
 

نظریهایبرایمدیریتفرهنگدرعینحفظآزادیها
معارفاز جمله مسائل مهم در عرصه فرهنگ، نسبت بین دولت و فرهنگ درگفتوگویقدسبادکترجهانبیندربارهکتاب»باغبانیفرهنگ«مطرحشد

و مدیریت پذیری فرهنگ، امکان، ضرورت و چگونگی آن و حدود مداخله 
دولت در فرهنگ است. در پاســخ به این پرسش ها، دو رویکرد رهاسازی 

 ............ صفحه 7فرهنگ و یکسان سازی فرهنگ مطرح شده است...

 خرسی کنار تفنگ
 بازی می کرد!

 فهرست  متنوعی برای وقف 
پیش روی مردم نگذاشته ایم

5   قدسخراسان/»علی اصغر«6
جانی دوباره به زندگی ام داد

4
گفت وگوی قدس با مادر شهید فرهادی  معاون سازمان محیط زیست: گفت و گو با دکتر عادل پیغامی 
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 ............ صفحه 2

 افزایش ظرفیت پاالیشگاهی با سرمایه گذاری مردمی تصویب شد 

پادزهر تحریم های نفتی در جنگ تمام عیار اقتصادی

نتیجهحساسترین
وزنکشی3فراکسیون

مجلسروشنشد

پیروزی  
اصولگرایان 

در»امنیت ملی 
و سیاست 

خارجی«

اقتصادنمایندگان مجلس با کلیات طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه میعانات گازی و 
نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی موافقت کردند. این مصوبه راهکاری مفید 
برای تأمین مالی این پروژه هاست. راهکارهای ایران برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا 
که با محوریت تحریم نفتی در حال اجراست چیست؟ به طور کلی گزینه های روی میز 
ایران به سه دســته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند که در ادامه به 
هر یک پرداخته می شود. منظور از اصالح نظام مالیاتی کشور افزایش مالیات و فشار بر 
مردم نیست، بلکه به این معناست که مسیرهای فرار مالیاتی شناسایی شده و عدالت در 

پرداخت مالیات برای همه مردم برقرار شود...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 مسعود صدر محمدی

انتخابات شهرداری استانبول به دلیل اهمیت راهبردی این شهر در سپهر سیاسی 
ترکیه از اهمیت بســیار باالیی برخوردار اســت. این شهر با جمعیتی بیش از 15 

میلیون نفر، در 25 سال گذشته تحت سیطره اردوغان ...

پیروزانتخاباتشهرداری
استانبولچهکسیاست؟
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درمیانمخالفتها،آمریکااز
طرح۵۰میلیارددالری
معاملهقرنرونماییکرد

حماس:
فلسطین

فروشینیست

ایرانساالنه6تا7میلیارد
دالردرآمدارزی
خواهدداشت

قابلیتجذب
1/۵میلیون

گردشگرسالمت
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رئیسکلبانکمرکزی:
پرونده

1۵۰صادرکننده
متخلفروی

میزدستگاهقضا
 ............ صفحه 4

  صفحه 1    98,04,03

﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹎︢اری 
﹨︐﹏ ا︓︀ر ر︲﹢ی 

 (︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل)
۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۳
۸۵
۸

﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹎︢اری 

/ع
۹۸
۰۲
۴۳
۰

︑﹞︡︡ آ﹎﹩  ﹝︤اـ︡ه  ︫﹞ـ︀ره  ١۴-٩٨
اجـاره  9  عـدد تابلوهاى تبليغاتـى در سطـح شهـر كـرج

تعداد موضوع مزايدهرديف
مبلغ اجاره و قيمت پايه 

كارشناسى بـراى سه  سـال  
شمسـى ( ريال )

مبلغ سپرده به
( ريال )

2تابلو تبليغاتى - ميدان امام خمينى - پل شهداى پليس ( 2 سمت ) 1

14/334/480/000716/724/000

2تابلو عرشه - زيرگذر محمد شهر  ( 2 وجه ) 2

2تابلو عرشه - زير گذر بلوار شورا ( 2 وجه ) 3

1بيلبورد - جنب پارك خانواده ( تك وجه ) 4

1بيلبورد - سه راه رجايى شهر ( تك وجه ) 5

6
بيلبورد منگنه  ترمينال  پل شهيد سلطانى  

1روبروى اتوبان كرج تهران ( تك وجه ) 

7
عرشه پيشانى زير گذر البرز - پل اتوبان

 به سمت عالمه جعفرى( 4 وجه ) 
4

2بيلبورد - داخل ترمينال ضلع شمالى  ( 2 وجه ) 8

2 تابلو - بلوار شورا ( 2 وجه ) 9

﹥ ا︑﹞︀م ﹝﹙️ ﹁︣وش و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹁﹢ق در ﹝﹢ر︠﹥ ٠٢ /٩٨/٠۴ ؛ ﹝﹙️ ﹁︣وش و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ا︗︀ره ی  ٩ ︻︡د   ︋﹤︗﹢︑︀︋
.︡︣د﹎ ︡︡﹝︑ ٩٨/٠۴/١۵  ︣ج ︑︀ ︑︀ر﹋ ︣  ︫︴ ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ در︨ 

︣داری ﹋︣ج  ︊︤ ︫︣ی︫  ﹫﹞︀،﹝﹠︷︣ و ﹁︱︀ی︨  ︀ز﹝︀ن︨   ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︨ 

/ع
۹۸
۰۳
۸۶
۴

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹋︀ر︠︀﹡﹥
 سازمان هميارى شهردارى هاى اسـتان خراسان رضوى در ﹡︷︣ 
دارد ، ︫ــ︣﹋️ ژ﹐︑﹫﹟ آر︀ ( ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ) او﹜﹫﹟ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه ︎﹢در 
﹑م را  ژ﹐︑﹫﹟ در ا︣ان،  وا﹇︹ در ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢٠ ︗︀ده ﹝︪ــ︣﹁ ︡﹞︀ن ، رو︨ــ︐︀ی ︑︍﹥︨ 

. ︡﹡︀︨︣ ︋﹀︣وش︋ 
شرايط مزايده :

﹫ــ︣وزی - ﹝﹫︡ان  ﹙﹢ار︎   ︋- ︡︡ه ﹝︪ــــ︣﹋️ در ﹝︤ا  ١- ﹝ــ﹏ ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د︫ 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  - ︣داری ﹨︀ی︠  ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫  ﹞ ︡﹫︫︡وی - د﹐وران ٧ -︨ 

︵︊﹆﹥ اول ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
﹢د.  ︋︡ ﹢ا﹨  ︠﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ︦ ﹠︕ روز ﹋︀ری︎  ﹫︪﹠︀دات︎   ︎﹏﹢︑ ️ ﹚﹞ ﹟︣︠٢- آ

/ع
۹۸
۰۳
۸۶
۶

︫︣داری ﹋︣ج 
︣ی  ︫︤︊ ﹫﹞︀،﹝﹠︷︣ و ﹁︱︀ی︨  ︨︀ز﹝︀ن︨ 
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:jامام هادی
خداوند را در 

زمینش اماکن خاصی 
است که اماکن 

رحمت شده نامیده 
می شوند و دوست 

دارد در آن اماکن به 
درگاهش دعا شود تا 

اجابت کند. 
 کافی - ج 2- ص 532
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همهحواشیسریالجنجالی»گاندو«

ماجرای یک نفوذ
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روزنامـه صبـح ایـران

رئیس جمهور: حضور نظامی مداخله جویانه آمریکا، ریشه مشکالت منطقه است  روحانی در دیدار »گابریال کوئواس بارون« رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی )IPU( با بیان اینکه حضور نظامی 
مداخله جویانه آمریکا ریشه مشکالت منطقه بوده و بتازگی نیز مشکل آفرینی جدیدی کرده است، اظهار داشت: در سال های گذشته گاهی سکوهای نفتی و کشتی های باربری و حتی هواپیمای مسافربری ایران مورد 

حمله ناو آمریکایی قرار گرفته و اخیراً نیز آن ها با پهپاد خود به حریم هوایی ایران تجاوز کرده اند و به خاطر بی توجهی به اخطارهای چندباره، نیروهای دفاعی ایران آن را سرنگون کردند.

 ریاست کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی در سال پایانی 
مجلس دهم به فراکسیون نمایندگان والیی 
رســید و حجت االســام مجتبی ذوالنور 
جانشین حشمت اهلل فاحت پیشه شد. این 
تغییر ســبب شد تا ائتاف اصاح طلبان و 
برخی از مستقلین برای در اختیار داشتن 
ریاست حساس ترین و مهم ترین کمیسیون 
تخصصی و سیاسی مجلس 
در سال انتخابات پارلمان پس 
از یــک تجربــه و کارنامه 
یکساله در برابر اصولگرایان با 
شکست روبه رو شود و نتیجه 
آنچه که محمدرضا رحیمی، 
نماینــده اصاح طلب تهران 
هفته گذشته در توییتی آن را 
آستانه  در  وزن کشــی  یک 
یازدهم  مجلــس  انتخابات 
نامیده بود، مشــخص شود. 
اعضــای  گذشــته  ســال 
فراکسیون امید و شــماری از نمایندگان 
فراکسیون مستقلین عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی بــرای کنار زدن 
عاءالدین بروجری و پایان دادن به ریاست 
۱۴ ساله او بر این کمیسیون با هم ائتاف 
کردند. هر چند که بروجردی نیز خود عضو 
فراکســیون مســتقلین بود، اما چهره ای 
نزدیک به علی الریجانی رئیس مجلس به 
شمار می رفت و همین امر سبب شده بود تا 

اعضای فراکسیون امید بخواهند او را کنار 
زده و در دو سال آخر مجلس این کمیسیون 
را در دســت بگیرند.اما اقلیت بودنشان در 
کمیسیون آن ها را واداشت تا با شماری از 
نمایندگان طیف مستقلین برای رسیدن به 
این هدف ائتــاف کنند. امــا در همین 
وضعیت هم باز محاســبات میدانی نشان 
می داد که ریاست کمیسیون امنیت ملی در 
دسترس و ظرفیت آن ها نیست؛ بنابراین در 
یــک اقدام زیرکانه دســت به یک معامله 
سیاسی زدند. بدین ترتیب قرار شد مصطفی 
کواکبیــان نامــزد اصاح طلــب و عضو 
فراکسیون امید به نفع فاحت پیشه عضو 
مستقلین اما با گرایشات اصولگرایانه کنار 
بکشد و در عوض سال بعد)یعنی این دوره( 

ریاست کمیسیون سهم اصاح طلبان باشد.
در نهایت بــا این ائتاف و برنامه ریزی هم 
رأی آن ها با نامزد اصولگرایان که مجتبی 
ذوالنور بود برابر شد و در قرعه کشی و کامًا 
بر مبنای بخت و شانس ریاست کمیسیون 
شــد. واگــذار  پیشــه  فاحــت  بــه 

 سربرآوردن اختالفات
هفته گذشــته امــا درموعــد انتخابات 
کمیســیون اتفاقات و اختاف های سال 
پیــش دوبــاره ســر بــرآورد و در حالی 
که بر اســاس قرار و پیمــان امیدی ها و 
بخشی از مســتقلین باید فاحت پیشه 
به نفــع کواکبیان کنار می رفت، لیدرهای 
فراکسیون امید به این نتیجه رسیدند که 

سبدرأی کواکبیان بسیار پایین است و در 
صورت نامزدی او و حمایت اصاح طلبان 
سبد رأی فاحت پیشه در میان مستقلین 
به ســمت نامزد اصولگرایان خواهد رفت؛ 
بنابراین بــا وجود دلخــوری و نارضایتی 
کواکبیــان او را متقاعد کردند که این بار 
هم کنار بکشد تا ریاست کمیسیون امنیت 

دست کم به فاحت پیشه میانه رو برسد.
در طیــف مقابل اما این بــار عاء الدین 
بروجــردی بر خاف ســال گذشــته به 
نفع مجتبــی ذوالنور گزینه فراکســیون 
نمایندگان والیی کنــار رفت تا رقابت دو 
جریان اصلی مجلس به اوج برســد. این 
موضوع سبب شد تا هفته گذشته که موعد 
تصمیم گیری و انتخابات هیئت رئیســه 
کمیسیون بود، در اتفاقی عجیب با تأخیر 
و غیبت آبستراکســیون گونه شماری از 
اعضای کمیسیون این امر به تعویق افتد. 
دیروز اما در نهایت بــا برگزاری انتخابات 
هیئت رئیسه کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی و پیروزی مجتبی ذوالنور 
این وزن کشی هم برآیند عملکرد یکساله 
ائتــاف اصاح طلبان-مســتقلین و هم 
بازگشت مقتدرانه اصولگرایان به مدیریت 
کمیســیون  مهم ترین  و  حســاس ترین 
مجلس بود. در این انتخابات نه تنها ریاست 
کمیسیون که کرســی های سخنگویی و 
نایب رئیسی کمیسیون هم به اصولگرایان 

بازگشت.

نتیجه حساس ترین وزن کشی 3 فراکسیون مجلس روشن شد

پیروزی  اصولگرایان در»امنیت ملی وسیاست خارجی«

با مطالعه تیتر دیروز روزنامه قدس  که نوشته است )ترامپ از ایران بخاطر ساقط 
نکردن هواپیمای سرنشین دار آمریکا تشکر کرد( کلی ذوق کردم و قبل از هر کار 
این پیام را فرستادم »ای نق زنان به این نظام« که متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق 
زمان نق زدن، با تریپ روشنفکری ظاهر،  ولی ناآگاهانه مبادرت به این کار می کنید، 
اما خودتان بهتر از هر کس می دانید که هیچ تفکری دنبال این »دنباله روی« ۱00 
در صد، عوامانه نیست که نیست، بنابراین پیشنهاد می کنم به فرموده شیخ اجل، اول 
اندیشه وانگهی گفتار، برگردید که صاحتان نیز در همین است، در غیر این صورت 
بدانید که در طول تاریخ هم، هیچ کس از شــنا بر خاف جریان آب سودی نبرده 
است و در نهایت/ ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست ..... 09390002323

هیئت دولت در مصوبه ای تمام پروازهای شــرکت های هواپیمایی کشورمان به 
مقصد امارات را لغو کرد  و ورود گردشــگران به این کشــور ممنوع شد؛  مشارکت 
رژیم آل نهیان با قبیله آل سعود در قتل عام مردم یمن، مواضع گستاخانه شازده 
کوچولوهای دربار مضحک آل نهیان علیه کشــورمان و آخرین وقاحت آل شرور 
نهیان که پایگاه الظفره را در اختیار دولت پلید آمریکا قرار داد تا محل توطئه علیه 

کشورمان باشد، دالیل تصویب طرح می تواند باشد. 09150000609
واقعاً در این مدت یک سال گذشته چی شد که قیمت ها سربه فلک گذاشت، مگه 
آهن از کره مریخ میاد، مصالح و لوازمی که داخل تولید میشن، قباً یک کورسوی 
امیدی بود واســه جوونا، اما االن هیچ، جالبه همه چیزو به گردن تحریم و آمریکا 

میندازن. 09370007049
ســپاه پاسداران پهپاد آمریکایی را ساقط نکرد که مردم بیاین تو خیابون شادی 
کنند، سپاه به خاطر خدا و امنیت مردم این کار بزرگ را انجام داد. خدانگهدارشان 

باشد. 09150008749
 اینو میگن سیاست پیشه )رهبر مالزی( که میگه تحریم دو سر دارد یکی ایران، 
ســر دیگر کشورهایی هستند که شــریک خوبی مثل ایران را از دست می دهند. 

09150009278
 وزارت صمــت امر کرده اند لبنیات پرمصرف باید ۱۵ درصد زیر قیمت فروخته 
شــود، گوینده هر که هست شــنونده ها می دانند که چون نظارتی نیست با تبانی 
تولیدکننده و فروشنده قیمتی می زنند که پس از۱۵ درصد تخفیف هنوز ۲0 درصد 

باالی قیمت بفروشند.091500002742
 برنامه هــای تلویزیونی مثل عصر جدید، از آقای رئیس جمهور دعوت کنند که 
حضور پیدا کنند و بگویند که تنها کسی بودند که راستگویی را پیشه کردند و به 
تعهداتشان عمل کردند و اقتصاد بی نظیری را به یادگار گذاشته و خواهند گذاشت. 

09350003571
 هر دم از این باغ بری می رســد ...»یکی از معاونــان وزارت نفت حین خروج از 
کشور دستگیر شد« تا کی باید شاهد فرار دزدان بیت المال باشیم؟ 09150003191

خرازی پس از دیدار با معاون وزارت خارجه انگلیس:
صحبت هایش تکراری بود

ایسنا: کمال خرازی پس از دیدار با اندرو موریسون وزیر مشاور در امور خاورمیانه 
انگلیس در خصوص دیدار انجام شده با وی اظهار کرد: وزیر مشاور در امور خاورمیانه 
انگلیس صحبت های دائمی خودشــان که بزودی اینستکس اجرایی می شود و ما 
همواره از برجام حمایت کردیم را مطرح کرد و گفت: ما هم مشکات خودمان را با 
آمریکا داریم. شرکت های اروپایی در کار با ایران مشکل دارند و این گونه صحبت هایی 
که همیشه تکراری بوده را مطرح کرد. در حالی که دولت های اروپایی باید استقال 

خود را در برابر فشارهایی که آمریکایی ها وارد می کنند حفظ کنند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا )ص(:
 دولت آمریکا مسئول

 به خطر افتادن نیروهای آمریکایی است
سیاست: سرلشکر غامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا )ص( صبح 
یکشنبه در بازدید میدانی از مرکز فرماندهی و کنترل رادارها و سامانه های موشکی 
نیروی هوافضای سپاه و در جمع فرماندهان این نیرو اظهار داشت: جمهوری اسامی 
ایران در یک رویارویی راهبردی برای حفظ ثبات و موجودیت، همچنین موقعیت 
قدرت منطقه ای در برابر ائتاف آمریکا-رژیم صهیونیستی و سعودی ها قرار دارد. وی 
افزود: دولت آمریکا باید با اجتناب از رفتار اشتباه در منطقه، نسبت به حفظ جان 
نیروهای آمریکایی و به خطر افتادن آن ها مســئوالنه رفتار کند. سرلشکر رشید با 
تأکید بر اینکه در صورت وقوع درگیری در منطقه، دامنه و زمان آن از سوی هیچ 
کشوری قابل مدیریت نخواهد بود، تصریح کرد: ما به دنبال جنگ نبوده و نیستیم، 
ولی با قدرت از منافع ملت شــریف ایران در برابر هــر نوع تهدید و تجاوزی دفاع 
خواهیم کرد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا )ص( خاطرنشان کرد: سرنوشت 
منافع ملت های منطقه، به هم پیوســته است و تقسیم صلح و جنگ امکان پذیر 
نیســت. وی گفت: یا همه در مســیر ثبات حرکت خواهیم کرد یا منطقه بر اثر 
سیاســت های مداخله جویانه آمریکا و تحریک برخی کشورهای معلوم درگیر بی 
ثباتی و جنگ خواهد شــد. سرلشکر رشید در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از 

جنگ، گفتار به تنهایی کافی نیست و به اراده و رفتار مناسب نیاز دارد.

ترامپ:من دنبال جنگ با ایران نیستم، بولتون می خواهد با تمام دنیا بجنگد
من نبودم ، دستم بود...

سیاست: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای که دیروز منتشر شد، 
بار دیگر تأکید کرد که به دنبال درگیری نظامی با ایران نیســت. وی در بخشی از 
مصاحبه اش با شبکه »ان بی سی« که پس از ساقط شدن پهپاد متجاوز این کشور 
توســط ایران ضبط شده، در پاسخ به این پرسش که آیا ایران به دنبال تحریک او 

است، گفت: »نه، فکر نمی کنم این طور باشد «.
او در پاسخ به این پرسش که آیا گروهی از مشاوران او می خواهند وی را وارد جنگ 
کنند، »جان بولتون« را یک جنگ طلب توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت: من 
دو گروه آدم دارم. آره، جان بولتون قطعاً یک شاهین )لقب جنگ طلب ها( است. اگر با 
او بود، در آن واحد با کل دنیا می جنگید. خوب؟ اما مهم نیست، چون من دو طرف را 
دارم. ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه ادعای خبرگزاری »رویترز« مبنی بر ارسال 
پیام تهدیدآمیز به ایــران را رد کرد و آن را »خبر جعلی« خواند. او در مورد اینکه 
پیامش برای ایران چیست، گفت: من به دنبال جنگ نیستم، اما اگر ]جنگی[ باشد، 
نابودی ای خواهد بود که قباً نظیرش را ندیده اید. اما من به دنبال این کار نیستم. اما 
نمی توانید ساح هسته ای داشته باشید. می خواهید حرف بزنیم؟ خوب است، در غیر 
این صورت، در سه سال آینده اقتصاد ورشکسته ای خواهید داشت. وی در مورد اینکه 
آیا برای گفت وگو با ایران پیش شرطی دارد، گفت: تا جایی که به من مربوط است، نه.

 سخنی درون گفتما نی
FATF درباره

بتازگی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام مصاحبه ای در زمینه کنوانســیون ها و 
قوانین خواسته شده از سوی FATF و تصمیم 
مجمع در مورد این کنوانسیون ها انجام داده اند. 
ایشــان البته در این مصاحبه در مورد موافقت 
یا مخالفت با لوایح و کنوانسیون های مرتبط با 
FATF صحبتی نکرده اند، اما در صحبت های 
ایشان به دو موضوع اشاره شده است، که به نظر 
می رسد ایشان یا مشاورانشان در پرداختن به 
این دو موضوع دقت کافی را به عمل نیاورده اند.

نخستین موضوعی که نسبت به آن توجه الزم 
نشده است، ارتباط لوایح FATF با تهدیدها و 
تحریم های آمریکاست. ایشان مسئله پیوستن 
به کنوانسیون های پالرمو و CFT را جدای از 

مسئله تهدیدهای آمریکا عنوان کرده اند. 
مسئله ای که به نظر می رسد به دور مانده است، 
ســازوکار تحریمی آمریکا، ابعاد فنی الزامات 
FATF و همچنین نحــوه اثرگذاری مقامات 
آمریکایی بر سازوکارهای FATF است. آمریکا 
فشــار حداکثری اقتصادی را بــر ایران اعمال 
کرده و عاوه بــر اینکه کل نظام مالی ایران را 
در فهرســت تحریم قرار داده، بانک های دنیا را 
نیز با تهدید به قطع دسترسی شــان به نظام 
مالی آمریکا، از انجام تبــادالت بانکی با ایران 
منع کرده است. این موضوع هم دسترسی های 
ارزی ایران را محدود کرده و هم ســبب شده 
آمریکا با استفاده از این ابزار، فروش نفت ایران 
را هدف قرار دهد و بانک های کشورهای خریدار 
نفت ایران را تهدید کند درصورتی که کشورشان 
خرید نفت از ایران را قطع یا کم نکنند، آن ها را 

از نظام مالی آمریکا محروم خواهد کرد.
بنابراین هــر اتفاقی که موجب شــود حضور 
اقتصادی نهادهای ایرانی در تعامات بین المللی 
کاماً شــفاف شــود، ســبب خواهد شد که 
درآمدهای ارزی ایران کمتر شود. سازوکارهای 
FATF از آن جهت که بســتر تبادل اطاعات 
مالی بین ایران و کشورهای دیگر را فراهم می کند 
و حضور افراد و نهادهای ایرانی را برای بانک ها 
و مؤسسات مالی دنیا مشخص می کند، سبب 
می شــود که آن ها از ترس قطع دسترسی شان 
به نظام مالی آمریکا رابطه خــود را با نهادهای 
ایرانــی قطع کنند و اجازه ندهند تحریم ها دور 
زده شــود. در نتیجه دسترسی ایران به منابع 
ارزی اش محدودتر می شــود. آمریکایی ها دور 
زدن تحریم را جزو پولشویی می دانند. مارشال 
بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه داری آمریکا هم، 
در جواب نماینــدگان کنگره آمریــکا اجرای 
لوایح مبارزه با پولشــویی را راه حل جلوگیری 
از دور زدن تحریم هــا در ایران عنوان می کند. 
همچنین پمپئو، وزیر امور خارجه  آمریکا نیز از 
 FATF ایران خواسته است که لوایح مرتبط با
را تصویــب و اجرا کند. اما ماجرا وقتی جالب تر 
می شود که بدانیم ایران می خواست این اقدام ها 
 FATF را در چارچوب ســازوکار برنامه اقدام
برای خروج از لیست سیاه این گروه انجام بدهد. 
سازوکاری که حدود سال ۲008 میادی توسط 
گاسر، دستیار وقت وزارت خزانه داری آمریکا، با 
 FATF هدف کنترل جریان های مالی دنیا در
ایجاد شده است. در واقع اساس این سازوکار و 
لوایح نیز با طرح ریزی آمریکا ایجاد شده است 
که نشان دهنده ارتباط این نهاد با سیاست های 
آمریکاست. مسئله دوم ارتباط FATF با برجام 
بوده است. ایشــان در گفته هایشان اینچنین 
بیــان می کنند که FATF و برجام نباید با هم 
تلفیق شود؛ چراکه موضوعات و اهداف متفاوتی 
را دنبــال می کنند. پــس از برجام تحریم های 
ثانویه بانکی نه متوقف شــده بود و نه لغو، بلکه 
تنهــا از مصادیق آن کم شــده بــود  و اجرای 
الزامــات FATF و تبادل اطاعات بانکی ایران 
سبب می شــد تا نهادهای خارج شده از تحریم 
برای حفظ ارتباط های بین المللی شان مجبور 
شوند دست به خود تحریمی بزنند و نهادهای 
باقیمانده در فهرست تحریم آمریکا را در داخل 
تحریم کنند. اتفاقی که توسط چند بانک اتفاق 
افتاد تا نهادهای مرتبط با بخش موشکی ایران 
در داخل نیز تحت فشار قرار بگیرند و ایران راضی 
به مذاکره برای برجام های جدید شود. پس از 
روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام 
مجدداً همه لیســت تحریم ایران به جای خود 
بازگشت و کل نظام مالی ایران هدف تحریم ها 
قرار گرفت. در این مرحله همان طور که مقامات 
خزانه داری آمریکا گفته اند این کشــور از ایران 
 FATF می خواهد تا الزامات مبارزه با پولشویی
را اجرا کند تا ایران نتواند تحریم ها را دور بزند 
و سیاســت آمریکا در اعمال فشــار حداکثری 
با هدف جلوگیری از دور زدن تحریم ها توسط 

ایران به بهترین شکل اجرا شود.

بدون تیتر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید حامدترابی

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

در این انتخابات 
نه تنها ریاست 
کمیسیون که 
کرسی های 
سخنگویی و نایب 
رئیسی کمیسیون 
هم به اصولگرایان 
بازگشت

بــــــــرش

سر باز کردن دوباره اختالف های رئیس با معاون اولامید به ریشه کنی رانت خواری
 سیاســت   نمایندگان مجلس شــورای 
اسامی دیروز در نشســت علنی پارلمان با 
کلیات طرح اعاده اموال نامشــروع مسئوالن 
موافقــت کردند. گفتنی اســت نمایندگان 
مخالف این طرح، از بیان اظهارات خود در این 
باره انصراف دادند و متعاقب آن، نمایندگان 
موافق هم صحبتی نکردند و کلیات این طرح 
به رأی گذاشته شد. وکای ملت با ۱۷۱ رأی 
موافــق، ۱۵ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع 
از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلســه با 

کلیات این طرح موافقت کردند.
این طرح در ۱0 ماده و ۱0 تبصره در مجلس 
مصوب شده اســت.  ماده یک این قانون به 
تعریف مسئوالن مشمول این طرح پرداخته و 
با اشاره به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، 
مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسامی ایران 
در تبصره ای آورده است: »عاوه بر موارد فوق 
رؤســا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد 
اسامی و رؤسا و معاونان واحد های آن و نیز 
همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه 
اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این 

ماده مشمول این قانون هستند«.
مــاده ۳ می گوید: »اموال نامشــروع، اموالی 

است که از طریق رفتار محرمانه یا غیرقانونی 
یا سوءاســتفاده از مقام و موقعیت شغلی و 
یا سوءاســتفاده از اطاعات ناشی از جایگاه 
تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز 

مشمول این ماده است«.
بر پایه یکی از تبصره ها  هر یک از شهروندان 
و سازمان های مردم نهاد می توانند اطاعات 
خود در خصوص اموال نامشــروع اشخاص 
موضوع این قانون را به دادســتان کل کشور 
اعــام کنند.در مــاده ۱0 نیز آمده اســت: 
»انتشار جریان رســیدگی و گزارش پرونده 
موضــوع این قانــون که متضمن افشــای 
مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی 
از قبیل: خدشه دار شــدن وجدان جمعی و 
یا حفظ نظم عمومــی جامعه ضرورت یابد، 
به درخواست دادستان کل کشور و موافقت 
رئیس قوه قضائیه امکان پذیر اســت. احکام 
قطعی صادرشــده در اجــرای این قانون نیز 
برای اطاع عموم منتشر می شود. قوه قضائیه 
موظف است حداکثر هر 6 ماه یک بار عاوه بر 
گزارش مشروح به نمایندگان مجلس شورای 
اسامی، گزارش اجرای این قانون را از طریق 

رسانه ملی به اطاع عموم مردم برساند«.

