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 قدس از تعامل دانشگاه های کشور با مراکز علمی دنیا گزارش می دهد 

عبور دیپلماسی علمی از بن بست تحریم 

در گفت  وگوی قدس با مسئول دفاتر 
پیشخوان »نعیم رضوان« سازمان 

حرم مطهر رضوی تشریح شد  

چگونه میهمان 
غذای حضرتی 

شویم؟

 جامعه  موضوع »دیپلماسی علمی« در اسنادی همچون چشم انداز 20 ساله، برنامه 
توسعه پنج ساله، سند راهبردی کشور در امور نخبگان و در نقشه جامع علمی کشور 
مورد تأکید قرار گرفته است. این دیپلماسی در شرایط حاضر ابزاری کارآمد برای مقابله با 
تحریم های اقتصادی است.تالش دانشگاه های داخلی برای تعامل با مراکز علمی دنیا ضمن 
شکست آنچه دشمن آن را انزوای ایران می خواند، فرصت انتقال توانمندی های علمی 
کشورمان را فراهم می سازد. این گزارش می کوشد با نگاهی بیشتر به ضرورت این تعامل، 

 ............ صفحه 7به گام هایی اشاره کند که مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان ...

 آستان  کمتر زائر و یا مجاوری را می توان سراغ 
گرفت که در هنگام تشــرف به بارگاه مطهر امام 
هشتم حضرت اباالحســن الرضا)ع( دلش هوای 
غذای متبرک حضرتی نکنــد و آرزوی خوردن 
این طعام متبرک را در ســر نداشته باشد. اما از 
آنجایی که ظرفیت پذیرایی از زائران حرم مطهر 
امام مهربانی ها در مهمانسرای آستان قدس رضوی 

محدود است به ناچار عده ای ...

همزمان با آماده باش ایران 
برای آغاز گام دیگر کاهش 
تعهدات برجامی مطرح شد

 اروپا 
به شوکی جدی 

نیاز دارد

قدس کیفیت دروس 
تعلیمات دینی و قرآن مقاطع 

تحصیلی را بررسی می کند

تربیت دینی 
دانش آموزان 

نیازمند  بازنگری 
 ............ صفحات  4و5 ............ صفحه 2

 حرکت کاروان بزرگ  زائران پیاده  
به سوی مشهد الرضا

 قدس خراسان  کاروان بــزرگ زائران پیاده از»چناران 
شــهر« خراسان شمالی جهت شرکت در مراسم عزاداری 
و ســوگواری رحلــت پیامبــر اکرم)ص(، شــهادت امام 
حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( حرکت کردند.این کاروان 

از ساعات ابتدایی روز اربعین در قالب کاروانی 300 نفره با 
پای پیاده به سمت حرم مطهر امام رضا)ع( حرکت کردند. 
این کاروان با طی مسافت 240 کیلومتری، روز شهادت این 

 ............ صفحه یکامام بزرگوار در جوار بارگاه ایشان ...
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انتقاد کم سابقه رئیس کل بانک مرکزی از خودروسازان منصور غالمی خبر داد عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

 چرا باید همیشه 
از صنعت خودرو حمایت کنیم؟

همکاری وزارتخانه های علوم و 
ارتباطات برای ساخت ماهواره

 امارات 700 میلیون دالر 
پول بلوکه شده ایران را آزاد کرد

/ع
۹۸
۰۹
۰۴
۲

فراخوان تجديد مناقصه
 (نوبت اول) 

تاسيسات الكتريكى و مكانيكى  
بيمارستان طالقانى 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۴۴
۳

مایـک  پنجشـنبه  روز  احمـد موسـوی    سـید 
رجـب  و  آمریـکا  جمهـور  رئیـس  معـاون  پنـس، 
طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـور ترکیـه بـرای اعالم 
آتش بـس ۱20 سـاعته و توقـف عملیـات تجاوزگرانه 
ترکیـه در شـرق فـرات بـه توافقـی دسـت یافتند که 
چـه از نـگاه دیپلماتیـک و حقوقـی و چـه از منظـر 
نظامـی بـا ایهام هـا و ایرادهای عمده ای مواجه اسـت 
و همیـن ابهام هـا در وهلـه نخسـت شـکنندگی ایـن 
توافـق را نشـان می دهـد و در وهلـه دوم حاکـی از 
اقـدام فوری واشـنگتن بـرای نجات ترکیـه از گردابی 
نظامـی  آغـاز حملـه  از  پیـش  بسـیاری  کـه  اسـت 

ترکیـه نسـبت بـه آن هشـدار داده بودنـد.

 توافقی برای نجات ترکیه
شعیب بهمن، کارشناس مسائل خاورمیانه درباره توافق 
۱3 ماده ای بین آنکارا و واشنگتن در شرق فرات گفت: 
در وهله نخست باید به این نکته توجه داشته باشیم در 
شرایطی که کشوری به خاک کشور دیگر حمله می کند 
قاعدتاً هر گونه توافق برای صلح باید بین طرفین درگیر 
منعقد شود نه بین یک طرف درگیر و یک بازیگر دیگر 
که ارتباطی به منطقه نــدارد بنابراین در واقع ماهیت 
این توافق محل بحث است؛ چراکه آمریکایی ها در این 
مسئله نه ذی نفع و نه ذی حق هستند که بخواهند طرف 
مقابل ترکیه در آتش بس قرار بگیرند. در نتیجه در مورد 
اصل توافق پرســش های جدی وجود دارد و اساساً این 

توافق توافقی معتبر محسوب نمی شود؛ اما در مورد آنچه 
بین ترکیــه و آمریکا رخ داد باید گفت که واقعیت این 
است که آمریکایی ها برای نجات ترکیه که در این مهلکه 

گرفتار آمده بود این توافق را صورت دادند.
وی افزود: به هر حال اقدامی که ترکیه انجام داد با چراغ 
ســبز آمریکایی ها صورت گرفت ولی پس از توافق بین 
دولت سوریه و نیروهای کرد مبنی بر حضور نیروهای 
ارتش ســوریه در مناطق مرزی حاصل شد و شرایط را 

برای ترکیه پیچیده تر از گذشته کرد. 
به گفته بهمن، اقدام آمریکایی ها بیشــتر برای خارج 
ساختن ترکیه از بن بســت صورت می گیرد ولی چون 
اردوغان تالش می کند سیاســت خارجی را به مسائل 
حیثیتی در داخل کشــور تبدیل کند و باید جوابگوی 
افکار عمومی ملی گرایانه تهییج شده داخل ترکیه باشد؛ 
به همین دلیل در حال حاضر خروج از این بن بســت 
دشوار شــده است و به نظر می رســد اگر پس از این 
آتش بــس، توافقی بین ترکیه و روســیه در مذاکرات 

اردوغان و پوتین حاصل نشود، ما شاهد ادامه حمالت 
کور خواهیم بود اما در صورت توافق شرایط ممکن است 

تغییر کند.

 ترکیه و اهدافی که محقق نشد
وی در مــورد ادعای اردوغان در ارتباط با تحقق اهداف 
ترکیه از حمله به شــمال سوریه گفت: هدف و طرحی 
که اردوغان از زمان بحران سوریه بر آن پافشاری می کرد 
ایجــاد یک منطقه حائل بود کــه در آن کردها نفوذ و 
قدرت نداشته باشــند و در حال حاضر اهداف اردوغان 
به  واســطه عدم ایجاد این منطقه حائل محقق نشده و 
نتوانسته نیروهای کرد را به عقب براند و از سویی موفق 
نشده است ادعایش در مورد استقرار آوارگان را محقق 
سازد. در واقع عالوه بر اینکه نتوانسته این کارها را انجام 
دهد بلکه اســتقرار نیروهای نظامی سوریه به این معنا 
خواهد بود که در صورت ادامــه تجاوز ارتش ترکیه با 
نیروهای دولت ســوریه مواجه خواهد بود و این هزینه 

گزافی را به ترکیه تحمیل خواهد کرد. بنابراین شرایط 
برای ترکیه دشوارتر از پیش هم شده است.

 ترکیه به دنبال تأثیرگذاری
در تحوالت آینده سوریه

این کارشــناس مسائل منطقه با اشاره به اینکه یکی از 
اهداف ترکیه از حمله نظامی به شــمال سوریه بدست 
آوردن یک برگ برنده در آینده سیاســی سوریه است، 
افزود: تنها نقطه ای که برای ترکیه در مذاکرات آستانه 
و مذاکرات با طرف های غربی وجود داشت مسئله ادلب 
بود و در صورت حل شــدن مسئله ادلب، ترک ها عماًل 
برگ برنده ای برای تأثیرگذاری در معادالت آینده سوریه 
ندارند و به این ترتیب ترکیه با روی آوردن به مســئله 
اســکان آوارگان و ســکنا دادن آن ها در مناطق مرزی 
خودش سعی کرد تا از این طریق هم کردها را کنترل 
کند و هم خودش را به عنوان بازیگر تأثیرگذار در آینده 
سوریه مطرح کند اما اگر اهداف ترکیه تحقق می یافت 

ترکیــه عمالً بر این منطقه اعمــال حاکمیت می کرد. 
ترکیه سرمایه گذاری های بسیاری در این منطقه کرده، 
نیروهای نظامی موسوم به ارتش ملی سوریه و ارتش آزاد 
سوریه ایجاد کرده است و این موجب نفوذ بیشتر از دیگر 
بازیگران در سوریه می شود؛ تردیدی نیست که ترکیه 
عالوه بر قطع ارتباط کردها در دو سوی مرز مشترک با 

سوریه چنین پروژه ای را نیز پیش می برد.

گزارش خبری

کارشناس مسائل خاورمیانه از پشت پرده آتش بس 120 ساعته در شرق فرات می گوید

توافقی برای نجات ترکیه

پیامبر)ص(: 
هر چیزی اساس 

و پايه ای دارد و 
اساس اسالم، 

محبت ما اهل 
بیت است .   
كافی، ج 2، ص 45

گفت و گو با کارگردان 
پویانمایی »آخرین داستان« 

که به اسکار 2020 راه یافته
 نبرد کاوه 

و ضحاک در 
سرزمین هالیوود
 ............ صفحه ۱2

info@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

جامعه مدرن چگونه حاصل می شــود؟ این 
یکی از پرسش های اساســی قرن نوزدهم 
بود که بسیاری از دولت مردان، سیاسیون و 

روشنفکرهای جوامع مختلف جهان...

در این شماره ویژه نامه چراغ می خوانید

چماق غرب زدگی
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روزنامـه صبـح ایـران

بعیدی نژاد: منافقین از طریق رایانه های »سوپرمدرن« دروغ پردازی می کنند   سیاست: حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلستان با انتشار عکس اعضای مجاهدین خلق در حالی که پشت رایانه در 
حال پخش اخبار جعلی در فضای مجازی هستند، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: اعضای سازمان منافقین در پادگان اشرف در آلبانی در تعداد زیاد و با لباس های غیرنظامی دست به اسلحه های جدید برده اند. 

وی در ادامه مطلب خود آورده است: سالح جدید منافقین عبارتند از رایانه های سوپر مدرنی که از طریق آنان برای مسموم کردن افکار عمومی به صورت وسیع به دروغ پردازی و جعل خبر می پردازند.

 سیاســت/ آرش خلیل خانه  برنامه 
توسعه و نوســازی رآکتور اراک در آستانه 
فرارســیدن موعد گام چهــارم ایران برای 
کاهش تعهدات برجامی به ظاهر ســرعت 
گرفته اســت. علی اصغر زارعــان، معاون 
سازمان انرژی اتمی روز گذشته در حاشیه 
چهل و هشتمین نمایشگاه دستاوردهای 
صنعت هسته ای کشور که در دانشگاه باهنر 
کرمان برگزار شده، تأکید کرد بخش ثانویه 
رآکتور آب سنگین اراک تا دو هفته دیگر 

راه اندازی می شود.
پیــش ازاین علــی اکبر صالحــی نیز در 
گفت وگو با خبرنگاران از تکمیل این بخش 
از رآکتور خنداب و همچنیــن راه اندازی 
جرثقیل حمل و بارگذاری میله های سوخت 
رآکتور و همچنین رونمایی از یک زنجیره 
30 تایی ماشــین های نسل 6 غنی سازی 
به ظرفیت مجموع 300 سو خبر داده بود.

 پیشواز سازمان انرژی اتمی برای 
گام چهارم

حــاال گمانــه زنی ها و خبرهای منتشــر 
شده حاکی اســت در کنار این سه اتفاق 
احتماالً سازمان انرژی اتمی در این موعد 
از دو نسل جدیدتر ماشین های غنی سازی 
یعنی  IR7 و IR9 با ظرفیت غنی سازی 
40 تا 50 ســو نیز رونمایــی خواهد کرد. 
ماشین هایی که می توانند یک جهش عظیم 
در توان غنی سازی و توسعه برنامه هسته ای 
صلح آمیز کشور ایجاد کنند.

تنها یک محاسبه سرانگشتی 
می تواند تأثیــر این اتفاق را 
نمایان کند. در نطنز در حال 
بنابر مفــاد برجام  حاضر و 
5هــزارو 60 ماشــین غنی 
سازی نسل یکIR1 در حال 
کار هستند که پیش از برجام 
در این ســایت افزون بر 16 
هزار ماشین نصب و 9 هزار 
تای آن ها در حال چرخش و 

غنی سازی بود.
همزمان در سایت فردو نیز 
3 هزار ماشــین نسل یک 
در حال کار بود. با جایگزینی نســل های 
جدید ماشــین های نسل 8،7،6 و 9 که به 
ترتیب، 10، 40، 24 و 50 ســو توان غنی 
سازی دارند یک جهش بزرگ در ظرفیت 

هسته ای کشور ایجاد خواهد شد.

راه انــدازی بخش ثانویه رآکتور اراک اما بر 
پایه برنامه تکمیل ایــن نیروگاه به پیش 
مــی رود. این بخش حتــی زیر مجموعه 
برنامه بازطراحی و نوســازی رآکتور اراک 
هم نیست و بخشــی از تأسیسات جانبی 
رآکتور یا قلب آن به شمار می رود که شامل 
تأسیسات خنک کننده و مدار آب سنگین 

و مبدل های حرارتی است.
تا اینجــای کار اما به نظر می رســد این 
رونمایی پیشــاپیش دولــت از گام بعدی 
چندان اروپایی ها را شوکه نکرده و تحرکی 
در آن ها برای شکستن بن بست موجود در 
توافق با دولت روحانی برای حفظ برجام به 

وجود نیاورده است.
از این رو به نظر می رسد گام چهارم که تا 
سه هفته دیگر موعد آن فرامی رسد باید و 
الزم اســت تا یک اقدام جدی و شوک آور 
باشد. ضربه ای که یا کشورهای اروپایی را 
به خود خواهد آورد و به اقدام وامی دارد یا 
تکلیف برجام را مشــخص کرده و ناتوانی 
اروپایی ها را در حفظ این توافق اثبات کند؛ 
اقدامی که به نظر نمی رسد دولت روحانی 

هنوز به آن باور پیدا کرده باشد.
کما اینکه سید عباس موسوی، دستیار وزیر 
خارجه و سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ 
به قدس تأکید کــرد گام های بعدی ایران 
نیز در چارچوب برجام خواهد بود. شخص 
ظریف نیز بارهــا تأکید کرده ایران آغازگر 

خروج از برجام نخواهد بود. 
وزیر امور خارجه همچنین می گوید: البته 
ما همزمان با برداشتن گام ها، آماده مذاکره 
هستیم و هروقت که اروپایی ها به تعهدات 
خود عمل کنند، امکان بازگشت از گام ها 

نیز وجود دارد.
در هفته های اخیر دولت روحانی امیدوار بود 

رایزنی های اروپایی ها با واشنگتن به نتایجی 
مثبت و گشایشــی در بن بســت موجود 
بینجامد. به نظر می رســد روحانی حتی 
آماده بود تحت شرایطی با رئیس جمهور 
آمریــکا در قالب 1+5 دیدار کند، او پس از 
بازگشت از نیویورک حتی گفت این توافق 
نزدیک هم بوده، اما رفتار ترامپ آن را بر هم 

زده و مانع تحقق آن شده است. 
ظریف ســه هفته پیش در حاشیه جلسه 
دولــت گفت دلیــل بر هم خــوردن این 
توافق نزدیک آن بــوده که ترامپ آنچه را 
در رسانه ها بر زبان می آورده کامالً متفاوت 
با حرف هایش در جلســات خصوصی با 
اروپایی هــا بوده و الزم بــوده این موضوع 
روشن شود که کدام موضع او واقعی است.

روحانی اما در بازگشــت از نیویورک گفت 
رایزنی ها هنوز ادامه دارد و ممکن است آن 
توافق حاصل شــود. اما به نظر می رسد در 
شرایط موجود یک گام محکم و مؤثر بیش 
از هر اقــدام دیگری از کانال اروپا می تواند 

این پرونده را از سکون موجود بیرون آورد.

 گام چهارم فراتر از هشدار باشد
اکنون گمانه زنی ها بر اساس تعهدات فنی 
باقیمانده ایران در برجام نشان می دهد که 
گام چهارم نباید از دو موضوع خارج باشد، 
یا فعال کردن و تزریق گاز و غنی سازی در 
فردو و یا مونتاژ دوباره سانتریفیوژهای باز 

شده در نطنز.
ولی اهلل نانواکناری، عضو کمیته هسته ای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس با بیان این موضــوع به خبرنگار 
ما می افزاید: اقدامات ما برای برگشــت به 
مسیر گذشته بیانگر اقتدار و جدیت نظام 
و توانمندی متخصصان ایران اســت و این 

مســیر در صورت تغییر نکردن فضا باید 
کامل شود.

وی با اشــاره به بیش از یک ســال و نیم 
وقت کشــی اروپایی ها با وجود وعده حفظ 
برجام، خاطرنشــان می کند: کشــورهای 
اروپایی باور نمی کردند دولت ایران در مسیر 
کاهش تعهدات و احیای برنامه هســته ای 
گام بردارد، اما در سه گام نخست مقدمات 
این کار فراهم شده و الزم است گام چهارم 
یک اقدام مکمل و جدی و کامالً رو به جلو 
باشد که پیام روشنی را برای این کشورها 
ارسال کند و این کشورها باید حالت اضطرار 

و تنگ بودن زمانشان را حس کنند.

 اروپا به شوکی جدی نیاز دارد
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم اصفهان 
هــم در گفت وگو با قدس با اشــاره به 
اینکه پس از خروج آمریکا و اجرا نشدن 
تعهــدات اروپایی ها بــرای جبران این 
مســئله ایران قانونی و به لحاظ حقوقی 
دیگر تعهد و الزامی برای ماندن در این 
توافق ندارد، می گوید: ایران حسن نیت 
و صبــر راهبردی خود را در دو ســال 
گذشته نشان داده، اما بیش از این جایز 
نیست دولت در این امر تعلل کند؛ زیرا 
این صبر و گام های مرحله ای و اقدامات 
کوچک دولت در کاهش تعهدات اقتصاد 
ایران را شــرطی و در هــر مرحله دچار 
یک شــوک کرده اســت؛ بنابراین گام 
بعــدی باید کاماًل جدی و تعیین کننده 

باشد. 
عضو کمیســیون حقوقی مجلس تأکید 
می کند: باید تکلیف اقتصاد و مردم روشن 
شــود و اجازه ندهیم فشارهای اقتصادی 
عرصه را بر کشــور تنگ تر کند و هرچه 
زمان بگذرد این اقدام دشوارتر خواهد بود.

وی بازی اروپادر یک سال و نیم گذشته را 
وقت کشــی و تقسیم کار هماهنگ شده 
با آمریکا عنوان کرده و می افزاید: رونمایی 
از نسل جدید سانتریفیوژها نشان می دهد 
ایران به پیشرفته ترین فناوری ها که حتی 
باالتــر از فناوری تولیــد هواپیما و دیگر 
صنایع هم    رده آن اســت دست یافته  و 
جزو انگشت شمار اعضای کلوپ هسته ای 
و چند کشور محدودتر دارای فناوری تولید 
سانتریفیوژ است. دولت باید به این توانایی 
باور داشته باشد و بیش از این اجازه اتالف 

وقت را به غربی ها ندهد.

همزمان با آماده باش ایران برای آغاز گام دیگر کاهش تعهدات برجامی مطرح شد

اروپا به شوکی جدی نیاز دارد

 خواهش می کنم فکری به حال تغییر اساسی در نظام آموزشی کشور کنید. 
فرزندان ما به خاطر نبود برنامه و دور اندیشی الزم در این سازمان مهم دارند 

از دست می روند. 9130004717
 پیگیری دریافت مالیات از پزشــکان به کجا رســید؟ چرا در کشور ما یک 
مســئله مدتی داغ و بعد رها می شــود؟ باور کنید این انصاف نیست پزشکان 
به راحتی از دادن مالیات که یک وظیفه ملی و همگانی اســت در رفته و من 
کارمند با حقوق 2 میلیونی مالیات بدهم. نمایندگان محترم مجلس لطفاً این 
مســئله را با جدیت دنبال کرده و نگذارید صاحبان ثروت و قدرت ما و شما را 

دور بزنند. 9150002195
 واقعاً جای تأســف دارد که کودکان خیابانی هنوز هم ســاماندهی نشده و 
برای فروش یک بسته آدامس این قدر باید عزت نفسشان را پایین بیاورند. این 

کودکان قرار است آیندگان ایران باشند. 09360004636
 چرا کسی به نحوه فعالیت ناوگان اتوبوسرانی نظارت ندارد؟ برخی رانندگان 
نــه تنها هیچ کدام از قوانین ابتدایی از جمله توقف مناســب در ایســتگاه را 
رعایــت نمی کنند، بلکه با دیگر اتوبوس ها کورس گذاشــته و رقابت می کنند! 
هیچ مالحظه ای هم ندارند که شــاید فردی مســن در اتوبوس سرپا ایستاده 
باشد. این انصاف نیست که این قشر حقوقشان را از جیب مردم دریافت کنند، 
اما این گونه عمل کنند. ناســالمتی رانندگان وسایل سنگین در شهر قرار است 
الگویی برای دیگر رانندگان باشــند، اما زمانی که من نوعی می بینم رانندگان 
حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس و تاکســی از همه بدتر رانندگی می کنند، 
خوب من هم ناخودآگاه ترغیب می شــوم که قوانین رانندگی را زیر پا بگذارم. 
هــم از نهادهای نظارتی و هم از پلیس می خواهیم بر این قشــر ســختگیری 

بیشتری داشته باشند. 9150003649
 کاش بیشــتر به فکر صرفه جویی باشیم مثاًل در زیاده روی در مصرف برق، 
آب و گاز بــا بی تفاوتــی نگوییــم  پولش را می دهیم به دیگــران چه مربوط. 

9010000827
 بنده به عنوان یک زن ایرانی به خودم می بالم ولی افســوس که بعضی زنان 
ما دچار تزلزل شــخصیت شــده اند و هویت و ارزش واقعــی خود را فراموش 

کرده اند.  9150001917
 از مسئوالن می پرســم آیا شما نمی دانید بانک های ما اسالمی نیست ؟ اگر 

می دانید چرا قدمی برای اصالحش برنمی دارید؟!  9150003611
 امســال تعداد زیادی با پای پیاده به سفر کربال مشرف شدند، ای کاش در 
عمل هم پایبند به اعتقادات و اهداف امام حسین )ع( باشیم. 9360006713

 از مســئوالن تقاضــا دارم بــرای حفظ فرهنگ و ســنت های کشــورمان 
بیشــترهزینه کنند؛ چراکه روز به روز جامعه ما از فرهنگ ایرانی اسالمی دور 
و به فرهنگ غرب نزدیک می شود. هزینه و کار فرهنگی فقط ساخت سینما و 

سالن ورزشی نیست. 9150003903

هزینه هر سؤال از وزرا 630 میلیون تومان می شود
مشــرق نیوز: خبرآنالین در گزارشــی به 
سؤاالت نمایندگان مجلس از وزرا در سال 
98 و هزینه های مترتب بر آن ها پرداخته 
است. براساس این گزارش هر سؤال حدود 
630 میلیون تومان برای مجلس هزینه در 
پی دارد. در بخشــی از ایــن گزارش آمده 
است: بررسی ســؤاالتی که از ابتدای سال 
98 از وزرا در صحن علنی مجلس پرسیده شده است، حکایت از آن دارد که حدوداً 
از فروردین 98 تا به امروز نزدیک به 25 سؤال از وزرا آن هم در صحن علنی پرسیده 
شده اســت که از این تعداد تنها چهار مورد نمایندگان قانع نشدند و در 21 مورد، 

نمایندگان سؤال کننده قانع شدند.
با بررسی سؤاالتی که از ابتدای سال 98 در صحن علنی مطرح شده است، مشخص 
می شود باالی 80 درصد موارد نمایندگان می توانستند در وقت مجلس نیم ساعت 
صرفه جویی کنند و به پاســخ هایی که در کمیسیون می شنوند، اکتفا کنند یا اگر 
نیاز به بررســی و اقدامی بیشتر از سوی وزیر بود، باز هم آن را از طریق کمیسیون 
پیگیری کنند، اما گویی این روزهای نزدیک به انتخابات اسفندماه نمایندگان بر باز 
شــدن گاه و بی گاه تریبون هایشان چه برای تذکر و اخطار و چه سؤال از مسئوالن 

بیشتر اصرار دارند.

 یار آمریکایی سرکرده منافقین هم 
در »اوکراین گیت« گرفتار شد

فارس: وکیل شخصی رئیس جمهور آمریکا 
که اتفاقاً دوســتی نزدیکی نیز با سرکرده 
گروهک تروریســتی منافقین دارد، چند 
روزی اســت به دلیل افشای نقشی که در 
»اوکراین گیت« داشته، زیر ذره بین رسانه ها 
قرار گرفته است. روز شنبه بیستم مهر ماه 
بود که روزنامــه »نیویورک تایمز« به نقل 
از دو منبــع آگاه گزارش داد دادســتان های فدرال آمریکا تحقیقاتی را درباره نقش 
»رودولف جولیانی« شــهردار پیشــین نیویورک و وکیل شخصی »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــور ایاالت متحده در ماجرای تماس تلفنی ترامپ با همتای اوکراینی و 

نقض »قوانین البیگری« فدرال آغاز کرده اند.
جولیانی البته یکی از مقامات آمریکایی اســت که رابطه بســیار نزدیکی با »مریم 
رجوی« سرکرده گروهک تروریستی منافقین دارد که دستشان به خون حداقل 17 
هزار نفر از مردم ایران آغشته است. در تشریح هرچه بیشتر رابطه جولیانی با منافقین 
باید گفت که نشریه آمریکایی »نیوزویک« چندی پیش فهرستی از مقامات ایاالت 
متحده منتشر کرده بود که از این گروهک تروریستی پول و حمایت مالی دریافت 
کرده اند. در این بین نام آقای وکیل معتمد ترامپ نیز دیده می شود . دیگر رسانه های 
آمریکایی نیز پیشتر گزارش داده بودند دلیل تمایل جولیانی به داشتن رابطه نزدیک 
با گروهک منافقین، حمایت مالی هنگفتی است که از او دارند، به گونه ای که برای هر 

سخنرانی در همایش های آن ها مبالغ گزافی دریافت می کند.
از طرفی ولع شدید جولیانی برای گرفتن پول های کثیف و زد و بندهای مالی با برخی 
چهره های اوکراینی )از جمله دریافت مبالغ زیاد جهت وساطت برای تسریع ارسال 
بسته حمایت نظامی به این کشور و همچنین تالش برای دریافت اطالعات مخرب 
علیه رقبای ترامپ در ازای آن( بود که پای وی را به پرونده اوکراین گیت و تحقیقات 

درباره تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا با همتای اوکراینی اش باز کرد.

پمپئو با نتانیاهو و کوهن دیدار کرد
مجوز حمله  اسرائیل به سوریه و عراق از سوی آمریکا

سیاست: وزیر امور خارجه آمریکا در ادعایی عجیب و تازه گفت: »تهدید ایران« 
به رژیم صهیونیســتی این حق اساســی و حتی تعهد و وظیفه را می بخشد که 
سوریه و عراق یا هرجای دیگری را بمباران کند! »مایک پمپئو« در دیدار خود با 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم اسرائیل و همچنین »یوسی کوهن« رئیس 
سازمان اطالعاتی رژیم صهیونیســتی- موساد- گفت: چنانچه اسرائیل احساس 
تهدید کند، نباید با قوانین یا مرزهای بین المللی محدود و مقید شــود و همواره 
می تواند به حمایت آمریکا تکیه کند. پمپئو در گفت وگو با روزنامه جروزالم پست 
گفت: دولت آمریکا همواره »بســیار شفاف« عمل کرده و به اسرائیل برای از بین 
بردن هرگونه جوانه »تهدید از جانب ایران« در سرتاسر منطقه آزادی عمل بسیار 
داده اســت. وی در ادامه مدعی شد رژیم صهیونیستی برای درگیر شدن در هر 
فعالیتی که امنیت مردم اســرائیل را تضمین کند، از حق بنیادی برخوردار است 
و این حقی است که نه تنها کشورها از آن برخوردارند، بلکه وظیفه و تعهد آن ها 

نیز به شمار می رود.
این ادعاهای وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح می شود که خروج نیروهای نظامی 
آمریکا از خاک سوریه سبب نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی شده است. تحت این 
شرایط، وزیر خارجه آمریکا تالش می کند تا مقامات رژیم اشغالگر قدس را مطمئن 
سازد همتایان آن ها در واشنگتن همچنان به حمایت از این رژیم پایبندند. گفتنی 
است که سفر پمپئو به سرزمین های  اشغالی پس از سفر فوری وی به ترکیه صورت 
گرفت. او در این سفر تالش کرد تا »رجب طیب اردوغان« را به توقف موقت عملیات 
نظامی ترکیه در خاک سوریه متقاعد سازد. در تل آویو، پمپئو با بنیامین نتانیاهو و 
یوسی کوهن دیدار و به ظاهر به آن ها این اطمینان خاطر را داد که خروج آمریکا از 
خاک سوریه نشانه ضعف یا قصد و نیت آمریکا برای کاهش فشارها بر تهران نیست.

