
 

jدادخواهی به شیوه علی
 معارف  اگرچه شــیوه های اعتراضــی در زمان حکومت بازخوانی حقوق مردم و شیوه های اعتراض به حاکمان از منظر نهج البالغه

طاغوت با حکومت اسالمی متفاوت است و میزان انحراف، 
ظلم و بدعت گذاری حاکم بر شرایط آن تأثیرگذار خواهد 
بود، اما به طور کلــی در بازخوانی کالم امیرمؤمنان)ع( و 

سیره حضرت مشاهده می شود اصالح حاکمان یا به شیوه 
مشورت، نقد و نصیحت مشفقانه خواهد بود و یا به شیوه 
دادخواهی صورت می پذیرد. اگر در جامعه اسالمی به هر 

دلیلی مردم به امر یا اموری ...

12 11 7
»مسعود آب پرور« کارگردان سینما در گفت و گو با قدس: جی دن کاکس در وزن 86 کیلوگرم المپیک روی تشک می رود وزیر بهداشت:

 :jامام علی
هر كه آبروى 

خود را دوست 
دارد، بايد از 

بگو مگو بپرهيزد.  
نهج البالغه
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 ............ صفحه 8

 بانک مرکزی مدعی شد 

تأثیر  گرانی بنزین بر تورم فقط 4درصد درسال
 ............ صفحه های 3 قدس خراسان ،2 و6

  جهــان   لبنــان در این روزها شــاهد یک 
بحران اقتصادی و سیاســی شــدید مبتنی بر 
سهم خواهی های سیاسی، فساد، فقدان برنامه های 
نظارتی مناســب و ضعف در اداره کشور است و 
برای نجات آن از بحران گفت وگوهای مختلفی در 
مورد تشکیل دولت تکنوکرات و یا تکنوسیاسی به 

منظور ارائه یک...

دبیر کارگروه 
تنظیم بازار:

با هیچ افزایش 
قیمتی موافقت 

نخواهیم کرد 

واقعیت یا شایعه را در فضای 
مجازی چگونه تشخیص بدهیم؟

سواد رسانه ای 
امنیت روانی جامعه 

را تضمین می کند
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 6

بحرین برای 
توهین به سرود 

 ملی ایران 
جریمه شد

 ............ صفحه 10

نباید اقتصاد روی فرهنگ و سینما 
سلطه داشته باشد

حسن یزدانی کوه عضله را 
فتح می کند؟

 پرونده تخلف 16 میلیون یورویی 
در تجهیزات پزشکی به قوه  قضائیه رفت

»آگهي مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی «
ش��رکت آب و فاضالب مش��هد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری و 

استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید .

عنوان پروژه
مدت  
اجراء

مبلغ برآورد اولیه 
به ريال 

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآيند ارجاع کار به ريال

رشته و رتبه 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآيند 
ارجاع کار

بازرسی قرائت کنتور مشترکین 
در محدوده شهر مشهد

129/484/944/074475/000/000
7 اداره کار و 
امور اجتماعی 

حساب  به  نقدی  واريز   -1
 100050004 شماره  جاري 
آبفای  شعبه  پاسارگاد  بانك 

مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 –اوراق مشارکت

1-کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2-محل تأمین اعتبار : از محل طرحهای غیر عمرانی

3-تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی لغایت 98/8/28
4-تاریخ تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده : ساعت 15:20 مورخ 98/9/12 

5-محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی : مشهد،خیابان فلسطین،فلسطین 26،دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد . 
6-مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 

7-پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد شرایط ، سایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه( کتبًا به 
اطالع ایشان خواهد رسید .

8-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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37

فراخوان تجديد مناقصه
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان بردسکن) نوبت دوم ( 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مزایده عمومی
اداره کل راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان خراس��ان رضوی در نظر دارد مزایدات به ش��رح ذیل را 
از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگزار نمای��د. کلیه مراحل فراخوان مزای��دات از دریافت و 
تحویل اس��ناد ، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( انجام خواهد ش��د و الزم است 
شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 1398/8/26 می باشد.

مبلغ تضمین شركت در موقعیتموضوع مزایدهشماره مزایده
مزایده )ریال(

واگذاری مركز آماده سازی آسفالت و دستگاههای سنگ 98/31/111
شکن به همراه ملحقات مربوطه

كیلومتر 30 محور مشهد - 
81/000/000فریمان - سنگ بست

9/681/812پایانه بار شهید خبیریواگذاری سوله با كاربری انبار98/31/113

واگذاری زمین و مستحدثات برای كارواش                           98/31/114
26/893/920پایانه بار شهید خبیریوسایل نقلیه سبک

- تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز در وجه اداره کل واریز گردد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده : تا ساعت 14 روز  شنبه تاریخ 98/9/2

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه : تا ساعت 00: 14 روز سه شنبه تاریخ 98/9/12
- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده :  ساعت 9 روز چهارشنبه 98/9/13

- اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار : مشهد- انتهای خیابان فدائیان اسالم - کد پستی: 9173695636
تلفن تماس8-33412024-051 و نمابر : 051-33435888 

- اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.
- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی( : 41934 -021

- جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید:

شناسه آگهی:662515 - م الف:6331

                                             www.setadiran.ir : )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

 فرمانده کل سپاه پاسداران در مشهد گفت: 
رزق ما دست تحریم کنندگان نیست و خداوند 
وعده داده است رزق هر جنبنده ای را داده و اجازه غلبه 

کسی بر مؤمنان را نمی دهد. 
سردار حسین سالمی در مراسم اختتامیه نهمین دوره 
مسابقات سراسری قرآن و مفاهیم خانواده سپاه پاسداران 
ضمن اشاره به سخن رهبری مبنی بر اینکه دشمن را 
دســت کم نگیرید، گفت: ما چشم های خود را به روی 
قدرت دشــمنی که در ظاهر بزرگ و قدرتمند اســت، 
نمی بندیم اما با جهان بینی الهی به دشمنان خدا نگاه 
می کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: وقتی آرام 
می گیریم که به دشمنان بزرگی چون آمریکا و شرکایش 
که در کنار هم دو ســوم قدرت نظامی دنیا را دارند، از 
زاویه آن آیه قرآن نگاه کنیم که می فرماید: کسانی را که 
قدرت می شمارید، قادر به آفرینش یک پشه نیز نیستند.

سردار ســالمی تنها راه عبور از فرازهای سرنوشت ساز 

کشــور را ایثار و ترجیح دیگران بر خود دانسته و ابراز 
کرد: ما در میدان های سخت می دانیم باید بدون منت، 
انفاق کنیم. فرمانده کل ســپاه پاسداران، ضمن اشاره 
به تحریم ها اظهار کرد: رزق ما دســت تحریم کنندگان 
نیست و آنان نمی توانند از نزول رحمت الهی جلوگیری 
کنند؛ پس باید ایمان و تقوای الهی را در دستور کار خود 
قرار دهیم. قرآن، مسیر حق است و باید این حقیقت را 

جریان داد. 

سید مصطفی میرسلیم، عضو هیئت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره نظر این هیئت درمورد 
مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هیئت عالی نظارت 
با اکثریت آرا به این نتیجه رســید که تشــکیل وزارت 

بازرگانی بر خالف سیاست های کلی ابالغی است.
میرســلیم با اشاره به اینکه در کشور ما تفکیک و ادغام 
بازرگانی و صنعت بیش از 10 بار رخ داده است و به تازگی 
نیز دولت بیــش از یک بار تالش کــرده بازرگانی را از 
صنعت و معدن جدا کند ولی موفق نشده است، اظهار 
کرد: به نظر من به ویژه در شرایط امروز که ضرورت اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور از آثار و 
پیامدهای تحریم های ظالمانه و نیز سوء مدیریت داخلی 
بر همگان واضح شده، الزم است تولید باکیفیت داخلی 
و صادرات به صورت هماهنگ انجام شــود و گرایش به 
واردات مســتقالً نتواند تولید داخل را به رکود بکشاند. 
وی افزود: ما در 40 ســال گذشته شاهد غلبه گرایش 

به واردات به ویژه به دلیل ســرازیر شدن دالرهای نفتی 
بوده ایم. همان نوع فشارها باز درصدد بودند با جدا کردن 
وزارت بازرگانی به نوعی استقالل در تصمیم گیری برای 
واردات برســند و در نهایت با نفوذی که واردکنندگان 
دارند، تولید داخلی را تضعیف کنند؛ الحمدهلل جلو این 
اقدام، به موقع گرفته شد و امیدواریم وزارت صمت بتواند 
با اقتدار و همه جانبه نگری مصلحت ها و منافع کشور را 

برقرار کند.

فارس: ســردار قاسم تقی زاده، جانشــین وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشــیه یادواره شهدای 
نیروی هوافضای سپاه و در جمع خبرنگاران در خصوص 
دستاوردهای جدید دفاعی در حوزه موشک های کروز، 
اظهار کرد: یک پروژه موشــکی کــروز زمینی در پیش 
داریم که برد و دقت این موشک ها با استفاده از سیستم 
نقشه برداری جدید و دیجیتال بیشتر می شود و ان شاءاهلل 

در آینده نزدیک مراحل آزمایش آن تمام خواهد شد.
وی در خصوص پیشرفت های بدســت آمده در زمینه 
موشک های بالســتیک زمین به زمین نیز گفت: عمده 
تالش ما در این حوزه این اســت که کل موشــک های 
زمین به زمینمان را نقطه زن کنیم و این بیشترین کاری 
است که در حال انجام آن هستیم و این اتفاق تقریباً در 
حال پایان است. سردار تقی زاده ادامه داد: برای پروژه های 
دیگر از پیشــرفته ترین فناوری های روز دنیا اســتفاده 
می کنیم که از این نظر جزو پنج کشور برتر دنیا در حوزه 

موشکی هستیم. جانشین وزیر دفاع در خصوص سالح 
پدافند هوایی لیزری نیز گفت: در زمینه انهدام ریزپرنده ها 
و کوادکوپترها به فناوری پدافند هوایی لیزری دســت 
پیدا کرده ایم که آزمایش های تحقیقاتی آن تمام شده و 
هم اکنون در خط تولید قرار دارد. سردار تقی زاده در پایان 
در خصوص آخرین وضعیت جنگنده قاهر نیز تأکید کرد: 
این جنگنده مراحل تاکســی را انجام داده و آماده است 

برای تست های بعدی پیش برود.