سیاست روزگذشته پایگاه خبري »انتخاب« 
مدعی شد که اسحاق جهانگیری معاون اول 
تیز  و  تند  اظهارات  از  پس  جمهور  رئیس 
روز  در  ای  در جلسه  او  به  روحانی خطاب 
شنبه، از دولت قهر کرده و از دیروز در محل 
کار خود حاضر نشده است. براساس گزارش 
»انتخاب«، در پی بروز مباحثه ای در جلسه 
جهانگیری  به  خطاب  روحانی  شنبه،  روز 
می گوید که شما و اصاح طلبان به دنبال 

سرنگونی دولت هستید.
سخنان  این  به  واکنش  در  اما  جهانگیری، 
روحانی، اظهارات تندی بر زبان نمی آورد، اما 
تصمیم به ترک جلسه می گیرد، اما الریجانی 
از او می خواهد جلسه را ترک نکند. براساس 
گزارش خبرنگار »انتخاب«، جهانگیري پس 
از پایان جلسه، راهی منزل شده و در محل 
کار خود حاضر نمی شود. بر اساس اطاعات 
رسیده به »انتخاب« چندین تن از وزرا، طی 
دیروز و امروز با جهانگیری در منزلش دیدار 
کرده اند و خواستار بازگشت او به سرکارش 
شده اند، امری که هنوز محقق نشده است. 
محمدجواد ظریف از جمله وزیرانی است که 
براي وساطت، به منزل جهانگیری رفته است.

با انتشــار ایــن خبر کاظم پالیزدار مشــاور 
معــاون اول رئیس جمهــور در گفت وگو با 
خبرنگار حوزه دولــت خبرگزاری فارس، در 
خصوص شایعات مطرح شده پیرامون اسحاق 
جهانگیری در فضای مجازی، گفت: جلســه 
هیئت دولت برگزار شد و آقای جهانگیری هم 

با قوت در این جلسه حضور داشتند.
وب ســایت خبری جماران نیز  بــه نقل از 
محمود نادری، معاون ارتباطات دفتر معاون 
 اول رئیس جمهورخبر داد: اسحاق جهانگیری 

در جلسه هیئت دولت شرکت کرده است.
حســام الدین آشنا مشــاور رئیس جمهور 
نیز در واکنش به اخبار روز گذشــته  تلویحاً 
موضــوع اختاف را تأیید کرد، اما نوشــت: 
جلسات عالی کشور نه جای بله قربان گویی 
است، نه جای خطاب و عتاب و نه جای قهر 
و ناسازگاری. بزرگان کشور در این جلسات، 
دیدگاه های سازمانی مختلف و گاه متعارض 
را با صراحت تمــام مطرح و تبادل نظر را تا 
رسیدن به بهترین تصمیم برای بهبود زندگی 
مردم دنبال می کنند. آشنا در این توییت از 
هشتگ »اختاف نظر  بد نیست« نیز استفاده 

کرده است.

پایگـاه  قضـائیه  قوه  هفـــته  به مناسبت  سیاست    
اطاع   رسانی KHAMENEI.IR در گفت وگویی تفصیلی 
بررسی  به  رئیسی،  ابراهیم  سید  با حجت االسام و المسلمین 
محورهای حکم انتصاب رهبر انقاب به وی برای  شروع دوره ای 

جدید و تحول در دستگاه عدالت پرداخته است.
 رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که در دیدارهایی که 
با رهبر انقاب داشتید، ایشان چه نکات یا توصیه هایی به شما 
فرمودند؟ تصریح کرد: عرض کنم که در مورد آمدن به دستگاه 
قضایی، با توجه به اینکه به آستان مقدس رضوی  دلبسته  بودم، 
دوست داشتم که مأموریتم در آستان قدس ادامه پیدا کند، لکن 
وقتی با تصمیم و دستور حضرت آقا مواجه شدم، بر خود الزم 

دیدم که به امر والیت عمل کنم. 
یعنی آن جایی که نه خواست خودم هست، بلکه تشخیص ولّی 
امر است و تشخیص ایشان برای من حجت است.وی ادامه داد: 
ایشان در آن دیدار برای من یک خاطره ای از خودشان تعریف 
کردند. فرمودند: چند سالی از درس من در قم گذشته بود. من 
مشغول درس و بحث بودم و با توجه به اینکه اساتید و حوزه های 
درس بسیار خوبی داشتیم و درس می خواندیم، یکباره مرحوم 
پدرم دچار عارضه  چشم شد و مرا به مشهد طلبید، آن هم نه 

برای یک بار، بلکه گفتند شما اصاً باید به مشهد منتقل شوی و 
قم را رها کن. برای من بسیار سخت بود، چون فکر می کردم که 
آینده  من در ماندن در قم است  و با رها کردن قم و رفتن از آن جا 
دیگر آینده ای برایم وجود نخواهد داشت و آینده  تاریکی را برای 
خودم می  دیدم.رئیس قوه قضائیه افزود: حضرت آقا در ادامه 
فرمودند که در تهران به خانه  فرزند مرحوم آشیخ محمدتقی 
آملی که از بزرگان و عرفا بودند، رفتم و به ایشان گفتم چنین 
مشکلی برای من پیش آمده است و نظر شما چیست؟ ایشان 
نسبت به این سؤالی که من کردم، یک تأملی کردند و به من 
گفتند شما برای رضای خدا، دعوت و خواسته  پدرت را اجابت 
کن، خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را در این کار برای شما 
قرار خواهد داد. یعنی خیر دنیا و آخرت را شما در اطاعت امر پدر 
قطعاً  خواهید داشت. من هم پس از گفته  ایشان چون مسئله 
برایم روشن شده بود، درس و بحث را رها کردم و از اساتیدم در 
قم خداحافظی کردم و به مشهد رفتم و عنایت خداوند متعال را 

در اطاعت از فرمان پدرم دیدم.

 رهبری: می دانم از آمدن به دستگاه قضایی کراهت دارید
حجت االســام والمسلمین رئیسی بیان کرد: پس از نقل این 

خاطره حضرت آقا به من فرمودند: فانی می دانم که شــما به  
اینکه در آستان مقدس رضوی هستید عاقه مندی دارید و از 
آمدن به دستگاه قضایی کراهت دارید و تمایل ندارید، ولی بدانید 
که در این وظیفه و این کاری که به شما محول می شود، یقیناً 
خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برای شما قرار خواهد داد. از 
آن لحظه ای که ایشان این جمله  را به من فرمودند، دلم آرام شد. 

یعنی دیگر هیچ احساس خاصی در دلم نبود. 
حتــی به خانواده و اطرافیانم هم گفتم که در انجام این وظیفه 
خیلی آرامش دارم. امیدوارم ان شــاءاهلل دعای ایشان در حق ما 
مستجاب شــود و بتوانیم گره ای از این مأموریت و مسئولیت 
خطیــر باز کنیــم و آنچنان کــه رضای خداونــد و حضرت 

ولی  عصر)عج( است، کارنامه  درخشانی را تقدیم ایشان کنیم.

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

شبکه اجتماعی

مذاکره گرایان و مقاومت گرایان/سعداهلل زارعی، استاد علوم 
سیاسی دانشگاه عامه طباطبایی نوشت: درتحلیل آمریکایی ها 
آمده بود که ایران، درصورتی که درحمله نظامی آمریکا آسیب 
انســانی ندیده و خســارت عمده نبیند، برای اجتناب از جنگ 
پاســخ نخواهد داد و مــا می توانیم از آن به عنوان اهرم فشــار 
بــرای باورپذیری گفتمان جنگ  مذاکره اســتفاده کرده و کفه 

مذاکره  گرایان ایرانی را درمقابل مقاومت گرایان سنگین کنیم.

عالوه بر پهپاد، پایگاهش را هم بزنیم/حســین دهباشــی، 
تاریخ پژوه و مستندســاز نوشــت: اما حاال که شــبی گذشته و 
احساساتمان قدری فرونشسته، می بینی که ایران اصاً کارخوبی 
نکرد که گلوبال هاوک آمریکایی را ساقط نمود و راستش ماهم 
بدکاری کردیم باحمایت عجوالنه از آن عملیات! درستش این بود 
که پایگاه پروازی پهپاد متجاوز و پایتخت کشور میزبان را با بارانی 

از موشک  شخم می زدیم!

مقیم  و  ارشاد  پیشین  وزیر  اپوزیسیون/مهاجرانی،  دقمرگی 
انگلستان نوشت: نگفتم عالي جناب ترامپ اپوزیسیون برانداز را 
دقمرگ می کند! پس از ســقوط پهپاد:۱- ایران اشتباه بسیار 
بزرگی مرتکب شد. ۲- به نظرم اشتباهی شده و کارفردی بوده 
است. ۳- به نظرم تعمدی در کار نبوده است. تمام! »نه خانی آمده 
و نه خانی رفته« داســتان های امثال امیر قلی امینی را ببینید.

قوه قضائیه

روایت منتشر نشده حجت االسالم والمسلمین رئیسی از دیدار با رهبر انقالب و پذیرش ریاست قوه قضائیه

تشخیص رهبری برای من حجت است

دولتمجلس
واکنش ها به ادعای یک رسانه اصالح طلب درباره قهر جهانگیری از دولتکلیات طرح »اعاده اموال نامشروع مسئوالن« در مجلس تصویب شد

سیاست داخلی
با انتشار بیانیه ای اعالم شد

 قدردانی مجلس از 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی

مجلس
نماینده مجلس مطرح کرد

 تأیید دیدار نمایندگان
 با بابک زنجانی در زندان

سیاست خارجی
نشست خبری مشترک بولتون و نتانیاهو

 لفاظی های تکراری
 علیه ایران

دفاعی - امنیتی
رئیس سازمان بسیج مطرح کرد
 رفتار عزتمندانه رهبری

 در قبال نامه ترامپ
سیاســت: ۲۵0 نماینده مجلس شــورای 
اســامی در بیانیــه ای ضمــن حمایــت 
کامل از ســپاه به دلیل ســاقط کردن پهپاد 
آمریکایی تأکیــد کردند: ســرنگونی پهپاد 
آمریکایی که پیشــرفته ترین جنگ افزار آن 
قــدرت به شــمار می رود، معــادالت جنگ 
روانــی را به هم ریخت و دیگــر هیچ پرنده 
متجاوزی توان ورود به آسمان ایران را ندارد.

سیاست: محمدعلی پورمختار در مورد دیدار 
برخی نمایندگان بــا بابک زنجانی در زندان، 
گفت: دیدار با زندانیان یک امر معقول است و 
همیشه وجود داشته، البته ممکن است خاص 
بودن یک زندانی حساســیت ها را برانگیزد؛ 
اگر این دیــدار در دفتر بابک زنجانی صورت 
می گرفت صورت خوشی نداشت، اما این فرد 
در حال حاضر زندانی است هیچ ایرادی ندارد.

سیاست: »بنیامیــن نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی و »جان بولتون« مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید که به فلسطین اشغالی 
ســفر کرده، دیروز در یک نشســت خبری 
مشــترک علیه ایران موضع گیــری کردند. 
نتانیاهو ادعا کرد: ایــران از منابعی که پس 
از توافق هســته ای بدست آورد، برای تهدید 

کشورهای منطقه استفاده کرده است.

سیاست: سردار غیب پرور با اشاره به رفتار 
عزتمندانه رهبر انقاب در قبال نامه ترامپ، 
گفت: اینکه کشــور مهمی مثل ژاپن پیامی 
از غــرب می آورد و رهبر مــا با اقتدار پیام را 
دریافت نمی کنند، نشــان از عزت است، این 
در حالی است که پادشاه ذلیل عربستان که 
خود را خادم حرمین می داند، دستان همسر 

رئیس جمهور آمریکا را می بوسد.

 حــذف مهــر ورود و خــروج از گذرنامــه 
گردشگران خارجی با دستور روحانی 

 تغییــر مســیر پروازهای خطــوط هوایی 
عربستان سعودی برفراز تنگه هرمز

 برایان هوک: با متحدان آمریکا برای انزوای 
دیپلماتیک ایران تاش می کنیم

 پمپئو خبر »رویترز« درباره ارســال پیام به 
ایران از طریق عمان را تکذیب کرد

 دانشجویان دانشگاه امیرکبیر سرنگونی پهپاد 
جاسوسی آمریکا را جشن گرفتند
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 تشرف بیش از 10هزار  نفر از اقشار محروم کرمانشاه به حرم مطهر رضوی     آستان: مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه گفت: تاکنون 10 هزار و 500 نفر از اقشار محروم 
استان کرمانشاه توسط این دفتر نمایندگی به مشهدالرضا اعزام شده اند.  محمدجعفر امامیان از اعزام نخستین کاروان زیارت اولی این استان در سال 98 خبر داد و گفت: چهار کاروان از محرومان استان که تاکنون 

توفیق زیارت بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا)ع( را نداشتند، توسط خادمیاران رضوی شناسایی و در قالب طرح »مهر درخشان رضوی« به مشهد مقدس اعزام شدند.

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

در دیدار با علمای مسلمان مقیم انگلستان
 دشمن از تأثیرگذاری علمای اسالم 

در بیداری جوامع هراس دارد
آستان: قائم مقــام تولیت آستان قدس 
رضوی با اشــاره به فشارهای دشمنان بر 
فعالیت های علمای اسالم در کشورهای 
غربی، گفت: دلیل این حساســیت ها و 
فشارها، هراس دشــمن از تأثیرگذاری و 
قدرت نفوذ کالم حق علمای اســالم بر 

قلوب و بیداری مردم است.
مصطفی خاکسار قهرودی در دیدار جمعی از علمای شیعه و سنی مقیم انگلستان که 
در محل سازمان مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد، با اشاره به نقش مهم علمای 
مسلمان در تعظیم شعائر اسالمی در کشورهای غربی، اظهار کرد: اگر مسلمانان مقیم 
کشورهای غربی می توانند زندگی سالمی داشته باشند، آن را مرهون تالش های علمای 
دینی حاضر در آن کشورها، به عنوان دعوت گران راه ایمان و هدایت هستند؛ علمایی 
فرزانه و خدوم که در راه خدمت به خلق میان علم، عمل، دعوت و تربیت انســان ها 

جدایی نمی اندازند.

 گسترش اسالم در غرب، مرهون مجاهدت علماست
مصطفی خاکسار قهرودی حضور علمای دین در کشورهای غربی بویژه انگلستان را در 
برپایی شعائر دینی، نشر و تبلیغ معارف مذهبی و تربیت انسان ها براساس آموزه های 
اصیل اسالمی را بسیار با اهمیت برشمرد و اظهار کرد: بدون تردید اسالم در کشورهای 
غربی مدیون تالش ها، مجاهدت ها و زحمات علمای متعهد، سختكوش و شجاع آن 
کشورهاســت. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به خباثت ها و 
دشمنی های اعمال شده نسبت به روحانیون مسلمان در کشورهای غربی، اظهار کرد: 
دلیل این حساسیت ها و فشارها، هراس دشمن از تأثیرگذاری و قدرت نفوذ کالم حق 
علمای اسالم بر قلوب و بیداری مردم در غرب است؛ از این رو باید به شما بابت توفیق 
عهده داری رســالت سترگ و تأثیرگذار هدایت گری و بیداری مردم که عنایتی الهی 

است، تبریک گفت.
وی خطاب به علمای مسلمان مقیم در کشور انگلستان گفت: شما مهاجرانی هستید 
که برای تبلیغ دین و آشــنایی مردم با آموزه  های دینی و تحكیم باورها و ارزش های 
اسالمی زحمات زیاد و سختی های فراوانی را متحمل شدید و به نحوی  مایه بقای ارکان 

اسالم در کشورهای غربی هستید.

 اخوت دینی تکلیفی شرعی برای عموم مسلمانان
خاکسار قهرودی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه آستان قدس رضوی در 
خدمت رسانی به زائران پاکستانی و افغانستانی رویكردی ویژه دارد، به ساخت زائرسرای 
امام رضا)ع( در مرز میرجاوه ویژه زائران پاکستانی و نیز ارائه خدمات مختلف فرهنگی 
به زائران پاکســتانی و افغانستانی در حرم مطهر رضوی اشاره کرد و گفت: ما ساالنه 
افتخار میزبانی از خیل عظیمی از زائران پاکستانی و افغانستانی را داریم که این حضور 

را بسیار گرامی و مغتنم می دانیم.
وی ابراز کرد: برادران پاکستانی و افغانستانی بویژه پس از پیروزی شكوهمند انقالب 
اسالمی نقشی بی بدیل در گسترش تعالیم، معارف و فرهنگ اسالمی ایفا کردند و در 

تقویت و اقتدار جبهه مقاومت نقش آفرینی ممتازی داشتند.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینكه اتحاد اسالمی و اخوت دینی 
تكلیفی شرعی برای عموم مسلمانان است، تصریح کرد: زائران افغانستانی و پاکستانی 
برادران دینی و همسایگان کشور ما هستند و معتقدیم نقش مهم و تأثیرگذاری در 

تحقق تمدن بزرگ نوین اسالمی خواهند داشت.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار برخی از علمای حاضر ضمن ابراز خرسندی از توفیق 
تشرف به بارگاه منور رضوی، به تشریح اقدامات مرکز اسالمی انگلستان و فعالیت های 

مذهبی مسلمانان در این کشور پرداختند.

برای نخستین بار در دهه کرامت روی آنتن می رود
 پخش زنده حال و هوای بارگاه منور رضوی

 توسط 10 دوربین روبوتیک در نقاط مختلف حرم مطهر
قدس- تکتم حیدریان: برای نخستین 
بار توســط 10 دوربین روبوتیک، حال و 
هوای بــارگاه منور رضوی از طریق امواج 
تلویزیونی به شــیفتگان حضرت رضا)ع( 
منتقــل می شــود. به گزارش مؤسســه 
رســانه های صوتی و تصویری آســتان 
قدس رضوی، با نصب بیش از 10 دوربین 

روبوتیک در نقاط مختلف حرم مطهر رضوی امسال برای نخستین بار در دهه کرامت، 
بیش از 10 ساعت تصاویر زنده حرم مطهر رضوی از طریق شورای معارف سیما در 

اختیار شبكه های مختلف قرار می گیرد.
در نشست شورای معارف ســیما که با محوریت پوشش وسیع برنامه های ایام دهه 
کرامت با حضور رئیس شورای معارف سیما، مدیران گروه معارف شبكه های مختلف 
ســیما و مدیرانی از آستان قدس رضوی برگزار شــد، ضمن ارائه برنامه های بخش 
فرهنگی حرم مطهر رضوی، امكانات و زیرســاخت های مؤسسه رسانه های صوتی و 

تصویری آستان قدس رضوی به منظور پشتیبانی از شبكه های مختلف تبیین شد.
پخش نمازهای جماعت بارگاه منور رضوی، حال و هوای صحن و سرای حرم مطهر و 
انعكاس جشن های شكوه رضوان از جمله برنامه هایی است که از طریق رسانه ملی در 

اختیار هموطنان قرار می گیرد.
الزم به ذکر است، مؤسسه رســانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی 
ضمن پخش ویژه برنامه هایی متناسب با این ایام از شبكه امام رضا)ع( به زبان 
عربی و اردو، ویژه برنامه هایی نیز به زبان فارســی تولید و از طریق شبكه های 

مختلف روی آنتن می برد.

مدیر  کاشانی   مروج  قدس/محمدحسین   
قدس   آستان  اسالمی  تبلیغات  معاونت  فرهنگی 
کتاب نویسی  بزرگ  مسابقـه   اجـرای  از  رضوی 
خانوادگی برای نخستین بار در دهه کرامت خبر داد.

جواد هاشــمی گفــت: در این طــرح خانواده ها 
می توانند با برگزاری یک نشست درون خانوادگی 
نسبت به تعیین موضوع و ساختار کتاب مورد نظر 
خود اقدام کرده و براســاس شیوه نامه اعالم شده 
در »سامانه اشتراک محتوای حرم مطهر رضوی« 
به نشانی  HARAM.Razavi.ir این محتوا 

را تهیه کنند. 
وی ادامــه داد: در این طــرح موضوعاتی مانند 
امام رضــا)ع(، ســبک زندگی اســالمی، زیارت، 
حرم مطهر و حرم شناسی، انقالب اسالمی و بیانیه 

گام دوم انقالب در اولویت قرار دارد. 
مدیر فرهنگی حرم مطهر رضوی ادامه داد: کتاب 
تولیدی هر خانــواده می تواند در قالب اثر چاپی، 
ارائه فایل دیجیتال و الكترونیكی یا روی هر ماده 
و جنس دیگری از قبیل پارچه، چوب، بوم و... به 

روش خالقانه و ابتكاری ارائه شود.
هاشــمی متذکر شــد: خانواده ها می توانند آثار 
محتوایی و فایل های تولیدی خود را در ســامانه 
اشــتراک محتوا و اقالم تولیدی را هم به نشانی 
حرم مطهر امــام رضا)ع(- صحن جامع رضوی- 
جنــب باب الهــادی)ع( - ســاختمان مدیریت 

فرهنگی حرم مطهر رضوی ارسال نمایند.
این مقام مسئول یادآور شد: این مسابقه از دهه 
کرامت ســال جاری آغاز و تا پایان دهه مبارک 

فجر انقالب اسالمی ادامه خواهد داشت.  
وی اضافه کرد: این مســابقه پیش از این یک 
بار به صــورت محدود برای مخاطبان شــبكه 
نورالهدی حرم مطهر رضوی برگزار شــد که در 
آن حدود 100 اثر ارزنده تولید شد؛ اما امسال 
برای نخســتین بار این رقابت به شكل عمومی 

انجام می شود.  
هاشــمی در بیان اهداف برگزاری این مســابقه 
گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ترغیب 
خانواده هــا به مطالعه، تحقیق و پژوهش و توجه 
به ویژگی های تولید کتاب و آثار خالق، آشنایی 
و تسلط بیشتر با توجه به موضوع انتخابی مورد 
نظر در زمینه معارف دینی و انقالبی، هم افزایی و 
همكاری در انجام یک کار گروهی، تقویت کانون 
گرم خانواده بویــژه در انجام یک کار فرهنگی و 

علمی هر چند در حد و اندازه محدود باشــد از 
جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.

 فعالیت در 3 حوزه تولید، تبلیغ و انتشار 
مدیر فرهنگی معاونت تبلیغات اســالمی آستان 
قدس رضوی در ادامه به تشریح دیگر فعالیت های 
این مدیریت در دهه کرامــت پرداخت و گفت: 
بــه طور کلی فعالیت های ایــن مدیریت در ایام 
دهه کرامت در سه حوزه شــامل: »تولید و نشر 
آثــار فرهنگی مكتوب و غیرمكتــوب«، »تبلیغ، 
اطالع رســانی و پوشــش تصویــری برنامه های 
فرهنگی حرم مطهر در قالب تابلوها و نمایشگرهای 
پهن پیكــر« و همچنین »حضور فعاالنه در عرصه 
فضای مجازی، کانال های پیام رسان و شبكه های 

اجتماعی دست کم به 11 زبان زنده دنیا« است.
وی در زمینه آثار مكتوب و غیرمكتوب به مناسبت 
دهــه کرامت گفت: آثــار و محصوالت فرهنگی 
شــامل آثار مكتوب و غیرمكتــوب از قبیل قاب 
شاسی مزین به تصاویر حرم مطهر و رهبر معظم 

انقــالب، مدال سینه)پیكســل(، 
پرچم دســتی مزین بــه تصاویر 
حرم مطهــر رضوی، بســته های 
نوشــت افزار، کارت پستال، سجاده 

نماز و... است.
مدیر فرهنگــی حرم مطهر رضوی 
اضافــه کرد: از همین رو، 22 اثر به 
صورت مكتوب، هفت اثر به عنوان 

محصول فرهنگی غیرمكتوب)پرچم، نوشت افزار 
و...( و حدود 70 اثر در قالب تبلیغات محیطی)بنر، 

تابلو و...( در این دهه ارائه می شود.
این مدیــر فرهنگی اضافه کرد: همچنین برپایی 
ســه نگارخانــه در صحن های غدیــر و کوثر به 
صورت 24 ســاعته با به نمایش گذاشتن 138 
تابلو با عناوین امــام رضا)ع( و زیارت، بیانیه گام 
دوم انقــالب و عفاف و حجاب)به دلیل همزمانی 
روز ملــی عفاف و حجاب با دهه کرامت( و تولید 
حدود 200 اثر در شبكه های اجتماعی و فضای 
مجــازی در قالب های نماهنگ، موشــن گرافی، 

عكس نوشــت،  استوری موشــن، 
پوستر، استیكر، یادداشت، کلیپ و... 

با موضوع امام رضا)ع( 
و زیــارت، حضــرت 
فاطمه معصومه)س(، 
عفاف و حجــاب و... 
فعالیت ها،  دیگــر  از 
تولیدات و محصوالت 

این مدیریت در دهه کرامت است.
وی در ارتباط با سایر فعالیت های 
این مدیریت در دهه کرامت افزود: 
مهمانسرای اندیشه یا پاتوق کتاب 
در ایام دهه کرامــت به طور ویژه 
بــرای زائران از ســاعت 8 صبح تا 
20 در جــوار باب الهادی)ع( صحن 

جامع رضــوی ارائه خدمت خواهد کرد و فرصت 
مغتنمی است برای مطالعه کتاب برای رده های 
سنی مختلف و شرکت در مسابقات کتابخوانی و 

دریافت هدایای متبرک فرهنگی.

 مسابقه ای با همکاری اعتاب مقدسه کشور 
مدیر فرهنگی حرم مطهر رضــوی به همكاری 
اعتاب مقدسه کشــور در دهه کرامت نیز اشاره 
کــرد و گفت: اجرای مســابقه فرهنگی با عنوان 
»بر مدار آفتــاب2« با مشــارکت اعتاب مقدس 
ایــران یعنی حرم مطهر امام رضا)ع(، حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه)س( و حرم مطهر حضرت 
احمدبن موسی)ع( از دیگر برنامه های این مدیریت 

در دهه کرامت است.
وی اظهار داشت: این مسابقه در حقیقت یک 
مسابقه کتابخوانی مشــترک و جامع بوده که 
حاوی مطالبی اســت در ارتباط با شــخصیت 
امام رضــا)ع(، حضرت فاطمــه معصومه)س( 
و حضرت احمد بن موســی)ع( که به صورت 
همزمــان و در فضــای مجازی و توســط این 

آستان های مبارک برگزار می شود.
طراحی و اجرای چهار مسابقه ویژه با موضوع های 
دهه کرامت، فراخوان خاطــرات زیارت، عفاف و 
حجاب و حضرت فاطمــه معصومه)س( از دیگر 
برنامه های اشاره شده توسط مدیر فرهنگی حرم 

مطهر رضوی است. 
هاشــمی همچنین تولید کتاب های »چشــمه 
حكمت رضوی« با موضوع  تلخیص عیون اخبار 
الرضا)ع( به زبان های فارسی، عربی، عربی- فارسی 
به شمارگان 13هزار نسخه، »دورتاب« با موضوع 
هشــت داســتان کوتاه با موضوعات رضوی، به 
نســخه،  شــمارگان 5000 
»گلپوش« در موضوع عفاف و 
حجاب و به شمارگان 5000 
نسخه، »یک ســفر شیرین« 
در  کودکانه  داســتان  شامل 
مورد امــام رضا)ع( و حضرت 
به  معصومــه)س(،  فاطمــه 
نسخه،  هزار  شــمارگان 10 
»هنر دختر بــودن« در زمینه 
آمــوزش انــواع  مهارت های 
زندگی امروز و سواد رسانه ای 
بر اســاس آموزه های اسالمی 
با توجه بــه نیازمندی روحی 
دختران نوجوان، به شمارگان 
5000 نســخه و کتاب »زندگی حضرت فاطمه 
معصومه)س(« در قالب داستان کودکانه را از دیگر 
برنامه های این مدیریت در دهه کرامت عنوان کرد.

 مسابقه بزرگ 
کتاب نویسی 

خانوادگی از دهه 
کرامت سال جاری 
آغاز  می شود و تا 
پایان دهه مبارک 

فجر انقالب اسالمی 
ادامه خواهد داشت

بــــــــرش

مدیر فرهنگی حرم مطهر رضوی تشریح کرد   

جزئیات مسابقه کتاب نویسی خانوادگی در دهه کرامت 
س

قد
 / 

شاد
ام 

ن ک
سی

: ح
س 

عک

رونمایی از »اسناد عدلیه دوره قاجار« برای نخستین بار
 قدس/حســین کاشــانی  همزمان با روز قوه قضائیه از 
اســناد وزارت عدلیه مربوط به دوره قاجار موجود در سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی رونمایی 
می شود. این مراسم در قالب چهاردهمین برنامه از سه شنبه های 
فرهنگی، سه شــنبه چهارم تیرماه سال جاری و در آستانه روز 
قوه قضائیه در موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری صحن 

کوثر حرم مطهر امام رضا)ع( انجام می شود.
معاون امور موزه های این سازمان با اعالم این خبر به خبرنگار 
قدس گفت: یكی از مجموعه های نفیس و باارزش مرکز اسناد و 
مطبوعات آستان قدس رضوی در دوره قاجاریه، مجموعه وزارت 
عدلیه خریداری شــده از آقای محمد ُگلبن در ســال 1382 
هجری شمسی است و برای نخستین بار به نمایش درمی آید. 

