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 ............ صفحه 2

 کارشناسان معتقدند نرخ گذاری پایین دولت برای این محصول راهبردی پیامدهای منفی دارد 

آفت  درکمین خودکفایی گندم
 FATF آخرین فرصت 

به ایران برای تصویب لوایح 
چهارگانه یک حربه است

 تمدید 
جنگ روانی

 اقتصاد  با وجود اینکه دولت باید قیمت گذاری محصوالت کشاورزی را براساس هزینه های 
تولید و تورم انجام دهد تا کشاورزان سود منطقی از کاشته خود برداشت کنند، ولی مصوب 
شــدن نرخ های پایین برای خرید تضمینی سبب می شود هر سال میزان بیشتری از حجم 
محصوالت تحویلی به مراکز دولتی کاسته شود. شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم در 
سال زراعی جاری را 2 هزار و 200 تومان، جو هزار و 630 تومان، چغندر قند هزار و 20 تومان 
و برنج را 6هزار و 112 تومان در هر کیلو تعیین کرد.دولت قیمت خرید تضمینی جو در سال 
۹۹ را هزار و 630 تومان اعالم کرده که این نرخ 16 درصد یا معادل 310 تومان در هر کیلو 

کمتر از نرخ فعلی بازار است. این روزها هر کیلو جو دامی به قیمت ...

Info@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

 ............ صفحه 6

 سیاست  نشست فصلی کارگروه ویژه اقدام 
مالی )FATF(  با موضوع بررسی پرونده ایران 
از یکشنبه هفته گذشــته آغاز شد که نتیجه 
آن دادن مهلتی دیگر بــه ایران برای تصویب 
لوایح چهارگانه بود.بنابــر اعالم کارگروه اقدام 
ویژه مالی، مهلت نهایــی ایران برای پیروی از 
معیارهای بین المللی، فوریه 2020 است و پس 
از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست 
خواهــد کرد تا اقدامات متقابــل انجام دهند.

فرصت چهار ماهه نهاد FATF به ایران برای 
 CFT تصویب لوایح چهارگانه از جمله پالرمو و
در حالی اســت که جمهوری اســالمی ایران 
بسیاری از خواسته های این نهاد را اجرایی کرده 
است. گرچه به اذعان همین کارگروه، کشورمان 
اصالحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم را به تصویب نهایی رسانده، اما این بار 
با مهلت غربی ها روبه رو شده است. مهلت دهی 
غربی ها به ایران برای تصویب لوایح از یکسو و 
اعمال کردن دو اقدام تنبیهی علیه کشورمان از 

سوی دیگر، حاکی ...

صدور رأی جایگزین مانع 
بروز جرایم مشابه می شود

400 ساعت نظافت 
به جای چهار ماه 

حبس

کارشناس لبنانی درباره 
اعتراضات درکشورش می گوید

 اظهارات 
نصراهلل منطقی و 

راهگشاست
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 3 قدس خراسان

 ............ صفحه 7
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 اگر در مسیر حق ثابت قدم باشید 
کشور و دنیا اصالح می شود

 سیاســت  همزمان با اربعین شهادت سید و ساالر رهبر انقالب در مراسم عزاداری اربعین:
شهیدان، حسینیه امام خمینی)ره( میزبان هیئت های 
دانشجویی از سراسر کشــور بود و دانشجویان عزادار 
در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی، همنوا با زائران 

کربالی معلّی فریاد »لبیک یا حســین« ســر دادند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این مراســم در سخنان 
کوتاهی با تشکر از مراسم عزاداری پر شور و با صفای 

 ............ صفحه 2جوانان، خطاب به آنان گفتند ...

12 7 2
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با »قدس«: گفت وگوی قدس با استاد عباس اخوین آیت اهلل علم الهدی:

امام حسين)ع(: 
پروردگارا! آن كه 

تو را نيافت، چه 
يافت و آن كه تو 

را يافت، چه از 
دست داد؟
 بحار االنوار

 ج ۹۵ ص ۲۲۶ ح۳ 

 انقالب اسالمی، انقالبی 
در خوشنویسی ایجاد کرد

 5 میلیون نفر برای دریافت
 کارت ملی نام نویسی نکرده اند

 راهپیمایی اربعین 
از ظهور امام زمان f خبر می دهد
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
( توام با ارزيابى كيفى) شماره 98/316 نوبت اول

︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ا︡اث ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره دو ا︑﹀︀﹇︀ت و ︻﹞﹙﹫︀ت راز و ︗︣﹎﹑ن

 ١٣٩٨/٠٧/٢٨ ︑︀ ︑︀ر ا︨ــ﹠︀د: روز﹨ــ︀ی ﹋︀ری از ︑︀ر ﹏﹢︑ و ️﹁︀در ﹏﹞ ،️﹚﹞*
١٣٩٨/٠٨/٠٢ و ﹝﹏ آن ︋︖﹠﹢رد- ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︾︣︋﹩- ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی 

︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ – ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
 ︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣/٠٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/١٨ و ︑︀ر︐﹋︀︎ ﹏﹢︑ ︀ر︑*

﹎︀︪︩ ︎︀﹋︀ت ︨︀︻️ ١٠/٠٠روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
*﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︡اث ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره دو ا︑﹀︀﹇︀ت و ︻﹞﹙﹫︀ت راز و 

︗︣﹎﹑ن ﹝︊﹙︼ ۴۴٧/٣٧٢/۴۵٩ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹝︊﹙︼ ︣︠︡ ا︨ــ﹠︀د ۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︍︨︣ ٠١٠١٨٠۶١٢٠٠٠٩ ︋︀﹡﹉ ︮︀درات 

︋﹥ ﹡︀م و︗﹢ه ا﹝︀﹡﹩ ︀︮﹏ از ︀︨︣ در آ﹝︡ ﹨︀ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ︨ــ︍︣ده و ا﹝︱︀ء، ﹝︪ــ︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از 
︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫ــ︡.  ا﹡﹆︱ــ︀ء ﹝︡ت ﹝﹆ــ︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد، ﹝︴﹙﹆

︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
:﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ آدرس ا ︉︧﹋ ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞*

WWW.NKEDC.IR -١
WWW.TAVANIR.ORG.IR -٢

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ WWW.IETS.MPORG.IR -٣
 ﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣ق ا︨︐︀ن︠  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

فراخوان تجديد مناقصه 
(نوبت دوم) 

 بيمارستان اكبر 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
كاشمر 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در /ع
98
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فراخوان تجديد مناقصه
نوبت دوم -بيمارستان هاى حضرت 

ابوالفضل (ع) و شهيد مدرس 
كاشمر 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
98
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32

6
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ا︨︐︀ن  ا﹡︐︷︀﹝﹩   ﹩﹨︡﹡︀﹞︣﹁ ﹝︐︣م   ﹟﹫︪﹡︀︗
︣︋﹙﹠︡ی  ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︲﹞﹟ آرزوی ﹝﹢﹁﹆﹫️ و︨ 
و   ️﹇︀﹫﹛ از  ﹡︪︀ن   ﹤﹋ را   ﹩﹛︀︺︋︀﹠︗ در︗﹥  ار︑﹆︀ء 

. ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ﹉︣︊︑ ️︨ا ︀﹝  ︫﹩﹍︐︧︀︫
همكاران  شما در فرماندهى انتظامى 

شهرستان بينالود

سردار سرتيپ دوم پاسدار
 ابراهيم قربانزاده 

ایرنا: معاون اول رئیس جمهور که روز گذشته به منظور 
حضور در مسیر راهپیمایی اربعین به عراق سفر کرد، 
در دیدار با »لؤی الیاسری« استاندار نجف اشرف،  ضمن 
قدردانی از مراجع بزرگ تقلید نجف و مقامات عراقی 
در میزبانــی از بیش از 3 میلیون زائــر ایرانی، گفت: 
میزبانی از این تعداد زائر با توجه به برخی کاستی ها در 
زیرساخت ها کار دشواری است و دولت و مردم ایران از 

میهمان نوازی دولت و ملت عراق تشکر می کنند.
اسحاق جهانگیری با اشاره به روابط مستحکم دو کشور 
و دو ملت، از نقش مراســم معنوی راهپیمایی اربعین 
در افزایش تفاهم و دوســتی ایــران و عراق یاد کرد و 
گفت: حضور میلیون ها عاشق امام حسین)ع( از مذاهب 

و ادیان و کشورهای مختلف در یک مقطع زمانی کوتاه 
نمایش دوستی، همبستگی و اتحاد دنیای اسالم است.

وی با بیان اینکه دولت ایران برای رفع مشکالت و موانع 
برگزاری بهتر مراسم راهپیمایی اربعین از هیچ اقدامی 

دریغ نمی کند،  گفت: ممکن اســت در مراسمی با این 
عظمت برخی کاستی ها نیز وجود داشته باشد اما روند 
خدمت رسانی هر سال بهتر شده است. استاندار نجف 
نیز در این دیدار با اشــاره به اینکه مردم عراق و شهر 
نجف افتخار می کنند که میزبان زائران امام حسین)ع( 
به ویــژه زائران ایرانی و معاون اول رئیس جمهور ایران 
هستند، گفت: اربعین نقش بسزایی در تحکیم روابط دو 
کشور و دو ملت ایفا کرده و باید برای ارتقای مناسبات 
میان دو طرف از همه ظرفیت ها بهره گرفت. وی افزود: 
زائران ایرانی در ایام اربعین با رعایت مســائل قانونی و 
انضباطی زیارت خود را انجام دادند که ما از آن ها تشکر 

می کنیم.

فارس: فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
با بیــان اینکه مــردم عراق نهایت محبت، عشــق و 
میهمان نوازی خود را در مراســم اربعین امسال نشان 
دادند، از میهمان نوازی مردم عراق قدردانی کرد. سردار 
حسین ســالمی ظهر دیروز در راهپیمایی جاماندگان 
اربعین حسینی در شهرری در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: اربعین روزی اســت که همه رودخانه های بزرگ 
عشــق و محبت الهی به سمت امام حسین)ع( پیش 
می روند و نشان می دهند که امام حسین)ع( حقیقت 
جاری است که از مرز زمان عبور کرده و همه دل های 
مشتاق را متوجه خود کرده است.وی افزود: زائران اربعین 
قطراتی از دریای بیکران هستند که به امام حسین)ع( 

می پیوندند و این پیاده روی نشــان دهنده وحدت امت 
اسالمی است. سالمی تصریح کرد: امت اسالم بر مبنای 
عاشورا و امام حسین)ع( است و این مراسم پیاده روی 
اربعین ریشه ظلم و استبداد را از بین خواهد برد. وی 

با بیان اینکه نهضت امام حسین)ع( فراگیر است و همه 
نســل ها و عصر ها را در خود ذوب می کند، گفت: همه 
شرکت کنندگان در مراسم پیاده روی به یک مسئله فکر 
می کنند و آن هم امام حســین)ع( است. فرمانده کل 
سپاه پاسداران ادامه داد: امام حسین)ع( جهانی است و 
متعلق به تمامی بشریت است و امروز تمام هستی تحت 
تأثیر درخشان نور اباعبداهلل)ع( است. سالمی با اشاره 
به میزبانی مردم عراق از زائران حســینی، گفت: مردم 
عراق نهایت محبت، عشق و میهمان نوازی خود را نشان 
دادند و ما از تک تک آن ها تشکر می کنیم، دست ها و 
خاک کف پاهایشان را می بوسیم، امیدواریم در سالمت 

و امنیت باشند؛ ما نیز در کنار آن ها هستیم.

مهر: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آمریکا 
و عربستان با برخی ترفندها نتوانسته اند بر روابط ایران 
و عراق که دارای عمق تاریخی اســت تأثیرگذار باشند 
و یا از حضور مــردم در راهپیمایــی اربعین بکاهند. 
عالءالدین بروجردی با اشاره به توطئه های عربستان و 
آمریکا در ناآرامی های عراق گفت: سیاست آمریکا در 
عراق اشــغالگری بود. تالش داشتند عراق را تبدیل به 
یکی از ایالت های آمریکا کنند، اما جمهوری اســالمی 
ایران در کنار ملت و دولت عراق، آمریکا را شکست داد 
و همچنــان به حمایت های خود از ملت و دولت عراق 

ادامه خواهد داد.
نماینده مــردم بروجرد در مجلس گفــت: در مدتی 
که داعش در عراق حضور فعال و تأثیرگذار داشــت، 
جمهوری اسالمی به اتفاق دولت عراق، سوریه و روسیه 

اتاق عملیات مشترکی در بغداد و دمشق تشکیل داد. 
وی تصریح کرد: آمریکا و عربســتان با برخی ترفندها 
نتوانســته اند بر روابط ایران و عــراق که دارای عمق 
تاریخی اســت تأثیرگذار باشند و یا از حضور مردم در 
راهپیمایی اربعین بکاهند. عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس گفت: عربستان و آمریکا 
از مجموعــه سیاســت های ایران در عراق و ســوریه 

عصبانی هستند و دســت به مقابله نظامی، تبلیغاتی 
و سیاسی زده اند. وی با اشاره به حضور حشدالشعبی 
و موکب داران اربعین و همچنین مقتدا صدر در بیت 
رهبــری و دیدار آن ها با رهبر معظــم انقالب گفت: 
آمریکا و عربســتان از این دیدارها و از اینکه آیت اهلل 
خامنه ای در عراق و منطقه دارای جایگاه ویژه ای است، 
عصبانی هستند، اما این عصبانیت راه به جایی نخواهد 
برد. بروجردی اظهار کــرد: مجموعه اقدامات ایران و 
دیدارهای اخیر حشدالشــعبی، موکب داران اربعین و 
مقتدا صدر موجب عمیق تر شــدن ارتباطات ایران و 
عراق شده است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گفت: عربســتان تالش داشت مقتدا صدر را به سمت 
خود جذب کند و حضور ایشان در بیت رهبری بسیار 

مهم بود.

جهانگیری در دیدار با استاندار نجف:

فرمانده کل سپاه:

بروجردی:

اربعین، نمایش اتحاد دنیای اسالم است

دست ها و خاک کف پای مردم عراق را می بوسیم

دشمنان نتوانستند در راهپیمایی اربعین اثرگذار باشند

نخستین توصیه من امید و نگاه خوش بینانه به 
آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل ها، 
هیچ گامی نمی توان برداشت. آنچه می گویم 

یک امید صادق و متکی به واقعیت... 

در این شماره ویژه نامه نقطه سر خط می خوانید

نهال امید

حرم مطهر امام رضاj میزبان»دلدادگان اربعین« شد

کربالی جاماندگان

کاهش 11 درصدی حوادث 
ترافیکی زیارت اربعین

 خدمت رسانی 
تا بازگشت آخرین 

زائر ادامه دارد

 ............ صفحه 3
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روزنامـه صبـح ایـران

توصیه وزیر کشور به زائران اربعین: در مسیر بازگشت استراحت کنید  سیاست: عبدالرضا رحمانی فضلی، صبح دیروز در بازدید از مرکز مانیتورینگ راه های کشور با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد 
از زائران با وسیله شخصی به مرزها برای راهپیمایی اربعین مراجعه کرده اند، به آن ها توصیه کرد به محض رسیدن به خودروهای خود به سرعت رانندگی نکرده و در اماکن مشخص چند ساعتی استراحت کنند.  وزیر 

کشور تأکید کرد: هیچ مشکلی در حوزه تردد، خدمات و امنیت نداشته ایم؛ البته این بدان معنا نیست که کاستی ها نباشد که برای رفع آن ها اقدام می کنیم.  

 سیاســت/ مینا افرازه  نشست فصلی 
کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF(  با موضوع 
بررسی پرونده ایران از یکشنبه هفته گذشته 
آغاز شد که نتیجه آن دادن مهلتی دیگر به 

ایران برای تصویب لوایح چهارگانه بود.
بنابر اعالم کارگــروه اقدام ویژه مالی، مهلت 
نهایی ایــران بــرای پیــروی از معیارهای 
بین المللی، فوریه 2020 است و پس از آن، 
این نهاد از تمامی اعضای خود درخواســت 

خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند.
فرصــت چهار ماهه نهــاد FATF به ایران 
برای تصویب لوایح چهارگانه از جمله پالرمو 
و CFT در حالی است که جمهوری اسالمی 
ایران بســیاری از خواســته های این نهاد را 
اجرایی کرده اســت. گرچه به اذعان همین 
کارگروه، کشورمان اصالحیه قانونی مبارزه با 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به تصویب 
نهایی رســانده، اما این بار با مهلت غربی ها 
روبه رو شده است. مهلت دهی غربی ها به ایران 
برای تصویب لوایح از یکسو و اعمال کردن دو 
اقدام تنبیهی علیه کشورمان از سوی دیگر، 
حاکی از رفتار متناقض این نهاد علیه ایران 

است.

 لوایح FATF، ابزار مکمل تحریم
اما در داخل کشــور نیز برخی جریان های 
سیاسی به ویژه گروه های نزدیک به دولت و 
موافقان تصویب لوایح سعی دارند با هشدار 
درباره تبعــات عدم تصویب لوایح و اقدامات 
تنبیهی غربی ها علیه ایران، به نوعی فشارها 
به مجمع تشــخیص مصلحت نظام را برای 
دهند.  افزایش  لوایح  تصویب 
در حالی افزایش فشارها برای 
 FATF تصویب لوایح از سوی
صورت می گیرد که به گفته 
بسیاری از تحلیلگران تصویب 
لوایح چهارگانه به نوعی حلقه 
تحریم ها علیه ایران را تکمیل 
می کند. موضوعی که معاون 
ســابق مدیر امور مبــارزه با 
تروریســم و جرایم مالی در 
وزارت خزانــه داری آمریــکا 
نیــز در این باره گفته بود که 
مأموریت FATF تنگ کردن 

حلقه فشار بر ایران اســت و انزوای ایران از 
نظام مالی نیازمند مداخله FATF برای تأیید 
قضاوت هایی درباره نظام مالی ضد پولشویی و 

مبارزه با تروریسم است.
در واقــع موضعگیری بســیاری از مقامات 
آمریکایــی از جمله مایک پمپئو بر تصویب 
بی قید و شــرط لوایح چهارگانه بیانگر این 
موضع اســت کــه آن ها با تحمیــل لوایح 
چهارگانه به کشورمان، درصدد بهره برداری از 
همین لوایح علیه کشورمان هستند و از آن 

به عنوان ابزار مکمل تحریم ها بهره می برند.

 رسیدگی به پالرمو در مجمع متوقف 
شده است

 FATF اما دادن مهلت به کشورمان از سوی
در حالی اســت که فرصت بررســی الیحه 
پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت به پایان 
رسیده و همچنین بررسی CFT نیز به دلیل 
مصلحت سنجی های این نهاد مسکوت مانده 

است. 
گرچه برخــی افراد همچون حشــمت اهلل 
فالحت پیشــه بر این باور هستند که  اعالم 
نظر نکردن مجمــع و پایان مهلت این نهاد 
برای اعالم نظر به معنای مصوب شدن این 
الیحه و تبدیل شــدن آن به قانون است، اما 
اعضای مجمع تشخیص همچون غالمرضا 
مصباحــی مقدم نظــر دیگــری دارند و به 
صراحت اعالم می کنند سقف زمان رسیدگی 
به این طرح در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام یک سال بود که هم اکنون سقف زمانی 

آن گذشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اظهار نظری نکرده است.

مصباحی مقدم گفته است: با گذشت زمان 
مورد نظر که در آیین نامه مجمع به صراحت 
آمده، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر 
نمی تواند درباره الیحه پالرمو، نظری داشته 
باشد و در واقع رســیدگی به آن در مجمع 

متوقف شده است.
از 19 مهر سال 97، الیحه پالرمو پس از رفت 
و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و اصرار 
مجلس بر تصویــب این الیحه با وجود عدم 
تأیید آن از سوی شورا، برای رسیدگی و حل 
اختالف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع 
شد که این مهلت نیز اکنون به پایان رسیده 
است. با تمامی این تفاسیر، به نظر می رسد 
کارگروه ویژه اقدام مالی نیز با آگاهی از روند 
بررســی الیحه پالرمو در داخل کشورمان و 
فضا سازی های حامیان تصویب لوایح، تالش 
دارد تا با دادن مهلتی دیگر به ایران و افزایش 
فشارها بتواند در راستای کمک به موافقان و 

باال رفتن شانس تصویب لوایح گام بردارد.

 با تصویب لوایح چهارگانه راه برای 
تحریم های بعدی هموار می شود

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس بر این باور است موضوعات 
مدنظــر FATF حدود 42 ماده اســت که 
ایران تنها چهار الیحه آن را تصویب نکرده، 
اما ســایر تعهدات را پذیرفته است. تصویب 
لوایح چهارگانه برای منافع ملی کشــورمان 

مضر اســت؛ زیرا آمریکایی ها تالش کردند 
از طریق FATF یک سلسله قوانینی را در 
ســطح جهان جاری کننــد که در حقیقت 
نقش جامعه بین المللی، سازمان ملل و حقوق 

ملت ها از طریق آن کمرنگ شود.
ابوالفضل حسن بیگی در گفت وگو با قدس 
تصریح کرد: ایران تنها کشــوری است که 
شــجاعانه در مقابل خواســته های ناحق و 
غیرمنصفانه آمریکایی ها از جمله تصویب این 
لوایح ایستادگی کرده است. پذیرش و تصویب 
CFT  و پالرمو برای تمامیت ارضی کشورها 
نیز آسیب زاست و از ســوی دیگر بهانه به 
دست آمریکا و دولت های غربی می دهد که 
هر اقدامی را با عنوان مبارزه با تروریســم یا 
پولشویی علیه کشورها انجام دهند و اطالعات 

حساس آن ها را بدست بیاورند.
نماینده مردم دامغان افزود: چنین نهادهایی 
با حضور و نفوذ تاکتیکی و فنی توانسته اند 
اطالعات حساس کشورها را بدست بیاورند. 
ایــن وضعیــت به گونه ای اســت کــه اگر 
دولت های عضو FATF شکایتی هم  داشته 
باشند، شکایت آن ها باردیگر به دست همان 
15 کشوری می افتد که از ابتدا در کنار آمریکا 

FATF را تشکیل دادند.
 FATF وی ادامه داد: مهلتی که از سوی
به ایران داده شــده چون ضمانت اجرایی 
ندارد، به طور طبیعــی آن ها مدام تالش 
می کنند که به نوعــی آن را تمدید کنند. 
تمدید مهلــت چهارماهه و تداوم فشــار 
بــر ایران مؤید این اســت کــه جمهوری 
اســالمی نســبت به اقدامات آنــان آگاه 
است و نوعی مقاومت ملی در برابر چنین 
درخواست هایی وجود دارد؛ بنابراین آن ها 
ســعی کردند دوباره به ایران مهلت بدهند 
اما این فرصت آنان نتیجه مطلوبی نخواهد 

داشت.
این نماینده مجلس گفت: تمدید مهلت چند 
باره به ایــران برای تصویب لوایح در واقع به 
ابزاری در دســت آن ها برای افزایش فشارها 
علیه کشورمان تبدیل شده و درصدد هستند 
از طریــق جنگ روانی ما را به تصویب لوایح 
وادار کنند. طبیعتاً هیچ فرد وطن دوســتی 
حاضر نمی شود با تصویب این لوایح بار دیگر 

راه را برای تحریم های بعدی هموار کند.

آخرین فرصت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه یک حربه است

تمدید جنگ روانی

 در پایان افتتاحیه کنفرانس وزرای بهداشــت کشورهای اسالمی، از میهمانان با 
غذای سرد و نوشیدنی گرم پذیرایی شد که برای سالمتی بسیار مضر است. وزارت 

بهداشت رسیدگی و پیگیری فرمایند. 9360005568
 روزنامه قدس تیتر زده که بنزین در ایران ارزان اســت؟ فرض که ارزان اســت، 
چرا تیتر نمی زنید که حقوق در ایران چقدر اســت؟ یک کارگر ماهیانه 2 میلیون 
حقوق می گیرد، پس برای این حقوق همین قیمت بنزین هم بســیار باالســت. 

 9370007049
 با وجود اینکه چند ســال پیش وزارت آموزش و پرورش ملزم شد تمام خدمات 
انتقال اطالعات و آموزش مجازی خود را از طریق اپلیکیشــن روبیکا و پیام رسان 
سروش انجام دهد، اما متأسفانه بسیاری از مدارس بدون توجه به ابالغ معاون اول 
ریاســت جمهور، بر استفاده از پیام رسان جاسوسی تلگرام اصرار دارند و کودکان را 
ملزم کردندکه تلگرام نصب کنند. ای کاش کمیســیون فرهنگی مجلس از خواب 
بیدار بشــود و به وزارت آموزش و پرورش تذکر بدهد شــاید بخش نامه های مکرر 
قبلی را تکرار کند، اما تجربه نشان داده وزیر آموزش و پرورش هیچ گونه قاطعیتی 
در این مورد حساس ندارد، همان طورکه نتوانسته برشهریه های نجومی نظارت کند! 

9360006158
 با اینکه چند سالی است که می خواهند یارانه ثروتمندان را حذف کنند، اما هنوز 

جرئتش را ندارند و گفته اند به تدریج کم می شود. 9050000051 
 لطفاً به این مجلســی های خوش نشین بگویید خیلی سرشون خلوته و مشکل 
دیگه ای نداریم و یا خیلی کارشون سخته که به فکر تعطیلی پنجشنبه ها افتاده اند. 

 9050000071
 خدمات نیروهای اطالعات سپاه و وزارت اطالعات در حفظ امنیت کشور و آرامش 

ملت برهیچ هموطن منصفی پوشیده نیست. 9150008863 
 تو را به خدا بگویید مسئوالن همت کنند تا مشکل گرانی حل شود، باور کنید 

مردم زیر بار گرانی و مشکالت اقتصادی دارند له می شوند. 9150008911

رهبر انقالب در مراسم عزاداری اربعین:
 اگر در مسیر حق ثابت قدم باشید 

کشور و دنیا اصالح می شود

khamenei.ir: همزمان با اربعین شــهادت سید و ساالر شهیدان، حسینیه امام 
خمینی)ره( میزبان هیئت های دانشجویی از سراسر کشور بود و دانشجویان عزادار 
در حضور رهبر معظم انقالب اســالمی، همنوا با زائران کربالی معلّی فریاد »لبیک 
یا حســین« سر دادند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این مراسم در سخنان کوتاهی 
با تشــکر از مراســم عزاداری پر شور و با صفای جوانان، خطاب به آنان گفتند: صفا 
و نورانیت شــما عزیزان بسیار مغتنم است و بنده همواره از خداوند متعال مسئلت 
می کنم که ما و شما را همواره در مسیر مستقیم ثابت قدم بدارد؛چرا که اگر شما در 
این مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصالح و بشریت از منافع آن بهره مند 

می شود.
همچنین حجت االســالم سعدی سخنران مراســم، گفتمان مقاومت ملت ایران را 
برگرفته از مقاومت حسینی خواند و افزود: جریان سلطه و استکبار به دنبال آن است 
که به وسیله تریبون های پر شمار تبلیغاتی خود، جای حق و باطل را عوض کند، اما 
همچنان که حضرت امام ســجاد و حضرت زینب کبری در کوفه و شــام با سخنان 
روشــنگر خود حکومت اموی را رسوا کردند، امروز نیز باید تریبون های جریان حق، 
حرف اسالم و انقالب را با قدرت بیان و القائات نظام سلطه را افشا کنند. در این مراسم 
همچنین آقایان حنیف طاهری و مطیعی به قرائت زیارت اربعین و ذکر مصیبت و 

نوحه بر مصائب حضرت سیدالشهدا و اهل بیت ایشان پرداختند. 

