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نهادینه سازی فرهنگ وقف در سند سیاست های کالن آستان قدس رضوی
مدیر نظارت بر موقوفات در گفت وگو با قدس تأکید کرد 

 ............ صفحه 3
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سید جالل حسینی:  وزیر صمت: سناتور آمریکایی:

 :jامام کاظم
رجب ماه بزرگى 

است که خداوند 
]پاداش[ نيكىها 

را درآن دو چندان 
و گناهان را 

پاك مى کند. 
من اليحضره الفقيه  
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باید بیشتر با هواداران 
کار فرهنگی کنیم

قیمت مرغ تا سه روز آینده 
کاهش می یابد

 92 میلیون آمریکایی 
پول درمان ندارند
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) » آگهي  تجديد مزايده شماره  10-37-99 « ( نوبت اول

ا داره كل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

 اداره كل راه آهن خراس��ان در نظر  دارد ش��رح  بند دو / 2  را از      
طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

    پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��ركت در مزایده می بایس��ت  در  
س��امانه تداركات الکترونیکی دولت)ستاد( به نش��انی www.setadiran.ir  ثبت نام  
و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق سامانه 
مذكور اقدام   نمایند.الزم به ذكراس��ت كلی��ه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا 

انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد. 
 1-  نام سازمان مزایده گذار : اداره كل راه آهن خراسان . 

2- ش��رح مختصر موضوع مزایده : اجاره  مکان اغذیه ،فس��ت ف��ود ، كنتاكی و غذای 
آماده درداخل سالن ایستگاه  راه آهن مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا  ساعت 13:30 روز دوشنبه  مورخ  : 99/12/04          
 4- شایان ذكراس��ت دریافت اسناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
ازطریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت ) ستاد( صورت پذیرد و شركت كنندگانی 
در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس��ناد می باشند كه قبال در سامانه مذكور 

ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
 5- قیم��ت اس��ناد مزای��ده و نح��وه واری��ز وج��ه : مبل��غ 1.000.000 ) ی��ک میلیون ( 
ری��ال ب��ه ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 ب��ا  شناس��ه واری��ز: 
294064060280500885132319906000 بنام تمركز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  

از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
 6- مزای��ده از طری��ق پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقص��ات http:/iets.mporg.ir   نیز 

اطالع رسانی می گردد .  
 7- مهل��ت ارائه  پیش��نهاد : ش��ركت كنندگان در مزایده می بایس��ت پیش��نهادات 
ارائه ش��ده درپاكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارس��ال فیزیکی اسناد ،  به این اداره كل 
همراه با پاكت "الف" تا  س��اعت 13:30 روز پنجشنبه  مورخ  : 99/12/14 -درسامانه 

تداركات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند  
8- ش��ركت كنندگان باید از اش��خاص حقوقی دارای ش��ركت معتبردر زمینه فعالیت 

فوق )اغذیه ،فس��ت فود ،كنتاكی و غذای آم��اده ( و یا كترینگ های طرف قرارداد با 
ش��ركتهای مالک قطارهای مس��افری باشند. كه جهت ش��ركت در مزایده ارائه یکی از 
س��ه  مجوز زیر الزامی می باش��د :  الف( داش��تن  پروانه  كس��ب از اتحادیه اغذیه و 

فست فود .
ب( داش��تن گواهینام��ه تایی��د صالحی��ت و رتبه بن��دی از اداره تع��اون ، كار و رفاه 

اجتماعی در كد فعالیت آشپزخانه و رستوران .
ج(پروانه فعالیت در زمینه تولید و بس��ته بندی مواد خوراكی از وزارت  بهداش��ت 

درمان و آموزش پزشکی .  
تذكر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بایست صرفًا بنام شركت كننده 
در مزایده باش��د . در غیر اینصورت پیشنهاد ارائه ش��ده رد و هیچگونه ادعایی در 

اینخصوص از سوی شركت كننده در مزایده پذیرفته نخواهد شد.  
   9- محل  ارائه اس��ناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توس��عه مدیریت 

و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان .
  10- زمان بازگشائی پاكات مزایده : ساعت 9  روز  شنبه   مورخ  : 99/12/16.  

11-ن��وع و مبلغ یا درصد تضمین ش��ركت در فرآیند ارج��اع كار : مبلغ  21.000.000 
) بیس��ت و یک  میلیون( ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت 
  IR 290100004001064006372624  محترم وزیران ، در صورت واریز نقد ش��ماره حساب
با شناس��ه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مركزی اعالم می گردد  
تذكر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار الزم است 

به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
12- اجاره ماهیانه : طبق نظریه كارشناسی درج شده در اسناد مزایده.

 13- هزینه كارش��ناس رس��می دادگس��تری به مبلغ  9.100.000 ) ن��ه  میلیون و صد  
هزار ( ریال به عهده برنده مزایده است .

14- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است .
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تجدید مناقصه توزیع امانات در سطح منطقه پستی 
جنوب غرب و شهرستان شهریار

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ايران در نظر دارد مناقصه 
تجدی�د ش�ده توزیع امانات در س�طح منطقه پس�تی جن�وب غرب 
و شهرس�تان ش�هریار را از طری�ق س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی 
دولت)س�تاد( به ش�ماره 2099003067000078 برگ�زار نماید.کلیه 
مراح�ل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد 
مناقصه گران و بازگش�ائی پاکت ها از طریق درگاه س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتش�ار مناقصه در س�امانه روز شنبه مورخ 1399/11/25 

می باش�د.
مهل�ت زمان�ی دریافت اس�ناد مناقص�ه از س�ایت : س�اعت 19 روز                      

پنج شنبه تاریخ 1399/11/30        

مهل�ت زمان�ی ارائ�ه پیش�نهاد : س�اعت 17 روز دوش�نبه: تاری�خ 
1399/12/11 زمان بازگش�ائی پاکت ها : س�اعت 8  روز س�ه ش�نبه  

تاریخ 1399/12/12 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس- تهران 
– خیابان شریعتی- نرس�یده به پل سیدخندان- ورودی شماره 20 

مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات- س�اختمان مرکزی 
شرکت ملی پست -  طبقه همکف - کمیسیون معامالت ارسال نمایند و یا 
با تلفن 5758895-0912 آقای بیگ محمدی تماس حاصل فرمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس : 41934 -021
  دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

شناسه آگهی: 109478    م الف: 3870
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ش��ركت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نس��بت به خرید كاال به ش��رح جدول ذیل  از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 99/11/28 الی 99/12/02  به سایت http://www.setadiran.ir  مراجعه 
و اس��ناد را دریافت نمایند و قیمت پیش��نهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
حداكثر تا س��اعت 12:00 تاریخ 99/12/12  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به كس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن32400570-056 اداره 

قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شرکت توزيع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصلات عمومی 
به شماره 262/د /99 لغايت 265/د/99

  روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

ت اول
نوب

تعدادشرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی 

یا واریز نقدی( 
)ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

1
262/د/99 

)دو مرحله ای(
10000 عددخرید کنتور تکفاز دیجیتالی )ویرایش 4(

2.100.000.000

مورخ
99/12/13
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی 
– بیرجند –

 سایت اداری-
شرکت توزیع 

نیروی برق
 خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات

10000 عددقاب کنتور تکفاز دیجیتالی

2
263/د/99

مطابق اسناد خرید انواع المپ گازی )دو مرحله ای(
1.500.000.000مناقصه

3
264/د/99

 )دو مرحله ای(
خرید دستگاه عیب یاب کابل و 

متعلقات
2.400.000.000یک دستگاه

4
265/د/99

 )یک مرحله ای(
193 عددخرید صندلی سالن همایش

300.000.000 VIP 8   عددخرید صندلی  سالن همایش
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آگهی مزایده 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رض�وی در نظ�ر دارد فراخوان ارزیاب�ی کیفی جهت 
برگزاری مناقصات عمومی خدمات پیمانکاری و خرید کاالی زیر را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید:
1- خرید لوله پلی اتیلن س�ایز200 فش�ار10 اتمس�فر به طول 6000 متر و اتصال الکتروفیوژن 200 فشار 10 
اتمسفر 520 عدد ، جهت پروژه آزاد وار جغتای )سبزوار( به شماره فراخوان 2099001446000166 )یک 
مرحله ای( کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی 
تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در 
س�امانه 1399/11/26 می باشد. اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1399/11/30

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1399/12/14
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف 

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

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

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 

)با صرفه جویی درست آب به آینده فرزندانمان كمک میکنیم(
   » فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  خرید كاال «)نوبت اول(
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از مرزهای حکمرانی 
مجازی  غفلت  نکنیم

قدس بررسی کرد

برای دریافت وام با ضمانت سهام  عدالت چه بایدکرد؟

 قدس زندگی  از همان 6-5 سال پیش 
کــه ایــده راه انــدازی اینترنت ماهــواره ای در 
جهــان مطــرح شــد، خیلی هایمــان دلمان 
را بــرای پرســه زدن در فضــای مجــازی بــه 
وســیله اینترنــت باکیفیــت و ســرعت باال 

صابون زدیم. از همان زمان سرعت پایین، 
قطعــی مــداوم و بی کیفیتــی اینترنتــی که 
توســط اپراتورهــای داخلــی ارائه می شــود، 
همه را چشــم انتظــار اینترنت ماهــواره ای 
نگه داشته است. اینترنتی که شایعه های 

مجــازی می گفتنــد قــرار اســت رایــگان در 
اختیار همه مردم جهان قرار گیرد! اگرچه 
ایده اینترنت ماهواره ای تا همین چندسال 
پیش کمی غیرممکن به نظر می رسید، اما 
پــروژه راه اندازی آن تقریباً از دوســال پیش 

آغاز شــد. پیشــرفت های ســریع این پروژه 
در همین مدت  زمان کوتاه در کنار دلگرمی 
دادن بــه طرفداران فضــای مجازی، اما این 
نگرانــی را بــرای مســئوالن ایجــاد کــرده که 

امنیت این سرویس...

 ............ صفحه 6

مجلس امروز در جلسه 
غیرعلنی، اصالحیه بودجه 

1400 را بررسی می کند

بهارستان دوباره
 در دوراهی 

بد و بدتر

 نگاهی به سیمای زنان 
در شاخص ترین فیلم های 

ادوار جشنواره فجر 

بی مهری سینما 
به زن 

مسلمان ایرانی

 همه چیز درباره ورود اینترنت ماهواره ای به ایران 

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 12

 ............ صفحه 9

یـــادداشــت  روز
حسین دلیریان، تحلیلگر مسائل دفاعی و نظامی

برگــزاری رزمایش هــای نظامــی مشــترک یکــی از راه هــای انتقال پیام بــه طرف های 
متخاصــم و از ســوی دیگــر نوعــی مانــور قــدرت کشــورهای دوســت و عاملــی بــر 
همبســتگی بیشتر میان آن ها محسوب می شــود. جمهوری اسالمی ایران هم بر 

اساس اهداف کالن و چشم انداز مد نظر در ...

پیام های رزمایش مشترک
 ایران و روسیه

 ............ صفحه 2

همزمان با گمانه زنی ها در مورد میانجی گری هیئت قطری در تهران، آغاز شد

سخنگوی وزارت امور خارجه : 
تعهدات را انجام ندهید، سوم اسفند از پروتکل الحاقی خارج می شویم

شمارش معکوس برای توقف
اجرای پروتکل الحاقی

 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ایـران 2

سخنرانی رهبر انقالب در سالگرد قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز   حضرت آیت اهلل خامنه ای به مناسبت سالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در سال ۱۳۵۶، از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی 
سخن خواهند گفت. این برنامه ساعت ۱۰:۳۰ فردا به صورت زنده از رسانه ملی پخش خواهد شد. هر سال به مناسبت سالروز قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم آذربایجان شرقی، 

با حضور در حسینیه  امام خمینی)ره( با رهبر انقالب دیدار می کردند که امسال به علت رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا، از طریق ارتباط تصویری با مردم حاضر در مصالی تبریز انجام می شود.

جمهوری  خــارجــه  امـــور  وزارت  سخنگوی 
خبرنگاران  در جمع  دیـــروز  ایـــران  اسالمی 
پروتکل  توقف  ــرای  ب معکوس  شمارش  از 
الحاقی تا یک هفته دیگر خبر داد و با ابراز 
تأسف از اینکه دولت بایدن همچنان بر رویه 
گفت:  می کند،  عمل  آمریکا  قبلی  دولــت 
آنچه امروز رخ می دهد با پیش از ۲۰ ژانویه 
تفاوتی نکرده است؛ همان فشار حداکثری و 
جنایت بر ملت با همان رویکرد ادامه دارد.

به گزارش قدس آنالین، سعید خطیب زاده 
ــروز در نشست خبری هفتگی خــود با  دی
اسفند  به مهلت ســوم  اشـــاره  با  رسانه ها 
و کشورهای  آمریکا  مؤثر  اقـــدام  ــرای  ب مــاه 
اروپایی در بازگشت به تعهدات برجامی و 
احیای این توافق و توقف اجرای داوطلبانه 
پروتکل  الحاقی در این تاریخ در صورت ادامه 
وضعیت فعلی برجام، گفت: به طور قطع در 
این تاریخ اگر تعهدات طرف های دیگر برجام 
و آمریکا انجام نپذیرفته باشد، دولت قانون 
داوطلبانه  اجـــرای  مجلس)توقف  مصوب 

پروتکل  الحاقی( را اجرا خواهد کرد.
با این  حال وی اضافه کرد: همکاری ایران 
ــت و ایـــران  ــه خــواهــد داشـ ــ ــــس ادام بــا آژان
اطالع  به  قبل  از  را  مــوارد  نامه ای همه  در 
آژانس خواهد رساند و اگر طرف های ما به 
اقدام های  تمامی  کنند  عمل  تعهداتشان 

ایران به سادگی برگشت پذیر هستند.
این دیپلمات کشورمان در پاسخ به پرسشی 
در مــورد اظــهــارات اخیر وزیــر اطــالعــات و 
درباره  بیگانه  رسانه های  حاشیه سازی های 
آن نیز با تأکید بر اینکه موضع جمهوری 
اســالمــی ایـــران نسبت بــه مــوضــوع سالح 
هسته ای تغییر نکرده است، گفت: فتوای 
از سالح  انقالب در حرمت استفاده  رهبر 
کشتار جمعی و ســالح هسته ای در جای 

خودش باقی است.
ــاره حاشیه های بــه وجــود  خــطــیــب زاده دربـ
آمده و خبرهای منتشر شده توسط برخی 
رسانه های ترکیه در مورد بازداشت یکی از 
کارمندان کنسولگری کشورمان در استانبول 
کارمند  این موضوع گفت: هیچ  رد  با  هم 
سرکنسولگری ایران بازداشت نشده است 
اتباع  از  یکی  بــازداشــت  داده  رخ  آنچه  و 
ایرانی در هنگام ورود به این کشور بوده که 
ما با دولت ترکیه در تماس هستیم تا این 
موضوع از مسیر خود حل شود و نتیجه را 

خواهیم گفت.
وی دربــاره کسالت وزیــر امــور خارجه هم 

ظــریــف کسالت مختصری  آقـــای  گــفــت: 
داشــت که هم تست دیــروز و هم تست 
بــود و الحمدلله کرونا  امــروز صبح منفی 
دیگری  راه هـــای  از  باید  کسالت  آن  نبود؛ 

پیگیری شود. 
تهدیدآمیز  بــیــانــیــه  دربـــــاره  خــطــیــب زاده 
تروئیکای اروپایی در مورد تولید فلز اورانیوم 
در ایــران و متهم کردن کشورمان به نقض 
برجام هم با یادآوری اینکه سه کشور اروپایی 
راه ساده تری دارند که به همه تنش ها پایان 
برجامی  تعهدات  به  بازگشت  آن  و  دهــد 
است، اظهار کرد: برجام در شرایط حساسی 
است و این گونه تنش آفرینی ها به برجام 

کمکی نمی کند.
کشورمان،  خارجه  امــور  وزارت  سخنگوی 
سفر  رئیس قوه قضائیه را جزو سفرهای 
بسیار موفق خارجی در این حوزه برشمرد 
و گفت: حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
در چهار حــوزه پیگیری روابــط را داشتند؛ 
پیگیری شهادت سردار سلیمانی، مراودات 

کنسولی.  و  قــضــایــی  مــســائــل  ســیــاســی، 
مالقات ها در بهترین سطح و شرایط برگزار 
از  امــور خــارجــه یکی  از نظر وزارت  شــد و 
این حوزه  در  که  بود  موفق ترین سفرهایی 
انجام شده است. وی افزود: توافقات و سه 
ارتقای  به  می تواند  شد  امضا  که  سندی 

روابط، کمک شایانی داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد روند 
تبادل زندانیان میان ایران و عراق و مذاکرات 
صورت گرفته در این زمینه در سفر رئیس 
قوه قضائیه به بغداد نیز با اشاره به اینکه 
ما سعی کرده ایم شرایط آزادی ایرانیان در 
تا  و  کنیم  فراهم  را  دنیا  کشورهای  تمامی 
جایی که امکان دارد آن ها را به ایران منتقل 
کنند،  را سپری  خود  محکومیت  دوران  تا 
گفت: انتقال محکومان برای گذراندن دوران 
محکومیت یکی از سندهای مطرح بین دو 
این  از  پس  گشایش هایی  و  اســت  کشور 

سفر صورت خواهد گرفت.
وی دربــاره لغو روادیــد بین ایــران و عراق که 

پرسش خبرنگار دیگری بود، گفت: آنچه در 
بحث روادید بین ایران و عراق است موضوع 
شناخته شـــده ای اســت کــه پــس از سفر 
توافق صورت  ایــران  به  عــراق  نخست وزیر 
گرفت که این روادید رایگان شود که تا امروز 
ادامــه دارد. بحث حــذف روادیـــد از جمله 
موضوعات مورد مذاکرات دو طرف است که 

باید شرایط آن فراهم شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
توقیف یک نفتکش ایرانی از سوی نیروهای 
به  اشــاره  با  نیز،  جمعه  روز  در  آمریکایی 
ــت آمــریــکــا در  ــدام چند مـــاه پیش دولـ ــ اق
توقیف محموله چند نفتکش دیگر به بهانه 
تحریم ها گفت: همان زمان هم اعالم کردیم 
محموله آن نفتکش ها متعلق به دولت ایران 
نیست و به صورت »فوب« فروخته شده و 
متعلق به فرد دیگری است. اما این مسئله 
در ماهیت اقــدام دولت آمریکا که راهزنی 
دریایی است تفاوتی ایجاد نمی کند و جای 

شرمساری دارد.

همزمان با گمانه زنی ها در مورد میانجی گری هیئت قطری در تهران، آغاز شد

شمارش معکوس برای توقف اجرای پروتکل الحاقی

جناب آقای روحانی، رئیس محترم دولت، جنابعالی در به کارگیری س
بودجه سال 14۰۰ فقط چهار ماه وقت دارید. شما هم خوب می دانید 
نکنید که  اصــرار  این همه  قرار می گیرد  از شما  بعد  اختیار دولت  در 
دولت آینده با برنامه شما کار کند؟ بگذارید مجلس چاره ای بیندیشد و 
جلو گرانی مهارگسسته، سقوط ارزش پول ملی و بیکاری رنج آور جوانان 
را با رونق دادن به اقتصاد مقاومتی بنا به فرموده رهبری بگیرد! جناب 
و...  روغــن  مــرغ،  به قیمت  باقیمانده  اگر شما در مدت  آقــای روحانی 
سامان بدهید! بهترین خدمت را کرده اید. موفق باشید. 9150000196 

بعد س می بندد  را  ورودی شهرها  راه هــای  میاد  فقط  دولــت  متأسفانه 
وارد شــد. االن هــم کرونای  از کجا  کــرونــا  بــاز مــی گــذارد  را  فــرودگــاه هــا 

انگلیسی را وارد کردند تا تبعیض قائل نشوند. 9150000202
دارم. س بــاشــرافــت  شغلی  چـــون  ــدم.  شـ معلم  ایــنــکــه  از  خــوشــحــالــم 

9350000702
به استحضار می رسانم وزارت آموزش و پرورش، ظلم بزرگی در حق س

فرهنگیان در پرداخت حق التدریس شاغالن و بازنشسته ها روا داشته 
است؛ اول اینکه اسفند و فروردین سال تحصیلی گذشته را به بهانه 
اینکه کالس ها تعطیل بوده و شاد هم راه اندازی نشده بوده از پرداخت 
خــودداری کرده اند، در صورتی که اغلب همکاران به محض تعطیلی، 
در پیامرسان ها کانال و گروه کالسی تشکیل داده و فعال بوده اند. دوم 
تا ۲۷  که  کردند در صورتی  را فقط یک هفته محاسبه  اینکه خــرداد 
خرداد امتحانات طول کشیده و امتحانات هم جزو برنامه ها و تقویم 
میزان  از  کمتر  خیلی  هم  پرداختی  مبلغ  اینکه  اســت. سوم  آموزشی 

واقعی است. از شما تقاضای رسیدگی داریم. 9180000027
روزنامه باید بازتاب خواست ها و دلمشغولی های مردم باشد. نگاهی س

هم به سیاست های حاکمیت در بعد مسائل خارج کشور داشته باشد. 
ستون صدای مردم آینه شماست در حالی که عکس این رفتار را دارید. 

9150000032
ایجاد رمز پویا مهم نیست، تسهیل در اجرا مهم است. فعال کردن س

نیست.  ملت  مالی  امنیت  حفظ  بــرای  مرکزی  بانک  توسط  پویا  رمز 
نفع  به  نام ملت  به  بانک هاست.  در  بایکوت سرمایه ها  برای  چالشی 

دولت! تدبیر گوش بریدن به سبک علمی! 9150000215

 آیت هللا مکارم شیرازی در دیدار رئیس رسانه ملی تصریح کرد: احساس س
می کنم ۲۰:3۰، ۲۰:3۰ سابق نیست و آن هم احتماالً به خاطر واکنش ها 
و فشار های دولت است که نباید باشد، چون مردم حق دارند واقعیات و 

انتقادات بحق از مسئوالن را در رسانه ملی ببینند.  
 رئیس قوه قضائیه اعالم کرد: ما آمادگی داریم درِ زندان های خود را باز کنیم س

تا مدعیان حقوق بشر، هر زندانی را که می خواهند در ایران، ببینند؛ مشروط به 
اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آن ها می خواهیم ببینیم. در این 
صورت معلوم خواهد شد که حقوق بشر در کدام کشور بیشتر رعایت می شود.

به س اشـــاره  بــا  هــرنــدی، عضو مجمع تشخیص   محمدحسین صــفــار 
بیانیه های نهضت آزادی و بازرگان در طول جنگ تحمیلی، گفت: آن طور که 
من شنیدم دستگاه عملیات روانی ارتش عراق برای روحیه دادن به نیروهای 
خودش این بیانیه ها را در بین آن ها پخش می کرد که ببینید در ایران چقدر 

اوضاع به هم ریخته است. 
 محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص درباره بررسی FATF در مجمع س

تشخیص گفت: رئیس جمهور پیشنهاد داده که به لوایح FATF یک شرط 
اضافه شود مبنی بر اینکه ما اطالعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف 
مقابل ندهیم. تعدادی می گویند این کار ممکن است اما اکثریت کمیسیون 

مشترک معتقدند که چنین کاری غیرممکن است. 
 نوام چامسکی؛ فیلسوف، زبان شناس، مورخ و منتقد سیاسی و اجتماعی س

درباره زبان شناسی به صورت برخط در دانشگاه عالمه  طباطبایی به سخنرانی 
می پردازد. بنا بر اعالم روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی، این نخستین 
باری است که چامسکی در دانشگاهی از ایران به ادای سخنرانی درباره 

زبان شناسی می پردازد.
 حسین امیرعبداللهیان، دستیار بین الملل رئیس مجلس در توضیح دو س

پیشنهاد پروتکلی روسیه به قالیباف که مورد پذیرش ایران قرار نگرفت، گفت: 
روس ها گفتند رئیس مجلس بین 1۰ تا 14 روز در روسیه بماند که ما قبول 
نکردیم. همچنین گفتند تیم پزشکی کرملین در ایران 14 روز دکتر قالیباف را 
تحت نظر بگیرد. آن ها گفتند به تازگی پوتین به همین روش با دو رئیس جمهور 

دیدار کرده ولی ما باز هم نپذیرفتیم و گفتیم عزتمندانه نیست.
 رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بدون اشــاره به تکذیبیه شورای س

هماهنگی تبلیغات درباره ادعای حذف نام امــام)ره( از قطعنامه ۲۲ بهمن 
امـــام)ره( در سالگرد پیروزی شکوهمند  گفت: کام ملت شیفته و عاشق 

انقالب اسالمی از این بابت بسیار تلخ شد. 
ابــراز نگرانی از سفر رئیس س با   نشریه صهیونیستی »اسرائیل هیوم« 

مجلس ایران به روسیه و احتمال عضویت دائم ایران در »اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا« نوشت: کشورهای غربی نگران این مسئله هستند که عضویت 
ایران در اوراسیا این امکان را به تهران بدهد که تحریم های آمریکا را دور بزند 

و برنامه هسته ای خود را پیش ببرد.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای ضمن استقبال از پیشنهاد چین برای س

دیدار چندجانبه اعضای برجام، تأکید کرد: »از واشنگتن می خواهیم که 
سیگنال های واضحی درباره آمادگی اش برای بازگشت به توافق هسته ای و 

لغو تحریم ها به ایران ارسال کند«. 

 محمد غرضی، نامزد انتخابات در سال 9۲ با اعالم آمادگی مجدد خود س
گفت: من دهه هاست در هر جایی که تشخیص داده ام می توانم خدمت 
کنم حاضر شــده ام و اکنون هم با شعار »ترجیح حقوق عامه بر حقوق 

خاصه« دوباره نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شوم. 
 علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصالحات درباره حضور نداشتن برخی س

چهره ها مانند عارف و موسوی الری در نهاد اجماع ساز اصالح طلبان گفت: 
عارف قصد نامزدی در انتخابات را دارد و طبیعی است که نهاد اجماع ساز 
را  نفر  و یک  داوری  آن هــا  بین  و  نامزد های اصالح طلب بحث  روی  باید 

انتخاب کند. 
آقایان مرتضی س  دالور صیامی، دبیر کل جبهه حامیان والیت گفت: 

طالیی، سعید محمد، هابیل درویش، رستم قاسمی و مجتبی عبداللهی 
از گزینه های مطرح اصول گرایان برای شهرداری تهران هستند.  

دربـــاره غیبت جریان س مــرکــزی مؤتلفه  ــورای  افــتــخــاری، عضو شـ ــه   الل
احمدی نژادی در شورای وحدت اصول گرایان گفت: احمدی نژادی ها نشان 

داده اند وحدت خود را همیشه در دقیقه 9۰ نشان می دهند. 
نظر می رسد س به  فعال سیاسی اصالح طلب گفت:   جالل جاللی زاده، 

اصــالح طــلــبــان در بــرابــر شـــورای نگهبان و نــهــادهــای قـــدرت دچـــار یک 
خودباختگی و التماس شده اند. 