مهدی قیصری نیک ادامــه داد: یكی از اقدامات دوره قاجاریه 
در نظام قضایی کشــور که از نظر بعضــی مورخان، »اصالح« 
لقب گرفته اســت، الگوگیری از سیستم دادرسی کشورهای 
اروپایی و اجرای آن در نظام قضایی ایران بود و در این اســناد، 

امجدالسلطان از ســال 1325 تا 1329 قمری سمت معاونت 
وزارت عدلیه در دوره های وزارت مهدی قلی خان مخبرالسلطنه، 
رضا مؤیدالســلطنه، حســن محتشم الســلطنه، عبدالوهاب 

نظام الملک و حسن مشیرالدوله را عهده دار بوده است.
این مقام مســئول اضافــه کرد: در دوران مظفرالدین شــاه و 
وزارت عبدالحســین میــرزا فرمان فرمــا )1325-1324ق(، 
عدلیه  مشــتمل بر چهار محكمه ابتدایی، جزایی، استیناف و 
تمیز بوده اســت و براساس محتوای اطالعاتی اسناد مجموعه 
امجدالسلطان، محاکم عدلیه در دوران قاجار به دو دسته کلی 

محاکم عمومی و محاکم اختصاصی تقسیم می شدند. 
وی اضافه کرد: محاکم عمومی، حق رسیدگی به تمام دعاوی 
را داشته و خود به دو دسته محاکم ابتدایی و محاکم استینافی 
تقسیم می شــد، اما محاکم اختصاصی حق رسیدگی به هیچ 
امری را نداشتند، مگر آنكه وزارت عدلیه اجازه داده بود مانند 

محاکم تجارت و محاکم قضایی.
معاون امور موزه ها خاطرنشــان کــرد: محاکم عدلیه از طرف 

دیگر به دو حوزه صلحیه و ابتدایی هم تقسیم می شدند. حوزه 
صلحیه، تحت نظارت اداره مدعی های عمومی و وزیر عدلیه و 
حوزه ابتدایی، تحت ریاست یک رئیس بود که دو نفر کارمند 

تابع هم داشت.
قیصری نیک گفت: در محكمه ابتدایــی یک دفتر دار برای 
تحریــرات الزمه، ثبت تقریرات و ضبــط اوراق و غیره وجود 
داشــت که در این محكمه مستنطقین به دو درجه تقسیم 
می شدند، به گونه ای که مســتنطق درجه اول، رئیس دایره 
استنطاق بود و در حوزه استیناف هم یک محكمه استیناف 
وجود داشــت که اعضای آن شامل یک رئیس و چند عضو 
بود که گاهی بــه امور حقوقی و گاهی نیز بــه امور جزایی 
می پرداختند و عالوه بر این در کنار هر یک از محاکم استیناف 
یک دفترخانه هم وجود داشت که مدیریت ثبت و ضبط اوراق 
محكمه بر عهده آن بود و تقریرنویس ها هم در مقابل رئیس 

دفتر، مسئول بودند.
وی افزود: دیوان تمیز که از دیگر زیرمجموعه های عدلیه در 

دوران قاجار بود نیز به دو بخش حقوقی و جزایی منشــعب 
می شد. در این دیوان، یک دفترخانه تحت ریاست یک دفتردار 
به همراه چند تقریرنویس کار ثبت و ضبط را بر عهده داشتند، 
در ضمن مسئوالن و مستشاران دیوان تمیز  و اعضای محاکم  
اســتیناف به تصویب وزیر عدلیه و صدور فرمان شاه انتخاب 
می شدند و اعضای محاکم ابتدایی و مستنطقین درجه دوم 
و مقامات محاکم صلحیه هم به پیشــنهاد معاون عدلیه و به  
وسیله وزیر عدلیه معین می شدند. همچنین دفترداران محاکم 
ابتدایی، استیناف و تمیز و سایر کارکنان دفترخانه محاکم را 

هم وزیر عدلیه منصوب می کرد.
معاون امور موزه ها بیان کرد: پس از تصویب و اجرایی شدن 
این قانون و تغییرات به  وجود آمده در تشكیالت عدلیه در سال 
1328 قمری و قانون اصول محاکمات به سال 1329 قمری، 
شالوده این وزارتخانه تا اواخر دوره قاجار حفظ و اجرا شد که 
روند اجرای این تغییرات در سال های 1325 تا 1329 قمری 

در اسناد مجموعه امجدالسلطان بخوبی مشهود است.

خبر
همزمان با روز قوه قضائیه در موزه صحن کوثر آستان قدس رضوی صورت می گیرد

خـــبر

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥
︀︡اری  ︣ه ︋︣داری، ﹡﹍︡اری، ︑︺﹞﹫︣ات و ﹋﹠︐︣ل ا﹞﹠﹩ و︎   شركت سهامى آب منطقه اى فارس در ﹡︷︣ دارد «︻﹞﹙﹫︀ت︋ 
︨︡ و ﹡﹫︣و﹎︀ه درودزن و ︑︃︨﹫︧︀ت وا︋︧︐﹥» را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای ︵︊﹅ ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ر وا︗︡ ︫︣ا﹊﹡︀﹝﹫︎
١) ﹝﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ﹁︀رس- ︫︨︣︐︀ن ﹝︣ود︫️- ︋︩ ا︋︣ج- ︨︡ درودزن

٢) ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه ︫﹞︧﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٣) ︠﹑︮﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︋︣ه ︋︣داری، ︨︣و︦ و ﹡﹍︡اری و ︑︺﹞﹫︣ات ︨︡ و ﹡﹫︣و﹎︀ه ︋︣ق آ︋﹩ درودزن

۴) ︋︣آورد ︀︎﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼ ١٣/٧٩٧ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۵) ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ۶٩٠/٠٠٠/٠٠٠ (︫︪︭︡ و ﹡﹢د ﹝﹫﹙﹫﹢ن) ر︀ل ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︵︊﹅ ︫︣ا︳ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه 

در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹫﹥ و در ︎︀﹋️ «ا﹜︿» ︎﹫︪﹠︀د ارا﹥ ﹎︣دد.
﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د. ︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت︮  ﹎︣ ︡ «ج» ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن︋  ﹠  ︋﹩︣ا ︤ «ا﹜︿» ﹝︀ده ١١ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗ ︀س ︗ ︣ ︨ا ︀ده و︋  ︭﹢رت︨   ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩ ︀︋۶) ارز

 ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞ ️﹋︣از ︫ــ ﹉ ﹤︀︎ ︀︋ ︀﹨︨︡ــ ﹩﹠﹝ــ︡اری و ﹋﹠︐︣ل ا﹍﹡ ،︣ه ︋︣داری︋ ️﹫﹑︮ ﹤ــ﹞︀﹠﹫﹨︀ی دارای ﹎﹢ا︐﹋︣ــ︀ ︫ــ﹠︑ (٧
 ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞ ️﹋︨︣ــ﹥ از ︫ــ ﹤︀︎ ﹏﹇︡ا ︀︋ ︀﹨︡︣و﹎︀ه ︨ــ﹫﹡ ﹩﹠﹝︡اری و ﹋﹠︐︣ل ا﹍﹡ ،︣ه ︋︣داری︋ ️﹫﹑︮ ﹤﹞︀﹠﹫﹨︣ان و ﹎﹢اآب ا
️ ﹨︀ی دارای ︑﹠ ︀﹊﹩ از  آب ا︣ان، ﹝︖︀ز ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡ (دا︫ــ︐﹟ ﹨︣ دو ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨ــ️). ︫ــ︣﹋

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫﹤ ️ ﹨︀ی دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ د﹍︣، ا﹇︡ام︋  ﹋︣  ︫︣︀  ︨︀ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︵︣﹅ ﹝︪︀ر﹋️︋ 
 ﹅︣︵ از ً︀ ﹁︣ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٨/٩٨/٠۴︮  ︀︻️ ١٩/٠٠ روز︫   ︨️︀︽﹛ ٩٨/٠۴/روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٣ ︊  ︮٨/٠٠ ️︻︀ ٨) در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ︀ل ا﹝﹊︀ن١/٠٠٠/٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ︤در ازای وار WWW.SETADIRAN.COM :آدرس ﹤ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 
︀ ر︻︀️ ﹝﹢ارد  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار︋  ︐︀د و ︑﹢﹏ ﹡︧ــ︤﹫﹁ ﹤﹊﹩ آن︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ︭﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در︨  ﹫︪ــ﹠︀د︋   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠٩) آ
﹫︣از،                     ﹥ آدرس:︫  ﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/١٨ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹝﹢︑ ﹏﹏ ﹡︧ــ︤﹫﹁ ﹤﹊﹩ ا︨ــ﹠︀د︋  ــ︀︻️ ١۵/٠٠ روز︨  ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د،︨ 

︋﹙﹢ار ارم، ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس، ﹝ ️︣︡︣ا︨️، ا︑︀ق ١٣٢ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︨︀︻️ ١٠/٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/١٩ در ﹝﹏ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.  ︎︩︀︪﹎ ﹤︧﹚︗ (١٠

١١) ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎﹩ و ﹋︀ر﹝︤د ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ︀︋ ︀ ︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ آدرس ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹝﹊︀︑︊﹥ و﹇ ️︣︡﹞ ︀︋ ︡﹠﹡︀م در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا︋١٢) در ︮﹢رت ا

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠٧١٣٢٢۵٠٧٠٢ ︑﹞︀س﹝︫
و                                                         IETS.MPORG.IR و   WWW.FRRW.IR و   WWW.WRM.IR آدرس  ︋ــ﹥  ﹁︣ا︠ــ﹢ان  آ﹎ــ﹩  ︋︀ز︋﹫﹠ــ﹩  ︗ــ️   ️︀︨ــ وب   (١٣

WWW.SETADIRAN.IR ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٠٨٨٩٨ /م.ا﹜︿ ۴١۶٩
﹝︣︡️ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس

/ع
۹۸
۰۳
۸۶
۱

️ اول
︋﹢﹡

/ع
۹۸
۰۳
۸۵
۰

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︥و ︎︀رس ﹝︡ل ١٣٨٧ 
ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 12487162370 
﹞︀ره   ︫﹤  ︋NAAN01CA09E740842 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  و︫ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩۵ ص ۴۶ اــ︣ان ٣٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗︺﹀︣ 

دا︫︀︋﹩ ﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۳
۸۴
۹

︥و  ﹢اری︎  ﹢دروی︨  ︊︤،︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و و﹋︀﹜️︠  ︋︣گ︨ 
︎ــ︀رس ﹝︡ل ١٣٨۶ ر﹡﹌ ︠︀﹋︧ــ︐︣ی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︫ــ﹞︀ره 
 ﹤  ︋50338173 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر 12486172453 و︫ 
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻︊︀س  ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٩۶ ج ٩۶ ا︣ان ۴٢︋ 

︑﹢﹋﹙﹩ ﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝ــ︡رک ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ﹨︀﹡﹫ــ﹥ ﹇ــ︤ل 
︨ــ﹢﹁﹙﹢ ﹁︣ز﹡ــ︡ ︻﹙ــ﹩ ر︲ــ︀ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 
۴٨٨٠١۵١۶٠٢ ︮ــ︀دره از ﹝﹫﹠﹢د︫ــ️ در ﹝﹆︴ــ︹ 
 ︩︨︡ــ﹩ ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹎︣ا﹠﹞ ﹤︐︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ر︫ــ﹋
  ︡دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹝︪ــ ︡ــ﹉ ︮︀دره از وا﹫﹡︀﹊﹞﹢﹫︋
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
﹥ دا﹡︪﹍︀ه  از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د ا︮﹏ ﹝︡رک را︋ 
﹙﹢ار ا﹝︀﹝﹫﹥،   ︋︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋︪︡﹞ ﹩﹞﹑︨آزاد ا
ا﹝︀﹝﹫﹥۴٢ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ 
 .︡︀﹝﹡ ن ار︨︀ل﹑﹫︭︐﹛ر ﹁︀رغ ا﹢﹞اداره ا ︪︡﹞

/ع
۹۸
۰۲
۹۵
۸

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

/ع
۹۸
۰۳
۸۲
۷

تجديد مناقصه عمومى 
ــ︣دار︀ ر﹁️ و روب ،  ︗﹞︹ آوری و   ︫﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ا︨ــ︀س ﹝︀ده ۵ آ ︣ ︣م آ︋︀د در ﹡︷︣ دارد︋  ︫ــ︣داری︠ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︧︀ل از﹊ ︡ت﹞ ﹤ ــ︀ل ١٣٩٨ را︋  ﹢د در︨  ــ﹥︠  ــ︣داری ﹝﹠︀︵﹅ ﹉ و︨   ︫︴ــ ﹞﹏ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی︨ 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫️︗ ︡﹠﹡︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹛ .︡︀﹝﹡ ︀ری وا﹎︢ار﹊﹡︀﹝﹫  ︎️﹫﹑ ︣﹋︐︀ی دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮   ︫﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻
                        ︀ ︣داری ﹥ ﹡︀م︫  ︺︊﹥ ا﹡﹆﹑ب︋   ︫︣  ︫﹉﹡︀ ︍︣ده ١٠٠٧٨۶١١۴٩٧۴ ︋  ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب︨   ︫﹤ ︋︀ وار︤ ﹝︊﹙︼ ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل︋ 
︀﹋︀ت در  ︦ از ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎ــ﹩ در︎  ﹥ ﹝︡ت ٧ روز ﹋︀ری︎  ﹢د را ﹨﹞︣اه ﹁﹫ــ︩ وار︤ی︋  ﹫︪ــ﹠︀دات︠   ︎﹩﹊﹡︀ ︲﹞︀﹡ــ️ ﹡︀﹝ــ﹥︋ 
﹫︪︐︣ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د  ︀ً ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹠﹝︲ . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︤ی﹋︣﹞ ︣داری ︋︧︐﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫ 
 ︀ و ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ر﹢︫︣ ︣داری ﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ١٧︫ ︀م ︑︺︴﹫﹏ ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀یروزه ︋︖︤ ا ﹤﹝﹨ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹢ده  ︡ون ا︋︀م︋  ︀︡ از ︪﹞ ︼﹚︊﹞ ︒﹫︬ و ﹝︺﹫﹟ و︋  ﹫︪﹠︀دی︋  ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٣٣٢٠٠١١ ︑﹞︀س ︋. ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀︀ی︎   ︫︀︋

و در ︎︀﹋︀ت ﹐ک و ﹝︣ ︫︡ه ︑︧﹙﹫﹛ ︫﹢د .
. ︡︀﹝﹡ ️﹋︣  ︫﹤﹆︴﹠﹞ ﹉ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا﹡︡ در﹢︑ ﹩﹞ ️﹋︫︣︣﹨

. ︫︡︀ ︣داری ﹝﹩︋  ︣وط و ︑﹊︀﹜﹫︿︫  ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹇︊﹢ل︫  ﹫︪﹠︀د︋  ︫︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ و دادن︎ 
در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋︣﹡︡ه اول و دوم ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︀︲︣ ︋﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢د ︨︍︣ده آ﹡︀ن ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︔︊️ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

 ︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر و ﹨ ﹤﹠︤︀پ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
︣︎︨︣️ ﹝︺︀و﹡️ ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣︡️ و ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩  ا︨﹀﹠︡︀ر︻﹙﹫︤اده︨ 

/ع
۹۸
۰۳
۸۶
۷

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︻﹙﹫︣︲ــ︀ ا︋︐︀ج ︎ــ﹢ر ﹝︀﹜﹉ ︠ــ﹢دروی ٢٠۶ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫ــ︣︋︀﹡﹩ ٨۵٣ و ٨٨ ا︣ان ٣۶ و ︫﹞︀ره 
︋︡﹡﹥ ١٠٨۴٢١٣٧ و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٣٠٨۵٠١٧٨١۴ ︋﹥ 
︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش ︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫️ ا﹜﹞︓﹠﹩ 
 ︦﹋ ︣﹨ ﹤︙﹡︀﹠ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ﹡﹞﹢ده ا︨ــ️ ﹜ــ︢ا
اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی ﹝︢﹋﹢ر دارد ︸︣ف ﹝︡ت ١٠ 
روز ︋﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫ــ︣﹋️ ا︣ان 
︠﹢درو وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن ︫︣ ︨︀︠︐﹞︀ن ︨﹞﹠︡ ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹡﹞︡︋ ︡︀﹩ ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ 

︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r زمزمه هاى نفوذ در وزارت نفت
تصميمات دوره زنگنه را به چالش كشيد

اقتصاد/ زهرا طوســى: در خبرها 
آمده بود كــه نهادهاى امنيتى باندى 
را دســتگير كردنــد كه بــا نفوذ در 
ميان تعــدادى از مديران وزارت نفت 
توانســته بود تصميمات مهمى را در 
اين وزارتخانه مســكوت بگذارد يا با 
آدرس دهــى غلط، عليــه منافع ملى 

كشور و در جهت خواسته هاى دشمن به سرمنزل مقصود برساند.
هر چند اين خبر توسط وزارت نفت تكذيب شد، اما اين روزها سياست هاى 
وزارت نفت بارها از ســوى نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادى مورد 

انتقاد قرار گرفته است. 

 داليل منتقدين زنگنه چيست؟
به گفته نمايندگان مجلس «زنگنه نه تنها اهتمام عملى براى مقابله با تحريم ها 
ازخود بروز نداده اســت، بلكه تقريباً همه روزنه هاى موجود براى بى اثر كردن 
تحريم ها را خواســته يا ناخواسته مسدود كرده است». گذشته از نبود برنامه 
مشــخص وزارت نفت براى عبور از شــرايط تحريم، سياست هاى اشتباه اين 
وزارتخانه پس از برجام نيز خســارت هايى در پى داشــته و سبب شد پس از 
برجام اروپايى ها جايگزين سرمايه گذاران شرقى شوند تا باز شاهد تكرار سريال 
بدعهدى  ها باشــيم؛ در حالى كه ايران مشترى هاى شرقى خود را نيز از دست 
داده اســت.  ابوالفضل ابوترابى، عضو كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس 
شوراى اسالمى درباره سياست هاى غلط وزارت نفت گفته است: برخوردهايى 
كه زنگنه با مسئوالن چينى، هندى و پاكستانى كرده است، سبب شد بسيارى 
از ســرمايه گذارى آن ها و همكارى هاى مشتركمان از بين برود.  اين نماينده 
مجلــس اين را هم گفته كه «زنگنه بــا عدم تعامل و نقدناپذيرى و همچنين 
نداشتن  همراهى الزم، ضربه هاى زيادى به صنعت نفت و گاز كشور در دوران 
تحريم ها زده اســت؛ اين در حالى اســت كه متأســفانه وى ضعف خود را با 

همراهى برخى نماينده هاى مجلس و ارائه قير و... به آن ها پوشانده است».

 ابهامات 14 ساله
بررسى سياست هاى وزارت نفت در چند سال گذشته نشان دهنده يكه تازى 
در تصميمات اســت، به طورى كه با وجود روشن بودن كاهش آثار تحريم 
با طرح توســعه پتروپااليشــى، از اقدام عملى در اين مسير سر باز مى زند.  
دليــل اهمال و كــم كارى وزارتخانه در احداث پروژه فاز چهارم پااليشــگاه 
ســتاره خليج فارس نيز از مواردى است كه در هاله اى از ابهام قرار دارد. آن 
هم  پروژه اى كه به گفته كارشناســان، هيچ پروژه ديگرى براى وزارت نفت 

نمى تواند سودآورتر از اجراى فاز چهارم ستاره خليج فارس باشد.
زنگنه بيش از 14 ســال وزير نفت بوده و بايد با اقدامات خود كارى مى كرد 
كه در زمينه توليد و ســاخت پااليشگاه در كشور خودكفا شويم؛ اما تعلل ها 
در ســاخت اين پااليشگاه ها به گونه اى اســت كه حشمت اهللا فالحت پيشه، 
رئيس سابق كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى از رخنه جاسوسى در 
بخشــى از حوزه هاى تصميم گيرى و كارشناسى خبر داده بود كه با طوالنى 

كردن پروژه ها مى خواهند به هدف خود برسند. 

 سهميه بندى هزينه زاست
يكى ديگر از رويكردهاى وزارت نفت در حوزه ســوخت، رهاســازى تقاضا 
و كنترل نكردن آن بوده اســت. اعتقادى بود كه بيان مى داشــت اســتفاده 
از كارت ســوخت و ابزارهــاى نظارتى و همچنين ســهميه بندى بنزين هم  
هزينه زاست و هم فسادآفرين، بنابراين نبايد مردم را درگير آن كرد. بهترين 
راهكار هم حذف كارت ســوخت و سهميه بندى معرفى شد و اعوجاج فكرى 
در وزارتخانه نفت براى تصميم گيرى در اين باره حاشيه ساز شد؛ روزى وزير 
نفت ابقاى كارت سوخت را ضرورى دانست و چند ماه بعد آن را زائد ناميد. 
سال گذشته كه آمار مصرف سوخت مرز 100 ميليون ليتر را در يك روز از 
سر گذراند، كارشناسان درباره برنامه دولت هشدار دادند و گفتند، رهاسازى 
بخش تقاضــا و عدم تدوين و اجراى سياســت هاى كنترلى موجب افزايش 

مصرف بنزين مى شود؛ ولى وزارت نفت توجهى به اين موضوع نكرد.
از ديگر تصميماتى كه مورد انتقاد قرار گرفت همراهى نكردن وزير نفت با ظريف، 
وزير امور خارجه بود كه براى رايزنى درباره اجرايى شدن خط لوله صلح به پاكستان 
رفت. وزير نفت وى را همراهى نكرد، زيرا بدنه وزارتخانه عالقه اى به صادرات گاز 

به پاكستان نداشت. 
بتازگى نيز وزير نفت در قالب مصاحبه با يكى از خبرگزارى ها و همچنين واكنش 
به توييت يكى از اعضاى شوراى عالى امنيت ملى نكات مهمى درباره تحريم هاى 
نفتى آمريكا در سال هاى اخير مطرح كرده است كه با واقعيت فاصله زيادى دارد، 

موضوعى كه در روزهاى گذشته به تفصيل به آن پرداختيم.
به هر حال به نظر مى رســد، مديريت وزارت نفت كه مدعى اســت در دوره 
فعلى، شــديدترين تحريم هاى ســازمان يافته تاريخ عليه ملت ايران اعمال 
مى شــود و مى خواهد تمام كاســتى و نتايج تصميمات خود را به آن نسبت 
دهد، از ياد برده اســت كه در دوره گذشــته، در كنــار تحريم هاى آمريكا، 
تحريم هاى ســازمان ملــل و اتحاديه اروپا هم وجود داشــت. كما اينكه در 
دوره فعلى برخالف دوره گذشته، هر سه فاز پااليشگاه ميعانات گازى ستاره 
خليج فارس راه اندازى شــده و كشورمان مشكالت كمترى در زمينه فروش 
اين محصول با توســعه فازهاى متعدد پارس جنوبى در سال هاى اخير دارد. 
عالوه بر اين، كشــورمان تجربه دوره قبلى تحريم ها را دارد و مى تواند از اين 
تجربه ارزشمند براى دور زدن مؤثرتر تحريم ها استفاده كند، البته به شرطى 

كه بحث نفوذ در بدنه تصميم گيرى اين وزارتخانه كامًال منتفى باشد!

افزايش ظرفيت پااليشگاهى با سرمايه گذارى مردمى تصويب شد

پادزهر تحريم هاى نفتى در جنگ تمام عيار اقتصادى

حسينى   احســان  سيد  اقتصاد/   
نمايندگان مجلس با كليات طرح افزايش 
ظرفيت پااليشگاه ميعانات گازى و نفت خام 
با استفاده از سرمايه گذارى مردمى موافقت 
كردنــد. اين مصوبه راهــكارى مفيد براى 
تأمين مالى اين پروژه هاســت. راهكارهاى 
ايران براى مقابله با جنگ اقتصادى آمريكا 
كه بــا محوريــت تحريم نفتــى در حال 
اجراست چيست؟ به طور كلى گزينه هاى 
روى ميز ايران به ســه دسته كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلند مدت تقسيم مى شوند كه 

در ادامه به هر يك پرداخته مى شود:

 راهكار كوتاه مدت؛ اصالح نظام 
مالياتى و تعرفه گذارى انرژى

منظور از اصالح نظام مالياتى كشور افزايش 
ماليات و فشــار بر مردم نيست، بلكه به اين 
معناست كه مسيرهاى فرار مالياتى شناسايى 
شــده و عدالــت در پرداخت 
ماليات براى همه مردم برقرار 
شــود. متأســفانه در ايــران 
افرادى كه صاحب كســب و 
كار كوچكى هســتند، بيش 
از صاحبان مشــاغل پردرآمد 
ماليات مى پردازند. براى مثال 
پزشكان كه جزو اقشار پردرآمد 
جامعه محسوب مى شوند به 
بهانه هايى مانند كســر شأن 
ماليات  پرداخت  از  اجتماعى 
امتناع كرده و در مسير اجراى 
مى كنند.  سنگ اندازى  قانون 
مركــز  گــزارش  براســاس 
پژوهش هاى مجلس، فرار مالياتى پزشكان 
حدود 6 تا 8 هزار ميليارد تومان اســت كه 
در مقايسه با ميزان كمبود بودجه دولت، رقم 

قابل مالحظه اى است. 
همچنين محاسبات نشان مى دهد وكال نيز 
به عنوان يكى ديگر از اقشار پردرآمد جامعه 
همانند پزشكان فرار مالياتى قابل توجهى 
دارند كه الزم اســت هرچه سريع تر براى 
دريافت ماليات از آن ها اقدام شود. بايد توجه 
داشت پزشكان و وكال تنها نمونه اى از فرار 
مالياتى در كشور هستند و برپايه اظهارات 
احمد زمانى، سرپرست معاونت پژوهش و 
برنامه ريزى و امور بين الملل ســازمان امور 
مالياتى، ميزان فرار مالياتى در كشور حدود 
35 تا 40 هزار ميليارد تومان است. در اين 
راستا مازنى گفت: «هم در بخش اشخاص 
حقوقى و هم مشــاغل و هــم در برخى از 
فعاليت هاى ثبت نشده يا كارت بازرگانى، 
فرار مالياتى وجود دارد كه برآورد مى شود 
35 تا 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتى 

اتفاق بيفتد».

 تأمين بودجه دولت با برقرارى 
عدالت در توزيع يارانه انرژى

يكى ديگر از راهكارهاى تأمين بودجه دولت، 
اصالح نظام تعرفه گذارى انرژى اســت. در 
ايران قيمت فروش برق، گاز و بنزين به مردم 
از قيمت تمام شده توليد آن ها كمتر است 
كه اين اختالف قيمت به صورت يارانه پنهان 
انرژى به مردم داده مى شــود. اصالح نظام 
تعرفه گذارى انرژى به معناى افزايش قيمت 
حامل هاى انرژى براى مردم نيست؛ منظور 
از اصالح قيمت اين نيست كه مثالً مشابه 
اقــدام اخير دولت بخواهيم قيمت بنزين را 

براى همه اقشار جامعه افزايش دهيم.
 براى فهم نحــوه اصالح تعرفه گذارى الزم 
است بدانيد در حال حاضر اقشار پرمصرف 
جامعه كه بيشــتر از اقشار پردرآمد و جزو 
دهك هاى باالى جامعه محسوب مى شوند، 
بيش از هفت برابر دهك هاى پايين جامعه 
يارانه پنهان انرژى دريافت مى كنند. حال 

سؤال اساسى اينجاست كه چرا بايد قيمت 
انرژى براى اقشار پردرآمد به قيمت يارانه اى 
باشد؟ آيا اين اقشار هم همانند دهك هاى 
پايين نياز به كمك و حمايت دولت دارند 

آن هم به اندازه هفت برابر ساير دهك ها؟
پس اصــالح تعرفه گذارى انــرژى به اين 
معناست كه قيمت انرژى براى دهك هاى 
پايين ثابت و براى دهك هاى باال به صورت 
پلكانى افزايش يابد. محاســبات شــبكه 
كانون هاى تفكر ايران نشــان مى دهد در 
صورت اجراى درســت نظام تعرفه گذارى 
IBT، ساالنه حدود 15 هزار ميليارد تومان 
به درآمدهاى دولت اضافه خواهد شد كه در 
حال حاضر در جيب اقشار پردرآمد جامعه 

مى رود. 
واضح است عزم جدى دولت و مجلس در 
حوزه اصالح نظــام مالياتى و تعرفه گذارى 
انرژى مى تواند در يك تا دو ســال بخش 
بزرگى از كســرى بودجــه دولت را تأمين 
كــرده و كشــور را از گردنــه تحريم ها به 

سالمت عبور دهد.

 راهكار ميان مدت؛ عرضه نفت در 
بورس و استفاده از توانمندى بخش 

خصوصى
ارائه راهكار كوتاه مدت در راســتاى كاهش 
وابستگى بودجه دولت به درآمدهاى نفتى 
مطرح شد، اما بايد توجه داشت كه راهكار 
ارائه شده تنها راهكار موجود براى مقابله با 
تحريم هاى آمريكا نيست. به طور كلى بايد 
به تنوع ســازى در روش هاى تأمين بودجه 
دولت توجه داشــت و به هيچ وجه حذف 
كامل فروش نفت نبايد در دستور كار دولت 
قرار گيرد. فروش نفت بايد سهمى در تأمين 
بودجه داشته باشــد اما بايد از روش هايى 
نوين و متنوع استفاده كرد تا مانع شناسايى 
و تحريم پذيرى محموله هــاى نفت ايران 
شود. مقصود از تداوم فروش نفت به معناى 
وابستگى به فروش نفت نيست، بلكه بايد 
در ســبد درآمدى دولت تنوع ايجاد كرد تا 
در صورت ايجاد محدوديت در يك حوزه، 
حوزه هاى ديگر بتوانند تا حد مطلوبى آن 

را پوشش دهند.
كارشناســان معتقدنــد دليــل اثرگذارى 
تحريم هاى نفتى به مدل ســنتى فروش 
نفت كشور بازمى گردد. در اين مدل، نفت 
ايران در قالــب محموله هاى بزرگ يك تا 
دو ميليونى، توسط يك عرضه كننده يعنى 
امور بين الملل شــركت ملى نفت به تعداد 
معدودى از پااليشگاه هاى مشخص و تجار 
سرشــناس فروخته مى شــود. اين فرايند 
به علت معدود بودن خريدار و فروشــنده 
براحتى بــراى آمريكا قابل رصد و پيگيرى 
است و تحريم پذيرى محموله هاى نفت خام 

ايران را براى آن ممكن مى كند.
از طرفى در زمان تحريم ها اين شركت هاى 
خصوصــى داخلى و خارجى هســتند كه 
تمايل دارند نفت ايران را با تخفيف مناسبى 
دريافت كرده و ريســك دور زدن تحريم ها 
را بر عهده بگيرند و نفت خريدارى شــده 
از ايــران را به لطايف الحيلــى در بازار هاى 
خاكســترى منطقه به فروش برسانند. در 
نتيجه بايد ســازوكارى فراهــم كرد كه با 
فروش نفت به شــركت هاى خصوصى در 
قالب محموله هاى كوچك، بتوان بر ظرفيت 
فروش نفت ايران اضافه كرد. بهترين بستر 
براى فــروش نفت ايران به واســطه گران 
خصوصى فضاى ضابطه مند و رقابتى بورس 

انرژى است. 