جانشین وزیر دفاع:سید مصطفی میرسلیم:فرمانده کل سپاه پاسداران:

سالح پدافند هوایی لیزری در حال تولید انبوه استمجمع تشخیص مخالف تشکیل وزارت بازرگانی استرزق کشور دست تحریم کنندگان نیست

 واکنش دولت، انتقاد مراجع و ورود مجلس
 بازداشت عامالن تخریب اموال عمومی در مشهد
 کمک های حمایتی و معیشتی ماهانه و بدون 

وقفه پرداخت خواهد شد

تحلیلگر لبنانی 
در گفت وگو با قدس:

توطئه آمریکایی 
حذف »مقاومت« 

از کابینه لبنان
ناکام ماند طرح ایجاد اشتغال برای 

5 هزارخانواده سیل زده
 ............ صفحه 3

ضمیمه   روز

بدون مطالعه نمی توان انقالب را
به نسل های بعدی منتقل کرد

یکشنبه 26 آبان 1398 /  شماره دهم / ویژه تبیین بیانیه ݡگام دوم انقالب / ضمیمه هفتݡگی روزنامه قدس

اطالع نگاشت

کتاب خوان خوب
 این گونه است

یادداشت جلیل معماریانی 
تحلیلگر فرهنگ تفکر و مطالعه

4 راهبرد کلیدی در تقویت فرهنگ 
مطالعه در گام دوم انقالب

 حمیــد خلیلــی مدیــر مؤسسه فرهنــگی تربیتی
و انتشارات شهید کاظمی

نهضت کتاب خوانی 
قیام هلل می خواهد

4 و  5

ݡگفت وݡگو با محمد انصاری زاده 
درباره آثار سیستمی مطالعه و تفݡکر در سبک زندݡگی متحوالنه

بدون مطالعه نمی توان انقالب را
به نسل های بعدی منتقل ݡکرد در این شماره »نقطه سرخط« می خوانید

اگر انسانی بخواهد به اهمیت چیزی پی ببرد، 
باید ببیند خالق انسان ها به چه چیزی اهمیت 
می دهد و چرا و چگونه اهمیت می دهد؟ وقتی 

می بینی معجزه پیامبر اکرم)ص(...

 ............ صفحه های4و5
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روزنامـه صبـح ایـران

راه پیروزی ملت فلسطین وحدت و مقاومت است   سیاست: محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به کمیسیون تخصصی حقوقدانان جهان اسالم که همزمان با کنفرانس بزرگ وحدت 
اسالمی با حضور نمایندگان و حقوقدانان 16کشور جهان و 150 حقوقدان داخلی در تهران برگزار شد، آورده است: همه مسلمین، امت واحده هستند و رمز پیروزی ملت فلسطین در مقاومت است و به یقین حق و 

عدل پیروز خواهد شد، زیرا این وعده الهی است. در این پیام آمده است: سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران بر پایه اتحاد و انسجام امت اسالمی و وحدت جامعه مسلمین بنا شده و تغییرناپذیر است.

 سیاست/ آرش خلیل خانه  روز جمعه 
دولت در راســتای عادالنه سازی نحوه توزیع 
یارانه هــا اقدام به افزایــش و اصالح قیمت 
بنزین و سهمیه بندی این محصول راهبردی 
کرد. به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور پیش بینی دولت این است که 
31 هــزار میلیارد تومان از این طریق درآمد 
حاصل شــود که بر اســاس مصوبه شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا در قالب افزایش 
یارانه نقدی میان هفت دهک جمعیتی یعنی 
بیــش از 17 میلیــون خانــوار ایرانی با 60 
میلیون نفر جمعیت بازتوزیع شود تا آن دسته 
از افراد جامعه که از خودرو شخصی استفاده 
نمی کنند هم از یارانه سوخت بهره مند شوند.

با این حال پس از اعالم یکباره افزایش قیمت 
بنزین، برخی نارضایتی ها و اعتراض ها قابل 
پیش بینی و معمــول بود. اما در پایان هفته 
برخی از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و 
به تبع آن ها برخی از کانال های ضد انقالب 
و اکانت هــای فیک وابســته به ضد انقالب، 
ســرویس های بیگانه و وابسته به عربستان 
سعودی و منافقین با انتشار اخبار و تصاویر 
جعلی از اعتراضات و اغتشاشــات خیابانی و 
آتش زدن اماکن و پمــپ بنزین ها مردم را 
برای پیوستن به این اعتراضات ساختگی و 
دروغین تحریک کرده و از آن ها خواستند در 

روزهای بعد هم این اقدامات را ادامه دهند.

 اعتراضات پراکنده در تهران 
و برخی شهرها

در پــی این فضاســازی  و دروغ پراکنی ها و 
موج سواری این شبکه ها بر برخی اعتراضات 
محدود و چند ده یا چنــد صد نفره، دیروز 
برخی از شــهرها شــاهد برخی تجمعات و 
عمدتاً ایجاد ترافیک های پراکنده و مقطعی 
بــود. به گــزارش ایرنــا در 
شــیراز،  گرگان،  خرم آباد،  قم،  
ایالم، کرج و تهــران، برخی 
رانندگان بــا خاموش کردن 
خودروهایشان و ایجاد ترافیک، 
 نارضایتی خود را از نرخ جدید 
بنزین اعالم کردند. در سنندج، 
 دورود و قزوین، مهدی شــهر،  
گرمسار و شاهرود و مشهد نیز 
اعتراض هایی انجام شده است. 
البته در تهران بارش نخستین 
برف پاییزی و آب گرفتگی خیابان ها نیز مزید 
بر برخی ترافیک ها در شماری از خیابان های 

شمالی شهر شد.
مشاهدات خبرنگاران قدس حاکی است، در 
برخــی از مناطق نیز برخی عناصر و افراد با 

حرف های تحریک آمیز و دعوت از مردم برای 
تجمع سعی در تهییج مردم و مجاب کردن 
رانندگان به خاموش کردن خودرو و ترک آن 
داشتند و حتی گاه اقدام به تهدید و توهین 
به افرادی که به آن ها پاسخ منفی می دادند 
شده و تالش داشتند در شهر راه بندان ایجاد 
کنند که البته این موارد زیاد نبود و به فوریت 
پایان یافــت؛ چرا که ایجــاد ترافیک برای 
آمبوالنس ها و مردم عادی نیز زحمت زیادی 

ایجاد می کرد.

 اصالح قیمت بنزین مطابق قانون است
دادستان کل کشور هم در واکنش به برخی 
اعتراضات و ناآرامی ها با بیان اینکه مدیریت 
اصــالح قیمت بنزیــن بر اســاس قانون و 
کارشناســی های انجام شــده توسط دولت 
محترم ابالغ شده اســت، گفت: مردم عزیز 
ما قطعاً خط خودشــان را از تعداد اندکی از 
اخاللگرانی که به طور قطع ریشه در خارج از 

کشور دارند، جدا خواهند کرد.
محمدجعفر منتظری افزود: بی شک مردم به 
تعدادی اخاللگر اجازه بهره برداری از شرایط 
را نخواهند داد و نیروهای نظامی و دستگاه 
قضایی وظیفه خــود می دانند با افرادی که 
اخالل در نظم عمومی ایجاد می کنند طبق 

مقررات قانونی برخورد کنند.

 وزارت کشور: با شایعه پراکنان 
برخورد می شود

گفتنــی اســت، به دنبــال خبرســازی و 
دروغ پراکنی شبکه های وابسته به خارج برای 
تحریک مردم به اغتشاش، مرکز فوریت های 
امنیتی، اطالعات و اخبار وزارت کشور اعالم 
کرد با شایعه پراکنان فضای مجازی مطابق 
قانون برخورد می شــود. بــه گزارش قدس 
آنالین، صیدال فعال، رئیس مرکز فوریت های 
امنیتی، اطالعات و اخبار وزارت کشور اعالم 

کرد: پس از اجرای برنامه تغییر قیمت بنزین، 
زمینه سوءاستفاده و شایعه پراکنی عده ای در 
فضای مجازی ایجاد شده است و در این راستا 
معاندان نیز در جهت بزرگنمایی رویدادها و 
برای دســتیابی به اهداف ضد مردمی خود، 
اقدام به شایعه سازی و دروغ پراکنی می کنند. 
وی افــزود: پخــش کلیپ هــای مربوط به 
سال های پیش از حریق های غیرعمدی در 
برخی پمپ بنزین هــا از جمله این اقدامات 
اســت که این حرکت موجب ترویج فضای 

بی اعتمادی و ناامنی در جامعه می شود.

 درخواست آیات عظام صافی 
 گلپایگانی و علوی گرگانی 

از نمایندگان مجلس
دیروز همچنین آیت اهلل صافی گلپایگانی 
و آیــت اهلل علوی گرگانــی در پیام هایی 
جداگانــه ازافزایش قیمــت بنزین ابراز 
نگرانــی کردند. در پیــام آیت اهلل صافی 
گلپایگانــی آمده اســت: متأســفانه در 
حالی که گرانی، تورم و بیکاری بسیاری 
از اقشــار مملکت را در وضعیت سخت 
و ناراحت کننده ای قرار داده، طرحی در 
شب میالد رســول رحمت )ص( توسط 
سران قوا تصویب شد که موجب تأسف و 
نگرانی شدید است. از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی می خواهیم لغو این طرح 
را اعالم کننــد و برای رفع مشــکالت 
مردم، با مشــورت بزرگان و اساتید علم 

اقتصاد اقدام فوری نمایند.
همچنیــن آیت اهلل علوی گرگانــی در پیام 
جداگانه ای اظهار کــرد: خبر ناراحت کننده 
افزایــش ناگهانی قیمت بنزین در شــرایط 
فعلی که اثر تحریم ها و افزایش غیرمتعارف 
ارز بر زندگی مردم فشار زیادی را وارد کرده 
است موجب ناراحتی شدید اینجانب گردیده 
اســت. اینجانب از همه نمایندگان مجلس 

می خواهــم با قاطعیت جلو ایجــاد التهاب 
معیشتی در جامعه را گرفته و از دولت محترم 
نیز می خواهم تا دیر نشــده در تصمیم خود 
تجدیدنظر کرده و با همفکری کارشناسان 
دلسوز و متعهد و به کارگیری جوانان مؤمن و 
متعهد و نخبه به تقویت تولید داخلی و حل 

اساسی مشکالت آن اهتمام ورزند.

 ورود مجلس به پرونده بنزین
از سوی دیگر به دنبال تصمیم از پیش اعالم 
نشده دولت و اعتراضات مردمی، نمایندگان 
مجلس نیز تصمیم به ورود به موضوع گرفته 
و به ایــن رخدادها واکنش نشــان دادند. 
محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکســیون 
امید خواســتار تشکیل جلســه فوق العاده 
مجلس برای بررسی موضوع افزایش قیمت 
بنزین شــد و گفت: سران سه قوه و اعضای 
شــورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باید 
دالیل این تصمیم را اعالم کنند. حسینعلی 
حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون بودجه و از 
اعضای فراکســیون نمایندگان والیی هم با 
اشــاره به اینکه نحوه اجرای طرح افزایش 
قیمت بنزیــن و ســهمیه بندی آن دارای 
ایرادات و اشکاالتی اســت و دولت در این 
زمینه حتی مجلس را هــم در جریان کار 
نگذاشته بود، گفت: ما یکشنبه در مجلس 
از آقای الریجانی می خواهیم وزرای مرتبط 
را به مجلس دعوت کند تا توضیحات الزم 
را دربــاره این افزایش قیمــت ارائه دهند. 
اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس 
هم با بیان اینکه بهتــر بود افزایش قیمت 
بنزین به صــورت پلکانی انجام می شــد، 
گفت: رئیس جمهور باید در یک گفت وگوی 
تلویزیونــی مردم را دربــاره افزایش قیمت 

بنزین توجیه و قانع کند.