ریشه مشکالت س کــرد:  تأکید  تشخیص  مجمع  نبوی، عضو  مرتضی   
اقتصادی و ناکارآمدی دولت ها به داخل برمی گردد و ما باید قوانین، نظام 
اداری و بودجه را اصالح کنیم، در غیر این صورت اگر همین امروز تحریم ها 

رفع شود، مشکالت ما باقی می ماند. 
 خبرگزاری فارس در یادداشتی نوشت: شاید این تعبیر دقیق تر باشد که س

دوگانه کارآمدی - مشارکت اساساً گزاره غلطی است. راه کارآمدی از مسیر 
در  این هوشمندی  دلیلی  به هر  اگر  اما  مشارکت هوشمندانه می گذرد 
مقطعی انجام نشد همه نیروهای انقالب باید سمت مشارکت بایستند 

ولو به قیمت انتخاب فرد و دولتی مثل دولت مستقر!

پیام های رزمایش مشترک 
ایران و روسیه

مشترک  نظامی  رزمایش های  برگزاری 
یکی از راه های انتقال پیام به طرف های 
مانور  نوعی  دیگر  از سوی  و  متخاصم 
بر  عاملی  و  دوســت  کشورهای  قــدرت 
همبستگی بیشتر میان آن ها محسوب 
می شود. جمهوری اسالمی ایران هم بر 
اهــداف کــالن و چشم انداز مد  اســاس 
برگزاری  خارجی اش،  سیاست  در  نظر 
رزمــایــش بــا دیــگــر کــشــورهــا را هــمــواره 
درنظر دارد. در آخرین مورد طبق آنچه 
طحانی«  »غالمرضا  دوم  دریــادار  امیر 
گفته برگزاری رزمایش دریایی با شعار 
»همکاری جمعی در دریا برای امنیت 
تجارت دریایی« با روسیه در منطقه ای 
در شمال  کیلومتر  هزار   1۷ به وسعت 
اقیانوس هند در دستور کار قرار گرفته 
انتشار  آغــاز خواهد شــد.  امــروز  از  که 
در حالی  رزمــایــش  ــن  ای ــرگــزاری  ب خبر 
ــران،  ای مــانــور مشترک میان  کــه  اســت 
»کمربند  عــنــوان  بــا  چــیــن  و  روســیــه 
امنیتی دریایی« نیز در تقویم نیروهای 
ــان گــنــجــانــده شـــده و  مــســلــح کــشــورم
اجــرا  مرحله  بــه  آیــنــده  هفته های  در 

درخواهد آمد. 
مسکو و پکن، به عنوان دو قدرت مهم 
جهانی که از اعضای دائم شورای امنیت 
همپیمانان  هستند،  نیز  ملل  سازمان 
بنابراین  راهبردی جمهوری اسالمی اند 
پیام های  نظامی  مــانــور  ایــن  بــرگــزاری 
ــد؛ در گــام  ــن ــره مــی ک مــخــتــلــفــی مــخــاب
نظامی  مــشــتــرک  اقـــدام هـــای  نخست 
میان  روابــط  از عمق  میان چند کشور 
اسالمی  جمهوری  دارد.  حکایت  آن ها 
ایــن روزهـــا گــرایــش بــه شــرق را بــه طور 
خارجی  سیاست  سرفصل  در  جــدی 
همکاری های  و  اســت  داده  قــرار  خــود 
نظامی هم در ادامه این سرفصل دنبال 
می شود. بر این اساس ما شاهد بودیم 
انجام  پاکستان  و  با چین  رزمایش  که 
شده و حتی سال گذشته مانور نظامی 
با ارتش روسیه آن هم در آب های این 
کشور انجام شد. این مسئله به رویکرد 
جدید ایران اشاره دارد که سنگ بنای 
با همسایگان و متحدان  بر تعامل  آن 

شرقی استوار است.
ایــن مــانــورهــای مشترک وجه  بــرگــزاری 
دیگری هم دارد؛ تهران در سالیان اخیر 
موشکی،  ویژه  به  نظامی  حوزه های  در 
پیشرفت های  دریایی  حتی  و  پهپادی 
هم افزایی  ایــن،  وجــود  با  داشته  خوبی 
نظامی ایران با روسیه و چین می تواند 
کند.  ایجاد  غرب  مقابل  بزرگی  قــدرت 
از ایـــن مــنــظــر جــمــهــوری اســـالمـــی با 
برگزاری رزمایش های مشترک یک گام 
جلوتر رفته و پس از روابــط سیاسی و 
اقتصادی راهبردی، زمینه همکاری های 
ــرده اســـت.  ــ ــم کـ ــراهـ ــم فـ ــظــامــی را هـ ن
ــروز حرکت  واقــعــیــت آن اســـت کــه امــ
همکاری های  قــرارداد  انعقاد  مسیر  در 
راهبردی ۲5 ساله با چین و یا قرارداد 
همکاری بلندمدت ۲۰ ساله با روسیه و 
همچنین هماهنگی نانوشته سه کشور 
بــرجــام و صحنه ســازمــان  مــوضــوع  در 
است.  مسائل  از  بسیاری  گویای  ملل 
نظامی  حوزه  در  می تواند  موضوع  این 
هــم دیــده شــود و انــجــام رزمــایــش هــای 
مشترک فتح بابی در این زمینه است. 
اما در نهایت اینکه اثرات روانی برگزاری 
ایــن گــونــه رزمــایــش هــا بــر دنــیــای غرب 
از نظر دور داشــت. همان  را هم نباید 
آشیل  پاشنه  دریــایــی  قــدرت  کــه  گونه 
انگلستان این استعمار پیر را تشکیل 
می داد امروز نیز این عرصه نوک پیکان 
حال  برمی گیرد.  در  را  آمریکا  تهاجم 
می تواند  اگر  اسالمی  جمهوری  اینکه 
و چین  روســیــه  مانند  قــدرت هــایــی  بــا 
انــجــام رزمـــایـــش نظامی  بــه  مـــبـــادرت 
دفاعی  بیانگر قدرت  از یک طرف  کند 
تــراز  دیگر  ســوی  از  و  اســت  کشورمان 
نــظــامــی خـــود را در ســطــح قــدرت هــای 
جــهــانــی عــرضــه مــی کــنــد و ایـــن نکته 
بسیار مهمی است که مطمئناً آمریکا 
را نگران خواهد کرد. اینکه قدرت هایی 
مــانــنــد روســیــه و چــیــن عــالقــه مــنــد به 
هــمــکــاری نــظــامــی و انـــجـــام رزمــایــش 
مــنــطــقــه ای  دل  در  هـــم  آن  مــشــتــرک 
با  متخاصم  آمریکای  ــردد  ت محل  کــه 
جمهوری اسالمی است نیز بسیار مهم 
است. رزمایش های نظامی اخیر نشان 
سیاسی،  همکاری های  مثلث  می دهد 
تکمیل  حــال  در  نظامی  و  اقــتــصــادی 

شدن است. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

امید خطیب: اگر بخواهیم مشکالت موجود در دستگاه 
قضایی را فهرست کنیم، شاید دو مقوله »اطاله دادرسی« 
و »کیفیت و اتقان آرای قضایی« در صدر این فهرست قرار 
گیرد. حال آنکه با تخصصی تر شدن دادسراها و دادگــاه 
می توان هر دو مشکل را تا حد زیادی مرتفع کرد. شاید به 
همین جهت باشد که حجت االسالم والمسلمین رئیسی از 
بدو ریاستش در قوه قضائیه یکی از محورهای مورد پیگیری 
خود را در این حوزه قرار داده و به تازگی نیز در بند »ب« ماده 
1۰ سند امنیت قضایی که ابالغ شده، به این مسئله اشاره 
کرده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در نظام 
قضایی ما از ابتدای انقالب شعبه های اختصاصی وجود 
داشته است؛ به این معنا که یک شعبه عالوه بر رسیدگی به 
تمامی دعاوی عمومی، به یک جنس از پرونده های حقوقی 
بیشتر رسیدگی کند. اما این حالت کارایی بسیار کمتری دارد 
در مقایسه با وضعیتی که یک مجتمع قضایی به صورت 
تخصصی تنها به یک حوزه )مثالً دعاوی اقتصادی( رسیدگی 
کند. در این باره دکتر امین قاسمی فر، مدرس دانشگاه و 
در  مــردم  که  »اعتمادی  اســت  کارشناس حقوقی معتقد 
محاکم تخصصی به نظام قضایی بدست می آورند بسیار 
بیشتر از شرایطی است که تنها یک شعبه برای یک موضوع 
معین می شود«. وی در گفت وگو با قدس با اشاره به اینکه 
تراکم و تعداد پرونده ها در محاکم ما بسیار باالست و یک 
قاضی باید به تعداد زیادی از پرونده ها رسیدگی کند، افزود: 
افزایش آرای وحدت رویه در دیوان عالی کشور نشان دهنده 

اینکه نظام  بیان  با  نامتقن دادگاه هاست. قاسمی فر  آرای 
ــزود: سند  قضایی ما نیازمند قضات متخصص اســت، اف
تحول قضایی در بندهای متعددی به مسئله تخصصی 
شدن دادگاه ها پرداخته که در صورت اجرای بی کم و کاست 
می تواند چالش های فعلی دستگاه قضایی ما را تا حد زیادی 

رفع کند و کیفیت نظام قضایی را باال ببرد. 

مهم ترین محاکم تخصصی که تاکنون ایجاد شده اند»
مرداد ماه امسال رئیس قوه قضائیه وعده داد به زودی در 
مراکز استان ها دادگاه هایی با ماهیت های تجاری، حقوقی و 
اقتصادی ایجاد شود. تا این لحظه مجتمع رسیدگی به دعاوی 
تجاری در تهران افتتاح شده است. آن طور که مقامات قضایی 
می گویند اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و یاری رساندن 
به امر جهش تولید یکی از اولویت های مجتمع های قضایی 

تجاری است و به نظر می رسد در ماه های آینده در مراکز سایر 
استان ها نیز این اتفاق رقم بخورد. همچنین تأسیس مجتمع 
ویــژه رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز در بندرعباس به 
عنوان محل استقرار بزرگ ترین گمرک کشور و افتتاح مجتمع 
تخصصی ویژه صلح و سازش با نام سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانى در تهران از جمله مهم ترین دادگاه های تخصصی  

است که تاکنون به مرحله عملیاتی رسیده است. 
ارزیابی  ــاره  قوه قضائیه درب شهریاری، مدیر کل تشریفات 
عملکرد محاکم تخصصی تازه تأسیس در گفت وگو با قدس 
می گوید: »برای بررسی این محاکم دو روش ارجاع گزارش های 
برگزاری  قــوه قضائیه و همچنین  ریاست  به حــوزه  مردمی 
نظرسنجی های مردمی توسط بخش کارگزینی قضات وجود 
دارد«. وی درباره اینکه آیا عملکرد چندماهه این محاکم بررسی 
شده، با اشاره به اینکه این محاکم تنها چند هفته است آغاز 
به کار کرده، افزود: آنچه تاکنون بدست آمده، صرفاً گزارش های 

موردی بوده که به مراجع ذی ربط ارجاع شده است. 
یقیناً تخصصی شدن محاکم می تواند برکات بسیاری برای 
دستگاه قضایی داشته باشد که از جمله آن می توان به احساس 
امنیت قضایی در عملکرد فعاالن بخش اقتصادی کشور، 
مسئله جهش تولید و همچنین کاهش پرونده های ورودی به 
محاکم عمومی اشاره کرد اما به نظر می رسد تخصصی شدن 
دادگاه ها به تنهایی راه به جایی نمی برد و تخصصی شدن نهاد 
وکالت در کنار اصالح آیین های دادرســی و تخصصی کردن 

قوانین شکلی رسیدگی نیز نیاز روز دستگاه قضایی ما باشد. 

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

کوتاه از سیاست

کوتاه از انتخابات  
گزارش

یادداشت روز
 حسین دلیریان
 تحلیلگر مسائل دفاعی و نظامی
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رویکرد چندماهه اخیر دستگاه قضایی چه برکاتی خواهد داشت؟ 

تخصصی شدن محاکم، دروازه تحول در قوه قضائیه  

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه 
دریایی  نیروی  پــروازی  و  یگان های سطحی  با حضور 
اقیانوس هند آغاز  امروز در شمال  از  ایران و روسیه 
مــی شــود. بــه گـــزارش خــبــرگــزاری مــهــر، امــیــر دریـــادار 
مرکب  رزمایش  سخنگوی  طحانی«  »غالمرضا  دوم 
این  در  گفت:  روسیه  و  ایران  دریایی  امنیت  کمربند 
نیروی  پروازی  و  یگان های سطحی  بر  عالوه  رزمایش 

دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروی دریایی 
از  متشکل  روسیه  شناور  یگان های  پاسداران،  سپاه 
فروند  و یک   KoLa ناو لجستیکی   ،Stoiky ناوشکن 

بالگرد حضور دارند.
وی افزود: هدف از برگزاری این رزمایش تحکیم امنیت 
و گسترش همکاری های دوجانبه میان دو کشور است. 
در  تعیین شده  پیش  از  برنامه های  برابر  رزمایش  این 

شمال اقیانوس هند گسترش خواهد داشت. سخنگوی 
روسیه  و  ایــران  دریایی  امنیت  کمربند  رزمایش مرکب 
ادامه داد: تمرین های تاکتیکی متنوعی از جمله نجات 
شناور دچار حریق، آزادســازی شناور مورد تعرض قرار 
گرفته، تیراندازی علیه اهداف مشخص، تیراندازی شبانه 
به اهداف هوایی و سایر تمرینات تاکتیکی و عملیاتی در 

این رزمایش پیش بینی شده است. 

دفاعی - امنیتی

رزمایشدریاییایرانوروسیهبرگزارمیشود
امیر طحانی:

رایزنی های ظریف و همتای قطری در تهران
وزیر خارجه قطر روز گذشته در شرایطی برای مالقات و گفت وگو 
با محمدجواد ظریف به تهران آمد که شمارش معکوس برای گام 
بعدی کاهش تعهدات هسته ای ایــران و توقف اجــرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی آغاز شده و سکوت و بی عملی دولت بایدن بر خالف 
وعده های انتخاباتی اش برای بازگشت به توافق هسته ای، کماکان 
ــه ای را ترسیم می کند.  به گــزارش  بن بست سنگین و بــدون روزنـ
قدس آنالین، اگرچه هدف سفر »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« 
به تهران رایزنی در خصوص مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه ای 

و بین المللی است اما آنچه در روزهــای اخیر بیشتر در مورد قطر 
مورد توجه قرار گرفته و در کانون اخبار بوده ابراز تمایل دوحه برای 
میانجی گری در موضوع برجام است. وزیر خارجه قطر هفته پیش 
و پس از رایزنی و گفت وگو با رابرت مالی، نماینده ویژه بایدن در امور 
ایران، به رویترز گفت: دولت قطر به دنبال تنش زدایی در منطقه از 
طریق یک روند سیاسی و دیپلماتیک برای بازگشت به توافق اتمی 
سال ۲۰15 است. از این رو نمی توان سفر محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی به تهران را در این زمان بدون ارتباط با این موضوع تفسیر کرد.  



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

 تشیع بزرگ ترین مانع تسلط استکباری غرب بر جهان است   نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دنیای غرب، اسالم و به ویژه تشیع را بزرگ ترین چالش و مانع در راه سلطه استکباری خود در 
دنیا می داند. به گزارش آستان نیوز، آیت اهلل علم الهدی در ویژه برنامه سالروز شهادت حضرت امام هادی)ع( که ظهر دیروز در رواق بزرگ امام خمینی)ره( برگزار شد، گفت: شیعه به تأسی از قیام حضرت 

زهرا)س( در برابر جریان غیر والیی که در امت به وجود آمد، با هر حکومتی غیر از حکومت والیی سازش نخواهد داشت. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس 

در نشست خبری جشنواره رسانه ای امام رضا j خبر داد

 پخش روزانه پنج ساعت ارتباط زنده تصویری 
از حرم رضوی در رسانه ملی 

حسین مروج: رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی از ارسال حدود 
یک هزارو900 اثر تاکنون به نخستین جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( خبر داد و 
گفت: به خاطر استقبال خوب متقاضیان و تصمیم شورای اجرایی جشنواره، 

مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پانزدهم فروردین ماه سال 1400 تمدید شد.
محمد مهدی خیرجو در نشست خبری نخستین جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( 
که با حضور اصحاب رسانه وخبرنگاران در سالن همایش های مؤسسه فرهنگی 
قدس برگزار شد، همچنین به برخی از خدمات ارائه شده توسط این مرکز در شرایط 
کرونایی برای ارتباط عاشقان امام رضا)ع( با حرم مطهر رضوی از طریق شبکه های 
مختلف سیما و فضای مجازی اشاره و اظهار کرد: بیش از 150 هزار تولیدات مختلف 
شامل: خبر، عکس، اسالید، موشن گرافی، کلیپ و... جهت پخش در سایت ها و 
فضای مجازی و کانال های اجتماعی در این مرکز تولید شده است، ضمن اینکه 
در شرایط کرونایی روزانه حدود پنج ساعت برنامه به صورت آنتن پخش زنده و 
مستقیم با هماهنگی این مرکز از حرم مطهر رضوی و از شبکه های مختلف صدا و 

سیما برای استفاده عموم مردم و عاشقان امام رضا)ع( پخش می شود.
خیرجو همچنین به نقش این جشنواره به عنوان یک شتاب دهنده برای تولید 
آثار مرتبط با امام رضا)ع( و زیارت اشاره وخاطرنشان کرد: بسیاری از افراد رسانه 
ای وغیر رسانه ای به عشق امــام رضــا)ع( دارای آثــار و تولیدات مرتبط با امام 
هشتم)ع( هستند که در سراسر کشور و در رسانه های مکتوب، رسانه های دیداری 
وشنیداری، در فضای مجازی و حتی در صفحات و کانال های اجتماعی به عشق 
خدمت به اهل بیت عصمت وطهارت)ع( وبه ویژه ساحت مقدس امام رضا)ع( در 

حوزه تولید خبر و محتوا و عکس وتصویر ، فیلم و... فعالیت می کنند.
وی دربخش دیگری از سخنانش به ساماندهی بحث خادمیاری در آستان قدس 
رضوی اشــاره کرد وافــزود: یکی از مــوارد مورد تأکید تولیت آستان قدس رضوی 
ساماندهی حوزه های مختلف خادمیاری در این نهاد مقدس است ودر همین ارتباط 
تالش کرده ایم در مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی بحث خادمیاری 
رسانه ای برای عضویت و خدمت اهالی رسانه که عالقه مند به خدمت دراین زمینه 
هستند را با هماهنگی مسئوالن مربوط فراهم کنیم تا این افراد بتوانند در شبکه 

خادمیاران و خادمان رسانه ای امام رضا)ع( به خدمت و فعالیت خود ادامه دهند.

جهان بینی رسانه ای باید تغییر کند»
اکبر نصراللهی کاسمانی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز و دبیر علمی نخستین دوره جشنواره 
رسانه ای امام رضا)ع( هم در ادامه این نشست با ابراز خشنودی از خدمت در 
قامت این جشنواره، گفت: از همه اهالی رسانه به عنوان خادم رسانه ای برای 

ترویج فرهنگ رضوی دعوت می کنم.
وی، جشنواره ها را فرصتی برای شناخت فرصت ها و تهدیدها و همچنین نقاط 
قوت و ضعف دانست و گفت: با برگزاری صحیح جشنواره ها می توان از دل 
آن ها افق، اهداف و راهبردهای اصلی را استخراج کرد و مبنای کار رسانه ای برای 
آینده قرار داد. در صورت استفاده از این جشنواره ها، می توان برای شناسایی، 
بازنویسی و تحقق اهداف مشخص رسانه ای و نیز هم افزایی و همراهی اهالی و 

فعاالن رسانه ای از آن بهره برداری کرد.
نصراللهی، برگزاری جشنواره را فرصتی برای گفتمان سازی، انتقال، گسترش 
اهداف و نیز فرصتی برای اتخاذ راهبردها و همفکری و مشورت برای عملیاتی 
کردن راهبردها برشمرد و افزود: ما نمی خواهیم در این جشنواره با نگاه اداری و 
مادی و مطابق شاخصه های دیگر جشنواره ها پیش برویم؛ زیرا به کار رسانه ای 
برای حضرت رضا)ع( باید به عنوان یک مسئولیت، وظیفه و فریضه نگاه کرد.  

توجه به موضوع زائر وزیارت»
معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی و دبیر اجرایی این جشنواره هم 
در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی براینکه چه مقدار به نقش آثار رسیده به 
این جشنواره در مورد  موضوع معرفت افزایی زیارت توجه شده است، اظهار کرد: 
یکی از محورهای چهارگانه این جشنواره موضوع زائر وزیارت است، به خصوص 
در شرایط فعلی کشور که بسیاری از افراد به خاطر شیوع ویروس منحوس کرونا از 

سفر به مشهد وحضور در حرم مطهر رضوی محروم هستند.
محسن هوشمند ادامه داد: موضوع زیارت ازراه دور و چهارشنبه  های امام رضایی 
که بسیاری از افراد و تشکل ها در این زمینه فعال هستند و خدمات اجتماعی 
ارائه شده از سوی افراد مختلف جهت خدمت به مردم و به خصوص محرومان 
که به اسم امام رضا)ع( در روزهای چهارشنبه صورت می گیرد و... همگی از جمله 
مواردی است که در محور»زائر وزیارت« به عنوان یکی از مهم ترین محورهای این 

جشنواره مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته هوشمند،»خدمت رضوی« با تبیین و بررسی مفهوم خدمت کریمانه در 
سیره رضوی و بررسی نمودهای عینی آن درعرصه های مختلف خدمات آستان 
قدس رضوی در کنار ترویج خدمت کریمانه به نیازمندان به نام مبارک امام رضا)ع( 
نیز یکی دیگر از محورهای موضوعی این جشنواره در کنار موضوع زائر وزیارت بوده 

که مورد توجه قرار گرفته است.

 محمدحسین مروج کاشانی  وقف یکی از 
اسالم  مبین  دیــن  سنت های  ارزشمندترین 
است که پشتوانه عظیم مادی و معنوی هر 
جامعه اسالمی به شمار می رود. آستان قدس 
رضــوی به عنوان بزرگ ترین نهاد مذهبی و 
ابتدای  از  اســالم،  جهان  و  کشور  موقوفاتی 
شکل گیری همواره مورد توجه ارادتمندان به 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بوده که تجلی 
این ارادت، اجرای سنت حسنه وقف از سوی 
پاک  عترت  قدسی  به ساحت  عالقه مندان 

پیامبر اکرم)ص( است.
آستان قدس  تولیت  از ســوی  پیش  چندی 
نهاد  ــن  ای کــالن  رضـــوی سند سیاست های 
مقدس برای اطالع و اجرای مناسب به همه 
مجموعه ها، بخش ها، مدیریت ها، سازمان ها 
و... در آستان قدس رضوی ابالغ شد. یکی 
از مدیریت های حساس در نظارت بر اجرای 
در ساختار جدید  که  واقفان  نیات  صحیح 
آستان قدس رضوی پیش بینی شده است، 
مدیریت نظارت بر موقوفات است که وظیفه 

مهمی در این راستا برعهده دارد. 
به همین مناسبت در گفت وگو با »غالمرضا 
پرنده« مدیر نظارت بر موقوفات آستان قدس 
رضوی به برخی از موارد و موضوعات مرتبط 
با حوزه کاری این مدیریت با توجه به موارد 
مندرج در اصول و اهداف این سند کالن در 

مجموعه آستان قدس رضوی پرداختیم. 
وی در دفتر کارش مثل همیشه با خوشرویی 

و سعه صدر پاسخگوی پرسش های ما بود. 

در سند سیاست های کالن آستان قدس   
رضـــوی بــه چــه موضوعات مشخصی بــرای 

حفظ موقوفات اشاره شده است؟ 
سند سیاست های کالن آستان قدس رضوی، 
همان طور که از عنوان آن پیداست برای تمام 
حوزه های این نهاد مقدس اعم از حوزه های 
»ســتــادی« و »صــف« تهیه و تنظیم شده 
اســت، امــا به طــور مشخص در بند چهارم 
سیاست های عمومی سند مذکور، تأکید بر 
صیانت، حفاظت، افزایش بهره وری و توسعه 
وقف و نذر شده است، همچنین اجرای نیات 
واقفان، تکریم زائران و رسیدگی به محرومان از 
دیگر اولویت های سیاست کالن آستان قدس 
رضوی است که خود نشان از دغدغه و توجه 
ویژه تولیت محترم به صیانت از موقوفات و 
اجرای دقیق نیات واقفان برابر مفاد وقف نامه ها 
دارد. آنچه در این بند، اولویت دارد، صیانت و 
بهره وری موقوفات است، یعنی حوزه بهره بردار 
باید تمام تالش خود را برای صیانت و بهره وری 
مطلوب به منصه ظهور برساند، چون اجرای 
نیات واقفان در حقیقت در گرو صیانت و پس 

از آن بهره وری موقوفات است.

در ایــن سند، بـــرای نــظــارت بــر موقوفات   
تدابیری  واقفان چه  نیات  اجــرای صحیح  و 

اندیشیده شده است؟ 
هدف از صیانت، حفاظت و بهره وری موقوفات، 
اجرای نیات واقفان و عمل به مفاد وقف نامه ها 
است، در اصل ششم مندرج در سند مذکور نیز 
بر نظارت دقیق و مستمر بر صیانت، حفاظت 
و توسعه موقوفات، اجرای دقیق نیات واقفان و 
رعایت غبطه وقف برابر مفاد وقف نامه ها تأکید 
شــده اســت. در اینجا ابتدا باید بر صیانت 
و بــهــره وری و سپس بر اجــرای نیات واقفان 
به منظور بهبود وضعیت نظارت مستمر و 
دقیق رفتار شود که به منظور نظارت بر نحوه 
تحصیل عواید با هماهنگی حوزه بهره بردار 
نسبت به وضعیت فعلی برخی مؤسسه های 
موقوفاتی، نشست های هم اندیشی برگزار شد 
که امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم که در 
آن رعایت غبطه و مصلحت وقف و رضایت 
ولــی نعمتمان حضرت امــام هشتم)ع( را به 

همراه داشته باشد و دغدغه تولیت محترم 
نیز از این بابت مرتفع شود.  در بُعد نظارت 
بر اجـــرای نیات واقــفــان، با عنایت به اینکه 
عمده عواید موقوفات اختصاص به حرم مطهر 
رضوی دارد از قبیل: روشنایی، توسعه، تعطیر، 
تنظیف، فــرش، امــور فرهنگی و...، نظارت بر 
اجرای آن کار دشواری نیست و انجام می شود، 
البته امسال به علت شیوع ویروس منحوس 
از مراسم که در راستای اجرای  کرونا، برخی 
نیات واقفان بود مانند: عید مولود اباعبدهللا 
الحسین)ع( که به موقوفه سوم شعبان معروف 
ــام زمــان  امـ بــاســعــادت  اســـت و عید والدت 
حضرت حجت)عج( و برخی روضه خوانی ها در 
کشیک های هشت گانه خدام و حرم مطهر و... 

متأسفانه اجرا نشد. 
سازمان  یعنی  دیگر،  حــوزه  دو  در  طرفی  از 
موقوفات  ســازمــان  و  کرمان  و  یــزد  موقوفات 
ملک، با عنایت به اینکه برابر نظر واقفان و 
مفاد وقف نامه ها، نظارت در محل اجرای نیات 
واقفان داریم که به تازگی نظارت بر این دو حوزه 
برابر امریه تولیت محترم تکلیف شده است، 

بنابراین می طلبید به منظور نظارت دقیق و 
این حوزه)مدیریت نظارت  مستمر، نماینده 
بر موقوفات( در محل حضور یابد. به همین 
جهت با پیشنهاد این حوزه و موافقت قائم 
مقام محترم، یک نفر در حوزه موقوفات یزد و 
کرمان و یک نفر هم در حوزه استان های تهران، 
بر  و مستمر  نظارت دقیق  و سمنان  قزوین 
موقوفات استان های مذکور را به عهده گرفتند 
تشریک مساعی  و  تعامل  با  ــاءهللا  ان شـ که 
حوزه های مذکور روز به روز عملکرد بهتری در 

این حوزه ها شاهد باشیم. 

