  را در  زیارت نامه  این 
مورد توجه قرار دهیم. عناوین این زیارت نامه نشان می دهد که امامت 
برای دیــروز نیست تا امــروز برای آن یادبود و مناسبت بگیریم. امامت 
مسئله امروز ماست پس محتوای این زیارت نامه باید در زندگی سیاسی 

و اجتماعی ما جاری و ساری شود.
نکته مهم در این راه وظیفه نخبگان سیاسی است که این زیارت نامه و 
مفاهیمی در مورد شخصیت امام، نسبت امام با جامعه، فلسفه سیاسی 
امامت و… را برای مردم ترجمه کنند و این زیارت نامه را به زبان سیاست 
روز و در واقع به ادبیات نوین سیاسی تبدیل کنند. آنچه موجب شده 
نتوانیم از این زیارت استفاده جامع داشته باشیم و جز اینکه آن را در 
سلوک فردی بخوانیم و در صحنه زندگی ما وارد نشود، این است که ما 
نتوانسته ایم ابعادی که در سازندگی سیاسی جامعه و سازندگی اجتماعی 

جامعه مؤثر است، از آن استخراج کنیم.
در واقع بازسازی بنیادهای سیاسی بر مبنای این ادبیات است که می تواند 
برای ما بسیار مفید و کارآمد باشد. نکته دیگر اینکه تولید این ادبیات 
مبنا و معیار می خواهد. اینکه شخصیتی که این زیارت نامه از امام، ولی 
الهی و رهبر جامعه مطرح کرده را در زندگی سیاسی خود جاری کنیم، 
نیازمند آن است که این ترجمه بر یک مبنا و معیار استوار باشد و این 

مبنا و معیار، قرآن کریم است.
قرآن کریم از این نظر که هم کتاب حق است، هم هیچ گونه تحریفی در 
آن صورت نگرفته است و هم برای هدایت بشر آمده، باید در زندگی بشر 
نمود پیدا کند. تنها معیار و مبنا برای تولید ادبیات سیاسی و اجتماعی 
روز، آثاری است که از ائمه)ع( و امام هادی)ع( برای ما به جا مانده است.
است.  علوم  اسالمی سازی  نهضت  مــا،  جامعه  امــروز  نیازهای  از  یکی 
پرسش این است که جایگاه امام به طور کلی و جایگاه امام هادی)ع( 
به طور خاص در این نهضت اسالمی سازی علوم کجاست؟ یا در فلسفه 
ایشان  ــارت جامع  زی و  امــام هـــادی)ع(  سیاسی مــدرن اسالمی جایگاه 

کجاست؟
اگر به مفهوم امام و امامت با این دید نگاه کنیم امام دیگر موضوعی 
نخواهد بود که فقط در مناسبت  خاص به سراغ آن برویم. اگر مفهوم امام از 
مناسبتی و تاریخی بودن خارج شود و به رکن مناسبات اجتماعی و معادالت 
سیاسی نفوذ پیدا کند، خواهیم دید که امام موضوعی نخواهد بود که 
فقط در مناسبت ها از آن  صحبت کنیم بلکه در مناسبات قدرت و مدیریت 
این امامت جریان پیدا خواهد کرد. در این صورت است که در کالس های 
هــادی)ع( امــام  که  کرد  این صحبت خواهیم  از  و…  دانشگاه ها   درس، 
چه  سیاسی  فلسفه  در  امــام  آن  می دانست؟  چگونه  را  قــدرت  جریان 

دیدگاهی داشت؟
یکی از ابعاد مظلومیت ائمه)ع( این است. فلسفه سیاسی اندیشمندان 
دیگر را می خوانیم اما هنوز به آن درجه نرسیده ایم که بتوانیم فلسفه 
سیاسی زندگی و اندیشه امام هادی)ع( را تولید کنیم. زیارت جامعه کبیره 
منبعی بسیار مهم است که بدانیم چه کسی باید حکومت کند؟ چرا 
باید حکومت کند؟ حکومت مطلوب چیست؟ رسالت حکومت چیست؟ 
جریان قدرت چگونه باید باشد؟ متأسفانه هم نخبگان سیاسی و هم توده 
مردم نسبت به ائمه)ع( کوتاهی دارند. برای اینکه امام)ع( را از اندیشه 
به  نیاز  کنیم،  تبدیل  اجتماعی  اندیشه معادالت سیاسی  به  مناسبتی 

مهندسی مطالبات اجتماعی وجود دارد.
امام)ع( برای مناسبات تاریخی ما نیست که برایش سالگرد بگیریم. امام 
برای مناسبات قدرت، حکومت، مدیریت و معادالت اجتماعی و سیاسی 
ماست. اگر امام هادی)ع( را از این بعد شناختیم، آن گاه خواهیم دانست 
که چگونه در مشکالت سیاسی، اقتصادی، عقیدتی و شبهات و مسائل 

اخالقی خود به او پناه ببریم.

امام هادی)ع( چگونه توانست از میان حصارها، به رتق و فتق امور شیعیان بپردازد؟

هدایتجامعهشیعهازطریقارتباطغیرمستقیمنظاممند
میراث علمی امام هادی)ع(
 میراث عظیم علمی و فکری امام هادی)ع(
کــرد؛ یکی  بررسی  باید در دو بخش  را 
ــان  عــلــمــی آن حــضــرت در زم جــایــگــاه 
به  پاسخگویی  یعنی  حضور  و  حیات 
شرکت  و  علمی  پــرســش هــای  مسائل، 
در مناظره های علمی است که دشمنان 
بـــا هــــدف بـــایـــکـــوت و تــحــقــیــر کـــردن 
تصور  و  مــی دادنــد  ترتیب  حــضــرت)ع( 
در  علمی  مناظره  برگزاری  با  می کردند 
روزگــار  آن  دانشمندان  از  برخی  مقابل 
بتوانند حضرت را دچار مشکل کرده یا 
اسالم را تخریب کنند اما امام هادی)ع( 
در  علمی  و  معرفتی  مناظرات  انجام  با 
عصر خود نقشه های دشمنان را نقش 

بر آب می کرد.
بخش دیگر مربوط به میراث و آثار علمی 
احادیث،  شامل  مجموع  در  که  اســت 
 دعـــاهـــا، روایـــت هـــا و آثـــار بــاقــی مــانــده
امام هادی)ع( است. آن حضرت)ع(  از 
ــود فـــشـــار ســیــاســی و امــنــیــتــی  ــ ــا وجـ بـ
و  روایـــــات  عــبــاســی  حــکــومــت ستمگر 
به  شیعیان  بــرای  گرانبهایی  احــادیــث 
یادگار گذاشت که موضوع های مختلفی 

را در بر می گیرد.
ــالوه بــر احــادیــث و روایـــت هـــای نقل  عـ
شده از امام هادی)ع( که در کتاب های 
مختلف حدیثی ثبت شده است، بخش 
مهمی از میراث امام هادی)ع( زیارت ها 
کبیره  جامعه  زیـــارت  کــه  دعاهاست  و 
مــشــهــورتــریــن آن هـــاســـت. امـــــام)ع( در 
قالب این زیارت به موضوع مهم امامت 
پرداخته و بیش از 150 وصف و ویژگی 
نیاز  کدام  هر  که  کرده  بیان  را  معصوم 
دارد؛  تدوین  و  بررسی، شرح  بحث،  به 
زیارت نامه ای که منشور امام شناسی به 

شمار می رود.
زیــارت دیگری که از امــام هــادی)ع( به 
امیرالمؤمنین)ع(  ــارت  زی مانده  یــادگــار 
ــریــه« اســت.  ــارت غــدی ــ ــه »زیـ مــشــهــور ب
بــودنــد که  هـــادی)ع( در شرایطی  امــام 
یا  و  به صورت سخنرانی  نمی توانستند 
والیت  اهمیت  و  غدیر  وقایع  احادیث، 
و امامت حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( 
بیان  آیندگان  و  روز  آن  جامعه  بــرای  را 
و  زیارت  قالب  به همین دلیل در  کنند 
با استفاده از آیات، روایات و مستندات 
تــاریــخــی، والیـــت و امــامــت عــلــی)ع( را 
ــد. ایــشــان در ایـــن زیـــارت  اثــبــات کــردن
ــرآن،  ــه ق بــا بــهــره بـــردن از حـــدود 40 آی
قرار  خطاب  مــورد  را  امیرالمؤمنین)ع( 
داده و وقایعی که در تاریخ اسالم به آن 
به عنوان سندی محکم  را  اذعان شده 
برای اثبات والیت امیرالمؤمنین علی)ع( 
زیارت  این  متأسفانه  اما  کرده اند  بیان 
در میان ما شیعیان کمتر شناخته شده 

است.

یادداشت شفاهی

 حجت االسالم دکتر قاسم خانجانی

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم دکتر محمد عابدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

امام هادی)ع( توانست پیام امامت را به سرتاسر دنیای اسالم برساند  رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان اینکه زندگی امام هادی)ع( یک زندگی سراسر مقاومت و مبارزه است، می فرمایند: »در شهر 
سامرا عده ای از بزرگان شیعه جمع شدند و حضرت هادی)ع( توانست آن ها را اداره کند و به وسیله  آن ها پیام امامت را به سرتاسر دنیای اسالم برساند. این شبکه های شیعه در قم، خراسان، ری، مدینه، یمن و در 

مناطق دوردست را همین عده توانستند رواج بدهند و تعداد افراد مؤمن به این مکتب را زیادتر کنند«. 

دکتر محمد باغستانی کوزه گر، عضو هیئت 
ــی: یکی  ــمــدن عــلــمــی پــژوهــشــکــده اســــالم ت
زمانه  تشیع،  تــاریــخ  پرخفقان  دوره هــــای   از 
امام هادی)ع( بود با این حال تشیع در آن دوره 
بــرای عصر  را  بود سازماندهی خود  توانسته 
غیبت تثبیت کند. این کار توسط نهاد وکالت و 
نمایندگان امام)ع( در شهرهای مختلف صورت 
گرفته بود؛ کاری که از دوران امام صــادق)ع( 
ــادی)ع( بــا شبکه  ــ ــام هـ ــود. امـ ــروع شــده بـ شـ
گسترده وکالت به رتــق و فتق امــور شیعیان 
ارتباط  و  پرداخته  و...  مالی  اعتقادی،  نظر  از 

شیعیان با امام)ع( برقرار بود.
با اینکه امــام هــادی)ع( در هشت سالگی به 
امامت رسید اما چون جامعه شیعه تجربه ای 
مانند امامت امام جواد)ع( را پشت سر گذاشته 
بود و علم امام و... شیعیان را قانع کرده بود 
که ایشان امام برحق هستند، در منابع تاریخی 
نداریم که برای سن امام هادی)ع( اختالفاتی 
امام  امامت  دوره  بنابراین  باشد  شــده  ایجاد 
هادی)ع( دوره ثبات برای جامعه شیعه است. 
نمایندگان ائمه)ع( هم کار خود را بلد بودند به 
طور مثال در ایران عبدالعظیم حسنی معتمد 
و مورد اعتماد امام هادی)ع( بود و امام)ع( او را 
مرجع شیعیان در ایران قرار داد و بسیاری موارد 
را به ایشان ارجاع می داد. برای امام هادی)ع( 
حصن و حصار به وجود آورده بودند اما ایشان 
از طریق ارتباط غیرمستقیم نظام مند، جامعه 

شیعه را به راحتی هدایت می کرد.
گسترده  حضور  امــویــان،  حکومت  دوره  در 
شیعیان در حرکت های سیاسی ضداموی کوفه 
موجب تبعید گسترده آنان به ایران شد که از 
آن جمله می توان به کوچ کردن اشعریان به 
قم در زمان حجاج به دلیل پیوستن به قیام 
ضداموی عبدالرحمان بن اشعث اشاره کرد. 
طبیعی بود که ارتباط آن ها با امام زمانشان، 

امام صــادق)ع( و حتی امامان پیش از ایشان 
نمی توانست مانند شیعیان مدینه برقرار باشد. 
گستردگی  ــیــت)ع(،  ب اهــل  مکتب  گسترش 
جمعیت  پراکندگی  اســالمــی،  سرزمین های 
شیعه، دشـــواری رفــت و آمــد و مــواصــالت و 
همین طور نیاز مبرم شیعیان به راهنمایان مورد 
اعتماد برای رفع شبهه ها و نیازهای عقیدتی و 
فقهی سبب شد نمایندگانی به وجود آمده و 

سازماندهی شوند.