 طرح دو فوریتی برای توقف افزایش 
قیمت بنزین

علی اصغر یوســف نژاد، دیگــر عضو هیئت 
رئیسه مجلس اما از طرح دوفوریتی مجلس 
برای توقف افزایش قیمت بنزین خبر داد. وی 
به عصر ایران گفت: جمعی از نمایندگان در 
حال تهیه یک طرح دو فوریتی هستند که 
قیمت بنزین به پیش از روز ۲۴ آبان برگردد. 
وی افزود: بر اساس مفاد این طرح دو فوریتی 
هرگونه افزایش قیمت بنزین در حد تورم و 
آن هم در ســال های آینده و با نظر مجلس 
اعمال خواهد شــد. به گفته یوسف نژاد، این 
طرح که از ســوی اعضای فراکسیون امید 
پیگیری می شود، یکشنبه)امروز( به هیئت 

رئیسه مجلس ارائه می شود.

حاشیه های افزایش قیمت بنزین در کشور

واکنش دولت ، انتقاد مراجع و  ورود مجلس

 در هر روز میلیاردها لیتر بنزین فروخته می شــود! دولت فقط می خواهد به 
یارانه ها 10 هزار تومان در ماه اضافه کند، بقیه این پول های نجومی حاصل از 
فروش نفت کجا می رود؟ لطفاً رسانه ها این موضوع را کمی شفاف سازی کنند. 

 9350007054
 با ســالم. با ورود بســته های حمایتی به آموزش و پرورش فاتحه آموزش و 
پرورش را خواندند. فرزند کدام مســئول در این مدارس درس می خواند؟ این 
همه کانال ورودی جذب معلم برای چیســت؟ پس دانشگاه تربیت معلم برای 

چیست؟ 9150009369
 سالم، من از شهر خواهر امام رضا)ع( هستم و به زیارت علی بن موسی الرضا)ع( 
می روم. خدا از همه زائر ها قبول کند. در ضمن از تالش های همکارانتان به ویژه 
در ضمیمه کفشدوزک که برای بچه ها تدارک دیده شد نهایت سپاسگزاری را 

دارم. 9300006330 
 گران کردن 150درصدی بنزیــن و به تبع آن افزایش 300 درصدی تورم 
و همــه چیز بماند؛ آثــار و تبعات نامطلوب رفتارهــای اجتماعی برای تأمین 
مایحتاج زندگی از معضالت این گرانی هاســت؛ مثل دزدی، بزهکاری ها، فساد 
اخالقی گســترده، تبعیض، فاصله طبقاتی شــدید وعدم کنترل گرانی. همه 

این ها از بی تدبیری مسئوالن نشأت می گیرد. 9350007054  
 فرهنگ رانندگی در کشــور ما اگرچه چند ســالی است بهتر شده اما انگار 
هنــوز برخی رانندگان آن قدر عجله داشــته و بد رانندگــی می کنند که آدم 
تعجــب می کند. این افراد کــه به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیســتند عالوه 
بر اینکه با نحوه رانندگیشــان روی اعصاب دیگــران می روند به نوعی خود را 
طلبکار هم جلوه می دهند. خواهشــمندم پلیــس کمی میدانی تر و جدی تر با 
 ایــن افراد برخورد کند و نگــذارد این عده کم با جــان و اعصاب مردم بازی

کنند. 9150007812
 دولت و مجلس چند ســال اســت در مــورد شناســایی پردرآمدها اظهار 
ناتوانی می کنند، چطور حاال ده ها میلیون واجد شرایط دریافت سبد جدید را 

شناختند؟ 9190008895   
 شــوکران را تماشــا می کردم؛ ناخود آگاه بابک زهرایــی و نیش و کنایه  و 

مغالطه هایش یادآوری شد. 9390003589  
 لطفاً به مجلســیان و مجریــان و قضاییان بفرمایید هر کدام یک شــماره 
پیامکی به مردم معرفی کنند تا مردم نظراتشــان را به طور مستقیم به سه قوه 

اعالم نمایند. 9350003156  
 از فرزنــدان انقالبی ملت در ســازمان مقتدر و قدرتمند اطالعات ســپاه، 
از قــوه قضائیه کــه باغیرت و مدبرانه وارد میدان مبارزه شــده، با تمام وجود 
حمایت کرده و محاکمه فوری و بدون مالحظه مفســدان اقتصادی را به عنوان 
مطالبه حق ملت عزیزمان خواســتاریم. دشــمنان داخلی و خارجی بدانند با 
تمام فشارهای اقتصادی به مردم، فلسطین، همچنان مسئله اول جهان اسالم 

است. 9150009890 

 اصالح نظام قیمت حامل ها 
نیازمند اعتمادسازی و اصالح سایر نظام ها

اگر چه بیشتر اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی معتقدند روند قیمت گذاری حامل های 
انرژی و پرداخت یارانه های پنهان، سال هاست اقتصاد ایران را دچار چالش های بزرگ 
و بی اعتمادی کرده و نمی  توان به روند ثبات قیمت این حامل ها ادامه داد -که نظری 
درست و قابل احترام اســت- اما آنچه مهم است اینکه آیا زمان این تصمیم گیری 
توســط دولت بدون بسترسازی و گفتمان سازی مناسب و در زمان اوج بی اعتمادی 
و کاهــش محبوبیت و بدون همراه کردن مردم و نمایندگان آن ها زمان مناســبی 
بود؟ مگر نه این اســت که تعدیل قیمت ها امری صحیح اســت، چرا در دولت اول 
تدبیر و امید که در اوج وجود اعتماد بود، این کار انجام نشــد؟ آیا سرگرمی ارتباط 
با چند کشور دنیا آن ها را به یاد اصالح قیمت ها مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها 
نینداخت یا فکر دستیابی به پیروزی در انتخابات در دور دوم، بازدارنده عمل به نص 
صریح قانون بود؟ چرا آن زمان که بارها دســتیابی به تورم تک رقمی را به رخ ملت 
می کشاندند اقدام به اصالح قیمت ها نکردند تا کاهش تورم به صورت پایدار باشد؟ 
مگر نه این است که کشور میلیاردها تومان صرف تولید و توزیع کارت سوخت برای 
شفاف سازی و کنترل مصرف سوخت کرده بود که کاری بسیار ارزشمند در راستای 
شفاف سازی بود، چرا توسط دولت تدبیر و امید به سخره گرفته شد؟ مگر نه این است 
که بارها دولت یازدهم و دوازدهم، پرداخت یارانه نقدی را فاجعه دانسته و منت بر سر 

ملت گذاشتند، پس چرا در شب انتخابات به یاد افزایش یارانه های نقدی افتاده اند؟
نگارنده معتقد اســت باید در چند سال گذشته دولت و مجلس هر سال به اجرای 
قانون هدفمند کردن یارانه ها توجه می کردند نه اینکه با تقبیح دولت گذشــته و به 
ســخره گرفتن مکرر یارانه نقدی در 6 سال گذشته، به اصالح روند مطابق با قانون 
رو نیاورند. چه بسا هنگامی که دولت و مجلسی که در شروع کار خود به سر می برد 
به واسطه اعتماد عمومی به آن، فرصت اصالح ساختارها و اجرای قوانین را به خوبی 
پیدا می کند، اما متأسفانه دولت  ایران بدون بسترسازی الزم و در نظر نگرفتن زمان 
مناسب، در اوج کاهش محبوبیت خود و بی اعتمادی مردم به سیاست های آن دست 
به اقدامی زد که پیامدهای نامناسبی را در عرصه  اقتصاد و سیاست رقم خواهد زد. 
کارشناسان اقتصادی به درستی بیان می کنند »اگر افزایش قیمت بنزین در شرایط 
دیگر اقتصادی به وقوع می پیوســت اثر تورمی در پی نداشت و چه بسا ضدتورمی 
عمل می کرد. به عنوان مثال سال گذشته را در نظر بگیرید که انباشت نقدینگی به 
جهش ارزی انجامید و نرخ دالر تا 18هزار تومان افزایش یافت. در آن روزها اگر نرخ 
حامل های انرژی افزایش می یافت بخشی از نقدینگی صرف تقاضای مبادالتی مصرفی 
انرژی می شد. در آن صورت با اینکه کماکان نرخ ارز افزایش می یافت ولی در نرخ های 
پایین تری تثبیت می شد. از آنجا که نرخ ارز و نه نرخ بنزین در ایران انتظارات تورمی 
را شکل می دهد و به اصطالح ارز، لنگر اسمی تورم )Nominal anchor( است، اگر 
در آن زمان دولت، تدبیر می کرد، امید بود که بحران ارزی و تورم به مراتب سریع تر 

و بهتر کنترل شده و چه بسا رشد اقتصادی مثبت می بود«.
 به نظر می رسد یا دولت با نگاه خوشبینانه به دنبال کسری بودجه خود است و یا با 
نگاه بدبینانه و شواهد چند هفته گذشته، به واسطه برخورد قوه قضائیه با مفسدان در 
هر سطحی به دنبال شکل دادن اعتراضات عمومی است. در هر حالتی آنچه آسیب 
می بیند تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در طبقات متوسط و پایین جامعه هستند. 
مردم ایران با مشاهده ظرفیت بســیار باالی اقتصادی خود و ناکارآمدی مسئوالن 
در احیای این ظرفیت ها، ذهنیت مثبتی درباره سیاســت گذاران و سیاست گذاری 
اقتصادی دولتمردان ندارند و اصالحات قیمتی را به نفع خود نمی بینند، بلکه آن را 
به سمت منفعت دولتی ها و یا متموالن جامعه تلقی می کنند. تجربه مردم بیانگر این 
اســت که تعدیل قیمت ها راهی برای درآمدزایی دولت است. راهی که از منظر رفع 
چالش های اقتصادی، بیراهه  ای است بدون رسیدن به اهداف درست اصالح قیمت ها 
و کاهش پایدار مصرف انرژی. مردم به درستی فهمیده اند که اصالح قیمت ها مستلزم 
روان شــدن فضای کسب و کار و شفاف شدن نظام پرداخت ها و اصالح دستمزدها 
متناسب با کارایی اقتصادی همه اقشار جامعه از مسئوالن و مردم است نه اینکه بدون 
توجه به اصالحات اقتصادی و اصالح دستمزدها و بدون حاکم شدن عدالت اجتماعی 

و اقتصادی، مسیر تعدیل قیمت ها را به صورت دفعی، اصالح ساختاری بدانیم.
راه درست اقتصاد ایران مبارزه با فساد پیدا و پنهان است که خوشبختانه قوه قضائیه 
در این مسیر گام های خوبی برداشته است که باید پایدار و اعتمادزا باشد. شفاف سازی 
درونی اقتصاد حاکمیت و حکمرانان برای مردم که باید از سطح عالی کشور تا همه  
نهادهای پایین دســتی صورت گیرد -که در این مسیر هم گام هایی هر چند ناچیز 
ولی رو به جلو برداشته شده است- روان شدن فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان کاالهای داخلی که وضعیت نامناسبی دارد، اصالح روند و هدایت 
نقدینگی ها به بخش مولد، کارآمد شــدن دولت و شرکت های دولتی، اصالح نظام 
مالیاتی؛ گمرکی و نظــام پولی و بانکی، اصالح فرهنگ مصرفی و در نهایت اصالح 
قیمت ها در جهت مصالح عمومی است نه در جهت پوشش ناکارآمدی های دولت پر 
مصرف. شواهد بسیار زیاد صاحبنظران اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی این است 
که »دولت به جای اصالح ناترازی های بنیادین عملکرد و ســازمان خود، که یکی از 
اصلی ترین عوامل ناترازی های کالن اقتصاد ملی است؛ با درآمد ناگهانی حاصل از این 
افزایش قیمت، برای خود و دولت آینده، تعهدات تازه ای خواهد تراشید و این تعهدات، 
وضعیت ناترازی بنیادی عملکرد دولت را وخیم تر از گذشته می کند و در نهایت منجر 

به تشدید و تقویت وضعیت تورمی مزمنی خواهد شد. 
دولت اگر قصد حذف یارانه ها و افزایش درآمدهای عمومی را دارد، به موازات آن باید 
به اصالح اساسی و عمیق نظام مدیریت هزینه های عمومی بپردازد، که ناکارآمدی 
و عدم شــفافیت آن یکی از اصلی ترین عوامل ایجــاد و تثبیت وضعیت ناترازی در 
عملکرد دولت است.همچنین دولت باید درآمدهای تازه را صرف بازپرداخت تعهدات 

قدیمی کند«.

