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تصویب کلیات بودجه اصالحی در مجلس
 سیاست  سرانجام روز گذشته دولت الیحه اصالحی بودجه 1400 کمیسیونتلفیقسهشیفتهالیحهاصالحیرابررسیمیکند

را به مجلس ارائه کرد که با 211 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی 
ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. به 

 ............ صفحه 2گفته رئیس مجلس...

12 4 3
گفت وگو با بهروز رضوی، گوینده برنامه »کتاب شب«  متفکر اندونیزیایی درگذشت قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد

:jامام صادق
خداوند درخت را 
برای انسان آفرید، 
از این رو، او باید 

درخت بکارد، 
آن را آبیاری کند 

و در حفظ آن 
بکوشد.
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سفر با رادیو 
به دنیای نویسندگان

»پروفسور رحمت« شخصیتی عاشق 
اهل بیت و مروج منظومه انقالب بود

 ضرورت بهره گیری از سیره رضوی 
در پدافند فرهنگی مقابل دشمن

 ............ صفحه 2

 گفت وگوی قدس با حسین صمصامی، سعید لیالز و محمد سبزعلیپور به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 

دولت ها اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفتند

هند هم به رزمایش مرکب 
دریایی ایران و روسیه 

ملحق شد

همگرایی شرقی 
برای امنیت 

دریایی

 سیاست   انقالب اسالمی همان گونه که با برانداختن نظام پادشاهی و ایجاد حکومت دینی 
بر اساس مبانی اسالم طرحی نو در حوزه سیاسی درانداخت و الگوی نوینی از حکومت داری 
را به جهان عرضه کرد، در ادامه این مسیر امروز نیز مکلف به نوآوری درعرصه های مختلف 
است؛ چرا که بدون ایجاد چنین الگوهایی، تحقق آرمان ها با موانع بسیاری روبه رو خواهد 
شد. در این میان اقتصاد اکنون به نوک پیکان اقدام های خصمانه غرب و به ویژه آمریکا علیه 
کشــورمان تبدیل شــده و ضرورت گفتمان سازی برای مقابله با تهدیدهای این حوزه امری 
ضروری به نظر می رسد. با درک این خطر رهبر انقالب اسالمی در شهریور 1۳8۹ مفهوم 

 ............ صفحه 2اقتصاد مقاومتی را به عنوان نقشه راهی...

 سیاســت   فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش بــا 
تأکید بر اینکه هدف کلی رزمایش مرکب امنیت 
دریایی در منطقه شمال اقیانوس هند دستیابی 
به امنیت جمعی در سطح منطقه است، گفت: 
نیــروی دریایــی هنــد هم به ایــن رزمایش ملحق 
 شــد. بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، امیر دریــادار 
حســین خانــزادی فرمانده نیــروی دریایی ارتش 

درباره این رزمایش ...

دلنوشته یک زوج جوان 
خطاب به امام هشتم)ع(

خود حضرت 
شاهد عقدمان 

شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد هشدار داد

بازگشت 
 به وضعیت 
زرد کرونایی

 ............ صفحه 4 قدس خراسان ............ صفحه 3

نگاهی به رواج پدیده کمپین های 
انتخاباتی در فضای مجازی

از کابینه سازی 
تا کابینه بازی

 ............ صفحه 9

یـــادداشــت  روز
حسین کامیار، فعال فرهنگی و سیاسی

در ســالگرد چهل و دوم از انقالب شــکوهمندی که در تاریخ اسالم بی نظیر است، 
یکی از سؤاالت رایج در اذهان اقشار مختلف ملت ایران، این است که آیا جمهوری 
اسالمی به واقع یک »حکومت اسالمی« است؟ و اگر پاسخ مثبت است، پس چرا 

برخی از احکام اسالمی به طور کامل ...

 فلسفه طرح 
»دولت جوان و حزب اللهی«

 ............ صفحه 2
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تجدید آگهی مناقصه- نوبت اول
»ارزیابی کیفی« شماره مجوز: 1399/6999

1( مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
موضوع مناقصه: خدم��ات بهره برداری و امداد، وصول 
مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی و تعویض کنتور و رفع 

نشتی ناحیه گازرسانی کاشمر
2( شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن رتبه 4 در رش��ته تأسیسات و تجهیزات از سازمان 
برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
د- ثبت نام در س��ایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی
3( دریافت کاربرگهای اس��تعالم ارزیابی کیفی: از سایت مذکور از 
س��اعت 08/00 مورخ 99/11/27 تا س��اعت 14/30 م��ورخ 99/12/02 

اعالم شده در سامانه ستاد
4( بارگذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی به همراه مس��تندات 
مربوطه مطابق مندرجات آن: در سایت مذکور تا ساعت 14/30 مورخ 

99/12/18 اعالم شده در سامانه ستاد
5( نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبه 
شماره 123402/ت 50659 ه� هیئت محترم وزیران و اصالحیه های 

بعدی آن می باشد.
6( ی��ادآور می گ��ردد کلیه مراح��ل مناقصه از طریق درگاه س��امانه 
 www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
7( رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی الزامی اس��ت و صرفًا مؤسسات و شرکت های 
ایران��ی ثبت ش��ده در فهرس��ت توانمندی های مندرج در س��امانه 

توانیران مجاز می باشد. 
ش��ایان ذک��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن ای��ن آگه��ی، در س��ایت
 WWW.nigc-khrz.ir امکان پذی��ر بوده و در صورت نیاز به کس��ب 

اطالعات بیشتر با تلفن: 051-37072532  
فاکس 37640036- 051 تماس حاصل شود.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

اداره كل ثبت احوال خراس�ان رضوی در نظر دارد امور خدماتی، نظافتی و پش�تیبانی در ادارات تابعه خود را به صورت حجمی 
از طری�ق برگزاری مناقص�ه عمومی به ش�ركت ه�ای دارای گواهینامه صالحیت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراس�ان 
رضوی براس�اس شرح خدمات مناقصه به مدت یکس�ال از تاریخ 1400/1/1 لغایت 1400/12/29واگذار نماید. لذا از شركت های 
محترم واج�د ش�رایط دعوت می گردد كه با مراجعه به س�ایت تداركات الکترونیکی دولت به نش�انی : www.setadiran.ir  به منظور 

دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند . 
1- مناقصه گذار : اداره كل ثبت احوال استان خراسان رضوی 

2- موضوع مناقصه : واگذاری امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی 
3- مدت دریافت اسناد مناقصه: 1399/11/30 لغایت 1399/12/3 ) چهار روز ( 

4- مبل�غ ضمان��ت نام�ه ش�رك�ت ه�ای فراین�د ارج��اع كار ی�ا فی�ش واری�زی وجه نق�دی به حس�اب س�پرده به ش�ماره ش�بای 
IR 870100004060011107655892 به نام اداره كل ثبت احوال خراسان رضوی نزد بانک مركزی مبلغ 381.000.000ریال   

5- آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه گر : پایان وقت اداری مورخ 1399/12/14
6- ش�رایط ش�ركت های مناقصه گر: ارائه گواهی صالحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
خراس�ان رض�وی و ارائه گواهی صالحیت ایمنی كار در زمان بازگش�ائی پاكات و در صورت نداش�تن ق�رارداد فعالیت جاری ارائه 

معرفی نامه از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی به مدت 2 ماه الزامی است. 
7- محل دریافت اسناد : سایت www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2099004275000001

ش�ود.  م�ی  وخوان�ده  بازگش�ایی  مربوط�ه  دركمیس�یون   1399/12/17 م�ورخ   درس�اعت9/30صبح  واصل�ه  8-پیش�نهادهای 
9-نش�انی و آدرس مناقصه گذار : بلوار وكیل آباد – بلوار اقبال الهوری – نبش اقبال یک اداره كل ثبت احوال خراس�ان رضوی – 

شماره تماس 35012498-051                                                                                                                       شناسه آگهی: 1096285   م الف: 8830  

س
/ 9
91
20
54

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حجمی امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی 
اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی

اداره كل ثبت احوال استان خراسان رضوی

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت گاز استان 

خراسان رضوی )سهامی خاص(

,ع
99
12
01
2

ش��رکت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نس��بت به خرید کاال 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 تدارکات الکترونیکی دولت 
حداکثر تا س��اعت 12:00 تاریخ 99/12/12  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن32400570-056 اداره 

قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصـات عمومی 
به شماره 262/د /99 لغایت 265/د/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 دوم
ت 

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

,ع
99
12
01
4

اداره کل 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��رکت در مزایده می بایس��ت  در  س��امانه تدارکات 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 مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراس��ت کلیه مراحل برگزاری 

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

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

4- ش��ایان ذکراس��ت دریافت اسناد و ارائه پاس��خ استعالم ارزیابی صرفا"میبایس��ت ازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( صورت پذیرد و 
شرکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند که قبال در سامانه مذکور 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 تمرکز 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��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت پیش��نهادات ارائه ش��ده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  به این 
اداره کل همراه با پاکت "الف" تا  ساعت 13:30 روز پنجشنبه  مورخ  : 99/12/14 -درسامانه تدارکات 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 کل راه آهن خراسان . 

9- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت 10 روز  شنبه  مورخ  : 99/12/16 .             
10-نوع و مبلغ یا درصد تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : 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 مرکزی اعالم می گردد . 

تذکر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- برآورد  : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

12- هزینه کارشناس 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 .

) » آگهی مزایده شماره  12-37-99 « ( نوبت دوم

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

 ............ صفحه 7

روایت مدد جویان کمیته امداد که روی پای خود ایستادند

حکایت امداد و نجات
 ............ صفحه7



گزارش
هند هم به رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه ملحق شد

w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 2

عفو جمعی از زندانیان ایرانی به دستور رئیس جمهور عراق   سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش قدس درباره نتایج مذاکرات قضایی رئیس قوه قضائیه در عراق گفت: در 
این مذاکرات مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی که در عراق هستند،  فهرست شوند و با پیگیری سفارت ایران در عراق مورد عفو قرار گیرند. اسماعیلی همچنین درباره احتمال نامزدی  حجت االسالم والمسلمین رئیسی 

در انتخابات   گفت: »در دیداری که آقای رئیسی با دانشجویان داشتند، همین سؤال را از ایشان پرسیدند و ایشان پاسخ دادند که من به جز قوه قضائیه به مسئله دیگری فکر نمی کنم.«

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه 
امنیت دریایی  هدف کلی رزمایش مرکب 
اقیانوس هند دستیابی  در منطقه شمال 
به امنیت جمعی در سطح منطقه است، 
گفت: نیروی دریایی هند هم به این رزمایش 
ملحق  شد. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر 
نیروی  فرمانده  خــانــزادی  ــادار حسین  ــ دری
دریایی ارتش درباره این رزمایش تصریح کرد: 
از سال گذشته سلسله رزمایش های امنیت 
دریایی که به شکل مرکب برگزار می شود، با 
شرکت کشورهای منطقه و جهان در دستور 
کار نیروی دریایی قرار گرفته است. در این 
نوبت که از روز سه شنبه آغاز شده ، نیروی 
دریایی روسیه به محل رزمایش ملحق شده 
و نیروی دریایی هند هم در رزمایش مرکب 

امنیت دریایی حضور می یابد.
نیروی دریایی روسیه در این رزمایش با دو 
ناوچه  یعنی  خــود  پیشرفته  شناور  فروند 
شرکت   Kola سوخت رسان  ناو  و   Stoiky
کــرده و قــرار است تمرین تبادل اطالعاتی 
ربــوده  نجات کشتی  و  دریـــا  در  امنیتی  و 
ــایــش تــوســط یگان های  ایـــن رزم شـــده در 
ایرانی و روســی تمرین شــود. اعــزام ناوهای 
رزمی پیشرفته با قابلیت های رزمی باال از 
دریایی  رزمایش مشترک  به  روسیه  سوی 
با جمهوری اسالمی ایران حاکی از اهمیت 

زیاد این رزمایش برای طرف روسی است. 
سال گذشته نیز که رزمایش مرکب دریایی 
با حضور ایــران، روسیه و چین در آب های 
بــرگــزار شــد، نیروی  اقــیــانــوس هند  شمال 
دریایی چین نیز یک فروند از پیشرفته ترین 
کالس  از  خــود  ناوشکن های  جدیدترین  و 
تایپ 52D با نام Xining را برای شرکت در 

این رزمایش اعزام کرده بود.
خــانــزادی در ادامـــه با تأکید بر اینکه این 
رزمایش در منطقه شمال اقیانوس هند با 
هدف دستیابی به امنیت جمعی و تمرین 
مشارکتی کار خود را آغاز کــرده، افــزود: در 
سال گذشته نیروی دریایی چین که قدرت 
نــیــروهــای دریــایــی  کــنــار  زیـــادی دارد را در 

ایــران داشتیم.  پرقدرت جمهوری اسالمی 
امسال با توجه به اینکه رزمایش با سال نو 
چین همزمان شده است، چینی ها اعالم 
رزمایش  به  نو چینی  ســال  از  بعد  کردند 
اضافه خواهند شد. فرمانده نیروی دریایی 
ارتش اضافه کرد: همزمان اتفاقات خوبی در 
منطقه اقیانوس هند در حال انجام است. 
پاکستان  محوریت  با  پاکستان  کشور  در 
رزمایش »امان« که مفهوم اش ایمن سازی 
فرمانده  برگزاری است که  اســت، در حال 
ارتش  دریایی  نیروی  ناوگان جنوب  قرارگاه 
ایــن رزمایش  ایـــران در  جمهوری اســالمــی 
نظارت  آن  انــجــام  بــر چگونگی  و  حــضــور 
دارد. دریادار خانزادی اذعان کرد: مجموعه 

تالش هایی که در منطقه اقیانوس هند در 
حال شکل گیری است، نشان می دهد که 
کشورهای این منطقه به ویــژه آن هایی که 
صاحب قدرت های دریایی هستند نسبت 
به گذشته همگرا تر می شوند که امنیت 
این  بیاوریم. مفهوم آن  را بدست  جمعی 
اســت که استکبار جهانی که تا امــروز در 
منطقه یکه تازی می کرد باید متوجه بشود 

که منطقه را ترک کند. 
همزمان سخنگوی رزمایش مرکب امنیت 
دریایی شمال اقیانوس هند نیز در نشست 
خبری روز گذشته خود اظهار کرد: رزمایش 
سالیانه  تقویم  در  دریــایــی  امنیت  مرکب 
ویژه  به  کننده  شرکت  کشورهای  دریــایــی 
جمهوری اسالمی ایران و روسیه درج شده 
اســت. امیر دریــادار دوم غالمرضا طحانی 
با اشاره به اهمیت منطقه شمال اقیانوس 
هند، گفت: شمال اقیانوس هند بین سه 
تنگه راهبردی از پنج تنگه راهبردی دنیاست؛ 
تنگه هرمز در شمال، تنگه ماالکا در شرق 
و تنگه باب المندب در غرب منطقه شمال 
ــه در  ــده اســـت ک ــع شـ ــ اقــیــانــوس هــنــد واق
حقیقت بیضی انرژی دنیا را احاطه کرده و با 
توجه به تردد شناورهای تجاری و نفتکش در 
این منطقه حساس ضرورت برقراری امنیت 

تجارت دریایی را دو چندان کرده است.

همگرایی شرقی برای امنیت دریایی

یادش بخیر قدیما داخل هرکوچه ای می رفتی پراز بچه بود، بازی می کردند و س
همسایه ها خواب نداشتند. متأسفانه امروزه خبری از بچه نیست و فقط صدای 

گاز موتورسیکلت و دود ماشینه. 9150000609
مسئوالن تأمین اجتماعی. این چه قانونی است؟ من با ۱۶ سال بیمه باید یک س

میلیون و ۱00 هزار تومان بگیرم و برادرم با ۱2 سال همین حقوق من را می گیرد، 
صدای من را به گوش مسئوالن تأمین اجتماعی برسانید. ممنون 9150000869

باعرض سالم وادب واحترام فراوان. به حمدهللا با تغییروضعیت رنگ کرونایی س
دراستان های کشور، اقامه نماز پرفیض وثواب جماعت درمساجد واماکن زیارتی 
ازسرگرفته شده است. اما همچنان بر رعایت پروتکل های بهداشتی تأکید می شود. 
خوشبختانه یکی ازمصادیق رعایت پروتکل های بهداشتی، عدم استفاده مجدد از 

نایلون های یکبارمصرف شده است. 9380000263 
وای برشما مسئوالن که حق واقعی یک مشت پیرمرد و پیرزن بازنشسته تأمین س

اجتماعی را نمی دهید، آیا قیامت را باور دارید؟ 9350000884
متأسفانه دولت تاکنون برای اشتغال و مسکن جوانان کاری انجام نداده  است! س

اما گالیه و انتقاد مهم تر بر موجران وارد است که هرساله مبالغ قابل توجهی براجاره 
این مستأجران بیکار می افزایند. ای موجران! انصاف داشته باشید! 9150000290

یک بار که شده مسئوالن یک ماه با حقوق کم زندگی کنند تا بفهمند شرمنده س
شدن چه حالی دارد. 9150000810

در سال ۱400 ، هر سلبریتی در مورد انتخابات حرفی زد، باید توسط ارگان های س
امنیتی و انتظامی کشور دستگیر و محاکمه شود، چون در مقوله ای که تخصص 

ندارد، ورود کرده است. 9170000548  
یک سوله تجاری واقع در شهر گلبهار که اجاره ماهانه اش8میلیون بوده، مؤجر س

برای تمدید اجاره۱8میلیون تومان قیمت گذاشته؛ با این حال، میزان گرانی و تورم را 
درسال آتی پیش بینی کنید!؟ 9150000290

کمیسیون تلفیق سه شیفته الیحه اصالحی را بررسی می کند

تصویب کلیات بودجه اصالحی در مجلس
ــت  ــ دولـ ــه  ــتـ ــذشـ گـ روز  ــام  ــجــ ــ ــران ســ
به  را  بــودجــه ۱400  الیــحــه اصــالحــی 
مجلس ارائه کرد که با 2۱۱ رأی موافق، 
از  ممتنع  رأی   ۶ و  مخالف  رأی   28
مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه 
تصویب شد. به گفته رئیس مجلس، 
از  را  بودجه ۱400  تلفیق،  کمیسیون 
عصر دیروز با کار سه شیفته تا پایان 
هفته جاری نهایی می کند تا یکشنبه 

هفته آینده، صحن علنی وارد بررسی جزئیات الیحه بودجه شود.   

بودجه چه تغییراتی کرد؟ »
به  نسبت  را  بودجه  الیحه  در  شــده  انجام  اصالحات  قالیباف  محمدباقر 
الیحه اولیه هفت مورد دانست و در توییتی درباره مهم ترین این اصالحات 
نوشت: »رانت  ارز4هــزارو200 تومانی حذف شد؛ کسری بودجه کاهش پیدا 
کرد و دست درازی به منابع صندوق توسعه محدود شد«. همچنین مجتبی 
رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس به فارس گفت: با اصالحات صورت 
های  هزینه شرکت  در  و  کــرده  پیدا  کاهش  مالی  اوراق  بــودجــه،  در  گرفته 
دولتی4هزارو400 میلیارد تومان صرفه جویی شده است. وی با بیان اینکه 
تدابیر رهبر معظم انقالب در اصالحیه بودجه مورد توجه قرار گرفت، ادامه 
داد: »همچنین کاهش هزینه ها به میزان 40 هزار میلیارد تومان، افزایش 
درآمدهای مالیاتی به 25 هزار میلیارد تومان بوده است. در الیحه جدید اوراق 
مالی کاهش پیدا کرده و در هزینه شرکت های دولتی4هزارو400 میلیارد تومان 
صرفه جویی شده، اعتبارات عمرانی ۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و 
ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی به صورت مطمئن و ارز ترجیحی کاالهای 
اساسی و نهاده های دامی تأمین خواهد شد. اگرچه دولت تأکید کرده تالش 
خواهد کرد طی ۶ ماه در صورت امکان شرایط را برای حذف ارز ترجیحی فراهم 
کند«.برخی نیز مانند محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
می گوید دولت تنها 40 درصد اصالحات مدنظر مجلس را اعمال کرده است.
طغیانی  مهدی  جمله  از  نمایندگان  برخی  تغییرات  ایــن  وجــود  با  البته 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی معتقدند مجلس باید اصالحات عمیق تری 
در الیحه دولت اعمال کند تا اثرات تورم زایی بودجه کاسته شود. سیاهکلی 
نماینده قزوین نیز می گوید بودجه هنوز ۶0 درصد کسری دارد. میرسلیم 
نماینده تهران و عضو مجمع تشخیص نیز می گوید الیحه بودجه تنها 
3درصد نسبت به الیحه قبلی تفاوت دارد. وی در انتقاد از الیحه اصالحی 
دولت با بیان اینکه مطابق این بودجه دولت در سه ماهه اول سال آینده 
بهره برداری انتخاباتی و سیاسی خود را خواهد داشت، اما در ادامه دست 
مجلس بسته می شود، گفت: »پیش بینی فروش 2 میلیون و 300هزار بشکه 
نفت، تناسبی با شرایط کنونی ندارد. ضمن اینکه اصالحات ساختاری نیز 
در بودجه ارائه شده، مورد توجه قرار نگرفته و درآمدهای مالیاتی به خوبی 

مشخص نشده است«.

