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یـــادداشــت  روز
کامران ندری

تشــکیل بازار متشــکل ارزی با هاله ای از ابهام روبه رو اســت. هر چند به لحاظ 
تئوری تشکیل چنین بازاری مزیت های قابل توجهی دارد، اما عدم شفاف سازی 
سازوکار های تعیین قیمت در بازار متشکل ارزی از سوی بانک مرکزی همچنان 
تشکیل و عملکرد آن را مبهم نگه داشته است. بی  تردید یکی از سازوکارهایی که 

می تواند موجب رونق در بازار...

واقعی سازی نرخ ارز 
با اجرای مطلوب بازار متشکل ارزی 

آیت اهلل جوادی آملی در جمع استادان و طالب حوزه های علمیه مشهد تبیین کرد

جهانی کردن اسالم، وظیفه حوزه های علمیه

 اقتصــاد  صاحبنظران، سیاســت های 
مسکنی کشور در کنترل بازار، تعادل بخشی 
به عرضه و تقاضا و حمایت از مســتأجران 
در چند دهه گذشته، ناموفق توصیف کرده 

و تغییر مداوم سیاست ها با تغییر دولت ها، 
رفتارهای ســلیقه ای و مدیریت جزیره ای 
را عامل این عدم توفیــق می دانند. دلیل 
موفق نبودن برنامه های مسکنی دولت های 

مختلف در 40 سال گذشته، همچنان یکی 
از پرسش های پرکاربرد در فضای عمومی و 
در وهله بعد محافل تخصصی و کارشناسی 
است. ســازمان برنامه و بودجه، 6 چالش 

عمده بخش مســکن در ایران را این گونه 
برمی شمارد و می نویسد: تناسب نداشتن 
عرضه واحدهای مسکونی با تقاضای واقعی 

و مصرفی...

 ............ صفحه 7

 دموکرات ها 
و معادله ای مجهول

آیا ترامپ 
استیضاح 
می شود؟

بررسی ایمنی 
مراکز درمانی

بیمارستان های  
پیر مشهد جوان 

می شوند؟

 تغییر کدام سیاست ها باعث رونق تولید در حوزه مسکن خواهد شد؟ 

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2 قدس خراسان

 

تالش برای کسب روزی حالل،جهاد در راه خداست
از تولیت آستان قدس رضوی در دیدار و هم سفره شدن پاکبانان مطرح کرد   دیدار جمعی  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت   آستان   

پاکبا نان با تأکید بر ارزش واالی کار کردن و خدمت به میهمانان 
شهر امام هشتم)ع( گفت: تالش برای کسب روزی حالل مایه 

 ............ صفحه 3عزت انسان و همچون جهاد در راه خداست...

 ............ صفحه 4

فدراسیون تاج ضد پیشکسوتان است روایتگری باید عمومی شود قدس خراسان/جانباز انقالب آسمانی شد
10 12 2

حسین شمس 
در گفت و گو با قدس:

گفت و گو با نوید پورمحمدرضا 
مترجم »شهر از نو« 

 حجت االسالم کاشف الحسینی 
به خیل شهدا پیوست

 :jامام علی
در آیات قرآن، 

خوب بیندیشید 
و از آن عبرت 

آموزید، زیرا که 
قرآن، رساترین 
عبرت هاست. 
غررالحکم318 
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سیاست: نخستین همایش سراسری خاطره گویی 
و روایتگری مدافعان آســمان ایران با حضور امیر 
علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش و جمعی از پیشکســوتان این نیرو در ستاد 

نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد. 
امیــر صباحی فرد در این مراســم با اشــاره به 
پیشــرفت های کشــور در حوزه پدافنــد هوایی، 
گفت: پدافند با اســتفاده از تجربیات هشت سال 
دفاع مقــدس و به برکت خون شــهدای پدافند 
هوایی پیشــرفت های چشــمگیری داشته است 
و امروز قادر هســتیم انواع مختلــف هواپیماها و 
پهپادهای به اصطالح رادارگریز دشــمن را کشف 
کنیم و این تنها بخشــی از توانمندی این نیروی 

ارتش است. 
فرمانــده نیروی پدافنــد هوایی ارتــش تصریح 
کــرد: ما در دوران دفاع مقدس تنها با رژیم بعث 
عــراق نمی جنگیدیم، در واقع با 34 کشــور دنیا 
در جنــگ بودیم و نیــروی هوایی عراق در طول 
جنگ تحمیلی چند بار بازسازی و نوسازی شد و 
ما با پیشرفته ترین هواپیماهای دنیا درگیر بودیم 
و توانســتیم فقط در یک عملیــات بیش از 70 

فروند هواپیمای دشــمن را سرنگون کنیم. وی با 
اشاره به دستاوردهای بومی این نیرو، تأکید کرد: 
امروز در حوزه ســامانه های راداری به خودکفایی 
کامل دســت یافتیم و با قدرت انواع هواپیماهای 
پیشــرفته آمریکایی را کشــف و به آن ها اخطار 

می دهیم. 
امیر صباحی فرد افزود: پدافنــد امروز پدافند 40 
ســال پیش نیست و ســامانه های بومی ما موجب 
شده اســت تا دشــمنان بدانند اگر بخواهند با ما 
درگیر شــوند ضربات ســختی خواهند خورد. در 
پایان این مراســم از پیشکسوتان پدافند هوایی با 

اعطای هدیه و لوح سپاس قدردانی شد.

سیاست: ســرگئی ریابکوف، نماینده ارشد روسیه 
در کمیســیون مشــترک برجام پس از پایان دیدار 
چندساعته این کمیسیون در مصاحبه با خبرگزاری 
اینترفکس تأکید کرد که ایران قصــد دارد دور تازه 
کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام را آغاز کند. 
وی درباره نشست وزرای خارجه ایران و گروه 1+4 نیز 
گفت که این نشست قرار است به زودی انجام شود و 
زمان آن بستگی به توافقات کاری در این زمینه دارد. 
 مذاکره کننده ارشــد روســیه در بخــش دیگری از 
اظهارات خود افزود: شرکت کنندگان در نشست وین 
توافق کردند تالش های الزم برای بهره مندی ایران از 
مزایای اقتصادی )در چارچوب برجام( را به کار گیرند. 
وی با بیــان اینکه درباره شــرایط مربوط به توقیف 
کشــتی حامل نفت ایران در جبل طارق نیز بحث و 
گفت وگو شد، اضافه کرد: ایران و بریتانیا نتوانستند به 
یک درک مشترکی در این زمینه دست یابند. ریابکوف 
همچنین بر ضرورت تکمیل پروژه های اراک، فردو و 
دیگر پروژه های قید شده در برجام باوجود تحریم های 
آمریکا، تأکید کرد. خبرگزاری تاس پیش از این به 
نقل از ریابکوف گزارش داد؛ »نشســت روز یکشنبه 
شــامل دو بخش بود؛ بخش اول که چندین مورد 

دستور کاری را در برداشت، عمدتاً به گام های ایران 
در کاهش تعهدات )برجامــی( و واکنش احتمالی 
طرف های دیگر مرتبط بود. جنبه دیگر، نه احیای 
مزایای ]برجام[، بلکه احیای همان منافع اقتصادی 
بود که پیش از سیاست فشــار حداکثری و بسته 
دوم تحریم های ایــاالت متحده از جمله در زمینه 
ممنوعیت فروش نفت، ایران از آن برخوردار بود. به 
طور کلی، همه چیز در جهت صحیح پیش می رود، 

از جمله راه اندازی ساز و کار اینستکس«.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در نشست 
کمیسیون برجام در وین نیز مذاکرات روز یکشنبه را 

»سازنده« خوانده است.

سیاســت: امام جمعه موقت تهران با اشــاره به 
دروغگــو بودن رئیــس جمهور آمریــکا، گفت: بر 
اســاس اعالم واشــنگتن پســت، ترامپ در زمان 
ریاســت جمهوری خود به طور متوسط روزانه 12 

دروغ می گوید! 
به گزارش ایســنا، آیت اهلل ســیداحمد خاتمی در 
ضیافت اندیشــه استادان دانشــگاه علوم پزشکی 
تبریز، با اشــاره به تالش های دشمن برای سکوالر 
کردن دانشــگاه ها، اظهار کرد: مســیر جدا کردن 
حــوزه از انقالب با مســیر آن در ســکوالر کردن 
دانشــگاه متفاوت بــوده و این جریــان، فرهنگی 
را ترویــج می کند که دانشــجوی ممتاز به دین و 

ارزش های خود پشت پا زند. 
امــام جمعه موقت تهران با بیــان اینکه برخی به 
دانشــجویان دختر چــادری، شــرط موفقیت در 
عرصه علمی را کنار گذاشــتن چادر القا می کنند، 
اظهار کرد: امروزه چادر یک مســئله جزئی در فقه 
نبوده، بلکه به یک نماد اصلی تبدیل شــده است 
و کشــورهای مختلف تمایل یا عــدم تمایل خود 
به اســالم را با آزادی یا ممنوعیت حجاب آشــکار 

می کنند. 

وی با اشــاره به فضای مجازی و دروغ پردازی های 
آن، بیان کرد: فضای مجازی در حال پرورش ضد 
انقالب بوده، این خطر جدی است و دشمنان نظام 

آرام نمی گیرند. 
آیــت اهلل خاتمی افزود: زمانی کــه ترامپ خبر از 
نابــودی پهپــاد ایرانی داده و مســئوالن ما آن را 
تکذیب می کنند، برخی بــا باور به فضای مجازی 
دروغ های ترامپ را باور می کنند. امام جمعه موقت 
تهران خاطرنشــان کرد: نظام جمهوری اســالمی 
امانت شــهیدان برای ما بــوده و باید این امانت را 
حفظ کرد؛ چراکه امروزه تشیع و اسالم نیز به این 

نظام گره خورده است.

آیت اهلل خاتمی: مسکو: فرمانده نیروی پدافند هوایی:

ترامپ روزانه 12 دروغ می گویدایران قصد دارد کاهش تعهدات خود در برجام را ادامه دهدقادر به کشف انواع هواپیما  و پهپادهای رادارگریز هستیم

﹤︭﹇︀﹠﹞ ️︗ ︣ا︠﹢ان ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن﹁
 ﹅︣︵ از ︡︎︣وژه ﹨︐﹏ ﹇︡س ﹝︪ــ ️︗ را ﹏﹝﹣︨︧ــ﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹋︀︋ــ﹏ ﹨︀ی ذ
﹝﹠︀﹇︭﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩  وا︗︡ ︫ــ︣ا︣︠ ︳︡اری ﹡﹞︀ــ︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹪ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁︣م ﹨︀ي 
﹫﹞︀ن ﹝﹣︨︧﹥  ﹥ ا﹝﹢ر︎  ﹥ آدرس : www.oaqr.ir و ︀ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ري︋  ︀ز﹝︀ن︋   ︨️︀ ا︨︐︺﹑م را از︨ 
 ️︧︎ ︀ و ﹏﹢︑ ٩٨/٠۵/١٣ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤︵﹢︋︣﹞ ده و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︡ارك﹢﹝﹡ ️﹁︀در ﹏آدرس ذ ﹤︋

.︡﹠︀﹞︣﹁ ︀ز︐︪﹫︎
﹫﹞︀ن (︑﹙﹀﹊︦: ٣٧۶٨٢١٩٩-٠۵١) ﹫︡ د︨︐︽﹫︉، ا﹝﹢ر︎  ﹙﹢ار︫  ﹫︀م- ﹡︊︩︋  ︖︀د︠  ﹙﹢ار︨   ︋︹︵︀﹆︑ ،︪︡﹞ :آدرس

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

      صفحه 1

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
 ﹅︣︵ را از ﹏︭︀ت ذموسسـه فرهنگى قدس در ﹡︷︣ دارد ﹝︽︀زه ︑︖︀ری ︋︀ ﹝︪ــ

. ︡︀﹝﹡ ︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ر﹨﹟ و ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞
﹝︪︭︀ت ﹝﹙﹉ : ٢٩ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ﹨﹞︣اه ︋︀ ١٠ ﹝︐︣ ︋︀﹜﹊﹟ 

﹝﹊︀ن : ︋﹙﹢ار ︨︖︀د - ︀رراه ︠﹫︀م 
︗️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س ﹝︣ا︗︺﹥ و 

 .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟: ٠۵١٣١٧۶٨۵٠١١  ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀
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آگهى فراخوان مناقصه عمومى  با ارزيابى كيفى (فشرده)يك مرحله اى
 ﹩﹀﹫﹋  ﹩︋︀ارز  ︀︋  ﹩﹞﹢﹝︻  ﹤︭﹇︀﹠﹞ دارد   ︣︷﹡ در  ر︲﹢ی  ︠︣ا︨︀ن  ︫︨︣︀زی  و  راه   ﹏﹋ اداره 
(﹁︪︣ده) ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا︳، ﹝︡ارك و ︋︣﹡︀﹝﹥ 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︡رج در

 ﹏︣ا﹞  ︣︀︨ و ا︨﹠︀د   ﹏﹢︑ و   ️﹁︀در از   ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︋︣﹎︤اری   ﹏︣ا﹞  ﹤﹫﹚﹋ ذ﹋︣ ا︨️   ﹤︋ ﹐زم 
آدرس                  ﹤︋ (︨︐︀د)  دو﹜️  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︑︡ار﹋︀ت   ﹤﹡︀﹞︀︨ در﹎︀ه   ﹅︣︵ از   ︀﹠︑  ، آن   ︀︋  ︳︊︑︣﹞
 ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ︀﹨ ﹏﹞ ︣︀︨ ا︨﹠︀د از ﹏﹢︑ و ️﹁︀ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در  www.setadiran.ir

﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره 
﹤︭﹇︀﹠﹞

﹝︊﹙︼ ︋︣آورد﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥
︋﹥ ر︀ل

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ︨︀﹝︀﹡﹥ 
︨︐︀د

 ٩٨/٣٢
﹡﹢︋️ اول

ا︡اث ︋︀﹡︡ دوم ﹝﹢ر ﹋︀︫﹞︣-
︨﹥ را﹨﹩ ︫︀د﹝︣ (از ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ 

٥٠٠+١٣ ا﹜﹩ ٥٠٠+٣٣)

٦٦٢/٧٢٠/٠٠٠/٠٠٠٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٦٣

/ع
۹۸
۰۵
۷۴
۰

آ︨︐︀ن ﹇︡س 
﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

شماره 
تعدادعنوان كارمناقصه 

برآورد اوليه 
پيمانكاران ميليون ريال
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تهيه ، بارگيرى ، حمل ، تخليه و تحويل 
كابل شيلددار YSLCY در مقطع 1*2 از 

برندهاى «مشهد ، مغان و افشارنژاد»
 8000

مترطول

4,000

كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه 
داراى نمايندگى مجاز از برندهاى

 « مشهد ، مغان و افشارنژاد»                      
مى باشند.

تذكر: انجام كارهاى مذكور ميبايست 
مطابق مشخصات مندرج در برگه 

پيشنهاد قيمت باشد .

تهيه ، بارگيرى ، حمل ، تخليه و تحويل 
كابل شيلددار YSLCY در مقطع 1*4  

برندهاى «مشهد ، مغان و افشارنژاد»
 6500
مترطول

تهيه ، بارگيرى ، حمل ، تخليه و تحويل 
كابل شيلددار YSLCY در مقطع 1*10 

برندهاى «مشهد ، مغان و افشارنژاد»
 4000

مترطول

عضو ارشد جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین درگفت وگو 

با »بیت المقدس«:

حماس فشار 
به ایران را 
بر نمی تابد

رئیس مرکز مطالعات 
سیاسی دانشگاه لبنان 

در گفت وگو با بیت المقدس 
مطرح کرد

شرایط برای 
بازگشت روابط 
حماس و سوریه 

فراهم است

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 6

یک هیئت بلندپایــه از جنبش 
مقاومــت اســالمی »حماس« 
طی هفته گذشــته بــه ایران 

سفر کرد...

در هفته گذشــته هیئتــی عالی رتبه از 
جنبش حماس فلسطین به ریاست »صالح 
العاروری« نایب رئیس این جنبش با سفر 

به تهران با...
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روزنامـه صبـح ايـران

ظريف: تصميم گيرى در مورد كنوانسيون درياى خزر وابسته به تصميم مجلس است  ايسنا: وزير امور خارجه با تأكيد بر اينكه پس از انجام مراحل الزم در خصوص كنوانسيون حقوقى درياى خزر 
اين كنوانسيون به مجلس براى تصويب خواهد آمد، در صحن علنى مجلس گفت: تاكنون هر تصميمى در خصوص كنوانسيون حقوقى درياى خزر با اجازه شوراى عالى امنيت ملى و امضاى رهبر معظم انقالب انجام شده 

است و پس از طى شدن مراحل كامل آن براى تصميم نهايى به مجلس خواهد آمد.

ســيدعباس موسوى در نشست 
خبرى ديــروز خود در خصوص 
آخريــن تالش هــا بــراى حفــظ توافق 
هسته اى گفت: تالش ها و رايزنى ها براى 
حفظ برجــام ادامه دارد و نشســت روز 
يكشنبه هم به درخواست ما و طرف هاى 
اروپايى برگزار شد. ما نسبت به بى عملى 
اروپا و برخى دســتگيرى ها به دســتور 
آمريكا اعتراض داشتيم. اين 
دليــل  بــه  هموطنــان 
تحريم هــاى ظالمانه آمريكا 
همچنين  شــدند.  دستگير 
توقيف  در  انگليسى ها  اقدام 
نفتكــش ايــران از ســوى 
هيئــت ايرانى مطرح شــد. 
يكشــنبه  روز  نشســت 
كميســيون مشترك برجام 
رو بــه جلو بــود، اما توافق 
خاصى صورت نگرفت. درمورد اينستكس 
هم صحبت شــد كه تحول خاصى براى 
كميسيون  نيســت.  اســالمى  جمهورى 
مشــترك در ســطح وزرا نيز از مباحث 
مطرح شــده ديروز بود. وى در خصوص 
اهداف ســفر بن علوى به تهــران گفت: 
همان طور كــه در خبرها آمد، همانى بود 

كــه در جريــان مالقات ها مطرح شــد. 
طبيعى اســت وقتى درخصوص مســائل 
منطقه موضوعى مطرح مى شــود، يكى از 
موضوعــات تنش هاى منطقه اســت اما 
تأييد نمى كنم ايشــان براى ميانجيگرى 
آمده بودند. موسوى همچنين در تشريح 
جزئيات نشست وين گفت: نشست رو به 
جلــو و ســازنده اى بــود. اطــالع دارم 
صحبت ها صريح مطرح شــده و اقدامات 
فشل طرف هاى برجام در قبال تعهداتشان 

يادآورى شده است.

 اروپايى ها در حرف زدن كم 
نمى آورند در عمل اما...

موســوى گفت: اروپايى ها خوشــبختانه در 
صحبت كم نمى آورند و تعهداتى را مى پذيرند. 
اين بار به نظر مى آمد اندكى جدى تر هستند. 
ايران مطالبات خود را با شفافيت مطرح كرده 
اســت و آن ها مى دانند چه كارى بايد انجام 
دهند. بــا وجود محدوديت ها اين ديدارهاى 
مقام هــاى ايرانــى با نماينــدگان كنگره و 
رسانه ها تداوم خواهد داشت. وى در خصوص 
ديدارهــاى وزير امور خارجــه در نيويورك 

گفت: ايشان همواره در اين سفر به درخواست 
طرف هاى آمريكايى شامل نمايندگان كنگره 
و رسانه ها ديدارهايى دارند كه مواضع ايران 
را با صراحت براى آن ها تشريح مى كنند. با 
وجود ادعاهاى آمريكايى شاهد هستيد كه 
اعضاى هيئت نمايندگى ما را محدود كردند و 
از شنيده شدن صداى ايران بيم دارند. حتى 
ديدار برخــى نمايندگان كنگره با مقام هاى 
ايرانــى را محــدود كرده اند. ايــن ديدارها 
مردمى و به درخواست آن هاست و با وجود 
محدوديت ها اين ديدارها تداوم خواهد داشت. 

 تأييد نامه ظريف به رهبرى درباره 
سريال گاندو

موسوى همچنين با تأييد ارسال نامه از سوى 
وزير امور خارجه به رهبر انقالب در خصوص 
ســريال گاندو گفت: به اين علت كه صدا و 
سيما تحت نظر رهبر انقالب است، الزم بود 
گاليه هم به ايشان منتقل شود.اگر قرار باشد 
چهره اى بى عمل و واداده از وزير و وزارت امور 
خارجه جمهورى اسالمى ايران به عنوان يك 
كشور مقتدر در يك ســريال ترسيم شود، 
ديگــر ماندن ما و آقاى ظريف شــايد جايز 
نباشــد و اين را آقاى ظريف خدمت رهبرى 

مطرح كردند.

سخنگوى وزارت خارجه در نشست خبرى:

نشست وين رو به جلو بود، اما بدون توافق

 همسان ســازى حقــوق بازنشســتگان تأمين اجتماعى چرا اجرا نميشــه؟ 
09300006038

 ورود فاكتــور 8 از آمريكا با توجه به توليد داخلــى اين دارو را كجا دلمان 
بگذاريم. 09150009278

 هر وقت بازار مايحتاج مردم به هم مى خورد، دشمن در حال بستن قرار داد 
ننگين مى شود. 09390003589

 كســب درآمد صداوســيما با تبليغات الكچرى (خامه و عسل. پنير و كره و 
مربا همراه با بيسكويت) كه آن پنج قلم را با نان بيات هم مى شود خورد و نياز 

به بيسكويت نيست. 09150002742
 بــا توجه بــه نتيجه جلســه 25 تير كميســيون قضايى مجلــس با وزير 
دادگســترى و... مبنــى بر جذب پذيرفته شــدگان اســتخدام قــوه قضائيه 
خواهشــمنديم مصاحبه اى جهت اطالع از اقدام هاى انجام شــده،انجام شود. 

باتشكر. 09190004348
 آقايان اتحاديه مشــاورين امالك! خواهشأ جون بچه هاتون به داد ما برسيد! 
اجاره خانه من 4 ميليون بوده با برجى 400 هزار تومان، حاال صاحبخانه گفته 
8 ميليون رهن و 800 هزار تومان اجاره! تو رو خدا به دادمون برســيد از كجا 
بيارم، به قرآن قســم ندارم چند روز ديگه وســايلمو ميريزه بيرون، خواهشــأ 

كمكم كنيد. 09330004734
 ســهام عدالت ســال 96 مربوط به بانك رفاه پرداخت نشــده، كى قراره به 
وعده هاتون عمل كنيد. خودتون از دروغاتون خسته نمى شيد. 09110006820
 اروند را رودى ناآرام با جزر و مدى هولناك و عمقى وحشــتناك ناميده اند، 
اما شــب بيستم بهمن 64 يكى از شــب هاى تاريخى دفاع مقدس رقم خورد 
و در عمليــات والفجر 8 ناگهــان اروند در برابر ايمــان و اراده يا زهرا گويان 
رزمندگان سپاه اسالم تسليم شد. محرز است همان تفكر جهادى عرصه دفاع 
مقدس در شرايط فعلى كشورمان مى تواند عرصه هاى فرهنگ و اقتصاد كشور 
را ســامان دهى و فرهنگ ارزشى و اقتصاد مقاومتى را در جامعه نهادينه نمايد. 

09150000609
 رياســت محترم قوه قضائيه، رسانه ملى، نهادها، مقامات عالى، حوزه علميه 
و مراجع تقليد كشــور! به داد اين انقالب و قشر محروم برسيد و از چنگ اين 
پياده نظام داخلى آمريكا نجات دهيد، روز و ساعتى نيست كه چند قلم كاال و 

خدمات گران نشود.  09150000210
 5 مرداد روز مهارت و همايش كارآفرينى جوانان با16 ســخنران! آيا به نظر 

وزيركار مشكل بيكارى جوانان با سخنرانى حل مى شود؟ 09360005568
 من يك كارگر ساده ام واقعاً جاى خجالت دارد براى دولت، مگه چقدر يارانه 
مى دهيــد كه مدام مى گوييد يارانه افراد پر درآمد بايد حذف شــود، واقعاً اين 
45 هزار تومان ارزش دارد، پول دوقوطى رب به مردم مى دهيد، مدام از حذف 

آن مى گوييد. 09150004572

وزنه سنگين پروتكل الحاقى 
به پاى تعهدات هسته اى

هفته گذشــته برخى منابــع خبرى غربى 
مدعى شــدند كه ايران پيشــنهاد داده كه 
در ازاى پذيرش پروتــكل الحاقى به پيمان 
و گســترش سالح هاى  استفاده  ممنوعيت 
هسته اى، تحريم ها رفع شود؛ ادعايى كه نه 
با تأييد و نه با تكذيب ايران روبه رو نشــدتا 
اينكه ديروز، سخنگوى وزارت خارجه آن را 
تأييد كرد. با توجه به سابقه منفى اروپايى ها 
و آمريكايى ها در توافقات هسته اى پذيرش 
پروتكل الحاقى نه تنها مشكلى از مشكالت 
ما را حل نمى كند، بلكه يك وزنه ســنگينى 
به پاى تعهدات ما خواهد بود؛ يعنى صنعت 
هســته اى ما وزنه جديدى به پايش بســته 
مى شــود و تعهــد جديدى برايــش ايجاد 
مى شــود، در حالى كه هيچ خروجى مثبتى 

به دست نخواهد داد. 
از طرفى بايد به اين نكته نيز اشــاره داشت 
كه چنين پيشــنهادى از سوى آقاى ظريف 
عجيب بــود؛ چرا كــه اگــر اروپايى ها اين 
پيشنهاد را مى دادند عجيب نبود اما با توجه 
به شناختى كه آقاى ظريف از طرف اروپايى 
پيدا كرده، دادن چنين پيشــنهادى خيلى 

عجيب است.
با چنين پيشــنهادى به نظر مى رسد صنعت 
هسته اى ما مانند يك كشتى است كه ما يك 
وزنه جديد هم به آن اضافه كرده ايم و با اين كار 
آن را به ســمت غرق شدن نزديك مى كنيم، 
در حالى كه طرف اروپايى دليلى نمى بيند كه 
بخواهد تحريم ها را بردارد يا به تعهدات خود در 

قبال ما عمل كند.
اما در خصوص ادامه مســير كاهش تعهدات 
هســته اى بايد گفت كه روند فعلى به جايى 
نمى انجامد، به خاطر اينكه ســرعتش خيلى 
كم است و اگر سرعتش بيشتر و اضافه تر شود 
شــايد اروپايى ها تكانى بخورند، اما در شرايط 
فعلــى اروپايى ها اصــالً دليلى نمى بينند كه 
بخواهند در قبال تعهدات خود تكانى بخورند؛ 
بنابراين روند فعلى روند خيلى آهسته و ماليمى 
اســت و ترجيح اروپايى ها هم اين است كه در 
شرايط فعلى با اقداماتى كه دولت مى كند؛ آن ها 
فقط تماشاچى باشند؛ يعنى جنس اين كاهش 
تعهدات آن قدر آهسته و آرام و كم وزن و بى اثر 
اســت كه اروپايى ها مشكلى ندارند و حاضرند 

اين روند را تا هميشه ادامه دهند.
با توجه به برگزارى كميســيون مشــترك 
برجام در تحليل و پيش بينى رفتار اروپايى ها 
هم  توجه به اين نكته اهميت دارد كه رفتار 
اروپايى هــا پــس از اين هم هيــچ تغييرى 
نخواهد داشت و همان رفتارى كه از گذشته 
تاكنون داشــته اند را باز هم ادامه خواهند 
داد؛ چرا كه آن ها دنبال يك سرى تعهدات 
يكطرفه هســتند و مى خواهند ما با دســت 
را  خودمان محدوديت صنعت هسته اى مان 
روز به روز بيشــتر كنيم و در مقابل، آن ها 
فقــط تالش كنند! آن هم تالش بى نتيجه و 
بعــد هم بگويند كه ما تالش كرديم همانند 
آنچه تاكنون روى داده و رفتارى كه تاكنون 

داشته اند. 