آیت اهلل علم الهدی:
راهپیمایی اربعین از ظهور امام زمان f خبر می دهد

در  علم الهدی،  ســیداحمد  آیت اهلل  مهر: 
خطبه های نماز جمعه دیروز مشهد مقدس 
راهپیمایــی اربعین حســینی را به عنوان 
جریان شــگفت انگیز جهانی معرفی کرد و 
افزود: این راهپیمایی، در ســال های اخیر 
سبب متحیر شــدن مردم دنیا شده است. 
این جریان از ظهور امــام زمان)عج( خبر 
می دهد و این مســئله ای است که خود ایشان در نامه ای که به شیخ مفید نوشتند، 

به آن اشاره کردند.
امام جمعه مشــهد با بیان اینکه محــور اتصال دل ها در راهپیمایــی اربعین، امام 
حسین)ع( است، تصریح کرد: در راهپیمایی اربعین، محوریت، سیدالشهدا)ع( است 
و از آنجــا که امام زمان)عج( این موضوع را بیان کرده اند، پس اجتماع اربعین، نماد 
محقق شدن دستور ایشان است و از نزدیکی ظهور آن حضرت، خبر می دهد. آیت اهلل 
علم الهدی با اشاره به سخن رهبری مبنی بر اینکه اربعین امسال، نشانه اراده الهی بر 
پیروزی اسالم است، گفت: خداوند متعال اراده کرده است که اسالم توسعه پیدا کند 
و مردم را به راهپیمایی اربعین کشانده است، پس اراده خدا متمرکز بر نزدیک شدن 
ظهور امام زمان)عج( است. وی ضمن اشاره به دستگیری مسئول یک کانال تلگرامی 
ضدانقالب، بیان کرد: در آســتانه اربعین، امدادهای غیبی ظاهر می شوند و یکی از 
نشــانه های آن، دستگیری سرشبکه اخبار ضدانقالب توسط سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی است. نماینده ولی فقیه در مشهد مقدس ادامه داد: بااینکه کشور فرانسه، با 
سپرهای اطالعاتی و امنیتی بسیار قوی، سعی در جلوگیری از دستگیری این عنصر 
ناپاک و سرسپرده را داشت، اقتدار سپاه سبب شد که بتواند از این سپرها عبور کرده 

و این فرد بی ارزش را دستگیر کندو این کار، عمل خداوند است.

علی شمخانی:
اربعین نشان دهنده امنیت باالی ایران است

ایســنا: دبیر شــورای عالی امنیت ملی، 
عبور زائران اربعین بــدون هیچ حادثه ای 
را نشان دهنده امنیت باال در ایران دانست 
کــه هیچ کــس نمی تواند به این کشــور 
گزند امنیتی وارد کند. علی شــمخانی در 
حین بازدید خود از مــرز چذابه در جمع 
خبرنــگاران اظهار کــرد: 2/5 میلیون نفر 
ایرانی به همراه زائران غیرایرانی از کشــورهای شمال ایران و افغانستان و پاکستان، 
بدون هیچ حادثه امنیتی از طریق خوزســتان وارد خاک عراق شدند و این عالمت 
آشــکاری است که نشان می دهد، امنیت در ایران چقدر باالست. وی افزود: حماسه 
اربعین حســینی این را برجسته و نمایان کرد که ایران به عنوان یک کشور با ثبات، 
هیچ گزند امنیتی را هیچ طرفی نمی تواند به آن وارد کند. شمخانی با اشاره به اینکه 
خــط عبور فعلی زائران اربعین در مرز چذابه زمانی خط خون بود، بیان کرد: وقتی 
یک شروری در کشور همسایه حاکم می شود، روابط همسایگی را مبتنی بر خواست 
استکبار جهانی تنظیم می کند. صدام این مسیر را خط خون برای درگیری بین ملت 

ایران و عراق قرار داده بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با یادآوری خاطرات دفاع مقدس در این منطقه گفت: 
نخستین عملیات بزرگ بین ارتش و سپاه یعنی طریق القدس در همین منطقه انجام 
شد. این خط خون امروز تبدیل شده است به خط محبت و مودت بین مردم ایران و 
عراق. هنوز ظرفیت های فراوانی به صورت کمی و کیفی در موضوع اربعین وجود دارد 
که امیدوار هستیم سال به سال این ظرفیت ها هم در بحث جمعیت و هم در زمینه 

هدف گذاری درست، توسعه پیدا کند.

گفت وگوی تلفنی دوباره ظریف 
 با همتای ترکیه ای 

درباره تحوالت سوریه
مهر: محمدجــواد ظریف، وزیــر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران در ادامه رایزنی های 
خود با مقامات کشورهای منطقه، بعد از ظهر 
روز جمعه با مولود چاووش اوغلو همتای ترک 
خود در خصوص آخرین تحوالت منطقه به ویژه 
اوضاع شمال سوریه تلفنی گفت وگو و تبادل نظر 
کرد. گفتنی است، منابع سوری عصر جمعه از 
ادامه حمالت هوایی و توپخانه ای ارتش ترکیه به 
حومه رأس العین در استان حسکه خبر دادند. بر 
اثر این حمالت ارتش ترکیه به روستای ام الخیر 
در حومه رأس العین پنج غیرنظامی کشته و 20 

نفر دیگر زخمی شده اند.

وزیر خارجه پاکستان:
 ایران و عربستان مایل به 

دنبال کردن دیپلماسی هستند

سیاست: »شاه محمود قریشی« وزیر خارجه 
پاکستان تأکید کرد پس از سفر عمران خان به 
ایران و عربســتان دو کشور تمایل خود به حل 
مشکالت و اختالف نظرها از طریق دیپلماسی 
را اعالم کردند. وی افزود: بعد از شدت گرفتن 
تنش میان ایران و عربستان، عمران خان اعالم 
کرد با هدف میانجیگری به دو کشــور ســفر 
خواهد کرد.  عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
چند روز پیش ابتدا به ایران سفر کرد و در این 
سفر با مقامات ارشد کشورمان دیدار کرد. وی 
همچنین گفت دلیل اصلی ســفر عمران خان 
به تهران این اســت که کشورش عالقه مند به 
بروز درگیری جدید در منطقه نیست؛ چرا که 
پاکســتان در 15 سال گذشته از این درگیری 
رنج برده و 70 هزار تلفات را علیه تروریسم داده 
است و مردم افغانستان و سوریه هنوز از تبعات 
تروریســم رنج می برند و نمی خواهیم شــاهد 
درگیری دیگر در منطقه باشیم. وی با بیان اینکه 
نباید هیچ گونه درگیری بین ایران و عربستان 
ایجاد شود؛ چرا که تبعات این موضوع نه تنها 
این دو کشــور، بلکه کل کشورهای منطقه را 
تحت تأثیر قرار می دهد، اظهار داشت: معتقدیم 
می توان از طریق گفت وگو و مذاکره اختالفات را 

حل و فصل کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری:
با همبستگی مشکالت کشور را 

برطرف می کنیم
سیاســت: محمود واعظی در آیین نمادین 
آغاز سال تحصیلی در دانشگاه گرمسار با بیان 
اینکه راه حل رفع فشارهای خارجی با توجه به 
برخورداری ایران اسالمی از ظرفیت و منابع قابل 
توجه را باید در داخل کشــور جست وجو کرد 
گفت: مشکالت کشور در سال 97 قابل توجه 
بود، اما در ســال جاری این دغدغه ها به مراتب 
کمتر شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره 
به اینکه 25 اســتان کشور در ابتدای فروردین 
امسال درگیر سیل بود، گفت: با وجود مشکالت 

اما بالیای طبیعی منشأ همبستگی شد .
وی ادامه داد: برخی از طبقه متوســط و پایین 
جامعه اکنون مشــکل اقتصادی دارند، اما این 
مشکالت نســبت به آنچه دشمن پیش بینی 
می کرد، کمتر است. واعظی اضافه کرد: اقتدار 
ایران اســالمی اکنــون به مراتب نســبت به 
سال های گذشته بیشتر است و در سازمان ملل 
متحد سران کشورهای مختلف به دلیل عزت 
ایران به دیدار رئیس جمهوری می آمدند. واعظی 
در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه با همبستگی 
می توان مشکالت کشور را برطرف کرد، گفت: 
دشمنان تالش کردند که ما نتوانیم نفت خود را 
به فروش برسانیم اما این کار را می کنیم و هنوز 
هم نمی دانند که ایران چگونه نفت می فروشد. 
رئیس دفتــر رئیس جمهوری گفت: ایران را از 
واردات مواد اولیه برای تولید کاال تحریم کردند، 
اما با اتکای توان داخلی و ورود نخبگان بخشی از 

این مواد در کشور تولید می شود.

ایران اقدام تروریستی در 
افغانستان را محکوم کرد

سیاست: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران اقدام تروریستی در مسجدی 
در اســتان ننگرهار افغانســتان را که منجر به 
کشته و زخمی شــدن ده ها تن از نمازگزاران 
شد، محکوم کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
ضمن تسلیت به دولت و ملت افغانستان به ویژه 
خانواده قربانیان این اقدام وحشیانه با آنان ابراز 
همدردی کرد. موسوی تصریح کرد: این اقدام 
تروریستی و هدف قرار دادن نمازگزاران بی دفاع 
در حین ادای نماز جمعه در خانه خدا نشان از 
خوی پلید و اهداف شیطانی تروریست ها برای 
ایجاد فتنه و تفرقه بین مردم مسلمان افغانستان 
و تداوم ناامنی و بی ثباتی در این کشور همسایه 
و مســلمان دارد. گفتنی است بر اثر انفجار در 
مراســم نماز جمعه در »هسکه مینه« والیت 
ننگرهار بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند.  

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 آن ها سعی کردند 
دوباره به ایران مهلت 
بدهند اما این فرصت 
آنان نتیجه مطلوبی 
نخواهد داشت.
این اقدام به ابزاری 
در دست آن ها برای 
افزایش فشارها علیه 
کشورمان تبدیل شده 
است

بــــــــرش

نیروهای ژاپن مستقل از آمریکا به تنگه هرمز اعزام می شوندنگرانی شدید پمپئو از انقضای تحریم تسلیحاتی ایران
مهر: وزیر خارجه آمریکا بار دیگر در اظهاراتی 
بی اســاس به تکرار اتهامات ضــد ایرانی خود 
پرداخته اســت. »مایک پمپئو«، در حســاب 
کاربری خود در توییتر مدعی شــد: اگر امروز 
درباره رفتار ایران نگرانید، تصور کنید ایران در 
آینده چه کارهایی را با موشــک های پیشرفته 
خود، پهپادها، تانک ها و جنگنده ها خواهد کرد. 
ایــن ادعاهای پمپئو پــس از اظهارات دیگری 
عنوان شــده که او در آن نگرانی عمیق خود را 
از پایان تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه 

ایران عنوان کرده است. 
در این ارتباط پمپئو مدعی شــده: با اســتناد 
به توافق ناقص هســته ای ایــران، تحریم های 
تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران تا یک سال 
دیگر به پایان می رســد. در ایــن صورت ایران 
خواهد توانســت آزادانه تســلیحات خود را به 
هرکســی که می خواهد بفروشد و این شرایط 
یک رقابت تســلیحاتی جدید را در خاورمیانه 
آغــاز خواهد کرد. الزم به ذکر اســت که یکی 
از بندهــای مربوط به توافق هســته ای که در 
ســال 2015 میالدی بین ایران و پنج کشور 
یعنی روســیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس 
و آلمان به امضا رســید، مربوط به بحث پایان 
تحریم های تسلیحاتی ایران بود. پس از پیروزی 

انقالب اسالمی تا به امروز ایران تحت شدیدترین 
تحریم های تسلیحاتی رسمی و غیر رسمی از 
طــرف اکثر کشــورهای جهان بــه خصوص 
دولت های غربی بوده اســت و در جریان توافق 
هسته ای قرار شد پس از تاریخ 1۸ اکتبر 2020 
میالدی برابر با 27 مهر 1۳99 هجری شمسی 
تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران 
در بحث واردات و صادرات تسلیحات رفع شود. 
با این حال از زمــان روی کار آمدن ترامپ در 
کاخ ســفید و خروج این کشور از توافق برجام، 
شــاهد به کار بردن فشار حداکثری واشنگتن 
علیه ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی 
ونظامی هستیم و با وجود امضای برجام و تعهد 
کشــورهای امضاکننده، اما آمریکا نمی خواهد 
صنایع نظامی ایران بیش از گذشــته توسعه و 

تحول پیدا کنند.

باشگاه خبرنگاران: ژاپن تصمیم گرفته است 
که به جای پیوستن به ائتالف دریایی آمریکا، 
نیروهای دفاعی خودش را به صورت مســتقل 
به تنگه هرمز اعزام کند. گفته شده این تصمیم 
به دنبال آن اتخاذ شــده که ژاپن با ایران دارای 
پیوندهای اقتصادی گسترده است و نمی خواهد 
به عنوان یک عضو مهم و برجســته در ائتالف 
آمریکا به شــمار رود. ائتالف دریایی مورد نظر 
آمریــکا پس از تشــدید تنش هــا در منطقه 
خلیج فارس از ســوی واشنگتن اعالم شده، اما 
وضعیــت این ائتالف همچنان مبهم اســت و 
کشورهای اروپایی فرانسه و آلمان نیز از تشکیل 
ائتالف اروپایی مســتقل از ائتالف آمریکا خبر 
داده اند. ژاپن از خریداران بزرگ نفت ایران است 
و برخالف اتهامات ضدایرانی مقامات آمریکایی، 
پیش از این نیز اعــالم کرده بود هیچ مدرکی 
دال بر دخالت ایران در بی ثباتی های خلیج فارس 
دریافت نکرده است. خبرگزاری اسپوتنیک نیز 
به نقل از روزنامه آســاهی ژاپن گزارش داد: در 
حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا هرکدام جداگانه 
در حال تشکیل ائتالفی برای حضور در آب های 
خلیج فارس و به بهانه حفاظت از کشتیرانی آزاد 
هســتند، دولت ژاپن هم با امتناع از پیوستن 
به این ائتالف ها قصد دارد به صورت مســتقل 

نیرو به منطقه خلیج فارس اعزام کند. براساس 
گزارش این روزنامه ژاپنی، توکیو تصمیم گرفته 
اســت »نیروهای خود دفاعی« کشورش را به 
عنوان آلترناتیوی در قبال ائتالف واشنگتن به 
تنگه هرمز اعزام کند.  یک ماه پس از آنکه سه 
فروند کشتی نفتکش و یک فروند کشتی تجاری 
دیگر در ســاحل فجیره امارات هدف »حمله 
خرابکارانه« قرار گرفتند، به دو نفتکش دیگر نیز 
در دریای عمان حمالتی شد. دولت آمریکا بدون 
ارائه هیچ سند و مدرکی ایران را به دست داشتن 
در این حمالت متهم کرد تا بتواند کشورهای 
دیگر را مجاب به تشکیل یک ائتالف دریایی در 
خلیج فارس کند، هر چند با گذشت چند ماه 
از تالش ها و فشارهای فزاینده واشنگتن، تعداد 
انگشت شماری از متحدان نزدیک آمریکا اعالم 
کردند قصد دارند در این ائتالف مشارکت کنند.

 سیاست  نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه ای 
ضمن ادامه اظهارات خصمانه علیه کشــورمان تأکید کرد: راهبرد 
واشنگتن در قبال تهران تغییر نکرده اســت. »برایان هوک«، در 
مصاحبه با شبکه خبری الجزیره تصریح کرد: سیاست دولت ترامپ 
موسوم به »کارزار فشار حداکثری« علیه ایران ادامه یافته و تشدید 
خواهد شد.  شبکه خبری الجزیره هنوز متن کامل یا ویدئوی این 
مصاحبه را منتشر نکرده و تنها بخش های کوتاهی از آن را به زبان 
عربی در کانال تلگرامی خودش قرار داده است، اما همین بخش های 
منتشر شده نشان دهنده تداوم سیاست خصمانه واشنگتن علیه 
کشــورمان است.  گفتنی است واشــنگتن پس از خروج از برجام 
در راســتای سیاستی موسوم به »فشــار حداکثری« به اقداماتی 
تحریک آمیز مانند قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
فهرست سازمان های به اصطالح تروریستی، اعزام یک ناوگروه، چند 
بمب افکن بی -52 و چند جنگنده اف-22 به منطقه و تحریم وزیر 
خارجه ایران روی آورده است.  جمهوری اسالمی ایران در واکنش 
به این اقدام یک ســال »صبر راهبردی« را در دستور کار قرار داد 
و به طرف های توافق هسته ای به ویژه کشورهای اروپایی که وعده 
جبــران خروج آمریکا را می دادند، مهلت داد به تعهدات خود ذیل 

توافق هسته ای عمل کنند.  

با گذشــت یک سال و محقق نشدن وعده های اروپا، شورای عالی 
امنیت ملی ایران در بیانیه ای روز 1۸ اردیبهشت ماه به طرف های 
توافق هشــدار داد در صورتی که در مدت ۶0 روز به تعهدات خود 
در زمینه های نفتی و بانکی عمل نکنند، ایران برپایه مفاد برجام، از 
تعهدات خود ذیل این توافق خواهد کاست. جمهوری اسالمی ایران 
تا کنون در سه گام از تعهدات خود کاسته است. تهران شهریورماه 

اجرای سومین گام از کاهش تعهدات خود را اعالم کرد.  

 رایزنی ضد ایرانی با صهیونیست ها
ایــن در حالی اســت که وزیــر خارجه آمریکا که به فلســطین 
اشــغالی سفر کرده از دیدار خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و صحبت دربــاره تحوالت منطقه ای از جمله نفوذ ایران خبر داد. 
»مایک پمپئو« در صفحه توییتر خود نوشت: »نتانیاهو و من دیدار 
سازنده ای درباره تالش ها برای مقابله با نفوذ شرورانه ایران و تحوالت 
منطقه ای مربوط و دیگر مسائل مرتبط با امنیت اسرائیل داشتیم«. 
او که از روز گذشته بعد از سفر به ترکیه، برای دیدار با مقامات رژیم 
صهیونیستی به سرزمین های اشغالی سفر کرده، قرار است درباره 
موضوعات منطقه ای از جمله بحران سوریه، عملیات نظامی ترکیه 
در شمال این کشــور و همچنین افزایش قدرت ایران در منطقه 

رایزنی کند.
دولت ایاالت متحده هر سال میلیاردها دالر از پول مالیات دهندگان 
آمریکایی را به شکل کمک های نظامی و اقتصادی در اختیار رژیم 
صهیونیستی قرار می دهد و تل آویو تنها رژیمی در جهان است که 
بزرگ ترین بسته حمایت نظامی از واشنگتن را به ارزش بیش از ۳ 
میلیارد دالر )رایگان( و حدود ۸ میلیارد دالر )به شکل وام( دریافت 

می کند. 
تحلیلگران آمریکایی این سفر پمپئو به فلسطین اشغالی را برای 
برطــرف کردن بی اعتمادی اخیر صهیونیســت ها به واشــنگتن 
تحلیل کرده اند. نشــریه »هیل« در همین رابطه تحلیل کرد که 
رابطه نتانیاهو با »دونالــد ترامپ« پس از تصمیم به خارج کردن 
نظامیان آمریکایی از سوریه و چراغ سبز به ترکیه برای عملیات علیه 
شبه نظامیان ُکرد در شمال سوریه شکرآب شده و پمپئو قصد دارد 

این مسئله را مرتفع کند.

خبر

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

خبر

سیاست خارجی

برایان هوک با تأکید بر ادامه سیاست خصمانه آمریکا علیه کشورمان: 

راهبرد ما در قبال ایران تغییر نکرده است

سیاست خارجیسیاست خارجی
توکیو هم به ترامپ پشت کرددر اظهاراتی بی اساس مطرح شد
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 مداوای رایگان روزانه 300 بیمار توسط بیمارستان سیار رضوی در نجف اشرف    آستان: بیمارستان سیار رضوی روزانه تا 300 بیمار را مداوا می کند. رئیس بیمارستان رضوی گفت: این 
بیمارستان سیار با کادری شامل 30 پزشک داخلی، قلب، اطفال و کودکان، بیهوشی، جراحی، دندان پزشکی، تست فشار و قند خون، داروخانه و ارتوپد به صورت شبانه روزی مشغول ارائه خدمات پزشکی و درمانی به 

زائران اربعین حسینی است. دکتر رضا سعیدی افزود: این بیمارستان سیار در عمود 320 مسیر نجف اشرف به کربالی معلی مستقر است و به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در حاشیه بازدید حجت االسالم والمسلمین مروی از مرز مهران صورت گرفت
 تأکید تولیت آستان قدس بر تداوم خدمت رسانی 

تا یک هفته پس از اربعین
آستان: با دســتور تولیت آستان قدس 
رضوی خدمت رسانی ســتاد اربعین این 
آستان تا یک هفته پس از اربعین و تا زمان 
بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

حجت االســام والمسلمین احمد مروی 
در حاشیه بازدید از موکب ها و آشپزخانه 
مرکزی آســتان قدس رضــوی گفت: با 

توجه به حجم باالی تردد زائران از مرز مهران، آستان قدس رضوی خدمات متنوع و 
گسترده ای را به طور شبانه روز به زائران در این مرز ارائه می دهد به طوری که آشپزخانه 
مرکزی آســتان قدس در این مرز روزانه ۱۵۰هزار پرس غذای گرم بین زائران توزیع 
می کند. وی با بیان اینکه ســتاد اربعین آستان قدس در مرز مهران برای استقبال و 
میزبانی از موج بازگشت زائران آمادگی کامل دارد، ابراز کرد: روند خدمت رسانی آستان 
قدس رضوی به زائران کربا تا یک هفته پس از اربعین و بازگشت کامل زائران ادامه 

خواهد داشت.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: در حال حاضر حدود یک هزار نفر در ستاد اربعین 
آستان قدس در مرز مهران در حال خدمت رسانی به زائران هستند و خدمات متنوع و 

گسترده ای را به زائران ارائه می دهند.

 ضرورت توسعه ناوگان حمل  و نقل عمومی در مرزهای عراق
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در دیدارهایی جداگانه با تولیت های آستان های 

مقدس امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل العباس)ع( دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االســام والمســلمین احمد مروی در این دیدارها ضمن قدردانی و تشکر از 
میهمان نوازی شایسته و سخاوتمندانه ملت عراق از زائران اباعبداهلل الحسین)ع(، گفت: 
از میهمان نوازی ملت عراق نسبت به زائران امام حسین)ع( صمیمانه تشکر و قدردانی 
می کنم، حقیقتاً مردم عراق در ایام اربعین با جان و دل هر چه دارند را برای خدمت 
به زائران اباعبداهلل)ع( در طبــق اخاص می گذارند و حق میهمان نوازی زائران را به 

شایستگی بجای می آورند.
وی در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی از مرزهای 
عراق تا شهرهای مقدس نجف و کربا، عنوان کرد: همان گونه که در شهرهای مقدس 
نجف و کربا و مســیر راهپیمایی اربعین تمام مردم و مسئوالن عراق میهمان نوازی 
شایسته ای از زائران برای تشرف آن ها به عتبات عالیات با کمترین مشکل را دارند، با 
توجه به خیل عظیم زائران حسینی بسیار خوب است که برای توسعه خدمات حمل 
و نقل زائران از مرزها تا شهرهای نجف و کربا نیز تدابیری اندیشیده شود تا مشکلی 

که زائران در مرزها هنگام ورود به خاک عراق با آن مواجه هستند نیز مرتفع شود.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: توسعه زیرساخت های حمل و نقل به ویژه 
ساخت خطوط ریلی از مرزهای عراق تا شهرهای مقدس نجف و کربا، می تواند در 

تسهیل شرایط تشرف زائران سیدالشهدا)ع( نقشی مهم ایفا کند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود عشق به ائمه اطهار)ع( را محور اتحاد دو ملت 
ایران و عراق دانســت و عنوان کرد: پیوند ملت های ایران و عراق ریشه در تاریخ دارد 
و عشق نسبت به امیرالمؤمنین علی)ع( و اوالد پاک ایشان محور این پیوند، دوستی 

و اخوت اسامی است.
حجت االســام والمســلمین مروی گفت: دو ملت بزرگ ایران و عراق بارها، چه در 
راهپیمایی عظیم و میلیونی اربعین و میهمان نوازی های مخلصانه مردم عراق و چه 
در نبرد علیه داعش، یگانگی و اخوت خود را نشان داده اند و دشمن هیچ گاه نخواهد 

توانست این اتحاد را که محورش اسام و محبت اهل بیت)ع( است، بشکند.

 سرپرست معاونت اماكن متبركه و امور زائران 
آستان قدس رضوی عنوان كرد

بهره مندی 114هزار زائر از خدمات موکب های رضوی 
آستان: سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی گفت: 
خادمان بارگاه منور رضوی در پنج موکب امام رضا)ع( در ســه شهر کربا، کاظمین 
و ســامرا در کشور عراق و مرز شــلمچه در ایران اسامی به زائران اربعین حسینی 

خدمت رسانی می کنند.
مصطفی فیضی با بیان اینکه خادمان بارگاه منور امام علی بن موسی الرضا)ع( در پنج 
موکب با غذای گرم، میان وعده، خدمات فرهنگی، اسکان و سامت به زائران اربعین 
حســینی خدمت رسانی می کنند، ابراز کرد: کفشداران حرم مطهر رضوی با استقرار 
دو موکب در ســامرا و کاظمین، فراشان و دربانان با دو موکب در کربای معلی واقع 
در شــارع حضرت عباس)ع( و صحن حضرت زینب)س( به زائران اربعین حسینی 
خدمت رســانی می کنند، همچنین خادمان دربان حرم مطهر رضوی یک موکب در 

نقطه صفر مرزی شلمچه برپا کرده اند.
وی با بیان اینکه موکب خادمان کفشــدار حرم مطهر رضوی در ســامرا امکان 
اسکان بیش از 2هزار زائر را دارد، تصریح کرد: این موکب عاوه بر پذیرایی با سه 
وعده غذای گرم، شــربت و چای، دارای خدمات نانوایی و کفاشی، پخش فیلم و 
امور فرهنگی، شــارژ گوشی همراه، سرویس بهداشتی، حمام و صندلی چرخدار 

است.
سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قــدس رضوی تصریح 
کرد: همچنین موکب خادمان فــراش حرم مطهر امام رضا)ع( در کربای معلی 
عاوه بر ارائه این خدمات، با اســتقرار تیم پزشــکی و تأمین دارو به زائران بیمار 
نیز خدمات رســانی می کند. فیضی با بیان اینکه بر اســاس پیش بینی ها بیش از 
۱۱4هــزار زائر اربعیــن از خدمات پذیرایی موکب هــای خادمان رضوی متنعم 
خواهند شــد، گفت: عاوه بر معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس 
رضوی، ستاد اربعین حسینی آستان قدس نیز به طور جداگانه برنامه ها و خدمات 
مفصلی را با برپایی موکب های متعدد در کشــور عراق و مرزهای کشور به زائران 

اربعین حسینی ارائه می دهد.

از سوی شركت آب و خاک قدس رضوی
 پروژه عملیات تکمیلی بدنه 

و تأسیسات هیدرولیکی بند میاندشت آغاز شد
آستان: مدیر عامل شرکت مهندسی 
آب و خــاک قدس رضوی از آغاز پروژه 
عملیــات تکمیلی بدنه و تأسیســات 
این  بند میاندشت توسط  هیدرولیکی 
شــرکت خبر داد. مبین رجبی گفت: 
بند میاندشت از نوع خاکی بوده که در 

شهرستان اسفراین واقع شده است.
وی ادامه داد: شــرکت آب و خاک قدس رضوی در قالب این پروژه قرار اســت 
اقداماتی شامل اجرای پوسته روی بند خاکی موجود و همچنین ساخت و نصب 

تجهیزات هیدرومکانیکال به همراه تسطیح اراضی پایین دست بند را انجام دهد.
مدیر عامل شرکت مهندســی آب و خاک قدس رضوی کارفرمای این پروژه را 
اداره کل امور عشایر خراسان شمالی عنوان کرد و افزود: این شرکت نیز به عنوان 
پیمانکار در پروژه عملیات تکمیلی بدنه و تأسیسات هیدرولیکی بند میاندشت 
فعالیت می کند. وی مدت اجرای این پروژه را ۱8 ماه عنوان کرد و افزود: قرارداد 
پروژه ساخت تکمیلی بدنه و تأسیسات هیدرولیکی بند میاندشت به این شرکت 

اباغ و عملیات اجرایی به تازگی آغاز شده است.
رجبی از پیش بینی اشــتغال زایی 4۵۰ نفر در این پروژه خبر داد و تصریح کرد: 
در این پروژه ابتدا بیش از 7۰ نفر نیروی مستقیم و 38۰ نفر نیروی غیرمستقیم 

مشغول به کار خواهند شد.
وی با اشاره به سابقه شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی در حوزه سد بیان 
کرد: این شرکت با بیش از 27 سال سابقه اجرایی در حوزه آب و خاک به عنوان 
یکی از بزرگ ترین شــرکت های سد سازی شرق کشور شناخته شده، به نحوی 
که در سالیان اخیر پروژه های عمده ساخت سدهای استان های خراسان رضوی، 

شمالی و جنوبی را به خود اختصاص داده است.
مدیر عامل شرکت مهندســی آب و خاک قدس رضوی ادامه داد: از جمله این 
سدها می توان سدهای واقع در سنگرد ســبزوار، خواف، نهبندان، غامان راز و 
جرگان، ابیورد در شهرستان درگز و همچنین سیستم انحراف سد مخزنی چایلی 
در استان گلستان و دربند در استان خراسان شمالی را نام برد که در مجموع با 

مبلغی افزون بر ۱۵۰ میلیون دالر انجام شده است.