دامنه و شمول نظارت بر موقوفات در این   
حوزه تا کجاست؟

می دانید که نظارت دو نوع است؛ یک نظارت 
اطالعی داریم که در این نوع نظارت، صرفاً به 

یک گزارش بی حاصل ختم و نتیجه ای بدست 
نمی آید اما آنچه بــازدارنــده و از انحراف های 
احتمالی جلوگیری می کند، نظارت استصوابی 
است که این نوع نظارت اهرم پیشگیری از 
انحراف های احتمالی و انجام عمل صحیح 
در مسیر نیت واقفان برابر مفاد وقف نامه ها 
را به همراه دارد و در همین ارتباط حمایت 
و پشتیبانی مدیران ارشد و همراهی مدیران 
میدانی را می طلبد. از طرف دیگر به نظر من 
قدس  آستان  تشکیالت  در ساختار جدید 
رضوی دو اتفاق مهم افتاده است که هر دو را 
به فال نیک می گیریم؛ یکی از آن دو، تجمیع 
حوزه های بهره بردار است که پیشتر به صورت 
پراکنده و جزیره ای اداره می شدند و هم اکنون 
تحت یک مجموعه بــزرگ موقوفاتی به نام 
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
اداره می شوند و دیگری نظارت بر مجموعه ای 
موقوفاتی با این وسعت است که عــالوه بر 
ــرورت وجـــود حــوزه هــای نظارتی همچون  ضـ
بازرسی، حراست و... حضور یک مجموعه 
موقوفاتی آشنا به وقف و مفاد وقف نامه ها 

امری ضروری است که الحمدهللا این موضوع 
در ساختار جدید دیده شده است، بنابراین 
ــن اســت کــه حــوزه هــای  آنچه مهم اســت ای
بهره گیری  و  هم افزایی  و  تعامل  با  نظارتی 
امر  در  زیرمجموعه  نیروهای  همه  تــوان  از 
نظارت، تشریک مساعی داشته باشند که در 
این صورت با تعامل و همپوشانی حوزه های 
نظارتی، قطعاً رعایت غبطه و مصلحت وقف، 

تضمین خواهد شد.

در سند سیاست های کالن، برای گسترش   
دامنه وقف و موقوفات جدید مورد نیاز آستان 
قدس رضوی چه راهکار یا برنامه ای اندیشیده 

شده است؟ 
اشخاصی کــه عالقه مند بــه حفظ امـــوال و 
خــود هستند،  حیات  از  پس  آن  ماندگاری 

همه یا بخشی از اموال خود را در قالب وقف، 
بدون نیاز به برنامه ریزی ما حفظ می کنند و 
نام خود را در دفتر واقفان حضرت رضا)ع( به 
ثبت می رسانند. اما در اصل ششم مندرج در 
سند سیاست های کالن آستان قدس رضوی، 
ســیــاســت گــذاری جـــذب و پــذیــرش وقـــف با 
رعایت امکان تأمین هزینه های اجرای نیت از 
درآمدهای حاصل از آن پیش بینی شده است، 
با این توضیح که پذیرش وقف از شئون تولیت 
محترم اســت، امــا درخــواســت هــای وقــف در 
کمیسیون نظارت به ریاست قائم مقام محترم 
مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه نفیاً 
یا اثباتاً در قالب صورتجلسه به منظور تأیید به 

استحضار تولیت محترم می رسد. 
بــر  ــل )اصــــــــل شــــشــــم(  ــ ــ در هـــمـــیـــن اصـ
سیاست گذاری، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ 
وقـــف و نـــذر و نــیــز ســیــاســت گــذاری جــذب 
موقوفات جدید تأکید شده است که از وظایف 
حوزه مدیریت توسعه وقف و مشارکت های 
آستان  موقوفات  بــهــره وری  بنیاد  اجتماعی 

قدس رضوی است. 

در حال حاضر فرایند پذیرش وقف به چه   
صورت است؟ 

همان طــور که بارها بیان شــده اســت، تمام 
قدس  آستان  زیرمجموعه  ادارات  و  حوزه ها 
رضوی  خدمت  کانون های  جمله  از  رضــوی 
مدیریت های  و  امــالک  ادارات  استان  ها،  در 
زیرمجموعه بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
قدس رضوی موظف هستند درخواست های 
اولیه وقف را از متقاضیان محترم دریافت و 
بررسی های اولیه از جمله تطبیق مستندات 
و احراز مالکیت را انجام دهند، سپس موارد 
را به دبیر کمیسیون نظارت مستقر در این 
حــوزه ارســال کنند. درخواست های واصله و 
مستندات توسط کارشناس مسئول پذیرش 
ــاره بــررســی مــی شــود و در نهایت  ــ وقــف دوب
موضوع در کمیسیون نظارت مطرح و نتیجه 
آن با عنایت به اینکه پذیرش یا عدم پذیرش 
وقف از شئون تولیت محترم است در قالب 
صورتجلسه کمیسیون با نامه رسمی قائم مقام 
محترم به محضر تولیت معزز تقدیم می شود. 
پس از تأیید تولیت محترم، وقف نامه تنظیم 
با حضور  و تحول موقوفه  و مراحل تحویل 
نمایندگان حوزه های نظارتی و بنیاد بهره وری 
موقوفات آستان قدس رضــوی تحویل حوزه 

بهره بردار می شود.

مدیر نظارت بر موقوفات در گفت وگو با قدس تأکید کرد 

نهادینه سازی فرهنگ وقف 
در سند سیاست های کالن آستان قدس رضوی

کمک یک میلیارد ریالی 
 خادمیاران قائمشهری 

به نیازمندان
خادمیاران قائمشهری بیش از یک میلیارد 
ریال در ایام هللا دهه فجر به نیازمندان کمک 
ــزارش خبرنگار آســتــان نــیــوز از  ــد. بــه گــ کــردن
مازندران، خادمیاران کانون های خدمت رضوی 
شهرستان قائمشهر به مناسبت ایام هللا دهه 
مبارک فجر و به نیت امــام رضــا)ع( بیش از 
محرومان  و  نیازمندان  به  ریــال  یک میلیارد 
کمک کردند . این کمک ها شامل تهیه و توزیع 
115 سبد کاالی معیشتی و ۸4 وعده غذا و آش 
نذری بین محرومان، تهیه و اهدای کارت هدیه 
به نیازمندان، تهیه و اهدای 9 سری جهیزیه 
به نوعروسان خانواده های کم برخوردار، تهیه و 
اهدای ماسک بهداشتی به مأموران راهنمایی 

و رانندگی و دیگر کمک هاست. 
خـــانـــواده معظم شهدا  بــا  ــدار  ــ دی همچنین 
ــبــازان و زیــــارت مـــزار شــهــدا از دیگر  و جــان
شهرستان  رضــوی  خــادمــیــاران  فعالیت های 

قائمشهر در این روزها بوده است.

توزیع ۲۵۰ بسته معیشتی 
بین نیازمندان کوهدشتی 

مسئول کانون وقف و نذورات خدمت رضوی 
کوهدشت گفت: ۲50 بسته کمک معیشتی 
هر یک به ارزش 150 هزار تومان بین نیازمندان 

این شهرستان توزیع شد.
لرستان؛  از  آستان نیوز  خبرنگار  گـــزارش  بــه 
و  وقــف  کانون  مسئول  اکبری نسب،  محمد 
نذورات خدمت رضوی شهرستان کوهدشت از 
ساماندهی و توزیع نذورات و کمک های مردمی 
این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: همزمان 
با دهــه فجر انقالب اسالمی، کانون وقــف و 
ــذورات رضــوی ایــن شهرستان با مشارکت  نـ
خیران بــرای کمک به محرومان و نیازمندان 
جامعه نسبت به توزیع بسته های مواد غذایی 
اســـت. وی گفت:  ــرده  کـ ــدام  ــ اق و معیشتی 
بسته های حمایتی شامل برنج، حبوبات، قند، 
و گوشت  روغــن، رب گوجه فرنگی، ماکارونی 
قرمز است و توزیع کمک ها با همت خیران 
همچنان ادامــه دارد. مسئول کانون وقــف و 
نذورات خدمت رضوی شهرستان کوهدشت 
عنوان کرد: تاکنون در چندین مرحله سبدهای 
غذایی و کمک معیشتی با حضور خادمیاران 
توزیع  این شهرستان بین محرومان  رضــوی 

شده است.

توزیع ۲۰۰ بسته اقالم 
بهداشتی در حاشیه شهر

از  در راستای حمایت آستان قــدس رضــوی 
اقــشــار ضعیف و کــم بــرخــوردار، روز گذشته 
کــرامــت رضــوی،  بنیاد  بــا حــضــور مسئوالن 
بسته هایی حاوی اقالم شخصی و بهداشتی 
بین افراد بی خانمان در یک مرکز نگهداری از 

این اقشار توزیع شد.
هادی غالمی، مدیریت امور مجاورین بنیاد 
کرامت رضــوی در گفت وگو با آستان نیوز در 
خصوص این اقدام گفت: آستان قدس رضوی 
در جریان یکی از طرح های حمایتی خود از 
اقشار آسیب پذیر حاشیه شهر مشهد و انجام 
از مراکز  بازدیدهای متعدد در ماه های اخیر 
نگهداری از افراد کارتن خواب و بی سرپناه، برای 
نخستین بار بیش از ۲00 بسته اقالم شخصی 
از  از مراکز نگهداری  را در یکی  و بهداشتی 

بانوان بی خانمان شهر مشهد توزیع کرد.

سرزمین آفتاب 

خبـر
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اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
                www.setadiran.ir پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��ركت در مزایده می بایس��ت  در  س��امانه تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( به نش��انی   
ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق س��امانه مذكور اقدام   نمایند.الزم به ذكراس��ت كلیه مراحل برگزاری 

مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره كل راه آهن خراسان . 

2-شرح مختصر موضوع مزایده : فروش ضایعات سر شاخه ها و تنه درختان اداره كل راه آهن خراسان .
3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا  ساعت 13:30 روز دوشنبه  مورخ  : 99/12/04 .            

4- ش��ایان ذكراس��ت دریافت اسناد و ارائه پاس��خ استعالم ارزیابی صرفا"میبایس��ت ازطریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت ) ستاد( صورت پذیرد و 
شركت كنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند كه قبال در سامانه مذكور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .

5-قیم��ت اس��ناد مزای��ده و نحوه واریز وج��ه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون ( ریال به ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 با  شناس��ه واریز: 
294064060280500885132319906000 بنام تمركز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  . 

 6- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  
7-  مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��ركت كنندگان در مزایده می بایس��ت پیش��نهادات ارائه ش��ده درپاكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  به این 
اداره كل همراه با پاكت "الف" تا  ساعت 13:30 روز پنجشنبه  مورخ  : 99/12/14 -درسامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز 

بارگذاری  نمایند . 
8- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 

9- زمان بازگشائی پاكات مزایده : ساعت 10 روز  شنبه  مورخ  : 99/12/16 .             
10-نوع و مبلغ یا درصد تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار : مبلغ  25.762.500  ) بیس��ت و پنج  میلیون و هفتصد و ش��صت  و دو هزار و پانصد (  ریال  
مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، 
در صورت واریز نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مركزی اعالم می گردد . 

تذكر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- برآورد  : طبق نظریه كارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

12- هزینه كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  5.000.000 ) پنج  میلیون ( ریال به عهده برنده مزایده است .
13- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است .

) » آگهي مزايده شماره  12-37-99 « ( نوبت اول

ا داره كل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

آگهي مناقصات- نوبت اول
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  معاونت مالی و پشتیبانی

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق در نظر دارد مناقصات مربوط به نیروگاه سیکل ترکیبی یزد را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارموضوع مناقصهشماره ثبت سامانه ستادشماره مناقصهردیف

199200/102099004211000017
خرید یک ست کامل پره ثابت کمپرسور مولد 

آلستوم  G13نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
2.750.000.000 ریال 

)دو میلیارد وهفتصد و پنجاه میلیون ریال(

299200/112099004211000018
انجام خدمات تعویض لوله های گاز مولدهای 
آلستوم و کرافت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

350،000،000ریال 
)سیصد و پنجاه میلیون ریال(

عمومی دو مرحله  اینوع مناقصات4

کلیه تامین کنندگان که دارای گواهی تایید صالحیت از شرکتهای زیر مجموعه  مادر تخصصی تولید شرایط اولیه5
نیروی برق حرارتی یا شرکت توانیر یا شرکت های سازنده معتبر برای موضوع مناقصه باشند.

از تاریخ 1399/11/29 لغایت 1399/12/03زمان دریافت اسناد6

نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه7
واجدین شرایط می توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR  مراجعه نموده و با 

واریز مبلغ 500.000 ریال به صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.

ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/13آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها8

ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/13زمان گشایش پیشنهادها9

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکات از طریق تسلیم پیشنهادها10
سامانه ستاد انجام خواهد شد.

نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه  گذار11
یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق، 

دفتر بازرگانی 035-38254812-13

12
سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است.در ضمن به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد توضیحات

سپرده و پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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مدیر نظارت برموقوفات آستان قدس رضوی : هدف 
از صیانت، حفاظت و بهره وری موقوفات عمل به 

وقف نامه هاست. در بُعد نظارت بر اجرای نیات 
واقفان، با عنایت به اینکه عمده عواید موقوفات 

اختصاص به حرم مطهر رضوی دارد ، نظارت 
بر اجرای آن کار دشواری نیست
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پاسخی به پرسش از مبادِی »بیانیه گام دوم انقالب«
تسنیم  خبرگزاری  انقالب،  دوم  گــام  بیانیه  انتشار  سالروز  مناسبت  به 
عنوان  با  سیاسی  مسائل  پژوهشگر  حسن خانی،   جعفر  از  یادداشتی 
»پاسخی به پرسش از مبادی گام دوم« منتشر کرده است که خالصه ای از 

آن را در ادامه می خوانید.
دیگر  و  دوم  گــام  بیانیه  در  انــقــالب  رهبرمعظم  آنچه  مبانی  و  مــبــادی 
نوشته هایشان بیان داشته اند از کدام دانش و عقالنیت نشأت می گیرد؟ 
پاسخ به این پرسش می تواند راهنمای خوبی در سیاست گذاری دانش 
نظام  چــه  از  سخنان  ایــن  اینکه  بــاشــد؛  اســالمــی  جمهوری  در  انسانی 
شده  شناخته  ما  بــرای  چقدر  اندیشگی  نظام  این  و  برآمده  اندیشگی 

است.

الف( تحلیل براساس کدام دانش تحلیلی؟»
و  گذشته  از  موجود  وضــع  از  تحلیلی  دوم،  گــام  بیانیه  در  انقالب  رهبر 
نظری  چار چوب  که  است  این  موجود  پرسش های  می دهند.  ارائه  آینده 
ایــن جنس  کــدام دانــش  کــدام دانــش جست؟  باید در  را  ایــن تحلیل ها 
این  می توان  تحلیل  روش  کــدام  با  می کند؟  نظری  پشتیبانی  را  تحلیل 
پرسش ها  این  پاسخ  آیا  داد؟  توضیح  روشمندانه  را  تحلیل ها  و  سخنان 
در دانش جامعه شناسی است؛ بدان معنا که روش تحلیل رهبر انقالب 
در  رفتار گرایی  مکتب  به  ابتنا  با  مثالً  که  به نحوی  است  جامعه شناسانه 
جامعه شناسی، ایشان تحلیل های کمّی و سنجش پذیر را مبنای گفته های 
است  تاریخ  دانــش  در  پرسش ها  این  پاسخ  اینکه  یا  قــرار می دهند  خود 
صورت بندی  را  خود  گفته های  تاریخی  تحلیل  روش  بر  مبتنی  ایشان  و 
می کند یا اینکه پاسخ این پرسش در دانش فلسفه است؛ یعنی ایشان با 
ابتنا بر یک ایدۀ فلسفی و مبتنی بر یک روش تحلیل فلسفی، نگاشته ها 

و گفته های خود را انسجام می بخشند؟
نیست  گفته  پیش  دانــش  این سه  از  هیچ یک  در  پرسش  این  به  پاسخ 
صرفاً  نه  انقالب  رهبر  تحلیل  روش  هست.  هم  آن هــا  همه  در  البته  و 
هم  حــال  درعــیــن  و  اســت  فلسفی  نــه  و  تــاریــخــی  نــه  جامعه شناسانه، 
بر معارف  البته هم مبتنی  و  و هم فلسفی  تاریخی  جامعه شناسانه، هم 

اسالمی است.

ب( تحلیل مبتنی بر دانش فلسفه تاریخ»
بر روش  ابتنا  با  ایشان  تاریخی است.  انقالب فلسفه   روش تحلیل رهبر 
تحلیل  را  آینده  تا  گذشته  از  و  می نگرند  رخــدادهــا  به  تــاریــخ«  »فلسفه  
می کنند و مبتنی بر آن، تجویزها و دستورالعمل هایشان را ارائه می دهند. 
بینش رهبر انقالب اسالمی فلسفه  تاریخی است و کنش ها و کردارشان 
بر آن قابل  تحلیل است؛  این بینش شکل می گیرد و مبتنی  هم در پی 
بینشی ورای زمان اکنون و باورمند به قوانین و سنت های حاکم بر تحول 
تاریخ؛ باورمند به شعوری ساری و جاری در تاریخ که تحوالت تاریخی را 

رقم می زند و به پیش می برد.
مقیاس روش تحلیل فلسفه  تاریخ، »تمدن« است. در این روش تحلیل، 
قــرار  توجه  ــورد  م تمدنی  مقایسه   در  عملکردها  و  رخــداد هــا  ــر گــذاری  اث
این روش تحلیل و دانش نظری، یک »بینش  از  می گیرد. بینش برآمده 
دانش  تاریخ،  دانــش  از  معجونی  تاریخ«  »فلسفه   دانــش  اســت.  تمدنی« 
فلسفه است که  دانش  و  تاریخی  ازجمله جامعه شناسی  جامعه شناسی 

البته اگر جنبه  الهی بگیرد، آموزه  وحی نیز بدان افزوده می شود.

ج( تفاوت شناسی رویکردهای فلسفه تاریخ از مغرب تا مشرق»
با یک نگاه اجمالی مبتنی بر کتاب »فلسفه  تحول تاریخ در شرق و غرب 
از  را  رویکرد  تاریخی می توان سه  فلسفه   نگاه  تبیین  در  تمدن اسالمی« 
مبتنی  اسالمی  مغرب  رویکرد  دو،  رویکرد غرب؛  یک،  کرد؛  تفکیک  هم 
بر سنت ابن خلدونی و سه، رویکرد مشرق تمدن اسالمی مبتنی بر سنت 

شهید مطهری.
نظرگاه  از  تــاریــخ  بــر  حاکم  قوانین 
ــه دانـــش  ــرکــیــب سـ غــربــی هــا از ت
بدست  ــاریــخ  ت و  جــامــعــه  فلسفه، 

می آید.
قــوانــیــن حــاکــم بــر تــاریــخ و تحلیل 
تاریخ و ذات جوامع در مغرب تمدن 
از  ابن خلدونی  در سنت  و  اسالمی 
ترکیب سه دانش شریعت، تاریخ و 
جامعه به دست می آید. دلیل اینکه در این سنت فلسفه کنار نهاده شده 
و شریعت جایگزین آن می شود این است که ابن خلدون برآمده از سنت 
فلسفه می رسد.  و  بن بست شریعت  به  ابن رشد  است.  ابن رشد  فلسفی 
ابن خلدون با دیدن این بن بست شریعت را برگزیده و فلسفه را وامی گذارد.
بر  حاکم  سنت های  و  قوانین  فهم 
تاریخ در مشرق تمدن اسالمی و در 
الهی  جنبه   مطهری  شهید  نظرگاه 
آن  از  مــی تــوان  و  خــود می گیرد  به 
یاد  تاریخ«  الهی  »فلسفه  به عنوان 
کرد. شهید مطهری برآمده از سنت 
ایـــن سنت،  در  و  اســـت  صــدرایــی 
فلسفه و شریعت به هم  آمیختگی بسیاری دارند؛ بنابراین شهید مطهری 
فلسفه   او  نظر گاه  از  نمی زند.  فلسفه  و  میان شریعت  گزینش  به  دست 
تاریخ بر آمده از فلسفه، شریعت، جامعه و تاریخ است و عقالنیت نویی 

را نوید می دهد.

ه( فرجام سخن»
مقیاس تحلیلی رهبر انقالب اسالمی 
 تمدنی اســت. اطــالق »گــام دوم« به
انــقــالب  روی  پــیــش  دوم  ســالــه   40
قابل فهم  ایــن جهت  از  نیز  اسالمی 
کالن  تحلیل های  در  ایشان  اســت. 
خود در بُعد زمانی و مکانی که در آن 
قرار دارند محبوس نمی شوند بلکه ورای بُعد زمان و مکان بر فراز تاریخ تمدن 
بشری به گذشته، اکنون و آینده می نگرند؛ رخداد ها را نسبت به تأثیر و تأثری 
که در این مقیاس بر جای می گذارند، موردتوجه قرار می دهند و توجه همگان 
را نیز بر این بیش تمدنی جلب می کنند. طرح »پیچ تاریخی«، بیان سنت های 
»آینده روشن«  نوید  و تمدن ها،  تاریخ در ظهور سقوط حکمرانان  قرآنی در 
نشئه هایی از نگاه فلسفه تاریخی و تمدنی رهبر انقالب است. ایشان در کنار 
دیگر رهبران و نظریه پردازان انقالب اسالمی، باورمند به گونه ای از سیر تکامل 
تاریخ با ابتنا بر قواعد و سنت هایی  هستند که شهید مطهری در صورت بندی 

نظری آن تالش بسیاری کرد.
برای تبیین و گسترش دیدگاه رهبر انقالب باید توجه بیش از پیشی به 
دانش فلسفه تاریخ داشت. با هریک از دانش های تاریخ، جامعه شناسی، 
این  برای  قابل اتکایی  پشتیبان  دانش  به تنهایی  نمی توان  فقه  و  فلسفه 
بینش تمدنی یافت؛ هریک فهمی نا تمام از طرح کالن تحلیل فلسفه الهی 
تاریخ ارائه می دهند. به نظر ازجمله نیاز مندی های مهم گام دوم جمهوری 
اسالمی راه اندازی دپارتمان رشته فلسفه تاریخ در مراکز آموزشگاهی باشد 
تا دانش پشتیبان آنچه در انقالب اسالمی رقم خورده و تا به امروز به پیش 
رفته تولید شود و از پی آن عقالنیت تاریخی رخداد عظیم انقالب اسالمی 
است  تالش  در  که  تاریخی  و  الهی  عقالنیتی  گیرد؛  به خود  تامی  شکل 

وضع جدیدی را سامان داده و افق جدید تمدنی بگشاید.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 جعفر حسن خانی

 »کرونا بالیی طبیعی یا تاریخی« منتشر شد انتشارات کتاب برتر، »کرونا بالیی طبیعی یا تاریخی« به قلم دکتر داوری اردکانی را که شامل یادداشت ها، سخنرانی ها و مقاله های این اندیشمند است، منتشر کرد. 
این کتاب در 80 صفحه و با قیمت 34 هزار تومان در انتشارات کتاب برتر منتشر شده است. در معرفی این اثر آمده است: »این کتاب متضمن یادداشت های داوری اردکانی و صورت ویرایش شده و بازنویسی شده 

سخنرانی های داوری اردکانی  در چندماه نخست شیوع بلیه کرونا در ایران است و مقاله ای نیز با عنوان »فلسفه و پزشکی« در بخش پایانی کتاب آمده است«.

عربی«  ابــن  عرفان  در  »تخیل خــالق  کتاب 
اثر هانری کربن با ترجمه ان شاءهللا رحمتی 
بــا ویــرایــش جدید و افــزوده هــایــی بــه همت 

انتشارات سوفیا منتشر شد.
به گــزارش خبرنگار مهر، این کتاب یکی از 
جدی ترین آثار درباره اندیشه های ابن عربی با 

تأکید بر موضوع مهم خیال است.
هانری کربن آن را به منزله یکی از مقدمات 
ــاره اســالم ایرانی  تحقیقات ژرف خویش درب
موضوع بحث قرار می دهد و جایگاه عرفان 
ابن عربی، هم در عرفان و تصوف ایرانی و هم 

در فلسفه شیعی را تبیین می کند.
کتاب تخیل خالق در مقام معرفی ابن عربی 
هــم بــه مــشــرق زمــیــن و هــم مــغــرب زمین، 
از  تأثیرگذار بوده است. ژیلبر دوران،  بسیار 
اندیشمندان و فیلسوفان فرانسوی درباره تأثیر 
اندیشه خویش  در  این کتاب  تعیین کننده 
با خواندن کتاب تخیل  می نویسد: من که 
خالق دریافتم تحقیقات فروید، یونگ و خود 

ــاره اربـــاب انـــواع در قیاس با عرفان  من دربـ
ابن عربی، زبان الکن کودکانه ای بیش نیست.

هارولد بلوم از بزرگ ترین منتقدان ادبی در 
زبان انگلیسی در مقدمه اش بر کتاب تخیل 
از  توانستم  را  آنچه  می نویسد: همه  خالق 
نوشته های کربن بدست بیاورم بارها بازخوانی 
کردم و خودم را بسیار تحت تأثیر او می دانم 
تا آنجا که در اثر اخیرم با عنوان همه کس یا 
همه چیز هزاره از اول تا به آخر تأثیر او مشهود 
اســت. او این تأثیر را عمدتاً مرهون دیدگاه 
کربن درباره عالم مثال و ارض غیبی هورقلیا 
می داند و یکی از متون مبنایی کربن در این 

خصوص همین کتاب تخیل خالق است.
این اثر عالوه بر 6 فصل مبنایی که به شیوه 
عمیق و بدیعی نظریه ابن عربی درباره عالم 
خیال را تبیین می کند حاوی مقدمه مبسوطی 
با عنوان درآمدی بر عرفان ابن عربی است و 
در این مقدمه می کوشد جریان های مختلف 
فلسفه عرفان و معنویت اسالمی را معرفی و 

نسبت میان آن ها و احیاناً نسبت های میان 
ــان دیگر به ویژه  آن هــا و همتایانشان در ادی
مسیحیت را به شیوه جذاب و ادیبانه ای که 
می توان آن را چیزی در میانه تاریخ و تمثیل 

دانست تبیین کند.
افزون بر این، تخیل خالق حاوی پی نوشت های 
ــاره آن ها  مبسوطی است که خود کربن درب
می نویسد: این پی نوشت ها را از باب اظهار 
فضل به کتاب نیفزودم بلکه فقط چون آوردن 
آن ها در ضمن متن کتاب موجب از دست 
رفتن انسجام در ساختار کلی آن می شد در 

ذیل پی نوشت ها آمده اند.
پــی نــوشــت هــا در حقیقت شــرحــی بر  ایـــن 
مطالب متن اصلی است که متن کتاب را ژرفا 
و اعتبار مضاعفی می بخشند. ترجمه تخیل 
خالق قبالً به همت انتشارات جامی چندین 
بار منتشر شده و همواره با استقبال مخاطبان 

همراه بوده است.
در چــاپ جدید تمامی متن ویــرایــش شده 

این  از تجربه ای که طی  و مترجم کوشیده 
آثــار کربن  سالیان در مقام ترجمه و شــرح 
ـــرای تنقیح و  آمــوخــتــه و انــدوخــتــه اســـت ب

تصحیح هر چه بیشتر آن یاری بگیرد.
اثــر به طور  بنابراین می توان گفت در همه 
کامل تجدیدنظر به عمل آمده است. افزون 
بر این، پانوشت های فراوانی نیز به آن افزوده 
شده که می توانند هم مقاصد کتاب را توضیح 
دهند و هم به خواننده کمک کنند تا بتواند 
مطالعات خویش را در دیگر نوشته های کربن 

و منابع عرفان اسالمی دنبال کند.
در چاپ جدید، مقدمه مترجم بر چاپ های 
قبلی آن کامالً اصــالح شده و عــالوه بر آن، 
مقدمه ای خواندنی از هارولد بلوم بر ترجمه 
مقدمه  همچنین  و  کــتــاب  ایــن  انگلیسی 
فرانسوی کربن بر چاپ های بعدی آن افزوده 
شده است.انتشارات سوفیا این کتاب را در 
قطع رقعی و با جلد نفیس به قیمت ۱۳0 هزار 

تومان راهی بازار نشر کرده است.