آیت اهلل مکارم شیرازی:
اصل مبارزه با فساد نباید تحت 

تأثیر مسائل دیگر قرار گیرد

مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان در پیامی 
مبارزه با فســاد را یک اصل مهم برای حل 
مشــکالت اقتصادی دانســت و گفت: نباید 
حاشیه ها را بزرگنمایی کرد و اصل موضوع را 
تحت تأثیر قرار داد. در بخشی از پیام آیت اهلل 
العظمی ناصر مکارم شــیرازی آمده اســت: 
شکی نیست که امروزه یکی از مشکالت مهم 
کشور، فساد در دستگاه هاست و مبارزه با آن 
از اهم مسائل است. همه ما قبول داریم مبارزه 
با فساد به خصوص در دستگاه های حکومتی 
به ویژه فســادهای کالن یک اصل مهم برای 
حل مشــکالت اقتصادی است. حاال ممکن 
است در اطراف آن برخی حواشی پیدا شود 
که مطلوب نباشــد. نباید بزرگنمایی کرد و 

اصل موضوع را تحت تأثیر قرار داد.

نماینده جهاد اسالمی در ایران:
وحدت جزو اصول دین ماست

مهر: ناصر ابوشریف، نماینده جهاد اسالمی 
در ایران در نشست جمعیت های تقریب نهاد 
جهان اسالم خاطرنشــان کرد: اعتقاد دارم 
صرف برگزاری نشست کفایت نمی کند، بلکه 
باید به دنبال وحدت عملی باشیم. وی اظهار 
کرد: ما در جهان شــاهد طرح های مختلفی 
علیه جهان اسالم هســتیم و برای مقابله با 
دشمن تنها ایران اسالمی را داریم. ابوشریف 
با بیان اینکه وحدت مسئله حاشیه ای نیست 
بلکــه جزو اصول دین ماســت، عنوان کرد: 
ســخن خداوند متعال نیز تأکید بر وحدت 
اســت. وی ادامه داد: کسانی که اختالفات را 
برمی انگیزانند جزو امت حضرت محمد)ص( 
نیستند. رسول اکرم)ص( بر وحدت وصیت 
دارند. نماینده جهاد اســالمی با اشــاره به 
اینکه ایران اســالمی ۴0 ســال است در راه 
اسالم حرکت می کند، گفت: رفتارهای ایران 
اســالمی می تواند الگوی تمام کشــورهای 
اســالمی، جریان ها و... باشد. وی اضافه کرد: 
هر کس اتحاد را از بین ببرد مسلمان نیست. 
کسی که به دنبال مطرح کردن شیعه و سنی 
باشد، دوست نیست. البته این صحبت ها باید 

تبدیل به عمل شود.

امیر حاتمی:
 افزایش قدرت دفاعی 

راه مقابله با تحریم های 
آمریکاست

باشگاه خبرنگاران: وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح گفت: تنهــا راه مقابله با 
تحریم های آمریکا افزایش و توسعه قدرت در 
تمام مؤلفه ها به ویژه قدرت دفاعی است. امیر 
سرتیپ حاتمی در نشست تخصصی مقابله 
با تحریم های دفاعی با اشاره به خباثت های 
نظام سلطه علیه ایران اســالمی، ادامه داد: 
دشمن امروز حیات ما را هدف گرفته است و 
فراتر از ضربه به ایران اسالمی درصدد حذف 

ما برآمده است.
وی با اشــاره به بصیرت و روشــنگری های 
رهبر معظم انقالب در آگاه سازی مسئوالن و 
مــردم و همچنین وحدت کلمه در خصوص 
ایستادگی در برابر نظام سلطه، گفت: بحمداهلل 
توطئه نظام استکباری به سرکردگی آمریکا 
علیه ایران اسالمی در آوردگاه های مختلف با 
شکست مواجه شده است، اما دشمن از هیچ 
فرصتی برای ضربه به کیان ایران دریغ نخواهد 
کرد. امیر حاتمی با اشاره به تحریم های نظام 
اســتکباری علیه ایران اسالمی و راهکارهای 
مقابله بــا آن، اظهار کرد: این تحریم ها بنا به 
دالیل عمیق بنیادی کمرنگ نخواهد شد و 
تنها راه مقابله با تحریم های آمریکا افزایش و 
توسعه قدرت در تمامی مؤلفه های مؤثر به ویژه 

قدرت دفاعی است.
وی تصریح کرد: برخی کشورها بازیگر، برخی 
بازی ساز و برخی پیروی کننده محض هستند. 
امروز ایران اسالمی به واسطه قدرت منطقه ای 
تبدیل به یک بازی ساز منطقه ای شده و این 
جز با مقاومت، اتکا به ظرفیت های درونی و 
توسعه قدرت دفاعی بدست نیامده است. امیر 
حاتمی با بیان اینکه پیشرفت و دستاوردهای 
جمهوری اسالمی ایران با وجود تحریم های 
همه جانبه و تنها با بهره مندی از بخشــی از 
ظرفیت های دانشــگاهی اتفاق افتاده است، 
گفت: با شناسایی و از قوه به فعل در آوردن 
تمامی ظرفیت ها به ویژه سرمایه های انسانی 
متخصص و متعهد، می توان با جلوگیری از 
خام فروشی نفت، کشــور را به شکوفایی و 

بالندگی رساند.
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یادداشت روز

 دکتر وحید ارشدی - عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 سیاست  جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه 
روز گذشته با حضور اعضا و سران سه قوه تشکیل شد. در ابتدای 
این جلسه که با حضور علی الریجانی؛ رئیس مجلس، حجت االسالم 
حسن روحانی؛ رئیس جمهور و آیت اهلل ابراهیم رئیسی؛ رئیس قوه 
قضائیه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، پس از ادامه مباحث 
اصالح ساختاری بودجه و اصالح و مقاوم سازی اقتصاد، وزیر کشور 
و رئیس ســازمان برنامه و بودجه، گزارشی از روند اجرای مصوبه 
جلسات گذشته سران قوا ارائه دادند. همچنین رحمانی فضلی، وزیر 
کشور گزارشی درباره مصوبه مدیریت مصرف سوخت و همین طور 
طرح حمایت از معیشت اقشار کم درآمد بیان کرد. سران سه قوه 
در این جلسه از زحمات و خدمات آقای رحمانی فضلی در اجرای 

طرح تشکر کردند.

 همکاری قوا در اجرای مصوبه مدیریت مصرف سوخت
در این جلسه همچنین بحث شد که همه قوا در دولت در اجرای این 
مصوبه همکاری کامل خواهند کرد و از همه دستگاه ها و نهادهای 
کشور خواسته شد برای اجرای موفق این طرح و تحقق اهداف آن 
همکاری کنند. ایجاد عدالت اجتماعی، برخوردار شدن 60 میلیون 
ایرانی با تأکید بر خانوارهای کم درآمد، مبارزه با قاچاق ســوخت، 

کاهش رانت، مدیریت مصرف و مقاوم سازی اقتصاد، از جمله اهداف 
این طرح است. معاون رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در 
این جلسه تأکید کردند: قوه قضائیه برای اجرای این طرح به طور 
کامل همکاری خواهد کرد. رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
نیز با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه سران قوا، خواهان 

مشارکت همه دستگاه ها برای اجرای موفق این طرح شد.
در جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تأکید شد: 
با توجه به تأمیــن منابع، این کمک های حمایتی و معیشــتی، 

ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شــد، بنابراین 
پرداخت های آبان از هفته آینده آغاز می شــود. همچنین با اشاره 
به سهمیه بندی هایی که در حوزه حمل و نقل انجام گرفته در کنار 
عدم افزایش بهای گازوئیل، عنوان شــد این اقدامات برای کنترل 
قیمت های حمل و نقل کافی است اما در عین حال چنانچه اقدامات 

دیگری نیاز باشد، انجام خواهد گرفت.

  توجه به مولدسازی های دارایی های دولت
در ادامه جلســه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بحث 
مدیریت متمرکز با مولدســازی های دارایی های دولت از امالک، 
ساختمان ها و بهینه سازی استفاده و جلوگیری از افزایش هزینه، 
پیگیری شــد و تصمیم گیری درباره این موضوع به جلسه آینده 
شــورا موکول گردید. براســاس مباحثی که در این جلسه مطرح 
شــد، هرگونه استفاده از امالک و دارایی های دولتی و شرکت های 
دولتی، تحت نظارت و مدیریت هدفمند قرار می گیرد و نسبت به 
واگــذاری اموال مازاد و تخصیص به اعتبارات عمرانی اقدام خواهد 
شد. کوچک سازی دولت، افزایش اعتبارات بخش اشتغال و تولید، 
جلوگیری از گسترده تر شدن دولت و کمک به بودجه های عمرانی 

از جمله فواید این طرح عنوان شد.

فارس: علی اکبر والیتی، رئیس مجمع جهانی بیداری اسالمی در 
دوازدهمین نشست این مجمع ضمن گرامیداشت یاد اعضای شهید 
و فوت شده شورای عالی از جمله آیت اهلل آصف محسنی، با اشاره به 
تحوالت فراوان جهان اسالم، گفت: استکبار جهانی به رهبری آمریکا 
پس از شکســت راهبرد خاورمیانه جدید و جنگ های نیابتی در 
منطقه غرب آسیا، دست به اقداماتی زده تا شاید بتواند اهداف شوم 
خود شامل تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، تسلط بر شریان های 
اقتصادی و انرژی منطقه، بازســازی جایگاه رهبری خود به عنوان 
هژمون برتر، ترویج و تشویق ملت های اسالمی به فرهنگ لیبرال 
دموکراســی غربی و جلوگیری از رشــد روزافزون اسالم به عنوان 
فرهنگ متعالی را پیاده و اجرا و از شکست های پی درپی جلوگیری 

کند.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده برای تضمین امنیت رژیم 
اشغالگر قدس همچون انتقال پایتخت از تل آویو به قدس شریف، 
افزود: به رسمیت شناختن بلندی های جوالن به عنوان اراضی رژیم 
اشغالگر، حمایت های مالی و تسلیحاتی برای تقویت گنبد آهنین 

و تجهیز و تســلیح ارتش صهیونیستی، شکســت تابوی روابط 
برخی از کشــورهای مرتجع عربی با رژیم صهیونیستی، ایجاد 
فشــار حداکثری به ایران، خروج از برجام و تشدید تحریم های 
همه جانبه و تالش بــرای براندازی حکومت و دولت های قانونی 
محور مقاومت از جمله مواردی اســت که آمریکا با همکاری و 
هماهنگی رژیم صهیونیستی و برخی سران مرتجع عرب، علیه 

جهان اسالم طراحی، سازماندهی و اجرا کرده اند.