شبکهوکالت،مسیرارتباط»
امامهادی)ع(باشیعیان

شرعی  وجـــوه  نمایندگان  ایــن 
مانند خمس، زکــات، نذر و یا 
هدایای شیعیان را تحویل گرفته 
تحویل  امامان شیعه)ع(  به  و 
ــوردی که  ــ ــد تــا در مـ ــی دادنـ مـ
خود صالح می دانستند مانند 
ــع نــیــازهــای نــیــازمــنــدان و...  رف
آن هـــا نقشی  اســتــفــاده کنند. 
ــن مـــنـــاطـــق  ــ ــی ــ ارتـــــبـــــاطـــــی ب
استقرار  مراکز  و  شیعه نشین 
ائــمــه)ع( داشتند و به وسیله 
نامه، مالقات حضوری، پیک 
بــرقــرار  ارتـــبـــاط  و...  قــاصــد  و 
می کردند. وکال نقش علمی و 
ارشادی نیز داشتند و شیعیان 
را در جریان انتقال امامت به 
امام بعدی راهنمایی می کردند. 
نقش سیاسی و مبارزاتی ضد 
طریق  از  عــبــاســی  حاکمیت 

فعالیت های مخفیانه  نیز از اقدام های اثرگذار 
دیگر وکال بود که به انسجام و تقویت شیعیان 
و امامان آن ها می انجامید. آن ها کارکرد مهم 
دیگری مانند نقش های مبارزاتی، اجتماعی و... 

نیز داشتند.گسترش فرهنگی در گرایش های 
اعتقادی و بحث های علمی که از برخورد میان 
مکتب های کالمی و تحوالت فرهنگی مختلف 
ناشی شده بود، سبب شد تا دوران امامت امام 
علی النقی)ع( از ویژگی های خاصی برخوردار 
عقیدتی  مکتب های  دوران،  ایــن  در  بــاشــد. 
گوناگونی مانند معتزله و اشاعره گسترش یافته 
فرهنگی  در سطح  فــراوانــی  آرای  پراکندگی  و 
جامعه پدید آمــده بــود. مباحث کالنی مانند 
جبر و تفویض، ممکن یا ناممکن بودن رؤیت 
خداوند، تجسیم و مباحثی از این قبیل، افکار 
عمومی جامعه را دستخوش تاخت و تازهای 
بـــود. سرچشمه  کـــرده  فکری 
ایـــن تــحــوالت فــکــری مــربــوط 
بــه دولــت عباسی و توجه به 
و  فرهنگی  و  علمی  مسائل 
هجوم فلسفه و کالم دیگر ملل 
به سوی جامعه مسلمانان یا 

همان نهضت ترجمه بود.

امامهادی)ع(ونگاه»
مردمبهدنیاوآخرت

در چنین فضایی اندیشه های 
ــالم را  ــ مــخــتــلــفــی جـــهـــان اسـ
ــه و گــفــت وگــوهــای  ــت ــراگــرف ف
فراوانی باال گرفته بود. بیشتر 
در  ــادی)ع(  هــ امـــام  مناظرات 
بود  کالمی  موضوعات  مــورد 
از آن  و روایــت هــای متعددی 
نقل  زمینه  ــن  ای در  حــضــرت 
شده است که مبانی اعتقادی 
از  غــالت  می کند.  ثابت  روشنی  به  را  شیعه 
و  منحط  عقاید  و  افکار  که  بودند  گروه هایی 
بی اساسی داشته و خود را شیعه می دانستند. 
آنان درباره امام غلو می کردند و حتی برای او 

مقام الوهیت قائل می شدند. امام هــادی)ع( 
از این گروه اظهار تبری کرده و با آنان مبارزه 

می کرد.
یکی از صفات نیک و نکات رفتاری مشترک 
در میان ائــمــه)ع( کوشش آن هــا بــرای توجه 
دادن مردم به آخرت است. آن ها توجه ویژه ای 
داشتند که به مردم آگاهی دهند دنیا محل 
گذر و زندگی دنیوی موقتی بوده و خلقت ما 
برای جهان دیگری است. امام هــادی)ع( نیز 
بیان می کند:  ایــن مــورد حدیثی دارد که  در 
»مــردم در دنيا با امــوال سر و كار دارنــد و در 
آخرت با اعمال«.ثروت مادی در دنیا، وسیله 
رسیدن به مقصودهای مختلف است و هر 
که ثروتمندتر باشد، به خواسته هایش بهتر 
و بیشتر مــی رســد. به همین دلیل مــردم بر 
این اساس برای افراد، جایگاه و موقعیت قرار 
می دهند، اما حساب آخرت با دنیا فرق دارد. 
و  داور  و  انسان ها  ــذار  ارزش گـ قیامت  روز  در 
حاکم پروردگار و معیار و میزان نیز عمل افراد 
است. اما می بینیم که زیاده طلبی های مکرر 
و حرصی که در جامعه و در بین تمام طبقات 
مسابقه ای  گویا  و  مــی شــود  ــده  دی اجتماعی 
برای رسیدن به ثروت بیشتر وجود دارد، آفت 
جامعه امـــروز مــا شــده اســت. بدیهی است 
در چنین فضایی کمتر فردی به فکر آخرت 
است و دغدغه آن را دارد. دنیاطلبی آغاز ورود 
شیطان به قلب انسان است. امام هادی)ع( 
گویا بــرای حال امــروز ما سخن گفته و تذکر 
داده که همه با شتاب از اینجا عبور کرده و به 
دنیایی می رویم که فقط اعمال ما معیار قرار 
خواهد گرفت. همچنان که خداوند در آیه 88 
سوره شعرا فرموده است: در روز قیامت مال 
و فرزندان هیچ به حال انسان سود نبخشند، 
مگر کسانی که قلبی سالم و سرشار از ایمان و 

خالی از حرص، آز و کینه داشته باشند. 

امامهادی)ع(گویا
برایحالامروزما
سخنگفتهوتذکر

دادهکههمهباشتاب
ازایندنیاعبورکرده
وبهدنیاییمیرویم
کهفقطاعمالمامعیار
قرارخواهدگرفت

بـــــــرش

هیات 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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139960318603011989مورخ 1399/10/27 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای امید سرمس��تی کنارسری  فرزند حسین به شماره شناسنامه 1866 صادره ازرشت در قریه 
خسبخ  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 144/63 متر مربع پالک 
فرعی 22211 از اصلی 12 مفروز مجزی از پالک 1 باقیمانده   از اصلی 12  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از 

مالک رسمی خانم فاطمه حقدوست خسبخی 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 3402   آ-9911869
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/12  تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/27    

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات 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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139960318603011990مورخ 1399/10/27 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم آمنه وهابی توچائی  فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 1429 صادره ازرشت در قریه خسبخ  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 144/63 متر مربع پالک فرعی 
22211 از اصلی 12 مفروز مجزی از پالک 1 باقیمانده   از اصلی 12  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک 

رسمی خانم فاطمه حقدوست خسبخی 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 3404  آ-9911872
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/27    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/12 

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای س��یدمجید سیدالحسینی به شناسنامه ش��ماره 44 کدملی 0749952733 صادره تایباد فرزند سیدعلی در 
ششدانگ یکباب منزل دو طبقه به مساحت 100 مترمربع پالک شماره 2849 فرعی از 765 و 1038 فرعی از 251 
اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رس��می و مشاعی 

سیدمجید سیدالحسینی )متقاضی( و تمامت پالک کالسه 230- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911946
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/27  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/12

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رمضانعلی دانائی دارای شناسنامه شماره 0749132477 به شرح دادخواست به کالسه 9900455 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد دانائی به شناسنامه 07494542096 
در تاریخ 1392/12/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- طاهره عزیزاللهی با کدملی 0748767290 صادره از تایباد همسر متوفی
2- محمدرضا دانائی با کدملی 0938592343 صادره از مشهد فرزند متوفی
3- حمیدرضا دانائی با کدملی 0748771093 صادره از تایباد فرزند متوفی

4- محمودرضا دانائی با کدملی 0749513421 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- غالمرضا دانائی با کدملی 0749523425 صادره از تایباد فرزند متوفی

6- رمضانعلی دانائی با کدملی 0749132477 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- جمشید دانائی با کدملی 0748774688 صادره از تایباد فرزند متوفی

8- احمدرضا دانائی با کدملی 0748777156 صادره از تایباد فرزند متوفی
9- شیرین دانائی با کدملی 0748773355 صادره از تایباد فرزند متوفی
10- مهین دانائی با کدملی 0748445978 صادره از تایباد فرزند متوفی
11- نوشین دانائی با کدملی 0749881690 صادره تایباد فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد. آ-9911951
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه گلی دارای شناسنامه شماره 0749759801 به شرح دادخواست به کالسه 9900403 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین ارسالی سنگانی به شناسنامه 
0769265723 در تاری��خ 1399/8/23 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- خداداد ارسالی سنگانی با کدملی 0769687792 فرزند غالمحیدر صادره از خواف پدر متوفی
2- فاطمه گلی بهلولی با کدملی 0749759801 فرزند گل محمد صادره از تایباد همسر متوفی

3- امیرمحمد ارسالی سنگانی با کدملی 0880435542 فرزند حسین صادره از قائن فرزند متوفی
4- امیر مهدی ارسالی سنگانی با کدملی 0981129961 فرزند حسین صادره از مشهد فرزند متوفی
5- محمدعرفان ارسالی سنگانی با کدملی 0880504250 فرزند حسین صادره از قاین فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد. آ-9911952
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای کریم محمدی دارای شناسنامه شماره 0748604715 به شرح دادخواست به کالسه 9900417 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رس��ول محمدی شیزنی به 
شناس��نامه 0749445130 در تاریخ 1376/1/10 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- سیاه مو قربانی با کدملی 0749488115 فرزند نورمحمد صادره از تایباد همسر متوفی