معرفی کتاب

با ویرایش جدید

کتاب »تخیل خالق در عرفان ابن عربی« منتشر شد

نشست های  سلسله  فاطمی نژاد:  محسن 
علمی »انقالب اسالمی در گام دوم انقالب« 
که به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قــدس رضــوی بــرگــزار مــی شــود در نخستین 
بحث به »مبانی نظری اندیشه تمدنی انقالب 
اسالمی« می پردازد. آنچه در ادامه می خوانید 
سخنرانی حجت االسالم دکتر نجف لکزایی، 
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در 
هشتمین نشست از این سلسله نشست ها 
با موضوع »ظرفیت های تمدنی فقه سیاسی 
امام خمینی)ره(« است که یکشنبه 26 بهمن 

ماه ارائه شده است. 

تمدن، تجلی عینی دین است»
به عنوان مقدمه الزم است بحثی مفهومی 
در چیستی »تمدن« و چیستی »فقه« داشته 
باشیم و درپی آن به نسبت سنجی میان فقه 
ظرفیت های  ببینیم  بعد  بپردازیم؛  تمدن  و 
تمدنی فقه سیاسی حضرت امام خمینی)ره( 
چیست. به لحاظ مفهوم شناسی، بایدتمدن را 
تجلی عینی دین تعریف کنیم که دالیل آن را 

بیان خواهم کرد. 
قرآن کریم گاهی از تعبیر »دین« و گاه »ملت« 
اســتــفــاده کـــرده اســـت. در خــالصــه بحث ها 
درخصوص مفهوم شناسی دین، گفته شده 
عنصر مرکزی در مفهوم دین، فرمانبری است؛ 
در  دیــن  می فرماید:  متعال  خــدای  بنابراین 
نزد خدا اسالم است. به تعبیری اگر تسلیم 
خداوند باشید، این همان دین می شود. در 
تعابیر مختلف نیز که قرآن از ملت استفاده 
می کند برای نمونه می گوید: »لن ترضی عنک 
که  ملتهم«  تتبع  حتی  النــصــاری  و  الیهود 
این ملت همان نظامات حاکم اســت. وقتی 
پیدا  عینی  تجلی  مکتبی  و  دیــن  فرهنگ، 
می کند در نگاه قرآن، به ملت بدل می شود، 
از این رو وقتی دین مورد عمل قرار گیرد در 
می کند،  پیدا  تحقق  ملت  خــودش  تمامیت 
یعنی تجسم عینی پیدا می کند که ما امروزه 
به  می گوییم.  تمدن  عینی،  تجسم  ایــن  به 
همین واسطه چون منبع قدرت، ما را آفریده و 
حمایت می کند، اگر او را نپرستیم چون »مالک 
یوم الدین« است در روز قیامت ما را مجازات 
خواهد کرد، به همین خاطر اطاعت می کنیم 
تا ظرفیت های وجودی خودمان تکمیل شود. 
به نظر من تمدن، تجلی عینی دین است و 
ما تمدن را با ریشه یابی از واژه دین و مدینه 
از  انــســان  وقــتــی  می کنیم.  معنا  مدنیت  و 
طبیعت خــودش فاصله می گیرد اگر تربیت 
کرد،  پیدا  اسالمی  تربیت  معنای  به  دینی 
تمدن اسالمی شکل می گیرد اما اگر تربیت 
غیر اسالمی پیدا کرد، تمدنش غیر اسالمی 
خواهد بود. با نگاه به تعبیر »لکم دینکم ولی 
دین« قرآن مشخص می شود غیرمسلمان ها 
و مشرکان نیز دیــن دارنــد که ممکن است 
الهی  و  توحیدی  یا  باشد  اعتقادی  دینشان 
نباشد. بنابراین ما تمدن را تجلی عینی دین 

در همه ساحات خودش می دانیم. 

فقه در زمره دانش های اقتدارآفرین است»
حــال نوبت به ایــن پرسش اســت که »فقه« 
ــره دانــش هــای  ــ چــیــســت؟ مــا فــقــه را در زم
راهبردی و اقتدارآفرین تعریف می کنیم. علوم 
را از منظر ارتباطشان با قدرت می توان به چند 

دسته تقسیم کرد: علوم اقتدارآفرین، راهبردی 
و علومی که این گونه نیستند و چنین نقشی 
ندارند، یعنی نسبت به قدرت و اقتدار و عرصه 
مباحث راهبردی خنثی هستند و چه بسا که 
مضر نیز باشند؛ علومی که ممکن است گاه 
برای یک جامعه تولید ضعف کنند. به عبارتی 
چه بسا بــرای جامعه ای تولید قــدرت نکنند 
را بیشتر کنند.  بلکه آسیب های آن جامعه 
فقه با توجه به نقشی که در اسالم و در میان 
مسلمانان دارد از جایگاه راهبردی برخوردار 
است و در زمره دانش های اقتدارآفرین تعریف 
می شود. چرا؟ چون فقه کمک می کند اسالم 

تجلی عینی پیدا کند. 

شأن راهبردی و اقتدارآفرین دانش فقه»
اگر بخواهیم برای تمدن نامی انتخاب کنیم 
می توانیم از تعبیر تمدن فقهی استفاده کنیم، 
چرا که مثالً اگر فقه را از اسالم بگیریم، تمدن 
اسالمی نیز زوال پیدا می کند و از بین می رود، 
ولی اگر بخواهیم تمدنی را که از دست رفته 
برقرار  جدید  شرایط  و  اقتضائات  با  دوبـــاره 
و  راهبردی  نقش  اینجا  می تواند  فقه  کنیم، 
مهمی داشته باشد. ما اگر فقه اسالم را داشته 
باشیم، به نظر امام می توانیم بخش های دیگر 
اسالم علوم دیگر اسالمی را نیز احیا کنیم، 
اما اگر خدای نکرده فقه و فقاهت از دست 
بــرود، علوم دیگر نمی توانند چنین نقشی را 
ایفا کنند. یعنی شرط الزم برای اداره جامعه 
اســالمــی و تــمــدن ســازی اســالمــی وجــود فقه 
ــا وجـــود فــقــه مــی شــود دانــش هــای  اســـت. ب
دیگر را نیز احیا کرد. به همین خاطر است 
نبود علم مدیریت  زیــاد الزم  که مسلمان ها 
استراتژیک یا رشته های راهبردی را تأسیس 
کنند و عمدتاً از فقه استفاده می کردند و فقها، 
متفکران و مدیران و رهبران راهبردی جامعه 
اسالمی بودند. این فقیه جامع الشرایط بود 
که می توانست فتوای جهاد بدهد یا در شرایط 
مختلف پاسخگوی مسائل مستحدثه باشد. 
ایــن نیز رویــکــردی اســت که نسبت به فقه 
داریم. اینکه می گوییم فقه می آید و تکالیف 
شهروندان و مسلمانان را مشخص می کند یا 
در بحث احکام وضعی می بینیم وضعیت های 

مختلف را تعیین تکلیف می کند یا در احکام 
حکومتی می گوییم بن بست های مربوط به 
حکومت را می شکند همه به شأن راهبردی و 

اقتدارآفرین دانش فقه برمی گردد.

5 نهاد اساسی برای تمدن سازی که با »
دین اشراب می شود

پــس بــه طــور خــالصــه نسبت 
هــمــان نسبتی  تــمــدن،  و  فقه 
اســت کــه میان دیــن و تمدن 
ــالم را  ــرار اســـت. فــقــه، اسـ ــرق ب
متجلی می کند و گفتیم تمدن 
اســـالمـــی تــجــلــی عــیــنــی دیــن 
اسالم است. در بحث نظری، 
موضوع را با این پرسش جلو 
ضــروری  نهادهای  که  می برم 
و جایگاه  تــمــدن ســازی  ــرای  بـ
فقه چیست.  در  نهادها  ایــن 
این  خالصه  شکل  بــه  پاسخ 
ــاس گفته  ــراســ ــ ب ــت کـــه  ــ اسـ
بــرای  بشر  شناسان،  جامعه 
هرگونه اقدام نیاز به پنج نهاد 
نهادهای ضروری  یعنی  دارد. 
بـــرای هــر گــونــه اقـــدام توسط 
انسان و بلکه برای بقای وی، 

پنج نهاد است که همین ها نهادهای بنیادی 
و اساسی در هرگونه تمدن سازی تأثیر دارند. 
در واقع یک تمدن وقتی شکل می گیرد که 
می کنند  زندگی  که  منطقه ای  در  انسان ها 
بتوانند به پنج نهاد شکل، سازماندهی و نظم 
که  است  نهاد، خانواده  ببخشند. نخستین 
ضامن و عهده دار بقای نسل است. دوم، نهاد 
اقتصاد است که عهده دار معیشت انسان ها 
اعم از غذا، لباس و مسکن و دیگر مایحتاج 
مادی است که به طور عمومی از آن به عنوان 
معاش و معیشت یاد می شود. سومین نهاد، 
بهداشت و طبابت است که عهده دار بهداشت 
تعلیم  چهارمین،  انسان هاست.  سالمت  و 
و تربیت است که موظف به انتقال فرهنگ 
بــه نسل جدید اســت و آخــریــن نــهــاد، نهاد 
حکومت است که عهده دار تأمین امنیت در 

سطوح مختلف است. 

در یک جامعه دینی این نهادهای پنج گانه به 
لحاظ ارزش ها، تکالیف و حدودی که متوجه 
آن هــا مــی شــود بــا دیــن اشـــراب و در جامعه 
غیردینی با مباحث غیردینی اشراب می شوند. 
برای نمونه ما می توانیم از دو خانواده سخن 
بگوییم، خانواده ای که بر اساس دین تشکیل 
تکالیف  و  حقوق  اینکه  مــی شــود.  منحل  یا 
متقابل زوجین چیست، این ها 
در یک خانواده دینی بر اساس 
فقه و دین تعیین می شود و در 
خانواده ای غیر دینی بر اساسی 
نیز  مــورد حکومت  دیــگــر. در 
همین طور است؛ یعنی جایی 
می گیرد،  شکل  حکومت  که 
ــا،  ارزش هـ بگوییم  می توانیم 
حقوق، تکالیف و دیگر مباحث 
ــر حــکــومــت و  ــه ب هــنــجــاری ک
عرصه سیاست حاکم است، 
چه مقدار توسط دین تنظیم 
دینی  حکومت  کــه  مــی شــود 
می شود و اگر توسط مکاتب 
تعیین شــود، متصف  بشری 
مـــی شـــود.  ــفــه هــا  مــؤل ــه آن  بـ
نسبت فقه با این نهادها را که 
بررسی می کنیم، می بینیم فقه 

اسالمی به همه این نهادها می پردازد. 

امام)ره( در کتاب بیع می فرمایند »
اسالم برای تأسیس حکومت عادل اقامه 

شده است
با توجه به این بحث نظری و نسبت فقه با 
این نهادهای اساسی برای ما روشن می شود 
با رویکردی که امام دارد هم اسالم و هم فقه 
برای تمدن سازی از ظرفیت بسیاری  اساساً 
مربوط  نیازهای  و  بــرخــوردار هستند  باالیی 
این  در  مختلف  جهات  از  تــمــدن ســازی  بــه 
»این  می فرمایند:  امام  دارد.  وجود  ظرفیت 
فقها هستند که حفوظ اسالم هستند. حفظ 
کردند اسالم را« در جای دیگری می فرمایند: 
»حوزه ها توجه شان به فقه و فقاهت از همه 
چیز بیشتر باشد«. منتها این شرطی دارد و 
آن شرط این است که ما هم اســالم و هم 

فقه اسالمی را کامل معرفی کنیم. در آغاز 
بحث والیت فقیه در کتاب البیع جلد دوم 
کــه بحث والیـــت فقیه مــطــرح شــده است 
دارنـــد »ضــرورت  امــام  کــه  تیتری  نخستین 
ذیل  در  امــا  اســـت.  االســالمــیــه«  الحکومه 
بحثی از شیخ اعظم که در بهمن 47 درباره 
من   « فرمودند:  کردند،  فقیه مطرح  والیــت 
أنّ   ــرأی  اإلســالم....ل أحكام  إلی  إجماالً  نظر 
اإلسالم ليس عبارة عن األحكام العباديّة و 
األخالقيّة فحسب« یعنی کسی که اجماالً به 
احکام اسالم نگاه کند خواهید فهمید اسالم 
عــبــارت از احــکــام عــبــادی و اخــالقــی صرف 
نخواهد بود. بعد از آسیب شناسی می گویند: 
»فعلی المسلمين و في طليعتهم الروحانيّون 
و طاّلب العلوم الدينيّة القيام بوجه تبليغات 
أعداء اإلسالم بأيّة وسيلة ممكنة، حتّی يظهر 
عادلة«  حكومة  لتأسيس  قــام  اإلســـالم  أّن 
مقابل  در  روحانیون  و  باید طلبه های جوان 
ممکن  وســیــلــه  هــر  ــه  ب دشــمــنــان  تبلیغات 
قیام کنند که اسالم برای تأسیس حکومت 
عادل اقامه شده است. حکومت عادل ابزار 
تمدن سازی است چنان که ابزار جامعه سازی 
نیز هست؛ همان طور که رسول هللا در مدینه 
اقــدام به جامعه سازی و  با تأسیس دولــت، 
ابزار  نیز  امــروز  آغــاز کرد  نیز  را  تمدن سازی 
امام در  تمدن سازی، حکومت عادل است. 
ادامه نوع حکومت اسالمی را نیز مشخص 
فرمودند و گفته اند : »فاإلسالم أّسس حكومة 
ال علی نهج االستبداد المحكّم فيه رأي الفرد 
و ال علی  المجتمع،  في  النفسانيّة  ميوله  و 
المؤّسسة  الجمهوريّة  أو  المشروطة  نهج 
علی القوانين البشريّة، التي تفرض تحكيم 
آراء جماعة من البشر علی المجتمع« یعنی 
نه  اســت،  استبدادی  نه  اسالمی  حکومت 
است  نه جمهوری صرف  و  است  مشروطه 
»بل حكومة تستوحي و تستمّد في جميع 
مجاالتها من القانون اإللهّي « بلکه حکومتی 
الهی  قانون  از  فرصت ها  تمام  در  که  است 
ادلــه  در  نیز  ــه  ــ ادام در  مــی کــنــد.  اســتــفــاده 
مواردی  اسالمی  تأسیس حکومت  ضرورت 
تمدن  یک  به  منتهی  که  کرده اند  مطرح  را 

می شود. 

در نشست »مبانی نظری اندیشه تمدنی انقالب اسالمی« بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی مطرح شد

فقه در زمره دانش های اقتدارآفرین است

شرط الزم برای اداره 
جامعه اسالمی و 

تمدن سازی اسالمی 
وجود فقه است. با 
وجود فقه می شود 

دانش های دیگر را نیز 
احیا کرد

بـــــــرش
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5 رپرتاژ آگهیرپرتاژ آگهی
فوالد  شرکت  مدیرعامل  نوی  قلعه  علی 
مدیرعامل  ابراهیمی  امین  با  خوزستان 
دیدار  خوزستان  اکسین  فوالد  شرکت 
عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به  کرد. 
ماه  بهمن   ۲۱ شنبه  سه  روز  دیدار  این 
۱۳۹۹ در سالن کنفرانس ساختمان سپهبد 

فوالد  شرکت  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
خوزستان انجام شد. اولین جلسه مشترک 
این دو شرکت با حضور و تبریک انتصاب 
به مدیرعامل فوالد خوزستان از سوی امین 
ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد اکسین 

انجام شد.

در این جلسه که جمعی از مسئوالن فوالد 
خوزستان و فوالد اکسین حضور داشتند، 
همچنین  و  مابین  فی  های  همکاری 
آینده  برای  مناسب  عملیاتی  راهکارهای 
هر دو مجموعه مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.

دیدار مدیرعامل شرکت 
فوالد خوزستان  با مدیرعامل 

شرکت فوالد اکسین

دوم  قطب  عنوان  به  خوزستان  فوالد  شرکت 
فوالد کشور طرح های توسعه ای کمی و کیفی 
متعددی را در دست اقدام دارد و با اجرای آن ها 
که دور از دسترس نیست، می تواند نقش موثر 

خود را در صنعت فوالد کشور تثبیت کند.
صنعت فوالد دنیا در سالی که گذشت، شرایط 
میان  تجاری  جنگ  گذراند؛  سر  از  را  بغرنجی 
آمریکا و چین از یک سو و شیوع ناگهانی ویروس 
کرونا در اواخر سال 2019 باعث شد صنعت فوالد 
تقریبا بیشترین آسیب را از شرایط موجود ببیند. 
بسیاری از صنایع تولیدکننده دچار آسیب جزئی 
و کلی شدند و بازار فوالد در دنیا دچار آشفتگی 
شد. جلوه این آشفتگی را می توان در کند شدن 
کشورهای  از  بسیاری  در  فوالد  تولید  آهنگ 
مطرح تولیدکننده  مشاهده کرد و به طور کلی 
بازارها نامتوازن شدند. در سال 2020 میزان تولید 
فوالد در کشورهای عضو انجمن تولیدکنندگان 
یافت  کاهش  درصد  یک  حدودا  دنیا  فوالد 
رسید. تن  میلیون   829 و  میلیارد  یک  به  و 

رشد تولید فوالد در ایران، برخالف دنیا
آشفتگی در صنعت فوالد دنیا در حالی رخ داد که 
صنعت فوالد ایران در ادامه روند رو به رشد خود 
در سال های اخیر، در رتبه سوم بیشترین رشد 
اول و دوم رشد  رتبه های  و  قرار داشت  تولید 
تولید متعلق به کشورهایی بوده که حجم تولید 

بسیار کمتری نسبت به ایران داشتند. کشور ما 
در سال 2019 میالدی توانسته بود 25.6 میلیون 
تن فوالد خام تولید کند اما در سال 2020 با رشد 
13.4 درصدی و حدودا چهار میلیون تنی، میزان 
تولید فوالد ایران از 29 میلیون تن عبور کرد و 
کشور ما همچنان عنوان دهمین تولیدکننده برتر 

دنیا را حفظ کرد.
و  کمک  سایه  در  ایران  فوالد  تولید  افزایش 
همدلی تولیدکنندگان فوالد ایران حاصل شده 
ایران همچون  در  فوالد  بزرگ  تولیدکنندگان  و 
آهن  ذوب  خوزستان،  فوالد  مبارکه،  فوالد 
اصفهان و دیگر تولیدکنندگان بزرگ این عرصه، 
نقش بسیار مهمی در کسب این موفقیت بزرگ 
ایفا کردند. به نظر می رسد با توجه به شرایط 
به وجود آمده و استراتژی های تدوین شده در 
شرکت های بزرگ، در سال جاری این روند خوب 
توسعه ای  طرح های  زیرا  داشت  خواهد  ادامه 
متعددی هم در بخش تأمین مواد اولیه و هم در 
محصوالت میانی و نهایی در دست اقدام است.

هر  از  فعال تر  کرونا  با وجود  فوالد خوزستان، 
سال عمل می کند

شرکت فوالد خوزستان به عنوان دومین قطب 
میزان  همواره  اخیر  سال های  در  کشور  فوالد 
تولید خود را افزایش داده و این افزایش تولید 
به دلیل اجرای طرح های توسعه ای متعدد در 

این شرکت رقم خورده است. به طوری که فوالد 
خوزستان توانسته از ابتدای زنجیره یعنی سنگ 
آهن تا شمش فوالدی سرمایه گذاری انجام دهد. 
این سرمایه گذاری ها در وهله اول منجر به تأمین 
مواد اولیه و خوراک کارخانه های فرآوری و ذوب 
شده و تأمین به موقع مواد اولیه فوالد خوزستان 
را از خطر کمبود این مواد در آینده نجات داد. 
 2.5 کنسانتره سازی  کارخانه  گرفتن  اختیار  در 
میلیون تنی شرکت توسعه ملی که بعدها به 
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد 
روند  که  بود  موقعی  به  اقدام  داد،  نام  تغییر 
توسعه آن در سال جاری با احداث یک کارخانه 
2.5 میلیون تنی گندله سازی دیگر تداوم یافت 
در  را  دیگری  محکم  گام  خوزستان  فوالد  و 
در  برداشت.  اولیه  مواد  تأمین  پایداری  جهت 
با همراهی  فوالد شادگان  توسعه  همین حال 
فوالد خوزستان با سرعت خوبی پیش می رود.
به  توجه  و  خوزستان  فوالد  فروش  افزایش 

صنایع داخلی
هر  در  خوزستان  فوالد  حال شرکت  در همین 
افزایش  هم  آن،  از  قبل  سال  به  نسبت  سال 
تولید و هم افزایش فروش را تجربه کرده است 
و در سال گذشته توانست با تمام ظرفیت تولید 
خود یعنی 3.8 میلیون تن اسلب، بلوم و بیلت 
بسته  در سال های مختلف  البته  کند.  فعالیت 

به شرایط بازار داخلی و صادراتی، مقادیر تولید 
اسلب، بلوم و بیلت متفاوت بوده است. به طور 
مثال در سال جاری میزان تولید اسلب به طور 
تولید  مقابل  در  و  یافته  افزایش  توجهی  قابل 
این  است.  یافته  کاهش  اندکی  بیلت  و  بلوم 
تغییر محصول تولیدی بر اساس نیاز بازار داخلی 
صنایع  برای  اسلب  استراتژیک  محصول  به 
ورق  تولیدکنندگان  یعنی  داخلی  مصرف  کننده 
بوده و بازار کشور در این خصوص کمبود شدیدی 
داشت. بر این اساس، شرکت فوالد خوزستان 
تمرکز خود را بر تولید اسلب بیشتر کرده است.
فوالد  فروش  خصوص  در  توجه  قابل  نکته 
خوزستان در سال های اخیر، توجه این شرکت 
در سال  که  به طوری  است.  بوده  به صادرات 
توسط  ایران  فوالد  صادرات  رکورد  ثبت   1396
فوالد خوزستان به میزان 2.8 میلیون تن رقم 
معدود  از  شرکت  این  سال  همان  در  و  خورد 
از  بیش  ارزی  درآمد  به  که  بود  صادرکنندگانی 
صادرات  روند  یافت.  دست  دالر  میلیارد  یک 
به  آتی  سال های  در  چند  هر  خوزستان  فوالد 
دلیل توجه به بازار داخلی رو به کاهش رفت 
اما این شرکت همچنان بزرگ ترین صادرکننده 
فوالد ایران باقی مانده است. در سال جاری نیز 
با گذشت حدود 10 ماه، بیش از یک میلیون و 
480 هزار تن صادرات داشتیم و امیدواریم در 

سال جاری به صادرات 1.700 میلیون تنی دست 
خوزستان  فوالد  شرکت  حال  عین  در  یابیم. 
)مجموع  خام  فوالد  عرضه کننده  بزرگ  ترین 
اسلب، بلوم و بیلت( در کشور است و با توجه به 
کاهش تدریجی صادرات خود طی دو سه سال 
اخیر، عرضه محصوالت خود را در بازار داخلی 
افزایش داده است. این افزایش عرضه به ویژه 
به شرکت های حاضر در استان خوزستان از جمله 
شرکت فوالد اکسین، گروه ملی صنعتی فوالد 
باعث  اهواز  لوله  نورد و  ایران، فوالد روهینا و 
شد تا این شرکت ها تولیدات خود را نسبت به 
سال های گذشته به طور قابل توجهی افزایش 
دهند و برخی نیز با توجه به مشکالتی که طی 
با حمایت  به نوعی  سال های گذشته داشتند، 

فوالد خوزستان از بحران خارج شوند.
دست  در  خوزستان  فوالد  توسعه  طرح های 

اقدام است
تاثیرگذاری  ادامه  برای  شرکت فوالد خوزستان 
نقش خود در صنعت فوالد کشور متوقف نخواهد 

ماند و این حرکت رو به جلو با اجرای طرح های 
طرح های  یافت.  خواهد  ادامه  توسعه ای 
آهن  مگامدول  احداث  پروژه  همچون  بزرگی 
منحصربه فرد  مشخصات  با   )3 اسفنجی)زمزم 
ریخته گری  ماشین  پکیج  احداث  پروژه  و 
و  بزرگ  پروژه های  همچنین  جایگزین،  اسلب 
کوچکی چون احداث کارخانه اکسیژن 4، خط 
و پست 400 کیلو ولت در دستور کار قرار دارد..
به  تنها  خوزستان  فوالد  شرکت  پروژه های 
افزایش تولید و ظرفیت فوالد محدود نخواهد 
و  زیست  محیط  حوزه  در  شرکت  این  و  شد 
مسئولیت های اجتماعی نیز طرح هایی همچون 
تصفیه آب صنعتی و توسعه فضای سبز، احداث 
ضمن  کرد.  خواهد  پیگیری  را  و...  بیمارستان 
اینکه شرکت فوالد خوزستان، به عنوان دومین 
قطب تولید فوالد کشور با اجرای طرح جامع فاز 
چهارم توسعه پایدار ظرفیت خود در افق 1404، 
به ظرفیت 6 میلیون تن در سال دست خواهد 

یافت و جایگاه خود را تثبیت خواهد کرد.