 مقاومت فعال جبهه مقاومت در مقابل زیاده خواهی ها
رئیس مجمع جهانی بیداری اســالمی با تأکید بر اینکه محور 
مقاومت نیز با پیگیری سیاســت مقاومت فعال در مقابل این 
اقدامات، گام ها و طرح های خود را پیگیری و اجرا کرده است، 
به تشــریح طرح مقاومت قرن و پاســخ بــه زیاده خواهی های 
دشمن پرداخت. والیتی با اشــاره به شوی تبلیغاتی دشمنان 
در نابودی ســرکرده خودســاخته داعش، بــرای تبرئه  خود 
از جنایات انجام شــده در منطقه، اضافه کــرد: در توطئه های 
جدید، دشــمنان درصدد هســتند به صورت آشکار و پنهان با 
هدایت عوامل و ســرویس های اطالعاتی، کام تازه شیرین شده 
مــردم منطقه را با ناآرامی و آشــوب در عــراق و لبنان تلخ و 
ناگوار ســازند که در مقابل این ُخدعه و نیرنگ نیز ملت آگاه، 
هوشیار و پیرو خط مرجعیت و والیت، دشمن را ناکام ساخته 

و خواهند ساخت.

خبر

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

سیاست داخلی

سیاست خارجی

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شد 

والیتی:

کمک های حمایتی و معیشتی ماهانه و بدون وقفه پرداخت خواهد شد

دشمنان درصدد بودند با هدایت توطئه ها کام مردم منطقه را تلخ کنند
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

برگزاری دومین جشنواره »غذای سالم« در بیمارستان فوق تخصصی رضوی   آستان: مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی از برگزاری دومین جشنواره »غذای سالم« به مناسبت هفته جهانی 
دیابت در این بیمارستان خبر داد.  دکتر رضا سعیدی گفت: در این جشنواره که با حضور بیش از 200 نفر از کارکنان و مدیران بیمارستان رضوی برگزار شد، بیش از 50 نفر از کارکنان با تهیه غذای سالم متشکل 

از مواد اولیه سنتی شهرها و مناطق مختلف ایران، بر ضرورت ترویج غذاهای سالم تأکید کردند. در این جشنواره 10 نفر از مددجویان مؤسسه خیریه فیاض بخش نیز حضور داشتند.  

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس برگزار شد

 اجرای طرح زندگی به سبک رضوی 
ویژه زوجین اهل سنت 

آســتان: همزمان با فرارســیدن 17 
ربیع االول سالروز میالد پیامبر اکرم)ص( 
و امام صادق)ع( طرح زندگی به سبک 
رضوی ویژه زوجین اهل سنت با میزبانی 
مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 

رضوی برگزار شد.
به گــزارش آســتان نیوز، نخســتین 

گردهمایی زوجین جوان اهل سنت شب گذشته با حضور 50 زوج اهل سنت در 
قالب برنامه زندگی به سبک رضوی با همكاری حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور 
اهل ســنت خراسان رضوی و مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در 

محل هتل والیت روبه روی مقبره پیر پاالن دوز برگزار شد.
طرح زندگی به ســبک رضوی یک طرح آموزشــی است که در راستای افزایش 
صیانــت و اعتالی کارکرد خانواده و با بهره گیری از ســبک زندگی رضوی برای 
زائران و مجاوران به  ویژه زوج های جوان، از ســوی مرکــز امور بانوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی برگزار می شود که از سوی این مرکز به نومزدوجین عضو 
شده در این طرح به مدت سه سال خدمات پشتیبانی، مشاوره ای و آموزشی ارائه 

خواهد شد.

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی: 
 زیرساخت ها را برای پاسخگویی 

به شبهات نسل جوان فراهم کرده ایم
آستان: فعالیت های تربیتی و معرفتی 
و پاسخگویی به شبهات دینی جوانان و 
نوجوانان یكی از محوری ترین موضوعات 
دغدغه منــدان علوم تربیتی اســت و 
متأســفانه به دلیل نبود ســازمان و یا 
ارگانی به عنوان بانی تربیتی قشر جوان 
و نوجوان این موضوع یا مورد غفلت واقع 

شده و یا اقدامات انجام شده پاسخگوی نیاز مهم ترین قشر جامعه نبوده است.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی به عنوان یكی از ارکان فرهنگی این آستان 
مقدس از سه سال گذشته رویكرد اصلی خود را فعالیت در حوزه جوان و نوجوان 
قرار داد و تمامی برنامه های خود را با محوریت فعالیت  تربیتی و معرفتی جوان و 

نوجوان مورد بازنگری قرار داده است.
این مؤسسه با درک وضع موجود و برنامه ریزی مدون، به  طور جدی در این حوزه 
ورود پیدا کرد و زیرســاخت های محتوایی الزم برای این موضوع را در دو ســال 
توسط بهترین اســتادان علوم اعتقادی آماده کرده و در قالب اردوهای معرفتی، 
آموزشی و تفریحی این محتوای آموزشــی را مورد ارزیابی و بازنگری قرار داد و 
در نهایت به بسته محتوایی با نام »برترین آرزو« رسید که توانسته به تأیید رهبر 

معظم انقالب نیز برسد.
به بهانه انتشار بخشی از دیدار دست اندرکاران تولید کتاب های معارف کاربردی 
»برترین آرزو« با رهبر معظم انقالب در مراسم رونمایی فیلم مستند »هفت روز 
در بهشت« در سینما هویزه مشهد؛ در گفت وگویی با مجتبی مختاری، مدیرعامل 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی از او درباره برنامه های مؤسسه جوانان و افق 

پیش روی آن پرسیدیم. 

 مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی چه برنامه هایی را 
در دستور کار دارد؟

این مؤسسه در سه سال گذشته با تغییر رویكرد و تعریف رسالت های جدید در 
حوزه تربیتی و معرفتی برای جوانان و نوجوانان، اقدام به تهیه زیرســاخت های 
محتوایی الزم برای پاسخگویی به شبهات نوجوانان و جوانان و همچنین تولید 
مجموعه کتاب های معارف کاربردی با نام »برترین آرزو« کرد. در همین راستا با 
توجه به اثرگذاری حداکثری آموزش این موضوعات در قالب برنامه های اردویی 
با همراهی تولیت آســتان قدس رضوی زیرســاخت های سخت افزاری همچون 
فضاهای اردوگاهی جدیدی به این مجموعه اضافه شد که با استفاده از این فضاها 
اردوهای معرفتی، تربیتی و تفریحی »هفت روز در بهشت« طراحی شد و بیش 
از 4هزار جوان و نوجوان نخبه کشــوری در طول سه سال در این اردوها شرکت 
کردند که گزارش این مجموعه برنامه ها به ســمع و نظر رهبر معظم انقالب نیز 

رسید.

 دیدار با رهبر معظم انقالب اسالمی چگونه اتفاق افتاد؟
همزمان با سفر اخیر معظم له به مشهد مقدس، مجموعه مؤسسه درگیر برگزاری 
یكی از بزرگ ترین اردوهای هفت روز در بهشت برای بیش از 500 نفر از نخبگان 
مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور بود که در پایان این دوره با تماسی 
که از مجموعه دفتر تولیت آستان قدس رضوی حاصل شد در جریان هماهنگی 
این دیدار قرار گرفتیم، این موضوع برای ما خیلی مهم و باورنكردنی بود؛ چرا که 
این موضوع بیانگر رصد فعالیت های معرفتی و جوانانه مؤسسه توسط مقام معظم 
رهبری بود که از طرفی برای ما خوشــحال کننده و از سویی بار مسئولیت ما را 

دوچندان می کرد.
دیدار پس از اقامه نماز مغرب و عشــا هشتم شهریور ماه برگزار شد، یک دیدار 
کامالً خودمانی و صمیمانه بود و غیر از گروه 9 نفره ما، تنها آیت اهلل گلپایگانی، 
ســردار حقانی و حجت االسالم والمســلمین مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی 
حضور داشتند که ابتدا حضرت آقا از ما خواستند تا همراهان را معرفی کنیم و 

گزارشی مختصر از برنامه  ها برای ایشان ارائه کردیم.

 توصیه و رهنمود اصلی رهبر معظم انقالب در این دیدار چه بود؟
در حین گزارشی که ارائه کردیم؛ موانع و مشكالتی که برای ما در این چند سال 
به وجود آمده بود را خدمت ایشان عرضه داشتیم که ایشان بر استقامت در این 
راه تأکیــد کرده و فرمودند: در دوره طاغوت در همین شــهر یک عده ای مبارزه 
می کردند، ناامنی داشتند، زن و بچه هایشان تهدید می شدند، محرومیت های مالی 
داشتند، انواع و اقسام محرومیت ها را داشتند، اما سرانجام خدای متعال دل های 
این ها را امیدوار نگه داشــت؛ نتیجه این شد، چیزی که احتمال یک درصد هم 
نداشت. یعنی حاکمیت اسالم در این مملكت به وجود آمد. شماها اگر چنانچه 
در این راهی که دارید می روید استقامت کنید، خسته نشوید، این موانع جلو پای 
شــما مانع حرکت شما نشود؛ وقتی به یک مانعی برخورد می کنید، از این مانع 
عبور کنید، اگر نشد، راهتان را کج کنید، برگردید، بروید دنبال راه، اگر این کار 
را بكنید مطمئن باشید که فردای این کشور آن چیزی خواهد شد که امروز شما 
آرزویش را دارید؛ یعنی جامعه اسالمی، دولت اسالمی، حكومت اسالمی واقعی، 

احكام اسالمی؛ این بدون شک خواهد شد.
ایشان فرمودند انجام این کارها و به ثمر رسیدن آن، به  علت جوان بودن شماست 
و گفتند فارغ از تمام خصوصیت ها که خدا به شــما داده است مهم ترین ویژگی 
شما جوان بودن است و این فرق دارد با یک نفری که پا به سن گذاشته و قوت 

جوانی را ندارد.