 یک اصالح طلب: هتاکی به روحانی،
نتیجه پژواک سخنان خودش است

صــادق خـــرازی دبیرکل حــزب نــدای 
مفصل  گــفــت و گــویــی  در  ایـــرانـــیـــان 
انتقاد  ضمن  خبرآنالین  پایگاه  بــا 
از هــتــک حــرمــت رئــیــس جــمــهــور، 
دو  تلخ  ادبــیــات  ــن  ای »البته  گــفــت: 
طــرفــه و نــتــیــجــه پـــــژواک بــرخــی از 
سخنان انتخاباتی ]آقای روحانی[ در 
بکارید،  باد  اگر شما  گذشته است. 
چهره  ایــن  می کنید«.   درو  طــوفــان 
اصالح طلب با انتقاد از نهاد اجماع ساز اصالح طلبان که در هفته جاری 
به صورت رسمی تشکیل شد، گفت: اصالح طلبان با این ساز و کار )نهاد 
در جریان  که هیچ چیز  کردند  منتقل  را  پیام  این  به جامعه  اجماع ساز( 
اصالحات تغییر نکرده است؛ نمی شود که شما حرف از تحول خواهی و 
شفافیت و پاسخگویی و مدرنیته و همگام شدن حکومت با تحوالت دنیا 
بزنید ، اما ساز و کار تصمیم گیری خودتان از عقب مانده ترین شیوه های 

موجود در دنیا باشد. 

 محمدرضا عارف در گفت و گویی درباره اینکه آیا بابت انصراف از انتخابات 92 س
و حمایت از روحانی پشیمان نیستید، گفت: آن هایی که این تصمیم )انصراف از 

انتخابات( را گرفتند باید جواب بدهند. 
 پایگاه جهان نیوز در گزارشی نوشت: از میان شرکت کنندگان بالقوه انتخابات س

در یک نظرسنجی 25.2 درصد به رئیسی ۱0.3 درصد به قالیباف، 5.4 درصد به 
سیدحسن خمینی و 5 درصد به »محمدجواد ظریف« رأی دادند. الزم به ذکر است 

در تمامی نظرسنجی سابق، ظریف باالتر از سیدحسن خمینی بوده است.
 مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس دهم در برنامه تلویزیونی »جهان آرا« س

گفت: احتماالً در سال ۱400 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خواهم بود.
 حدادعادل رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب، ضمن ابراز خوش بینی درباره س

اجماع شورای وحدت اصول گرایان و شورای ائتالف، توضیح داد: ما اختالف مبنایی 
با جامعه روحانیت مبارز نداریم، من خوشبین هستم که اجماع اتفاق خواهد افتاد.

 فلسفه طرح 
»دولت جوان و حزب اللهی«

در سالگرد چهل و دوم از انقالب شکوهمندی 
کــه در تــاریــخ اســالم بی نظیر اســت، یکی از 
ســؤاالت رایج در اذهــان اقشار مختلف ملت 
ایــران، این است که آیا جمهوری اسالمی به 
واقــع یک »حکومت اسالمی« اســت؟ و اگر 
پاسخ مثبت است، پس چرا برخی از احکام 
به طور کامل در جمهوری اسالمی  اسالمی 
»اجرا« نمی شوند؟ چطور می توان، معضالتی 
مانند بانکداری غیر اسالمی و نداشتن نمره 
مطلوب در بحث عدالت را در یک حکومت 
اسالمی توجیه کرد؟ پاسخ به این شبهات در 
بیانیه گام دوم در تحلیلی حکیمانه و عمیق از 
سوی رهبر معظم انقالب، برای نسل امروز و 
آینده ارائه شده است. ایشان برای پاسخ به این 
شبهۀ بحق، ابتدا هدف غایی اسالم از تشکیل 
اسالمی«  »تمدن  به  دستیابی  را  حکومت 
معرفی و برای نیل به تمدن اسالمی، مسیری 
شامل پنج گام را به توالی زیر ترسیم می کنند:

۱.ایــجــاد انــقــالب اســالمــی بــه منظور ایجاد 
تحول، بر اساس آموزه های اسالم، در تمامی 
ابعاد انسانی، اجتماعی، مادی و معنوی ارکان 
حکومت و جامعه به منظور تشکیل حکومت 

اسالمی.
بــرای ترسیم خطوط  2.برپایی نظام اسالمی 
اصلی، مبانی و آرمان های جامعه و کشور بر 

اساس مبانی اسالم.
3.تشکیل دولت اسالمی به منظور »اجرا«ی 

احکام و آموزه های اسالم.
4.ایجاد جامعه و کشور اسالمی که حتی در 
حکومت های صدر اسالم حاصل نشده است.

5.تشکیل تمدن اسالمی .
ایشان همچنین دستاورد دستیابی به تمدن 
منجی  ظــهــور  مقدمات  تکمیل  را  اســالمــی 
بشریت )عج( می دانند که این نشان دهنده 
افق متعالی اندیشه سیاسی-حکومتی رهبران 
انــقــالب اســالمــی اســـت. پــرواضــح اســت که 
ما در دستیابی به انقالب اسالمی با پیروزی 
شکوهمند و تاریخی آن در بهمن 57 و ایجاد 
نظام اسالمی با رأی آری به جمهوری اسالمی 
در فروردین 58 و تدوین قانون اساسی ای که 
تصریح و اقرار به مبانی اسالم دارد، به موفقیت 
رسیده ایم. از دیگر نشانه های جاری و ساری 
بودن حکومت اسالمی در طول 42 سال اخیر، 
استقامت و پایداری ایران بر اصول و آرمان های 
اولیه است که به خصوص در بعد بین المللی 

شاهد حضور پرقوت آن ها هستیم.
از طرفی در خــالل ایــن ســال هــا، تــالش برای 
ــــت اســالمــی« کــه امکان  بــه »دول دستیابی 
»اجرای کامل« احکام و آموزه های اسالمی و 
اصول قانون اساسی را فراهم می کند، به صورت 
مستمر صورت گرفته، هر چند که ناموفق بودن 
در این زمینه مشهود اســت. اساساً دولت، 
موجودیتی است که در بنیان های مردم ساالر، 
بسیاری عوامل بر آن تأثیر می گذارند و از این 
رو است که وجود مشکالت فــراوان داخلی و 
خارجی در 42 سال اخیر، موجب ناموفق بودن 

در نیل به این هدف شده است.
تعبیر »دولــت جوان حزب اللهی« به عنوان 
چکیده تجربیات تلخ و شیرین نظام اسالمی 
پس از تجربه دولــت های جنگ، سازندگی، 
اصالحات، عدالت و مهرورزی و اعتدال، چند 
سالی اســت، مــورد توجه و تأکید ویــژه رهبر 
انقالب قرار گرفته، ناظر به تالش مضاعف نظام 
اسالمی جهت دستیابی به »دولت اسالمی« 
و تکمیل گام سوم از مسیر پر افتخار دستیابی 
به تمدن اسالمی و ظهور منجی اســت. در 
حقیقت، پس از دستیابی به ثبات و استقرار 
کامل پایه های نظام اسالمی به دنبال عبور 
از حوادثی نظیر جنگ تحمیلی، تحریم های 
اقتصادی، جنگ های نیابتی منطقه ای و ...، 
اکنون زمان تالش نظام و ملت، جهت تشکیل 
یک دولــت اسالمی، به منظور دستیابی به 
آرمــان های متعالی نظیر »عدالت اسالمی« 
اســت.  امید است که ملت ایــران در تحقق 
سومین مرحله از اهداف تمدنی خود نیز موفق 
باشند؛ چه اینکه موفقیت این مسئله در گرو 

تحقق »دولت جوان و حزب اللهی« است. 

 نمایندگان مجلس دیروز با ۱87 رأی موافق س
به بررسی دوباره طرح شفافیت در دستور کار 
جاری مجلس، رأی مثبت دادنــد. بر اساس 
آیین نامه مجلس در صــورت رد طرحی در 
صحن علنی امکان بررسی آن تا ۶ ماه وجود 
ندارد، اما با رأی نمایندگان این طرح پس از 

دستور کار بودجه، بررسی می شود. 
آیــت هللا سید احمد خاتمی عضو هیئت س

رئیسه مجلس خبرگان با اشاره به نشست یک 
روزه این مجموعه در روز دوشنبه 4 اسفند تأکید 
کرد: دیدار حضوری اعضای مجلس خبرگان با 
رهبر معظم انقالب پایان بخش برنامه های این 

دوره از اجالس خبرگان است.  
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یادداشت روز

 حسین کامیار، فعال فرهنگی و سیاسی

 مهدی خالدی   انقالب اسالمی همان گونه که 
با برانداختن نظام پادشاهی و ایجاد حکومت 
بــر اســـاس مبانی اســـالم طرحی نو در  دیــنــی 
از  حــوزه سیاسی درانــداخــت و الگوی نوینی 
ــرد، در  حــکــومــت داری را بــه جــهــان عــرضــه کـ
ادامــه این مسیر امــروز نیز مکلف به نــوآوری 
درعــرصــه هــای مختلف اســت؛ چــرا کــه بــدون 
ایجاد چنین الگوهایی، تحقق آرمان ها با موانع 
بسیاری روبه رو خواهد شد. در این میان اقتصاد 
اکنون به نوک پیکان اقدام های خصمانه غرب 
و به ویژه آمریکا علیه کشورمان تبدیل شده و 
ضرورت گفتمان سازی برای مقابله با تهدیدهای 

این حوزه امری ضروری به نظر می رسد.
در  اسالمی  انقالب  رهبر  خطر  ایــن  درک  با 
شهریور ۱389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را به 
عنوان نقشه راهی در مقابله با دسیسه های 
دشــمــن و استقالل راهــبــردی کــشــور مطرح 
کردند. حضرت آیت هللا خامنه ای این مفهوم 
مقاومتى  »اقتصاد  کــردنــد:  تبیین  چنین  را 
معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته 
باشیم که هم رونــد رو به رشد اقتصادى در 
آن  آسیب پذیری  هم  بماند،  محفوظ  کشور 
از تحرکات خارجی کاهش یابد«. رکن اصلی 
اقتصاد مقاومتی اتکا به منابع و ظرفیت های 
مغفول مانده داخلی بوده و با باز توزیع وظایف 
در حوزه دولت، تولیدکنندگان و مردم با اعمال 
موجب  ــرانــه،  مــدب و  عقالیی  مــدیــریــت هــای 
استقالل اقتصادی، تغییر الگوی مصرف مردم، 
شدن  قانونمند  داخــلــی،  تولیدات  بــه  توجه 
اقتصاد کشور و قوام جامعه اسالمی می شود. 
امروز، به مناسبت سالگرد ابالغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقالب 
به رؤسای قوای سه گانه )29 بهمن ۱392( در 
تقویم رسمی کشورمان روز اقتصاد مقاومتی 
و کارآفرینی نام گذاری شده است. به همین 
مناسبت و در گفت و گو با کارشناسان به میزان 
تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان مطالبه مهم 
رهبری، ابزارهای تحقق آن و موانع پیش روی 

شکل گیری این مقوله می پردازیم.

 اقتصاد ضعیف امروزی ما »
نتیجه التقاط با غرب است

سرپرست وزارت امــور اقتصادي و دارايــي در 
مــورد  قــدس در  بــا  نهم در گفت وگو  دولـــت 
ضرورت های اجرای اقتصاد مقاومتی در ایران 
گفت: وجوب اجــرای سیاست های این حوزه 
اکنون بر کسی پوشیده نیست، به ویژه اینکه 
دولت آمریکا جنگ اقتصادی علنی علیه ما 
تحمیل کــرد. حسین صمصامی در این باره 
افزود: در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
آشکارا وزارت خزانه داری ایاالت متحده به اتاق 
جنگ آمریکا علیه ما تبدیل شد و اتاق فکرها 
و وزارت خارجه آمریکا نیز در این زمینه فعال 
شدند. جیمز ریــکــاردز، تحلیلگر ارشــد سیا، 
ابعاد دیگری از جنگ اقتصادی با ایران را تبیین 
کرد و گفت: ما با ایران وارد جنگ شدیم بدون 
اینکه یک تیر به سمت ایران بزنیم. این تهاجم 
به سد دفاعی احتیاج دارد و اقتصاد مقاومتی 
همین خاکریز در مقابل حمله دشمن است و 

اقتصاد کشور را از تالطم باز خواهد داشت.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد 

دانشگاه شهید بهشتی تهران، انقالب57 نظام 
سیاسی را زیر و رو کرد، اما در حوزه اقتصادی این 
اتفاق نیفتاده و ما به یک انقالب اقتصادی نیاز 
داریم. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تصریح 
کرد: ما انقالب فرهنگی کردیم، اما این موضوع 
به مفهوم واقعی محقق نشد. حداقل در حوزه 
علوم انسانی و اقتصاد این گونه بود. در این معنی 
با وجود انقالب، محتوای دروس همان مفهوم 
غربی را حفظ کــرد. این نوع آمــوزش در ادامه 
نیروهای مدیریتی با تفکر غالب سرمایه داری 
پــرورش داد که تفکر آن ها با نظام اسالمی در 
التقاط کامل قــرار داشــت. صمصامی با بیان 
اینکه اقتصاد مقاومتی به مفهوم واقعی باید 
در بستر یک نظام اسالمی اتفاق افتد، عنوان 
کرد: التقاط اقتصاد غربی با مفاهیم اسالمی 
نتیجه اش شکل گیری یک اقتصاد ضعیف و 
متزلزل مانند اقتصاد کنونی کشورمان است. 
الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت چرا محقق 
نشد؟ چون ما نتوانستیم در عرصه اقتصادی 
یک نگرش عمیق اسالمی ایجاد کنیم. بنابراین 
ما به یک انقالب در حوزه اقتصادی نیاز داریم 
و اقتصاد مقاومتی می تواند به معنای انقالب در 

این حوزه باشد.

 آمریکا هم با اقتصاد مقاومتی »
خود را باال کشید

ــیــس شـــــورای ســیــاســت گـــــذاری اقــتــصــاد  رئ
مقاومتی و بخش خصوصی هم با بیان اینکه 
اقتصاد مقاومتی در معنی بسیار ساده یعنی 
قوی و قدرتمند شدن کشور در حوزه اقتصادی، 
گفت: این به خودی خود، چیز بدی نیست که 
برخی بگویند چرا باید اتفاق افتد. مشکل این 
افراد این است که منظور رهبری را به درستی 
درک نکرده اند وگرنه با مطرح شدن این ایده 
حکیمانه و دقیق از سوی رهبری از آن استقبال 

بی نظیری می کردند.  
محمدرضا سبزعلیپور درباره موانع موجود بر 
سر راه تحقق این مطالبه رهبری هم معتقد 
است ما همه چیز داریم، اما آنچه مانع تحقق 
برخی  مــدیــریــت  ســـوء  مــی شــود،  ظرفیت ها 
مسئوالن اســت. وی در ایــن بــاره ادامــه داد: 
بزرگ ترین مانع که سبب شده فرمایش رهبر 
انقالب هنوز در پله اول بماند، آن است که این 
موضوع سیاسی شده و برخی افــراد مواضع 
ترجیح  ملی  منافع  بــر  را  حزبی  و  شخصی 
داده و این خیانت سبب شده تحقق اقتصاد 

تجارت  مرکز  رئیس  نگیرد.  شکل  مقاومتی 
جهانی جمهوری اسالمی ایران افزود: پس سه 
مسئله موجب عدم تحقق اقتصاد مقاومتی 
است؛ نخست اینکه برخی به درستی مفهوم 
اقتصاد مقاومتی را درک نکرده اند، در گام دوم 
آن را سیاسی کرده و در گام سوم در مقابل آن 
سد درست کرده و به مانع تراشی پرداخته اند. 
این در حالی است که آمریکا هم اگر اقتصاد 
اینجا  به  اقتصاد مقاومتی  با  دنیا شده  اول 
رسیده. چین و کره جنوبی هم اقتصاد مقاومتی 
دارند، ولی با اسامی دیگر. پس هر کس دلش 

برای کشور می تپد باید حامی اقتصاد باشد.
می تواند  تحریم  دوران  سبزعلیپور  گفته  بــه 
ــرای تــوجــه بــیــشــتــر مـــا به  ــ فــرصــت خــوبــی بـ
اقتصادی مقاومتی باشد. وی در این باره تأکید 
ایجاد مشکالت  با وجــود  کــرد: محدودیت ها 
معیشتی برای مردم می تواند سبب شکوفایی 
استعدادها شــود. نباید از یاد برد بسیاری از 
پیشرفت های نظامی و هسته ای ما در میانه 
شــدیــدتــریــن فــشــارهــای خــارجــی رقـــم خـــورد. 
رئیس شورای سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی 
متأسفانه  اینکه  بیان  با  خصوصی  بخش  و 
این  از  نتوانسته اند  اقتصادی  سیاست گذاران 
موقعیت استفاده کنند، افزود: عملکرد بانک ها، 
نقدینگی، سیاست های پولی و مالی همه به گونه 
ای تنظیم شده که در نهایت هزینه آن بر دوش 
مردم سوار می شود. اگر سیاست های اقتصاد 
حــوزه  نفتی،  بــودجــه  از  )اســتــقــالل  مقاومتی 
مالیاتی، شفافیت و ...( اجرا می شد، قطعاً این 
اتفاقات نمی افتاد. در دولت روحانی به اقتصاد 
مقاومتی بی محلی شد و بهایی به آن ندادند. 
این بودجه  این مدعاست.  گــواه  بودجه ۱400 
با 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت بسته شد. 
این یعنی اتکای صرف به نفت. اکنون صادرات 
نفتی ما 300 هزار بشکه در روز است، با کدام 
دورنما این میزان فروش نفت پیش بینی شده 
و به ۱0 برابر رسیده است. متأسفانه خام فروشی 
که در اقتصاد مقاومتی هیچ جایگاهی ندارد، 
رکن اساسی بودجه سال آینده است و این به 

هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

اقتصاد مقاومتی زمینه های نظری »
بین المللی دارد

سعید لیالز، کارشناس اقتصادی نیز با بیان 
اینکه فرمایش رهبری درباره اقتصاد مقاومتی 
در  بسیار جــدی  دهنده یک دغدغه  بازتاب 

کشور است، تأکید کرد: امروز دیگر درآمدهای 
نفتی ما جوابگوی هزینه های کشور نیست و 
رویکرد سیاسی کشور در صحنه بین المللی به 
هیچ وجه با وابستگی اقتصادی آن همخوانی 
نــدارد؛ یعنی شما نمی توانید شعار مــرگ بر 
بنزین  و  واردکننده گندم  اما  بدهید،  آمریکا 
گفته   طبق  امــا  مقاومتی«  »اقتصاد  باشید. 
درون زاســــت؛  و  تولیدگرا  اقتصاد  یک  لیالز، 
به  نیازی  ــد، دیگر چه  داریـ وقتی شما نفت 
چنین اقتصادی دارید. وی در این باره می گوید: 
تجربه نشان داده وقتی درآمدهای نفت باال 
بــرود، باردیگر شاهد رها شدن این نظریه از 
سوی تئوریسین های اقتصاد مقاومتی خواهیم 
بود؛ چنانکه در زمان دولت احمدی نژاد و با 
باالرفتن درآمدهای نفتی به فراموشی سپرده 
شد. این کارشناس اقتصادی اظهار کــرد: ما 
در سال۱390 یعنی در حزب اللهی ترین دولت 
ایــران رکــورد واردات کشور را شکستیم ؛ 97 
میلیارد دالر کاال و خدمات وارد کشور شد؛ 
بنابراین صرف شعار مهم نیست، بلکه سهم 
نفت در اقتصاد ایران باید کاهش پیدا کند و 
این شرط اساسی بــرای تحقق منویات رهبر 
معظم انقالب است. »اقتصاد مقاومتی« یک 
ترم بین المللی تحت عنوان »اقتصاد تاب آور« 
)Resilient economy( دارد؛ بنابراین فرمایش 
رهــبــری عـــالوه بــر اینکه بــازتــاب دهــنــده یک 
دغدغه بسیار جدی در کشور است، زمینه های 

نظری بین المللی هم دارد.
وی تصریح کــرد: اقتصاد مقاومتی به صرف 
دستورالعمل و با شعار امکان پذیر نخواهد 
شــد؛ همین حــاال مــا 2 هـــزار کامیون دست 
توان  که  حالی  در  کردیم،  وارد  خــارج  از  دوم 
تولید این کامیون ها در کشور وجود داشت؛ 
همین امروز کلی کاالی غیرضروری وارد کشور 
می شود، چرا؟ چون هنوز منابع ارزی کالن در 
اختیار دولت قرار دارد، در حالی که برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی باید مداخله دولت و تصدی 
آن در اقتصاد کاهش یافته و در برابر، بهره وری 
اقتصادی و انضباط مالی دولــت در اقتصاد 
افزایش یابد.  وی با تأکید بر اینکه نباید اقتصاد 
مقاومتی در حد شعار باشد و باید به طور جدی 
پیگیری و اجرایی شود، گفت: اقتصاد مقاومتی 
یعنی اینکه ما باید کمربندها را سفت کنیم؛ 
باید با اقتصاد مقاومتی نرخ سرمایه گذاری در 
کشور افزایش یابد و به خصوصی سازی واقعی 

رجوع کنیم.