توضيحات وزيركشور
 درباره انتخابات شورايارى ها

اميدوارم آخرين بار باشد
كه غيرقانونى برگزار مى شود!

خانه ملت: عبدالرضا رحمانى فضلى درباره 
مســائل پيرامــون انتخابات شــورايارى ها 
توضيح داد: برگزارى انتخابات شــورايارى ها 
مصوبه شوراى شهر بود و البته در كميسيون 
تطبيــق هم با آن مخالفت نشــد. از وزارت 
كشور كمك خواسته شــد تا از نظر امنيت 
و انتظامات انتخابات و نيز اســتفاده از روش 
انتخابــات همكارى  الكترونيكــى برگزارى 
داشته باشد، ولى وزارتخانه بايد مجوز الزم را 
مى داشت، در صورتى كه اين امر قانونى نبود 
و تنها مصوبه شــورا را داشت. وزارت كشور 
نمى توانســت با مصوبه شورا وارد كار شود؛ 
بنابراين اين موضوع در دولت مطرح شــد و 
دولت با اين هدف كه در اين امر مشــاركت 
مردمى به خوبى انجام شود، وزارت كشور را 
موظف كرد با شهردارى و شوراها هماهنگى 
داشته باشــد و كمك كند. رحمانى فضلى 
بيان كرد: دوره پيش هم بازرســى اين ايراد 
قانونى را گرفته بود و شوراى عالى استان ها 
به ما قول داده بودند اين موضوع را در قالب 
يك طرح به مجلــس ارائه دهند. اميدواريم 
ايــن بار دفعــه آخر باشــد كــه انتخابات 
شورايارى ها به اين صورت برگزار مى شود تا 
دچار مواجهه با نظر دســتگاه نظارتى مبنى 

بر غيرقانونى بودن نشويم.
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مشمول تحريم  اروپا نيستند اما براى توقيف محق بوديممنافقين، سربازان بدون يونيفورم آمريكا هستند
سياست: آيت اهللا ســيد ابراهيــم رئيسى در 
جلسه شــوراى عالى قضايى تصريح كرد: الزم 
مى دانم به نيروهاى امنيتى و همكاران قضايى 
خود به خاطر اقداماتى كه در شناسايى، كشف 
و دستگيرى جاسوسان آمريكايى داشتند خسته 
نباشــيد بگويم و به ســهم خود از اين عزيزان 
قدردانى و تشــكر كنم. آنچه امروز اســتكبار 
جهانى در سر مى پروراند و براى تحقق اهدافش 
افرادى را جهت جمع آورى اطالعات به كشور ما 
گسيل مى كند، خيال باطلى است كه بارها آن 
را تجربه كرده اند. از جمله نخستين تجربه هاى 
آن ها مأمور كــردن منافقين در عمليات هايى 
نظير مرصاد بود كه مى توان از آن به عنوان يكى 
از قله هاى پيروزى جبهه انقالب در برابر استكبار 

ياد  كنيم.
آيت اهللا رئيسى با اشاره به ايام سالروز عمليات 
غرورآفريــن مرصاد، ياد و خاطره شــهداى 
گرانقــدر اين عمليــات را گرامى داشــت و 
افزود: منافقين، ســربازان بــدون يونيفورم 
آمريكا هســتند كه در مقاطــع گوناگون از 
جمله در عمليات مرصاد، با اقدام عبرت آموز 
فرزندان اين ملت مواجه شــدند و ما همواره 
لعنت ابدى را بــراى منافقين بر زبان جارى 

مى كنيم. رئيس قوه قضائيــه ادامه داد: چه 
آن روز كه اســتكبار جهانى، منافقين را عليه 
ايران مأمور كرد و چه امروز كه افرادى را در 
پوشش هاى مختلف به عنوان جاسوس و براى 
اقدام عليه امنيت ملى ايران مأمور مى كنند يا 
با كمك برخى كشــورها در منطقه دست به 
جنايت مى زنند، همواره دست تفوق وبرترى 
با جبهه انقالب اســالمى بوده است. آيت اهللا 
رئيســى با بيان اينكه طبق آمارهاى سازمان 
ملل، امروز بيشترين ميزان كشتار كودكان در 
يمن توسط آل سعود و در فلسطين به دست 
رژيم صهيونيستى ثبت شده است، آمريكا را 
مسئول مستقيم اين جنايات دانست و يادآور 
شــد: براســاس تاريخ حيات ملت ها و آنچه 
قرآن كريم نويد داده است، روحيه استكبارى 

دوامى نخواهد داشت .

سياست: «دومينيك راب» وزير امور خارجه 
انگليس گفت اين كشــور در خصوص تيرگى 
روابط با ايران اقدامى براســاس «اين در مقابل 
آن» انجــام نخواهــد داد و انگليــس خواهان 
آزاد شدن كشــتى داراى پرچم انگليس است 
كه توســط ايران توقيف شده اســت. راب روز 
دوشــنبه در مصاحبه با «راديو 4 بى بى سى» 
در پاســخ به پرسش مجرى در رابطه با كشتى 
انگليسى توقيف شده توسط ايران گفت: ما به 
متقاعد كردن ايران ادامه مى دهيم. از آنجا كه 
آن ها در تالش هســتند پذيرش خود از سوى 
جامعه جهانــى را باال ببرند، بايــد به قوانين 
بين المللى احترام بگذارند و اين كشتى كه شما 
در موردش صحبت مى كنيد به صورت غيرقانونى 
توقيف شــده و ما قصد داريم با مقامات ايرانى 
وارد صحبت و تبادل نظر شويم تا اين مسئله را 
شفاف كنيم كه انتظار داريم كشتى و خدمه آن 
آزاد شوند. او در پاسخ به پرسش مجرى مبنى 
بر تبادل نفتكش ها گفت: نــه، -اقدامى طبق 
رويكرد- «اين در مقابل آن» انجام نخواهد شد. 
اگر درباره ايجاد وضعيت برابر صحبت مى كنيد 
يا تالش براى ايجاد وضعيت برابر بين [نفتكش] 
گريس يك...». مجرى با قطع صحبت هاى راب 

توضيح داد: «آن ها (ايرانى ها) مى گويند اســتنا 
ايمپرو (كشتى انگليسى) را به خاطر گريس يك 
توقيف كرده اند». راب ادامه داد: به همين دليل 
است كه به اين نكته درباره سيستم قانون محور 
بين المللى ارجاع دادم، [سيستمى] كه ايران نيز 
مى خواهد توسط آن پذيرفته شود. او مدعى شد: 
گريس يك به اين دليل مورد توقيف قرار گرفت 
كــه درحال دور زدن تحريم ها بود و با محموله 
نفت در راه سوريه بود. اين آگاهى و اطالعات ما 
بود، مجرى گفت: اما ايران مشمول تحريم هاى 
اتحاديه اروپا نيســت. راب پاسخ داد: نه، ولى ما 
در خصــوص انجام توقيــف آن به صورتى كه 
انجام شد، كامالً به طور قانونى محق بوديم. پس 
موضوع بر سر انجام نوعى تبادل دادن و گرفتن 
نيست. موضوع بر سر قوانين بين المللى و رعايت 

قواعد سيستم قانونى بين المللى است. 

 سياست  اســحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور، ديروز 
در ديدار سونگ تائو وزير امور بين الملل حزب كمونيست چين با 
يادآورى اينكه چين اصلى ترين شــريك اقتصادى و خريدار نفت 
ايران است، خاطرنشــان كرد: تصور آمريكا اين است كه با اعمال 
فشــار بر كشــورهاى خريدار نفت ايران، مى توانــد فروش نفت 
ما را به صفر برســاند تا منجر به فروپاشــى اقتصاد ايران شود، اما 
خوشبختانه با وجود گذشت يك سال از تحريم هاى نفتى آمريكا، 
وضعيت اقتصادى ايران از ثبات قابل قبولى برخوردار است. معاون 
اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه با وجود آگاهى از روبه رو بودن 
كشورهاى دوست نظير چين با برخى محدوديت ها اما انتظار داريم 
كه كشورهاى دوست در خريد نفت ايران فعال تر عمل كنند، افزود: 
گاز مهم ترين انرژى آينده جهان اســت و ايران از بيشترين ذخاير 
گازى در دنيا برخوردار است و آمادگى داريم از طريق خط انتقال 
پاكســتان، گاز به كشور چين صادر كنيم. جهانگيرى با تأكيد بر 
اينكه بايد مســائل و موانع پيش روى مبادالت مالى ميان ايران و 
چين هر چه سريع تر برطرف شود و ساز و كار مالى مناسبى ميان 
دو كشــور مهيا گردد، گفت: هفته آينده هيئتى متشكل از وزارت 
امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى ايران به چين سفر خواهند 

كرد كه اميدوارم مذاكرات سازنده اى در خصوص تدوين سازوكار 
مبادالت مالى ميان دو كشور انجام شود.

 اذعان مقام چينى به وضعيت اقتصادى و اجتماعى خوب 
ايران

وزير امور بين الملل حزب كمونيست چين در اين ديدار تصريح كرد: 
با وجود تحوالت در عرصه بين المللى و منطقه اى، اراده پكن براى 
حفظ روابط دوستانه با تهران تغيير نخواهد كرد. وزير امور بين الملل 
حزب كمونيست چين با اشاره به اينكه در شرايط فعلى آمريكا با 
زورگويى فشارهاى فراوانى بر ايران و چين وارد كرده است، افزود: 
تهران و پكن بايد با تبادل نظر و هماهنگى، روش ها و رويكردهاى 
مناسبى را براى حل و فصل مشكالت و حفاظت از منافع مشترك 
دو كشور اتخاذ كنند. وى ضمن تمجيد از سياست هاى اقتصادى 
جمهورى اســالمى ايران و به خصوص اقتصاد مقاومتى گفت: با 
وجود تحريم هاى آمريكا، وضعيت اقتصادى و اجتماعى ايران از ثبات 
خوبى برخوردار است. سونگ تائو همچنين با انتقاد از تحريم هاى 
يكجانبه و زورگويى هاى آمريكا تصريح كرد: اراده چين براى توسعه 
روابط با جمهورى اســالمى ايران و اجراى توافقات ميان دو كشور 

تغيير نخواهد كرد و دو كشور مى توانند تجربيات خود را براى مقابله 
با فشارهاى آمريكا در اختيار يكديگر قرار دهند. 

وزير امور بين الملل حزب كمونيست چين با اشاره به طرح هاى 
همكارى ميان دو كشور در حوزه نفت و انرژى گفت: برخى از 
اين پروژه ها با موانع و چالش هايى روبه رو شده كه اميدوارم از 
طريق مذاكره بتوانيم روش هاى مناسبى براى حل و فصل اين 
مشكالت و سرعت بخشــيدن به روند اجراى اين طرح ها پيدا 
كنيم. ســونگ تائو با اشاره به تنش هاى ايجاد شده در اجراى 
برجام مسئوليت اين تنش ها را متوجه آمريكا دانست و گفت: 
چين دغدغه هاى جمهورى اســالمى ايران در خصوص برجام 
را درك مى كنــد و از همه طرف هاى برجام مى خواهد به طور 

كامل توافق هسته اى را اجرا كنند.

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

شبكه اجتماعى

جلسات بى نتيجه كميسيون برجام
صابرگل عنبرى، تحليلگر سياسى با اشاره به تعلل 15 ماهه اروپا 
در راه اندازى سازوكارى همانند اينستكس نوشت: با وجود خروج 
آمريكا از برجام، اما آينــده اين توافق هنوز هم در گرو تصميم 
اين كشور اســت. از اين رو، سرنوشت برجام امروز در گير و دار 
چانه زنى ها و زد و بندهاى پشت پرده اروپا و آمريكا و كشاكش رد 
و بدل پيام هاى با واسطه ميان تهران و واشنگتن تعيين مى شود 
و كميسيون مشترك صرفاً مكانى براى تبادل افكار و پيشنهادات 
است. اساساً كميســيون مجرى تصميمات مشتركى است كه 

خارج از اين جلسات گرفته مى شود.

واقعيت امپراتورى آمريكا
على عليزاده، تحليلگر ساكن انگليس نوشت: فكر كن با همسر 
و فرزندت رفتى جشــنواره تابســتانى. وسط طبيعت. يك نفر 
سر برســد وســط آن همه مردم عادى و كودك شليك كند. 
چهاركشته،15زخمى. نه در خاورميانه؛ وسط كاليفرنيا. قاتل هم 
نه داعش و القاعده، يك آمريكايى معمولى. اين واقعيت امپراتورى 

آمريكاست. جنگ افروزى در خارج و ناامنى در داخل.

تغيير فرمان مديريت كشور
على قلهكى، فعال سياسى نوشت: سيدعباس موسوى سخنگوى 
وزارت خارجه گفته اســت كه «سيگنالى از سوى دولت آمريكا 
براى گفت وگو و مذاكره جدى مشاهده نشده است.» آمريكايى ها 
به خوبى پيام رهبــر ايران مبنى بر جنگ نمى شــود، مذاكره 
نمى كنيم را درك كردند و فهميدند فرمانى كه 6سال با آن كشور 

مديريت شد تغيير كرده، ولى دوستان دولتى هنوز ...

چرا هميشه به صداوسيما حمله مى شود؟
محمدحسين رنجبران، مدير روابط عمومى صداوسيما نوشت: 
اول بايد تشــكر كنم از جناب داورزنى، معــاون وزير ورزش و 
جوانان، كه با مصاحبه خود روشــنگرى كردند و روشن شد كه 
همكاران من در سازمان تمام تالش خود را براى پخش بازى تيم 
ملى واليبــال جوانان ايران انجام دادند. اما گله اى از وزيرمحترم 
ورزش و جوانان، آيا بهتر نبود به جاى انتشــار سريع گاليه تان 
از رســانه ملى دراين زمينه از معاون خود دليل پخش نشدن را 
مى پرسيديد؟ اين چه رسمى است كه سازمان صدا وسيما بايد به 

هردليل مورد هجمه قرار گيرد؟

سياست خارجى

معاون اول رئيس جمهور در ديدار وزير امور بين الملل حزب كمونيست چين:

كشورهاى دوست در خريد نفت ايران فعال تر عمل كنند

سياست خارجىقوه قضائيه
تناقض گويى وزير امور خارجه انگليس درباره ماجراى نفتكش ايرانىرئيس قوه قضائيه: 

مجلس
سخنگوى هيئت رئيسه مجلس:
دولت نمى تواند قوانين 

مجلس را قبول نداشته باشد

دفاعى - امنيتى
سرلشكر رشيد:

قدرت تخريب دشمن نتيجه 
جنگ را مشخص نمى كند

قوه قضائيه
رئيس دادگاه انقالب تهران اعالم كرد

مجازات ارسال فيلم
براى رسانه هاى دشمن 

دولت
واكنش جهرمى به يك  شايعه انتخاباتى 

وزير ارتباطات: با ما شوخى 
نكن!

سياست: اسداهللا عباسى، سخنگوى هيئت 
رئيسه مجلس شوراى اسالمى درباره گزارش 
مردادماه رئيس جمهــور و وزرا به قوه مقننه 
براساس قانون آيين نامه داخلى مجلس، گفت: 
بحث گزارش از ســوى آقاى رئيس جمهور 
و وزرا و ارائــه شــاخص هاى عملكردى در 
چارچوب قانون آيين نامه داخلى مجلس است. 
همان طورى كه وزراى دولت در كميسيون ها 
حاضر شده و به پرسش هاى نمايندگان پاسخ 
مى دهند، بايد به اين قانون آيين نامه داخلى 
مجلس و ارائه گزارش از سوى رئيس جمهور 
و وزرا در صحن علنى تبعيت داشــته باشد. 
دولت نمى تواند بگويــد كه من اين قانون را 
قبــول دارم و آن قانون را قبول ندارم؛ چراكه 

قانون در اين زمينه صراحت دارد.

سياست: سرلشكر غالمعلى رشيد، فرمانده 
قرارگاه مركزى خاتم االنبيــا(ص) دربازديد 
از نيروهــاى هوافضاى ســپاه گفــت: تاريخ 
جنگ هاى چهاردهــه اخير در منطقه غرب 
آسيا و نتايج خسارت بار آن براى آغازكنندگان 
آن مانند صدام، آمريكا و رژيم صهيونيستى 
و عربســتان، حاصل اشــتباه در محاسبه و 
تصميم گيرى است. طوالنى شدن و گسترش 
جنگ ها نيز به دليل تأثير ساير عوامل محاسبه 
ناپذير بوده اســت. سرنوشت جنگ احتمالى 
آينده را وســعت مناطق نبرد و عنصر زمان 
تعيين خواهد كرد. بنابراين ظرفيت مديريت 
جنگ در صحنه هاى گسترده جغرافيايى، در 
زمان طوالنى نتايج نهايى جنگ را مشخص 

خواهد كرد، نه شدت و قدرت تخريب آن.

 سياست: حجت االســالم غضنفرآبــادى، 
رئيس دادگاه هاى انقالب تهران در خصوص 
اينكه آيــا فرســتادن فيلم براى مســيح 
على نژاد جرم اســت يا خير گفت: در ســه 
مــورد فيلم بردارى جرم اســت. يكى از اين 
موارد اســتحكامات نظامى اســت، ديگرى 
فيلم بــردارى از حريم خصوصى و ســومى 
آن فيلم بردارى به قصــد همكارى با دولت 
متخاصم است. با توجه به قرارداد همكارى 
على نژاد با آمريكايى ها كسانى كه از خودشان 
يا ديگران فيلم در رابطه با كشــف حجاب 
بگيرند و به اين خانم ارســال كنند مشمول 
ماده 508 قانون مجازات اسالمى خواهند بود 
و بين يك تا 10 سال حبس برايشان در نظر 

گرفته مى شود.

فــارس: آذرى جهرمى، وزيــر ارتباطات و 
فناورى اطالعات در مــورد اينكه در فضاى 
مجازى گفته مى شــود، قصــد نامزدى در 
انتخابات رياســت جمهورى 1400 را داريد، 

گفت: «با ما شوخى نكن!»
گفتنى اســت اين روزهــا در فضاى مجازى 
اخبار ضد و نقيضى از تصميم نامزد شــدن 
وزيــر ارتباطات بــراى انتخابات رياســت 
جمهورى منتشــر مى شــود. هرچند عضو 
كابينه دوازدهم اين موضوع را شوخى تلقى 
كرده اســت، اما 16 ارديبهشت سال جارى 
بود كه على اصغر شــفيعيان فعال رسانه اى 
اصالح طلب از ديدار انتخاباتى آذرى جهرمى 
در اســفند 97 با تعدادى از فعاالن رسانه اى 

اصالح طلب پرده برداشت.

اسماعيلى رئيس حوزه رياست قوه قضائيه شد
سياست: آيــت اهللا سيد ابراهيم رئيسى در جلســه ديروز شوراى عالى قضايى، 
غالمحسين اسماعيلى را به عنوان رئيس حوزه رياست قوه قضائيه معرفى كرد. 
اسماعيلى در كارنامه خود، دادستانى مشهد و رياست سازمان زندان ها و اقدامات 
تأمينى و تربيتى كشور را دارد و از آنجا كه آخرين سمت او عالوه بر سخنگويى 
قوه قضائيه، رياست كل دادگسترى استان تهران بوده است، به زودى جايگزين 

وى در دادگسترى استان تهران نيز معرفى خواهد شد.

رئيس جمهور به آذربايجان شرقى سفر مى كند
سياست: رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقى از سفر رئيس جمهور به اين 
استان خبر داد. محمد وحدتى اظهار كرد: به احتمال زياد رئيس جمهور در دهم 
مرداد ماه ســفر يك روزه به اســتان آذربايجان شرقى خواهد داشت. وى با بيان 
اينكه براســاس برنامه رئيس جمهور فقط در يك شهرســتان ورزقان براى سد 
«حاجيالر» يا شهرستان «هريس» براى افتتاح فاز يك نيروگاه «هريس» حضور 
خواهد داشــت، توضيح داد: مابقى پروژه ها در تبريز به صورت ويدئو كنفرانس 

افتتاح خواهد شد.

سئول: تصميمى درباره اعزام نظامى
 به تنگه هرمز اتخاذ نكرده ايم

سياست: وزارت دفــاع كره جنوبى ديروز در واكنش به انتشار اخبارى مبنى بر 
تصميم دولت «سئول» براى اعزام يك فروند ناو جنگى به تنگه هرمز تصريح كرد: 
كشورش «گزينه هاى مختلفى» را براى محافظت از كشتى هايى كه از طريق تنگه 
هرمز عبور و مرور مى كنند، بررسى مى كند. بنا به گزارش خبرگزارى يونهاپ كره 
جنوبــى، با اين حال وزارت دفاع كره جنوبى اعالم كرد كه هيچ  تصميمى براى 
اعزام نظاميان اين كشــور به ائتالف دريايى آمريكا در خليج فارس نگرفته است. 
«رو جائه چئون» معاون ســخنگوى وزارت دفاع كره جنوبى در يك كنفرانس 
خبرى گفت: ما گزينه هاى مختلفى را براى تضمين ايمنى كشتى هاى خود مورد 
بررسى قرار مى دهيم. برخى گزارشات خبرى در خصوص اعزام نظامى به نزديكى 
يگان فعلى چئونگهائى اشــاره كرده است، اما هيچ تصميمى در اين باره گرفته 

نشده است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 8 مرداد 1398 27 ذی القعده 1440 30 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9026 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

25 هزار زائر مستضعف به حرم مطهر امام رضا)ع( مشرف شدند    آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی گفت: از ابتدای سال 1398 تاكنون با مساعدت این نهاد بیش از 
25 هزار زائر مستضعف و زیارت اولی از دورترین نقاط كشور به حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا)ع( مشرف شدند.حامد صادقی، اجرای این طرح را در راستای فراهم آوردن زمینه زیارت آسان زائران مستضعف 

و كسانی كه هنوز موفق به زیارت حرم مطهر رضوی نشده اند، دانست. وی تأكید كرد: حسب دستور تولیت آستان قدس رضوی اعزام زائران زیارت اولی همچون گذشته با قوت در حال اجراست.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی
نام نویسی دوره »برهان« آغاز شد

دوره  چهارمیــن  نام نویســی  قدس: 
کشــوری آمــوزش معــارف کاربردی 
»ویژه تدریس بــه جوانان و نوجوانان« 
با نام »برهان« آغاز شــده و تا پانزدهم 
مرداد ماه ادامــه دارد.این دوره با هدف 
بسترســازی برای پــرورش نیروهای 
متخصص با توان تبیین عقاید شــیعه، 

پاسخگویی به شــبهات ذهنی دانش آموزان، آشــنایی بیشتر طالب با شبهات 
روز مطرح در جامعه، آشــنایی با افق های نو پژوهشی در زمینه کالم اسالمی و 
توانمندسازی استادان اعتقادی سراسر کشور در حوزه نوجوانان و بسترسازی برای 
پرورش نیروهای متخصص با توان تبیین عقاید شیعه برنامه ریزی و اجرا می شود.

مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی براساس رسالت های ابالغ شده، راهبردهای 
مختلفی را برای اثرگذاری در قشر جوان برای خود تعریف کرده است، یکی از این 
راهبردها تربیت نیروی متخصص در حوزه جوانان اســت که در همین راستا در 
طول دو ســال گذشته تنها چهار دوره کشوری تربیت استاد عقاید اسالمی ویژه 
جوانان عالوه بر دور ه های تربیت مربی اردویی و تربیت مربی تخصصی جوانان در 

دو حوزه دختران و پسران برنامه ریزی و اجرا کرده است.
تنها مخاطبان طالب برادر که حداکثر سن ۳۵ سال و حداقل پایه ۶ حوزه را به 
اتمام رسانده و دو سال سابقه فعالیت فرهنگی در حوزه جوان و نوجوان در رزومه 

خود دارند، اجازه شرکت در این دوره را خواهند داشت.
اعطای گواهینامه حضور و اضافه شدن به شبکه استادان عقاید در کل کشور از 

جمله مزیت های این طرح به شمار می رود.
 http://form.javanan.org/aqaed عالقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه

در این دوره نام نویسی کنند.

دارالشفاء امام رضاj میزبان اهداکنندگان خون
آستان: دارالشفاء امام رضا)ع( در آستانه 
نهــم مردادماه روز ملــی اهدای خون 
میزبان اهداکنندگان خون بود.فرمانده 
پایگاه مقاومت بســیج دارالشــفاء امام 
رضا)ع( گفت: در آستانه نهم مردادماه 
روز ملی اهدای خون و به همت پایگاه 
مقاومت بسیج و روابط عمومی دارالشفاء 

امــام)ع( در دو نوبت صبح و عصر از همکاران آســتان قــدس رضوی، زائران و 
مجاوران داوطلب خون گرفته شد.مصطفی رضازاده  مقدم با بیان اینکه بیشترین 
درصد اهدا کنندگان خون را مردان تشکیل می دهند، بیان کرد: داوطلبان اهدای 
خون اغلب رده ســنی 18 تا ۶0 ســال دارند که در طول ســال دو تا سه نوبت 
می توانند اهدای خون انجام دهند.رضازاده  مقدم به استقبال پایگاه های مقاومت 
بسیج دانشگاه علوم اسالمی رضوی و مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان 
قدس رضوی برای اهدای خون اشاره و بیان کرد: پایگاه بسیج دارالشفاء امام)ع( 
این آمادگی را دارد تا هماهنگی الزم برای اعزام تیم سیار سازمان انتقال خون را 

به مؤسسه های مختلف آستان قدس انجام دهد.

نگارگر و پژوهشگر هنرهای سنتی کشور:
مرقعات گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک بی نظیر است

آستان: نگارگــر و پژوهشگر هنرهای 
سنتی کشــور گفت: مرقعات موجود 
در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک 
بی نظیر است.مجید فداییان در حاشیه 
نخســتین جلســه کارگاه آموزشــی 
»مرقع سازی« که عصر روز گذشته در 
کتابخانه و موزه ملی ملک؛ بزرگ ترین 

موقوفه فرهنگی آســتان قدس رضــوی در تهران برگزار شــد، در گفت وگو با 
آستان نیوز ابراز کرد: حاج حسین آقاملک بنیان گذار و واقف این مجموعه فرهنگی 
یک نسخه شناس برجســته بوده است، از این رو آثار این گنجینه با کارشناسی 
دقیق و حساســیت خاصی توسط او خریداری و گردآوری شده است.وی درباره 
چگونگی برپایی کارگاه مرقع ســازی در این موقوفه افزود: نخستین جلسه این 
کارگاه به مباحث تئوری مانند تاریخچه مرقع سازی و شناخت مواد مورد استفاده 
در این هنر اختصاص داشت و جلسه دوم به  صورت عملی در یکشنبه هفته آینده 
برگزار خواهد شــد.این هنرمند برجسته به حضور پررنگ هنرجویان رشته های 
تذهیب و نگارگری در کارگاه آموزشی مرقع سازی اشاره و بیان کرد: این کارگاه 
با استقبال بیشتری نسبت به کارگاه مشابه در گذشته روبه رو شد و پرسش های 
مطرح شــده توسط هنرجویان نشــان داد که آنان به دنبال اطالعات تاریخی و 
همچنین روش های بهتر و جدیدتری هستند.فداییان با بیان اینکه هنر مرقع سازی 
از دوره تیموری در ایران رایج شده و در دوره صفوی به اوج رسیده است، گفت: 
قدیمی ترین مرقعات مربوط به اواسط دوره تیموری است و در این بین می توان از 
مرقعی که برای بایسنغر میرزا ساخته و جمع آوری شده و در استانبول نگهداری 
می شــود، نام برد. مرقعات درخشانی نیز متعلق به دوره صفوی است.این نگارگر 
به نقش مرقع سازی برای حفظ آثار پراکنده هنری و جلوگیری از صدمه به آن ها 
اشاره و اضافه کرد: مرقع سن  پترزبورگ یا مرقع میرزامهدی استرآبادی از جمله 
مرقعات زیبا و منحصر به  فردی است که بخشی از آثار خوشنویسی میرعماد و 
برخی هنرمندان برجســته  در دوره افشاریه در آن فراهم آمده است.وی با تأکید 
بر اینکه تعداد عالقه مندان به هنرهای ســنتی در کشور در حال افزایش است، 
گفت: این مخاطبان به دنبال شــناخت راه های جدید در کنار حفظ روش های 
گذشــته هســتند.فداییان ادامه داد: کتابخانه و موزه ملی ملک با بهره گیری از 
نیروهای توانمند و عالقه مند رویکردی متفاوت نسبت به سایر موزه های کشور در 
برنامه ریزی آموزش هنرهای سنتی دنبال کرده است که این کارگاه ها و دوره های 
آموزشی مورد استقبال مخاطبان بســیاری قرار دارد.امروزه مرقع همانند تاریخ 
هنر مصور اســت که به گونه تصویری دگرگونی های هنر ایران را بیان می کند.