 فروش نفت در شبكه مويرگى 
بازارهاى خاكسترى منطقه

در صورت وجود عرضه هاى منظم نفت در 

بورس انرژى و شــكل گيرى تجارت نفت 
در ايران، فروش نفــت در بورس مى تواند 
در چهار تا پنج سال آينده جايگزين مدل 
سنتى فروش نفت ايران شود. در اين صورت 
وزارت نفت، بدون هيچ دغدغه اى نفت خود 
را بــه بخــش خصوصى توانمنــد داخلى 

مى فروشد و پول خود را دريافت مى كند.
و  ارتباطــات  بــا  خصوصــى  بخــش 
انعطاف پذيرى هايــى كــه دارد، مى تواند 
مســئوليت فروش نفت كشور در بازارهاى 
جهانــى را بر عهده بگيرد. در صورت ايجاد 
تجارت نفت و حضور شركت هاى خصوصى 
داخلى و خارجى، مى توان نفت كشور را در 
قالب محموله هاى كوچك به تعداد زيادى 
از متقاضيــان فروخت تا آن هــا از طريق 
شــبكه هاى مويرگى آن را به مقاصد خود 

صادر كنند.
تاكنون از مجموع 17 عرضه انجام شده در 
حوزه نفت خام سبك و سنگين و ميعانات 
گازى در بــورس انرژى، يك ميليون و 15 
هزار بشكه نفت خام سبك و 70 هزار بشكه 
نفت خام ســنگين در بورس انرژى معامله 
شــده است. هر چند اين آمار در مقايسه با 
ميزان صادرات روزانه نفت ايران رقم ناچيزى 
به حساب مى آيد، اما بايد توجه داشت كه 
در فرايند اجراى اين راهكار برخى معضالت 
جــدى وجود دارد كه هر يــك از آن ها به 
تنهايى مانع ورود شــركت هاى خصوصى 
مى شود. نكته قابل توجه اين است كه بايد 
عرضه نفت به صورت منظم در بورس انرژى 

انجام شود. 
فروش نفت در بورس انرژى نياز به يك بازه 
زمانى چهار تا پنج ساله دارد و يك راهكار 
ميان مدت محسوب مى شود، زيرا شكست 
انحصار وزارت نفت در صادرات نفت كشور و 
ايجاد زيرساخت براى ورود بخش خصوصى 
به تجارت آن نياز بــه زمان دارد و نبايد از 
بورس انرژى انتظار معجزه داشــت و بايد 
وقت داد تا اين بازار مشــتريان خود را پيدا 

كند. 

 راهكار بلندمدت؛ توسعه صنايع 
پتروپااليشى و صادرات فراورده

آيا راهكارى هست كه بتوان هم از ظرفيت 
نفت كشور به بهترين شكل ممكن استفاده 
كرد و هم بودجه دولت بدون آسيب پذيرى 

تحريم هاى آمريكا تأمين شود؟
راهكار اساســى بى اثركــردن تحريم هاى 
نفتى آمريــكا و مقاوم پذيرى اقتصاد ايران 
در برابر تكانه هــاى خارجى، تغيير زمين 

خام فروشــى  از  بــازى 
توسعه  ســمت  به  نفت 
پتروپااليشــى  صنايــع 
صــادرات  و  توليــد  و 
است.  نفتى  فراورده هاى 
با  پتروپااليشگاه  ساخت 
و  مردمى  ســرمايه هاى 
نفتى  فراورده هاى  توليد 
عالوه بر ايجاد اشــتغال 
و ارزش افزوده و هدايت 
نقدينگــى از بازارهــاى 
غيرمولــد بــه بازارهاى 
بستر خنثى سازى  مولد، 
تحريم هاى نفتى را فراهم 
فروش  زيــرا  مى كنــد، 
فــراورده نفتى نســبت 

به نفت خام بســيار راحت تر بوده و امكان 
شناسايى و تحريم پذيرى محموله ها توسط 

آمريكا را كاهش مى دهد.
در اين راســتا محمدعلى خطيبى، مدير 
اسبق امور بين الملل شركت ملى نفت ايران 
با توجه به تجربه تحريم هاى سال 90 معتقد 
است: «در آن زمان ما در فروش فراورده هاى 

نفتى كوچك ترين مشــكلى نداشــتيم و 
براحتى آن ها را مى فروختيم، ولى در فروش 
نفت خام مشــكالت وجود داشت؛ زيرا هر 
نفت خام مشخصات خاص خودش را دارد 
و در هر بندر و اسكله اى با يك تست ساده، 
مشخص مى شــود اين نفت از كدام كشور 

آمده است». 
همچنين محســن قمصرى، مدير سابق 
امور بين الملل شــركت ملــى نفت ايران 
درباره تحريم  پذيرى مشتقات نفتى گفت: 
«اگرچه امكان تحريم فراورده  ها هم وجود 
دارد اما صادرات فراورده هاى نفتى نســبت 
به صادرات نفت خام راحت تر بوده و امكان 
رهگيرى و تحريــم محموله  فراورده كمتر 
است، زيرا راه هاى متنوع ترى براى صادرات 
فراورده وجود دارد. نفت خام شرايط خاصى 
دارد و در پااليشــگاه هاى مشخصى مورد 
استفاده قرار مى گيرد، اما فراورده ها اين طور 

نيستند».

 ساخت پتروپااليشگاه با جذب 
سرمايه هاى خرد مردمى 

هرچنــد توســعه صنايع پتروپااليشــى 
يكى از راهكارهاى اصولــى براى مقابله با 
تحريم هاســت اما در مســير ساخت اين 
واحدهــا موانعى وجــود دارد. به طور كلى 
براى ساخت پتروپااليشــگاه ها سه عامل 
نيروى انسانى، فناورى و تأمين مالى مطرح 
است. از اين سه عامل تنها چالش موجود در 
كشور مسئله تأمين مالى ساخت پروژه هاى 

پتروپااليشى است. 
على بختيار، عضو كميسيون انرژى مجلس 
درباره طرح افزايش ظرفيت پااليشــگاه ها 
و پتروپااليشــگاه ها با اســتفاده از ظرفيت  
ســرمايه هاى خرد مردمى گفت: «در اين 
طرح جذابيتــى را ايجاد كرديــم كه اگر 
مردم يا بخش خصوصى در حوزه ســاخت 
هشت پتروپااليشــگاه 250 هزار بشكه اى 
ســرمايه گذارى كنند، به مدت يك تا دو 
ســال پس از بهره بردارى پول خوراك اين 
پااليشگاه ها تنفس داده مى شود و در همان 
سال نخســت بهره بردارى، اصل سرمايه و 
ســود آن به مردم برمى گردد در حالى كه 
آن ها همچنان سهامدار آن پتروپااليشگاه 
باقى مى ماننــد. در واقع اين طرح مجلس 
به اندازه اى جذاب اســت كه سرمايه مردم 
را از بازار بورس، سكه، خودرو، طال، مسكن 
و اين ها به بازار مولد ساخت پتروپااليشگاه 

وارد مى كند».
در مجموع به نظر مى رسد هر چند آمريكا 
موفــق شــده بــا اعمال 
نقاط  بر  نفتى  تحريم هاى 
ضعف اساسى كشور سوار 
شده و بر اقتصاد و معيشت 
مردم فشــار وارد كند اما 
اين بدان معنا نيســت كه 
ايران هيــچ گزينه اى جز 
مذاكره براى فــرار از اين 
وضع نداشته باشد. در واقع 
آنچه ذكر شد تنها بخشى 
از گزينه هــاى روى ميــز 
ايران در اين بازى تحريمى 
بود كه نشــان مى دهد در 
جنگ اقتصــادى پيش رو 
مقابل  بن بســتى  هيــچ 
ايران  اســالمى  جمهورى 
قرار ندارد و درصورتى كه مسئوالن كشور با 
خودباورى در اين مسير قدم بردارند تحريم 
نه تنها تهديد به حساب نمى آيد بلكه يك 
توفيق اجبارى است تا برخى اقدامات خوبى 
كه بايد از ساليان گذشته توسط مسئوالن 
پيگيرى مى شد را در حال حاضر به سرانجام 

برسانيم.

واگذارى خودروسازى ها 
به نتيجه نمى رسد

فارس: رضا صمدى، عضــو انجمن همگن 
قطعه ســازان خودرو با بيــان اينكه برخى 
قطعه ســازان در رقابتى مخرب براى تأمين 
قطعــات خودروســازان بــه يكديگر لطمه 
مى زنند، گفــت: وزير صنعــت از واگذارى 
سهام شركت هاى خودرويى تا سال 99 خبر 
داده، در حالى كــه واگذارى ها مدت زمان 
زيادى به طول انجاميده و مطمئناً حاال هم 
به نتيجه نخواهد رسيد و دردى از دردهاى 

صنعت خودرو را نيز دوا نمى كند.

 فقط مجرى مصوبات هيئت 
واگذارى هستم!

ســازمان  رئيس  حســينى،  پــورى  مهر: 
خصوصى سازى با اشاره به اينكه اين روزها 
بنده و ســازمان خصوصى ســازى با افترا و 
هجمه هاى شديد روبه رو هستيم، ادامه داد: 
عمده بحث مخالفان اين است كه چرا ارزان 
فروختيــد و اهليت را بررســى نكرديد. اين 
موضع از اختيارات من خارج است. من تنها 
مجرى مصوبات هيئت هســتم و حق رأى 
ندارم. از همــه مصوبات هيئت واگذارى نيز 
دفاع مى كنم و همه آن ها صحيح و درســت 

است.

به نتيجه نمى رسد

بايد در سبد 
درآمدى دولت 
تنوع ايجاد كرد تا 
در صورت ايجاد 
محدوديت در يك 
حوزه، حوزه هاى 
ديگر بتوانند تا 
حد مطلوبى آن را 
پوشش دهند

بــــــــرش

 به طور كلى 
براى ساخت 
پتروپااليشگاه ها 
سه عامل نيروى 
انسانى، فناورى و 
تأمين مالى مطرح 
است. از اين سه 
عامل تنها چالش 
موجود در كشور 
مسئله تأمين مالى 
ساخت پروژه هاى 
پتروپااليشى است

بــــــــرش

 پرونده 150 صادركننده متخلف روى ميز دستگاه قضا    تسنيم: همتى، رئيس كل بانك مركزى درباره وضعيت بازگشت ارز صادراتى گفت: تشكر مى كنم از صادركنندگانى كه در اين جنگ اقتصادى 
ارز خود را به كشور بازگردانده اند، اما 150 شركت و شخص حقيقى هستند كه با 4 ميليارد دالر صادرات حتى يك دالر هم به كشور برنگردانده اند. اسامى اين شركت ها و اشخاص حقيقى در اختيار قوه قضائيه 

قرار گرفته و پرونده هاى آن ها در دستگاه قضا بررسى مى شود.

خبر

گزارش روز

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

جعفر قادرى 
اقتصاددان 

احياى وزارت بازرگانى 
شغل تراشى دولت براى 

برخى هاست!
در حالى كه همه دولت ها  ســبك تر شدن 
ساختار خود را دنبال مى كنند؛ در شرايط 
كنونى تحريمى و اقتصاد نامطلوب كشــور 
تفكيــك وزارت بازرگانــى از صمــت به 
هيچ وجه توجيه پذير نيســت. اين ايراد بر 
دولت وارد اســت كه در ســاختار وزارت 
صمت جاى معاونت اجرايى بازرگانى خالى 

است. 
پيش بينــى نكردن معاونــت مزبور و عدم 
ايجاد تعادل و هماهنگى بين وزارتخانه ها و 
نهادهاى اقتصادى منجر به ايجاد مشكالت 
و رفع نشدن مشكالت پيشين شده است.

دادن  جهــت  و  دولــت  وقــت  اتــالف 
جلســات و وقت گذارى  براى جداســازى 
وزارت بازرگانــى از وزارت صنعــت نــه 
تنهــا دســتاوردى بــراى اقتصاد كشــور 
نخواهــد داشــت، بلكه با فرصت ســوزى 
منجر به اســتفاده نكردن از ظرفيت هاى 
كنونى تجارت و اقتصاد كشــور مى شــود. 
انتظــار مــى رود دولت بــا اســتفاده از 
ظرفيت هاى قانونى موجود و اســتفاده تام 
از اختيــارات خود با نظــارت هر چه بهتر 
بــر فعاليت هاى صنفى و صنعتى  پاســخ 
مناســبى به انتظارات از بخــش بازرگانى 
دهد در غير اين صورت ادامه مســير قبلى 
به معنــاى اتالف وقت و از  دســت دادن 

زمان دولت خواهد بود.
عملكرد دولت نشان دهنده نداشتن اعتقاد 
به نظارت بر بازار اســت. رويــه دولت در 
اهتمام به اقتصاد بــازار مبين اين واقعيت 
است كه دولت كمترين اعتقادى به نظارت 
و كنترل ندارد؛ در چنين شــرايطى تالش 
دولت بــراى احيــاى وزارت بازرگانى كه 
متضاد و مغاير بــا اعتقاد و عملكرد دولت 
اســت، بســيار عجيب و باورناپذير است. 
بى ترديد اگر دولت معتقد به اصل نظارت 
باشد، مى تواند با اســتفاده از ظرفيت هاى 
موجــود در چارچــوب فعلــى در وزارت 
صمــت بهتريــن دســتاوردها را داشــته 

باشد.
بديهى است دولت با اختيارات تامى كه به 
ناظران مى دهد مى تواند در حوزه بازرگانى 
عملكرد خوبى داشته باشد يا در همكارى 
بــا تشــكل هاى بخش هــاى غيردولتى و 
راه اندازى ســامانه هاى الكترونيك بسيارى 
از مراجعات را كاهش و به مســير درست 

هدايت كند. 
متأسفانه به نظر مى رسد اصرار بدون توجيه 
دولت در راستاى تفكيك وزارت بازرگانى از 
صمت، ناظر به توسعه تشكيالت خود و ايجاد 

اشتغال براى برخى باشد.

خريدارى براى خودرو وجود ندارد
خودرو نويس: ســعيد مؤتمنى، رئيس 
اتحاديه فروشــندگان خودرو گفت: هم 
اكنون خريدارى در بــازار خودرو وجود 
ندارد؛ به طور مثال ديروز قيمت پژو 405 
به ميزان 80 ميليون و 500 هزار تومان، 
پرايــد 131 حدود 45 ميليــون تومان، 
پرايد 111 حدود 49 ميليون و 500 هزار 
تومان و سمند 85 ميليون تومان اعالم شد، با اين حال در عمل خريدارى وجود 
ندارد. اگر خريداران عجله نداشته باشند، مى توانند با چانه زنى همين خودروها را با 

قيمت هايى مناسب تر بخرند.

تورم اقالم خوراكى 56 درصد شد
مشرق نيوز: براســاس اعالم مركز آمار 
ايران، نرخ تورم 12 ماهه منتهى به خرداد 
مــاه 1398 به 37.6 درصد رســيد كه 
نسبت به ماه گذشته 3.4 درصد افزايش 
نشان مى دهد. بر همين اساس نرخ تورم 
در مناطق شــهرى بــه 36 درصد و نرخ 
تورم در مناطق روســتايى به 41 درصد 
رسيده است. همچنين نرخ تورم خوراكى ها در خردادماه به 56 درصد و نرخ تورم 

غيرخوراكى ها به 30 درصد رسيده است.

برخى كارگزارى هاى تأمين اجتماعى
 بيمه كارگران ساختمانى را حذف مى كنند

ايرنا: كاظم احمديان، دبير انجمن صنفى كارگران ساختمانى گفت: واگذارى احراز 
اشتغال كارگران ساختمانى به كارگزارى هاى تأمين اجتماعى كه تخصصى در اين 
زمينه ندارند، قانونى نيســت. اين اقدام موجب شده بسيارى از اين كارگران را از 
پوشش بيمه اى حذف و مشكالت فراوانى براى آن ها ايجاد كنند. احمديان افزود: 
تأمين اجتماعى به بهانه هاى مختلف همچون حضور نداشتن كارگران در محل هاى 

كار در هنگام بازرسى، افراد زير پوشش بيمه را حذف كرده است.
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بیمه سالمت بدهی اردیبهشت داروخانه ها را این هفته می پردازد    مهر: طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه در سال ۹۸ سعی کردیم پرداختی ها را به روز کنیم، گفت: 
در سال جاری مطالبات فروردین ماه بخش خصوصی و دولتی پرداخت شد و بدهی اردیبهشت داروخانه ها نیز این هفته پرداخت می شود و در مجموع از سال ۹۷ فقط دو ماه و نیم بدهکاریم؛بنابراین توانسته ایم 

جلوتر از زمان نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام کنیم.

 گردشگری سالمت
 زمینه ساز ارتقای استانداردهای بیمارستانی 

گردشگری سالمت صنعتی نوپا و بین رشته ای است که ده ها رشته شغلی را به طور 
همزمان درگیر می کند و می تواند نقش مؤثری در ارزآوری و رونق اقتصادی کشــور 
بویژه در دوران تحریم داشته و عالوه بر معرفی فرهنگ متعالی ایران به سایر کشورها، 
در کاهش ایران هراسی نیز تأثیرگذار باشد. ضمن آنکه سبب ایجاد اشتغال زایی جدی 
شود. با وجود اینکه در حوزه گردشگری گاهی دغدغه های امنیتی مطرح می شود، در 
حوزه گردشگری سالمت این دغدغه وجود ندارد چرا که مشخص است بیمار تحت 

نظر کدام پزشک و در کدام بیمارستان بستری است. 
به طور میانگین هر گردشگر سالمت که وارد کشور می شود، دست کم سه برابر یک 
گردشــگر عادی ارزآوری دارد و دو برابر آن ها شغل در کشور ایجاد می کند. از این رو 
گردشــگری سالمت یکی از صنایع پیشرو در توسعه کشور محسوب می شود که به 
عنوان یک صنعت جدید می تواند در ایجاد مشــاغل دیگر به عنوان صنایع پشتیبان 

گردشگری و نیز به عنوان راهی برای تبادل فرهنگی میان ملت ها، ایفای نقش کند.
اغلب گردشگران سالمت برای درمان های تخصصی و فوق تخصصی از جمله درمان 
سرطان، جراحی قلب، جراحی پالستیک، بیماری های ژنتیکی، نازایی، دندانپزشکی، 
تعویض مفاصل، بیماری های چشم، پیوند اعضا و زیبایی به ایران مراجعه می کنند و 
خوشبختانه کشور ما در تمامی این حوزه ها بسیار موفق بوده است. همه استان های 
مرزی و گردشگرپذیر کشور بویژه استان هایی همچون اصفهان، فارس، خراسان رضوی، 
قم و... قابلیت ورود به حوزه گردشــگری سالمت را دارند و با همکاری وزارتخانه ها و 
سازمان های مختلف نظیر وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، جمعیت هالل احمر، 
نظام پزشــکی، اتاق بازرگانی، بیمارستان های دولتی و خصوصی می توان بیشتر در 
جذب گردشگران سالمت موفق بود و از ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی این حوزه 

بهره مند شد.
با توجه به اینکه گردشــگری سالمت نیازمند بسترها و زیر ساخت های مناسب در 
حوزه های مختلف اســت باید بکوشــیم با ایجاد زیرســاخت های الزم برای جذب 
گردشگران سالمت در حوزه های مختلف بویژه بیمارستان ها شرایط مناسبی را برای 

اقامت آن ها فراهم کنیم. 
البته برخی در این میان با طرح استانداردهای دوگانه و با اعتقاد به اینکه »چراغی که 
به خانه رواست به مسجد حرام است« تصور می کنند استفاده گردشگران سالمت از 
خدمات درمانی کشور با ارائه خدمات درمانی مطلوب به هموطنانمان منافات دارد در 
حالی که این چنین نیست و می توانیم با رعایت اخالق حرفه ای و حفظ کرامت انسانی 
با این نگاه که گردشگران سالمت عالوه بر خریداری خدمات درمانی، میهمان کشور 
ما هستند، از ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی این حوزه بهره مند شویم و یقین داشته 
باشیم که پذیرش گردشگران سالمت در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور منجر به 
ارتقای استاندارد های این حوزه خواهد شد. رفتار کارکنان بیمارستانی بهینه، تابلوهای 
راهنما چند زبانه و ســرعت عمل افزایش می یابد. نقدینگی بیمارستان ها افزایش و 

بیمارستان ها رنگ و ظاهر بهتری خواهند یافت.
با اجرای طرح تحول نظام سالمت، ضریب اشغال تخت بیمارستان های دولتی بیش 
از 90 درصد اســت، در عین حال می توان از5 تا 10 درصد ظرفیت بیمارستان های 
دولتی و 30 تا 40 درصد بیمارستان های خصوصی برای پذیرش گردشگران سالمت 
اســتفاده کرد و با ایجاد بخش »وی آی پی« و همچنین سایر زیرساخت های الزم از 
جمله مترجم برای پاســخگویی به پرسش های احتمالی بیماران و همراهان آن ها و 
خدمات حمل و نقل در همه بیمارستان ها، شرایط پذیرش این بیماران را فراهم کرد. 
تحریم ها با وجود مشــکالت اقتصادی متعددی که برای کشــور ایجاد کرده است، 
موجب تسهیلگری در برخی از امور بویژه در حوزه گردشگری سالمت شده به طوری 
که با پیگیری های وزیر بهداشــت بتازگی اعالم شده پاسپورت گردشگران سالمت 
نیازمند ُمهر نیســت. مهم ترین موضوع در این حوزه درآمدزایی گردشگری سالمت 
برای بیمارستان هاست. با توجه به اینکه در سال های اخیر بیمه های درمانی مطالبات 
بیمارســتان ها را با تأخیر زیادی پرداخت کرده اند، گردشــگران سالمت با توجه به 
نقدینگی و سرعت عملی که در سیستم ایجاد می کنند، می توانند در تأمین بودجه 

بیمارستان های کشور راهگشا باشند. 
با این حال برای بهره مندی بیشتر از ظرفیت های نهفته صنعت گردشگری سالمت، 
نیازمند فرهنگ سازی هستیم چرا که فعالیت در این حوزه نیازمند کار گروهی است 
و متأسفانه ما در زمینه کار گروهی نواقص متعددی داریم و با توجه به اینکه صنعت 
گردشــگری ســالمت با حوزه های مختلفی مانند ویزا، تبدیل ارز، راهنمای بیمار، 
تبلیغات، حمل و نقل و تیم خدمات درمانی و... در ارتباط اســت ضرورت دارد برای 
توســعه این صنعت در کشور و انتفاع کل سیســتم از آن، حوزه های مختلف با هم 

همکاری داشته باشند. 

 جامعه/ اعظم طیرانی  بیــش از یک دهه از 
عمر گردشگری سالمت در ایران می گذرد اما این 
شــاخه تخصصی که در سایر کشورهای منطقه 
ساالنه سود قابل توجهی را نصیب دولت ها می کند 
و ارزآوری باالیی دارد، هنوز نتوانسته جایگاه خود 

را در ایران پیدا کند.
گرچه هم اکنون گردشــگرانی از عراق، افغانستان و 
کشورهای حوزه خلیج فارس )عمان، کویت و بحرین( 
و برخی از کشــورهای آسیای میانه برای درمان به 
ایران مراجعه می کنند، اما کارشناسان چندپاره بودن 
نظام مدیریتی این شــاخه از گردشــگری را دلیل 
کم توانی گردشگری سالمت در کسب ارز برای کشور 
می دانند و معتقدند: بخش سالمت ایران  در جذب 
گردشــگر و به دنبال آن کسب سود، موفق نبوده و 
باید بیشتر برای رونق این حوزه در کشور تالش کرد.

 قیمت پایین خدمات پزشکی در ایران
سعید هاشم زاده، رئیس اداره 
گردشگری ســالمت وزارت 
بهداشت، صنعت گردشگری 
سالمت را از مقوالتی می داند 
که نیازمند کارگروهی است. 

وی می افزاید: برای آنکه گردشــگر سالمت از نقطه 
مبدأ تــا انجام فرایند درمان و بازگشــت دوباره به 
کشــورش مراحل موفقی را پشت سر بگذارد الزم 
اســت عوامل مختلفی ایفای نقش کنند و اگر یک 
جزء از این زنجیره بدرستی عمل نکند، مشکالتی 
ایجاد خواهد شــد که ممکن است مانع توسعه این 

صنعت در کشور شود. 
دکتر هاشــم زاده ادامه می دهد: خوشــبختانه 
خدمــات پزشــکی ایران در منطقه از شــهرت 
بسیار خوبی برخوردار اســت،ضمن آنکه عالوه 
بر دارا بودن جاذبه های گردشگری، فاصله اندک 
جغرافیایی و فرهنگی  که با برخی از کشور های 
تاجیکســتان،  ترکمنســتان،  همســایه)نظیر 
افغانســتان و حتی کشور عراق( دارد نیز موجب 
شــده گردشگران ســالمت منطقه اقبال بسیار 

خوبی نسبت به کشور ما داشته باشند. 
به گفته رئیس اداره گردشــگری ســالمت وزارت 
بهداشت، قیمت پایین خدمات پزشکی، ایران را به 
یک گزینه جذاب برای کشــورهای منطقه تبدیل 
کرده اســت اما متأســفانه به دلیل نبود ســاختار 

سازمان یافته و تأمین نشدن زنجیره ارزش در حوزه 
گردشگری ســالمت، تاکنون نتوانسته ایم جایگاه 
واقعی خود  را بین کشور های منطقه در این صنعت 

کسب کنیم.

 ظرفیت 1/5 میلیونی گردشگری سالمت 
دکتر هاشم زاده ادامه می دهد: با وجود اینکه از سال 
93 شورای راهبردی گردشگری سالمت به منظور 
ساماندهی این صنعت شکل گرفته و انجمن توسعه 
 »NGO« گردشگری خدمات سالمت نیز در قالب

ذیل اتاق بازرگانی تشکیل شده 
اما هنوز تا رســیدن به وضعیت 

مطلوب فاصله زیادی داریم. 
وی می افزایــد: بــا توجــه به 
ظرفیت های موجــود در حوزه 
پزشــکی کشــور ما می توانیم 
با جــذب یک تــا 1/5 میلیون 
گردشگر سالمت، ساالنه 6 تا 7 
میلیارد دالر درآمد ارزی داشته 
باشــیم، در حالی که طی سال 
95 حدود 150 هزار گردشــگر 

سالمت و سال 96 نیز 300 هزار گردشگر سالمت 

داشته ایم و با وجود اینکه سال 97 نسبت به سال 
96 رشد 1/5 برابری داشته ایم، هنوز تا رسیدن به 

آمار موردنظر فاصله زیادی داریم. 
وی در خصوص موانع توسعه گردشگری سالمت در 
ایران می گوید: نبود شرکت های تسهیلگر توانمند 
در حوزه گردشگری سالمت موجب حضور دالالن 
در این حوزه شده و شورای راهبردی گردشگری 
ســالمت و به طور ویژه وزارت بهداشت به عنوان 
سیاست گذار و تعیین کننده چارچوب های حوزه 
گردشگری ســالمت کوشیده اند با ایجاد مسیری 
صحیح دست ِدالالن را از این حوزه 
کوتاه کنند. این مهم در کوتاه مدت 
امکان پذیر نیســت و ضرورت دارد 
ابتدا شرکت های تسهیلگر براساس 
مقــررات و آیین نامه هــای جدید 
تشکیل و بازسازی شوند و پس از 
آشنایی با شرح وظایف خود در این 

حوزه ایفای نقش کنند. 
وی تصریــح می کنــد: به طور 
فعالیــت دالالن در حوزه  حتم 
صفر  به  ســالمت  گردشــگری 
نخواهد رسید، اما می توان با استفاده از قانون 

این حوزه را ساماندهی کرد.
 بــه گفته دکتر هاشــم زاده افرادی کــه خارج از 
ساز و کار رسمی اقدام به جذب گردشگران درمانی 
می کنند، نه تنها به ســبب کیفیت غیراستاندارد 
خدمــات ارائه شــده، نوعی بدبینی نســبت به 
گردشــگری ســالمت در ایران ایجاد می کنند، 
بلکه موجب می شــوند آمار دقیقی از میزان ورود 
گردشــگران با هــدف انجام اقدامــات درمانی و 
پزشکی و همچنین میزان سودآوری این شاخه از 

گردشگری در کشور وجود نداشته باشد.

 کوتاه کردن دست دالالن از حوزه 
گردشگری سالمت

رئیس اداره گردشــگری سالمت وزارت بهداشت با 
اظهار تأسف از اینکه درحوزه پزشکی فضای مجازی 
را آن گونه که باید جدی نگرفته ایم، می گوید: برای 
اســتفاده از ظرفیت های فضــای مجازی در جذب 
گردشگر سالمت، نقشــه راه مشخصی نداشته ایم 
در حالی که می تــوان با رعایت قوانین کشــور از 
ظرفیت های فضای مجازی برای جذب گردشــگر 
ســالمت در حوزه های مختلف پزشــکی از جمله 
چشم پزشــکی،جراحی پالســتیک، قلب و عروق، 

درمان نابــاروری و همچنین در حوزه ســرطان و 
جراحی های عمومی بهره مند شد. 

دکتر هاشــم زاده با اشــاره به حمایت های وزارت 
امور خارجه در صــدور ویزای الکترونیک و متصل 
شــدن»تی ویزا« به فضای مجازی می گوید: از سال 
96 تاکنــون اتفاق های خوبــی در این حوزه افتاده 
که کافی نیست و تالش می شود با ایجاد دیدگاهی 
آکادمیک و صنعتی به حوزه گردشگری سالمت و 
همچنین با استفاده از مدل های موفق، مراکز درمانی 
را با ظرفیت های فضای مجازی برای جذب هر چه 

بیشتر گردشگر سالمت آشنا کرد. 