رضا طاهری رئیس هیئت مدیره:

قطب دوم فوالد ایران جایگاه خود را تثبیت می کند

اردشیر سعد محمدی سرپرست امور معدن و 
صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به اینکه امسال از مرز تولید ۳۱ میلیون 
تن فوالد عبور خواهیم کرد، توجه به موضوع 

صادرات و توسعه آن را ضروری دانست.
تولیدکنندگان  انجمن  گفت:  محمدی  سعد 
فوالد باید شرایط آینده بازار را رصد کند و اگر 
با  آشنایی  اما  یافته  افزایش  تولید  باشد  قرار 
شرایط منطقه نداشته باشیم، نقطه ضعفی برای 
ما است. برخی کشورهای اطراف ما در حال 
و  توسعه هستند  در طرح های  سرمایه گذاری 
این رصد باید توسط وزارت صمت و انجمن 

فوالد انجام شود.
سعد محمدی در هفتمین کنفرانس بین المللی 
و  تولید  در  »نوآوری  عنوان  با  پرایس  استیل 
فروش« که تاکنون چند بار به دلیل محدودیت 
های کرونایی به تعویق افتاده بود و روز دوشنبه 
۱۳ بهمن ماه ۹۹ در هتل بین المللی المپیک 
انجام شد، با بیان این مطلب افزود: مجلس 
نهایی شیوه نامه  برای تدوین  شورای اسالمی 

زنجیره فوالد ۱۵ روز مهلت داده است.
وی افزود: روز گذشته در مجلس طرح قانون 
برای شیوه نامه عملکردی فوالد در دست تهیه 
بود، اما از کمیسیون صنایع و معادن فرصت 
خواستیم این تعامل با انجمن فوالد، انجمن 
نورد کاران و لوله و پروفیل صورت گیرد و تدوین 

شیوه نامه را در دستور کار قرار دهیم.
سعد محمدی تصریح کرد: این مهم به منظور 
رضایتمندی انجمن های یاد شده و کل زنجیره 
تولید فوالد بوده است و در نهایت کمیسیون 
موافقت کرد تا ظرف ۱۵ روز تدوین برنامه جدید 
با الگویی که از مجلس گرفته می شود انجام شود.

باید  تاکید کرد: تولید، صادرات و فروش  وی 
بر اساس اصول کارشناسی، علمی و منطقی در 
زنجیره باشد. امروز یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
تن فوالد در جهان تولید می شود که بیش از 
۵۳ درصد آن یعنی یک میلیارد تن آن در چین 
تولید می شود و بیش از ۹۰۰ میلیون تن در 

داخل همان کشور مصرف می شود.
معدنی  صنایع  و  معدن  معاونت  سرپرست 
باشد  قرار  اگر  کرد:  خاطرنشان  صمت  وزارت 
در فضای بین المللی کار کنیم باید حرف های 
و  باشیم  داشته  ها  خارجی  با  فنی  مشترک 
مالی  منابع  از  توسعه  های  طرح  در  بتوانیم 

خارجی استفاده کنیم.
کیفی  ارتقای  باید  گفت:  محمدی  سعد 
بتوانیم  اینکه  و  باشد  مدنظر  محصوالت 
دانش مان را به دانش روز جهان ارتقا دهیم. در 
این راستا ارتقای آموزش ها یک ضرورت است، 
زیرا در غیر این صورت از موضوعات جهانی جا 

می مانیم.
وی در پایان بیان داشت: برای بازاریابی جهانی 

حرفه ای عمل کنیم و بتوانیم به صورت آنالین 
جابجایی محصول را تعریف کنیم. باید بدانیم 
کدام کشورها وارد کننده هستند، روی آنها کار 

کنیم و برنامه های آینده شان را بدانیم.
در ادامه مراسم وجیه الله جعفری، رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو اظهار داشت: پیش بینی می شود 
شرایط اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۱ تغییر کرده و 

مطلوب شود.
وی افزود: چین به عنوان بزرگ  ترین مصرف کننده 
بخش  در  بزرگی  های  برنامه   فلزات،  و  فوالد 
زیرساخت ها در نظر گرفته است که مستلزم تولید 
و مصرف حجم بزرگی از فوالد و فلزات است.
جعفری در ادامه گفت: به احتمال زیاد با توجه 
به ظرفیت فعال کنونی و ظرفیت های در حال 
احداث، در افق ۱۴۰۴ به ظرفیت ۵۵ میلیون تن 

فوالد خواهیم رسید.
در سال جاری ظرفیت های خوبی  افزود:  وی 
و شمش  اسفنجی  آهن  گندله،  کنسانتره،  در 
فوالدی به بهره برداری رسیده است. سال جاری 
در تولید محصوالت فوالدی )شمش(، ۱۰ درصد 
افزایش داشته ایم. با توجه به افزایش ظرفیت 
در بخش پایین دستی تولید فوالد، بخش اولیه 
زنجیره تولید در باال دست که همان اکتشاف و 

استخراج می باشد باید افزایش یابد.
جعفری خاطرنشان کرد: سهم بخش معدن و 
صنایع معدنی از ارزش افزوده صادرات افزایش 

یافته است. با اینکه اکتشاف توسط شرکت های 
بزرگ تهیه و تولید انجام شده، اما کافی نیست. 
توسعه اکتشاف می تواند تضمینی برای تأمین 

مواد اولیه زنجیره تولید فوالد باشد.
فروش  و  بازاریابی  معاون  زاده  تجلی   بهمن 
استیل  همایش  در  خوزستان  فوالد  شرکت 
پرایس، اظهار داشت: کرونا در تسریع انقالب 
صنعتی چهارم تاثیر گذار بوده است. موضوع 
و  اجتماعی  زندگی  ابعاد  همه  در  تاب آوری 
صنعتی اهمیت دارد و مربوط به شرایط کرونا 
دنیا  در  آوری  تاب   برای  استانداردی  نیست. 
تعریف شده که در ایران ترجمه و اجرا نشده 

است.
وی افزود: زمانی یک سیستم تاب آور است که 
بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و 
خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق 
دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد.
به  که  مؤسساتی  گفت:  ادامه  در  زاده  تجلی 
اختراع مجدد خود می پردازند تا بهترین ایده ها

 را ایجاد کنند و با تغییر در ترجیحات همراه 
شوند از موفقیت بیشتری برخوردار می شوند.

فوالد خوزستان  در  تاب آوری  برای  افزود:  وی 
سه مؤلفه زمان بحران، راه حل ها و بحران های 

بعدی بررسی شدند.
خوزستان  فوالد  فروش  و  بازاریابی  معاون 
دارای  رده  در  و معدن  فوالد  کرد:  خاطرنشان 

قرار  کرونا  از  دیدن  آسیب  متوسط  ریسک 
می گیرد. رفتار مشتریان به دلیل شیوع کرونا 

تغییر یافته و عمدتا آنالین شده است.
تجلی زاده تصریح کرد: باید در پنج گام اصلی به 
حرکت خود ادامه دهیم و به رهبری از زمان شروع 
بحران فعلی تا رسیدن به دنیای عادی جدیدی 
بپردازیم که پس از پیروزی بر ویروس کرونا شکل 
خواهد گرفت. این گام ها عبارتند از: حل کردن، 
اصالح. و  بازتصویرآرایی  بازگشت،  تاب آوری، 
وی افزود: تاب آوری )Resilience( عبارت است 
توانایی و ظرفیت یک سازمان در مواجهه  از 
توانایی  و  چالش ها،  و  بحران ها  با  مقابله  و 
بازگشت به شرایط عادی کسب  وکار. تاب آوری، 
ویژگی بسیار مهمی است که سازمان ها باید برای 

بقا و تداوم کسب و کارشان به آن مجهز باشند.
تجلی زاده ادامه داد: انعطاف پذیری کلید هر 
کسب و کاری است که می خواهد در دنیایی 
همیشه در حال تغییر، رشد کند. یک استاندارد 
جدید که به تازگی منتشر شده است، در قرار 
گرفتن سازمان ها در موقعیت بهتر برای مقابله 

با چالش های پیش رو کمک می کند.
وی افزود: استاندارد جدید ISO ۲۲۳۱۶، امنیت و 
انعطاف پذیری، انعطاف پذیری سازمانی، اصول 
و ویژگی ها و چارچوبی را برای کمک به سازمان ها 
می کند. فراهم  شان  کاری  آینده  اثبات  برای 

فوالد  در  کرد:  تاکید  پایان  در  زاده  تجلی 
خوزستان روندها بررسی و استراتژی های مرتبط 

با آن تدوین می شود.

باید به موضوع صادرات و توسعه آن توجه داشته باشیم

یکی از نیازهای شرکت های صنعتی و فوالدی نزدیک بودن به 
آب های جاری و استفاده از آن برای حمل و نقل مواد اولیه و 
محصوالت می باشد، همچنین به دلیل نیاز به آب  های صنعتی 
و آب نرم، آب فضای سبز و آشامیدنی، تصفیه خانه  جهت تولید 

آب های متنوع در نظر گرفته می شود.
با  مصاحبه  در  خانه  تصفیه  مدیر  قهفرخی  کاوه  غالمرضا 
خبرنگار روابط عمومی گفت: یکی از واحدهای مهم در تولید 
فوالد تصفیه خانه است. در راستای برآوری نیاز شرکت فوالد 
ابتدایی ترین  از  یکی  مختلف،  آب های  انواع  به  خوزستان 
واحدهایی که در مجموعه فوالد خوزستان پیش از تولید فوالد 
شود  راه اندازی  می بایستی  شرکت  مختلف  های  بخش  در 
تصفیه خانه می باشد. قدمت تصفیه خانه شماره یک شرکت 

به بیش از ۴۵ سال پیش باز می گردد.
آب های  ارسال  و  تولید  خانه  تصفیه  این  وظیفه  افزود:  وی 
طول  در  است.  شرکت  برای  سبز  فضای  و  نرم  آب  صنعتی، 
سالیان کارکرد تصفیه خانه، در ابتدا به دلیل این که ظرفیت 
تولید شرکت پایین بوده، بخشی از این آب به شهر کوت عبدا... 
ارتقای تولید شرکت به یک و نیم  از  ارسال می شده و پس 
به شرکت  تولیدی  تمامی حجم  در سال،  اسمی  میلیون تن 

ارسال شد.
کاوه در ادامه گفت: همزمان با افزایش تولید سالیانه شرکت، 
نیاز به احداث تصفیه خانه شماره ۲ احساس شد. در نتیجه با 

بررسی ها انجام شده در سال گذشته فاز نخست تصفیه خانه 
شماره ۲ با حضور معاون وزیر صمت به بهره برداری رسید.

مدیر تصفیه خانه کوت عبدالله درباره نحوه عملکرد این واحد 
گفت: تصفیه خانه، آب را از رودخانه کارون با هر کدورت و 
سختی برداشت و براساس استاندارد شماره ۱۰۵۳ به آب مورد 

نیاز شرکت تبدیل می نماید.
یکی از فاکتورهایی که در تصفیه خانه ها مد نظر قرار می گیرد 
توربوریتی یا کدورت آب است. کدورت آب کارون از حداقل  
ntu30 آغاز گشته و بسته به فصل بارندگی و باز شدن دریچه 
سدها در باالدست رودخانه تا ۳۰هزار ntu افزایش می یابد. 
چنین آبی در تصفیه خانه شرکت در فرآیندی و با استفاده از 
 ۵ntu مواد شیمیایی در یکسری تجهیزات، کدورت آن به زیر
ظرفیت  درباره  کاوه  می شود.  ارسال  شرکت  به  و  رسانیده 
آب               برداشت  ظرفیت  داد:  توضیح  خانه  تصفیه  برداشت 
تصفیه خانه برابر با 3 هزار متر مکعب در ساعت می باشد. این 
حجم برداشت با دو خط لوله مجزا انجام شده که هزار و 800 تا 
2 هزار متر مکعب آن به آب صنعتی تبدیل و به شرکت ارسال 
می شود. بخشی از آب صنعتی به  وسیله ی مبدل های رزینی 
سختی آن گرفته شده و به آب نرم تبدیل می شود که استعداد 
آن بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ متر مکعب در ساعت می باشد. مجموعه 
استخرهای پیش ته نشین فضای سبز این واحد، وظیفه کاهش 

کدورت آب و ارسال به شرکت را بر عهده دارند.

کاهش کدورت آب 
رودخانه کارون 

بر اساس استاندارد 
۱۰۵۳ در تصفیه خانه

دفتر انجمن صنفی 
شرکت های حمل و 
نقل باربری در شرکت 
صنعت فوالد شادگان

همت  به  و  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 
دفتر  لجستیک،  فوالد  وجهی  چند  شرکت 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل باربری 
فوالد  صنعت  شرکت  در  شادگان  شهرستان 

شادگان افتتاح شد.
آیین  این  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
شرکت  مدیرعامل  زاده  قاسم  سعید  حضور  با 
شیخ  امیرعباس  شادگان،  فوالد  صنعت 
عاشوری  میالد  و  حرکت  و  سیر  مدیر  پور 
شرکت                                ای  جاده  نقل  و  حمل  و  پایانه  مدیر 
چند وجهی فوالد لجستیک و جمعی از مدیران 
روز  شادگان،  شهرستان  باربری  های  شرکت 

چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ انجام شد.
مدیرعامل شرکت چندوجهی فوالد لجستیک در 
این باره اظهار داشت: با توجه به روند توسعه 
واحدهای معدنی و افزایش میزان حمل و نقل 
مواد معدنی و سنگ آهن و محصول در آینده 
نزدیک به ویژه در چشم انداز ۱۴۰۴، الزم است 
توجه ویژه و یک نگاه کلی برای توسعه حمل و 

نقل جاده ای در کشور به وجود آید. 
وی افزود: حمل و نقل مواد اولیه و محصوالت 
به  توجه  با  فوالد،  صنعت  تولید  زنجیره 

مسافت های طوالنی بین معادن سنگ آهن و 
کارخانه های گندله سازی و همچنین واحدهای 
مواجه  مشکالتی  با  اسفنجی،  آهن  تولیدی 
است که یکی از مهم ترین پارامترهای اثرگذار 

در این امر حمل و نقل می باشد.
احمد رویائی گفت: ضروری است برنامه ریزی 
از  ای  عمده  سهم  و   گذاری  هدف   دقیق، 
و  یابد  اختصاص  حوزه  این  به  کلی  اعتبارات 
بر اساس برنامه ششم توسط دولت و مجلس 
و نهادهای عمومی نگاه ویژه ای به این بخش 

شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که در سال های آتی 
پروژه فوالدسازی شرکت صنعت فوالد شادگان 
این  اسفنجی  آهن  و  می رسد  برداری  بهره   به 
خود  فوالدسازی  بخش  مصرف  به  شرکت 
اولیه  مواد  تأمین  برای  می یابد،  اختصاص 
آهن  سنگ  معادن  از  خوزستان  فوالد  شرکت 
از  یکی  مسافت،  ُبعد  گرفتن  نظر  در  با  و 
موضوعات اساسی سیستم حمل و نقل است و 
در جهت توسعه حمل و نقل جاده ای ضروری 

است اقدامات ویژه ای صورت گیرد. 
مدیرعامل شرکت چندوجهی فوالد لجستیک در 

پایان سخنان خود تصریح کرد: این مجموعه 
به  خوزستان  فوالد  تابعه  های  شرکت  از  که 
شمار می آید، با بهره گیری از تمامی توان خود 
و  حمل  مدیریت  از  عمده ای  بخش  توانسته 
نقل را در حوزه تخصصی خود متمرکز نماید و 
با توجه به محدودیت ها و مشکالت موجود در 
این حوزه، کمبودهای موجود را پوشش دهد. 
البته هنوز با چالش هایی در حوزه حمل و نقل 
به ویژه در حمل و نقل جاده ای مواجه هستیم و 
امیدواریم مسئوالن ذی نفع در حوزه وزارت راه 
و شهرسازی و به طبع آن دولت، در توسعه این 
بخش تصمیمات و تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.
چند  شرکت  است،  حاکی  ما  خبرنگار  گزارش 
در  ثبات  راستای  در  لجستیک  فوالد  وجهی 
اعالم بار و جلوگیری از تخلفات از سوی افراد 
مواد  بارگیری  و  حمل  همچنین  و  جو  سود 
اولیه از درب شرکت صنعت فوالد شادگان، بر 
اساس مذاکره با شرکت های باربری شهرستان 
شادگان برای انجام عملیات حمل مواد اولیه، 
های  شرکت  صنفی  انجمن  افتتاح  به  اقدام 
فوالد  صنعت  شرکت  در  باربری  نقل  و  حمل 

شادگان نمود.

9912020

5 رپرتاژ آگهیرپرتاژ آگهی
فوالد  شرکت  مدیرعامل  نوی  قلعه  علی 
مدیرعامل  ابراهیمی  امین  با  خوزستان 
دیدار  خوزستان  اکسین  فوالد  شرکت 
عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به  کرد. 
ماه  بهمن   ۲۱ شنبه  سه  روز  دیدار  این 
۱۳۹۹ در سالن کنفرانس ساختمان سپهبد 

فوالد  شرکت  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
خوزستان انجام شد. اولین جلسه مشترک 
این دو شرکت با حضور و تبریک انتصاب 
به مدیرعامل فوالد خوزستان از سوی امین 
ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد اکسین 

انجام شد.

در این جلسه که جمعی از مسئوالن فوالد 
خوزستان و فوالد اکسین حضور داشتند، 
همچنین  و  مابین  فی  های  همکاری 
آینده  برای  مناسب  عملیاتی  راهکارهای 
هر دو مجموعه مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.

دیدار مدیرعامل شرکت 
فوالد خوزستان  با مدیرعامل 

شرکت فوالد اکسین

دوم  قطب  عنوان  به  خوزستان  فوالد  شرکت 
فوالد کشور طرح های توسعه ای کمی و کیفی 
متعددی را در دست اقدام دارد و با اجرای آن ها 
که دور از دسترس نیست، می تواند نقش موثر 

خود را در صنعت فوالد کشور تثبیت کند.
صنعت فوالد دنیا در سالی که گذشت، شرایط 
میان  تجاری  جنگ  گذراند؛  سر  از  را  بغرنجی 
آمریکا و چین از یک سو و شیوع ناگهانی ویروس 
کرونا در اواخر سال 2019 باعث شد صنعت فوالد 
تقریبا بیشترین آسیب را از شرایط موجود ببیند. 
بسیاری از صنایع تولیدکننده دچار آسیب جزئی 
و کلی شدند و بازار فوالد در دنیا دچار آشفتگی 
شد. جلوه این آشفتگی را می توان در کند شدن 
کشورهای  از  بسیاری  در  فوالد  تولید  آهنگ 
مطرح تولیدکننده  مشاهده کرد و به طور کلی 
بازارها نامتوازن شدند. در سال 2020 میزان تولید 
فوالد در کشورهای عضو انجمن تولیدکنندگان 
یافت  کاهش  درصد  یک  حدودا  دنیا  فوالد 
رسید. تن  میلیون   829 و  میلیارد  یک  به  و 

رشد تولید فوالد در ایران، برخالف دنیا
آشفتگی در صنعت فوالد دنیا در حالی رخ داد که 
صنعت فوالد ایران در ادامه روند رو به رشد خود 
در سال های اخیر، در رتبه سوم بیشترین رشد 
اول و دوم رشد  رتبه های  و  قرار داشت  تولید 
تولید متعلق به کشورهایی بوده که حجم تولید 

بسیار کمتری نسبت به ایران داشتند. کشور ما 
در سال 2019 میالدی توانسته بود 25.6 میلیون 
تن فوالد خام تولید کند اما در سال 2020 با رشد 
13.4 درصدی و حدودا چهار میلیون تنی، میزان 
تولید فوالد ایران از 29 میلیون تن عبور کرد و 
کشور ما همچنان عنوان دهمین تولیدکننده برتر 

دنیا را حفظ کرد.
و  کمک  سایه  در  ایران  فوالد  تولید  افزایش 
همدلی تولیدکنندگان فوالد ایران حاصل شده 
ایران همچون  در  فوالد  بزرگ  تولیدکنندگان  و 
آهن  ذوب  خوزستان،  فوالد  مبارکه،  فوالد 
اصفهان و دیگر تولیدکنندگان بزرگ این عرصه، 
نقش بسیار مهمی در کسب این موفقیت بزرگ 
ایفا کردند. به نظر می رسد با توجه به شرایط 
به وجود آمده و استراتژی های تدوین شده در 
شرکت های بزرگ، در سال جاری این روند خوب 
توسعه ای  طرح های  زیرا  داشت  خواهد  ادامه 
متعددی هم در بخش تأمین مواد اولیه و هم در 
محصوالت میانی و نهایی در دست اقدام است.
هر  از  فعال تر  کرونا  با وجود  فوالد خوزستان، 

سال عمل می کند
شرکت فوالد خوزستان به عنوان دومین قطب 
میزان  همواره  اخیر  سال های  در  کشور  فوالد 
تولید خود را افزایش داده و این افزایش تولید 
به دلیل اجرای طرح های توسعه ای متعدد در 

این شرکت رقم خورده است. به طوری که فوالد 
خوزستان توانسته از ابتدای زنجیره یعنی سنگ 
آهن تا شمش فوالدی سرمایه گذاری انجام دهد. 
این سرمایه گذاری ها در وهله اول منجر به تأمین 
مواد اولیه و خوراک کارخانه های فرآوری و ذوب 
شده و تأمین به موقع مواد اولیه فوالد خوزستان 
را از خطر کمبود این مواد در آینده نجات داد. 
 2.5 کنسانتره سازی  کارخانه  گرفتن  اختیار  در 
میلیون تنی شرکت توسعه ملی که بعدها به 
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد 
روند  که  بود  موقعی  به  اقدام  داد،  نام  تغییر 
توسعه آن در سال جاری با احداث یک کارخانه 
2.5 میلیون تنی گندله سازی دیگر تداوم یافت 
در  را  دیگری  محکم  گام  خوزستان  فوالد  و 
در  برداشت.  اولیه  مواد  تأمین  پایداری  جهت 
با همراهی  فوالد شادگان  توسعه  همین حال 
فوالد خوزستان با سرعت خوبی پیش می رود.
به  توجه  و  خوزستان  فوالد  فروش  افزایش 

صنایع داخلی
هر  در  خوزستان  فوالد  حال شرکت  در همین 
افزایش  هم  آن،  از  قبل  سال  به  نسبت  سال 
تولید و هم افزایش فروش را تجربه کرده است 
و در سال گذشته توانست با تمام ظرفیت تولید 
خود یعنی 3.8 میلیون تن اسلب، بلوم و بیلت 
بسته  در سال های مختلف  البته  کند.  فعالیت 

به شرایط بازار داخلی و صادراتی، مقادیر تولید 
اسلب، بلوم و بیلت متفاوت بوده است. به طور 
مثال در سال جاری میزان تولید اسلب به طور 
تولید  مقابل  در  و  یافته  افزایش  توجهی  قابل 
این  است.  یافته  کاهش  اندکی  بیلت  و  بلوم 
تغییر محصول تولیدی بر اساس نیاز بازار داخلی 
صنایع  برای  اسلب  استراتژیک  محصول  به 
ورق  تولیدکنندگان  یعنی  داخلی  مصرف  کننده 
بوده و بازار کشور در این خصوص کمبود شدیدی 
داشت. بر این اساس، شرکت فوالد خوزستان 
تمرکز خود را بر تولید اسلب بیشتر کرده است.
فوالد  فروش  خصوص  در  توجه  قابل  نکته 
خوزستان در سال های اخیر، توجه این شرکت 
در سال  که  به طوری  است.  بوده  به صادرات 
توسط  ایران  فوالد  صادرات  رکورد  ثبت   1396
فوالد خوزستان به میزان 2.8 میلیون تن رقم 
معدود  از  شرکت  این  سال  همان  در  و  خورد 
از  بیش  ارزی  درآمد  به  که  بود  صادرکنندگانی 
صادرات  روند  یافت.  دست  دالر  میلیارد  یک 
به  آتی  سال های  در  چند  هر  خوزستان  فوالد 
دلیل توجه به بازار داخلی رو به کاهش رفت 
اما این شرکت همچنان بزرگ ترین صادرکننده 
فوالد ایران باقی مانده است. در سال جاری نیز 
با گذشت حدود 10 ماه، بیش از یک میلیون و 
480 هزار تن صادرات داشتیم و امیدواریم در 

سال جاری به صادرات 1.700 میلیون تنی دست 
خوزستان  فوالد  شرکت  حال  عین  در  یابیم. 
)مجموع  خام  فوالد  عرضه کننده  بزرگ  ترین 
اسلب، بلوم و بیلت( در کشور است و با توجه به 
کاهش تدریجی صادرات خود طی دو سه سال 
اخیر، عرضه محصوالت خود را در بازار داخلی 
افزایش داده است. این افزایش عرضه به ویژه 
به شرکت های حاضر در استان خوزستان از جمله 
شرکت فوالد اکسین، گروه ملی صنعتی فوالد 
باعث  اهواز  لوله  نورد و  ایران، فوالد روهینا و 
شد تا این شرکت ها تولیدات خود را نسبت به 
سال های گذشته به طور قابل توجهی افزایش 
دهند و برخی نیز با توجه به مشکالتی که طی 
با حمایت  به نوعی  سال های گذشته داشتند، 

فوالد خوزستان از بحران خارج شوند.
دست  در  خوزستان  فوالد  توسعه  طرح های 

اقدام است
تاثیرگذاری  ادامه  برای  شرکت فوالد خوزستان 
نقش خود در صنعت فوالد کشور متوقف نخواهد 

ماند و این حرکت رو به جلو با اجرای طرح های 
طرح های  یافت.  خواهد  ادامه  توسعه ای 
آهن  مگامدول  احداث  پروژه  همچون  بزرگی 
منحصربه فرد  مشخصات  با   )3 اسفنجی)زمزم 
ریخته گری  ماشین  پکیج  احداث  پروژه  و 
و  بزرگ  پروژه های  همچنین  جایگزین،  اسلب 
کوچکی چون احداث کارخانه اکسیژن 4، خط 
و پست 400 کیلو ولت در دستور کار قرار دارد..
به  تنها  خوزستان  فوالد  شرکت  پروژه های 
افزایش تولید و ظرفیت فوالد محدود نخواهد 
و  زیست  محیط  حوزه  در  شرکت  این  و  شد 
مسئولیت های اجتماعی نیز طرح هایی همچون 
تصفیه آب صنعتی و توسعه فضای سبز، احداث 
ضمن  کرد.  خواهد  پیگیری  را  و...  بیمارستان 
اینکه شرکت فوالد خوزستان، به عنوان دومین 
قطب تولید فوالد کشور با اجرای طرح جامع فاز 
چهارم توسعه پایدار ظرفیت خود در افق 1404، 
به ظرفیت 6 میلیون تن در سال دست خواهد 

یافت و جایگاه خود را تثبیت خواهد کرد.