جلسه دوم کارگاه آموزشی مرقع ســازی با تدریس مجید فداییان یکشنبه 1۳ 
مرداد از ساعت 14 تا 1۶ در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار خواهد شد. 

  سبد کاالی شرکت فراورده های غذایی رضوی 
توسعه می یابد

آستان: مدیر عامل شرکت فراورده های غذایی رضوی از توسعه سبد کاالی این 
شرکت در سال جاری خبر داد.

حمید رضا اصیلی گفت: درصدد هســتیم تا سبد کاالی این شرکت را از طریق 
برون سپاری توسعه دهیم.وی درباره برنامه های این شرکت برای افزایش کیفیت 
و کمیت محصوالت شــرکت گفت: بازنگری در بســته بندی کنسروجات و نیز 
بودجه ریزی صورت گرفته در راستای افزایش تولید و فروش در دستور کار قرار 
گرفته شده است.مدیر عامل شرکت فراورده های غذایی رضوی، تغذیه خط تولید 
براساس BOM را یکی دیگر از برنامه های این شرکت به منظور افزایش کیفیت 
عنوان کرد و افزود: BOM مخفف Bill Of Material و به معنای فهرســتی 
از مواد اولیه برای ســاخت و تولید یک محصول یا خدمات به مشــتری است.

وی جایگزین کردن قوطی چاپ دار به جای اتیکت در گروه محصوالت کنســرو 
و کمپوت جات را یکی از برنامه های شــرکت فراورده هــای غذایی رضوی برای 
بســته بندی جدید محصوالت به منظور جذب بهتر مشتری عنوان کرد.اصیلی 
ادامه داد: همچنین درصدد هستیم تا کیفیت طرح محصوالت نظیر نوشیدنی های 
میــوه ای بدون گاز و انواع کمپوت و کنســروجات را به روز کنیم.وی اضافه کرد: 
عالوه بر این، در ســال جاری افزودن برند تقدیس رضوی به گروه محصول رب 
گوجه فرنگی را در دستور کار داریم.اصیلی با تأکید بر استفاده از فرموالسیون سالم 
و افزودنی های مجاز در راســتای رعایت بهداشت و سالمت مصرف کنندگان در 
محصوالت این شرکت خاطرنشان کرد: در تولید محصوالت این شرکت از هیچ 
گونه مواد افزودنی غیرمجاز استفاده نمی شود و سعی شده از مواد اولیه باکیفیت 
و دارای تأییدیه برای تولید انواع محصوالت اســتفاده شــود.مدیر عامل شرکت 
فراورده های غذایی رضوی ادامه داد: از طرفی، در صورت اســتفاده از مواد اولیه 
سایر تأمین کنندگان، از موادی که دارای تأییدیه  سازمان های نظارتی بوده و البته 
آن هم پس از انجام آزمون و تأیید توسط واحد کنترل کیفیت استفاده خواهد شد.

 آستان   تولیت آستان قدس رضوی در 
دیدار جمعی از پاکبا نان با تأکید بر ارزش 
واالی کار کردن و خدمت به میهمانان شهر 
کسب  برای  تالش  گفت:  هشتم)ع(  امام 
انسان و همچون  روزی حالل مایه عزت 

جهاد در راه خداست.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در 
دیدار جمعی از پاکبا نان خیابان های منتهی 
به حرم مطهر که در تاالر والیت انجام شد، 
گفت: انسان باید هم از خداوند متعال و هم 
مخلوق خدا که به او خدمت می کند شاکر 
باشد؛ چراکه اگر انسان مخلوق خدا را شاکر 

نباشد، خدا را هم شاکر نیست.
وی با اشاره به اهمیت کار پاکبانان افزود: 
اگر یک هفته شما و همکارانتان نباشید، 
این شهر قابل زندگی نیست. اگر دو هفته 
کار نکنیــد، انواع آلودگی هــا و بیماری ها 
شیوع پیدا می کند. بنابراین کار شما بسیار 
ارزشــمند است، شــما خدمت بزرگی به 
مخلوق خدا به خصوص زائران امام رضا)ع( 

می کنید.
وی با بیان اینکه نفس کار ارزشمند است، 
اظهار کرد: هر کســی هر کاری که انجام 

می دهد، مهم و ارزشمند است. 
امام صادق)ع( وقتی می خواستند عده ای 
را به کار کردن تشویق کنند، نمی فرمودند 
به دنبــال کار بروید، می فرمودند به دنبال 
عزت خودتان بروید. بدین معنا که بیکاری، 
تنبلی، بی عاری و دست تکدی دراز کردن 

به سوی دیگران ذلت است.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: انجام 
دادن هر کار مشروع و حاللی که انسان را 

از احتیاج و دست نیاز به سوی دیگران دراز 
کردن بی نیاز کند، عزت اســت. در اسالم 
بســیار به این امر تأکید شده و از آن سو 
چشــم داشــتن به مال دیگران بدون کار 
کردن مذمت شده است. نفس کار کردن 
و ایستادن انسان روی پای خود برای اداره 

امورات زندگی ارزش دارد.
وی تصریح کرد: با افتخار و ســربلندی به 
همه بگویید، من پاکبان هســتم. باید به 
کاری که اگر یک یا دو هفته نباشد، همه 
چیز به هم می خورد، افتخار کرد. شما به 
نظافت، بهداشت و سالمت مردم مسلمان 
و زائران این شــهر کمــک می کنید. کار 

خودتان را کوچک و کم ارزش ندانید.
حجت االسالم والمســلمین مروی اضافه 
کرد: پیامبرگرامی اسالم فرمودند: »کسی 
که برای اداره زندگی خانواده اش و کسب 
روزی حالل تالش می کند، مانند کســی 

اســت که در راه خدا جهاد می کند«. شما 
هر روز که ســر کار می رویــد خطاب به 
حضرت رضا)ع( بگویید، آقا ما شهر شما را 
تمیز می کنیم، این مردم هم میهمانان شما 

هستند و ما هم خادم شما هستیم. 
امام رضــا)ع( هم ایــن کار و تالش ما را 
می بیننــد.وی بیان کرد: شــما با نظافت 
شهر مشــهد دو ثواب می برید؛ هم نفس 
کار کردن اجــر دارد و هم خدمت کردن 
به شهر و میهمانان امام هشتم)ع(، وقتی 
انسان صاحب کارش را دوست داشته باشد، 
از جــان و دل کار می کنــد، از زیر کار در 
نمی رود. صاحب  کار شما ثامن الحجج علی 

بن موسی الرضا)ع( است نه شهرداری.
وی افــزود: خدا زیباســت و زیبایی را هم 
دوســت دارد. چقدر هر چیز ســر جای 
خودش زیباســت؛ از طبیعــت گرفته تا 
خلقت انسان چقدر زیباست. ما هم مخلوق 

کارهایمان  و  هستیم  خدا 
باید زیبا باشد. پس کاری 
کــه بر دوش ما گذاشــته 
شــده را باید خوب و تمیز 

به انجام برسانیم.
دعوت  به  اســت؛  گفتنی 
تولیت آستان قدس رضوی 
و در راســتای قدردانی از 
خادمــان زائــران حضرت 
رضــا)ع( در ایــام زیارتی 
حضــرت ثامن الحجج)ع(، 
خیابان هــای  پاکبانــان 
منتهــی به حــرم مطهر 

رضوی میهمان ســفره امام رضــا)ع( در 
مهمانسرای حضرت شدند.همچنین همه 
پاکبانان شهر مشهد با دستور تولیت آستان 
قدس رضوی تا پایان تابســتان میهمان 

سفره امام هشتم)ع( خواهند شد.

شما با نظافت شهر 
مشهد دو ثواب 

می برید؛ هم نفس 
کار کردن اجر دارد و 
هم خدمت کردن به 
شهر و میهمانان امام 

هشتم)ع( صاحب  
کار شما ثامن الحجج 

است نه شهرداری

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی دردیدار و هم سفره شدن پاکبانان مطرح کرد  

 باید در برگزاری برنامه های فرهنگی حرم تالش برای کسب روزی حالل ،جهاد در راه خداست
مطهر شرایط زمانی و مکانی و میزان صبر 
و حوصلــه زائران نیز مورد توجه قرار گیرد، 
طوالنی بــودن برنامه های فرهنگی موجب 

نارضایتی و گله زائران می شود.
09150001381

 آستان قدس از زائران بخواهد برای آزادی 
و ســالمتی شــیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر 
مسلمانان نیجریه، سوره حمد قرائت کنند. 

09360007422

 لطفاً گزارشی درباره اصالحات دور تا دور 
حرم مطهر داشته باشید و مسیرهای بین 
شیخ طوســی و آیت اهلل طبسی که تنگ و 
باریک اســت آیا با خرید معارض ها، گذرها 

پهن می شود؟
09120006984

 
 با این حجــم زائر، خودروهای زائربر باید 

افزایش یابد.
09120002784

 لطفاً آســتان قدس با همکاری اصناف و 
شهرداری، مغازه های اطراف حرم مطهر را به 

برگزاری نماز اول وقت تشویق کند.
09010001522

 آســتان قدس برای پادگان های شــهد 
و ســربازان هــم دعوت  نامه مهمانســرای 

حضرت رضا)ع( اختصاص بدهد.
09150000166

 اهدای هزار سری جهیزیه 
به زوج های نیازمند تهرانی 

آســتان: مدیر نمایندگی آســتان قدس 
رضــوی در تهران گفــت: در دهه کرامت 
امســال 1۶0 جهیزیه به زوج های نیازمند 
اهدا شد و بنا داریم در مجموع امسال هزار 

جهیزیه به زوج های جوان اهدا کنیم.
نخستین جلسه هیئت خدام الرضا)ع( با حضور 
خادمیاران رضوی اســتان تهران در آستان 
مقدس شــیخ صدوق شهر ری برگزار شد.
پرویز ســروری در این جلسه اظهار داشت: 
نزدیک به ۳0 هزار نفر از اســتان تهران در 
قالب خادمیاران رضوی نام نویسی کرده اند 
که ضروری است جلساتی به صورت ماهانه 
برای هم افزایــی و برنامه ریزی در خصوص 

فعالیت های آن ها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه دســتگیری از نیازمندان 
باالترین ســطح رضایتمندی امام)ع( را از 
محبان فراهم می کند، تصریح کرد: در دهه 
کرامت امســال 1۶0 جهیزیه به زوج های 
نیازمند اهدا شــد و بنــا داریم در مجموع 
امسال هزار جهیزیه به زوج ها اهدا کنیم. وی 
اضافه کرد: سال گذشته این مجموعه، ۵00 

جهیزیه به زوج های نیازمند اهدا کرد.
مدیر نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
تهران با اشــاره به هــدف راه اندازی هیئت 
خدام الرضا)ع( گفت: این هیئت و نشســت 
برای ایجــاد حلقه های فرهنگی و تعامالت 
ســازنده تر با خادمیاران رضوی تشــکیل 
شــده اســت و بنا داریم به صورت ماهانه 
نشســت هایی را برگزار کنیــم و اهداف و 
برنامه های پیش روی را بــا خادمیاران در 
میان بگذاریم و همفکــری و هم افزایی در 

اجرای برنامه ها داشته باشیم.

 توزیع 10 هزار سبد غذایی 
بین محرومان خراسان رضوی 
آســتان: به همت دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در استان خراسان رضوی 10 
هزار سبد غذایی در ایام دهه کرامت و میالد 
باسعادت حضرت رضا)ع( بین محرومان و 

نیازمندان استان توزیع شد.
۶ هزار ســبد از این بســته های ارزاق بین 
خانوارهای مســکین در مشهد مقدس و 4 
هزار سبد غذایی نیز بین خانوارهای نیازمند 
در شهرستان های اســتان خراسان رضوی 
توزیــع شــد.در ایام بابرکــت دهه کرامت 
همچنین یــک هزار و 8۵0 نفــر از زائران 
محروم شهرستان های بجستان، تربت جام، 
چنــاران، خلیل آباد، خوشــاب، ســبزوار، 
ســرخس، تایباد، باخرز، مه والت، فیروزه، 
نیشابور، قوچان، رشتخوار، فریمان، کاشمر، 
کالت، درگز و تایباد نیز در سفری یکروزه به 
مشهد و زیارت حضرت رضا)ع( مشرف شدند.
ایستگاه های فرهنگی خدمات چندمنظوره 
نیز در ایام دهه کرامت در 12 نقطه حاشیه 
شــهر، پنج نقطه مرکزی مشهد همچنین 
شهرهای بزرگ اســتان همچون گناباد و... 
برپا شــد. در این پایگاه ها خدمات متنوعی 
همچون مشاوره حقوقی، خانواده، مذهبی، 
غرفــه کودک، کتاب و پذیرایی اجرا شــد.

صدای مردم

خـــبر

رونق تولید

سرزمین آفتاب

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

مرکز  سرپرست  مروج    قدس/ حسین   
امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی از 
برگزاری نخستین گردهمایی ویژه زوج های 
سبک  به  زندگی  ملی  طرح  در  مشهدی 

رضوی خبر داد.
فاطمــه دژبــرد در این ارتباط بــه خبرنگار 
قدس گفت: این گردهمایی به مناســبت اول 
ماه ذی الحجــه و مصادف با ســالروز ازدواج 
حضرت امیرالمؤمنین علــی بن ابیطالب)ع( 
و حضرت فاطمــه زهرا)س( که بــه نام روز 
ازدواج نام گذاری شــده است به مدت دو روز 
و در ســاعت 17 روزهای 12 و 1۳ مردادماه 
جاری و با همکاری سپاه امام رضا)ع(، کانون 
خادمیاری خانواده شهدا، به نشر و... در محل 
مجتمــع فرهنگــی آیه های مشــهد برگزار 

می شود.
وی در بیان هدف برگــزاری این گردهمایی 
اظهار داشت: این گردهمایی در راستای تحکیم 
و تعالی خانــواده و با بهره مندی از آموزه های 
معارف ناب رضوی و برای ترویج فرهنگ ایثار 
و از خودگذشــتگی در زندگی مشترک بین 
زوج ها و والدین آن ها برگزار می شود.این مقام 
مسئول ادامه داد: گسترش گفتمان بر اساس 
مودت و رحمت در زندگی مشترک به عنوان 
راهبرد کلی و توسعه و نهادینه کردن زندگی 
مشترک بر اساس گذشت و ایثار به عنوان موارد 
مهم مورد نظر در برگزاری این گردهمایی است.
دژبرد تصریح کرد: تحقق گفتمان سازی برای 
زوج ها و خانواده های آن ها در زمینه تشــکیل، 

تحکیم و تعالی خانواده بر اساس الگو های ناب 
معارف اسالمی و رضوی با حضور و بهره مندی 
از ظرفیت های همایش های جمعی و گروهی 
هم به عنوان هدف عملیاتی این گردهمایی به 

شمار می رود.

 چه کسانی به این گردهمایی
 دعوت هستند؟ 

دژبرد در مــورد مخاطبان ایــن گردهمایی 
گفت: زوج های مشــهدی که از ابتدای سال 
1۳9۶ تاکنون به عنــوان زوج های فعال، 10 
جلســه آموزشــی و چهار کارگاه تخصصی 
در طــرح ملــی زندگی به ســبک رضوی را 
با موفقیت گذرانده اند به همراه والدینشــان 
دراین گردهمایی حضور دارند.سرپرست این 
مرکز با اشــاره به حضور هــزار و 200 نفر از 

زوج های مشهدی)یعنی ۶00 زوج( و والدین 
آن ها در مجموع به تعــداد حدود 4 هزار نفر 
در این گردهمایی تأکید کرد: یکی از مهم ترین 
ضرورت های قابل توجه در زندگی مشــترک 
زناشویی، نحوه برخورد و مواجهه با دغدغه های 
والدین زوج ها برای راهنمایی و ارشاد زندگی 
مشترک آن ها بوده که ممکن است در بعضی 
مواقع و از سوی برخی از زوج ها از این برخورد 

والدین با تعابیری همچون دخالت یاد  شود.
وی عنــوان کرد: بــه همین دلیــل، یکی از 
دغدغه های مهم زوج های جوان پس از ازدواج 
و تشکیل زندگی مشترک و در دوره نامزدی، 
همین موضوع بوده و آموزش صحیح به والدین 
زوج هــا به منظور افزایش حمایتگری مادی و 
معنوی، کنترل اجتماعی و همچنین تنظیم 
نحوه تعامالت، رفتــار و واکنش خانواده ها با 

رویکرد محبت و رحمــت از جمله اقدام های 
ضروری در راستای تحکیم و پایداری زندگی 

زوج ها در این زمینه به شمار می رود.

 در این گردهمایی چه خبر است؟
دژبرد در زمینه برنامه های پیش بینی شــده 
در ایــن گردهمایــی دوروزه گفــت: در این 
گردهمایی برنامه های متنوعی برای زوج ها و 
والدین آن ها پیش بینی شده است که بازدید 
از نمایشــگاه هبوط تا ظهور )با تقسیم بندی 
زوج هــا به 10 گروه همراه با شــخص راوی(، 
حضور والدین زوج ها در سالن انقالب مجتمع 
آیه ها، اســتقبال خادمان و خدمتگزاران حرم 
مطهر رضوی در ورودی سالن انقالب، حضور 
در غرفه محصوالت فرهنگی )ارائه کتاب هایی 
در حوزه خانــواده و فرهنگ ایثــار و از خود 
گذشتگی(، غرفه ایستگاه صلواتی با فضاسازی 
و پخش مداحی، غرفه ختم 110هزار صلوات 
و ختم 110 بار قرآن خوانی به نیابت از شهدا و 
هدیه به ساحت مقدس حضرت صاحب الزمان 
امام عصر)عــج(، غرفه عکس و خاطره )ایجاد 
فضای عکس حرم و بــارگاه( به منظور ثبت 
عکس های خاطره انگیز و معنوی توسط زوج ها 

و... از جمله این برنامه هاست.
دژبــرد متذکر شــد: در زمان برگــزاری این 
گردهمایــی، به طور همزمان در ۳1 اســتان 
کشــور برنامه های پیش بینی شده مربوط به 
طرح ملی زندگی به سبک رضوی نیز افتتاح 

می شود.

گردهمایی 600 زوج  مشهدی در طرح ملی »زندگی به سبک رضوی«
توسط مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد

گزارش خبری

افتتاح کارگاه دوخت لباس 
 شیرخوارگان حسینی 

درجوارحرم مطهر رضوی
قدس: کارگاه دوخت لباس شــیرخوارگان حسینی در 
جوار حرم مطهر رضوی افتتاح شد. این کارگاه تا پنجم 
محرم الحرام در محل مسجد صدیقی ها  برپا بوده و بانوان 
عالقه مند همکاری افتخاری برای دوخت لباس مراسم 
شیرخوارگان حســینی می توانند از نهم مردادماه همه 
روزه از ســاعت 8 صبح تا 8 شب به محل این مسجد 
مراجعه نمایند. لباس های دوخته شده در این کارگاه، در 
نخستین جمعه از ماه محرم پیش از آغاز مراسم، در بین 
مادران و فرزندان شیرخواره آنان در صحن جامع رضوی 

توزیع خواهد شد.
محفل شیرخوارگان حسینی سال 1۳82 با اجرای یک 
مراسم آغاز شد و هم اکنون در هفدهمین سال اجرا، ۶ 
هزار مراسم شامل 4 هزار مراسم در داخل کشور و 2 هزار 
مراسم در 4۵ کشور دنیا از پنج قاره جهان در نخستین 
جمعــه از ماه محرم به طور همزمان برگزار می شــود.

قاب رضوی

خبر

کنگره ملی شعر اربعین
 برپایی»موکب کلمات« 
به همت بنیادکرامت

  آستان  کنگره ملی شعر اربعین با عنوان »موکب 
و  رضا)ع(  امام  کرامت  بنیاد  همت  به  کلمات« 

مجمع شاعران اهل بیت)ع( برگزار می شود.
که  می شود  برگزار  بخش  دو  در  کنگره  این 
توصیف  در  فارسی  شعر  به  اصلی  بخش 
بخش  و  آن  به  مربوط  موضوعات  و  »اربعین« 
موضوع  با  تصنیف  و  سرود  نوحه،  به  ویژه 

گزارش،  این  دارد.براساس  اختصاص  اربعین 
 10 تا  را  خود  آثار  می توانند  عالقه مندان 
محرم الحرام  اول  با  مطابق  ماه 1۳98  شهریور 
1441 از سه طریق: سایت مجمع شاعران اهل 
بیت )ع( )www.eradat.ir(، پست الکتــرونیکی 
)sherearbaeen@gmail.com( وپیام رسان های 
واتس آپ، سروش و بله به شماره)09۳7۳۶4۵۵۶۵( 

به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.
از  نفر  سه  به  کنگره  این  اصلی  بخش  در 
برگزیدگان کنگره هر کدام ۵0 میلیون ریال و 
به پنج نفر تقدیری هر کدام 20 میلیون ریال 
برگزیده ۵0  نفر  به یک  نیز در بخش ویژه  و 
میلیون ریال و به سه نفر تقدیری هر کدام 20 

میلیون ریال جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
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عکس : سیدمرتضی فاطمیان / عکس رضوی
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r واقعی سازی نرخ ارز با اجرای مطلوب بازار متشکل ارزی
تشــکیل بازار متشــکل ارزی با هاله ای از ابهام روبه رو اســت. هر چند به لحاظ 
تئوری تشــکیل چنین بازاری مزیت های قابل توجهی دارد، اما عدم شفاف سازی 
ســازوکار های تعیین قیمت در بازار متشکل ارزی از سوی بانک مرکزی همچنان 

تشکیل و عملکرد آن را مبهم نگه داشته است.
بی  تردید یکی از سازوکارهایی که می تواند موجب رونق در بازار متشکل ارزی شود، 
بهره مندی از مکانیزم حراج است. در این شکل با ایجاد سامانه ای، عرضه کنندگان با 
ارائه قیمت های پیشنهادی خود و تقاضاکنندگان با بررسی و خرید، بهترین قیمت ها 

را به شکل معامله و مبادله در بازار انتخاب می کنند.
تاکنون در بازار اسکناس شاهد راه اندازی و ترویج این شکل تعیین قیمت نبوده ایم. 
صرافی ها که عمده ترین معامله گران ارز به شمار می روند در یک  شبکه غیرشفاف 
به صورت غیررقابتی و به طور نسبی خود تعیین کننده نرخ ارز هستند. بازار متشکل 
می تواند از طریق راه اندازی ســازوکار حراج، نرخ گذاری را به سمت رقابتی شدن 

هدایت کند و حرکت در این مسیر در تعیین نرخ اسکناس کمک کننده است. 
گرچه حجم کوچکی از معامالت ارز به شــکل اســکناس انجام می شود و عمده 
معامالت ارزی حواله است، اما قیمت اسکناس در شکل گیری انتظار تورمی مؤثر 
اســت. با توجه به آنکه نرخ های اعالمی از ســوی صرافی ها حاشیه ای است و بر 
اذهان فعاالن اقتصادی تأثیر جدی به جای می گذارد، راه اندازی بازار متشکل ارزی 
می تواند نرخ اسکناس را مدیریت کرده و رقابت و شفافیت را به این عرصه بازگرداند؛ 

گرچه دستیابی به این مهم به نوع اجرای آن بستگی دارد.
طراحی های روی کاغذ با انجام آن بسیار متفاوت است، چرا که راه اندازی صحیح بازار 
متشکل ارزی شفافیت و رقابت را در بازار ارز بیشتر می کند؛ طراحی مکانیزم های 
اجرایی قوی، شفاف و مطلوب در موفقیت این بازار بسیار تأثیرگذار است، چرا که 
دیده شده ایده های خوب، بد اجرا می شود، درنتیجه خالی از نتایج مطلوب می شود.

به نظر می رسد آنچه تاکنون موجب تأخیر در راه اندازی بازار متشکل ارزی توسط 
بانک مرکزی شده، اطمینان یابی مدیران بانک مرکزی از عملکرد صحیح و عملیاتی 
شدن مناسب آن است. انتظار می رود با راه اندازی بازار متشکل ارزی شاهد کاهش 
نرخ ارز و افزایش ثبات در این حوزه باشیم. کاهش انحصارگرایی در تعیین نرخ ارز و 
رقابتی شدن بازار منجر به کاهش نوسان های ارز و جلوگیری از افزایش قیمت های 

غیرمعمول است.

تغییر کدام سیاست ها باعث رونق تولید در حوزه مسکن خواهد شد؟

نجات مسکن با توقف بنگاه داری بانک ها
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  صاحبنظران، سیاست های 
مسکنی کشور در کنترل بازار، تعادل بخشی به عرضه 
و تقاضا و حمایت از مستأجران در چند دهه گذشته، 
ناموفق توصیــف کرده و تغییر مداوم سیاســت ها 
بــا تغییر دولت ها، رفتارهای ســلیقه ای و مدیریت 

جزیره ای را عامل این عدم توفیق می دانند.
دلیل موفق نبودن برنامه های مســکنی دولت های 
مختلف در 40 ســال گذشــته، همچنــان یکی از 
پرســش های پرکاربرد در فضای عمومی و در وهله 

بعد محافل تخصصی و کارشناسی است.

 چالش های شش  گانه مسکن در ایران
سازمان برنامه و بودجه، 6 چالش عمده بخش مسکن 
در ایران را این گونه برمی شمارد و می نویسد: تناسب 
نداشتن عرضه واحدهای مسکونی با تقاضای واقعی و 
مصرفی، وجود خانه های خالی از سکنه به دلیل عدم 
استطاعت گروه های پایین درآمدی، کاهش متوسط 
نرخ مالکیت مسکن که موجب افزایش اجاره نشینی 
و افزایش تقاضا و به تبــع آن افزایش قیمت اجاره 
مسکن شده است، سهم پایین مسکن اجتماعی در 
تأمین مسکن گروه های نیازمند، رشد سکونتگاه های 
غیررســمی و عدم تعادل شدید بین تقاضای مؤثر 
و عرضه مســکن به ویژه در بازار مسکن اجاره ای از 

چالش های عمده بخش مسکن بوده است.
بر اساس همین گزارش، تمایل بخش خصوصی برای 
حضور در بازار مسکن اجاره ای، به دلیل امنیت بیشتر 
بخش مسکن در مقایسه با سایر حوزه های فعالیت، 

از عوامل موفقیت در برنامه ششم توسعه عنوان شده 
است. پیشنهادهایی که در برنامه ششم توسعه برای 
این بخش داده شــده است، عبارتند از: تهیه برنامه 
یکپارچه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های 
نابســامان، مقاوم ســازی و حمایت از انبوه سازی و 
صنعتی سازی مسکن، ایجاد سامانه اطالعاتی و پایش 
برنامه های حمایتی در بخش مسکن، افزایش سهم 

نظام بانکی در تأمین مالی مسکن.