 قابلیت جذب 1/5میلیون گردشگر سالمت
رئیس  جهانگیری،  محمد 
انجمن خدمات بین المللی 
ســالمت ایران با اشاره به 
ایران  اســتثنایی  ظرفیت 
گردشگر  جذب  زمینه  در 

ســالمت می گوید: گردشگری ســالمت یکی 
از شــاخه های اصلی گردشــگری در همه دنیا 
محسوب می شود که 25 درصد حجم گردشگری 
دنیا را به خود اختصــاص می دهد و با توجه به 
ظرفیت های پزشــکی کشــور باید بکوشیم با 
ســاماندهی این صنعــت ارزآور، زمینه رونق و 
توسعه آن تا رسیدن به جذب ساالنه 1/5 میلیون 
گردشگر ســالمت را فراهم آوریم و این ظرفیت 

بالقوه کشور را بالفعل کنیم.
دکتر جهانگیری می افزاید: در سال های اخیر هرم 
ســنی جمعیتی دنیا تغییر کرده و این موضوع 
نیازمند مراقبت های بیشتری در حوزه تندرستی 
اســت. ما عالوه بر پیشــرفت علم پزشــکی در 
حوزه های مختلف و شهرت پزشکان ایرانی در دنیا، 
از  ظرفیت های درمانی طبیعی مثل چشمه های آب 
گرم و... برخوردار هستیم که این ویژگی ها می تواند 
نقش مؤثری در جذب گردشگران سالمت داشته 
باشد چرا که کشور های اطراف ما نیازمند خدمات 
سالمت هســتند و عالوه بر اشتراکات مذهبی و 
فرهنگی، فاصله جغرافیایی نزدیکی به کشــور ما 
دارند و ما می توانیم با برنامه ریزی و ساماندهی این 
حوزه از  ظرفیت های موجود بهره مند شویم. وی از 
حضور دالالن و نبود زیرساخت های الزم در این 
حوزه به عنوان موانع توســعه صنعت گردشگری 
کشــور نام می برد و می گوید: عالوه بر ساماندهی 
دالالن، باید بکوشــیم با تسهیل در حمل و نقل 
و افزایش تعــداد و ایجاد پروازهای مســتقیم و 
همچنین فراهم کردن شرایط نقل و انتقال پول، 
زمینه استفاده آسان گردشگران سالمت از خدمات 

درمانی و تندرستی کشور را فراهم کنیم.

می توان ساالنه 6 تا 7 میلیارد دالر درآمد ارزی داشت

ایران قابلیت جذب 1/5 میلیون گردشگر سالمت را دارد

ما می توانیم با 
جذب یک تا 1/5 
میلیون گردشگر 

سالمت، ساالنه 
6 تا 7 میلیارد 

دالر درآمد ارزی 
داشته باشیم

بــــــرش

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

چهره خبر

خیریه هایی که بهزیستی را دور می زنند! 
ایرنا: جهان حیدری، از مدیران سازمان بهزیستی می گوید: 
برخــی خیریه ها پس از ابطال مجوزشــان با همــان نام از 
دستگاه های دیگر مجوز می گیرند. خیریه ای در مشهد با دو 
مجوزی که همزمان گرفته بود، فعالیت می کرد که بهزیستی 
مجــوز آن را باطل کرد اما این مرکز با همین نام با پســوند 

اضافه با مجوز دیگری فعالیت می کند.

خرسی کنار تفنگ بازی می کرد!
جامعه:حمید ظهرابی، معاون سازمان محیط زیست در بخشی از 
پاسخش به یکی از پرسش های »تسنیم« می گوید: »... این راه که 
به آن اشاره می کنید را امتحان کردیم و فایده نداشت! از تفنگ 
تولید صدا استفاده کردیم که هوا را با فشار بیرون می داد و صدا 
تولید می کند تا حیوانات فرار کنند؛ می دانید چی شــد؟ تفنگ 

داشت تق و تق صدا می داد و خرس هم کنارش بازی می کرد!«. 

تیکه کالم هایمان پر شده از خشونت علیه حیوانات
برنا: محمد درویش، کارشــناس محیط زیست گفت:در برخی 
از ضرب المثل ها، تیکه کالم ها و اصطالح هایی که در کشــور ما 
رواج پیدا می کنند، خشــونت علیه حیوانات دیده می شود. مثاًل 
اصطالحات و تیکه کالم هایی مانند جغد شوم، کفتار پیر، خفاش 
شــب و االغ نفهم مصداق خشــونت علیه حیوانات هستند. ما 

بدترین همنوعان خود را با صفت حیوان صدا می زنیم. 

برای هر موضوعی قانون نمی نویسند!
تسنیم: عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در 
پاسخ به این پرسش که آیا برای حمایت بیشتر از آمران به معروف 
و ناهیــان از منکر نیاز به اصالح قوانیــن داریم، گفت: مجلس در 
کشــورمان حدود 100 سال فعالیت دارد و 12 هزار قانون داریم اما 
مجلس فرانسه با 200 سال فعالیت، 6000 قانون دارد. ما به اندازه 

کافی قانون داریم و برای هر موضوعی قانون نمی نویسند.

این همه چسبیدگی به میز شکل خوبی ندارد
خانه ملت: ســید احســان قاضی زاده،عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس گفت: بی هیچ تعارفی بســیاری از مدیران پیر ما تشنگان 
قدرت هستند نه شیفتگان خدمت. این همه اصرار برای ماندن در 
قدرت و چسبیدگی به میز شکل خوبی ندارد. مدیریتتان به روزگار 
مردم اتصالی کرده و سفره شان را از همیشه تنگ تر کرده است. در 

اوج خداحافظی کنید و با احترام از زمین خارج شوید.

یزدی ها بیشترین چک برگشتی را دارند
مهر:حجت االسالم حمید شــهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضائیه گفت: سیســتان و بلوچستان کمترین چک 
برگشتی را داشتند و پس از آن خوزستان و ایالم قرار دارند. در مقابل 
استان های یزد، اصفهان، چهار محال و بختیاری و تهران استان هایی 
هستند که بیشترین چک های برگشتی را داشتند. ساالنه حدود یک 

میلیون به پرونده های در گردش پرونده های قضایی اضافه می شود.

سخت رأی اعتماد می گیرند، استعفا می دهند!
خانه ملت: فرهاد فالحتی،عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون 
آموزش مجلس می گوید: تغییرات وزرا در آموزش و پرورش، بیانگر 
تغییرات هر دوساله وزیران این وزارتخانه است. این جابه جایی ها، جز 
خسارت نتیجه ای به بار نیاورده است چرا که وزیران با دادن وعده های 
خود به مجلس، از نمایندگان به سختی رأی اعتماد می گیرند و بدون 

عملی کردن وعده های خود، برکنار شده و یا استعفا می دهند.

اختالف دانشگاه فنی و حرفه ای با آموزش و پرورش
مهر: ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای 
می گوید: آموزش و پرورش از واگذاری اســناد امالک دانشگاه 
فنی و حرفه ای به این دانشگاه خودداری می کند. وی با اشاره 
به مقاومــت وزارت آموزش و پرورش برای واگذاری 40 ملک 
)15 درصد( امالک متعلق به این دانشگاه انتقاد کرده و دلیل 

آن را ارزش اقتصادی این امالک می داند.

ماجرای توییت 1000 مجرم در تاکسی های اینترنتی 
میزان: علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی تهران در خصوص توییتی که گفته بود »1000 
مجرم در تاکسی های اینترنتی فعالیت می کنند« اظهار کرد: 
ایــن توییت مربوط به یک ســال پیش بوده، البته حواشــی 
ســرویس های تاکســی اینترنتی زیاد شــده و از گذشته هم 

پیش بینی کرده بودیم که این اتفاق بیفتد.

محیط زیست

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
 هیچ کشوری نتوانسته 
با » تیالپیا « مقابله کند

 باشگاه خبرنگاران جوان   معاون سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: مقابله با ماهی 
تیالپیا بســیار سخت اســت و تاکنون هیچ 

کشوری نتوانسته با این پدیده مقابله کند.
احمد الهیجان زاده گفــت: از جمله عواملی 
کــه موجب نابودی ماهی تیالپیا می شــود، 
دمای کمتر از یک ســانتیگراد در چند روز 
پیاپی اســت که این دما در آب های جنوب 

بندرت وجود دارد. 
وی بیان کرد: مقابله با این گونه کار سختی 
اســت. آمریکا برای مقابله بــا ماهی تیالپیا 
حدود 15 میلیارد دالر هزینه کرده اما هیچ 
کشــوری وجود ندارد که ادعا داشــته باشد 

توانسته این گونه را مهار کند.
الهیجــان زاده تصریح کــرد: مقابله با ماهی 
مهاجم تیالپیا یک مقابله مدیریتی است به 
صورتی که نباید اجازه دهند گونه های دیگر 

از رده خارج شوند.

گردشگری

سفیر ایران در عراق اعالم کرد
 درآمد 1000 دالری 

از ورود گردشگران عراقی 
 ایسنا   ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق 
در مورد تالش برخی از کشــورها برای ایجاد 
خدشــه در روابط مردمی دو کشور با انتشار 
برخی از شایعات در مورد اتباع ایرانی و عراقی، 
گفت: دشــمنان بخوبــی می دانند این خیل 
بزرگ گردشگر عراقی عالوه بر اثرات فرهنگی 
و نزدیکی بیشــتر مردم دو کشــور، موجب 
افزایش درآمد برای ایران نیز می شــوند چرا 
که به طور متوسط هر گردشگر عراقی که به 
ایران سفر می کند، دست کم1000 دالر هزینه 
می کند و ایــن درآمد خوبی از نظر اقتصادی 
برای ایران در دوره تحریم های ظالمانه علیه 
کشــورمان اســت. وی گفت: در بررسی که 
ســال گذشــته صورت گرفت مشخص شد 
رژیم صهیونیســتی بیشترین تالش را داشته 
تا مطالب منفی راجع به دو کشــور بخصوص 
گردشگران منتشر و مردم دو کشور همسایه 

را نسبت به یکدیگر بدبین کند. 

 بهداشت و درمان

باوجودتأکید بر دمیدن روحیه امید
 وزیر بهداشت و القای 

فضای ناامیدی در دانشگاه ها!
 جامعه   ســعید نمکی، وزیر بهداشــت در 
مراســم تکریــم و معارفه معــاون فرهنگی 
و دانشــجویی این وزارتخانه، بــه بهانه نقد 
فضــای دانشــگاهی، دانشــگاه ها را گرفتار 
دلمردگی، یأس و روان پریشــی دانســت و 
گفت:چرا بچه های ما افســرده هستند، چرا 
آمار خودکشــی در دانشــگاه ها باالست، چرا 
دانشجویان دوره های عالی سمت موادمخدر 
می روند. رستم سینه سهراب را درید چون او 
را نشناخت و ما هر روز سینه سهراب ها را به 

خاطر عدم شناخت،  می دریم و... .
این در حالی است که رهبر معظم انقالب بارها 
در ســخنان خویش بر پرهیز از القای فضای 
ناامیدی در دانشــگاه ها تأکید کرده اند. ایشان 
در یکــی از دیدارهای خود با دانشــگاهیان 
می گویند: »باید در مدارس و دانشگاه ها دائماً 
روحیه امید به آینده و حرکت و نشاط دمیده 
و از هرگونه القای یأس و ناامیدی پرهیز شود«.

 آموزش

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش:
 جدا کردن اتباع از

 دانش آموزان ایرانی ممنوع شد
 مهر  معــاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
گفت: در شــیوه نامه ای که به کل مدارس ارسال 
شــده ذکر شــده هیچ گونه تبعیضی بین اتباع 
خارجی و ایرانی در فضای آموزشــی نباید وجود 
داشته باشد.رضوان حکیم زاده گفت: می توانم این 
خبر خوشحال کننده را بدهم با پیگیری هایی که 
صورت گرفته است و زحماتی که مرکز بین الملل 
آموزش و پرورش کشیدند و همچنین پیگیری های 
مفصلی را معاونت آموزش ابتدایی با وزارت کشور 
انجام دادند که چالش های گذشــته در خصوص 
عدم پذیرش فرزندان اتباع برای تحصیل رفع شود، 
دستورعملی به تصویب رسید و به مدارس ابالغ 
شد که امسال برای اتباع خارجی و ثبت نام آن ها 

دارای کمترین چالش باشیم.
معــاون آموزش ابتدایی آمــوزش و پرورش 
خاطرنشان کرد: این دانش آموزان می توانند 
در تمام مسابقات فرهنگی، هنری، اردوها و... 

شرکت کنند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون پلیس مبارزه با موادمخدر اعالم کرد
سود 2800 میلیارد دالری در 

جیب سوداگران مرگ 
 میزان  ســرهنگ مجید کریمــی، معاون 
اطالعات و عملیات پلیس مبارزه با موادمخدر 
گفــت: طبــق این گــزارش، ســود چرخه 
موادمخدر ســاالنه بین 2500 میلیارد دالر 
تــا 2800 میلیارد دالر اســت و بدون تردید 
ســوداگران موادمخدر به هیچ عنوان از این 

سود چشمپوشی نمی کنند.
وی گفت: براســاس اعالم ســتاد مبــارزه با 
موادمخدر کشور، حدود 2میلیون و 800 هزار 

نفر معتاد در کشور داریم.
باند ها  افزود: دســتگیری  سرهنگ کریمی 
و شــبکه ها و بــه تبــع آن افزایش قیمت 
موادمخدر از جمله اقداماتی است که برای 
مبارزه با موادمخدر در کشور انجام می شود.

افزون بــر 813 هزار کیلوگــرم انواع مواد 
مخدر در پایان ســال 97 از ســطح کشور 
جمع آوری شد که این حجم از کشفیات در 

دنیا بی نظیر است.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر سید محمد اکرمی/ رئیس مجتمع دارویی درمانی هالل ایران

چند ساعت در روز باید کار کرد؟
جامعه: متخصصان دانشــگاه کمبریج 
در انگلیس مطالعه ای به منظور بررسی 
و تعیین میزان ســاعات کاری ایده آل 
در هفته صــورت داده اند. این مطالعه 
بر میزان تأثیر ســاعات کاری هفته بر 
سالمت روان و سطح رضایت از زندگی 
71 هزار و 113 فرد 16 تا 64 ساله در 

انگلیس بین ســال های 2009 تا 2018 میالدی متمرکز بوده است. نتایج این 
مطالعه که خبرگزاری ایســنا آن را منتشر کرده نشان می دهد هفته ای هشت 
ساعت کار با دستمزد برای سالمت روان افرادی که بتازگی یک دوره بیکاری را 
پشت سر گذاشته اند، ایده آل بوده و برای سالمت رواِن این افراد که تحت مطالعه 
بودند انجام 37 تا 40 ســاعت کار در هفته که »استاندارد« ساعات کاری هفته 
تلقی می شود، هیچ مزایای بیشتری به همراه نداشت. همچنین این نتایج هم در 

مردان و هم در زنان صدق می کند.
این یافته ها، متخصصان را به این باور رسانده که یک روز کاری در هفته، معادل 
هشت ساعت کار در طول یک هفته برای سالمت روان افراد ایده آل خواهد بود.

البته متخصصان خاطرنشــان کرده اند: مردانی که 16 ساعت یا کمتر از آن در 
هفته به کار مشغول بوده اند و زنانی که بین 20 تا 24 ساعت در هفته را به کار 

مشغول بوده اند، حدود 30 درصد رضایت از زندگی بیشتری را اعالم کرده اند.
یک تحقیق دیگر در فرانســه هم از خطر سکته مغزی با ساعات کاری طوالنی 

خبر داده است.
طبق این مطالعه فرانسوی، ساعات طوالنی کاری به »بیش از 10 ساعت کار در 

روز برای دست کم 50 روز در سال« اطالق می شود.
این مطالعه نشان می دهد افرادی که برای بیش از یک دهه ساعات طوالنی کاری 

داشته اند در باالترین میزان خطر بروز سکته مغزی قرار دارند.
متخصصان مجله سکته مغزی از انجمن قلب آمریکا نیز متذکر شده اند: افرادی 
که برای ســاعات طوالنی کار می کنند، 29 درصد بیشتر در خطر سکته مغزی 
بوده و آن هایی که برای یک دهه یا بیشتر، ساعات طوالنی کار کرده اند، 45درصد 

بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند.

افزایش مصرف ماری جوانا در میان زنان باردار آمریکایی
فارس: به گزارش تــک تایمز، نتایج 
یک بررســی ملی در آمریکا نشــان 
می دهد میــزان مصــرف ماده مخدر 
ماری جوانا در میان زنان باردار در این 

کشور افزایش یافته است.
 مصرف ماری جوانا بخصوص در میان 
زنان باردار آمریکایی که دوره سه ماهه 

اول بارداری خود را طی می کنند، بیش از سایر زنان باردار در این کشور است.
این بررســی با مطالعه رفتارهــای 4400 زن باردار و 133هــزار و900 زن 

غیرباردار در این کشور که از 12 تا 44 سن داشته اند، صورت گرفته است.
بــر همین اســاس تعداد زنــان بارداری کــه در آمریــکا ماری جوانا مصرف 
می کرده اند، در ســال 2002 تنها 3.4 درصد بوده اســت اما این رقم در سال 

2017 به 7 درصد افزایش یافته است.
همین تحقیق حاکی است تنها 0.9 درصد از زنان باردار مصرف کننده ماری جوانا در 
سال 2002 این کار را به صورت روزانه انجام می دادند، اما این رقم در سال 2017 به 
3.4 درصد افزایش یافته است. متوسط تعداد روزهای مصرف این ماده مخدر هم از 

0.4 در سال 2002 به 1.1 در سال 2017 رسیده است.
تنها 0.5 درصد از مصرف کنندگان ماری جوانا گفته اند این کار یک تجویز پزشکی بوده 

و بقیه همگی خودسرانه ماده مخدر یادشده را مصرف می کردند.
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روزنامـه صبـح ایـران

بدون وقف چرخه اقتصادی معیوب است   در غرب یکی از مسائلی که اقتصاددانان علمی هم از آن حمایت می کنند، وقف است. ما می گوییم اقتصاد چندبخش دارد؛ خصوصی، دولتی و بخش سوم که 
وقف و خیریه است. همه اقتصاددانان دنیا به این قائل اند که اگر بخش سوم در یک اقتصاد فعال نباشد آن اقتصاد رشد و توسعه پیدا نمی کند. بسیاری از رونق هایی که بخش خصوصی و دولتی باید رقم بزنند 

منوط به این است که بخش سوم هم کار کند.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

آقای پیغامی چرا مردم ما آنچنان که باید و 
انتظار داریم با وقف آشنا نیستند؟

وقتی از وقف صحبت می کنیم چیزی که در ذهن 
مردم شکل می گیرد با آن واقعیت شرعی و واقعیت 
علمی وقف مطابقت ندارد. متأسفانه در کتاب های 
درسی، صدا و سیما، برنامه های فرهنگی،هنری و 
رسانه ای هم خیلی به این امر پرداخته نمی شود 
برای همین خیلی از مردم با وقف آشنایی ندارند و 
آن را یکی از مسائل ساری و جاری زندگی روزمره 
خودشان نمی بینند. در حالی که تقریباً همه ما به 
نوعی همیشه از وقف و موقوفات بهره مند بوده ایم. 
یعنی همیشه و چه بسا هر روز، به نحوی سر سفره 
وقف نشسته ایم اما خبردار نبوده ایم و هیچ وقت 
هم به وقف چیزی نیفزوده ایم. این برمی گردد به 
اینکه ما به حوزه وقف به عنوان یک سبک زندگی 
نگاه نکرده ایم. نقل است که در زمان پیامبر)ص( 
صحابه ای نبود که وقفی نداشته باشد. ما آن قدر 
وقف را برای خودمان بزرگ و دست نیافتنی کرده ایم 
که گویا فقط یک درصد جامعه، آن هم فقط کسانی 
که بسیار پولدار هستند، می توانند کارخانه ، زمین 
و ساختمان وقف کنند و باید به وقف توجه کنند. 
فکر می کنیم عرصه وقف برای آدم های متوسط و 
معمولی مثل ما جای مناسبی نیست و چون پولدار 

نیستیم وقف برای ما نیست.
دادن هم همین  افطاری  مثالً  درباره  تلقی  این   
پیامبر )ص( می فرمایند:  طور است. درحالی که 
افطاری بدهید ولو به یک دانه خرما، یا نصف خرما. 
برای یک طبقه خاص  افطاری  می خواهد بگوید 
اجتماعی نیست؛ مال همه است و باید همه مثل 
وارد  را  آن  روزمره  زندگی  عنوان سبک  به  نماز، 
زندگی شان کنند. کمک به ایتام هم همین طور 
ُب  است. در سوره ماعون می فرماید أََرأَیَْت الَِّذي یَُکِذّ
یِن، َفَذلَِک الَِّذي یَُدُعّ الَْیِتیَم. یعنی مکذب دین  بِالِدّ
کسی است که یتیم نوازی نمی کند. حاال اگر 6 ماه 
از زندگِی مِن پیغامی بگذرد و از من بپرسند در 
این مدت یتیم نوازی کرده ای و بگویم نه نکرده ام، 
به چشمم نمی آید و انگار برایم مهم نیست. ولی آیه 
قرآنی می گوید اگر شما اهل یتیم نوازی نباشید عماًل 
مکذب دین هستید. با این مثال یتیم نوازی و افطاری 
سعی کردم بگویم وقف هم مثل همان هاست. وقف 
هم کاری است که باید در زندگی ما زنده، ساری 
و جاری باشد و مختص گروه خاصی جلوه نکند. 
من از قدیم ها یادم است که وقتی می خواستیم به 
امامزاده برویم همسایه مان می گفت اگر به امامزاده 
می روید این قابلمه ما را هم ببرید وقف امامزاده 
کنید. یعنی یک قابلمه در توان خودش می خرید و 

می خواست مثالً وقف امامزاده داوود شود.
 مفهومش این است که آن موقع که خیلی هم دور 
نیست و اوایل انقالب است، فرهنگ وقف برای مردم 
آشنا بود. اما ما وقف را از دسترس ذهن همگان دور 
کرده و به یک گروه خاصی که از طبقات باالی 

درآمدی هستند، محدود کرده ایم. 
می خواهم بگویم وقف یکی از ابعاد زندگی متشرعانه 
ماست؛ چه پولدار باشیم و چه نباشیم. وقف چیزی 

است که شما همیشه سر سفره اش هستی. 

کافی است نگاه دقیق تری به زندگی در طول روز 
و هفته بیندازیم آن وقت متوجه می شویم که در 
این مدت حتماً از یک موقوفه بهره مند شده ایم؛ یا 
مسجدی است که در آن نماز خوانده ایم، یا مکانی 
اســت که در آن آب خورده ایم، گاهی هم مدرسه 
و دانشــگاهی اســت که در آن درس خوانده و یا 
درمانگاه و بیمارستانی که به آن مراجعه کرده ایم. 
حتی ممکن اســت تکــه ای از زمین یــا یکی از 

تجهیزات یک دانشگاه باشد. 
من فکر نمی کنم هفته ای بگذرد و یک ایرانی سر 
سفره وقف نباشد. حاال که این طور است باید هفته 
یا سالی نگذرد که بنده با وقف نشست و برخاست 
نکرده و بــا او از دریچه خودم ارتباط برقرار نکرده 

باشــم. ممکن اســت بگوییم من 
هرهفتــه نمی توانم وقف کنم ولی 
هرهفته می توانم در فرهنگ سازی 
وقف کمکی کنم و البه الی صحبت 
هایم، وقف را در ذهن و زبان مردم 

به عنوان امری زنده نگه دارم.

دیگر کشــورهای   تجربیات 
 در این زمینه چگونه است؟ 

در یک تحقیقی نوشــته شده بود 
نیمی از درآمد دانشگاه های بزرگ 
آمریکا کــه هیمنه آمریکا همه بر 
دوش این دانشگاه های بزرگ است، 
از موقوفات اســت. من چند وقت 
پیش از موقوفات دانشگاه کمبریج 
انگلستان سؤال  کردم که صحبت 
از سرمایه ای افزون بر 900 میلیارد 
پوند بود. این عــدِد خیلی بزرگی 
است که در طول 800 سال جمع 

شده است.
 یعنی دانشگاه کمبریج که دانشگاهی بسیار مطرح 
است، یک دانشگاه موقوفه و ساالنه 2میلیارد پوند، 
نزدیک 4 میلیارد دالر، منافع موقوفاتی دارد که به 
عنوان درآمد دانشگاه به آن ها پرداخت می شود. کل 
هیمنه آمریکا و اروپا و غرب به علم و فناوری شان 
اســت و علم و فناوری آن ها هم روی دوش وقف 

پیش رفته است.
در غرب یکی از مسائلی که اقتصاددانان علمی هم 
از آن حمایت می کنند، وقف اســت. ما می گوییم 
اقتصاد چندبخش دارد؛ خصوصی، دولتی و بخش 
سوم که وقف و خیریه است. همه اقتصاددانان دنیا 
به این قائل اند که اگر بخش ســوم در یک اقتصاد 
فعال نباشد آن اقتصاد رشد و توسعه پیدا نمی کند. 
بسیاری از رونق هایی که بخش خصوصی و دولتی 
باید رقم بزنند منوط به این اســت که بخش سوم 
هم کار کند. معموالً بخش سوم در زیرساخت ها، 
سرمایه های اجتماعی و... فعالیت می کند به همین 
دلیل زیرساخت های یک کشور در بخش سوم انجام 
می گیرد. یکی از اروپایی ها تحقیق کرده و متوجه 
شده علت پیشرفت اقتصادی و علمی تمدن اسالمی 
در قرن چهارم و پنجم وقف است؛ وقفی که خانم ها 
انجام داده اند. خانم ها در اســالم مالکیت داشتند، 

برخالف اروپــا که زن تا همین 
نمی توانست  پیش  100ســال 

مالک بشود.
 آن محقــق گفته چــون زنان 
در اســالم مالکیت داشتند، به 
واسطه داشتن روحیات لطیف تر 
و عاطفه و نگاه های انسانی، اموال 

خودشان را وقف می کردند.
 معموالً زنان وارد حوزه کسب و 
کار انتفاعی نمی شوند. به همین 
دلیل بیشتر از مردها انگیزه دارند 
که وارد کارهای وقف و کمک به 
محرومان بشــوند. با وقف زنان، 
مثل  اقتصادی،  زیرساخت های 
راه ، کاروانســراها،درمانگاه ها و 
مدارس ســاخته می شد و این 
زیرساخت ها منجر به پیشرفت 
تمدن اســالمی شــد، زیرا اگر 
تمدنــی بخواهد پیشــرفت کند باید راه داشــته 
باشــد و بدون راه مواصالتی کشــوری پیشرفت 
نمی کند. باید مدرسه داشته باشد؛ یعنی سرمایه 
انسانی. زیرســاخت های اقتصادی هم معموالً در 
بخش ســوم، یعنی وقف رقم می خورد. به همین 
دلیل دانشگاه های معتبر دنیا موقوفاتی محسوب 
می شــوند. در صورتی که در ایران دانشگاهی که 
موقوفه باشد یا از عواید وقفی استفاده کند، بسیار 
کم اســت. وقف در دنیا یک مکانیزم زنده اســت.

شــما چه راهکارهایی برای ترویج فرهنگ 
وقف دارید؟

بخشی از ترویج وقف برمی گردد به فرهنگ و حوزه 
رسانه و هنر. ما در حوزه وقف تقریباً کار فرهنگی، 

رسانه ای و تربیتی الزم را نداریم.
 چند سرود، کتاب، شعر، داستان و فیلم با موضوع 
وقف داریم که در نهادهای آموزشــی و رســانه ای 
منتشر و پخش کنیم؟ در کدام کتاب درسی وقف را 
بخوبی معرفی کرده ایم تا ایجاد انگیزه کنیم؟ از اول 
ابتدایی تا پایان دبیرســتان کتب درسی را بررسی 
کنیــد. چندتا رمان درباره وقف داریم که بخوبی و 
زیبایی قلم زده باشد؟ این ها که اسم بردم اغلبشان 

در حد صفر است. 
از طرف دیگر شــبهات، اشکاالت و دروغگویی در 

حوزه وقف فراوان است. 
در خیلی از موارد، مردم را برای اینکه مالشــان را 
وقف کنند به طرق مختلف دلسرد می کنیم. این 
حرف ها و زمزمه ها که آخوندها موقوفات را خوردند، 
هم کم نیست. پس شــما حرکت های ایجابی در 
حوزه فرهنگ ندارید، حرکت های سلبی هم که الی 
ماشاءاهلل هست. در این شرایط از مردم چه انتظاری 
دارید؟ اگر کسی با این شرایط مالی را وقف کند باید 
تعجب کنیم! من به عملکردمان در حوزه فرهنگی، 
هنری، تربیتی و رسانه ای در حوزه وقف نمره 2 هم 
نمی دهم. بخش بعدی فرهنگ سازی وقف هم این 
است که مردم وقف را زنده ببینند. یعنی موقوفاتی 

که کار می کنند را فعال نشان بدهیم.