رضا طاهری رئیس هیئت مدیره:

قطب دوم فوالد ایران جایگاه خود را تثبیت می کند

اردشیر سعد محمدی سرپرست امور معدن و 
صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به اینکه امسال از مرز تولید ۳۱ میلیون 
تن فوالد عبور خواهیم کرد، توجه به موضوع 

صادرات و توسعه آن را ضروری دانست.
تولیدکنندگان  انجمن  گفت:  محمدی  سعد 
فوالد باید شرایط آینده بازار را رصد کند و اگر 
با  آشنایی  اما  یافته  افزایش  تولید  باشد  قرار 
شرایط منطقه نداشته باشیم، نقطه ضعفی برای 
ما است. برخی کشورهای اطراف ما در حال 
و  توسعه هستند  در طرح های  سرمایه گذاری 
این رصد باید توسط وزارت صمت و انجمن 

فوالد انجام شود.
سعد محمدی در هفتمین کنفرانس بین المللی 
و  تولید  در  »نوآوری  عنوان  با  پرایس  استیل 
فروش« که تاکنون چند بار به دلیل محدودیت 
های کرونایی به تعویق افتاده بود و روز دوشنبه 
۱۳ بهمن ماه ۹۹ در هتل بین المللی المپیک 
انجام شد، با بیان این مطلب افزود: مجلس 
نهایی شیوه نامه  برای تدوین  شورای اسالمی 

زنجیره فوالد ۱۵ روز مهلت داده است.
وی افزود: روز گذشته در مجلس طرح قانون 
برای شیوه نامه عملکردی فوالد در دست تهیه 
بود، اما از کمیسیون صنایع و معادن فرصت 
خواستیم این تعامل با انجمن فوالد، انجمن 
نورد کاران و لوله و پروفیل صورت گیرد و تدوین 

شیوه نامه را در دستور کار قرار دهیم.
سعد محمدی تصریح کرد: این مهم به منظور 
رضایتمندی انجمن های یاد شده و کل زنجیره 
تولید فوالد بوده است و در نهایت کمیسیون 
موافقت کرد تا ظرف ۱۵ روز تدوین برنامه جدید 
با الگویی که از مجلس گرفته می شود انجام شود.
باید  تاکید کرد: تولید، صادرات و فروش  وی 
بر اساس اصول کارشناسی، علمی و منطقی در 
زنجیره باشد. امروز یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
تن فوالد در جهان تولید می شود که بیش از 
۵۳ درصد آن یعنی یک میلیارد تن آن در چین 
تولید می شود و بیش از ۹۰۰ میلیون تن در 

داخل همان کشور مصرف می شود.
معدنی  صنایع  و  معدن  معاونت  سرپرست 
باشد  قرار  اگر  کرد:  خاطرنشان  صمت  وزارت 
در فضای بین المللی کار کنیم باید حرف های 
و  باشیم  داشته  ها  خارجی  با  فنی  مشترک 
مالی  منابع  از  توسعه  های  طرح  در  بتوانیم 

خارجی استفاده کنیم.
کیفی  ارتقای  باید  گفت:  محمدی  سعد 
بتوانیم  اینکه  و  باشد  مدنظر  محصوالت 
دانش مان را به دانش روز جهان ارتقا دهیم. در 
این راستا ارتقای آموزش ها یک ضرورت است، 
زیرا در غیر این صورت از موضوعات جهانی جا 

می مانیم.
وی در پایان بیان داشت: برای بازاریابی جهانی 

حرفه ای عمل کنیم و بتوانیم به صورت آنالین 
جابجایی محصول را تعریف کنیم. باید بدانیم 
کدام کشورها وارد کننده هستند، روی آنها کار 

کنیم و برنامه های آینده شان را بدانیم.
در ادامه مراسم وجیه الله جعفری، رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو اظهار داشت: پیش بینی می شود 
شرایط اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۱ تغییر کرده و 

مطلوب شود.
وی افزود: چین به عنوان بزرگ  ترین مصرف کننده 
بخش  در  بزرگی  های  برنامه   فلزات،  و  فوالد 
زیرساخت ها در نظر گرفته است که مستلزم تولید 
و مصرف حجم بزرگی از فوالد و فلزات است.
جعفری در ادامه گفت: به احتمال زیاد با توجه 
به ظرفیت فعال کنونی و ظرفیت های در حال 
احداث، در افق ۱۴۰۴ به ظرفیت ۵۵ میلیون تن 

فوالد خواهیم رسید.
در سال جاری ظرفیت های خوبی  افزود:  وی 
و شمش  اسفنجی  آهن  گندله،  کنسانتره،  در 
فوالدی به بهره برداری رسیده است. سال جاری 
در تولید محصوالت فوالدی )شمش(، ۱۰ درصد 
افزایش داشته ایم. با توجه به افزایش ظرفیت 
در بخش پایین دستی تولید فوالد، بخش اولیه 
زنجیره تولید در باال دست که همان اکتشاف و 

استخراج می باشد باید افزایش یابد.
جعفری خاطرنشان کرد: سهم بخش معدن و 
صنایع معدنی از ارزش افزوده صادرات افزایش 

یافته است. با اینکه اکتشاف توسط شرکت های 
بزرگ تهیه و تولید انجام شده، اما کافی نیست. 
توسعه اکتشاف می تواند تضمینی برای تأمین 

مواد اولیه زنجیره تولید فوالد باشد.
فروش  و  بازاریابی  معاون  زاده  تجلی   بهمن 
استیل  همایش  در  خوزستان  فوالد  شرکت 
پرایس، اظهار داشت: کرونا در تسریع انقالب 
صنعتی چهارم تاثیر گذار بوده است. موضوع 
و  اجتماعی  زندگی  ابعاد  همه  در  تاب آوری 
صنعتی اهمیت دارد و مربوط به شرایط کرونا 
دنیا  در  آوری  تاب   برای  استانداردی  نیست. 
تعریف شده که در ایران ترجمه و اجرا نشده 

است.
وی افزود: زمانی یک سیستم تاب آور است که 
بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و 
خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق 
دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد.
به  که  مؤسساتی  گفت:  ادامه  در  زاده  تجلی 
اختراع مجدد خود می پردازند تا بهترین ایده ها

 را ایجاد کنند و با تغییر در ترجیحات همراه 
شوند از موفقیت بیشتری برخوردار می شوند.

فوالد خوزستان  در  تاب آوری  برای  افزود:  وی 
سه مؤلفه زمان بحران، راه حل ها و بحران های 

بعدی بررسی شدند.
خوزستان  فوالد  فروش  و  بازاریابی  معاون 
دارای  رده  در  و معدن  فوالد  کرد:  خاطرنشان 

قرار  کرونا  از  دیدن  آسیب  متوسط  ریسک 
می گیرد. رفتار مشتریان به دلیل شیوع کرونا 

تغییر یافته و عمدتا آنالین شده است.
تجلی زاده تصریح کرد: باید در پنج گام اصلی به 
حرکت خود ادامه دهیم و به رهبری از زمان شروع 
بحران فعلی تا رسیدن به دنیای عادی جدیدی 
بپردازیم که پس از پیروزی بر ویروس کرونا شکل 
خواهد گرفت. این گام ها عبارتند از: حل کردن، 
اصالح. و  بازتصویرآرایی  بازگشت،  تاب آوری، 
وی افزود: تاب آوری )Resilience( عبارت است 
توانایی و ظرفیت یک سازمان در مواجهه  از 
توانایی  و  چالش ها،  و  بحران ها  با  مقابله  و 
بازگشت به شرایط عادی کسب  وکار. تاب آوری، 
ویژگی بسیار مهمی است که سازمان ها باید برای 

بقا و تداوم کسب و کارشان به آن مجهز باشند.
تجلی زاده ادامه داد: انعطاف پذیری کلید هر 
کسب و کاری است که می خواهد در دنیایی 
همیشه در حال تغییر، رشد کند. یک استاندارد 
جدید که به تازگی منتشر شده است، در قرار 
گرفتن سازمان ها در موقعیت بهتر برای مقابله 

با چالش های پیش رو کمک می کند.
وی افزود: استاندارد جدید ISO ۲۲۳۱۶، امنیت و 
انعطاف پذیری، انعطاف پذیری سازمانی، اصول 
و ویژگی ها و چارچوبی را برای کمک به سازمان ها 
می کند. فراهم  شان  کاری  آینده  اثبات  برای 

فوالد  در  کرد:  تاکید  پایان  در  زاده  تجلی 
خوزستان روندها بررسی و استراتژی های مرتبط 

با آن تدوین می شود.

باید به موضوع صادرات و توسعه آن توجه داشته باشیم

یکی از نیازهای شرکت های صنعتی و فوالدی نزدیک بودن به 
آب های جاری و استفاده از آن برای حمل و نقل مواد اولیه و 
محصوالت می باشد، همچنین به دلیل نیاز به آب  های صنعتی 
و آب نرم، آب فضای سبز و آشامیدنی، تصفیه خانه  جهت تولید 

آب های متنوع در نظر گرفته می شود.
با  مصاحبه  در  خانه  تصفیه  مدیر  قهفرخی  کاوه  غالمرضا 
خبرنگار روابط عمومی گفت: یکی از واحدهای مهم در تولید 
فوالد تصفیه خانه است. در راستای برآوری نیاز شرکت فوالد 
ابتدایی ترین  از  یکی  مختلف،  آب های  انواع  به  خوزستان 
واحدهایی که در مجموعه فوالد خوزستان پیش از تولید فوالد 
شود  راه اندازی  می بایستی  شرکت  مختلف  های  بخش  در 
تصفیه خانه می باشد. قدمت تصفیه خانه شماره یک شرکت 

به بیش از ۴۵ سال پیش باز می گردد.
آب های  ارسال  و  تولید  خانه  تصفیه  این  وظیفه  افزود:  وی 
طول  در  است.  شرکت  برای  سبز  فضای  و  نرم  آب  صنعتی، 
سالیان کارکرد تصفیه خانه، در ابتدا به دلیل این که ظرفیت 
تولید شرکت پایین بوده، بخشی از این آب به شهر کوت عبدا... 
ارتقای تولید شرکت به یک و نیم  از  ارسال می شده و پس 
به شرکت  تولیدی  تمامی حجم  در سال،  اسمی  میلیون تن 

ارسال شد.
کاوه در ادامه گفت: همزمان با افزایش تولید سالیانه شرکت، 
نیاز به احداث تصفیه خانه شماره ۲ احساس شد. در نتیجه با 

بررسی ها انجام شده در سال گذشته فاز نخست تصفیه خانه 
شماره ۲ با حضور معاون وزیر صمت به بهره برداری رسید.

مدیر تصفیه خانه کوت عبدالله درباره نحوه عملکرد این واحد 
گفت: تصفیه خانه، آب را از رودخانه کارون با هر کدورت و 
سختی برداشت و براساس استاندارد شماره ۱۰۵۳ به آب مورد 

نیاز شرکت تبدیل می نماید.
یکی از فاکتورهایی که در تصفیه خانه ها مد نظر قرار می گیرد 
توربوریتی یا کدورت آب است. کدورت آب کارون از حداقل  
ntu30 آغاز گشته و بسته به فصل بارندگی و باز شدن دریچه 
سدها در باالدست رودخانه تا ۳۰هزار ntu افزایش می یابد. 
چنین آبی در تصفیه خانه شرکت در فرآیندی و با استفاده از 
 ۵ntu مواد شیمیایی در یکسری تجهیزات، کدورت آن به زیر
ظرفیت  درباره  کاوه  می شود.  ارسال  شرکت  به  و  رسانیده 
آب               برداشت  ظرفیت  داد:  توضیح  خانه  تصفیه  برداشت 
تصفیه خانه برابر با 3 هزار متر مکعب در ساعت می باشد. این 
حجم برداشت با دو خط لوله مجزا انجام شده که هزار و 800 تا 
2 هزار متر مکعب آن به آب صنعتی تبدیل و به شرکت ارسال 
می شود. بخشی از آب صنعتی به  وسیله ی مبدل های رزینی 
سختی آن گرفته شده و به آب نرم تبدیل می شود که استعداد 
آن بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ متر مکعب در ساعت می باشد. مجموعه 
استخرهای پیش ته نشین فضای سبز این واحد، وظیفه کاهش 

کدورت آب و ارسال به شرکت را بر عهده دارند.

کاهش کدورت آب 
رودخانه کارون 

بر اساس استاندارد 
۱۰۵۳ در تصفیه خانه

دفتر انجمن صنفی 
شرکت های حمل و 
نقل باربری در شرکت 
صنعت فوالد شادگان

همت  به  و  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 
دفتر  لجستیک،  فوالد  وجهی  چند  شرکت 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل باربری 
فوالد  صنعت  شرکت  در  شادگان  شهرستان 

شادگان افتتاح شد.
آیین  این  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
شرکت  مدیرعامل  زاده  قاسم  سعید  حضور  با 
شیخ  امیرعباس  شادگان،  فوالد  صنعت 
عاشوری  میالد  و  حرکت  و  سیر  مدیر  پور 
شرکت                                ای  جاده  نقل  و  حمل  و  پایانه  مدیر 
چند وجهی فوالد لجستیک و جمعی از مدیران 
روز  شادگان،  شهرستان  باربری  های  شرکت 

چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ انجام شد.
مدیرعامل شرکت چندوجهی فوالد لجستیک در 
این باره اظهار داشت: با توجه به روند توسعه 
واحدهای معدنی و افزایش میزان حمل و نقل 
مواد معدنی و سنگ آهن و محصول در آینده 
نزدیک به ویژه در چشم انداز ۱۴۰۴، الزم است 
توجه ویژه و یک نگاه کلی برای توسعه حمل و 

نقل جاده ای در کشور به وجود آید. 
وی افزود: حمل و نقل مواد اولیه و محصوالت 
به  توجه  با  فوالد،  صنعت  تولید  زنجیره 

مسافت های طوالنی بین معادن سنگ آهن و 
کارخانه های گندله سازی و همچنین واحدهای 
مواجه  مشکالتی  با  اسفنجی،  آهن  تولیدی 
است که یکی از مهم ترین پارامترهای اثرگذار 

در این امر حمل و نقل می باشد.
احمد رویائی گفت: ضروری است برنامه ریزی 
از  ای  عمده  سهم  و   گذاری  هدف   دقیق، 
و  یابد  اختصاص  حوزه  این  به  کلی  اعتبارات 
بر اساس برنامه ششم توسط دولت و مجلس 
و نهادهای عمومی نگاه ویژه ای به این بخش 

شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که در سال های آتی 
پروژه فوالدسازی شرکت صنعت فوالد شادگان 
این  اسفنجی  آهن  و  می رسد  برداری  بهره   به 
خود  فوالدسازی  بخش  مصرف  به  شرکت 
اولیه  مواد  تأمین  برای  می یابد،  اختصاص 
آهن  سنگ  معادن  از  خوزستان  فوالد  شرکت 
از  یکی  مسافت،  ُبعد  گرفتن  نظر  در  با  و 
موضوعات اساسی سیستم حمل و نقل است و 
در جهت توسعه حمل و نقل جاده ای ضروری 

است اقدامات ویژه ای صورت گیرد. 
مدیرعامل شرکت چندوجهی فوالد لجستیک در 

پایان سخنان خود تصریح کرد: این مجموعه 
به  خوزستان  فوالد  تابعه  های  شرکت  از  که 
شمار می آید، با بهره گیری از تمامی توان خود 
و  حمل  مدیریت  از  عمده ای  بخش  توانسته 
نقل را در حوزه تخصصی خود متمرکز نماید و 
با توجه به محدودیت ها و مشکالت موجود در 
این حوزه، کمبودهای موجود را پوشش دهد. 
البته هنوز با چالش هایی در حوزه حمل و نقل 
به ویژه در حمل و نقل جاده ای مواجه هستیم و 
امیدواریم مسئوالن ذی نفع در حوزه وزارت راه 
و شهرسازی و به طبع آن دولت، در توسعه این 
بخش تصمیمات و تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.
چند  شرکت  است،  حاکی  ما  خبرنگار  گزارش 
در  ثبات  راستای  در  لجستیک  فوالد  وجهی 
اعالم بار و جلوگیری از تخلفات از سوی افراد 
مواد  بارگیری  و  حمل  همچنین  و  جو  سود 
اولیه از درب شرکت صنعت فوالد شادگان، بر 
اساس مذاکره با شرکت های باربری شهرستان 
شادگان برای انجام عملیات حمل مواد اولیه، 
های  شرکت  صنفی  انجمن  افتتاح  به  اقدام 
فوالد  صنعت  شرکت  در  باربری  نقل  و  حمل 

شادگان نمود.
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در کسب وکارها ایجاد می کند؟
در کشور ما چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که خرید نسیه و مدت دار 
را برای فعاالن اقتصادی ایجاد می کند. در شرایط رکود و تنگنای مالی در 
سال های اخیر، بنگاه های اقتصادی بیشتر از سابق به سمت معامالت 
مدت دار از طریق چک حرکت کرده اند. براساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس در بهار سال 95، این شاخصه پنجمین مانع جدی کسب وکار یاد 
شده بود که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال ها بوده 
است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره مندی از مزایای منحصربه فرد آن 
در مبادالت اقتصادی سبب اصالح و بازنگری هفت باره قانون چک در 
مقاطع زمانی مختلف شد. از جمله نوآوری های قانون جدید چک می توان 
به یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک در سامانه صیاد، فراهم کردن 
امکان استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده در لحظه صدور چک )سوابق 
چک برگشتی، مانده تعهدات جاری و...(، اصالح رویه قضایی پیگیری چک 
برگشتی و کاهش زمان صدور اجرائیه به کمتر از یک هفته، ایجاد چک 

الکترونیک و... اشاره کرد.
همچنین براساس قانون، بانک ها و مؤسسات اعتباری درباره افرادی که چک 
برگشتی دارند مکلف به اعمال محدودیت ها و محرومیت هایی از جمله 
عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ مسدود کردن وجوه 
کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت 
هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به 
ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی؛ عدم پرداخت هر گونه تسهیالت بانکی 
یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی 
یا ریالی هستند و اما اگر شخصی با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت 
به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا 
دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت 
دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای 
نقدی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم می شود و در صورتی  که 
عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، 

مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
ضعف دیگری که در قانون چک بود، روند طوالنی رسیدگی به پرونده های 
چک برگشتی در دادگاه های کشور بود که گاهی تا نزدیک به دو سال نیز به 
طول می انجامید. در قانون جدید اما روند قضایی به حدود 20 روز رسیده 
و هزینه های دیگر نیز حذف  شده و نیازی به روند طوالنی سابق برای صدور 
اجرائیه نیست. همه این موارد قانونی سبب شد تا ابتدا هزینه های صدور 
چک بالمحل افزایش یافته و نیز به تبع آن چک برگشتی کاهش یابد. اتفاقی 
مبارک که منجر به احیای اعتبار چک در بین فعاالن اقتصادی شده است.

قدس بررسی کرد

برای دریافت وام با ضمانت 
سهام عدالت چه باید کرد؟

زهرا طوسی: جمعیت نزدیک به ۴۸میلیون 
نفری سهامدارعدالت از این پس می توانند 
بدون ضامن و تنها با وثیقه گذاشتن این سهام 
نزد بانک، به میزان نصف ارزش سهام خود از 

بانک وام دریافت کنند.
با این تصمیم تمامی سهامداران برای رفع 
برخی نیازها و خرید کاال مجبور به فروش 
زودهنگام سهام باارزش خود نیستند و بورس 
هــم در شــرایــط سخت اقتصادی کــه مــردم 
نیازمند نقدینگی هستند از تالطم ناشی از 
فروش این اوراق در امان می ماند. سهامداران 
ــافــت می کنند  دری کــه  نقدینگی  بــر  ــالوه  عـ
می توانند در مجامع شرکت ها حضور داشته 
باشند و  از سود شرکت ها بهره مند شوند و 

دارایی آن ها افزایش یابد.
برای دریافت این تسهیالت که در قالب یک 
کارت اعتباری به متقاضی پرداخت خواهد 
شد، در ابتدا باید احراز هویت افراد توسط 
سامانه سجام انجام شود که این فرایند به 
انجام  قابل   صورت حضوری و غیرحضوری 

است.
پس از آن همان شرایط عمومی که هر فردی 
بــرای دریافت تسهیالت باید احــراز کند در 
این خصوص هم باید اجرا شود. دارندگان 
سهام عدالت برای دریافت این وام نیازی به 
مراجعه به شعب ندارند، زیرا تمامی فرایندها 
به شکل غیرحضوری و مراجعه الکترونیکی 
انجام می شود. متقاضیان باید مدارک هویتی 
خود را در سامانه »نشان بانک« در اپلیکیشن 
ایوا ثبت کنند و جایگزین ضامن در این پروسه 

نیز اوراق سهام عدالت آن ها خواهد بود.
پس از تکمیل فرایند ثبت اطالعات در این 
سامانه، کارت اعتباری دیجیتالی ظرف مدت 
دو تا سه روز صادر می شود و افراد می توانند 
فروشگاه  ۴هـــزار  از  بیش  در  را  آن  اعتبار 

زنجیره ای کشور مصرف کنند.
ــت اقـــســـاط تــســهــیــالت  ــرداخــ ــ ــازپ ــ زمـــــان ب
سهام عدالت نیز سه سال تعیین شده است، 
در صورتی  که متقاضیان طی یک ماه، اقساط 
تسهیالت دریافت شده را بازپرداخت کنند، 
سود به آن تعلق نخواهد گرفت. در صورت 
عدم بازگشت پول پس از گذشت یک ماه، 
بازپرداخت تسهیالت سه ساله در نظر گرفته 

می شود و کارمزد آن متفاوت خواهد بود.
در حال حاضر باالترین نرخ سود بانکی ۱۸ 
است. در صورت عدم برگشت پول در ماه اول، 
سهامدار باید وام ۱0میلیون تومانی را ۱۳میلیون 
تومان و طی سه سال پس دهد. وام 5 میلیون 
تومانی نیز ۶٫5 میلیون تومان برآورد  می شود.
سهامدارانی که وام ۱0میلیون تومانی را دریافت 
می کنند باید اقساط ۳۶2هزارتومانی بپردازند. 
مبلغ قسط این وام برای کسانی که 5میلیون 

تومان را می گیرند ۱۸۱هزار تومان است.
سهامداران فراموش نکنید باید بازپرداخت 
منظم داشته باشید؛ چرا که در صورت تأخیر 
در عمل به تعهدات،  سهام عدالت شما توسط 
بانک به فروش می رسد. بازپرداخت اقساط 
به شکل منظم نیز سبب می شود تا شما از 
عایدی سهام مثل سود، حضور در مجمع و 
حق رأی استفاده کنید. صدور غیرحضوری 
کارت اعتباری سهام عدالت در حال حاضر در 

دو بانک ملی و تجارت انجام می شود.

حقوق اقتصاد

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

بدون تیتر

خبر خوب

قیمت مرغ تا سه روز آینده کاهش می یابد   علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، در خصوص وضعیت افزایش قیمت مرغ و واردات نهاده های دامی، گفت: نهاده های دامی وارداتی مورد نیاز مرغداران به 
صورت مرتب از طریق سامانه بازارگاه تحویل وزارت جهاد کشاورزی می شود. به گزارش تسنیم وی، با اشاره به اینکه سامانه توزیع نهاده های دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، ادامه داد: با توجه به 

نوسان های اخیر در بازار گوشت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار اعالم کرد در مدت سه روز آینده نسبت به عرضه گوشت مرغ در بازار اقدام می کند تا شرایط به حالت عادی بازگردد.

ظهر شنبه 25 بهمن  ماه تأسیسات گمرکی اسالم قلعه 
افغانستان واقع در جوار گذرگاه مرزی دوغارون در شرق 
روز  نهایت  در  و  خراسان رضوی دچــار آتش سوزی شده 
گذشته با تالش آتش نشانان ایرانی، خاموش شد. با وجود 
اینکه آمریکایی ها در این والیت از تجهیزات پیشرفته 
و بالگرد برای اطفای حریق برخوردار بوده اند، اما حاضر 
نشدند اندکی از توانایی های لجستیکی خود را در اختیار 
طرف افغانستانی قرار بدهند، از همین جهت والی هرات 
افغانستان از تالش و امدادرسانی آتش نشانان ایران برای 

مهار آتش قدردانی و تشکر کرد. 
سیدحسین سلیمی ، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
افغانستان و از پیشکسوتان حوزه تجارت کشور در گفت وگو 
با قدس آنالین در تشریح آخرین وضعیت این مرز و تبادالت 
تجاری ایران و افغانستان گفت: فعالً مرز دوغارون به مدت 
یکی، دو هفته تعطیل شده است، اما جای خوشبختی 
 است که نخست؛ خسارت جدی وارد نشده و دوم؛ قطار 
خواف-هرات همچنان برقرار است. بر همین اساس جای 
نگرانی برای تبعات منفی تجاری این آتش سوزی وجود ندارد.
وی در بخشی از گفت وگو در پاسخ به این پرسش که ایران 
تقریباً نیمی  از کل نیاز وارداتی افغانستان را تأمین می کند. 
به نظر شما افزایش این سهم با توجه به حضور رقبای قدر 

دیگر در این بازار مقدور است، توضیح داد: بله، رقم کل 
واردات افغانستان حدود 5/۷میلیارد دالر است و براساس 
آمار رسمی، صــادرات ۳میلیارد دالری ما به افغانستان 
معادل ۴۶درصد کل واردات این کشور است. واقعیت این 
است که هیچ کشوری به  اندازه ایران در بازار افغانستان 
جایگاه ندارد، اما کششی هم برای افزایش این سهم با توجه 
به حضور پرقدرت چین، هند و پاکستان نیست. بر همین 
اساس باید با رقابت این جایگاه را حفظ کنیم، چون رقبا به 

دنبال گرفتن جایگاه ما هستند. 

ایده صندوق مالی مشترک برای انتقال پول »
افغانستانی های مقیم ایران

به  از صـــادرات  ارز  حاصل  بازگشت  در خصوص  وی 
افغانستان گفت: تمهیدات بانک مرکزی آرامش نسبی 
ایجاد کرده، اما به هر حال بخشنامه های این بانک کار 
ارتباط  ــم. وقتی  را سخت کــرده و هنوز مشکالتی داری
بانکی نداریم بازگشت ارز کار آسانی نیست. تجارت ما 
با افغانستان از قدیم االیام به صورت ریالی بوده و هنوز 
هم مبادالت با ارز مبدأ انجام می شود. وقتی بانک مرکزی 
دستورالعمل برای بازگشت ارز صادر کرد، به مشکالت 
عدیده برخوردیم و حتی می توان گفت صادرات کشور 

در معرض تهدید قرار گرفته است. در حال حاضر و به 
طور رسمی  حدود یک تا ۱/5میلیون شهروند افغانستانی 
ریــال  بــا تبدیل  کــه  کــار هستند  بــه  ــران مشغول  ایـ در 
دستمزدشان به دالر از طریق صرافی های داخلی، سالی 
2میلیارد دالر برای خانواده هایشان می فرستند. با بانک 
مرکزی در تالش هستیم صندوق مالی مشترک بین دو 
کشور ایجاد و مشکالت مربوط به بازگشت ارز هم مرتفع 
شود. مکانیزم صندوق هم این گونه باشد که دستمزد 
شهروندان افغانستانی به صندوق واریز و متناظر همین 
صندوق در افغانستان محل ورود ارز حاصل از خرید کاال 
از ایران باشد. مثالً کاالیی مانند فرش ماشینی و کاالهای 
متنوع دیگری می توانند از این طریق صادر شوند. با این 

مکانیزم صادرات ایران هم تقویت می شود.

گفت و گو

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در گفت وگو با قدس:

آتش سوزی اسالم قلعه تبعات منفی تجاری ندارد

حذف قیمت گذاری دستوری فوالد، سیمان و مصالح
احسان خاندوزی، نماینده مجلس، با اشاره به طرح 
تولید مسکن نوشت: تالش ما در صحن علنی برای 
حذف قیمت گذاری دستوری فوالد، سیمان و مصالح به 
نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. اگر سازوکارهای 
واقعی اقتصاد را نشناسیم گاه با نیت خوب به تشدید 
باید نقاط  رانــت دامــن زده می شود . به جای دستور 

ضعف سازوکار بورس کاال را اصالح کرد.

2 راه مقابل اقتصاد ایران
راه  دو  نوشت:  اقتصادی  کارشناس  سیاح،  سیدامیر 
مقابل اقتصاد ایران وجود دارد: ۱- فروش نفت خام و 
واردات هر کاالیی با پترودالر)اقتصاد نفتی( 2- یادگیری 
فناوری روز و خلق ثروت با تولید و صادرات محصوالت 
زبــان  بــه  مسئوالن  مقاومتی(.  دانش بنیان)اقتصاد 
می گویند اقتصادمقاومتی، ولی نگاهشان به گمرک، 
بانک، لجستیک، دیپلماسی و...همچنان نفتی است.