 تمرین خطرناک 
»رؤیای امپراتوری« عثمانی ها

بازی معروف رولت روســی را بسیاری از ما 
می شناســیم که بازی مــرگ وزندگی هم 
گفته می شــود. در این بازی تنها یک گلوله 
در خشاب توپی سالح کلت قرار داده می شود 
و هر شرکت کننده بعد از چند بار چرخاندن 
خشاب اسلحه را روی شقیقه خودش گرفته 

وشلیک می کند ...
برداشــت افراد مختلف از این بازی می تواند 
بسیار متنوع باشــد؛ از نشان دادن شجاعت 
گرفته تا بی حوصلگی یا میل به خودکشی یا 

حتی قمار و شکنجه.
حال با همین مقدمه می خواهیم ببینیم بازی 
اخیر دولت اردوغــان در نهایت می تواند به 

کدام یک از این برداشت ها ختم شود.
دولت ترکیه در یک ســال اخیر در مقاطع 
مختلف ســعی در وزن کشــی سیاســی 
خود در عرصــه بین المللــی و منطقه ای 
داشــته که بــروز آن را در مباحثی چون 
خرید ســامانه دفاع موشــکی از روســیه 
وبرهــم خوردن معادالت آن ها برای خرید 
هواپیماهای پیشــرفته اف35 از آمریکا و 
 تهدید به خروج این کشور از ناتو می توان 

مثال زد.
اما به نظر می رســد با تحلیل شــعارها و 
صحبت های اردوغان در ســال های پیش 
به خوبی می توان فهمیــد همان گونه که 
خودش هم به طور ضمنی و گاهی آشکار 
بر زبــان آورده، رؤیای دوبــاره امپراتوری 
عثمانی را در ســر دارد و همواره ســعی 
کــرده در جایگاه یک قــدرت بین المللی 
ومنطقــه ای ظاهر شــود و  در رفتارهای 
اخیر وی به ویژه پس از ســرکوب کودتای 
صــورت گرفته علیه دولتش بیش از پیش 

نمایان تر شده است.
آنچه مســلم است اردوغان به خوبی می داند 
در میان دولت های اروپایی در هیچ حوزه ای 
نمی تواند کشــور خود را به عنوان عنصری 
تأثیر گذار معرفی کند؛ بنابراین ســعی دارد 
در میان کشورهای منطقه وبا تأکید بر عنصر 

دین برای خود اعتباری کسب کند.
با این وصف دولــت اردوغان به تصور اینکه 
پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به 
بهانه تاریخی مقابله با کردها خواهد توانست 
فرصت یک خودنمایی داشــته باشد، جنگ 
بی بهانه ای را آغاز کرده که بیشتر شبیه همان 

بازی رولت روسی است.
اردوغان و همفکرانش شاید با دل سپردن به 
همان احتماالت بازی رولت روسی وارد این 
جنگ شده باشند و در دور اول یعنی مرحله 
حمله اولیــه خود را پیروز میدان ببینند، اما 
بی شک یا به دور بعدی بازی فکر نکرده اند یا 
اینکه دچار اشتباه خود خواسته ناشی از خود 
بزرگ بینی شده اند واین اقدام را تمرینی برای 

امپراتوری رؤیایی اردوغان می دانند.
گویا دولتمــردان ترکیه فراموش کرده اند 
که نخستین الزمه جنگ به بهانه آزادسازی 
این است که یا سرزمین منطقه مورد نظر 
بخشی از خاک کشور مهاجم است یا آنکه 
ســکنه آن منطقه خواهان نجات خود از 
دست حکومت مرکزی هستند که در این 
مورد هیچ کدام از بهانه های آزاد ســازی 
دلیل این حمله ترکیه نیست و حتی حمله 
وی موجب اتحاد کردها با دولت ســوریه 
شــده که اگر ادامه پیدا کند شاید به نفع 

اتحاد ملی سوریه هم بشود.
از ســوی دیگر دولت ترکیه فراموش کرده 
اقتصادی شیشه ای دارد؛ اقتصادی که برای 
جنگ طراحی نشده و نیاز اصلی پولساز بودن 
آن داشــتن امنیت و آرامش مطلق اســت؛ 
چراکه بخش عمده درآمد کشــور ترکیه از 
خدمات گردشگری یا وابسته به گردشگری 
تأمین می شــود واگر یک انفجار در شهری 
مانند استانبول رخ دهد، مانند آن است که 
یک ناو جنگی در دریا غرق شده و شاید هم 

خسارت بیشتری داشته باشد.
نکتــه دیگر اینکه بر اســاس گزارش های 
پخش شــده از سوی رســانه های مختلف 
دنیا بخــش عمــده ای از جمعیت ترکیه 
مخالــف جنگ به معنای کلــی و مخالف 
ایــن نوع از جنگ افــروزی مبتنی بر جاه 
طلبی هســتند؛ بنابراین اقدام اخیر دولت 
این کشــور به طور حتم پشتوانه مردمی 
هم ندارد تا در صورت تداوم و تغییر چهره 
جنگ امیدوار به حضــور و حمایت مردم 

ترکیه از این جنگ افروزی بود.
با در کنار هم قرار دادن تمام این احتماالت 
و پیش فرض ها باید گفت بازی اخیر اردوغان 
هم مانند بازی رولت روسی چند تفسیر دارد 
وبیشتر از آنکه نشان از شجاعت و قدرت وی 
باشد، بیشــتر به یک قمار خطرناک شبیه 
اســت که حتی اگر بپذیریم در کوتاه مدت 
و بــرای پایان دادن به آتــش جنگ در این 
منطقه بخشی از خواسته های اردوغان مورد 
قبول جامعه بین المللی یا قدرت های جهانی 
قرار گیــرد تردیدی نیســت در دراز مدت 
خسارت های جبران ناپذیری برای این کشور 
به دنبال دارد؛ چراکه نه دولت اردوغان ابزار 
قدرت نمایــی طوالنی دارد و نه اینکه جامعه 
جهانی تحمل این گونه ترک تازی های خود 

خواهانه را دارد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز
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گام چهارم نباید 
از دو موضوع 
خارج باشد، 
یا فعال کردن 
و تزریق گاز و 
غنی سازی در فردو 
و یا مونتاژ دوباره 
سانتریفیوژهای باز 
شده در نطنز

بــــــــرش

سرویس های اطالعاتی بیگانه غافلگیر  شدنداربعین قوی ترین رسانه برای معرفی فرهنگ حسینی است
ایرنا: رئیس جمهوری اسالمی ایران در پیامی به 
رئیس جمهور و نخست وزیر عراق، با قدردانی 
از تالش همه مردم، مســئوالن، علما و به ویژه 
مقام مرجعیــت برای تأمیــن امنیت کامل و 
میهمان نوازی از زائران اربعین حسینی، تصریح 
کرد: این گردهمایی بیش از پیش نشــان داد 
اربعین فقط یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه 
معجزه ماندگار تاریخی و قوی ترین رسانه برای 
معرفی فرهنگ حسینی و قیام عاشورایی است.

در بخشی از پیام حجت االسالم حسن روحانی به 
آقای »برهم صالح« رئیس جمهور  و آقای عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، آمده است: در 
راهپیمایی بزرگ و باشکوه اربعین حسینی که 
امسال با حضور و مشارکت بی نظیر و میلیونی 
عاشقان والیت و مشتاقان آزادی و آزادگی برگزار 
شد، بار دیگر حماسه ای جاودانه و به یادماندنی 
خلق و پیام آزادگی و جوانمردی عاشورا به گوش 
همه جهانیان رسانده شد. این گردهمایی بیش 
از پیش نشان داد که اربعین فقط یک مناسبت 
تقویمی نیست، بلکه معجزه ماندگار تاریخی و 
قوی ترین رسانه برای معرفی فرهنگ حسینی و 
قیام عاشورایی است. این همایش جهانی سرشار 
از برکات است که هر سال بیش از پیش ابعادی 
آشکارتر می یابد و تجلی همبستگی و اتحاد و 

نزدیکی صمیمانه ارادتمندان رسالت و والیت 
به ویژه در بین مردم دو کشــور ایران و عراق و 
تشــکیل جبهه ای واحد علیه ظلم، تبعیض و 
خشونت اســت. اینجانب الزم می دانم از همه 
مســئوالن، علما و به ویژه مقام مرجعیت که با 
تأمین امنیت کامل و میهمان نوازی از زائران، از 
هیچ کوششی دریغ نکردند، صمیمانه قدردانی 
و تشکر نمایم. همچنین تالش مردم متدین و 
فداکار عراق و موکب داران عزیز آن کشــور که 
خالصانه و سخاوتمندانه پذیرای میلیون ها زائر 
ایرانی و دیگر کشورهای اسالمی بودند، شایسته 
نهایت تجلیل و قدردانی است. با آرزوی توفیقات 
روزافزون جناب عالی و تمامی تالشگران برگزاری 
این مراسم با شکوه، پیوند دوستی، سربلندی و 
اقتدار هر چه بیشــتر دو کشور دوست و برادر 

ایران و عراق را از خداوند بزرگ مسئلت دارم. 

مهر: در پی دســتگیری سرشبکه کانال معاند 
آمدنیــوز و ابراز محبت و عنایت علمای بزرگ، 
مسئوالن نظام، فرماندهان و آحاد مردم عزیزمان 
از اقدام و قدرت اطالعاتی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران پیام قدردانی و تشکر صادر کرد. 

متن پیام به این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

َِّذیَن ِمن َقْبلِِهْم َفأَتَی اهللُ بُْنَیانَُهم مَِّن  َقْد َمَکَر ال
ُف ِمن َفْوقِِهْم َوأَتَاُهُم  ــقْ الَْقَواِعِد َفَخرَّ َعلَْیِهُم السَّ

الَْعَذاُب ِمْن َحْیُث اَل یَْشُعُروَن 
خداونــد متعــال را شــاکریم کــه در ایام 
بزرگداشت اربعین حماسه ساز حسینی این 
فریاد رســای مظلومان مقتــدر تاریخ، قامت 
فرازانی که راه و رسمشان در گمنامی است، 
بار دیگر ضربتی محکم بر دشمن در خانه اش 
فرود آوردند و معیار قدرت اطالعاتی ســپاه 
را به محک گذاشــتند و نماد و شــاهد مثال 
آشکاری از سیطره اطالعاتی فرزندان انقالبی 
رهبری عزیز و ملت بزرگمان را بر نظام های 
آفریدند.  مســتکبران  عنکبوتــی  اطالعاتی 
همچنیــن از ابــراز لطف و عنایــت علمای 
بزرگ، مســئوالن محترم نظــام، فرماندهان 
گرانقدر و آحاد مردم عزیزمان تشــکر نموده 

و از اینکه موجبات خوشــحالی ملت سرافراز 
ایران اســالمی فراهم شــد، پیشانی شکر بر 
زمین می ســاییم. با این ابتکار عمل و اقدام 
اطالعاتی تــراز جهانــی و حرفــه ای، یکی از 
کورســوهای جنگ روانی دشــمن در ناامن 
سازی ذهنی و راه اندازی آشوب های خیابانی، 
اختالف افکنی بین نخبگان و مسئوالن، نشر 
اکاذیب و شایعه، ترویج بدبینی و ناامیدی در 
مردم خاموش و غافلگیری بر ســرویس های 

اطالعاتی استکباری تحمیل شد.
امید وافر داریم به برکت خون مطهر شــهدا و 
صبر و استقامت تمامی همرزمان جبهه مبارزه با 
کفر در طلیعه گام دوم انقالب اسالمی، سرشت 
عاشورایی سپاه در سایه رهبری معظم انقالب، 
ســرمایه ای برای پیش قراولی لشکر فائقه امام 

زمان )عج( باشد«.

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

خبر

دفاعی -امنیتیسیاست خارجی
پیام قدردانی سرلشکر سالمی در خصوص دستگیری سرشبکه آمدنیوزدر پیام تشکر روحانی از رئیس جمهور و مراجع عراق عنوان شد

سیاست خارجی
سخنگوی وزارت خارجه قطر:

اختالفات میان ایران و برخی دولت های 
عربی با گفت وگو قابل حل است

وزارت  ســخنگوی  تابنــاک: 
موضعگیری  بــه  قطر  خارجــه 
درباره اختالفــات میان ایران و 
برخی کشورهای عربی پرداخت. 
لولــوه الخاطر در این باره گفت: 
اختــالف میان ایــران و برخی 

کشــورهای عربــی از طریق گفت وگو قابل حل اســت. 
اختالفــات آن گونه که برخی فکر مــی کنند، طایفه ای 
نیســت. راه حل اختالفــات در گفت وگــو و کانال های 
دیپلماتیک است. وی که در جریان نشستی در بخارست 
در رومانی با عنوان »خاورمیانه؛ آیا هنوز به دنبال راه حل 
هستیم؟« سخن می گفت، افزود: مشکالت منطقه اراده 
داخلی مســتقل نزد کشــورهای منطقه را طلب می کند 
که منافع جمعی کشــورهای منطقه در نظر گرفته شود. 
الخاطــر بیان کرد: همــه به دنبال حل این مشــکالت 

هستند، اما جدای از یکدیگر عمل می کنند.

سیاست خارجی
عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

امارات 700 میلیون دالر پول بلوکه شده 
ایران را آزاد کرد

خانــه ملت: عضو فراکســیون 
نماینــدگان والیی مجلس گفت: 
روابط ارزی امارات با ایران بهبود 
یافته و این کشور در همین راستا 
700 میلیــون دالر از پول هــای 
بلوکه شده ایران را آزاد کرده است. 

اکبر ترکی در خصوص تغییر رفتار کشورهای غربی و عربی 
با ایران، اظهار داشت: فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی که 
اینستکس را مطرح کردند به دنبال این بودند تا کمبود نفت 
خود را از این طریق جبران  کنند؛ زیرا با تحریم ایران نیاز به 
نفت در بازار جهانی احساس می شود. نماینده مردم فریدن، 
فریدونشــهر و چادگان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
اماراتی ها نیز فهمیده اند که دراین مقطع غربی ها و عربستان 
نمی توانند امنیت این کشور را تأمین کنند؛ بنابراین با دوری 
از عربستان و آمریکا سعی دارند روابط خود را با ایران اصالح 

کنند.

مجلس
رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

مجلس و قوه قضائیه بر حبس زدایی 
تأکید زیادی دارند

ایسنا: رئیس کمیسیون قضایی 
مجلس بــا بیان اینکه مجلس و 
قوه قضائیه در راســتای حبس 
زدایــی از زندان هــا تالش های 
زیــادی کرده اند، گفت: دســت 
قضات برای تعیین مجازات های 

جایگزین باز است. 
الهیار ملکشــاهی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی 
بر حبس زدایــی از زندان ها گفت: قــوه قضائیه چندین 
ســال اســت که تالش ویژه ای در خصوص حبس زدایی 
از زندانی ها داشــته، ضمن اینکه مجلس شورای اسالمی 
هم در این باره اقداماتی انجام داده اســت. وی افزود: در 
قانون آیین دادرسی و کیفری اسالمی ظرفیت های الزم 
برای قضات به منظور دسترسی بیشتر برای صدور احکام 
غیر حبســی باز اســت و آن ها می توانند از مجازات های 

جایگزین استفاده کنند. 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  دوشنبه 29 مهر 1398  22 صفر 1441 21 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9092 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  روحانیون علویان ترکیه به حرم مطهر رضوی مشرف شدند    آستان: معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از تشرف جمعی از روحانیون علویان ترکیه به حرم مطهر رضوی خبر 
داد. حجت االسالم محسن بذرگری هاشمی گفت: به همت سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 26 نفر از روحانیون علویان ترکیه صبح یکشنبه به حرم مطهر رضوی مشرف شدند و از بخش های مختلف این مجموعه 
دیدن کردند. این بازدید به درخواست یک مؤسسه فرهنگی و مذهبی در ترکیه توسط سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی برنامه ریزی  شده بود. علویان ترکیه یا علویان آناتولی، یکی از شاخه های شیعه در ترکیه است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r سرپرست مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تأکید کرد 
 بهره گیری از ظرفیت  رسانه ها 

jبرای هم افزایی خدمت به زائران امام رضا
آستان: سرپرست مرکز ارتباطات و رسانه 
آســتان قدس رضوی گفت: بهره گیری 
از ظرفیت های رســانه ها برای هم افزایی 
خدمــت به زائران امام رضــا)ع( ضروری 
اســت. مهدی رضوی کیا ظهر دیروز در 
نشست هم اندیشی مدیران رسانه ای استان 
خراسان رضوی که با موضوع خدمت به 

زائران دهه آخر صفر در ایام شهادت امام هشتم)ع( در سازمان مرکزی آستان قدس 
رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امسال طبق برنامه ریزی های انجام شده برنامه های دهه 
آخر صفر، شهادت امام هشتم)ع( و خدمت به زائران پیاده امام رضا)ع( با محوریت شعار 

»همه خادم الرضاییم« انجام خواهد شد.
وی افزود: رسانه ها و فضای مجازی شهر مشهد باید همچون شعار »الحسین یجمعنا« 
که برای اربعین حسینی در نظر گرفته شده است، با یک شعار واحد و مشترک وارد 

عرصه خدمت رسانی به زائران پیاده حرم مطهر رضوی شوند.
سرپرســت مرکز ارتباطات و رسانه آســتان قدس رضوی افزود: پیاده روی دهه آخر 
صفر و ایام شــهادت امام مهربانی ها یک چرخش هرم جمعیتی هم دارد و بر اساس 
نظرسنجی های انجام شده این حرکت معنوی هر سال باشکوه تر از سال های گذشته 
برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه بخش عمده خدمات دهی به زائران پیاده مردمی 
است، خاطرنشــان کرد: متولی اسکان دهی در مدارس، حسینیه ها و... همه از سوی 

مردم و با پشتیبانی خیران صورت می گیرد.
رضوی کیا با بیان اینکه بر پایه آخرین آمار سال گذشته 400هزار زائر پیاده در دهه 
آخر صفر به مشهد آمدند، گفت: با توجه به افزایش تشرف زائران به حرم مطهر رضوی 
در این دهه، امسال همه دستگاه ها در مشهد با رویکرد انسجام و وحدت میان نهادها 
و مردم به زائران پیاده امام هشــتم)ع( خدمات رسانی خواهند کرد که دستگاه های 

رسانه ای نیز بر همین مبنا خدمت ارائه می کنند.
وی ضمن اعالم آمادگی مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی برای همکاری با 
سایر رسانه ها در پوشش و انعکاس مراسم دهه پایانی ماه صفر، گفت: رسانه ها باید با 
توجه به نهادینه کردن فرهنگ میزبانی ظرفیت ها را در دستگاه  ها ایجاد کنند تا بتوانیم 

به بهترین شکل از زائران حضرت امام رضا)ع( میزبانی کنیم.

 بررسی راه های توجه دادن زائران به فرهنگ رضوی 
در ادامه فرهاد رحیمی، معاون خبر صدا و سیمای خراسان رضوی نیز گفت: استفاده 
صحیح از چهره ها، تصاویر فرهنگی و هنرمندان در تبلیغات و میزبانی از زائران امام 
هشــتم)ع(، توجه ویژه به اهل تسنن و نگاهشان به امام رضا)ع( از جمله مؤثرترین 

راه های توجه دادن زائران به فرهنگ رضوی است.
وی با اشــاره به اینکه پیاده روی دهه آخر صفر و ایام شهادت امام هشتم)ع( نشانگر 
 وحدت و همدلی اســت، گفت: ما در مشهد دو مناسبت مهم داریم یکی سخنرانی 
رهبر معظم انقالب در عید نوروز و دیگری ایام شــهادت امام رضا)ع( که پوشــش 
رسانه ای و بهره گیری از تمام ظرفیت ها برای نشان دادن این حرکت، بسیار مهم است.

همچنین علیرضا ابوترابی، معاون سیمای مرکز خراسان رضوی در ادامه این جلسه 
گفت: باید هم افزایی هنری و فرهنگی مبنای خدمت رسانی به زائران پیاده امام رضا)ع( 
در دهه آخر صفر باشد. عباس محمدیان، رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی 
نیز در این جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت: مبنای خدمت به زائران پیاده دهه 
آخر صفر باید انجام وظیفه دینی و انقالبی با رویکرد جذب زائران به فرهنگ دینی و 

نهادینه کردن فرهنگ رضوی باشد.
وی افزود: توجه به محورهای ورودی زائران و تشــکیل ایستگاه رسانه در هر کدام از 
مسیرها و توجه به اتفاقات و سوژه ها از دیگر موارد مؤثر در موفقیت رسانه ها در ایام 

دهه پایانی ماه صفر است.
وی گفت: ما باید با توجه به ظرفیت های محله های بومی وظیفه رسانه ای خودمان را 

انجام دهیم و در راستای نهادینه کردن این فرهنگ تالش کنیم.
همچنین ابراهیم مروتی، مدیر خبرگزاری ایکنا و ایسنای خراسان رضوی نیز با بیان 
اینکه رفع موانع رسانه ای و شناخت مسائل ضد تبلیغات از ضروریات خدمت است، 
افزود: ما باید با تقویت مایه های عقالنی توجه زائران را به امام رضا)ع( جلب کنیم؛ چرا 
که خدمت به زائران پیاده ایام پایانی صفر نیز نماد همبستگی است بنابراین همه ما با 

اخالص و عشق به خدمت به مردم پذیرای زائران امام هشتم)ع( هستیم.
در ادامه این نشست مدیران و معاونان حاضر در خصوص مشکالت و دغدغه های 

خبرنگاران و برنامه سازان برای پوشش برنامه های حرم مطهر رضوی در دهه پایانی 
ماه صفر نقطه نظرات خود را بیان کردند. 

فردا در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری انجام می شود 
 رونمایی از زیارت اربعین 

در قدیمی ترین نسخه های خطی ایران
قدس- محمدحسین مروج کاشانی: 
زیارت اربعین در قدیمی ترین نسخه های 
خطی ایران، موجود در گنجینه رضوی 

فردا رونمایی می شود. 
معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی 
ســازمان و دبیر رونمایی از آثار نفیس 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 

آستان قدس رضوی گفت: در سی و یکمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی آستان 
قدس رضوی«؛ رونمایی آثار فرهنگی و نفایس گنجینه رضوی، فردا سه شنبه 30 
مهرماه زیارت اربعین در قدیمی ترین نسخه های خطی ایران موجود در گنجینه 
رضوی در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( رونمایی 

می شود.
مهدی قیصری نیک به یکی از این نســخه ها اشاره کرد و افزود: قدیمی ترین و 
نفیس ترین نسخه خطی »المزار« شیخ مفید در ایران که فضیلت زیارت اربعین 
را ذکر کرده اســت، به شماره 3413 در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری 
می شــود. شــیخ مفید در این کتاب، روایات مربوط به فضیلــت و آداب زیارت 
امیرالمؤمنین)ع(، امام حسین)ع(، زیارت اربعین، زیارت رسول اکرم)ص(، حضرت 
فاطمه)س( و سایر ائمه اطهار)ع( را به رشته نگارش درآورده است. این نسخه به 
خط نسخ 15سطری است که در محرم 957 هجری قمری در 77 برگ کتابت و 

توسط رضا نائینی در مرداد 1311 وقف شده است.

به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی
 اردوی مستندسازی جشنواره »فیلم مستند بهشت« 

در مشهد برگزار می شود
آستان: دبیر دومین جشنواره فیلم مستند 
بهشت از برگزاری اردوی مستندسازی این 
جشنواره با محوریت زائران پیاده رضوی 
خبــر داد. مصطفی یوســف زاده با اعالم 
این خبــر، بیان کــرد: دبیرخانه دومین 
جشنواره فیلم مستند بهشت این اردوی 
مستندسازی را در راستای اهداف خود و 

به منظور استفاده در خور و شایسته مستندسازان از فضای زائران پیاده رضوی و ارتباط 
بهتر با موضوع مرتبط با جشنواره در روزهای پنجم و ششم آبان 1398 در مشهد و 

مسیرهای زائران پیاده رضوی برگزار می کند.
وی ادامه داد: عالقه مندان به نام نویسی در اردوی مستندسازی جشنواره فیلم مستند 
بهشت تا دوم آبان ماه سال جاری فرصت دارند مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، 
کد ملی، نام پدر، شــماره تماس، شهر محل سکونت و فیلموگرافی خود را به آدرس 

beheshtfes2@gmail.com  ایمیل کنند.
دبیر دومین جشنواره فیلم مستند بهشت گفت: دبیرخانه این جشنواره پس از بررسی 

رزومه متقاضیان، اسامی راه یافتگان به این اردو را اعالم می کند.
یوســف زاده با بیان اینکه اسکان و تغذیه شــرکت کنندگان اردو در مشهد به عهده 
این جشنواره اســت، افزود: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر درباره این اردو 
می توانند با شماره 38445142-051 داخلی 110 تماس بگیرند و یا از شماره همراه 

09105853605 برای ارتباط با دبیرخانه جشنواره در فضای مجازی استفاده کنند.
الزم به ذکر اســت، نخستین جشــنواره فیلم مستند بهشت سال گذشته به همت 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برگزار شد. فراخوان دومین دوره آن 

نیز به زودی از طرف این مؤسسه اعالم خواهد شد.

 قدس/ محمدحســین مروج کاشانی  
کمتر زائر و یا مجاوری را می توان سراغ گرفت 
که در هنگام تشــرف به بــارگاه مطهر امام 
هشتم حضرت اباالحسن الرضا)ع( دلش هوای 
غذای متبرک حضرتی نکند و آرزوی خوردن 
این طعام متبرک را در سر نداشته باشد. اما 
از آنجایی که ظرفیت پذیرایی از زائران حرم 
مطهر امام مهربانی ها در مهمانسرای آستان 
قدس رضوی محدود اســت به ناچار عده ای 
از دلباختگان این آستان ملکوتی در هنگام 
تشرف به بارگاه نورانی حضرتش از این توفیق 
وصف ناپذیر بی بهره مانده و این حســرت در 
دلشــان نه از جهت خوردن یک غذا که به 
لحاظ متنعم نشدن از غذای متبرک حضرتی 
باقی می مانــد و به توصیــف خیلی ها این 
حســرت از آنجاست که چرا توفیق میهمان 

شدن بر سفره کریم را پیدا نکردند.
به همین بهانــه در یکی از روزهای هفته به 
سراغ مســئول دفاتر پیشخوان نعیم رضوان 
ســازمان حرم مطهر رضوی رفتیــم و از او 
درباره چگونگی دریافت دعوت نامه های غذای 

حضرتی پرسیدیم.
حسین قمی، با وجود 
و  زیــاد  مشــغله 
مراجعه کننده فراوان، 
با روی خوش در محل 
دفتر پیشخوان سامانه 
الکترونیک مهمانسرای حضرت رضا)ع( واقع 
در صحن غدیر حرم مطهر امام هشــتم)ع( 
پذیــرای مــا بــود و بــا حوصله بــه همه 
پرســش هایمان درباره چگونگــی دریافت 

دعوت نامه های غذای حضرتی، پاسخ گفت. 

 نعیم رضوان، سامانه ای 
برای همه زائران و مجاوران 

وی در بیــان علت راه اندازی ســامانه نعیم 
رضوان می گویــد: یکی از دغدغه هایی که از 
ابتدای حضور تولیت ســابق آســتان قدس 
رضوی مطرح شــد، بحث توزیــع عادالنه و 
شفاف دعوت نامه های مهمانسرای حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( بود. قمی ادامه می دهد: سال 
1396 این ایده طرح شد و در پی آن بستری 
فراهم شد که در تیرماه سال 1397 سامانه 
نعیم رضوان و پیشــخوان آن در حرم مطهر 
امام هشــتم)ع( و در محــل رواق و صحن 
غدیر شــروع به فعالیت کرد و هدف این بود 
که ضمن رعایت عدالت و شفافیت در توزیع 
دعوت نامه های مهمانسرای حرم مطهر امام 
رضا)ع(، همه زائران از اقبال و شانس یکسان 
برای بهره منــدی از این دعوت نامه برخوردار 

شوند.
مسئول دفاتر پیشخوان این سامانه می افزاید: 
ارائه پاســخ منطقی به درخواســت زائران و 
ظرفیت های  یکپارچه  مدیریــت  مجاوران، 
مختلــف و فراهــم آمدن پاســخگویی در 
ســاعات گوناگون بدون محدودیت، امکان 
کنترل و بررسی عملکرد خدمت دهندگان، 
ارائــه گزارش لحظــه ای در زمینــه میزان 
درخواست ها، ذخیره )رزرو( وعده غذایی)ناهار 
یا شام(، دریافت دعوت نامه و حضور زائران در 
مهمانسرا، ایجاد امکان انتخاب برای زائران و... 
از دیگر محاسن و مزیت های راه اندازی سامانه 

نعیم رضوان به شمار می رود.
این مقام مســئول می گوید: بر این اســاس 
سامانه ای توســط مرکز فناوری اطالعات و 

فضای مجازی آستان قدس رضوی 
طراحی شد که تمامی ظرفیت ها 
دعوت نامه  دریافــت  راه هــای  و 
مهمانســرای حرم مطهر حضرت 
رضا)ع( که در ســال های گذشته 
وجود داشت در این سامانه به صورت 
تجمیع قــرار گرفت و زائران با نصب 
نرم افــزار رضوان از طریــق دانلود از 
سایت app.razavi.ir و یا با مراجعه 

به اپلیکیشن بازار می توانند این نرم افزار 
را دانلود کنند.