2- فاطمه محمدی شیزنی با کدملی 0749388447 فرزند رسول صادره از تایباد فرزند متوفی
3- پروانه محمدی شیزنی با کدملی 0748604235 فرزند رسول صادره از تایباد فرزند متوفی

4- محبوبه محمدی شیزنی با کدملی 0748434690 فرزند رسول صادره از تایباد فرزند متوفی
5- زینب محمدی شیزنی با کدملی 0749576936 فرزند رسول صادره از تایباد فرزند متوفی

6- عبدالرحمن محمدی شیزنی با کدملی 0748603026 فرزند عبدالعلی صادره از تایباد برادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ-9911954
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبداله عباسی دارای شناسنامه شماره 0740149431 به شرح دادخواست به کالسه 
990365 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نورمحمد 
عباسی به شناسنامه 0749429629 در تاریخ 1397/7/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- صدیقه اسحاقی جوزقانی با کدملی 0730445356 فرزند ابراهیم صادره از تربت جام همسر متوفی

2- کاظم عباسی با کدملی 0749558741 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
3- جواد عباسی با کدملی 0748413251 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی

4- مهدی عباسی با کدملی 0749833963 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
5- عبداهلل عباسی با کدملی 0740149431 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی

6- اشرف عباسی جوزقانی با کدملی 0748524363 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
7- ندیمه عباسی با کدملی 0749834986 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی

8- عصمت عباسی با کدملی 0749545934 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9911955
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حس��ین ابراهیمی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748488669 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 9900426 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
گلی ابراهیمی به شناسنامه 0748486674 در تاریخ 1396/11/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- غالمرضا ابراهیمی بلوچ شکوری با کدملی 0749486767 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
2- محمد ابراهیمی بلوچ شکوری با کدملی 0748488367 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
3- حسین ابراهیمی بلوچ شکوری با کدملی 0748488669 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
4- معصومه ابراهیمی بلوچ شکوری با کدملی 0748488677 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
5- تاجی ابراهیمی بلوچ شکوری با کدملی 0748488359 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
6- فاطمه ابراهیمی بلوچ شکوری با کدملی 0749529504 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
7- جانی ابراهیمی بلوچ شکوری با کدملی 0748488383 فرزند نورمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی

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

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9911956
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم راضیه ماالنی دارای شناسنامه شماره 0749394714 به شرح دادخواست به کالسه 
4/9900487 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل 
افروز انصاری شهرنوی به شناسنامه 2609 در تاریخ 1399/08/01 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- اسماعیل ماالنی به ش ملی 0748397272 متولد 1352/06/07 فرزند متوفی

2- عبداله ماالنی به ش ملی 0749379030 متولد 1359/08/15 فرزند متوفی
3- حبیب اله ماالنی به ش ملی 0740037900 متولد 1368/10/21 فرزند متوفی

4- مرضیه ماالنی به ش ملی 0748412281 متولد 1356/11/15 فرزند متوفی
5- راضیه ماالنی به ش ملی 0749394714 متولد 1361/01/12 فرزند متوفی
6- مریم ماالنی به ش ملی 0749365072 متولد 1354/03/20 فرزند متوفی

7- فاطمه ماالنی به ش ملی 0749425458 متولد 1363/11/22 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9911957
قاضی شورا - شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می 1- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 139960306013000082 مورخ 1399/2/14 هیئت 
اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای هاشم حسن زاده فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 
کل 108/76 مترمربع از پالک ش��ماره 3789 فرعی باقیمانده از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک 

حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای حسین صادقی مالک رسمی
2- نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رأی ش��ماره 139960306013000083 مورخ 1399/02/14 هیئت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس��تقر در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی آقای 
سعید حسن زاده فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت کل 108/76 
مترمربع از پالک شماره 3789 فرعی باقیمانده از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک 

گناباد خریداری شده از آقای حسین صادقی مالک رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و م��اده 13 آئین نامه مربوط��ه این آگهی در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ 
کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید 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 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-9911958
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/12

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603007870 مورخ 1399/06/12 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت تصرفات 
از فوم��ن در قری��ه  مالکانه بالمعارض آقای حسن جانپور جیرانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 367 صادره 
سیاه اسطلخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 80/80 متر مربع پالک فرعی 7749 از 
اصلی 41 مفروز مجزی از پالک 10 باقیمانده از اصلی 41 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای 

حاجیگل مومنی چماچائی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 3232  آ-9911354
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/11/12 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/11/27
 حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
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افزایش وام خرید مسکن فقط داللی را رونق می دهد  علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه افزایش سقف وام خرید مسکن در اغلب اوقات داللی را رونق می دهد، گفت: مسکن از آن موضوعاتی است که دولت باید وارد آن شود، 
به  طوری که دولت زمین ارزان در اختیار شرکت های ساختمان  ساز قرار دهد و بخشی از هزینه ساخت تسهیالت و بخشی هم آورده مردم باشد. وی افزود: اگر سقف وام مسکن را 300 میلیون تومان کنیم، بازپرداخت آن خیلی سنگین می شود و بسیاری از افراد نمی توانند این وام را بازپرداخت کنند و وام ها 

نکول می شود.وی در بخش دیگری از گفتگو گفت: بانک مرکزی با کارت اعتباری موافق است اما فقط برای خرید کاال چرا که در این قالب امکان انعقاد قرارداد بین بانک و برندها و دریافت تخفیف بهای کاال فراهم می شود و به همین دلیل هم بانک ، هم مشتری و هم فروشنده منتفع می شود.

مقررات زدایی  هیئت  هاشمزاده   مهدی  
کسب وکار،  مجوزهای  صدور  تسهیل  و 
جلسه  سی وسومین  در   98 سال  ماه  دی  
انحصار  به  اقتصاد،  وزیر  ریاست  به  خود 
در مجوز تأسیس داروخانه ها ورود کرده و 
فساد  و  انحصار  ایجاد  سبب  که  مواردی 
مانند  می شده،  داروخانه  تأسیس  در 
محدودیت جغرافیایی و جمعیتی را اصالح 
کرد. به  موجب مصوبات این هیئت، وزارت 
مکلف  آموزش پزشکی  و  درمان  بهداشت، 
عناوین  هفته  سه  مدت  در  حداکثر  شد 
ملی  درگاه  روی  مجوزهای  شناسنامه  و 
به روزرسانی  و  تکمیل  را  کشور  مجوزهای 
موظف  وزارتخانه  این  کند.همچنین 
به  نسبت  ماه  دو  مدت  در  حداکثر  شد 
و  تأسیس  ضوابط  و  آیین نامه  اصالح 
محدودیت های  حذف  با  داروخانه ها  اداره 
آرای  مطابق  جغرافیایی  و  جمعیتی 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت 
محیط  مستمر  بهبود  قانون   ۳ و   ۲ مواد 

کسب وکار و ابالغ آن اقدام کند.

مخالفت وزیر بهداشت با »
انحصارزدایی از داروخانه ها

ــن مــصــوبــه ســعــیــد نــمــکــی در  ــ پـــس از ای
اظهارنظری با اعالم مخالفت صریح و آشکار 
عنوان کرد: »تأسیس داروخانه باید حساب 
شده باشد و وزارت بهداشت موافق تأسیس 

بی رویه داروخانه نیست«.
وی همچنین با زیر پا گذاشتن فرضیه های 
ــده گــرفــتــن  ــادیـ اولـــیـــه کــســب وکــارهــا و نـ
بسیاری از مشاغل دیگر که بدون انحصار 
ــدگــی مــنــطــقــه ای  ــراکــن بـــه مــشــکــلــی در پ
بــرنــخــورده انــد، افـــزود: »داروخــانــه هــا باید 
مردم  تا  شوند  توزیع  مختلف  مناطق  در 
را  خود  مدت  زمان مشخصی  در  بتوانند 
به آن برسانند. این رویه صحیح نیست که 
هر کسی، هر جایی که خواست داروخانه 
ــا مــطــب تــأســیــس کــنــد و بــایــد تأسیس  ی
ــراســاس نــیــاز کــشــور، مناطق  داروخـــانـــه ب
جمعیتی مختلف و مناطق محروم باشد«.

وی در مـــورد انــحــصــار ایــجــاد شــده بــرای 
گروه های خاص از طریق تأسیس داروخانه 
ایجاد  بود:»این موضوع موجب  گفته  نیز 
توزیع  و  نمی شود  دیــگــران  بــرای  انحصار 
مختلف  مــنــاطــق  در  ــه  ــانـ داروخـ عــادالنــه 
شهرها اتفاق می افتد. فرض کنید در یک 
خیابان تعداد زیادی داروخانه در کنار هم 
تأسیس شوند و منطقه دیگری در همان 
باشد.  نــداشــتــه  ــه ای  ــانـ داروخـ هیچ  شهر 
می شوند  مجبور  مـــردم  شــرایــط  ایــن  در 

 فاصله زیادی را برای استفاده از داروخانه 
طی کنند«.

وزیر بهداشت در حالی است که  سخنان 
مردم  اراده  توسط  که  کسب وکارها  عموم 
مــدیــریــت مـــی شـــود، خــواســت مـــدیـــران و 
تعداد  در  تأثیری  ایــشــان  طالیی  امــضــای 
جغرافیایی شان  موقعیت  و  مشاغل  ایــن 
ندارد. ضمناً گسترش کسب وکارهای آزاد و 
کیفیت رقابتی این کسب وکارها به نسبت 
به   جامعه  در  انحصار  در  کسب وکارهای 

خوبی قابل  رؤیت است.

مخالفت سازمان غذا و دارو»
در ادامه  این جدل صنفی و دفاع مدیران 
غــیــرقــانــونــی  حــقــوق  از  بــهــداشــت  وزارت 
ــا، مــحــمــدرضــا شــانــه ســاز،  ــه دارهــ ــ ــان داروخــ
متولی  کــه  دارو  و  ــذا  غـ ســـازمـــان  رئــیــس 
مجوز این بخش است، به مصوبه هیئت 
خوش  روی  اقتصاد  وزارت  مــقــررات زدایــی 
از حذف امضای  ناراحتی  با  و  نــداد  نشان 
طالیی در حوزه داروخانه ها و کاهش قدرت 
بی قیدوشرط  »تأسیس  کــرد:  بیان  خــود، 
داروخانه، تخلفات دارویی و تبلیغ و مصرف 
می دهد  افزایش  کشور  در  را  دارو  القایی 
مناطق  به سمت  را  داروخــانــه هــا  تجمع  و 
لوکس باال شهرهای بزرگ می برد و مناطق 
کمتر برخوردار را محروم تر می کند. با این 
ــازار دارویـــی کشور  تصمیم به  طــور قطع ب

آسیب جدی خواهد دید«.