 مسکن را به وزارت اقتصاد بسپارید
یک کارشناس حوزه مسکن، 
بــازار مســکن را پرتنش و 
پرتغییر توصیف می کند و به 
خبرنگار ما می گوید: اساســاً 
یکــی از دالیل حذف عبارت 
»مسکن« از وزارتخانه راه و شهرسازی پس از ادغام، 
این بود که مسکن بیش از آنکه ماهیت فنی و اجرایی 
داشته باشد، ماهیتی مبتنی بر برنامه ریزی اقتصادی 
دارد.محســن بهرام غفاری ادامه می دهد: مسکن از 
نیازهای اساسی مردم اســت که تأمین آن مطابق 
قانون اساســی بر عهده دولت است، اما از 40 سال 
پیش تاکنون این نیاز مورد غفلت واقع شــده و هر 
دولتی ادامه دهنده همین غفلت است و برنامه های 
مسکنی به جای اینکه در وزارت اقتصاد تعریف شود 
در وزارت راه و شهرسازی تعریف می شود، بنابراین 

راه به جایی نمی برد.
وی بر این باور اســت که در تمام سال های گذشته 

انواع اســامی از مسکن استیجاری تا اجاره به شرط 
تملیک، مسکن متری، مسکن جوانان، مسکن پاک، 
مهر و... از زبان مســئوالن شنیده شــده تا مردم را 
خانه دار کنند، اما هیــچ وقت مردم، آثار عملی این 

اسامی را به عینه ندیده اند.
بهرام غفاری ادامه می دهد: باید مســکن به وزارت 
اقتصاد واگذار شــود، چرا که مسکن تنها فرایندی 
تولیدی، فیزیکی و فنی نیســت و از اقتصاد کالن و 
اقتصاد خانوار تأثیر زیادی می پذیرد و ســهم باالیی 
در سبد هزینه های خانوار به خود اختصاص می دهد. 
در غیر ایــن صورت، مردم هیچ گاه تأثیر برنامه های 
تبلیغاتی دولت  ها را به صــورت کاهش قیمت و یا 

تقویت تولید، نخواهند دید.

 حوزهمسکن؛ فارغ از تحریم و میدانی 
برای تحقق شعار سال است

حسام عقبایی هم به خبرنگار 
ما می گوید: از دهه 70 به بعد 
با مشــکالت حادی در حوزه 
مســکن روبه رو شــده ایم. از 
ســال 74 تا 94 شاهد 104 
برابر شدن قیمت مسکن و رشد باالی 1000درصدی 
آن بودیم. از یک سال گذشته تاکنون هم این رشد 
رکوردزنی کرده و باالی 100 درصد گزارش شــده 
است، چرا که نیازسنجی  در میزان ازدواج های ساالنه 
و میزان مسکن های مورد نیاز صورت نپذیرفته است. 
وی ادامه می دهد: حوزه مســکن همواره با سلیقه 

مدیران و بدون توجه به برنامه جامع و چشم اندازها 
اداره شده است، حال آنکه مسکن، ماهیتی کوتاه مدت 
ندارد و باید در چشم انداز کالن دولت ها جای داشته 
باشد و سیاست های آن با تغییر دولت ها، دستخوش 

تغییر نشود.
عقبایی بر این باور است که تغییر دولت ها باید بین 
10 تا 15 درصد در تصمیم گیری ها و سیاست های 
مسکنی، تغییر ایجاد کند و بخش عمده آن باید تابع 

نگاه کالن و مستمر باشد.
این کارشــناس مسکن معتقد اســت: هیچ دولتی 
نمی تواند پاسخگوی نیاز مردم در خانه دار شدن و یا 
کنترل وضعیت اجاره بها باشد، چرا که این وضعیت 

از گذشته به ارث رسیده است.
عقبایــی در همین حال معتقد اســت، نباید با این 
بهانه که »خانه از پای بســت ویران است« وضعیت 
نامطلوب مســکن را رها کرد، بلکه در همین مدت 
زمان باقیمانده اگر در حوزه سیاســت های پولی و 
بانکی تغییراتی ایجاد و از بنگاه داری بانک ها ممانعت 
شود، تولید مسکن و حمایت از انبوه ساز در دستور 

کار قــرار گیرد، مدیریت زمین کــه بین 70 تا 90 
درصد قیمت مســکن را در بر می گیرد، به درستی 
اعمال و تصمیمات سلیقه ای و جزیره ای کنار گذاشته 
شود، حتی در یک سال آینده می توان خروجی قابل 

قبولی را در حوزه مسکن شاهد بود.
این کارشناس مسکن با اشــاره به نیاز ساالنه یک 
میلیون و 300 هزار واحدی کشور به تولید مسکن 
می گویــد: امروز کمتر از 300 هزار واحد در ســال 
تولید می شــود، اما توجه ویژه به اجرای اصل 44 و 
عدم مداخله دولت در تولید و تغییر  ســبک تولید 
به ســمتی که توازن در عرضه و تقاضا ایجاد شود، 
می تواند جهشی قابل توجه در حوزه مسکن به همراه 
داشته باشد، در غیر این صورت تا 20 سال آینده هم 
اوضاع مسکن، نامطلوب و مردم از سیاست ها ناراضی 

خواهند بود.  
به گفته وی بازار مســکن هیچ تأثیری از تحریم ها 
نمی پذیرد و می تواند الگویی برای تحقق شعار سال 
مبنی بر رونق تولید باشد و همه بخش های اقتصاد 

را به حرکت وا دارد.

مگر می شود کاال وارد کنی و ضرر کنی؟   
نود اقتصادی: مجیدرضا حریری، تاجر، فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: واردکنندگان برای چاپیدن مردم مسابقه گذاشته اند؛  اینکه برخی تجار و واردکنندگان می گویند ما 

داریم ضرر می کنیم، دروغ می گویند. مگر می شود کاال وارد کنی و ضرر کنی؟ هر چه به مراکز قدرت نزدیک تر باشی،  سود وارداتت بیشتر است!

مسکن چگونه تبدیل به کاالی سرمایه ای شد؟
بیضایــی/  فرهــاد   
مسکن    کارشــناس 
به خاطر سیاست های غلط، 
کاالی  یــک  از  مســکن 
به  دسترس  قابل  مصرفی 
یک کاالی ســرمایه ای غیر قابل دسترس تبدیل 
شده است. مروری بر فعالیت های دولت در حوزه 
مســکن نشــان می دهد، عالوه بر اینکه دولت 
سیاست مشخص و مدونی برای حمایت از افراد 
بدون مسکن ندارد، مسیرها را هم اشتباه می رود، 
به همین خاطر با شــتاب گرفتن تورم و کاهش 
قدرت خرید مردم، نمی توانیم مسکن متناسب با 
نیاز خانوار را در اختیار شهروندان قرار دهیم؛ بدین 
ترتیب هر ساله به صف انبوه اجاره نشینان اضافه 
می شود و کار به جایی رسیده که مردم به سوی 
استفاده از کانکس و چادر به عنوان سرپناه سوق 

پیدا کرده اند. 
دولتمردان اگر به مفهوم عدالت اجتماعی در حوزه 
مسکن توجه نکنند باید منتظر بروز زاغه نشینی 
در حاشــیه شــهرها و نارضایتی های مردمی در 
این زمینه نیز باشند. دولت وظیفه دارد نیازهای 
ابتدایی و اولیه مردم مثل مسکن را ساماندهی کند 
تا اقشار ضعیف توانمند شوند، در غیر این صورت از 

حیز انتفاع ساقط است. 
بررسی ها نشان می دهد بیشتر سیاست های دولت 

حالت شعارگونه به خود گرفته و در عمل منفعتی 
را نصیب مصرف کننده واقعی در حوزه مســکن 
نمی کند. مروری بر سرشــماری ها در سال های 
اخیر نشان می دهد، میزان تقاضاهای سرمایه ای 
در حوزه مســکن هر سال به طور مرتب افزایش 
پیدا کرده است، یعنی با وجود ساخت مسکن، این 
واحدها به دست کسانی که تقاضای مصرفی دارند 
نمی رسد و به مایملک افرادی که دارای ملک های 

دیگری هستند، افزوده می شود. 

 بی توجهی دولت 
به تراز منفی اقتصادی خانوار 

برپایه آمار بانک مرکزی، در 10 سال گذشته در 
بهترین حالت درآمــد و هزینه خانوار با هم برابر 
بوده، در خیلی از ســال ها نیز هزینــه خانوار از 
درآمدش بیشــتر بوده است. در شرایطی که تراز 
اقتصادی خانوار منفی است، دولت چطور انتظار 
دارد طبقه متوسط و ضعیف پس انداز هم داشته 
باشــد و بتواند اقســاط نجومی را هم بپردازد و 
خانه دار شود. سیاست هایی مانند پرداخت وام های 
سنگین با اقســاط نجومی نیز بیانگر این مسئله 
اســت که برنامه ریزان آن درک درستی از افرادی 
که برایشان برنامه می ریزند ندارند. اقشار ضعیف و 
دهک های پایین تر اگر درآمد مناسبی داشتند به 
جای اقساط گران قیمت تسهیالت مسکن، محل 

سکونت متناسب با وضعیت درآمدی خود اجاره 
می کردند یا می خریدند و به سکونت در چادرها 

قناعت نمی کردند.

 50 تا 60 درصد درآمد خانوار
 سهم بخش مسکن

در حال حاضر 50 تــا 60 درصد درآمد خانوار 
ســهم بخش مسکن اســت. این مســئله که 
نقدینگــی و درآمد خانــوار در چه حوزه ای به 
گردش درآید اهمیت زیادی دارد. وقتی بخش 
اعظم درآمد خانوار بابت اجاره یا اقســاط بانک 
نصیب یکسری ســرمایه دار می شــود و چرخ 
تولیــد را نمی چرخاند، باید منتظر تبعات آن از 
جمله کاهش رشــد اقتصادی و بیکاری باشیم. 
اگر می خواهیم اقتصاد کشور رونق بگیرد، باید 
تقاضا را در حوزه صنعت به وجود بیاوریم. وقتی 
مردم توانایی خرید میوه، پوشاک و لوازم خانگی 
را ندارند و حوزه مســکن بیشتر درآمد آن ها را 
می بلعد، آن ها مجبور می شوند از تمام تقاضاها 
در بخش های یاد شده صرف نظر کنند. با حذف 
و کاهش تقاضا در این بخش ها، درنهایت رکود 
به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود؛ به عبارتی 
به خاطر سیاســت های اشتباه نه تنها در بخش 
مســکن رشــد نمی کنیم که این قابلیت را از 

حوزه های دیگر نیز می گیریم.

 مالیات؛ ابزار تبدیل 
کاالهای سرمایه ای به مصرفی 

توســعه حوزه مسکن سخت اســت و ما باید 
حتماً برنامه ریزی درســت و جامعی برای آن 
داشــته باشیم تا آن چیزی که ساخته می شود 
با بهترین بهره وری بین نیازمندان و متقاضیان 
توزیع شــود. راهکاری که ســبب می شود این 
اتفــاق بیفتد ابزار مالیاتی اســت؛ مثل مالیات 
بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، 
یا دیگر مالیات هایــی که در این دامنه تعریف 
مالیات های حوزه مســکن سالیان  می شــود. 
سال اســت در تمام کشــورهای دنیا دریافت 
می شود تا تقاضاهای ســرمایه ای در این بازار 
کنترل شــود. مشخص نیســت که چرا دولت 
ما از ابزارهای مالیاتی خود اســتفاده نمی کند 

تا دســت ســوداگران و تقاضاهای سرمایه ای 
در بخش مســکن را از این حــوزه کوتاه کند. 
مسکن در دیگر کشورها یک کاال مثل خودرو 
که قابل تجارت بین المللی باشد نیست و فقط 
تقاضای مصرفی دارد. برای دســتیابی به این 
هدف، که مســکن کاالیی مصرفی باشد فقط 
کافی اســت ریل های سیاست گذاری را عوض 
کنیم؛ چه در حوزه مســکن، چه ارز و سکه و 
طال، متولیان باید بســاط داللی و سوداگری را 
با ابزارهای مالیاتــی و کنترلی از این حوزه ها 
جمــع و نقدینگی را به ســمت تولید هدایت 
کنند. بدین ترتیب فشار مسکن از دوش مردم 
برداشته می شــود و درآمد خانوار نیز می تواند 
صــرف خرید کاال شــود و رونق در بخش های 

مختلف اقتصاد کشورمان جریان پیدا کند.

یادداشت 

اخبار کوتاه

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه

ایران از مرداد امسال صادرکننده بنزین می شود 
ایسنا: علی حســینی، مدیرعامل بورس 
انرژی با اشــاره به خودکفایی کشــور در 
تولید بنزین، از آغاز نخستین عرضه این 
محصول داخلی از طریق رینگ صادراتی 
بــورس انرژی ایران خبــر داد. وی افزود: 
مطابق برنامه ریزی ها انتظار می رود با توجه 
به تکمیل فاز سوم عملیات بنزین سازی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، در مرداد امسال ایران نخستین محموله بنزین خود 

را از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی صادر کند.

شرکت های تابعه خودروسازان باید واگذار شوند
الف: فرشــاد مقیمی، معاون وزیر صنعت گفت: بســیاری از شــرکت های تابعه 
خودروســازان باید واگذار شوند؛ مثالً ســهام بانک پارسیان که در اختیار یکی از 
شرکت های خودروسازی است به چه درد تولید می خورد؟ داشتن ملک و امالک، از 
دیگر فعالیت های غیرمولد شرکت های خودروسازی است. این اقالم نیز باید فروخته 

شوند. 

 صاحبان حرفه های پزشکی 
تا ۲۳ مرداد برای کارتخوان بانکی نام نویسی کنند

باشگاه خبرنگاران جوان: علی رستم پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و 
برون سپاری ســازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان حرفه ها و مشاغل پزشکی، 
پیراپزشــکی، داروســازی و دامپزشــکی تا 23 مرداد مهلــت دارند در نظام 
 سامانه فروش و اســتفاده از پایانه فروشــگاهی )کارتخوان بانکی( نام نویسی 

کنند. 

واگذاری کارت اعتباری مصالح از پایان شهریور
مهر: مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن 
از آغــاز واگــذاری کارت اعتباری مصالح 
به انبوه ســازان با سود 1۸ درصد از پایان 
شهریور امسال خبر داد. ابوالقاسم انارکی 
تصریح کرد: این ســازوکار شامل افرادی 
مانند انبوه ســاز یا تولیدکننده مصالح و 
بنکدار عمده فروش مصالح ساختمانی و 
محصوالتی مانند آهن، تیرآهن، میلگرد و ســیمان می شود که مصرف باالیی در 

ساخت وساز دارد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  شرکت آبراهه
دژ توس ) سهامی خاص( به شماره ثبت 14662

دعوت  شرکت  داران  سهام  کلیه  از  بدینوسیله 
مورخ 98/05/20  عادی  عمومی  در جلسه  تا  میگردد 
ساعت 8 صبح در محل قانونی شرکت واقع در بولوار 
برگزار   475 پالک  حسینی  مسجد  از  باالتر  سجاد 

میگردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه: 

1- انتخاب هیئت مدیره    2- انتخاب بازرس
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

هیئت مدیره شرکت 

/ع
98
05
71
5

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  شرکت 
آبراهه دژ توس ) سهامی خاص( به شماره 

ثبت 14662
دعوت  شرکت  داران  سهام  کلیه  از  بدینوسیله 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  جلسه  در  تا  میگردد 
شرکت  قانونی  محل  در  صبح   8 ساعت   98/05/22
پالک  حسینی  مسجد  از  باالتر  سجاد  بولوار  در  واقع 

475 برگزار میگردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه: 

1- افزایش سرمایه
هیئت مدیره شرکت 

/ع
98
05
71
6

برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل 89 به رنگ 
س��فید روغنی به شماره ش��هربانی 12 ایران 733 
ی 51 و ش��ماره موت��ور 12488317959 و ش��ماره 
شاس��ی NAAN01CA3AK774061 ب��ه ن��ام محمد 
حس��ین تیغ الهی موس��ویه فرزن��د غالمرضا مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. /ع
98
05
73
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
05
74
3

ب��رگ س��بز و کارت موتور س��یکلت هن��دا 70  رنگ 
مشکی مدل 1385  به ش��ماره موتور 03105795 و 
شماره شاس��ی  NCR***070G8550044  به شماره 
انتظامی 71414 ای��ران 766 به مالکیت ناصر دانش 
عدال��ت مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سیس��تم  س��واری  س��وخت  کارت  و  س��بز  ب��رگ 
پ��ژو تی��پ پارس ب��ه رنگ س��فید م��دل 1390 به 
ش��ماره موت��ور 12490043297 و ش��ماره شاس��ی                 
NAAN21CA6BK453832 ب��ه ش��ماره پ��الک 54 – 
364 س 77 مفقود گردیده و از درجه اعتبارس��اقط 

می گردد. /ع
98
05
71
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه )برگ سبز (خودرو وانت تویوتا تیپ 1600 
به رنگ جگری –معمولی مدل 1985 به ش��ماره پالک 
847ص29-ایران65 به ش��ماره موتور 098943به 
ش��ماره شاس��ی 038690 بن��ام محمد افش��اری پور 
فرزند عباس مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می باشد )ایرانشهر( /ع
98
05
72
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
04
13
7

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب صدیقه بذرافش��ان 
فرزند رضا ش��ماره شناس��نامه 264 صادره از قاین 
در مقطع کاردانی رش��ته کاربرد کامپیوتر صادره از 
واحد دانشگاهی مشهد با شماره 37909630 مفقود 
گردی��ده اس��ت و فاق��د اعتب��ار میباش��د از یابنده 
تقاض��ا می ش��ود اصل م��درک را به دانش��گاه آزاد 
اسالمی مشهد به نشانی مشهد- قاسم آباد- بولوار 
امامی��ه- نب��ش امامیه 42 دانش��گاه آزاد اس��المی 
ساختمان مرکزی ش��ماره )2( اداره فارغ التحصیالن 

ارسال نمایند. 

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

1385رن��گ                                    م��دل   206 سبزس��واری  ب��رگ 
نق��ره ای ش��ماره پ��الک 32 767 و14 ش : موت��ور 
مالکی��ت   18900245: شاس��ی  ش   FX7M2696610
حس��ین الهیان ف :غالمرض��ا کدملی 0859773256 
ساکن شهرستان بشرویه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است /ع
98
05
52
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س
,9
80
56

آگهی تغییرات شرکت تولیدات کاغذی نوید سلولز طوس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 36344 و شناسه ملی 10380518694

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای محمدکمال هاشمیان کد ملی:0056213069به 
نمایندگی از ش��رکت صنایع تولیدات کاغذی خراس��ان-گلریز )شماره ثبت:1353وشناس��ه ملی:10380131843(به عنوان رئیس هیئت 
مدیره ، جایگزین آقای محمد رضا هاشمیان و آقای محمد رضا هاشمیان)کد ملی:0054143829( به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات 
کاغذ سازی نگین خراسان)شماره ثبت:34322وشناسه ملی:10380495332( به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 

تصدی تا تاریخ 99,1,6جایگزین آقای محمدکمال هاشمیان گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )546629(

س
,9
80
56

آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات کاغذسازی نگین خراسان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 34322 و شناسه ملی 10380495332

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنایع تولیدات 
کاغذی خراس��ان -گلریز )ش��ماره ثبت:1353وشناس��ه ملی:10380131843( با نمایندگی آقای محمدکمال هاش��میان)کد ملی: 0056213069( به عنوان رئیس هیئت 
مدیره،ش��رکت تولیدات کاغذی نوید سلولز توس)ش��ماره ثبت:36344وشناسه ملی:10380518694( با نمایندگی آقای محمد رضا هاشمیان)کد ملی:0054143829( 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدات کاغذی شکوفه خراسان )شماره ثبت:3317و شناسه ملی:10380192174( با نمایندگی آقای جلیل هاشمیان)کد 
ملی:0938855212(به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین مرادیان )کدملی:2180068468(به سمت مدیر عامل تا تاریخ 99,4,21 انتخاب شدند و کلیه اوراق 

و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراس��ان رضوی اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری مش��هد )546584(

س
,9
80
56

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بار ثاوا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 21527 و شناسه ملی 10380370176

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,07,24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -س��مت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید: آقای علی کیانی با کد ملی 0934225818 به س��مت مدیر عامل 2- آقای امیر صفاری با کد ملی 0942856147 به س��مت رئیس 
هیئ��ت مدی��ره 3 - آقای خلی��ل کیانی با کد ملی 0934012148 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره ش��رکت برای مدت دوس��ال انتخاب 
گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آورو رس��می شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )546576(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های 
لبنی رضوی شرکت سهامی خاص به 
ش�ماره ثبت 12865 و شناسه ملی 

10380285409
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
س��الیانه مورخ 1398,03,28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: - موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 
بازرس اصلی ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به 
1398,12,29 انتخ��اب گردید. - ص��ورت های مالی 
منتهی ب��ه 1397,12,29 به تصوی��ب مجمع عمومی 
رس��ید. - روزنام��ه ق��دس ب��ه عن��وان روزنامه 
کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی های ش��رکت برای 

سال 1398 انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )546632(
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,9
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56

متالورژی  تغییرات شرکت  آگهی 
پودر مشهد شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 5056 
و شناسه ملی 10380209877

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره 
ذی��ل  تصمیم��ات   1398,01,18 م��ورخ 
اتخاذ شد : 1 - اختیارات هیئت مدیره 
به مدی��ر عامل به ش��رح صورتجلس��ه 

تفویض گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)546591(
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آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات 
کاغذسازی نگین خراسان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 34322 و شناسه 

ملی 10380495332
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397,12,26 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد. 2- موسس��ه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی 
10100218400 ب��ه عن��وان ب��ازرس اصل��ی ، خان��م مریم 
ایمان��ی به ش��ماره ملی 0941122956 ب��ه عنوان بازرس 
علی البدل برای س��ال مالی منتهی ب��ه 98,6,31 انتخاب 
گردیدن��د. 3 - صورته��ای مال��ی منتهی ب��ه 97,6,31 به 

تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )546579(

س
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س��ند کمپان��ی خ��ودرو پرای��د ب��ه رن��گ نق��ره ای 
شاس��ی  ش��ماره  1951772ب��ه  موت��ور  ش��ماره 
579ص45  پ��الک  ش��ماره  s1412286087666ب��ه 
ای��ران 96 به نام حکیمه نجاری��ان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

اعالم نتایج بازرســی های ارزی   ایســنا: دکترســعید نمکی، وزیر بهداشــت درباره نامه رئیس جمهور به چهار وزیر در مورد تخلفات ارزی گفت: ما پیش از اینکه آقای رئیس جمهور این نامه را بزنند، 
کارمان را با دســتور شــفاهی ایشــان آغاز کرده بودیم. بنده از روز اولی که به وزارت بهداشــت آمدم، اکیپ هایی را برای ارزیابی این موضوع گذاشــتم و نتایج آن در حال آماده شدن است و در روزهای 

آینده به استحضار می رسانم.

کشف محموله ۱۲۵ کیلوگرمی شاخ کرگدن در ویتنام
ایســنا: مقام های ویتنام از کشــف 
محموله ۱۲۵ کیلوگرمی شاخ کرگدن 

در این کشور خبر دادند.
آن ها اظهار داشتند: کشف این محموله 
قاچاق یکی از بزرگ ترین موارد گزارش 

شده در جنوب شرق آسیا بوده است.
این محموله که در داخل گچ جاسازی 

شده بود، از امارات متحده به ویتنام قاچاق شده و در فرودگاه »نوابه« هانوی 
پیدا شد.

در ویتنام این باور در میان برخی از مردم وجود دارد که شاخ کرگدن برای مقابله با 
انواع بیماری ها همچون سرطان کاربرد دارد. گفته شده ارزش این محموله قاچاق 

۷.۵ میلیون دالر بوده است.
هفته گذشته نیز مقام های ویتنامی الشه منجمد شده هفت توله ببر را در صندوق 
عقب یک دستگاه خودرو در شهر هانوی کشف کردند که گفته می شود از الئوس 

قاچاق شده است.
به گزارش روزنامه گاردین، درحالی که طبق قوانین بین المللی قاچاق شاخ کرگدن 
از سال ۱۹۷۷ ممنوع شده، این حیوانات در آفریقا همچنان شکار شده و به آسیا 
قاچاق می شوند. همچنین با افزایش تقاضا در ویتنام و چین، جمعیت این گونه 

جانوری کاهش پیدا کرده است.

کرم های ضدآ فتاب وارد جریان خون می شوند
فارس: محققان در مطالعات تازه خود 
دریافتند  کرم های ضدآفتــاب،  درباره 
عناصر موجود در این کرم ها وارد جریان 

خون می شوند.
براســاس گزارش »تایم«، سال هاست 
ســازمان غذا و داروی آمریکا ایمنی 
محصــوالت ضدآفتابــی را که بدون 

نســخه مصرف می شوند، مورد بررسی قرار داده اســت؛ زیرا سازندگان این 
کرم هــا از عناصر قوی تــری برای اطمینان از محافظت در برابر خورشــید،  

استفاده می کنند.
جالب است بدانید، زمانی که کرم های ضدآفتاب برای نخستین بار در دهه ۷0 و 
توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت، محققان تصور می کردند عناصر این 
کرم ها روی سطح پوست  قرار می گیرد، اما طی سال ها فهمیدند که در واقع این 
طور نیســت و با دقت بیشتری به مطالعه این موضوع پرداختند. از همین رو در 
یک تحقیق تازه، محققان دریافتند برخی از عناصر فعال در کرم ضدآفتاب وارد 

بدن و جریان خون می شوند.
طبق این گزارش، آن ها همچنین دریافتند تمام چهار عنصر جذب شده در خون، 

خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهند.

درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی
درمان مشکل کمبود پزشک با کدام نسخه؟

جامعه: پــس از انتقادهــای فراوان 
نمایندگان مجلس و کارشناســان به 
موضوع کمبود پزشــک در کشــور، 
نماینــدگان  از  تعــدادی  ســرانجام 
طــرح دو فوریتی افزایــش پذیرش 
در رشــته های علوم پزشکی را امضا 

کردند.
یکشنبه گذشته یوسف داوودی از طراحان طرح دو فوریتی افزایش پذیرش 
در رشــته های علوم پزشکی، از ارائه طرح دو برابر شدن پذیرش دانشجویان 
رشــته های علوم پزشکی در ســال تحصیلی آینده به هیئت رئیسه مجلس 

خبر داده بود.
این تصمیم واکنش مخالفان را در پی داشــت به گونــه ای که دیروز دکتر 
محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی در نامه ای به علی 
الریجانی، رئیس مجلس شــورای اسالمی نوشــت:»طرح دوفوریتی افزایش 
ظرفیت های دانشجویی پزشکی که با زمینه سازی جهت دار رسانه ای روزهای 
اخیر در مجلس شــورای اسالمی ارائه شد، موجب نگرانی در جامعه پزشکی 

و دانشجویی شده است.
یقیناً طرح مســئله کاماًل تخصصی و فنی ظرفیت های دانشــجویی پزشکی 
بــدون توجه به زیرســاخت های الزم برای آموزش پزشــکی از قبیل تعداد 
اســتادان و تخت های بیمارستان های آموزشی و تجهیزات بالینی مورد نیاز، 

موجب خسارت های جبران ناپذیر به این رشته خطیر خواهد شد«.
باقر الریجانی، معاون آموزشــی وزارت بهداشــت نیز با انتقاد شدید از طرح 
برخی از نمایندگان مجلس برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه های علوم 
پزشــکی گفت: این کار از نظر عملی شــدنی نیســت و ۱00درصد به ضرر 
کشــور اســت و برنامه ریزی های آموزشی کشــور را در حوزه علوم پزشکی 
دچار اختالل می کند. مطمئن هستیم که این طرح به جایی نخواهد رسید.

این در حالی اســت که پیش از این، برخی از مســئوالن وزارت بهداشت و 
درمان نیز از پایین  بودن سرانه پزشکی در کشور گفته بودند.

ایــرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشــت در اظهارنظری گفته بود: »در 
حال حاضر در کشور شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک 
۱.۶ نفر به ازای هر ۱000 نفر جمعیت است.این درحالی است که کف مورد 
نیازمان در این زمینه ۲.۵ نفر به ازای هر ۱000 نفر بوده و حتی بسیاری از 
کشــورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین ۳.۵ تا ۵ نفر به ازای هر ۱000 

نفر جمعیت دارند«.
براســاس آمارهای اعالم شده سازمان جهانی بهداشــت، سرانه پزشک در 
ایران ۱۱ نفر به ازای هر ۱0 هزار نفر اســت، اما این شــاخص در بسیاری از 
کشورهای پیشــرفته در حوزه سالمت بین ۳0 تا ۴0 پزشک است. جالب تر 
اینکه وضعیت ســرانه پزشــک در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه هم 
مناسب نیســت. به گونه ای که از بین ۲۵ کشور آسیای میانه و غرب آسیا، 
ایران در جایگاه بیستم از نظر سرانه پزشک و پایین تر از کشورهایی همچون 
سوریه، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان، ازبکستان و حتی فلسطین قرار 

دارد.
برخی از کارشناسان معتقدند پایین بودن ظرفیت های پزشکی موجب ایجاد 
انحصارطلبی پزشکان در جامعه شده است که با افزایش ظرفیت رشته های 

پزشکی، این انحصار شکسته می شود.
میثم مهدیار، کارشناس اقتصاد ســالمت می گوید: پزشکان به سمت ایجاد 
انحصــار برای خود پیــش می  روند تا بتوانند عواید و منافع مالی بیشــتری 
کســب کنند. در همین راســتا تالش می کنند ورودی این رشته را کنترل 

و این سرانه به نفع خودشان باشد و بتوانند منافع بیشتری را جذب کنند.
محمدنعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در این 
خصوص به فارس گفته اســت: با توزیع مناسب پزشکان به ویژه در مناطق 
محروم، می توانیم اقدامات گسترده تری را برای رضایتمندی هموطنان انجام 

دهیم.
از سوی دیگر برخی از پزشکان معتقدند با افزایش ظرفیت رشته های پزشکی، 
کیفیت آموزش و ارائه خدمات در مراکز درمانی کاهش خواهد یافت. چنان 
که ایرج خســرونیا، رئیس انجمن متخصصین داخلی می گوید: اینکه تعداد 
دانشــجو را زیاد کنیم مطلوب نیست، بلکه باید بدانیم برای تربیت دانشجو 
به خیلی چیزها نیاز داریم. برای نمونه بیمارســتان، آزمایشگاه، رادیولوژی و 
نظام آموزشی نیاز داریم. البته جاهایی مانند مراکز دانشگاه آزاد در مناطقی 
ایجاد شــده و مثاًل ۵0 نفر جذب می کند در صورتی که در آنجا نه بیمار، نه 

آزمایشگاه و نه بیمارستان در دسترس وجود ندارد.
خالصه آنکه گرچه به نظر می رســد موضوع کمبود پزشک به ویژه در برخی 
از مناطق محروم به دلیل ثابت ماندن ظرفیت پذیرش رشــته های پزشکی 
در طول سال های اخیر است، اما به نظر نمی رسد تصویب و افزایش ظرفیت 
نســخه درمانی کافی برای رفع این مشکل باشد و ضرورت دارد همزمان با 
افزایش ظرفیت رشته های پزشکی، ظرفیت رشته های تخصصی نیز افزایش 
پیدا کند. همچنین امکانات برای انتقال پزشکان متخصص به مناطق محروم 

فراهم شود تا این افراد با حضور در این مناطق خدمت رسانی کنند.

زندگی  پیشرفت  با   جامعه/ اعظم طیرانی  
صنعتی و رشد جمعیت، مصرف آب در اغلب 
رو  آب  بحران  و  افزایش  جهان  کشورهای 
ضرورت  مسئله  همین  و  است  گسترش  به 
صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه و 
مدیریت شده آن را اجتناب ناپذیر ساخته است.

چندی پیش عالءالدین خادم، عضو کمیسیون 
کشــاورزی، آب و منابع طبیعــی در این باره 
گفته بود: »مصــرف بی رویه آب و نبود کنترل 
برداشت از ســفره های زیرزمینی، خالی شدن 
روستاها از ســکنه را دربردارد که این موضوع 
آســیب و خســارت های جبران ناپذیــری به 
اقتصاد روســتایی وارد می کند؛ چرا که با افت 
ســفره های زیرزمینی پدیده خشکســالی در 

کشور تشدید می شود«.
وضعیت فعلی جوی کشــور و افزایش مصرف 
آب ایــن تصور را ایجاد کرده کــه برای عبور 
از این بحران، بایــد مصارف خانگی را کاهش 
داد، اما مسئله اساسی این است که راه اساسی 
را بایــد در جای دیگــر و به شــیوه دیگری 

جست وجو کرد.

  هدر رفت 13 درصدی آب
علی سیدزاده، مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شــرکت 
مهندســی آب و فاضالب 
کشور با اشاره به هدررفت 
آب در شــبکه های توزیع 

می گوید: یکی از معضالتی که در شبکه توزیع 
آب همه کشــورها از جمله ایران وجود دارد، 
هدررفت آب اســت که به دالیل مختلف مثل 
فرســودگی لوله های توزیع، استاندارد نبودن 
انشعابات مشــترکان، نشتی شــبکه توزیع و 
مدیریت فشــار در آن و یا نشــتی مخازن آب 

اتفاق می افتد. 
مهندس ســیدزاده ادامه می دهد: کل شــبکه 
توزیع آب در کشــور، ۳۲0 هزار کیلومتر است 
کــه از این مقدار ۱۵۹ هــزار کیلومتر مربوط 
به حوزه شــهری و ۱۷0 هزار کیلومتر شبکه 
توزیع روستایی است که با توجه به فرسودگی 
حدود ۳0 درصد این شبکه، ساالنه ۱۳ درصد 

هدررفت آب داریم. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور با اشاره به اینکه به طور 
میانگین بین هــزار و ۷00 تا ۲ هزار کیلومتر 
از شبکه توزیع آب در سال بازسازی می شوند، 
می افزاید: در شــبکه توزیع آب از لوله هایی با 
جنس متفاوت اســتفاده می شود که مقاومت 
آن ها و شــکل فرســودگی متفاوتی دارند. با 
توجه به برنامه پنجم و ششم توسعه، بازسازی 
شبکه توزیع در برنامه سالیانه وزارت نیرو قرار 
دارد و هر ســال باید ۲ درصد هدررفت آب - 

درمقایسه با سال قبل – کاهش یابد. 

 نگرانی از برداشت آب 
از سفره های زیرزمینی 

کرســی  رئیس  صــراف زاده،  محمدحســین 
یونســکو در بازیافت آب نیز در این خصوص 
می گوید: با وجود افزایــش میزان بارش ها در 
ســال آبی جاری، هنوز هم برخی از شهر های 
کشــور با مشــکل کم آبی مواجه هستند. با 
این حال افزایش ذخیره ســد ها این باور را در 

بین مردم ایجــاد کرده که وضعیت منابع آبی 
کشور مطلوب است و افزایش بی رویه مصرف، 
خللــی در تأمین نیاز آن ها ایجاد نخواهد کرد. 
در حالی که نباید به دلیل نزوالت جوی سال 
آبــی جاری، مصرف بهینه آب را از یاد  برد، به 
ویژه در کالنشهر ها که با محدودیت منابع آبی، 

مخازن و شبکه مواجه هستیم.
دکتر صراف زاده می افزاید: متأســفانه در حال 
حاضــر وضعیت برداشــت آب از ســفره های 
زیرزمینی مناســب نیســت و بارندگی های ۶ 
ماه اخیر نیز کســری آب هــای زیرزمینی را 
جبران نکرده و نتوانســتیم از سیالب ها برای 
تغذیه ســفره های زیرزمینی اســتفاده کنیم، 
بنابراین ســفره های زیرزمینی شــرایط قابل 
قبولــی ندارنــد و با توجه به برداشــت آب از 
ســفره های زیرزمینــی، می تــوان گفت این 

موضوع نگران کننده است. 

 مصرف بی رویه آب در کشور
این استاد دانشــگاه تهران در خصوص سرانه 
مصرف آب در کشــور می گوید: مصرف آب در 

شــهرها و مناطق مختلف کشور متفاوت است 
و تاکنون رقم واحدی برای ســرانه مصرف آب 
عنوان نشده و آمار ارائه شده در این خصوص 
از۱۵0 لیتر تا ۳00 لیتر متفاوت اســت؛ چرا 
که بســته به تعداد کارگاه ها و صنایع فعال - 
کارگاه هایی نظیر قالیشــویی، کارواش و غیره 
- در یک شهر، سرانه مصرف آب متفاوت و اما 
آنچه در مجموع مســلم است، مصرف بی رویه 

آب در کشور است.
دکتــر صــراف زاده ادامه 
می دهد: مصــرف آب در 
کشــاورزی،  بخش  ســه 
شــهری و صنعت تعریف 
می شــود و سرانه مصرف 

آبی که مطرح می شــود، فقط مربوط به بخش 
شهری است در حالی که متأسفانه مصرف آب 
در بخش کشاورزی نیز قابل قبول نیست و به 
دلیل آبیاری ســنتی در این بخش، هدررفت 

آب بسیار باالست.
وی بــا بیــان اینکه مدیریت مصــرف آب در 
بخش شهری - خانگی  نیز قابل قبول نیست، 

می افزاید: همه ما باید به این ســطح از آگاهی 
برسیم که منابع آب ما محدود و رو به کاهش 
اســت، بنابراین باید مصرف آب را با مالحظه 
بیشتری مدیریت کنیم. در بخش شهری همه 
ما – تک تک شــهروندان - مســئول هستیم، 
ضمن آنکه مسئولیت خطیر بخش حاکمیتی 
نیز در مدیریت مصرف آب بسیار حائز اهمیت 
است و براســاس برنامه توسعه پنجم و ششم، 
شــرکت های آب و فاضــالب کشــور موظف 
هستند ساالنه ۲ درصد از هدررفت شبکه های  
توزیــع آب را کاهــش دهنــد. همچنین باید 
تمهیداتی در قوانین ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان اندیشیده شود که ساخت و سازها را 
به سمت ساختمان های حساس به آب هدایت 
کننــد و یا برخی از شــهرداری هایی که برای 
آبیاری فضا های ســبز از آب شــرب استفاده 
می کنند، بایــد در ایــن کار تجدیدنظر و در 

مدیریت مصرف آب ایفای نقش کنند.
 

 مدیریت باز استفاده از
آب های خاکستری 

این مســئول ادامه می دهد: متأسفانه عملکرد 
مجموعــه بخش هــای حاکمیتــی در بخش 
مدیریــت مصرف آب قابل قبول نیســت؛ چرا 
که حــوزه حاکمیتی مدیریت آب در کشــور 
ما ســال ها فقط دغدغه مدیریــت تأمین آب 
را داشــته و اکنون چند ســالی اســت که به 
موضوع کاهش مصرف آبــی توجه پیدا کرده 
اســت، در حالی که مدیریــت مصرف فقط به 
معنای کاهش مصرف آب نیســت، بلکه بهینه 
کردن مصــرف آب با رویکرد باز اســتفاده از 
آب هــای باکیفیت برای مصــرف غیرخوراکی 
و کاهش ســرانه مصرف آب کشور از اهمیت 
بیشــتری برخوردار اســت که تاکنون در این 
زمینه چندان موفق عمــل نکرده اند، اما امید 
می رود با تسهیل این رویکرد در آینده نزدیک 
بتوان به سمت و سوی درستی حرکت کرد. به 
گفته دکتر صــراف زاده در مصارف خانگی نیز 
شهروندان بخشــی از منابع آب خاکستری را 
بدون بازاســتفاده به فاضالب تخلیه می کنند، 
به عنوان نمونه هر دستگاه تصفیه آب خانگی 
اتــالف منابع آبی زیادی را بــه همراه دارد به 
طوری کــه برای تولید هر لیــوان آب تصفیه 
شده، پنج لیوان آب باکیفیت هدر و به فاضالب 
هدایت می شــود، در حالی که می توان از این 
آب ها برای کولر ها، فالش تانک توالت، آبیاری 
گیاهان و یا شست وشوی حیاط استفاده کرد. 

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

چهره خبر

نماینده مجلس حاضر نیست سر کالس مدرسه برود
فارس: ولی داداشــی، نماینده مجلس با اشاره به این نکته که 
هویت واقعی را به معلمان نداده ایم، می گوید: وقتی یک نماینده 
مجلس، دوره نمایندگی اش تمام می شود حاضر نیست سر کالس 
برود و با درس و دانش آموز سر و کار داشته باشد، بلکه می خواهد 
به دانشگاه برود، چون به دانشگاه هویت دادیم. واقعاً در فرهنگ 

خودمان چقدر برای شغل معلمی ارزش قائل شده ایم؟

واکنش به انفصال از خدمت رئیس دانشگاه 
فارس: فتح اللهی، معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه تربیت 
مدرس در واکنش  به حکم انفصال از خدمت رئیس دانشــگاه 
در عدم اجرای قانون بورســیه ها، گفت: این خبر غیرقابل درک 
است و با تشــکیل دادگاه تجدیدنظر حل می شود. فرد بورسیه 
دانشــگاه دارای حکم است و همچنان در دانشگاه فعالیت دارد، 
نباید رسانه ها موضوع یکی از بورسیه های دانشگاه را دامن بزنند.

حمایت سپاه از طرح های ناجا در ارتقای امنیت عمومی 
مهر: سردارسرلشــکر حســین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی گفت: اقدامات پلیس و برخورد 
با ناهنجاری ها و مقابله با مفاســداجتماعی از ســوی مردم 
پذیرفته شده و جزو مطالبات جدی آن هاست. وی همچنین 
خاطرنشــان کرد: در تمام دنیا پلیس یک نهاد مجری قانون، 

نظم و انضباط اجتماعی است.

بهداشت و درمان

یک مسئول پژوهشگاه رویان بیان کرد 
تکذیب نرخ های۲۰ میلیون 

تومانی درمان ناباروری 
 میــزان    احمد وثوق، رئیــس مرکز درمان 
ناباروری پژوهشگاه رویان با بیان اینکه درمان 
ناباروری نه تنهــا در ایران، بلکه در همه جای 
دنیا درمان گرانی اســت، گفــت: تقریباً باالی 
۹۵ درصــد زوج ها اگر امکان درمان داشــته و 
مشکالت هزینه ای نداشــته باشند، از مشکل 

ناباروری خارج شده و صاحب فرزند می شوند.
رئیس مرکز درمان ناباروری پژوهشــگاه رویان 
همچنین در توضیح هزینه های درمان، با تکذیب 
نرخ های ۱۵ و ۲0 میلیون تومانی در این حوزه 
گفت: در مراکز دولتی هزینه های ناباروری بسیار 
کم است و میانگین هزینه ای که یک زوج برای 
پیشــرفته ترین درمان ناباروری از جمله میکرو 
اینجکشن از شروع سیکل تا پایان آن که شامل 
همه ویزیت ها، آزمایش ها، سونوگرافی ها، عمل 
جراحی برای گرفتن تخمک، لقاح آزمایشگاهی 
و در نهایت انتقال جنین انجام می دهند، بیشتر 

از ۶ تا ۷ میلیون تومان نخواهد شد.

 خانه و خانواده

یک مسئول کمیته امداد مطرح کرد
جزئیات رسیدگی به خانواده 

کودکان کار 
 ایســنا    مدیرکل مرکز خدمات مددکاری 
کمیته امداد امام خمینــی)ره( جزئیات نحوه 
رســیدگی به وضعیت خانواده کودکان کاری 
که تحت پوشش کمیته امداد هستند را تشریح 
کرد. مجید ملکشاهی افزود: قاعده کمک ما به 
کودکان کار و خیابان این است که اگر سازمان 
بهزیســتی به عنوان ســتاد اصلی این کار، در 
حین شناسایی و جمع آوری کودکان به کودکی 
برخــورد کنند که خانواده وی تحت پوشــش 
کمیته امداد است، او را به ما معرفی  و ما نسبت 
به پیگیری وضعیت این کودکان و رفع و رجوع 

مشکالت آن ها اقدام می کنیم.
مدیرکل مرکز خدمات مددکاری کمیته امداد 
امام خمینی)ره( افزود: اگــر خانواده ای تحت 
پوشش کمیته امداد نباشد، وضعیت کودک را 
براساس ضوابط مددکاری بررسی می کنیم و اگر 
کودک شــرایط الزم را داشته باشد، او را مورد 

حمایت قرار می دهیم.

فضای مجازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
شکاف دیجیتالی بین مدیران 

کشور مشکل ایجاد کرده است 
 خانه ملت   محمدجــواد آذری جهرمی، 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در 
نشست دیروز فراکسیون زنان مجلس گفت: 
شکاف دیجیتالی بین مدیران کشور مشکل 
مهمی اســت؛ چرا که آن ها بدون اطالعات 
از چارچــوب فعالیت در فضای مجازی اقدام 
به ســنگ اندازی می کنند و اگــر به همین 
منــوال پیــش برویم، طی ۱0 ســال آینده 
در تمام حوزه ها در کشــور فشــل خواهیم 
شــد؛ زیرا در دوراهی توسعه اعم از توقف و 
افسارگسیختگی قرار می گیریم، بنابراین باید 

در این مسیر هماهنگ جلو برویم.
وی افزود: برخــی از مدیــران معتقدند مانع 
از توسعه در این فضا نشــوید و تعدادی دیگر 
نیز معتقدند توســعه با شیوه کنونی از شرایط 
مناسبی برخوردار نیست و کسی به این نکته 
اشاره نمی کند که چگونه با مهار و کنترل، این 

اسب سرکش را رام کنیم.

آموزش

معاون فرهنگی این دانشگاه خبر داد
دستگیری توزیع کنندگان 

موادمخدر در دانشگاه تهران
 ایســنا  معاون فرهنگی دانشــگاه تهران از 
دســتگیری تعدادی از تهیــه و توزیع کنندگان 
موادمخــدر در بین دانشــجویان خوابگاهی این 
دانشگاه و همچنین ســایر دانشگاه ها خبر داد و 
گفت: متخلفان که یکی از آن ها از دانشــجویان 
دانشــگاه تهران بود، شناسایی و عالوه بر معرفی 
آن ها به مراجع قضایی، پرونده این افراد در کمیته 
انضباطی دانشگاه بررسی و شدیدترین مجازات 
را برای آن ها در نظر خواهیم گرفت.دکتر مجید 
سرســنگی گفت: این افراد که انواع موادمخدر را 
بین دانشجویان توزیع می کردند، توسط مسئوالن 
دانشــگاه شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی 
معرفی شــدند. ضمن اینکه پرونده این افراد در 
کمیته انضباطی دانشگاه نیز پیگیری خواهد شد. 
وی افزود: افراد دســتگیر شــده در خوابگاه های 
پسرانه فعالیت داشتند، اما فقط در سطح دانشگاه 
تهــران فعالیــت نمی کردند، بلکه مــواد را بین 

دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز توزیع می کردند.

محیط زیست

یک مدیر سازمان محیط زیست مطرح کرد
هشدار درخصوص نزدیک 

شدن به گاندوها 
 فارس    مدیرکل دفتر حیات وحش ســازمان 
محیط زیســت با اشــاره به اینکه گاندوها در 
فصل تخم ریزی خودشــان به سر می برند و در 
مقابل حضور هر موجودی به شــدت واکنش 
نشان می دهند، گفت: مردم از نزدیک شدن به 

زیستگاه این حیوان پرهیز کنند.
شهاب الدین منتظمی همچنین  خاطرنشان کرد: 
تمساح ها در این فصل حالت تهاجمی بیشتری 
دارند، چون در دوره تخم ریزی خودشان هستند 

و در این شرایط استرس فراوانی دارند.
مدیــرکل دفتــر حیــات وحش ســازمان 
محیط زیســت افزود: در این فصل گاندوها 
به شــدت از قلمرو و النه های خود که در آن 
تخم گذاری  کرده ، دفــاع می کنند و نزدیک 
شــدن هر موجودی به قلمروشــان از جمله 
انســان را  به منزله تهدیــدی برای نوزادان 
در شــرف تولد خود تصور می کنند و به آن  

واکنش نشان می دهند.

فراسو

پـس از خـــبر

انتقاد از عملکرد دوگانه وزارت آموزش و پرورش
خانه ملت: معصومه آقاپورعلیشاهی، نایب رئیس فراکسیون زنان 
مجلس گفت: در مدارس از یکســو تأکید می شود دانش آموزان 
نباید تلفن همراه به این فضا وارد کنند، از ســوی دیگر تکالیف 
آن ها در گروه هایی که در تلگرام ایجاد شده، ارائه می شود و حتی 

نمرات فعالیت های عملی آن ها نیز در این فضا قرار می گیرد.

اموال صندوق ذخیره فرهنگیان برای معلمان است
تسنیم: مهدی نیکــدل، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان 
می گوید: اموال صندوق ذخیره فرهنگیان برای معلمان است. در 
همین خصوص دو بار به آقای بطحایی نامه  نوشتیم و درخواست 
داشتیم تا در این رابطه تصمیم گیری کنند. تصمیم گیری درباره 
احتســاب ارزش افزوده امالک برعهــده هیئت مدیره صندوق 

ذخیره فرهنگیان نیست و یک تصمیم باالدستی است.

تخلفات ریز و درشت داروخانه ها زیر ذره بین 
میزان: رنجبرزاده، عضو هیئت رئیســه مجلــس بر ضرورت 
پایبندی داروخانه ها به رعایت قانون در فروش دارو تأکید کرد و 
گفت: تخلفات ریز و درشت داروخانه ها زیر ذره بین دستگاه های 

مسئول قرار دارد.
حق فنی داروخانه ها مشخص بوده و نباید بیش از میزان مشخص 
شــده از مردم اخذ شود. اگر داروخانه ای حق فنی متفاوت از دو 

نسخه یکسان دریافت کند، به طور حتم تخلف کرده است.

نگرانی در مورد ایمنی مدارس غیردولتی
ایســنا: محمدفرید لطیفی، معاون آمادگی و مقابله سازمان 
مدیریت بحران کشور گفت: در ارائه مجوز به مدارس غیردولتی 
باید حساســیت های بیشتری اعمال شود. گاهی شاهد هستیم 
که ساختمان مسکونی با قدمت حتی بیش از ۶0 سال به عنوان 

مدرسه اجاره شده و دانش آموزان در آن تحصیل می کنند. 

درخواست بی ضابطه پزشکان 
خانه ملت: محمدجواد جمالی نوبندگانی،عضو هیئت رئیســه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  مجلس گفت: متأسفانه 
محدودیت برای تجویز عکس برداری های پزشکی وجود ندارد و 
این موجب می شــود برخی از پزشــکان بی ضابطه درخواست 
تصویربرداری های مکرر در حوزه  پزشکی برای بیماران کنند، اما 
اگر بر عملکرد پزشک نظارت شود، می توان بسیاری از هزینه های 

عکس برداری پزشکی را کنترل کرد.

مخالفت نظام پزشکی با افزایش ظرفیت های دانشجویی
ایســنا: دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام 
پزشــکی در نامه ای به رئیس مجلــس، ضمن مخالفت با طرح 
دو فوریتی افزایش ظرفیت های دانشــجویی پزشــکی نوشت: 
طرح مســئله کامالً تخصصی و فنی ظرفیت های دانشــجویی 
پزشکی بدون توجه به زیرساخت های الزم، موجب خسارت های 

جبران ناپذیر به این رشته خطیر خواهد شد.

۱3 درصد آب در شبکه های توزیع هدر می رود!

بحران آب تشنه مدیریت است
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روزنامـه صبـح ایـران

 از شأن برنامه های اندیشه ای صداوسیما صیانت کنیم  معارف:  ما در سیزدهمین فصل زاویه که از تیرماه امسال شروع شده بسیار پافشاری داریم که گفت وگوهای آزاد را بیشتر برگزار کنیم. 
نباید از آزادی هراسید و گفت وگو را به کاالی غیرقانونی تبدیل کرد. اگر بناست شأن و اعتبار دانشگاه و صداوسیما از بین نرود نباید نگرانی های بی مورد یا ترس های بی دلیل روی سر برنامه سایه بیندازند. ضمن 

اینکه نباید نگاه های غیرحرفه ای و غیرعلمی در برنامه ورود کنند. همه همت ما باید این باشد که از شأن برنامه های اندیشه ای صداوسیما صیانت کنیم.

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

  جناب رحیم پور! راهکار برنامه »زاویه« در 
دوره جدید برای دورشدن از فضای انتزاعی و 

عجین شدن با فضای ملموس جامعه چیست؟
تمایز ویژه ای که در این فصل در حال پیگیری است 
توجه به ایده مسئله مندی در برنامه سازی اندیشه ای 
است. تمایز را به این معنا به کار نمی برم که تا پیش 
از این و در فصل های پیشــین، نگاه مسئله مند به 
علوم انسانی نبوده و تنها در این فصل دنبال می شود. 
مرادم این اســت که تمایز فصــل 13 که از تیرماه 
شروع شــده در شدت  گرفتن این نگاه است که به 
ایده مرکزی برنامه تبدیل شده است. دلیل اصلی این 
رویکرد نیز نگاهی اســت که به کارکرد دانشگاه در 

رشته های علوم انسانی داریم. 
نگاه ما درباره کارکرد دانشگاه و نسبتش با رسانه این 
است که بپرسیم کدام دانشگاه، دانشگاه ایرانی است 
و الزامات شکل گیری دانشگاه ایرانی کدام است؟ ما 
در ایران دانشــگاه داریم ولی دانشگاه ایرانی نداریم. 
دانشــگاه ایرانی یعنی دانشگاهی که به مسئله های 
ایران می پردازد. دقت داشته ایم که دانشگاهیان به 
مســئله های ایران التفات دارند اما هنوز راه زیادی 
مانده تا دانشــگاه در معنای نهادی کلمه، بر مبنای 
مسئله های ایران بنا شود. به نظرم راهکار اثرگذاری 
که ما می توانیم به واسطه آن علوم انسانی را از وضعیت 
بی اثری کنونی بیرون بیاوریم، این است که دانشگاه 

را مســئله مند کرده و پیرامون 
مسئله های ایران بازسازی کنیم. 
از نگاه ما سیاست های چهارگانه 
شــورای تحول و ارتقــای علوم 
انسانی مشــتمل بر بومی سازی، 
روزآمد ســازی  اسالمی ســازی، 
و کارآمدســازی علوم انســانی، 
به اندازه مسئله مندشــدن علوم 
انســانی اثرگذاری ندارد؛ به این 
معنا که مسئله مندکردن دانشگاه 
پیش نیاز سیاســت های یادشده 
است. دانشگاه پیش از هر امری 
باید دانشگاه باشد و بر بنیاد دانش 
استوار شود، شرط امکان دانش 
نیز پیگیری مسئله است. به این 
دلیل که مســئله پردازی را برای 
پیدایش و رشــد دانشگاه ایرانی 
مسئله مندی  می دانیم.  ضروری 
دانــش الزاماتــی دارد از جمله 

اینکه نهاد دانشــگاه باید گران بار از مســئله باشد. 
دانشــگاه باید مسئولیت مســئله مندی را بپذیرد. 
ما در کشور ســازمان های علوم انسانی داریم ولی 
هنوز نهاد علوم انسانی قوام نیافته و تنها در صورت 
مسئله مندبودن است که شکل می گیرد. ایده اصلی 

این فصل برنامه »زاویه« این است چگونه می توانیم 
به کمک دانشگاهیان، مسئله های بنیادی ایران را از 
شبه مسئله ها بازشناسیم، مسئله ها را صورت بندی 
نظری کنیم، به مســئله های اصلی ضریب دهیم و 
دست آخر، به عنوان مسئله، آن ها را در برابر دوربین 
پیش روی دانشــگاهیان قرار داده و ایده دانشگاه را 

در پاسخ بشنویم. 