وی تصریح می کند: در نرم افزار رضوان برای 
استفاده زائران امکانات گوناگونی پیش بینی 
شده اســت مانند زیارت و ادعیه مورد نیاز 
زائران، نقشــه اماکن متبرکــه حرم مطهر، 
پخش زنــده برنامه های حــرم، مکان یابی 
همراهان از طریق این نرم افزار با تشکیل دادن 
یک گروه که در صورت گم شــدن در حرم، 
یکدیگر را از مکان خود مطلع کنند، قسمت 
نذورات و خیرات، قسمت نظارت مردمی که 
زائران محترم به صورت برخط و مســتقیم 
گزارش های خود را به مدیریت کل نظارت، 
بازرسی و رسیدگی به شکایات آستان قدس 
رضوی ارسال کنند، پارکینگ برای اطالع از 
ظرفیت پارکینگ های شهر و به ویژه اطراف 

حرم مطهر و... .

 مراحل نام نویسی برای 
دریافت دعوت نامه غذای حضرتی 

قمی ادامه می دهد: یکی از قسمت های این 
نرم افزار مربوط به غذای حضرتی اســت که 
زائران پس از دانلود کردن این اپلیکیشــن 
و ورود به نرم افزار رضــوان و پس از ورود به 
قســمت غذای حضرتی، باید از طریق تلفن 
همراه خود، مکان یاب مربوط را داخل حرم 
مطهر امام هشتم)ع( روشن کرده تا از طریق 
سامانه نعیم رضوان به عنوان زائر شناسایی 

شــده و وارد مرحلــه قرعه کشــی دریافت 
دعوت نامه غذای مهمانســرای حرم مطهر 

حضرت رضا)ع( شوند.
وی توضیح می دهد: همه قسمت های نرم افزار 
رضوان در سراســر دنیا قابل استفاده است، 
فقط برای دریافت دعوت نامه مهمانســرای 
بارگاه مطهر امام رضا)ع( باید شخص زائر پس 
از ورود به داخل مجموعه حرم مطهر رضوی، 
مکان یاب تلفن همراه خود را روشن کرده تا 
در مرحله قرعه کشی قرار گیرد؛ یا به عبارت 
دیگر، حضور مستقیم شخص زائر در داخل 
مجموعه حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( 

برای قرار گرفتن در نوبت دریافت دعوت نامه 
مهمانسرا الزم و ضروری است.

مســئول دفاتر پیشخوان این سامانه متذکر 
می شود: این ســامانه هر 10 دقیقه یک بار، 
مطابق تنظیمات انجام شده، بین متقاضیان 
دریافت دعوت نامه مهمانسرای حرم ملکوتی 
حضرت رضا)ع(، قرعه کشی انجام می دهد؛ 
بنابراین زائری که بــه دالیل متفاوت، فقط 
نصف روز و حتی یک ساعت در حرم مطهر 
امام هشتم)ع( حضور دارد، چنانچه به طور 
صحیح و درست مراحل نام نویسی در سامانه 
نعیم رضوان را از طریق گوشی هوشمند تلفن 
همراه خود انجام داده باشد نیز حتماً هر 10 
دقیقه یک بار در قرعه کشــی شرکت داده 
می شود. قمی در بخش دیگری از سخنانش 
می گوید: زائری که شماره تلفن همراه او در 
قرعه کشی پذیرفته شــود، از سوی سامانه 
نعیم رضوان پیامکی با عبارت »دعوت نامه« 
و با این متن که شــما به مهمانسرای حرم 
مطهر رضوی دعــوت شــده اید را دریافت 
می کنــد و از این مرحله به بعد با مراجعه به 

متبرک حضرتی در نرم افزار قسمت غذای 
رضوان و ثبت شــماره 
و  همراهان  ملی خود، 
خانواده خود، حداکثر 
تا ســقف پنــج نفر 
به  نسبت  می تواند 

ذخیره ســازی 
وعده اســتفاده از غذای 
حضرتی یعنی ناهار یا شام 
و تعیین و ذخیره ســازی 
تاریخ و روز مشــخص )از 

یک روز تا پنج روز پس از زمان پذیرفته شدن 
در قرعه  کشی( اقدام کند.

  سرشماره 8800 چیست؟
این مقام مســئول درباره سرشــماره8800 
عنــوان می کند: آنچه تا به حال بیان شــد 
مربوط به زائرانی است که دارای گوشی تلفن 
همراه هوشمند و نرم افزار)سیستم( اندروید 
هســتند، اما زائرانی که گوشی تلفن همراه 
آنان ساده و غیرهوشمند است هم می توانند 
از غذای متبرک مهمانسرای حضرت رضا)ع( 
اســتفاده کنند. وی ادامــه می دهد: بدین 
منظــور این گروه از زائــران باید عدد 3 )به 
التین( را به سرشــماره 8800 ارسال و پس 
از آن پیامکی که بیان کننده قرار گرفتن در 
مرحله قرعه کشــی غذای حضرتی است را 
دریافت می کنند و در صورت پذیرفته شدن 
مانند مرحله قبل )مربوط به تلفن های همراه 
هوشــمند دارای نرم افــزار اندروید( پیامک 

دعوت نامه برای این افراد ارسال می شود.
قمی در بیان تفاوت ایــن مرحله با مرحله 
قبل، تصریح می کند: این تفاوت در مراجعه 

حضــوری زائران اســت که باید بــه دفاتر 
پیشخوان نعیم رضوان واقع در صحن غدیر 
حرم مطهر رضوی همه روزه، حتی جمعه ها 
و تعطیالت رسمی تقویم تاریخ از ساعت 8 
صبح تا ساعت 20 )8 شب( مراجعه و با ارائه 
مدرک شناســایی معتبر یعنی شناسنامه و 
یا کارت ملی، نسبت به ذخیره  سازی )رزرو( 
وعــده غذایی )ناهار یا شــام ( و روز و تاریخ 

مربوط به دریافت دعوت نامه، اقدام کنند.
وی در زمینه ارائه مدارک شناسایی معتبر و 
مورد نیاز برای صدور دعوت نامه مهمانسرای 
حرم مطهر امام رضا)ع(، تأکید می کند: برای 

احراز هویت شخص مراجعه کننده ارائه یکی 
از مدارک شناسایی معتبر شامل: شناسنامه، 
کارت ملی، گواهی نامه رانندگی، دفترچه بیمه 
و... و برای زائران غیرایرانی هم ارائه گذرنامه 

معتبر، الزامی است.
این مقام مســئول تصریح می کند: این کار 
ضمن رعایت اصــول مربوط به احراز هویت 
شخص مراجعه کننده، به این دلیل است که 
برای کاربر این ســامانه محرز شود، شخص 
متقاضی استفاده از دعوت نامه مهمانسرای 
حرم مطهر امام هشــتم)ع( در حرم مطهر 

رضوی حضور مستقیم دارد.

 هیچ جای نگرانی نیست
مسئول دفاتر پیشخوان این سامانه در پاسخ 
به این پرسش که ممکن است پس از خروج 
زائران از شهر مشهد، پیامک دعوت نامه برای 
آنان ارسال شود، اظهار می دارد: زائران نگران 
نباشند، چون مطابق ضوابط تعیین شده، هر 
شماره تلفن همراه شخص متقاضی دریافت 
دعوت نامه مهمانســرای حضــرت رضا)ع( 
بین ســه روز تا یک هفته در ســامانه نعیم 
رضوان و در مرحله قرعه کشی، شرکت داده 
می شود و چنانچه شــخص متقاضی، جزو 
پذیرفته شدگان در این قرعه کشی بوده، اما در 
این فاصله از شــهر مشهد خارج شده باشد، 
مطابق آیین نامه ســامانه نعیم رضوان تا دو 
سال این پیامک دعوت نامه همچنان 
به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در 

طول این دو سال این 

می تواند  شخص 
با مراجعه به دفتر پیشخوان نعیم 
رضوان واقع در صحن غدیر حرم 
مطهر امام رضا)ع( و با ارائه مدرک 
شناسایی معتبر و نشــان دادن 

پیامک مربوط، نسبت به دریافت دعوت نامه 
اقدام کند. وی همچنین بــه زائران توصیه 
می کند این گونه پیامک های ارسالی از سوی 
سامانه نعیم رضوان را در گوشی تلفن همراه 

خود با دقت و مراقبت الزم، نگهداری کنند.

  محدودیت زمانی سه ساله 
این مقام مســئول درباره محدودیت زمانی 
سه ســاله تعریف شــده در ســامانه نعیم 
رضوان تأکید می کند: همچنانکه بیان شد، 
هدف آســتان قدس رضوی از راه اندازی این 
سامانه، توزیع عادالنه و شفاف دعوت نامه های 
مهمانسرای حضرت رضا)ع( و متنعم شدن 
همه زائران از غذای متبرک و خوان بابرکت 

امام هشتم)ع( با اقبال و شانس یکسان است.
قمی ادامه می دهد: به همین دلیل هر زائر، 
چه از طریق گوشی تلفن همراه هوشمند و 
یا نام نویسی از طریق سامانه پیامکی 8800، 

پــس از پذیرفته شــدن در 
مرحله قرعه کشــی، با ثبت 
شــماره ملی خود، می تواند 
نسبت به ذخیره  سازی وعده 
غذایی )ناهار یا شــام( و روز 
و تاریخ مربــوط به دریافت 
دعوت نامــه، اقدام کند و هر 
شماره ملی ثبت شده در دوره 
اکرام این سامانه که سه ساله 
اســت فقط یک بار قابلیت 
استفاده از غذای مهمانسرای 
حرم مطهر حضرت رضا)ع( را 

در مدت این ســه ســال دارد و یا به عبارت 
دیگر هر شماره ملی ثبت شده در سامانه نعیم 
رضوان تا ســه سال دیگر نمی تواند وارد این 

سامانه شود.

 زائر از نظر این سامانه 
به چه کسی اطالق می شود؟ 

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که 
زائر از نظر این ســامانه به چه کسی اطالق 
می شــود، اظهار می دارد: زائــر از نظر این 
سامانه به کسی اطالق می شود که در داخل 
مجموعه صحن هــا و رواق های حرم مطهر 
رضوی حضور داشــته و نســبت به مراحل 
نام نویسی در سامانه نعیم رضوان اقدام کند 
و براســاس همین تعریف است که زائرانی 
که به دالیل مختلف از طریق گوشــی های 
تلفن همراه غیرهوشمند، قصد ارسال عدد 3 
انگلیسی به سامانه پیامکی 8800 را هم دارند 
باید از محدوده مخابراتی تعریف شده در حرم 

مطهر رضوی اقدام کنند.
قمــی می افزاید: بــه عبارت دیگــر زائران 
نمی تواننــد خارج از محــدوده حرم مطهر 
امام هشــتم)ع( یا از محل زندگی، استان و 
شهر خود برای بهره مندی از غذای متبرک 
مهمانســرای حرم منور امام رضــا)ع( اقدام 
کنند، بلکه باید در محدوده تعریف شده حرم 

مطهر رضوی، حضور داشته باشند.
بهره منــدی  چگونگــی  دربــاره  وی 
از غذای  مجاوران)شــهروندان مشــهدی( 
متبرک مهمانســرای حــرم مطهر حضرت 
رضا)ع( نیز اظهار می دارد: مجاوران مشهدی 
هم به جز ایام خاص و ویژه مانند دهه آخر ماه 
صفر، دهه کرامت و والدت حضرت رضا)ع(، 
تعطیالت نوروزی و... که شاهد حضور انبوه 
زائران در حرم مطهر رضوی هســتیم و در 
این مناســبت ها و ایام خاص، شــماره ملی 
همشهریان مشهدی  در سامانه نعیم رضوان 
بســته است، در سایر ایام ســال و در زمان 
حضــور در حرم مطهر امام رضــا)ع( که به 
نیت زیارت امام هشتم)ع( مشرف می شوند، 
پس از قرار گرفتن در محدوده تعریف شده 
برای حرم مطهر رضوی، مطابق مراحل اعالم 
شده می توانند اقدام کنند و ضوابط و شرایط 
دریافت دعوت نامه مهمانسرای حرم مطهر 
امام هشتم)ع( در راستای عدالت و شفافیت 

توزیع هم برای این عزیزان، یکسان است.
مســئول دفاتر پیشخوان 
این سامانه در مورد زائران 
غیرایرانــی هم می گوید: 
زائران غیرایرانی با مراجعه 
مستقیم به دفتر پیشخوان 
نعیم  حرعاملی ســامانه 
واقــع در مقبره  رضوان 
)پیر  عارف  محمد  شیخ 
ارائه گذرنامه  پاالندوز( و 
شــماره  ثبت  معتبــر، 
مشــخصات  و  گذرنامه 
شــخص مربوط از دعوت نامه مهمانســرای 

حضرت رضا)ع( بهره مند شوند.
وی یادآور می شود: البته ممکن است یک زائر 
غیرایرانی با گذرنامه خودش و در دوره اکرام 
نعیم رضوان که مدت آن ســه سال است، 
چندین مرتبه و در مناسبت های مختلف به 
مشهد مقدس و زیارت حرم مطهر حضرت 
رضا)ع( مشرف شود، اما مطابق ضوابط تعیین 
شــده، درج مشخصات و شــماره گذرنامه 
تکراری و یکســان در ســامانه نعیم رضوان 
امکان پذیــر نخواهد بود و ایــن موضوع در 
راســتای اجرای عدالت و شفافیت در توزیع 
دعوت نامه هــای مهمانســرای حرم مطهر 

حضرت رضا)ع( است.

تمامی ظرفیت ها 
و راه های دریافت 

دعوت نامه 
مهمانسرای حرم 

مطهر حضرت 
رضا)ع( در سامانه 

نعیم رضوان تجمیع 
شده است

بــــــــرش

در گفت  وگوی قدس با مسئول دفاتر پیشخوان »نعیم رضوان« سازمان حرم مطهر رضوی تشریح شد  

 ســالم. اگر امکانش هســت داخل یکی از چگونه میهمان غذای حضرتی شویم؟
صحن ها دکه نان رضوی قــرار دهید تا الزم 
نباشد زائران از بیرون خوراکی تهیه بکنند.    

09150002203

 آستان قدس بیشتر از این، روی خدام خارج 
از حــرم به خصوص پارکینگ ها نظارت کند. 

برخورد برخی از آنان در شأن زائران نیست.
09940003480

 کمبــود صندلی چرخدار به همراه خادم و 
خودرو زائربر گاهی در حرم مطهر به چشــم 
می خــورد؛ به خصــوص از ورودی هایی مثل 

ورودی نواب. لطفاً پیگیری شود.
09350003802

 روز اربعین پس از نماز ظهر سقاخانه حرم 
مطهر وحشتناک شلوغ بود. معموالً در روزهای 
شلوغ، این موضوع دیده می شود. لطفاً تعدادی 
آبســردکن در صحن انقالب اســالمی اضافه 

کنید.
09150005974

 پیشنهاد مي شود برای تأمین برق مصرفي 
حرم مطهر، روي پشــت بام حرم و اطراف آن 
که فضاي بســیار زیاد و خالي موجود اســت 
ســلول هاي خورشــیدي نصب کنید، ضمناً 
مي تــوان نیروگاه خورشــیدي در زمین هاي 
اطراف مشهد که مربوط به آستان قدس است 

را نیز طراحي کرد.
09370006150

 خادمانی که مســئول صندلــی چرخدار 
هستند اگر امکان دارد از اول میدان آب حضور 
داشته باشند. فاصله تا ورودی حرم خیلی زیاد 

است و برای افراد ناتوان مشکل است.
09010009110

نشست »اربعین حسینی« 
برای بانوان اردوزبان 

آستان: با هدف آشنایی با سیره اهل بیت)ع( و 
جامه عمل پوشاندن به اهداف امام حسین)ع( 
نشست تخصصی »اربعین حسینی« ویژه بانوان 
اردوزبان حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این 
نشســت که صبح یکشنبه به همت مدیریت 
امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی در 
اتــاق 40 باب الهادی)ع( حــرم مطهر رضوی 
برگزار شد، مصباح نقوی اظهار کرد: کسی که 
چله نشــین عزای اباعبداهلل  الحسین)ع( است 
باید دقت بیشــتری بر اعمال و رفتار خویش 
داشته باشــد و نفس خود را از آلودگی ها دور 

سازد و بر گناه کردن استمرار نورزد.
وی بیــان کرد: امام و یارانشــان جان خود را 
برای اصــالح امت، هدایت و تحقــق امر به 
معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی فدا 
کردند و کربــال را به صحنه آزادگی و حریت 
مبدل ســاختند. نقوی در ادامه با برشمردن 
شباهت های میان امام حسین)ع( و حضرت 
ابراهیم خلیل اهلل)ع( افزود: یکی از شباهت های 
میان آن ها خدامحوری و سر بلندی در آزمون 
الهی اســت؛ هر دوی آنــان در این آزمون به 
همراه خانــواده و اهل بیت خویش بودند و از 

این آزمون پیروزمندانه بیرون آمدند.

اجرای مرحله دوم طرح »رواق 
رضوی« در دهه پایانی صفر

آستان: همزمان با ایام شهادت امام رضا)ع( 
مرحله دوم طرح فرهنگــی- خدماتی »رواق 
رضوی« با حمایت ســازمان فرهنگی آستان 
قدس و توســط خادمیاران رضوی در سراسر 
کشــور برگزار می شود. همزمان با دهه پایانی 
ماه صفر و ایام شهادت امام هشتم)ع(، مرحله 
دوم طرح فرهنگی- خدماتی »رواق رضوی« 
با مشارکت خادمیاران سراسر کشور در بقاع 
متبرکه، مساجد محوری، بوستان ها و بازارهای 
بزرگ مراکز اســتان ها و شهرهای بزرگ و با 
حمایت سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
برگزار می شود. خادمیاران امام رضا)ع( در قالب 
این طرح، اقدام به برگزاری مراســم عزاداری 
و همچنین برپایی ایســتگاه های خدماتی و 
باب الرضا)ع(،  ایستگاه های  فرهنگی همچون 
ایســتگاه مطالعه کتاب)با هدف ترویج سیره 
رضوی(، ایستگاه مشــاوره، ایستگاه کودک، 
ایستگاه هنری)سرود آوای رضوان(، ایستگاه 
خانواده و بانوان، ایســتگاه سالمت و خدمات 
پزشکی و ایستگاه توزیع محصوالت متبرک 
و فرهنگی می کنند. برپایی مواکب پذیرایی، 
رســیدگی به محرومان و توزیــع اقالم میان 
خانواده های مســتضعف با مشارکت خیران 
اســتان از دیگر خدمات خادمیاران آســتان 
قــدس رضوی در دهه پایانی ماه صفر خواهد 
بود که با هدف ترویج فرهنگ و سیره رضوی 

اجرا می شود.

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 

حاشیه

مراجعه روزانه 8 هزار نفر به دفاتر پیشخوان نعیم رضوان
مسئول دفاتر پیشخوان نعیم رضوان سازمان حرم مطهر رضوی در مورد این دفاتر تصریح 
می کند: روزانه به طور میانگین حدود 8هــزار نفر و در هر ماه حدود 240هزار نفر برای 
دریافت دعوت نامه مهمانسرای حضرت رضا)ع( به دفاتر پیشخوان نعیم رضوان در صحن 
غدیر حرم منور حضرت ثامن الحجج)ع( مراجعه می کنند. حسین قمی می افزاید: بر همین 
اساس و با توجه به ایام ویژه و خاص و مناسبت های مذهبی و ملی و میزان حضور زائران 
در بارگاه منور رضوی و...، ظرفیت توزیع دعوت نامه های مهمانسرای حرم مطهر حضرت 
امام رضا)ع( برای زائران از طریق سامانه نعیم رضوان، روزانه برای وعده های ناهار و شام در 
مجموع بین 8 هزار تا 12هزار دعوت نامه متغیر است و از ابتدای راه اندازی این سامانه یعنی 
تیرماه 1397 تا مهرماه 1398، بیش از 3میلیون و 100 هزار دعوت نامه از طریق سامانه 

نعیم رضوان توزیع شده است.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر



 گوشه ای از انحرافات 
مراسم عزا در جوامع ما

معارف: کتاب »اربعین در فرهنگ شــیعه« 
نوشته سید محمد محسن حسینی طهرانی 
فرزنــد عالمه حســینی طهرانی اســت که 
بــه همت انتشــارات مکتب وحی منتشــر 
شده است. در این رســاله عنوان »اربعین« 
در فرهنــگ شــیعه از جوانــب مختلــف 
 بررســی شــده و به اثبات رســیده اســت 
ایــن عنــوان از مختصــات حضرت  کــه 
سید الشــهدا)ع( اســت؛ زیرا مکتب شیعه 
مبتنــی بــر اطاعــت و انقیــاد صــرف از 
 والیت امــام معصوم بــوده و تخطی از آن 

حرام است.
بعضــی از عناوین این کتاب عبارت اســت 
از: رابطــه تکوینــی و تشــریعی اســالم با 
»اربعین«، بلوغ عقالنی انســان در »چهل« 
ســالگی، کالم مرحوم عالمــه بحرالعلوم در 
مورد عدد »چهــل«، تأثیر عدد »چهل« در 
روایات، فلســفه قیام اباعبداهلل)ع(، مجالس 
عــزاداری سیدالشــهدا از مبانی اصیل خود 
فاصله گرفته اســت، سیدالشهدا)ع( فقط در 
حادثه کربال تفسیر نمی شود، زیارت اربعین 
سیدالشهدا شعار تشــیع است، امام حسن 
 عسکری)ع( زیارت اربعین را از عالئم ایمان 
می دانند، اهل بیت پس از بازگشت از اسارت 
در مدینه سه روز عزاداری کرده اند، گوشه ای 
از انحرافات در مراسم و مجالس عزا و مراسم 
تدفین میت در جوامع ما، سرایت دادن اربعین 
 به غیر امام حســین)ع( آن را از شعار بودن 

خارج می نماید.
در بریــده ای از کتــاب بــا عنوان »رســم 
غلــط برگــزاری مجالــس هفتــم و چهلم 
می خوانیــم:  متوفــی«  بــرای  ســال   و 
متأســفانه امروزه رسم بر آن است که برای 
فرد متوفی مجالس یادبود در هفتم و چهلم 
و سال و غیره می گیرند و هیچ داعی و نیتی 
جز رعایت شــئون و شــخصیات و مصالح و 
منافع دنیوی بازمانــدگان و یا افراد ذی نفع 
در این گونه امور وجود ندارد. آنچه از ســنت 
رســول خــدا)ص( و اوصیــای گرامی اش 
بــرای ما به جا مانده اســت، فقط تشــکیل 
 مجالــس ترحیم به مدت ســه روز اســت 

نه بیشتر!

کتابخانه

گشایش بخش مطالعات فقه 
 جعفری و شافعی 

در دانشگاه رادن فتح
معارف: مراســم گشایش بخش مطالعات فقه 
جعفری و شــافعی با حضور رئیس دانشــگاه 
مذاهب اسالمی و هیئت همراه در دانشگاه رادن 
فتح اندونزی با ابتکار و همکاری دانشگاه مذاهب 

اسالمی برگزار شد.
افتتاح بخش مطالعات فقه جعفری و شــافعی 
با ابتکار و همکاری دانشــگاه مذاهب اسالمی 
و با ســخنرانی محمد حسین مختاری، رئیس 
دانشگاه مذاهب اســالمی و همچنین رئیس 

دانشگاه رادن فتح اندونزی انجام شد.
همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه مذاهب 
اســالمی در دو سال اخیر با دانشگاه ها و مراکز 
مختلف علمی اندونزی گسترش یافته و تبادالت 
علمی، برگزاری همایش های مشترک و اعزام 
هیئت هایی از استادان و اعضای هیئت علمی دو 
دانشگاه توسعه فراوانی داشته به طوری که سال 
گذشته اتاق همکاری های مشترک علمی ایران 
و اندونزی در دانشگاه مذاهب اسالمی راه اندازی 
شد. مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی 
در این مراســم به ضرورت پژوهش در زمینه 
مطالعات تطبیقی و مقارن میان مذاهب اسالمی 
تأکید کرد و گفت: دانشگاه مذاهب اسالمی در 
زمینه مطالعات تطبیقی و مقارن پیشــگام و 
سرآمد است و می تواند تجربه موفق خود در این 
زمینه را در اختیار کشورهای اسالمی قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی بخش مطالعات 
فقه جعفری و شافعی در دانشگاه جامع اسالمی 
رادن فتح، دانشــگاه مذاهب اسالمی در زمینه 
راه اندازی مطالعــات و پژوهش های مقارن در 
اندونزی نیز پیشــگام اســت. پروفسور محمد 
شــیرازی،  رئیس دانشگاه جامع اسالمی رادن 
فتح با اشاره به ســفر خود به ایران و بازدید از 
دانشگاه مذاهب اســالمی، گفت: در دیدارها و 
بازدیدهایی که داشتم مثالً کتابخانه بزرگ امام 
خامنه ای ســنندج پر است از کتاب ها و منابع 
شــافعی و در قم نیز منابع بسیار زیادی از فقه 
جعفری موجود است که ما در این زمینه نیازمند 

کمک هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با قالب های پژوهشــی 
و تعاملی که بین دو دانشــگاه برگزار می شود 

بتوانیم از این ظرفیت بهره مند شویم.

  دیدگاه اهل سنت به یزید، سیاه و منفی است  مهر: شیخ بالل سعید شعبان، دبیر کل جنبش توحید اسالمی در لبنان گفت: امروز زنده نگه داشتن یاد و راه امام حسین جز از طریق مبارزه با منکر و ساکت کردن صدای شیطان های زمینی و فاسدان و بدخواهان امت ممکن نیست. 
این عالم اهل سنت لبنانی ادامه می دهد: دیدگاه حاکم نزد اهل سنت و علمای جامعه سنی درباره یزید و جنایتی که مرتکب شد بسیار سیاه و منفی است. این جنایت لکه ننگی است که تا روز قیامت بر پیشانی یزید باقی خواهد ماند، چرا که جنایت و تجاوزگری واضح و اهانت روشنی به مقام 

نبوت و اهل بیت پیامبر بود. پیامبر اسالم به امام حسین بشارت داده که سرور جوانان بهشت است و قیام این مرد بزرگ هدفی جز اصالح انحرافی که در دین امت رسول اهلل رخ داده بود نداشت.

بازنشر ترجمه حداد عادل از قرآن     مهر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، نخستین چاپ خود از ترجمه دکتر غالمعلی حدادعادل از قرآن کریم را با شمارگان ۲ هزار نسخه و هزار و ۲۲۰ صفحه منتشر کرد. بر اساس مجوز مرکز طبع و نشر قرآن کریم، این انتشارات مجاز است تا ۲۰ 
هزار نسخه از این ترجمه را منتشر کند. این ترجمه پیشتر توسط انتشارات به نشر آستان قدس رضوی منتشر می شد. ترجمه قرآن کریم توسط دکتر حداد عادل در سال ۱۳۸۲ و از مجلس ششم آغاز شد. روند ترجمه در مجلس هفتم نیز تا ۱۲ جزء قرآن پیش رفته بود، اما به دلیل 

حجم باالی کار در مجلس هفتم به مدت ۹ ماه متوقف شد. در ادامه مترجم در روزهای تعطیل و زمان های استراحت شخصی اش روند ترجمه را از سر گرفت.