 آســتان   نماینده ولی فقیه در اســتان 
خراســان رضــوی با اشــاره بــه اینکه 
اربعین حســینی تکمیل کننــده انقاب 
سیدالشهدا)ع( است، گفت: سیدالشهدا)ع( 
در روز عاشــورا آخرین قطرات خون خود 
را در راه خــدا و برای بصیرت افزایی مردم 

بذل کرد.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در ویژه برنامه 
ظهــر اربعین حــرم مطهر رضــوی که 
با حضــور پرشــور زائــران در رواق امام 
خمینی)ره( برگزار شــد، عنوان کرد: امام 
حسن عسگری)ع( در روایتی می فرمایند 
که عامت های شــیعه پنج چیز است که 
شامل خواندن پنجاه و یک رکعت نماز در 
شبانه روز، زیارت اربعین، انگشتر به دست 
راست کردن، پیشانی را در سجده بر خاک 
نهادن و بلند گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم 

در نماز می شود.
وی ادامه داد: اربعین حسینی تکمیل کننده 
قیام سیدالشــهدا)ع( به شمار می رود، لذا 
مؤمن شــیعه ای کــه در روز اربعین قبر 
حضرت سیدالشــهدا)ع( را زیارت یا متن 
زیارت نامه را در روز اربعین از راه دور قرائت 
کند، یقیناً واقعه عاشورا را مرور کرده است.

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به اینکه 
اگر زیــارت اربعین را با تدبر و تأمل قرائت 
کنیم یقیناً در خط سیدالشــهدا)ع( قرار 
خواهیم گرفت، گفت: عبارت بََذَل ُمْهَجَتُه 
فِیَک لِیْسَتْنِقَذ ِعَباَدَک ِمَن الَْجَهالَِه در زیارت 
اربعین بیانگر این است که سیدالشهدا)ع( 

برای بصیرت افزایی بشریت قیام کردند.
وی اظهار کــرد: سیدالشــهدا)ع( در روز 
عاشورا آخرین قطرات خون خود را در راه 
خدا بذل کرد، این مســیر امام حسین)ع( 

همان مسیر بصیرت افزایی است.
آیت اهلل علم الهدی تصریح کرد: نقطه اصلی 
قیام امام حسین)ع( دستگاه حکومت نبود 
بلکه حضــرت قیام کردند تا جهالت مردم 
برطرف شود تا مردم از حکومت های فاسد 
و ظالم حمایت نکنند، چون این مردم بودند 
کــه با جهالت خویش پیــرو راه حکومت 
یزیدی شــدند و در مقابل فرزند حضرت 

زهرا)س( ایستادند. 
وی تأکیــد کرد: مردم بــه خاطر جهالت 
و بی بصیرتــی خودشــان در مقابل امام 
حســین)ع( ایســتادند، لــذا در روایات 
آمده است کســانی با حسین بن علی)ع( 

جنگیدند که دنیــا آن هــا را فریب داده 
بــود، آن ها بــرای ثمن کم دنیــا در برابر 

سیدالشهدا)ع( ایستادند.

آیت اهلل علم الهدی گفت: اگر انســان چون 
شمر، بت پرست سیاسی و طرفدار جریان 
سیاسی باطل شد برای رسیدن به جایگاه 

و مدیریت های مملکت و حکومت دست به 
هر جنایتی می زند، حتی اگر شده اهل بیت 
رسول اهلل)ص( را به شهادت برساند این کار 

را انجام می دهد.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی 
اظهار کرد: اگر آخرت و بهشــت از اصالت 
افتاد و جایش را به دنیا داد یقیناً انســان 
بصیرت خود را از دســت می دهد و برای 
رسیدن به اهداف سیاسی و دنیوی خویش 

دســت به هر گونه جنایتی 
می زند.

نماینده ولی فقیه در خراسان 
که  انســانی  رضوی گفت: 
غرق در بصیرت الهی شود 
یقیناً چون سیدالشهدا)ع( تا 
برای  خونش  قطره  آخرین 
خداوند و دیــن الهی مایه 
خواهد گذاشت و آخرت را 
به بهای قلیل دنیا نخواهد 

فروخت.
وی خاطرنشان کرد: برادران 
و خواهران، اگــر بخواهیم 
ببینیم چقــدر پای انقاب 
هســتیم و تا کجــا علیه 

مستکبران ایستاده ایم باید به وجدان خود 
رجوع کــرده و خود را محک بزنیم که آیا 
چون سیدالشــهدا)ع( حاضریم تا آخرین 

قطره خون بایستیم.  

نقطه اصلی قیام 
امام حسین)ع( 

دستگاه حکومت 
نبود بلکه 

حضرت قیام 
کردند تا جهالت 

مردم برطرف 
شود تا مردم از 

حکومت های فاسد 
و ظالم حمایت 

نکنند

بــــــــرش

آیت اهلل علم الهدی در ویژه برنامه ظهر اربعین حرم مطهر رضوی تأکید کرد   

j اربعین حسینی، تکمیل کننده قیام سیدالشهدا
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 ســام. بــرای خدمــت افتخــاری به 
موکب های زائران پیاده آخر صفر باید کجا 
مراجعه کنم؟ بنده کمک آشــپز هستم هر 
چند روز هر جایی باشد حاضرم انجام وظیفه 

کنم.
09150005449

 آســتان قدس رضوي بایــد از ظرفیت 
مختلف  دانشــگاه های  دانشجویان  حضور 
دولتــی و غیردولتی و... در اســتان و حتی 
کشور برای معرفی سنت و سیره رضوی و 
بحث های علمــی و تخصصی برای جوانان 

بیشتر استفاده کند.
09150003484

 در گذشــته گرمابه های عمومی زیادی 
در اطراف حرم مطهر وجود داشت که حاال 
تخریب شده. متأســفانه در طرح توسعه، 
ایجاد حمام های جدیــد هم نادیده گرفته 
شده. آستان قدس رضوی به این مورد هم 

توجه نماید.
09030008535

 لطفاً تعداد آسانســورهای صحن انقاب 
اسامی برای تشــرف به رواق دارالحجه با 
توجه به ازدحام جمعیت زائران و برای رفاه 

حال سالمندان و بیماران بیشتر شود. 
09390004091

 سام. روزها از ساعت ۱4 تا ۱8 صندلی 
چرخدار خیلی کم است. خواهشمند است 

به فکر سالمندان باشید.
09150009136

 چقــدر زیبا می شــد اگر ســتون ها و 
دیوارهای زیرگذر حرم مطهر دارای نقش و 

طرح و رنگ می شد.
09150003191

 لطفاً به زائرانی که بیشــتر در رواق کوثر 
هستند تذکر بدهید. همه شان چه زن چه 

مرد با پای برهنه داخل صحن راه می روند.
09150008357

 یکی از دغدغه های آستان قدس رضوی 
باید تربیت نسل مؤمن و انقابی برای آینده 
ایران اسامی باشد، زیرا این ظرفیت در این 

نهاد مقدس وجود دارد.
09170000868

خدمت رسانی به 30 هزار 
زائر در راه آهن کرمانشاه

آســتان: مســئول موکب امام رضا)ع( 
ایستگاه راه آهن کرمانشاه از ارائه خدمت به 

3۰هزار زائر در روزهای گذشته خبر داد.
مراد مینایی با اشاره به شروع فعالیت های 
موکــب از دوشــنبه ۱۵ مهرماه گفت: در 
راستای تسهیل خدمت رســانی به زائران 
اربعین حسینی موکب امام رضا)ع( توسط 
خادمیــاران رضوی در ایســتگاه راه آهن 

کرمانشاه برپا شد.
وی افزود: خادمیاران رضوی در قالب این 
موکب و در دو فاز آشــپزخانه و ایستگاه 
در مدت هفت روز گذشته به 3۰هزار زائر 

خدمت رسانی کردند.
مســئول موکب شــماره3 امــام رضا)ع( 
کرمانشاه گفت: این خدمات شامل پخت 
۱2هزار پرس غــذا و پذیرایــی با چای، 
دمنــوش، آب و شــربت و همچنین ارائه 
خدمــات فرهنگی به تمامــی زائران وارد 
شــده از طریــق خطوط ریلی بــه تعداد 

۱8هزار نفر بوده است.
وی در ادامه با اشــاره به دریافت اطاعات 
دقیق زائــران قطارهای عــازم به مقصد 
کرمانشــاه از مســئوالن راه آهــن گفت: 
روزانه هفــت قطار با ظرفیــت میانگین 
3هزار و ۵۰۰ نفر وارد کرمانشــاه شده که 
 مورد استقبال و خدمت رسانی خادمیاران 

امام رضا)ع( قرار گرفته اند.
مینایی ادامه داد: با توجه به موج بازگشت 
زائــران، خادمیــاران رضــوی مشــغول 

خدمت رسانی به این عزیزان هستند.
شایان ذکر است، خدمت رسانی خادمیاران 
امام رضا)ع( به زائران امام حســین)ع( تا 
ســه روز پس از اربعین نیز تداوم خواهد 

داشت.
دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
اســتان کرمانشــاه همزمان با ایام اربعین 
چهار موکب خدمت رســانی به نام مبارک 
امــام رضا)ع( در شــهر کرمانشــاه و مرز 
خســروی برپا کرده است که در قالب این 
مواکب خادمیاران رضوی در حال خدمت 

به ده ها هزار زائر حسینی هستند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

 آستان  بــه همت مرکز امور بانوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی فراخوان ملی نخستین 
سوگواره فرهنگی هنری بانوان رضوی با موضوع 
ســیره حضرت رضا )ع( منتشر شد. نخستین 
سوگواره فرهنگی هنری بانوان رضوی با موضوع 
تبیین نقش بانوان در ترویج فرهنگ رضوی از 
ســوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی طراحی شــده و به میزبانی باغ اردوگاه 
خاتون اجرا می شود. این سوگواره در سه بخش 
ادبی، هنرهای تجســمی و هنرهای نمایشی 
طراحی شــده اســت و عاقه مندان می توانند 
آثار خود را در قالب های شــعر، نویســندگی، 
داستان نویســی، قصه گویی، خاطره نویســی، 
نقاشی، خوشنویسی، طراحی پوستر، عکاسی، 
تابلوفرش، نمایش نامه نویسی، فیلم نامه نویسی، 

فیلم کوتاه و داستان ارائه دهند.
بانــوان فرهیخته و هنرمنــد می توانند ضمن 
تماس با شماره تلفن 376۰۰۰3۱ و نام نویسی، 
آثار خود را با ذکر مشــخصات فردی در قالب 
یــک فایــل word یا pdf بــه دبیرخانه این 
سوگواره به آدرس مشهد- تقاطع بولوار خیام و 
 بولوار توس- بــاغ اردوگاه خاتون و یا از طریق 

banovan-aqr.ir ارسال کنند.

سوگواره فرهنگی هنری بانوان رضوی در قالب 
نمایشگاه برپا می شود و شرکت در آن فقط ویژه 
بانوانی اســت که پیش از این، آثارشــان را در 

جشنواره ها شرکت داده و برگزیده شده باشند.
همچنین آثار ارائه شــده به این سوگواره باید 
از لحاظ محتوا، قالــب و پویایی از نوآوری هم 
برخوردار باشــد و با موضوع فراخوان که سیره 
حضرت رضا )ع( اســت، ارتباط مستقیم داشته 
باشد. حداکثر آثار ارائه شده به سوگواره فرهنگی 
هنری بانوان رضوی از هر متقاضی سه اثر است و 
مهلت نام نویسی و تکمیل فرم این فراخوان ملی 
یک آبان و مهلت ارسال آثار سوم آبان ماه است. 
آثار ارســال شده به ســوگواره فرهنگی هنری 
بانوان رضوی در قالب نمایشگاه از تاریخ ششم 
تا شانزدهم آبان در باغ اردوگاه خاتون در معرض 

دید عموم قرار می گیرد.

خبر

 انتشار فراخوان ملی نخستین 
سوگواره فرهنگی هنری بانوان رضوی

از سوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی انجام شد 

 آستان  یــک روز مانده به اربعین حسینی 
کاروان 2هــزار و ۵۰۰ نفــره زائران کشــور 
افغانســتان با اجتماع در حرم مطهر رضوی 

عازم کربای معلی شدند.
صبح جمعه 26 مهرماه ویژه برنامه ای با هدف 
بدرقه این زائران به همت مدیریت امور زائران 
غیرایرانی آســتان قدس رضوی با همکاری 
مؤسســه فرهنگی اهل البیت)ع( و ســتاد 
مردمی اربعین حسینی مهاجران افغانستانی 
مقیم مشهد در رواق شیخ حر عاملی برگزار 
شد و با اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی، 
عزاداری و آیین های ســنتی، زائران کشــور 

افغانستان بدرقه شدند.
حجت االسام سلیمانی، سخنران مذهبی این 
مراسم در ادامه با اشاره به ویژگی های منحصر 
به فرد اربعین تصریح کرد: سفر اربعین عاوه 
بر اینکه سیر و سلوک توأم با ریاضت و معرفت 
است که انسان را برای اندک مدتی از تعلقات 
دنیــوی دور می کند، ســفری فرامذهبی و 
فرادینی است که وجدان های بیدار را در هر 

زمان و مکانی مجذوب خود می کند.
وی افــزود: همان طور که امروز شــاهدیم 
مؤمنان از سراسر دنیا به قصد زیارت اربعین 

از راه هــای دور و نزدیک خــود را به کربا 
می رسانند تا اباعبداهلل الحسین)ع( را زیارت 
کنند، این نتیجه اهتمام جهانی و توجه افکار 
عمومی برای احیای پیام عاشــورا و توجه به 

فلسفه قیام امام حسین)ع( است.
حجت االسام سلیمانی ایثار و از خودگذشتگی 
را از دیگر ویژگی های اربعین ذکر کرد و گفت: 
پذیرایی مخلصانه مردم عراق و میهمان نوازی 
آنان از زائران در هیچ جای دنیا مورد مشابهی 
ندارد و به عبارتی  یک معجزه انسانی به شمار 

می آید.
در ادامه این ویژه برنامه مراسم سنتی عزاداری 
زائران کشور افغانستان برگزار شد و در خاتمه 
نیز کاروان با استقبال خادمان و خدمتگزاران 
حرم مطهر رضوی به ســمت عتبات عالیات 

بدرقه شدند.

خبر

 كاروان حسینی كشور افغانستان 
در حرم مطهر رضوی بدرقه شد

با اجرای عزاداری های سنتی 

 آستان جمعی از گروه های سرود کشور به صورت خودجوش 
سرودهای آوای رضوان را به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی 

در مسیر نجف به کربا اجرا کردند.
مسئول واحد آوای رضوان مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی گفت: حدود ۱۰ گروه سرود با هدف بزرگداشت 
اربعین حســینی با اجرای سرودهای ویژه محرم و اربعین این 
واحد به ســبک آکاپا حال و هــوای معنوی خاصی به زائران 
در نجف اشــرف، مســیر پیاده روی اربعین حسینی و کربای 
معلی بخشیدند. سیدمجتبی ذبیحی به استقبال بی نظیر مردم 
از اجرای سرودهای آوای رضوان در میدان ساعت نجف اشاره 
کرد و گفت: این گروه های خودجوش، ســرودهایی مانند چله 

داغ و ماه غربت و غم را در مراسم اربعین حسینی اجرا می کنند.
وی با تأکید بر اینکه سرود چله  داغ به تازگی به مناسبت اربعین 
حســینی تولید شده است، افزود: این سرود به دو زبان فارسی 
و عربی به سفارش مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی با اجرای گروه نســیم رحمت)آوای رضوان( به ســبک 
آکاپا تهیه شده است. مسئول واحد آوای رضوان بیان کرد: شعر 
ســرود چله داغ توسط سیدمهدی شفیعی)فارسی( و مرتضی 
حیدری آل کثیر)عربی( ســروده شده و ملودی آن را احسان 

جوادی تنظیم کرده است.
ذبیحی با اشــاره به اجرای سرود چله داغ به همت واحد آوای 
رضوان در مراسم نماز جمعه این هفته حرم مطهر رضوی افزود: 

واحد آوای رضوان به مناسبت های مختلف سرودی را به سبک 
آکاپا تهیه می کند که این ســرود پس از تأیید و هماهنگی با 
ستاد اقامه نماز جمعه  کشور در اختیار گروه های سرود همکار 
با آوای رضوان نیز قرار می گیرد تا در مراسم نماز جمعه گوشه 

و کنار کشور اجرا شود.
واحد آوای رضوان ســرودهایی را با مضامین ملی و مذهبی و 
بهره گیری از موســیقی آکاپا )شکلی از موسیقی یک یا چند 
نفره که برای اجرای بدون همراهی ساز ساخته می شود(، تولید 
کرده و آن ها را توسط گروه های سرود نوجوان و جوان در معابر 
پرتردد شهری و مراسم مختلف اجرا می کند. برخی از این آثار 

در قالب نماهنگ یا تولیدات صوتی ضبط و پخش می شود.

اجرای سرودهای آوای رضوان در مسیر پیاده روی اربعین
به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی صورت گرفت

خبر

خبر

حرم مطهر امام رضاj میزبان»دلدادگان اربعین« شد
کربالی جاماندگان

قدس: حرم ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا)ع( دیروز میعادگاه جاماندگان کربا 
بود. دیروز در حرم مطهر امام رضا)ع( خون حســین)ع( در رگ های شــیعه می جوشید 
و فریاد واحســینا به آسمان می رســید. برنامه های عزاداری حرم مطهر رضوی برای روز 
اربعین از بعد از نماز صبح آغاز شــد و مداحان و ذاکران خاندان عصمت و طهارت)ع( به 

مدیحه سرایی و روضه خوانی پرداختند. 
همزمان با اربعین حسینی عزاداران سید و ساالر شهیدان با حضور در حرم مطهر رضوی 
و با شرکت در اجتماع عظیم عزاداران حسینی این مصیبت جانگداز و عظیم را به محضر 

حضرت رضا)ع( تسلیت گفتند و بر سر و سینه زدند.
اجتماع عظیم عزاداران حسینی با عنوان »دلدادگان اربعین« پس از اقامه نماز جماعت ظهر 
و عصر در صحن جامع رضوی برگزار شد و مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 

ابراهیم احمدی، مشکینی و کردی در این سوگ عظیم مرثیه سرایی کردند.
در این اجتماع زائران با تشکیل صف های طوالنی و منظم به سینه زنی و عزاداری پرداختند. 
محفل قرآنی »کرسی تاوت در جوار عترت« همزمان با شام اربعین و آغاز دهه آخر صفر 
در حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این محفل نورانی علیرضا رضایی، حمید صفدری و 
علی اکبر خراســانی از قاریان ممتاز و برتر آستان قدس رضوی آیاتی از کام اهلل مجید را 
قرائت کردند. محفل قرآنی »کرســی تاوت در جوار عترت« حرم مطهر رضوی از شام 
اربعین حسینی در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد آغاز شده و تا شام شهادت امام رضا)ع( 

ادامه خواهد داشت.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 



افزایش ۵۰ درصدی زائران 
اربعین ۹۸ نسبت به سال پیش

دبیر ســتاد مرکزی اربعین با اشاره به افزایش 
بیش از ۵۰ درصــدی تعداد زائران اربعین ۹۸ 
نسبت به سال گذشته، از ورود ۳۵۰ هزار زائر 
حسینی به کشور در ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

احمد محمدی فر، دبیر ستاد مرکزی اربعین با 
بیان اینکه از ابتدای محرم بیش از ۳ میلیون  و 
۳۵۰ هزار نفر به عتبات مشــرف شدند، اظهار 
کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون نیز ۳ میلیون و 
۵۰ نفر از زائران اربعین به کربال تشرف یافتند 
که این تعداد نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ 

درصد افزایش داشته است.
وی  با بیان اینکه در ۲۴ ســاعت گذشته تعداد 
خروج زائران اربعین کاهش یافته است، افزود: 
در ۲۴ ســاعت گذشته ۳۵۰ هزار نفر از زائران 
اربعین به کشور بازگشتند و ۱۰ هزار نفر نیز از 

کشور خارج شدند.
دبیر ستاد مرکزی اربعین با اشاره به وضعیت 
مرزها خاطرنشان کرد: با وجود اینکه هم اکنون 
بســیاری از زائران اربعین در حال بازگشت به 
کشور هســتند، وضعیت تردد در مرزها روان 
است. البته در مرز مهران که ۶۰ درصد ترددها 
را به خود اختصاص داده است، زائران با کمی 

معطلی وارد کشور می شوند.
محمدی فر با بیان اینکه مرز چذابه و خسروی 
بهترین مرزها برای خروج زائران است، تصریح 
کرد: بیشتر حجم تردد زائران از مرزهای مهران 
و شلمچه اســت، بنابراین ما همچنان توصیه 
می کنیم زائــران برای جلوگیری از معطلی در 
مرزها از مرز خسروی و  چذابه وارد کشور شوند.

دبیر ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه سفر 
بســیاری از زائران اربعین در حال پایان است، 
گفت: توصیــه می کنیم زائــران تالش کنند 
ســفر خود را با توجه به پایان مراسم اربعین و 
به تدریج جمع شدن موکب ها سرعت بخشند. 
البته پیش بینی کردیم دو تا ســه روز پس از 
اربعین نیز امکانات اسکان و تغذیه برای زائران 
فراهم باشــد. محمدی فر در پایان خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه بسیاری از زائران در حال 
بازگشت به کشور هستند، از آن ها می خواهیم 
که پس از ورود بــه مرزها با توجه به امکانات 
فراهم شــده، ســفر خود را مدیریت کرده و 

استراحت کافی داشته باشند.

خبر

۲۵۰ خانواده با ایده یک جوان 
قمی به پیاده روی اربعین رفتند

معارف: محمدجواد ابراهیمیان از ساکنان شهر 
قم اســت و در گفت و گو با فــارس می گوید: 
پارسال دو هفته مانده به اربعین،  وقتی خودمان 
برای چهارمین بار در تدارک پیاده روی اربعین 
بودیم، با دیدن کالسکه اضافی دخترم یک ایده 
در ذهنم جرقه زد. با خودم فکر کردم شاید بشود 
این کالسکه را به خانواده ای که با فرزند کوچک 
راهی پیاده روی هســتند، امانت بدهم و کمک 
کوچکی به آن ها کنم. این طور بود که ســراغ 
اپلیکیشن نیازمندی های اینترنتی رفتم و این 
موضوع را آگهی کردم. ساعت ۵:۳۰ صبح آگهی 
را ثبت کردم و خوابیدم. ساعت ۷ صبح که سراغ 
گوشی ام رفتم، دیدم ۳۷ نفر تماس گرفته اند! 
جوری شــد که تــا ظهــر آن روز،  خطم آزاد 
نمی شد. واقعاً انتظار این همه استقبال را نداشتم. 
وقتی آن حجم از تماس های خانواده ها را دیدم، 
تازه متوجه شدم چقدر در این زمینه نیاز وجود 
دارد. واقعیت این است که در سال های اخیر به 
همت خادمان و خیران، کارهای بسیار خوبی 
در زمینه خوراک، بهداشــت و محل استراحت 
زائران انجام شده و سبب شده پیاده روی اربعین 
تسهیل شود، اما هیچ کس به این بخش از ماجرا 
فکر نکرده که جای چه کمک هایی برای زائرانی 
که به صورت خانوادگی در این ســفر طوالنی 
شرکت می کنند، خالی است. شاید اگر در این 
ســفر، آب و غذا کمی هم دیر به دست زائران 
برسد،  مشکل چندانی به وجود نیاید، اما نبود 
وســیله ضروری مثل کالسکه، برای خانواده ای 
که با فرزند یا فرزندان کوچک در این مســیر 
پیاده روی می کند، می تواند ســفر را ســخت 
کند. آن آگهی و تماس های بعدش سبب شد 
تصمیم بگیرم در زمینه تأمین کالســکه برای 
زائــران اربعین، حرکتی انجــام دهم. از همان 
روز شــروع کردم به تماس با اقوام و دوستان تا 
برای خرید کالسکه بانی پیدا کنم. خوشبختانه 
از ایده امانت دادن کالسکه به زائران حمایت شد 
و در نوبت اول با کمک هایی که جمع آوری شد، 
توانستیم ۳۰ کالسکه خریداری و توزیع کنیم. 
اما تعداد متقاضیان خیلی بیشتر از این حرف ها 
بود، بنابراین دوباره سفارش خرید دادیم و ۵۰ 
کالسکه دیگر تأمین شد. ماجرا به اینجا هم ختم 
نشد و این چرخه تا خرید و توزیع حدود ۲۵۰ 

کالسکه ادامه پیدا کرد! 

 معارف/ ســودابه رنجبر  برای همه آن هایی که سفر اربعین را 
تجربه کرده اند، دلدادگی به بار آورده است. سفری که آرزو می کنند 
هر ساله باشد. اما برای »حاج اکبر بازوبند« پیرغالم اهل بیت)ع( این 
تجربه حال و هوای خودش را دارد. سفری در زمان سرنگونی صدام 

که خاطره اش روضه مفصلی دارد.

 روضه های کودکی
در کربال بودم، کربالیی که ســال ها روضه خوانــش بودم. از وقتی 
کودک ۶ ساله بودم لبم به روضه باز شده بود. همان موقع که مادرم، 
مادربزرگ، خاله، عمه و زن های همسایه را در اتاق کوچکمان جمع 
می کرد و می گفت: »اکبر می خواهد برایتان روضه بخواند«، من هم 
گوشــه اتاق می نشســتم. مادر پلک هایش را روی هم فشار می داد 
یعنی شروع کنم به خواندن؛ تا دهان باز می کردم زن ها چادر به سر 
می کشیدند و فضای اتاق کوچکمان پر می شد از مصیبت کربال. آن 
موقع شــعرها و روضه ها را مادرم به من یاد می داد. معانی خیلی از 
آن ها را نمی فهمیدم. مادر شعرها را برایم تفسیر می کرد. وقت تفسیر 
بغض می کرد و گاهی بغضش به هق هق می نشست. اولین روضه های 

دو نفره را با مادرم داشتم و چقدر درد داشت این روضه ها.

 هوای مادر در کربال
به کربال که رسیدم همان حال و هوای اولین روضه ها از زبان مادرم 
به سراغم آمده بود. باز هم اشعار و مصیبت کربال داشت برایم تفسیر 
می شد؛ اما این بار نه از زبان مادر بلکه از در و دیوار کربال. کنار قبر 
شش گوشه آقا نشسته بودم و از خودم می پرسیدم چطور در دامن 
روضه بزرگ شــدم و این شــعر را با خودم زمزمه می کردم: من از 
کودکی عاشــقت بوده ام/ قبولم نما گرچه آلوده ام/ حسین جان به 
هنگام پیری مرانم ز پیش/ که صرف تو کردم جوانی خویش/ مبادا 

برانی مرا از درت/ به پهلوی شکسته مادرت.