  این نگاه شــما فقط ناظر به نهاد دانشگاه  
است؟ حوزه و فضای عمومی جامعه را چقدر 

در برمی گیرد؟
خیر، منظور از دانشگاه در اینجا نهاد دانش بود و به 
دوگانه حوزه و دانشگاه یا جداسازی این دو از یکدیگر 
باور نداریم. در این نگاه هر دانشــکده، پژوهشکده، 
اندیشــکده و حوزه علمیه ای که در زمینه نیازهای 
کشور کار می کنند را شامل می شود. البته منظور از 
نهاد علم در برنامه زاویه، تنها معطوف به علوم انسانی 
است و به سایر حوزه ها توجهی ندارم زیرا که زاویه، 

مجله تصویری علوم انسانی است.

  »زاویــه« یکی از مهم تریــن برنامه های 
گفت وگو محور بخصوص در حوزه علوم انسانی 
است. این برنامه چقدر می تواند ما را به فضای 
نگاه های  بدون  انقالب،  ابتدای  گفت وگوهای 

سیاست زده نزدیک کند؟
برای رسیدن به گفت وگوهای آزاد 
نظری نمی توان به یک گروه ، یک 
برنامه و یک شــبکه بسنده کرد. 
این نوع برنامه ها با اینکه گفته های 
متکثر و نگاه های واگرایی را نمایش 
می دهند، اما با همه فرازوفرودهایی 
کــه دارنــد، از نگاه سیاســی نیز 
برآیندش برای کشور، نظام و مردم 
بسیار باارزش و مفید است. اقتدار 
و جرئت پرسیدن و مناقشه کردن 
به یک مسئله، نشان دهنده قدرت 
مردم و اقتــدار نظام در بررســی 

مسئله های  کشور است. 
برای مثــال برنامه فروپاشــی در 
فصل 12 در فضایی شــکل گرفت 
و به صــورت زنده به نمایش درآمد 
که در رســانه ها و افــکار عمومی 
مدام کلیــدواژه فروپاشــی تکرار 
می شد و گمان می کردند که ایران بر لبه فروپاشی 
ایستاده اســت یا برنامه قدرت بازدارندگی ایران در 
میانه درگیری های تند سیاسی و تهدیدهای نظامی 
دولت های آمریکا و انگلستان در این روزها برگزار شد 
تا هر دو موضوع از زاویه نگاه علوم انســانی بررسی 

شــوند. کار علوم انســانی دقت ورزی های مفهومی 
و بازنگری های انتقادی اســت؛ یعنی مثالً در باب 
معنای فروپاشی که مدام در حال تکرار بود، بازنگری 
داشته باشــیم. وقتی روزنامه نگاران، سیاستمداران 
و کنشــگران سیاسی مدام کلماتی مانند فروپاشی 
یا تهدید را تکرار می کنند باید علوم انسانی به این 
مسئله های ملی ورود و معنای آن را تفسیر کند که 
آیا ایران در وضعیت فروپاشی قرار دارد یا رواست که 
چنین واژه ای را برای وضعیت امروز ایران بپذیریم؟ 
این دو برنامه با همین رویکرد شکل گرفت و مقداری 
از هراس های بی دلیل در این مورد را کنار گذاشت و 
به نظرم شیرینی گفت وگو در پایان برای هر دو طرف 
و بینندگان انکارنشــدنی بود. باید به این نکته نیز 
اشاره کنم که پرداختن به چنین موضوعاتی بدون 
دردسر نبوده و نیست و گرفتاری های زیادی دارد، اما 
ما فکر می کنیم اگر این ظرفیت و بلوغ شکل بگیرد 
که نگران این گفت وگوهای نظری نباشیم، به روشنی 

شاهد پیامدهای مثبتش خواهیم بود.

  سهم برنامه سازی در صداوسیما در قبال 
مسائل علوم انسانی با توجه به مؤلفه جذابیت 

و جذب مخاطب چقدر باید باشد؟ 

صداوســیما برای اینکه صداوســیمای ملی باشد، 
برنامه هایــش باید همه ملــت را دربرگیرد و برای 
همه اقشار برنامه سازی  کند؛ یعنی شما صرفاً برای 
افرادی که دنبال ســرگرمی هســتند برنامه سازی 
نمی کنید، بلکه عده ای نیز در کشور هستند که به 
صورت حرفه ای دارند در علوم انسانی کار می کنند 
و مسائل این زمینه ها را دنبال می کنند. آیا این گروه 
گسترده و اثرگذار نباید سهمی کافی از صداوسیما 
داشــته باشند و میزان رضایت ایشان از صداوسیما 
تنهــا باید با مؤلفه هایی مانند ســرگرمی و فراغت 
ارزیابی شــود؟ برای مثال ما 13میلیون دانش آموز 
و یک میلیون معلم در کشــور داریم ولی برنامه ای 
ویژه آن ها نداریم. سایه  انداختن ایده سرگرمی سازی 
روی ســازمان صداوســیما آن را از کارکرد اصلی 
خود دور می کند. جدیت، مخالف جذابیت نیست. 
ما در برنامه زاویه هر وقت مســئله های انضمامی و 
پرسش های بنیادی بیننده را مطرح کردیم بسیار با 
استقبال روبه رو شد. بررسی واکنش های مخاطبان 
نشان می دهد بیننده این برنامه ها را پس نمی زند، اگر 
مسئله درست گزینش شود و دو طرف گفت وگو با 
دو نگاه متفاوت با یکدیگر مناقشه کنند. برنامه بدون 
مسئله اســت که برای بیننده کسالت بار است، نه 

 برنامه ای که بی رودربایستی و بی هراس از ترس های 
سازمان  تراشیده به مسئله مردم می پردازد. برنامه ای 
که به صورت جدی به مســائل بپــردازد و در برابر 
گفت وگو گشــوده باشد، بدون شــک برای بیننده 

جذابیت خواهد داشت.

  چطور می شــود با برنامه هایی از جنس 
»زاویه« مرجعیت فکری مردم را از سلبریتی ها 

به متفکران و صاحبنظران منتقل کرد؟
یکــی از کارکردهایی که در این فصل برنامه به آن 
التفات داریم، گام برداشتن در راستای معنازایی برای 
عرصه عمومی اســت. علوم انسانی چطور می تواند 
برای عرصه عمومی معنازایی کند و نگذارد میدان 
از معنا تهی شــود؟ وظیفه معنازایی و مناقشه در 
معنای برداشت  شده از پدیده ها به عهده چه کسی 
است غیر از دانشمندان و اندیشمندان؟ کیست که 
برای پدیده ها صورت بندی نظری و مفهوم پردازی 
می کند؟ انسان نیاز به معنا و مفهوم دارد. نکته این 
اســت که با کدام مفهوم و در ســایه کدام معنا به 
یک پدیده نگاه می کنیم. منظورم این نیســت که 
هر تفســیری را می توان روی یک پدیده گذاشت، 
چــرا که آن پدیده خودش بر معانی ویژه ای داللت 
دارد و در معناپذیری، کرانمند اســت. در زمانه ای 
که در بسیاری از مســائل، ورزشکاران، هنرمندان، 
روزنامه نــگاران، مدیــران و سیاســتمداران ورود 
می کنند باید سهم اندیشمندان و روشنفکران نیز به 
اهلش داده شود. ایده برنامه زاویه نیز همین است. 
دانش باید سهمش را از میدان عمومی بستاند و در 

میانه میدان بایستد. 

  پرسش آخر اینکه شاخص های انتخاب یک 
موضوع برای برنامه چیست؟

ما در ایــن فصل برنامه برای انتخــاب هرکدام از 
موضوعات چهار معیــار را درنظر می گیریم. یکی 
اینکه باید با مسئله ای روبه رو باشیم، یعنی موضوع 
باید ســویه های پروبلماتیکش را نشان دهد؛ دوم 
اینکه مســئله پیشــنهادی با ادبیات علوم انسانی 
قابل بیان و بررســی باشد، یعنی در ادبیات نظری 
رشته های متفاوت علوم انسانی مابه ازا داشته باشد؛ 
سوم اینکه این موضوع خودش را به عرصه عمومی 
نیز کشــانده و در میان مردم مناقشــه برانگیز یا 
پرســش برانگیز شده باشد و کم وبیش مردم با این 
موضوع دست به گریبان باشند و آخرین معیار این 
اســت که بتوانیم برای موضوع دو طرف گفت وگو 
پیدا کنیم که بــا یکدیگر تفاوت دیــدگاه دارند. 
هرچند باید گفت رعایت همزمــان این موارد در 
تک تک قســمت های یک برنامه زنده هفتگی کار 

دشواری است.

حبیب رحیم پور ازغدی مجری برنامه تلویزیونی زاویه در گفت وگو با قدس عنوان کرد 

علوم انسانی و مسئله مندی نهاد علم

 نکاتی درباره 
رابطه پژوهش مسئله محور با پیشرفت  

 رابطه پژوهش و مســائل 
جهــات  از  اجتماعــی 
بررســی  قابل  مختلــف 
اســت، اما من به نکته ای 
آن  و  می کنــم  اشــاره 
عدالت  با  پژوهش  نسبت 
و برقــراری آن در جامعه 
انســان ها  یعنی  اســت؛ 
در ســاختار اجتماعی کــه زندگی می کننــد، فرصت های نابرابــری دارند 
و عدالــت  با تأمین فرصت های جدید میســر می شــود و تأمین فرصت های 
جدیــد نیز راهی نــدارد جــز اینکه با پژوهــش، خالقیت صــورت بگیرد، 
 راه هــای نوینی ایجاد شــود و فضاهای جدید و فرصت های تــازه برای افراد 

به وجود بیاورد. 
سیاســت گذارانی کــه می خواهند عدالــت اجتماعی را  برقــرار کنند، باید 
پژوهــش را در عرصه های مختلف زندگی از جملــه فناورانه علوم اجتماعی 
و سیاســی گســترش دهند، چون خلق فرصت می کنند و راه های جدید را 
به وجود می آورنــد و این راه های جدید فرصت جدیــدی را خلق می کند و 
کســانی که امکان شــکوفایی نداشــتند، به واســطه فرصتی که پژوهش ها 
 بــه وجود می آورند، فعال می شــوند و ســهم خود را از جامعــه و امکاناتش 

دریافت می کنند. 
بنابراین یکی از ارکان گســترش عدالت اجتماعی در جامعه، پژوهش است و 
تأکید من روی ارتباط و نســبت رشد پژوهش در جامعه با برقراری عدالت و 

تقویت آن در جامعه است.
هر مکانیزمی در مســائل اجتماعی ممکن است به نوعی تبدیل به ضدهدفش 
شــود. دموکراسی برای آزادی و گســترش آزادی های سیاسی و اجتماعی و 
تأمین منافع مردمی است، اما امروز دموکراسی وسیله نمایش و سوءاستفاده 
قدرت های پشت پرده سیاسی و نظامی شده است که قباًل علنی اعمال قدرت 
می کردند، اما این موجب نمی شــود ما با اصل دموکراســی و مردم ساالری 

مخالفت کنیم. 
هر کاری امکان سوءاستفاده دارد، پژوهش هم همین است. ممکن است ما با 
نمایش پژوهش روبه رو باشــیم و عده ای بخواهند نمایشی از آن ارائه دهند و 
با آن تجارت و کسب و کار کنند، اما پژوهش هدفی مقدس است و باید جلو 

این سوءاستفاده را بگیریم. 
اگر به پژوهش اهمیت بدهیم و آن را جدی بگیریم جلو این سوءاســتفاده ها 
گرفته می شــود ولی اگر آن و نقش آن را در مسائل اجتماعی ندیده بگیریم، 
پژوهش به امر تفننی و نمایشــی تبدیل می شــود و بیشــتر موجب می شود 
عده ای از آن سوءاســتفاده کنند و با آن نمایش دهند و کســب و کار کنند. 
پس راهش این است که پژوهش و اهمیت آن را در بنیادهای اجتماعی خوب 

بفهمیم و پژوهش های اصلی را جدی تر بگیریم.
زمــان زیــادی طول نمی کشــد کــه تحقیقــات کشــور ما قابــل عرضه 
شــود و مــورد توجــه دیگــران باشــد. مــا پــس از انقالب اســالمی در 
عرصــه پژوهش نوپا هســتیم و کشــورهایی کــه 3۰۰ ســال کار پژوهش 
 اجتماعــی کرده انــد، جلوتر از ما هســتند؛ البتــه ما در جامعه با مســائل 

مختلفی چون جنگ رو به رو بودیم. 
پس انتظار اینکه پژوهش در کشــور ما جلو باشد، منطقی نیست، اما حرکت 
جــدی در جامعه ما از ســوی طبقه تحصیلکرده و دانشــگاهی وجود دارد و 
پژوهش های خوبی در کشــور انجام می شود و مکتب ها و روش های بومی در 
حال شکل گرفتن اســت. ما پژوهش های خوبی داریم، اما تا به حالتی برسد 
کــه قوام یافته و ما را راضی کند و مورد اســتناد دیگــر جوامع قرار بگیرد، 

فاصله داریم. 
هــر چند اکنون وضعیت ما ناامید کننده نیســت و نگاهــی به پژوهش های 
صورت گرفته نشان می دهد، کار جدی و بیش از انتظار است. ارتباط پژوهش 
بــا بدنه جامعه و سیاســت زمان می برد و اگر توانســت خودش را در جامعه 
نهادینه کند، طبیعی اســت که ما می توانیم انتظار داشــته باشیم در جوامع 

دیگر منعکس و مورد استناد قرار بگیرد.
- سیستم های مختلف پژوهشی از هم فاصله دارند و متناسب با هم نیستند. 
یک جا پژوهش انجام می شــود و در بخش دیگر همان کار می شــود. یعنی 
موازی کاری زیاد اســت حتی درباره نوشته های مستشرقین باید بگویم یک 
موضوع برای آن ها مهم شده و آن را در جوامع شرقی پیگیری کردند و برایش 

نوشتند، اما ما برایمان مهم نشده است.
انبوه اطالعات به درد ما نمی خورد. من حتی قبول ندارم که اطالعات و منابع 
ما ضعیف تر از مستشرقین باشــد، اما این اطالعات مخصوص ما نیست، ولی 
غربی ها اطالعات را به موضوع می چســبانند و به همین دلیل برایشان جواب 

می دهد.
استناد به داده ها در کارهای مستشرقین نمی تواند ما را راضی کند و کارهای 
محققان ما دقیق تر اســت، اما ما اطالعات را تبدیل به سوژه نکردیم، بنابراین 
روح پیدا نمی کند، پس طبیعی اســت که عماًل از چرخه علم خارج می شود. 

مسئله پژوهش یعنی امر مرتبط با اجتماع، هویت و زندگی. 
این امور که همه از روســتایی تا شهری با آن درگیر هستند می تواند موجب 
موضوع پژوهش شــود. از طرفی پژوهش وقتی جدی باشــد مورد اســتقبال 

جوامع دیگر قرار می گیرد. 
ما بحران مســئله داریم و این  برای پژوهشــگر و جامعــه با هم وجود دارد. 
گاهی یک مدیر دولتی وجود دارد که مسئله ندارد و فقط به فکر امضا کردن 
است در حالی که یک مسئول باید به دنبال مشکل و حل آن باشد و باید به 

فعالیت های فرد جهت بدهد.
- امــروز بحران مســئله در همه عرصه ها وجود دارد، آمــوزش و پرورش ما 
هــم موضوع جدی ندارد. بقیه بخش های زندگی ما هم ســؤال جدی ندارد. 
زمانــی که مســئله جزو هویــت و زندگی ما شــد و با آن زندگــی کردیم، 
راه حل آن ها هم پیدا می شــود. در واقع به میزانی کــه این موضوع برایمان 
مهم شــود، پیشرفته تر می شــویم. مثاًل آینده پژوهشــی و آینده جهان و... 
می تواند عرصه ای باشــد که ما ســعی کنیم موضوع ما شــود و شــب و روز 
 بــا آن درگیر شــویم. این می تواند بــه هویت ما جهت دهــد و جایگاه ما را 

در دنیا مطرح کند.
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بــــــــرش

 در حاشیه گفت وگو 

فرصت های »آزادی« برای انقالب اسالمی بیشتر از تهدیدهای آن است
اگر این گفته فیلســوف ایرانی را در نظر بگیریم که ایران پر از مشکل است، اما مسئله 
ندارد، گفت وگوهای نظری درباره مسائل ایران بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، اما 
گفت وگو لوازمی دارد و بدون توجه به این پیش نیازها نمی توان به گفت وگوی راهگشــا 
رسید. پیش نیاز اصلی در زمینه گفت وگوهای علمی، مسئله آزادی است. منظور از آزادی، 
آزادی فکر، پرسش، نقد و بیان در زمینه  مسائل ایران و الیه های نظری علوم انسانی است. 
امروز در فضای دانشگاه های ایران شرط امکان گفت وگوهای پیشبرنده و راهگشا، آزادی 
است وگرنه به کلیشه های تکراری و تشریفاتی منتهی می شود که مدام به پرسش های 

نو، پاسخ های کهنه می دهند.  
فضایی که امروز در کشــور ناظر به گفت وگوهای آزاد نظری شــکل گرفته با خوانش 
انقالب اسالمی از مقوله آزادی، سازگار نیست. ساختارهای رسمی جمهوری اسالمی، از 
ساختارهای رسانه ای در قالب صداوسیما تا ساختارهای علمی در قالب دانشگاه، به یک 
وادادگی و درماندگی نسبت به آزادی رسیده اند و در برابر آزادی، گفتمانی انفعالی دارند. 
دانشگاه  و صداوسیما این گفته رهبری را باید پیش رو قرار دهند که »نباید از آزادی  ترسید 

و از مناظره  گریخت  و نقد و انتقاد را به  کاالی  قاچاق  یا امری  تشریفاتی  تبدیل  کرد«.
باید پرســید ما پس از گفت وگوهای ناب و آزادانه ابتدای انقالب، از کی و از چه کســی 
یادگرفته ایم که از گفت وگوهای اندیشه ای آزاد هراس داشته باشیم و پرسش اساسی تر 
این است که مگر کلمات هراس انگیزند که باید از کلمه هراسید؟ ما در فضای رسمی دم 
از آزادی می زنیم، اما در واقعیت از آزادی هراس داریم. گفت وگوهای آزاد نظری نه تنها 

در صداوسیما که در دانشگاه ها نیز به گشودگی بیشتری نیاز دارد. یک تلقی دم دستی 
از گفت وگو در فضای سیاسی و رسانه های سیاست زده شکل گرفته است که گفت وگو را 
ابزاری دستمالی شده در بازی های سیاسی می پندارد و به گفت وگوی آزاد به منزله یک 
پز و نمایش سیاسی می نگرد. البته انواع گرایش های سیاسی در کشور ما چون نگاهشان 
معطوف به قدرت اســت، از گفت وگوهای آزاد هراس دارند مگر اینکه بتوانند آزادی را 
مصرف کنند یا آن را مصادره به مطلوب نمایند. آزادی نباید ابزار باشــد، چرا که آزادی 
برای انقالب اسالمی بیش از آسیب و تهدید، فرصت و ظرفیت ایجاد می کند. آنچه آزادی 
را به تنگنا می اندازد، نگاه های متأثر از سودای قدرت و اراده های معطوف به قدرت است 
که سرمایه  مردم و فرصت اندیشیدن را مصرف می کند، بدون اینکه بخواهد به نظرورزی 

و ادب گفت وگو وفادار باشد. 
از نگاه ما نه تنها دانشــگاهیان، که دانشگاه باید در برابر مسائل ایران مسئولیت بپذیرد. 
اگر بنا داریم به مســئله های امروز ایران بپردازیــم و راه برون رفت پیدا کنیم، الزمه اش 
گفت وگوهای آزاد نظری است نه گپ های زرد رسانه ای یا مناقشه های سیاه سیاست  زده. 
شما در اندیشیدن به وضعیت کشور به صورت بندی های متفاوت و گاه متضاد از مسائل 
ایران می رسید که برای پیش  رفتن در درک مسئله و پیش  بردن پاسخ های مسئله باید 
به گفت وگو پناه ببرید. تنها راهکار پیش روی شما افزودن امکان گفت وگو میان ایده های 

نظری متفاوت است. 
در این موقعیت، گفت وگوی اصیل نه میان افراد متفاوت بلکه میان افکار متفاوت شکل 

می گیرد که در نهایت شاید به همگرایی برسد و شاید نرسد، اما مهم این است که در راه 
اندیشیدن به مسئله های کشور با گام گفت وگو پیش روهستیم. ایده ما در برنامه سازی 
اندیشه ای این است که آیا می توانیم گفت وگو را به همان معنای دیالکتیکی کلمه، بین 
نظرهای متفاوت برقرار کنیم؟ در این صورت است که گفت وگو برای ما در برنامه سازی 
اندیشــه ای اصالت پیدا می کند و معادل برگزارکردن یک مناسک سرد صوری نیست، 
بلکه تبدیل به معبری برای پیشرفت اندیشه در دانشگاه و رشد آزادی در رسانه می شود 
که در آن صورت بندی های متضاد نظری همدیگر را تراش و امکان فکرکردن را افزایش 
می دهند. هر چند سستی ها و کاستی های ایده های نظری می توانند در دل گفت وگوهای 
مداوم ویرایش شــوند ولی این فرایند بسیار دشوار و پرفرازونشیب است. اگر می گوییم 
یکی از شرایط رسیدن به این گفت وگوها، اعتماد به درک بیننده، نهراسیدن از کلمه و 
تن دادن به ادب آزادی است، از طرف دیگر تن دادن به پرسشگری، بازنگری در اندیشه ها 
و دوری از کپی کاری و گرته برداری در اندیشیدن نیز از آداب گفت وگو است. این ظرفیت 
در دانشگاه و صداوسیما وجود دارد که به یاری علوم انسانی وارد گفت وگوهای آزاد درباره 
مسائل ایران شویم. زمانی که به این اندازه از گشودگی، اندیشمندی و مسئولیت پذیری 
برسیم، می توانیم امیدوار باشیم که علوم انسانی در ایران ارتقا یابد و دگرگون شود. این 
گفته رهبری را از یاد نبریم که »بی  شک  آزادی خواهی  و مطالبه  فرصتی  برای  اندیشیدن  
و برای  بیان  اندیشــه  توأم  با رعایت  ادب  اســتفاده  از آزادی ، یک  مطالبه  اسالمی  است  و 
آزادی  تفکر، قلم  و بیان ، نه  یک  شعار تبلیغاتی  بلکه  از اهداف  اصلی  انقالب  اسالمی  است «.

 معارف/ نقوی- فاطمی نژاد  تیرماه سال گذشته بود که فصل 11 برنامه »زاویه« در قاب شبکه چهار 
سیما روی آنتن رفت و با پرداختن به موضوعاتی مثل فروپاشی به سرعت توجه بینندگان را به خودش 
جلب کرد. اقبال به یک برنامه در حوزه علوم انسانی و با رویکرد نظری نیز نکته جالب ماجرا بود. همین 
موضوع زمینه گفت وگو با حبیب رحیم پور ازغدی، دانشجوی دکترای فلسفه آموزش وپرورش، مجری 

و سردبیر فصل 13برنامه »زاویه« شد تا با او در مورد برنامه سازی برای علوم انسانی صحبت کنیم.

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى پرونده اجرائى كالسه9800334اجراى 
ثبت سبزوار

ــماره  ــماره ملى0790883570ش ــدر ميرزاعلى،متولد44/1/3ش ــام پ ــح آبادى،ن ــن صال ــاى حس ــه اق ــيله ب بدينوس
ــه مقصودى نام  ــردى آخركوچه جنوبى،فهيم ــبزوارچهل مترى دوم جهاد8كوچه على ك ــانى س ــنامه721به نش شناس
ــماره ملى0795275730شماره شناسنامه30به نشانى خيابان محقق،محقق3حياط  پدرحسن تاريخ تولد66/12/27ش
پنجم شمالى،مهدى استيرى نام پدرشعبانعلى تاريخ تولد61/6/12شماره ملى 0793663628شماره شناسنامه2143به 
ــام پدرعلى،تاريخ  ــروجردى ن ــبين2 عبدالجواد خس ــان شهيدخوشبين،خوش ــرودگاه خياب ــبزوارچهارراه ف ــانى س نش
ــهر حكمت2پالك54،محسن  ــنامه2123به نشانى توحيدش ــماره ملى0790731215شماره شناس تولد46/11/10ش
ــانى  ــنامه2198به نش ــماره شناس ــى 0792788699ش ــماره مل ــخ تولد50/1/1ش ــى تاري ــام پدرعل ــوى زاده ن معن
ــماره                                        ــتناد قراردادبانكى ش ــاورزى باس ــود كه بانك كش ــان معلم،معلم12پالك24ابالغ ميش ــهر بلوك2خياي توحيدش
ــال  ري ــون  ــى ميلي ــغ دوميلياردوپانصدوس مبل ــول  ــت وص 06363/1/0790883570/10/2168مورخ95/3/30جه
تاتاريخ98/6/14بانضمام خسارت تاخيرمتعلقه و ازتاريخ مذكور تاروزتسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شمااجرائيه 
ــده وطبق گزارش مورخ98/5/1محل اقامت  ــكيل ش ــه9800334دراين اداره تش صادرنموده وپرونده اجرائى به كالس
ــتانكارطبق ماده18آئين نامه اجرامفاداجرائيه  ــده لذابنا به تقاضاى بس ــناخته نش ــرح متن سندش ــتيرى بش مهدى اس
ــدت ده روز ازتاريخ اين  ــودوچنانچه ظرف م ــار محلى آگهى ميش ــك مرتبه دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتش ــط ي فق
ــات اجرائى جريان خواهديافت.                               ــبت به پرداخت بدهى خوداقدام ننماييدعملي ــوب ميگردد،نس آگهى كه روزابالغ محس

(م الف98/100/2965) آ-9805702 تاريخ انتشار:سه شنبه98/5/8
على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــماره 139860306007000283 - 98,4,26  هيئت اول / دوم كالسه 97,299  موضوع  ــمى برابر راى ش ــند رس س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام 

تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى محمد رضا غفارى   فرزند غالمعلى  بشماره شناسنامه 137
صادره از تربت جام در يك باب منزل مسكونى به  مساحت 163,85 متر مربع پالك فرعى از باقيمانده پالك1120 - 
اصلى اصلى  مفروز و مجزى شده   واقع در خراسان رضوى  بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از 
ــكرى   محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــمى آقاى فريدون پيام عس مالك رس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــخاص نسبت به صدور س ــود و در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 

يكماه 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.9805646

تاريخ انتشار نوبت اول:،98/5/8
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/24

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت  نظر به اينكه رضا فدائى باس
المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 6634 فرعى از 22- اصلى واقع 
ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم  ــد بعلت نامعلومى مفقود ش در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباش
شد ششدانگ پالك فوق بنام رضا فدائى ثبت و سند مالكيت چاپى 532973 سرى الف سال 94 صادر و تسليم گرديده 
ــماره 44694-97/12/22 دفتر 20 درگز در قبال مبلغ هشتصد ميليون ريال در رهن بانك مسكن  ــند ش و بموجب س
مى باشد ، دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد مفاد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت 
ــند مالكيت نزد  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس
ــتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند  ــد بايس خود باش
معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض 

بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام مى گردد.9805718
ناصر حسن زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــت واصله مستند به ماده  ــب درخواس ــر گرديده اينك بر حس پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتش
ــمت ازامالك واقع در قطعه يك درگز بخش7 قوچان در  مذكورو ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس

ساعت ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى انجام و به شرح ذيل آگهى ميگردد:
پالك345-اصلى شهر درگز قطعه يك درگز بخش 7 قوچان

پالك 2571 فرعى مجزى شده از 345- اصلى خانم مرضيه صالحى يدكى ششدانگ يك قطعه محوطه محصور
تاريخ تحديد:1398/06/06

ــيله اين آگهى اخطار ميگردد  ــماره هاى فوق به وس لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش
ــانند و چنانچه هر يك از صاحبان امالك و يا نماينده  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور بهم رس كه درروز و س
ــده از طرف  ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش
مجاورين تحديد خواهد شد  و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع 
ــت  مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و 

گواهى الزم را از مرجع مذكور  اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9805645 تاريخ انتشار:1398/05/08
ناصر حسن زاده / رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره   139860322002000215-98/2/31   هيئت اول موضوع قان ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 2523 صادره از حاجى آباد در ششدانگ يكباب  ــتمى برغنى فرزند ناصر بشماره شناس ــا رس متقاضى خانم پريس
ــاحت 931 متر مربع در قسمتى ازپالك 1078 فرعى از 6- اصلى  واقع در روستاى قائم آباد  ــاختمان كارگاه به مس س
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ــمى آقاى امير نجفى بزى محرز گرديده اس ــگاه  خريدارى از مالك رس جنب پاس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش ــار  آگهى مى ش در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتش
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 يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند . بديهى اس

خواهد شد .9805643 م الف:633
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/5/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/23
مهدى پهلوانروى / رئيس ثبت اسناد امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دوبرگ استشهاديه  ــنامه 18233به اس ــماره شناس نظريه اينكه آقاى جواد محمدى نژادمقدم  ،  فرزند محمد  بش
گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند 
كه سند مالكيت ششدانگ  پالك 9062 فرعى از6831فرعى از191و192فرعى از13اصلى  واقع در قطعه سه شيروان 
ــان مى باشد بعلت نامعلومى مفقود شده است با  ــگاه6 2 كه متعلق به موروث ايش بخش 5قوچان به آدرس خيابان دانش
ــماره چاپى 0377861ذيل دفتر322صفحه 139 بشماره  ــند مالكيت آن بش ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه س بررس
ثبت61914بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است(ضمنأپالك فوق دررهن بانك مسكن شعبه مركزى مى باشد) دفتر 
امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى 
ومتذكر ميگرددهركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود 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.9805642
تاريخ انتشار:98/05/08

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــم به فرم تعهد جهت  ــهاديه منض ــتناد 2 برگ فرم استش ــين همتى باس نظر به اينكه آقاى محمد حس
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ 
ــهد كه متعلق به نامبرده  ــماره پالك 32268 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مش اعيان يك بابخانه به ش
ــد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در  ميباش
ذيل شماره دفتر الكترونيك 139620306003010282 بنام آقاى محمدحسين همتى ثبت و سند به 

شماره چاپى 100086 د 94 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.......
ــبت  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف  ــند مالكيت نزد خود ميباش به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس مدت ده روز از تاريخ انتش
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9805731 م.الف 573
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــورخ 98/4/22 دفتر 115  ــود مردانى برابر تفويض وكالت 200318 م ــر به اينكه آقاى حاجى محم نظ
ــهاديه منضم به فرم تعهد  ــتناد 2 برگ فرم استش ــنعلى طبرى پور باس ــهد و از طرف آقاى سيدحس مش
ــند مالكيت  ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس جهت دريافت س
ششدانگ اعيان پالك 30127 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت 
سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 
225682 دفتر 1195 صفحه 38 ثبت و سند به شماره چاپى 729886 سرى ه 91 صادر گرديده است. 
دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. و لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت 
ــند  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس
ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به  ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش ــد، بايس مالكيت نزد خود ميباش
پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9805733 م.الف 574
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 شیعه عاقل، چشم به مال حرام ندارد   رسا: حجت االسالم شیخ حسین انصاریان در حرم مطهر رضوی گفت: گناهان اعضا و جوارح آتش هستند و در قیامت گناهان به صورت آتش دیده می شود؛ خداوند 
در قرآن می فرماید: »آتش دوزخ خود مردم هستند یعنی عقاید باطل مردم است که از قلب آن ها قیامت به صورت آتش بیرون می زند«. همچنین امام صادق)ع( می فرماید: »شیعه عاقل، حکیم، فهمیده و بردبار 

است و چشم به مال حرام ندارد؛ چون باطن مال حرام دوزخ است«؛ بنابراین شیعه عاقل دنبال عذاب و جهنم نیست، آتش انبار نمی کند و به دنبال مغفرت، رحمت، رضایت و بهشت پروردگار است.