نذر فرهنگ

  ظرفیت های ناشناخته اربعین

تمدناسالمیباهمگراییساختهمیشود

معارف: محسن الویری گفت: روشن است که یک مراسم مذهبی 
به تنهایی تمدن درســت نمی کند، ولی مراســم اربعین می تواند 

آورده های بسیاری برای حرکت به سوی تمدن داشته باشد.
در گفت وگویی که در یکی از شبکه های اجتماعی درباره ظرفیت 
تمدنــی اربعین انجام شــد، نکاتی در این زمینه مطرح شــد که 
جمع بندی ویراســته نظریات حجت االسالم والمسلمین محسن 

الویری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم)ع( چنین است:
مراد از ظرفیت تمدنی اربعین این است که با هر تعریفی از تمدن 
و مؤلفه های تشکیل دهنده آن مانند خرد جمعی، نظم اجتماعی، 
انســجام اجتماعی، هم افزایی دانشی، فداکاری، کالن نگری، تولید 
علــم، تولید ثــروت، رواداری و پذیرش تنــوع دیدگاه ها و جز آن 
می توان در مناسک بزرگ اربعین، نمونه های بسیاری از آن ها را در 
سطح خرد مشاهده نمود، آن ها را برجسته کرد و راهپیمایان اربعین 

را به خو گرفتن با آن و رواج آن در فردای پیاده روی هم فراخواند.
مگر حضور گرایش های مختلف شیعی و اسالمی و دینی در اربعین 
شــاهد و تمرینی بر رواداری و هم افزایی اجتماعی نیســت؟ مگر 
پذیرایی یک خانواده جانباز عراقی از یک خانواده شهید ایرانی در 
ایام دفاع مقدس )مشاهده شخصی بنده در اربعین سال گذشته( 
شاهدی بر این نیست که اربعین چگونه دل های متمایل به هم را 
که با فشار اجنبی شمشیر به روی هم کشیده بودند در یک جبهه 
قرار می دهد؟ آیا نمی توان از راهپیمایان اربعین خواســت که این 
انسجام را با یک نگاه بلند به آینده امت اسالمی پاس بدارند؟ مگر 
این راهپیمایی بی نظیر و باشکوه نشانگر آن نیست که چگونه قواعد 
مســلط بر جهان در برابر اراده استوار انسان هایی که دل هایشان با 
محبت حسین)ع( گرم است میل به خضوع دارد؟ آیا مستند به این 
تجربه، نمی توان در راهپیمایان اربعین این خودآگاهی را ایجاد کرد 
که پس از پیاده روی هم می توانند نظام ها و قواعد جاری را به سود 
یک نظم جدید شرع محور خردپسند تغییر دهند؟ مگر نمی توان 
از خطبا و مبلغان خواســت به راهپیمایان اربعین یاد دهند که هر 
یک از آن ها دســت کم دو قطعه زباله از زمین جمع کند تا نشان 

دهند که یک شهر پاکیزه چگونه شهری است و پس از پیاده روی 
هــم این خصلت را در خود زنده نگه دارند؟ اگر تمدن با همگرایی 
کشورهای اسالمی ساخته می شود، آیا در اربعین فرصتی استثنایی 
برای تمرین عملی همکاری دو کشور اسالمی با حفظ منافع ملی 
خود برای یک نمایش قــدرت و اجرای موفق یکی از بزرگ ترین 
اجتماعات بشــری وجود ندارد؟ و آیا بازتولید این تجربه نمی تواند 

گامی مهم برای انسجام امت اسالمی به شمار رود؟
ظرفیــت تمدنی اربعین از جنس همین امور و البته ده ها برابر آن 
اســت. این ها تنها چند نمونه اســت و طبیعی است که می توان 
موارد بســیار دیگری را هم به آن افزود کــه در چندین نوبت به 
آن ها اشاره کرده ام. روشن است که اگر کسی بگوید همین که در 
پیاده روی اربعین شرکت کنیم خود به خود تمدن اسالمی ساخته 
می شود، سخنی سنجیده نگفته و نمی توان با او هم آوا بود؛ اما اگر 
از ظرفیت های بزرگ و شــگفت اربعین که در نگاهی تمدنی قابل 
شناســایی است سخن گفته شــود می توان با آن همدلی داشت، 
این ظرفیت ها اگر خوب شناخته شوند و از آن ها بهره برداری شود، 
می توانند برای هموار ســاختن راه دشوار حرکت به سمت تمدن 

بسیار سودمند باشند.
روشــن اســت که یک مراســم مذهبی به تنهایی تمدن درست 
نمی کند، ولی یک مراســم مذهبــی در تراز مراســم مربوط به 
سیدالشهدا)ع( و در اینجا مراسم اربعین می تواند آورده های بسیاری 
برای حرکت به سوی تمدن داشــته باشد. همان طور که مراسم 
عزاداری برای امام حسین)ع( توانست به صورت چشمگیری به یک 
تحول بسیار بزرگ اجتماعی و پیروزی انقالب اسالمی مدد رساند، 
اکنون نیز به نظر می رسد اربعین دارای ظرفیت های بسیار بزرگ و 
قدرناشناخته ای برای تحوالت بزرگ در منطقه و امت اسالمی است.

به هر اندازه متون نظری و تاریخی مربوط به تمدن ها بیشتر خوانده 
و فهم و نقد شــود، توان ما برای نشان دادن ظرفیت های تمدنی 
اربعین و دیگر آموزه ها و احکام و مناسک دینی باال خواهد رفت. این 
نوع مطالعات می تواند به سهم خود در برابر آسیب هایی که متوجه 
این ظرفیت هاست، بازدارندگی داشته باشد، آسیب هایی همچون 
غلبه نگاه مناسکی محض، افراط  گرایی مذهبی، گسترش نگاه های 
ماورائی و دور ساختن اربعین از ساحت نقش آفرینی مردم و جز آن.

مبلغان دینی ما اگر چنین نگاهی داشــته باشــند و بتوانند آن را 
بــا روش های جذاب و متنــوع فرهنگی و تبلیغی بــه پیاده روان 
بیاموزاننــد، بی تردیــد همان گونه کــه تغییر نگاه به مراســم 
عــزاداری امام حســین)ع( آن را بــه یکــی از مهم ترین عوامل 
پیروزی انقالب اســالمی تبدیــل کرد، از ظرفیت بســیار باالی 
 اربعیــن هــم برای اصــالح »کل فاســد من امور المســلمین« 

که اقدامی تمدنی است، می توان بهره جست.

گفتار

  این 6 نکته زندگی ما را بهتر می کند

راههایرستگاریانسانبهتعبیرقرآنمجید

درباره راه های رســتگاری انســان تعابیر فراوانی وجود دارد؛ بزرگان و 
علمای ما بارها این راه ها را تبیین و سفارش کرده اند اما هیچ پدیده ای 

مانند قرآن کریم نتوانسته این راه ها را بیان کند.

 معنای رستگاری
راغب، رســتگاری را با خیر و سالمت رسیدن ]به مقصد و آرزو[ معنا 
کرده؛ یعنی انســاِن به هدف خلقت نرســیده، مانند دانه  نروییده و 
جوانه نزده است. بنابراین کسی که دوستدار رستگاری است و می خواهد 
به منتهای هدفش برســد، باید مقدمات آن را فراهم و زمینه را برای 
رســیدن هموار کند و بر اســاس آن ره مقصود در پیش گیرد تا هم 
از خطرات راه در امان باشــد و هم آســان تر به مقصد برسد. آنچه در 
نوشتار به عنوان عامل معرفی می شود، خود نوعی رستگاری است، اما 
نه آن رستگاری نهایی، بلکه موقت و در معرض تهدید خطرات؛ زیرا هر 
یک پله ای است که در طول همدیگر مسیر رسیدن به مقصد را هموار 
می کنند، ضمن آنکه متداخل اند، اما مکمل همدیگرند و به یک هدف 

منتهی می شوند.

 ایمان
رستگاری و ایمان در شعار اسالم )یا أیها الناس قولوا ال إله  إال اهلل تفلحوا( 
که با نوای مخلصانه  پیامبر اسالم)ص( و مسلمانان نخستین در کوچه 
بازارهای شهر مکه طنین انداز بود و فطرت انسان ها را نوازش می داد، 
گره خورده است و در قرآن کریم نیز به گونه  خاصی بازتاب داده شده 
است؛ چنانکه در سوره مبارکه مؤمنون می خوانیم: َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن؛ 
به راستی که مؤمنان رستگار شدند. یعنی مؤمنان همین که به خدا و 
وعده هایش ایمان آوردند، در راه رستگاری قدم نهاده اند، هرچند ممکن 
است در این راه دزدان خطرآفرینی کمین کرده باشند. قرآن کریم در 
بیشتر موارد با شاید و به شکل مشروط از رستگار شدن انسان سخن 

گفته است؛ اما این آیه به طور قطع مؤمنان را رستگار دانسته است.

 تقوا و پارسایی
تقوا در عین آنکه لباس خوبی برای محافظت از گرما و سرمای شهوت 
و گناه است، مایه  رهایی از تنگناها، گشایش در روزی، نزول رحمت و 

برکات الهی، قبولی اعمال، مایه جلب نصرت و تأیید الهی، بصیرت برای 
تشخیص حق از باطل و... نیز هست و برای متقی رستگاری و سعادت 
را به ارمغان می آورد، چنانکه در آیه ذیل آمده اســت: »ُقْل ال یَْسَتِوی 
یُِّب َو لَْو أَْعَجَبَک َکْثَرُة الَْخِبیِث َفاتَُّقوا اهللَ یا أُولِی االلْباِب  الَْخِبیُث َو الطَّ
لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن؛ بگو پلید و پاک یکسان نیستند، هرچند کثرت پلید]ها[ 
تو را به شــگفت آورد، پس ای خردمندان از خدا پروا کنید، باشد که 
رســتگار شوید«.   تقواست که رحمت و برکت های مادی و معنوی را 

نصیب انسان و قابلیت درک رستگاری را در او ایجاد می کند.

 بندگی
بندگی از خودشناسی )عبد( و خداشناسی )معبود( نشأت می گیرد. »یا 
َِّذیَن آَمُنوا« در عبادت خدای متعال ظهور و تجلی می یابد. رکوع  أَیَها ال
و ســجود )نماز( در آیه  قرآن عامل رستگاری شمرده شده است؛ زیرا 
نماز عصاره  همه عبادات اســت که باالترین مرتبه آن در سجده نمود 
می یابــد و »حقیقت عبادت هم همان اظهار خضوع آگاهانه به درگاه 

بی نیاز مطلق است«.
منظور از عبادتی که خرجی راه رســتگاری را تأمین می کند، عبادتی 
اســت که با اختیار و شعور صورت می گیرد )بندگی اختیاری( نه آن 
عبادت تکوینی که همه موجودات ارض و سماوات مشغول آن هستند، 
هرچند همه موجودات تسبیح گو، به اندازه  خود شعور دارند؛ اما شعور 
انسان با توجه به شأن و منزلت او هرگز قابل مقایسه با دیگران نیست.

 اطاعت از خدا و پیامبر)ص(
انسان برای رسیدن به خدا که کمال مطلق است، آفریده شده و به این 
کمال نمی رسد مگر از راهی که خالقش معرفی کرده است. یافتن این 
راه و با موفقیت پیمودن آن نیز در گرو اطاعت از دستورات خدای خالق 
و ســر تسلیم در برابر شریعت او داشتن است. چنانکه خود فرمود: »َو 
َمْن یُِطِع اهللَ َو َرُسولَُه َفَقْد فاَز َفْوزاً َعِظیماً؛ و هر کس خدا و پیامبرش 
را فرمان برد قطعاً به رســتگاری بزرگی نائل آمده است« از آنجا که از 
خداوند متعال جز خیر و خوبی صادر نمی شــود، دستورات او مقدمه  
رســیدن به خیر است، بنابراین، اطاعت از او همان و فوز و فالح را در 

آغوش گرفتن همان.

 تزکیه نفس
یکی از راه های رسیدن به سعادت، تزکیه نفس است. در اسالم تأکید 
فراوانی بر این مطلب و دستورات زیادی در این باره به مردم ارائه شده 
است. پاک ســاختن روح و جان انسان، از خلقیات و صفات ناپسند، 
موجب رشــد و آمادگی برای دریافــت خصلت ها و اوصاف نیکو و نور 
معرفت اســت؛ از این رو، خداوند به ۹ چیز قسم یاد می کند تا اهمیت 
ئَها«؛ هر کس  مسئله را بیان کند. سپس می فرماید: »َقْد أَْفلََح َمن َزکَّ

نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده است.

یادداشت
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        حجت االسالم محسن الویری        غالمرضا زاهدی

 معارف/ مریم احمدی شــیروان   درس تعلیم و تربیت 
اســالمی یــا تعلیمات دینــی و قرآنی کــه در تمامی مقاطع 
تحصیلی و حتی در دانشگاه ها با نام معارف اسالمی در تمامی 
رشــته ها تدریس می شــود، نشــان از اهمیت آموزش دینی و 
تربیت انسان هایی با اعتقادات دینی در جامعه اسالمی ما دارد. 
تربیتی که از ســنین پاییــن و دوران ابتدایی آغاز شــده و تا 
باالترین مراحل آموزشــی ادامه پیدا می کند. اما این سؤال در 
جامعه مطرح اســت که آیا آموزش چند ســاله تعلیمات دینی 
و درس های معارفی در زندگــی دینی دانش آموزان اثر دارد و 
می تــوان ردی از آن دروس را در رفتار و زندگی آن ها دید؟ آیا 

محتوای دینی کتاب ها، نوجوانان را جذب می کند؟
به همین منظــور و برای پی بردن به مشــکالت این حوزه با 
دکتر ابراهیم ســحرخیز، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش و کارشناس آموزش کشور که سابقه تدریس 
بیش از 20 ســال در دروس دینی و معارف دارد، به گفت وگو 
نشســتیم. به باور او کتاب های درســی دینی، شیوه تدریس و 
حتی ارزشیابی مقاطع مختلف تحصیلی نیاز به بازنگری دارند.

  تدریس معارف در مدارس کشور مشکل دارد
دکتر ابراهیم ســحرخیز در ابتدا با اشــاره بــه اهمیت نیروی 
انســانی در کیفیت آمــوزش درس معارف در دبیرســتان ها 
می گویــد: در حوزه تدریس معــارف، دروس دینی و قرآن در 
مدارس کشــور مشــکل داریم. واقعیت این اســت که باید در 
خصوص توانمندســازی معلمان درس دینــی و گزینش اولیه 
آن هــا تجدید نظر جــدی صورت پذیرد، زیــرا معلمان درس 
دینی باید معلمان با انگیزه و عالم به مســائل روز باشند. امروز 
چالش هایی در جامعه دیده می شود که برای دانش آموز سؤال 
ایجاد می کند و اگر معلم پاســخی برای این پرسش ها نداشته 
باشــد، موجب دل زدگی می شــود. امری که در یک دهه اخیر 

تبدیل به مشکل شده است.
او اضافه می کند: در حوزه معارف اســالمی چالش دیگری هم 
داریــم. دانش آموزان ما در حوزه معارف اســالمی در جامعه با 
تعارض هایی مواجه هســتند و تا زمانی که این تعارض ها حل 
نشــوند در تدریس علوم اسالمی چالش خواهیم داشت. باید از 
دوره ابتدایی روی کودکان کار کنیم و در حوزه تعلیم و تربیت 
نبایــد فقط آموزش و پــرورش را ببینیم. بســیاری از نهادها، 
سازمان ها و ارگان ها در حوزه تعلیم و تربیت نقش دارند. البته 
از یــاد نبریم که خانــواده و حوزه های علمیه نیــز در این راه 
مؤثر هســتند و اگر حوزه تعلیم و تربیت را محدود به آموزش 

و پرورش کنیم و تمام کاســه کوزه ها را ســر معلم بشــکنیم، 
بی انصافی است.

  باید در تدوین کتاب های درسی دینی بازنگری شود
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید 
بر اهمیت برنامه ریزی بیان می کند: تصور من این است که باید 
در تدوین کتاب های درسی دینی بازنگری جدی شود. از دوره 
ابتدایی تا دوره متوسطه دوم و گاه تا دانشگاه روی اصول دین 
کار می کنیم و دانش آموز احســاس می کند که مطالب تکراری 
هستند. ضمن اینکه ارزشیابی در دروس دینی باید با ارزشیابی 
ســایر درس ها متفاوت باشد. برخی تصور می کنند درس دینی 
درس جبران کننده سایر دروس و ترمیم کننده معدل آن هاست. 
با این ارزشیابی توفیق پیدا نمی کنیم و باید به سمتی برویم که 
باور، رفتار و نگرش دانش آموز تغییر کند. دکتر سحرخیز عنوان 
می کند: باید به سمتی برویم که از مرحله دانش و درک مطلب 
فراتر رفته و در حوزه احکام و اخالق به مرحله کاربرد برســیم. 
الزمه آن این اســت که متغیرهای مداخله گری که در جامعه 

وجود دارند خنثی شوند. در حوزه تدریس هم باید از امتحانات 
کلیشه ای بیرون برویم، زیرا کنکور تأثیر سوئی حتی بر دروس 
دینی و مباحث اسالمی گذاشــته است و این در صورتی است 
کــه جهان بینی یک بحث اعتقادی اســت و در دوره ای زندگی 
می کنیم که وهابیت و دنیای غرب مســائل دینی را تشــکیک 
می کنند، پس باید مســائل دینی را به ســبک و سیاق شهید 

مطهری مطرح کنیم.

  قداست درس دینی 
از نمره محوری و کنکورمحوری جدا شود

این کارشــناس آموزش یادآور می شــود: شهید مطهری کتابی 
بــه نام علل گرایش به مادیگــری دارد و در آن مطرح می کند 
که چرا کشــورهای اروپایی پس از رنســانس دچار دین گریزی 
شــدند و چه عواملی سبب شــد غرب به سمت مادیگری برود 
و به سکوالریســم و الئیک گرایش پیدا کنــد. این امور را باید 
بررســی کرده و از آن ها درس بگیریم. اگر برنامه داشته باشیم 
متوجه می شــویم که اضافه کردن ساعت تدریس دینی و قرآن 

مهم نیســت، برخی از مدارس بدون مجوز بخشی از این ساعت 
را به دروس دیگر اختصاص می دهند.

او تصریــح می کند: ما باید در همان یکی دو ســاعتی که برای 
آمــوزش دروس دینی در هفته مشــخص شــده بــه گونه ای 
برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم با کتاب هایی که با ســبک و سیاق 
روز نوشته شده و پاسخگوی سؤاالت و شبهات شاگردان است، 
به بهترین شیوه دانش آموزان را با مباحث دینی و اسالمی آشنا 
کنیم و بدانیم در حوزه معارف اسالمی فقط حوزه علمیه کفایت 

نمی کند؛ البته وجود آن ها الزم هست ولی کافی نیست. 
معاون ســابق آموزش متوســطه در آموزش و پــرورش ادامه 
می دهد: ما امروز دانش برنامه ریزی درســی را نادیده گرفته ایم. 
الزم اســت که در کنــار کارشناســان حــوزوی، متخصصان 
برنامه ریزی درسی و یادگیری بوده و با کمک جامعه شناسان در 
تدوین کتاب های درسی دینی و معارفی بازنگری انجام شود تا 
قداست درس دینی از نمره محوری و کنکورمحوری جدا شود.

  باید برای آموزش علوم اسالمی 
در مدارس هدف گذاری کنیم

هیــچ  نبایــد  معتقــدم  می گویــد:  ســحرخیز 
دانش آمــوزی در درس دینی مردود شــود و باید 
نحوه ارزشــیابی آن تغییر کنــد یعنی به گونه ای 
درس دینی را ارزیابی کنند که در پایان مردودی 
نداشته باشیم. همان آسیبی که در آموزش  زبان 
خارجــی داریم در درس قرآن هــم داریم و این 
نتیجه مشــکالت موجود و خوب عمل نکردن ما 

در این حوزه است.
او در پایــان تأکید می کند: بایــد برای تدریس 
درس دینی و علوم اســالمی هدف گذاری کنیم 
زیرا بســیار دیده می شود که برخی افراد پس از 
۱2سال مطالعه کتاب های درسی دینی، قرآن و 
زبان عربی نمی توانند حتی قرآن را به درســتی 
روخوانــی کنند. این در صورتی اســت که ما در 
یک زمــان دروس عربی و معــارف را به صورت 
پیچیده ای تدریــس می کردیم. برخی از مطالب 
این دروس به درد آینده دانش آموزان نمی خورند. 
باید بتوانیم با کتاب های درســی، مباحث دینی 

را به نوعی شــفاف کنیم که دانش آموز بتواند پاســخ شبهات و 
پرسش هایش را بگیرد و بداند »دین ما عین سیاستمان است و 
سیاستمان عین دیانتمان« چه معنایی دارد و او چگونه می تواند 

در زندگی از قرآن بهره بگیرد.

قدس کیفیت دروس تعلیمات دینی، معارف و قرآن مقاطع تحصیلی را بررسی می کند

تربیت دینی دانش آموزان نیاز به بازنگری جدی دارد

اگر برنامه داشته 
باشیم متوجه 

می شویم که اضافه 
کردن ساعت 

تدریس دینی و 
قرآن مهم نیست، 

برخی از مدارس 
بدون مجوز بخشی 

از این ساعت را 
به دروس دیگر 

اختصاص می دهند

بــــــرش

آگهی تغییرات شرکت صنعتی الکتریک خراسان سهامی خاص به شماره ثبت 11275 و شناسه ملی 10860259656
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1398,02,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : اختیارات هیئت مدیره به ش��رح ذیل به مدیرعام��ل تفویض گردید: 1- 
نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2- پیشنهاد و تصویب آیین نامه های داخلی شرکت. 3- ایجاد 
و حذف نمایندگی و شعبه در هر نقطه از ایران. 4- استخدام، نصب و عزل کلیه کارمندان و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد آنها. 5- عقد هر 
نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه مواد اولیه و اموال منقول و غیر منقول و ماشین آالت و مناقصه و مزایده 
که جزء موضوع شرکت است. 6- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه عالمت تجاری. 7- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی 
یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری. 8- تعیین میزان استهالک دارائیها. 9- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10- اتخاذ سایر 

تصمیمات ضروری مرتبط با اختیارات هیئت مدیره طبق اساسنامه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635439(
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آگهی تغییرات شرکت کانی جویان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19066 و شناسه ملی 10380346047
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1398,04,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آق��ای حمیدرضا 
واثقی نیا به ش��ماره ملی 0819148288 به عنوان بازرس اصلی ، خانم زهرا وفائی به ش��ماره ملی 0935389326 به عنوان بازرس                          
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رمضان محمودی 
دارای کد ملی 0650139690 آقای مسعود محمودی دارای کدملی 0933367759 خانم اقدس فغانی دارای کد ملی 3871775789 
بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635444(
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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 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,04,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ش��رکت آس��ا گس��تران خراس��ان به 

نمایندگی آقای حسین توکلی طبا عضو هیئت مدیره 2- شرکت گل خواب مشهد به نمایندگی آقای محمدرضا بیهقی عضو هیئت مدیره 
3- شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور به نمایندگی خانم طاهره رسولی عضو هیئت مدیره 4- خانم نرجس ناظمی با کد ملی 08592766 
عض��و هیئ��ت مدی��ره 5- آقای پیام آهنی ب��ا کد ملی 3309548805 عض��و هیئت مدیره 6- خان��م زهرا ملیانی با کد مل��ی 0859198308 عضو                       
علی البدل هیئت مدیره 7- آقای حمید ملیانی با کد ملی 0068721471 عضو علی البدل هیئت مدیره 4-روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.صورتهای مالی منتهی به 1397,06,31به تصویب رسید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635449(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارسا بارش پردیس
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 50752 و شناسه ملی 10320702159

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,01,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -آقای مجتبی شیاس��ی ارانی به ش��ماره ملی 
0074099469 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مرضیه خرمی به ش��ماره ملی : 0939078546 به سمت نائب رئیس 
هیئ��ت مدیره خانم فاطمه حیدری توپکانلو به ش��ماره ملی : 0820101117 به س��مت عضو هیئت مدیره ب��رای مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و 

اداری با امضای منفرد 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 )635383(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارسا بارش پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 50752 و شناسه ملی 10320702159
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 1398,02,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - خانم طاهره شیاس��ی ارانی به ش��ماره ملی 
0057663610 با دریافت مبلغ 10000000 ریال از صندوق ش��رکت کل س��هم الش��رکه خود را از ش��رکت دریافت نمود و از ش��رکت خارج گردید 
در نتیجه س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 51000000 ریال به مبل��غ 41000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید . لیس��ت 
س��هامداران بعد از کاهش س��رمایه : آقای مجتبی شیاسی ارانی به ش��ماره ملی 0074099469 دارای 30000000 ریال سهم الشرکه خانم مرضیه 
خرم��ی به ش��ماره ملی : 0939078546 دارای 10000000 ریال س��هم الش��رکه خانم فاطمه حیدری توپکانلو به ش��ماره مل��ی : 0820101117 دارای 

1000000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635384(
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 آگهی تغییرات شرکت روستایی سمیع آباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 35 و شناسه ملی 10380008120
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396,12,22 و نامه شماره 516,9,1,400 مورخ 1397,04,13 اداره تعاون روستایی تربت جام تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : آقای مهدی باخرزی با کد ملی 0732627303 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای صدیق تنهایی با کد ملی 0732616697 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل امیر ثانی با کد ملی 0730347060 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای صدیق صفائی نژاد به 
ش��ماره ملی 0749409533 به س��مت مدیر عامل برای مدت 3 س��ال مالی انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته 
و ب��رات و اوراق به��ادار با امضای مدیرعامل و مهدی باخ��رزی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب مهدی باخ��رزی )رئیس هیئت مدیره( با امضای 
صدی��ق تنهای��ی )نائب رئیس هیئت مدیره( و مهر ش��رکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضاء آق��ای صدیق صفائی نژاد )مدیرعامل( و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )635386(
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 آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه و فرآورده های لبنی گناباد
 پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 210 و شناسه ملی 10380036841

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,11,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای قاس��م قلی زاده بهابادی به ش��ماره ملی 0919455621 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره 2 - آقای مهدی نوری به ش��ماره ملی0919290477 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3 - آقای علیرضا قلی زاده بهابادی به ش��ماره ملی 
0918758246 به س��مت عضو هیئت مدیره 4 - آقای علی نصیرزاده به ش��ماره ملی 0919210880 به س��مت منش��ی هیئت مدیره 5- آقای س��ید محمد افتخاری 
ش��هری به ش��ماره ملی 0919280218 به س��مت عضو هیئت مدیره و همچنین آقای محسن قلی زاده بهابادی به ش��ماره ملی 0919375685 به سمت مدیر عامل ) 
خارج از مدیران ( به مدت 2 سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 
رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر نامه های اداری عادی با امضاء مدیر عامل معتبر میباشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )635387(
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آگهی تغییرات شرکت آنی کار شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7649 و شناسه ملی 10380234458
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای علیرضا اردالن به شماره ملی 
0769429645 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2- آقای مس��عود اردالن به شماره ملی 0931576415 به سمت 
رئیس هیئت مدیره 3- خانم معصومه ابراهیمی به ش��ماره ملی 3671759070 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت 2 س��ال تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت با امضاء آقای علیرضا اردالن به عنوان 

مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )635400(
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کارت اس��لحه گلوله زنی کالیبر 303 به ش��ماره 
س��اخت  تیرگلنگدن��ی  ده  م��دل   4818 س��الح 
انگلس��تان به نام حبیب ا...رشیدی میش مست 
فرزند عطا مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط 

میباشد
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قو
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ی 
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ب��رگ س��بز خ��ودروی س��ایپا131 م��دل 1391 رن��گ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 881ص84 ایران 
شاس��ی  ش��ماره  و   4690998 موت��ور  ش��ماره   44
S1412291134657 به مالکیت امیرمسعود اجتهادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز و س��ند کمپانی خودروی پ��ژو پارس مدل 
1390 رنگ سفید به ش��ماره انتظامی 517ج15 ایران 
36 ش��ماره موتور 12690004758 و ش��ماره شاس��ی 
NAAN41DC1BE001776 به مالکیت محمدرضا زوار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز خ��ودروی پراید مدل 1388 رنگ س��فید 
روغنی به شماره انتظامی 817د24 ایران 74 شماره 
 S1412288960187 موتور 2874540 و شماره شاسی
ب��ه مالکی��ت زهرا فات��ح مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند مالکیت ، ب��رگ کمپان��ی ، شناس��نامه مالکیت 
)برگ سبز ( کامیونت یخچالدارآمیکو  مدل 1385 به 
ش��ماره انتظامی  797ع24 ایران 12 به  شماره موتور 
 NA2A2JSD46A000132  01160040 و شماره شاسی
بنام حمید عس��گری طبری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد /ع
98
08
75
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 ﹟︣ات ︫︣﹋️ ︮﹠︺︐﹩ آ︑︊﹫﹟ رز﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
۵٢٠٩٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴٢٩٢٨٣٢

﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١۵ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ 
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ١ - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س 
︗ــ️ درج آ﹎ــ﹩ ﹨ــ︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫ــ﹟ ︫ــ︡. 
٢ - آ﹇ــ︀ی ﹝﹞︡ر︲ــ︀ ︠︀﹜﹅ ︎﹠︀ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩٣٧۶۴٢٣٩٨ ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ ، آ﹇︀ی 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠۵۵٩۶٧۶   ︫﹤  ︋﹩﹠︧﹛︧ــ﹟ ا︋﹢ا
︀ل ﹝︀﹜﹩   ︨﹉ ︣ای ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ︋﹥ ︻﹠﹢ان︋ 

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

(۶٣۵۴٢٢)

/ع
۹۸
۰۹
۳۹
۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋︧︣ای ︵﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠٩٣۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۶۶۴۵٣
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ر︲︀ ︋﹢  ︥﹝︣ا﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢١٨٢١١٠٧   ︫﹤ ﹢ژ﹝︣ا﹡﹩︋  ︧ــ﹞️ ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ آ﹇︀ی ا﹝﹫︣ ︧ــ︀م︋  ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٢١٠۵۶١٧۶︋ 
︋︧﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︠︀﹡﹛ ﹝︣ی ﹝︢﹨︊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٨٩۴۴١۴ ︋︧﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت 
︣وات – ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د   ︋– ﹤︐﹀  ︨– ﹉ ا︻﹛ از ️﹋︣ ︀دار و ︑︺︡ آور︫  ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق︋  دو︨ 

ا︨﹑﹝﹩ و اوراق ︻︀دی و اداری ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
(۶٣۵۴٣٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۹
۳۹
۶

 ︡﹠﹝︫﹢﹨ ️︣︡﹞ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
 ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ﹅﹀︫ ﹤︍︀ر﹊ ︀ت﹞︡︠

︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶١٣۴٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١۴٠٠۶٧۴١٣٢٠

﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٢٩ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ 
ا︑︀ذ ︫︡ : ١- آ﹇︀ی ︻︊︀س ﹋﹢﹨﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩۴٣٩۶٢١٩۶ ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇︀ی 
 ﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ۴۶٠٩٧٩۵٣٨٨︋   ︫﹤ ﹝︖﹫ــ︡ ﹝︡︋︣︋ 
︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل 
﹢د  ــ︡﹡︡. ٢- ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧︀ب︨  ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب︫ 
︀ل١٣٩٧,١٢,٢٩ ﹝﹢رد   ︨﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ️﹋︣ــ و ز︀ن︫ 

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

(۶٣۵۴٣٣)

/ع
۹۸
۰۹
۳۹
۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︪︀ورزی دا﹝︡اری 
دا﹝︍︣وری و ︎︣ورش ︵﹫﹢ر ︑﹙﹫︧﹥ دام ︫︣﹋️ ︋︀ 
﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١١٩ و ︫﹠︀︨﹥ 

١٠٣٨٠١١٨١۶٩ ﹩﹚﹞
︻﹞﹢﹝ــ﹩                                     ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١١,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹁
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︣﹋ــ︤ ا︮﹙ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ از 
﹝ــ﹏ ﹇︊﹙﹩ ︋﹥ آدرس ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی 
 ︣ــ︩ ﹝︣﹋ــ︤ی ، ︫ــ︋ ، ︨︣ــ︐︀ن ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر︫ ،
﹡﹫︪︀︋﹢ر، ︻︴︀ر ، ︠﹫︀︋︀ن ︻︴︀ر ، ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ ، 
︎﹑ک -١٢ ، ︵︊﹆﹥ ︀رم ﹋︡︎︧︐﹩ ٩٣١٣٧٧۴١٧۶ 
︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح 

 .︡ق ا︮﹑ح ﹎︣د﹢﹁
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر 

(۶٣۵٣٨۵)

/ع
۹۸
۰۹
۳۸
۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︀ر︨︀ ﹎︧︐︣ ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢١١۵٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۶۶۵٧۶
ــ︺﹫︡ ﹝﹢︨﹢ی  ــ︡ : - آ﹇︀ی︨  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢۶٢٧۵١٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ︾﹑﹝︺︊︀س داوودی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵٢۴٩۴٨١١٣٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس                       
︀دق   ︮︡﹝﹞ آ﹇ــ︀ی :︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ــ﹏ ا︣ار ذ﹇ ﹤ ــ︡﹡︡. - ا︻︱ــ︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب︫   ︨﹉ ︣ای ﹝︡ت ︻﹙ــ﹩ ا﹜︊ــ︡ل︋ 
 ﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩۴٩٣١١١ آ﹇︀ی ا﹞︡ ﹝︧︣وری ︔︀﹡﹩︋   ︫﹤  ︋️﹋︀ ــ﹫︡ ﹝︭︴﹀﹩ ﹁﹫︰︨  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٧۵۴٠٢٠۴۴۵ آ﹇︀ی︨   ︫﹤ ﹝﹠︭﹢ری︋ 
︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵٧٢٩۴٣۴٨٣٩ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . -︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧︀ب ︨﹢دوز︀ن ︫︣﹋️ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ︨︀ل١٣٩٧ ﹝﹢رد 

︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. 
(۶٣۵۴٠۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۹
۳۸
۹

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︀ر︨︀ ﹎︧︐︣ ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢١١۵٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۶۶۵٧۶
 ﹟﹫﹫︺︑ ﹏︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ︡﹞ ️﹫﹨ ︀ذ ︫︡ : - ︨﹞️ ا︻︱︀ء︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩٨,٠۵,٠١﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︧﹚︖︑ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر ﹤︋ 
 ️﹋︀  ︨︰﹫﹁ ﹩﹀︴︭﹞ ︡﹫ ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣هـ  آ﹇︀ی︨   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٧۵۴٠٢٠۴۴۵︋   ︫﹤ ︀دق ﹝﹠︭﹢ری︋   ︮︡﹝﹞ ـ  آ﹇︀ی:︡﹡︡︣د﹎
 ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ر﹝﹙﹩ ۵٧٢٩۴٣۴٨٣٩︋   ︫﹤ ــ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣هـ  آ﹇︀ی ا﹞︡ ﹝︧ــ︣وری ︔︀﹡﹩︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩۴٩٣١١١︋﹥︨   ︫﹤︋
 ،﹤︐﹀  ︨، ﹉ ﹏﹫︊﹇ از ️﹋︣ ︀دار و ︑︺︡آور︫  ﹥ ﹝︡ت ٢︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق︋  ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹤︋ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء
(۶٣۵۴٠٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۹
۳۹
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹨﹞﹍︀م ︮﹠︺︐﹩ ا﹜﹊︐︣﹉ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۶٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴۵٩٩۶۵
︣ا︋︣  ــ︣﹋️ در︋   ︫﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ -١ :︡︣د﹎ ︰﹢﹀︑ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ﹤  ︋﹏ــ︡ : ا︠︐﹫︀رات ذ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ و ﹋﹙﹫﹥ ادارات دو﹜︐﹩ و ﹝﹢︨︧︀ت ︭︠﹢︮﹩. ٢- ︎﹫︪﹠︀د و ︑︭﹢︉ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی دا︠﹙﹩ ︫︣﹋️. ٣- ا︖︀د و ︢ف ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ و ︫︺︊﹥ 
ــ︽﹏ و ﹆﹢ق و د︨ــ︐﹞︤د آ﹡︀. ۵- ︻﹆︡ ﹨︣ ﹡﹢ع ﹇︣ارداد و ︑︽﹫﹫︣ و  ــ︣﹋️ و ︑︺﹫﹫﹟︫  در ﹨︣ ﹡﹆︴﹥ از ا︣ان. ۴- ا︨ــ︐︡ام، ﹡︭︉ و ︻︤ل ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀ر﹝﹠︡ان و ﹋︀ر﹋﹠︀ن︫ 
︑︧﹁ ︀ ﹏︡︊ و ا﹇︀﹝﹥ آن در ﹝﹢رد ︣︠︡ و ﹁︣وش و ﹝︺︀و︲﹥ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ و ا﹝﹢ال ﹝﹠﹆﹢ل و ︾﹫︣ ﹝﹠﹆﹢ل و ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︤ا︡ه ﹋﹥ ︗︤ء ﹝﹢︲﹢ع ︫︣﹋️ 
ا︨️. ۶- ﹝︊︀درت ︋﹥ ︑﹆︀︲︀ و ا﹇︡ام ︋︣ای ︔︊️ ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ︻﹑﹝️ ︑︖︀ری. ٧- ا﹇︀﹝﹥ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ د︻﹢ی و د﹁︀ع از ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ د︻﹢ی ︀ ︑︧﹙﹫﹛ ︋﹥ د︻﹢ی ︀ ا﹡︭︣اف از آن ا︻﹛ 
از ﹆﹢﹇﹩ و ﹋﹫﹀︣ی. ٨- ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︤ان ا︨ــ︐﹑ک دارا﹫︀. ٩- ︑︺﹢﹡ ︣︸ ،︧︡ــ﹩، ﹇︊﹢﹜﹩، ︎︣دا︠️ و وا︠﹢ا︨️ اوراق ︑︖︀ر︑﹩. ١٠- ا︑︀ذ ︀︨︣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ︲︣وری 

﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا︠︐﹫︀رات ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︵︊﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹁︣﹞︀ن (۶٣۵۴١١)
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۹۸
۰۹
۳۹
۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹝︧︀﹁︣ت ﹨﹢ا﹩ و ︗︀﹡﹍︣دی و ز︀ر︑﹩ ﹁︣د︦ ︎︣واز ︑﹢س 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٨٨٣۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۴٣٨٣٨

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,١۶و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٩٧٢,١٢٨,١۵٧۴۴ ﹝﹢رخ٩٧,١١,١٠اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن 
ر︲﹢ی و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره۵٩٩٩٧ ﹝﹢رخ٩٧,١٠,١٨ ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹩ ﹋︪﹢ری و﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره٩٧,,١٩,١٣٩٢٨ ﹝﹢رخ٩٧,١٠,٢٠﹝ ️︣︡︕ وز︀رت ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : -١︋﹠︀ ︋﹥ ︑﹀﹢︰ ا︠︐﹫︀ر ︀︮﹙﹥ از ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ٩٧,١٠,١۶ ︋﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹠︻ ︀︋ ،﹤︀️ ︋﹥ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ 
︣﹋️ ا﹁︤ا︩ ﹝︤︋﹢ر را ︻﹞﹙﹩  ــ︣﹝︡﹞ ️﹫﹨ ،﹤︀︣ه︫  ﹥ ︧ــ︀ب︨  ︣ ︑︭﹀﹫﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت و ا﹡︐﹆︀ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︢﹋﹢ر︋  ︀دره ﹝︊﹠﹩︋  ــ﹠︡ ︧ــ︀︋︡اری︮  ︑﹠︷﹫﹞﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨ 
 ﹏︡ه ا︨️ در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ذر ﹎︣د﹢︷﹠﹞ ﹤︀﹞︨︣ ︧︀ب ﹤︋ ︡ه و︧︀ب ︋︡﹨﹩ ︫︣﹋️ ﹋︧︣ ﹎︣د ︀ل ازدا﹡︧︐﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︊﹙︼ ٩٧۵٠٠٠٠٠٠ر

︀ً ︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️.  ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد : ﹝︀ده ۵ ا︮﹑︀﹞︨︣ : ﹩﹥ ︫︣﹋️ ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥١٠٠ ︨﹛١٠٠٠٠٠٠٠ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹋﹥ ︑﹞︀﹝
(۶٣۵۴١٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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۲

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹩﹎آ
︣﹎︤اری  ︣ ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن︋  ــ︣﹝︀﹥ ای)︋  ــ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩ (︗︀ری –︨  ︣ا︨ــ︀ن︫  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 
﹝︺︀﹝﹑ت ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ آ︋﹀︀ ︎︣وژه ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا﹡︖︀م و ︋﹥ ︫︣﹋︐︀ی ذ︭﹑ح 

٪︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار

برآورد  اوليهمدت نام و مشخصات  خدمات  رديف

3،178،801،560 12 ماه پاسخ دهى به تماسهاى مردمى در مركز ارتباطات مردمى(سامانه122)  1

 ﹩︋︀ا︠︢ ا︨﹠︀د ارز ️︗ ︡﹠﹡از اداره ﹋︀ر ،︑︺︀ون و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  ︋︀︫﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا ﹩﹠﹝︀ر و ا﹋ ️﹫﹑︮ ﹩﹨︡ا﹇﹏ دارای ﹎﹢ا ﹤﹋ ﹩︀﹨ ️﹋︫︣ : ﹤︐﹊﹡
︖﹠﹢رد  ــ﹞︀﹜﹩  وا﹇︹ در︋  ︣ا︨ــ︀ن︫  ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠  ﹥ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ــ︀︻️ ١۵︋  ﹋﹫﹀﹩ از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠٧/٣٠ ا﹜﹩ ٩٨/٠٨/٠۴ ︑︀︨ 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ  –︋﹙﹢ار دو﹜️ – ﹡︊︩ ﹋﹢﹥ ورزش ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹫︲﹢︑ ︣︀︨ .︡﹠︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و ︫︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️. ︲﹞﹠

آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
              روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

 ﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب

آ﹎ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹁︪︣ده
( ︫﹞︀ره ٣٠-١-١-٩٨)(﹡﹢︋️ اول)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫ــ﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر 
︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩-٠٧١

 ️﹫﹑︮ ︡︗︤ات ︫︊﹊﹥ و ... از ︫︣﹋️ ﹨︀ی وا﹫︖︑ ا﹁︤ار ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ و ️︨ ︡︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞: ﹤︭﹇︀﹠﹞ ٢-  ﹝﹢︲﹢ع
 ٣-  ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : در ︨︀︻️ اداری از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠ از ︑︀ر ٩٨/٧/٢٩ ﹜︽︀️ ٩٨/٨/۴ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری

۴-  ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧-٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
۵-  آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︫︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir  و ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن www.farsedc.ir ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس
۶-  آدرس ﹝﹏ در﹠︪﹫︎ ️﹁︀︀د : ︫﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل - ︡ ﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را - ︨︀︠︐﹞︀ن ١۴٧ - ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس -  ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت 

٣٢٣١٨۶١٧ ﹟﹀﹚︑ -
٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د :  ︨︀︻️ ٩ ︊︮  روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/٢٢

٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس - ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩
 ︊  ︮١٠ ️︻︀ ︀﹋️ ﹨︀ در︨   ︎︣︀  ︨︳︣ا ﹢رت ا︣از︫  ︀ز﹎︀︪﹩ و در︮  ︊ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/٢٢︋  ــ︀︻️ ١٠︮   ︨﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ت ارز﹋︀ ︀﹋︀ت :︎   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ٩-  ز﹝︀ن︋ 
︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ ﹝︪︣وط ،  ﹝︡وش و︎   ︎﹤ ︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹩ ﹎︣دد ،︋  ︀ ︱﹢را︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/٢۵︋  روز︫ 
﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧ــ﹥  ﹢ده و ︱﹢ر︎  ︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩︋  ــ﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی︎  ــ︡ .                      ١٠- ذ﹋︫︣  ــ﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏︫  در︋ 
 ︀ ︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار  ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉ ︀و ﹩﹊﹡︀  ︋﹉ ، ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣︋   ︮﹤ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︊﹙︼ ۶٢٢٫١٢۴٫٩٨٨  ر︀ل ﹋﹥︋  آزاد ا︨️      ١١- ︑︱﹞﹫﹟︫ 
﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︀︋︧︐﹩ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︀︨︣ ︎︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠︀ ︑︱﹞﹫﹟  ﹋﹞︐︣ 
از ﹝︊﹙︼ ︀د ︫︡ه ︀︨ ︀︣ ﹝﹢ارد (︫ ﹉︭﹩، و︗﹥ ﹡﹆︡ و...)  ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.    ١٢-  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

١٣-  ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
        

۶٣٧٣۵٨ : ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫
١۴-  ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                                                                                                                             
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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 rمردم؛ تاوان دهنده های صنعت بی کیفیت خودرو
در تولید کاالیی چون خودرو برچســب ملی بودن یا استقالل از سایر کشورها تکرار 
سخنی بی معنی اســت، چرا که بزرگ ترین خودروسازان جهان از آمریکا تا ژاپن و... 
بــه معنای کلمه در خرید لوازم جانبی و قطعات خودرو از کشــورهای دیگر بی نیاز 
نیستند، از این رو استقالل در صنعت خودروسازی سخنی گزاف است. آنچه شرکت ها 
یا کشــورهای تولیدکننده برترین خودروهای جهان دنبال می کنند خرید قطعات 
خودرو با کیفیت بهتر و رقابتی شدن قیمت در جذب هر چه بیشتر مشتری است؛ در 
حالی که در ایران رقابتی در صنعت خودرو وجود ندارد بین شــرکت های خودروساز 
برتر جهان رقابت بسیار باالست. مؤلفه های مهمی در پیشرفت صنعت خودرو جهان 
تأثیرگذار است که از آن می توان به دوری از پسرخاله بازی و سفارش های غیر اصولی 
و پارتی بازی و باند بازی اشاره کرد. در ایران ساخت قطعات بدون توجه به الزام کیفیت 
باال به نورچشمی ها داده می شود که قطعه ای بی کیفیت ولی با قیمت باال تولید کنند؛ 
اما این مســئله در سیستم جهانی خودروسازی هیچ گاه دیده نشده؛ از این رو است 
که تفاوت بزرگی در کیفیت و قیمت بین خودرو ایرانی با خودرو خارجی وجود دارد. 

خصوصی سازی صنعت خودرو که هر از گاهی توسط دولت مطرح می شود را نمی توان 
بی نسبت با اتفاقات و تحوالت درون این مجموعه دانست. بی شک مدیران دولتی ما 
هیچ گاه دســت از چنین خوان نعمتی برنمی دارند؛ به همین دلیل هیچ گونه اقدام 
اصولی در راستای خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو انجام نمی شود. نمی توانیم به 
خودمان وعده دهیم که صنعت خودروسازی ایران خصوصی می شود. اصلی ترین عامل 
اشاره به خصوصی ســازی صنعت خودرو در حال حاضر گرفتاری دولت در وضعیت 
اضطرار کنونی و کشف فسادها و دستگیری هاست، بنابراین وعده های خصوصی سازی 

صنعت خودرو راه فراری برای آرام کردن جو ایجاد شده است. 
آنچه به عنوان سازوکار تولید در دنیا دنبال می شود بسیار متفاوت از الگوهایی است 
که در چهار دهه گذشته در صنعت خودروسازی کشور دنبال شده است که ما را در 
کیفیت از دنیا عقب نگاه داشــته و قیمت های ما با کیفیت ارائه شده هیچ سنخیتی 
ندارد. الگوهای من درآوردی در صنعت خودروسازی ایران با الگوهای تولیدکنندگان 
بزرگ خودرو دنیا تفاوت دارد، بنابراین تداوم الگوی تجربه شــده در آینده، همچنان 
 به ضرر مردم و مشتریان تمام می شــود و ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور را 
روز به روز بیشــتر می کند؛ در این شرایط مردم تنها تاوان دهنده های این صنعت بی 
کیفیت خواهند بود. بی شک در شرایط کنونی و عدم اطمینان به وضعیت اقتصادی 
کشــور و در دست نبودن چشــم انداز مطمئن اقتصادی، خصوصی سازی و اشتیاق 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو به صورت خصوصی سازی واقعی 
دور از انتظار است. بعید است سرمایه گذار یا سازمانی در چشم انداز نامطلوب اقتصادی 
پیش رو عنایتی به سرمایه گذاری در بخش خودرو داشته باشد، آنچه از خصوصی سازی 
صنعت خودرو گفته می شود اجرای نسخه های خصولتی سازی است که در سایر نهادها 

به عنوان خصوصی سازی انجام گرفته است.

انتقاد کم سابقه رئیس کل بانک مرکزی از خودروسازان

چرا باید همیشه از صنعت خودرو حمایت کنیم؟
 اقتصاد/ زهرا طوسی  چرا باید در هر شرایطی از 
صنعت خودرو حمایت کنیم؟ این پرسش رئیس کل 
بانک مرکزی است که می گوید دیگر حاضر نیست 

تاوان سوءمدیریت در خودروسازی را بپردازد.
عبدالناصر همتی گفته است: من مخالف در اختیار 
گذاشــتن نقدینگی برای خودروســازها بودم چون 
همیشــه وعده دادند ۶ ماه دیگر درست می شود اما 
نشد! من با اختصاص ارز به خودروسازان و منابع ریالی 
موافق نبودم؛ اما می خواستم حسن نیتم را ثابت کنم؛ 
اما وقتی خودروسازی قیمت را باال می برد چرا باید از 

آن حمایت کرد؟ 
تا حرفی می زنیم، می گویند: کارگــر داریم، بحران 
می شــود! چرا باید بانک مرکزی تاوان آن را بدهد؟ تا 

کی باید به این خودروسازی فشل ادامه داد؟

 نتیجه 40 سال حمایت از خودروسازی
با این حال وزیر صنعت همچنان بر حمایت ویژه از 
خودروسازان تأکید دارد و معتقد است وضعیت کنونی 
خودرو در شــأن ملت ایران نیست، اما نباید صنعت 
خودروســازی را تعطیل کرد. اما در مقابل، برخی بر 
این باورند که صنعت خودروســازی پس از 40 سال 
حمایت، نه تنها نتوانست انتظارات مردم و بازار را چه 
از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی پاسخ دهد، بلکه 
هر ســال بر زیان و بدهکاری های خود افزوده است؛ 
برای نمونه به گفته یکی از نمایندگان مجلس، بدهی 
خودروسازان به مردم و قطعه سازان، 40 هزار میلیارد 
تومان است. در این شرایط اقتصادی، ادامه حمایت ها 

حاصلی نخواهد داشت.

 کاهش تولید خودرو بر خالف وعده ها
نگاهی به بازار خودرو نشان می هد که در بازه پنج ماهه 
ابتدایی سال جاری تولید محصوالت ایران خودرو با 
کاهش ۵۸.۷ درصدی و تولیدات گروه خودروسازی 
سایپا نیز با افت ۲۳.4 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته روبه رو شده است. به این معنی که از 
ابتدای امســال تا پایان مردادماه حــدود ۳۱4 هزار 
دســتگاه انواع خودرو در کشورمان به تولید رسیده 
که سهم همه خودروهای سواری از این رقم معادل 
حدود ۲۹0 هزار دستگاه است. این کاهش تولید در 
حالی اتفاق می افتد که پیش از این خودروسازان وعده 
داده بودند به منظور بهبود وضعیت بازار، افزایش رونق 
و کاهش قیمت ها روند تولید خود را افزایش داده و 

تعهدات معوق خود را به صفر برسانند.

 حذف برخی قطعات در خودرو
در همین شــرایط موضوع حــذف برخی از قطعات 
در خودروهای صفــر کیلومتر داخلی از جمله کروز 
کنترل، رینگ آلومینیومی و تعدادی دیگر از قطعات 
خبرساز شده است. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروسازان معتقد است: هر چند فعالً این قطعات 
تأثیری در ایمنی خودرو ندارند اما ممکن است تعداد 
این قطعات در آینده اضافه شــود تا جایی که تولید 
خودرو را با مشــکل روبه رو کند.  برای رســیدن به 
تحلیل درستی از وضعیت موجود، با کارشناسان این 
حوزه در این باره سخن گفته ایم و پرسیدیم که آیا به 
راستی در این شــرایط اقتصادی، ادامه حمایت ها از 

صنعت خودرو حاصلی خواهد داشت؟

 ادامه حیات خودروسازی به مدد بانک ها 
امینی، کارشــناس  امــراهلل 
صنعــت خــودرو و عضــو 
هیئت علمی دانشگاه عالمه 
با  طباطبایی معتقد اســت: 
تمام  اینکــه خودروســازان 

مسائل را به گردن هزینه تولید و تحریم ها می اندازند، 
اما به جرئت می توان گفت در بدترین حالت تحریم ها 

۳0 درصد بر عملکرد آن ها تأثیر دارد.
امینــی در گفت و گو با خبرنگار ما می افزاید: صنعت 
خودرو دائم از ســوی دولت حمایت شده؛ از جمله 
به وسیله تعرفه گمرکی، که باال بردن تعرفه ها اجازه 
نداده اســت خودروهای دیگری وارد کشور شوند، از 
طرفی ادامه حیات خودروســازی ها به مدد بانک ها 
موجب شــده تا کنون تنها ایران خــودرو ۱۱ هزار 
میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار باشد و دولت 
هم مدام به بانک مرکزی فشــار می آورد که به این 
بانک ها کمک کنیــد، همتی دیگر نمی تواند به این 

حمایت ادامه دهد.

 آب در هاون می کوبیم 
وی می افزاید: از طرفی دولت چون برنامه بلندمدتی 
برای صنعت خودرو ندارد همواره بحث اشتغال این 
بخش را پیش می کشد، در حالی که حمایت به بهانه 
سرپا نگه داشتن اشتغال در این بخش استداللی قوی 
نیست، یعنی مردم اتومبیل را گران بخرند و صنعت 

ناکارا باشد، بهره وری پایین باشد و قیمت تمام شده 
باال به خاطر اینکه اشتغال حفظ شود؟

وی تأکید می کند: ما از صنعت خودرو دفاع می کنیم 
به شرطی که مدیریت کارا باشد، متولی درست داشته 
باشد و ســاختار هزینه هایش تغییر کند، بهره وری 
داشته باشد و وضعیت بدهی ها و ترکیب هزینه هایش 
مشــخص باشــد، در صورت این دگرگونی باید از 
صنعت خودرو حمایت کرد وگرنه با وضع فعلی آب 
در هــاون می کوبیم. وی تصریح می کند: مانع اصلی 
خصوصی سازی این صنعت خود وزارت صمت است، 
چون صنعت خودرو یک حیاط خلوت برای وزارتخانه 
و برخی نهادهای حاکمیتی و مجلس اســت و اگر 
ضرری هم از این سوءمدیریت ها متوجه خودروسازی 

شود، مردم تاوانش را می دهند.

 دولت پیگیر منافع خود از صنعت خودرو 
بیگی، کارشــناس خودرو اما 
معتقد است کلیشه حمایت 
دولت از صنعت خودرو قابل 
نقد است، چرا که دولت خیلی 
از اوقات بیشتر از اینکه دنبال 

حل مســئله صنعت خودرو باشــد، درگیر پیگیری 
منافع خودش از طریق این صنعت اســت به طوری 
که بســیاری از مواقع این منافع با اقتصاد بنگاه در 

تعارضات جدی قرار می گیرد.
وی تأکید می کند: در ســال ۹۷ قیمت ارز باال رفت، 
مواد اولیه گران شد، قطعه گران شد و قیمت خودرو 
هم به تبع آن باال رفت، دولت تصمیم گرفت نرخ را 
پایین تر از قیمت تولید نگه دارد، همه آمارها نشــان 
می دهد قیمت فروش تا آخر آذرماه پایین تر از تولید 
بــود، در حالی که در اواخــر ۹۶ قیمت ارز باال رفت 
و تا مرداد ۹۷ هفت برابر شــد، ولی تعادل در قیمت 
تمام شده با نرخ ارز به وجود نیامد. ما در قبال چنین 
تصمیمی که از سوی دولت بود به این صنعت ضرر 
زدیم، حال به این مسئله اگر فساد درون سیستمی 
و تخلفات اداری را نیز بیفزایید، می بینید که قیمت 
برای مصرف کننده گران و برای تولیدکننده با زیان 
زیادی همراه می شود و باید بپذیریم در این مسئله 
دولت تقصیر کار بوده و باید آن را بپذیرد و در عین 
حال جبران کند. بیگی با اشــاره به اینکه دولت باید 
ابزار نظارتی و شفافیت بگذارد، سیاست صنعتی خود 
را عــوض کند و روابط نهادی بین دولت و بنگاه نیز 

باید تغییر پیدا کنــد، می افزاید: پیش فروش ها باید 
انجام شــود تا وضعیت ســرمایه در گردش بسامان 
شود، اگر سرمایه در گردش خودروسازی را با دو سال 
پیش مقایســه کنیم یک سوم شده است؛ در حالی 

که دالر سه برابر شده است. برای 
اینکه تولید سه سال پیش را داشته 
باشیم اآلن باید سرمایه در گردش 
سه برابر باشد، در حالی که اکنون 
یک ســوم آن میزان داخل بنگاه 

است و چالش ایجاد کرده است.
وی معتقد اســت: در حال حاضر 
حمایت هــای دولتــی نباید قطع 
شــود، این تیپ حمایت در کالن 
اقتصادی از فعالیت های نامولد دیگر 

بهتر است، چون این فعالیت از تولید هم مولدتر است 
و هم کمتر آسیب می زند.

خصوصی سازی واقعی راهگشاست
صدرایی، کارشــناس خودرو 
نیز در گفت و گو با خبرنگار ما 
آقای همتی  می گوید: حرف 
زمانی درست اســت که در 
شــرایط عادی خودروسازان 

دنیا با ما همکاری کنند، سرمایه گذاری انجام شود و 
یک بســتر مناسبی به لحاظ اقتصادی وجود داشته 
باشد، در اینجا می شود دست از حمایت این صنعت 
برداشــت تا راه خودش را پیدا کند، اما در شرایط پر 
دســت انداز فعلی که هر کارخانه ای چراغش روشن 
بماند می تواند کورسوی امیدی در دل جامعه باشد، 

باید به شکل دیگری تصمیم گرفت.
وی می گویــد: خودروســازی در ایران بــه عنوان 
یــک صنعت سیاســی؛ تنها ایران خودرو و ســایپا 
نیستند، بلکه در کنار آن ها خودروسازان خصوصی، 

شــرکت های بزرگ قطعه ســازی و نمایندگی ها و 
شرکت های لجستیک و حمل و نقل نیز هستند که از 
نظر اشتغال زایی دامنه وسیعی را دربرمی گیرند؛ اگر ما 
به یکباره این صنعت را رها کنیم چه چیزی می توانیم 
جایگزین آن کنیم؟ ما سالی ۱.۵ 
مصرف  خــودرو  واحد  میلیــون 
داشتیم و اکنون نیاز بازار با سالی 
۷00 تا ۸00 هزار خودرو پاســخ 
داده می شــود؛ آیا می توانیم همه 
خودروها را وارد کنیم؟ نخست، ارز 
آن را نداریم و اگر هم داشته باشیم 
کدام کشور به ما این همه خودرو 
می دهد! باید بیاموزیم که به لحاظ 
ساختار تصمیم گیری و سیاسی 
متفاوت از دنیا هســتیم و این تفاوت ما را در بحران 
تحریم و تقابل های جهانی قرار می دهد، پس باید به 
سمت تولید داخل روی بیاوریم و از آن حمایت کنیم.

وی معتقد است: واگذاری به بخش خصوصی بی شک 
می تواند فضــای رقابتی را باال ببرد به شــرطی که 

خصوصی سازی واقعی باشد.
به گفته وی، مشکل قیمت  و کیفیت نیز زمانی حل 
می شــود که روابط ما با دنیا عادی شود و در حضور 
تولیدکننده هــای متعددی که در داخل کشــور پا 
گرفته اند بتوانیم واردات را آزاد کنیم و شاهد رقابت 
سالم بین شــرکت های خودروســازی برای بهبود 

کیفیت و خدمات باشیم.
به نظر می رسد با وجود اینکه فریاد بخشی از دولت 
در برابر اهمال و ســوءمدیریت بخشی دیگر از دولت 
درآمده است، دلسوزی برای اشتغال در صنعت خودرو 
ادامه دارد، در حالی که متأسفانه هیچ سازمان مردم 
نهادی تاکنون در اقتصاد ایران شکل نگرفته تا ضمن 
رســیدگی به انحرافات در این صنعت پیگیر احقاق 
حقوق پایمال شده مردم از سوی خودروسازان باشد!