 مقام معظم رهبری کتاب هــای »برترین آرزو« را قبالً مطالعه کرده 
بودند؟

بله، ابتدای دیدار ایشان فرمودند که کتاب ها را خوانده اند که برای خودمان موجب 
خرســندی بود و معظم له در دیداری که روز قبل با حجت االسالم والمسلمین 
مروی، تولیت آستان قدس رضوی داشتند نسبت به این کتاب ها تفقد نموده و 
فرموده بودند: بنده کتابی را که به این زیبایی و روانی معارف را برای جوانان بازگو 
کند، ندیده ام؛ همچنین ایشان در همین دیدار نیز فرمودند: نكته  عمده این بود که 
در این کتاب ها مباحِث درست و صحیح و طرح شده در متون عمیق دینی را با 

زبان قابل فهم برای جوان و اثرگذار روی جوانان بیان کردید.
ایشــان معتقد بودند باید دایره تأثیر را توسعه دهید؛ به عدد 4هزار در اردوهای 
هفت روز در بهشت قانع نشوید؛ کار را به 40هزار یا بیشتر و حتی به 400 هزار 

نفر برسانید و تأکید کردند که خدا قطعاً با شماست.
به لطف خدا و حمایت ولی نعمتمان حضرت ثامن الحجج)ع( و قطعاً نگاه ویژه آن 
حضرت کار را آغاز کردیم و با وجود کم لطفی برخی جریان ها در مشهد، این مدل 

تربیتی تعریف، اجرا و به تأیید مقام معظم رهبری رسید.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان    
گفت: زائران در حرم مطهر رضوی باید به 

بهترین نحو تكریم و احترام شوند.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی در 
مراسم اهدای احكام به خادمان جدید بارگاه 
منور رضوی که همزمان با سالروز میالد پیامبر 
 گرامی اســالم)ص( و امام جعفر صادق)ع(
در تــاالر والیت حرم مطهــر رضوی برگزار 
شــد، ضمن تأکیــد بر ضــرورت تكریم و 
احترام شایســته زائران و میهمانان حضرت 
رضــا)ع( در حرم مطهر رضوی، عنوان کرد: 
در حرم مطهر رضوی مقام ها و منصب های 
دنیوی جایگاهی ندارد و هر کسی به اینجا 
وارد می شود، عنوانش »زائر« است و باید به 
بهترین نحو تكریم و احترام شــود، چه بسا 
همان پیرمرد روســتایی ساده که با لباسی 
منــدرس به این آســتان مقدس مشــرف 

می شود یكی از اولیاءاهلل باشد.

 مسئولیت سنگین خادمی
وی توفیــق خادمی و خدمت در آســتان 
قدس رضوی را مسئولیتی سنگین و بزرگ 
دانســت و ابراز کرد: لباس مقدس خدمت 
بــه زائران حضرت رضا)ع( امانتی بر دوش 
ماست که مسئولیت ما را سنگین می کند 
و باید نسبت به آن در روز قیامت پاسخگو 
باشیم. روز قیامت از ما نسبت به اینكه آیا 
از این امانت بزرگ و مقدس به شایستگی 
پاسداری کرده ایم ســؤال می شود.تولیت 
آســتان قدس رضوی با بیان اینكه انسان 
در روز قیامت باید نسبت به موقعیت های 
اجتماعی، مسئولیت ها، علم و دانش، اموال 
و هر آنچه خداوند متعــال در این دنیا به 
او عنایت کرده، پاســخگو باشد، ابراز کرد: 
در زندگی دنیوی به هر میزان که انســان 
موقعیــت باالتــر، اموال بیشــتر و دانش 

افزون تری کسب می کند، به همان میزان 
مسئولیتش سنگین تر و پرونده سؤال های 
او در روز قیامــت قطورتر می شــود، پس 
این ها نباید سبب غرور و تفاخر انسان شود.

حجت االســالم والمســلمین مروی با اشاره 
به فرازهایی از خطبه نخســت امیرالمؤمنین 
علــی)ع( در نهج البالغــه کــه می فرمایند: 
)أَوُّل الّدیِن َمْعِرَفُتُه( »ســرآغاز دین معرفت 
و شناخت خداســت«، ابراز کرد: اگر انسان 
می  خواهد وارد وادی روشــن و نجات بخش 
دین شــود، گام نخست آن »معرفت« است.
وی با طرح این پرسش که »معرفت« چیست، 
توضیح داد: معرفت یعنی انســان خداوند را 
همــواره و در تمام حاالت ناظر و شــاهد بر 
اعمال، رفتار و نیات خود بداند و اگر انســان 
این حقیقت را همیشه در برابر چشم خویش 

قرار دهد و خداونــد را ناظر بر کردار و نیات 
خود بداند، به گونه ای دیگر رفتار خواهد کرد.

 خدام نظر بدهند
تولیت آستان قدس رضوی در فراز پایانی 
ســخنان خود ضمن درخواســت از تمام 
خادمان بــارگاه منور رضوی بــرای ارائه 
پیشــنهادات، نظــرات و انتقادهای خود 
برای مدیریت هرچــه بهتر حرم مطهر و 
آستان قدس رضوی، عنوان کرد: خانواده 
بــزرگ خدمــت در حرم مطهــر رضوی 
ظرفیت عظیمی از نخبگان و دانشمندان 
و صاحبنظران را در رشــته های مختلف 
شامل می شــود، بنابراین از تمام خادمان 
بارگاه منور رضوی می خواهم با ارائه نظرات 
و پیشنهادات خود ما را برای رفع مشكالت 

و تكریم بهتر زائران کمک کنند.
در ابتــدای این دیدار مصطفی خاکســار 

تولیت  مقام  قائم  قهرودی، 
آستان قدس رضوی ضمن 
اقدامات  از  گزارشــی  ارائه 
امام  منور  بــارگاه  خادمان 
علی بن موسی الرضا)ع( در 
مذهبی  ویژه  مناسبت های 
سال جاری به ویژه ایام دهه 
آخر صفر، گفــت: امروز در 
قالب مراسم اهدای احكام، 
183 نفر به توفیق خادمی 
بــارگاه منور رضــوی نائل 

می شــوند که از این تعداد 115 نفر خادم 
افتخاری، 61 نفر خادم تشرفی و هفت نفر 

خادم رسمی هستند.

لباس مقدس 
خدمت به زائران 
حضرت رضا)ع( 
امانتی بر دوش 

ماست که 
مسئولیت ما را 
سنگین می کند

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم اهدای احکام به خادمان جدید بارگاه منور رضوی:
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 بعضی از اســتادان پاسخگو به سؤاالت 
شرعی، اطالعات فقهی خوبی دارند اما توان 
مناسبی برای پاسخگویی به شبهات سیاسی 
یا مسائل جدید نسل جوان مثل مشكالت 
فضاهــای مجازی و... ندارنــد. این وضعیت 
برای مواجهه با مسائل و شبهات نسل جوان 

وضعیت خوبی نیست.  
09190001315

 آستان قدس دارای شرکت کمباین سازی 
است لطفاً به روستاییان و کشاورزان، کمباین 
قسطی با اقساطی که این روستاییان کم درآمد 

بتوانند پرداخت کنند، واگذار کنید.
09180008386

 بعضی از ســرویس های بهداشتی حرم 
مطهر، جالباسی برای آویزان کردن لباس ها 
هنگام وضو گرفتن ندارد. لطفاً رسیدگی کنید.

09390006117

 چرا سخنرانان خوب و مطرح کشور فقط 
در ایام شــلوغی و ایام ویژه و خاص به حرم 
امام رضا)ع( برای سخنرانی دعوت می شوند. 
لطفاً در سایر ایام سال هم از آنان دعوت کنید.

09130006668

 همیشه برای من ســؤال بوده و هست 
کــه با وجود جاروهای برقــی چرا خدمه و 
خدمتگــزاران حرم مطهر اصرار دارند که با 
جاروی دســتی حرم مطهر را جارو کنند و 
زائران را که در حال راز و نیاز، نماز، عبادت و 

زیارت هستند این قدر اذیت می کنند؟
09010001478

 برخــی از کتیبه ها و نوشــته های روی 
دیوارهــا و رواق های حــرم مطهر خیلی از 
لحاظ خواندن و فهمیدن ســخت و دشوار 
است، لطفاً تابلو راهنما برای آنان نصب شود.

09150000166

44 زوج جوان خراسان 
جنوبی مسافر مشهد شدند 

آستان: معاون فرهنگی نمایندگی آستان 
قــدس رضوی در خراســان جنوبی گفت: 
44 زوج  جوان خراســان جنوبی به همت 
خادمیاران نمایندگی آستان قدس رضوی 

به مشهد مقدس اعزام شدند.
حجت االسالم قاسم قاسمی در حاشیه اعزام 
این زوجین گفت: به همت دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی 44 زوج جوان خراسان 

جنوبی به مشهد مقدس اعزام شدند.
وی با اشــاره به اینكه ایــن زوجین جوان 
در قالب دو دســتگاه اتوبوس به همراه یک 
مجری و یک روحانی به مدت ســه روز به 
مشهد مقدس اعزام شــدند، افزود: در این 
سفر زیارتی زوجین جوان ضمن آشنایی با 
مهارت های زندگی برگرفته از سنت و سیره 
اهل بیت)ع(، در کالس های فرهنگی شرکت 
و از غــذای متبرک امام رضــا)ع( بهره مند 
شدند.قاسمی با بیان اینكه این زوجین جوان 
برای شروع زندگی نیازمند دریافت تسهیالت 
از سوی آستان قدس رضوی بوده اند، گفت: 
600 زائراولی در نیمه دوم امسال به زیارت 

امام هشتم مشرف خواهند شد.

برگزاری جشن های 
 وحدت آفرین 

در سیستان و بلوچستان
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان سیســتان و بلوچستان 
گفت: جشن های میالد پیامبر اسالم حضرت 
محمد)ص( توسط خادمیاران رضوی همراه 
با اقدامــات حمایتــی محرومیت زدایی از 

نیازمندان در این استان برگزار شد.
دادخدا خدایار به خبرنگار ما گفت: افزون بر 
برگزاری این جشن ها برپایی ایستگاه صلواتی 
و توزیع شربت توسط کانون محله ای بمپور و 

امام رضا)ع( ایرانشهر نیز انجام شد.
وی توزیع 50 بسته غذایی مشارکتی برای 
خانواده های کم درآمد شیعه و سنی توسط 
کانون مرکزی خادمیاری ایرانشهر را از دیگر 
برنامه های دفاتر نمایندگی آســتان قدس 

رضوی در این استان برشمرد.
به گفته وی 48 بسته تحصیلی نوشت افزار 
نیز بین دانش آموزان محروم شیعه و سنی 
توسط کانون مرکزی خادمیاری ایرانشهر در 

هفته وحدت توزیع شد.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان سیســتان و بلوچستان، معرفی 
برای دریافت تســهیالت ازدواج و جهیزیه 
مشــارکتی برای زوج های جوان شــیعه و 
ســنی را نیز در هفته وحدت یادآور شد و 
گفت: این اقدام پسندیده و خیرخواهانه با 
 همكاری مؤسســه آینه و شمعدان استان 

سیستان و بلوچستان برگزار شد.