بخشی از یادداشت دکتر فرزاد جهان بین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 
بدون تمدن سازی، اسالم محقق نمی شود

فارس: رهبر معظم انقالب، تمدن نوین اسالمی را بارها مطرح کرده اند که اوج این طرح 
در بیانیه گام دوم خود را نشان داده است. ممکن است این پرسش پیش بیاید که چه 
ضرورتی برای طرح تمدن نوین اسالمی وجود دارد؟ این موضوع حداقل از سه جهت، 

ضرورت طرح دارد:
الف. ضرورت افق و چشــم انداز داشتن: مطالعات آینده اصوالً به دو شکل است؛ 
یکی از حال به آینده که یک روش برجسته آن می شود »برنامه ریزی مبتنی بر سناریو 
یا اصطالحاً ســناریوپردازی« و انواع آینده ها در این ادبیات مطرح است مانند: ممکن، 
مطلوب و... . یکی از روش ها، از سمت آینده به حال است که به آن اصطالحاً »پس نگری« 
گفته می شــود؛ چرا گفته می شود پس نگری؟ چون نقطه عزیمت آن از آینده مطلوب 
است و از حال نیست. در واقع مدیریت حال برای رسیدن به آن تصویر مطلوب ترسیم 
شده است. در روشی که در آینده پژوهی با عنوان »پس نگری« مطرح است، ابتدا آینده 
مطلوب را تصور می کنیم و سپس از آینده به حال برمی گردیم. این بار برای بازسازی 
آن آینده مطلوب، مراحل و اقدام های مورد نظر برای تحقق آینده مطلوب در نظر گرفته 
شــده را گام به گام مد نظر قرار می دهیم. نقطه قوت »تصویر ســازی تمدن اسالمی« 
مبتنی بودن بر »فطرت انسانی- الهی« است و صرف ابعاد مادی نیست. تصویر سازی در 
تمدن مادی غربی بر اساس اندوخته های تجربی، سعی و خطا، تکامل تدریجی و تخیلی 
فراهم آمده ولی ما عالوه بر آن ها، از امکان وحی و تعالیم اسالمی نیز برخورداریم که با 
همت و پشتکار، امکان تولید این تصویر سازی ها به نظر فراهم تر است و تصاویری نیز نه 
تقلیل گرایانه بلکه ناظر به تمام ابعاد وجودی انسان خواهد بود. مثالً در مورد جامعه تراز 
مهدوی ما احادیث و روایات فراوانی داریم که می تواند در تصویرپردازی و سرعت تولید 
آن بسیار کمک کننده باشد؛ البته نکته مهمی که نباید فراموش کرد، این است که در راه 

تصویر سازی »اجماع نخبگانی« را الزم داریم.
ب. بینش تمدنی داشــتن: ما دو نوع انقالب داریم؛ انقالب سیاسی و انقالب کبیر. 
انقالب سیاسی یعنی تغییر یک نظام سیاسی به یک نظام سیاسی دیگر. اما در انقالب 
کبیر به دنبال درانداختن طرحی نو برای حیات هســتیم. بنابراین تمام ابعاد سیاسی، 
اقتصادی، هنر و معماری، علم و فناوری و... درگیر می شــوند. این انقالب ها در درون 
مرزهای خود متوقف نمی شــوند. بر اساس منطق ارائه شــده از سه انقالب کبیر یاد 
می شــود؛ فرانسه، روسیه و انقالب اسالمی. البته برخی مثل استاد ابوالحسنی منذر با 
توجه به روح حاکم در انقالب های مدرن- که فربه کردن انسان در مقابل خدا و تکیه 
بر تجربه و نیز عقل خودبنیاد در مقابل وحی اســت- از دو انقالب کبیر یاد می کنند؛ 
رنســانس و انقالب اسالمی. رنسانس مبدأ تحوالت زنجیره ای غرب جدید است. ذیل 
همین گفتمان، انقالب فرانسه با تأکید بر فردگرایی، شعار انا االکبر سر می دهد و انقالب 
کمونیستی روسیه، شعار نحن االکبر، اما انقالب اسالمی، شعار بازگشت دین به حیات 
سیاسی اجتماعی را مطرح می کند و شعار اهلل اکبر سر می دهد. انقالب اسالمی به دنبال 
تحقق حیات طیبه است که روی چهار پایه استوار است؛ توحید، عبودیت انسان، کرامت 
انسان و سبک زندگی. با این تحلیل از انقالب اسالمی و به عبارتی سطح تحلیل تمدنی، 
چند مسئله قابل توجه می شود؛ تولید مسائل و بالتبع پرسش های جدید، راه طوالنی از 
فرهنگ تا تمدن و صف آرایی حامالن دنیای قدیم در مقابل دنیای جدید. پس در واقع 
»بینش تمدنی یعنی نگاه بلندمدت داشتن و باال بردن مقیاس های دید در افق تمدنی 
و نگاه بشــر و انسانی داشتن«. در فرمایش امیرالمؤمنین)ع( است مادامی که مردم، از 
مشرکان در خوردن و پوشیدن تقلید نکنند، در عزت زندگی خواهند کرد؛ این یعنی یک 

نوع »رویکرد یا افق دید« نسبت به مسائل داشتن. 
ج. تمدن سازی، شــرط تحقق کامل احکام اسالمی: همان طور که حضرت 
امام)ره( می فرمودند: ۹۹درصد احکام اســالم، احکام اجتماعی است و به قولی احکام 
اجتماعی اسالم به احکام فردی آن ۹۹ به یک است. به بیان دیگر بدون تمدن سازی، 
می توان گفت اصالً اســالم محقق نمی شــود و بنابراین، ناگزیر از این مسیر هستیم و 
رسالت نظریه پردازی و گفتمان سازی آن بر عهده حوزه و دانشگاه است. گفتیم وقتی 
جامعه ساخته شد، خود الگو شده و تکثیر می شود و بنابراین دغدغه اصلی ادامه مسیر 
دولت سازی و سپس جامعه سازی است. اصوالً سه گروه از افراد با تمدن نوین زاویه دارند؛ 
یکی گروهی که افق دیدشان بلند نیست و دچار روزمرگی ها هستند؛ یک گروه کسانی 
هســتند که قائل به اسالم فردی یا سکوالر هستند؛ گروه سوم کسانی هستند که به 
عنوان رقیب خودشان تمدن نوین اسالمی را می بینند یا مدافع تمدن غربی هستند؛ به 
عبارتی ما یا باید در مسیر تمدن سازی برویم یا انحطاط و پذیرش تمدن غربی را بپذیریم.

 معارف  آیت اهلل جوادی آملی گفت: وظیفه 
و رسالت اصلی حوزه این است که »لُِیْظِهَرُه 
یِن ُکلِِّه«؛ قرآن برای همه بشر و کتابی  َعلَی الِدّ
یِن ُکلِِّه«  جهانی اســت! این »لُِیْظِهَرُه َعلَی الِدّ
یعنی این کتاب آن قدر توانمند هست که بر 
همه مکاتب دیگر جهان پیروز شود و ظفر یابد 
و این کار به دست شماست. وی که در جمع 
مسئوالن، استادان  و طالب حوزه های علمیه 
مشهد در مدرسه علمیه عالی نواب با موضوع 
»رسالت حوزه های علمیه« سخنرانی می کرد، 
گفت: وقتی دین طلوع کرد نخســتین بیان 
او این بود که »َطلَُب الِْعلِْم َفِریَضٌة«؛ جاهلیت 
وقتی به تمدن و مدنیت تبدیل می شود که 
عنصر محور آن »علم« باشد، حضرت نفرمود 
طلب علم واجب اســت بلکــه فرمود طلب 
علم »َفِریَضــٌة«، این تای فریضه، تای مبالغه 
اســت، یعنی یاد گرفتن و علم آموزی بسیار 
بســیار واجب اســت. آیت اهلل جوادی آملی 
ادامــه داد: آن علمی که یادگیری آن فریضه 
است و یادگیری آن بسیار واجب است متن 
آن را قرآن کریم برای ما مشــخص کرد که 
»و یعلّمهم الکتاب و الحکمة« این نیازمند به 
شرح است که این کتاب و حکمت چیست؟ 
معظم له خاطرنشان کرد: رسول گرامی اسالم 
در حدیثی مهم ترین علمی که یادگیری آن 
واجب اســت را با تأکید »إنّما« به ما معرفی 
می کند و می فرماید »إنّمــا العلم ثالثة: آیة 
محکمــة، أو فریضة عادلة، أو ســّنة قائمة«؛ 
مشکل حوزه های علمیه ما همین است که 
هم آیه محکمه و هم فریضه عادله و هم سنت 
قائمه را فقه و اصول دانستند در حالی که آیه 
محکمه مربوط به خداشناسی، امامت شناسی، 
معادشناسی، انسان شناسی و امثالهم است و 
فریضه عادله و سنت قائمه هم مربوط به فقه، 

اخالق و حقوق می شود.

 قرآن کتابی جهانی است
آیــت اهلل جوادی آملــی در بخش دیگری از 
سخنان خود بیان داشت: اگر معلوم شد که 
طلب علم فریضه است نه واجب و اگر معلوم 
شد محور تعلیم کتاب و حکمت است و اگر 
کتاب و حکمــت با آن تثلیث »آیة محکمة، 

فریضة عادلة و سّنة قائمة« تفسیر شده است 
یک مدرسه الزم اســت که استادان و علما 

بیایند و این کتاب و سنت را زنده کنند.
وی با اشــاره به حدیثی از امــام صادق)ع(، 
تصریح داشت: اگر حوزه و مدرسه ای نباشد، 
اگر یک پایگاه فکری جامعی نباشــد هرگز 
مردان بزرگ برنمی خیزند. حوزه علمیه مشهد 
این موقعیت را دارد که در سایه برکات وجود 
مبارک ثامن الحجــج)ع(، حوزه علمیه بدون 

تعطیلی و دوازده ماهه داشته باشد.
معظم له تأکید کرد: وظیفه و رســالت اصلی 
یِن ُکلِِّه«؛  حوزه این است که »لُِیْظِهَرُه َعلَی الِدّ
خداوند قرآن را نازل نکرد که برای یک ملت 
و مملکت باشد، این کتاب برای همه بشر و 
کتابی جهانی اســت! این وظیفه همه ما را 
مشــخص می کند، نمی توانیم جهانی حرف 
بزنیم و استانی فکر کنیم، این »لُِیْظِهَرُه َعلَی 
یِن ُکلِِّه« یعنی این کتاب آن قدر توانمند  الِدّ
هست که بر همه مکاتب دیگر جهان پیروز 
شود و ظفر یابد و این کار به دست شماست و 
اگر رسول گرامی اسالم فرمود: »االسالُم یَعلو 
وال یُعلی َعلَیِه« این جمله خبریه است که به 
داعی انشا القا شده؛ یعنی بر همه شما الزم و 
واجب است که بکوشید جهانی بیندیشید و 
جهانی حرف بزنید. الزمه این کار این است 
که همه مکاتب جهــان را با دقت مطالعه و 
بررســی کنید، تا مکاتب جهان را نشناسید 
که نمی توانید اظهار نظر کنید، این می شود 

»آیة محکمة«! این نه متزمن است که به زمان 
خاصی اختصاص داشــته باشد و نه متمکن 
است که به مکان خاصی اختصاص پیدا کند. 
یِن ُکلِِّه« وظیفه و  پس این »لُِیْظِهَرُه َعلَی الِدّ
هدف اصلی ماست و باید به این سمت حرکت 

کنیم و این شدنی است.

 به علمتان عمل کنید 
آیت اهلل جــوادی آملی ابراز داشــت: وقتی 
مدرســه، مدیر و مدرس درست شد، آن گاه 
علوم هم که مشخص شده است، هدف هم 
مشخص شده است و راه هم مشخص شده 
اســت اما شما طالب باید بدانید که معلمان 
اصلی ما فرشــتگان هستند، فرشتگان ما را 
در رسیدن به این هدف واال یاری می کنند.

وی ادامه داد: همــه محدثان این حدیث را 
نقل کرده اند که »إن المالئکه لتضعوا أجنحتها 
تحــت اقدام طالب العلــوم«؛ اینکه حضرت 
فرمود: فرشــتگان فراشــان مدارس علمیه 
هستند و پرهای خود را زیر قدم های طالبان 
علوم پهــن می کنند چند پیام برای ما دارد؛ 
نخست اینکه ای طالبان علم تالش کنید پَر 
در بیاورید، در مرحله بعد به ما می گویند حاال 
که عالم شدید و پر درآوردید تالش کنید که 
پرواز کنید. شیخ مفید در امالی این حدیث 
را نقــل می کند که علم برای آن اســت که 
ملکوتی بشوید، فرمود: وقتی عالم شدید به 
علمتان عمل کنید تا پرواز کنید و در مرحله 

بعد کــه مهم ترین مرحله اســت، از جهت 
حرکت کنید نه در جهت! یعنی از زمین به 
آســمان صعود کنید و تا ملکوت باال بروید.

 تأمین مدرسان عالم 
برای آینده حوزه 

آیت اهلل جــوادی آملی در بخــش پایانی 
صحبت های خود گفــت: اگر حوزه به این 
جایگاه رسید که قدر این فراشان را دانست، 
آن گاه آن هــا نیز فیض را از باال می گیرند 
و به ما می رسانند و ما را یاری می کنند تا 

این راه را آسان تر طی کنیم. 
وقتی ایــن راه را طی کردیم 
و عالم شدیم آن گاه خداوند 
و فرشــتگان بر مــا صلوات 
خواهند فرســتاد، چرا ما به 
این درجه نرســیم؟ چرا ما 
نشویم؟  فرشــتگان  همتای 
وی ادامــه داد: خداونــد به 
قلم و مســطورات قسم یاد 
کرد چرا قلم و مسطورات ما 
از آن قِسمی نباشد که خدا 
به آن ها َقســم یاد می کند، 
این شــدنی است، از همین 
برخاستند  مردانی  حوزه ها 
که این چنین بودند، چرا ما 

این چنین نشویم؟
معظم له با اشــاره به سوابق 
درخشــان حــوزه علمیــه 
کرد:  خاطرنشــان  خراسان 
حوزه علمیه خراسان سوابق 
دارد،  فراوانــی  درخشــان 
این حــوزه علمیه  مدیریت 
بایــد در گام نخســت جلو 
بگیرد  را جداً  نهال فروشــی 
و با شناســایی استعدادهای 
راقی از آن ها حمایت کند تا 
آن ها از حوزه و مسیر درس 

و تحقیق خارج نشوند، تأمین مدرسان عالم 
برای ســال های آینده وظیفه مهم مدیریت 
حوزه هاست تا به برکات شما استادان و فضال، 

یِن ُکلِِّه« محقق شود. زمینه »لُِیْظِهَرُه َعلَی الِدّ

آیت اهلل جوادی آملی در جمع استادان و طالب حوزه های علمیه مشهد، رسالت اصلی عالمان دین را تبیین کرد

جهانی کردن اسالم، وظیفه حوزه های علمیه
حجت االسالم واعظ شهیدی در سلسله 
جلسات با خادمان خورشید مطرح کرد  

jخطوط قرمز اخالقی امام رضا
معارف: امام رضا)ع( به دوست و دشمن عنایت 
دارند. اما همین امام رأفت و مهربانی گاهی برای 
ما خط و خطوطی کشــیده اند و ما را در صورت 
رد شــدن از آن ها تهدید کرده اند. چند مورد از 
این خطوط قرمز در نامه ای است که حضرت به 

عبدالعظیم حسنی نوشته اند.
حضرت بــه عبدالعظیم حســنی فرمودند: به 
دوســتان من سالم مرا برســان و به آن ها بگو 
راه های نفوذ شیطان نسبت به خودتان را مسدود 
کنید و مواظب باشــید شــیطان از وجود شما 
اســتفاده نکند. بعد می فرمایند: مبادا در اموری 
که ربطی به شما ندارد با همدیگر بگو مگو کنید؛ 
بعضــی وقت ها ما بحث می کنیم تا به هم ثابت 
کنیم من بیشتر از تو می فهمم. در حالی که آن 
موضوع هیچ ارتباطی هم به ما ندارد و چه بســا 
صالحیت اظهار نظر در آن موضوع را نداشــته 
باشیم. اما فرازی که باید با دقت بیشتری توجه 
کنیم و از خطوط قرمز بسیار مهم امام رضا)ع( 
است اینجاست که می فرمایند: حواستان باشد 
که مبادا به همدیگر خرده گیری کنید و پشــت 
ســر همدیگر صفحه بگذارید و اسباب طعن و 
لعن همدیگــر را فراهم کنید. مبادا با این کارها 
اســباب جدایی تان از همدیگــر را فراهم کنید. 
همیشه در کنار هم و دست در دست هم داشته 
باشید. همان امامی که به دشمنانشان هم رأفت 
دارنــد، می فرمایند: من خــدا را به جان خودم 
قسم داده ام که اگر کسی اسباب سرشکستگی و 
آبروریزی یکی از دوستان ما را فراهم کند خدا او 
را در دنیا به بدترین عذاب دچار کند و در آخرت 

هم او را از زیان کاران و بیچارگان قرار دهد.
ما باید درصدد رفع عیوب هم باشیم، آن هم در 
خلــوت و خفا، نه در جلــوت و در جمع. روایت 
داریم که اگر شما عیب و ایرادی را آرام و بی سر 
و صــدا به او گفتی در حــق او محبت و بزرگی 
کردی، اما اگر عیب و ایراد را با سر و صدا گفتی 
و او را تخریب شــخصیتی کردی در حق او یک 
نوع خیانت انجام داده ای. برای همین است که 
ما در روایاتمان داریم تــا جایی که امکان دارد 
افعال برادر مسلمانت را توجیه کن و برای رفتار 

او دلیلی موجه بتراش.

بر همه شما الزم 
و واجب است که 
بکوشید جهانی 

بیندیشید و جهانی 
حرف بزنید. الزمه 
این کار این است 

که همه مکاتب 
جهان را با دقت 
مطالعه و بررسی 
کنید، تا مکاتب 

جهان را نشناسید 
که نمی توانید 

اظهار نظر کنید، 
این می شود »آیه 

محکمه «!

بــــــــرش

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

تمدن اسالمی

اخالق

      صفحه7
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان
هيئت 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

ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860306010001156-1398/04/20هيئت اول موضوع قانون تعيي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــدانگ  ــنامه 4941 صادره از قوچان  در شش ــماره شناس متقاضى خانم نوروزبيكى ابراهيمى مياب فرزند محمدعلى بش
ــماره 2 فرعى از 3681  ــمتى از پالك ش ــاحت 244,3 مترمربع تمامت پالك 3681 اصلى و قس يك باب منزل  به مس
ــمى آقايان حسن و على جوانمردى خادمانلو و غالمعلى و  ــطه از مالكان رس اصلى بخش يك قوچان خريدارى مع الواس
ــكينه شهرت همگى سليمى كلوخى   محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــهربانو و فاطمه وس ش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
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 1397114406010000334 آ-9804877

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/24
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/5/8

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

هيئت 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 139860306010000976-04/04/1398 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره شناسنامه 40372 صادره از قوچان در  ششدانگ يك  متقاضى آقاى حميد محمدى رهورد فرزند على محمد بش
باب  مغازه به مساحت 11,30 مترمربع تمامت پالك 8 اصلى بخش يك قوچان خريدارى از مالك رسمى خانم صديقه 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــى طهرانى پور . محرز گرديده اس نجار باش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور س ش
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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  اعتراض، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000047  آ-9804892
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/24

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/5/8     
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

هيئت 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
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010000971-04/04/1398 هيئت اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 40372 صادره از قوچان در ششدانگ يك  ــماره شناس متقاضى آقاى حميد محمدى رهورد فرزند على محمد بش
ــمى خانم  ــماره 43 اصلى بخش يك قوچان خريدارى از مالك رس ــاحت 8 مترمربع تمامت پالك ش باب مغازه  به مس
صديقه نجار باشى طهرانى پور  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى 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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  اعتراض، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000048  آ-9804894
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/24

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/5/8     
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

هيئت 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
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001127-19/04/1398 هيئت اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــارك فرزند محمد بشماره شناسنامه 1183 صادره از قوچان در ششدانگ يك  ــين جبارى ش متقاضى آقاى محمد حس
باب مغازه به مساحت 23,20 متر مربع در قسمتى از پالك شماره 3356و3357 اصلى بخش يك قوچان   خريدارى 
ــت.لذا به منظور اطالع  ــمى آقاى لطفعلى جاللى گرمرود و خانم صدف ژاله پور ميانج  محرز گرديده اس از مالكان رس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 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.آ-9804895
كالسه 1398114406010000041
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/24

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/5/8     
عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه به ش ــماره فاقد شناس ــنامه ش نظر به اينكه خانم صفدر ظهيرى افغان داراى شناس
1/980166ح از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدظهيرى افغان 
ــنامه در تاريخ 1388/05/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت  ــنامه فاقد شناس به شناس

آن مرحوم منحصر است به : 
1-  جان بى بى ظهيرى افغان فرزند عبدل فاقد شناسنامه همسر مرحوم

2- صفدر ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم
3- نظر ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم

4- شاه محمد ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم
5- اميد ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم

6- عبدالحميد ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم
7- تاج بى بى ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم

8- رعنا ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم
9- زهرا ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم

10- ماه بى بى ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم
11- حوا ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم

12- مريم ظهيرى افغان فرزند محمد فاقد شناسنامه فرزند مرحوم
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد. 9805706   تاريخ انتشار : 1398/05/08 
قنبر مرزانى

قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 7975 به شرح دادخواست به كالسه 3/980149ح  ــنگانى داراى شناس نظر به اينكه آقاى ناصر يعقوبى س
ــماعيل يعقوبى سنگانى به  ــادروان اس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــه حين الفوت آن مرحوم  ــى خود بدرود زندگى گفته و ورث ــخ 1393/9/20 در اقامتگاه دائم ــنامه 114 در تاري شناس

منحصر است به : 
1-  عبدالرحمن يعقوبى سنگانى فرزند اسمعيل ش ش 82 متولد 1346/3/1 صادره از تايباد فرزند متوفى

2- ناصر يعقوبى سنگانى فرزند اسمعيل ش ش 7975 متولد 1355/9/10 صادره از تايباد فرزند متوفى
3- عايشه يعقوبى سنگانى فرزند اسماعيل ش ش 7976 متولد 1357/9/10 صادره از تايباد فرزند متوفى
4- صديقه يعقوبى سنگانى فرزند اسماعيل ش ش 9456 متولد 1358/6/20 صادره از تايباد فرزند متوفى

5- فاطمه يعقوبى سنگانى فرزند اسمعيل ش ش 4895 متولد 1347/6/1 صادره از تايباد فرزند متوفى
6- ثريا يعقوبى سنگانى فرزند اسمعيل ش ش 4896 متولد 1348/6/30 صادره از تايباد فرزند متوفى
7- شهناز يعقوبى سنگانى فرزند اسمعيل ش ش 552 متولد 1361/1/1 صادره از تايباد فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد. 9805707  تاريخ انتشار : 1398/05/08 
محمد بارى

قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

ــماره 139860306015003185 – 1398/04/24 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 24 كد ملى 0749352566 صادره تايباد فرزند محمد  ــنامه ش متقاضى آقاى محمد باقر فيروزى زاده به شناس
ــماره 652 فرعى از 256 اصلى واقع  ــاحت 410,06 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل و مغازه به مس كاظم در شش
در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت محمد ضيائى و تمامت مالكيت 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به  ــمتى از پالك محرز گرديده اس محمد كاظم فيروزى زاده و قس
فاصله 15 روز آگهى مى 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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض ، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805704
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/08 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/23