بدهی خودروسازان  
۴۰ هزار میلیارد 
تومان است و در 
این شرایط ادامه 
حمایت ها حاصلی 
نخواهد داشت

بــــــــرش

نیازمند استقالل بانک مرکزی هستیم      ایسنا: رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت ساماندهی بانک ها و مؤسسات مالی گفت: جبران کسری مؤسسات مالی و ساماندهی آن ها یک اولویت مهم برای 
اقتصاد ایران به شمار می رود، اما نباید این کسری از جیب مردم پرداخت شود. غالمحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با رئیس کل بانک مرکزی، با تأکید بر ضرورت استقالل بانک مرکزی 

اظهار کرد: اگر ما امروز با فشار خارجی مواجه هستیم و در مقابل آن مقاومت می کنیم، باید در راستای منافع ملی کشور گام برداریم و این مسئله جز با احترام گذاشتن به استقالل بانک مرکزی اجرایی نخواهد شد. 

خـــبر
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یادداشت روز

 لطفعلی بخشی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاد محلى كه به امضاء شهود و گواهى دفتر  ــتناد دو برگ استش خانم جان بى بى محمودزهى باس
ــمى شماره 60 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت 629217-الف 89 ششدانگ  اسناد رس
يكباب منزل پالك 27345/7-اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان كوچه 10 مترى از 
ــهيد فاضلى  مورد ثبت 116032 صفحه 172 دفتر 725 بعلت جابجايى از بين رفته  30 از بلوار ش
كه درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد تبصره يك ماده 120 آيين نامه 
ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود 
ــر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به  ــد از تاريخ نش ــند مالكيت مذكور نزد خود مى باش س
ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى 
مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد .9809355  م الف:557
تاريخ انتشار:98/7/29

حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان 

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 
ــات موضوع قانون تعيين و  ــماره 139860318603003986مورخ 1398/06/20 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــى فرزند ذبيح اله به  ــطلخ جان ــميرا اميرى اس ــت تصرفات مالكانه بالمعارض خانم  س ناحيه 2 رش
ــنامه 6746 صادره از قزوين در قريه خسبخ در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر  ــماره شناس ش
ــاحت 164 متر مربع پالك فرعى 21198 از اصلى 12 مفروز مجزى از پالك 13  ــاختمان به مس س
ــمى آقاى ابراهيم باقرخواه چماچائى  ــت خريدارى از مالك رس از اصلى 12 واقع در بخش چهار رش

محرز گرديده است. 
ــود در صورتى كه  ــه 15 روز آگهى ميش ــب در دو نوبت به فاصل ــوم مرات ــه منظور اطالع عم ــذا ب ل
ــند مى توانند از تاريخ انتشار  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس اش
ــيد ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض دادخواس يكماه از تاريخ تس
ــد.م  ــند مالكيت صادر خواهد ش صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

الف 3461 آ-9809392
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/29

تاريخ انتشار نوبت دوم : 14 /1398/08
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

امالك واقع دربخش7 يزد – طزرجان و توابع
ــادات كالنترزاده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمين مشجرپالك  ــرف الس  1866- اصلى – خانم  اش
ثبتى  برابر به مساحت ششدانگ 435 مترمربع برابر راى شماره 139860321006001204مورخ 

1398/05/27 واقع در طزرجان  تفت خريدارى عادى از زهرا كالنترزاده طزرجانى مالك  رسمى
ــاع از ششدانگ زمين مشجرپالك  ــادات كالنترزاده سه دانگ مش ــر الس 1866- اصلى – خانم  افس
ثبتى  برابر به مساحت ششدانگ 435 مترمربع برابر راى شماره 139860321006001191مورخ 
1398/05/27 واقع در طزرجان تفت خريدارى عادى  از زهرا كالنترزاده طزرجانى مالك  رسمى 

ــخاص نسبت  ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت 
ــليم  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

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

خواهد شد.9809379
تاريخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1398/07/29

تاريخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1398/08/14
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9804163
بدين وسيله به

حسين پوريان نام پدر: يوسف شماره ملى: 0932250777 شماره شناسنامه: 61756 ابالغ مى شود 
كه بانك پارسيان به استناد قرارداد بانكى شماره 57300594739605 مورخ 1394/05/10 جهت 
وصول مبلغ 636/780/461 ريال (ششصد و سى و شش ميليون و هفتصد و هشتاد هزار و چهارصد 
و شصت و يك ريال) شامل اصل طلب: 308/435/346 ريال و سود: 79/302/728 ريال و خسارت 
ــارت تأخير روزانه مبلغ 318/689  تأخير تأديه تا تاريخ 1398/05/20 249/042/387 ريال و خس
ــوده و پرونده اجرائى به  ــما اجرائيه صادر نم ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه ش ــال تا روز تس ري
ــورخ 1398/06/17 بدليل عدم  ــده و طبق گزارش م ــكيل ش ــه 9804163 در اين اداره تش كالس
شناسايى آدرس شما به شرح متن سند و بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9809362 م.الف 179
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9804086
ــماره ملى: 0946412898 شماره شناسنامه:  ــيله به يحيى طاهر پرستار نام پدر: جواد ش بدين وس
ــتناد قرارداد بانكى شماره 1- 46819660- 400-  ــود كه بانك پارسيان به اس 15549 ابالغ مى ش
ــت و پنج  ــت و بيس ــت وصول مبلغ 225/617/798 ريال (دويس ــورخ 1393/05/28 جه 2103  م
ميليون و ششصد و هفده هزار و هفتصد و نود و هشت ريال) شامل اصل طلب: 75/298/053 ريال 
ــود: 26/127/177 ريال و خسارت تأخير تأديه تا تاريخ 1398/05/20 124/192/568 ريال و  و س
خسارت تأخير روزانه مبلغ 94/325 ريال تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات  عليه شما اجرائيه 
ــه 9804086 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــما به شرح متن سند و بنا به تقاضاى بستانكار طبق  ــايى آدرس ش 1398/06/07 بدليل عدم شناس
ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به  مى ش
پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9809364 م.الف 180

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9804567
ــدر: غالمرضا تاريخ تولد:  ــى (1- مهدى منتجبى نام پ ــه ورثه مرحوم غالمرضا منتجب ــيله ب بدينوس
ــماره شناسنامه: 318 و 2- زهرا مرتضى زاده هراتى  ــماره ملى: 0941153312 ش 1364/01/01 ش
ــنامه: 318)  ــماره شناس ــماره ملى: 0940103699 ش نام پدر: آقارضا تاريخ تولد: 1309/07/22 ش
بدهكار پرونده كالسه 9804567 كه برابر گزارش مأمور ابالغيه آدرس اعالمى شناخته نگرديده ايد 
ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 138- 1358/11/11 بين مرحوم و خانم صديقه قواميان 
خراسانى مبلغ 1/000/000 ريال مقوم شده به مبلغ 940/143/790 ريال به انضمام حقوق دولتى 
ــدور اجرائيه نموده پس از  ــت ص ــتانكار درخواس ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس بدهكار مى باش
تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 19 آئين نامه 
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه  ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــناد رسمى بش اجرائى مفاد اس
ــر مى گردد ظرف مدت ده روز  ــت فقط يك نوبت در روزنامه..... چاپ..... درج و منتش ــوب اس محس
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9809366 م.الف 181
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9605196
ــماره 4223- 95/09/24 دفتر  ــى ش ــند رهن ــتناد س ــين به اس ــعيد ايزدى فرزند عبدالحس ــاى س آق
ــدى فرزند محمدرحيم به شماره ملى  ــهد عليه آقاى محمدجواد اس ــماره 308 مش ــمى ش ــناد رس اس
ــه 9605196 در قبال مبلغ يك  ــده و راهن) اجراييه اى تحت كالس ــوان وام گيرن 0749659629 (بعن
ميليارد و هشتصد و هشتاد و شش ميليون ريال (1/886/000/000 ريال) صادر نمود كه پس از ابالغ 
ــمى الزم  ــناد رس اجراييه در مورخ 96/11/10 و در پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك ثبتى دويست و نود (290) فرعى  االجرا و تقاضاى بس
از يكصد و چهل و هشت (148) اصلى بخش ده مشهد بمساحت دويست و پنجاه و شش مميز چهارده 
(256/14) مترمربع به آدرس مشهد؛ بلوار توس؛ انتهاى توس 33؛ روستاى كشف؛ كوچه گل ها؛ پالك 
ــيصد ميليون (2/300/000/000) ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و  9 به مبلغ دو ميليارد و س

مشخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:
ضمن تطبيق حدود اربعه ملك با محل، ملك در تصرف مالك با عرصه وقف و استيجارى آستان قدس 
ــاحت 256/14 مترمربع؛ شماالً به طول  ــماره 672194 ه 91؛ مس ــند مالكيت ش ــاس س رضوى؛ براس
ــاور؛ جنوباً به طول 10/25 متر  ــرقاً به طول 24/02 متر به ملك مج ــر به كوچه ممرعام؛ ش 12/78 مت
ــال؛ در  ــاختمان دو طبقه؛ قدمت بنا 13 س به ملك مجاور؛ غرباً به طول 24/58 متر به ملك مجاور؛ س
روز بازديد اعيان به مساحت 448 مترمربع مشتمل بر: قسمت اول حاشيه كوچه دو طبقه به مساحت 
ــت؛ انبار؛ اتاق كارگرى؛ سرويس و حمام؛  هر طبقه 84 مترمربع جمعاً 168 مترمربع؛ همكف اتاق گوش
ــازى؛ سقف شيب دار؛ با  ــى تا زير سقف؛ طبقه اول؛ در حال بازس ــراميك؛  بدنه كاش ــنگ و س كف ها س
ــقف كاذب؛ پذيرايى و دو اتاق؛ كف سراميك؛ بدنه گچ؛ آشپزخانه اپن؛ سرويس و  ــش ايرانيت و س پوش
ــاحت؛ كيفيت و قدمت بنا؛ امكانات؛  حمام؛ داراى امتياز برق و گاز و آب. با توجه به جميع جهات؛ مس
ــى؛ مقايسه با موارد مشابه در منطقه و با احتساب انشعابات منصوبه و ساير جهات مؤثر در امر  دسترس
كارشناسى؛ ارزش عرصه و اعيان و امتيازات به ميزان دو ميليارد و سيصد ميليون (2/300/000/000) 
ريال برآورد و پيشنهاد مى گردد. همچنين حدود و مشخصات ملك موصوف برابر استعالم دفتر امالك 

به شرح ذيل است:
شماالً در و ديوارى است به طول دوازده متر و هفتاد و هشت سانتى متر به كوچه به عرض 4 متر. شرقاً 
ــت اصلى  ــانتى متر به باقى مانده يكصد و چهل و هش ــت چهار متر و دو س ديوار به ديوار به طول بيس
ــانتى متر به باقى مانده يكصد و چهل و هشت  ــت و پنج س و جنوباً ديوار به ديوار به طول ده متر و بيس
اصلى غرباً در دو قسمت اول ديوار به ديوار به طول بيست متر و نوزده سانتى متر به باقى مانده يكصد 
ــانتى متر به باقى مانده  ــى و چهار س ــت اصلى دوم ديوار به ديوار به طول چهار متر و س و چهل و هش

يكصد و چهل و هشت اصلى.
ــماره 8770-  ــه ش ــماره 139885606004008246- 98/07/04 وارده ب ــر ش ــوف براب ــك موص مل
ــه فقره بازداشتى مى باشد. مزايده پالك ثبتى فوق الذكر از  ــتى داراى س 98/07/10 دفتر امالك بازداش
مبلغ دو ميليارد و سيصد ميليون (2/300/000/000) ريال در روز دوشنبه مورخ 98/08/27 از ساعت 
9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد واقع مشهد خيابان پاسداران، نبش 
پاسداران 3/1 اداره اجرايى اسناد رسمى شعبه اسناد رهنى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً 
واگذار مى گردد. الزم به ذكر است طبق تبصره 6 ماده 121 پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و يا اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى هاى 
ــده  ــده يا نش ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش مالياتى و عوارض ش
ــت و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از  ــد به عهده برنده مزايده اس باش
ــد به عهده برنده مزايده مى باشد، نيم عشر و حق مزايده  ــترد خواهد ش محل مازاد به برنده مزايده مس
ــمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى  نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9809368 م.الف 182
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى
ــماره ملى:  ــد: 1357/01/27 ش ــى تاريخ تول ــام پدر: عل ــاس رضائى زاده ن ــيله به آقاى عب ــن وس بدي
ــود كه خانم زهرا رضائى اوندرى نام پدر: محمد  ــنامه: 314 ابالغ مى ش ــماره شناس 0940872986 ش
ــماره ملى: 0902573675 شماره شناسنامه: 202 جهت وصول نود عدد  تاريخ تولد: 1364/09/01 ش
ــند ازدواج: شماره سند: 22182، تاريخ سند:  ــكه يك بهار آزادى طال به استناد مهريه مندرج در س س
ــهر مشهد  ــماره 88 ش ــماره 101 و طالق ش 1386/10/17، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9804706 در اين  ــان رضوى عليه ش ــتان خراس اس
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/6/27 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته  اداره تش
نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد  ــوب مى گردد، نس ابالغ محس

يافت. آ- 9809369 م.الف 183
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9802672
ــخ تولد:  ــن تاري ــرا پرهيزكار نام پدر: حس ــه 9802672 خانم زه ــى كالس ــده اجرائ ــه موجب پرون ب
1359/06/15 شماره ملى: 0942463102 شماره شناسنامه: 1208 به استناد سند نكاحيه به شماره 
ــكه  ــه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 145 عدد س ــورخ 1377/09/23 اجرائي 11093 م
ــخ تولد: 1355/03/14  ــين تاري ــاهى نام پدر: غالمحس طالى تمام بهار آزادى عليه: آقاى اميد خرمش
ــب درخواست  ــنامه: 6 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه حس ــماره شناس ــماره ملى: 6439932160 ش ش
ــوارى سمند ال ايكس به شماره انتظامى  ــتانكار وارده به شماره 20809- 1398/04/29 خودرو س بس
ــت كه توسط  ــكه تمام بهار آزادى بازداش 36- 533 ط 48 متعلق به مديون مذكور در قبال 15 عدد س
ــمى بشماره وارده 98/167 مورخ  ــناس رسمى دادگسترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رس كارش

1398/05/22 با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه:

ــمند ال ايكس رنگ: نقره اى  ــيله نقليه: سوارى سيستم: س ــماره انتظامى: 533 ط 48- 36 نوع وس ش
متاليك مدل 1383
كارشناسى و ارزيابى:

ــده و بيمه نامه  ــكونت متوقف بوده و باترى معيوب ش ــال در محل س طبق ادعاى خواهان خودرو يكس
شخص ثالث تمديد نشده و به پاركينگ بكسل شده و موتور خودرو تعويض شده است.

ــقف، درب صندوق عقب، درب موتور رنگ سوختگى شديد  ــت، س ــت و درب جلو راس گلگير عقب راس
ــت، ركاب راست، گلگير عقب چپ و درب عقب چپ و درب  ــت، گلگير جلو راس دارد و درب عقب راس
جلو چپ و گلگير جلو چپ ضربه خورده و بصورت غيراستاندارد ترميم و رنگ شده است و جلو پنجره 

شكسته است و فاقد قفل سمت راننده است.
ــب ميباشد و سيستم صوتى در محل  ــبورد و تزيينات داخلى اتاق در حد عرف و مناس صندلى ها و داش

خود نصب نيست و برداشته شده است.
الستيك چرخ هاى عقب و جلو 60 درصد كار كرده اند و الستيك زاپاس و جك و آچار چرخ در صندوق 
عقب وجود نداشت و با عنايت به معيوب شدن باترى به دليل توقف طوالنى مدت امكان تست ميدانى 
و كنترل سيستم موتورى و تعليق و انتقال قدرت ميسر نگرديد اما وضعيت سيم كشى ظاهرى موتور و 
نصب متعلقات مناسب نوده و عملكرد پايين تر از عرف لحاظ شد و با توجه به عدم امكان روشن نمودن 
ــاخص هاى دخيل حذف گرديد و  ــد كه با نظر بطول عمر خودرو از ش خودرو كيلومتر كاركرد رويت نش

طبق ادعاى خواهان خودرو فاقد بيمه شخص ثالث خودرو ميباشد****
ــت و نه  ــوق قيمت خودرو در حال حاضر 129/000/000 ريال (يكصد و بيس ــا توجه به توضيحات ف ب

ميليون ريال) ارزياب گرديده است.
با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادستان عمومى و انقالب مشهد خودرو مذكور در زمان بازديد 
ــد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده  در پاركينگ: خين عرب در خيابان طرح چى 9 متوقف مى باش
ــه مزايده اتومبيل مذكور در  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس ــنبه مورخه 1398/9/5 از س در روز سه ش
ــروع و به باالترين قيمتى كه  ــهد پاركينگ خين عرب از مبلغ پايه 129/000/000 ريال ش آدرس مش
ــد ضمناً مبلغ 6/450/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ  ــد نقداً فروخته خواهد ش ــته باش خريدار داش
7/740/000 ريال حق مزايده ميباشد و طبق ماده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات 
ــمى در  ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس از خريدار وصول خواهد ش

ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9809370 م.الف 184
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 95/92/254
ــه 95/92/254 مطروحه در شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد  بموجب پرونده اجرايى كالس
ــماره  ــماره ملى: 0941662632 ش خانم خديجه نوذرى نام پدر: كمال تاريخ تولد: 1363/02/23 ش
شناسنامه: 919 جهت وصول 114 عدد سكه بهار آزادى عليه آقاى على رادفر نام پدر: غالمرضا تاريخ 
ــماره ملى: 0932253040 شماره شناسنامه: 61981 به استناد سند ازدواج  تولد: 1357/06/14 ش
ــهر مشهد استان خراسان  ــماره 8 ش ــماره 11411 تاريخ 1387/07/25 عهده دفترخانه ازدواج ش ش
ــكن مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده به كالسه فوق در اداره اجراى  ــتان بردس رضوى شهرس
شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد تشكيل و اجرائيه در تاريخ 1395/02/30 به مديون ابالغ 
ــتانكار طى وارده 3408- 1395/03/08 و 6262- 1395/04/19  ــده است. سپس به تقاضاى بس ش
ــهد (سى و هشت  ــدانگ اعيان پالك ثبتى 38820 فرعى از 4 اصلى بخش نه مش طبق مقررات شش
ــهد) متعلق به آقاى على رادفر در قبال  ــت فرعى از چهار اصلى بخش نه مش ــتصد و بيس هزار و هش
ــت كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى وارده به شماره  ــكه بهار آزادى بازداش 114 عدد س

:1397/07/30 -28500
ــده در طبقه دوم يك مجتمع مسكونى دو طبقه 4 واحدى با حدود  ــرح گزارش: آپارتمان تعرفه ش ش
320 مترمربع عرصه واقع گرديده است كه داراى 87/6 (هشتاد و هفت متر و شصت صدم) مترمربع 
اعيان و حدود 80 (هشتاد) مترمربع سهم العرصه بوده و با قدمت بيش از 20 سال ساخت و بصورت 
ــكلت فلزى مى باشد، پوشش سقف طاق ضربى و نماى ساختمان آجر سفال و پنجره ها آلومينيوم  اس
و كف آشپزخانه سراميك و كف اتاقها و هال كفپوش و درب هاى داخلى چوبى و داراى 2 اتاق خواب 

و كابينت آشپزخانه ام دى اف و جنس نرده پله ها پوبى و داراى انشعابات آب، برق، گاز و تلفن بوده 
و توسط مالك در حال بهره بردارى مى باشد.

نظريه كارشناسى: با عنايت به موقعيت مكانى و جغرافيايى، چگونگى استقرار، تناسب ابعاد، مساحت 
و مشخصات ساخت و متعلقات موجود و در نظر گرفتن جميع جهات و مقايسه با واحدهاى مسكونى 
ــرايط روز معامالت، ارزش روز آپارتمان شامل سهم العرصه و اعيان و اشتراكات  ــابه در محل و ش مش
ــان) تعيين و  ــى ميليون توم ــغ 5/300/000/000 (پانصد و س ــن) جمعاً به مبل ــرق- گاز تلف (آب ب

پيشنهاد مى گردد.
ــرح  ــهد بدين ش ــوزه ثبت ناحيه دو مش ــه 35207- 1397/05/28 ح ــى آن برابرنام ــدود اجمال ح

مى باشد:
ششدانگ اعيان يكباب آپارتمان مسكونى واقع در طبقه دوم جنوبى به پالك 38820 فرعى از پالك 
ــتاد و هفت متر و شصت صدم)  ــاحت 87/60 (هش ــهد به مس 35728 فرعى از 4 اصلى بخش نه مش
ــانزده و شصت و چهار صدم)  ــتراكى از راه پله به مساحت 16/64 (ش ــتفاده اش مترمربع و با حق اس
مترمربع و پاركينگ به مساحت 63/02 (شصت و سه و دو صدم) مترمربع و حياط جنوبى به مساحت 
ــتراكى طبقات به مساحت 0/79 (هفتاد و  ــى و دو صدم) مترمربع و نورگير اش 130/02 (يكصد و س
ــاحت 0/63 (شصت و سه صدم) مترمربع و با  ــتراكى طبقه دوم به مس نه صدم) مترمربع و نورگير اش
ــاحت 5/65 (پنج و شصت و پنج صدم) مترمربع و با  ــتفاده اختصاصى از تراس جنوبى به مس حق اس
ــماالً اول بطول 0/60 (شصت صدم) متر ديوار به  ــتفاده از قانون و مقررت تملك آپارتمانها ش حق اس
ــت) و 4/11 (چهار و يازده صدم) و  ــرقى اس فضاى خيابان دوم بطولهاى 0/18 (هجده صدم) متر (ش
ــت درب و ديوار است به راه پله اشتراكى سوم بطولهاى  ــى و پنج صدم) متر غربى اس 2/35 (دو و س
1/5 (يك و نيم) و 0/55 (پنجاه و پنج صدم) متر و 1/20 (يك و بيست صدم) متر ديوار اشتراكى با 
آپارتمان مجاور شمالى چهارم بطولهاى 0/60 (شصت سدم) و 1/05 (يك و پنج صدم) متر پنجره و 
ــتراكى طبقه دوم پنجم بطولهاى 0/28 (بيست و هشت صدم) و 0/90 (نود  ــت به نورگير اش ديواريس
صدم) متر پنجره و ديواريست به نورگير اشتراكى طبقات ششم بطولهاى 0/85 (هشتاد و پنج صدم) 
متر (شرقى است) و 3/90 (سه و نود صدم) متر ديوار اشتراكى با آپارتمان مجاور شمالى شرقاً بطول 
ــى صدم) و  ــش) متر ديوار بديوار اعيان منزل هاى نكويى جنوباً اول بطولهاى 1/30 (يك و س 6 (ش
ــت به فضاى صحن حياط  ــتاد صدم) و 2/55 (دو و پنجاه و پنج صدم) پنجره و ديواريس 0/80 (هش
ــه و چهل و چهار  ــى و هفت صدم) و 3/44 (س جنوبى دوم بطولهاى 0/12 (دوازده صدم) و 0/37 (س
ــت به تراس  ــى و هفت صدم) و 0/12 (دوازده صدم) متر درب و پنجره و ديواريس صدم) و 0/37 (س
ــصت صدم) متر و 0/80 (هشتاد صدم) متر و 1/95  ــوم بطولهاى 2/60 (دو و ش اختصاصى جنوبى س
ــت به فضاى صحن حياط جنوبى چهارم بطول 0/60  (يك و نود و پنج صدم متر) پنجره و ديواريس
ــت به فضاى خيابان غرباً بطولهاى 2/63 (دو و شصت و سه صدم) متر و  ــصت صدم) متر ديواريس (ش
0/60 (شصت صدم) متر و 0/60 (شصت صدم) متر و 0/60 (شصت صدم) متر و 2/85 (دو و هشتاد 

و پنج صدم) متر پنجره و ديواريست به فضاى خيابان.
با توجه به قطعيت ارزيابى و با توجه به صورتجلسه مأمور اجرا وارده به شماره 28057- 1398/06/03 
ــدانگ پالك ثبتى مذكور در قبال  ــاع از شش ــه دانگ مش ــتانكار و هزينه ها س بر مبناى مطالبات بس
ــال حق مزايده و مبلغ  ــد. ضمناً مبلغ 106/000/000 ري ــال مزايده خواهد ش 2/650/000/000 ري
132/500/000 ريال نيمشعر مى باشد كه طبق تبصره ماده 21 آيين نامه اجرا به عهده برنده مزايده 
ــاعت 9 الى 12 ظهر در روز  ــوق از مبلغ 2/650/000/000 ريال از س ــده به مقدار ف ــد و مزاي مى باش
ــهد شروع و به  ــمى مش ــناد رس ــعبه دوم اداره اجراى اس ــنبه مورخ 1398/10/10 در محل ش سه ش
ــته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهى هاى مربوطه اعم از  باالترين مقدار كه خريدار داش
آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا 
ــده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى  تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم ش
قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل 
ــده برگزار مى گردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت  ــمى در ساعت تعيين ش رس

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار مى گردد. آ- 9809371م.الف 185
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

آگهى
ــماره ملى:  ــخ تولد: 1357/11/01 ش ــام پدر: ذبيح اله تاري ــليمى ن ــيله به آقاى مرتضى س بدين وس
ــود كه خانم هدى ناظرى نام پدر: غالمحسن  ــنامه: 437 ابالغ مى ش ــماره شناس 5729184050 ش
تاريخ تولد: 1363/08/02 شماره ملى: 0940061325 شماره شناسنامه: 3769. جهت وصول تعداد 
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره سند ازدواج:  ــت عدد سكه طال يك بهار آزادى به اس دويس
ــند: 1379/08/04، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره  ــند: 39842، تاريخ س ــماره س ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــان رضوى عليه ش ــهد استان خراس ــهر مش 97 ش
ــما به  ــده و طبق گزارش مورخ 98/6/11 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش 9804259 در اين اداره تش
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده  ــار محلى آگهى مى ش فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،  روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9809372 م.الف 186
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى/ غالمرضا طاليى مشعوف با تسليم دو برگ استشهاد محلى مصدق به مهر دفترخانه 25 همدان 
مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه  پالك 7/2867 واقع در حومه/ بخش3 همدان  
ــماره دفتر الكترونيكى 139320926001005336 به علت سهل انگارى مفقود گرديده ونزد  ذيل ش
ــتناد تبصره الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين  ــت . لذا به اس ــى در بيع شرط نيس كس
ــى مدعى انجام معامله و ياوجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از  ــيله آگهى مى شود تا هر كس وس
تاريخ انتشاراين آگهى طى مدت 10روز به اداره ثبت اسناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت و ياسند معامله ،اعتراض خود راكتبا تسليم نمايد درصورت انقضاء مدت واخواهى و نرسيدن 
ــند مالكيت المثنى به نام  ــند مالكيت ارائه نگردد س اعتراض و يا درصورت اعتراض چنانچه اصل س

متقاضى صادرو تسليم خواهد شد .(م الف 1155)  آ-9809420
على زيورى حبيبى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 شهرستان همدان

کدام استان ها بیشترین حذفی یارانه بگیران را داشته اند؟
تسنیم: حسین میرزایی، سخنگوی ستاد حذف یارانه از کنار گذاشتن یک میلیون 
نفر از جمع دریافت کنندگان یارانه در دو ماه اخیر خبر داد و گفت: اســتان تهران 
در صدر فهرســت حذف یارانه بگیران قرار گرفته است. با احتساب 400 هزار نفر 
حذف شده از جمع یارانه بگیران در ماه جاری در مجموع بیش از یک میلیون نفر 
از صف دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته  شده اند. میرزایی با بیان اینکه ۱00 هزار 
و ۱۸۸ خانــوار یا نزدیک به 400 هزار نفر در مرحله پرداخت یارانه نقدی مهر ماه 
از صف یارانه بگیران کنار رفته اند، گفت: تا کنون ۹ درصد از حذف شدگان به روند 
حذف خود معترض بوده اند اما دالیل مطرح شــده ۸0 درصد آن ها از سوی ستاد 

پذیرفته نشده است.
این مقام مسئول در خصوص پراکندگی جغرافیایی حذف شدگان از صف دریافت 
یارانه نقدی گفت: ۳۸.۵ درصد حذف شدگان از صف دریافت یارانه نقدی از استان 
تهران بوده اند. وی افزود: اســتان های اصفهان با ۸.۲ درصــد، فارس ۷.۵ درصد، 
خراســان رضوی ۶.۹ درصــد و مازندران با 4.4 درصــد در رده های بعدی دارای 

بیشترین  جمعیت حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی قرار گرفته اند.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

همکاری وزارتخانه های علوم و ارتباطات برای ساخت ماهواره      فارس: منصور غالمی، وزیر علوم گفت: یکی از مهم ترین مواردی که در وزارت علوم پیگیری می شود همکاری با سایر نهادها برای تحقق 
اهداف کالن ملی است. خوشبختانه توانسته ایم با وزارت ارتباطات همکاری مناسبی را تعریف کنیم که این همکاری از سال های گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. دانشگاه های علم و صنعت و امیرکبیر تاکنون 
ماهواره هایی را ساخته و به پژوهشگاه و سازمان فضایی تحویل دادند. وی خاطرنشان کرد: همکاری با وزارت ارتباطات به GIS، پایش سطح کره زمین، جمع آوری اطالعات در حوزه کشاورزی و محیط زیست مربوط می شود.