می توانید در این خصوص بیشــتر توضیح 
بدهید؟

مــن به عنوان رئیــس اوقاف، بــرای ترویج وقف 
باید گاهی کار فرهنگی انجــام دهم تا وقف را در 
زندگی مردم زنده کنم. گاهی وقت ها هم اصالً الزم 
نیســت کار فرهنگی کنم، فقط کافی است خودم 
از موقوفات درست و بجا استفاده کنم. مردم وقتی 
می بینند در همین مشهد کم نیست، مغازه ای که 
وقف است اما 20 سال بدون استفاده مانده و خاک 
گرفته و شیشه هایش هم شکسته و در بهترین نقطه 
شهر یک گوشه افتاده است؛ یا زمینی که وقف است 
سال ها در یک گوشه راکد افتاده و همه هم می دانند 
که این زمین وقفی است، خب چه انگیزه ای پیدا 

می کنند که وقف کنند؟
ما دوره ای را به نام دوره پهلوی گذراندیم که بدترین 
دوره در تاریخ وقف کشور ما بود. موقوفه خواری به 
شکل علنی، سیســتمی و کالن توسط این پدر و 
پسر پهلوی انجام شد. بخشی از خاطره ها و حافظه 
ذهنی مردم هنوز متأثر از آن موقوفه خواری است 
که این دو فرد پلید انجام داده اند. انتظار نداریم که 
این حافظه ها فوری پاک بشوند. حاال اگر خودمان 
هم مصادیقــی به آن ها بیفزاییــم، طبیعتاً ذهن 
مردم تخریب می شود. مردم باید استفاده مفید و 
خوب از موقوفه را با چشــم و گوشت و پوستشان 
حس کنند به این معنــی که موقوفات امروز باید 
پررونق ترین، شاداب ترین و پردرآمدترین بخش های 
اقتصادی کشور باشند که معموالً نیستند. به خاطر 
اینکــه اقتصاددان الزم را ندارنــد، به خاطر اینکه 

مسئوالن اوقاف کشــور معموالً فهم موقوفه داری 
ندارند، به خاطر اینکه نگاه های کالن و خرد نداریم. 
موقوفه داری یک امر تکنیــکال، علمی و مهارتی 

است. 
ریاست سازمان اوقاف خودش یک تخصص است. 
مگر می شــود هرکسی را رئیس ســازمان اوقاف 
بگذاریم؟ مگر می شود کسی را  از راه رسید مسئول 
موقوفات یک مجموعه گذاشــت؟ ســاختارهای 
ما غلط است، حسابرســی موقوفات و حسابرسی 
بهره وری موقوفات نداریم. این ها نتیجه اش این شده 
که در حوزه وقف به قدری در بهره وری و استفاده 
از آن ها ضعیف هســتیم که مردم حاضر نیستند 
مالشــان را وقف کنند. متأسفانه سازمان اوقاف ما 
ســازمان خوشنامی نیست. البته در طول 10، 15 
سال گذشته خود من خیلی به دو مسئول سازمان 
اوقاف پیشــین، یعنی آقــای مصلحی و محمدی 
کمک کرده ام. مشــورت هایی رساندیم و کارهای 
خیلــی خوبی هم در آن دو دوره انجام شــد ولی 
هنوز خیلی راه است تا موقوفات کشور ما خوشنام 
بشوند. اگر خوشنام و پردرآمد بشوند مردم براحتی 
وقف می کنند. چرا نکنند؟ مردم ما انگیزه های بسیار 
باالیی برای وقف دارند؛ هم برای آخرتشــان و هم 
برای پیشرفت کشور و اسالم ولی واقعیت اینجاست 
که فهرست و منوی خوبی جلو مردم نگذاشته ایم. 
آپشن ها و گزینه های مختلف وقف را به مردم نشان 
نداده ایم. وقف ابزارهای خوب و متنوعی دارد ولی 
مردم ما از آن مطلع نیستند، چرا؟ چون ما خوب 

کار نکرده ایم.
باید انــواع ابزارهای وقفی و گزینه های وقفی را به 
مردم ارائه بدهیم تا احساس کنند با این تنوع خیلی 

راحت می توانند مشارکت کنند.
مثالً من دوســت دارم پس از مــرگ هم اموالم را 
مدیریت کنم. وقف این امکان را به مردم می دهد. 
چرا این کار را نکنم؟ سازمان اوقاف ما یک سازمان 
فشــل و عقب افتاده است. ســاختار اداری غلط 
ســازمان اوقاف از دوره پهلوی تا امروز مانده است. 
در حالــی که ما وقف های منطقــه ای الزم داریم، 
اقتضائات مدیریت منطقه ای وقف تفاوت می کند و 
نیازمند انواع صندوق های وقفی هستیم که به نوعی 
اوقاف تخصصی را در کنار هم بنشاند. این ها همه 
اقتضائات مقوله بهره وری اوقاف است که متأسفانه 
مسئوالن وقف خیلی کم از آن بهره داشتند و دارند.

گفت و گو با دکتر عادل پیغامی 

فهرست  متنوعی برای وقف پیش روی مردم نگذاشته ایم

وقف یک ابزار مالی بدون زمان است
پیغامی: شاید خیلی از مردم ندانند که 
خود خدمت کردن هــم گونه ای وقف 

است.
بله. یکی از راهکارهای عمومی ســازی 
وقف این است که شما ابزارها، کانال ها 
و مصادیــق مختلفــی را طراحی کنید 
که همه بتوانند از این فهرست انتخاب 
کنند. شــما وقتی به رستوران می روید 
فهرستی جلو شما می گذارند که 50 تا غذا در آن قرار دارد. شما با هر ذائقه ای 
که باشید یک غذا را انتخاب  و مصرف می کنید. ما باید در وقف فهرستی داشته 
باشیم که هرکسی بتواند با توجه به شرایط و امکانات و حتی نیازهای روحی و 
معنوی خودش و پیرمرد ، کارگر و کارمند، وقف مورد نظر خودش را پیدا و به 
آن عمل کند. اگر از مردم درباره وقف بپرسید ممکن است به چند مصداق خیلی 

بزرگ اشاره کنند؛ مثاًل وقف باغ، منزل و کارخانه. 
درصورتی که من در فرهنگ ســازی وقف باید فهرســتی بدهم که همه مردم 

بتوانند جای خودشان را در آن پیدا کنند.
خیلی از مردم با وقف اصاًل آشنا نیستند. وقف چیست؟ در تعریف علمی و فقهی 
وقف گفته شــده که یک ابزار مالی است که در آن شما اصل مالی را حبس و 
فریز می کنید تا از بین نرود و حفظ بشــود و سعی می کنید منافعش را در راه 

خیر صرف کنید. 
به همین دلیل فقها گفته اند وقف تحبیس العین و تســبیل المنافع. مثاًل بنده 
فرشــی یا منزلی دارم و می خواهم این فرش ماندگار شــود و منافعش هم به 
گروهی، هدفی، جمعی و مأموریتی تخصیص داده شــود که وقف می کنیم، تا 
خودش حفظ بشود و منافعش برای هدف و مأموریتی که ما در نظر داریم صرف 
بشــود. از این حیث وقف یک ابزار مالی بدون زمان اســت. من در عمر خودم 
می توانم صدقه بدهم ولی وقتی که ُمردم اموالم دیگر دست خودم نیست و کسی 

هم اجازه ندارد از اموال من صدقه بدهد، مگر اینکه وارث بخواهد.
 اگر وارث نخواهد رابطه من با دنیا قطع می شود. ولی اگر بخواهم پس از مرگم 
رابطه مالی ام با دنیا قطع نشود و منافع و ثواب اموالم باز هم به من برسد، وقف 

یکی از راهکارهاست که پس از فوت بازهم منافعش به تو می رسد. 
انگار که من به شــما بگویم یکی از بانک ها یک کارت اعتباری طراحی کرده و 
یک نوآوری و اختراع باالیی در آن اتفاق افتاده است، طوری است که اگر در این 
کارت پول بگذارید تا وقتی در دنیا هستید سود آن به کارت شما واریز می شود 
و وقتی از دنیا رفتید هم ســودش به کارتتان در آن دنیا واریز می شود. اختراع 
و نو آوری اش اینجاست که این کارت در برزخ هم ای تی ام دارد و آنجا هم قابل 
اســتفاده است. اگر کســی چنین ادعایی کند که ای تی ام این بانک در برزخ و 
قیامت هم در دسترس شماســت، ما به آن توجه نمی کنیم؟ پولمان را در آن 
بانک نمی گذاریم؟ وقف همین است. وقف می گوید من مال تو را حفظ می کنم 

و منافعش را چه در این دنیا و چه در آن دنیا به تو می رسانم. 
ضامن این بانک و این چرخه اقتصادی هم خداست. یعنی بزرگ ترین ضامنی 
که می تواند باشد. سودش هم قطعی است! با تمثیل بانک متوجه می شویم که 

به چه ظرفیت بزرگی بی توجه هستیم. 
جالب این اســت که تمام دنیا بــه وقف توجه کرده انــد. موقوفاتی که دنیای 
مســیحیت دارد خیلی بیشــتر از موقوفات دنیای اسالم است. اغلب کلیساها، 
بیمارستان ها وخیلی از دانشگاه های معتبر مثل استمفورد آمریکا وقفی هستند.

آشنایی با ظرفیت های وقف در »اقتصاد وقف و خیریه« 
معارف: کتاب »اقتصاد وقف و خیریه« 
مهدی  و  درخشان  مرتضی  قلم  به  که 
طغیانی و به همت انتشارات دانشگاه امام 
عنوان  به   است،  منتشر شده  صادق)ع( 
جایگاه  و  مسائل  بیان  در  اثر  نخستین 
تا  است  تالش  در  اقتصاد،  سوم  بخش 
ضمن ایجاد شناخت بهتر از این بخش، 
نظریه های پیرامون آن را مطرح ساخته 
و به حل مسائل و چالش های عملکردی 

کمک کند.
در این کتاب بیان می شود اگر هدف دانش اقتصاد را تخصیص بهینه منابع کمیاب 
بدانیم، بخشی از این تخصیص های منابع نه توسط دولت و بازار بلکه به  وسیله 
بخش سومی صورت می گیرد که ساختار انگیزشی و نهادی ویژه خود را دارد و در 

اصطالح دانش بومی یا وقف و خیریه شناخته می شود.
کتاب در هفت فصل تدوین یافته که در فصل اول به بیان تعاریف و مفاهیم 
موجود در این بخش می پردازد، در فصل دوم گستره دانش در حوزه اقتصاد 
وقف و خیریه از جهت مفاهیم اقتصادی و اسالمی مرور گشته و در فصل سوم 
به نظریه اقتصادی سه شکست به عنوان مرز دانش مطالعات کالن پیرامون 
این بخش اشاره می کند؛ فصل چهارم و پنجم مطابق با تعریف مشهور فقها از 
وقف به عناصر کلیدی صیانت از وقف)تحبیس العین( و مصارف آن)تسبیل 
المنفعه( می پردازد و در نهایت فصول ششم و هفتم ابتدا به مرور چالش ها 
و راهکارهای این بخش و مؤسسات موجود در آن و سپس به بحث در مورد 
مهم ترین مسئله آن یعنی عدم تقارن اطالعات و راهکار اقتصادی برطرف 

ساختن آن اشاره دارد.
از جهت ظاهری در این کتاب تالش شده ضمن تدارک انواع نمودارها، جداول 
مفهومی و ارائه اطالعات تکمیلی در خالل جعبه های مختلف درون متن و نیز 
خالصه پایان هر فصل و تمرین های فکری، قابلیتی آموزشی جهت دانشجویان، 

عالقه مندان و کارشناسان حوزه وقف و خیریه داشته باشد.

دوره پهلوی بدترین 
دوره در تاریخ 
وقف کشور بود. 
موقوفه خواری 
به شکل علنی، 
سیستمی و کالن 
توسط این پدر و 
پسر پهلوی انجام 
شد. بخشی از 
حافظه ذهنی مردم 
هنوز متأثر از آن 
موقوفه خواری است 
که این دو فرد پلید 
انجام داده اند

بــــــــرش

انقالب اسالمی( معارف)
درحاشیه

معرفی کتاب

  معارف/شــیخ االسالمی  وقف، یکی از 
مفاهیم آشــنا و در عین حال ناشناخته 

دینی است.
 این مفهوم که بی تردید جزو کاربردی ترین 
آموزه های اسالم است، در حال حاضر در 
غبار ناکارامدی ها و تغییرات سبک زند گی 
امروز، به حاشیه رفته و محدود به اراضی و 
امالک موقوفه سطح شهر شده است. قطعا 
این محدود شدن، برای مردم این پیام را 

دارد که مسئله وقف، مسئله دولتی است 
و تنها سرمایه داران وظیفه دارند با بذل 
ثروت خود و آن هم فقط زمین و ملک، نام 
خود را به عنوان واقف در کارنامه زندگی 

خود ثبت کنند.
 این موضوع بهانه ای شد تا با دکتر عادل 
پیغامی، اقتصــاددان و معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه امام صادق)ع( گفت وگو 
کنیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ رو︩ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ آران 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٩١٩٨

 ︩︀م داران ︫ــ︣﹋️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ رواز ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ
﹋︀رآ﹁︣﹠ــ﹩ آران د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ﹎ــ︣دد در ︗﹙︧ــ﹥ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ﹋ــ﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ١۵/١٣٩٨/٠۴ 
︨ــ︀︻️ ٨ ︮︊ــ در ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ︡، ﹝﹫︓ــ︀ق ٢، 
︗︀﹨ــ︡ ١، ︎ــ﹑ک ١۵، وا۴︡، ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، 
 ︉﹢︭︑ (ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١﹢︱
︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ٢) ︑︺﹫﹫﹟ ︋︀زر︨︀ن 
٣) ︑︺﹫﹫ــ﹟ ا︻︱ــ︀ء ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ۴) ا﹡︐ــ︀ب 

︀﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ رو︩ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ آران  ︋️﹋︣ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

/ع
۹۸
۰۳
۸۶
۵

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ اول) 
 ︣︔﹢﹋ ﹩︐︀﹫ ︀ز﹝︀ن ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩︨   ︨﹤ ﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د ا︋︐︡ای ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥ ﹝︐︺﹙﹅︋   ١- ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار: ﹨︐﹏ ︔︀﹝﹟ وا﹇︹ در ﹝︪︡ ا﹡︐︀ی︋ 

﹥ ﹝︧ــ ﹩︊︣﹆︑ ️︀︡ود ٣٠٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ در ﹨﹞﹊︿ و ٢٧٣ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ در ︵︊﹆﹥ اول و   ︋﹩︣ا︢  ︎﹟﹛︀ ــ︀﹝﹏︨  ٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه : ا︗︀ره ﹝﹏ ر︨ــ︐﹢ران ﹎﹙︧ــ︣خ دا︠﹏ ﹨︐﹏︫ 
 .︫︡︀  ︋﹩﹞ ︣︐﹞ ٣٠٠ ﹟﹛︀ ︣﹝︀︩ و ﹁﹟ ﹋﹢﹏ و ︸︣﹁﹫️︨  ︀ ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹎︣﹝︀︩ و︨   ︋︹︋︣﹞ ︣︐﹞ ١٣٠ ﹩︊︣﹆︑ ️︀︧﹞ ﹤  ︋﹩﹢︪﹁︣︸ ،﹩︋︀︭﹇ ،﹤﹡︀︠︤︍︫آ ﹟﹫﹠︙﹝﹨

︤ا︡ه ا︗︀ره ﹝﹏ ر︨︐﹢ران ﹎﹙︧︣خ ﹝︊﹙︼ ١٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل.  ️ در ﹝ ﹋︣ ︍︣ده︫  ︤ا︡ه :︨  ️ در ﹝ ﹋︣ ︍︣ده︫  ︤ان︨  ﹫﹞ -٣
﹞ -۴﹏ و ﹝﹙️ ︋︀زد︡ از ﹝﹏ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه : ﹝︪︡ ا﹡︐︀ی ︋﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د ا︋︐︡ای ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥ ﹨︐﹏ ︔︀﹝﹟ وا︡ اداری ﹨︐﹏ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۶ ﹝﹢رخ ٠٨/٩٨/٠۴ 

︀︀ن ︨︀︻️ ١۴ ﹝﹢رخ ١٣/٩٨/٠۴  ﹞ -۵﹏ و ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚︀دات : ﹝︪︡ ا﹡︐︀ی ︋﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د، ا︋︐︡ای ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥ ﹨︐﹏ ︔︀﹝﹟ وا︡ اداری ﹨︐﹏ ︡ا﹋︓︣ ︑︀︎ 
﹞ -۶﹏ و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات : ︑︣ان ︠﹫︀︋︀ن ﹋︣﹛ ︠︀ن ز﹡︡، ︠﹫︀︋︀ن ا︣ا﹡︪︣ ︋︺︡ از ︀رراه اراک ︎﹑ک ١٣٧ ︨︀︻️ ١١ ﹝﹢رخ ١۶/٩٨/٠۴ 
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏︐﹨ اداری ︫︡︡ه ︋﹥ وا ﹟﹫﹫︺︑ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹝︡ارک ︨﹢ا︋﹅ ﹋︀ری در ︑︀ر ️﹫﹑︮ ︡︗از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا

︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ︫﹞︀ره ۴ - ٣۵۵١٠٩٠٠   وا︡ اداری ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹎︣دد 

/ع
۹۸
۰۳
۸۲
۸

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹡﹢︋️ دوم ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ︫︀﹡︡︤ آ︑﹫﹥ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣١۵٨١
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︻︡م ر︨ــ﹫︡ن ︋﹥ ︡ ﹡︭︀ب ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︑︪﹊﹫﹏ 
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋ــ️ اول، 
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د 
﹋﹥ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ (﹡﹢︋️ دوم)
﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ ︊︮١٠ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٢٢در 
 :︤︡﹡︀︫ ︧ــ﹟ ﹝︖︐︊﹩ (ع)وا﹇︹ در ︧ــ︖︡ ا﹝︀م﹞ ﹏﹞
︋﹢﹜﹢ار آ︋︪︀ر ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد،ا︮︀﹜︐︀ ︀ و﹋︀﹜︐︀ ︱﹢ر 

︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥:- ﹎︤ارش ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و 

︑︭﹢︉ آ﹡︀︎ ︀︑ ︀︀ن ︨︀ل ٩٧
- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨︀ن ︫︣﹋️

- ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر
- ︀︨︣ ﹝﹢ارد

 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۳
۸۰
۷

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان
در ا︗ــ︣ای ﹝︀ده ٢۶ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛ ︋︪ــ﹩ از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ 
︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد  ︧︤ــ︐﹩︠  دو﹜️، اداره ﹋﹏︋ 

.︡︀﹝﹡ و ا︫︐︽︀ل ︮︀در ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋ ﹟︣﹫︠ ﹤︧︨﹣﹞ ︦﹫︨︃︑ ز﹢︖﹞
﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︠﹫︐﹞ ،﹟︭︭︣﹫﹟، دا﹡︪﹍︀﹨﹫︀ن، ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن و... ﹋﹥ 
︑﹞︀ــ﹏ دار﹡︡ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹨︡ف ︤︋︧ــ︐﹩ ︠︡﹝ــ️ ﹡﹞︀﹠︡ د︻﹢ت ︋﹥ 
︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︋﹥ ادارات ︫ ﹩︐︧︤︋︨︣︐︀ن ﹝﹏ ︨﹊﹢﹡️ ﹝︣ا︗︺﹥ 

﹁︣﹝︀﹠︡.                                                   ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٠٨٩۴۵/م ا﹜︿ ٢٢۵۵
اداره ﹋﹏ ︤︋︧︐﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۳
۸۶
۲

آ﹎﹩ ا﹡﹑ل ︫︣﹋️ ﹝︀︨﹥ ﹋︀ر ︫︣﹋️ ︋︀ 
﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۶١۶ و 

١٠٣٨٠١٨١٠٩٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٣٩٨٠٢۵٠٠٠۵١١۶٢٣ ﹝﹢رخ 
﹞︀ره ٩۶٠٩٩٧٧۵٨٠٠٠٠۵٧٨  ١٣٩٨/٠٢/٢٨ و داد﹡︀﹝﹥︫ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩  داد﹎︀ه   ١٧ ︫ــ︺︊﹥   ٩٧٠٩٩٧٧۵٨٠٠٠٠٣٧٧ و 
︀︱﹇ ︹﹝︐︖﹞ ﹩﹇﹢﹆﹩ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ و 
داد﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٩٧٠٩٩٧٧۶٠٨١٠٠٩٢٩ ︮︀دره از ︫︺︊﹥ 
٣١ داد﹎︀ه ︑︖︡︡﹡︷︣ ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︫︣﹋️ 
﹝︢﹋﹢ر ﹝﹠﹏ ا︻ــ﹑م ﹎︣د︡ و آ﹇︀ی ︻﹙ــ﹩ ا﹋︊︣ ﹡﹫︤اری 
 ﹏﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡ .︡︀ب ﹎︣د︐﹡ــ︣ ︑︭﹀﹫﹥ ا︡﹞ ان﹢﹠︻ ﹤︋
﹑ک   ︎﹉ ﹩︙︾︣ا ︡﹫ ︑︭﹀﹫﹥ ﹝︪ــ︡ و﹋﹫﹏ آ︋︀د ٣۴︫ 

︫︡︀︋ ﹩﹞ ۵١
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
︪︡﹞ و ﹝﹣︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️ اداره ︔︊️ ︫︣﹋

/ع
۹۸
۰۳
۷۹
۲

 ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹎︢اری ︗︋ ️︣ه ︋︣داری از ﹨︐﹏ ا︓︀ر ر︲﹢ی
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  ﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ، ورز︫﹩ و︑﹢ا﹡︊︪﹩  ا︓︀ر︠ 

 (︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل)
︣ا︨︀ن  ١- ﹡︀م و ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار :﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ورز︫ــ﹩ و ︑﹢ا﹡︊︪ــ﹩ ا︓︀ر ا︨︐︀ن︠ 

ر︲﹢ی ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ : ﹝︪︡ ︋﹙﹢ار ︠﹫︀م ︗﹠﹢︋﹩ - ﹡︊︩ ︠﹫︀م ︗﹠﹢︋﹩ ٢۴ - ︎﹑ک ١٧ - ︵︊﹆﹥ ︨﹢م 
︣ای ﹝︡ت                  ــ︣داری از ﹨︐﹏  ا︓︀رر︲﹢ی ︋  ︣ه︋   ︋️︗ ــ︍︀ری ︡﹝︀ت (﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه) :︋︣ون︨  ٢-﹡ــ﹢ع، ﹋﹫﹀﹫️︠ 

︣ا︨︀﹡﹩ ١٢ ︣ا︨︀﹡﹩ ﹡︊︩ آ︠﹢﹡︡︠  ︀ل ،︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ : ﹝︪︡ -︠﹫︀︋︀ن آ︠﹢﹡︡︠   ︨٢
﹢رت ︲﹞︀ ﹡️ ﹡︀﹝﹥   ︮﹤ ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه : ﹝︊﹙ــ︼ ١٫١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹋﹥ ﹐زم ا︨ــ️︋  ٣-﹡ــ﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟︫ 
﹥ ﹡︀م   ︀﹡﹉ دی،︋  ﹞︀ره ٠٢٠٣٣٣٢٩٩۵٠٠٠ ﹡︤د︋  ﹥ ︧︀ب ا︫︐﹫︀ق︫  ︣ط ︀ ر︨﹫︡ وار︤ ﹡﹆︡ی︋  ︡ون ﹇﹫︡ و︫   ︋﹩﹊﹡︀︋

﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ، ورز︫﹩ و ︑﹢ا﹡︊︪﹩ ا︓︀ر و ﹇︀︋﹏ وار︤ در ﹋﹙﹫﹥ ︫︺︉ ︋︀﹡﹉ دی ارا﹥ ﹎︣دد. 
﹞-۴﹙️ و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه : از ︨ــ︀︻٨️ ︊︮ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٠٣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١۴ 
دو︫ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/١٠ آدرس ﹝︪ــ︡ - ︋﹙﹢ار ︠﹫︀م ︗﹠﹢︋﹩ - ﹡︊︩ ︠﹫︀م ︗﹠﹢︋﹩ ٢۴ - ︎﹑ک ١٧ - ︵︊﹆﹥ 

︨﹢م - ﹝﹢︨︧﹥ ا︓︀ر
﹫︪﹠︀د﹨︀   ︎﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞ و ️﹚﹞-۵ 

 ︡﹫︫ ︀ی ︋﹙﹢ار﹝︡رس  - اداره ﹋﹏ ︋﹠﹫︀د︐﹡ا  - ︪︡﹞ :١۴روز︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/١٨ آدرس ️︻︀︨ ︀︑
وا﹝﹢ر ا︓︀ر﹎︣ان  ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی - ︵︊﹆﹥ ︨﹢م  - اداره ︣ا︨️ ︋﹠﹫︀د 

﹫︪﹠︀دی  ︀﹋️ ﹨︀ی︎   ︎﹩︀︪﹎︀ز ︣﹎︤اری ︗﹙︧﹥︋   ︋۶-︑︀ر
﹫︀م ︗﹠﹢٢۴﹩︋  ﹫︀م ︗﹠﹢︋﹩- ﹡︊︩︠  ﹙﹢ار︠   ︋︪︡﹞ : آدرس ﹤ ﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٠/١٣٩٨/٠۴ ︋  ︊ روز︎   ︮١٠ ️︻︀︨

- ︎﹑ک ١٧ - ︵︊﹆﹥ ︨﹢م - ﹝﹢︨︧﹥ ا︓︀ر 
﹢د. ︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ︠﹢ا﹨︡︋  ٧-﹨︤﹠﹥ درج آ﹎﹩ و ﹅ ا﹜︤﹞﹥  ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن داد﹎︧︐︣ی ︋﹥ ︻︡ه︋ 

﹢﹎ ︨︀﹩ ︋﹥ ︨﹢ا﹐ت٣٧۶۵٧۵٧١-٠۵١و ﹨﹞︣اه ٠٩١۵٣٠٣٢۶۴۴  ︎﹟﹀﹚︑
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی    ﹝︣︡️ ﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ، ورز︫﹩ و︑﹢ا﹡︊︪﹩ ا︓︀را︨︐︀ن︠ 

/ع
۹۸
۰۳
۸۶
۰

ــ﹢دروی ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧۴٨﹨ـــ٢٧ ا︣ان ٣۶ 
ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 10FSS15084998 و︫ 
19827240 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا﹞︀ن ︀﹝︡ ر﹢ف ﹝︪ــ︡ی 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۳
۸۶
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۳
۴۹
۳

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
(نوبت دوم)

 ﹤ ︊︤وار︋  ــ︣داری︨   ︫︡﹡︀﹝︧  ︎️︣︡﹞ ︨ــ︀ز﹝︀ن
ا︨︐﹠︀د ﹝︭﹢︋﹥ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ︨︀ز﹝︀ن در ﹡︷︣ دارد 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹏ذ ﹤︀ت ﹝︪︣و﹫﹚﹝︻
︋﹥ ا︫ــ︀ص  ﹩﹆﹫﹆ــ︀ ﹆﹢﹇﹩ وا︗ــ︡ ︮﹑﹫️ و 

.︡︀﹝﹡ ق وا﹎︢ار﹢﹁ ︣﹞دارای ︨︀︋﹆﹥ ﹝﹀﹫︡ در ا
︣دازش  -﹡﹢︨︀زی و راه ا﹡︡ازی د︨︐﹍︀ه ︑﹀﹊﹫﹉ و︎ 

︡﹡︀ ﹝︧︎
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥٣٢۵٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل  -︨ــ︍︣ده︫ 
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ︀︋︧ــ︐﹩ ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︋﹥ ︮﹢رت 
️ ﹡︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ــ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︧ــ︀ب  ﹡︀﹝︲
︗︀ری ︫ــ﹞︀ره ١٠٠٨١۶٢٢۶۵٩٠ ︋︀﹡﹉ ︫ــ︣ ︫ــ︺︊﹥ 

ا︨︡آ︋︀دی  ︋︀︫︡. 
﹫︪﹠︀دات   ︎﹩﹞︀﹝︑ ︀ ﹉ ل﹢︊﹇ ︀ ︀ن در رد﹞︨︀ز-

﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ﹝︐︀ر︠ 
 ﹏﹢︑ ــ️ و﹁︀در ️︗ ﹤ــ️ ﹝︣ا︗︺ــ﹚﹞ ﹟︣︠آ-
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑ــ︀ ︀︎︀ن 
و﹇️ اداری روز ﹉ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ١۶/۴/١٣٩٨ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞
﹝﹢ر︠ــ﹥  دو︫ــ﹠︊﹥  روز  وا︮﹙ــ﹥  -︎﹫︪ــ﹠︀دات 
︀ز﹝︀ن   ︨﹏﹞ در ︣︸︡از︺  ︋١۴ ️︻︀  ︨١٣٩٨/۴/١٧

︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︋︡﹡︀﹝︧  ︎️︣︡﹞
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
ــ︊︤وار،︠﹫︀︋︀ن  ــ﹥ آدرس︨  و ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹊﹞﹫﹙ــ﹩︋ 
ا︨ــ︣ار ︫ــ﹞︀﹜﹩،ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋ــ︀ن ﹡﹢اب،︗﹠︉ ︋︀﹡﹉ 
﹝﹙ــ️ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︗ ︀️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ 
 ﹏︮︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟  ۴۴٢۶٩٣۴۴-٠۵١︑﹞︀س ︀︋

.︡﹠︀﹝﹡
︀ز﹝︀ن   ︨︦﹫ی زاده ر﹢﹠︺﹞ ︡﹫︖﹞ 



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

 راهبری بر اساس قرآن    معارف: پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب در یادداشتی، استنادهای قرآنی بیانات یک سال اخیر معظم له را با هدف آشنایی بیشتر با بنیان های فکری ایشان بررسی 
کرده است. در مقدمه این مطلب آمده است: »بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای از لحاظ استفاده مستقیم از آیات و روایات دارای بسامد باالیی است و این استنادها درباره موضوعات روز بیان شده است که مدیریت 
جامعه براساس قرآن را نمایش می دهد. در این میان برخی از آیات و سوره ها بیشتر مورد تأکید معظم له بوده و به نحوی نشان از شرایط اجتماعی سیاسی سال اخیر و نحوه مواجهه انقالب اسالمی با این شرایط را دارد«.

شماره جدید دوفصلنامه »حکمت اسرا« آماده چاپ شد  
اسراء: به همت مدیریت نشریات پژوهشــگاه علــوم وحیانی معارج، شماره سی ام 
دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا آماده چاپ شد. فهرست مقاالت این شماره 
به شرح ذیل است: »تحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن تیمیه و آیت اهلل 
جوادی آملی«، »درآمدی بر مدرسه فلسفی استاد جوادی آملی«، »ابن سینا؛ معانی 
وهمی و مســئله روی آورندگی )حیث التفاتی(«، »تحلیل قضایای منفصله منطق 
خواجه نصیرالدین  طوسی«، »جایگاه طبیعت در نظام هگل )آیا حقیقت، زمان مند 
اســت؟(« و »مالحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنّبی با ارجاع به امثال و حکم 
دهخدا«. عالقه مندان مي توانند برای مطالعه متن كامل مقاالت به نشانی اینترنتی 

www.isramags.ir مراجعه نمایند.

کرسی »تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در 
ظرف نظام سیاسی« برگزار می شود

معارف: كرسی علمی ترویجی »تبدیل واجب كفایی به واجب حکومتی در ظرف 
نظام سیاســی« توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در قم برگزار می شود. 
در این كرسی حجت االسالم دكتر سیدسجاد ایزدهی به عنوان ارائه دهنده و دكتر 
محمود حکمت نیا و حجت االسالم دكتر خالد غفوری به عنوان ناقد حضور خواهند 
داشت. این نشست علمی چهارشنبه 5 تیرماه جاری از ساعت 9 تا 11 در پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی به نشــانی »قم، بولوار 15 خرداد، كوی شهید میثمی« 

برگزار خواهد شد.