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003213- 1398/04/25 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملى تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــنامه شماره 218 كدملى 0748546162 صادره تايباد فرزند رجب در ششدانگ يكباب  خانم مريم عبداللهى به شناس
ــماره 681 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش  ــاحت 187,52 مترمربع پالك ش ــكونى به مس منزل مس
ــت مالكيت سهم االرثى كليه ورثه مرحوم رجب عبدالهى و قسمتى از  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تماس 14 مش
پالك تأئيد با توجه به شرايط مندرج در قولنامه مقرر شده تا زمانيكه خانم ليال على محمدى در قيد حيات است خانم 
ــكونت مادر را ضمانت و تضمين نمايد محرز  ــت تمام خرج و مخارج زندگى و س مريم عبدالهى (متقاضى ) موظف اس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805705
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/08 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/23

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش 6 يزد- تفت و توابع
ــدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتى ازپالك ثبتى برابربه مساحت  1878 اصلى – آقاى حميد خليلى شش
527 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000777 مورخ1398/03/30 واقع درسرده  تفت در 

ازاى  مالكيت رسمى مشاعى متقاضى  
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9805710
اميرحسين جعفرى ندوشن   

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/05/08

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/05/23

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش 6 يزد- تفت و توابع
ــاحت 856/50  ــدانگ خانه باغ پالك ثبتى برابربه مس ــايى شش باقيمانده 1688- اصلى – آقاى ناصر رس
ــورخ 1398/05/02واقع در تفت خريدارى  ــماره 1398603210060001072 م مترمربع بموجب راى ش

عادى مع الواسطه  از وارث اسداهللا شوكتى 
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9805711
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/05/08

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/05/23
اميرحسين جعفرى ندوشن   

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

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

هيئت 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  ــت اول موضوع قان ــماره 139860306010001288-1398/05/03 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماعيل بشماره شناسنامه 3605 صادره از  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد دباغى فرزند اس
ــاحت 132,85 مترمربع در قسمتى از پالك 352 فرعى از 168  ــدانگ يك باب خانه به مس قوچان در شش
ــايار صميمى و  ــمى آقاى خش اصلى بخش دوقوچان  واقع دراراضى كالته جانقلى خريدارى از مالكان رس
خانم مانيا صميمى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى 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.9805708
كالسه 1398114406010000085

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/05/23   

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

هيئت 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  ــت اول موضوع قان ــماره 139860306010001294-1398/05/03 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــيد قاسم موسوى بيركى فرزند حسين بشماره شناسنامه 987  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
صادره از قوچان درششدانگ يك باب مغازه  به مساحت 30 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 2430 و 
2431 اصلى بخش يك قوچان  خريدارى از مالك رسمى خانم محترم خاكشور فروتن  محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به 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
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 1398114406010000082 آ-9805709

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/05/23   

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860301046000272هيئت اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
ــماره شناسنامه81 صادره ازپيشوا به مقدار594/20سهم  متقاضى آقاى احمد كريمى جعفرى فرزند محمد بش
ــدانگ يك قطعه باغ تحت پالك108فرعى از112 اصلى واقع درحوزه ثبت  ــهم ازشش ــاع از9832/54 س مش
ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى محمد اشترى جعفرى محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش اعتراض داش
وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 

165ث/م الف  تاريخ انتشار نوبت اول: 98/5/8 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/23
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860301046000235هيئت اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى آقاى حميد نورى صفت فرزند على اصغربشماره شناسنامه15 صادره ازورامين در ششدانگ يك قطعه 
ــاحت7220مترمربع ازپالك125/1108فرعى از162 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك  ــن وبناى احداثى بمس زمي
پيشوا خريدارى توسط مالكيت مشاعى متقاضى محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــود در صورتى كه اش به فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در  ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 166ث/م الف 

 تاريخ انتشار نوبت اول:98/5/8 تاريخ انتشارنوبت دوم:98/5/23
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هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860301046000237هيئت اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
ــنامه435صادره ازدر ششدانگ يك قطعه زمين  ــعلى بشماره شناس ــم تاجيك فرزند عباس متقاضى آقاى قاس
ــاحت 775مترمربع ازپالك67فرعى از153 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا  وبناى احداثى(دامدارى) بمس
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  ــط مالكيت مشاعى متقاضى محرزگرديده اس خريدارى توس
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــخاص نسبت به صدورس ــود در صورتى كه اش فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در  ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــد 169ث/م الف   ــند مالكيت صادر خواهد ش صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/8 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/23 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــماره 139760301060005330وراى اصالحى139860301060001679هيئت اول/ ــمى برابرراى ش رس
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه  ــاختمانهاى فاقد سندرس موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى عليرضا بيل چى كنگرلو فرزند نصرت اله  بشماره 
ــاحت104/56مترمربع پالك284فرعى  ــاب خانه به مس ــدانگ يك ب ــنامه 789 صادره ازورامين درشش شناس
از105 اصلى واقع درقريه كهنه گل خريدارى ازمالكيت مشاعى متقاضى عليرضا بيل چى كنگرلومحرز گرديده 
است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــاراولين آگهى به مدت دوماه  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدورس
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست  ــليم وپس ازاخذ رس اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد270ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/8  تاريخ انتشارنوبت دوم:98/5/23

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى احمد آرزومند بااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءشده 
ــمى  ــناد رس ــماره ترتيب17723 مورخ98/3/22 دفتراس ــا 139802151266000425وش ــماره يكت ذيل ش
ــورخ98/4/12 تقاضاى صدورالمثنى  ــت وارده139885601046002163م ــماره26ورامين و طى درخواس ش
ــرح زيرآگهى  ــراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش ــت كه مراتب دراج ــند مالكيت تك برگى رانموده اس س
ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : احمد آرزومند2. ميزان مالكيت : ششدانگ تجارى3. شماره پالك : 792فرعى 
ــوا 5. خالصه وضعيت مالكيت :  ــوخته پيش ــى مفروزاز744 * محل وقوع: واقع دربخش بهنام س از149* اصل
ــاحت36/5مترمربع درطبقه همكف ذيل  ــه7 تفكيكى به مس ــه واعيان يك واحد تجارى قطع ــدانگ عرص شش
ــندبه شماره چاپى848072 صادرگرديده است  ثبت95138دفتر286صفحه 184بنام احمد آرزومند ثبت وس
ــت صدورسند المثنى تك برگى آن مراتب  ــند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواس لذاباتوجه به اعالم فقدان س
ــمت ششم اين آگهى ذكرنشده يا مدعى  ــبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقس اعالم تاهركس نس
ــاراين آگهى به اداره ثبت اسناد و  ــد ظرف مدت ده روزپس ازانتش ــند مالكيت نزد خود مى باش وجود اصل س
امالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودرا ضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه 
ــند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت  ــد ويادرصورت اعتراض اصل س ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس
ــند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت  ــبت به صدورس نس

محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 167م/ الف
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا
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 ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه در جریان سفر به بالروس 
با بیان اینکه 80 درصد اراضی این کشور تحت کنترل ارتش 
اســت، اعالم کرد: دمشــق تمام تالش خــود را برای خروج 

نظامیان بیگانه در سوریه انجام خواهد داد.

 دموکرات ها و معادله ای مجهول

آیاترامپاستیضاحمیشود؟
  جهان/ مهدی خالدی  تنها چند روز پس از اظهارات رابرت 
مولر، مســئول رســیدگی به پرونده دخالت ادعایی روسیه در 
انتخابات ۲0۱۶ ایاالت متحده در جلسه استماع کنگره، استیضاح 
ترامپ بار دیگر داغ شده و به خبر نخست رسانه های آمریکایی 
تبدیل شده است. در همین راستا رئیس کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان آمریکا با رد این تصور که دموکرات ها ناگزیر هستند 
تــا پیش از انتخابات ۲0۲0 در مورد اســتیضاح رئیس جمهور 
تصمیم گیری کنند، تأکید کرد هیچ فرصتی در این زمینه وجود 
ندارد. جرالد نادلر معتقد اســت دونالد ترامپ »کامال مستحق« 
اســتیضاح است؛ چراکه وی جرایم زیادی مرتکب شده و به هر 
طریقی که توانسته قوانین را نقض کرده است. با این حال کمیته 
قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی نتایج تحقیقات 
بازپرس ویژه پرونده تبانی تیم انتخاباتی ترامپ با مقامات مسکو 
است که در جریان تحقیقات خود چندین مورد تماس میان تیم 
رئیس جمهور با مقامات روسیه یافته است. رابرت مولر چهارشنبه 
گذشته در جلسه استماع کنگره گفت: گزارش من با آنکه ترامپ 
را از اتهام تبانی با روسیه تبرئه می کند، او را از اتهام »ممانعت در 

اجرای عدالت« تبرئه نمی کند. 
دموکرات های کنگره در زمینه اســتیضاح رئیس جمهور دچار 
اختالف نظر هســتند. در حالی که برخی گزارش کمیته مولر، 
فساد، تعصب زدگی و رفتار نژادپرستانه ترامپ را دلیل کافی برای 

موفقیت استیضاح وی ارزیابی می کنند، تعدادی از رهبران این 
حزب همچون نانسی پلوسی شــرایط کنونی را برای این اقدام 
مناسب نمی دانند. مخالفان اعتقاد دارند این اقدام بیهوده است و 
شکست خواهد خورد. ضمن اینکه چنین اقدامی از نظر سیاسی 
به موقعیت دموکرات ها ضربه می زند و به دونالد ترامپ در فاصله 
کمتر از دو سال مانده تا انتخابات ریاست جمهوری کمک شایان 

توجهی در افکار عمومی می شود. 
با همه این مخالفت ها روزنامه »دیلی تلگراف« دورنمای استیضاح 
را مثبت ارزیابی کرد. تارنمای »VOX« هم اعتقاد دارد با اینکه 
تعــداد حامیان اســتیضاح ترامپ پس از گزارش مولر بیشــتر 
شــده اســت، اما اختالف نظر در مورد این اقدام سبب شکاف 
در میان دموکرات ها شــده است. براساس گزارش شبکه خبری 
»سی. ان. ان« از میان ۲35 نماینده دموکرات در مجلس اکنون 
۱00 نفر به صورت رسمی و آشکار  از استیضاح حمایت می کنند.

اما در نهایت به نظر می رسد در آمریکای به شدت دوقطبی شده 
در عصر ترامپ، نتایجی که مولر در گزارش خود بدســت آورده 
است، نمی تواند دو حزب را به سوی یک تغییر بزرگ سوق دهد. 
دموکرات ها مایلند در شرایط حاضر تمرکز خود را بر فعالیت های 
انتخاباتی نوامبر ۲0۲0 گذاشته و از روندهای قانونی چندماهه 
برای استیضاح رئیس جمهور که در مسیر این فعالیت ها اختالل 

ایجاد خواهد کرد، پرهیز کنند.

صوت المنامه: شــورای علمای بحرین در 
واکنــش به اعدام دو جوان بحرینی توســط 
آل خلیفــه، این رژیــم را فرعونی و طاغوتی 

توصیف کرد.
رویترز: پسر ســلمان العوده مبلغ برجسته 
عربستانی اعالم کرد، دادگاه محاکمه پدرش 
را کــه در آن به خاطر اتهام به »جنایت های 
تروریستی« ممکن اســت با مجازات اعدام 

مواجه شود، به ماه دسامبر موکول کرد.
اسپوتنیک: کمیته مرکزی پزشکان سودان 
از کشته شدن پنج معترض سودانی از جمله 
چهار دانشــجو در تظاهرات دیروز در استان 

کرفان شمالی خبر داد.

فارن پالسی نوشت
آمریکا دیگرهوای اروپا را ندارد!

فارن  آمریکایــی  مجله 
پالســی در مطلبــی به 
قلم گارَون والش، مشاور 
پیشین سیاست امنیتی 
ملی و بین المللی حزب 

محافظه کار انگلیس به ضرورت آمادگی اروپا 
بــرای دفاع مســتقل از خــود آن هم بدون 
وابستگی به آمریکا در امور دفاعی پرداخت. 
در ادامه این مطلب آمده است: دونالد ترامپ 
و مایک پمپئو این امر را روشن ساخته اند که 
آمریکا دیگر به حفاظت از اروپا پایبند نیست 
و در چنین شرایطی، نیاز به وجود یک نیروی 
دفاعــی اروپایی بیش از هــر زمان دیگری 
ملموس اســت. آمریکا در گذشته به اردوگاه 
متحدان خود در اروپای غربی برای مقابله با 
کمونیست و همچنین تأمین امنیت در خلیج 
فارس احتیاج داشت، اما امروز این گونه نیست. 
روش غیردیپلماتیک ارسال این پیام از سوی 
آمریکا اما اعتبار این کشور را زیر سؤال می برد. 
به نظر می رسد دولت ترامپ از جایگاه رهبری 
به موضع تهدیدکنندگی رســیده اســت و 
می گوید همه چیز را به سبک ما انجام دهید، 
درغیر این صورت به هیچ وجه روی کمک ما 

حساب نکنید.

 خودکشی پنجمین مأمور در دو ماه
وخامت بحران سالمت روان 

در پلیس نیویورک
فارس: با پیداشدن جسد بی جان یک پلیس 
شهر نیویورک که بر اثر شلیک به سرش به 
زندگی خود خاتمه داده بود، تعداد نیروهای 
پلیس این شــهر که در مدت دو ماه پیش 
خودکشــی کردند به پنج نفر افزایش یافت. 
همین اقدام نگرانی ها از بحرانی شدن وضعیت 
سالمت روان نیروهای پلیس آمریکا را افزایش 
داده، به طوری که جیمز اونیل کمیسر پلیس 
نیویورک وضعیت بحرانی »ســالمت روان« 
در بین نیروهای این ســازمان را اعالم کرده 
است. تحقیقات نشان می دهد که 78 درصد 
کارکنان پلیس نیویورک در زمان انجام وظیفه 
»اســترس بیش ازحــد« را تجربه می کنند. 

انتخاب های عربستان برای خروج از باتالق یمن
از ۶ فروردین ۱394 و آغاز حمالت عجیب و غریب عربستان به یمن حدود چهار 
ســال و ۶ماه می گذرد. حمایت از عبد ربه منصور هادی و بازگرداندن او به قدرت 
نخســتین هدفی بود که سعودی ها از جنگ اعالم و تأکید کردند که حمالتشان 
به درخواست هادی بوده است. اما حاال با گذشت بیش از چهار سال، دیگر حرفی 
از آن هدف ابتدایی به گوش نمی رسد. با گذشت زمان سؤالی که هرروز پررنگ تر 

می شود، این است که سرانجام در جنگ یمن چه اتفاقی می افتد؟
اگر قائل به این باشیم که عربستان تمام کننده جنگ است، باید بگوییم، سعودی ها 
چند گزینه در مقابل دارند؛ نخســتین، محتمل ترین و البته سخت ترین انتخاب 
سعودی ها اعالم پایان مناقشه است. حال که امارات گزینه خروج از یمن را انتخاب 
کرده اســت، ســعودی ها به احتمال زیاد با صدور بیانیه ای اعالم خواهند کرد به 
اهدافشان در یمن رسیده اند و از این پس سرنوشت یمن را مردم یمن رقم خواهند 
زد. پس از آن عربستان وارد مرحله حمایت از نیروهای موافق در یمن خواهد شد.

دومین انتخاب پیش روی عربستان، ترور رهبران حوثی و ناکارآمد کردن این گروه 
اســت، سیاستی که هم اکنون در یمن دنبال می کند و نمونه آن را در ترور صالح 
الصماد،  رئیس پیشین شورای سیاسی یمن با کمک دستگاه های اطالعاتی غربی 

دیدیم. اما با گذشت زمان، حوثی ها و ارتش یمن آبدیده تر و باتجربه تر شده اند.
گزینه سوم سعودی ها تقسیم دوباره یمن است. هرچند یمن در حال حاضر عماًل 
تقسیم شده است، اما عربستان ممکن است با رسمیت بخشیدن به آن و برگرداندن 
هادی به عدن، این اتفــاق را یکی از اهداف خود اعالم کند. با وجود این از میزان 
خطر انصاراهلل و ارتش یمن که اکنون به توانمندی های مهمی رسیده است، نسبت 
به سعودی ها کاسته نخواهد شد؛ بنابراین بعید است عربستان بخواهد برای عملی 
کردن این گزینه تالشــی به خرج دهد.چهارمین و آخریــن انتخاب، حمایت از 
نیروهای موافق برای رسیدن به قدرت و تشکیل دولتی متمایل به عربستان است. اما 
این، حاال حاالها امکان پذیر نیست؛ چرا که از بین احزاب و بهتر است بگوییم قبایل 
یمنی، تنها گزینه قابل اعتنا برای همراهی عربستان، قبیله حاشید و حزب االصالح 
است. اخوانی های یمن هم یکی از شاخه های همین حزب هستند. عالوه بر حزب 
االصالح، عربستان می تواند روی جریان اصلی القاعده، به رهبری محمد امیر االبلغي، 
هم حساب کند، این گروه تنها استان البیضاء یمن را در اختیار دارند. اما باید گفت 
سعودی ها نخواهند توانست با استفاده از این گروه ها به قدرت برسند. پشت کردن 
به اخوان المسلمین در مصر و فلسطین و قطر، سکوت در هنگام محاکمه مرسی و 
حتی مرگ او و آنچه این روزها در دادگاه های عربستان با محاکمه سران اخوان و 
مبلغان این گروه در حال انجام است را باید اصلی ترین عوامل در این زمینه دانست.

  نمابر تحریریه:     37۶۱0087 -37۶84004  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 37۶۱8044-5 
  روزنامه گویا:                       37۶5۱888   )05۱(
  روابط عمومی:                    37۶۶۲587   )05۱(
  ارتباطات مردمی:                37۶۱008۶   )05۱(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )05۱(
)05۱(   37۶۲8۲05                                             
                                      فاکس: 37۶۱0085  )05۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱735  
  تلفن:                           )9 خط(  37۶850۱۱ )05۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶۱8۲   و   ۶۶9379۱9 )0۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶9380۱3  )0۲۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

فرانسهو»تجارتمرگ«باسعودی
دولت پاریس در ســکوت کامل خبری و دور از چشم رسانه ها روند 
تحویل رزم ناوهای رهگیر »اچ اس آی« سفارشی ریاض را آغاز کرد. 
عربستان سال گذشته میالدی قراردادی ۶00 میلیون دالری برای 
خرید 39 ناو رهگیر از فرانســه را به امضا رسانده بود. این در حالی 
است که سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر نسبت به استفاده 
از این ناوهای رهگیر در جنگ یمن هشدار داده اند. دولت های غربی 
مدعی دفاع از حقوق بشر با وجود رو شدن دست آل سعود در کشتار 
زنان و کودکان بی گناه یمنی همچنان پول ریاض را بر حقوق بشر 
ترجیح داده و به روند صدور تسلیحات به عربستان ادامه می دهند. 

 غرب وحشی  ادامه جنگ نیابتی  رد پای افراط گرایی در آفریقا
حمله بوکوحرام در نیجریه 
65 کشته بر جای گذاشت

تهدید دولت وفاق ملی لیبی 
به انهدام پایگاه اماراتی

20 کشته و زخمی در دو 
تیراندازی آمریکا و فرانسه

مهر: دست کم ۶5 تن در حمله نیروهای 
بوکوحرام به روســتایی در شــمال شرق 
نیجریه کشته شدند. گزارش ها حاکی است 
که این اقدام مرگبارترین حمله در منطقه 
در طول سال جاری میالدی بوده است. این 
حمله که یک مراسم سوگواری در منطقه 
بورنو را هدف قرار داده بود، به نظر می رسد 
مرتبط با رخدادهای پیشــتر باشــد. دو 
هفته پیش روستاییان برای دفاع در برابر 
گروهک تروریستی بوکوحرام که با داعش 
بیعت کرده اســت، با آن ها درگیر شده و 
۱۱ تن از افراطیون را کشتند. ایالت بورنو 
از مهم ترین مراکز حضور بوکو حرام است. 

پرس تی وی: مصطفی المجعی، سخنگوی 
عملیات »برکان الغضب« وابسته به دولت 
وفاق ملی لیبــی تهدید کرد پایگاه اماراتی 
»الخروبه« در لیبی را هدف قرار خواهند داد. 
امارات از این پایــگاه واقع در فاصله حدود 
هزارو300 کیلومتری جنوب شرقی طرابلس 
برای انتقال ســالح، کارشناسان نظامی و 
افسران حامی حفتر به جنگ در شهرهای 
لیبی اســتفاده می کند. حفتر از 4 آوریل 
گذشــته عملیات گسترده ای برای تصرف 
پایتخت آغاز کرده است. با وجود برخورداری 
از حمایت های امارات و عربستان، نیروهای 
آن تا کنون در ورود به طرابلس ناکام مانده اند.

تابناک: در حادثه تیراندازی در جشنواره 
ساالنه »ســیر« در »گلگوری« کالیفرنیا، 
دســت کم چهار نفر جان خود را از دست 
دادند و ۱۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند. آزاد 
بودن حمل ســالح این روزها به معضلی 
بزرگ برای آمریکایی ها تبدیل شده است، 
اما البی قدرتمند سالح در این کشور جلوی 
تصویب هرگونه قوانینی برای محدود کردن 
حمل اسلحه را سد می کند. این در حالی 
است که در تیراندازی دیگر در شهرستان 
»َور« در جنوب شــرق فرانسه نیز سه نفر 
کشــته و یک تن دیگر زخمی شدند. دو 

قربانی این تیراندازی گردشگر هستند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی زارع / سرویس بین الملل

بدون تیتر

اتاق فکر

« آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ »
 ا﹝﹢ر آب و ﹁︀︲﹑ب ︵︣﹇︊﹥ و ︫ــ︀﹡︡︤ در ﹡︷︣ دارد؛ ا﹇﹑م  ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از 

︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹁︣وش ر︨︀﹡︡.
محل استقرار كاالى مورد مزايدهمقدارواحدمشخصات كاالى مورد مزايدهرديف

 طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم175متر طولCلوله آزبست 150كالس1

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم350متر طولCلوله آزبست 250كالس2

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم130متر طولCلوله آزبست 300كالس3

طرقبه و شانديز  –انبار سالم1025متر طولCلوله آزبست 350كالس4

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم35متر طولDلوله آزبست 350كالس5

شانديز – امور آب و فاضالب –انبار سالم395متر طولCلوله آزبست 400كالس6

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم240عددC مانشن آزبست 100كالس7

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم115عددC مانشن آزبست 250كالس8

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم23عددC مانشن آزبست 300كالس9

شانديز – امور آب و فاضالب –انبار سالم120عددC مانشن آزبست 350كالس10

شانديز – امور آب و فاضالب –انبار سالم60عددC مانشن آزبست 400كالس11

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار مستعمل195متر طولCلوله آزبست 150كالس12

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط10متر طولCلوله آزبست 200كالس13

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط12متر طولCلوله آزبست 250كالس14

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط2500كيلو گرمآهن آالت ضايعاتى(برآوردى)15

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط5000كيلو گرمضايعات چدن(برآوردى)16

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط1000كيلو گرمضايعات پلى اتيلن(برآوردى)17

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط50كيلو گرمسيم مسى داخل الكتروموتورهاى 18

 ضايعات برنجى داخل پمپ هاى19
طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط100كيلو گرم شناور(برآوردى)

ز﹝︀ن، ﹝﹙️ و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه:
ا﹜︿ - ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه: ١۶/١٣٩٨/٠۵

ب - ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه: ا﹝﹢ر آب و ﹁︀︲﹑ب ︵︣﹇︊﹥ ︫︀﹡︡︤  وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ ا﹝﹢ر 
ج - ﹝﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚︀د﹨︀: ٢۶/١٣٩٨/٠۵

︨ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︲︣وری ︫ــ︀﹝﹏ ﹝︊﹙︼ ﹇﹫﹞️ ︀︎﹥ ، ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه و ... در ا︨ــ﹠︀د 
﹝︤ا︡ه ا︻﹑م ﹎︣د︡ه ا︨️.

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ - ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

/ع
۹۸
۰۵
۷۴
۲

﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥
 ﹅︣︵ از ︡︣وژه ﹨︐﹏ ﹇︡س ﹝︪ــ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ی ذ﹏ را در︎ 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ﹋﹙﹫﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁︣م ﹨︀ی 
﹫﹞︀ن  ــ﹥ ا﹝﹢ر︎  ــ﹥ آدرس : www.oaqr.ir و ــ︀ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری︋  ــ︀ز﹝︀ن︋   ︨️︀ــ ﹁︣ا︠ــ﹢ان را از︨ 
 ﹏﹢︑ ٩٨/٠۵ /١٣ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤︵﹢︋︣﹞ ده و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︡ارك﹢﹝﹡ ️﹁︀در ﹏آدرس ذ ﹤︋ ﹤︧︨﹣﹞

.︡﹠︀﹞︣﹁ ︀ز︐︪﹫︎ ️︧︎ ︀ و
آدرس: ﹝︪︡، ︑﹆︀︵︹ ︋﹢﹜﹢ار ︨︖︀د ︠﹫︀م- ﹡︊︩ ︋﹢﹜﹢ار ︫﹫︡ د︨︐︽﹫︉، ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀ن (︑﹙﹀﹊︦: ٣٧۶٨٢١٩٩-٠۵١)

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۵
۷۳
۹

آ︨︐︀ن ﹇︡س 
﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

شماره 
مقدارعنوان كارمناقصه 

برآورد اوليه 
پيمانكاران ميليون ريال
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تهيه ، بارگيرى ، حمل ، تخليه ، نصب و 
اجراى عمليات چوبى كل پروژه شامل 

 MDF (3D WOOD) ، روكش دار MDF
، قرنيز و ... 

350035,000 مترمربع
كليه اشخاص حقيقى و حقوقى 

كه داراى تجربه وسابقه مرتبط                 
مى باشند.

                     آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
︣ح ا﹇﹑م ﹝﹠︡رج   ︫﹤ ﹥ ﹁︣وش ﹜﹢ازم ﹁︨︣﹢ده︋  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧︊️︋ 
 ️︀︽﹛ ﹩﹎درج آ ︡ه از ︑︀را︠︢ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا ️︗ ــ﹢د در ︗︡ول ذ﹏ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩︫ 
 ﹟﹀﹚︑ ︀  ︋︀ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ ﹝︣ا︗︺﹥ و ،︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب ️﹋︣ ﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫٢۶﹟،︫   ︠، ︡آدرس: ﹝︪ــ ﹤  ︋١٣٩٨/٠۵/١۶
﹫︪ــ﹠︀دی ︠﹢د را ︑︀  ︀زد︡ از ﹝﹏ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡ و ﹇﹫﹞️︎   ︋﹤ ︦ از آن ﹡︧ــ︊️︋  ٧٠٠٨١۴٩-٠۵١٣ ︑﹞︀س و︎ 
︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٢۶ ︋﹥ ︮﹢رت ︎︀﹋︀ت ﹐ک و ﹝︣ ︫︡ه ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آ︋﹀︀ ﹝︪︡ وا﹇︹ در ﹡︪︀﹡﹩ ﹁﹢ق 
︑︧﹙﹫﹛ ﹡﹞︤﹨ . ︡﹠︀﹠﹥ ﹨︀ی درج آ﹎﹩ و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و ︋︀ر﹎﹫︣ی و ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش ا﹁︤وده ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ز﹝︀ن 

﹎︀︪︩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹢رخ ٢٧/١٣٩٨/٠۵ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ وآ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۵۷
۲۰

شرح كاالگروه
لوازم كامپيوترى اسقاطى1
كابل و لوازم برقى اسقاطى2
لوازم متفرقه اسقاطى3
لوله و اتصاالت پلى اتيلن و پالستيك اسقاطى4
انواع پمپ الكتروموتور و قطعات مرتبط اسقاطى5
ضايعات و لوله آهنى ، لوله چدن و آلومينيوم6
كنتور و ضايعات برنجى7

 انعکاس

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق مشهد     
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق تهران

12/38 13/11

 23/4900/22 3/584/34

19/3920/11

5/376/11

19/5920/31
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