قیمت تلفن همراه

2.2 - TA1188-DS  نوکیا

Redmi8 شیائومی

Q10 GMC636- جی پالس

Xperia C4  سونی

 Seoul X هیوندای 

 Camon CM CA6  تکنو

 Energy E500S انرجایزر 

ظرفیت: 16 گیگابایت

ظرفیت: 32 گیگابایت

ظرفیت:  8 گیگابایت

ظرفیت:  16 گیگابایت

ظرفیت: 64گیگ 

ظرفیت:  32 گیگابایت

ظرفیت:  16 گیگابایت

ظرفیت:  16 گیگابایت

قیمت بازار: 2,5۷۹,000 تومان

قیمت بازار: 2,۷30,000 تومان

قیمت بازار: 2,200,000 تومان

قیمت بازار: 2,۹80,000  تومان

قیمت بازار: 2,650,000 تومان

قیمت بازار: 2,48۹,000  تومان

قیمت بازار: 2,3۹۹,000  تومان

قیمت بازار: 2,8۷۹,000  تومان

دولت شامگاه یکشنبه اصالحیه  افــرازه   مینا   
است  ــرار  ق و  داد  تحویل  بــه مجلس  را  بــودجــه 
نمایندگان امروز در صحن غیر علنی به بررسی 
آن بپردازند و در صورت تأیید کلیات، در جلسات 
بعدی بیشتر درباره آن بحث کنند. با بررسی متن 
اصالحیه دولت و گفت وگو با برخی نمایندگان 
می توان  را  بودجه  اصــالحــات  خالصه  مجلس، 
این گونه برشمرد: افزایش 25هزارمیلیارد تومانی 
درآمدها، افزایش 2۸ هزار میلیارد تومانی اوراق، 
کاهش  هزینه ها،  تومانی  ۳0هزارمیلیارد  کاهش 
۱0هزارمیلیارد تومانی بازپرداخت اوراق، افزایش 
تبصره  و  بند  بــودجــه  تومانی  میلیارد  ــزار  ۳5هـ
2)خارج از سقف بودجه( و تعیین سقف ۳۱٫5 

میلیونی پرداخت حقوق.
این  بــه  نسبت  گذشته  روز  نمایندگان  قاطبه 
ناکافی  را  نارضایتی کردند و آن  ابــراز  اصالحات 
دانستند. با مشخص شدن این اصالحات جزئی 
بهتر می توان درباره هزینه و فایده تصمیم قبلی 
مبتنی بر رد کلیات بودجه قضاوت کرد، آیا این 
اصالحات جزئی ارزش رد و پرداخت هزینه های 

این تصمیم را داشت یا خیر؟
مسئله جدی تر این است که تصمیم نمایندگان 
امروز چه خواهد بود؟ آیا بودجه اصالح شده را 
اصالحیه،  این  رد  با  اینکه  یا  می کنند  تصویب 

بودجه سه دوازدهم را مصوب می کنند؟
مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون 
تلفیق پیش از این در پاسخ به این پرسش که 
کامل  بودجه  تصویب  تلفیق  کمیسیون  برنامه 
ماهه  بودجه چند  دارد  نظر  در  اینکه  یا  اســت 
تصویب کند، اظهار کرد:»ما بنای تصویب بودجه 
چنددوازدهم نداریم مگر اینکه زمان اجازه بررسی 

و تصویب الیحه کامل بودجه را ندهد«.
نگرانی جــدی دربـــاره بــودجــه ســـه دوازدهـــم، باز 

گذاشتن دست دولت و نظارت ناپذیری بر دخل 
و خرج سال ۱۴00 است. بودجه سه دوازدهم، در 
حقیقت سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری 
)۱۳99( به اضافه میزان تورم است که در اختیار 

دولت قرار می گیرد.
مسئله دیگری که برخی کارشناسان در گفت وگو 
با ما درباره اثرات رد بودجه )اصالح شده( مطرح 
اقدام های خوب کمیسیون  کردند، حذف برخی 

تلفیق است.
از همین جهت برخی کارشناسان در گفت وگو با 
قدس معتقدند مجلس بار دیگر در مسیر انتخاب 
بین بد و بدتر است، بد؛ تصویب بودجه اصالح 
شده و بدتر؛ رد همین بودجه و رفتن به سمت 

بودجه سه دوازدهم است.

خدابخشی: کشور نمی تواند بدون بودجه »
باشد

محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون بودجه 
مجلس در گفت وگو با قدس می گوید: با توجه به 
تغییراتی که دولت انجام داده، اصالحیه بودجه 
نسبت به اصل الیحه بهتر شده و تغییرات اعمال  
شده، تغییرات مثبتی است. در حال حاضر این 
بودجه به مجلس ارائه  شده و ما باید تغییرات 
دیگری را که مدنظر داریم در کمیسیون تلفیق و 
صحن اعمال کنیم. گرچه دولت نسبت به الیحه 
تغییراتی را داشته اما ممکن است این تغییرات 
حداقلی باشد که مجلس می تواند موارد دیگری 
همکاری  و  هم افزایی  با  باید  ما  کند.  لحاظ  را 
یک بودجه عملیاتی و با قابلیت اجرا را تصویب 
بماند.  بودجه  بــدون  زیــرا کشور نمی تواند  کنیم 
بدین ترتیب تالش مجلس این است تغییرات را 
انجام بدهد زیرا فرصت چندانی باقی نمانده و 

بودجه باید تا پایان سال تصویب شود.

مجلس امروز در جلسه غیرعلنی، اصالحیه بودجه 1400 را بررسی می کند

بهارستان دوباره 
در دوراهی بد و بدتر

 عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان از واردات بزرگ ترین محموله موز س
به ایران خبر داد و گفت: موز شب عید به زیر ۳0هزار تومان می رسد.

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابالغیه آزادسازی سهام عدالت اعالم س
کرد: سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان معاف از مالیات است.

 مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی از ابالغ مصوبه شورای عالی بورس س
مبنی بر مجوز خرید سهام عدالت توسط نهادها و هلدینگ های بزرگ خبر 

داد و گفت: این مصوبه به زودی عملیاتی می شود.
امــکــان حقوقی س کـــردن  فــراهــم  ایـــالم گفت:  اســتــان   مدیرکل گمرک 

از مهم ترین  از طرف عراقی، یکی  ایرانی  بازپس گیری طلب تجار  برای 
درخواست های گمرک از دستگاه قضا بوده است که با سفر اخیر آقای 

رئیسی به عراق محقق شد.
 شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معامالت 2۷ بهمن 99 با اُفت س

بیش از ۷هزار و ۳0۶ واحدی به پله یک میلیون و 25۷هزار واحدی رسید.
 در بازار سکه و دالر، سکه امامی با افت 229 هزار تومانی قیمت مواجه س

شده و ۱۱میلیون و ۸02هزار تومان ارزش گذاری شد.همچنین دالر 2۴هزار 
و 9۷۷ تومان قیمت خورد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بصورت 
فوق العاده  شركت خدمات علمی صنعتی 

استان خراسان  )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 9106

بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم شركت 
خدمات علمی صنعتی اس��تان خراسان  دعوت 
م��ی نماید تا در مجمع عموم��ی عادی بصورت 
ف��وق العاده در س��اعت 16 مورخ 99/12/8 كه 
در آدرس بل��وار فردوس��ی – خیاب��ان مولوی  
) آی��ت اله نمر( ش��ماره 76 برگزار می ش��ود 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1� اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و بازرس  
قانونی

2�  انتخ��اب  هیئت مدیره و ب��ازرس قانونی و 
روزنامه كثیراالنتشار

3-تصوی��ب ص��ورت ه��ای مال��ی و ترازنام��ه 
منتهی به98/12/29 

4� س��ایر م��واردی ك��ه درصالحی��ت مجمع 
می باش��د.

 هیئت مدیره 

ع 9
91
19
83

/ع
99
12
01
3

دعوت  فوق  موسسه  شركای  كلیه  از  بدینوسیله 
مورخه  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  میشود 
1399/12/10 در محل قانونی موسسه واقع در مشهد، 
طالب، خیابان علیمردانی، بین علیمردانی و علیمردانی 

2 پالک 10، روبروی داروخانه  حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه:

1- افزایش سرمایه 
هیئت مدیره 

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه 
سبز ارمغان خراسان رضوی

به شماره ثبت 1703

/ع
99
12
01
9

شركت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در نظر دارد 
الی  اول  اقامتی  طبقات  كناف  اجرای  و  مصالح  تامین 
هفتم پروژه مجتمع رفاهی فاطمیه مشهدرا از طریق 
مناقصه عمومی به عاملیت های مجازشركت كناف كی 

پالس)Kplus( واگذار نماید.
مبلغ تضمین شركت در مناقصه : 900/000/000 ریال

نوع تضمین شركت در مناقصه: چک یا سفته
به  شركت  آن  نماینده  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت 
تا 99/11/30  تاریخ 99/11/28  از  نامه  معرفی  همراه 
شهید  خیابان  طبرسی،  بلوار  :مشهد،  آدرس  به 
شوشتری )شارستان(، شهید شوشتری 7، واحد فنی 

پروژه فاطمیه مراجعه نماید. 
هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس :
09376777449 آقای مهندس طاهری

آگهی مناقصه عمومی

برگ س���بز خ���ودرو پیکان مدل 1363 به ش���ماره 
ش���هربانی 499ط97 ایران 12 به ش���ماره شاس���ی 
16225604 و ش���ماره موتور 01416328195 بنام 
حمید برزگر حسین آباد مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط است ,ع
99
12
02
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

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 بارگذاری 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   38595016   آدرس خیابان آخوند خراسانی بین آخوند خراسانی

 26 و 28 پالک 1096

,ع
99
11
94
7

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده   
 )نوبت دوم( - )مناقصه شماره  9907(

Lite ۷s 2020 آنر
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معاونت آموزشی وزارت علوم:

دانشجویان دوباره می توانند امتحان بدهند
محمود مصدق: برگزاری امتحانات 
به شیوه آنالین در یک سال اخیر 
دغدغه دانش آموزان و دانشجویان 
شــده اســـت. بسیاری از آن هـــا به 
دسترسی  هوشمند  هــمــراه  تلفن 
ندارند و آن هایی هم که دارند هر 
اینترنت  و  بــرق  با قطعی  از گاهی 
به  نمی توانند  و  می شوند  ــه رو  روبـ
موقع امتحان بدهند که این خود 

خطر حذفشان از آن درس را تقویت می کند. اتفاقی که در همین امتحانات 
استادان  می گویند  دانشجویان  از  بعضی  و حاال  افتاده  امسال  بهمن  ترم 
عذرشان را نمی پذیرند؛ به همین دلیل آن ها درصدد تهیه طوماری هستند 
تا صدای اعتراضشان را به گوش مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
اطالعات برسانند، شاید این وزارتخانه راهکاری برای برگزاری آزمون دوباره و 

حل مشکل یاد شده، بیابد. 

3 بار هنگام امتحان، اینترنت قطع شده است »
یک دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار در همین 
مجازی  آزمــون  صبح   ۸ ساعت  بهمن   ۱۲ روز  می گوید:  قــدس  به  زمینه 
داشتیم که متأسفانه اینترنت با مشکل روبه رو شد. یعنی نه تنها از ابتدا 
اینترنت قطع  بار  با تأخیر وارد سامانه شدم بلکه حین امتحان نیز سه 
شد و از سامانه خارج شدم؛ هربار برای اتصال دوباره دست کم سه دقیقه 
 وقت صرف کردم درحالی که زمان امتحان ۳۰ دقیقه و تعداد پرسش ها
البته این مشکل فقط مختص من نبود و  بــود.  ۲۰ ســؤال چهار گزینه ای 

بیشتر دانشجویان در آن روز و آن ساعت با قطع اینترنت روبه رو شدند.
اینکه ترم گذشته که امتحانات در سامانه رسا )سامانه  با اشــاره به  وی 
واحد دانشگاهی( برگزار می شد مشکالت یاد شده کمتر بود، می افزاید: 
اما از وقتی سامانه وادانا فعال شده - شاید به دلیل استفاده تعداد زیاد 
دانشجو- مشکل قطع اینترنت بسیار بیشتر شده و کامالً مشهود است.در 
واقع برخالف تصور عموم، امتحانات مجازی با استرس باالیی همراه است 

که قطع برق و اینترنت بر مشکالت دانشجویان و استادان افزوده است. 
یکی از دانش آموزان دبیرستان شهرستان رودهن هم به قدس می گوید: 
جدا از اینکه در منطقه ما دسترسی به اینترنت بسیار سخت است و من 
بام ساختمان  به پشت  امتحان  از دوستانم مجبورم هنگام  مثل بعضی 
بروم، این ترم قطع برق هم مزید بر علت شده به طوری که نتوانستم در 
دروس ریاضی و علوم به موقع امتحاناتم را به پایان برسانم و دردآور اینکه 
معلمم هم قبول نمی کند که برق رفته بود. درست است که گاهی اوقات 
بعضی دانش آموزان و دانشجویان در فراگیری دروس تنبلی و از ترفندهای 
زیادی استفاده می کنند که امتحان ندهند اما این موضوع نباید دلیلی شود 
که این پیشامدهای احتمالی مورد توجه قرار نگیرد و همه به پای تنبلی 
تعداد معدودی از دانش آموزان و دانشجویان نوشته شود. ضمن اینکه 
طبق شیوه نامه ای که معاونت آموزشی وزارت علوم در خصوص برگزاری 
امتحانات مجازی ابالغ کرده، تأمین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای 
اطمینان از عدم ایجاد اختالل اینترنت و سرور سامانه با مدیریت آمار و 

فناوری اطالعات و مدیریت مرکز آزمون دانشگاه است.
 
دانشگاه ها همکاری کنند»

از سوی دیگر محمد رضا آهنچیان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی 
وزارت علوم، در واکنش به ناتمام ماندن امتحانات بعضی از دانشجویان 
به دلیل قطع برق می گوید:از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم نامه ای به 
دانشگاه ها ارسال شده مبنی بر اینکه اگر دانشجویان با قطعی برق مواجه 
شدند، استادان به شرط اینکه تشخیص دهند واقعاً قطعی برق در کار 
بوده و مسئله دیگری پشت قضیه نبوده و امتحان دهنده از این موضوع 
سوءاستفاده نکرده باشد، دانشگاه حداکثر همکاری را داشته باشد و این 
همکاری می تواند از طریق برگزاری امتحان دوباره و کمک به دانشجو برای 
اینکه با تأخیر در تحصیل یا دانش آموختگی مواجه نشود، صورت گیرد. 

وی در همین زمینه می افزاید: البته وزارت نیرو برنامه قطعی برق را روی 
اگر استادی شک  سایت ها اعالم می کند و این شاهدی بر آن است که 
کند دانشجویش درست می گوید که قطع برق داشته یا نه، از روی منطقه 

جغرافیایی محل زندگی اش می تواند اطمینان پیدا کند. 

دانشجویان می توانند دوباره امتحان بدهند»
از سوی دیگر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم درباره تکلیف 
دانشجویانی که آزمون مجازی آن ها به دالیل مختلف ناتمام مانده است، 
به مهر می گوید:وقتی امتحانی برگزار شود و به هر دلیل آن امتحان ناتمام 

بماند و برگزار نشود، تصمیم آن با مجری برگزارکننده امتحان است.
وی ادامــه می دهد: اینکه دانشگاه تشخیص دهد امتحان مجازی به دلیل 
قطعی اینترنت و دالیل دیگر صحیح نبوده، می تواند دوباره امتحان را برگزار کند.
وزارت علوم این موضوع را در اختیار دانشگاه ها قرار داده و تشخیص آن با وزارت 

نیست و دانشگاه ها در این زمینه تمهیدات الزم را پیش بینی کرده اند.

 محمود مصدق   جامعه برای حل مشکالت 
پیش روی خود به همکاری نهادهای علمی 
پژوهش های  و  تحقیقات  و  دانشگاهی  و 

استادان، دانشجویان و محققان نیاز دارد. 
ایــن نیاز مــدت هــاســت از ســوی دانــشــگــاه با 
تأکید بر مسئله محوری یا تقاضامحور کردن 
قرار  تأکید  مــورد  دانشجویی  پایان نامه های 
گرفته اســت با ایــن حــال بــراســاس آمارهای 
رسمی و همچنین اظهارات متولیان دانشگاه ها 
بسیاری از پایان نامه ها و رساله های علمی که 
با صرف هزینه های زیاد تولید می شوند کاربرد 
علمی و عملی برای جامعه ندارد و تقاضامحور 

نیستند. 
جعفری،  فــریــدون  پیش  چندی  مثال  بـــرای 
امور حقوق شهروندی  دستیار وزیر علوم در 
در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته 
بود: بر اساس نتایج گزارشی مستند و مورد 
و  پایان نامه  و76۱  مجموع ۳۸هــزار  از  تأیید، 
رســالــه کــه در ۹ ماهه نخست ســال ۹۹ در 
سامانه ایران داک ثبت شده تنها 7۳۱ پایان نامه 
یا رساله )۱۸۹ در ۱۰هزار( معادل ۱.۸۹ درصد 
تقاضامحور بوده اند. همچنین از ۲۱هزار و 6۱6 
پروپوزال )پیشنهاده( ثبت شده در زمان فوق 
نیز شوربختانه تنها ۱۵۱ مورد )7۰ در ۱۰هزار( 

معادل ۰.7 درصد تقاضامحور بوده است. 

10 درصد پایان نامه ها تقاضامحور هستند»
ــرکــل ارتــبــاط  ــا مــدی ــ ام
و صنعت  جــامــعــه  بـــا 
پاسخ  در  علوم  وزارت 
بــه قــدس بــا تــردیــد به 
ــه شــده توسط  آمــار ارائ

امور حقوق شهروندی  دستیار وزیر علوم در 
نگاه می کند و می گوید: این آمار قدری محل 
شبهه است به دلیل اینکه 7۳۱ پایان نامه ای 
که ایشان عنوان می کند احتماالً شامل مواردی 
است که به صورت مشخص مبالغی در ارتباط 
با آن ها به دانشگاه ها آمده است و گرنه خیلی 
از پایان نامه های دانشگاهی با نیازهای جامعه 
ارتباط دارند چون هم در محیط کشور انجام 
می شوند و هم اینکه استادان درگیر پروژه های 
برای  پایان نامه ها  ایــن  از  و  هستند  صنعتی 
ــع نــیــازهــای کــشــور اســتــفــاده می کنند. به  رف
صورت عمومی نیز بسیاری از پایان نامه های 
ما تقاضامحور هستند؛ البته باید سعی کنیم 

بیشتر هم شود.
دکتر محمدسعید سیف درباره آمار مورد نظر 
وزارت علوم در زمینه پایان نامه های تقاضامحور 
در سال جاری می گوید: اگر بر اساس معیار یاد 

پایان نامه هایی  همان  یا  شده 
ــغــی به  ــال ــب ــه بـــرایـــشـــان م ــ ک
دانشگاه ها آمده حساب کنیم 
رقم خیلی پایین است؛ یعنی 
پــایــان نــامــه است  هــمــان 7۳۱ 
امـــا بــر اســـاس مــعــیــارهــای ما 
که پیشتر عنوان شــده است 

پایان نامه ها  در حال حاضر حدود ۱۰ درصد 
تقاضا محورند. وی سپس به دالیل پایین بودن 
آمار پایان نامه های تقاضامحور اشاره می کند و 
می گوید: نخستین دلیل این است که پذیرش 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی متناسب با 
نیازهای جامعه نیست. بنابراین وزارت علوم 
را جایگزین  مناسب دیگری  باید روش هــای 
کند یا روش هــای موجود را بهبود ببخشد تا 
تعداد دانشجویان و رشته های پذیرش شده 

متناسب شوند. 
عامل دوم هم به وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی برمی گردد. در واقع این بخش ها باید 
صورت مسئله های مشخصی را طرح کنند و 
به دانشگاه ها ارائه دهند. یعنی اگر نیاز بخش 
صنعتی و اجرایی کشور همچون گذشته به 
دانشگاه ها نیاید و نگاه برای خرید تجهیزات و 
فناوری و طراحی به سمت خارج باشد به طور 
طبیعی دانشجو هم در این زمینه ها فعالیت 
به دانشگاه داشتیم  نگاه  نمی کند. ما هرجا 
مثالً در زمینه موشکی، هسته ای یا بومی سازی 
توانسته ایم  و  بــوده ایــم  موفق  کشور،  صنایع 
مشکالت و نیازها را بر طرف کنیم؛ اما خیلی 
جاها هم نتوانسته ایم چون نیازهای جامعه به 
درستی در کشور تبیین نشده است. برای مثال 
هنوز در حوزه کشاورزی کمبود بهره وری داریم 

چون کشاورزی ما با روش های 
سنتی انجام می شود. در بحث 
مصرف انرژی و آلودگی محیط 
زیــســت مــشــکــالت بــســیــاری 
داریــم که باید به صــورت یک 
مسئله مشخص به دانشگاه 

ارائه شود.

دستگاه های اجرایی باید به باور برسند»
ارگانی  که چه  پرسش  ایــن  به  پاسخ  در  وی 
باید این نیازها را با دانشگاه در میان بگذارد، 
می گوید: همه دستگاه ها و ارگان ها باید این کار 
را انجام دهند؛ مثالً سازمان محیط زیست باید 
مسائل و نیازهایش را احصا و دسته بندی کند 
و برای آن ها بودجه در نظر بگیرد چون دانشجو 
به تنهایی نمی تواند این نیازها و مشکالت را 

شناسایی کند و راه حل ارائه دهد. 
دستگاه های اجرایی باید به این باور برسند 
وابسته به  آیــنــده آن هـــا و حتی کــشــور  کــه 
همکاری با دانشگاه هاست و اگر این اتفاق 
و  مشخص  مسئله های  ــورت  صـ و  بیفتد 
برنامه های مدونی در زمینه پژوهش، فناوری 
قطعاً  باشند  داشته  صنایع  بومی سازی  و 
ایــن بــرنــامــه هــا بــه کمک دانــشــگــاه هــا قابل 
باشند  اعتقاد نداشته  اگر  اما  تحقق است. 
و چـــون گــذشــتــه بــخــواهــنــد ایـــن مشکالت 
واردات  جمله  از  دیگری  صــورت هــای  به  را 
محصوالت حل کنند به طور طبیعی ظرفیت 

دانشگاه نمی تواند به بالفعل تبدیل شود. 
ــرا با  ــای در حــال اجـ ــراردادهـ سیف تــعــداد قـ
مورد  و4۲7  را حــدود ۸هـــزار  بخش صنعت 
و مبلغ آن هــا را ۲,۱۳7 میلیارد تومان عنوان 

می کند و می افزاید: در حوزه ارتباط و همکاری 
بهتر دانشگاه با جامعه و صنعت برنامه های 
مختلفی داریـــم؛ تدوین و ابــالغ طــرح تحول 
از آن جمله است که در آن همه حلقه های 
زنجیری که ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت 
را تقویت می کنند مثل موضوعات دانشجویی، 
و  حقوقی  موانع  استادان،  ارتقای  استخدام، 
قانونی، دیده شده است. در واقع برای رسیدن 
به هدف یاد شده 44 اقدام در طرح پیش بینی 
شده که یکی از بندهای آن به طور مشخص 
کار  ســـازو  باید  کــه  پایان نامه هاست  ــاره  ــ درب
مشخصی در این زمینه دیده شود. به هرحال 
طرح تحول به صورت کامل بسیاری از موارد، از 
جمله پایان نامه ها را پوشش می دهد به طوری 
که بر اساس آن در چند سال آینده دست کم 
 ۲۵ درصد پایان نامه ها باید تقاضامحور شوند. 
پذیرش  متناسب سازی  برای  دیگر  سوی  از 
دانشجو با نیازهای جامعه و بخش صنعت 
صادر  ابالغیه ای  علوم  وزارت  به تازگی  هم 
باید  بـــراســـاس آن دانــشــگــاه هــا  کــه  ــرده  ــ ک
همان  از  تا  کنند  تدوین  اجرایی  شیوه نامه 
ابتدا پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی 

بر اساس نیازهای جامعه باشد. 

نگاه استادان به غرب »
اما دکتر مهدی گلشنی، 
عــضــو شــــــورای عــالــی 
نگاه  فرهنگی  انــقــالب 
دیـــگـــری بـــه مــوضــوع 
ــــدس  ق بـــــه  و  دارد 

می گوید: دلیل اینکه بسیاری از پایان نامه های 
نیستند  تقاضامحور  و  کــاربــردی  دانشگاهی 

فرهنگی است که بر استادان و دانشجویان 
و  اســتــادان  بیشتر  نگاه  یعنی  اســت.  حاکم 
دانشجویان به غرب است و برایشان نوآوری در 
علم و رفع نیازهای داخلی چندان مهم نیست. 
در واقع استادان بیشتر دنبال این هستند که 
مقاله ای تهیه کنند و آن را به چاپ برسانند 
و این گونه ارتقا پیدا کنند. برای مثال ما یک 
شریف  صنعتی  دانشگاه  در  فیزیک  استاد 
داشتیم که با همکاری دانشجوی خود دستگاه 
سنگ شکن کلیه ساخته بود. با وجود اینکه 
کشور  خــارج  از  را  کلیه  همان سنگ شکن 
وارد می کردیم؛ اما این استاد ارتقا پیدا نکرد 
و ترفیع سالیانه نگرفت تنها به این دلیل که 
 مقاله ای برای چاپ به خارج ارائه نکرده و قبالً 

سنگ شکن کلیه در آنجا ابداع شده بود. 
وی می گوید: فرهنگی بر دانشگاه حاکم است 
که بر اساس آن خیلی ها فقط به دنبال گرفتن 
مــدرک دکترا و... هستند و تا زمانی که این 

فرهنگ تغییر نکند ما هم تغییر نمی کنیم. 
ــه ایــنــکــه هــیــچ ارگــانــی  ــا اشــــاره ب گلشنی ب
را  پایان نامه ها  کــردن  تقاضامحور  موضوع 
در  می گوید: سال های سال  نمی کند،  رصد 
گفتم  مــدام  فرهنگی  انقالب  عالی  شــورای 
ارتقای استادان تنها بر اساس مقاله  معیار 
از  امــا  کند،  تغییر  باید  معیار  ایــن  و  نباشد 
این  در  کار خاصی  هیچ  علوم  وزارت  سوی 
خصوص صــورت نگرفته اســت. به هرحال 
در این قضیه، هم وزارت علوم و هم شورای 
عالی انقالب فرهنگی مقصر هستند. این ها 
به  جهت گیری  تا  می کردند  اقداماتی  باید 
جامعه  نیازهای  رفــع  و  ملی  منافع  سمت 
برود که متأسفانه این کار نشده است. یعنی 
این  مطلقاً  هم  تحول  طــرح  تدوین  با  حتی 
چنین  ادعــای  دوستان  اگر  و  نیفتاده  اتفاق 
چیزی را دارند بنده حاضرم با آن ها مناظره 
کنم تا ثابت شود این اتفاق افتاده یا نیفتاده 
است. البته در طرح تحول ارتباط دانشگاه با 
جامعه و صنعت موضوع تقاضامحور شدن 
پایان نامه ها پیش بینی شده اما مهم اجرایی 
شــدن اقــدامــات پیش بینی شــده اســت که 
به تازگی دستیار  آمــاری که  و  اجرایی نشده 
وزیر علوم در امور حقوق شهروندی ارائه داده 
دلیلی بر این ادعاست. به قول شاعر آفتاب 

آمد دلیل آفتاب. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی می افزاید: 
وزارت علوم مرتب باید دانشگاه ها را رصد کند 
و گزارش بدهد و حتی به پایان نامه هایی که به 
رفع نیازهای جامعه می پردازند امتیاز باالیی 

بدهد و... اما این کار انجام نشده است. 