 من ماندم و حسرت تاول های پای او
حاج اکبر بازوبند، پیرغالم اهل بیت از خاطرات اربعین ســال های 
گذشته که می گوید باز هم اشــک در چشمانش جمع می شود و 
جســم و جان رنجورش بر غم می نشــیند. اشکی از چشم خشک 
می کند و دوباره رشته کالم را به دست می گیرد: »همان جا نزدیک 
ضریح نشسته بودم. در چند قدمی من، مرد جوانی قامت نماز بست. 
مــرد جوان از همــان ابتدای نماز این پا و آن پا می شــد. اول فکر 
کردم اشــتباه می کنم. اما خوب که دقت کردم دیدم در رکوع روی 
پاشنه های پایش ایستاده. آرام و قرار نداشت، در سجده کمتر حرکت 
می کرد. در قیام نمازش هرلحظه یک پایش ر ا در هوا نگه می داشت؛ 
مرتب این کار را تکرار می کرد. منتظر ماندم تا نمازش تمام شــود. 

سالم نماز را که داد سرم را به او نزدیک کردم و گفتم: »پسر جان این 
چه نمازی است که آن قدر این پا و آن پا می کنی؟ مشکلی داری؟«

 مرد جوان عربی حرف می زد؛ اما منظور من را خوب فهمیده بود، 
به یکباره سیل اشک از چشمانش سرازیر شد و در ثانیه ای انگارغم 
دنیا آوار شــد روی ســرش و مرتب سر تکان می داد و ناله می کرد. 
دستانش را در دستم گرفتم، حزن و غمش دلم را به درد آورده بود. 
کمتر حرف هایش را می فهمیدم. وقتی متوجه شد کمتر می فهمم 
کف پاهایش را نشانم داد. پوستی بر کف پایش نمانده بود. تاول های 
پایش ترکیده بودند و از شــدت سوزش کف پا، نمی توانست قدم 
بر زمین بگذارد به همین دلیل در نمازش این پا و آن پا می شــد. 
متحیر نگاهش می کردم. حاال مترجم نیز پیداشــده بود و برایمان 
این طور ترجمه می کرد: مرد جوان از شــهر بصره تا کربال را پیاده 
آمده بود، مســافتی بیش از ۵۳۰ کیلومتر با پای پیاده و شاید هم 
برهنه. می گفت ۱۳ روز در راه بوده ام و حاال به نقطه آمال و آرزوهایم 
رسیده ام. حال و هوای مرد جوان چنان منقلبم کرد که آرزو داشتم 
در عمرم حال او را تجربه کنم. سفری که با همه سفرهای دیگر برایم 

فرق داشته باشد«.

 حسرت سفر اربعینی
انگار همه خاطرات آن روز را در ذهنش مرور می کند تا چیزی از قلم 
نیفتد؛ اتفاقات اربعین چند سال گذشته برایش نقطه عطفی بوده: 
»چند نفری اطراف من و مرد جوان جمع شــده بودند. عراقی هایی 
که فارسی می دانســتند برایم توضیح دادند که در زمان حکومت 
صدام مردم عراق جرئت نداشتند در مراسم پیاده روی اربعین شرکت 

کنند. صدام این مراسم را ممنوع اعالم کرده بود. مردم عراق سال ها 
حسرت به دل شده بودند تا بتوانند پیاده به دیدار شهید کربال بیایند. با 
شنیدن حرف های مرد جوان و دلدادگی اش، در دلم آرزو کردم که ای 

کاش سفری اینچنینی قسمت من هم بشود«.
حاج اکبر بازوبند، برادر ارشد خانواده بازوبندهاست. بیشتر این خانواده 
مداح اهل بیت)ع( هستند. او قافله دار این خانواده در یزد بود. از سال 
۱۳۴۲ از زمانی که حکومت پهلوی روحانیان و منبری ها را زیر فشار 
گذاشته و امام خمینی)ره( تبعید شده بود، به تهران آمد و روضه خوان 
اهل بیت شد. می گوید: »پدرم دائم الذکر بود و ابیات عارفانه را از حفظ 
داشت. منبری نبود. کاسب بود. پنج ساله بودم که نیمه های شب به 
خلوت او می رفتم؛ در اتاق ریسندگی تاروپود پارچه را به هم می بافت 
و خلوتی داشت با خدایش. همین که وارد می شدم صدای زمزمه اش 
را می شنیدم. خوب یادم هست با خودش می خواند :»اگر از سرزنش 
خلق نمی ترسیدم، از در میکده تا مدرسه می رقصیدم« در سکوت 
شب، سالم که می کردم پدرم می ترسید. راستش فقط به این قصد 
می رفتم که او را بترسانم؛ اما گاهی حال و هوای عرفانی اش مرا چند 

دقیقه ای پشت در اتاقش نگه می داشت.

 قافله دار بازوبندها؛ کودکی که از آب می گفت
حاج اکبر نخســتین روضه ای که در جمع و در میان بزرگ ترها در 
دهه محرم و در شهر یزد خوانده را خوب به خاطر دارد:»روز تاسوعا 
بــود. جمعیتی از مردم در محلی به نام خنــدق یزد گرد هم آمده 
بودند و مراسم برگزار می شد. با هیئت کوچکی از بچه ها رفته بودیم 
ســینه زنی. آمدم لب حوض کنار همان خندق ایستادم. کاسه ای از 

آب حوض برداشتم و فریاد زدم: »مردم نگاه کنید عباس چطور رفته 
برای بچه ها آب بیاورد«. دیگر نشد مجلس را کنترل کرد؛ زن و مرد 
به گریه افتاده بودند. شاید این حرف از زبان یک کودک بیشتر دل 

عاشقان اهل بیت)ع( را به درد آورده بود.

 محرم امسال در راه بود
ماه محرم امسال از راه نرسیده بود یعنی حدود دو ماه گذشته، حاج 
اکبــر پایش را در یک کفش کرده بود که باید به زیارت کربال بروم. 
حاج اکبری که خودش دفتر زیارتی داشت و کاروان دار بود؛ اما این بار 
نیت کرده بود با همسرش و جدا از هر کاروانی به زیارت برود. حسرت 
تنهــا به کربال رفتن به دلش مانده بود. هر چه برادرها و برادرزاده ها 
در گوشش خواندند که یک ماه دیگر منتظر باشید به محض اینکه 
کاروان زیارتی راه افتاد با آن ها همراه می شوید، گوشش اما بدهکار 

نبود.
حاج اکبر درباره این سفر می گوید: »با همسرم به راه افتادم. شرایط 
جسمی مناسبی نداشــتم؛ اما دلم می خواســت کربال را این طور 
تجربه کنم. از همان روزهای اول ســفر شــروع شد. کربال نگو بگو 

کر به بال. آن قدر در این راه مصیبت کشیدم که نگو. 
از گم شــدن در نجف گرفته تا حبس شدن در اتاق 
هتل و شکسته شــدن و افتادن در حمام روی بدنم. 
نمی دانم چه بود این سفر. همه سفر برای من با سختی 
بی شماری همراه بود. همسرم یک لحظه از من چشم 
برنمی داشت؛ اما تا به خودم می آمدم مشکل جدیدی 

برای من به وجود می آمد«.

 در راه عشق با پای پیاده
مدهوش شــده بودم. نیت کردم در گرمای تابستان 
با پای پیاده حرکت کنم. نمی دانم شاید مرد جوانی 
که ســال های پیش در پیاده روی اربعین پوست بر 
پایش نمانده بود جلو چشمم آمده بود. کفش هایم 
را درآوردم که پیاده بروم تا آستان سیدالشهدا؛ روی 
سنگ های آستان یک لحظه احساس کردم زیر پایم 
آتش روشــن کرده اند. قدم از قدم که برمی داشــتم 
حس می کردم پوست پایم به زمین داغ می چسبد. 
آن قدر این داغی و سوزش زیاد بود که به یکباره فریاد 
زدم سوختم سوختم. عراقی ها من را بغل گرفتند و 

بردند روی پایم آب خنک ریختند. کف زمین را نیز آب خنک ریختند. 
من مانده بودم و عجز و ناتوانی، انگار یکی در گوشــم می خواند که: 
تو که هستی؟ که هســتی که می خواهی دردی که بر خانواده من 

گذشت را تجربه کنی!

حاج اکبر بازوبند، قافله دار خانواده بازوبندها از تجربه نخستین سفرش پس از باز شدن راه کربال می گوید

حسرت تاول های پاِی مردی از بصره

  راهیپمایی اربعین، زیرساخت های فرهنگی ظهور را تکمیل تر می کند فارس: حجت اهلل عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( گفت: سال گذشته از موکب داران عراقی می پرسیدیم: امتداد این مسیر را کجا می بینید؟ که آن ها پاسخ می دادند: امتداد این 
مسیر به ظهور امام زمان)عج( ختم می شود. وی افزود: حضرت آقا نیز امسال بحث تمدن نوین اسالمی و نقش اربعین در آن را مطرح کردند. تمدن نوین اسالمی مقدمه ظهور امام زمان)عج( است. هر سال که می گذرد احساس می شود آن زیرساخت فرهنگی و اجتماعی الزم برای ظهور امام 

زمان)عج( تکمیل تر می شود. عبدالملکی ادامه داد: نقش نخبگان در جامعه سازی اولیه بسیار مهم است. شاید این جزو معدود پدیده هایی است که توده دارد نخبگان را به حرکت در می آورد.

آثار راهپیمایی اربعین را در هیچ شعاری نمی توان خالصه کرد  تسنیم: سیدجواد هاشمی، مجری، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه آثار راهپیمایی اربعین را در هیچ شعاری نمی توان خالصه کرد، گفت: همایش بزرگ اربعین نمونه ای در هیچ کجای دنیا 
ندارد. من خودم در دو راهپیمایی اربعین حسینی حضور داشته ام و با کسانی روبه رو شدم که شیعه نبودند؛ مسیحیانی که این مسیر را پیاده می آمدند و اروپایی هایی که امام حسین)ع( را در حد تحقیقات اندکی می شناختند. اما حرکت آن قدر بی بدیل و حیرت انگیز بود که همه را به 

سمت خود می کشاند؛ موج، موجی است که هر سال هم فزاینده تر و عجیب تر خواهد بود. در راهپیمایی اربعین اثری است که در هیچ شعاری خالصه نمی شود و نمی توان نظیر آن را پیدا کرد.

نذر فرهنگ

عراقی هایی که 
فارسی می دانستند 

برایم توضیح 
دادند که در زمان 

حکومت صدام 
مردم عراق جرئت 

نداشتند در مراسم 
پیاده روی اربعین 

شرکت کنند

بــــــرش

  حب الحسین یجمعنا

شروع جاذبه مغناطیس حسینی، در روز اربعین است

از ویژگی های بی نظیر زیارت اربعین توجه به محوریت وجود مقدس 
اباعبداهلل الحســین)ع( در عالم اسالم است. وقتی نتیجه امروزی قیام 
اباعبداهلل الحسین)ع( را تبلیغ اسالم با پرچم، علم و نام مبارک اباعبداهلل 
در عرصه گیتی بدانیم، پرداختن به اهمیت زیارت ده ها میلیونی زائران 
و عاشقان حضرت که به عنوان بزرگ ترین اجتماع بشری جهان مطرح 

است، بُعد ارزشمندی پیدا می کند.
اربعین در تمام ابعادی که انســان و جامعه نیاز به تربیت و رشد دارد، 
ظرفیت داشته و فضای تربیتی را برای تمام افراد جامعه ایجاد می کند. 
بُعد تربیت فردی انسان در اربعین به شدت تقویت می شود. بستر رشد 
و توسعه تربیت اجتماعی نیز در زیارت اربعین به صورت ویژه ای فراهم 
است. در این جمع عظیم ارتباطات اجتماعی، آداب و رسوم بسیاری در 
پرتو زیارت امام حسین)ع( به دیگران منتقل شده و انسان با آن انس 

گرفته و از آن یاد می گیرد. 
اما بُعد جدی تر، تربیت سیاسی است. به استناد فرمایش امام هادی)ع( 
در زیارت جامعه کبیره که فرمودند: َو ُهم َساَسَة الِْعَباِد َو أَْرَکاَن الِْبالَد؛ 
ائمه)ع( سیاستمدار ترین بندگان خدای متعال هستند، جامعه اسالمی 
نیاز به انسان سیاستمدار با تقوا دارد که در رأس آن اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع( قرار دارند. زیارت اهل بیت)ع(به خصوص امام حسین)ع( 
آن هم در اربعین و با شکوه و عظمتی که امروز ایجاد شده بستر تربیت 
سیاسی امت اسالم را فراهم می کند و انسان ها از آن مقاومت و مقابله 

با دشمن را یاد می گیرند.
پایه گذار زیارت اربعین، زینب کبری)س( بود. او استراتژیک ترین پاسخ 
عالم هستی را در برابر دشمنی که تهدید، تحریم، اسیر، استهزا کرده 
و با عقاید انســان بازی می کرد و دشمن جسوری مانند یزید با خوی 
یزیدی داد. او در برابر این دشــمن با نگاه سیاســی گفت: ما رایت اال 
جمیال، هیچ چیزی غیر از زیبایی در این مسیر تهدید و تحریم ندیدیم. 
امام سجاد)ع( نیز پس از واقعه عاشورا همیشه می گفت: الحمد هلل الذی 

اکرمنا بالشهاده، خدا را شکر می کنیم که ما را با شهادت تکریم کرد.
حضرت زینب)س( در مجلس یزید فرمود: َفِکْد َکْیَدَک َو اْسَع َسْعَیَک َو 
نَاِصْب ُجْهَدَک َفَو اهللِ اَل تَْمُحو ِذْکَرنَا. یعنی تمام زور خود را بزن و تمام 
تالشت را به کار بگیر، قسم به خدا که نمی توانی نام ما را محو کنی و از 

بین ببری. امروز و پس از سال ها، زیارت اربعین یک نمونه بارز و شیوه 
و مدل تربیتی از اهل بیت عصمت و طهارت)ع( است.

روشی که سبب شده دشمنان مســتکبر جهان خوار و ظالم امروز از 
زیارت اربعین بترسند و تالش کنند این زیارت با شکوه برگزار نشود. 
اگر هم برگزار شد سعی می کنند رسانه های خبری دنیا آن را پوشش 
ندهند، زیرا از شــکوه این مراســم هراس دارند. در زیارت اربعین یاد 
می گیریم در برابر دشمن زمانه همان جمله زینب کبری)س( را بگوییم 
که َفِکْد َکْیَدَک َو اْســَع َسْعَیَک. یعنی هر شیطنتی می خواهید انجام 
بدهید. قسم به خدا که نمی توانید مکتب اهل بیت)ع( را از بین ببرید و 

روز به روز به اقتدار و عزت این مکتب در عالم هستی افزوده می شود.
اطاعت از اهل بیت و دین و دینداری به برکت زیارت اباعبداهلل الحسین 
امکان پذیر است. امروز باالترین ظرفیت هدایت به واسطه نام و به برکت 
زیارت اباعبداهلل الحسین)ع( اتفاق می افتد، همچنان که گفته شده است 
سفینه الحسین اوسع و اسرع و باالترین استعداد هدایت، در زیارت و 
اشک بر اباعبداهلل است. در بستر تربیتی اربعین، احیای امر اهل بیت)ع( 
اتفاق می افتد، یعنی انسان ها با کشتی نجات حسینی هدایت می شوند. 
امام حســین)ع( خود فرموده اند: »من کان فینا باذال مهجته و موطنا 
علی لقاء اهلل نفسه فلیرحل معنا« یعنی هر فردی که می خواهد با ما 
باشــد، جانش را کف دســت بگیرد و با ما راه بیاید و مانند ما زندگی 
کند. در زیارت اربعین این سبک از زندگی را یاد می گیریم. کمک به 
دیگران، استقامت، مقاومت، کنار هم قرار گرفتن و... همه از برکات این 

زیارت است.
به فرموده رهبر معظم انقالب شــروع جاذبه مغناطیس حسینی، 
در روز اربعین اســت. جابربن عبداهلل را از مدینه بلند می کند و به 
کربال می کشد. این، همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت 
قرن های متمادی در ما وجود دارد. امام حسین)ع( در عالم هستی 
نقش مغناطیســی دارد یعنی مانند آهنربای قوی است که کانالی 
را برای ارتباط خلق خدا با پروردگار متعال ایجاد کرده اســت. این 
آهنربا هم انسان ها را به مرکز آن نزدیک می کند و هم آن ها را که 
مانند ذراتی در دنیا پخش شده اند به هم نزدیک می کند. اباعبداهلل 
الحسین)ع( عاشــقان خود را از سراسر دنیا به گرد خود نزدیک و 

جمع می کند.
در واقــع اربعین نه  تنها نماد وحدت مســلمانان، که عامل وحدت 
همه آزادگان جهان اســت و به راستی که شعار »الحسین یجمعنا« 
درون خود معنا و مفهومی کاماًل واضح و روشن دارد. حب الحسین 
یجمعنا می گوید عالقه به امام حسین)ع( ما را کنار یکدیگر جمع 
کرده اســت. این روزها جغرافیای جاذبه اربعین دیگر فقط مختص 
به نجف و کربال نیست بلکه بسیار فراتر رفته و ایران اسالمی نیز به 
 نوعی در مرکز آن قرارگرفته است، زیرا هرساله زائرانی از کشورهای 
مختلف از جمله افغانستان، پاکستان، بنگالدش، هند، آذربایجان و... 

از مسیر کشور ما عازم این سفر معنوی می شوند.

گفتار

  امام زمانf منتقم خون اباعبداهللj است

راهپیمایی اربعین زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت

 معارف: جنــس حرکت امــام عصر)عــج( از همان جنــس قیام 
اباعبداهلل الحســین)ع( است. در حقیقت این دو نهضت و قیام در یک 
راستا هستند. امام حسین)ع( با هدف تشکیل حکومت دینی به سمت 
کوفه حرکت کرد و امام زمان)عج( با حکومت دینی که برخاسته از قرآن 

است، تمام احکام را در جامعه اجرا خواهد کرد.
می دانیم که غالب احکام اســالمی، احکامی اجتماعی هستند و برای 
اجرای آن نیاز به حکومت وجود دارد. این مســئله در بحث ظهور نیز 
وجود دارد. در آیه ۵۵ ســوره نور آمده است: خداوند به کسانی از شما 
بندگان که به خدا و حجت عصــر ایمان آرند و نیکوکار گردند وعده 
فرمود که در ظهور امام زمان در زمین خالفتشــان دهد، چنانکه امم 
صالح پیامبران سلف را جانشین پیشینیان آن ها نمود و دین پسندیده 
آنان را که اسالم واقعی است بر همه ادیان تمکین و تسلط عطا کند. 
طبق این آیه، ظهور و حرکت امام عصر)عج( حرکتی ایدئولوژیک است 
برای اینکه ایمان و دین بشر به حد کمال رسیده و انسان می تواند به 
عبودیت کامل برســد. هدف از حکومت صالحان حاکم شدن دین و 
عدالت در جامعه است و اینکه در نهایت بشر به آن عبادت کاملی برسد 
که هدف از خلقتش نیز همان بوده اســت. شباهت های عجیبی بین 
حرکــت امام عصر)عج( و اباعبداهلل)ع( وجود دارد. در روایتی داریم که 
مقرر بوده دولت اهل بیت)ع( و حکومت جهانی به دست اباعبداهلل)ع( 
در عالم محقق شــود. اما مردم آماده نبوده و بیعت با امام را شکستند 
که سبب شد ظهور به تعویق افتاده و به تعبیر امام باقر)ع( زمانی هم 
برای آن مشخص نشد. در روایت دیگری نیز داریم که امام زمان)عج( 
هنگام ظهور، خود را به اباعبداهلل)ع( معرفی می کنند. یا در بحث رجعت 
گفته شده نخستین فردی که رجعت کرده و به دنیا بازمی گردد امام 
حسین)ع( است و ایشان بعد از امام زمان)عج( حکومت تشکیل خواهد 
داد. به بیانی دیگر این دو حکومت یک حقیقت هستند که در دو برهه 
زمانی مختلف محقق می شوند. اگر دل ها را به ابی عبداهلل)ع( متوجه 
کنیــم، انگار به امام عصر)عج( توجــه کرده ایم زیرا دو جنس حرکت 
متفاوت نداشته و هر دو حرکت از یک مقوله هستند. دعوت به یکی، 

دعوت به دیگری نیز محسوب می شود. 
در دو فراز از زیارت عاشــورا نیز از خداوند می خواهیم که همراهی با 
امام پیروزمند یا امام مهدی)عج( را در خون خواهی امام حســین)ع( 

روزی مان گردانــد. یک بار در این بخش که »َفأَْســأَُل اهللَ الَِّذی أَکَرَم 
َمَقاَمک َو اَْکَرَمنی بَِک اَْنَ یَْرُزَقِنی َطلََب ثَارِک َمَع إَِمامٍ  َمْنُصورٍ ِمْن َاْهِل 
ٍد َصلَّی اهللُ َعلَْیِه و َآلِِه ؛ پس از خدایی که مقام تو را گرامی  بَْیِت ُمَحمَّ
داشــت می خواهم که مرا به خاطر تو گرامی دارد و خون خواهی تو را 
با امامی پیروزمند از خاندان حضرت محمد)ص( روزی ام گرداند«؛ بار 
دیگر نیز در فرازی که می گوید: »َو أَْسأَلُُه ...أَْن یَْرُزَقِنی َطلََب ثَارِکْم َمَع 
إَِمــاٍم َمْهِدیٍّ نَاِطٍق لَکم؛ و از او می خواهم که خون خواهی شــما را به 
همراه امامی از شما که مهدی ]هدایتگر[ و گویای از شماست، روزی 
من قرار دهد«؛ بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که امام زمان)عج( هنگام 
ظهور به خون خواهی جد مظلومش برمی خیزد و انتقام آن حضرت را 
از قاتالنش می گیرد. برای نزدیک شدن به فضائل ظهور باید دل ها را 

متوجه اباعبداهلل)ع( کنیم.
در آیه ۱۰۵ ســوره انبیا آمده است که پس از تورات در زبور نوشتیم 
که زمین به عبادالصالحین می رسد. به بیانی دیگر انبیا همه تبلیغگر 
مهدویت بوده و زمینه ســازان ظهور امام زمان)عج( هســتند و هیچ 
پیغمبری نبود مگر اینکه تبلیغ مهدویت کرده باشد. بهترین روش و 
طریقی که این کار انجام شده، گریه بر امام حسین)ع( بوده است. توجه 
دادن دل ها به امام حســین)ع( و گریه برای آن حضرت در سیره تمام 
انبیا به وضوح دیده می شود جهت آن هم همان تبلیغ مهدویت بود که 

دل ها به همان سمت سوق داده شود.
در برهه ای و پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران که فضا برای حرکت 
نمادین بیرونی آماده نبود، مردم این گریه بر ابا عبداهلل را داخل شهرها 
و مساجد انجام داده و این طور برای ظهور زمینه سازی می کردند. چون 
جامعه جهانی آماده نبود و حکومت نیز به دست دینداران نبود. اما پس 
از انقالب اســالمی جامعه جهانی به ایران، اسالم و تشیع تمایل پیدا 
کرد. حاال دولتی زمینه ساز برای ظهور داریم و راهپیمایی اربعین نیز به 
همین منظور شروع شد. راهپیمایی که تبلور بیرونی گریه بر اباعبداهلل 
الحسین)ع( بود. در این راهپیمایی عظیم مردمی، تمام دوستداران امام 
حسین)ع( در یک محل جمع می شوند و با این کار بزرگ ترین شعار 
دینی و نماد و عالمتی که در تشیع و ظهور مهدویت وجود داشت را در 
مقابل چشم همگان به منصه ظهور می گذاریم. راهپیمایی چند میلیونی 
اربعین حرکتی بی نظیر در کل تاریخ اســت. البته در مکه هم چنین 
اجتماعی از مسلمانان وجود دارد اما آن حرکتی برای اصل اسالم است 
در حالی که راهپیمایی اربعین برای اصل اسالم نیست و برای تداوم و 
به ثمر رساندن اسالمی است که از مکه آغاز شد. اسالمی که به فرموده 

نبی اکرم)ص( با امامت به آخرش می رسیم.
برای شرایط ظهور وجود رهبر، قانونی که حرکت جهانی بر اساس آن 
انجام شود، یاران و آمادگی عمومی ذکر شده است. شروطی که مصداق 
آن را در مراسم جهانی اربعین به وضوح مشاهده می کنیم و بی هیچ 
تردیدی می توانیم بگوییم که راهپیمایی اربعین زمینه ساز ظهور منجی 

عالم بشریت است.