گفت وگوی قدس با حسین صمصامی، سعید لیالز و محمد سبزعلیپور به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

دولت ها اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفتند



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

آموزش 35 هزار قرآن آموز در کالس های مهدالرضا)ع(   مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی از آموزش 35 هزار قرآن آموز در کالس های آموزشی مهدالرضا)ع( به صورت حضوری و مجازی در 
مدت دو سال اخیر خبر داد. به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم میریان با اشاره به تغییراتی که در دوران شیوع ویروس کرونا در برنامه های قرآنی حرم مطهر رضوی ایجاد شده، عنوان کرد: در این دوران برنامه های 

این اداره به سمت فضای مجازی سوق داده شد و این روند در دوران پساکرونا نیز ادامه خواهد داشت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد

 ضرورت بهره گیری از سیره رضوی 
در پدافند فرهنگی مقابل دشمن

قدس  آســتــان  تولیت  مقام  قائم 
ــرورت بهره گیری از  رضـــوی بــر ضـ
محتوای  تأمین  در  رضــوی  سیره 
الزم برای مقابله با تهاجم فرهنگی 

دشمن تأکید کرد.
مصطفی  آستان نیوز،  گـــزارش  به 
به  پیامی  در  ــهــرودی  ق خــاکــســار 
رســانــه هــای  جــشــنــواره  اختتامیه 
دیجیتال رضـــوی کــه بــه صــورت 

مجازی در قزوین برگزار شد، با اشاره به اهمیت فضای مجازی در عصر حاضر 
اظهار کرد: دشمن از فضای مجازی برای القای اندیشه های خود بهره می گیرد 
و باید در مقابل این وضعیت یک پدافند فرهنگی مناسب تمهید کرد تا این 

القائات و تالش های مذموم دشمن خنثی شود.
وی به ارائه راهکار در این زمینه پرداخت و گفت: اثرگذاری در مقابل فضای 
لجام گسیخته ضدارزشی که دشمنان تدارک دیده اند، با طرح ارزش های دینی 

و اسالمی مقدور است.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: این سازوکار باید با طرح و 
ارائه زیبایی محاسن ارزش های دینی و الگوهای راستین که جلوه های تام آن 
ائمه اطهار)ع( هستند انجام شود. خاکسار قهرودی اضافه کرد: امام رضا)ع( 
می فرمایند اگر مردم محاسن کالم ما را دریابند از آن تبعیت خواهند کرد؛ این 
فرمایش ما را متوجه این مسئولیت می کند که بیان زیبایی ها و محاسن کالم 
و سنت ائمه اطهار)ع( اگر هنرمندانه و با ابزار مناسب ارائه شود مخاطبان 

حتماً آن را خواهند پذیرفت و در زندگی به کار می گیرند.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: برای تدارک این پدافند 
فرهنگی، هم باید از توانمندی فرهیختگان و صاحبنظران این عرصه و هم از 

ظرفیت های مردمی و نهادهای دینی و فرهنگی بهره گرفت.
خاکسار قهرودی تصریح کرد: از ابزارهای مناسب برای طرح این ارزش ها، 
استفاده از فضای مجازی و رسانه هایی است که بخش زیادی از زندگی مردم 
را تشکیل داده اند؛ این بستر امروز در زندگی مردم بسیار اثرگذار است و ما 

نیز متقابالً باید از این فضا بهره بگیریم.
وی در ادامه با اشاره به جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی و اهمیت آن در 
ایجاد پدافند فرهنگی مقابل دشمنان گفت: رشد آمار آثار رسیده به دبیرخانه 
جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی بیانگر این اهمیت و اثرگذاری است؛ 
می توان جریان شبهه زدایی و پاسخگویی و مقابله با تهدیدهای گمراه کننده را 

از طریق آثار این جشنواره دنبال کرد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: باید از ارزش هــای دینی 
به ویژه سیره رضوی برای تقویت بنیان های اخالقی بهره گرفت و در مسیر 
تقویت ارزش های دینی با استفاده از تولید محتوای مناسب در فضای مجازی 
حول سیره رضوی قدم برداشت تا حرکت دشمن خنثی و ارزش های دینی در 

مسیر یک زندگی نجات بخش تثبیت شود.
وی گفت: سیر جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی نیز مبین این است که 
رشد خوبی در زمینه کمیت و کیفیت آثار شاهد هستیم و تولید و ارسال 

17هزار اثر به هشتمین دوره این جشنواره خود گویای این مهم است.
خاکسار قهرودی تأکید کرد: آستان قدس رضوی به عنوان یک نهاد دینی، 
فرهنگی و معرفتی وظیفه می داند در راستای وظایف خود در هماهنگی با 
سایر بخش ها با حضور در فضای تولید محتوا با سیره رضوی در این حوزه 

ایفای نقش جدی کند.

جذب سرباز امریه در آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی سرباز امریه با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی جذب 
می کند. به گزارش آستان نیوز، آستان قدس رضوی با دریافت مجوز جذب 
نیروهای امریه برای خدمت سربازی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا و 

بر اساس سهمیه اختصاص یافته، اقدام به جذب سربازان امریه می کند.
مهلت نام نویسی و ارسال درخواست متقاضیان در این سامانه از تاریخ 
99/12/1 تا 99/12/10 به مدت 10 روز است و شامل سربازان اعزامی در 

تاریخ 1400/4/1 می شود.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و انجام مراحل اولیه جذب 

نظیر ارسال درخواست و نام نویسی به نشانی reg.razavi.ir مراجعه کنند.

این دلنوشته به بهانه سفر سه روزه و برگزاری 
آیین عقد شماری از زوج های جوان به همت 
کانون های خدمت رضوی تهران، نوشته شده 
است. چند روز پیش 20 زوج سادات، به همت 
خیریه »شمس« وابسته به کانون های خدمت 
رضوی استان تهران سه روز میهمان حرم مطهر 
رضوی بودند. جشن ازدواج این زوج های جوان 
به میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در حرم مطهر رضوی برگزار شد. دلنوشته یکی 

از نوعروس های این آیین را بخوانید. 
وســط صحن عتیق انــقــالب ایــســتــاده ام. زل 
زده ام به پنجره فوالد. به گمانم پس از دوراهی 
بین الحرمین اینجا تنها سه راهی است که دل، 
چشم و دست بالتکلیف است. یک لیوان آب 
در دستم، چشمم  اسماعیل طال  سقاخانه 
می گردد تا نقطه عطفش را روی گنبد طالی 
آقا پیدا کند و دلم همزمان به پنجره فوالد گره 
خورده است. در همین ساعت های اول زندگی 
مشترکم ایــن  طــور مــات و مبهوت لطف آقا 
وسط حیاط خشک شده ام. چه کسی فکرش 
را می کرد دختری که تا دیروز یتیم بودنش سایه 
ترحم روی جسمش انداخته بود امروز جایی 
باشد که همه حسرتش را بخورند؟ موبایلم را 
نگاه می کنم. پر شده از پیام های التماس دعا. 
یکی از اقوامم که تا همین سال پیش حتی با 
من همکالم هم نمی شد و یتیمی ام را مسخره 
می کرد، برایم نوشته است: »به امام رضا)ع( 
دارم...«.  بچه  یــک  داشــتــن  آرزوی  مــن  بگو 
دو تا پیام پایین تر از آقای صاحبخانه است. 
انگار نه انگار شب عید پارسال می خواست 
وسایلمان را بگذارد توی کوچه. نوشته است: 
»خانم ســادات! برای شفای بیماری همسرم 
دعا کن...« می خواهم قضاوتش کنم و بگویم 
چه فرصت طلب است، اما یادم می افتد وسط 
و مهربانی  رأفــت  به  که  صحن خانه کسی 
معروف است، جای این گروکشی ها نیست. 
شــده ام حکایت شاه و شاه قلی. امام رضا)ع( 
می بخشد و من ایــن وســط دارم با هر پیام، 

زخم زبان ها و غصه هایم را مرور می کنم.  
اذان مغرب است. با شنیدن صدای ساعت 
حــرم از بهت خــارج می شوم. چطور شد که 
ــام رضــا)ع(  امـــروز من اینجا وســط صحن ام
دست در دست شریک زندگی ام ایستاده ام؟ 
من که حتی مادرم پول نداشت برایمان یک 
مراسم عقد بگیرد اینجا چکار می کنم؟ چشم 
که باز کردم پدر داشتم، اما نمی دانم یک  دفعه 
چطور دنیا با من، مادر جوان و برادرم دشمنی 
کرد که هنوز خوشی های کودکی را مزه مزه نکرده 
بودیم خبر آوردند پدرم در تصادف کشته شده 
است. مادرم در جوانی بیوه شد و مسئولیت دو 
بچه یتیم بر دوشش افتاد. دیگر نمی توانست 
به خاطر نگاه طایفه ای ازدواج کند. از طرفی 
کسی هم نبود که کمک حالمان باشد پس 
دست به زانوهای خودش زد و شروع به کار 
کــردن در خانه های مــردم کرد تا بتواند من و 
برادرم را بزرگ کند. یک عمر، حسرت پدر با 

فقر مالی و نداشتن امکانات کنارم بود. 
تا اینکه زنگ خانه مان به قصد خواستگاری 
به صدا درآمد. موقع انتخاب همسر که رسید 
دیدم بهتر است لقمه قد دهانمان برداریم تا 
بعداً به مشکل نخوریم. همین شد که همسرم 
هم از خانواده هم سطح ما شد. مادرم با کار در 
خانه های مردم توانست جهیزیه ام را تا همین 
حد ممکن با چند قلم کاالی جزئی تأمین کند. 
کدام مادری هست که نخواهد دخترش را با 
یک جهیزیه مفصل و یک مراسم آنچنانی 
راهی خانه بخت کند؟ اما وقتی نیست چه 

می شود کرد؟ 
همچنان مات و مبهوت همه سال های گذشته، 
وسط صحن عتیق هستم. دلم توان کندن از 
گنبد را ندارد. لیوان آب همچنان در دستم و 
گره زدن حاجت هایم به پنجره فوالد هم هنوز 

تمام نشده است... .
یادم می آید دلم پر از غصه  نداشته هایم بود 
اینکه یک دفعه دیدیم اسممان در جمع  تا 
زوج هایی است که با خیریه ای به نام »شمیم 
مهر سبحان)شمس(« قرار است راهی مشهد 

شوند و مراسم ازدواج را آنجا برگزار کنند. 
یکی  گفتم  نمی شد.  بـــاورم  بگویم  صادقانه 
می خواهد اذیتمان کند. اما ته دلم قند آب 
مــی کــردنــد. حتی بــا تــصــور قـــدم زدن وسط 
صحن وسرای امام رضا)ع( دلم خوش بود. با 
آمد  بستم، همسرم  ناامیدی چمدان  کمال 
دنبالم و با مترو رفتیم میدان راه آهـــن. آنجا 
یک جمع 50 یا 60 نفره را دیدیم که کنار بنر 
»خیریه شمس« با سایر عروس ها و دامادها 
جمع بــودنــد. دیگر داشــت بــاورم می شد که 
انگار این دعوت حقیقت دارد. دقیقاً ساعت 8 
شب حرکت کردیم و صبح ساعت 6 رسیدیم 
مشهد. وقتی میهماندار قطار هشدار آماده 
شدن برای توقف می داد هنوز باورم نمی شد ما 
قرار است برسیم مشهد. همه چیز را یک بازی 
می دیدم و مدام با خودم کلنجار می رفتم که چه 
کسی من را به این خیریه معرفی کرده است؟ 
ــه مــحــل زائـــرســـرا،  ــا رســیــدن ب در اتـــوبـــوس ت
مدیرعامل خیریه گفت: »مراسم، فردا صبح 
برگزار می شود.  رواق دارالحجه  ساعت 8 در 
لطفاً همه رأس ساعت آماده باشید و خانم ها 
چادر سفید همراه بیاورند«. صبح ساعت 7 
با 19 زوج دیگر به نیت اینکه امام رضا)ع( 
را به دردانه شان امام جــواد )ع( قسم بدهیم 
وارد  ــجــواد)ع(  ــاب ال ب در  از  بگیریم،  مــدد  و 
صحن جامع رضوی حرم شدیم. 20 خادم 
دم در ورودی صحن منتظرمان بودند. چه 
لحظه دوست داشتنی ای. چه کسی فکرش 
را می کرد من که یک عمر تنها بزرگ شده 
بودم، امروز تا محل عقدم این طور مشایعت 
پارتی بازی کرده  برایمان  امــام رضــا)ع(  شــوم؟ 
بود و خادمان حرمش را فرستاده بود برای 

استقبال ما.
را سر کردیم و همه ردیف  چــادر سفیدمان 
پشت سر هم راهــی حــرم شدیم. در مسیر 
نجواکنان به امام رضــا)ع( گفتم: »آقا من که 
ــم مانده  بــه دل یــک عمر حسرت همه چیز 
بود را چطور میهمان کردی؟« باورم نمی شود 
االن جایی هستم که همه به من می گویند 

التماس دعا. حاال آقا خودتان می دانید و این 
زندگی مــن. به حق جــوادتــان لحظه ای نگاه 
لطفتان را از زندگی ام برندارید. نیت کردم و وارد 
صحن جامع رضوی شدیم. زیبا بود. 20عروس 
سپیدپوش کنار هم قدم می زدیم. 40 زوج با هم 
اذن دخول می خواندیم. صحن ها را یکی پس 
از دیگری پشت سر خدام حرم حرکت کردیم تا 
رسیدیم به رواق دارالحجه. کنار یک سفره عقد 
ساده و جمع و جور که دو تا شمعدان سبز 
عباسی داشت و با دسته گل های نرگسی که 
هدیه گرفته بودیم، کنار هم نشستیم. هر زوج 
را یک روحانی همراهی می کرد تا خطبه عقد 
خوانده شــود. همین چند ساعت پیش من 
در جوار امام رضا)ع( زندگی ام را شروع کردم. 
می دانم و ایمان دارم زندگی ای که با نظر لطف 
آقا شروع شود، تضمین شده است و از بالها 
دور می ماند. درست مثل سایر مراسم ازدواج 
رفتیم روی جایگاه تزئین شده و عکس یادگاری 
گرفتیم. بوی نرگس و اسپند حرم همراهمان 
بود. ما جزو معدود زوج هایی هستیم که شاهد 
عقدمان امام رضا)ع( بود و حتی برایمان هدیه 
هم فرستاد. ما جزو کسانی هستیم که حتی 
ولیمه ازدواجمان را میهمان امام رضا)ع( بودیم 
و از غذایی خوردیم که آرزوی هر کسی است. 
ما همین ابتدای راه زندگی مشترک نمک گیر 

امام رضا)ع( شدیم.
اکنون اینجا که وسط صحن انقالب با همان 
چادر سپید روبه روی پنجره فوالد ایستاده ام، 
گذشته ام  حسرت های  از  خبری  دیگر  انگار 
نیست. با وجود مشکالت مالی حتی خبری 
از نگرانی فردا هم ندارم. دیدم و تجربه کردم 
نگرانی هایی را که امام رضا)ع( در لحظه جبران 
کرد. همین جا در این سه ضلعی عاشقانه میان 
گنبد طالی آقــا، پنجره فــوالد و سقاخانه که 
آرزوی هر شیعه است، دعا می کنم هیچ کس 
در تمام عمرش حسرت چیزی بر دلش نماند و 
اگر این  طور شد امام رضا)ع( همین  طور که ما را 
شگفت زده کرد، طوری شگفت زده اش کند که 

باورش در ذهن هیچ بشری نگنجد.

 در هفتاد و چهارمین برنامه 
»سه شنبه های فرهنگی« انجام شد 

رونمایی از قدیمی ترین 
روزنامه مشهد

ــامــه ســه شــنــبــه هــای  ــرن  هــفــتــاد و چــهــارمــیــن ب
موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان  فرهنگی  علمی- 
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به مناسبت 
سالروز انتشار نخستین روزنامه در خراسان، به 
معرفی و رونمایی از »روزنامه ادب؛ قدیمی ترین 
روزنامه چاپ مشهد، موجود در گنجینه رضوی« 
علی  آستان نیوز؛  گــزارش  به  یافت.  اختصاص 
سلیمانی، کارشناس تاالر مطبوعات در این برنامه 
در سخنانی روزنامه نگاری را یکی از مقوله های 
اجتماعی  اوضــاع سیاسی-  بر  تأثیرگذار  مهم 

عنوان کرد.
وی با اشاره به شهرهای تهران و تبریز به عنوان 
پیشگامان روزنامه نگاری فارسی گفت: به فاصله 
حدود نیم قرن پس از نخستین روزنامه رسمی 
از شهرهای تهران، تبریز، شیراز،  ایــران و پس 
اصفهان و بوشهر، مشهد نیز صاحب روزنامه 
شد. این کارشناس، انتشار روزنامه  در مشهد را 
مرهون زحمات »ادیب  الممالک فراهانی« عنوان 
کرد و افــزود: ادیب که در تبریز روزنامه ادب را 
منتشر می کرد، در مدت اقامت سه ساله اش در 
مشهد، در نخستین اقدام، دوره جدید روزنامه 
ادب را تأسیس و در این روزنامه با استفاده از 
قریحه ادبی روزنامه نگاری برای انتقال مضامین 
فرهنگی  و  علم دوستی  میهن پرستی،  دیــنــی، 
استفاده کرد. سلیمانی ادامه داد: روزنامه ادب 
با  ابــتــدا  تــهــران و مشهد  در ســه شهر تبریز، 
تحلیلی،  مقاله های  اخــبــار،  سرمقاله،  عناوین 
اعالن و اخطار منتشر می شد که در ادامه شماره 
نخست این روزنامه با نام »جریده ادب« در 17 
جمادی الثانی 1316 هجری قمری چاپ و از شماره 

دوم به بعد به »ادب« تغییر نام داد.
وی اضافه کرد: ادیب الممالک، در مشهد اقامت 
کرد و در حالی  که نیم قرن از آغاز روزنامه نگاری 
در ایران گذشته بود، در نخستین گام، دوره دوم 
روزنامه ادب را در مشهد منتشر کــرد. وی آغاز 
انتشار روزنامه ادب در مشهد را از اواسط حکومت 
مظفرالدین شاه و والیــت رکن الدوله بر خراسان 
عنوان کرد و گفت: این روزنامه در مدت سه سال 

110 شماره در مشهد منتشر شد.
کارشناس تاالر مطبوعات سازمان کتابخانه ها، 
مــوزه هــا و مــرکــز اســنــاد آســتــان قـــدس رضــوی 
ادب  روزنــامــه  ویــژگــی هــای  از  را  حاشیه نویسی 
عنوان کرد که با توجه به کمبود فضا در بعضی از 

صفحات روزنامه تحریر شده است.
در ادامه این جلسه دکتر حسین الهی؛ استاد 
تاریخ ایران دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع 
»تأثیر روزنامه ادب بر تحوالت اجتماعی مشهد« 

به ایراد سخنرانی پرداخت.