اذعان مقام های وزارت بهداشت به »
صحت رأی دیوان عدالت

الزم به ذکر است آیین نامه قبلی تأسیس 
عدالت  دیــوان  رأی  دلیل  به  داروخــانــه هــا 
رئیس سازمان غذا  و  اداری متوقف  شده 
گذاشته  نیز صحه  این موضوع  بر  دارو  و 
حال  در  جدید  آیین نامه  اســت:   گفته  و 
جدید  آیین نامه  براساس  و  اســت  تدوین 
ــه  ــردی درخـــواســـت داروخــان تــقــریــبــاً هــر فـ
بدهد، در هرجایی می تواند مجوز داروخانه 
بگیرد و فقط باید از نظر سابقه کار سقف 

در  بتواند  تا  باشد  داشته  را  الزم  امتیازی 
یک محل مجوز دریافت کند.

نظر متفاوت کارشناسان و نمایندگان »
مجلس با وزارت بهداشت

برخالف گفته های مدیران وزارت بهداشت 
ــت هــای  دربــــــاره اثـــــرات حــــذف مــحــدودی
جمعیتی و جغرافیایی تأسیس داروخانه و 
دفاع از ایجاد انحصار در حوزه داروخانه ها، 
برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس 

نظر متفاوتی دارند.
احمد حمزه، دبیر سابق کمیسیون بهداشت 
و درمــان مجلس با حــذف محدودیت های 

جمعیتی و جغرافیایی برای تأسیس داروخانه 
دریافت  باید  اســت:  معتقد  و  بــوده  موافق 
در  باید  رقابت  باشد.  آزاد  مشاغل،  مجوز 
بازار، تعیین کننده باشد. سخت گیری برای 
دانش آموختگان  توسط  داروخانه  تأسیس 
اعــطــای مجوز در صــورت  نیز  و  ایــن رشته 
کسب امتیازی مشخص باید رفــع شــود و 
گیرد.  بهتر شکل  براساس خدمات  رقابت 
داروخانه  تأسیس  انحصار  مصوبه  ایــن  با 
شکسته مــی شــود. اکــنــون ســرمــایــه دارانــی 
از  را  وجود دارند که مجوز 15-10 داروخانه 
افرادی که توان تأسیس ندارند، خریداری و 

داروخانه های زنجیره ای تأسیس کرده اند.

اجرا نشدن مصوبه هیئت مقررات زدایی»
ــال ایــن  ــک سـ ــس از گــذشــت بــیــش از ی پ
مصوبه جنجالی و چالش برانگیز که موافقان 
نمی آیند،  کوتاه  خود  نظرات  از  مخالفان  و 
محمدعلی دهقان دهنوی، دبیر سابق هیئت 
مــقــررات زدایــی و تسهیل صــدور مجوزهای 
این  مصوبه  نشدن  اجــرایــی  از  کسب وکار 
و  داد  خبر  بهداشت  وزارت  توسط  هیئت 
گفت: در صورت رعایت نکردن آن مجبور 
است که موضوع را به مراجع نظارتی گزارش 

 کند.
معاون سابق وزیر اقتصاد در نامه خود به 
رئیس  و  بهداشت  ــر  وزی معاون  شانه ساز، 
سازمان غذا و دارو، اجرایی شدن مصوبات 
و  کـــرده  پیگیری  را  ــی  ــررات زدای ــق م هیئت 
آورده است: همان گونه که مستحضرید در 
مقررات زدایی  هیئت  و سوم  نشست سی 
کــســب وکــار  مــجــوزهــای  تسهیل صــــدور  و 
دربـــاره موضوع اصــالح رویــه هــای مرتبط با 
مجوز تأسیس داروخانه ها مقرر شده است 
سازمان غذا و دارو حداکثر ظرف مدت دو ماه 
از ابالغ مصوبه، نسبت به اصالح آیین نامه 
با  داروخــانــه هــا  اداره  و  تأسیس  ضــوابــط  و 
حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی 
)حــدود فاصله و سقف تعداد بــرای صدور 
آرای  مطابق  تمدید(  یا  و  جدید  مجوزهای 
با  اداری  ــت  عــدال دیــــوان  عــمــومــی  هیئت 
قــانــون بهبود مستمر   رعــایــت مـــواد ۲ و ۳ 

محیط کسب وکار اقدام نماید.
یکم  و  چهل  نشست  بــراســاس  همچنین 
ــالح رویـــه جدید  هیئت مــزبــور دربـــاره »اصـ
ــافــت  دری ــیــرامــون  پ دارو  و  غـــذا  ــان  ــازمـ سـ
سازمان  آن   »  IRC بــر  مترتب  هزینه های 
مکلف شده است. ظرف حداکثر دو هفته از 
ابالغ مصوبه، بخشنامه شماره 981۴۴/۶55 
کاهش  رویــکــرد  بــا  را   1۳98/10/۲8 مـــورخ 
مواد  رعایت  با  و  داخــل  تولید   هزینه های 
۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 

مورد بازنگری قرار دهد.
ــراســاس گـــزارش هـــای متعدد  از آنــجــا  کــه ب
واصله، تاکنون اقدامی از سوی آن سازمان 
صورت نپذیرفته است، ضروری است دستور 
فرمایید حداکثر ظرف مدت  زمان یک هفته 
اجرای  راستای  در  را  انجام  شده  اقدام های 
هیئت  دبیرخانه  معاونت  ایــن  به  مصوبه، 

مقررات زدایی اعالم نمایند.
در صورت عدم اقدام به موقع وفق رویه هیئت 
مــقــررات زدایــی و تسهیل صــدور مجوزهای 
بــه  منظور پیگیری به  کــســب وکــار، مــراتــب 
دســتــگــاه هــای نــظــارتــی کــشــور ارجـــاع داده 

خواهد شد.

سرانه داروسازها در ایران»
لجاجت وزارت بهداشت بر تصمیم فسادزا 
که  اســت  حالی  در  خــود  محرومیت زای  و 
کشور ایران از لحاظ سرانه داروساز در زمره 

ضعیف ترین کشورها قرار دارد.
15 روز پس از نامه نگاری معاون وزیر اقتصاد 
با معاون وزیر بهداشت در رابطه با اجرایی 
به   مــقــررات زدایــی  هیئت  مصوبه  نــشــدن 
تأسیس  آیین نامه  از  انحصار  رفــع  منظور 
داروخــانــه، شانه ساز، رئیس سازمان غذا و 
وزیر  که  آورده  این  گونه  و  داده  پاسخ  دارو 
در  مــوضــوع  رسیدگی  خــواســتــار  بهداشت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.
مورخ  اقتصاد  وزیــر  معاون  به  نامه  در  وی 
15 دی  مــاه 99 ایــن را هم اضافه کــرده که  
و  تأسیس  بــه  مــربــوط  و ضــوابــط  آیین نامه 
جمیع  گرفتن  نظر  در  با  داروخانه ها  اداره 
به  زودی  و  بــوده  بازنگری  جهات در دست 
ابالغ  به دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

خواهد شد.
متأسفانه مدیران وزارت بهداشت با وجود 
ــه و  نیاز کشور بــه افــزایــش تــعــداد داروخــان
دیگر  نسبت  بــه  داروســـــاز  ســرانــه  کمبود 
کشورهای جهان، از جایگاه توزیع رانت خود 
کوتاه نیامده اند و این کشمکش بین هیئت 
کماکان  بهداشت  وزارت  و  مــقــررات زدایــی 

ادامه دارد.

وزارتبهداشتزیربارتصمیمهیئتمقرراتزداییوتسهیلصدورمجوزهایکسبوکارنمیرود

کشمکش بر سر انحصار زدایی از تأسیس  داروخانه ها
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وزارت بهداشت قول اجرای حکم دیوان عدالت را داده است
و  یــزد  مــردم  نماینده  محمد صالح جوکار 
اشکذر در مجلس شورای اسالمی در این 
یزدرسا  خبرنگار  با  گفت و گو  در  خصوص 
رأی  از  بــهــداشــت  وزارت  تــاکــنــون  گــفــت: 
هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف 
جغرافیایی  و  جمعیتی  مــحــدودیــت هــای 
و  رفته  داروخــانــه هــا طفره  تأسیس  جهت 
آن را نپذیرفته است تا با اجرایی شدن این 
رای، قانون تحقق پیدا کرده و به دنبال آن 

بسیاری از مشکالت حل شود.
وی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته 

این  دنبال  به  کــرد  اعــالم  بهداشت  وزارت 
هستیم که این مشکل حل شود و حکم 
دیوان عدالت اداری را پذیرفته ایم و در آینده 
تاسیس  بــودن  انحصاری  مسئله  نزدیک 
داروخانه ها را حل کرده و رای دیوان عدالت 

اداری را اجرایی می کنیم.
ــرد: بــا اعــالم نظر وزارت  جــوکــار تصریح ک
بهداشت و قول اجرایی شدن رای هیئت 
ــا،  آن هــ طــــرف  از  اداری  عـــدالـــت  دیـــــوان 
نمایندگان مجلس نیز  صحبت های آن ها را 
پذیرفته اند و امیدواریم این مسئله به زودی 

حل شود و فعال استفاده از ابزارهای نظارتی 
و طرح سوال از وزیر بهداشت در این زمینه 
انجام نمی شود. وی اضافه کرد: انحصار نه 
تنها در تاسیس داروخانه بلکه در هر زمینه 
دیگری موجب ایجاد فساد خواهد شد و 
باید انحصار در  هر موردی برداشته شود 
و اجازه دهیم هر کس به اندازه استعدادی 
که دارد بتواند از ظرفیت های خود استفاده 
کند و هر کس با استعداد و ظرفیت موجود 
به میدان بیاید و از آن استفاده کامل ببرد و 

به مردم خدمت کند.
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جنوبی
روسیه

فاصله معنادار ایران با سایر کشور ها

برگ سبز و کارت خودروی  MVM X33 مدل 1395 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 841ق35 ایران 45  
ش���ماره موت���ور MVM484FBDF003801 و ش���ماره 
شاسی NATGBAYL0F1003939 به مالکیت محمد 
قاسمی زاده خبیصی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
11
81
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو سواری- کار ، سیستم نیسان تیپ 
: پات���رول 2 درب ب���ه رنگ س���فید روغن���ی مدل 1381 
به ش���ماره انتظام���ی 54-192 ل 15 به ش���ماره موتور 
 PNK15Z006749 و شماره شاسی Z24410733WS
به مالکیت محمد مهدی شاکری حسین آباد مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
11
87
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی خ���ودروی  پرای���د م���دل 
1387 رن���گ بژ متالیک به ش���ماره انتظامی 581م19 
ایران 12  ش���ماره موتور 2358564 و شماره شاسی 
S1412287727726 ب���ه مالکیت رقیه آقایی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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  بدین وسیله به 
1- آقای حمیدرضا صالحیان  فرزند جواد به شماره شناسنامه 33 و شماره ملی4591966674

2-  آقای رسول برید رضایی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 370 و شماره ملی0941460428
3-  آقای علی اصغر رمضانی چمن آباد فرزند حبیب ا     هلل به شماره شناسنامه 3  و شماره ملی0769596185

4-  خانم فریده یعقوبیان فرد فرزند محمد به شماره شناسنامه 471 و شماره ملی 4711333037
5-  خانم مینا دهقان بر فرزند تورج به شماره شناسنامه و شماره ملی0012851124

6-  خانم صفا اسماعیل  زاده عنبران فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه و شماره ملی0946761205
7- خانم مهشید خائفی اشکذری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه و شماره ملی09255240877

8-  خانم سمیرا مهاجر فرزند حسن به شماره شناسنامه 148 و شماره ملی0937839566   
کارمندان دانش��گاه علوم پزش��کی مشهد اعالم میگردد پرونده شما در این هیئت مطرح می باشد ، لذا برابر مفاد 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی به ش��ما ابالغ می گردد تا از تاریخ نشراین  آگهی حداکثر ظرف یک ماه جهت 
روئیت برگ ابالغ اتهام به دفتر هیئت واقع در مشهد ، بلوار شهید فکوری ، حدفاصل میدان شهید جوان و شهید 
آل شهیدی ، شهرک دانش و سالمت سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه نمایید در صورت عدم 

مراجعه درمهلت قانونی و برابر مقررات پرونده رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد . 