انتقاد کارشناسان از کاربردی نبودن پایان نامه های دانشگاهی 

پایان نامه نویسی بی خیال منافع مّلی!

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

آموزش

سخنگوی سازمان سنجش آموزش بیان کرد

دالیل جریمه ۱۲۰ هزار تومانی 
تأخیر در ثبت نام کنکور

در  ــوزش  آمـ سنجش  ســازمــان  سخنگوی 
واکنش به جریمه ۱۲۰ هزار تومانی تأخیر 
این  گــفــت:  ایلنا  بــه  کنکور  نــام  ثبت  در 
به  و  وزیـــران اســت  اقـــدام مصوبه هیئت 
سازمان سنجش ابالغ شد. بر این اساس 
داوطلبانی که در زمان های در نظر گرفته 
شــده از ســوی ســازمــان سنجش آمــوزش 
کشور نسبت به ثبت نام خود اقدام نکردند 
و حال می خواهند در خارج از زمان مقرر 
نام نویسی کنند، باید مبلغ ۱۲۰ هزار تومان 
دفترچه  در  که  ثبت نامی  بر هزینه  عــالوه 
زرین آمیزی  فاطمه  بپردازند.  شــده،  درج 
حــوزه هــای  تأخیر،  بــا  ثبت نام  هــر  ــزود:  ــ اف
ثبت نامی را با مشکل روبــه رو می کند؛ به 
که  داوطلبی  تعداد  هر  بــرای  مثال  عنوان 
اضافه می شود باید سالن، مراقب، رئیس 
گرفته  نظر  در  و…  نیروی حراست  سالن، 
بــاال مــی رود،  شــود. وقتی عوامل اجــرایــی 

هزینه هم افزایش می یابد.

بهداشت و درمان

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد

 انجام تست سریع کرونا 
در مطب پزشکان

ــا کــرونــا  ســخــنــگــوی ســتــاد مــلــی مــقــابــلــه ب
برای شناسایی زودهنگام مبتالیان  گفت: 
و قطع زنجیره انتقال، بخش خصوصی و 
بیماران  به چرخه شناسایی  هم  مطب ها 
مبتال به کرونا خواهند پیوست. به گزارش 
ــا عــلــیــرضــا رئــیــســی افـــــزود: پــزشــکــان  ــرن ب
می توانند  هــم  خصوصی  مــطــب هــای  در 
بیماریابی را انجام دهند. تست های سریع 
کرونا در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت تا 
از فرد مشکوک تست گرفته شده و ضمن 
اقدام درمانی الزم از طریق پزشک، با ثبت 
اطالعات بیمار در سامانه الکترونیکی، فرد 
از  به مراقبان سالمت متصل شــود. پس 
طــرح شهید سلیمانی  ذیــل  در  تیم ها  آن 
و  بیمار تست خواهند گرفت  اطرافیان  از 

وضعیت فرد رصد و پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت ویروس 
کرونای انگلیسی در منطقه گردش پیدا کرده 

و باید مراقبت های بیشتر صورت گیرد.

نظامی و انتظامی

سخنگوی ناجا عنوان کرد

 بی توجهی خودروها  
به محدودیت های کرونایی

نشست خبری سخنگوی ناجا در خصوص 
نــیــروی انتظامی در  اقــدامــات یــک ســالــه 

مقابله با کرونا برگزار شد.
برنا؛ سردار مهدی حاجیان در  به گزارش 
از  ســال  یــک  تقریباً  گفت:  نشست  ایــن 
متأسفانه  و  می گذرد  کرونا  ــروس  وی ورود 
تعدادی از هموطنان خود را در این مدت از 
دست دادیم. نخستین شهید زن پرستار 
یکی  دختر  و  انتظامی  نیروی  خــانــواده  از 
از پرسنل ناجا بود که جان خود را فدای 

سالمت جامعه کرد.
سردار مهدی حاجیان افزود: پلیس راهور 
در این مدت 4 میلیون و ۲۰۰ هزار تخلف را 
رصد و اعمال قانون کرد. 6 میلیون و ۵۰۰هزار 
ــودرو بــه مــحــدودیــت هــای کــرونــا توجه  خــ
نکردند. ما هوشمندسازی پلیس را در این 
مدت سرعت بخشیده و سامانه نوبت دهی 
 شماره گذاری و »پلیس من« در این مدت 

راه اندازی شدند.

خانه و خانواده

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:

خشونت خانگی علیه زنان 
آمار باالیی در کشور ندارد

معاون امــور زنــان و خــانــواده رئیس جمهور 
و  خانگی  خشونت  مــا  جامعه  در  گــفــت: 
اجتماعی علیه زنــان آمــار باالیی نــدارد و در 
مقایسه با سایر کشورها ایران وضعیت بهتری 
دارد، اما حتی یک مورد خشونت علیه زنان 

هم مذموم است و قابل قبول نیست. 
ابــتــکــار در  ایــســنــا، معصومه  ــزارش  ــ گ ــه  ب
سومین رویــداد بین المللی »زنــان و صلح، 
با حضور میهمان هایی  پایدار« که  امنیت 
از کشورهای عراق، سوریه، لبنان، فلسطین 
ایــران  در  گفت:  شــد،  برگزار  افغانستان  و 
ــی بــســیــار قـــوی وجـــود  تــشــکــل هــای مــدن
و  آن هـــا حـــدود ۲هـــزار  از جمله  کــه   دارد 

7۰۰ تشکل  در حوزه زنان است.
وی افزود: زنان هم می توانند پیام انقالب 
را به دنیا منتقل کنند و هم در مدیریت 
دیپلماسی و مذاکرات حضور مؤثر داشته 
ــن اتــفــاقــی اســت کــه جمهوری  بــاشــنــد، ای

اسالمی پایه گذاری کرده است. 

محیط زیست

یک مسئول محیط زیست بیان کرد

 پیش فروش »شاهین«
 بدون استعالم زیست محیطی!

ــروه ملی کــاهــش آلــودگــی هــوای  ــارگ دبــیــر ک
سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو 
ــاره خــودرو  اینکه دربـ با تأکید بر  با تسنیم 
ســواری شاهین، مفاد مــاده 4 قانون هوای 
نشده  رعایت  وزارت صمت  ســوی  از  پــاک 
مسئولیتی  زمینه  ایـــن  در  گــفــت:  اســـت، 
متوجه خودروساز نیست و به طور شفاهی 
اعالم کرده اند سایپا برای پیش فروش خودرو 
سواری شاهین، از کمیته خودرو وزارت صمت 
مجوزهای الزم را دریافت کرده است، کمیته 
خودرو نیز باید استعالم های زیست محیطی 
را از سازمان محیط زیست دریافت می کرد. 

سید محمدمهدی میرزایی قمی در پاسخ به 
این که آیا صحت دارد از نظر محیط زیست، 
پیش فروش »شاهین« غیرقانونی است، گفت: 
تاکنون وزارت صمت مجوزهای زیست  محیطی 
و مسائل آالیندگی، نه تنها دربــاره »شاهین« 
ــی،  پــیــش فــروش هیچ  خــودروی بلکه دربــــاره 

استعالمی از محیط زیست نگرفته است.

فراسو
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دستچین

نبود شفافیت در عملکرد مالی دانشگاه آزاد
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در 
گفت وگو با ایسنا گفت: در خصوص عملکرد مالی دانشگاه 
آزاد هیچ شفافیتی وجود ندارد. هیچ کس از جزئیات بودجه 
مصوب هیئت امنا و نتایج حسابرسی این دانشگاه اطالعی 
ندارد. حقوق مدیران این دانشگاه نیز شفاف نبوده و اینکه 
مدیران دانشگاه مدعی شفافیت در این دانشگاه هستند، 

جای تعجب است.

برای نمایندگان خط ویژه نداریم
سردار محمدحسین حمیدی در واکنش به خبری مبنی بر 
صدور مجوز تردد از خطوط ویژه برای نمایندگان مجلس 

گفت: من هم این خبر را از رسانه ها شنیده ام.
تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ایلنا رئیس  به گزارش 
ادامه داد: این موضوع صحت ندارد؛ این خبر که در حال 
حاضر مطرح شده مربوط به سال ۹7 است و تاکنون هیچ 

مجوزی صادر نشده است.

کاله گشاد دولت بر سر شهرداری 
نقل شورای  و  کمیسیون حمل  رئیس  علیخانی،  محمد 
اسالمی شهر تهران به مهر گفت: دولت در زمینه مطالبات 
باوجود  و  گذاشته  گــشــادی ســر شــهــرداری  کــاله  شهری 
پرداخت  به  توجهی  هیچ  مطالبات،  رقم  بودن  مشخص 
آن ها نمی کند. پرداخت نشدن سهم دولت در حمل و نقل 
عمومی موجب ایجاد مشکل در روند توسعه این ناوگان 

شده است.

گزارش

هیچ ارگانی موضوع 
تقاضامحور کردن 

پایان نامه ها را رصد 
نمی کند

بـــــــرش

مسجدی ها در ماه رجب، زندانی آزاد می کنند   معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفت وگو با فارس با اشاره به برنامه های فرهنگی و مذهبی مساجد در ماه رجب اظهار کرد: در این ماه با توجه 
 به مناسبت های ویژه همچون میالد امام باقر)ع(، میالد امیرالمؤمنین)ع(، مبعث و... آذین بندی و چراغانی مساجد و محالت، برگزاری جشن  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در دستور کار است. حجت االسالم

 حجت اهلل ذاکر افزود: پویش »به شکرانه آزادی« به مناسبت 2۵ رجب سالروز شهادت امام کاظم)ع( با هدف جمع آوری هدایای مردمی برای آزاد کردن یک یا چند زندانی راه اندازی شده است.

تحقیقات علمی نشان داد

 عملکرد بهتر ذهن زنان نسبت 
به مردان در هنگام مطالعه

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد 
مغز زنان نسبت به مردان در هنگام 

مطالعه عملکرد بهتری دارد.
ـــرس،  ــه گــــــزارش آنــــا از مـــدیـــا پ بـ
ــشــگــاه کـــاردیـــف در  مــحــقــقــان دان
آخرین تحقیقات خود روی مغز به 
زنان  که ذهن  نتیجه رسیدند  این 
نسبت به مردان در هنگام مطالعه 
عملکرد بهتری دارد؛ یعنی خانم ها 

زمانی که در حال خواندن کتاب هستند راحت تر و بهتر از مردان می توانند 
خود را به جای شخصیت اصلی داستان احساس کنند.

دانشمندان برای انجام این تحقیقات از روشی به عنوان ذهن خوانی که 
برخی از روان شناسان از آن به عنوان ذهن آفرینی نیز یاد می کنند استفاده 
کردند. به اعتقاد دانشمندان همه انسان ها تا حدی توانایی ذهن خوانی 
دارند. برای بررسی عملکرد مغز زنان و مردان در هنگام مطالعه دانشمندان 
باید اعداد  از شرکت کنندگان  آزمایشی طراحی کردند که در آن تعدادی 
نوشته شده روی یک کاغذ را به سرعت خوانده و پس از چند لحظه آن ها 
را از حفظ بگویند. پس از بررسی نتایج این آزمایش مشخص شد مغز زنان 
نسبت به مردان در هنگام مطالعه عملکرد بهتری دارد و بانوان شرکت 
کارشناسان  کردند.  بیان  را  درست تری  پاسخ های  آزمایش  این  در  کننده 
معتقدند اگرچه عوامل محیطی و محلی که انسان در آن رشد می کند بر 
قدرت تصمیم گیری تأثیر می گذارد و می تواند سبب افزایش و یا کاهش 
ظرفیت یادگیری مغز شود ولی ساختار مغز زنان برای یادگیری در کوتاه 

مدت سازگاری بیشتری با داده های دریافتی دارد.
این مسئله به خصوص در بیماران مبتال به اوتیسم بیشتر مشخص است 
و زنان مبتال به این بیماری حافظه قوی تر و قدرت خیال پردازی بهتری دارند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

سناتور آمریکایی:

 92 میلیون آمریکایی 
پول درمان ندارند

ــور ایـــالـــت  ــ ــات ــ ــن ســ
ــــت آمــریــکــا  ــون ورمــ
میلیون   92 گفت: 
شهروند این کشور 
ــه تــأمــیــن  ــ قــــــادر ب

به  نیستند.  خــود  ــی  درمــان هــزیــنــه هــای 
توییتر  برنی ســنــدرز در  فـــارس،  گـــزارش 
خود ضمن انتقاد از بی عدالتی گسترده 
آمــار، 140  اســاس  بر  نوشت:  آمریکا  در 
درآمــدهــا  کــم  آمــریــکــایــی جـــزو  میلیون 
حساب شده و 92 میلیون نفر نمی توانند 
بپردازند.  را  درمانی  خدمات  هزینه های 
50 میلیون آمریکایی نیز قادر به تأمین 
با خطر  نبوده و 40 میلیون  غــذای خود 
از  اما  روبــه رو هستند.  بی خانمان شدن 
ســوی مقابل، بر اســاس ایــن آمــار، 650 
دالر  تریلیون  یــک  آمریکایی  میلیاردر 

ثروتمندتر شده اند.

ــاروان لجستیک دیــگــر ارتــش س ــ یــک ک
یوسفیه  منطقه  در  گذشته  روز  آمریکا 
بــغــداد تــوســط گــروه هــای مــقــاومــت تــازه 

تأسیس هدف قرار گرفت.
نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی س

حومه  در  مناطقی  بــه  دوشنبه  بــامــداد 
دمشق حمله کرد. پدافند هوایی سوریه 
رهگیری  را  موشک ها  بیشتر  کرد  اعالم 

کرده است.
66 س زن  یــک  آمــریــکــا  پایتخت  پلیس 

ــود حــامــل نــامــه ای  ســالــه را کــه مــدعــی ب
برای رئیس جمهور است، به دلیل حمل 
نزدیکی کاخ سفید  غیرقانونی سالح در 

دستگیر کرد.

  11/46 12/18  

 23/03     23/36     4/52  5/25 

 17/14   17/47   

6/17  6/49   

  17/32  18/06  

چین؛ بازیگر پنهان صلح افغانستان
از زمان آغاز فرایند گفت وگوهای صلح در افغانستان، یک نکته درخور توجه وجود 
داشته و آن هم مواضع تقریبا بدون جنجال و هیاهوی پکن است. حال آنکه دالیل 
و عوامل متعددی وجود دارد که نشان می دهد ثبات و امنیت در افغانستان و به 
دنبال آن آینده سیاسی منطقه برای چینی ها دارای اهمیت است. در این راستا 

مواضع چینی ها در سه سطح قابل بررسی است. 
اولویت  مهم ترین  با  به طورمستقیم  افغانستان  تحوالت  نخست  سطح  در 
سیاست خارجی چین یعنی »چین واحــد« و تمامیت ارضی این کشور پیوند 
می خورد. وجود مرزهای مشترک میان افغانستان و استان سین کیانگ چین 
که اویغورهای با تمایالت جدایی طلبانه را در خود جای داده، به طور قطع یک 
مسئله حساسیت برانگیز برای پکن است. حمایت چینی ها از فرایند صلح و 
سهیم شدن طالبان در قدرت تا حد زیادی از تعهد این گروه به پکن تأثیر پذیرفته 
است. شواهد نشان می دهد سطوح باالیی از این همکاری تحقق یافته؛ چنان که 
انتشار اطالعاتی در مورد کشف یک شبکه جاسوسی چینی که با همکاری شبکه 
حقانی، جنگجویان اویغور را شناسایی و به قتل می رسانده است، نگرانی هایی را 
برای دولت کابل نسبت به سطح روابط و همکاری امنیتی طالبان و پکن ایجاد 

کرده است.
اما در سطح دوم، تحوالت افغانستان با سطوح کالن برنامه های اقتصادی چین 
در منطقه پیوند یافته است. افغانستان عالوه بر اینکه می تواند بخشی از پروژه 
بزرگ »یک کمربند یک جاده« تلقی شود، شاید بتواند در چگونگی اجرایی شدن 
این طرح در منطقه هم نقشی اساسی بر عهده گیرد. بر این اساس چینی ها 
می کوشند الگو و رویکرد فراگیر منطقه ای خود را که مبتنی بر حل مسائل امنیتی 
از طریق گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی است، در افغانستان پیاده 
کنند. پخش اخباری در زمینه توافقات چین و طالبان برای تقویت زیرساخت ها 
و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری، آن هم در ازای پایبندی این گروه به 

صلح، از همین منظر قابل بررسی و تأمل است.
در سومین سطح، افغانستان می تواند بخش مهمی از راهبرد کالن عمل گرایانه و 
ژئواستراتژیکی چینی ها را باز تعریف کند. نگرانی های پکن درباره حضور نیروهای 
خارجی در منطقه موجب شده چینی ها با مشارکت در سازمان هایی چون شانگهای 
و یا نشست هایی همچون »سیکا«)تعامل و اعتمادسازی آسیا(، راهبرد مهم حل 
مشکالت آسیا توسط آسیایی ها را پیگیری کنند. افغانستان می تواند مهم ترین 
آزمون اجرایی این راهبرد تلقی شود، جایی که پس از خروج نیروهای آمریکا و 
ناتو، همکاری ها و مشارکت منطقه ای باید راهگشای مشکالت و خألهای امنیتی 
باشد. پذیرش افغانستان به عنوان عضو ناظر شانگهای، تغییر جهت همکاری های 
کابل و پکن از سمت و سوی اقتصادی به همکاری های نظامی، سیاسی و امنیتی 
و ایجاد سازوکار همکاری و هماهنگی چهار ضلعی میان افغانستان، پاکستان، 
آورد.  حساب  به  رویــکــرد  همین  از  بخش هایی  باید  را  چین  و  تاجیکستان 
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 دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(
 در نظ��ر دارد از طری��ق مناقص��ه 
عمومی نس��بت به واگذاری مراحل 
حف��ظ و نگهداری فضای س��بز  خود 
اقدام نمای��د.  از متقاضیان دعوت 
می شود جهت كسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اس��ناد مناقصه به سایت 

دانشگاه به آدرس:
 )www.imamreza.ac.ir(

مراجعه نمایند  ,ع
99
11
99
2

 آگهی مناقصه

ش�رکت توزیع نی�روی برق آذربایجان غربی در نظ�ر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به ش�رح جدول ذیل و برابر مش�خصات 
فنی پیوس�ت اس�ناد مناقصه را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگ�زار نماید. کلیه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت 
اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس:
 www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران 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 : روز سه شنبه  مورخ 99/11/28

آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز سه شنبه  مورخ 99/12/05
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/12/16

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج : روز دوشنبه مورخ 18 /99/12 ساعت 13)یک( بعدازظهر خواهد بود.
توضیح : پیش�نهاددهنده مکلف اس�ت معادل مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ) بر اس�اس ش�رایط مندرج در اسناد 
مناقصه ( تهیه و تس�لیم نماید و به پیش�نهاد های فاقد امضا ، مش�روط ، مخدوش و پیش�نهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

موضوع  مناقصه و شماره فراخوانشماره مناقصه
مبلغ  کل تضمین شرکت 

نوع اعتباردر مناقصه) به ریال(

99-233
تهیه تجهیزات ،مصالح و نصب و راه اندازی سیستم ویدئو 

کنفرانس اتاق جلسات ستاد شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی  )شماره فراخوان 2۰99۰۰9۰۰3۰۰۰۱2۸(

منابع داخلی55۰.۰۰۰.۰۰۰

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : ارومیه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان ،  تلفن 3110-044 داخلی 4339  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 021-27313131

دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

اطالعات تماس دفاترثبت نام س�ایر اس�تانها در س�ایت س�امانه www.setadiran.ir  “بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر “ 
موجود است.

ضمن�ا” فراخ�وان مناقصه در س�ایت های اطالع رس�انی معامالت صنعت برق ) ش�رکت توانیر ( وس�ایت ش�رکت توزی�ع نیروی برق 
آذربایجان غربی و سایت ملی مناقصات  به ترتیب به آدرس های :

Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است . 

توضیح : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.                                                            شناسه آگهی:1095659

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول
به شرح جدول ذیل

/ع
99
12
01
7

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

,ع
99
11
98
8

س�ازمان  فنی و نگهداری حرم حضرت رضا)ع( در نظر 
دارد مزایده ضایعات آهن آالت ، حلب ، س�یم و کابل 
و س�ایر ضایع�ات مختلف و برخی دس�تگاه های م�ازاد بر نیاز خود 
را از طری�ق مزایده کتبی  به فروش برس�اند .ل�ذا متقاضیان می توانند تا 
1399 ضمن  /11 /30 پای�ان وقت اداری روز پنجش�نبه م�ورخ 
مراجع�ه ب�ه س�ایت اینترنتی اس�تعالم ه�ا و مناقصات به آدرس   
 ) 051 http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلف�ن 31305243- 

نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مزایده 

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

,ع
99
11
96
4

اداره کل پس�ت اس�تان خراس�ان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای واگ��ذاری نظافت ، باربری و توزیع مرس��والت پس��تی                             
)نامه رس��انی( در سطح  اس��تان به پیمانکاربخش خصوصی  به شماره 2099001492000009 راازطریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت با برآورد 
اولیه مبلغ 87/997/097/015 ریال )هشتاد و هفت  میلیاردو نهصد و نود و هفت  میلیون و نود و هفت هزاروپانزده  ریال ( به اشخاص حقوقی 
كه موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته و دارای گواهینامه تائید صالحیت ورتبه بندی با تاریخ معتبر در رش��ته خدمات 
عموم��ی و گواهینام��ه تائی��د صالحیت ایمنی با تاریخ معتب��ر از اداره تعاون ، كار و رفاه   اجتماعی میباش��ند برگزارنماید لذا كلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تداركات 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 تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاكت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره كل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاكت الف سپرده شركت 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 مركزی جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره 
كل پست خراسان رضوی بابت شركت 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 مركزی بنام حساب سپرده ش��ركت ملی پست جمهوری اسالمی 

ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مركزی ایران.
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

پنجمین حمله پهپادی مقاومت یمن به فرودگاه های عربستان در هفته گذشته 

 فرودگاه جده و ابهاء 
هدف جدید انصاراهلل

 علوی  جنبش انصارهللا یمن قاعده ای راهبردی 
ترسیم  سعودی  ائتالف  با  منازعه  صحنه  در  را 
کرده است که آن، عدم حمله به خاک یمن و لغو 
محاصره از سوی عربستان در برابر حمله نکردن 
به عمق خاک این کشور از سوی مقاومت اسالمی 
یمن اســت. در شرایطی که ریــاض و بن سلمان 
هیچ گزینه جدیدی برای هدف قرار دادن و انهدام 
در یمن نــدارنــد، ایــن روزهـــا انــصــارهللا بــه آرامــی 
اهــداف  و  دادن موقعیت ها  ــرار  ق در حــال هــدف 
جدید در خاک عربستان است. در همین راستا، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی به 
مواضع رژیم سعودی در فرودگاه های بین المللی 
جده و ابها خبر داد. به گــزارش فــارس، سرتیپ 
یحیی سریع روز گذشته اعالم کرد دو فروند پهپاد 
ارتش یمن با دقت، اهدافی را در این دو فرودگاه 
بمباران کردند. شبکه خبری المیادین در گزارشی 
از سوی سریع اعالم کرد این عملیات در چارچوب 
پاسخ قانونی به تشدید تجاوز نظامی و محاصره 

علیه یمن صورت گرفته است.

گروه رسانه ای »االعالم الحربی« یمن نیز با انتشار 
این خبر به نقل از سرتیپ سریع نوشت: به فضل 
دوشنبه  صبح  یمن،  پهپادی  یگان  الهی،  کــرم  و 
با دو فروند  را  ابها  دو فرودگاه بین المللی جده و 
پهپاد از نوع »صماد 3« و »قاصف 2K« هدف قرار 
داد. این هدف گیری با دقت باالیی انجام شد و 
به توقف فعالیت دو فــرودگــاه یــاد شــده بــرای دو 
حمله  پنجمین  ایــن  شــد.  منجر  متوالی  ساعت 
جنوب  در  أبها  فــرودگــاه  بــه  یمن  ارتــش  پهپادی 
ــت. روز  عــربــســتــان طــی یــک هفته گــذشــتــه اسـ
یکشنبه نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم 
و »صماد  نوع »صماد 2«  از  پهپاد  فروند  دو  کرد 
افزود:  دادنــد. وی  قرار  را هدف  ابها  فرودگاه   ،»3
این عملیات در چارچوب پاسخ طبیعی و قانونی 
به تشدید تجاوز ائتالف سعودی و محاصره فراگیر 
یمن صورت گرفت. ما به همه شهروندان بار دیگر 
هشدار می دهیم از فرودگاه ها و مقرهایی که برای 
اهداف نظامی ائتالف سعودی استفاده می شود، 

دور بمانند.

عکس نوشت

بیمارستان های آمریکا: تجهیزات نداریمبیمارستان های آمریکا: تجهیزات نداریم
کمبود  با  دادنــد  یکشنبه هشدار  روز  آمریکا  بیمارستان های سراسر 
و  بــوده  روبـــه رو  پزشکی  کــاالهــای  دیگر  و  فــردی  تجهیزات حفاظت 
موجودی این کاالها در بیمارستان ها به کمترین میزان خود رسیده 
است. پایگاه خبری هیل وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی اعالم کرد: 
این بیمارستان ها گزارش داده اند پیدا کردن تجهیزات مرتبط با درمان 
بیماران از ماه ژانویه بسیار سخت شده و میانگین تحویل وسایل درمانی 
از زمان سفارش گذاری از چند روز به حدود یک ماه افزایش یافته است. 
به طور میانگین در هفته گذشته، روزانه 95هزار نفر در ایاالت متحده 
به کرونا مبتال شده و هر روز حدود یک هزار نفر بر اثر آن فوت کرده اند.

دریـچـه

روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه در پرونده ای اختصاصی 
با عنوان »واکسیناسیونی از هم گسیخته« نابرابری ها در 
خصوص واکسیناسیون عمومی در این کشور را زیر ذره بین 
بــرده اســت. این روزنامه در گــزارش خود تأکید دارد این 
فرایند که بیشتر به صورت ثبت نام آنالین انجام می شود، 
فقط برای افرادی که رابطه هایی قوی با مراکز قدرت دارند 

نتیجه بخش است. این در حالی است که بسیاری از افرادی که باید در اولویت واکسن کرونا 
باشند نمی توانند به واکسن خود برسند و تالش گروهی از پزشکان برای رفع این بی عدالتی، 

با تهدیداتی ازسوی افراد پشت پرده روبه رو شده است.

لیبراسیون
اوضاع  باال،  بلند  پرونده ای  در  تودی  اس ای  یو  روزنامه 
آمریکا پس از تبرئه دونالد ترامپ در سنای این کشور 
روزنامه  این  اســت.  قــرار داده  و تحلیل  مــورد تجزیه  را 
تأکید دارد  اما  را ضربه خــورده می داند  آمریکا  اوضــاع 
این  نبود ترامپ به عنوان رئیس جمهور موجب شده 
را نتوان شکستی آنچنان جبران ناپذیر برای این کشور 

دو  از  نیز پس  را  تودی همچنین شرایط حزب جمهوری خواه  یــواس ای  کرد.  ارزیابی 
آمده  به وجود  ترامپ  رأی گیری سنا در خصوص استیضاح  دستگی هایی که هنگام 

»ترک خورده« لقب می دهد.

یواس ای تودی

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور
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