یادداشت شفاهی
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      صفحه 4
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 "آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی" 
برابر آراء ش��ماره 13۹۸۶۰3۰۸۰۰۲۰۰۰۲۹۵ و کالسه ش��ماره 13۹۸11۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰1۸ مورخه 31/ ۰۶ / 
13۹۸ صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش 11    

شهر قاین 
 آقای احمد یعقوب زاده ) از محل مالکیت حس��ن آقا معادی مش��هدی ( فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۲۴۸۷ 
قاین و کد ملی ۰۸۸۹۸۵۲۶۴۲ در شش��دانگ یکباب س��اختمان تحتانی و فوقانی به مساحت ۹۶,۲۰ متر مربع در 
تمامی پالک 31۸- اصلی واقع در خیابان امام خمینی امام خمینی 13 بخش 11 قاین خریداری شده )سه دانگ 
مش��اع از ناحیه حس��ن آقا معادی مالک رسمی پالک و سه دانگ دیگر از قسمت مجهول پالک که بنام مالعلی و 

رجب ولدان کربالئی محمد پالک کوبی می باشد محرز گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۸/ ۰۷ / ۹۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴/ ۰۸ / ۹۸

علی  صفائی فر / رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
براب��ر راي ش��ماره ۹۸/۹۸3 م��ورخ۰۷/11/ ۹۸ هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي نوراله نظري دوست فرزند فرض اله بشماره شناسنامه 33۹۷ صادره ازاسدآباد  در ششدانگ  یه قطعه زمین 
مزروعي آبي به مساحت 1۲3۸۲/3۷ متر مربع در قسمتي از پالک ۶۶ جهت الحاق به ملکي دیگر متقاضي پالک 
۶۶/۵۷۸ اصلي واقع در اراضي  اس��دآباد خریداري با واس��طه از مالک رسمي  آقاي حاج علي هادي محرز گردیده 
است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.) م الف  3۸۵( آ-۹۸۰۹3۸1
تاریخ انتشار اول  ۹۸/۰۷/۲۸
تاریخ انتشار دوم  ۹۸/۰۸/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
براب��ر راي ش��ماره ۹۸/۹۸۲ م��ورخ۰۷/1۰/ ۹۸ هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي نوراله نظري دوست فرزند فرض اله بشماره شناسنامه 33۹۷ صادره ازاسدآباد  در ششدانگ  یه قطعه زمین 
مزروعي آبي به مساحت ۲۰۹1۴/۹۰ متر مربع در قسمتي از پالک ۶۶ جهت الحاق به پالک ۶۶/۵۷۸ اصلي واقع 
در اس��دآباد خریداري با واس��طه از مالکان رسمي  آقایان مجید علیخاني و محمد هادي کمال محرز گردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. )م الف  3۸3(آ-۹۸۰۹3۸۲
تاریخ انتشار اول  ۹۸/۰۷/۲۸
تاریخ انتشار دوم  ۹۸/۰۸/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی تغییرات شرکت جهان کار جاودان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54660 و شناسه ملی 14004972521
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید: آقای محس��ن باغبان س��عدآبادی با ش��ماره ملی 0940932768 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- خانم هانیه 
جاودانی ضیائی با ش��ماره ملی 0938186515 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3- خانم مرضیه باغبان سعدآبادی با شماره ملی 
0938712853 به س��مت عضو هیات مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیده اند. 4 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور و 

رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )633157(
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آگهی اصالحی شرکت خیریه فرزندان خورشید هشتم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3596 و شناسه ملی 10380620533
پیرو آگهی تغییرات با شماره مکانیزه 139830406185003673 مورخ 1398,02,25 در سطر هشتم نام خانوادگی آقای رجبعلی عقل 
مند جعفرآبادی صحیح می باش��د و کدملی آقای موسی ش��ربتدار 0652921604 آقای محمود قربانی 0870307606 آقای حمیدرضا 
نوران��ی 3719590534 آق��ای علی رضا رضاپور 3620934266 و آقای رضا احدیان به 0939595591 صحیح می باش��د. پیرو آگهی 
تغییرات صادره مورخه 25 ,2 ,98 به ش��ماره مکانیزه 139830406185003674 نام خانوادگی آقای محمود قربانی اش��تباها محمود 
ربانی قید گردید و شماره ملی آقای محمود قربانی 0870307606 و شماره ملی سعید هدایت نیا 0931939038 صحیح میباشد که 

به این وسیله اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )633169(
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آگهی تغییرات شرکت آستان سیر دانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40877 و شناسه ملی 10380566433 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کاظم وارسته احمدی 
کد ملی 0931907391 و آقای منصور صابری شیراز آباد کد ملی 0919753426 و آقای سید حسین مهاجری کد ملی 0839633785 
به س��مت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. آقای حسن عزتی اصل کد ملی 0944042384 به سمت بازرس 
اصل��ی و آق��ای مهدی وحیدی منش کد ملی 5228466991 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند. 
صورتهای مالی منتهی به س��ال 97 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب 

شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )633183(
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آگهی تغییرات شرکت آستان سیر دانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40877 و شناسه ملی 10380566433 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کاظم وارسته احمدی کد ملی 0931907391 
به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای سید حس��ین مهاجری کد ملی 0839633785 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای منصور 
صابری ش��یراز آباد کد ملی 0919753426 به س��مت عضو هیئت مدیره آقای عباسعلی ترابی تربتی کدملی 0940282372 به سمت 
مدیر عامل ش��رکت برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره 
کاظم وارس��ته احمدی و متغیر نائب رئیس یا عضو هیئت مدیره س��ید حس��ین مهاجری یا منصور صابری ش��یراز آباد همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )633185(
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آگهی تغییرات شرکت ماندگار شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16872 و شناسه ملی 10380324576 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای حسین مستشاری به ش��ماره ملی 3256541984 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره -آقای امیر عباس مستش��اری به ش��ماره ملی 0930688260 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- خانم مولود شفائی 
به ش��ماره ملی 2062704909 به س��مت عضو هیئت مدیره- آقای امیر احد مستشاری به شماره ملی 1937768456 به سمت عضو هیئت مدیره 
-خانم س��تاره مستش��اری به ش��ماره ملی 0941464709 به سمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره و مدیر عامل ش��رکت انتخاب گردیدند و کلیه 
اس��ناد و اوراق تعهد آوررس��می و بانکی ش��رکت با امضاء ثابت مدیر عامل ستاره مستش��اری ویکی ازامضاء های متغیر حسین مستشاری ، امیر 

عباس مستشاری ، امیراحد مستشاری یا مولود شفائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )633188(
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مسکن 
کارکنان مخابرات خراسان

 ) درحال تصفیه ( به شماره ثبت 906 
و شناسه ملی 10380104291 )نوبت سوم(

و پیرو آگهی انحالل منتشره در روزنامه رسمی شماره 
21601 م��ورخ 98/02/23 صفح��ه 92 و در اجرای ماده 
225 قانون تجارت بدینوس��یله از کلیه بس��تانکاران 
احتمالی ) حقیقی و حقوقی ( ش��رکت دعوت می ش��ود 
حداکثر ظرف مدت ش��ش ماه از تاریخ انتش��ار اولین 
آگهی با در دس��ت داشتن اس��ناد و مدارک مثبته به 
نش��انی محل تصفیه : مش��هد – خیابان عدل خمینی – 
بلوک سیزده طبقه همکف ) مخابرات خراسان رضوی( 
مراجع��ه و درخواس��ت خ��ود را کتبًا تس��لیم نمایند . 
بدیهی اس��ت ک��ه بع��د از انقضای م��دت قانونی هیچ 

گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد .
هیئت تصفیه شرکت مسکن کارکنان مخابرات خراسان
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موسسه ره آورد امید و نشاط چابهار ثبت : 66 
شناسه ملی : 14006724869 تاریخ : 98/07/21 

اگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده در موسسه ره آورد امید و 

نشاط چابهار
بدینوسیله از اکثریت س��هامداران موسسه ره آورد 
امید و نشاط چابهار به شماره ثبت 66 دعوت بعمل می 
آی��د تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در 
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/08/06 در محل 
ش��رکت به آدرس سیس��تان و بلوچس��تان – شهر چاه 
بهار – گلش��هر – کوچه ارکیده – کوچه لقمان – پالک 0 – 

طبقه همکف – تشکیل می شود حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : 

1- انتخاب هیات امنا و هیات مدیره
رئیس هیئت مدیره : مرضیه کاوسی سرجو                                            

خزانه دار  انیسا نواری پور
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گواهینام��ه موق��ت پای��ان تحصیالت اینجان��ب ثریا 
بامری فرزند الل محمد به شماره ملی 3590346108 
رش��ته حس��ابداری مقطع کاردانی از دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد ایرانش��هر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد / ایرانشهر
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی توس 
وندیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
16171 و شناسه ملی 10380317842    

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بطور ف��وق العاده م��ورخ 1396,11,25 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - آق��ای عل��ی س��هرابیان 
عن��وان  ب��ه   0937813036 مل��ی  ش��ماره  ب��ه 
بازرس اصلی ، آقای س��یدعلی مکی به ش��ماره 
مل��ی 0888243642 ب��ه عن��وان ب��ازرس علی 
الب��دل برای یک س��ال مالی انتخ��اب گردیدند.                                                                 
2- روزنام��ه کثیراالنتش��ار ق��دس جه��ت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)633150(
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اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000508
-98/7/23 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
متقاضى خانم سكينه عفتى   فرزند غالم محمد  به شماره شناسنامه 13 صادره از تربت جام  
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به   مساحت182233,5  ــهم مشاع 10 سهم شش در يك س
ــده از   متر مربع پالك  فرعى از 180 -  اصلى فرعى از 1195-اصلى اصلى مفروز و مجزى ش
ــهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رسمى آقاى غالم  ــان رضوى بخش 13مش واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  محمد عفتى كاريزنوئى  محرز گرديده اس
فاصله 15 روز آگهى مى شود و 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 يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس خ

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9809341
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/14

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000509
ــى اراضى و  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــات اول/دوم    موض -98/7/23 - هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
ــنامه  ــماره شناس ــارض  متقاضى خانم طيبه عفتى كاريزنوئى  فرزند غالم محمد  به ش بالمع
ــاع از 10 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى   ــهم مش 810 صادره از نصرآباد  در يك س
ــده از   ــاحت182233,5 متر مربع پالك0  فرعى از 180 -  اصلى  مفروز و مجزى ش به   مس
ــهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رسمى آقاى غالم  ــان رضوى بخش 13مش واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  محمد عفتى كاريزنوئى  محرز گرديده اس
فاصله 15 روز آگهى مى شود و 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 يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس خ

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9809342
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/14

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000507
-98/7/23 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
متقاضى خانم احمد عفتى   فرزند غالم محمد  به شماره شناسنامه 14 صادره از نصرآباد  در 
ــهم مشاع از 10 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به   مساحت182233,5 متر  دو س
مربع پالك0  فرعى از 180 -  اصلى  مفروز و مجزى شده از  واقع در خراسان رضوى بخش 
ــمى آقاى غالم محمد عفتى كاريزنوئى  محرز  ــهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رس 13مش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود  گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــخاص نسبت به صدور س و در صورتى كه اش
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس  توانند از تاريخ انتش
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.9809343
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/14

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000500

-98/7/21 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
متقاضى آقاى براتعلى عفتى   فرزند غالم محمد  به شماره شناسنامه 21 صادره از تربت جام  
ــاع از 10 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به   مساحت182233,5  ــهم مش در دو س
ــان رضوى  ــده از  واقع در خراس متر مربع پالك0  فرعى از 180 -  اصلى  مفروز و مجزى ش
ــمى آقاى غالم محمد عفتى كاريزنوئى   ــهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رس بخش 13مش
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9809344
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/14

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000501
-98/7/21 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
متقاضى آقاى اكبر عفتى   فرزند غالم محمد  به شماره شناسنامه 15 صادره از تربت جام  در 
ــهم مشاع از 10 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به   مساحت182233,5 متر  دو س
مربع پالك0  فرعى از 180 -  اصلى  مفروز و مجزى شده از  واقع در خراسان رضوى بخش 
ــمى آقاى غالم محمد عفتى كاريزنوئى  محرز  ــهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رس 13مش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود  گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــخاص نسبت به صدور س و در صورتى كه اش
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس  توانند از تاريخ انتش
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.9809345
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/14

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000502
-98/7/21 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
متقاضى آقاى  محمد  عفتى   فرزند غالم محمد  به شماره شناسنامه 742 صادره از نصرآباد  
ــاع از 10 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به   مساحت182233,5  ــهم مش در دو س
ــان رضوى  ــده از  واقع در خراس متر مربع پالك0  فرعى از 180 -  اصلى  مفروز و مجزى ش
ــمى آقاى غالم محمد عفتى كاريزنوئى   ــهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رس بخش 13مش
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9809346
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/14

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه) 
آگهى مزايده اموال غير منقول پرونده اجرايى 9700300 

ــماره ملى  ــنى فرزند قربانعلى ش ــودابه حس ــه فوق خانم س ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــماره 5215 – 89/2/5 دفتر ازدواج 52 تايباد اجراييه  ــند ازدواج ش 0740169505 برابر س
تحت كالسه فوق عليه نعمان قاسمى فرزند غالم احمد جهت وصول تعداد چهارصد عدد سكه 
ــب تقاضاى  ــار آزادى صادر و پس از ابالغ اوراق اجرايى در مورخه 1397/9/26 حس ــام به تم
بستانكار موازى دو پنجم از هفت هشتم از دودانگ و دو پنجم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
ــده از 213 فرعى از 251 - اصلى واقع در بخش 14  منزل پالك ثبتى 357 فرعى مجزى ش
ــند جريانى شماره 58065- 75/9/13 تنظيمى دفتر 32  ــهد شهرستان تايباد كه برابر س مش
ــمى فرزند غالم احمد بادرس تايباد - خيابان رجايى -  ــمى تايباد بنام نعمان قاس ــناد رس اس

ــت  ــد بازداش ــره 6 پ 10 و 12 ، انتقال قطعى گرديده و در جريان ثبت مى باش ــه آب ب كوچ
ــدانگ بشرح : شماالً بطول 23 متر به مرز اشتراكى  ــخصات كلى شش گرديده كه حدود و مش
ــى كاظم كناني - جنوبا  ــول 32 متر بديوار منزل 273 حاج ــرقا بط با منزل 356 فرعى - ش
ــتراكى با محوطه 213 فرعى باقيمانده - غربا بطول 28 متر به كوچه  بطول 21 متر بمرز اش
4 مترى احداثى - كه ميزان مالكيت اقاى نعمان قاسمى طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 
ــه مزايده پالك فوق از ساعت 9 الى  ــده و قطعيت يافته جلس 903/000/000 ريال ارزيابى ش
ــناد تايباد از طريق مزايده به فروش مى  ــنبه مورخ 98/8/29 در اداره ثبت اس 12 روز چهارش
رسد. مزايده از مبلغ 903/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقد فروخته 
مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى 
ــده  ــده يا نش ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش و عوارض ش
باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدأ وصول مى 
گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 

ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9809336  تاريخ انتشار: 1398/7/28 
غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى ابالغ اخطاريه عدم افراز
ــماره از طرف  ــن و محمد جنبرجوقى وكالتاً بموجب وكالتنامه ش ــر به اينكه آقايان محس نظ
ــيداصغر و  ــم و س ــا و جواد و اكبر و سيدقاس ــادات و آقايان رض ــكوه الس ــادات و ش منيرالس
فخرالسادات برادران حسينى مبنى بر افراز 5/25 دانگ مشاع از ششدانگ از پالك 5331 الى 
ــه ربع دانگ (معادل 0/75) ديگر پالك ذيل ص  ــهد كه مقدار س 5333 اصلى بخش يك مش

522 دفتر 13 بنام آقاى ناصر مظفريه ثبت شده است.
به آدرس خيابان سرشور بين 5 و 7 روبروى مسجد ذوالفقار را از اين اداره نموده است كه پس 
از طى مراحل قانونى رأى عدم افراز بشماره 40356- 1397/11/17 صادر شده و با توجه به 
ــاعى جهت ابالغ رأى  ــب اظهار متقاضى افراز به آدرس آقاى ناصر مظفر مالك مش اينكه حس
ــت بدينوسيله تسليم عدم افراز بشرح  ــى ندارد و نامبرده مجهول المكان اس عدم افراز دسترس

ذيل آگهى ميگردد.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- اسماعيل ذاكرى- 98/7/24

بسمه تعالى
ــن و محمد جنبر جوقى وكالتاً بموجب  ــت آقايان محس به تاريخ 1397/07/20 ذيل درخواس
ــواد و اكبر و  ــادات و آقايان رضا و ج ــكوه الس ــادات و ش ــماره از طرف منيرالس ــه ش وكالتنام
ــينى مبنى بر افراز 5/25 دانگ مشاع از  ــادات برادران حس ــم و سيداصغر و فخرالس سيدقاس
ششدانگ از پالك 5331 الى 5333 اصلى بخش يك مشهد كه مقدار سه ربع دانگ (معادل 
0/75) ديگر پالك ذيل ص 522 دفتر 13 بنام آقاى ناصر مظفر به ثبت شده است، تحت نظر 
ــد با توجه به محتويات پرونده و گزارش نماينده ثبت مبنى بر اينكه برابر  ــيدگى مى باش و رس
ــهد طى نامه شماره 8/98/17009 مورخه 1398/05/14  ــهردارى منطقه 8 مش اظهار نظر ش

كه اعالم نموده.
ــد لذا  ــاحت باقيمانده كمتر از حد نصاب ضوابط افراز و تفكيك مى باش (با توجه به اينكه مس
ــت و قابليت پاسخگويى ندارد.) لذا  ــهردارى اس هرگونه تفكيك و افراز ملك مغاير با ضوابط ش

به شرح ذيل تصميمات مقتضى اخذ گرديد.
(تصميم رئيس ثبت)

ــت افراز آقايان محسن و محمد جنبرجوقى وكالتاً از طرف منيرالسادات  در خصوص درخواس
ــادات و آقايان رضا و جواد و اكبر و سيدقاسم و سيداصغر و فخرالسادات برادران  ــكوه الس و ش
حسينى مبنى بر ا فراز 5/25 دانگ مشاع از ششدانگ از پالك 5331 الى 5333 اصلى بخش 
يك به حكايت پرونده ثبتى و ثبت دفتر امالك ششدانگ سه دربند دكان متصل بهم واقع در 
ــور مقابل مسجد ذوالفقار پالك 5331 الى 5333 اصلى واقع در  ــهد بازار سرش بخش يك مش

بخش يك مشهد بشرح ذيل سند مالكيت صادر شده است:
ــند  ــه ربع دانگ ديگر ذيل ص 522 دفتر 13 بنام آقاى ناصر مظفر به ثبت و س الف- مقدار س

مالكيت آن صادر شده است
ــين برادران حسينى ثبت و  ب- مقدار يك و نيم دانگ ذيل ص 513 دفتر 13 بنام آقاى حس

سند مالكيت آن صادر شده است.
سپس نامبرده طبق گواهى حصر وراثت شماره 67/928 صادره از شعبه سى ام دادگاه حقوقى 
ــت كه وراث وى عبارتند از 1- اكبر 2- سيداصغر 3- سيدقاسم 4-  ــهد فوت نموده اس دو مش
فخرالسادات برادران حسينى 5- بى بى زهرا محمديان خباز كاظمى (همسر)، كه خانم بى بى 
زهرا محمديان خباز كاظمى بموجب اقرارنامه شماره 90664 مورخه 1386/10/12 دفتر 44 

مشهد اقرار به وصول بهاى ثمنيه اعيان خود نموده است.
ج- مقدار سه دانگ و سه ربع دانگ ديگر آن ذيل ص 519 دفتر 13 و ص 268 دفتر 44 بنام 
ــناد مالكيت آنها صادر شده است. طبق گواهى حصر  ــينى ثبت و اس آقاى احمد برادران حس
ــينى فوت نموده است كه  ــماره 135/895 مورخه 1364/06/27 احمد برادران حس وراثت ش
ــادات 3- فروغ السادات 4- شكوه  ــر) 2- منيرالس وراث وى عبارتند از 1- بى بى اقدس (همس

السادات 5- جواد 6- رضا (برادران)
ــپس طبق حصر وراثت شماره 187/1681 مورخه 1381/11/21 دادگاه بخش خانم بى بى  س
ــادات 2- فروغ  ــت. كه وراث وى همان وراث فوق الذكر 1- منيرالس اقدس نيز فوت نموده اس

السادات 3- شكوه السادات 4- جواد 5- رضا (فرزندان) ميباشند.
ــش خانم فروغ  ــه 1383/07/30 دادگاه بخ ــماره 2810 مورخ ــق حصر وراثت ش ــپس طب س
ــكوه السادات  ــادات 2- ش ــت كه وراث وى عبارتند 1- منيرالس ــادات نيز فوت نموده اس الس
3- جواد 4- رضا بعنوان برادران و خواهران وى ميباشند. از وراث مذكور رضا و جواد برادران 

ــه ربع دانگ و منيرالسادات و شكوه  ــهم سه دانگ و س ــهم از 42 س ــينى هر كدام 14 س حس
ــينى هر كدام 7 سهم از 42 سهم سه دانگ و سه ربع از ششدانگ سند  ــادات برادران حس الس

مالكيت دريافت نموده اند.
ــد. برابرنامه شماره 8/98/17009  ــابقه اى از صدور سند معارض در پرونده موجود نميباش س
ــهد اعالم نموده كه با توجه به اينكه مساحت  ــهردارى منطقه 8 مش مورخه 1398/05/14 ش
ــد. لذا افراز و تفكيك پالك فوق  ــر از حد نصاب ضوابط افراز و تفكيك مى باش ــده كمت باقيمان

مغاير با ضوابط شهردارى است و قابليت پاسخگويى ندارد.
پس از رسيدگى و تطبيق درخواست با مقررات قانونى و مطابقت آن با وضعيت و سوابق ثبتى 
و عدم موافقت شهردارى و بازداشت پالك لذا وفق ماده 5 آئين نامه افراز و فروش امالك مشاع 
تصميم بر رد درخواست افراز نامبرده صادر مى گردد. لذا مراتب حسب ماده دو قانون افراز به 
ــبت به تصميم مذكور اعتراض دارند ظرف مهلت ده روز  ــركاء ابالغ تا چنانچه نس هر يك از ش

از تاريخ ابالغ به دادگاه صالحه مراجعه و اعتراض تقديم نمايند9809375
كفيل ثبت اسناد و امالك منطقه يك مشهد- اسماعيل ذاكرى- 98/7/24

آگهى دعوت از مجاورين
ــدانگ پالك 662 فرعى واقع در اراضى زرمهرآباد  ــنى زرمهرى مالك شش چون آقاى عليرضا روش
ــند تك برگى  ــت صدور س ــتان مه والت از اين اداره درخواس ــى بخش دو شهرس ــالك 118 اصل پ
ــى به  ــد و مالكين مدعى عدم دسترس ــى پالك فوق فاقد طول و متراژ ميباش ــد و از آنجاي نموده ان
ــنامه هاى ثبتى در خصوص تعيين طول  ــتناد كد 914 مجموع بخش ــتند، لذا به اس مجاورين هس
ــناد  ــاده 18 آيين نامه اجراى مفاد اس ــناد مالكيت و همچنين م ــاحت دار كردن اس ــالع و مس اض
ــمى الزم االجرا، بدينوسيله به كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ ميگردد كه روز شنبه  رس
1398/08/11 ساعت 10 صبح در محل وقوع ملك به آدرس: شهرستان مه والت- روستاى زرمهر 
حضور يابند، بديهى است عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات نقشه بردارى 

نمى گردد. ضمناً چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد در همين روزنامه درج ميگردد. 9809352
تاريخ انتشار: 98/7/28

رئيس ثبت اسناد و امالك مه والت- على اكبر شجاعى

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  /   حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
هيات موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318603004250مورخ 1398/06/26 هيات موضوع قانون تعيين 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ــاختمانهاى فاقد س و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــوروزى گلوندانى فرزند  ــه بالمعارض آقاى محمد رضا ن ــت تصرفات مالكان ملك ناحيه 2 رش
حسن به شماره شناسنامه 2267 صادره از رشت در قريه الكان در ششدانگ يك قطعه زمين 
مشتمل بر خانه به مساحت 416/06 متر مربع پالك فرعى 3376 از اصلى 38 مفروز مجزى 
ــمى خانم اكرم  ــت خريدارى از مالك رس از پالك 195 از اصلى 38 واقع در بخش چهار رش

نيك نژاد محرز گرديده است.
ــود در صورتى كه   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
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.م الف 3353  آ-9809353
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/28          تاريخ انتشار نوبت دوم : 13 /1398/08

حسين اسالمى كجيدى / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318603004094مورخ 1398/06/23 هيات موضوع قانون تعيين 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ــاختمانهاى فاقد س و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــت تصرفات مالكانه بالمعارض خانم روشنك سيروس فرزند غالمحسين به  ملك ناحيه 2 رش
شماره شناسنامه 2304 صادره از تهران در قريه فخب در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل 
ــاختمان به مساحت 582/84 متر مربع پالك فرعى 1448 از اصلى 74 مفروز مجزى از  بر س
پالك134 از اصلى 74 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك رسمى آقاى على مهربان 

فخبى محرز گرديده است.
ــود در صورتى كه  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش ل
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
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.م الف 3391   آ-9809354
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/28

تاريخ انتشار نوبت دوم : 13 /1398/08 
حسين اسالمى كجيدى / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

موکب رسانهموکب رسانه

        حجت االسالم مهدی امجدی زاده        حجت االسالم علی محمد باقی، کار شناس مرکز تخصصی مهدویت
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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

3 نکته درباره تربیت اقتصادی فرزندان
امیرخانی: 1. شما الگوی واقعی زندگی 
برای فرزندانتان هستید. پس در تربیت 
اقتصــادی آنان، ابتدا بــه خودتان نگاه 
کنید؛ برای مثــال، مادرانی که پیش از 
شــرکت در هر مراسمی ساعت ها وقت 
و انــرژی خود را صــرف می کنند تا از 
شــرکت کنندگان در آن مجلس برتر و 
متفاوت تر باشند، ناخودآگاه فرزندان خود را آماده فخرفروشی می کنند. والدینی 
که در حضور فرزندان خود به افرادی که وضع مالی خوبی دارند، حسادت می کنند 
و همواره از داشته های آنان و نداشته های خودشان می گویند، احتماالً فرزندانی 
ناراضی و اهل نق نق خواهند داشــت که پــس از هر میهمانی یا پس از پارک و 

مدرسه، دائم می گویند چرا فالنی آن وسیله را داشت و من ندارم؟
2. کودکان را درباره اســتفاده از وسایل و امکانات فردی و اجتماعی، مسئوالنه 
تربیت کنیم. به آنان بیاموزیم در نگهداری از لوازم و اشیای زندگی بی توجه نباشند 
و در ســالم نگه داشتن وسایلشان بکوشند. پس وقتی کودک اسباب بازی خود را 
خراب می کند، نباید به سرعت برای او وسیله دیگری خریداری و جایگزین شود؛ 
بلکه بدون غضب یا خشونت و با گفت وگو به او فهماند که به اقتصاد خانواده آسیب 

رسانده است و باید مدتی برای داشتن وسیله جدید صبر کند.
3. نباید نگران این باشیم که اعتماد به نفس فرزند ما در خواستن و نداشتن چیزی 
کاهش یابد و به اصطالح »عقده ای« شود! او در آینده همانند خود شما، بسیاری از 
کاالها و خدمات را خواهد دید که قطعاً دسترسی فوری به آن ها برایش غیرممکن 
است. ما باید کاری کنیم که عزت نفس او افزایش یابد. پس اگر همیشه همراه و 
رفیق فرزندتان باشید،  می توانید از کودکی و در همان سوپرمارکت محل به او یاد 
بدهید در زندگی مجبور به انتخاب است و نمی تواند همه چیز را همزمان داشته 
باشد. نکته مهم این است که نباید به او قول خرید چیزی را داد و در موعد مقرر، 
با هزار دلیل و برهان سعی در منصرف کردن او داشت و از آن مهم تر نباید او را 
مجبور کنیم برای داشتن چیزی به ما »باج« بدهد؛ مثالً بگوییم اگر اتاقت را مرتب 
کنی به تو کیک خواهیم داد یا اگر امروز پســر خوبی باشــی، تو را به شهربازی 
می بریم و... اگر این گونه او را »باج دهنده« بار بیاوریم، فراتر از نابودی عزت نفس، 
احســاس می کند هیچ لطف و محبتی در کار نیست و در آینده هم جز در ازای 

دریافت کار یا خدمتی، نباید عملی انجام دهد!

ارزی که به هدف نخورد!
اختصاص ارز 4هزار و 200 تومانی برای واردات کاالها به خصوص با عنوان کاالهای 
اساســی به واردکنندگان در سال گذشته معضل بزرگی برای اقتصاد کشور بود، 
به نحوی که می توان از آن به عنوان سیاســتی فاجعه آمیز یاد کرد، فاجعه ای که 
دولت اصلی ترین عامل آن بود و این سیاست به هیچ وجه نتوانست منفعت گروه 

هدف را تأمین کند.
اختصــاص ارز 4هزار و 200 تومانی به 10 هزار نفر به عنوان واردکننده، منجر به 
ایجاد ثروت های افســانه ای از طریق توزیع رانت بزرگی برای آن ها شد و درعمل 
نه تنها کاهش قیمت ها را در پی نداشت بلکه با افزایش روزانه نرخ ارز، فشارهای 
مضاعفی را بر معیشــت مردم تحمیل کرد. با آنکه کارشناســان و اقتصاددانان 
دراین باره سخن بسیار گفتند و دولت به شدت مورد انتقاد قرار گرفت اما متأسفانه 
پس از گذشت یک سال و اندی از اجرای این سیاست همچنان شاهد تداوم رویه 
غلط دولت هســتیم، گویا نه چشمی شاهد آسیب دیدن مردم است و نه گوشی 

شنوای دردهای مردم.
درپی هشــدارهای داده شــده درباره بحران آفرینی تداوم اختصاص ارز دولتی به 
واردکنندگانی که کمترین نظارت یا پاسخگویی به دولت را ندارند، چند سیاست 
جایگزین ارز دولتی مطرح شــده اســت؛ پرداخت مابه التفاوت ارز 4هزار و 200 
تومانی به صورت نقدی به حساب مردم نخستین موضوعی است که می تواند در 
دست بررسی قرار داده شود تا بار برخی از فشارهای مالیاتی را از دوش مردم بردارد. 
روش دوم اعطای کاالبرگ در ازای مابه التفاوت ارز دولتی است که این عملیات نیز 

می تواند بخش کوچکی از دغدغه معیشتی مردم را کاهش دهد.
موضوع ســوم به کارگیری روش ترجیحی است به این صورت که دولت می تواند 
برخی از کاالهای بسیار ضروری و راهبردی که مصرف روزانه مردم است را به عنوان 
کاالبرگ در اختیار مردم قرار دهد تا نیازهای روزانه معیشتی خود را از این طریق 
تأمین کنند و بقیه ارز دولتی به صورت یارانه نقدی بر میزان یارانه 45هزار و 500 
تومانی افزوده شود، آن هم برای دهک هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند نه 

همه دهک های برخوردار جامعه.
سه روش مطرح شده کارایی بیشتری نسبت به روش فعلی دولت خواهند داشت، 
هر چند به کارگیری روش ترکیبی و استفاده از الگوی ترکیبی نسبت به دو الگوی 
یاد شده می تواند منجر به اطمینان خاطر مردم در تأمین کاالهای راهبردی باشد 
که حضور آن بر ســر سفره مردم ضروری اســت و بقیه مبلغ پرداخت شده نیز 

می تواند در سایر عرصه های مورد نیاز خانواده مصرف شود.