آگهی ابالغ اتهام واحضاریه 

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
 فوق العاده شرکت صنعتی الما الکترونیک – 

سهامی خاص شماره ثبت 7494 
شناسه ملی 10380232900

بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت صنعتی الما 
الکترونیک دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی 
ع��ادی بطور فوق الع��اده که در روز دوش��نبه مورخ 
1399/11/27 در س��اعت 10 صبح در آدرس ش��هرک 
صنعتی توس – فاز2 اندیش��ه 4 س��مت راست قطعه 
213 و 214 ش��رکت الما الکترونیک تشکیل میگردد 
ش��خصا یا ب��ا معرفی وکی��ل قانونی خ��ود حضوربهم 

رسانند.
دستورجلسه:

تصمیم گیری در خصوص ترمیم هیئت مدیره
ع  رئیس هیئت مدیره – محمود توکلی 9
91
19
48

,ع
99
11
94
4

آگهی ابالغ رأی

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 دراجرای ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی بدین وسیله به افراد زیر 
اب��الغ می گردد .پرونده اتهامی ش��ما در هیئت بدوی رس��یدگی به 
تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد بررسی 

قرار گرفته و به مجازات اداری محکوم شده اید.
1- آقای محمد رضا عرفانی فرزند احمد به ش��ماره شناسنامه 1527 و شماره ملی 
0939824914 بر اساس رای ش��ماره 0110051005399014101 مورخ1399/10/7 به 
مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون محکوم 

شده اید.
2-  آقای رضا خنده روی فرزند حس��ین به ش��ماره شناس��نامه 138 و شماره ملی 
0942262247 بر اساس رای شماره 0110051005399014201 مورخ 1399/10/7 به 

مجازات انفصال موقت به مدت یک سال محکوم شده اید .
3- آقای علی س��اقی فرزند قدرت ا      هلل به ش��ماره شناس��نامه 42 و ش��ماره ملی 
1063292026 بر اساس رای ش��ماره 0110051005399014701 مورخ 1399/10/6 به 

مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا محکوم شده اید.
4- آقای حمید رضا جاویدی فیروز طوسی فرزند احمد به شماره شناسنامه و شماره 
ملی 0924987278 بر اساس رای شماره 0110051005399014501 مورخ 1399/10/6 

به مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا محکوم شده اید.
5- آق��ای رضا محیطی فرزند رجبعلی به ش��ماره شناس��نامه 396 و ش��ماره ملی 
1061333000 بر اس��اس رای ش��ماره0110051005399015101  مورخ 1399/10/6 به 

مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا محکوم شده اید.
6-  آق��ای مجی��د مجیدی مح��ب س��راج فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 1518 
و ش��ماره مل��ی0872412474  ب��ر اس��اس رای ش��ماره0110051005399015501  
م��ورخ1399/10/25 ب��ه مجازات بازخری��د خدمت با پرداخ��ت 45 روز حقوق مبنا  

محکوم شده اید.
7- خان��م اک��رم گل زاده فرزن��د اس��دا      هلل به ش��ماره شناس��نامه و ش��ماره ملی 
0947000933 بر اساس رای شماره 0110051005399014401 مورخ 1399/10/7 به 

مجازات اخراج از دستگاه متبوع محکوم شده اید.
8- خانم ملیکا دهقان ابراهیمی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1953 و شماره 
ملی2992887099  بر اساس رای شماره 0110051005399014301 مورخ 1399/10/7 

به مجازات انفصال موقت به مدت یک سال محکوم شده اید. 
9-  خانم اعظم س��رمدی نصیرآبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 133 و کد 
ملی0452458293  بر اساس رای شماره 0110051005399015001 مورخ 1399/10/6 

به مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق مبنا محکوم شده اید.
10- خان��م زه��ره وجدان��ی فرزند احمد علی به ش��ماره شناس��نامه 877 ش��ماره 
ملی0940900211  بر اساس رای شماره 0110051005399014601مورخ 1399/10/6 به 

مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق مبنا محکوم شده اید. 
11-  خانم زینب غالمی فرزند اصغر به شناسنامه 78 شماره ملی 0872346978 بر 
اساس رای شماره 0110051005399007701 مورخ1399/6/24 به مجازات بازخرید 

خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا محکوم شده اید.
 الزم است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر این هیئت واقع 
در مشهد ، بلوار شهید فکوری ، حدفاصل میدان شهید جوان و شهید آل شهیدی ، 
شهرک دانش و سالمت سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، جهت رویت 
آرای مذکور مراجعه نمایند . بدیهی اس��ت پس از انقضاء مدت مقرر رای صادره 
قطعی گردیده و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و برابر مقررات نسبت 

به اجرای آراء اقدام خواهد شد.

شهرداری بجنورد درنظردارد یک قطعه زمین با کاربری تجاری 
به مساحت 98 / 546 مترمربع واقع در بجنورد ، حاشیه بلوار شهید صیاد 
شیرازی ، نرسیده به تقاطع خیابان سید جمال الدین اسدآبادی ، با برآورد 
اولیه 000/ 600 / 986 / 92 ریال را از طریق مزایده به فروش رس�اند .
 لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از واحد حقوقی 
و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده طبق توضیحات اسناد 
مزایده و تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی 
حداکث�ر تا تاریخ 9 / 12 / 99 اقدام نمایند و یا جهت کس�ب اطالعات با 

شماره تلفن : 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده فروش زمین

س
/9
91
16
86

شهرداری بجنورد

دانش�گاه فردوس�ی مش�هد در نظ�ر دارد مناقص�ه عمومی خری�د و نص�ب تجهیزات نظ�ارت تصویری 
دانش�گاه فردوس�ی مش�هد را از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )ش�ماره فراخوان س�امانه 
س�تاد:2099091579000030(برگزار نمای�د. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گ�ران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1399/11/23 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روزسه شنبه 1399/11/28

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز شنبه تاریخ 1399/12/09
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13 روز شنبه تاریخ 1399/12/09

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف

 آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی و تلفن 051-38802265
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 – 021

دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات نظارت تصویری 
دانشگاه فردوسی مشهد )نوبت دوم(
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دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد

 تدابیر مرکز ملی فضای مجازی 
برای استفاده از اینترنت ماهواره ای

دبــیــر شــورای عــالــی فــضــای مجازی 
مقررات گذاری  بــرای  برنامه ریزی  از 
مـــاهـــواره ای،  اینترنت  از  اســتــفــاده 
داد  خبر  کشور  در  کــاربــران  توسط 
و گــفــت: از ســوی دیــگــر بــایــد بــرای 
ــه ارائـــه  شــرکــت هــایــی کــه نسبت ب
ــاهــواره ای  م منظومه های  خــدمــات 
اقدام می کنند مقررات تدوین شود. 
صــادر  مجوزهایی  حــال  همین  در 

شود تا کسانی که می خواهند در کشور از طریق این شبکه های دسترسی 
فعالیت کنند حتماً مجوز بگیرند.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت وگو با مهر ادامه داد: عالوه بر حوزه مقررات گذاری، 
برای آنکه حکمرانی فضای مجازی کشور دچار خدشه نشود، باید اقداماتی 
صورت گیرد. سلسله تدابیری را در مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته ایم 
اســت. کشور  ثابت  اینترنت  شبکه  تقویت  تدابیر،  ایــن  مهم ترین  از  کــه 

رئیس سازمان بهزیستی عنوان کرد

 تکذیب حذف نام مددجویان بهزیستی 
از فهرست مستمری بگیران

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: حذف نام برخی مددجویان بهزیستی 
از فهرست دریافت کنندگان مستمری، صحت ندارد.

وحید قبادی دانا در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
سال گذشته طی بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم ۲۵ هزار نفر از 
مددجویان بهزیستی به هر دلیلی یارانه دریافت نمی کنند، افزود: همچنین 
متوجه شدیم حدود دو برابر این آمار در کمیته امداد است و مددجویان 

کمیته امداد هم از محل هدفمندی یارانه ها مبلغی را دریافت نمی کنند.
با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه ها، ۲۵ هزار نفر از مددجویان بهزیستی 
و ۷۵ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد در فهرست یارانه بگیران قرار گرفتند.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره:

 سینماو تلویزیون 
در روزهای کرونایی غم تزریق می کنند

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره خواست صداوسیما و سینما از 
تزریق غم و ارائه الگوهای غلط به کودکان و نوجوانان در شرایط بحران کرونا 

خودداری کنند.
به گزارش ایسنا دکتر محمد حاتمی افزود: مجریان صدا و سیما کار حساسی 
بر عهده دارنــد. در برنامه های ورزشــی روی آنتن زنــده، گریه کردن درست 
نیست هرچند عزیزی که از دست رفته بسیار برای ما بااهمیت باشد، اما 
رسانه متعلق به همه است و شخصی نیست. درگذشت فردی را برجسته 
کردن و گریه کردن و تزریق غم از طریق آنتن تلویزیون، کار صحیحی نیست. 
صدا و سیما باید امید و تاب آوری را در جامعه افزایش دهد. وی ادامه داد: 
همچنین چرا باید در سینما پنج قهرمان پنج فیلم سینمایی جشنواره فجر 
خودکشی کنند؟! یادتان باشد بیشتر مخاطبان صدا و سیما و سینما،  کودکان 
و نوجوانان هستند. هنوز قدرت پردازش شناختی کودکان و نوجوانان به حدی 

نیست که بتوانند این موضوعات را حل کنند. 

مد  به  عالقه   و  تنوع طلبی  زارع   عفت   
آدمی  نهاد  و  فطرت  در  ریشه  زیبایی  و 
که  است  گونه ای  به  انسان  آفرینش  دارد. 
زیبایی  و  تحول  به  و  بیزار  یکنواختی  از 
گرایش دارد؛ اما اگر مدگرایی به مدزدگی و 
مدفریبی تبدیل شود می تواند با پیامدهای 
انسان  اجتماعی  و  زندگی فردی  برای  بدی 

همراه شود.
جوانی که بدون آگاهی مطیع مد غیراصولی 
و غیرعرف جامعه می شود، ناخواسته سفیر 
فرهنگ ناهمخوان با ارزش ها و هنجارهای 
درون  که  فرهنگی  مــی گــردد.  خــود  جامعه 
خود، ابتذال و بی هویتی محض را به همراه 

دارد. 