100 هزار پوند بگیر صورتتو بفروش!
ایســنا: یک اســتارتاپ انگلیسی ادعا 
می کند حاضر است به هر کس که حاضر 
شود اجازه استفاده از چهره خود را برای 
استفاده روی یک روبات بدهد، 100هزار 

پوند پرداخت کند.
به گــزارش وردنیوز مانیتور، اســتارتاپ 
انگلیســی موســوم بــه »جئومیــک« 

)Geomiq( که در ســال 2017 راه اندازی شده است، هفته گذشته در وبالگ خود 
ادعا کرد مبلغ 100 هزار پوند یا 111 هزار و 420 دالر برای استفاده از چهره مهربان 
و دوســتانه یک شخص روی یک روبات که یک شرکت ناشناس در حال توسعه آن 
است، پرداخت خواهد کرد.چهره انتخاب شده براساس آنچه »جئومیک« می گوید، روی 
هزاران نسخه از این روبات در سراسر جهان استفاده می شود. گفته می شود شرکتی 
که این روبات ها را تولید می کند، ناشناس است.جئومیک در وبالگ خود نوشت: چند 
هفته پیش به یک شــرکت روباتیک نزدیک شدیم و از او پرسیدیم که آیا می توانیم 
به توسعه ریزه کاری های نهایی یک روبات پیشرفته انسان نما که در حال کار روی آن 
است، کمک کنیم. جزئیات این پروژه به دلیل عدم افشای اطالعات کامل پنهان است. 
توافق نامه ای با طراح و سرمایه گذاران وی امضا کرده ایم. ما این درخواست را عمومی 
اعالم کرده ایم تا شــخص مناسب را پیدا کنیم. طراح می داند که این یک کار بزرگ 
اســت و با پرداخت 100 هزار پوند به مجوز حقوقی در چهره مناسب موافقت کرده 
اســت. جئومیک نام شرکتی را که مشــغول همکاری با آن است، فاش نکرده، فقط 
گفته که این شرکت خصوصی است و وظیفه این روبات این است که به عنوان یک 
دوست برای سالمندان عمل کند. گفته می شود که تولید این روبات برای سال 2020 
پیش بینی شده است. به داوطلبانی که از غربالگری اولیه با موفقیت عبور کنند، جزئیات 

کامل این پروژه داده می شود.

 آلودگی 95 درصد مواد غذایی مصرفی کودکان
 به فلزات سنگین در آمریکا
فارس: یکی از نمایندگان دموکرات سنای 
آمریــکا از اداره غذا و داروی این کشــور 
خواسته تا در مورد گزارشی تحقیق کند 
که نشان می دهد بسیاری از مواد غذایی 
تولیدی شرکت های تجاری برای کودکان، 

آلوده به فلزات سنگین است.
به گزارش یاهونیوز، نتایج یک بررســی 

علمی روی 168 نوع غذای کودک که توسط شرکت های مختلف تجاری در آمریکا 
تولید شده اند، نشان می دهد 95درصد این مواد غذایی به فلزات سنگین مختلفی آلوده 
هستند. افشای این موضوع سبب بهت، حیرت و عصبانیت والدین و افکار عمومی در 
آمریکا شده و چاک شومر، سناتور دموکرات اعالم کرده اداره غذا و داروی آمریکا باید 
اقدامات بیشتری را به منظور کنترل و نظارت بر صنعت تولید مواد غذایی کودکان در 
این کشور انجام دهد. بر اساس بررسی یاد شده سرب و انواع فلزات سنگین دیگر به 
وفور در مواد غذایی صنعتی تولیدی شرکت های تجاری مختلف در آمریکا وجود دارد. 
از جمله این فلزات که می توانند کودکان را به بیماری های خطرناک و حتی مرگباری 
مبتال کنند می توان به آرسنیک، جیوه و کادمیوم اشاره کرد. مسئله نگران کننده این 
اســت که از هر چهار ماده غذایی مورد بررســی یکی آلوده به هر چهار فلز ســرب، 

آرسنیک، جیوه و کادمیوم بوده و باقی آن ها حاوی یک یا سه فلز سنگین بوده اند.

ناسا ادعای کارمند خود درباره حیات در مریخ را رد کرد
مهر: یکی از کارمندان ســابق ناســا در 
مقاله ای ادعا کرد این ســازمان 40 سال 
پیش طی آزمایش هایی، حیات در مریخ را 
رصد کرده است. اما اکنون سخنگوی ناسا 

این ادعا را به طور رسمی رد کرد.
به گزارش دیلی میل، ناسا ادعای یکی از 
کارمندان سابق خود مبنی بر رصد حیات 

در مریخ در حدود 40 سال پیش را رد کرد. گیلبرت لوین، کارمند ناسا در نخستین 
مأموریت این ســازمان به مریخ در سال 1976 میالدی همکاری کرده است. چندی 
پیش لوین در یک مقاله منتشر شده در نشریه »ساینتیفیک آمریکن« نوشته بود: من 
معتقدم ما در دهه 1970 میالدی شواهدی از حیات روی مریخ را رصد کردیم. او در 
ادامه افزوده بود: مأموریت به مریخ نخستین نشانه های مستدل از حیات بیولوژیکی 
در سیاره های دیگر را در بر داشت. عالوه بر آن آزمایش های  مختلف نشان داده برخی 

میکروارگانیسم های زمینی می توانند در مریخ زنده بمانند و رشد کنند.
لوین در مقاله مذکور به دو مأموریت ناسا در سال 1976 میالدی اشاره کرد. در این 
ســال ناسا لندرهای وایکینگ یک و دو را به مریخ فرستاد. این لندرها نمونه هایی از 
خاک مریخ را جمع آوری کردند. یکی از آزمایش های مربوط به مأموریت های وایکینگ 
که با سرپرستی لوین انجام شده بود شامل ترکیب نمونه خاک مریخ با مواد طبیعی و 
رصد هر گونه نشانه ای از گاز دی اکسید کربن بود. دی اکسید کربن نشان دهنده وجود 
میکروارگانیسم ها بود. نتایج اولیه تست مثبت بودند اما آزمایش های بعدی ناسا برای 

کشف نوع خاصی از میکروارگانیسم بی نتیجه ماند.
اما آالرد بوتل، سخنگوی ناسا در این باره می گوید: بر اساس نظر اجتماع علمی نتایج 

آزمایش مأموریت های وایکینگ به تنهایی گواهی بر یافتن حیات نیست. 

دست در جیب زائران!
جامعه: اربعین و راهپیمایی عظیم آن امســال با شکوهی بیش از سال های گذشته 
برگزار شــد. مشــاهده فوج جمعیت زائران امسال برای بســیاری به ویژه آن ها که 
همواره در ترســیم و محاســبه معادالت روزمره خویش در پی یافتن پاسخ هایی به 
ســود خویش اند دور از انتظار بود. این عده تمام سعی خویش را به کار بستند تا به 
خیال خویش غبار راه و تاول پای زائران پیاده را با کلیک های خود در فضای مجازی 

تشکیک کنند.  
آن سوتر نیز عده ای که همواره در چنین شرایطی تمام هم و همتشان را در گرد آوردن 
سود بیشتر از هر رخداد اجتماعی و اقتصادی صرف می کنند دست در جیب زائران 
اربعین حســینی کرده و هر آنچه خواستند از آن برداشتند. اپراتورهای تلفن همراه 
داخلی در اقدامی بی سابقه قیمت بسته های اینترنت رومینگ خود را به بیش از چهار 
برابر افزایش دادند. عده ای هم با مدارک هویتی زائران گوشی های تلفن همراهی را که 
در خارج از کشور خریداری کرده بودند در سامانه رجیستری ثبت کرده و از این طریق 
پول هنگفتی به جیب زدند. کالهبرداران سایبری نیز بیکار ننشستند و با راه اندازی 
آژانس های مسافرتی غیرقانونی و سایت های رزرو تور جعلی اقدام به ارائه خدمات در 
زمینه خرید بلیت های هواپیما، قطار و ایجاد تور های زیارتی به عراق کردند. خدماتی 

که هیچ یک از آن ها وجود خارجی نداشت.
عده ای نیز با انتشار تبلیغات جعلی مختلف همچون »بسته مکالمه رایگان ویژه اربعین 
حسینی« آن هم با عنوان اپراتورهای تلفن همراه از شهروندان  خواستند با پرداخت 
هزینه های اندک، مکالمه رایگان دریافت کنند. آن وقت با نمایش یک صفحه پرداخت 

جعلی حساب بانکی و سرقت اطالعات زائران، حساب بانکی آن ها را خالی کردند.
تخلف برخی از شرکت های هواپیمایی نیز همچون سال های گذشته ادامه یافت. جالب 
آنکه امسال در شرایطی که ابتدا دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بر تعیین نرخ ثابت 
برای پرواز های اربعین تأکید می کرد، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اعالم کرد که 
سقف و کف قیمت ها در بلیت های هواپیما تعیین شده و ممکن است در ایام پیک با 

نرخ های باالتری این بلیت ها به فروش برسد. 
و در چنین شــرایطی بود که حدود دو هفته مانده تا آغاز پروازهای اربعین، قیمت 
بلیت پرواز یکطرفه تهران-نجف از مرز 2میلیون تومان هم گذشت و مسافران اربعین 
را نقره داغ کرد. مســئوالن سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای نیز از همان ابتدا 
سنگ هایشان را با زائران واکندند و از افزایش چهار برابری نرخ متعارف برای جابه جایی 
زائران از مرز مهران تا نجف گفتند. البته از حق نگذریم به آن ها توصیه هم کردند که: 

»باید به میزان کافی نقدینگی همراه خود داشته باشند«.
از شرکت های هواپیمایی و حمل و نقل جاده ای که بگذریم، بار تخلفات به ایستگاه 
ریلی سفرهای اربعین نیز رسید و برخی از شرکت های راه آهن با فروش بلیت به قیمت 
کامل برای کودکان زیر 12 سال مشمول تخلف شدند. خالصه آنکه گرچه منصفانه 
نیست اگر بخواهیم تمامی خدمات شبانه روزی گروه های فعال در راهپیمایی عظیم 
اربعین را با تخلفاتی که به آن اشاره شد زیر سؤال ببریم اما فراموش نکنیم گناه آن ها 
که خواســته یا ناخواسته دست در جیب زائران حسینی کردند کمتر از بدخواهانی 

نیست که با انتشار دروغ بذر شک و ناامیدی را در باور جامعه می پراکنند.

 جامعه/ محمود مصدق  موضوع »دیپلماسی 
علمی« در اسنادی همچون چشم انداز 20 ساله، 
برنامه توسعه پنج ساله، سند راهبردی کشور در 
امور نخبگان و در نقشه جامع علمی کشور مورد 
تأکید قرار گرفته است. این دیپلماسی در شرایط 
تحریم های  با  مقابله  برای  کارآمد  ابزاری  حاضر 

اقتصادی است.
با مراکز  تالش دانشگاه های داخلی برای تعامل 
علمی دنیا ضمن شکست آنچه دشمن آن را انزوای 
ایران می خواند، فرصت انتقال توانمندی های علمی 

کشورمان را فراهم می سازد. 
این گزارش می کوشد با نگاهی بیشتر به ضرورت 
این تعامل، به گام هایی اشاره کند که مراکز علمی 
و دانشگاهی کشورمان در این خصوص پیموده اند.

 عالقه مندی کشورها برای ارتباط علمی
 با ایران

معاون مرکز همکاری های 
علمــی بین المللی وزارت 
علوم در گفت وگو با قدس 
از تهیه نقشه راه همکاری 
با دانشــگاه ها و مؤسسات 

علمی کشــورهای مختلف دنیا خبر می دهد و 
می گوید: نخســتین کاری که این وزارتخانه در 
چارچوب دیپلماسی علمی و فناوری انجام داده 
تهیه نقشــه راه همکاری با کشــورهای مختلف 
دنیاست. بر این اســاس دانشگاه های کشورهای 
دنیا را بر اســاس انتظارات خودمان دسته بندی 
کردیم. گروه نخست کشورهایی که دارای فناوری 
علمی باالیی هستند و ما می خواهیم با ارتباط با 
آن ها رشد علمی و فناوری خود را تقویت کنیم. 
کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن، کره، هند، چین و 
روســیه در این گروه جای دارند. دسته دیگر از 
کشورها مثل عراق، افغانستان و... نیز وجود دارند 
که وظیفه خود می دانیم با دانشگاه های آن ها در 

تربیت نیرو و توسعه علمی همکاری کنیم.
دکتر عطاءاهلل کوهیان می افزاید: با کشــورهای 
گروه نخســت در قالب اجرای پروژه های علمی 
مشــترک همکاری می کنیم. البته این پروژه ها 
در قالب تفاهم نامه هایی که امضا می شوند قابلیت 
اجرا پیدا می کنند. ضمن اینکه از قبل در موضوع 

این پروژه ها به توافق می رسیم و سپس روی آن ها 
سرمایه گذاری مشــترک می کنیم. بدین ترتیب 
ارتباط استادان کشورمان را با استادان کشورهای 
دیگر برقرار می کنیم. عالوه بــر این در قالب تز 
مشترک با دانشگاه های دیگر دنیا همکاری داریم.

وی می گویــد: در چند ســال اخیــر در تبادل 
استاد، مقاالت مشــترک و همچنین استفاده از 
بورسیه ها پیشرفت های بسیار خوبی در همکاری 
با دانشگاه های کشورهای اروپایی به ویژه، آلمان، 
فرانسه و ایتالیا داشــته ایم به طوری که مقاالت 
مشترک ما با این اتحادیه در سال 2016، 4هزار 
و 300 مقالــه بوده که این رقم اکنون به 5هزار و 

400 مقاله رسیده است. 
کوهیان، همچنین از رشــد سریع و قابل توجه 
ایران در بخش مقاالت علمی مشــترک سخن 
می گوید و می افزاید: در چند ســال اخیر رشــد 
مقاالت مشــترک بیشــتر از مقــاالت ما که در 
آی.اس.آی چاپ شده اند، بوده است. مثالً در سال 
2015 مجموع مقاالت علمی مشترک ما از 8هزار 
و 845 مقالــه به 13هزار و 718 مقاله در ســال 
2018 رسیده است. ضمن اینکه در هفت ماهه 
اول ســال2019 نیز 8هزار و 264 مقاله به چاپ 
رسیده است. یعنی رشد مقاالت از 20درصد در 
ســال 2015 به 28درصد رسیده است که رقم 

قابل توجهی است.

وی ادامــه می دهد: در حال حاضــر 466 پروژه 
تحقیقاتی مشترک با دانشــگاه های کشورهای 
توسعه یافته دنیا مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش، 
سوئیس، روســیه، چین، هند، آفریقای جنوبی، 
مجارســتان، ترکیه و... در قالب تفاهم نامه های 
مشــترک در حال اجراست. یعنی بر پایه آمارها 
ساالنه رشد 26درصدی را در خصوص پروژه های 
مشــترک تحقیقاتی داریم و این یکی از بهترین 

روش ها برای رشد ارتباطات علمی است. 
در حــال حاضر بیــش از 50 
دوره مشــترک با دانشگاه های 
کشورهای روسیه، آلمان، هند، 
کــره، هلند، اســترالیا و کانادا 
در حــال برگزاری اســت که 
در این بخش نیز رشــد حدود 
25درصدی را به صورت ساالنه 

شاهد هستیم. 
وی می گویــد: کشــور مــا از 
ظرفیت باالیی در بخش علمی 
برخوردار است و به همین دلیل 
دانشــگاه های کشورهای دیگر 

خواهان همکاری علمی با ایران هســتند. البته 
شاید تحریم های سیاسی در روند همکاری های 
علمی بین مؤسسه های علمی و دانشگاه های ما با 
طرف های خارجی تا حدی خلل ایجاد کند اما در 

مجموع و در سطح کالن قضیه آن قدر ظرفیت 
علمی کشور رشد کرده است که خیلی از کشورها 
نیازمند و عالقه مند به همکاری با ما هســتند و 
این تحریم ها و محدودیت ها نمی تواند خیلی تأثیر 

منفی به دنبال داشته باشد. 

  فرصت طالیی برای مقابله با تحریم ها 
خنیفر،  حســین  دکتــر 
فرهنگیان  دانشگاه  رئیس 
همکاری  افزایــش  از  هم 
با دیگر  دانشگاه متبوعش 
دانشــگاه های دنیــا خبر 

می دهد و به قدس می گوید: روند تعامالت علمی 
این دانشــگاه با دانشــگاه های دیگر رو به رشد 
است. برای مثال سال 2018 دانشگاه فرهنگیان 
 عضو ســازمان علمــی فرهنگی جهان اســالم

-آی سیسکو-  شده که این اتفاق بسیار بزرگ و 
ارزشمندی برای نظام تعلیم و تربیت ماست. عالوه 
بر این با بزرگ ترین دانشــگاه تربیت معلم شرق 
آسیا یعنی دانشگاه سلطان ادریس مالزی که یک 
دانشگاه اسالمی تربیت مدرس است تفاهم نامه 
امضا کردیم و قرار اســت تعدادی از استادان ما 

به آنجا سفر کنند.
وی همچنیــن از امضــای تفاهم نامه همکاری 
با دانشــگاه تربیت معلم ژاپن خبــر می دهد و 
می افزاید: به زودی تعدادی از 
استادان ما برای کسب تجارب 
علمی به آنجا اعزام می شوند. 
ضمن اینکه با فنالند به عنوان 
کشور نخســت نظام تعلیم و 
تربیت دنیا ارتبــاط داریم و 
پارســال پنج تن از استادان 
پیشکســوت خــود را به این 

کشور اعزام کردیم.
خنیفر با اشــاره به حضور دو 
استاد از دانشگاه پاریس و دو 
استاد از دانشگاه تربیت معلم 
ژاپن در تهران به منظور همکاری های مشترک 
علمی در یک سال اخیر، می گوید: با نظام تعلیم 
و تربیت کشورهای عراق و افغانستان نیز ارتباط 
خوبی داریم، حتی در راستای بین المللی کردن 

دانشــگاه فرهنگیــان اعالم آمادگــی کردیم تا 
شــعبه ای از این دانشــگاه را در کابل یا خراسان 
جنوبی یا هر جایی که مقامات آموزشی دو کشور 

تشخیص دهند دایر کنیم. 
وی می گوید: هر چه ارتباطات علمی بیشتر شود 
به سود کشور ماست. چون اقتدار کشور ما به دنیا 
در حال اثبات اســت و این فرصت طالیی است 
که باید از آن برای گسترش همکاری های علمی 
اســتفاده کرد چون این موضوع تبلیغات سوء به 

کشور را خنثی می کند. 

  ضرورت تعریف پژوهش های هدفمند
حمیــد نادگران، رئیس دانشــگاه شــیراز نیز 
دانشــگاه متبوعش را از لحاظ بین المللی شدن 
بین دانشــگاه های ایران پیشرو می داند و به ایرنا 
می گوید: در یک سال گذشته با در نظر گرفتن 
دیدگاه دیپلماسی علمی در زمینه های مختلف 
همچون اعزام دانشجو به خارج، زمینه سازی برای 
ایجاد فرصت های علمی در دانشگاه های سراسر 
جهان و حضور در مجامع علمی بین المللی و نیز 
استفاده از ظرفیت های دیگر دانشگاه ها گام های 

مهمی برداشته ایم. 
وی با اشــاره بــه اینکه همکاری هــای علمی و 
تبادل اســتاد و دانشجو بین دانشــگاه شیراز و 
برخی از دانشــگاه های معتبر دنیا مثل دانشگاه 
بوخوم، درسدن، کاتانیای، بولونیای، چالمرز و... 
در حال افزایش است، می افزاید: در حال حاضر 
اعزام دانشــجو و اســتاد به خارج از کشور بنا بر 
تفاهم نامه هایی که با دانشگاه های سراسر جهان 

امضا شده است، صورت می گیرد.
نادگران از افزایش حضور استادان در کنگره های 
بین المللــی خبر می دهــد و می افزاید: با وجود 
دشــواری های مالی، فرصت هــای مطالعاتی با 
وســعت نظر اســتادان و نیز تالش های بخش 
مالی دانشگاه صورت می گیرد؛ البته در این میان 
استادان باید پژوهش هایی هدفمند تعریف کنند.

به نظر می رسد آنچه می تواند موفقیت دیپلماسی 
علمی کشورمان را تضمین کند؛ تالش مستمر 
علمی و پشــتکار و جدیت استادان، دانشجویان 
و پژوهشگرانی اســت که در عین محدودیت ها 

همواره فعل خواستن را صرف کرده اند.

قدس از تعامل دانشگاه های کشور با مراکز علمی دنیا گزارش می دهد

عبور دیپلماسی علمی از بن بست تحریم

کشور ما از ظرفیت 
باالیی در بخش 
علمی برخوردار 
است و به همین 

دلیل دانشگاه های 
کشورهای دیگر 

خواهان همکاری 
علمی با ایران هستند
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آمادگی برای مبارزه با دانلود غیرمجاز موسیقی
مهر: رئیس پلیس فتا از آمادگی این مجموعه برای برگزاری جلسات 
هم اندیشی با صنوف و کارشناســان مختلف حوزه موسیقی برای 
مقابله با دانلودهای غیرقانونی خبر داد. ســردار وحید مجید گفت: 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی، آماده برگزاری 
جلسات با نهادهای مختلف صنفی و هنرمندان فعال حوزه موسیقی 

است که بتوانیم در این زمینه به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

اپراتورها پول ها را به زائران بازگردانند 
فارس: آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در توییتر نوشــت: دیشب با 
30 زائر درباره کیفیت خدمات ارتباطی صحبت کردم؛ گالیه اصلی 

اینترنتی است که خارج از بسته و با نرخ آزاد محاسبه شده است.
جهرمی در ادامه بیان کرد: از اپراتورها می خواهم با کســب رضایت 
ســهامداران عمده خود همه مصارف را در قالب بســته محاسبه و 

پول های اخذ شده را به زائران بازگردانند.

یک کار خوب وزیر بهداشت
فارس: حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: یکی از اقدامات خوب وزیر بهداشــت این بود که اعالم کرد 
ظرفیت دانشگاه ها را به سهمیه ها اختصاص نمی دهیم، بلکه برای 
افرادی که ســهمیه دارند،  ظرفیت افزایش پیدا می کند که موجب 
دلگرمی نخبگان شد. معتقدم باید به سمتی برویم که نقل و انتقال 

دانشجویان به وسیله سهمیه های اعضای هیئت علمی از بین برود.

دانش آموزان خواهان یادگیری زبان های دیگر نیستند
ایلنا: مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش 
می گوید: آموزش و پرورش آمادگی تدریس زبان های دیگر مثل 
زبان آلمانی، فرانســه و... را دارد، اما دانش آموزان خواهان آن ها 
نیســتند. وی گفت: آموزش و تدریس زبان انگلیسی در مدارس 
حذف شــدنی نیست، هرچند ممکن است زبان های دیگری هم 

در کنار این درس تدریس شود.

اقتصاد داروخانه ها در بحران 
ایســنا: دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
می گوید: در حال  حاضر اقتصاد داروخانه ها به شدت دچار بحران 
شده اســت. باید پرســید که کدام کارمندی می تواند یک سال 
حقوقش را از کارفرمایش دریافت نکنــد، اما باز هم ادامه حیات 
دهد؟ متأســفانه نقدینگی داروخانه ها به شــدت کاهش یافته و 

شرکت های توزیع هم به آن ها فشار وارد می کنند.

وعده جذب 10 هزار پرستار واقعی نیست
پانا: اصغر دالوندی، رئیس ســازمان نظام پرستاری درباره وعده 
مســئوالن برای جذب 10هزار پرســتار در سال جاری گفت: بر 
اساس فهرستی که از سوی اســتان ها برای جذب پرستار تهیه 
شده و عددهایی که جمع آوری شده است، در مجموع از آن وعده 
10 هزار نفری که داده شده، 3هزار و 800 نفر به عنوان پرستار 

در سال جاری جذب خواهند شد. 

قیمت دارو واقعی نیست
ایسنا: محمدحســین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس پیشنهاد وزیر بهداشت برای افزایش قیمت برخی از 
داروها را منطقی خواند و گفت: بیشتر تولیدکنندگان دارو در حال 
ورشکستگی هستند چون تولید برای آن ها مقرون به صرفه نیست. 
اینکه قیمت دارو را پایین نگه داریم و با این وضعیت عالوه بر ایجاد 

رانت، شاهد قاچاق دارو باشیم منطقی نیست.

مافیایی در آموزش زبان انگلیسی شکل گرفته است 
ایسنا: حجت االسالم علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
آموزش با بیان اینکه مافیایی در آموزش زبان انگلیسی شکل گرفته 
است، گفت: مجلس مخالف تدریس زبان انگلیسی نیست، ما مخالف 
آموزش ضعیف زبان انگلیسی هستیم و می خواهیم انحصار شکسته 
شود. به تازگی وزیری به ارمنستان رفت که نتوانست به خوبی به زبان 
انگلیسی صحبت کند این یعنی در نحوه  آموزش اشکال وجود دارد.

دولت دستی باز برای رسیدگی به مناطق محروم ندارد
تسنیم: دکتر محمد حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
آمــوزش  و پرورش می گوید: حاکمیــت اراده کافی برای برابری در 
دسترسی به فرصت های با کیفیت آموزشی ندارد، آموزش و پرورشی 
که بیش از 98درصد بودجه آن صرف هزینه های کارکنان و جاری 
می شود برای رسیدگی به مناطق محروم دستی باز ندارد. با این روند 
روشن است که نمی توان روند گسترش شکاف آموزشی را مهار کرد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون وزارت رفاه خبرداد
شناسایی فوت شدگانی که از 

بهزیستی مستمری می گرفتند
 ایســنا  دکتر احمد میدری، معاون وزارت کار 
و رفــاه اجتماعی در خصوص اقدامات ســازمان 
بهزیســتی در حوزه شفاف ســازی گفت: یکی از 
کارهایی که سازمان بهزیســتی به تازگی انجام 
داده این است که منابع مالی را به طور مستقیم به 
حساب مددجویان واریز می کند این در حالی است 
که این منابع در گذشــته ابتدا به حساب استان، 
شهرستان و ســپس مددجویان واریز می شد، اما 
در حال حاضر این مستمری به حساب کسی که 
قرار اســت آن را دریافت کند مستقیماً پرداخت 
می شود؛ چراکه وقتی بودجه چند دست می چرخد 

زمینه ای برای پنهان کاری نیز فراهم می شود.
میدری ادامه داد: در این فرایند حداقل 400 نفر 
پیدا شــدند که فوت کرده بودند اما سرانه شــان 
همچنان پرداخت می شــد اما صرف امور دیگری 
می شد. این اقدام بهزیســتی موجب اصالح این 
وضعیت شــد اما با این حال این سیســتم های 

پرداختی عمدتاً پیچیده هستند.

آموزش

به دلیل تقارن با انتخابات مجلس
زمان برگزاری کنکور دکترای 99 

تغییر کرد
 مهر  بر اســاس اعالم سازمان سنجش با توجه 
به اینکه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در تاریخ 2 اسفند 98 برگزار خواهد شد 
تاریخ برگزاری آزمون دکترای سال 1399 از تاریخ 
2 اسفند به تاریح جمعه 9 اسفند 98 موکول شد.

همچنین آزمون کارشناسی ارشد سال 99 در 28 
و 29 فروردین ماه سال 99 برگزار می شود. 

کنکور سراسری ســال 99 نیز در روزهای 12 و 
13 تیرماه برگزار خواهد شد. همچنین آزمون های 
فنی و حرفه ای و کارشناسی ناپیوسته در بهار 99 

برگزار می شوند.
همچنین با توجه به مصوبه جلســه 29 تیرماه 
98 شورای سنجش و پذیرش آزمون سراسری، 
داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 می توانند 
به یکی از دو مجموعه ســؤال )ســؤاالت نظام 
آموزشــی 3-3-6 یا ســؤاالت مربوط به نظام 
آموزشی قدیم، ســالی واحدی و ترمی واحدی( 

که تمایل دارند پاسخ دهند.

 فضای مجازی

حصر رسانه ای اربعین شکست
»حب الحسین یجمعنا« نخستین 

کلیدواژه پرتکرار در توییتر شد
 مهر  بر اساس گزارش شرکت معتبر داده کاوی 
»تالک واکر«، بــا وجود جانبداری رســانه های 
بین المللی در انعکاس اربعین به عنوان بزرگ ترین 
مراسم عبادی سیاسی جهان و سانسور کامل این 
پدیده بی همتا، اما کاربران شبکه اجتماعی توییتر 
از »سراسر جهان« در پویش بزرگ »حب الحسین 
یجمعنا« با انتشار بیش از یک میلیون و 400 هزار 
پیام با موضوع اربعین به ترند نخست جهانی توییتر 
دست یافتند. هشتگ »حب الحسین یجمعنا« در 
یک هفته منتهی به اربعین توانست بیش از 290 
میلیــون ظرفیت بالقوه بــرای بازدید اکانت های 
یونیک ایجاد کند. این هشــتگ توانست در یک 
هفته اخیر یک میلیــون و 700هزار بار واکنش 

توسط کاربران توییتر را به همراه داشته باشد.
ماندگاری بیش از پنج ســاعته این کلیدواژه در 
جایگاه نخست و دوم ترندهای جهانی از ظهر روز 

گذشته قابل توجه است.
45 درصد کاربران این پویش، بانوان هستند.