کارشناسان معتقدند نرخ گذاری پایین دولت برای این محصول راهبردی پیامدهای منفی دارد

آفت درکمین خودکفایی گندم
 اقتصاد/ زهرا طوسی  با وجود اینکه دولت باید 
قیمت گــذاری محصوالت کشــاورزی را براســاس 
هزینه های تولید و تورم انجام دهد تا کشاورزان سود 
منطقی از کاشــته خود برداشت کنند، ولی مصوب 
شــدن نرخ های پایین برای خرید تضمینی ســبب 
می شود هر سال میزان بیشتری از حجم محصوالت 

تحویلی به مراکز دولتی کاسته شود. 
شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم در سال 
زراعی جاری را 2 هزار و 200 تومان، جو هزار و 630 
تومان، چغندر قند هزار و 20 تومان و برنج را 6هزار و 

112 تومان در هر کیلو تعیین کرد.
دولت قیمت خرید تضمینی جو در سال ۹۹ را هزار 
و 630 تومان اعالم کــرده که این نرخ 16 درصد یا 
معادل 310 تومان در هر کیلو کمتر از نرخ فعلی بازار 
اســت. این روزها هر کیلو جو دامی به قیمت هزار و 

۹40 تا هزار و ۹50 تومان در بازار معامله می شود.

  2.5 میلیون تن گندم در دست  دالالن
قیمت اعالمی گندم نیز به عقیده کشاورزان ناعادالنه 
اســت. حداقل هزینه های کاشت، داشت و برداشت 

گندم حدود 2هــزار و 500 تومان 
اســت. این در حالی است که نرخ 
اعالمی 300 تومــان کمتر از این 
میزان اســت. عالوه بر اینکه دولت 
باید 15درصد ســود هم روی این 
هزینه ها اعمال کــرده و قیمت به 
2هزار و 860 تومان می رســید اما 
ســر و ته این قضیه هم با کیلویی 
2هزار و 200 تومان به هم دوخته 

شده؛ در حالی که قیمت گندم در کشورهای حوزه 
خلیج فارس بین 2هزار تا  4هزار و 500 تومان است، 
بنابراین کشــاورزان ترجیح می دهند گندم تولیدی 
خود را به قیمت بهتری به دالالن بفروشــند. بنابر 
اخبار رسمی تا کنون 3 میلیون تن گندم در دست 
کشــاورزان باقی مانده و 2.5 میلیون تن نیز توسط 

دالالن خریداری شده است.
تعیین نادرست نرخ چغندر نیز در سال زراعی گذشته 
سبب شد میزان تولید این محصول در مقایسه با مدت 
مشابه سال پیش از آن 50 تا 60 درصد کاهش یابد و 
متولیان مجبور شدند شکر مورد نیاز خود را از طریق 
واردات تأمین کنند. با وجود دادخواهی کشاورزان از 
نحوه خرید تضمینی دولت به ســازمان بازرسی کل 
کشور، علی اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
معتقد است امید به افزایش قیمت ناشی از انتظارات 
تورمی، افزایش تقاضای ناشــی از انحراف مصرف به 
عنوان محصول جایگزیــن و حضور برخی دالالن و 
پیشنهاد قیمت باالتر برای قاچاق گندم، ذخیره سازی 
گندم توسط برخی از تولیدکنندگان یا واسطه ها را 
تقویت کرده و سبب شده کشاورزان گندم خود را به 

دولت تحویل ندهند!

  تحمیل بار مالی با خرید تضمینی
مسعود اسدی، عضو شــورای مرکزی خانه کشاورز 
معتقد است، دولتمردان بیشتر متمایل به واردات بوده 
و اهمیتی برای خودکفایی محصوالت کشاورزی قائل 
نیستند. این همان سوءمدیریتی 
است که موجب شد میزان خرید 
گندم در ســال جــاری کمتر از 
میزان تولید آن باشد. چندی پیش 
حجت االسالم ســید رضا تقوی، 
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد 
کشاورزی گفته بود: »مسئوالن رده 
باالی کشور به حجتی، وزیر جهاد 
می گویند، شــما جوش نزنید اگر 

کشاورزان نکاشتند وارد می کنیم«.
شاید بتوان ریشه این صحبت ها را در سخنان مسعود 
نیلی، دستیار سابق رئیس جمهور در امور اقتصادی 
یافت که پیشتر گفته بود، خودکفایی در تولید گندم 
و تشویق کشاورزان به کشت گندم و خرید تضمینی 
آن موجب تحمیل بار مالی به بودجه عمومی می شود. 

در این گزارش سیاست خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی را بررسی می کنیم تا ببینیم آیا راهکاری 
نیست که برنده سیاست های دولت و نحوه مواجهه 

کشاورزان با آن، »دالالن و واسطه« ها نباشند.

  سیاست های »واردات محور« مانع تولید
عبدالمجید شیخی، کارشناس 
کشــاورزی در گفت و گــو با 
خبرنگار ما بر این باور است که 
سیاست و راهبردهای متکی 
بر واردات اجــازه نمی دهند 

دولت نرخ خرید تضمینی گندم را متناسب با تورم 
افزایش دهد و حتی سیلوسازی را امری غیراقتصادی 
تلقی می کنند تا با کاهش تولید، شاهد واردات بیشتر 

محصوالت کشاورزی باشیم.
شــیخی می افزاید: متولیان به جای اینکه مزارع را 
مجهز به تجهیزات آبیــاری نوین کنند که مصرف 
آب را به یک ســوم تا یک چهارم کاهش می دهد از 
پیشنهادهایی مثل طرح »نکاشت« استفاده می کنند 
و با اعمالی مثل »خریــد تضمینی زیر قیمت تمام 

شــده کشاورز« و خست به خرج دادن در این راه، در 
مسیر ضدتولید قدم برمی دارند، چون بر این باورند که 
خودکفایی در این حوزه ها به صرفه نیست. انفکاک 
صنعت و معدن از بازرگانی نیز به همین دلیل است 
تا راه برای واردات باز شود، در صورتی که دالری که 
برای واردات گندم هزینه می کنند بابت خرید گندم 

داخلی صرف کنند به مراتب به صرفه تر است.

  خرید تضمینی با قیمت جهانی
وی ادامه داد: متولیان باید خرید تضمینی را بر اساس 
قیمت لب مرز یعنی قیمت جهانی تعیین کنند، تا هم 
مشوقی برای تولید باشد و هم انگیزه قاچاق به خارج 

از مرزها را از بین ببرد.
شیخی با اشاره به لزوم حمایت های بیمه ای و تجهیز 
کشاورزان به پروژه های ذخیره سازی تأکید می کند: 
کشــاورزان باید مســلح به پروژه های ذخیره سازی 
شــوند تا گنــدم را در مواقع برداشــت برای مدتی 
نگهداری کنند، یا با پرداخت پول هزینه های خدمات 
ذخیره سازی، این فرصت را از دست واسطه ها بگیرند؛ 
این کار می تواند در قالب تشکل های تعاونی کشاورزان 

انجام شود؛ همچنین با ارائه وام اعتباری به کشاورز، 
وی مجبور نیســت گندم را با قیمت نازل در اختیار 
ســلف خرهای دالل قرار دهند. اگر این اتفاق بیفتد 
کشاورز ســر موقع گندم را برداشت و ذخیره سازی 
می کند، در زمان برداشــت حجــم عظیم گندم در 
تابستان نیز هزینه های معطلی کامیون را پرداخت 
نمی کند، از سوی دیگر با توسعه بیمه های کشاورزی 
به آن ها اطمینان می دهیم که توجه خود را متمرکز 

بر این کشت ضروری کنند.

کشاورز را مجبور به مذاکره با دالل می کنیم
آســودار، عضــو بنیاد ملی 
توانمند ســازی گندمکاران 
نیز در گفت و گو با خبرنگار 
ما می گوید: سیاســت گذار 
گندم را به قیمت مصوب به 

صورت تضمینی می خرد، بعد بذر را کیلویی 2هزار 
و 600 تومان می دهد، مشــخص اســت تفاوت 
این دو رقم دالل ها را به این ســمت می کشاند. 
همچنین وقتی کشاورز برای تأمین مالی مراجعه 
می کند باید هفت خان رستم را از سر بگذراند، با 
همه این شرایط به نظرتان خودمان دالل پروری را 
رواج نمی دهیم و کشاورز را مجبور نمی کنیم تا با 

دالل سر میز مذاکره بنشیند؟

 ارائه محصوالت در بورس کاالی کشاورزی
وی می گوید: دولت باید قیمت واقعی را اعالم کند و 
بعد از راه های مختلف می شود محصوالت کشاورزی 
را عرضه کرد، یکی از این راه ها بورس اســت. وی 
تأکید می کنــد: اگر بورس کاالی کشــاورزی راه 
بیندازیم و آنجا اعالم کنید بر حســب ســفارش 
برای ما تولید کنید، با این شــرط که گندم ها این 
مشــخصات ظاهری و کیفی را داشته باشد فالن 
رقم معقــول و مقبول را پرداخت می کنم، آن وقت 
می بینید چقدر بر کیفیت گندم افزوده می شــود. 
حاال کشــاورز با خودش می گوید من هر جور که 
گنــدم را تولید کنم، دولت به من بیشــتر از فالن 
رقم نمی دهــد، پس من کود کمتــری می دهم، 
آبیاری مناسب انجام نمی دهم و از شدت مراقبت ها 
می کاهــم و در نهایت این گندم بی کیفیت با پولی 

که بابت آن می گیرم برابری می کند.

حداقل هزینه های 
کاشت، داشت و 
برداشت گندم 
حدود 2هزار و 500 
تومان است

بــــــــرش

طرح تأمین مسکن کارگران نهایی شد      تسنیم: نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ویرایش نهایی طرح تأمین مسکن کارگران در هفته گذشته انجام شده است و فکر می کنم در هفته آینده 
برای امضا اقدام خواهد شد. علی خدایی گفت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی های مسکن و مصرف کارگری مطرح است. بیش از 30درصد هزینه های خانوار کارگری صرف هزینه های مسکن 

می شود. عمالً تکالیف مغفول مانده ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می توانیم از آن ها استفاده کنیم.
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محمدی،  علی خــان 
مدیره  هیئــت  عضو 
مجمع ملــی خبرگان 
کشــاورزی: با توجه به 
رقــم پایینی کــه دولت 
بابت محصوالت می پردازد و همچنین تأخیرهای 
همیشــگی در اعالم نرخ ها و پرداخت هزینه ها 
نمی توان پایداری تولید را در آینده تضمین کرد. 

اکنون سه مسئله وجود دارد، نخست اینکه بذر 
گران اســت؛ می دانید کشاورزان گندم خود را به 
دولت تحویل ندادند، بیشتر این گندم را به عنوان 
بذر مصرف می کنند که بسیار ارزان تر از بذرهای 

اصالح شده دولتی است. خطری که این کار دارد، 
این اســت که کیفیت گندم ها از بین رفته و بر 

بیماری ها و آفات محصوالت افزوده می شود.
دوم، گندمی که تحویل مراکز دولتی نمی شود، از 
دسترس دولت خارج می شود؛ یا به دست دالالن 
احتکار و در بازارآزاد فروخته می شود یا به دست 
کشاورزان به عنوان علوفه دامی و دان مرغ مصرف 
می شــود؛ سوم اینکه چون قیمت خرید با تولید 
متعادل نیست کشاورزان سال آینده از کاشت این 
محصول پرهیز می کنند و به دنبال کشــت های 

جایگزین می روند.

  سال آینده گندم نمی کاریم
متأسفانه بسیاری از کشاورزان به ما اعالم کردند، 
ســال آینده گندم نخواهند کاشت؛ ما در نامه ای 
که توسط بنیاد گندم کاران ایران در حال تنظیم 

آن هستیم تا به دفتر رهبر معظم انقالب ارسال 
کنیم، اعالم کردیم در ســال تولید ملی وظیفه 
داریم بگوییم ما صدای زنگ خطر را می شنویم، 
حاال تصمیم گیرندگان باید تدبیر کنند که چطور 

برای حل این مسئله ورود پیدا کنند.
گفته می شود اگر گندم کاران گندم خود را تحویل 
ندهند، گندم وارد می کنند، می خواهم بگویم در 
شــرایطی که نرخ ارز افزایش یافته برای واردات 
گندم کیفی باید 3هــزار و 800 تا 4هزار  تومان 
هزینه کرد و گندمی که دولت بخواهد به قیمت 
2هزار و 200 تومان وارد کند، گندمی بی کیفیت 
است که برای خبازی ها و پخت نان مشکل ایجاد 
می کند. برای واردات گندم با کیفیت از آلمان باید 
بــرای هر کیلوگرم آن 3هــزار و 800 تومان و از 
فرانسه 4هزار و 200 تومان هزینه کرد و گندمی 
که بتوان 2هزار و 200 تومان به کشــورمان آورد 

مربوط به کشــورهای شوروی ســابق است که 
کیفیت الزم را ندارند، در حالی که گندم کشــور 
ما با محصول آلمان و فرانسه رقابت می کند. دولت 
اگر توانســت گندم را از کیلویــی 3 هزار تومان 

ارزان تر وارد کند، باید به او پاداش بدهیم.

  پیامدهای اعالم دیرهنگام نرخ خرید
سال گذشته متولیان دیر برای گندم اقدام کردند؛ 
تا اسفند قیمت را اعالم نکردند؛ امسال بسیاری 
از کشاورزان به دنبال کاشت گوجه فرنگی و پیاز 
رفتند؛ کلی آب، خاک، نهاده ها و نیروی انســانی 
مصرف شد تا تعادل تولید این محصوالت به هم 
بریزد و هزاران تن گوجه و پیاز مازاد دور ریخته 
شــود، در شــوش به جای گندم هویج کشــت 
کردند، در خوزستان گل کلم و بادمجان کاشتند 
و اآلن همه آن ها روی دستشان مانده است؛ این 

نتیجه بی برنامگی دولت در خرید گندم تولیدی 
بود؛ ســال آینده هم همین وضع را داریم؛ حاال 
کشاورزان یا دنبال کشت سیب زمینی می روند یا 
هندوانه می کارند یا محصول دیگری، به هر حال 
باید به زودی منتظر به هم ریختن تعادل در بازار 
یکی دیگر از محصوالت کشاورزی باشیم. این بال 
سر چغندر قند هم آمده است و چون قیمت را دیر 
اعالم کردند کشاورزان به جای چغندر چیزهای 
دیگری کاشتند و پارسال مجبور شدیم 2 میلیون 
تن شــکر وارد کنیم و امسال هم هنوز برداشتی 
نداریم، کارخانه ها خوابیده و شکر مورد نیاز بازار 
هم باید وارد شود. به دولت می گوییم یا منصف 
باشد یا پایش را از گلیم خرید تضمینی کنار بکشد 
و بورس و کیفیت سازی، کشت قراردادی و به ویژه 
الگوی کشــت را در دستور کار قرار دهد تا تولید 

سرو سامان بگیرد.

اقتصاِد خانه

annotation@qudsonline.ir

یادداشت 

 وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه

برگ س��بز و کارت خودروی پرای��د صبا مدل 1386 
رنگ س��فید به ش��ماره انتظام��ی 521ه���36 ایران 
شاس��ی  ش��ماره  و   2257644 موت��ور  ش��ماره   42
S1412286671773 ب��ه مالکیت رض��ا فخری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م��درک فارغ التحصیل��ی )گواهینام��ه موقت( 
فرزن��د  دوس��ت  اعلم��ی  اله��ام  اینجان��ب 
مقط��ع  در   1690 ش  ش  بش��ماره  مصطف��ی 
کاردان��ی رش��ته عل��وم آزمایش��گاهی صادره 
از دانش��گاه آزاد اس��امی واحد ش��اهرود به 
 81/12/17 تاری��خ    78104185663 ش��ماره  
مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باشد. 
اص��ل  می ش��ود  تقاض��ا  یابن��ده  از 
اس��امی  آزاد  دانش��گاه  ب��ه  را  م��درک 
نمایی��د.  ارس��ال  ش��اهرود  واح��د 
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آگهی تغییرات شرکت توکا تجارت نریمان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47536 و شناسه ملی 10380636626 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -صورت ه��ای مالی منتهی به 
1397,12,29 به تصویب مجمع رس��ید. -موسس��ه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 به عنوان بازرس اصلی 
و خانم صدیقه ش��کرکاتی به ش��ماره ملی 0055987575 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398,12,29 انتخاب 
شدند. - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اطاعیه و آگهی های شرکت برای سال مالی 1398,12,29 تعیین 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )633154(
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آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه شرکت تعاونی به شماره ثبت 997 و شناسه ملی 10380110881
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,05,24 ونامه ش��ماره 8685 م��ورخ 1397,07,14 اداره تع��اون کارو رفاه اجتماعی 
شهرس��تان تربت حیدریه تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : موارد ذیل به موضوع ش��رکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساس��نامه اصاح گردید: 
ارائه کلیه خدمات فنی ومهندس��ی از قبیل : مش��اوره- طراحی- نظارت - محاسبه و امورپیمانکاری ازقبیل : رشته ساختمان : دربرگیرنده امور 
پیمانکاری مربوط به س��اخت س��اختمانها و ابنیه اعم از چوبی ، آجری ، س��نگی ، بتنی ، فلزی -رش��ته راه وترابری : دربرگیرنده امور پیمانکاری 
مرب��وط به : س��اخت راهها نظیر راه های اصلی و فرعی،بزرگ��راه ها،آزادراه ها،راههای ریلی،باند فرودگاه، سیس��تمهای انتقال هوایی پایه دار، 
تون��ل ه��ا، پل ها راه های زیرزمینی وسیس��تم های حمل ونقل)تهیه ، نصب،نگهداری و تعمیر تجهیزات( ، راهداری و عملیات آس��فالت،مجتمع 
خدمات رفاهی و مرکز معاینه فنی خودرو ها -در رش��ته آب : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، س��دها و س��اختمان ، نیروگاه آبی 
، س��ازه های هیدرولیکی و تونل های آب -عملیات ساختمانی)س��یویل(- تصفیه خانه های آب و فاضاب -در رش��ته برق : در برگیرنده امور 
پیمانکاری مربوط به تولید ، توزیع و انتقال نیرو از نیروگاه ها ، احداث ش��بکه های برق و تاسیس��ات برقی ، پست های توزیع و الکترونیک عام 
و خاص ، سیس��تم های کنترل برق و ابزار دقیق،خدمات برق -در رش��ته تاسیس��ات و تجهیزات : در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط 
انتقال )آب ، نفت ،گاز ،برق و فاضاب( ، انتقال زباله ، تاسیس��ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضاب ، وس��ایل انتقال )آسانسور و پله 
برقی ( سیس��تم های خبر و هش��دار دهنده ، تجهیزات آش��پزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه ، سیس��تمهای ارتباطی ، شبکه های رایانه ای 
س��اختمان ، ماس��ه پاشی )س��ند باست( ، حفاظت کاتودی ، پوش��ش )الینینگ( -در رشته کش��اورزی : در برگیرنده امور پیمانکاری در زمینه : 
جنگلداری ، درختکاری ،را هس��ازی و اصاح اراضی آبخیز داری و آبخوان داری مالچ پاش��ی و تثبیت شن های روان .عملیات به زراعی ،کاشت و 
برداش��ت محصوالت عمده و اس��تراتژیک مرتع داری وایجاد مرتع دست کاشت . ایجاد فضای س��بز و نگهداری آن ، خرید و فروش پیله و تولید 
نخ ابریشم ،احداث انواع گلخانه ، پرورش ماهی و آبزیان ،دامداری ،دامپروری و طیور –پرورش زنبور عسل -خدمات پشتیبانی قابل واگذاری 
به بخش خصوصی از قبیل : تعمیر و نگهداری ، آش��پزخانه و رس��توران ، خدمات عمومی ،تایپ تکثیر ، امور رایانه ای ، تامین ماش��ین آالت و 
وسایل نقلیه جهت سرویس دهی اداری و ایاب و ذهاب و شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی - اجرای طرحهای گردشگری ، اردوگاه فرهنگی و تربیتی ، ایجاد پایانه های بار مسافربری ، حمل و نقل جاده ای ریلی ، هوایی ، گمرکی و 
صادراتی - در رشته آموزش : در برگیرنده برگزاری انواع دوره های آموزشی شامل: فنی ،مهارتی ،آموزش و ترویج کشاورزی ،صنایع و معادن 
،امور گمرکی،بهداشت و درمان ،کامپیوتر،فناوری اطاعات ،دوره های آموزش و پرورش ، بازار یابی، کسب و کار،طب کار ،مدیریت ،حسابداری 
،رباتیک ، آموزش ایمنی، آموزش هیئت مدیره ، بازرس��ان وکارکنان ش��رکتهای تعاونی و تجاری و اش��خاص حقیقی پس از اخذ مجوزهای الزم 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د نش��انی مرکز اصلی ش��رکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان 
رضوی – شهرستان تربت حیدریه – بخش مرکزی –شهر تربت حیدریه – 45 متری –کوچه مدرس 38-کوچه فردوسی شمالی 28,2– پاک 7- طبقه 

اول – ساختمان شرکت تعاونی توسعه و عمران تربت حیدریه –کد پستی 9519653722 انتقال یافت . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )633180(
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آگهی تغییرات شرکت ماندگار شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16872 و شناسه ملی 10380324576 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و تراز نامه 
1395 بتصویب رسید. آقای محمد رضا خالق پناه به شماره ملی0937642398 به سمت بازرس اصلی و آقای حسن ابوالحسنی به 
شماره ملی0940559676 به عنوان بازرس علی البدل برای سالهای مالی 1398 انتخاب گردید . آقایان حسین مستشاری به شماره 
ملی3256541984 و امیر عباس مستش��اری به ش��ماره ملی0930688260 و امیر احد مستش��اری به ش��ماره ملی0937768456 و 
خانم ستاره مستشاری به شماره ملی0941464709 و خانم مولود شفائی به شماره ملی 2062704909 به عنوان اعضای اصلی هیئت 

مدیره برای مدت دو سال به سمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند . روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )633208(
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آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت 29790 و شناسه ملی 10380450359
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت آس��ا گستران خراسان به نمایندگی آقای حسین توکلی طبا با کد ملی 
0047109270 به س��مت رئیس هیئت مدیره ش��رکت گل خواب مش��هد به نمایندگی آقای محمدرضا بیهقی با کدملی 0702444995 به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدی��ره ش��رکت پخ��ش فرآورده های فردوس فرآور به نمایندگی خانم طاهره رس��ولی با کدملی 0043361811 به س��مت عضو هیئت مدی��ره آقای پیام آهنی با               
کد ملی 3309548805 به سمت عضو هیئت مدیره 5-خانم نرجس ناظمی با کدملی 0859276600 به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین توکلی طبا با کد ملی 
0047109270 ) خارج از س��هامداران ( به س��مت مدیرعامل ب( کلیه اوراق و اس��ناد بهادار وتعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
ودر غی��اب مدیرعام��ل با امضای نائب رئیس هیئ��ت مدیره و یکی از اعضا ی هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و 

مهرشرکت معتبر خوا هد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )633212(
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 پایداری تولید گندم 
را تضمین نمی کنیم



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  یکشنبه 28 مهر 1398  21 صفر 1441 20 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9091 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 ســازمان برنامه و بودجه به داد دانشــگاه ها برســد     مهر: محمدتقی نظرپور، معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: تاکنون فقط حدود ۳۷درصد از بودجه دانشگاه ها برای سال جاری تأمین شده است. 
وی گفت: بودجه امسال دانشگاه ها نسبت به آن چیزی که ما پیش بینی می کردیم به درستی محقق نشده است. وی ادامه داد: از بودجه سال ۹۸ تاکنون فقط ۳۷درصد آن تخصیص پیدا کرده است و انتظار داریم 

که کمک سازمان برنامه و بودجه به داد دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی برسد که بتوانیم تخصیص های مناسب تری را داشته باشیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با »قدس«:
5 میلیون نفر برای دریافت کارت ملی نام نویسی نکرده اند

جامعه/طیرانی: سخنگوی سازمان ثبت 
احوال گفت: تأمین نشدن بدنه کارت به 
دلیل تحریم ها، مشــکل اصلی در صدور 

کارت هوشمند ملی بوده است. 
ســیف اله ابوترابی با بیان این مطلب در 
گفت وگو با قدس افزود: مرحله آزمایشی 
تولید داخلی کارت هوشمند ملی از سوی 

چاپخانه های داخلی به پایان رسیده و از تیر سال جاری تولید خود را آغاز کرده اند. 
وی ادامه داد: از میان 62میلیون واجد شرایط دریافت کارت ملی 53میلیون نفر اقدام 
به تکمیل پرونده و رسید معتبر دریافت کرده اند، برای 46میلیون نفر کارت هوشمند 
ملی صادر و تحویل شده است، اما 10میلیون نفر در انتظار دریافت کارت هستند که 
این افراد نیز می توانند با فرم نام نویسی، خدمات مبتنی بر کارت ملی را دریافت کنند. 
ابوترابی با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال کشور متولی صدور کارت هوشمند ملی 
است افزود: چاپخانه دولتی متولی تأمین کارت است که با پیگیری های رئیس سازمان 
ثبت احوال، وزیر کشور وعده داده تا پایان سال جاری 9میلیون کارت خام را تحویل 
سازمان ثبت احوال دهد و با توجه به اینکه سازمان ثبت احوال ماهانه ظرفیت صدور 
2/5 میلیون کارت هوشمند ملی را دارد پیش بینی می شود در صورتی که چاپخانه 
دولتی طرف قرارداد به تعهدات خود عمل کند، این سازمان در مدتی کمتر از پنج ماه 

همه این 9میلیون کارت را صادر می کند. 
وی در خصوص مشــکل آن دســته از هموطنانی که هنوز موفق به دریافت کارت 
هوشــمند ملی نشده اند، گفت: برای رفع این مشکل کارت های ملی قدیم که اعتبار 
ندارند در سال های 96 و 97 تمدید اعتبار شده اند، ضمن آنکه بخش نامه ای به بانک 
مرکزی و سایر دستگاه های دولتی برای احراز هویت این دسته از هموطنان ابالغ شده 
است تا از طریق سامانه با بیش از 250 هزار نقطه ارتباط برخط- به شرط در دست 
داشتن فرم تکمیل شده ثبت نام دریافت کارت هوشمند ملی- بتوانند خدمات الزم را 
دریافت کنند، اما آن دسته از هموطنانی که هنوز اقدام به تکمیل فرم ثبت نام برای 
دریافت کارت هوشــمند ملی نکرده اند، باید اقدام به ثبت نام و دریافت کد رهگیری 
کنند در غیر این صورت نمی توانند از خدماتی که نیازمند ارائه کارت هوشمند ملی 

است استفاده کنند. 
ابوترابی ادامه داد: به تازگی سریال شناسنامه نیز به عنوان کد احراز هویت در سامانه 
سازمان ثبت احوال فعال شده است، اما تمهیدات پیش بینی شده شامل افرادی که 
هنوز اقدام به نام نویسی و یا حتی تکمیل نام نویسی نکرده اند، نمی شود و این دسته 
از هموطنانمان باید هر چه سریع تر برای رفع این مشکل اقدام کنند که پیش بینی 
می شــود 5میلیون نفر از افراد واجد شــرایط اقدام به نام نویسی برای دریافت کارت 
هوشمند ملی نکرده باشند که البته ممکن است تعدادی از آن ها خارج از کشور باشند.