خبـر

گزارش خبـری
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 س�ازمان همی�اری ش�هرداریهای اس�تان ی�زد در 
نظردارد نسبت به فروش امالک خود با کاربری های
درس�طح  خدمات�ی(   ، کارگاه�ی   ، تج�اری  )مس�کونی، 
ازطری�ق  تف�ت(   ، مهری�ز   ، زارچ   ، )ی�زد  ش�هرهای 
نمای�د. اق�دام  واقس�اط(  نق�د   ( ش�رایط  ب�ا  و  مزای�ده 
وکس�ب  درمزای�ده  بمنظورش�رکت  توانن�د  م�ی  متقاضی�ان 
ازتاری�خ  اس�ناد  تحوی�ل  و  دریاف�ت  بیش�ترجهت  اطالع�ات 
ب�ه  اداری  س�اعت  در  1399/11/28لغای�ت1399/12/10 
دفترامالک س�ازمان مراجعه و یا با شماره تلفن های 38222701 

داخلی242- 248 تماس حاصل نمایند. 
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آگهی مزایده عمومی - نوبت اول 

سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد

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 کمک میکنیم(
   » فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  خرید کاال «)نوبت دوم(
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»آگهی مزایده عمومی«
نام مزایده گذار : شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی موضوع مزایده : فروش ساختمان های اداری و مسکونی

www.abfakhorasan.ir : دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی -  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی - سایت اینترنتی

ت اول
نوب ))صدای پای آب صدای پای زندگی است((

* واگذاری امالک مندرج در ردیف های 1 و 2 توامًا انجام شده و مزایده گران مکلفند پیشنهاد خود را برای 
هر دو پالک موضوع ردیف های 1 و 2 ارائه و مجموع نرخ پیشنهادی مالک تعیین برنده خواهد بود.

* واگذاری ملک مندرج در ردیف 3 به صورت مستقل از امالک ردیف های 1 و 2 انجام شده و مزایده گران 
مکلفند پیشنهاد خود را برای پالک موضوع ردیف 3 جداگانه ارائه نمایند.

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: 
الف - مهلت دریافت اسناد مزایده:1399/12/06

ب – مح�ل دریاف�ت اس�ناد مزای�ده: ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رض�وی )طبقه همک�ف – دفتر 
قراردادها( واقع در مش�هد –بلوار وکیل آباد – ابتدای خیابان صدف – جنب دادگس�تری – مقابل ایس�تگاه مترو 

صدف– تلفن: 5-38678841-051 و 38663938 - 051
ج – مهلت تحویل پیشنهادها:1399/12/16

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مزایده خواهد بود.

شماره پالک ثبتی ردیف
نوع کاربری

تأسیسات موجود 
عرصه  مساحت 

توضیحاتنشانی ملکبه متر مربع
میزان تضمین شرکت

 در مزایده 

1
 18215 فرعی از 182 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 2764 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 مشهد

اصلی  اداری  ساختمان 
1200حوزه ستادی )تجاری(

مشهد – حاشیه بلوار وکیل آباد – نرسیده به خیابان 
صدف – جنب دادگستری – مقابل ایستگاه مترو صدف

سند  دارای 
9800000000 ریال رسمی

هشتصد  و  میلیارد  )نه 
میلیون ریال( 2

18214 فرعی از 182 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 2764 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 مشهد

حوزه  اصلی  ساختمان 
300ستادی )تجاری(

مشهد – حاشیه بلوار وکیل آباد – نرسیده به خیابان 
صدف – جنب دادگستری – مقابل ایستگاه مترو صدف

سند  دارای 
رسمی 

3
مجزی  و  مفروز  اصلی   182 از  فرعی   11059

250ساختمان مسکونیشده از 6809 فرعی از اصلی مذکور 
مشهد – خیابان صدف – خیابان صدف یک 

 پالک 31
سند  دارای 

رسمی
)یک  ریال   1365000000
میلیارد و سیصد و شصت 

و پنج میلیون ریال(
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  دلنوشته یک زوج جوان خطاب به امام هشتم    

 خود حضرت شاهد عقدمان شد
j
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روزنامـه صبـح ایـران اندیشهاندیشه4
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شیخ نعیم قاسم در همایش »مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسالمی«:

 شهید سلیمانی مقاومت را 
به اقدامی جهانی تبدیل کرد

کنفرانس بین المللی »مکتب شهید 
نوین اسالمی«  تمدن  و  سلیمانی 
با حضور اندیشمندان و نخبگان 
ایــران و جهان از روز یکشنبه 26 
بهمن ماه از ساعت ۱۸ بعد از ظهر 
در چهار پنل به صورت برخط آغاز 

به کار کرد.
شیخ  مهر،  خبرگزاری  گـــزارش  به 
کل  دبــیــر  جانشین  قــاســم،  نعیم 
حزب هللا لبنان در این همایش گفت: باید شهید سلیمانی را گرامی بداریم. 
او به عنوان یک الگوی بسیار بزرگ در جهان اسالم نمودار شد و طرح هایی 
در زمینه مقاومت ارائه داد که به واسطه آن ها توانست مرحله جدیدی را 
پی ریزی نماید. این مرحله تا اندازه زیادی در بردارنده معنی و مفهوم مواضع 

و سخنان وی خواهد بود.
وی افزود: به نظرم رسید در همایش گرامیداشت این فرمانده شهید و این 
کنفرانس از نقش شهید سلیمانی رضوان هللا تعالی علیه در شکل گیری 
رویکرد مقاومت سخن به میان آورم، زیرا وی گام های تأثیرگذاری را بنیان 
گذاشت که به نظرم در استمرار خط مشی وی در محور مقاومت و مقابله 
با دشمنان خدا و آزادسازی سرزمین های اشغالی سرنوشت ساز خواهد بود.
نعیم قاسم ضمن بیان 6 گام مهم سردار سلیمانی در شکل گیری و تقویت 
روحیه مقاومت، اذعان کرد: اوالً مقاومت از نظر شهید سلیمانی به معنای 
حرکت و ایمان و آگاهی فرهنگی و سیاسی است. به عبارت دیگر یک 
به طور  که  مــی رود  به شمار  و عملی  نظری  یکپارچه  و  کامل  مجموعه 
مستقیم در عملکرد مجاهدان انعکاس می یابد، همچنین به طور مستقیم 

بر دستاوردهای امت مسلمان در مقابله با دشمنانش انعکاس می یابد.
شهید سلیمانی در جمع گروهی از نیروهای سپاه پاسداران انقالب سخن به 
میان آورده و بر اهمیت و نقش سپاه پاسداران انقالب به عنوان یک جریان 
و خط مشی و رویکرد تکامل یافته تأکید کرد.وی افزود: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از قله نورانی دوران دفاع مقدس به قله نورانی دیگری با 
عنوان دفاع از اماکن مقدسه راه یافت و در این راه ایستادگی کرد. سپاه 

پاسداران موجب پیشرفت مقاومت از نظر کمی و کیفی شد.
در واقع به اعتقاد شهید سلیمانی حرکت تکامل یافته مقاومت در ابعاد 
گسترده فرهنگی، ایمانی، سیاسی و جهادی اقتضا می کرد یک نهاد خاص 
سرپرستی آن را برعهده گیرد. این نهاد به صورت سپاه پاسداران انقالب 

نمایان شد که چنین دستاورد عملی به همراه داشته است.
شهید سلیمانی در حضور گروهی از مردم کرمان گفت: ایران با تکیه بر 
اسالم ناب محمدی توانست تمامی توطئه ها را خنثی کند زیرا فرد آگاه به 
مسائل روزگار خویش، فریب دشمن را نمی خورد و دشمن از ما می ترسد.
جانشین دبیر کل حزب هللا در ادامه تصریح کرد: شهید سلیمانی مقاومت 
را از حالت یک اقدام داخلی ملی در ایران به یک اقدام جهانی در سراسر 
جهان تبدیل کرد بدون آنکه در ویژگی های خاص کشورها و رویکرد و 

عملکرد گروه های مختلف درون کشورهایشان تأثیر بگذارد.
رهبری  در  به طور مستقیم  توانست  دیگر شهید سلیمانی  عبارت  به 
مقاومت و پشتیبانی از آن در فلسطین مشارکت نماید، در نتیجه تمامی 
امکانات فراهم شده به شیوه های گوناگون و تمامی جانفشانی ها به نفع 
نیروی مقاومت در غزه و فلسطین سبب تحقق یافتن پیروزی های واقعی 

برای مقاومت گردید.

مکتب حاج قاسم

»پروفسور رحمت« شخصیتی عاشق اهل بیت)ع( و مروج منظومه انقالب بود  در پی درگذشت پروفسور »جالل الدین رحمت« مؤسس سازمان اهل بیت)ع( اندونزی و از پایه گذاران حرکت 
استبصار در اندونزی و جمعیت اهل بیتی، حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی پیام تسلیتی صادر کرد و نوشت: در دیداری که در جاکارتا در مهر ماه 1393 با پروفسور 

جالل الدین رحمت داشتم وی را شخصیتی فکور و منصف و عاشق اهل بیت و مروج منظومه امامین انقالب یافتم.

 دکتر سید مهدی ناظمی، مدرس و پژوهشگر فلسفه  
چون  خاصی  عرصه  به  محدود  بصری  تفکر  مسئله 
هنر و رسانه نیست و عرصه های مختلفی از زندگی را 
دربرمی گیرد. در بحث های رسانه با عنوان مدیولوژی بیان 
می شود جهان امروز ما، جهان رسانه است. من می خواهم 
در این باب صحبت کنم که جهان امروز، جهانِ تصویر 
است و این موضوع در واقع در حیطه های مختلف، خود را 
نشان می دهد. یکی از اشاراتی که در این زمینه وجود دارد، 
اشاره  های برخی پژوهشگران است که معتقدند تغییرات 
سیاسی و اجتماعی در دنیای امروز ما با تصویر انجام 
می شود و تصویر، داللت های جدید اجتماعی و سیاسی 
ایجاد می کند که تا پیش از این وجود نداشته است. طبیعتاً 
وقتی از تصویر صحبت می کنیم، رسانه هایی را که این 
تصاویر را تولید و توزیع می کنند نیز مدنظر داریم چرا که 

تصویر با این رسانه هاست که بسط داده می شود. 

جنگ سوریه، نمونه ای از منازعات تصویری»
امــروز دنیایی است که ساحت های  به هر حال دنیای 
سیاسی و اجتماعی ما را با تصویر درگیر خود می کند و همه 
ما شاهد این موضوع بوده ایم. برای نمونه جنگ سوریه 
اوج این منازعات تصویری بود. طرفین در فضای مجازی 
تصاویر بی شماری منتشر   و در این تصاویر ادعاهایی را 
علیه همدیگر مطرح می کردند؛ شما ممکن بود باور کنید 
و متأثر شوید و بعد می دیدید طرف مقابل نیز تفسیر 
دیگری از آن تصویر دارد و شما گاه با این پرسش روبه رو 
می شدید که مرجع نهایی تفسیر این تصویر کجاست و 
من از کجا باید بفهمم؟ به هر حال این تصاویر منتشر شد 

و تأثیرخودش را گذاشت. 

جهان و عرصه سیاسی اجتماعی با تصویر تغییر »
می کند

برای نمونه تصویر کودکی که در ساحل فوت کرده بود 
جهان را متأثر کرد. همین اآلن نیز می دانیم بی عدالتی، 
ما و بسیاری از نقاط دیگر جهان را درگیر کرده است اما 
شما آنجایی می توانید دستگاه حکومتی را وادار به واکنش 
کنید که تصویری از آن منتشر شود. وقتی تصویری منتشر 
می شود می بینید در عرض سه چهار ساعت پلیس فتا 
و درپی آن دستگاه قضایی واکنش نشان می دهند. این 

قدرتی است که تصویر پیدا کــرده اســت. من می توانم 
این را روشن کنم که نخست این مسئله یک رویداد و نه 
امری همیشگی است و دوم، این مسئله چه پیامدها و 
اقتضائاتی برای کسی دارد که سودای تمدن اسالمی دارد. 

اگر بتوانیم بفهمیم غلبه تصویر بر جهان یا تصویری شدن 
جهان و هستی، اقتضای ذاتی تمدن غرب است شاید 
دیگر مشخص شود که اگر تمدنی دینی و معنوی بخواهد 
خلق شود باید بتواند نسبت جدیدی با تصویر برقرار کند. 

من نیز پیرو دیدگاه برخی اندیشمندان معتقدم جهان و 
عرصه سیاسی اجتماعی با تصویر تغییر می کند و در تصویر 
است که ما آن را می فهمیم. چند مثال دیگر می زنم که عالوه 
بر سینما بر رسانه های تصویری دیگر نیز صدق می کند. 
فلوسر یکی از اندیشمندانی است که از متقدمان به شمار 
می رفت و بسیار زود متوجه تصویری شدن جهان و رویداد 
تصویری شدن جهان بود. وی معتقد بود سینما به معنای 
پایان آرمان جهان عقالنی یا دوره کالسیک در غرب و ورود 
به دنیای جدید است که فلوسر اسم آن را دنیای تکنوایماژها 
می گذارد. امروز همه ما کمابیش متوجه شده ایم فضای 
مجازی ما کمتر از فضای واقعی ما، واقعی نیست چراکه 
مناسبات و تعامالت خودمان را بیشتر در فضای مجازی 
می فهمیم. جهان در دنیای تکنوایماژها دو طبقه است، به 
این معنا که خودِ جهان آن گونه که هست معنا و شکل 
جدیدی پیدا کرده که این جهان تکنوایماژها همان جهان 
واقعی ماست و جدا از جهان واقعی ما نیست. فلوسر در 
ادامه تأکید می کند که وقتی از جهان جدید صحبت می کنم 

منظورم ظهور انسان جدید و متفاوت است. 

انسان جدید، روبات من و انسان-تکنولوژی است»
متولد  حــال  در  جدیدی  انسان  می گوید  فلوسر  آقــای 
شدن است که دیگر نمی توانید بگویید تصویر برای او 
ابزار دست است. این قضیه را جوانان دهه ۸0 بهتر از 
ما می توانند درک کنند. ما قدیمی ها وقتی دوستان دهه 
اوقــات نمی توانیم آن ها را  هشتادی را می بینیم خیلی 
درک کنیم. ما احساس می کنیم تصویر و تصویرگری و 
فناوری های تصویری روی گوشی ها بخشی از وجود این 
طیف شده و آن ها در این جریان هضم هستند به همین 
خاطر نیز بسیاری از چیزها برایشان عادی و راحت است 
و خیلی راحــت خودشان را تطبیق می دهند و در این 
عرصه ها پیشرفت می کنند ولی ما هنوز بهت زده هستیم؛ 
یعنی نمی توانیم همین طور رویدادی که اتفاق افتاده را 
درک کنیم. به تعبیر فلوسر انسان جدید، روبات من و 
انسان-تکنولوژی است. به تعبیری شما هم انسان و هم 
تکنولوژی هستید و این اتفاقی است که از نظر فلوسر با 
سینما و عکاسی آغاز می شود و قطعاً در ادامه، تلویزیون 
سبب گسترش آن شد و امروز فضای مجازی این را به 

رادیکال ترین شکل ممکن طرح می کند. 

برای رسیدن به تمدنی دینی باید نسبت جدیدی با تصویر برقرار کنیم

از اقتضاهای ذات تمدن غرب غلبه تصویر بر واقعیت است

نباید در دام ساده سازی جنبه رویدادی غرب بیفتیم
وقتی از ادراک بصری صحبت می کنیم 
باید دقت کنیم نباید ادراک بصری را با 
دوربین خلط کنیم. در ادراک بصری وقتی 
چشمتان می بیند، با همه وجود می بینید 
گوشتان  می بیند،  شما  چشم  یعنی 
می شنود و همه شامه شما دارد کار می کند 
و در یک تعامل و رفت و آمد به ویژه با دو 

ادراک اصلی یعنی بصری و سمعی تعامل بسیار جدی 
دارند. وقتی با چشم می بینید مثل زمانی نیست که با 
دوربین نگاه می کنید. شما در واقع با چشمتان دارید 
ادراکی می کنید که این ادراک منحصر در قواعد بینایی 
و بصری نیست بلکه قواعد بصری و بینایی به او کمک 
می کنند. وقتی چیزی را با دوربین می بینید یا فیلم برداری 
می کنید، یک قاب محدود ایجاد می کنید و این قاب بندی 
سایر ادراکات را دور می کند به همین خاطر است که 

بسیاری از نظریه پردازان سینما می گفتند 
در سینما اگر بخواهید فیلم خوبی بسازید 
باید قواعد ادراک بصری را خوب بیاموزید. 
ادراک سمعی کمکی جزئی برای تعمیق 
آن می کند. همین مسئله است. ما باید 
تفاوت ادراک بصری با ادراک تصویری را 
بفهمیم. در ادراک تصویری شما یک امر 
قاب بندی شده را فقط با چشم می فهمید ولی در ادراک 
بصری چیزهایی را در دل همدیگر با استفاده از حواس 
مختلفتان درک می کنید. این قواعد متفاوت و دو نوع 
کار مختلف است. باالژ نیز می گوید در سینما مفهوم 
جدیدی از دیدن را داریم. اگر به این جمالت توجه نکنیم 
بالفاصله در دام یک عادی سازی خواهیم افتاد. اساساً 
ما در برابر شناخت غرب مقاومت می کنیم و درصدد 

ساده سازی جنبه رویدادی غرب هستیم. 