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 

 آســتان   قائم مقام تولیت آســتان قدس 
رضوی ظهر  دیروز در آیین افتتاح نخستین 
مجتمع صنعتی پشتیبان دام سبک از طرح 
ایجاد اشــتغال برای حدود 5 هــزار خانواده 

آق قالیی در سال جاری خبر داد.
مصطفی خاکسار قهرودی با تأکید بر ضرورت 
تبدیــل تهدیدها به فرصت بیان کرد: یكی از 
ظرفیت هایی که این نظام به لطف خدا توانسته 
با روشنگری های مسئوالن به ویژه رهبر معظم 
انقالب انجام دهد، بهره مندی هوشمندانه از 

محدودیت ها و چالش ها بوده است.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی ادامه 
داد: ایجاد مجتمع صنعتی پشتیبان دام سبک، 
مصداق بارز این امر است که آستان قدس از 
مشكالتی که ســیل در آق قال به وجود آورد 
برای ورود به عرصه اشتغال زایی استفاده و به 

بهترین نحو بهره برداری کرده است.
وی با بیان اینكه در ســیل شهرستان آق قال، 
آستان قدس رضوی ضمن کمک و مساعدت 
به عنوان وظیفــه و خدمت، با نگاهی عمیق 
توجه به اقدامات زیربنایی، حیاتی و دانش بنیان 
را با ایجاد مجتمع صنعتی پشتیبان دام سبک 
در دســتور کار قرار داد، گفت: در این پروژه 
عــالوه بر تالش برای ایجاد فرصت و ظرفیت 
تســهیالت که قابل قدردانی است، اقدامات 
مهمی همچون انتخاب دام مناسب، ساخت 

جایگاه مناسب دام و... انجام شده است.
خاکسار قهرودی ادامه داد: در چند سال اخیر 
شــاهد هستیم در هر منطقه ای در کشور که 
بالیی در آن ایجاد شده، آستان قدس رضوی 
در حد توان خود به رفع مشــكالت مردم آن 
منطقه ورود پیدا کرده و اکنون در تالش است 
تا این توان را در بخش های پایه ای و زیربنایی 

سازماندهی کند.
وی با اشــاره به برنامه ریزی برای طرح ایجاد 
اشتغال برای حدود 5 هزار خانواده آق قالیی در 
سال جاری تصریح کرد: مقرر شده این مهم تا 
پایان ســال محقق شــود، چنانچه بخواهیم 
تسهیالتی منجر به اشتغال پایدار شود، باید 
اقداماتی نظیر ظرفیت سنجی، امكان سنجی، 
آموزش، ایجاد شرایط، امكانات در اختیار و... 
مورد توجه قرار گیرد و پشــتیبانی الزم برای 

دستیابی به نتیجه انجام شود.
وی ادامه داد: خانواده های آق قالیی حاضر در 
این پروژه نیز جایگاه مؤثری در موفقیت این 
طرح دارند و امید می رود حمایت شایســته 
مسئوالن در کنار فعالیت صحیح خانواده ها، 
نقش مؤثری در اســتمرار فعالیت هایی از این 

دست ایفا کند.

آغاز طرح اشتغال زایی آستان قدس 
رضوی برای سیل زدگان آق قال 

سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس 
رضوی از آغاز طرح اشــتغال زایی این نهاد برای 
ســیل زدگان آق قال با اعتبار 630 میلیارد ریال 

خبر داد.
حامــد صادقــی با اشــاره به اجــرای طرح 

اهدای دام ســبک به ســیل زدگان آق قال، 
اظهار کرد: پس از وقوع ســیل فروردین  ماه 
در شــمال کشور خدمات رســانی های فوری 
مانند کمک های خوراکی، پوشــاک، پزشكی 
و... توســط معاونت محرومیت زدایی آستان 
قدس انجام و در ادامه تالش شــد برای رفع 
مشــكالت مردم آن منطقه اقدامی اساســی 

صورت پذیرد.
وی با بیان اینكه سیل با ویرانی هایی که به دنبال 
داشــت، معیشت مردم سیل زده را با مخاطره و 
گرفتاری جدی روبه رو کــرده بود، ادامه داد: از 
میان گزینه هایی مانند ســاخت مجتمع های 
درمانــی، خانه هــای بهداشــت، مجتمع های 
فرهنگی، بازسازی منازل و... در نهایت با توجه 
به سیاست های محرومیت زدایی آستان قدس 

رضوی و با هدف رشــد اقتصــادی، ایجاد رفاه 
اجتماعی و افزایش درآمد ســرانه مردم مناطق 
سیل زده شمال کشور، موضوع ایجاد اشتغال را 

در دستور کار قرار دادیم.
سرپرســت معاونت محرومیت زدایی آســتان 
قــدس رضوی با تأکید بر اینكــه در طرح های 
محرومیت زدایی و توسعه کســب و کار پایدار 
و توانمندســازی اقتصادی و اجتماعی مناطق 
محروم، مبتنی بر مزیت های نسبی هر منطقه 
عمل می کنیم، ابراز کرد: در طرح  اشتغال زایی 
برای ســیل زدگان شمال کشــور گزینه های 
 متعــددی از جملــه پــرورش ماهــی، میگو، 
صنایع دستی، بومگردی و صنایع تبدیلی شیر 
شتر که در گمیشان وجود دارد را مورد بررسی 

قرار دادیم.

 آق قال؛ شهرستان هدف برای 
اشتغال زایی سیل زدگان

وی افزود: در نهایت با توجه به مزیت های رقابتی 
شمال کشور، وجود چراگاه ها و مراتع  گسترده 
و تخصــص و تجربــه مردم منطقــه، موضوع 
دامپروری در دســتور کار قرار گرفت، مضاف بر 
اینكه ما در آستان قدس رضوی زنجیره کاملی 

از دام سبک را در اختیار داریم.
صادقی در ادامه با تأکید بر اینكه آستان قدس 
رضوی مسئولیت اشتغال زایی در کشور ندارد، 
ابراز کرد: ورود آســتان قدس رضوی به این 
مقوله از جنبه اجتماعی موضوع بوده است و 
با توجه به محدودیت امكانات و سرمایه های 
در اختیار، شهرستان آق قال به عنوان پایلوت 
اجرای طرح دامداری سبک برای اشتغال زایی 

انتخاب شد.
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس 
رضوی ابراز کرد: در سلسله بررسی های میدانی 
در شهرستان آق قال، روستاها و افرادی که سیل 
بیشــترین آســیب را به آن ها وارد کرده بود، 
شناسایی شــدند که در نهایت به 900 نفر که 

بیشتر آسیب را دیده بودند رسیدیم.
وی اضافه کرد: آستان قدس رضوی برای تمام 
این 900 نفر واحد دامپروری ســبک راه اندازی 
خواهد کرد تا عالوه بر ایجاد اشتغال برای آن ها، 
افراد بسیار دیگری در قالب صنایع تبدیلی و راه  

افتادن مشاغل مرتبط، شاغل شوند.

 اهدای 630 میلیارد ریال وام قرض الحسنه
سرپرســت معاونت محرومیت زدایی آســتان 
قدس رضوی با بیان اینكه برای تمام این 900 
نفر جایگاه دام به صورت کامالً رایگان خواهیم 
ســاخت، ابراز کرد: به هر یک از این 900 نفر، 
20 رأس گوسفند به ارزش 70 میلیون تومان به 
صورت وام قرض الحسنه با بازپرداخت 60 ماهه 

و 9 ماه تنفس داده می شود.
وی بیان کرد: مؤسســه دامپــروري صنعتي 
آســتان قدس رضوي برای پنج سال خدمات 
فنی، تخصصــی و دامپزشــكی را به صورت 
کاماًل رایگان به این 900 شــرکت کننده در 
طرح دامپروری ســبک آســتان قدس ارائه 
خواهد کرد تا احتمال شكست اقتصادی این 

واحدها را به حداقل ممكن برساند.
صادقی ابراز کــرد: این دام ها پیش از تحویل 
به این افراد بــرای 45 روز قرنطینه و ایزوله 
می شــوند تا از نظر میكروبی کاماًل پاکسازی 
شوند و سالم باشــند همچنین برای تسهیل 
روند، اغلب دام ها به صورت آبســتن به افراد 

تحویل داده خواهد شد.
وی با بیان اینكه طرح دامپروری سبک در آق قال 
از مردادماه ســال جاری در دســتور کار ما قرار 
گرفته و تاکنون 150 جایگاه دام از 900 جایگاه 
ساخته شده اســت، ابراز کرد: از حدود یک ماه 
آینده روند اهدای دام  به سیل زدگان آق قال آغاز و 
در نخستین مرحله 2هزار و 800 دام به 140 نفر 
از افراد واجد شرایط در روستای »چن سویلی« 

آق قال تحویل داده خواهد شد.

طرح ایجاد اشتغال برای 5 هزار خانواده سیل زده 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در آیین افتتاح مجتمع صنعتی پشتیبان دام سبک در آق قال خبر داد

گزارش خبری

خبر
با حضور قائم مقام آستان قدس رضوی

 نخستین مجتمع صنعتی پشتیبان دام سبک 
شرق کشور افتتاح شد

نخســتین مجتمع صنعتی  آســتان: 
پشتیبان دام سبک آستان قدس رضوی در 
شرق کشور با حضور قائم مقام تولیت این 
آستان و به همت معاونت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی و مؤسسه دامپروری 

صنعتی قدس رضوی افتتاح شد.
این مراســم ظهر دیروز با حضور مدیران 
سازمان اقتصادی رضوی، مدیران معاونت 
رضوی،  قدس  آســتان  محرومیت زدایی 
مسئوالن استان گلستان، مسئوالن قرارگاه 
جهادی امــام رضا)ع( و همچنین جمعی 
از خانواده های سیل زده شهرستان آق قال 
دامپروری  مؤسسه  شد.مدیرعامل  برگزار 
صنعتی قدس رضوی در افتتاح این مجتمع 
بیان کرد: تاکنــون اقدامات متعددی در 
حوزه محرومیت زدایی در کشور انجام شده 
که برخی موفق و برخی ناموفق بوده است، 
لذا آستان قدس رضوی برای موفق شدن 
در این عرصه ســعی کرده است تا هدف 
و رویكرد صحیحی را در دستور کار خود 

قرار دهد.آرش فرزادنیا با اشاره به ضرورت 
انتخــاب مقوله توانمندســازی به عنوان 
هدف نخست این مؤسســه خاطرنشان 
کرد: مؤسســه دامپروری صنعتی قدس 
رضــوی به عنوان بازوی اجرایی آســتان 
قدس رضوی باید اســاس کار خود را بر 
توانمندسازی مردم متمرکز کند که تحقق 
این امر به نوبه خود اشــتغال پایدار را به 
دنبال خواهد داشــت.وی ادامه داد: بدین 
منظور مقرر شد تا این مؤسسه به عنوان 
نهادی کمک رسان از پیش از شروع کار تا 
مراحل حین کار و خروجی پروژه در کنار 
مردم حضور داشــته باشد.فرزادنیا با بیان 
اینكه پروژه مذکور در شهرســتان آق قال 
به نام شهید حسن قاسمی دانا نام گذاری 
شده است، خاطرنشان کرد: آستان قدس 
رضوی از آق قال بیرون نمی رود مگر اینكه 
بتواند مردم این شهرستان را توانمند کرده 
و پروژه هــای مردم را به بازدهی اقتصادی 

برساند. 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

گفت و گو



 در نشست اتحادیه 
سادات جهان اسالم مطرح شد

حدود ۷۰ میلیون سید داریم

مهر: مهــدی مصطفوی، قائم مقام معاونت 
بین الملــل دفتــر مقام معظــم رهبری در 
نشســت اتحادیه ســادات جهان اسالم که 
عصر دیــروز در هتل آزادی برگزار شــد، 
گفت: آمار دقیقی از ســادات جهان نداریم، 
ولی بررســی ها نشــان می دهد حدود ۷۰ 
میلیــون نفر هســتند که در آینده رشــد 

چشمگیری خواهند داشت.
وی ادامه داد: سادات افزون بر پیوند ایمانی 
و اعتقــادی، پیوند خونــی نیز دارند که در 
شکل گیری فرهنگ دینی نقش برجسته ای 

پیدا می کند.
مصطفوی عنوان کرد: یکی از رموز پیشرفت 
اسالم وجود سادات اســت، چون به سبب 
انتســاب به نبی اکرم)ص( مورد توجه ویژه 
مردم هســتند. به همین دلیل مســئولیت 
وحدت و همبســتگی امت اســالمی را بر 

عهده دارند.
وی افزود: مجموعه سادات بالقوه یک حزب 
بزرگ هستند؛ چرا که مشخصات کلی برای 
گرد هم آمدن را دارند. ســادات همیشــه 
پیشــقراول دفــاع از ارزش های اســالمی 

هستند.
قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بین الملل 
دفتــر مقام معظــم رهبری با بیــان اینکه 
سادات به وجود آورنده قدرت نرم در جهان 
اســالم هســتند، تصریح کرد: سادات این 
ظرفیــت را دارند که به عنــوان قدرت نرم 
در جهان اسالم تأثیرگذاری مستقیم و غیر 

مستقیم بر مردم داشته باشند.
وی اضافه کرد: قدرت نرم سادات می تواند 
سبب ایجاد ارتباطات گســترده با دیگران 

باشد و افکار عمومی مردم را شکل دهد.
مصطفوی اذعان کرد: پیشــنهاد بنده این 
است که ساختار مناسبی برای متحد کردن 

سادات در هر کشوری وجود داشته باشد.