سارقان پارکینگ مرز چذابه دستگیر شدند
ایرنا: مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی 
و امورحقوقی استانداری خوزستان گفت: 
ســارقان پارکینگ مرز چذابــه در یک 
عملیات تعقیب و گریز دســتگیر و اموال 
سرقت شده خودروهای زائران نیز کشف 
شد. شهاب رزمی اظهار کرد: روز گذشته 
گزارشی مبنی بر ســرقت از خودروهای 

مستقر در پارکینگ مرزی چذابه دریافت شد برهمین اساس شناسایی سارقان در 24 
ساعت گذشته با کمک نیروی انتظامی، بسیج، نگهبانی پارکینگ و شهرداری بستان 

در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسی ها 2 خودرو که اقالم سرقتی در آن ها مخفی شده بود شامگاه 
جمعه توســط نیروهای امنیتی در پارکینگ شناسایی و در عملیات تعقیب و گریز 
افراد مورد نظر دســتگیر شدند. رزمی ادامه داد: همچنین یک خودروی مسروقه که 
ربایندگان با پالک جعلی با آن تردد می کردند، شناسایی و سارقان دستگیر و تحویل 
مراجع قضایی شدند. وی گفت: این خودرو پالک تهران بود که سارقان پالک دیگری 

روی آن نصب کرده بودند اما با تالش مأموران انتظامی و امنیتی دستگیر شدند.
رزمی بیان کرد: زائران اربعین حسینی دیگر هیچ نگرانی نداشته باشند چرا که سارقان 

مورد نظر دستگیر شده و امنیت پارکینگ ها نیز چند برابر شده است.
وی گفت: اکنون تعداد نگهبان ها در پارکینگ مرزی چذابه افزایش یافته و تمام ورود 

و خروج ها به صورت دقیق تر کنترل می شود.
رزمی افزود: در حال حاضر بیش از 27هزار خودرو در پارکینگ مرزی چذابه مستقر 
شــده اند و تنها پنج خودرو مورد سرقت قرار گرفته اند که سارقان نیز در کمتر از 24 

ساعت دستگیر شدند. 
وی اظهار کرد: تالش نیروی انتظامی، ســپاه و بسیج برای برقراری نظم و امنیت در 
پایانه مرزی چذابه به ویژه در پارکینگ ها همچنان ادامه دارد و بی شک با کنترل بیشتر 

دیگر هیچ خطری اموال زائران را تهدید نمی کند.
وی ادامه داد: انتشار کلیپی در زمینه سرقت از خودروهای پارکینگ چذابه، در فضای 
مجازی موجب نگرانی زائران شــده بود اما این اطمینان را به زائران می دهیم که با 
برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت افزایش نیروهای نگهبانی هیچ مشکلی برای 

خودروهای آن ها ایجاد نمی شود.
روز پنجشنبه کلیپی در فضای مجازی در خصوص سرقت از خودروهای پارک شده 
در پارکینگ مرز چذابه منتشر شد که بازتاب گسترده ای داشت و نگرانی زائران اربعین 

را افزایش داد.

سرکنسول ایرانیان در کربال:
2 هزار و 500 گذرنامه در کشور عراق مفقود شده است

مهر: سرکنسول ایرانیان در کربال با اشاره 
به اینکه ایــران باالترین آمار در جمعیت 
زائران اربعین را بــه خود اختصاص داده 
اســت، گفت: 2 هزار و 500 گذرنامه در 

کشور عراق مفقودشده است.
میر مسعود حسینیان با بیان اینکه ایران 
باالترین آمار جمعیت زائران اربعین را بعد 

از کشور عراق به خود اختصاص داده است، افزود: 2 هزار و 500 موکب ایرانی در کشور 
عراق و ایران به زائران اربعین خدمت رسانی می کنند.

سرکنسول ایرانیان در کربال با اشاره به اینکه مواکب عراقی از عصر دیروز جمع شدند 
خاطرنشان کرد: 10 میلیون نفر زائر اربعین از کشورهای مختلف در کربال حضور دارند 

که این حجم از حضور زائران اربعین بی سابقه بوده است.
حســینیان با بیان اینکه 700 موکب ایرانی در کشــور عراق ساماندهی شده است، 
خاطرنشان کرد: با موکب های خدمت رسان عراقی یک هزار موکب در کربال، نجف و 

سایر شهرهای زیارتی این کشور در حال خدمت رسانی به زائران هستند.

شیوع بیماری ویروسی مشکوک بین زائران اربعین 
صحت ندارد

ایرنا:  رئیس کمیته بهداشــت و درمان 
ستاد اربعین استان ایالم شیوع هر گونه 
بیماری ویروسی مشکوک در بین زائران 
اربعین حســینی که از مــرز مهران وارد 

کشور می شوند را تکذیب کرد.
دکتر محمــد کریمیان افــزود: تاکنون 
هیچ گزارشــی مبنی بر مشاهده بیماری 

ویروسی)آنفلوانزا( در میان زائران متردد در مرز مهران مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: عوامل شبکه بهداشت و درمان قالب گروه های پزشکی ثابت و سیار در 
پایانه مرزی مهران مستقر هستند و هرگونه موارد مشکوک را سریع بررسی می کنند.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ایالم گفت: برخی موارد مشکوکی نیز در میان زائران 
مشاهده شده که پس از نمونه برداری و انجام آزمایش مشخص شد هیچ مشکلی از 

نظر بیماری ویروسی ندارند.
دکتر کریمیان با بیان اینکه آمادگی کامل برای ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی به 
زائران اربعین حســینی در مرز مهران و مراکز درمانی استان ایالم وجود دارد، اضافه 
کرد: بیمارستان ها و مراکز درمانی این استان آمادگی کامل برای ارائه هرگونه خدمات 

پزشکی و درمانی به زائران را دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و فصلی، بروز 
برخی بیماری ها از جمله سرماخوردگی اجتناب ناپذیر است که نمی توان این موارد را 

بیماری ویروسی نامید.

 جامعه  میلیون ها عاشق دلسوخته  ساالر شهیدان 
امام حسین)ع( و یاران باوفایش در سالگرد چهلمین 
روز شهادت سبط نبی مکرم اسالم جدا از هر رنگ، 
نژاد و زبان به شوق رسیدن به سرزمین کربال، نوای 
لبیک یاحسین)ع( را زیر لب زمزمه کردند و پیاده در 
مسیر عاشقی گام نهادند تا غبار روزمرگی از جانشان 

رخت بربندد.
دیروز اربعین؛ اوج غوغای قلب های بی قراری شد که 

همچنان برای ثاراهلل می تپد.
دیروز چشــمان متحیــر دنیا، بــار دیگر عظمت 
بزرگ ترین اجتماع بشری تاریخ را آن گاه که نوای 
لبیک یاحسین)ع( از بین الحرمین شریف طنین انداز 

می شود دید.
و اینــک این فــوج عظیم و گره خــورده در امواج 
عاشقی با تحفه های عطرآگین از حضور در مضجع 
روحانی اش بازمی گردند تا فضای شــهرها به یمن 

قدومشان معطر شود. 

حاالموکبدارهاخودزائرمیشوند
با پایــان راهپیمایی خودجوش و باشــکوه اربعین 
بازگشت میلیون ها زائر به ایران اسالمی و کشورهای 

دیگر شتاب بیشتری به خود گرفته است.
بســیاری از زائران شب اربعین پس از قرائت زیارت 
اربعین مسیر بازگشت را در پیش گرفتند و تا عصر 
اربعین نیز بسیاری از زائران ایرانی به سمت مرزها 

حرکت کردند.
اینک موکب های مسیر نجف به کربال تقریباً در حال 
جمع آوری اســت و همه خادمان حسینی در حال 
رساندن خود به کربالی معلی هستند تا پس از 15 
روز خادمی زائران، حاال خود زائر سیدالشــهدا)ع( 
باشند. رحمانی فضلی، وزیر کشور که صبح دیروز به 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور رفته 
بود با بیان اینکه حدود 60 درصد از زائران با وسیله 
شخصی رفته اند، اظهار کرد: با هماهنگی، همدلی و 
همکاری دستگاه های اجرایی، مردم خوبمان و زائران 
توفیقات مهمی در مراسم اربعین امسال داشته ایم. 
بیش از یک میلیون و 500هزار زائر نسبت به سال 
گذشته بیشتر داشته ایم، بدون شک موانعی بوده که 

برای رفع آن ها اقدام می کنیم.
رحمانی فضلی گفت: حدود 6 میلیون و 200هزار نفر 
تردد داشته ایم؛ این آمار رکوردهای جدیدی است که 

نشان دهنده قدرت و قوت برنامه ریزی است.
امیر مــرادی، مدیر اجرایی ســتاد اربعیــن نیز از 
تالش موکب داران کشــورمان گفت و اینکه حضور 

موکب داران ایرانی که به عدد 
2هزار و 707 موکب رســیده 
بود با همــکاری و هماهنگی 
دولت عراق شــرایط را برای 

زائران راحت تر کرد. 
به گفته وی امســال با فعال 
شدن ســامانه هایی همچون 
ســماح، موکب داران و هالل 
احمر تمامی تجمیع ها صورت 

گرفت تا بتوانیم یک مدیریت درست را شاهد باشیم.

طراحیسامانهجامعزیارتاربعین
ذوالفقاری، رئیس ســتاد اربعین نیز پیش از این از 
موفقیت سامانه سماح گفته بود و اینکه قرار است 
این ستاد برای سال آینده سامانه جامع زیارت اربعین 
را طراحی کند کــه زائران دیگر نیاز به نصب چند 
نرم افزار از جمله نقشه راه، موکب ها، راهنما، سماح 
و... نداشــته باشند و تنها با نصب یک سامانه جامع 
تمام نیازهای اربعین از صفر تا 100 در اختیارشان 

قرار گیرد. آن گونه که محمد اســالمی، وزیر راه و 
شهرسازی نیز می گوید: در هر لحظه حداقل 3هزار 
دستگاه اتوبوس در پایانه های مرزی مستقر هستند 
که کار جابه جایی زائــران را انجام 
می دهنــد تا زائران به ســالمت به 

استان های خود بازگردند.
وزیــر راه و شهرســازی در مــورد 
حمــل و نقل ریلی نیز می گوید: در 
ســال گذشــته روزانه 30 رام قطار 
به شهر های مرزی اعزام کردیم که 
امسال نزدیک به 70 رام قطار اعزام 

شده است.
محمد قادری فر، نماینده اورژانس در ســتاد اربعین 
حســینی نیز از افزایش 25 تا 40درصدی اقدامات 
لجستیکی اورژانس نســبت به سال گذشته خبر 
می دهد و می گوید: این افزایش به طوری بود که یک 
هزار و 100 دستگاه آمبوالنس زمینی، 44 دستگاه 
اتوبــوس آمبوالنس، 15 فروند بالگرد و چهار فروند 
آمبوالنس هوایی با همکاری سازمان هواپیمایی با 
ارتش جمهوری اسالمی به کار گرفته ایم. در ضمن 
تعداد 17هزار نفر کادر اورژانس و 36 هزار نفر کادر 
درمان از واحد های بهداشت بر اساس برنامه ریزی های 

صورت گرفته برای مشکالت احتمالی در مرز های 
کشور مستقر بودند.

بــه گفته وی بر پایه برنامه ریــزی صورت گرفته 
هر 10 تا 15 کیلومتر یــک آمبوالنس و هر 30 
کیلومتــر هم یک اتوبوس مســتقر کرده و برای 
پیش بینی حوادث 15 فروند بالگرد آماده کرده ایم 
تــا اگر حادثــه ای رخ داد بتوانیم مصدومان را به 

مراکز درمانی منتقل کنیم.

۷۵درصدزائرانبهکشوربازگشتند
سردار حســین اشــتری، فرمانده نیروی انتظامی 
کشورمان نیز با بیان اینکه موج پایانی بازگشت زائران 
به کشور افزایش یافته و در طول امروز یکشنبه این 
رونــد کامل و همه زائران به ســالمت به وطن باز 
می گردند، گفت: تاکنون  75درصد از جمعیت زائران 
ایرانی اربعین حسینی از طریق مرزهای چهارگانه به 

کشور بازگشته اند.
وی با اشاره به همکاری خوب مردم با پلیس و سایر 
دستگاه های اجرایی یادآور شد: تمام مجموعه  پلیس 
در مرزها مستقر و تا پایان کامل عملیات بازگشت 

زائران به کشور آماده خدمات رسانی هستند.
از ســوی دیگر رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان 

هواپیمایی کشــوری نیــز می گویــد: ترافیک در 
پرواز های برگشت ایام مربوط به بازه زمانی 2۸ تا 30 
مهر است که در این ایام شاهد ترافیک بسیار باالیی 

در پرواز های اربعین خواهیم بود.

تابازگشتآخرینزائر
خدمترسانیادامهدارد

سردار محمد شرفی، رئیس پلیس پیشگیری ناجا 
نیز با اشاره به روند بازگشت زائران به کشور نیز در 
گفت وگو با ایسنا اطمینان می دهد پلیس پیشگیری 
ناجا هنگام بازگشــت زائران همانند مرحله رفت به 
کشــور عراق مدیریت الیه به الیــه جمعیت را در 
دســتور کار دارد. او تأکید می کند: وظیفه نیروی 
انتظامی هنوز به پایان نرســیده است و تا بازگشت 

آخرین زائر خدمات رسانی همچنان ادامه دارد.
سردار کمال هادیان فر، رئیس پلیس راهور ناجا نیز 
با اشاره به اینکه برای نخستین بار 3میلیون زائر در 
این ایام از مرزهای کشــور خارج شده اند، از کاهش 
11درصدی حوادث ترافیکی مربوط به زائران نسبت 
به سال گذشته خبر می دهد و می گوید: مأموران ما 
در مرزهای چهارگانه و استان های مربوط به عنوان 
نیروهای اصلــی و همچنین همکارانمان در پلیس 
شهرستان ها در حال انجام وظیفه هستند و تالش 
می کنند که به بهترین شکل ممکن خدمات رسانی 
کنند. بر اســاس آمــاری که ظهر دیــروز احمد 
محمدی فر، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی 
ارائه کــرد از ابتدای ماه صفر 3میلیون و 57 هزار و 
696 نفر از کشــور خارج و تعداد 2میلیون و 403 
هزار و 690 نفر از ابتدای این ماه وارد کشور شده اند.

واینکآنهاکهماندهاند
و اینک با پایان یافتن اربعین حســینی و بازگشت 
زائران آنچه می ماند حسرت از بازماندن از این قافله 

و کاروان است.  
دیــروز جامانــدگان اربعین کربالی حســینی در 
هفتمین سال پیاپی مراسم معنوی پیاده روی خود 
را همدل، همگام و همزمان با پیاده روی میلیون ها 
عاشــق و دلداده حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در 
عراق به  ســوی حرم های مطهر و گلزار شــهدا در 
سراسر کشور برگزار کردند تا بار دیگر عشق و ارادت 

خویش را به خاندان ائمه اطهار)ع( نشان دهند. 

کاهش 11 درصدی حوادث ترافیکی زیارت اربعین

خدمترسانیتابازگشتآخرینزائرادامهدارد

برای نخستین بار 
۳ میلیون زائر در 

این ایام از مرزهای 
کشور خارج 

شده اند
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پزشکانهمممکناستتخلفاتیداشتهباشند
تســنیم: ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران درباره عملکرد 
برخی پزشکان و تخلفات آن ها، گفت: پایبندی به اصول اخالقی به 
طور کلی کمرنگ تر شده است، این مسئله مخصوص پزشکان نیست 
و در اقشــار دیگر مثل وکال، بازرگانان، تجار، صادرکنندگان و حتی 
برخی قضات هم دیده می شود، در این شرایط، پزشکان هم به عنوان 
یک قشر ممکن است تخلفاتی داشته باشند که نباید بزرگنمایی شود.

مشوقهاییبرایفراگیریسایرزبانها
ایســنا: رضا کالنتری، سرپرست پژوهشــکده آموزش و پرورش 
روستایی، عشایری و چندزبانه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
با بیان اینکه بهتر است استفاده از ظرفیت سایر زبان های خارجی 
در طرح مجلس دیده شــود و تنوعی از زبان های خارجی را داشته 
باشیم، گفت: به جای حذف آموزش زبان، می توانیم مشوق هایی برای 

فراگیری سایر زبان ها ایجاد کنیم.

کاهشمقابلهپزشکانبایکطرحجنجالی
میزان: ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 
با اشــاره به آخرین جزئیات طرح الزام پزشکان به نصب کارتخوان 
بانکــی می گوید: در ابتدا یک مقابله ای با اجــرای این طرح وجود 
داشــت، اما اکنــون بیش از 70درصد مطب ها مجهز به دســتگاه 
کارتخوان شده اند. به گفته وی با ملزم شدن همه مشاغل نسبت به 

نصب کارتخوان، مقابله با اجرای این طرح کاهش یافت.

تصمیماتمتناقضدرنظامآموزشوپرورش
فارس: حجت االسالم علیرضا ســلیمی، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس درباره مصوبه کاهش تعداد انواع مدارس گفت: در این طرح 
برای دانش آموزان تیزهوش چه اقدامی قرار است بشود؛ از یک سو 
بنیاد نخبگان برای حمایت آن ها درســت می کنیم و از سوی دیگر 
سلسله مدارسی که به نخبگان سرویس می دهد را حذف می کنیم . 

این ها تصمیمات متناقضی در نظام آموزش و پرورش است. 

بابرنامهریزی،انحصارطلبیزبانانگلیسیراحذفکنیم
فارس: عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: حذف زبان انگلیسی 
از مدارس یک فاجعه به لحاظ علمی است ولی با برنامه ریزی می توان 
انحصارطلبی این زبان را حذف کرد. کارن خانلری یادآور شــد: از 
دیدگاه عدالت آموزشــی، حذف زبان انگلیسی مشکالت زیادی را 
ایجــاد خواهد کرد و ما باید در کنار ایــن زبان بین المللی بتوانیم 

آموزش های دیگر نیز داشته باشیم.

درکشورشورایعالیکودکتأسیسکنیم
پانا: حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی بهزیستی معتقد 
است: راه اندازی شورای عالی کودک به  عنوان جایی که از کودکان در 
همه عرصه ها حمایت  کند، ضرورت دارد. به گفته وی اکنون بسیاری 
از مداخالت مربوط بــه نیازهای کودکان از جمله کودکان معلول، 
کودکان کار و خیابان یا کودکان بدسرپرست و بی سرپرست توسط 

سازمان بهزیستی انجام می شود.

اقدامغیرقانونیآزمایشگاههایاینترنتی
ایلنا: قاســم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در واکنش 
به انتقاد هایی که به آزمایشگاه های اینترنتی یا استارتاپی می شود، 
گفت: اگر آزمایشگاهی پرستار به خانه بفرستد و نمونه آزمایشگاهی 
را دریافت کند، غیرقانونی نیست، اما اگر یک شرکت استارتاپی اقدام 
به این کار کند، غیرقانونی است. تا زمانی که این دستورعمل   وزارت 

بهداشت صادر نشود، این اقدام خالف قانون است.

۱۵هزارزبالهگرددرپایتخت
خانه ملت: حســین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در مجلس 
می گوید: پس از پیمانکاران، ســلطان زباله و باندهای زباله دزد هم 
ظهور کردند. این باندها از کودکان و زنان بی سرپرســت و معتادان 
برای جمع آوری زباله ها اســتفاده می کنند، امروز کودکان زباله گرد 
قربانیان این طالی کثیف هســتند و حدود 15هــزار زباله گرد در 

پایتخت داریم که از این میزان 5هزار نفر آن ها کودکان هستند.

تدریسزبانمادریدردانشگاههافعاًلمنتفیاست
خانه ملت: ســیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلس گفت: با توجه به اینکه در اصل 15 قانون اساســی فقط به 
»تدریس ادبیات قومی و مادری در مدارس« تأکید شده کمیسیون 
آموزش موضوع تدریس زبان مادری را در دانشگاه ها کنار گذاشت. 
ضمــن اینکه در حال حاضر برخــی از زبان های قومی و مادری در 

دانشگاه های کشور تدریس می شود.

بهداشت و درمان

معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد
سهم پرداختی مردم از دارو باید 

کاهش یابد
 ایسنا  معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه 
خط قرمز ما در حوزه دارو، عدم افزایش پرداخت از 
جیب مردم است، درباره قاچاق معکوس داروهای 
ایرانی به کشورهای همسایه گفت: البته نسبت به 
حجم بازار دارویــی ایران،  میزان قاچاق معکوس 

دارو رقم درشتی نیست.
دکتر ایــرج حریرچی افزود: در 10 ســال اخیر، 
رقم خالص ســهم داروی سرپایی در پرداختی از 
جیب مردم از 17درصد به 3۸درصد افزایش یافته 
است که این خبر خوبی نیست و ما باید با افزایش 
پوشش بیمه، کنترل قیمت و تأکید بر استفاده از 
داروهای ژنریک که مصوب مجلس هم هســت، 
 افزایش درصد سهم دارو پرداختی از جیب مردم 

را کنترل کنیم.
معاون کل وزارت بهداشت همچنین تأکید کرد: 
برای کنترل پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو 
به خصوص برای کاهش آن اقداماتی در حال انجام 

است.

آموزش

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه:
مدرک تحصیلی باالتر معلمان 

بدون رعایت سقف اعمال می  شود
 خانه ملت  سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس از اعمال مدرک تحصیلی باالتر 
برای معلمان بدون رعایت سقف با مصوبه هفته 

گذشته مجلس خبر داد.
محمد خدابخشی افزود: یکی از مصوبات مهمی 
که هفته گذشــته به تصویب رسید، این بود که 
وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای افرادی 
که فعالیت آموزشی در مدارس دارند بدون رعایت 
ســقف نســبت به اعمال مدرک تحصیلی باالتر 
آن ها اقدام کند. پیش از این، فرهنگیان نسبت به 
اعمال نشدن مدرک تحصیلی باالتر خود معترض 
بودند که با این مصوبه مجلس نسبت به رفع این 
محدودیت اقدام می شود و مدرک تحصیلی باالتر 
بدون در نظر گرفتن محدودیت برای آن ها اعمال 
می شــود. وی افزود: در زمان تدوین و تهیه این 
طرح تالش شــد که این طرح با قوانین و اسناد 
باالدســتی مغایرتی نداشته باشــد تا مورد ایراد 

شورای نگهبان نیز قرار نگیرد.

خانه و خانواده

یک مسئول وزارت بهداشت خبر داد
پرداخت 85 درصد هزینه های 

ناباروری توسط دولت
 باشــگاه خبرنگاران جوان  حامد برکاتی، 
مدیرکل دفتر جمعیت و سالمت خانواده وزارت 
بهداشت گفت: ۸4 مرکز ناباروری در سراسر کشور 
مشــغول ارائه خدمات درمانی به زوجین نابارور 
هستند؛ دارو های ناباروری در سه دوره به صورت 
رایگان انجام می شود و یک نوبت سونوگرافی عالوه 
بر بسته های بهداشتی از پیش تعیین شده ویژه 

درمان زوجین نابارور، رایگان است.
وی گفــت: اکنون 30درصد از درمــان ناباروری 
موفقیت آمیز اســت و هر دوره IVF حدود 1/5 
میلیون تومــان و هر دوره درمــان دارویی برای 

زوجین حدود 650 هزار تومان هزینه در بردارد.
برکاتی بیــان کرد: ۸5درصد از هزینه های درمان 
ناباروری را وزارت بهداشت و 15درصد فرانشیز آن 
را مردم پرداخت می کنند و در مورد افرادی که زیر 
پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد هستند 
درمان ناباروری کامالً رایگان و به وســیله وزارت 

بهداشت انجام می شود.

فضای مجازی

یک مقام پلیس فتا بیان کرد
درخواست برای تعیین تکلیف 

سایت های دیوار و شیپور
 تسنیم  سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس 
فتا تهران بزرگ در پاسخ به این پرسش که آیا 
ســایت هایی مانند دیوار و شیپور به موارد ذکر 
شــده توســط پلیس فتا برای برطرف کردن 
مشکالت سایت هایشان اقدام کرده اند یا خیر، 
گفت: خیر، مشکالت سایت های دیوار و شیپور 
برطرف نشــده و هنوز مشــکالت عمده ای در 
این ســایت ها وجود دارد. وی افزود: این گونه 
سایت ها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند 
و مدیران این سایت ها در صورت ارائه شکایت 
توسط شهروندان، نمی توانند کاربران را معرفی 

کنند و مشکالت این سایت ها پابرجاست.
کاظمی گفت: مانند سال های گذشته به دلیل 
نبود آمارهای متمرکز، به موضوع زیاد ورود پیدا 
نکردیم، مشکالت این سایت ها را با دادستانی 
مطرح کــرده و از دســتگاه قضا خواســتیم 
پلیــس فتا را در این حــوزه راهنمایی کرده تا 

تعیین تکلیف صورت گیرد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مسئول بنیاد مسکن:
 یک هزار و 100 روستا 

به شهر تبدیل شده است 
 تسنیم   مدیــرکل برنامه ریزی طرح های بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی با بیان اینکه یک هزار 
و 100 روستا به شــهر تبدیل شده است، گفت: 
دلیل عمده کم شدن جمعیت روستاییان کشور 
مهاجرت از روستاها به شهرها نیست بلکه تبدیل 
غیراصولی روســتاها به شهرهاســت. غالمرضا 
مجیدی اظهار کرد: در سرشماری سال 65 حدود 
400 شهر داشــتیم که امروز به حدود یک هزار 
و 500 شــهر رسیده که در واقع شهرهای جدید 
همان روستاهای چند هزار نفری قبلی است. وی 
تصریح کرد: در روستاهایی که دستگاه های دولتی 
به وظایف خود به درستی عمل کرده و زمینه برای 
اشتغال ایجاد کرده اند نه تنها جمعیت آن کم نشده 
بلکه به جمعیت آن ها اضافه شده است. مجیدی 
گفت: دســتگاه های زیادی در روستاهای کشور 
فعال هستند اما انسجام و هماهنگی میان آن ها 
وجود ندارد که این موضوع بزرگ ترین آسیب در 

حوزه توسعه روستایی کشور است.

خبر
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 نماز جمعه خونین در افغانستان
مشرق نیوز: عطااهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار افغانستان تأیید کرد در انفجار 
مســجدی در شهرستان »هسکه مینه« در شــرق این کشور 62  تن کشته و بیش از 
36نفر دیگر زخمی شده اند. برپایه این گزارش، انفجار در حالی رخ داده که مردم در 
حال برگزاری مراسم نماز جمعه بودند. تا کنون گروهی مسئولیت این حمله را به عهده 
نگرفته است ولی طالبان گفتند که گروه موســوم به دولت اسالمی یا داعش در این 

والیت فعالیت دارد. 

ادامه اعتراضات در بارسلون اسپانیا
یورو نیوز: شهر بارسلون اسپانیا برای ششمین روز متوالی صحنه زد و خورد پلیس ضد 
شورش و تظاهرات کنندگانی بود که در اعتراض به صدور حکم های حبس طوالنی مدت 
برای رهبران استقالل طلب به خیابان ها آمده بودند. پلیس برآورد کرده بیش از ۵۰۰ 

هزار نفر در تظاهرات های روز گذشته شرکت کرده اند. 

برنامه های سرگرمی بن سلمان »شیطانی« است
فارس: شــیخ »عبداهلل المطلق« عضو هیئت عالی علمای ســعودی و مشاور دیوان 
پادشاهی این کشور برنامه های »هیئت سرگرمی« سعودی را مخالف فرهنگ و سنت 
جامعه عربســتان دانست و گفت این برنامه ها از جانب شیطان است. عبداهلل المطلق 
از مســئوالن سعودی خواســت تا کمیته ای از علمای این کشور تشکیل دهند تا به 
برنامه های »هیئت سرگرمی« نظارت کنند. او گفت: مردم به سرگرمی نیاز دارند، اما نه 

برنامه هایی که انسان را به شیطان نزدیک می کند.