 111 SE سندکمپانی و برگ سبز سند محضری خودرو
مدل 1395 به شماره انتظامی 17 ق 777 ایران 74 
و ش���ماره موتور M13,5731442 و شماره شاسی 
NAS431100G5892275 بن���ام منصوره نوروزی 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط اس���ت .
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برگ سبز خودرو سواری پراید SE 131 به رنگ سفید 
و  به شماره موتور 5266584  و  شماره شاسی  
NAS411100E3571234 به شماره انتظامی  381 
س 12 ایران 12 به مالکیت افسانه هاشمی زاده

دی مفق���ود و از درج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د. 
قو

مف
ی 

گه
آ
دوبرگ سند موتورسیكلت تكتاز مدل ١٣٩٥ب 
ش ش���هربانی ٧٧٣-٩٨٣٩٩وش���ماره موت���ور 
٠٣٤٧٧٦وش���ماره بدن���ه٩٥٠٠٢٥٣ب مالكیت 
علی بذرافش���ان مفقود وازدرجه اعتبارس���اقط 

میباشد.
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سند کمپانی پراید به  شهربانی 87-111س91
ب���ه ش موت���ور 3008767 ب���ه ش شاس���ی 
بن���ام جعف���ر محم���دی   s1412288281215

مفقودشده واز درجه اعتبار ساقط است.
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برگ سبز ، سند کمپانی و سند رسمی خودرو کامیون 
کمپرس���ی، سیستم بنز- تیپ ال کا 36/2624- مدل 
1971 ب���ه رنگ نارنج���ی - روغنی به پالک انتظامی 87 
ایران 347 ع 43 به شماره موتور 10092109 و شماره 
شاس���ی10509740 به مالکیت آقای���ان منصورو اکبر 
حق ویردی   مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کارت و ب���رگ س���بز )شناس���نامه( خودرو س���واری 
پیکان مدل 1380 به ش���ماره انتظامی 41 د 338 
ایران 85 و شماره موتور 91128023725 و شماره 
بدنه 0080524662 بنام آقای علیرضا میر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
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برگ س���بز ،کارت خودروی س���واری رنو م���گان  مدل 
1389 رن���گ مش���کی به ش���ماره انتظام���ی 199 ق 71 
K4MD812D201313و  موت���ور  ش���ماره    12 ای���ران 
شماره شاس���ی NAPLM1B0F91009867 به مالکیت 
وحی���د کش���میری مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  99
12
03
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قو
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آ

ب���رگ س���بز و کارت ماش���ین س���وار ی ه���اچ ب���ک 
سیس���تم س���ایپا تیپ تیبا 2 به رنگ س���فید مدل 
ب���ه ش���ماره  موت���ور  M15,9046731   و   1399
شماره شاسی NAS821100L1285626 به شماره 
پ���الک 43 م 219- 54 مفق���ود گردی���ده واز درجه 

اعتبارساقط می گردد. 
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ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت  کاری���زان م���دل 1387 
 23363/772 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  آب���ی  رن���گ 
شاس���ی  ش���ماره  و   32620483 موت���ور  ش���ماره 
NB5***125S8788049 به مالکیت احسان ایرانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ندکمپانی و برگ س���بز س���ند محضری خودرو  
پ���ژو 206 م���دل 1389 ب���ه ش���ماره انتظامی 18 ی 
743 ای���ران 66 و ش���ماره موت���ور 13588011539 
 NAAP23FG7AJ160134 شاس���ی  ش���ماره  و 
مفق���ود  علیش���اه  م���رادی  عل���ی  ش���هرام  بن���ام 
. اس���ت  س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  و  گردی���ده 
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سندکمپانی ،سند محضری خودرو سواری 206 
مدل 1388 رنگ سفید به شماره انتظامی 442 
ط 41 ایران 12  ش���ماره موت���ور 14187044087و 
شماره شاس���ی NAAP03ED39J039873 به 
مالکی���ت محمد بینوا مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(
دانشگاه زنجان در نظر دارد خرید، تحویل ، نصب و راه اندازی یک دستگاه سرور دسکتاپ مجازی به همراه ملحقات 

برای دانشگاه زنجان در سال 99 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
غیر                      های  رایانه  ارائه  و  تولید  در  انفورماتیک   3 رتبه  حداقل  )دارای  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان  کلیه  بدینوسیله   
داده های  و  شبکه  در  انفورماتیک   3 رتبه  حداقل  و  پشتیبانی  خدمات  در  انفورماتیک   3 رتبه  حداقل   ،Main Frame

رایانه ای و مخابراتی و همچنین حداقل 5 سال سابقه و ارائه پشتیبانی به صورت 24 ساعته( می توانند از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق 
درگاه سامانه )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

الزم است 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. در سامانه 99/11/29 می باشد.

الف- شماره مناقصه )مرجع(: 162
ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی: 2099003798000024

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه گران می توانند از ساعت 10 روز چهار شنبه تاریخ 99/11/29 
تا ساعت 18 روز شنبه  تاریخ 99/12/02 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه و نسبت به شرکت در 

مناقصه اقدام نمایند.
د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح  روز چهار شنبه تاریخ 99/12/13

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/12/16 دفتر معاونت اداری- مالی
ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت نامه بانکی )مدت اعتبار تضمین های بانکی 
باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها باشد( چک تضمین شده بانکی ) به نام دانشگاه زنجان ( و یا واریز وجه 
نقد به مبلغ 500/000/000 ریال )پنجاه میلیون تومان( به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام 

تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .
تذکر مهم:  مناقصه گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزامٌا تمام مراحل را از طریق سامانه 
ستاد انجام خواهد داد و مناقصه گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت های الف، ب و ج را ) براساس آیین نامه مالی 
معامالتی دانشگاه های منطقه زنجان( می بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12روز 

چهار شنبه تاریخ 99/12/13 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.
انفورماتیک  واحد  و   33052826 قراردادها،  و  حقوقی  امور  مدیریت  بیشتر:  اطالعات  کسب  جهت  تلفن  شماره 

دانشجویی 33054080                                                                 شناسه آگهی: 1095983

روابط عمومی دانشگاه زنجان

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 دوم
به شرح جدول ذیل

/ع
99
12
01
7

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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سرگذشت بنایی که نماد حرم رضوی در حافظه تاریخی زائران و مجاوران است  

پرونده هزار و 200 ساله گنبد طال 

گزارش

وی
ض

س ر
عک

س: 
عک

 خاطره بازی هایی با »گزیده عکس های تاریخی« کتاب »گزیده عکس های تاریخی« که جلد اول آن به همت الهه محبوب فریمانی و بهزاد نعمتی جمع آوری شده ، مجموعه ای است نفیس و نایاب، از تصاویری که در مرکز 
اسناد آسان قدس رضوی نگهداری می شود. این تصاویر مربوط به دوره قاجار است و می توان در آن، عکس هایی از صاحب منصبان آستان قدس، هیئات مذهبی و قدیمی مشهد، خادمان حرم مطهر رضوی و برخی اماکن نزدیک 
حرم مطهر را که طی طرح های توسعه به تدریج تخریب یا تجدید بنا شده اند، مقابل دیدگان عالقه مندان قرار می دهد. این کتاب توسط سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به زیور طبع آراسته شده است.

 محمدحسین نیکبخت  شوری می اندازد به دل آدم؛ از 
دور که چشمت به جمالش روشن می شود و انعکاس نور 
خورشید، شعاعی از احساس ارادت را به دلت می تاباند، 
روحت پر می کشد به سوی عالمی که وصف شدنی نیست؛ 
آن وقت است که زیر لب زمزمه می کنی: »السالم علیک 
یا علی بن موسی الرضا)ع(«. گنبد طال، شاخص ترین بنا در 
شهر مشهد و بلکه تمام ایران است؛ زیباترین جلوه محبت 
اهل بیت)ع( در هنر معماری کشور امام زمان)عج(. گنبد 
طال، کلید ورود به عالم عرض حاجت است؛ باید حسش 
کنی تا بفهمی و نگاهش کنی تا دریابی. همه ایرانیان، از پیر 
و جوان، زن و مرد، خرد و کالن، گنبد طال را می شناسند؛ 
اما شاید کمتر درباره تاریخ آن شنیده  باشند؛ تاریخی که 
بازگوکننده سابقه ارادت است به امام مهربانی ها. این بار و 
در این نوشتار، می خواهیم به سراغ تاریخ بنایی برویم که از 
تمام بناهای موجود در ایران خوشبخت تر و شریف تر است 
و این شرافت، جز به واسطه میزبانی از ضریح مطهر امام 

هشتم)ع( نیست.

12 قرن پیش اتفاق افتاد»
احتماالً شنیده اید که گنبد طال، اصالتاً یک بنای چهارطاقی 
مطهر  فــراز ضریح  بر  که  اســت  دوپوسته ای  گنبدی  با 
ثامن الحجج)ع( ساخته شده. برخی معتقدند که قدمت 
بنای بقعه و گنبد، بسیار بیشتر از روزگاری است که از 
شهادت امام)ع( می گذرد؛ حتی تعدادی از مورخان، قدمت 
بنا را به هزار و 100 سال پیش از شهادت آن حضرت 
می رسانند که به واقع، صحیح نیست. می دانیم که مأمون، 
دستور داد بر فراز گور پدرش، بنایی بسازند و هنگامی 
که مرتکب جنایت نابخشودنی به شهادت رساندن امام 
رضــا)ع( شد، از باب عوام فریبی و شانه خالی کــردن از 
مسئولیت این جنایت هولناک، دستور داد پیکر مطهر 

امام)ع( را در همان بقعه دفن کنند. 
طبق گزارش اعتمادالسلطنه در »مطلع الشمس«، بنای 
اولیه، مربعی شکل بود و دیوارهای آن بیش از دو متر 
قطر داشت و سقف گنبدی باالی آن، کوتاه بود. به تدریج 
اقبال عمومی نسبت به مضجع شریف رضوی و حضور 
خیل زائــران برای زیارت قبر عالم آل محمد)ع(، موجب 
شد تغییراتی در ساختمان حرم رقم بخورد و بنا به شکلی 
گسترده، دستخوش تحوالت معماری شود. ظاهراً یک بار 
در دوره سامانی و دفعه بعد در عصر غزنوی، بنای بقعه 
متبرکه و در پی آن، ساختمان گنبد، مرمت و بازسازی 
دولتمردانی  توسط  اقدام های عمرانی،  این  شده  است. 
صورت  معتز«  بن  »ســـوری  و  شهمرد«  »بوبکر  مانند 
گرفت. ظاهراً بنای اولیه، با توجه به معماری عصر غزنوی، 
به بنای بقعه ارســالن جــاذب در نزدیکی سنگ بست 

ــدازه فعلی  مشهد شباهت داشــت و ارتفاع گنبد به ان
آن نبود. با چنین مشخصاتی، گنبد حرم مطهر تا عصر 
تیموری دوام آورد و حتی با هجوم مغوالن نیز آسیبی 
بدان وارد نشد. به این ترتیب، گنبد اول پایدار ماند تا در 

ادوار بعد، با گنبد دوم پوشیده شود.

سازنده گنبد دوم کیست؟»
خوب است بدانید که از تاریخ ساخته شدن گنبد دوم که 
امروزه آن را با الیه ای از طال پوشانده اند، اطالع دقیقی در 
دست نیست. حدس مورخان این است که گنبد مذکور 
پس از دوره ایلخانی و پیش از دوره صفویه ساخته شد؛ 
اما چرا و چگونه؟ اگر زمان ساخت گنبد طال را در محدوده 
مورد اشــاره فرض کنیم، که فرض صحیحی هم هست، 
می توانیم بگوییم که این بنا، در دوره شاهرخ تیموری و در 
زمان ساخته  شدن بناهای مُعْظَمی مانند مسجد گوهرشاد، 
شکل گرفت و ساخته شد. نویسنده »دائره المعارف آستان  
قدس رضوی« در این باره نظری نزدیک به واقعیت دارد. 
وی  می نویسد: »با توجه به ارتفاع بلند گنبد و مناره های 
مسجد گوهرشاد، هر یک به ارتفاع 39/68 و 39/5 متر 
و نیز گنبد دارالسیاده به ارتفاع 23 متر که در این دوره 

ساخته شد، گنبد آجری بقعه مطهر با ارتفاع کمتر از 19 
متر در کنار آن از نمود افتاد. شاید بتوان گفت در این زمان 
کسی چون قوام الدین شیرازی )معمار مسجد گوهرشاد( 
برای نمودار کردن حرم مطهر که نقطه عطف مجموعه 
معماری آستان  قدس رضوی محسوب می شد، تدبیری 
اندیشید و با برآوردن ساقه ای بلند و متناسب با حجم بنا 
بر شالوده مربع بنای عصر غزنوی، گنبدی به ارتفاع 31/2 
متر روی ساقه قرار داد«. این دیدگاه، به نظر درست می آید 
و می توان آن را در برابر دیگر دالیل، از قدرت و قوام خوبی 
برخوردار دانست. به هر رو، ساخت گنبد فعلی، صرف 
 نظر از ترمیم هایی که در ادوار بعدی روی آن انجام شد، به 

احتمال قوی در دوره تیموری انجام گرفت.

مطال کردن گنبد»
بر اساس گزارش های تاریخی تا سال 940 هـ.ق، یعنی زمانی 
که شاه تهماسب یکم صفوی تصمیم به طال کردن گنبد 
مطهر رضوی گرفت، رویه گنبد با کاشی سبزرنگی پوشانده 
شده  بود. در این سال شاه صفوی برای ادای نذر خود، پس 
از پیروزی بر ازبکان مهاجم به مرزهای شمال شرقی ایران، با 
اهدای 63 من طال )معادل 181 کیلوگرم( گنبد را تزئین کرد. 

ذکر این نکته الزم است که مطاّل کردن گنبد به این شکل، 
نخستین بار بود که در جهان اسالم اتفاق می افتاد و از نظر 
هنری، یک نقطه عطف محسوب می شد. طالکاری گنبد با 
استفاده از صفحات مسی روکش شده با طال انجام گرفت. 
ظاهراً نخستین طالکاری گنبد، کتیبه ای به خط هنرمند 
خطاط این دوره موسوم به »عبدالحق سبزواری« داشته 
 است که در دوره های بعد، جای خود را به کتیبه شاه عباس 
یکم داد که توسط خطاطان نامدار روزگار او ساخته شد. 
ــادآوری شود، تزئیناتی  نکته دیگری که باید در اینجا ی
است که زیر پوسته داخلی گنبد طال اجرا شد؛ امروزه 
این بخش، به صورت کامالً زیبا و مجلل، با آینه کاری های 
دقیق و هنرمندانه تزئین شده  است؛ اما ظاهراً تا پیش از 
این اقدام که در دوره قاجار صورت گرفت، پوسته داخلی 
گنبد مطهر با نقاشی هایی بسیار زیبا تزئین شده  بود؛ این 
موضوع در گزارش ابن بطوطه، جهانگرد مسلمانی که در 
قرن هشتم به مشهد آمد، ذکر شده  است. برخی متون 
دوره  چیره دست  هنرمند  نقاش،  آقاحسن  از  تاریخی 
شاه تهماسب یکم، به عنوان نقاشی کننده پوسته داخلی 
گنبد یاد کرده اند. با این حال، به نظر می رسد که نقاشی ها 
چندان دوامی نداشته اند و به دلیل دود ناشی از شمع ها 
و پیه سوزهای متعددی که شبانگاه در بقعه مطهر روشن 
می شد، این آثار هنری آسیب می دید و نیازمند بازسازی 
می شد؛ چنان که اسکندربیک منشی در »عالم آرای عباسی« 
به این نکته اشاره می کند و می افزاید در دوره شاه عباس 
یکم نقاشی های زیر پوسته گنبد، تجدید و بازسازی شد. 
در دوره افشاری و عهد نادرشاه افشار نیز نقاشی ها را 
بازسازی کردند تا اینکه با آینه کاری در دوره قاجار و پنهان 
اثــری از آن هــا باقی نماند. شدن نقاشی ها زیر آینه ها، 

گنبد طال در دوره معاصر»
یکی از حوادث تأثرآوری که در تاریخ گنبد طال اتفاق افتاد، 
در ماجرای به توپ بستن حرم مطهر توسط نظامیان 
روسیه تزاری در نوروز سال 1291 خورشیدی رقم خورد. 
در این حمله، پنجره های گنبد طال شکسته شد و 18 
گلوله توپ به نقاط مختلف گنبد اصابت کرد که تعمیر 
آن، چند سال به طول انجامید. اوایل دهه 1350 بود که 
تصمیم به نوسازی نمای گنبد طال گرفته شد؛ مقدمات 
این کار تا سال 1357 خورشیدی فراهم گردید و پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، کار با سرعت آغاز شد و خرداد 
سال 1359 به پایان رسید. در این فرایند، تمام خشت های 
طال را به ترتیب و با رعایت شماره گذاری از گنبد جدا 
کردند و پس از زیرسازی مناسب با بتن و میلگرد، به قطر 
20 سانتیمتر خشت های مسی زراندود را در جای اولش 

نصب کردند و امروز ما شاهد همان گنبد طال هستیم.

تاریخ نمای حجره های حرم  

حتماً بسیاری از شما خوانندگان عزیز و ارجمند هنگام تشرف به حرم 
رضوی، در داخل صحن ها با اتاق هایی که دورتادور صحن و در دو طبقه 
طراحی شده  است، برخورد کرده اید. همان طور که می دانید به این اتاق ها 
به اصطالح »حجره« می گویند. امروزه کاربری حجره ها، معموالً اداری یا 
فرهنگی است و در کل، برای امور مربوط به حرم مطهر مورد استفاده قرار 
می گیرند. با این حال، شاید کمتر کسی بداند که در 400 سال گذشته، 
حجره های حرم کاربری های مختلفی را تجربه کرده اند. در سندی مربوط 
به سال 1014هـــ.ق در دوره شاه عباس یکم، یکی از حجره های صحن 
عتیق، محل مکتب خانه صحن معرفی شده  است. طبق آنچه زنده یاد 
کاربری عمده حجره ها در این  عزیزهللا عطاردی نقل می کند معموالً 
دوره ها، مکان اقامتی برای زائرانی بوده که از راه های طوالنی برای زیارت 
حرم رضوی به مشهد می آمدند. نکته جالب توجه این است که با توجه 
به بسته شدن درهای حرم رضوی در ساعات شب، این حجره ها فقط 
هنگام روز مورد استفاده زائران قرار می گرفت و یکی از وظایف خادمان 
حرم پس از بسته شدن درها، وارسی همین حجره ها و سپس قفل کردن 
آن ها بود. با این حال، برخی زائران خاص می توانستند در حجره ها اقامت 
شبانه هم داشته باشند که این موضوع درباره معتکفان یا شخصیت های 
مشهور سیاسی و.. مصداق داشت. مثالً افضل الممالک در سفرنامه 
معروف خود، به اقامت شبانه در یکی از این حجره ها در طبقه فوقانی 
صحن عتیق که در اختیار سیدمحمدباقر رضوی، مدرس آستانه بوده  

است، اشاره می کند.

کاربری های دیگر»
در دوره قاجار و به احتمال زیاد در نیمه دوم این دوره، برخی حجره های 
موجود در داخل دو صحن عتیق و نو به صورت اجاره در اختیار افراد 
قرار می گرفت و ظاهراً این رسم تا اوایل دهه 1320 و چندی پس از آن 
هم رواج داشت. گزارش های مربوط به واقعه به توپ بستن حرم رضوی، 
از غارت اموال موجود در این حجره ها به دست مهاجمان روس حکایت 
دارد. برخی از این حجره ها مانند حجره آقانوروز کتابفروش، به امر فروش 
آخرین کتاب های چاپ شده اختصاص داشت و در شهر مشهد معروف 
بود. افزون بر کتاب فروشی، صحافی و ساعت سازی نیز از مشاغل مستقر 
در حجره های حرم رضوی محسوب می شد. بر اساس گزارش زنده یاد 
عطاردی، حجره های طبقه فوقانی دو صحن را گاه به طالب مدارس علمیه 
مشهد واگــذار می کردند. یکی دیگر از کاربردهای این حجره ها، دفن 
اموات بود که در آینده و در همین صفحه به آن خواهیم پرداخت. در 
صحن های جدید مانند صحن جمهوری اسالمی و صحن قدس، الگوی 
ساخت حجره ها با توجه به نیازهای روز به کار گرفته شده  است؛ این 
حجره ها وسیع تر هستند تا بتوان از آن ها برای استقرار واحدهای اداری 

آستان و دیگر نیازهای جاری استفاده مطلوب کرد.
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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 مناقصات3

کلیه تامین کنندگان که دارای گواهی تایید صالحیت از شرکتهای زیر مجموعه  مادر تخصصی تولید شرایط اولیه4
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 اسناد5

نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه6
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 پیشنهادها7

ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/13زمان گشایش پیشنهادها8

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکات از طریق تسلیم پیشنهادها9
سامانه ستاد انجام خواهد شد.

نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه  گذار10
یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق، 

دفتر بازرگانی 035-38254812-13

11
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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) » آگهی  تجدید مزایده شماره  10-37-99 « ( نوبت دوم

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 .

شرکت برق منطقه ای خراسان در نظردارد " انجام عملیات خدمات خودرویی امور انتقال نیروی       
جنوب بصورت حجمی " را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی س�اده به 

پیمانکار حائز شرایط  ذیل واگذار نماید.

»آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شماره ط/ 99/31 «

روابط عمومی شركت برق منطقه ای خراسان

(( خاموش کردن المپ های اضافی، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است ))

*شرایط الزم  جهت شرکت در مناقصه:
وزارت  از  ایمنی  معتبر  صالحیت  گواهینامه  بودن  دارا   .1

تعاون،کار و رفاه اجتماعی. 
کد  با  پیمانکاری  معتبر  صالحیت  گواهینامه  بودن  دارا   .2
فعالیت امور حمل و نقل و رتبه 7 از وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی . 
قرارداد  انجام  سابقه  بودن  دارا  بر  مبنی  مستندات  ارائه   .3
نهادهای  و  ها  شرکت   ، ها  سازمان  با  نقل  و  پیمانکاری حمل 
مبلغی و مستندات رضایت  با هر  یا دولتی  عمومی غیردولتی 

کارفرمای همان قرارداد.
*نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : 

مناقصه گران حائز شرایط فوق، می توانند پس از ثبت نام در 
اسناد  وجه  واریز  بدون   ، دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 

مناقصه را بارگیری نمایند.
*تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 

تا  تاریخ 99/11/29  به  از ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 
ساعت19:00 روز یکشنبه  به تاریخ 99/12/3

*تاریخ بارگذاری اسناد مناقصه و محل تحویل پاکت تضمین: 
کلیه  تصویر  ابتدا  ؛  گردد  می  تقاضا  دهندگان  پیشنهاد  از 
را   ) ج  و  ،ب  الف  )پاکت  مناقصه  پاکات  مدارک  و  مستندات 
درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثرتا ساعت 00 :10 
صبح روز شنبه  به تاریخ 99/12/16 بارگذاری نمایند و اصل 
صورت  به  و  مناقصه  دراسناد  شده  درج  شرایط  با  الف  پاکت 
تاریخ  به  شنبه  روز  صبح   11:00 ساعت  تا  شده  مهر  و  الک 
ای  منطقه  برق  شرکت  دبیرخانه  در  ثبت  از  پس   99/12/16

خراسان به آدرس : مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – نرسیده 
به جاده شاندیز – سمت راست – به امور تدارکات و قراردادها 
–تلفن 36103608– 051 – دورنگار 6103629 3-051 تحویل 

نمایند.
*تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت 12:00 ظهر روز شنبه  به 

تاریخ 99/12/16 در محل امور تدارکات و قراردادها.
*مناقصه گران جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر 
منتخب در سامانه ستاد )www.setadiran.ir( موجود می باشد.

متقاضیان  بیشتر،  توضیحات  دریافت  به  نیاز  صورت  در   *
می توانند با امور انتقال نیروی جنوب به شماره 09155623510 
شماره  به  قراردادها  و  تدارکات  امور  با  یا  شایانفر(  )آقای 

36103608-051 )خانم طمنی( تماس حاصل فرمایند.
مخدوش   ، مشروط   ، امضاء  فاقد  مستندات   و  پیشنهادها  *به 
مطلقا   ، شود  واصل  مقرر  مدت  انقضاء  بعداز  که  وپیشنهاداتی 

ترتیب اثرداده نخواهد شد.
فرآیند  در  شرکت  تضمین  ارائه  به  موظف  گران  *مناقصه 
تضمین  نامه  آیین  مطابق  تمدید  قابل  و  معتبر  کار  ارجاع 
معامالت دولتی می باشند . به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده 
های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر، چک شخصی 

ونظایرآن ترتیب اثرداده نخواهد شد.
*سایراطالعات وجزئیات دراسنادمناقصه درج شده است .

ضمنا« جهت کسب اطالعات بیشتربه پایگاه های اطالع رسانی 
به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://tender.tavanir.org.ir                        : پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر
http:/iets.mporg.ir                                       :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.krec.ir              :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان
www.setadiran.ir                              :»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

شماره فراخوان  
درسامانه ستاد

شماره 
 مدتموضوع مناقصهمناقصه

پیمان
مبلغ تضمین شرکت در 
محل اعتبارفرآیند ارجاع کار ) ریال(

انجام عملیات خدمات خودرویی امور ط/209900112300005499/31
 منابع داخلی 12290،508،135 ماهانتقال نیروی جنوب بصورت حجمی

)غیر عمرانی(
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آن  ویترای شیشه ای است که روی 
با رنگ روغن یا رنگ خمیری شکل 
به  نیز  برخی  باشند،  کــرده  نقاشی 
ویــتــرای  شیشه  روی  نــقــاشــی  هــنــر 
مــی گــویــنــد. نــقــش هــای مــذهــبــی به  
طرح های  یــا  کلیساها  در  رفته  کــار 
و مــرغ و خاتون در هنر  سنتی گل 
سبک  از  نمونه هایی  ایرانی،  اصیل 
کــاســیــک یــا ســنــتــی نــقــاشــی روی 
شیشه هستند.  هنری اصیل و درعین  حال به روز که امــروزه به شیوه ای 

کاماً حرفه ای و جذاب در دکوراسیون  مورد استفاده  قرار می گیرد.
با کمک ویترای و یادگیری تکنیک های ساده آن می توان ظروف ساده را به 
ظروفی بی نهایت زیبا و ارزشمند تبدیل و از این مسیر در منزل کسب درآمد 
کرد. شاید احساس کنید که برای انجام ویترای نیاز به کاس های آموزشی 
خاصی دارید، اما این طور نیست. اگر چند تکنیک ساده را که در اینترنت نیز 
موجود هست بیاموزید، به  راحتی می توانید این کار را در منزل انجام دهید. 
شما برای کار ویترای نیازمند سرمایه زیادی نیستید، نیاز به وسایل متعدد و 
خاص نیز ندارید و فقط با مقداری رنگ مخصوص ویترای و وسایل متداولی 
بسیار  ظــروف شیشه ای  می توانید  خاقیت  کمی  و  اسفنج  و  قلم مو  مثل 
معمولی و حتی کــم ارزش مثل بطری ها و شیشه های سس، مربا و آبلیمو 
را به ظروف زینتی و منحصربه فرد و زیبایی تبدیل کنید و با کمترین هزینه 
کسب درآمد کنید. اگرچه ویترای به  عنوان هنری که روی شیشه پیاده سازی 
به  را  خــود  هنرمندان خاقیت  روزهــا  ایــن  امــا  می شود شناخته می شود، 
شیشه ها محدود نکرده اند  و سطوح مختلفی میزبان این سبک از نقاشی 
هستند. آینه ها، تابلوهای چوبی و ظروف سرامیکی و درب ها و پنجره های 
شیشه ای مدرن از جمله این موارد هستند که با حرفه ای تر شدن می توانید 

به  صورت تخصصی ساخت آن ها را دنبال کنید.
از همین حاال و با نزدیک شدن به ایام عید نوروز به شما پیشنهاد می کنیم 
از رنگ آمیزی تنگ ها و ظروف شیشه ای هفت سین و سرویس های پذیرایی 
مخصوص این ایام غافل نشوید. طرح هایی از ماهی قرمز، سبزه، سنبل یا 
طرح های سنتی و اصیل ایرانی مثل بته جقه و طرح های اسلیمی، نخستین 
قدم از راهی است که شما می توانید ضمن هنرنمایی با آن، کفه ترازوی دخل 

زندگی تان را نیز کمی سنگین تر از خرج های بی حساب آن بکنید.

تزریق ۸هزار میلیارد تومان 
به طرح ملی مسکن

از  بانک مسکن  محمود شایان، مدیرعامل 
تزریق ۸هزارمیلیارد تومان به پروژه های طرح 
ملی مسکن خبر داد و گفت:  افزایش وام این 
طرح به ۱۵۰میلیون تومان هنوز قطعی نشده 
است. این طرح در واقع به خوبی شروع  شده 
افتاده  نیز در ریل طبیعی خود  و هم اکنون 
آینده  در ســال  بتوانیم  امــیــدواریــم  و  اســت 
بخشی از این واحدها را به سرانجام برسانیم 

و به مرحله افتتاح برسند.

ایران دارای رتبه نخست 
علمی در حوزه پلیمر

و  پلیمر  پژوهشگاه  رئیس  نکومنش،  مهدی 
ایــران در  ایــران به تسنیم گفت:  پتروشیمی 
رتبه ۱۸  در جهان  و  نخست  رتبه  خاورمیانه 
علمی در حوزه پلیمر را دارد. در حال حاضر 
وضعیت نیروی انسانی متخصص در صنعت 

پلیمر مناسب است.

ایرانی سازی کاتالیست  
زنجیره  ایزوسیانات

شرکت  مــدیــرعــامــل  صـــدیـــقـــی زاده،  علیرضا 
پتروشیمی کارون، از بومی سازی و ایرانی سازی 
یکی از کاتالیست های استراتژیک و پرمصرف 
زنــجــیــره تولید مــحــصــوالت ایــزوســیــانــات در 
صنعت پتروشیمی خبر داد. به گزارش فارس، 
ــای ســیــاســت هــای کان  وی گــفــت: در راســت
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  فارس حمایت 
از سازندگان و شرکت های دانش بنیان ایرانی، 
بــرای نخستین بار ساخت کاتالیست »توری 

پاتینیوم« به ایرانی ها واگذار شد.

ایران به  دنبال صادرات گاز 
به اروپاست

حسن منتظرتربتی،  مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران به مهر گفته است ایران با بررسی دقیق 
تغییرات بازار، دورنمای صادرات گاز به اروپا را 
هم دنبال می کند. فضای آینده کشورها، نوع 
همکاری و اتفاق هایی که در روابط دیپلماسی 
کشور می افتد، بر موضوع تجارت گاز مؤثر است.

صادرات دستگاه همودیالیز 
به اندونزی

قرارداد فروش افزون بر ۵میلیون یورویی میان 
با  پردیس  فناوری  پــارک  از شرکت های  یکی 
ــرای صــادرات  ب انــدونــزی  یکی از شرکت های 
دستگاه دیالیز منعقد شد. به گفته ایسنا طبق 
این قرارداد قرار است 7۰۰ دستگاه همودیالیز 
ایــرانــی طی  ایــن شرکت دانش بنیان  ساخت 
شرکت  اختیار  در  و  تولید  ســال  پنج  مــدت 

اندونزیایی قرار گیرد.

کارآفرینی

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

خبر خوب

 تعیین هزینه سبد معیشت کارگران به هفته آینده موکول شد فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار در گفت وگو با تسنیم، درباره جلسه روز دوشنبه کمیته دستمزد گفت: با 
بحث هایی که کارفرمایان مطرح کردند، عدد و رقم سبد معیشت کارگران نهایی نشد.  وی با بیان اینکه  امیدواریم هفته آینده هزینه سبد معیشت نهایی شود، ادامه داد: نماینده مرکز آمار با آمارهایی که ارائه داد، 

محاسبات نماینده کارگری درباره هزینه سبد معیشت را مورد تأیید قرار داد. نماینده مرکز آمار بیان کرد حداقل دستمزد تنها 38 درصد هزینه های کارگران را پوشش می دهد.

بازار سرمایه

۵درصــد  از  منفی سهم ها  نــوســان  دامــنــه  حــالــی  در 
مثبت  هم حرکت  باز  اما  یافت،  کاهش  ۲درصــد  به 
روز  و  نداشت  دوام  بیشتر  روزی  چند  کل  شاخص 
گذشته نیز ریزشی شد. به گزارش تجارت نیوز، آخر 
می کنند  ریسک  کمتر  مؤثر  خریداران  و  است  سال 
می شود  موجب  ارز  قیمت  نوسان های  همچنین  و 
ریسک بازار سهام بیشتر شود و از طرفی سوم اسفند  
این  هست،  نیز  الحاقی  پروتکل  از  ایـــران  خــروج  و 
باعث افزایش ریسک بازار سهام می شود. اما یکی از 
مهم ترین عوامل نبود پول در بازارسهام، بی اعتمادی 
است که از ماه ها پیش در سهامداران ریشه دوانده 
است. به نظر می رسد شاخص کل تا پایان سال در 

محدوده یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد تثبیت شود.

 چرا حرکت مثبت بورس 
تداوم نداشت؟

طال

در  اقــتــصــادی  کــارشــنــاس  طــیــبــی،  کمیل  گفته  ــه  ب
بر  عــاوه  ارز  ــازار  ب اقتصاد  اقتصادنیوز،  با  گفت وگو 
همبستگی باال با بازار طا و سکه، تحت تأثیر تورم 
ارزش  باید منتظر کاهش  بــرود  باال  تــورم  اگر  اســت. 
ریال باشیم. بازار طای داخل تحت تأثیر بازار جهانی 
نیز هست و معموالً اتفاقات جهانی پس از دو هفته 

بر بازار داخل تأثیر می گذارد. 
در ابتدای شیوع ویروس کرونا تقاضا برای طا بیشتر 
و برای انرژی کم شد، اما برای 6 ماه آینده عرضه طا 

بیشتر می شود و قیمت طا را پایین می آورد. 
دالر  جهان  در  آینده  سال  در  احتماالً  این  بر  عــاوه 
ریال  نفع  به  می تواند  دالر  تقویت  می شود.  تقویت 
باشد؛ چرا که تقاضا را برای ارزهای دیگر کم می کند.

 پیش بینی بازارهای  طال و سکه 
در سال آینده

مسکن

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه بــازار مسکن به 
اشباع قیمتی رسیده و ربطی هم به عرضه و تقاضا 
نــدارد، گفت: توقف حجم کلی اقتصاد، گردش مالی 
بخش مسکن را مختل کــرده و به این زودی هــا رفع 
بازارهای  گفت:  مهر  به  زینعلی  عباس  شد.  نخواهد 
غیرمولد در حوزه قیمتی به حالت اشباع رسیده اند. به 
هر حال جهش سنگینی اتفاق افتاده که باید در جایی 
به خصوص  و  ایــران  در  هم  مسکن  می شد.  متوقف 
و عرضه  اســت  تــهــران دچــار چنین حالتی شــده  در 
و تقاضا هم در این فرایند دخیل نیست. وی افزود: 
نقدینگی فعلی جامعه اجازه ایجاد ظرفیت قیمتی در 
بازار مسکن را نمی دهد که به نظر من این وضعیت 

ادامه دار خواهد بود.

 بازار مسکن دچار اشباع قیمتی 
شده است

چرا مجلس به اصالحیه بودجه رأی داد؟
»اعــام رسمی  نماینده مجلس نوشت:  مالک شریعتی، 
پــذیــرش اصــاح بــودجــه توسط دولـــت  و  درک درســت 
مجلس از ضرورت اداره کشور با بودجه مصوب ساالنه، 
کلیات  بــه  نمایندگان  درصـــدی   ۸۳ رأی  اصــلــی  عــامــل 

اصاحیه  بودجه۱۴۰۰ بود
و اال تغییرات اعمالی دولت در الیحه خود، حداقلی است 
و  کمیسیون تلفیق نسبت به تکمیل آن، اهتمام جدی 

خواهد داشت«.

 سپرده گذاری اتاق بازرگانی در بانک
 به جای کمک به صادرات

میرهادی رهگشای، سردبیر سایت مسیر اقتصاد به نقل 
از سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق 
نوشت: اتاق بازرگانی منابع مالی اش را در بانک گذاشته 
و سودش را می گیرد و هیچ کمکی به توسعه صادرات به 
عراق نمی کند؛ در حالی که این کار از وظایف  اتاق بازرگانی 
است و بازرگانان هم برای همین طبق قانون موظفند به 

اتاق حق عضویت بدهند.

سرنوشت تلخ روستای مال استریت!
از روستای   ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت نیوز نوشت: 
مال استریت چه خبر؟ ۳۰ تا۴۰میلیارد تومان ضرر دادیم. 
دیگر پول توجیبی هم نداریم. کشاورزی هم نمی توانیم 
کنیم. دامی باقی نمانده است.  اعتماد کردیم، بدبخت 
شدیم. بعضی هم به بازار رمز ارز رفتند.  روستای مال ماال 
همانی است که در روزهای باال رفتن شاخص سهام در 
اخبار مال استریت نامیده شد. روستاییانی که  6 ماه پیش 
الگوی موفق مشارکت اقتصاد ملی معرفی شدند حاال به 

خاک سیاه نشستند.

ســتــاد  جـــلـــســـه  ــن  ــیـ ــارمـ ــهـ چـ و  ــت  ــ ــسـ ــ دویـ در 
ــادی دولـــــــت بــــه ریـــاســـت  ــصــ ــ ــت ــ هــمــاهــنــگــی اق
روحانی؛  حسن  دکتر  حجت االسام والمسلمین 
توزیع  و  تأمین  »وضعیت  گــزارش  رئیس جمهور، 
کاالهای اساسی و ضروری مردم در ماه های پایانی 

سال ۱۳99 و برنامه سال ۱۴۰۰« ارائه شد.
در این گزارش فعالیت ها و اقدام های بانک مرکزی، 
و  معدن  و صنعت،  وزارتخانه های جهادکشاورزی 
تجارت در ایجاد سیستم های هوشمند سفارش، 
توزیع  چرخه  و  کــاال  ترخیص  اعتبار،  تخصیص 
تأمین  بـــرای  الزم  تمهیدات  و  اســاســی  کــاالهــای 
سال  و  ســال  پایانی  ماه های  در  اساسی  کاالهای 

۱۴۰۰ تشریح شد.

 ارائه برنامه وزارت صمت »
برای کنترل قیمت ها

صمت  وزیــر  قائم مقام  همچنین  جلسه  ایــن  در 
وظایف  و  برنامه ها  از  گزارشی  بازرگانی،  امــور  در 
دستگاه های ذی ربط برای کنترل قیمت و نظارت 
ــه کــرد. رئیس جمهور با تأکید بر  ــازار کــاال ارائ بر ب
برنامه ها و مؤلفه های مطرح در گزارش ارائه شده، 
خنثی سازی  در  بزرگی  پیروزی  و  موفقیت  گفت: 
هدف شوم و اصلی دشمن مبتنی بر ایجاد قحطی 
و فشار غیرقابل تحمل و کمبود در تهیه کاالهای 
ضروری و در نتیجه ایجاد به هم ریختگی در کشور 
بدست آمد و هدف گذاری دشمن کاماً ناموفق و 

ناکام ماند.

برنامه تأمین کاالهای اساسی در سال 1400 »
بــرای   ۱۴۰۰ ســال  برنامه  مـــورد  در  رئیس جمهور 
تأمین کاالهای اساسی گفت: دولت با قوت تدابیر 
خواهد  ادامـــه  را  خــود  معیشتی  سیاست های  و 
ــردم در مــیــان باشد،   داد و هــر جــا کــه حــقــوق مـ
تمام قد از معیشت مردم و تأمین کاالهای اساسی 

نیز    ۱۴۰۰ بــودجــه  الیحه  در  کــه  ترجیحی  ارز  بــا 
گنجانده شده، دفاع می کند تا در سال آینده نیز 
مردم در تأمین کاالهای خود با مشکاتی روبه رو 
سیاست های  کــرد:  اضافه  روحانی  دکتر  نشوند. 
توزیع  و  تا حمل  تأمین  از مرحله  بازرگانی کشور 
باید با هماهنگی کامل مدیریت شود و قائم مقام 
همه  هماهنگی  با  بازرگانی  امــور  در  وزیــر صمت 
دستگاه های ذی ربط این مأموریت را دنبال خواهد 
کرد و این چرخه و زنجیره باید به نحو مؤثری کنترل 
شود و اجازه داده نشود نوسان های قیمت بیش 

از این بر معیشت و اقتصاد خانوارها فشار بیاورد.

فعاالن بازار نباید احساس رهاشدگی کنند»
رئیس جمهور تأکید کرد: مردم و فعاالن بازار نباید 
بی سامانی  و  رهاشدگی  احــســاس  حــوزه  ایــن  در 
در  باید  نیز  تجارت  باشند. سامانه جامع  داشته 
این مقطع به نحو مؤثر در راستای ارتقای شفافیت 
مورد بهره برداری قرار گیرد و ضــروری است همه 
این  در  را  خــود  اقــدام هــای  به سرعت  دستگاه ها 
تصریح  رئیس جمهور  کنند.  اطاع رسانی  سامانه 
کرد: باید با تقویت این سیستم هوشمند و شفاف 
مدیریت  زمینه  در  ذی ربــط  دستگاه های  تمامی 
نوسان های قیمت کاال به ویژه در آستانه سال نو 

هماهنگ و دقیق عمل کنند.