دو نگاه به مدلینگ »
دکــتــر امـــان هللا قــرائــی 
مقدم، استاد دانشگاه 
در  جــامــعــه شــنــاس  و 
خبرنگار  بــا  گفت وگو 
ما با بیان اینکه مدل 

به معنای الگوبرداری و رواج پدیده ای نو و 
پذیرفتن سبک زندگی جدید و مورد اقبال 
رهبر  از دیدگاه  در جامعه است، می گوید: 
و  پیدایش فرهنگ  فناوری موجب  انقالب، 
پیرایش،  و  آرایــش  جدیدتر،  زندگی  سبک 
تجمل گرایی و اشرافی گری می شود که این 
فناوری  مثبت  و  منفی  بعد  دو  به  دیــدگــاه 

اشاره دارد.
این رفتارشناس ادامه می دهد: جنبه مثبت 
مدگرایی را می توان در نوپذیری، شکوفایی 
فکر و ذهن و سبک زندگی و توسعه در همه 
ابعاد از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی دانست که موجب تحول جامعه 
می شود. بنابراین جامعه توسعه یافته هرگز 

گذشته نگر نیست بلکه آینده نگر است. 
به پرسش ما درباره  قرائی مقدم در پاسخ 
الگوهای دوست داشتنی جوانان  آیا  اینکه 

می گوید:  دارد،  فکرشان  طــرز  در  تأثیری 
تغییر  در  نو  الگوهای  و  از مد  پیروی  قطعاً 
تفکر جوانان تأثیرگذار است چرا که تا فکر 
عوض نشود مد عوض نمی شود. برای مثال 
با آمدن ماشین دودی، دوچرخه و یخچال 
آمدن  با  به تدریج  و  کــرد  تغییر  هم  فکرها 
داشتن  جای  به  خانواده ها  جدیدتر،   ابــزار 
شدند.  قانع  فرزند  دو  یا  یک  به  10 فــرزنــد 
البته ناگفته نماند این مدگرایی، تنها مربوط 
کشورهایی  در  بلکه  نیست؛  ما  کشور  به 
مثل کره و ژاپن نیز تغییر ایجاد کرده است 
و  جومونگ  لباس  دیگر  هم  آنــان  چنان که 

بازیگران جواهری در قصر را نمی پوشند.

تأثیر رسانه ها بر مدگرایی»
این جامعه شناس تالش کارگروه ساماندهی 
مد و لباس ایرانی را در ارائه الگوهای برتر 
پوشش ناموفق می داند و می گوید: دو دلیل 
دارد؛  کارگروه وجود  این  نبودن  برای موفق 
نخست هیچ اقدامی را نمی توان در جامعه 
به صورت دستوری انجام داد و دیگر اینکه 
و خالفش عمل  گفت  را  نکته ای  نمی شود 
ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  اگــر  بنابراین  کــرد. 
مد  ساماندهی  بـــرای  کــارگــروهــی  اســالمــی 
کار  ابــتــدای  در  مــی دهــد،  تشکیل  لباس  و 
باید گوینده خبر، استاد دانشگاه، پزشک، 
وکیل، وزیر، نماینده مجلس و... را موظف 
به  تــا در جامعه  مــد کند  آن  از  پــیــروی  بــه 

صورت الگو درآید.
ــه مــی کــنــد: نــمــی تــوان  ــی مــقــدم اضــاف ــرائ ق
امــروزه  کــرد چراکه  الگو معین  مــردم  بــرای 
ده هــا  بلکه  نیست  رســانــه  تنها  تلویزیون، 
و  ایــران پخش می شود  ماهواره در سراسر 
در هر خانه چندین تلفن همراه وجود دارد 
تعیین  مانع  رسانه  گسترده  حجم  این  که 
متولیان  از  بــایــد  طــرفــی  از  مــی شــود.  الــگــو 
تغذیه  ســال هــا  ایـــن  در  پــرســیــد  فرهنگی 
اســت؟ موسیقی،  بــوده  مــردم چه  فرهنگی 

هــنــر، اســطــوره ســازی، ســعــدی و مــولــوی و 
باید  واقــع  در  فــردوســی شــنــاســی؟  و  حافظ 
نه  باشیم  مدفرست  که  شــود  رفتار  طــوری 
بــه سنت های  بــا کــم توجهی  تــا  مــدخــریــد، 
ملی و میهنی موجب روی آوردن جوانان به 

مدهای غربی و مبتذل نشویم.

الهام گرفتن از اساطیر ملی»
امـــا مــرضــیــه شــفــاپــور، 
دبـــــــیـــــــر کــــــــارگــــــــروه 
ساماندهی مد و لباس 
گــفــت وگــو  در  کــشــور، 
ــمـــن ارائـــــه  بــــا مــــا ضـ

تعریفی از مُد می گوید: مد، فرهنگی است 
عقاید  و  ایده ها  آن  طریق  از  می توانیم  که 
خود را در نوع پوششی که داریم القا کنیم 
و با الهام گرفتن از اساطیر ملی و اعتقادات 
خاصی که به عنوان فرد مسلمان داریم این 

الگوها را در نوع لباسمان پیاده کنیم. 
وی دربـــاره هــدف کــارگــروه اظــهــار می کند: 
با  کشور  لباس  و  مــد  ساماندهی  کــارگــروه 
نگاه کاالی فرهنگی به لباس تشکیل شد و 
در ذیل آن وزارتخانه هایی از جمله آموزش 
معدن، سازمان صدا  و  پــرورش، صنعت  و 
گرفتند  قرار  اتحادیه ها  و  طراحان  سیما،  و 
لباس توسط طــراحــان،  از طــراحــی  پــس  تــا 
مرحله تولید و عرضه با نظارت این نهادها 

صورت گیرد. 
شفاپور در پاسخ به پرسش ما در این باره 
از سوی  انجام شده  تالش های  همه  با  که 
کارگروه، چرا وضعیت مد و لباس همچنان 
موضوع  ایــن  مــی گــویــد:  اســـت،  نامناسب 
تنها  ما  وظیفه  ــدارد؛  ن کارگروه  به  ارتباطی 
و  کیف  مثل  آن  ملزومات  و  لباس  طراحی 
وزارت صنعت  به  آن  از  اســت، پس  کفش 
برمی گردد  صنوف  و  اتحادیه ها  معدن،  و 
که بدون دریافت کد »شیما«ی کارگروه که 
مجوز  است،  لباس  ملی  شناسه  عنوان  به 

غیرمتعارف  لباس های  ورود 
می دهند.  فروشگاه ها   به  را 
چالش های  از  یکی  خود  این 
مهم پیش روی کارگروه است؛ 
کارگروه، شاخص های ارزیابی 
لباس اجتماع را تنظیم کرده 
شاخص ها  از  متأسفانه  امــا 

پیروی نمی شود.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره اینکه 
چرا هنوز نتوانسته ایم الگویی ایده آل برای 
می کند:  اظهار  باشیم،  داشته  لباس  و  مد 
ــگــوی ایــرانــی اســالمــی با  اتــفــاقــاً طـــرح و ال
با  آن  تلفیق  و  سنتی  لــبــاس هــای  از  الــهــام 
لباس مــدرن داریـــم امــا چــون ایــن طرح ها 

تــولــیــدکــنــنــدگــان  ســــوی  از 
پوشاک خریداری نشده، در 
پستوها مانده و وارد جامعه 
نقطه  بنابراین  است؛  نشده 
تا  باشد  اینجا  باید  اتصال 
را  طــرح هــا  تولیدکنندگان، 
وارد  را  پوشاک  و  خریداری 

چرخه تولید و عرضه کنند.
بــه خـــارج شــدن برندهای  وی گــریــزی هــم 
خــارجــی لــبــاس از کــشــور مــی زنــد و ادامــه 
ــارج شــدن بــرنــدهــای خارجی  مــی دهــد: خـ
لباس از کشور می تواند فرصت خوبی برای 
ارائــه  با  تا  باشد  تولیدکنندگان  و  طراحان 
طرح ها و تولیدات مناسب دارای برندهایی 

شوند که با برندهای خارجی برابری کند. 

کارشناسان از کم کاری متولیان در معرفی الگوهای پوشش می گویند

نظارت بی قواره بر تن ُمدگرایی
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 باید از متولیان 
فرهنگی پرسید در این 
سال ها تغذیه فرهنگی 
مردم چه بوده است؟

بـــــــرش

 تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا در اواخر خرداد 1400 دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا در خرداد 1400 خبر داد. مصطفی قانعی به ایسنا گفت: هدف از 
»واردات واکسن کرونا« برای جمعیت در معرض خطر، کاهش مرگ و میر و بستری بیماران است که اگر محقق شود می توانیم 10 هزار مرگ را کاهش دهیم. وی افزود: اواخر خرداد 1400 واکسن ایرانی به نتیجه 

می رسد و از زمانی که به تولید انبوه رسید، مدتی باید تست های پایداری را بگذراند تا تأییدیه ورود آن دریافت شود.

      صفحه 7

      فروش فوق العاده امالک و مستغالت)مزایده شماره 99/4 امداد(
دفتر فروش امالک منطقه شرق در نظر دارد تعدادی از امالک تجاری و مسکونی 
و زراعی متعلق به خود را از طریق برگزاری کتبی مزایده با شرایط نقد و اقساط ، 

بدون دریافت کارمزد بفروش برساند .
متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر 
از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و اسناد مزایده از 
تاریخ 1399/11/27  لغایت 1399/12/04 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 
8 الی 15به دفتر فروش امالک به آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای 

مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند .
مالحظات : 

به میزان 5% قیمت  بایست سپرده ای  برای شرکت در مزایده می  1- متقاضیان 
بانکی در وجه مجتمع اقتصادی  پایه مزایده ملک مورد نظر خود را طی چک 

کمیته امداد امام خمینی )ره( تهیه و تحویل اداره فروش امالک منطقه نموده و 
رسید دریافت نمایند .

2- متقاضیان می بایست رسید سپرده مأخوذه )زرد رنگ( را به همراه فرم تکمیل 
شده  پیشنهاد قیمت و فرم امضا شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت 
مخصوص پیشنهادات گذاشته و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر 

روی آن پاکت داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود.
3- فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت 

مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است .
4- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و 
رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد 

الزامی است .

در  شرکت  شرایط  فرم  ذیل  بایست  می  حقوقی  شخصیت  دارای  متقاضیان   -5
مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .

و  است  آزاد  مزایده  جلسه  در  آنان  نماینده  یا  کنندگان  شرکت  کلیه  حضور   -6
عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان 

نخواهد بود .
7- مذکورًا توصیه میشود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون هر ملک 
ملک  از  مزایده  در  شرکت  شرایط  برگ  در  مندرج  مفاد  رعایت  ضمن  و  توجه 

مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند .
8- دریافت اقساط طی چکهای صادره از سوی بانک ها )بجز صندوق قرض الحسنه(

)غیر  قدیمی  حسابهای  به  مربوط  های  چک  دریافت  از  و  بوده  دریافت  قابل   
صیادی( و سفته معذور می باشیم .

9- در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 17% تخفیف به مأخذ 
سال خواهد بود .

10- در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج 
روز کاری عودت داده خواهد شد .

11- اخذ مفاصا حساب های الزم جهت تنظیم سند قطعی 
و پرداخت هزینه های مربوط به آن تا زمان تحویل ملک به 

عهده فروشنده و بعد از تحویل ملک تمامًا بر عهده خریدار خواهد 
بود.همچنین پرداخت حق الثبت و حق التحریر و مالیات نقل و انتقال 

ملک به عهده خریدار می باشد.
دفتر فروش امالک امداد به نشانی :

استان خراسان رضوی – مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 – 
تلفن: 4- 05138525663

– جنب شرکت  – بلوار امام رضا )ع(  – شهرستان چناران  استان خراسان رضوی 
برق – دفتر مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)ره( 

 تلفن : 05146133001-2 
http://www.emdadimam.ir:آدرس اینترنتی

پاکات روز سه شنبه مورخ 1399/12/05 ساعت 8 صبح و محل  بازگشایی  زمان 
برگزاری مزایده به نشانی: مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 میباشد.

مساحت عرصه آدرسرديف
)مترمربع(  

نوع 
شماره کاربریملک

بلوک
شماره 
پالک ثبتیقطعه

نحوه 
انتقال 

سند
شرايط پرداخت

سپرده شرکت قیمت پايه
زمان تحويل ملکدر مزايده

)ريال()ريال(

پس از وصول 50 درصد ثمن معامله4022.000.000.0001.100.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماههقطعی7013546-تجاریزمین488.85چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران1

تجاری - زمین290.48چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران2
پس از وصول 50 درصد ثمن معامله407.500.000.000375.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماههقطعی3173299مسکونی

پس از وصول 50 درصد ثمن معامله405.500.000.000275.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماههقطعی3013573مسکونیزمین246.08چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران3
پس از وصول 50 درصد ثمن معامله407.500.000.000375.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماههقطعی30153587مسکونیزمین384.79چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران4
پس از وصول 50 درصد ثمن معامله405.500.000.000275.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماههقطعی30113591مسکونیزمین247.12چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران5
پس از وصول 50 درصد ثمن معامله404.600.000.000230.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماههقطعی133279مسکونیزمین269.34چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق6
پس از وصول 50 درصد ثمن معامله407.200.000.000360.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماههقطعی233864مسکونیزمین453.09چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق7
پس از وصول 50 درصد ثمن معامله405.000.000.000250.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماههقطعی423873مسکونیزمین321.94چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق8

کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب 9
پس از وصول 80 درصد ثمن معامله601.300.000.00065.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماههقطعی260.62/235اصلی2-زراعیزمین1382.6)روستای اسالم آباد(

کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب 10
پس از وصول 80 درصد ثمن معامله601.280.000.00064.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماههقطعی260.62/235اصلی3-زراعیزمین1365.4)روستای اسالم آباد(

کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب 11
پس از وصول 80 درصد ثمن معامله601.290.000.00064.500.000درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماههقطعی260.62/235اصلی4-زراعیزمین1375)روستای اسالم آباد(

کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب 12
پس از وصول 80 درصد ثمن معامله601.300.000.00065.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماههقطعی260.62/235اصلی5-زراعیزمین1385)روستای اسالم آباد(

کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب 13
پس از وصول 80 درصد ثمن معامله601.310.000.00065.500.000درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماههقطعی260.62/235اصلی6-زراعیزمین1395)روستای اسالم آباد(

کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب 14
پس از وصول 80 درصد ثمن معامله601.320.000.00066.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماههقطعی260.62/235اصلی7-زراعیزمین1404.7)روستای اسالم آباد(

کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب 15
پس از وصول 80 درصد ثمن معامله601.330.000.00066.500.000درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماههقطعی260.62/235اصلی8-زراعیزمین1414.5)روستای اسالم آباد(

کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب 16
پس از وصول 80 درصد ثمن معامله601.340.000.00067.000.000درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماههقطعی260.62/235اصلی9-زراعیزمین1424.3)روستای اسالم آباد(

کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب 17
پس از وصول 80 درصد ثمن معامله601.350.000.00067.500.000درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماههقطعی260.62/235اصلی10-زراعیزمین1434)روستای اسالم آباد(
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

بایدن: رأی نیاوردن استیضاح ترامپ فصل غم انگیزی برای آمریکاست

ترامپیسم ادامه دارد ...
 علوی  یک ماه پیگیری جدی دموکرات ها 
رئیس  از  انتقام گیری  بــرای  واشنگتن  در 
جمهور پیشین آمریکا با شکست همراه شد 
و آن ها نتوانستند دونالد ترامپ را استیضاح 
ــارس، ســنــاتــورهــای  ــ ــزارش فـ ــ کــنــنــد. بـــه گـ
آمریکایی طی رأی گیری در جریان پنجمین 
با  ترامپ،  استیضاح  دومین  بررسی  روز 
)بی گناه( و ۵۷ رأی مثبت  ۴۳ رأی منفی 
کردند.  تبرئه  اتهامات  از  را  او  )گناهکار( 
ایــن رأی گــیــری بــامــداد یکشنبه در محل 
مجلس سنای این کشور آغاز شده بود و 
برای محکومیت وی به دست کم ۶۷ رأی 
مثبت )دو سوم کرسی های سنا( نیاز بود. 
عالوه بر تمام سناتورهای دموکرات، هفت 
سناتور جمهوری خواه و هم حزبی ترامپ از 
جمله میت رامنی نیز به محکومیت او رأی 

مثبت دادند. 
تبرئه  از  آمــریــکــا  کــنــونــی  رئــیــس جــمــهــور 
رئیس جمهور پیشین در جلسه استیضاح 
تاریخ  در  عنوان فصل غم انگیزی  به  سنا 
ایاالت متحده یاد کرد. جو بایدن با صدور 
بیانیه ای تأکید کرد با آنکه رئیس جمهور 

تبرئه شد  این جلسه  در  آمریکا  پیشین 
سناتور  اســت.  گناهکار  همچنان  وی  امــا 
پاتریک لیهی نیز که ریاست این جلسه 
دادگاه استیضاح را برعهده داشت، در نطق 
پایانی جلسه گفت: رئیس جمهور پیشین 
استیضاح،  در  شــده  مــطــرح  اتــهــامــات  از 
رهبر  شومر،  چاک  شد.  شناخته  بی گناه 
دموکرات های سنا در اظهاراتی با انتقاد از 
گفت:  استیضاح،  در  ترامپ  شدن  تبرئه 
استدالل هایی که در دفاع از رئیس جمهور 
پیشین بیان شد، ضعیف و غیرقابل درک 
بودند. شومر افزود: محکوم نشدن ترامپ، 
تاریخ  در  بدنامی  و  ننگین  رأی  عنوان  به 

سنای ایاالت متحده ثبت خواهد شد. 
اتهامات مطرح شده علیه ترامپ به طورعمده 
مربوط به تحریک هـــواداران به شــورش و 
حمله به کنگره در جلسه ۶ ژانویه می شود. 
اگر استیضاح ترامپ موفق می بود، وی به 
طور کلی از صحنه سیاست آمریکا حذف 
می شد و دیگر حق حضور در هیچ منصب 
دولتی را نداشت. از همین رو، شکست این 
استیضاح می تواند منجر به تسریع تضعیف 

ساختار فعلی حزب جمهوری خواه و شکل 
گرفتن یک قدرت و پایگاه رأی جدید و قوی 
با محوریت شخص ترامپ شود و از سوی 
بــرای بازگشت او به انتخابات  دیگر، راه را 

ریاست جمهوری ۲۰۲۴ باز خواهد کرد. 
پیشین  جمهور  رئیس  راســتــا  همین  در 
تبرئه  از  خوشحالی  ابـــراز  ضمن  آمریکا 
خود در جلسه استیضاح سنا، در بیانیه ای 
تمایل خود به بازگشت به قدرت را پنهان 
نکرد و گفت کارهای زیادی پیش رو دارد. 

پیش رو،  ماه های  در  افزود:  ترامپ  دونالد 
چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن 
با شما دارم. با توجه به سوابق و افکار او، 
روزنامه گاردین چاپ انگلیس در مقاله ای 
در  نژادپرستی  پــیــروزی  را  تــرامــپ  تبرئه 
از  آمریکا تلقی کرد و نوشت: ۸۹ درصد 
تشکیل  سفیدپوستان  را  سنا  مجلس 
داده اند. گناهکار شناختن ترامپ نیازمند 
رأی ۶۷ سناتور بود و این خود نشان دهنده 

علت این تبرئه است.

پوتین:

قدرت های خارجی از کرونا 
سوءاستفاده می کنند

ــور  ــهـ ــمـ ــس جـ ــ ــ ــی ــ ــ رئ
روســـــــــیـــــــــه گـــفـــت 
قدرت های خارجی از 
ناشی  نارضایتی های 
از شیوع ویروس کرونا 

برای تحریک مخالفان علیه دولت استفاده 
راشــاتــودی، والدیمیر  گــزارش  به  می کنند. 
پوتین بــا اشـــاره بــه همه گیری کــوویــد1۹ و 
پیامدهای اقتصادی ناشی از آن افزود: اینکه 
مردم کشوری مسئوالن را به خاطر اوضاعی 
که در شرایط بحرانی پیش می آید سرزنش 
کنند، امری عادی است، اما مخالفان از این 
مسئله برای کینه ورزی علیه دولت استفاده 
می کنند. پوتین همچنین خاطرنشان کرد 
دولت او در مهار شیوع ویروس کرونا بسیار 

بهتر از کشورهای غربی عمل کرده است.

معاون حــزب جمهوری س ــورک،  اوزتـ فائق 
این  رئیس جمهور  اردوغـــان  ترکیه،  خلق 
و  ســالح  غیرقانونی  ارســـال  بــه  را  کــشــور 
مهمات برای گروه های تروریستی در سوریه 

متهم کرد.
در پی زنجیره ای از حمالت با سالح سرد س

علیه بی خانمان های نیویورک در مترو این 
شهر، دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند.

عصائب اهل الحق عراق در بیانیه ای به س
»ماجراجویی  هرگونه  خصوص  در  ترکیه 
حساب  شده« در منطقه سنجار هشدار داد.