اعالم وضعیت اضطراری در پایتخت شیلی
رویترز: به دنبال وقوع اعتراضات و ناآرامی گســترده در سانتیاگو پایتخت شیلی، به 
آتش کشیده شدن یک ساختمان و بسته شدن سیستم مترو، »سباستین پینرا« رئیس 
جمهور این کشور وضعیت اضطراری اعالم کرد. جرقه اعتراضات مردم این کشور پس از 
آن آغاز شد که دولت تصمیم گرفته قیمت بلیت مترو و دیگر سیستم های حمل ونقل 

عمومی را باال ببرد.

کارشناس لبنانی درباره اعتراضات مردم کشورش به شرایط بد اقتصادی عنوان کرد

اظهارات نصراهلل منطقی و راهگشاست
  جهان/ جواد فراهانی  از عصر روز پنجشــنبه 
و پس از آنکه وزیر ارتباطات لبنان از تصمیم خود 
برای وضع مالیات های جدید بر مکالمات واتساپ 
و ایجاد برخی اصالحات اقتصادی خبر داد، مردم 
این کشور که از شرایط بد و سیاست های اقتصادی 
کابینه وزیــران ناراضی بودنــد، این تصمیم وزیر 
ارتباطات را بهانه ای برای اظهار نارضایتی و خشم 
خود از اوضاع کنونی قرار دادند و با برپایی تظاهرات 
اعتراض آمیز به خیابان ها آمدند. این اعتراضات از 
میدان »ریاض الصلح« و نزدیکی ســرای دولتی و 
مقابل ساختمان پارلمان لبنان در میدان »النجمه« 
و میدان شــهدا در پایتخت شروع شد و دامنه آن 
به تمام مناطق در شــمال، جنوب و غرب کشور 
کشیده شد. هرچند نیروهای امنیتی تالش کردند 
تا با اســتفاده از گاز اشک آور معترضان را متفرق 
کنند، اما مردم لبنان برای تحقق خواسته های خود 
جدی هستند و با مسدود کردن مسیرهای اصلی و 
بین المللی و نیز آتش زدن الستیک ها خشم خود را 
نسبت به اوضاع بد اقتصادی اظهار داشته و خواهان 
استعفای دولت شدند. براساس گزارش های امنیتی 
در چند روز گذشــته ده ها نفر که بیشتر نیروهای 
امنیتی هستند، در این اعتراضات زخمی  شده و 
آسیب دیده اند. مقامات امنیتی تأکید کرده اند که 
آســیب زدن به اموال عمومی و تالش برای ایجاد 
ناامنی و اغتشاش هیچ توجیهی ندارد و به شدت با 

این گونه اقدامات برخورد خواهند کرد.

 خشم شهروندان از شرایط بد اقتصادی
پس از تشدید اعتراضات و حضور روز افزون مردم 
در خیابان هــا وزیر ارتباطات لبنــان اعالم کرد از 
تصمیم خود برای وضع مالیات منصرف شــده و 
سعد حریری، نخست وزیر این کشور نیز به خود 
و احزاب و جریان های سیاسی مشارکت کننده در 
کابینه دولت ۷2 ســاعت مهلت داد تا برای تأمین 
خواســته های مردم راه حل ارائه دهند و همچنین 
جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان نیز با حمایت 
از خواســته های اقتصادی معترضــان خطاب به 
مردم این کشور درباره »موج سواری ستون پنجم 
ناشناخته و بهره برداری برخی طرف ها از تظاهرات 

خیابانی و بروز هرج و مرج و فتنه در 
لبنان« هشدار داد، اما مردم همچنان 
بر ادامــه تظاهرات اصــرار دارند و 
بــر اســتعفای وزرای دولت تأکید 

می کنند.
دکتر »حکم امهز« کارشناس لبنانی 

و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در 
گفت وگو با خبرنگار قدس در 
ارتباط با دالیل شــکل گیری 
اعتراضــات در لبنــان گفت: 
اعتراضــات مردمــی اخیر در 
لبنان بیانگر خشم شهروندان 
از اوضاع بد اقتصادی و شرایط 
نامطلوب معیشــتی است و از 
آنجایی که اقتصــاد لبنان به 
شکل اساســی بر پایه دریافت 
مالیات از شــهروندان مبتنی 

اســت، مردم دیگر توان پرداخت مالیات بیشــتر 
را ندارنــد و در نتیجه اعالم وضع مالیات جدید بر 
خدمات اینترنتی و مکالمات واتساپ خشم مردم 
را برانگیخت و آن ها را به خیابان ها کشاند، به ویژه 
آنکــه پیش از این نیز موضوعات متعدد دیگری از 
جمله گرانی بنزین، نان، دالر دو نرخی و.... نارضایتی 

شهروندان را تشدید کرده بود.

  اظهارات نصراهلل راهگشا بود
حکــم امهز افــزود: براین اســاس 
اعتراضات اخیر در آغاز به طور کامل 
یک اعتــراض اقتصادی محض بود، 
اما به مــرور زمان برخی طرف های 
سیاسی نیز از آن استفاده کرده 
و به آن ســمت و سوی سیاسی 
هم داده اند. دولت نیز دیگران را 
به تحریک و تشویق شهروندان 
برای حضور در خیابان ها متهم 
می کنــد و در مقابــل »ولیــد 
جنبالط« رئیس حزب سوسیال 
دموکرات خواســتار اســتعفای 
دولت شده است و عربستان نیز 
به دنبال استفاده از این اعتراضات 
در راستای منافع خود است. وی 
در ارتباط با مهلت ۷2 ســاعته 
ســعد حریری برای حل بحران تصریح کرد: سعد 
حریری به طرف های شریک در دولت مهلت داده 
است تا یا راه حلی را برای بحران اقتصادی موجود 
ارائه کنند و یــا آنکه اصالحاتی را که او در بودجه 
عنوان کرده است، بپذیرند و چه بسا اگر هیچ یک 
از این دو موضع محقق نشــود از ســمت نخست 
وزیری استعفا بدهد که به نظر من هدف حریری 

از این مهلت یا به تعبیری تهدید، تمام طرف های 
لبنانی بوده و هنگام سخنرانی خود به استعفا فکر 
کرده اســت، اما حزب اهلل تا این لحظه به نحوی 
مانع از این کار او شده است. این کارشناس لبنانی 
گفت: سخنرانی اخیر سید حسن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل بسیار مهم و حاوی راه حل هایی برای حل 
بحران اقتصادی در کشور بود، کما اینکه حزب اهلل تا 
کنون راه حل هایی را برای حل دیگر مشکالت ارائه 
کرده و می توان بحران را با کمک ایران و با کمترین 
هزینه خاتمه داد، اما طرف های متحد و وابسته به 
آمریکا و عربستان سعودی همواره این راه حل ها را 

رد می کنند .

  دولت جدی باشد مشکالت حل می شود
حکم امهز تأکید کرد: به نظر من اگر دولت جدی 
باشد، حتی در یک روز نیز می توان به بحران خاتمه 
داد و آن اینکه اموال غارت شــده توسط مسئوالن 
به بیت المال بازگردانده شود و مالیات ها متناسب با 
در آمدها بر ثروتمندان و فقرا وضع شود. همچنین 
بر صاحبــان امالک دریایی که یکی از بزرگ ترین 
مشکالت لبنان در ســال های اخیر است، مالیات 
وضع شود و قوانین مناقصه ها و مزایده ها تغییر کند، 
مالیات ســودهای بانکی لغو شده، محرمانه بودن 
فعالیت بانک ها برداشته شود. این ها مواردی است 
که می توان با توجه به آن به خواســته های مردم 
پاســخ گفت. بحران پناهجویان و آوارگان نیز باید 
حل شود. وی در پایان در مورد خواسته ها و مطالب 
مردم گفت: مردم لبنان خواهان حقوق عادی خود 
برای گــذران زندگی هســتند. آن ها می خواهند 
مشکل بیکاری حل شود و مالیات ها کاهش یابد، 
بیشتر مردم بیمه خدمات درمانی ندارند و برخی 
از بیماران در ورودی بیمارســتان ها جان خود را 
از دســت می دهند. همچنین کمبود و نبود موارد 
ضروری برای ادامه زندگی مانند قطعی برق زندگی 
مردم را مختل کرده است؛ اعتراضات مردمی پیام 
بزرگی برای مسئوالن دارد. لبنان امروز بدهی های 
خارجی زیادی دارد و با یک بحران اقتصادی عمیق 
و واقعی روبه رو است که باید هرچه سریع تر تدابیر 

الزم برای حل آن اتخاذ شود.

سید حسن نصراهلل:
 گردهمایی میلیونی اربعین 

در تاریخ بی نظیر است

دبیرکل حزب اهلل لبنان به مناســبت 
اربعین امام حسین)ع( در سخنانی به 
تحلیل تحوالت منطقه و مسائل داخلی لبنان 
بویژه اعتراضات اخیر در این کشور پرداخت. سید 
حســن نصراهلل در ابتدای سخنانش با اشاره به 
گردهمایی میلیونی از سراسر جهان اسالم که با 
پای پیــاده به کربال می آینــد، آن را در تاریخ 
بی نظیر خواند و گفت: گردهمایی میلیونی در 
شهر کربالی معلی حضرت امام حسین)ع( را بار 
دیگر به تمامی جهان معرفی می کند. نصراهلل با 
اشــاره به نگرانی آمریکا و صهیونیســت ها از 
راهپیمایی اربعین حسینی)ع( گفت: آمریکا و 
صهیونیست ها و مستکبران و ستمگران با دیدن 
راهپیمایی های میلیونی حسینی نگران می شوند. 

دبیــرکل حزب اهلل لبنــان در ســخنرانی روز 
گذشــته خود به تحوالت داخلی این کشــور 
نیز اشــاره کرد و گفت: همگان در لبنان اعم از 
کسانی که در قدرت هستند یا خارج از آن باید 
درقبال این وضعیت خطرناک پیش روی کشور 
مسئولیت پذیر باشند .  نصراهلل مشکالت اقتصادی 
لبنان را مربوط به دوره فعلی ندانست و گفت: 
باید صادق باشــیم. وضعیت مالی و اقتصادی 
زاییده امروز و امســال و این دوره سیاســی یا 
دولت کنونی نیســت، بلکه ماحصل انباشــت 
مشکالت در طول تقریباً 3۰ سال است.  شرم آور 
است که کســی از بار مسئولیت در قبال آنچه 
روی داده اســت، شانه خالی کند؛ به ویژه همه 
کســانی که در دولت های گذشته در طول 3۰ 
سال مشارکت داشته اند. وی از همه مسئوالن 
این کشور خواست که مسئولیت پذیر باشند و 
خطــاب به مقامات لبنان گفت: همه باید برای 
حل و فصل اوضاع مســئولیت پذیر بوده و به 
دنبال تســویه حساب های شــخصی با کسی 
نباشــند؛ زیرا این امر به یک سرنوشت نامعلوم 

امنیتی و سیاسی منتهی خواهد شد. 

  2خطر پیش  روی لبنان
سید حسن نصراهلل تصریح کرد: لبنان اکنون با 
خطرهای واقعی روبه رو است. خطر اول فروپاشی 
مالی و اقتصادی و خطر دوم وقوع انفجار مردمی 
در نتیجه راهکارهای اشتباه است. کسی که به 
دنبال یافتن راهکار است، آن را فقط در اعمال 
مالیات بر فقرا و افراد کم درآمد می بیند. بحث 
من درباره همه مالیات ها نیست، بلکه مالیات بر 
فقراســت.  ما لبنانی ها می توانیم جلو فروپاشی 
اقتصادی و مالی را بگیریم و این کار نیاز به اراده 

و عزم و ایثار و اخالص دارد .
دبیرکل حــزب اهلل پیام اعتراض هــای دو روز 
اخیر را در این کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: 
مهم ترین نتیجــه ای که باید از جنبش مردمی 
گرفته شــود، این اســت که مسئوالن متقاعد 
شوند که مردم نمی توانند مالیات های جدیدی 
را تحمل کنند؛ به ویژه اقشار فقیر و کم درآمد. 
   وی با تأکید بر اینکه »ما کشــوری ورشکسته 
نیستیم« تصریح کرد: ما می توانیم کشور و ملت 
و اقتصــاد خودمان را نجات دهیم  . عموم مردم 
باید راضی باشند. مشکل در سبک و روش است.  
باید اقداماتی اتخاذ کنیم که همگان در قالب آن 
ایثار کنند؛ نه فقط اقشــار فقیر. دبیرکل حزب 
اهلل لبنان خبرسازی ها برای برگزاری تظاهرات 
ضد دولتی را رد کرد و گفت ما برای هیچ گونه 

تظاهراتی برنامه ریزی نکرده ایم .

  مخالفت حزب اهلل با استعفای دولت
سید حسن نصراهلل با اشــاره به اینکه »بحران 
اعتماد بسیار عمیقی بین مردم و حکومت وجود 
دارد«  از دولت فعلی این کشور خواست که اعتماد 
سازی را در پیش بگیرد.  دبیرکل حزب اهلل لبنان 
از تداوم کار دولت فعلی حمایت کرد و گفت: ما 
استعفای دولت کنونی را تأیید نمی کنیم .  نصراهلل 
»طرح برگــزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام و 
یک دولت جدید یا دولــت تکنوکرات« را هدر 
دادن وقت دانست و تأکید کرد:  این دولت ادامه 

دهد اما با روش و سبک جدید. 
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سایه روشن های توافق درباره منطقه ُکردی سوریه!
برگرفته از کانال نگاه دیگر: پنجشــنبه در حالی که نهمین روز حمله ترکیه به 
شمال و شرق سوریه رو به پایان و جهان در شوک نامه غیر معمول و اهانت آمیز دونالد 
ترامپ به رجب طیب اردوغان بود، رئیس جمهور آمریکا از دریافت اخبار بسیار خوب و 
مهمی از ترکیه و به موجب آن نجات جان میلیون ها نفر خبر داد. ناظران و تحلیلگران 
مشغول تحلیل محتوای »اخبار بسیار خوب« بودند که لحظاتی بعد خبر غیر منتظره 
توافق میان واشــنگتن و آنکارا اعالم و گفته شد که مایک های آمریکایی در مذاکرات 
فشرده و ماراتونی خود با اردوغان و مقامات ترک به توافقی 13 ماده ای دست یافته اند.

بندهای یک تا هشت این توافق یک سری گزاره ها و مفاهیم کلی است که در اظهار 
نظرهای روزانه مقامات آمریکایی و ترکی نیز به کار می روند و از این رو چیز خاصی در 
این هشت بند به استثنای بخشی از بند هفت وجود ندارد. در این بند اشاره معناداری 

به منطقه امن شده است که در ادامه به آن می پردازم.
اما بند 9 تا 12 توافق حائز اهمیت است و نکات کلیدی توافق در این بندهای ذکر شده 
که شامل سه نکته زیر است: منطقه امن، آتش بس پنج روزه، تحریم های آمریکا علیه 
ترکیه. کلیدی ترین نکته توافق همان بحث منطقه امن است، ولی جالب اینجاست که 
همین هم مبهم ترین بخش توافق اســت و هیچ اشاره ای به عمق و طول منطقه امن 

نشده است. 
البته وزیر خارجه ترکیه همزمان با اعالم خبر توافق، اظهار داشت که هدف آنکارا ایجاد 
منطقه ای امن به عمق 32 کیلومتر و در امتداد 46۰ کیلومتر است. اما مظلوم کوبانی 
)عبدی( فرمانده کل نیروهای قسد در واکنش به این توافق، ضمن اعالم موافقت با آن، 

اظهار داشت صرفاً منطقه  میان رأس العین تا تل ابیض را در بر می گیرد.
البته حساسیت ها درباره کوبانی )عین العرب(، تحوالت روزهای اخیر قامشلی، حسکه 
و دیگر مناطق مرزی درعمل امــکان ایجاد منطقه امنی به درازای مرزهای ترکیه و 
سوریه را اگر ناممکن نســازد، با دشواری های راهبردی مواجه می کند. البته ابهام در 
کلیدی ترین مسئله یعنی منطقه امن خود گویای این مطلب است که خواسته ترکیه در 
ایجاد منطقه امن به عمق 3۰ تا 4۰ کیلومتر در امتداد کل نوار مرزی 46۰ کیلومتری 

برآورده نشده است. 
در همیــن حال، ابهامــات دیگری نیز در توافق درباره نابودی اســتحکامات نظامی، 
بازگرداندن ســالح های سنگین و عقب نشینی نیروهای کردی از منطقه امن »مبهم« 
وجود دارد. در واقع همین ابهامات و مفروضات آن ها نشــان از دو نکته محوری است: 
یکی شکنندگی توافق و دیگری هم اینکه بر خالف برخی تحلیل ها، وجود یک توافق 
کامالً یکجانبه و به نفع آنکارا گزاره درستی به نظر نمی رسد، بلکه توافق هم تالشی است 

برای راضی کردن ترکیه و در عین حال حفظ سیطره حداقلی ُکردی.
در واقع، اراده ای غربی بر وجود یک دولت کردی و لو محدود در جغرافیای کوچک تری 
در شمال و شرق سوریه وجود دارد و این مسئله هم ارتباطی به مبارزه کردها با داعش 
ندارد، بلکه دالیل دیگری دارد که بیان آن ها از حوصله این متن خارج است. باید دید 
پس از پایان 12۰ ساعت آتش بس چه خواهد شد. به نظر نگارنده شکنندگی توافق 
دلیلی بر عدم استمرار آن نیست، بلکه دالیلی می تواند به تداوم آن کمک کند؛ از جمله 
نگرانــی ترکیه از تبعات اجماع بین المللی و تحریم های احتمالی و»ویرانگر« آمریکا و 

نگرانی نیروهای ُکردی نسبت به از کف رفتن حداقل موجود.
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 مهر   هنــوز یــک روز از اعالم بوریس جانســون، 
نخست وزیر انگلیس در مورد حصول توافق با اتحادیه 
اروپا در باره برگزیت نگذشــته بود که مجلس عوام 
انگلیس این توافق را متوقف کرد. بوریس جانسون در 
باره این توافق نوشــته بود: به توافقی جدید و محشر 
دســت یافتیم که کنترل )مــرزی( را )به انگلیس( 
برمی گرداند. اکنون نوبت پارلمان است که روز شنبه 
برگزیــت را نهایی کند تا به این ترتیب توجه خود را 
صرف دیگر اولویت ها نظیر هزینه زندگی، بهداشــت 
ملی، جرایم خشونت بار و محیط زیست کنیم. - بیایید 
برگزیت را محقق کنیم  کنترل را به دســت بگیریم. 
این در حالی است که حزب اتحادگرای دموکراتیک، 
یک حزب دست راستی در ایرلند شمالی گفته است 
از این توافق حمایت نخواهد کرد. بدون حمایت این 
حزب، بوریس جانسون کار بسیار سختی برای تأیید 

این توافق در پیش رو دارد.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیســیون اروپا نیز با تأیید 
ایــن خبر، توافق جدید را عادالنــه و متوازن خواند 
و از ســران اروپا خواســت در نشست جاری که در 
بروکســل در حال برگزاری است آن را تأیید کنند. 
گفتنی است یکی از نقاط اختالف لندن و بروکسل، 

وضعیت گمرکی ایرلند شــمالی به عنوان بخشی از 
کشور انگلیس بود. . بر اساس توافقنامه فعلی، بریتانیا 
پس از برگزیت در عمــل در اتحادیه گمرکی اروپا 
می ماند و همچنان قوانیــن بازار واحد اتحادیه اروپا 
را رعایت می کرد تا نیازی به بازرســی های گمرکی 
بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند نباشد. بوریس 
جانسون، نخست وزیر محافظه کار بریتانیا از زمان به 
قدرت رسیدن، سرسختانه خواهان خروج بریتانیا تا 
31 اکتبر بوده و مخالف به تعویق افتادن آن اســت.  
اما مجلس عوام انگلیس شب گذشته به طرحی رای 
داد که به موجب آن تصویب توافق لندن با بروکسل 

در خصوص برگزیت فعال متوقف می شود.

خبر

مجلس انگلیس توافق لندن با بروکسل را متوقف کرد
شکستی دیگر برای بوریس جانسون

آیا ترکیه به اهدافش رسید؟
 جهان  حمله ای که رجب طیــب اردوغان 1۷ مهرماه با ادعای 
مبارزه با یگان های مبارز ُکرد در شــمال سوریه که آنکارا آن ها را 
تروریست می داند، شروع کرده بود، براساس توافقی که میان وی و 
آمریکایی ها حاصل شد، به شکل موقت و برای پنج روز متوقف شد 
و حال باید منتظر ماند و دید که این وضعیت تا کی دوام می آورد. 
»مایــک پنس«، معاون اول رئیس جمهــور آمریکا و »رجب طیب 
اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه پس از گفت وگوی 3۰۰ دقیقه ای 

به این توافق 13 بندی دست پیدا کردند.

  ذوق زدگی ترامپ از توافق موقت 
توافق میان ترکیه و آمریکا بر ســر توقف موقت جنگ در شمال 
شرق سوریه در جریان سفر هیئت آمریکایی به ترکیه صورت گرفته 
است. ترامپ در اظهارات توییتری خود که در واکنش به توافق بر 
سر توقف موقت جنگ در شمال سوریه صورت گرفته، این توافق 
را سبب نجات جان هزاران غیرنظامی عنوان کرد و حال در مقابل 
اردوغان در واکنش به سخنان ترامپ گفته است: اگر ما بر تروریسم 
که بزرگ ترین دشمن بشریت است، غلبه کنیم، جان انسان های 
بیشــتری نجات داده خواهد شــد. به گفته اردوغــان، این تالش 

مشترک، صلح و ثبات را در منطقه تقویت خواهد کرد.
وزیر خارجه ترکیه نیز درباره توافق با آمریکا در ارتباط با توقف موقت 
جنگ در شمال سوریه اعالم کرد: ما آنچه را که تاکنون خواسته ایم 
با رئیس جمهور اردوغان در میدان جنگ بدست آورده ایم . مولود 
چــاووش اوغلو افزود: توافق نامه اخیر بــا آمریکا درباره جمع آوری 

ســالح های سنگین »وای پی جیYPG« و از بین بردن مواضع و 
اســتحکامات این گروه در شمال سوریه است. این توافق اخیر به 

معنای آتش بس در شمال سوریه نیست.
به گفته چاووش اوغلو، نه تنها عقب نشــینی گروه  »وای پی جی

YPG«، بلکه خلع ســالح این گروه نیز با آمریکا مورد توافق قرار 
گرفته است و تأسیس منطقه امن به عمق 32 کیلومتری در داخل 

سوریه مورد نظر ترکیه است. 

  دمشق توافق را مبهم توصیف کرد
بثینه شعبان، مشاور سیاسی و رسانه های بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه اما به اعالم آتش بس و توقف حمله نظامی ترکیه در شمال 
سوریه واکنش نشان داد و گفت: توافق آمریکایی - ترکیه ای مبهم 
است. اصطالح »منطقه امن« درست نیست باید با این شرایط منطقه 
اشــغالی را به کار ببرند. اردوغان مردی خطرناک و تجاوز گر است 
و باید با او مقابله کنیم. اگر کمک ترکیه نبود این همه تروریست 
به ســوریه نمی آمدند. او درباره احتمال جدایی کردها گفت: نمی 
توانیم برای کردها در شمال سوریه نمونه ای دیگر از کردستان عراق 

درست کنیم. بیشتر برادران کرد بخشی از ملت سوریه هستند. 

  استقبال شدید ُکردها از متارکه جنگ
فرمانده ارشــد نیروهای دموکراتیک سوریه )قسد( در واکنش به 
توقــف موقت جنگ اعالم کرد این توافق را خواهد پذیرفت و این 
توافق تازه ابتدای کار اســت؛ چون ترکیه به اهداف خود نخواهد 

رسید. مظلوم عبدی بیان کرد: ما آماده پایبندی به توافق هستیم. 
این توافق شامل منطقه ممتد میان رأس العین در شمال حسکه 
و تل ابیض در شــمال الرقه است. سرنوشــت بقیه مناطق هنوز 
مشخص نشده است. آمریکا مسئول عدم تغییر بافت جمعیتی در 
منطقه و بازگشت ساکنان به خانه و کاشانه شان است. آلدار خلیل 
از فرماندهان ُکرد هم به خبرگزاری فرانســه گفت: ما از این توافق 
استقبال می کنیم اما کردها در صورتی که هدف حمله قرار گیرند از 
خود دفاع خواهند کرد. رجب طیب اردوغان خواستار ورود به عمق 

32 کیلومتری در سوریه است که ما قبالً آن را رد کرده ایم. 
به هر حال توافقی که حاصل شده، شکننده و موقت است و باید دید 
تا کی دوام می آورد. صرف نظر از آنچه مقامات ترکیه به ویژه وزیر 
خارجه این کشور از تحقق اهداف این عملیات سخن گفته است؛ 
اما راهکار در ماجراجویی نیســت و حمله نظامی مشکلی را حل 
نمی کند. روی آوردن به توافق اضنه با دولت سوریه برای برقراری 

امنیت بهترین راه است.

گزارش
توافق آنکارا و واشنگتن بر سر توقف پنج روزه جنگ در شمال سوریه 

تحلیل چهره

خبر

 بازتاب

      صفحه 8

۹۸
۰۹

۳۲
۷

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣دارد ا﹝﹢ر︑﹫ــ﹥ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ،︵︊ و 
︑﹢زــ︹ ︾︢ای ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹨︀ی ︱︣ت 

ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ (ع) و ︫﹫︡ ﹝︡رس ﹋︀︫﹞︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
 .︡︀﹝﹡ ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار︋ ﹤︋ــ  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۵٢، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼١٫٧٠۵٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥  
︨︣ــ︐︀ن   ﹋︀︫﹞︣  ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ :︫  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︑﹢﹏  ﹎︣دد.
٩٨/٧/٢۵ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٨/٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٨/١۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٨/١٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

۹۸
۰۹

۳۲
۹

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
و  ا﹝﹢ر︑︺﹞﹫︣،﹡﹍ــ︡اری  ﹡︷ــ︣دارد 
و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت  را﹨︊ــ︣ی 

﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︫ــ︊﹊﹥ ︋︡ا︫ــ️ و در﹝︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن ﹋︀︫﹞︣ 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۵٠ ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹇︀﹠﹞
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀︎
ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)︋ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ۴١٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥  
 ﹏﹢︑︣﹝︫︀﹋ ︀ن︐︨︣ ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ :︫  ︧︀︋︡اری︫ 

﹎︣دد.
٩٨/٧/٢۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/٢٩

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٨/١١
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٨/١٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸

۰۹
۳۲

۰

فراخوان تجديد 
مناقصه (نوبت دوم) 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣دارد ا﹝ــ﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ا﹋︊︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹥  
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۴٩، از 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣١٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︡ -  ا﹡︐︀ی  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن  ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧︀︋︡اری︋ 

︡ ﹋︀وه   ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹫ ︋﹙﹢ار︫ 
٩٨/٧/٢۵ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٨/٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٨/١۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٨/٢٠ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

اعتراضات اخیر در 
ابتدا اقتصادی بود، 
اما به مرور برخی 
طرف های سیاسی نیز 
از آن استفاده کرده و 
به آن سمت و سوی 
سیاسی داده اند

بــــــــرش

انتقاد از برگزاری نشست جی 7 
در امالک شخصی ترامپ

پرس تی وی: تصمیم تازه کاخ ســفید برای 
میزبانی از اجالس سال آینده سران هفت کشور 
صنعتی در امالک شخصی دونالد ترامپ سبب 
بروز انتقادات گسترده شده است. در پی اعالم 
ایــن تصمیم، منتقدان آقــای ترامپ وی را به 
استفاده شخصی از مناصب سیاسی متهم کرده 
و گفته اند وی با داخل کردن مســائل تجاری 
شــخصی در امور سیاســی اصل عدم تعارض 
منافع را زیر پا می گذارد. قانون اساسی آمریکا 
مقامات رسمی را از دریافت هرگونه مبلغ، حقوق 
یا پاداشــی از دولت هــای خارجی و همچنین 

دولت های ایالتی داخلی منع کرده است.
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