تصمیم های ستاد هماهنگی اقتصادی دولت»
براساس تصمیم دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولـــت، وزارتــخــانــه هــای جــهــادکــشــاورزی و صمت 
در  هستند  موظف  ــط  ذی رب دستگاه های  سایر  و 
چارچوب برنامه های دولت و با هماهنگی یکدیگر 
در یک وضعیت نظام مند، با تأمین کاالهای اساسی 
مردم، قیمت کاالها را به  ویژه در مورد اقامی که با 
ارز ترجیحی تأمین شده اند، به شکل دقیق کنترل 

و مدیریت کنند.

رئیس جمهور با اشاره به بازه زمانی سال نو:

 دستگاه ها در مدیریت 
نوسان  قیمت ها هماهنگ باشند

بازار قطعات کامپیوتری 

ایسوس

گیگابایت

PRIME H310M-K R2.0  

H310M S2H 2.0 

1,۷۸0,000 تومان

2,3۶۸,000 تومان

کینگستون

سامسونگ

4GB 1333MHz DDR3

4GB 1۶00MHz DDR3

420,000 تومان

440,000 تومان

وسترن

سیگیت

WD BLUE WD5000AAKX 500 GB 

 ST3320311CS 320GB 

4۸0,000 تومان

235,000 تومان

اینتل

ای ام دی

Coffee Lake ۸100-i3

3200G 3 Ryzen 

3,۹50,000 تومان

3,۶00,000 تومان

ایسوس

 ای فاکس

O2G-PH-GT1030

GT210

3,3۹۸,000 تومان

۸۸0,000 تومان

جی پالس

شیائومی

 225JN-GDM 22اینچ

1C 23.۸ اينچ

3,۷00,000 تومان

4,5۷5,000 تومان

مادربرد

RAM

حافظه داخلی

CPU

 گرافیک

مانیتور
,ع
99
11
99
6

بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم ش��رکت پخش سراسری توسعه آرمان گلریز) 
س��هامی خاص ( ثبت شده به شماره 489761 و شناس��ه ملی14005745897دعوت می 
شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که در روز یکشنبه  1399/12/10 
راس ساعت 17 عصر به نشانی :تهران-شادآباد-خیابان شهید فریدون وثوقی-خیابان 
ش��هید حس��ینعلی مختاری-پالک29-طبق��ه همکف-کدپس��تی1371913335 برگزار                    

می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه :   

1-تغییر محل نشانی قانونی شرکت 
2-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد. 

هیئت مدیره 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت پخش سراسری توسعه آرمان گلریز)سهامی خاص(
به شماره ثبت 489761و  شناسه ملی14005745897

س
/ 9
91
20
59

س
/ 9
91
20
64

آستان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به 
انتخاب پیمانکاران بومی )اس�تان خراسان رضوی( دارای حداقل 
رتبه 5 در رش�ته  های س�اختمان و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات جهت تکمیل سالن 
ورزشی رباط سمنگان شهرستان تربت جام به متراژ حدودی 1200 مترمربع اقدام 

نماید.
 لذا از کلیه ش�رکت های واجد ش�رایط که دارای رزومه مناس�ب در زمینه ساخت 

اینگونه مجموعه ها می باشند، دعوت می نماید.
 جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاری�خ 1399,12,05 به دبیرخانه معاونت 
فن�ی و عمرانی آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه ش�هدا، س�ازمان 
مرکزی آس�تان ق�دس رضوی، معاونت فن�ی و عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن

  32001126-051تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی عملیات تکمیل سالن ورزشی
 رباط سمنگان شهرستان تربت جام
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عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا:

مردم از سفرهای غیرضروری با هواپیما 
خودداری کنند

محبوبه ناطق: عضو کمیته علمی 
ستاد ملی کرونا در گفت وگو با 
قدس آنالین از مردم خواست از 
با هواپیما  سفرهای غیرضروری 

خودداری کنند.
ــزود:در  اف مردانی  مسعود  دکتر 
ابتالی  از  ــواردی  مـ کــه  شرایطی 
انگلیسی  ــای  ــ ــرون ــ ک ــه  بـ مـــــردم 
مشاهده شده، در درجه نخست 

توصیه ما این است که مردم از هرگونه سفر غیرضروری خودداری کنند.
وی گفت: در صورتی که کار آن قدر ضروری است که خطر ابتال به کرونا 
را می پذیرند تا جایی که می توانند فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. 
در این راستا الزم است مسئوالن ترتیبی اتخاذ کنند که پروتکل های 

بهداشتی واقعاً اجرا شود.
ابتدای شیوع کرونا در کشور از هواپیما  از  با اشاره به اینکه  مردانی 
استفاده نکرده است، تصریح کرد: من به عنوان عضو کمیته علمی ستاد 
مبارزه با کرونا تنها می توانم پروتکل هایی را پیشنهاد دهم و مردم هستند 
که باید آن را با نظارت و پیگیری مسئوالن رعایت کنند تا از بیمار شدن 

خود و خانواده شان جلوگیری کنند.
دکتر مردانی همچنین اضافه کرد: شواهد نشان می دهد در آستانه موج 
چهارم کرونا هستیم، با توجه به اینکه موارد ابتال به کرونای انگلیسی نیز 
مشاهده شده بهتر این است مردم از هرگونه سفر غیرضروری با هواپیما 
خودداری کنند چرا که امکان ابتال به کرونا در فضاهای مسقف و بدون 

گردش هوا بسیار بیشتر است.
وی ادامه داد: به ویژه اینکه هنوز این تفکر وجود دارد که کودکان کرونا 
نمی گیرند در هواپیما یا فضاهای دربسته دیگر کمتر ماسک می زنند. 
در حالی که کرونای انگلیسی میان افراد زیر 20 سال شیوع بیشتری 
دارد به ویژه در میان کودکان و متأسفانه میزان مرگ و میر آن نیز در بین 

کودکان باالست.

تعارضات زندگی و چرخ دنده های رابطه
اختالف بین دو یا چند نفر را تعارض می گویند. از آنجا که انسان ها به طور 
ذاتی با هم تفاوت دارند و نوع نگاه آن ها به مسائل فرق می کند، تعارض 
و اختالف داشتن با دیگران طبیعی است. البته این تفاوت و اختالف بین 
زوجین به دلیل رابطه عمیق بین فردی، بسیار اجتناب ناپذیر است. نداشتن 
تعارض الزاماً به معنای داشتن رابطه ای بهتر و داشتن اختالف به خودی 
خود، بد یا خوب نیست، بلکه نحوه حل و فصل آن است که می تواند 
به اختالفات دامن بزند و یا به حل مشکل و صمیمیت منجر شود. در 
واقع تعارض به مثابه چرخ دنده های یک رابطه است که به مرور طرفین 
با شناخت بهتر از یکدیگر به خوبی می توانند این چرخ ها را روی هم سوار 
کرده و مدیریت راندن آن ها را به دست بگیرند. از جمله مهم ترین دالیل 
تعارض می توان به تفاوت در دنیای پدیداری افراد، متفاوت بودن نظام 

ارزش ها و اولویت بندی متفاوت نظام ارزش ها نزد افراد اشاره کرد.
با توجه به پیامدهای ویرانگر اختالفات زناشویی از جمله تأثیرات روانی و 
جسمانی در زوجین، گوشه گیری و ضعف کفایت اجتماعی، مشکل در 
پیشرفت تحصیلی فرزندان و تأثیرات منفی در تعالی جامعه، ضرورت 
بررسی راهکارهای مدیریت صحیح تعارض های زناشویی آشکار می شود.
روش های حل تعارض شامل روش های سالم و ناسالم است. از روش های 
ناسالم می توان اجتناب از حل تعارض، قطع کردن رابطه، قهر کردن، 
سپردن مشکل به گذر زمان و رفتار پرخاشگرانه را نام برد. اما در اینجا ما 
به روش های سالم می پردازیم تا مهارت آن را بیاموزید و در روابط خود به 

کار بگیرید.
کلید طالیی روش سالم حل تعارض »مذاکره« است. مذاکره گفت وگویی 
است بین دو یا چند نفر با هدفی خاص که عموماً رسیدن به یک راه حل و 
یا حل اختالف است. مذاکره مستلزم این است که گوینده به دقت، شفاف و 
ساده صحبت کند و به دیگری نیز چنین اجازه ای بدهد. مذاکره باید در فضا 
و زمان مناسب صورت گیرد و دو طرف مذاکره نیز باید حال خوبی داشته 
باشند. با داشتن خستگی، گرسنگی و سردرد نمی توان یک مذاکره را خوب 
پیش برد. در مذاکره طرفین با روش بارش فکری؛ پیشنهادها و راهکار های 

خود را برای حل تعارض پیش آمده با یکدیگر به اشتراک می گذارند.
البته برای انجام صحیح مذاکره باید فنون زیر را به کار برد:

- گوش دادن که با شنیدن فرق می کند
- دادن اجازه صحبت به دیگری

- پرداختن به مشکل و دنبال مقصر نگشتن
- راه حل ارائه دادن )حل مسئله کردن(

- پرداختن به یک مشکل نه بیشتر)در حال بودن و بررسی تعارض فعلی(
- همدلی کردن )طرفین خود را جای یکدیگر بگذارند(

- به کار گرفتن فن وقفه: زمانی به کار می آید که دو نفر در حین گفت وگو 
آرامش خود را از دست می دهند و عصبانی می شوند

- به کار گرفتن روش برد-برد: بهترین گزینه ارائه راه حل هایی است که 
منافع هر دو طرف در آن تأمین شود

یکی دیگر از مهم ترین مهارت ها در زمان بروز تعارض، مهارت تمرین خود 
آرام بخشی است، در واقع مهم ترین اقدام حین بروز تعارضات شدید، 
این است که به خودمان و طرف مقابل فرصت بدهیم، قدم بزنیم، دوش 
بگیریم، کتاب بخوانیم و هرکاری که برای کشیدن چند نفس عمیق الزم 
است انجام دهیم. این کار موجب می شود با چارچوب ذهنی بهتری سمت 
عامل تعارض و یا طرف مقابل بازگردیم و مذاکره سالم تر و اثربخش تری 

داشته باشیم.
اسالم نیز برای مدیریت تعارض زناشویی الگوی واکنش برتر )استفاده از 
عفو و گذشت در ناراحتی ها(، الگوی مثبت اندیشی درباره موقعیت تعارضی 
به معنای تلقی مثبت از مشکالت و در نظر داشتن بُعد موقتی تعارض و 
الگوی رعایت حقوق همسر را با تأکید بر کرامت و ارزشمندی و عزت نفس 

انسان ارائه می دهد. 
در آخر برای پیشگیری از تعارض و اختالف الزم است انتظارات، نیازها 
و خواسته های خود را با دقت به زمان و مکان مناسب به طور شفاف با 
طرف مقابل خود مطرح کنید. به تفاوت های بین فردی خود با دیگری توجه 
داشته و انتظارات خود را تعدیل کنید و به خاطر داشته باشید حل تعارض 
همانند هر مهارت دیگری نیازمند تمرین است. تنها با تمرین است که 

می توانید این مهارت را در خود درونی کنید.

 اعظم طیرانی  واقعیت »فقر« تهدیدی است 
تحقق  برای  فرصتی  به  را  آن  می توان  که 
نیکوکاری  و  انفاق  ایثار،  احسان،  فرهنگ 
در جامعه و تأکید بر گسترش روح غیرت و 

کرامت انسانی تبدیل کرد.
ــا ایــن حــال بــایــد مــراقــب بـــود دستگیری  ب
به  آنـــان  نــیــاز  ــع  رف و  از مستمندان  مـــدام 
کـــار و اشتغال  از  گــریــز  ــرای  بـ دســتــاویــزی 
تبدیل نشود. شاید به همین دلیل است 
 که نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد 
امام خمینی)ره( کوشیده اند بستری مناسب 
پوشش  زیر  برای خودکفایی مددجویان  را 

خود فراهم سازند.
ــور کــه مــســئــوالن ایـــن نــهــاد انقالبی  آن طــ
می گویند تاکنون ۷00 هزار خانواده مددجوی 
نهاد  ایــن  توسط  کشور  در  ــداد  امـ کمیته 
تعداد  این  با خودکفایی  خودکفا شده اند. 
خانوار ساالنه 3 هزار میلیارد تومان از منابع 
آزاد شده است که بر این اساس، کارآفرینی 

محرومان باری از دوش کشور برمی دارد.

 مطمئن بودم می توانم »
روی پای خودم بایستم 

نازنین حسینی، مددجوی 31 ساله کمیته 
امــداد امام خمینی)ره( است که حاال پنج 
زندگی سخت  بــار  تنهایی  به  اســت  ســال 
خود را به همراه دختر خردسالش بر دوش 
نخست  ســال  ســه  می گوید:  او  می کشد. 
از  زنــدگــی ام در یکی  مــخــارج  تأمین  بـــرای 
کتابخانه های عمومی مشغول به کار شدم 
اما به دلیل اینکه دستمزد آن کفاف مخارج 
زندگی مان را نمی داد، تصمیم گرفتم شغلی 
با  نداشتم  سرمایه ای  چون  کنم.  ایجاد  را 
پوشش  زیــر  خانم های  از  یکی  راهنمایی 
کمیته امداد با تسهیالت خوداشتغالی این 

نهاد آشنا شدم. 
به گفته خودش راضی  خانم حسینی که 
به دریافت مستمری از کمیته امداد نبوده، 
ادامه می دهد: مطمئن بودم می توانم روی 
پای خودم بایستم، بنابراین با ارائه طرح و 
درخواست وام اشتغال به کمیته امداد و با 
استفاده از راهنمایی ها و مشاوره های شغلی 
گرفتن  با  توانستم  نهاد  ایــن   کارشناسان 
50 میلیون تومان وام و با کمک پدرم مغازه 

توزیع مواد پروتئینی راه اندازی کنم.
دســتــگــاه  دو  و  نــقــلــی  ــازه  ــ ــغ ــ م ــک  ــ ی ــا  ــ  ب
یخچال بستنی کارم را آغاز کردم و حاال که 

یک سال از فعالیتم می گذرد توانسته ام با 
گسترش کارم برای هشت نفر )تحصیلدار، 
راننده، انباردار، ویزیتور، مسئول پخش و...( 

ایجاد شغل کنم.
خانم حسینی حاال به گفته خود ۷00 خریدار 
کلی دارد، دو سردخانه برای نگهداری مواد 
پروتئینی راه اندازی کرده و آن ها را به شهرها 

و شهرستان های اطراف توزیع می کند. 
او می گوید آرزو دارد همه افراد نیازمند بتوانند 
به  و  برسند  خودکفایی  به  شغل  ایجاد  با 
جای اینکه دست روی دست بگذارند تا به 
کمک دیگران و یا دریافت مستمری نهادهای 
حمایتی امور زندگیشان را بگذرانند، با تالش 
بیشتر روی پای خود بایستند و حتی برای 

دیگران ایجاد شغل کنند. 

مددجوی كارآفرین»
ســال92  از  که  دیگری  بانوی  دشتی،  رقیه 

كمیته  زیــرپــوشــش  تــاکــنــون 
قرار  خمینی)ره(  امــام  امــداد 
ساله   39 مــی گــویــد  گــرفــتــه، 
است و در 19 سالگی ازدواج 
دارد.  فـــرزنـــد  ســـه  و  کـــــرده 
از  پس  دشتی  خانم  همسر 
زندگی  از  ســال   13 گــذشــت 
مشترکشان به دلیل تصادف 
ناگزیر  او  و  کــرده است  فوت 
مــخــارج  پـــس  آن  از  شــــده 
زندگی خود و فرزندانش را با 

حمایت كمیته امــداد و كاركردن در كارگاه 
سبزی خردكنی تأمین کند.

ــن مــددجــوی كــارآفــریــن ادامـــه مــی دهــد:  ای
پس از پنج سال كاركردن در كارگاه سبزی 
كه  تجربیاتی  با  گرفتم  تصمیم  خردكنی 
بدست آوردم به  صورت مستقل كارگاهی 
با واحد  را  ایــن موضوع  راه  انـــدازی كنم.  را 

ــال كــمــیــتــه امـــــداد  ــغـ ــتـ اشـ
درمـــیـــان گــذاشــتــم و آن هــا 
ابتدا  كــردنــد.  استقبال  هم 
مـــذاكـــراتـــی بـــا صــاحــبــكــارم 
انجام دادم و بخشی از لوازم 
كار را از او گرفتم و بقیه را با 
30 میلیون تومان تسهیالت 
ــه از  ــ ــه ای ک ــنـ ــسـ ــحـ قـــرض  الـ
كمیته امداد گرفتم خریدم. 
محل کوچکی را برای شروع 
كار رهن و اجاره کردم و با رونق گرفتن كسب 
اینک ضمن  دادم.  گسترش  را  آن  كــار،  و 
خودكفایی و خروج از چرخه حمایتی كمیته 
امداد، بخشی از بدهی های اولیه راه اندازی 
كارگاه را پرداخت كردم و توانسته ام برای 
15 خانم که بیشتر آن ها بانوان سرپرست 
خانوار و زیر پوشش كمیته امداد هستند، 

ایجاد شغل کرده و آن ها را بیمه کنم.

ارائه تسهیالت به شرط نظارت بر كار »
و  اشتغال  معاون  دهقانی،  مرتضی  سید 
خودکفایی کمیته امداد امام خمینی استان 
قزوین هم به اقداماتی که از سوی این کمیته 
در خصوص ایجاد فرصت های شغلی برای 
زیر  خانواده های  خودکفایی  و  مددجویان 
پوشش انجام شده اشاره می کند و می گوید: 
کوشیده ایم با ارائه تسهیالت قرض الحسنه 
و  جوانان  بــرای  اشتغال  ایجاد  راستای  در 
رفع معضل بیکاری و مشکالت مددجویان 
و نیازمندان گام برداریم. وی ادامه می دهد: 
خانواده های زیر پوشش کمیته امداد به دو 
گروه تقسیم می شوند، گروه نخست افرادی 
هستند که توانایی انجام کار را دارند اما به 
دلیل نداشتن سرمایه اولیه قادر به انجام کار 
نیستند و گروه دوم افراد کهنسال یا بیماری 

هستند که قادر به انجام کار نیستند. 
دهقانی یادآور می شود: کمیته امداد برای 
گروه نخست که توانایی انجام کار را دارند دو 
برنامه در نظر گرفته که شامل فعالیت های 
اشتغال  تسهیالت  پــرداخــت  و  اقتصادی 
افـــرادی تعلق  ایــن تسهیالت به  مــی شــود. 
فعالیت هایی  انــجــام  بــه  ــادر  ق کــه  می گیرد 
نظیر دامداری، کشاورزی، کارهای خدماتی و 
صنعتی هستند اما سرمایه اولیه را ندارند تا 
بتوانند کارشان را رونق دهند. بنابراین کمیته 
امداد این افراد را شناسایی کرده، به آن ها 
مشاوره شغلی و تسهیالت اشتغال می دهد، 
بــازار کار را برای آن ها مهیا و ضمن آن بر 
عملکردشان هم نظارت می کند تا طرح مورد 

نظر دچار انحراف نشود. 
تــوانــایــی  کـــه  هستند  افــــــرادی  دوم  گــــروه 
در  می توانند  امــا  نــدارنــد،  را  خوداشتغالی 
و دستمزد  از حقوق  و  کنند  کــار  شرکت ها 

قانونی برخوردار شوند. 
برای این عده نیز با همکاری شرکت ها و با ارائه 
تسهیالت بانکی فرصت شغلی فراهم می شود.