اعالم س یمن  مسلح  نیروهای  سخنگوی 
روز  ایــن کشور  ارتــش  پهپادی  یگان  کــرد 
گذشته برای چندمین روز متوالی فرودگاه 
را  سعودی  عربستان  جنوب  در  »أبها« 

هدف قرار دادند.
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بازیافت ترامپ در عصر پساآمریکا
روز گذشته دومین استیضاح ترامپ نیز همان گونه که پیش بینی می شد در 
کنگره با شکست روبه رو شد. به این ترتیب ترامپ که در انتخابات ریاست 
جمهوری اخیر آمریکا )۲۰۲۰( ۷۵ میلیون رأی را به خود اختصاص داده بود، حاال 
حیات سیاسی خود را بازیافته می بیند و مدعی تر از گذشته قصد ایفای نقش 
در عرصه سیاسی آمریکا را دارد.ترامپ تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکاست که 
دو بار استیضاح می شود. دموکرات ها تالش داشتند با استیضاح ترامپ به عمر 
سیاسی وی پایان دهند. اما با این نتیجه، او همچنان می تواند در عرصه سیاسی 
آمریکا فعال باشد و حتی اگر بخواهد در انتخابات چهار سال بعد بار دیگر به 
عنوان نامزد وارد رقابت های انتخاباتی شود. امری که در عرصه سیاست آمریکا 
معمول نیست ولی ترامپ نشان داده سیاستمداری متفاوت است. هر چند 
برخی تحلیلگران معتقدند سن باالی ترامپ احتماالً بزرگ ترین مانع برای حضور 
وی در انتخابات ۲۰۲۴ است. با این حال آنچه غیر قابل کتمان است، تداوم 
حضور ترامپ و ترامپیسم در سپهر سیاسی آمریکاست. ترامپ و هوادارانش در 
سال های پیش رو احتماالً نقش تعیین کننده ای در حزب جمهوری خواه خواهند 
داشت. رفتار سناتورهای جمهوری خواه نشان داد این حزب در دوراهی انتخاب 
میان مخالفان میانه رو و موافقان تندرو ترامپ، رادیکالیسم را انتخاب کرده است. 
به بیان دیگر، جمهوری خواهان به دلیل وزن سنگین سبد رأی هواداران ترامپ 
آمادگی الزم برای جدایی از ترامپیسم را ندارد. از همین رو است که باید منتظر 
ماند و شاهد ریزش و جدایی بیشتر بخش میانه رو این حزب بود. عالوه بر این، 
تبرئه ترامپ در عرصه داخلی بحران مشروعیت دولت بایدن را تشدید خواهد 
کرد. انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سبب شده بود نیمی از رأی دهندگان 
آمریکایی بر این باور باشند که دولت جدید با تقلب به پیروزی رسیده و از 
مشروعیت الزم برای رهبری کشور برخوردار نیست. حمله ششم ژانویه به کنگره 
و تحوالت پس از آن منجر به ایجاد تردید در برخی از هواداران ترامپ نسبت 
به تداوم حمایتشان از رئیس جمهور پیشین شد اما حاال آن ها متقاعد خواهند 
شد رئیس جمهور محبوبشان در قضیه این حمله بی گناه بوده و بی دلیل مورد 
اتهام دموکرات ها قرار گرفته است. دولت بایدن که امیدوار بود با ریزش هواداران 
ترامپ بخشی از مشروعیت خود را بازیابد حاال در شرایط نامناسبی قرار گرفته 
است. در حوزه سیاست خارجی نیز بسیاری از شرکای آمریکا نگران بازتولید 
دوباره ترامپیسم هستند و این یعنی ورود آمریکا به دوره سیاست های کوتاه 
مدت و بی اعتمادی هرچه بیشتر به تعهدات بین المللی و شراکت های ماندگار 
با واشنگتن. واقعیتی که مانع بزرگی برای تحقق شعارهای دولت جدید در حوزه 
سیاست خارجی خواهد بود. بسیاری از سیاستمداران به دولت بایدن به عنوان 
آخرین پرچمدار لیبرال دموکراسی نگاه می کنند که احتماالً عمری بیش از چهار 
سال نخواهد داشت. بی دلیل نبود ریچارد هاس، رئیس اندیشکده شورای روابط 
خارجی آمریکا در واکنش به حمله هواداران ترامپ به کنگره در توییتی نوشت: 

»اگر عصر پسا آمریکا تاریخی داشته باشد، مطمئناً امروز است«.
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 دکتر علیرضا رضاخواه؛ کارشناس مسائل آمریکا

دریـچـه

اصلی صفحه  انگلیس عکس  ایندیپندنت چاپ  روزنامه 
نخست خود را به بازدید بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا 
از بیمارستانی که وظیفه پذیرش بیماران کرونایی در شمال 
شرق این کشور را به عهده دارد اختصاص داده و از ابراز 
امیدواری او برای برداشتن محدودیت های کرونایی در چند 
هفته آینده خبر می دهد. این روزنامه همچنین در پرونده ای 

اختصاصی، اوضاع بسیاری از بیماران کووید 19 که پس از مرخص شدن از بیمارستان دچار 
مشکالت فراوانی شده اند و نیازمند کمک های طوالنی تری هستند را بازتاب داده است.

و  تحوالت  دیگری  منظر  از  فرانسه  الکــوآ چــاپ  روزنــامــه 
اوضاع نابسامان یمن را مورد بررسی قرار داده است. این 
زنان یمنی می پردازد  به مبحث  پرونده خود  روزنامه در 
که پیش از این کمتر به آن ها و مشکالت و سختی هایی 
که در جنگ یمن متحمل شده اند پرداخته شده است. 
طرحی جالب توجه روی جلد و تیتر »با زنانی که مقاومت 

می کنند« حاصل کار خبرنگار اعزامی این روزنامه به یمن و مصاحبه و دیدارهای او با 
زنان این کشور است.

ایندیپندنت الکوآ

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

      صفحه 8

در اج�رای م�اده 27 قانون الح�اق برخی مواد به قانون تنظیم بخش�ی از مقررات مالی دولت)2( و دس�تور العمل ش�ماره1342590 
م�ورخ96/5/25 ، اداره کل آم�وزش فنی و حرفه ای اس�تان خراس�ان رض�وی درنظر دارد پروژه های ذی�ل را از طریق فراخوان 

عمومی با بخش غیر دولتی واجد شرایط مشارکت نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان از تاریخ 99/11/27 تا 99/12/07  به سایت 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی )اطالعیه ها ( به آدرس http:// khrtvto.ir مراجعه نمایند. 

میزان سرمایه گذاریمدل واگذارینشانی پروژهنام پروژهردیف
 ) میلیون ریال(

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای 1
شهرک صنعتی مشهد)جاده کالت(

مشهد، شهرک صنعتی مشهد، 
BOT26.303جاده کالت، فاز 3

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای 2
شهرک صنعتی کاویان فریمان

مشهد، شهرک صنعتی کاویان، 
BOT25.169جاده فریمان، بلوک خدمات

*متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری 99/12/16 اسناد تکمیل شده را به صورت در بسته به دبیرخانه اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای خراسان رضوی تحویل نموده و رسید دریافت کنند.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار- نوبت دوم
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آگهی مناقصه عمومی
سازمان مدیریت پسماند 

س�ازمان مدیریت پس�ماند ش�هرداری یزد شهرداری یزد
در نظر دارد باستناد نامه شماره 991705056 
مورخ 99/09/16 نس�بت ب�ه برگزاری مناقصه جهت  تس�طیح 
گوده�ای مجاز تخلیه خاک و نخاله واق�ع در محدوده منطقه3 
شهرداری یزد_ بلوار فقیه خراسانی پشت کارخانه کاشی مسعود 
و انتهای کوره های اکرمیه و همچنین مسیرهای دسترسی به آنها  
برای مدت یکس�ال شمسی  اقدام نماید . لذا اشخاص )حقیقی و 
حقوقی( واجد ش�رایط می توانند ضمن هماهنگی جهت بازدید 
از محل م�ورد نظر، حداکثر تا روز  ش�نبه م�ورخ 99/12/09 
جهت اخذ اسناد شرکت در مناقصه به دبیرخانه سازمان مدیریت 
پس�ماند یا سایت ش�هرداری به آدرس www.yazd.ir  مراجعه 
و تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه مورخ 99/12/10 پیشنهادات 
خود را طی سه پاکت سربسته ) شامل پاکت الف : سپرده تضمینی 
-  پاکت ب : اسناد مناقصه ، س�وابق و رزومه کاری ، تأییدیه از 
کارفرمای قبل ومستندات مربوط به مشخصات و مالکیت دستگاه 
و پاک�ت ج : فرم پیش�نهاد قیمت ( به دبیرخان�ه محرمانه اداره 
حراس�ت ش�هرداری واقع در میدان آزادی _س�اختمان اصلی 

شهرداری  _ طبقه دوم تسلیم نمایند .
شرایط شرکت در مناقصه :

• پیش�نهاد دهندگان می بایس�ت مبل�غ 320/000/000 ریال 
ب�ه عنوان س�پرده ش�رکت در مناقص�ه نقدًا به حس�اب جاری 
2023052337 ن�زد بان�ک تج�ارت در وجه ش�هرداری یزد 
پرداخت یا به صورت ضمانتنامه بانکی )ذینفع شهرداری یزد( در 

پاکت الف ارائه نمایند.
• سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری 
باق�ی می ماند، چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله 
نش�وند برابر ماده 20 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده آنها  به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
• به پیش�نهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مش�روط، فاقد سپرده 
ی�ا کمتر از میزان مقرر، چک ش�خصی و نظای�ر آن و همچنین 
پیش�نهاداتی که پس از مهلت مقرر در آگهی ارس�ال شود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
• شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

• کلی�ه هزینه ها اع�م از چاپ آگهی، مالی�ات، عوارض و کلیه 
هزینه های مترتب به عهده برنده مناقصه می باشد.

• لودر مورد نظر باید از نوع کاترپیالر 950 – کوماتس�و و یا ولوو 
L90  یا دارای توان کاری مشابه موارد ذکر شده باشد.

تبصره : متقاضیان میبایس�ت حداقل دارای دو دس�تگاه لودر با 
مش�خصات فوق باشند و مس�تندات مربوطه را در پاکت ب ارائه 

نمایند.
• مدت زمان کارکرد لودر به طور متوس�ط روزانه 8 - هش�ت 
س�اعت می باشد و پیمانکار باید حسب درخواست کارفرما نسبت 
به تس�طیح گودهای خاک و نخاله و مس�یرهای دسترسی اقدام 

نماید.
• حداکثر ساعت کارکرد در ماه 210 ساعت می باشد .

• پیش�نهادات واصله رأس ساعت 10 دوشنبه مورخ 99/12/11 با 
حضور اعضای کمیس�یون مناقصات در دفتر کار رئیس س�ازمان  

مفتوح  و تصمیم گیری خواهد شد .
• سایرشرایط در اسناد مناقصه و قرارداد ذکر خواهد شد.

متقاضیان میتوانند جهت هماهنگی و کس�ب اطالعات بیش�تر با 
ش�ماره تلفنهای 36246346_36232334_035 س�ازمان 

مدیریت پسماند شهرداری یزد تماس حاصل فرمایند .
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