برگزاری ششمین اردوی تابستانی مدرسه انقالب اسالمی 
حوزه: ششــمین اردوی تابستانی مدرســه انقالب اسالمی با محوریت طرح نظام 
جامــع فکری و عملی امام و رهبری برگزار می شــود. بنا بر اعالم برگزاركنندگان، 
اهداف این اردو عبارتند از: بازیابی نظام اندیشه ای امام و رهبری با محوریت نظریه 
اســالم ناب در اتصال با منابع اصلی، بازسازی منطق فهم اسالم ناب بر پایه قرآن 
و نهج البالغــه و آموزش مهارت های الزم بــرای اقدام و عمل اجتماعی معطوف به 
مسائل اصلی انقالب اســالمی، به دست آوردن زمینه فهم عمیق از مسائلی چون 
نســبت اجتهاد و علم دینی، فقه اجتماعی، راه و رســم طلبــه انقالبی، عقالنیت، 
عدالــت، آزادی، جمهوریت، امام و امت، اقتصاد سیاســی، زن و خانواده و تمدن و 
تجدد و تحجر و... . این اردو در دو ســطح آشــنایی و پیشرفته برگزار می شود كه 
ســطح آشنایی شامل دو گروه طالب پایه اول تا پنجم حوزه و طالب پایه ششم تا 
دهم خواهد بود. در این اردو كه از دهم تا هجدهم تیرماه در قم برگزار می شــود، 
حمیدپارســانیا، شــمس اهلل مریجی، محمد عالم زاده نوری، قاســم ابراهیمی پور، 
سیدمهدی موسوی، امین اسدپور، حمید فاضل، مجتبی نامخواه و... به عنوان استاد 
حضور دارند. عالقه مندان به شركت در این دوره می توانند تا روز سه شنبه 4 تیرماه 

از طریق شماره 09198516656 نسبت به  نام نویسی اقدام نمایند.

دوفصلنامه فقه دولت اسالمی منتشر می شود
معارف: نخســتین شــماره دوفصلنامه فقه دولت اســالمی به مدیرمســئولی 
حجت االســالم دكتر احمد رهدار در آینده نزدیک منتشــر می شود. از موضوعات 
مــورد توجه در این مجله علمــی می توان به موارد زیر اشــاره كرد: پژوهش های 
مرتبط با مبانی، ســاختارها، الگوها، راهبردها و راهکارهای فقهی دولت اســالمی؛ 
پژوهش فقه  دولت اســالمی و مطالعات تطبیقی در عرصه فقه و اصول متناســب 
با نیازهای دولت اســالمی؛ زمینه  ســازی برای تعامل علمی و فقهی میان فقیهان 
شــیعه و اهل ســنت در موضــوع فقه دولت اســالمی؛ معرفی ابعــاد فقه دولت 
اســالمی و پژوهش های معطوف به فقه حکومتی؛ پاسخگویی به شبهات و مسائل 
نوپیدا در زمینه فقه  دولت اســالمی؛ افزایش آگاهی دانشــجویان، طالب شــیعه 
و اهل ســنت درباره فقه دولت اســالمی برای رفع نیازهــای علمی و دینی دولت 
اســالمی؛ ایجاد بســتری مناسب برای حركت به  ســوی جامعه و تمدن اسالمی. 
محققان و اندیشــمندان حــوزوی و دانشــگاهی می توانند مقاالت خــود درباره 
 موضوع فقه دولت اســالمی را برای انتشار در این دوفصلنامه به پست الکترونیکی

 fotooh.andisheh@chmail.ir ارسال نمایند.

 معارف/ سیدجواد نقوی  از جمله مسائل 
مهم در عرصه فرهنگ، نسبت بین دولت و 
فرهنگ و مدیریت پذیــری فرهنگ، امکان، 
ضرورت و چگونگی آن و حدود مداخله دولت 
در فرهنگ است. در پاسخ به این پرسش ها، 
دو رویکرد رهاسازی فرهنگ و یکسان سازی 
فرهنگ مطرح شده است. این دو رویکرد از 
منظر اسالمی نمی تواند مورد تأیید قرار گیرد؛ 
بنابراین در كتاب باغبانی فرهنگ، تالش شده 
اســت تا از منظر حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
نگاه معقول اسالمی طرح و تبیین شود. كتاب 
»باغبانی فرهنگ« اثر دكتر فرزاد جهان بین، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه شاهد است كه 
توســط نشــر نهضت نرم افزاری وابسته به 
انتشارات انقالب اسالمی منتشر شده و پیش 
از تبدیل به كتاب، در ســه كرسی علمی در 
مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی، 
دانشگاه شیراز، دانشگاه امام صادق)ع( مورد 
نقــد و ارزیابی قرار گرفته اســت. در ادامه، 
گفت وگوی ما با دكتر جهان بین را می خوانید.

 کتاب شما با کتاب های 
مشابه که در سال های اخیر 

به نگاه رهبری در مورد 
فرهنگ پرداخته اند، چه 

تفاوتی دارد؟
نخست آنکه عمده این كتاب ها 
بیانــات رهبــری را در قالب 
فصل های مختلف سازماندهی 
كرده اند و تالشــی جدی برای 
فهــم نظریــه ایشــان درباره 
مدیریت فرهنگ صورت نگرفته 
است.؛ دوم آنکه نکته مهم تر این 
فرهنگ؛  باغبانی  نظریه  است 
نظریه مدیریت فرهنگ ایشان 
است و نه مهندسی فرهنگ و... 
در حالی كه اساساً اگر ببینید 
مغفول مانده  فرهنگ  باغبانی 
اســت، چراكه با مبانی رهبر 
معظم انقالب، اساساً نمی توان 
فرهنگ را مهندسی كرد؛ زیرا 
انسان ها اختیار و آزادی دارند 

بنابراین مهندسی به معنای ورود در جزئیات 
و مهندسی آن ها شدنی نیست.

 شما در کتاب، دو نظریه رهاسازی 
و یکسان سازی فرهنگی را رد می کنید 

اما باتوجه به وضع قوانین و مقررات 
عماًل یکسان سازی را می پذیرید؟

در فصل دوم كتاب كه درباره هستی شناسی، 
جامعه شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی 
بحث می شود، ذیل انسان شناسی به این نکته 
پرداختیم كه خمیرمایه انسان آزادی و اختیار 
اســت و حتی به تعبیر امام، نخستین حقی 
كه خدا به انســان داده آزادی اســت و یکی 
از لوازم آزادی پذیرش تنوع هاست؛ بنابراین 
یکسان ســازی مانع از این تنوع می شــود و 
سلب آزادی انجام می دهد. اما این به معنای 
عدم قاعده گذاری نیست، چراكه اساساً بدون 
قاعده گذاری، اجتماع سرپا نمی ماند و همه 
این امــر را می پذیرند. امــا قاعده گذاری به 

معنای یکسان كردن نیست.

 این نظر شما با نظریات لیبرال ها در 
بحث آزادسازی چه تفاوتی دارد؟

ما در كنار اختیار و آزادی، فطرت را داریم و 
معتقد هستیم انسان ها با وجود همه تفاوت ها 
در نقطه فطرت مشترک هســتند و از این 
طریق ما می توانیم جامعه را مدیریت كنیم؛ 
لیبرال ها به این بحث معتقد نیستند. بحث 
این است كه با حفظ تنوع ها بتوان جامعه را 
به ســمت فرهنگ مطلوب سوق داد كه این 

امر با همان باغبانی فرهنگ ممکن می شود.

 بحث شما در حوزه معرفت شناسی، 
بحث عقل، وحی و شهود است؛ 

لیبرال ها قائل هستند که فرهنگ  
امکان مدیریت ندارد. رابطه ای که 
شما ارائه کردید چگونه امکان پذیر 

می شود؟
بله؛ آن ها معتقد هستند كه عقل خطاپذیر 
است و چون نگاه كالن وجود ندارد، توانایی 
مدیریت فرهنــگ وجود ندارد؛ اما ما معتقد 
به وحی هستیم كه خطاناپذیر است بنابراین 
با وجود دو عامل فطــرت و وحی می توانیم 
فرهنگ را مدیریت كنیم. وحی فراتر از عقل 
و تجربه، نــگاه كالن به ما در مورد جامعه و 

انسان می دهد.

 استفاده از فطرت و وحی به معنی 
این نیست که در باغبانی فرهنگ توجه به 

تجربه و شهود وجود ندارد؟
فطــرت گرایش هــای انســان ها را تبیین 
می كنــد و وحی هم جهــت هدایت كلی را 
نشان می دهد، در این بین انسان با توجه به 
نیازهایش مــدام دارد اعتبار می كند؛ همین 
جا بحث تنوع و تجربه مطرح می شود؛ چون 
وحی داعیه دار این نیست كه تمام جزئیات را 
پوشش می دهد؛ وحی كلیات هدایت بشر را 

تأمین می كند.

 با این شرایط، می تواند برای انسان 
خودانگیخته باغبانی فرهنگ رخ دهد؟

توجه كنید؛ در باغبانی ای كه ما می گوییم، 
بذری وجود دارد كه خودش امکان رشد دارد؛ 

یعنی فطرت انسان رو به رشد و كمال است؛ 
بنابراین این بذر زمینه ای برای رشد می خواهد 
و بدون شک موانعی هم دارد. دقیقاً مثل كار 
باغبان؛ ما باید فضای مناسب و اقتضائات رشد 

را فراهم كنیم. 

 نقش نخبگان حوزه و دانشگاه چیست؟
بحثــی در كتاب وجود دارد كــه به اقطاب 
اثرگــذار در جامعه كه به طور وســیع تولید 
فضیلت یا عــدم فضیلت می كنند، اشــاره 
دارد. ما می دانیم حضور یک نخبه در جامعه 
خودش تأثیرگذار است؛ راه رفتن و حرف زدن 
نخبه خودش اثرگذار است كه من در كتاب با 

عنوان فعل و ترک فعل به آن اشاره كرده ام.

 آیا این باغبانی وظیفه 
دولت و شورای عالی 
انقالب فرهنگی است؟

باغبانی فرهنگ فقط مربوط به 
دولت و شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی نیســت؛ البته من 
اعتقاد دارم فهــم از مدیریت 
فرهنگ در جامعه درســت 
نیست و مســیر باید اصالح 
شود. براساس طرح ما، همه 
در حــال باغبانــی فرهنگ 
هســتیم؛ همه ما نسبت به 
فعل و ترک فعل ها باید دقت 
كنیم؛ در كتاب هم گفتیم كه 
هر كس اثر فرهنگی خودش 
را دارد؛ البتــه برخی حوزه ها 
اثر بیشــتری دارنــد؛ مثل 
حاكمیت، نخبگان، نهاد تعلیم 
و تربیت، خانواده و رســانه؛ 
بنابراین بیشترین دقت باید 
از سوی این حوزه ها صورت 

بگیرد. مردم به امرا شــبیه تر هســتند تا به 
پدرانشان؛ مثالً وقتی كاندیدایی در تلویزیون 
ادعا می كند كه 100 روزه مشــکالت را حل 
می كند، این خودش اثر فرهنگی دارد و  در 
درازمدت در قابل پیش بینی نشــدن جامعه 

مؤثر است.

در گفت وگوی قدس با دکتر جهان بین درباره کتاب »باغبانی فرهنگ« مطرح شد 

 دکتر حسین کچویان:نظریه ای برای مدیریت فرهنگ در عین حفظ آزادی ها
 روشنفکر تراز  اسالمی

عالم دینی است
مهر: روشــنفکری در معنای دقیــق آن باید از 
دل جامعه خود درآمده باشد. روشنفکر به خاطر 
قابلیت های نخبگی اش متفاوت از آدم های دیگر 
اســت ولی فرهنگ و ارزش هــا همان فرهنگ و 
ارزش های آن جامعه اســت و فــرد نمی تواند بر 
اســاس فرهنگ و ارزش های دیگری، در جامعه 
خود روشنفکر باشد. در ایران كسانی هستند كه 
اسب تراوای غرب هستند و محصول 150 سال 
نفوذ غرب اند. این ها دنبال ارزش های غربی هستند 
و زندگی آن ها غربی اســت. این ها روشــنفکران 
خاص خود را دارند كه همان روشــنفکران غربی 
هستند. روشنفکری ستون پنجم جامعه غرب در 
ایران است و از روز نخست ظرفیت ها، قابلیت ها و 
نیروهای ما را تخریب كرده است. پس از انقالب 
صف بندی ها كامالً مشخص شد و دو گروه شدند. 
یک گروه بر اساس ارزش های غربی همچنان برای 
جامعه ما مســئله ایجاد می كنند و هیچ كدام از 
ارزش هــا، تحــوالت و پیشــرفت های جامعه را 
نمی بینند. یک عده دیگر هم بر اساس ارزش های 
دینی، تالش می كنند كه به عنوان یک متفکر و 
عالم دینی بر اساس ارزش های اسالمی نقد كنند. 
حوزویان در ســطوح مختلف حتی یک منبری 
یا یک مداح، كاركرد نخبگــی در عرصه خود را 
دارند و ارزش های دینی را گســترش می دهند و 
حتی ممکن اســت نقدی هم بکنند. اهل دیانت 
سطوح مختلفی دارند؛ ما یک عالم مرجع داریم 
یک مــداح هم داریم. مداح كــه كاركرد عالم را 
ندارد. هر كس به اندازه ظرفیت های اندیشــه ای 
و فکری اش می تواند كاركرد داشــته باشد. اسالم 
بخش متفکــری را پرورش داده كه فی نفســه 
روشنفکرند در معنای اینکه اجتماعی هستند و 
نقد می كنند. روشــنفکر تراز اسالمی عالم دینی 
است. ما به میزانی می توانیم جامعه خود را بسازیم 
و پیش برویم كه جامعه دینی و دولت دینی شود، 
كاركردهای روشــنفکری غربی منتفی می شود. 
علما اگر درست عمل كنند باید متناسب با جامعه 
ما بخش ها و نیازهای مختلف را ببینند و پوشش 
دهند. مسیر جامعه این است كه بخشی از جامعه 
كه حاصل 200 ســال نفوذ غرب است، در كل 
جامعه استحاله شود و بخش های مختلف از جمله 
روشنفکری، مطابق یک جامعه دینی شکل بگیرد.

در کنار اختیار 
و آزادی، فطرت 

وجود دارد و 
انسان ها با وجود 
همه تفاوت ها در 

این نقطه مشترک 
هستند؛ مدیریت 

صحیح فرهنگ 
جامعه از این منظر 

ممکن می شود

بــــــــرش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

خـــبر

گفتار

   دوشنبه 3 تیر 1398 20 شوال 1440 24  ژوئن 2019   سال سی و دوم  شماره 8996 

مزايده فروش 6دانگ ملك مشاع
ــتور فروش 6دانگ پالك  ــعبه 4 دادگاه حقوقى همدان دس ــه 973425 اجرايى طى رأى صادره از ش در پرونده كالس
48162دفتر 279صفحه 346 بخش يك ثبتى به شماره ملك فرعى صفر فرعى از 4903اصلى خواهان: خانم ها عشرت 
ــوار مدنى محوطه آقاجانى بيك جنب  ــيد ابوالفضل مدنى آدرس ملك موردفروش :همدان - بل ــول زند خوانده: س و بت
ــرق در دو قسمت 12/44متر جنوبا 4/98متردرب ديوارى  ــقاخانه -شماالدر دو قسمت جمعا بطول 02 / 7متر - ش س
ــمت بطول 90 / 15 متر به پالك مجاور مساحت 79/54 متر مربع با  ــى موجود و غربا در دو قس ــت به گذر دسترس اس
كاربرى مغازه فاقد اعيان و مستحدثات 6دانگ 12/000/000/000 ريال و تمام هزينه ها برعهده برنده است . لذا اين 
ــبت به فروش آن اقدام مى نمايد.  ــاع مصوب 1357 نس اجراء وفق ماده 9و10آئين نامه قانونى افراز و فروش امالك مش
به تاريخ 1398/4/19 ساعت 9تا 9:30 و محل برگزارى مزايده دادگسترى كل استان واحدمزايده اتاق 120 مى باشد. 
ــنهادى را به حساب  ــت . برنده مزايده 40 درصد از مبلغ پيش ــاهده اس مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مذكور قابل مش
2171295776003 نزد بانك ملى شعبه دادگسترى واريز و اصل فيش را به واحد مزايده تحويل دهد و الباقى را ظرف 
15 روز از تاريخ مزايده واريز و فيش را تحويل اجرا نمايد . در صورت عدم تائيد مزايده مبلغ واريزى عودت مى گردد . 

در صورت عدم واريز در مهلت قانونى ده درصد بنفع دولت ضبط وغير قابل برگشت است.آ-9803852
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان-زائرى

آگهى سند مالكيت المثنى
ــورخ 1398/3/21دفترخانه 7  ــماره 112504 م ــدى حداديان فرزند يداله برابر وكالت نامه ش ــر به اينكه آقاى مه نظ
ــهود مصدق دفتر اسناد  ــهادت ش ــداله با ارايه فرم ش ــم بهرامى فرزند اس همدان از طرف وراث مالك آقاى محمد قاس
ــماره 7 همدان اظهار نموده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 883فرعى از 16 اصلى واقع در حومه  ــمى ش رس
بخش دو همدان كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 2176 صفحه 549 دفتر جلد 12 ثبت و سند مالكيت به شماره سريال 
ــند  ــليم مالك گرديده و به علت نقل و انتقال مفقود گرديده تقاضاى صدور س ــال 36 صادر و تس ــرى س 276676 س
ــتناد ماده 120- آيين نامه قانون ثبت مراتب به شرح فوق يك نوبت در روزنامه  ــت لذا به اس مالكيت المثنى نموده اس
كثيراالنتشار يا محلى جهت عموم آگهى ميگردد لذا چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اعترض داشته 
يا مدعى انجام معامله نزد خود او با وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا از تاريخ انتشار 
اين آگهى ظرف مدت 10 روز به اين اداره ارسال در غير اين صورت و پس از گذشت زمان مقرر سند مالكيت المثنى 

صادر خواهد شد .9803853
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان- موسى حنيفه

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306010000786-1398,03,23 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــن زاده مقدم فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رمضانعلى حس
ــاحت 12386,58 مترمربع  ــاب مجتمع خدمات رفاهى  به مس ــدانگ يك ب ــادره از فاروج در شش 376 ص
ــاعى  ــين آباد واز محل مالكيت مش ــماره 316 اصلى بخش دو قوچان اراضى حس ــمتى از پالك ش در قس
ــه فاصله 15 روز آگهى مى  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب ــرز گرديده اس ــى  مح متقاض
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش ش
ــيد، ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در  ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

1397114406010000286  آ-9803854
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/4/3

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/4/18
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139860306010000855-1398,03,28هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه 354 صادره از قوچان  ــماره شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على مقدم پور فرزند بابا محمد بش
درششدانگ يك باب مغازه به مساحت 4,90 مترمربع در قسمتى از پالك 3 اصلى در بخش يك قوچان واز 
ــاعى متقاضى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  محل مالكيت مش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.

بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
شد.كالسه 1398114406010000035  آ-9803855

تاريخ انتشار نوبت اول :98/4/3
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/4/18

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

شماره آگهى :139803908285000006
شماره پرونده: 139704008283000426

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــمى شش ــناد رس ــتند به مواد 121 و 122-آئين نامه اجراى مفاد اس مس
ــيصد و بيست و هشت فرعى از دوازده اصلى،مفروز و مجزا شده از فرعى  ــماره پالك ثبتى يك هزار و س ش
ــتان خراسان جنوبى به مساحت سيصد و نود و پنج متر  از اصلى مذكور واقع در بخش دوازده نيمبلوك اس

و سى و هشت دسيمتر مربع به نشانى شهر نيمبلوك خيابان معلم پنج پالك نوزده كه ششدانگ عرصه و 
ــت و نود و پنج ثبت وسند  ــه هزار و دويس ــماره س اعيان آن ذيل صفحه يكصد و هفتاد دفتر امالك ذيل ش
ــالخورده فرزند: حسن تاريخ تولد: 1339,01,08 به شماره شناسنامه: 5 و شماره  مالكيت به نام: ابراهيم س
ــرح پرونده ثبتى شماالً: ديواريست  ــت. و محدود به حدود اربعه به ش ــده اس ملى: 0889230986 صادر ش
ــانتيمتر به قطعه هفتاد تفكيكى شرقاً: ديواريست مشترك  ــت و چهار س ــترك بطول دوازده متر و بيس مش
بطول سى متر و نود و يك سانتيمتر به قطعه پانصد و هفتاد و دو تفكيكى جنوباً: در سه قسمت كه قسمت 
ــت اول ديواريست بطول چهار متر و نه سانتيمتر به كوچه دوم ديواريست بطول دو متر  ــرقى اس دوم آن ش
ــانتيمتر به كوچه غرباً:  ــوم درب و ديوار بطول هفت متر و نودو هفت س ــانتيمتر به كوچه س و چهل و دو س
ــت بطول يك متر و پنجاه و هشت سانتيمتر به كوچه دوم ديواريست مشترك  ــمت اول ديواريس در دو قس
بطول سى و يك متر و چهل و سه سانتيمتر به شماره پانصد و شصت و هشت فرعى حقوق ارتفاقى ملك: 
ــماره بيست و شش هزار و ششصد و نود و سه مورخ بيست و سوم مرداد  ــند رهنى ش ندارد.كه به موجب س
ماه سال يك هزار و سيصد و نود و دو دفترخانه اسناد رسمى شماره يك شهر قاين استان خراسان جنوبى 
در قبال مبلغ يكصد و هشتاد و هشت ميليون و ششصد و بيست هزار ريال به عنوان اصل طلب به انضمام 
ــالخورده و مهدى سالخورده براى مدت چهل  ــارت تاخير تاديه موضوع بدهى آقاى: ابراهيم س ــود و خس س
ــعبه طالقانى قاين قرار گرفته است. چون متعهدين ظرف مدت مندرج  ــت ماه در رهن بانك ملت ش و هش
ــتند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت از  ــت ، بانك مرتهن مس ــند به تعهدات خويش عمل ننموده اس در س
دفترخانه تنظيم كننده سند راجع به وصول مبلغ (دويست و هشتاد و چهار ميليون و هفتصد و هشتاد هزار 
ريال) به شرح (يكصد و هشتاد و هشت ميليون و ششصد و بيست هزار ريال  به عنوان اصل طلب و مبلغ 
نود و شش ميليون و يكصد و شصت هزار ريال به عنوان خسارت تاخير تاديه تا تاريخ چهارم آبان ماه سال 
ــيصد و نود و هفت به انضمام جريمه دير كرد تا روز وصول ) تقاضاى صدور اجرائيه بر عليه  يك هزار و س
ــالخورده)و (راهن ابراهيم سالخورده ) با مشخصات فوق را نموده و پرونده  متعهد ين(وام گيرنده: مهدى س
ــناد و امالك بخش نيمبلوك  ــه 9700102 در اين خصوص نزد واحد اجراى اداره ثبت اس اى تحت كالس
ــد كه پس از ابالغ اجرائيه و انقضاى مهلت مقرر قانونى به دليل اينكه متعهدين بدهى خويش  ــكيل ش تش
ــت بانك بستانكار نسبت به ارزيابى مورد رهن  را پرداخت يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده اند به درخواس
اقدام و بر طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى وارده بشماره 139705008285000687 مورخ ششم 
اسفند ماه سال يك هزار و سيصد و نود و هفت ملك فوق با عرصه اى به مساحت سيصد و نود و پنج متر 
و سى و هشت دسيمترمربع و اعيان حدوداً يكصد و شصت متر مربع مى باشد. ملك مورد نظر ساختمانى 
ــقف طاق ضربى و فاقدكالف(افقى-عمودى) اجرا شده است. ــت كه در يك طبقه و با مصالح بنائى و س اس

ــعابات آب،برق،گاز و تلفن ميباشد.لذا با در  ــكونى بوده و همچنين داراى انش ــاختمان داراى كاربرى مس س
نظر گرفتن موقعيت و مصالح، ساختمان به مبلغ( يك ميليارد و بيست ميليون ريال) ارزيابى و بدليل عدم 
وصول اعتراض قطعيت يافته و به درخواست مرتهن پالك فوق بصورت ششدانگ از ساعت 9 الى 12 صبح 
روز يكشنبه مورخ بيست و سوم تير ماه سال يك هزار و سيصد و نود و هشت در اداره ثبت اسناد وامالك 
ــهر خضرى دشت بياض به نشانى بلوار امام رضا(ع) از طريق مزايده حضورى به  بخش نيمبلوك واقع در ش
ــده شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً  ــد.مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى ش فروش مى رس
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق  ــود الزم به ذكر اس فروخته ميش
اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى 
ــد به عهده برنده مزايده است  ــده باش ــده يا نش و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
ــد ،حقوق دولتى به شرح ماده 40 آئين نامه اجرا نقداً وصول و  ــترد خواهد ش كه در صورت وجود مازاد مس
نسيه فقط راجع به طلب بستانكار با موافقت بانك بستانكار جايز مى باشد.ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل 
ــد و هرگاه  ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد ش ــمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س رس
متعهد تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت يا تعيين تكليف بدهى خويش نمايند از انجام 

مزايده خوددارى مى گردد. آ-9803802
تاريخ انتشار: دوشنبه: سوم تير ماه سال هزار و سيصد و نود و هشت                     

حميد رضا توسلى فرشه رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بخش نيمبلوك

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده 9800225- اجراى ثبت سبزوار
ــماره ملى0793749417  ــم شماره شناسنامه693 ش ــيله به آقاى مجتبى امينى نام پدر ابوالقاس بدينوس
ــى جهت وصول تعداد  ــود خانم زهرا كراب ــبزوار خيابان بعثت8 ابالغ ميش ــانى س متولد1363/2/18 به نش
ــندازدواج شماره 9565- ــتناد مهريه مندرج در س ــكه طالى تمام بهارآزادى باس چهارصدوچهارده عددس
ــه 9800225  ــادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــما اجرائيه ص ــبزوار عليه ش 90/8/27 دفترازدواج17س
ــما بشرح متن سند  ــت محل اقامت ش ــده و طبق گزارش مورخ98/3/25اداره پس ــكيل ش دراين اداره تش
ــتانكار طبق ماده18آئين نامه اجرا مفاداجرائيه فقط يكمرتبه دريكى  ــناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بس ش
ازروزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشودو چنانچه ظرف مدت10روز ازتاريخ اين آگهى كه روزابالغ 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييدعمليات اجرائى جريان خواهديافت.(م الف  ــوب ميگردد،نس محس

98/100/2890) آ-9803814
تاريخ انتشار:دوشنبه98/4/3

على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــب  ــرگرديده اينك برحس ــررات ماده14قانون ثبت منتش ــى كه بموجب مق ــدود قبل ــى تحديدح پيروآگه
درخواست واصله مستندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود يكقسمت ازامالك واقع 

دربخش12سبزوار حوزه ثبتى اين واحد بشرح زيرميباشد:
بخش12 سبزوار-پالك2-اصلى-مزرعه عبدالرحمن

15480فرعى جداشده از500فرعى-ششدانگ يكباب ساختمان-معصومه قزى فرزنداحمدعلى
ــون ثبت  ــب ماده14قان ــد.لذا بموج ــام خواهدش ــاعت8صبح انج ــخ تحديد:چهارشنبه1398/4/26س تاري
ــى اخطار ميگرددكه درروز  ــيله اين اگه ــماره هاى فوق الذكر بوس امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش
ــانيد.چنانچه هريك ازصاحبان امالك يانماينده قانونى آنهادرموقع  ــاعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس وس
ــرف مجاورين  ــده ازط ــى با حدوداظهارش ــك موردآگه ــون مزبورمل ــندمطابق ماده15قان مقررحاضرنباش
ــان امالك كه درموقع  ــه حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحب ــبت ب ــدواعتراضات مجاورين نس تحديدخواهدش
مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاريخ تحديدحدود پذيرفته خواهدشدودراجراى 
ــليم  ــت ازتاريخ تس ــاده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس تبصره2م
اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود رابه مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم 

ازمرجع مذكور اخذوبه اين اداره تسليم نمايند.(م الف98/100/2892) آ-9803815
تاريخ انتشار:دوشنبه98/4/3

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى دعوت افراز
ــالك 19- اصلى واقع   در  ــاعى پ ــلطان دهمرده كمك  فرزند نواب خان احدى از مالكين مش ــون آقا س چ
بخش5 سيستان شهرستان زهك طبق درخواست شماره 3740- ز  مورخ 1398/3/1 تقاضاى افراز سهمى 
ــال 1357 را از اين اداره  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش خود را از پالك مرقوم باس
نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها 
ــناد رسمى الزم االجرا آگهى مى  ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس ــخص نمى باش مش
گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت 
ــنبه مورخ 1398/5/23 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك  ــاعت 8 صبح روز چهارش بعمل مى آيد تا در س
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد  مزبور حضور بهم رس

عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9803818 م الف:302
تاريخ انتشار : 1398/4/3 

مهدى پهلوانروى   / رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقا/خانم خانى آمرى فرزند محمد احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1120- اصلى واقع   در بخش2 
ــتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 1572- ز  مورخ 1398/2/4 تقاضاى افراز سهمى خود را  سيس
ــاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر  ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش از پالك مرقوم باس
ــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص  ــته كه به ديگر مالكين مش ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از  ــناد رس ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس نمى باش
ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى 
آيد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/4/29 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم 
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع  رس

ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9803823  م الف:134   تاريخ انتشار : 1398/4/3 
مهدى پهلوانروى / رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقا جواد دهمرده كمك  فرزند سلطان احدى از مالكين مشاعى پالك 4/56- اصلى واقع   در بخش5 
سيستان شهرستان زهك طبق درخواست شماره 3741- ز  مورخ 1398/3/1 تقاضاى افراز سهمى خود را 
ــاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر  ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش از پالك مرقوم باس
ــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص  ــته كه به ديگر مالكين مش ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از  ــناد رس ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس نمى باش
ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى 
آيد تا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/5/23 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور 
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور  بهم رس

مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9803824  م الف:301 تاريخ انتشار : 1398/4/3 
مهدى پهلوانروى

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــيله به آقاى حامد معصوم شاهى فرزند ............. فعًال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى محمد  بدينوس
ــماره 217 هـ 41 ايران 32 به  ــتى به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو بش ــعيد رحيمدادى دادخواس س
ــترى تايباد ارائه و به كالسه 3/970391ح ثبت  ــوراى حل اختالف دادگس ــوم ش ــما به حوزه س طرفيت ش
ــيدگى تعيين گرديده است لذا به  ــاعت 17 بعدازظهر وقت رس ــنبه مورخه 1398/5/7 س و براى روز دوش
ــما مى توانيد  ــار درج مى گردد ش ــتناد ماده 73ق – آ – د – م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتش اس
ــتان تايباد مستقر درمجتمع شماره  ــوراى حل اختالف حوزه سوم شهرس ــيدگى به دبيرخانه ش قبل از رس
يك شوراهاى حل اختالف به نشانى تايباد خ شريعتى ساختمان انجمن حمايت زندانيان مراجعه و با ارائه 
آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر 

شويد. در صورت عدم حضور غياباً رسيدگى خواهد شد. /الف تاريخ انتشار : 1398/04/03 آ-9803825
مسئول دبيرخانه حوزه سوم شوراى حل اختالف تايباد 

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تايباد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره هاى 139860306015002530 الى 139860306015002540 و  139860306015

002544و139860306015002545مورخ 1398/3/18 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــك تايباد تصرفات  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مل ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره ملى  ــماره 13 ش ــنامه ش ــه بالمعارض متقاضيان خانمها جانى بادوام ماكو فرزند احد به شناس مالكان
ــنامه شماره 1058 بشماره  ــعبان به شناس ــعبان زاده فرزند ش 0749512172صادره تايباد **و گلهزار ش
ــماره 659  ــنامه ش ــى 0730148327 صادره تربت جام **و فريبا يعقوبى فرزند عبدالرحمن به شناس مل
ــنامه  ــماره ملى 0748710221 صادره تايباد **و زينب صالحى فرمان آبادى فرزند آقاخان به شناس بش
ــف آبادى فرزند رمضان به  ــماره ملى 0749501121 صادره تايباد**و دالرام حكيمى يوس ــماره 2 ش ش
ــماره ملى 0748390111 صادره تايباد **و فاطمه رسولى فرزند الل محمد  ــنامه شماره 5043 بش شناس
ــماره ملى 0749336242صادره تايباد **و صغرى قاينى اصل فرزندغالم به  ــنامه شماره 59بش به شناس
شناسنامه شماره 108 بشماره ملى 0749336730صادره تايباد **و زيبامومنى يوسف آبادى فرزند احمد 
ــماره ملى 0748377476 صادره تايباد **و جمعه گل مرادى فرزند على  ــنامه شماره 3775 بش به شناس
ــماره ملى 0749346159 صادره تايباد **و كلثوم چوپان فرزند شريف به  ــنامه شماره 103 بش به شناس
شناسنامه شماره 222بشماره ملى 0749379057صادره تايباد **و كبرى على محمدى فرزند كماجعلى 
ــماره ملى 0748381805 صادره تايباد **و شيرين تيمورى فرزند غالم  ــماره 4209بش ــنامه ش به شناس
ــدانگ يكباب منزل به  ــماره ملى 0769734839صادره خواف در شش ــنامه شماره 9بش ــين به شناس حس
مساحت 175 مترمربع (سهام هركدام از مالكين بصورت نيم دانگ مشاع از ششدانگ ميباشد) پالك شماره 
1/253/1287 فرعى از 256 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل 
تمامت مالكيت رسمى ومشاعى رمضان عباسى فرمان آبادى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش

ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت به متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9803826
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/3 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/4/18 
غالمرضا آقازاده 

 رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860318018000447 -  98/02/16 هي برابر راى ش
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سنگر ، تصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 6219 در ششدانگ يك  ــين به ش بالمعارض متقاضى خانم آمنه پاكباز قاضيانى فرزند حس
باب خانه و محوطه به مساحت 1000 مترمربع با كاربرى مسكونى مجزى شده از پالك 177 فرعى از 24 
اصلى واقع در قريه قاضيان بخش 12 گيالن ،كه براى آن شماره 449 فرعى در نظر گرفته شده ،خريدارى 
ــعبان على غالمى روح قاضيانى  محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ــمى ش از مالك رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. م الف 1224  آ-9803817
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/03

تاريخ انتشار نوبت دوم : 18 /1398/04 
سيد روشن آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك سنگر

آگهى فقدان سند مالكيت
نظريه اينكه خانم صغرى پرنده احدى از ورثه مرحوم عيدمحمد پرنده فرزند على اكبر به شماره شناسنامه 
ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سندمالكيت المثنى  ــتناد دوبرگ استشهاديه گواهى ش 24به اس
ــماره پالك 3266فرعى   ــدانگ بش ــند مالكيت شش نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى آمد كه س
ــهر8  كه متعلق به ايشان  ــيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان سجادش از 2اصلى واقع در قطعه چهار ش
مى باشد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره 
چاپى  707197ذيل دفتر123صفحه58 بشماره ثبت20788بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است  دفتر 
ــك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب  ــتناد تبصره ي امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به اس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود  يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
سندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند 
مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت 
مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9803857  تاريخ انتشار:98/04/03
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى ابالغ اخطار ماده 87 كالسه:139704006228000295/1(9700324)
ــيله به محمد رضا صدفى فرزند حسين به شماره شناسنامه 17325 و شماه ملى 0072431792  بدينوس
متولد 1363/12/13 احد از وراث مرحوم حسين صدفى مديون پرونده كالسه 139704006228000295/1 
ــت ابالغ واقعى ميسر نگرديده است ابالغ مى گردد كه:شش سهم مشاع از هفت  كه برابر گزارش مامور پس
سهم عرصه و اعيان پالك ثبتى 2201 فرعى از 345 اصلى بخش 7 قوچان متعلق به مرحوم حسين صدفى 
در قبال مطالبات بستانكار مذكور وهزينه هاى اجرايى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى 
ــود ضمناً هر گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و  ــما اخطار ميش مراتب بش

ترتيب اثر داده نمى شود..9803856
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز- ناصر حسن زاده

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــون و ماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه

فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139860306015002487 – 1398/3/11 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس اراضى و س
متقاضى آقاى احمد نورمحمدى به شناسنامه شماره 412 كد ملى 0748736220 صادره تايباد فرزند شيرمحمد 
در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 262,07 متر مربع پالك شماره 155 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان 
ــاعى عبدالناصر فاروقى و  ــمى و مش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت رس رضوى بخش 14 مش
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9802942 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/19 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/03
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات
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 آنتونیو گوترش، دبیر کل ســازمان ملــل متحد گفت: 
کشورهای منطقه خاورمیانه باید اعصاب پوالدین داشته باشند؛ 
چرا که جهان، وقوع درگیری در این منطقه را تاب نمی آورد.

صادق خان، شهردار شهر لندن در یک گردهمایی با تمسخر 
دونالد ترامپ، از او با لفظ »کودکی 190سانتی متری در کاخ 

سفید« یاد کرد.

 در میان مخالفت ها، آمریکا از طرح ۵۰ میلیارد دالری
 مربوط به معامله قرن رونمایی کرد

حماس:   فلسطین فروشی نیست
  جهان  در آستانه کنفرانس اقتصادی بحرین، کاخ سفید طرحی 
۵0 میلیارد دالری برای سرمایه گذاری در سرزمین های فلسطینی 
رونمایی کرد که به ظاهر بخشی از »معامله قرن« است. بر اساس 
طرحی که جزئیات ۴0 صفحه ای آن در وب ســایت کاخ سفید 
منتشر شده، سرمایه گذاری در حوزه های عمومی و خصوصی در 
سرزمین های فلسطینی دست کم یک میلیون فرصت شغلی ایجاد 
خواهد کرد. همچنین بنا بر این طرح، مبلغ 27/۵ میلیارد دالر در 
کرانه باختری و نوار غزه، و مبالغ 9/1 میلیارد، 7/۴ میلیارد و 6/3 
میلیارد دالر به ترتیب برای فلسطینیان ساکن مصر، اردن و لبنان 
در 10 سال سرمایه گذاری خواهد شد. این طرح همچنین شامل 
موارد زیر است: راه اندازی 179 پروژه زیربنایی و اشتغال زایی، در 
نظر گرفتن یک میلیارد دالر برای بخش گردشگری غزه و کرانه 
باختری، برخی کشورها و اساساً کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج 
فارس و ســرمایه گذاران بخش خصوصی بخش اعظم هزینه های 
معامله قرن را پرداخت خواهند کرد و اینکه آمریکا سرمایه گذاری 
بزرگی در معامله قرن در صورتی که سازوکار دولتی جدید را فراهم 
کند خواهد کرد، اما این مبلغ مشــخص نشده است. با این حال 
جناح های مختلف فلســطینی بالفاصله این طــرح را رد کردند. 
جنبش حماس بــا لحنی تند به این طرح حملــه و اعالم کرد: 
فلسطین فروشی نیست. حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت 

اسالمی فلسطین هم در واکنش به این طرح گفت: دولت آمریکا 
باز هم در توهم است و گمان می کند که مردم فلسطین، حقوق 
خود را در مقابل پول معامله می کنند. »صائب عریقات« دبیر کمیته 
اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین نیز گفته است: آمریکا بخش 
سیاســی معامله قرن را با به رســمیت شناختن قدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارتش به آن، قانونی دانستن 
شهرک سازی، به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صیونیستی بر 
جوالن اشغالی و نابودی راهکار دو دولتی بر اساس مرزهای 1967 
اجرا کرده و جز بخش اقتصادی نمانده اســت. آن ها می خواهند 
کــه اصل زمین در برابر صلح را با پول در برابر صلح عوض کنند. 
در ماه های اخیر مقام های آمریکایی تأیید کرده اند که در منامه از 
بخش نخست و اقتصادی معامله قرن رونمایی خواهد شد. همایش 
بحرین قرار است فردا و پس فردا )۴ و ۵ تیر( برگزار شود. با این حال 
هنوز روشن نیست که بخش سیاسی معامله قرن که بخش اساسی 
آن است چه زمانی در عرصه عمومی منتشر خواهد شد. کنفرانس 
بحرین در شرایطی برگزار می شود که به خاطر مخالفت فلسطینی ها 
تردیدهای بســیاری درباره موفقیت آن وجــود دارد. هیچ یک از 
مقامات غزه و کرانه باختری در کنفرانس بحرین حضور نخواهند 
داشــت. در غیاب آنان، مقامات کشــورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس از جمله عربستان در این کنفرانس حضور خواهند داشت. 

رادیو ارتش رژیم صهیونیســتی: فساد 
اخالقــی در میان نظامیــان زن و مرد رژیم 
صهیونیستی در دو ســال اخیر، 20 درصد 

افزایش داشته است.
المیادین: گزارش جدید گزارشــگر سازمان 
ملل که ولیعهــد ســعودی را متهم ردیف 
اول قتل روزنامه نگار منتقد سعودی معرفی 
می کند، می تواند به دستگیری وی در سفر به 

کشورهای خارجی منجر شود.
الجزیره: نیروهای امنیتی مصر زادگاه محمد 
مرســی، رئیس جمهوری پیشــین مصر را 
محاصره و ضمن حمالتی ده ها تن را بازداشت 

کردند.
شــینهوا: دولت هند روز گذشته گزارش 
انتقــادی جدید وزارت امــور خارجه آمریکا 
درباره وضعیت آزادی مذهبی در این کشور 
را رد کرده و آن را بی اعتبار دانســته وگفته 
است: یک دولت خارجی این حق را ندارد که 
درباره وضعیت مربوط به حقوق شهروندان ما 

اظهار نظر کند.
المســیره: انصاراهلل یمن روز گذشــته نیز 
یک فروند پهپاد جاسوســی نیروهای ائتالف 
ســعودی را در منطقه الســدیس در نجران 

رهگیری و سرنگون کرد.
فارس: معاون رئیس شورای نظامی سودان 
اعالم کرد که حدود 30هزار نظامی این کشور 
در کنار تروریست های تحت حمایت ائتالف 

سعودی در یمن می جنگند.
اشــپیگل: وزارت دفــاع آمریکا از ســال 
2008 تــا کنون بیــش از 21 میلیون دالر 
به طرح های تحقیقاتی برخی دانشــگاه های 

آلمانی اختصاص داده است.

اندیشکده هریتیج بررسی کرد
آیا جنگ می شود؟

نیک پندار: تحلیلگر بنیاد هریتیج در یادداشتی 
که برای فاکس نیوز، رســانه جمهوریخواهان 
آمریکا نوشته، گفته است: در ابتدا صحبت از 
جنــگ و تهدید به حمله نظامــی بود، اما در 
طول چند روز گذشــته تنها سیاست ترامپ 
در برابر ایران، حدس وگمان های بی پایان است. 
بر خالف همه هجمه رسانه ای که پنتاگون با 
اخبار مربوط به ارســال نیرو به خاورمیانه به 
راه انداخته بود، و صحبــت از 1000نیرویی 
که بــه خاورمیانه فرســتاد، هیچ نشــانه ای 
وجود ندارد که نشــان دهــد، ایاالت متحده 
قصد دارد با تهران وارد چالش جدی تر شــود.

جیمز جی. کارافانو در ادامه با اشاره به همین 
1000 نیــروی جدید می گویــد: تعداد این 
نیروها بســیار کمتر از آن است که بگوییم 
نشان دهنده تالش آمریکا برای افزایش چالش 
است.او سپس به ســراغ کیفیت این نیروها 
می رود و می گوید: نوع و دسته بندی نیروهایی 
که اعزام شده نشــان می دهد که سربازهای 
جدید بیشــتر برای دفــاع و کمک به حفظ 
امنیت تنگه هرمز اعزام شــده اند و نسبت به 
آنچه تقویت نیروی نظامی رزمی است خیلی 
دور هستند.کارافانو در ادامه می نویسد: اگر به 
منبع ارسال این نیروها نگاه بیندازیم می بینیم 
این 1000نیرو به درخواست سنتکام ارسال 
شــده اند تا نیازهای این نیرو در پایگاه های 
ارتش آمریکا و در روی زمین را برطرف کنند 
و این نیروها از کاخ سفید اعزام نمی شوند تا 

فشار را بر ایران افزایش دهند.
این تحلیلگر در نهایــت بر روی رویکردهای 
کلی دو کشــور ایران و آمریــکا در منطقه 
متمرکز می شود و می گوید: اگر از باالتر نگاه 
کنیم، می بینیم که وضعیت ایاالت متحده در 
خاورمیانه بسیار پایدار است و هیچ نشانه ای 
از تغییرات جنگی در آن دیده نمی شود. تنها 
با اضافه کردن نیرو تالش کرده ظرفیت خود 
را برای حفظ آزادی عمل در دریاها و اعمال 
مجازات های تنبیهی، افزایش دهد. موقعیت و 
موضع اروپا هــم در قبال آنچه در خاورمیانه 
اتفاق می افتــد خیلی تغییر نکرده اســت. 
انگلیس به نظر می رسد از بقیه قاره جدا شده 
و مثل سابق از ایاالت متحده حمایت می کند، 
ولی در قبال ایــران موضع محکمی نگرفته 
است. بقیه اروپا هم در نوعی دوگانگی منجمد 
شده است؛ از یک طرف قادر به حفظ برجامی 
که اوباما امضا کرد نیست و از طرفی تمایلی 
به محکوم کردن حمالت ایران ندارد. اتحادیه 
اروپا در حال حاضر خیلی شبیه همان بچه ای 
است که در فیلم »shining« بازی می کرد 
و تصورشــان این است که اگر چشمانشان را 
ببندند و باز کنند، ایران از بین رفته اســت. 
آن ها دوســت دارند با همــه طرف ها روابط 

خوبی داشته باشند.
کارافانو در بخش انتهایی یادداشــتش سراغ 
ایــران می آید و می گوید: ایــران می داند که 
غربی ها نمی توانند از طریق ارعاب در خلیج 
فارس برنده شــوند، پس چرا باید مضطرب 
باشــند؟ از این گذشته آن ها تجربه مقابله با 
آمریکا در حادثه تســخیر سفارت را دارند و 
شاید این بار هم امیدوارند که ترامپ مثل کارتر 
]در آن زمان[ در انتخابات 2020 پیروز نشود.

جنوب شرق آسیا
هشدار »آسه آن« درباره جنگ 

اقتصادی چین و آمریکا

کشــورهای  سران  آسوشــیتدپرس: 
جنوب شرق آسیا در »بانکوک« پایتخت 
تایلند، با تأکید بر خویشــتنداری در برابر 
مناقشــات مرزی در دریای چین جنوبی، 
در مورد عواقب جنگ تجاری بین آمریکا 
و چین هشــدار دادند. جنگ تجاری بین 
آمریکا و چین، مناقشات مرزی در دریای 
چین جنوبی و بحران مســلمانان منطقه 
روهینگیا، موضوعاتی بود که سران نشست 
آسه آن به بحث گذاشتند. مالزی، میانمار، 
فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، برونئی، 
کامبوج، الئوس و اندونــزی، اعضای این 

نشست هستند.

پیروز انتخابات شهرداری استانبول چه کسی است؟
انتخابات شهرداری استانبول به دلیل اهمیت راهبردی این شهر در سپهر سیاسی 
ترکیه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. این شهر با جمعیتی بیش از 1۵ میلیون 
نفر، در 2۵ سال گذشته تحت سیطره اردوغان و در واقع سکوی پرتاب وی به عالم 
سیاست بوده است؛ جایی که وی در آنجا کار خود را به عنوان شهردار آغاز و سپس 
پله های ترقی را در عالم سیاســت یکی یکی پیمود. دور تازه انتخابات شهرداری 
استانبول در حالی برگزار می شود که در مرحله نخست این رقابت )31 ماه مارس( 
اکرم امام اوغلو، نامزد حزب ملی گرا و سکوالر جمهوریخواه خلق )CHP( توانست با 
اختالف رأی ناچیز )2۴ هزار رأی( بینعالی ییلدیریم، نخست وزیر پیشین از حزب 
عدالت و توســعه )AKP( را پشت سر گذاشته و به پیروزی برسد، اما اردوغان با 
مطرح کردن ادعای تقلب و استفاده از همه راهکارهای قانونی و فراقانونی کشور را 
به سمت انتخابات دوباره کشاند. استانبول برگ برنده اردوغان بوده و طبیعی است 
که وی اکنون نیز براحتی حاضر به از دست دادن این شهر نیست. به اعتقاد بسیاری 
از تحلیلگران اوغلو در این دور انتخابات نیز پیروز خواهد شد، اما صرف نظر از این 
مســئله آنچه مسلم به نظر می رسد، آن است که هر کدام از دو نامزد به پیروزی 
دست یابند، قطعاً این برد با رأی و برتری جزئی و شکننده خواهد بود که این مسئله 
در آینده سیاسی آن ها بسیار مؤثر خواهد بود؛ یعنی چه نامزد جمهوریخواه خلق 
و چه نامزد عدالت و توسعه پیروز شود، این برد با رأی ضعیفی خواهد بود که این 
مسئله به طیف مقابل امکان آزار و اذیت سیاسی حزب پیروز را خواهد داد، بویژه 
آنکه شورای شهر استانبول اکنون در دست آک پارتی بوده و آن ها به لحاظ سیاسی 
دست برتر را دارند. نکته مهم اما در انتخابات اخیر استانبول اهمیت رأی کردهای 
این شهر در تعیین سرنوشت حزب پیروز خواهد بود. اگرچه در چند روز گذشته 
 )PKK( خبری در مورد نامه عبداهلل اوجاالن، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان
به طرفدارانش در حزب کردی دموکراتیک خلق ها )HDP( و درخواست از آن ها 
برای بی طرفی در انتخابات شــهرداری استانبول منتشر شد، اما تنها یک روز بعد 
HDP با انتشار بیانیه ای تأکید کرد که راهبرد آن ها در راستای حمایت از مخالفان 
در انتخابات تغییر نخواهــد کرد. با وجود این اخبار دوگانه، ولی در نهایت به نظر 
می رسد رأی کردهایی که تحت تأثیر اوجاالن هستند، به سمت حزب جمهوریخواه 
خلق و رأی کردهای میانه رو به ســبد نامزد حزب عدالت و توسعه روانه شود. در 
نهایت به نظر می رسد کلیت رأی کردها به سبد امام اوغلو بریزد، همچنان که در دور 
نخست انتخابات این اتفاق افتاده و یکی از برگ های برنده وی همین مسئله بود.
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عکس نوشت

 ادامه دیپلماسی عشقوالنه 
بین اون و ترامپ

خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر 
این کشور نامه ای شخصی از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
دریافت کرده و روی محتوای آن به طور جدی فکر خواهد کرد. 
در این گزارش جزئیات بیشتری درباره این نامه منتشر نشده اما 
آمده که رهبر کره شمالی آن را دارای محتوایی عالی قلمداد کرده 
است. پیش از این نیز، ترامپ گفته بود که عاشق رهبر کره شمالی 
اســت. ادبیاتی که به سیاست عاشــقانه در جهان معروف است.

کودتای نافرجام در شمال آفریقاراه بی پایان صلح در افغانستان امیر قطر در پاکستان
 امضای توافق نامه های

 22 میلیارد دالری
 دور جدید مذاکرات

 آمریکا و طالبان در راه است
 رئیس ارتش اتیوپی 

در یک ترور به قتل رسید

روســیا الیوم: امیر قطر در ســفری در 
پاســخ به دعوت نخست وزیر پاکستان به 
اســالم آباد رفته است. در جریان این سفر 
توافق نامه هایی میان دو کشــور به ارزش 
حدود 22 میلیارد دالر امضا شد. قطر روابط 
اقتصادی و نظامی مستحکمی با پاکستان 
دارد و دو کشور برای تحکیم همکاری نظامی 
تعدادی توافق نامه و یادداشت تفاهم امضا 
کرده اند که شامل توافق نامه اعزام نیروهای 
مسلح پاکســتان به قطر در سال 198۵، 
همکاری دفاعی در سال 2010 و یادداشت 
تفاهم مربوط به فعالیت های پژوهشــی و 
همکاری آکادمیک در ســال 2016 است.

اسپوتنیک: فرســتاده ویــژه آمریکا به 
افغانستان اعالم کرد، دور جدید مذاکرات 
صلح افغانســتان میان آمریکا و طالبان از 
تاریخ 29 ژوئن )هشتم تیر( آغاز می شود. 
زلمای خلیل زاد، اظهار کرد: من باور دارم 
همه طرف ها خواســتار پیشرفت سریع 
هســتند. بتازگی سخنگوی طالبان اعالم 
کرد: آمریکا موافقت کرده همه سربازانش 
را از افغانستان خارج کند و در افغانستان 
مداخله نکند. خلیل زاد در توییتر این گفته 
را رد کرد و گفت: تا زمانی که بر سر همه 
چیز توافق نشده باشــد، هیچ موردی به 

صورت قطعی توافق نشده است.

اتیوپی شکســت  رویترز: یک کودتا در 
خورد. آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی اعالم 
کرد، رئیس ستاد ارتش این کشور در جریان 
تیراندازی مرتبط با کودتای نافرجام به دست 
محافظ شخصی اش در آدیس آبابا به قتل 
رسید. رسانه های رسمی اتیوپی هم از کشته 
شــدن فرماندار ایالت »أمهرا« و مشاورش 
خبر دادند. با وجــود این آبی احمد گفته 
است که اوضاع تحت کنترل است. بر اساس 
گزارش تلویزیون اتیوپی، ژنرال اســامنیو 
تســیجی که رئیس نیروهای امنیت أمهرا 
بوده، پشت این کودتای نافرجام بوده است. 
ایالت أمهرا در حال حاضر خودمختار است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مسعود صدر محمدی، تحلیلگر مسائل ترکیه
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حاشیه
انتخابات مجدد شهرداری استانبول برگزار شد

آزمونی دیگر برای اردوغان
جهان: به دنبال لغو جنجالــی نتایج انتخابات 31 
ماه مارس )11 فروردین( شهرداری ها در استانبول، 
انتخابات دوباره برای تصاحب این پست مهم برگزار 
شد. استانبول دیروز صحنه برگزاری انتخابات برای 
تعیین شهردار این کالنشهر بود، رقابتی که به نبردی 
حیثیتی برای رجب طیب اردوغان تبدیل شده است. 
اصلی ترین نامزدهای این انتخابات »بنعالی ییلدیریم« 
از حزب عدالت و توســعه و نامزد ائتالف جمهور و 
»اکرم امام اوغلو« از حزب جمهوریخواه خلق و نامزد 
ائتالف ملت هستند. دور قبلی این رقابت، با پیروزی 
امام اوغلو نامزد مخالف حزب حاکم تمام شد؛ اما با 
فشار رئیس جمهوری آن انتخابات باطل شد. اهمیت 
استانبول در سیاســت های ترکیه بسیار قابل توجه 
اســت. یک ســوم تولید اقتصادی ترکیه متعلق به 
این شــهر بوده و از تراکم جمعیتی باالیی برخوردار 
اســت. این جمله رجب طیب اردوغان معروف است 
که زمانی گفته بود: هر کس که اســتانبول را فتح 

کند، ترکیه را فتح کرده اســت. این اظهارنظر ناشی 
از تجربه شــخصی اردوغان بود که پیش از اینکه در 
سال 2002 زمام امور دولت ترکیه را در دست بگیرد، 

شهردار استانبول بود.
 تا 6 ماه پیش، کمتر کسی اسم »اکرم امام اوغلو«، 
فردی که شهردار یک محله متوسط نشین استانبول 
بوده را شــنیده بــود، ولی از آن تاریــخ تاکنون نام 
این سیاســتمدار بر ســر زبان ها افتاده تا جایی که 
مخالفان دولت به وی به چشــم فردی می نگرند که 
می تواند رجب طیب اردوغان که شکســت ناپذیر به 
نظر می رســد را در انتخابات ریاست جمهوری آتی 
به چالش کشــیده و به زیر بکشد. نتیجه انتخابات 
مجــدد در اســتانبول می تواند تصویــری از آینده 
اردوغان، قدرتمندترین مرد تاریخ معاصر ترکیه پس 
از آتاتورک، به دست بدهد. این انتخابات فراتر از یک 
انتخابات محلی اســت و قطعاً مردم استانبول فقط 

درباره شهرداری این کالنشهر تصمیم نمی گیرند.

 هیچ کس به تنهایی  نمی تواند 
مشکلی را حل کند

 ترامپ تصمیماتش
 را یکنفره می گیرد

 دویچه وله   گویا نتایج انتخابات اخیر پارلمان اروپا 
که کمی بعد از پیــروزی دونالد ترامپ ملی گرا در 
آمریکا اتفاق افتاده است، چندان به مذاق صدراعظم 
آلمان خوش نیامده است؛ چرا که او در گردهمایی 
کلیساهای پروتســتان به دولت های جهان هشدار 
داده، از جامعه بین المللی دوری نکنند. مرکل اضافه 
کرد، هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند چالش های 
جهانی قــرن 21 را حل و فصل کند. مرکل ضمن 
انتقاد از تصمیمات دونالد ترامپ اظهار کرد: برخی 
مواقع به نظر می رسد بی اعتمادی به سیاست دولت 
را نشان می دهد. بدون وجود اعتماد به عنوان یک 
عنصر اساسی، سیاست های بین المللی نمی توانند 
موفقیت آمیز باشــند. مرکل این اظهــارات را در 
سخنانی با موضوع »اعتماد به عنوان مبنای سیاست 

بین المللی« بیان کرد.
در نتیجه انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا، تعداد 
قابل توجهی از کرســی ها بــه ملی گراها یا همان 
راست های افراطی رسید که چندان دل خوشی از 
سیستم اتحادیه ندارند و رسماً بر جدایی کشورهای 
اروپایی از این نهاد و فروپاشی این اتحادیه تأکید دارند.

 اینتر فاکس   رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد 
دونالد ترامپ، تصمیماتــش را به صورت یکجانبه 
می گیرد بنابراین نمی تواند کار زیادی از پیش ببرد. 
پوتین تأکید کرد که این مســئله نشان دهنده این 
است که »سیستم سیاســی ایاالت متحده آمریکا 
چگونــه کار می کند.« با این حــال پوتین در ادامه 
متذکر شد که هر دو طرف روسیه و آمریکا عالقه مند 
به گفت وگو هســتند، اما تالش برای دستیابی به 
اهداف از طریق زور میســر نیست. حتماً گفت وگو 
نیاز است؛ آن ها ایده خودشان را دارند، اینکه چگونه 
مسائل باید حل شود و ما هم ایده خودمان را داریم. 
بنابرایــن به محــض اینکه آن ها آماده باشــند، ما 
خوشحال خواهیم شد تا این روابط را توسعه دهیم. 
پوتین تحریم های متعدد دولــت کنونی آمریکا را 
عامل اصلی وخامت روابط واشنگتن و مسکو دانسته، 
اما ابراز امیدواری کرد دو طرف بتوانند روابط خود 
را به وضعیت باثبات تــری برگردانند.رئیس جمهور 
روســیه همچنین افزود: »ما واقعــاً امیدواریم که 
عقل ســلیم در نهایت موفق  شود. این شامل تمام 
شرکای ما از جمله همکاران آمریکایی نیز می شود.«

چهره ها

پوتین:  امیدوارم عقل سلیم در آمریکا برنده شودهشدار مرکل علیه تکروی در جهان:

9803868
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