حرف آخر...»
با تمام تأکیدی که بر دست گیری مدام از 
مستمندان و رفع نیاز آن ها داریم، فراموش 
نکنیم اگر تنها به همان مثل معروفی که 
می گوید »به جای ماهی دادن مدام به یک 
نفر اگر به وی ماهیگیری یاد دهید، او را برای 
تمام عمر سیر کرده اید« عمل کنیم راه پر 
فراز و نشیب رفع فقر در جامعه را هموارتر از 

گذشته کرده ایم.

روایت مدد جویان کمیته امداد که روی پای خود ایستادند

حکایت امداد و نجات

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

                             صفحه جامعه                           
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 

از طریق این سامانه پیامکی به گروه اجتماعی ارسال فرمایید      

خانه و خانواده

مشاور عالی وزیر بهداشت عنوان کرد

نمره صفر دو مجلس برای 
اجرای سیاست های کلی جمعیت 
دکتر محمد اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر 
 بهداشت به تسنیم گفت: بحمدهللا پس از
 9 سال، مجلس تصمیم گرفت سیاست های 
کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری 
کند. پشتیبانی  طـــرح  یــک  قــالــب  در  را 
وی افــزود: این طرح از مجلس نهم و دهم 
شـــروع شــد؛ بــا کــمــال تــأســف بــایــد بگویم 
اجــرای  خــصــوص  در  گذشته  مجلس  دو 
سیاست های کلی جمعیت نمره صفر گرفتند! 
اگر کسی راست می  گوید و والیت فقیه را 
والیــت رســو ل هللا می داند، اجــرای آن یک 

حکم شرعی است.
اکبری گفت: در قانون بودجه سال 1400 یک 
ردیف بودجه باید معین و پول هایی که در 
بخش های مختلف برای موضوع »جمعیت« 
در نظر گرفته شده در آن تجمیع شود و برای 
قانون و طرحی که در مجلس به عنوان »جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده« مصوب شده 

در نظر گرفته شود.

محیط زیست

یک مسئول شورای شهر تهران بیان کرد

وام ۸ میلیونی برای خرید 
موتوربرقی ۷۰ میلیونی! 

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت وگو 
با ایلنا از میزان تسهیالت در نظر گرفته 
موتورسیکلت های  تعویض  بـــرای  شــده 
و گفت: مبلغ موتور  کرد  انتقاد  فرسوده 
برای  که  وامــی  و  میلیون است  برقی ۷5 
آن پرداخت می شد، ۸ میلیون تومان بود 
که با اسقاط موتور در مجموع 10 میلیون 
کل دارایی فرد برای خرید موتور است. این 
مبلغ در مقایسه با قیمت موتور برقی رقم 
کمی است. چند نفر از این افراد می توانند 
۶5 میلیون تومان  دیگر پرداخت کنند تا 

موتور برقی بخرند؟ 
وی گفت: مردم کاهش آلودگی هوا را به 
عنوان یک نفع جمعی نمی بینند، وقتی 
معیشت آن ها در تنگناست به درآمد و 
شرایط زندگی خود نگاه  کرده و از موتور 
و خودروهای قدیمی و فرسوده استفاده 

می کنند.

بهداشت و درمان

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران خبر داد

 ورود داروخانه ها 
به عرضه واکسن کرونا

ــازان ایـــران، در  نایب رئیس انجمن داروســ
خــصــوص عــرضــه واکــســن کــرونــا از کانال 

داروخانه های کشور توضیحاتی ارائه داد.
ــه مـــهـــر گــفــت:  ــ ســـیـــد عـــلـــی فـــاطـــمـــی ب
 واکــســن هــایــی مــثــل واکــســن آنــفــلــوانــزا، 
ــی وی و…، اصـــوالً جــزو واکــســن هــای  ــ اچ پ
عمومی تلقی نمی شوند و امکان تهیه آن ها 

از طریق داروخانه ها فراهم می شود.
وی اظهار کرد: داروخانه های ویژه از فضای 
الزم، تخت های مخصوص احیا و تجهیزات 
پزشکی الزم برای توزیع واکسن برخوردارند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین 
داروخانه های ویژه ای در کشور وجود دارند 
که بتوانند کار توزیع واکسن کرونا را انجام 
دهند، گفت: بله چنین داروخانه هایی داریم. 
30 آذر  دستورالعمل آمادگی داروخانه ها برای 
مشارکت در توزیع واکسن کرونا تدوین شد تا 
این داروخانه ها تا نیمه دوم سال آینده بتوانند 

آماده این کار شوند.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد

 درمان رایگان افراد 
باالی ۶۵ سال در کشور

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
تصویب  تمام شهرستان های کشور  بــرای 
شد افراد باالی ۶5 سال به هر مرکز درمانی 

مراجعه کنند، رایگان درمان شوند.
به گزارش مهر، امیرعباس منوچهری افزود: از 
ابتدای اسفند 99 دفترچه حذف می شود به 
همین دلیل افراد می توانند از سه طریق کارت 
ملی، جلد دفترچه و شناسنامه، خدمات 
از  کنند.وی گفت: هدف  دریافت  بیمه ای 
اجرای طرح نسخه الکترونیک، ذخیره کردن 
منابع است. این طرح جنبه تبلیغاتی ندارد و 
یک کار قانونی است چراکه ما بر اساس قانون 
باید برای نسخه الکترونیک پول پرداخت 

کنیم نه نسخه های دستی!
یکی از مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیک 
این است که پول در جای خودش خرج شود، 
۶0 میلیون آدم در سال درگیر چاپ دفترچه 
بودند که با اجرای این طرح وقت این افراد 

دیگر هدر نمی رود.

گردشگری

رئیس جامعه هتلداران تشریح کرد

 نحوه رزرو هتل ها 
برای نوروز ۱۴۰۰ 

رئیس جامعه هتلداران کشور گفت: نحوه 
نــوروز  بــرای  اتــاق هتل ها  کنسلی  و  رزرو 
دارد.  گذشته  با سال  تفاوت هایی   1400
امسال در صورت لغو رزرو، مسافر باید 

جریمه بپردازد.
جمشید حمزه زاده به مهر گفت: سال 
پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعالم 
کشور  شهرهای  همه  هتل های  تعطیلی 
توسط ستاد ملی مقابله با این بیماری، 
هتل ها مبلغ کنسلی مسافران را پرداخت 
کردند. اما امسال مسافر با علم به شیوع 
کرونا اقدام به رزرو هتل می کند. بنابراین 
اگر اتاقی را کنسل کند تابع دستورالعمل 
خواهد  اقامتی  مراکز  رزرو  نامه  شیوه  و 
بود و بر اساس آن باید جریمه کنسلی 

را بپردازد. 
افزایش نرخی نخواهیم  وی گفت: هیچ 
داشت و همه هتل ها با همان نرخ سال 

99 اقدام به رزرو کرده اند.

خبر مشروح
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دستچین

همسان سازی حقوق هیئت علمی ها سیاسی است
فرزاد جهان بین، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
آزاد در صفحات مجازی نوشت: بسیاری از دانشگاه های 
دولتی، اضافه کارها را قطع کردند و فقط توان پرداخت 
حقوق را دارند.به گزارش مهر وی افزود: در این شرایط 
شعار »همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارتین« 

یک شعار سیاسی است که آثار مخرب جدی دارد. 

حال ناخوش دانشگاه آزاد 
به  اقتصادی مجلس  کمیسیون  مسلم صالحی، عضو 
خانه ملت گفت: دانشگاه آزاد اسالمی این روزها به هیچ 
نــدارد. در حال حاضر میانگین  عنوان وضعیت خوبی 
حقوق دریافتی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی حدود 
۶ میلیون تومان است که تفاوت فاحش 50 درصدی با 
هیئت علمی دانشگاه های دولتی دارد. کارمندان دانشگاه 

آزاد نیز شرایط مشابه دارند و وضعیت خوبی ندارند.

گردش مالی  میلیاردی زیر سایه »كنکور«
حسین احمدی، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش به 
فارس گفت: سودهایی که بنگاه های نشر کتاب از کنکور 
می برند ساالنه چندصد میلیارد برآورد می شود  و همین ها 
اجازه نمی دهند روش کنکور تغییر پیدا کند؛ چون اگر این 

اتفاق بیفتد از سود آوری می افتند.
متأسفانه صدا و سیما هم همواره کتاب ها و مؤسسات را 

تبلیغ می کند. 

كودک همسری برای همه آسیب زا نیست
برای  کودک همسری  می گوید  اجتماعی  مددکاری  پدر 
زندگی  و  رشــد  آن  با  متناسب  فرهنگ  در  که  کسانی 

می کنند، آسیب زا نیست.
مصطفی اقلیما در گفت و گو با آنا افزود: در حال حاضر هیچ 
قانونی حق ندارد سن ازدواج را تعیین کند چرا که افراد با 
توجه به فرهنگشان در مورد زمان ازدواج تصمیم می گیرند.

پیگیری طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش 
روح  هللا ایزدخواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات 
و اسالمشهر به فارس گفت: باید کنکور را از استیالی 
کاهش  گام،  نخستین  دهیم.  نجات  بخش خصوصی 
حاکمیت مؤسسات آموزش خصوصی بر فضای کنکور 
باید برچیده شود. در حال حاضر هم طرح  است که 
تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور در 

حال پیگیری است.

عضو هیئت علمی نمی خواستیم!
محمدرضا رضوان طلب، رئیس مرکز جذب وزارت علوم به 
مهر گفت: مؤسسات غیرانتفاعی حتی پس از تأیید ما هم 
فرد را به کار نمی گیرند. گاهی اعتراف می کنند این اعالم 
نیاز را برای مجوز استخدام فالن فرد مثالً فرزند یکی از 
اعضای هیئت مؤسس داده ایم و گرنه عضو هیئت علمی 

نمی خواستیم!
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زندگی سالم

 اکرم شاهد / مشاور خانواده

توانسته ام برای 15 
خانم كه بیشتر آن ها 
سرپرست خانوار و 
زیرپوشش كمیته 

امداد هستند، ایجاد 
شغل كرده و آن ها را 

بیمه  كنم

بـــــــرش

 احتمال افزایش حداقل مستمری مددجویان کمیته امداد به 500 هزار تومان حسین خدرویسی، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد گفت:  در حال حاضر مستمری هر مددجو حدود 
200 هزار تومان و حداکثر پرداخت مستمری به یک خانواده 620 هزار تومان است؛ البته این میزان کافی نبوده و در مجلس در حال رایزنی هستیم تا حداقل مستمری برای یک نفر از مددجویان، 500 هزار تومان 

در نظر گرفته شود. به گزارش فارس، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد افزود: کمیته امداد عالوه بر پرداخت مستمری، 120 نوع خدمت به مددجویان ارائه می کند.
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بررسی ابعاد حمله راکتی گسترده به اربیل
در ساعت 9:30 شامگاه دوشنبه فرودگاه بین المللی اربیل و پایگاه نظامی 
الحریر آمریکا در این فرودگاه هدف حمله راکتی قرار گرفت که درپی آن، 
آژیرهای خطر کنسولگری آمریکا در این شهر نیز به صدا درآمدند. ائتالف 
آمریکایی موسوم به ضد داعش پس از این حمله راکتی اعالم کرد یک 
پیمانکار غیر آمریکایی در این حادثه کشته شده و پنج تن از جمله یک 
سرباز آمریکایی زخمی شدند. اما سپس اعالم شد عالوه بر کشته شدن یک 
پیمانکار غیرآمریکایی، 9 نفر در این حمله زخمی شده اند. منابع آمریکایی 
می گویند ۱۴ فروند راکت به سمت پایگاه آمریکا در اربیل شلیک شده است.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، یک گروه عراقی تازه تأسیس به نام »سرایا 
اولیاء الدم« با بیان اینکه اشغالگران آمریکایی در هیچ جای عراق امنیت 
نخواهند داشت، مسئولیت حمله به اربیل را برعهده گرفت. در این حمله که 
با یک وانت ساده کیا مجهز به راکت انداز ۲۴تایی ۱0۷ میلیمتری انجام گرفت، 
یک هواپیمای مسافربری از نوع super king air 350 و یک پهپاد هجومی 
آمریکا نیز منهدم شد. این یکی از سنگین ترین حمله هایی است که از حدود 

یک سال گذشته در عراق علیه اشغالگران آمریکایی شاهد بوده ایم.
امــا تلفات و  انــجــام شــد  ابتدایی ترین ســالح هــای تاکتیکی  بــا  ایــن حمله 
خسارت های تحمیلی بر طرف آمریکایی سنگین و قابل توجه بود. به عبارت 
دیگر، به چالش کشیدن ابرقدرت غربی با سالح های ساده نشان دهنده 
ضعف راهبردی ایاالت متحده در برابر حمالت ایذایی گروه های مقاومت 
است و سامانه های پیشرفته پدافندی چون C-RAM نیز برای آنان مصونیت 
نخواهد آورد. از سوی دیگر، آمریکا در اوایل سال ۲0۲0 تالش کرد با تجمیع 
نیرو در دو پایگاه عین االسد در االنبار و الحریر در اربیل و پناه بردن به حریم 
امنیتی اقلیم کردستان، نظامیانش را از تیررس هسته های مقاومت خارج 
کرده و در گام بعدی با نخست وزیر کردن مصطفی الکاظمی و روی کار آوردن 
افــرادی همچون عبدالوهاب الساعدی بر رأس دستگاه های امنیتی و ضد 
تروریسم، در برابر مصوبه پارلمان عراق برای خروج نظامیانش از این کشور 
ایستادگی کند. اما عملیات موفق دوشنبه شب نشان داد تمام این تالش ها 

نتیجه ای نداشته و برای آمریکا تولید امنیت نکرده است.
در همین حال، جو بایدن که سیاستمدار تربیت شده ای در ساختار سیاسی 
آمریکاست، بیش از ترامپ بر حضور نظامی در نقاط راهبردی دنیا از جمله 
عراق دوری کرده و از طرفی بر تلفات نظامیان خود نیز حساس است. همتای 
پیشین او، دونالد سعی داشت با مشت آهنین این حمالت را پاسخ دهد و 
عملیات های مستقیم علیه فرماندهان و نیروهای مقاومت عراق را در دستور 
کار قرار داد اما نتوانست برای آمریکایی ها بازدارندگی الزم را ایجاد کند. حال 
باید دید ساکن جدید اتاق بیضی کاخ سفید با این چالش چگونه برخورد 
خواهد کرد. در مجموع، گروه مقاومت سرایا اولیاء الدم با انجام این حمله 
سنگین، پیغامی راهبردی را به طرف آمریکایی ارسال کرد و آن عزم جدی 
برای اخراج نظامیان اشغالگر از میهنشان است. با توجه به مصوبه مصرح 
پارلمان عراق، به نظر می رسد سران واشنگتن یا باید خروج از این کشور را 
بپذیرند و یا خود را آماده دادن تلفات بیشتر و در نتیجه فشار افکار عمومی 

داخلی نمایند.

بر اثر عملیات زمینی انصارهللا صورت گرفت

کشته و زخمی شدن 120 مزدور ائتالف سعودی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن در روزهای گذشته پیشروی های قابل توجهی 
به سمت شهر مأرب داشتند و کنترل شرایط میدانی کامالً در نیروهای دولت 
صنعاست. به گزارش فارس، درگیری ها در ورودی غربی شهر مأرب شدید 
گزارش شده و نیروهای دولت صنعا به بخش های وسیعی در این بخش 
مسلط شده اند. در ساعات گذشته ۱۲0 کشته و زخمی از شبه نظامیان دولت 
هادی به بیمارستان مأرب منتقل شده اند. در همین حال، نیروهای دولت 
صنعا به شیوخ و رهبران قبایل مأرب گفته اند می توانند هرچه خواستند از 
مهمات و سالح های دولت مستعفی به غنیمت بگیرند، به شرط آنکه از آن ها 

علیه ارتش و کمیته های مردمی استفاده نکنند.

فلسطین و ایران، مهم ترین اختالفات با دولت جدید

نتانیاهو: از بایدن ناراحت نیستم
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت از تماس نگرفتن رئیس جمهور آمریکا 
با وی ناراحت نیست. بنیامین نتانیاهو که با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی 
ــاره بسیاری از موضوعات با  مصاحبه می کرد، در سخنانی اعــالم کرد درب
دولت »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا اتفاق نظر وجود دارد. در عین حال، 
نتانیاهو به موارد اختالفی با بایدن نیز اشاره کرد که مهم ترین آن ها دو پرونده 
ایران و فلسطین است. تماس نگرفتن بایدن پس از آغاز ریاست جمهوری 
او با نتانیاهو تاکنون، موجب ناراحتی در اسرائیل شده است چرا که باراک 
اوباما و دونالد ترامپ رؤسای جمهور پیشین آمریکا در چند روز ابتدایی آغاز 

منصبشان با نتانیاهو صحبت کرده بودند.

سخنگوی کرملین:

برنامه ای برای دیدار پوتین و بایدن وجود ندارد
سخنگوی کرملین روز گذشته اعالم کرد هیچ برنامه ای برای دیدار رؤسای 
جمهور روسیه و آمریکا وجود نــدارد. به گزارش خبرگزاری تاس، دیمیتری 
رؤســـای جمهور دو کشور، چندین سال  دیـــدار  از  پیش  ــزود:  افـ پسکوف 
گفت وگوی سخت در سطح مقامات ارشد دو کشور پیش رو است. خلع 
سالح یکی از این موارد است؛ مذاکراتی میان مقامات دو کشور در جریان 
است اما تا کنون درباره دیدار رئیسان جمهور دو کشور بحثی نشده است. 
۲۶ ژانویه پوتین و بایدن در مقام رئیسان جمهور دو کشور روسیه و آمریکا به 
صورت تلفنی با یکدیگر صحبت کرده بودند که گفت وگوی آن ها 35 دقیقه 

طول کشیده بود.

انفجار در فاریاب جان هفت پلیس افغان را گرفت

مین کنار جاده ای، قاتل نیروهای امنیتی
نیروهای امنیتی افغان از برخورد یک دستگاه خودرو نوع »هاموی« پلیس با 
مین کنار جاده ای در والیت فاریاب خبر داده که در نتیجه آن، هفت نفر جان 
خود را از دست دادند. به گزارش مهر، این انفجار در بازار منطقه المار رخ داد. 
فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. این در حالی است 
که مقامات امنیتی، کار گذاشتن مین های کنار جاده ای را به طالبان نسبت 
می دهند. دفتر نمایندگی سازمان ملل نیز پیش از این خواستار توقف کار 
گذاشتن مین های کنار جاده ای از سوی طرفین درگیر در افغانستان شده بود.
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ایاالتی که در هر کدام زیر 100 هزار سالح ثبت شده وجود دارد ایاالتی که در هر کدام باالی 100 هزار سالح ثبت شده وجود دارد

ایاالت مسلحهمسلحه آمریکا
1/3

تفنگ به ازای هر آمریکایی 
423

میلیون تفنگ در دست آمریکایی ها

330
میلیون جمعیت کل ایاالت متحده

5
کشته در شبانه روز

چرا آمریکایی ها تفنگ می خرند؟
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تعداد افرادی که پلیس کشته است
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 محبوب ترین تفنگ 
M1911

رئیس جمهور آمریکا دو روز پیش در یک بیانیه به مناسبت سالگرد وقوع تیراندازی مرگبار مدرسه پارکلند از کنگره کشور 
خواستار تصویب »اصالحات در قوانین اسلحه برمبنای عقل سلیم« شد. به همین مناسبت نگاهی انداخته ایم به برخی 
واقعیات درباره تفنگ هایی که در ایاالت متحده در دست مردم موجود است. در این داده نما از اطالعات منتشر شده 
در وب سایت های متعلق به وزارت دادگستری آمریکا، موسسه تحقیقاتی گالوپ، صنایع نظامی آمریکا و سازمان آرشیو 

خشونت های مربوط به اسلحه در آمریکا استفاده شده است. 

4351156053

39528
55192

آمریکایی های کشته شده در پنج سال گذشته
2016 2020

58980

جو بایدن خواستار تصویب اصالحات در قوانین اسلحه شد
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اعمال مجرمانه

دفاع از خوداستفاده کاری

شکار و تمرین
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