علم و فناوری

برای استفاده مدیران
 محققان کشور

آینه  هوشمند ساختند
 مهر   محققان کشور موفق به طراحی و ساخت 
آینه های هوشمندی شدند که قابلیت کاربرد در 

اتاق مدیران و ساختمان های مسکونی را دارد.
علیرضا معرف یکی از اعضای تیم طراحی کننده 
آینه های هوشمند با بیان اینکه این آینه می تواند 
برنامه روزانه را نشــان دهد، گفت: این برنامه ها از 
قبل به این آینه داده می شود و در تاریخ مشخص 
برنامه ها را به مدیر و یا هر فرد دلخواه تعیین شده 
ارائه می کند. وی خاطرنشان کرد: برنامه ها زمانی 
روی آینه ظاهر می شود که صاحب آینه را بشناسد 
و اطالعات و برنامه ها پس از قرار گرفتن جلو آینه 

به نمایش گذاشته می شود.
ایــن محقق گفت: این آینــه می تواند در البی 
منازل به عنوان قرار دادن اطالعات ســاختمان 
به اعضای ساختمان مورد استفاده قرار بگیرد تا 
عالوه بر آینه بودن خاصیت دیگری نیز داشته 
باشد. همچنین از آن می توان به عنوان صفحه 

وایت برد نیز استفاده کرد.

گردشگری

سفیر این کشور:
اتریش گردشگری ایران را 

تحریم نمی کند
 ایسنا  سفیر اتریش در ایران گفت: هواپیمایی 
این کشور پروازهایش را به ایران نه متوقف می کند 

و نه محدود.
اشتفان شولتز حضور هواپیمایی اتریش در ایران 
و ادامه خدمات آن را در این کشور، یک دستاورد 
بســیار بزرگ دانســت و افزود: همــان طور که 
می دانید بسیاری از ایرالین ها پروازهای مستقیم 
به ایران را متوقف کرده اند، اما هواپیمایی اتریش 
تالش کرده است ایران را به پایتخت های اروپایی 
متصل کند و ما از این بابت بسیار خوشحالیم. این 
اتفاق برای ایران به عنوان یک مقصد گردشگری 

امتیاز بزرگی است.
وی همچنین ظرفیت دو کشور را برای گسترش 
همکاری های گردشگری بسیار باال دانست و درباره 
اثر تحریم ها و تهدیدهای آمریکا پس از خروج از 
برجام در سفر اتریشی ها به ایران، گفت: به هیچ 
وجه این اتفاق نمی افتد و سفر اتریشی ها به ایران 

تحت تأثیر این تحریم ها قرار ندارد.

فراسو

پس از خبر
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مخالفت کم سابقه با امپراتوری ژاپن
ایسنا: در ژاپن احساسات ضد امپراتوری تقریباً وجود ندارد، اما تأمین مالی دو 
مراســم تشریفاتی سلطنتی از ســوی دولت این کشور با نارضایتی کم سابقه ای 
مواجه شــده اســت. ناروهیتو، امپراتور ژاپن 30 مهر به طور رســمی بر تخت 
سلطنت خواهد نشست و آیین شــکرگزاری »دایجوسای« را به جا خواهد آورد 
که مهم ترین مراســم تحلیف امپراتوری جدید ژاپن است. دولت میلیون ها دالر 
برای این مراســم مجلل کنار گذاشته که همین مســئله نارضایتی مردم را به 

دنبال داشته است.

مکزیک، خواستار کنترل مرزها توسط آمریکا 
پرس تی وی: در پی یورش مســلحانه اعضای یک بانــد قاچاق موادمخدر به 
شــهری در مکزیک، رئیس جمهور این کشــور از دولت آمریکا درخواست کرد 
کنترل بیشتری در خصوص قاچاق سالح در بین  مرزهای دو کشور انجام دهد. 
مکزیک تخمین می زد بیش از ۸0 درصد سالح هایی که وارد این کشور می شوند، 
از طریق مرزهای آمریکا وارد می شــوند. مقامات مکزیک بارها خواستار جدی تر 

گرفتن کنترل مرزها از سوی دولت آمریکا شده اند.

امارات مأموران اطالعاتی رژیم اسرائیل را جذب می کند
فارس: تحقیقات رســانه های صهیونیستی نشــان می دهد برخی از افرادی که 
دوران خدمت وظیفه خودشان را در یگان های فناوری ارتش رژیم صهیونیستی 
گذرانده اند در ازای دریافت دســتمزدهای نجومی جذب شــرکت های مرتبط 
با ســرویس های اطالعاتی امارات متحده عربی شــده اند. گفته می شود شرکت 
اماراتی Dark Matter که بازوی بازرگانی اداره اطالعات امارات اســت، یکی 
از شــرکت هایی اســت که این دانش آموختگان را در ازای پرداخت حقوق های 

نجومی به خدمت می گیرد.

حاشیه های نامه بدون امضای جانسون به بروکسل

گره کور برگزیت، کورتر شد
  جهان/ جواد فراهانی »برگزیت« و یا خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا طلسمی است که از سال 
۲0۱۶ تاکنون گریبان مقامــات لندن را گرفته و 
پس از آن که »دیوید کامرون« نخســت وزیر وقت 
به خاطر رأی آوردن آن در همه پرســی مجبور به 
استعفا شد، »ترزامی« نخست وزیر بعدی را نیز به 
دلیل عدم موفقیت در دستیابی به توافق با اتحادیه 
اروپا مجبور به اســتعفا کرد و اکنون نیز »بوریس 
جانسون« را که از زمان آغاز نخست وزیری بر خروج 
از اتحادیه اروپا در موعد مقرر چه با حصول توافق 
و چه بدون توافق تأکید داشــته است را با چالشی 
جدی مواجه کرده اســت. گرچــه چند روز پیش 
دولت انگلیس موفق شد به توافقی با اتحادیه اروپا 
در مورد برگزیت و نحوه خروج دست یابد، اما این 
توافق مورد تأیید پارلمان قرار نگرفت و نمایندگان 
مجلس عوام بوریس جانسون را بر خالف میل خود 
مأمور کرده اند تا مهلت مجددی را از اتحادیه اروپا 
برای اجرایی شــدن برگزیت و دستیابی به توافق 

مطلوب بگیرد.

 جانسون خواستار رد درخواست تمدید 
مهلت برگزیت است

حاال بوریس جانسون با وجود آنکه وعده داده بود 
در تاریخ 3۱ اکتبر انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج 
می کند، با ارســال نامه ای بدون امضا به بروکسل 
خواســتار تعویق فرایند خروج تا تاریخ 3۱ ژانویه 
۲0۲0 شده اســت؛ هرچند او در این نامه تأکید 
کرده اســت که درخواست تعویق ایده بدی است. 
براین اساس لندن دوباره با چالشی تازه روبه رو شده 
و برای داستان برگزیت که به سریال تبدیل شده، 

سناریوهای متعددی پیش بینی می شود.
محمد فتوح، پژوهشــگر امور اروپا در گفت وگو با 
پایگاه خبری تحلیلی »الخلیــج آنالین« با تأکید 
براینکه انگلیس پس از رد توافق دولت با اتحادیه 
اروپا توسط پارلمان دچار بحرانی تازه میان جانسون 
و نمایندگان شــده اســت، پیش بینی کرده است 
جانســون برای تمدید مهلت تالش نکند، بلکه از 
طریق تماس با سران کشورهای اروپایی تالش خود 
را برای رد درخواست مهلت متمرکز خواهد کرد.  

سناریوی خروج بدون توافق تقویت شده است
محمد فتــوح می افزاید: باید ۲۷ کشــور عضو 
اتحادیه اروپا با تمدید مهلت درخواستی لندن 
موافقت کننــد و اگر یک کشــور مخالف این 
موضوع باشد، درخواست انگلیس به طور کلی رد 
خواهد شد و این بدان معنی است که سناریوی 

خروج بدون توافق تقویت خواهد شد.
این کارشــناس امور اروپا تأکید کرده اســت 
بوریس جانســون پس از رد توافقش با اتحادیه 
اروپا از ســوی پارلمان گزینــه دیگری پیش 
رو نــدارد؛ به ویژه اکنون که ســیلی محکمی 
را از حــزب متحد خــود در دولت یعنی حزب 
دموکرات ایرلند شمالی دریافت کرده است؛ چرا 
که توافق رد شده متضمن ایجاد مرز بین ایرلند 
جنوبی و شمالی است که این حزب این موضوع 
را نمی پذیرد. وی توضیح داده اســت پارلمان 
توافق اخیر جانســون را به دلیل بند مربوط به 
پیوستن ایرلند به قوانین اتحادیه اروپا در زمینه 
موادغذایی و مواد اولیه کــه باید از طریق مرز 

منتقل شود، رد کرده است.

 انتخابات زودهنگام یا همه پرسی
مسئله این است

محمــد فتوح اجــرای انتخابــات زودهنگام را 
بعیــد می داند؛ به خصوص آنکــه حزب کارگر 
اجــرای آن پیش از حل شــدن موضوع خروج 

از اتحادیه اروپــا را نمی پذیرد. 
این کارشناس عرب در ارتباط 
بــا احتمــال برگــزاری همه 
پرســی مجدد می گوید: اکنون 
همه پرســی دوبــاره، موضوع 
مــورد منازعه میان بســیاری 
از نماینــدگان اســت و برخی 
اعتقــاد دارند برگــزاری همه 
پرسی مجدد آســیب رساندن 
فتوح  اســت.  دموکراســی  به 
انتخابات  برگــزاری  احتمــال 
زودهنگام و همه پرسی را برابر 

می داند و در عیــن حال تأکید می کند که این 
دو فراینــد با مانع بوریس جانســون به عنوان 
نخســت وزیر روبه رو است؛ کسی که خطاب به 

نمایندگان گفته اگر سیاستش درباره برگزیت را 
نمی پذیرند، ابتدا باید او را برکنار کنند. از طرفی 
احزاب مختلف نیز از اجرای انتخابات زودهنگام 
بیمناک هستند؛ چراکه این کار می تواند شرایط 
را به خانه اول بازگرداند و جانســون دوباره در 
این  پیروز شود، که  انتخابات 
جدید  ماجراجویی  معنای  به 
مفهوم  بــه  برگزیت  اســت. 
خــروج انگلیــس از اتحادیه 
اروپاســت که سال ۲0۱۶ به 
همه پرســی گذاشــته شد و 
مردم این کشــور به آن رأی 
اجرای  مانع  مهم ترین  دادند. 
نماینــدگان  مخالفــت  آن 
مرزبندی های  بــا  ایرلنــدی 
جنوب با شــمال است. دولت 
انگلیــس تاکنون ســه بار با 
اتحادیه اروپا در مورد نحوه خروج از این اتحادیه 
به توافق رسیده، اما هر سه بار مجلس عوام این 

توافق را رد کرده است.

بنا به اعالم پنتاگون
 یک هزار نظامی آمریکایی از 
سوریه به غرب عراق می روند

فارس: وزیر دفاع آمریکا مدعی شد تمامی یک 
هزار نظامی آمریکایی که در حال عقب نشینی از 
شمال سوریه هستند؛ با هدف ادعایی مقابله با 
داعش، به غرب عراق منتقل خواهند شد. البته 
مارک اسپر متذکر شد که مسئله چند روز در 
میان نیست و روند خروج در چند هفته انجام 
می شود. او همچنین افزود اوضاع ممکن است 
از اکنون تا زمان عقب نشینی کامل تغییر کند، 
اما طرح فعلی این است. گفتنی است در دیداری 
که روز پنجشــنبه میان رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیــه و مایک پنس، معاون 
رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت، قرار شد 
آنکارا عملیات موســوم به چشــمه صلح علیه 
نیروهای کرد و دموکراتیک ســوریه را به مدت 
پنج روز به حال تعلیق درآورد تا عناصر به گمان 
اردوغان تروریست از منطقه امن مورد نظر وی 
عقب نشینی کنند. عقب نشینی آمریکا از شمال 
سوریه به نوعی مجوز آغاز عملیات نظامی ترکیه 
علیه نیروهای دموکراتیک بود و با این ادعا انجام 
شــد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
بیش از این قصد درگیری در منازعات خاورمیانه 
را ندارد و می خواهد نظامیان آمریکایی را به خانه 
برگرداند. این در حالی است که بر اساس برنامه 
اعالمی از سوی اسپر، ما شاهد چرخش نیروهای 
نظامی در سطح منطقه هستیم و قضیه خروج از 

خاورمیانه منتفی است.

افشاگر مصری:
دولت السیسی مخفیانه آب نیل 

را به صهیونیست ها می فروشد

»محمد علی«، پیمانکار و هنرپیشــه 
مصری که به تازگی دست به افشاگری 
علیه دولت مصــر زد و با این کار، مردم را برای 
چند روز به میدان ها کشاند، اقدام به افشاگری 
جدیــد علیه دولــت »عبدالفتاح السیســی«، 
رئیس جمهور مصر کرد. او در گفت وگو ویژه با 
وب سایت »میدل ایست آی« در تازه ترین اظهارات 
خود گفت دولت عبدالفتاح السیســی در اوج 
بحران آب در مصر، با حفر تونل هایی به صورت 
مخفیانه آب رود نیل را به رژیم صهیونیســتی  
می فروشد. محمدعلی به نقل از مهندس هایی که 
در ساخت این تونل ها مشارکت داشته اند، گفت 
این تونل ها برای مصــر میلیاردها دالر هزینه 

داشته است.
افشاگر مصری با انتقاد از این مخفی کاری دولت 
السیســی گفت: در حالی قاهــره مخفیانه آب 
نیل را به طرف خارجی می فروشــد که مردم 
مصر به دلیل احداث ســد »النهضه« در اتیوپی 
با خطر کمبود آب رو به رو هســتند. وب سایت 
»میدل ایســت آبزرور« انگلیس، سه سال پیش 
تصاویری از کانال هــای مخفیانه انتقال آب در 
اطراف کانال ســوئز منتشر کرده و مدعی شده 
بود که مصر آب نیل را از طریق شبه جزیره سینا 

به رژیم اسرائیل می فروشد.
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کردهای سوریه؛ درس عبرت اعتماد به آمریکا
موضوع بد عهدی آمریکا نســبت به همپیمانانش قصه ای طوالنی است؛ قصه ای که 
تا وقتی به ســر همپیمان آمریکا نیامده باشد، شــاید درد آن را از نزدیک به خوبی 
حس نکند. تجاوز ترکیه به مردم شمال سوریه و عقب نشینی سربازان آمریکایی و عدم 
اعتنا به کشــتار مردمی که درناامنی و گرسنگی قرار دارند، نشان از عدم اطمینان به 
آمریکاست. اختالف ساکنان شمال سوریه با دولت مرکزی خود منجر به ارتباط بیشتر 
با آمریکایی ها شد؛ به نحوی که در حوزه های سیاسی؛ امنیتی و نظامی با آمریکایی ها 
ارتباط صمیمانه ای برقرار کرده بودند؛ حساسیت شمال منطقه سوریه منجر به ایجاد 
چند پایگاه نظامی از سوی آمریکا در این منطقه شد؛ آموزش نظامی بخشی از ساکنان 
شمال سوریه و ارائه تسهیالت نظامی به مردم این منطقه از جمله خوش رقصی های 
موقت آمریکا برای کردهای سوریه به شمار می رفت. پس از سال ۲0۱۶ و حمالتی که 
علیه کردهای سوریه صورت گرفت، آمریکا با بی تفاوتی کامل از کنار همپیمانان خود 
در این منطقه گذشت؛ حمله نیروهای ترکیه در هفته های اخیر نیز یکی از آشکارترین 
بی تفاوتی های آمریکا به کردهای سوریه بود که با دستور خروج نیروهای آمریکا توسط 

آقای ترامپ به سرعت عملیاتی شد.
خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه بیانگر آن است که آمریکا هرگز اراده ای در 
جهت مقابله با تروریسم نداشته است؛ بلکه هدف حضور آمریکا  در منطقه تکثیر وتوزیع 
تروریســت ها در جای جای منطقه است. خالی کردن پشت همپیمانان ُکرد خود در 
سوریه شاهدی بر این ادعاست؛ چرا که آمریکایی ها با توجه به سرمای هوا و گرسنگی 
و بی پناهی مردم آواره شده راه را برای نفوذ هر چه بیشتر تروریست ها به منطقه جنگ 
زده فراهم می کنند. جلوگیری از ورود نیروهای ارتش سوریه به مناطق جنگی توسط 
آمریکا شــاهد دیگری بر این ادعاســت که هدف آمریکا از حضور در منطقه تسهیل 

اقدامات تروریستی و تولید داعش دیگری است.
به نظر می رسد آمریکا در حال انجام چند مدل بازی در منطقه است؛ عدم حمایت از 
دولت قانونی سوریه در مقابله با نیروهای تجاوزگر به این منطقه و جلوگیری از حمایت 
نظامی دولت سوریه از مردم خود و بیانیه های بی پشتوانه علیه دولت ترکیه همه وهمه 
بیانگر آن است که آمریکا به دنبال شروع بازی تروریست پرور دیگری در منطقه است 

تا منافع خود و رژیم صهیونیستی را به شکل دیگری حفظ کند.
بی گمان حمله ترکیه به ساکنان ُکرد سوریه خالف قوانین بین الملل به شمار می رود؛ 
چرا که نقض حاکمیت دولت سوریه خالف آشکار است که باید مورد توجه نهادهای 
بین المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل قرار بگیرد؛ هر چند که 
سازمان های بین المللی درچنین مواردی گوشی ناشنوا و دیده ای نابینا دارند و کمترین 

اقدامی در جهت حمایت از مردم آواره و تحت فشار به عمل نمی آورند.
با وجود آنکه ســاکنان ُکردنشین سوریه دیر هنگام به  نظام سیاسی و ارتش سوریه 
پیوستند، اما گرامی داشتن مقدم نیروهای نظامی سوریه در بخش هایی چون منبج 
و عین العرب بارقه های امیدی برای آگاهی دهی به مردمان ســایر کشــورها در عدم 
همراهی و اعتماد به آمریکاســت. به یقین آوارگی؛ گرسنگی وسرمای هوا مردم این 
منطقه را تحت فشارهای سختی قرار می دهد؛ انتظار می رود سازمان های بین المللی از 
خواب خرگوشی بیدار شوند و نسبت به آسیب های انسانی بسیاری که ساکنان منطقه 

را تهدید می کند، با قاطعیت و سرعت عمل وارد شوند.
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4 وزیر دولت ائتالفی استعفا دادند
 جهان اعتراضات مــردم لبنان در واکنش به اوضاع نامناســب 
معیشتی هر چند روز گذشته هم با شدت کمتری ادامه پیدا کرد، اما 
به نظر می رسد برخی جریان های سیاسی این کشور در صدد هستند 
با سوار شدن بر این موج اعتراضات اهداف سیاسی پشت پرده خود 
را دنبال کنند. این اعتراضات زمانی شــعله ور شد که دولت لبنان 
روز پنجشنبه با طرح اخذ مالیات از مکالمات واتساپ و دیگر پیام 
رسان های اجتماعی موافقت کرد و آن را طرحی در راستای افزایش 

درآمدهای دولت در بودجه سال ۲0۲0 اعالم کرد. 

 4 وزیر دولت ائتالفی لبنان استعفا دادند
در حالی که بسیاری از محافل سیاسی لبنان تأکید دارند، استعفای 
سعد حریری، نخســت وزیر لبنان در شرایط حاضر، اوضاع را بدتر 
خواهد کرد، ولید جنبالط رئیس حزب سوسیال ترقی خواه و سمیر 
جعجع رهبر حزب القوات اللبنانیه )نیروهای لبنانی( بر این امر تأکید 
دارند. در همین راســتا روز گذشته یکی از احزاب مسیحی لبنان 
موسوم به حزب »نیروهای لبنانی«- که از متحدان سنتی حریری به 
شمار می رود، اعالم کرد از دولت ائتالفی این کشور خارج می شود. 
در پــی اعالم این کناره گیری، چهارتــن از وزرای حزب مذکور از 
سمت خود در کابینه ائتالفی نخست وزیر استعفا دادند. در پی آن 
»سمیر جعجع« رئیس حزب نیروهای لبنانی اظهار کرد: »ما متقاعد 
شدیم که دولت در برداشتن گام های ضروری برای برون رفت از این 
موقعیت ناتوان اســت«. همزمان با این تحوالت، ولید جنبالط، بار 

دیگر خواستار استعفای نخست وزیر و انجام اصالحات بنیادین شد. 
این در خواســت ها در حالی است که سعد الحریری روز جمعه در 
واکنش به اعتراض ها و درخواست برخی از احزاب سیاسی لبنان از او 
برای کناره گیری از قدرت، به احزاب شریک در کابینه دولت خود ۷۲ 

ساعت مهلت داد برای برون رفت از بحران اخیر راه حل ارائه دهند.

  ماهیگیری صهیونیست ها از آب گل آلود
رویکرد منفی جعجع و جنبالط نســبت به ادامه کار نخست وزیر 
در حالی است که سیدحسن نصراهلل در سخنانی حمایت خود را از 
تداوم فعالیت دولت حریری اعالم کرده بود. دبیرکل حزب اهلل لبنان، 
روز شنبه با استعفای نخست وزیر این کشور مخالفت و تأکید کرد 
استعفای دولت »شانه خالی کردن از مسئولیت پذیری« است و گفت 
اگر دولت اســتعفا دهد، تشکیل دولت جدید ممکن است دو سال 
زمان ببرد.  در پی آن »میشل عون« رئیس جمهوری لبنان نیز ضمن 
مخالفت با اســتعفای حریری در توییتی تأکید کرده است راه حل 

اطمینان بخشی برای بحران اقتصادی کنونی ارائه خواهد شد.
با این تفاســیر، می توان گفت که استعفای وزرای حزب جعجع 
که شــخصیتی غرب گرا دارد، در راستای تمایالت و دیکته های 
عربستان سعودی انجام می شود که روز جمعه روند خروج اتباع 
خود از لبنان را آغاز کرد. کارشناسان معتقد هستند که نزدیک 
شدن سعد حریری به مواضع حزب اهلل، برای سعودی ناخوشایند 
است و تالش می کند از طریق استعفای وزرای احزاب متحد خود 

در دولت لبنان، فشارها برای حریری را تشدید کند. این در حالی 
است که به اعتقاد تحلیلگران استعفای حریری و سقوط کابینه نه 
تنها منجر به بهبود شرایط برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی 
بحرانی لبنان نخواهد شــد، بلکه می تواند این کشور را وارد یک 
دوره دیگر از هرج و مرج سیاسی و بحران خألدولت کند. در این 
بین واکنش صهیونیســت ها به تحوالت لبنان نیز قابل تأمل 
است. با وجود آنکه سران رژیم صهیونیستی در قبال تحوالت 
لبنان واکنش رسمی نشــان نداده اند، اما رسانه های این رژیم 
نتوانســتند ذوق زدگی خود را نســبت به این تحوالت پنهان 
کنند. رسانه های رژیم صهیونیستی با پوشش تحوالت لبنان، 
اعتراضات این کشــور را بزرگ ترین اعتراضات در ســال های 
گذشته توصیف کرده و سعی دارند حزب اهلل را به عنوان مقصر 
شــرایط پیش آمده معرفی کنند؛ توطئه ای که با آگاهی مردم 

لبنان از همان ابتدا شکست خورده است.

گزارش
ساز ناکوک »جنبالط« و »جعجع« در ناآرامی های لبنان 

annotation@qudsonline.ir
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بازتاب

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︎︣﹡ــ١٢۵︡ ﹝︡ل 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢١٨٨٢/٧۶٣   ︫﹤ ١٣٨۵ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای︋ 
 8534156 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 12085155 و︫ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹞﹢د ﹝︊﹩ ﹡︥اد ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۹
۴۳
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹢اری زا﹡︐﹫︀ ﹝ــ︡ل ١٣٨٣ 
ر﹡﹌ ︨ــ︊︤ ز︐﹢﹡ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵٩٣﹨ـ٣٩ 
ا︣ان ٩٩ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 00413115 و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S1512283121197 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ ︫﹞︀﹜﹩ ا︣ا﹡﹩ 

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

/ع
۹۸
۰۹
۴۰
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ﹇﹠︡ آ︋﹊﹢ه ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︔︊️ ۶٢٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٧٩٨۶١

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ و 
ــ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡︀ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ 
در ︨ــ︀︻️ ٩ ︮︊ــ روز ︨ــ﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
١٣٩٨/٠٨/١۴ در ﹝﹏ ا﹟ ︫︣﹋️ وا﹇︹ در 
﹝︪ــ︡ – ﹋﹫﹙﹢﹝︐۵︣ ︋﹙﹢ار ︑ــ﹢س – ︑﹢س ١٠ 

︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١- ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م ︫︣﹋️
٢- ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️ 

/ع
۹۸
۰۹
۴۲
۸

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹩﹎آ
 ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹏ذ ﹤︣وژه ﹝︪︣و ︀﹝﹩ آ︋﹀︀︎  ︣﹋︐︀ی︨  ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︣ ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن︋  ︣﹝︀﹥ ای)︋   ︨– ︦﹡︀﹠︀﹁) ﹩﹚︠دا ︹︋︀﹠﹞ ﹏﹞ در ﹡︷︣ دارد از ﹩﹛︀﹝ ︣ا︨ــ︀ن︫  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 

٪︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︫︣ ﹤︋ ا﹡︖︀م و ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞

برآورد  اوليهمدت نام و مشخصات  خدمات  رديف

9،840،467،500 8 ماه عمليات يكپارچه اجراى شبكه فرعى جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب از مرحله فروش انشعابات تا وصول درآمدهاي حاصل از آن درمحدوده شهر بجنورد اولويت 1 سال 11398

9،840،467،500 8 ماه  عمليات يكپارچه اجراى شبكه فرعى جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب از مرحله فروش انشعابات تا وصول درآمدهاي حاصل از آن درمحدوده شهر بجنورد اولويت 2 سال 21398

4،931،027،500 8 ماه عمليات يكپارچه اجراى شبكه فرعى جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب از مرحله فروش انشعابات تا وصول درآمدهاي حاصل از آن درمحدوده شهر شيروان  اولويت 1 سال 31398

4،931،027،500 8 ماه عمليات يكپارچه اجراى شبكه فرعى جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب از مرحله فروش انشعابات تا وصول درآمدهاي حاصل از آن درمحدوده شهر شيروان  اولويت 2 سال 41398

4،931،027،500 8 ماه عمليات يكپارچه اجراى شبكه فرعى جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب از مرحله فروش انشعابات تا وصول درآمدهاي حاصل از آن درمحدوده شهر شيروان  اولويت 3 سال 51398

4،931،027،500 8 ماه عمليات يكپارچه اجراى شبكه فرعى جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب از مرحله فروش انشعابات تا وصول درآمدهاي حاصل از آن درمحدوده شهر شيروان  اولويت 4 سال 61398

4،931،027،500 8 ماه عمليات يكپارچه اجراى شبكه فرعى جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب از مرحله فروش انشعابات تا وصول درآمدهاي حاصل از آن درمحدوده شهر آشخانه  اولويت 1 سال 71398

4،931،027،500 8 ماه عمليات يكپارچه اجراى شبكه فرعى جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب از مرحله فروش انشعابات تا وصول درآمدهاي حاصل از آن درمحدوده شهر آشخانه  اولويت 2 سال 81398

4،931،027،500 8 ماه عمليات يكپارچه اجراى شبكه فرعى جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب از مرحله فروش انشعابات تا وصول درآمدهاي حاصل از آن درمحدوده شهر آشخانه  اولويت 3 سال 91398

4،931،027،500 8 ماه عمليات يكپارچه اجراى شبكه فرعى جمع آورى و نصب انشعابات فاضالب از مرحله فروش انشعابات تا وصول درآمدهاي حاصل از آن درمحدوده شهر آشخانه  اولويت 4 سال 101398

﹡﹊︐﹥ : ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ︨ــ﹥ روز ﹋︀ری از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠٧/٣٠ ا﹜﹩  ٩٨/٠٨/٠۴ ︑︀ ︨︀︻️ ١۵ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩  وا﹇︹ 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. در ︋︖﹠﹢رد –︋﹙﹢ار دو﹜️ – ﹡︊︩ ﹋﹢﹥ ورزش ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹫︲﹢︑ ︣︀︨ .︡﹠︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و ︫︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️. ︲﹞﹠

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ع ۹
۸۰
۹۴
۳۴

﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب

۹۸
۰۹
۴۴
۴

فراخوان تجديد 
مناقصه (نوبت اول) 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری 

و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن 
 ︩︋  ﹤︋  ﹩ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ ﹅︣︵ ــ﹩ را از﹡︀﹆﹛︀︵
︋︣﹎ــ︤اری  ﹝︣اــ﹏  ﹋﹙﹫ــ﹥  ﹡﹞︀ــ︡.  وا﹎ــ︢ار  ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۵۴، از   ︫﹤ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋ 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان 
️ ﹨ــ︀، 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:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢١٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
︤ر﹎︣اه   ︋- ︡ ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن  ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧︀︋︡اری︋ 

﹥ راه ﹁︣دو︨﹩   ︑﹢﹏ ﹎︣دد.  ︨- ﹩︀﹫︨آ
٩٨/٧/٢٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٨/۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٨/١
️ ﹨︀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

جانسون برای تمدید 
مهلت تالش نخواهد 
کرد، بلکه از طریق 
تماس با سران 
کشورهای اروپایی 
تالش خود را برای 
رد درخواست مهلت 
متمرکز خواهد کرد

بــــــــرش
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