 شناخت و اطاعت از اهل بیت)ع( سبب 
تحکیم صفوف امت اسالمی می شود

محمدحسن  والمســلمین  حجت االســالم 
ابوترابی فرد، امــام جمعه موقت تهران نیز 
در این نشست گفت: بدون شک امروز امت 
اسالمی برای تحکیم ارکان و ارتقای جامعه 
اسالمی نیازمند تمســک به قرآن کریم و 
تحکیم صفوف خویــش در پرتو آموزه ها و 

تعالیم حیات بخش این کتاب الهی است.
وی افزود: معرفت و شناخت خاندان پیامبر 
اعظم، فرزندان صدیقــه کبری و تبعیت از 
این تربیت یافتگان مدرسه نبوت و رسالت 
نقش مهمــی در تحکیم وحــدت صفوف 
امــت اســالم دارد. شــناخت و اطاعت از 
اهل بیت)ع( که تربیت یافتگان رســول اهلل 
هستند سبب تحکیم صفوف امت اسالمی و 

افزایش اتحاد جامعه اسالمی می شود.
امــام جمعــه موقت تهــران اظهــار کرد: 
امیدواریــم این نشســت وحدت آفرین راه 
را برای تحکیم امت اســالمی  در شــناخت 
فرزندان حضرت رسول)ص( هموار کرده و 

به ارتقای جایگاه سادات بینجامد.
همایش هــای  برگــزاری  داد:  ادامــه  وی 
الهام بخش با حضور ســادات اهل ســنت 
و شــیعیان راه را بــرای خلــق وحدت در 
جامعــه هموار می کند و در ذیل تمســک 
به قــرآن کریم و اطاعــت از پیامبر)ص( و 
آل پیامبــر)ع( می توانیم پیوندهای خود را 
مستحکم تر و روابط خود را نزدیک تر کنیم.

خبر

 به سایت قرآن و عترت 
وزارت ارشاد مراجعه کنید

نام نویسی آزمون سراسری 
قرآن و عترت آغاز شد

معارف: نام نویسی از داوطلبان هجدهمین 
دوره آزمون سراســری قرآن و عترت آغاز 

شد.
به گزارش قدس، نام نویســی هجدهمین 
آزمــون سراســری قرآن و عتــرت از روز 
گذشــته و از طریق ســامانه جامع آزمون 

آغاز شد و تا ۱۵ آذر  ادامه دارد.
ســنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد 
آموزشی مؤسســات و مراکز قرآنی کشور، 
ایجاد انگیــزه در میان عموم مردم جامعه 
به ویــژه نوجوانان و جوانان برای فراگیری 
معارف قرآن و عترت، راهبری آموزش های 
قــرآن و عتــرت در مؤسســات و مراکز 
قرآنی سراسر کشــور، شناسایی و معرفی 
نخبگان و اســتعداد های درخشان قرآنی 
به ویژه در گروه سنی نوجوانان و جوانان و 
به روزرسانی و تکمیل بانک جامع اطالعات 
قرآنی کشور در رشته های مختلف آموزش 
قرآن و عترت از جمله اهداف برگزاری این 

آزمون است.
این آزمون در دو بخش کتبی و الکترونیک 
برگزار می شود که بخش الکترونیک ۲۵ و 
۲۶ دی  و آزمون کتبی ۳ بهمن  به صورت 

همزمان برگزار می شود. 
همچنین بخش شــفاهی آزمون امســال 

برگزار نمی شود.
بنا بر این گزارش نام نویسی درحالی از دیروز 
آغاز شــد که پیش از این ۱۲ و ۲۰ آبان به 
عنوان تاریخ آغاز نام نویسی اعالم شده بود که 
این زمان ها به تعویق افتاد و درنهایت ثبت نام 

از روز گذشته آغاز شد. 
حال باید دید آیا با توجــه به دو بار تعویق 
نام نویسی، زمان برگزاری آزمون ها هم دچار 
تغییر می شــود یا نه؟عالقه مندان می توانند 
برای نام نویســی در آزمون به سایت قرآن و 
 عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به نشانی
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مراجعه کنند.

حائل فلزی در خیابان منتهی 
 j به حرم حضرت عباس

نصب شد

 فارس: سال گذشته فضای منتهی به باب القبله 
حرم حضرت عباس)ع( به همت عتبه عباسیه 
متحول شــد به طوری که خیابان میانی آن 
برداشــته و دیگر امکان تــردد خودروهای 

شخصی در این منطقه وجود ندارد.
بر همین اساس، خودروهای عتبه عباسیه 
در این فضا قرار گرفته انــد تا زائران را به 
ســمت حرم حضرت عبــاس)ع( منتقل 

کنند.
با توجه بــه اینکه خیابان باب القبله یکی 
از مهم تریــن خیابان هــای شــهر کربال 
به شــمار می رود و در ایام مناســبتی و 
زیارتی شــاهد خیل عظیم زائران است، 
ایــن خیابان  حائل فلــزی متحرکی در 

نصب شده است.
این اقدام به منظور ساماندهی منطقه حرم 
مطهــر و بین الحرمین و همچنین کاهش 
ازدحام جمعیت و ایجاد نظم هنگام تردد 
زائران در خیابان انجام شــده است. عتبه 
عباسیه درصدد است در سایر خیابان های 
منتهی به حرم حضــرت عباس)ع( نیز از 

این حائل ها نصب کند.

 معارف/ محمد پارسائیان  اگرچه شــیوه های اعتراضی 
در زمان حکومت طاغوت با حکومت اســالمی متفاوت است 
و میــزان انحراف، ظلم و بدعت گذاری حاکم بر شــرایط آن 
تأثیرگذار خواهــد بود، اما به طور کلــی در بازخوانی کالم 
امیرمؤمنان)ع( و ســیره حضرت مشــاهده می شود اصالح 
حاکمان یا به شیوه مشورت، نقد و نصیحت مشفقانه خواهد 
بود و یا به شــیوه دادخواهی صورت می پذیرد. اگر در جامعه 
اســالمی به هر دلیلی مردم به امــر یا اموری معترض بودند 
چه باید کنند و روش آن بر مبنای دینی چیســت؟ نوشتار 
زیر بخش هایی از مقاله محمد پارسائیان است در این زمینه 

که می خوانید:

 وظایف حکومت در برابر مردم
امیرمؤمنان)ع( در تبیین وظایف حاکم اسالمی می فرمایند: 
»ای مردم، مرا بر شما حقی و شما را بر من حقی واجب شده 
اســت، حق شــما بر من )حاکم( آن است که از خیرخواهی 
شما دریغ نورزم و بیت المال را بین شما عادالنه تقسیم کنم 
و شــما را آموزش دهم تا بی  ســواد و نادان نباشید و شما را 
تربیت کنم تا راه و رســم زندگی را بدانید«. در این فرمایش 
به چهار حق اساسی و کلیدی اشاره شده است: خیرخواهی 
حاکم نســبت به مردم، تنظیم مســائل اقتصادی، تعلیم و 

آموزش عمومی، تربیت و پرورش مردم.
این چهار حق می توانــد زیربنای تمام حقوق مردم و ضامن 
پیشرفت جامعه، شــکوفایی اقتصاد و دانش و بهبود میزان 
عمل به آموزه های اســالمی و انسانی باشد. البته به فرمایش 
امیرمؤمنان)ع(، اگر این حقوق متقابل رعایت شــوند، مردم 
حــق رهبــری را ادا کنند و زمامدار حق مــردم را بپردازد، 
مردم به خواسته های مشروعشــان خواهند رسید؛ از جمله 
اینکه حــق در آن جامعه عزت یافتــه، آموزه های دینی در 
جامعه عملی و شئون مختلف عدالت از سیاست و اقتصاد تا 
اجتماع برقرار می شــود؛ در این زمان است که سنت پیامبر 
اکرم)ص( پایدار و روزگار جامعه اصالح شود و مردم در تداوم 
 حکومت امیدوار و دشــمن در آرزوهایش مأیوس می شــود

)نهج البالغه، خطبه ۲۵(.
 بنابراین اگر حکومتی می خواهد امید در بین مردم افزایش 
یابد یا اینکه ســنت پیامبر)ص( در جامعه پایدار شود، باید 
وظایــف خود را انجام دهد و زمینه ایفــای وظایف مردم را 
فراهم آورد. بدون رعایت این حقوق متقابل، مشکالت فراوان 
و بی عدالتی های ویرانگر دامنگیر جامعه می شود و دین خدا 
یکی از قربانیان این شرایط خواهد بود؛ به تعبیر حضرت)ع(، 
در این شرایط وحدت کلمه از بین می رود و استفاده ابزاری 
از دین زیاد و مســیر گسترده ســنت پیامبر)ص( متروک و 
هواپرستی فراوان می شود، احکام دین تعطیل و بیماری های 

دل زیاد خواهد شد. 
در آن زمان اســت که انسان های خوب، خوار و آدم های بد، 
قدرتمند می شــوند و کیفر الهی بر بندگان، بزرگ و دردناک 

خواهد بود)نهج البالغه، خطبه ۲۵(.
نخســتین حق مردم بر حاکم اســالمی »نصیحت« اســت؛ 
یعنی الزم اســت حاکم، خیرخواه مردم باشد و با تمام توان 
درصدد تأمین خیر و صالح مردم برآید. در سیاست گذاری ها 
و قوانین تنها مصالح امت، بــدون تبعیض و مالحظه منافع 
احزاب سیاســی و اقــوام در نظر گرفته شــود، به گونه ای 
یکپارچه و در راستای اصل مصالح ملی که با تأیید و حمایت 
مردمی همراه و فتنه ها و کید ها در انظار مردم خنثی شود.

نکته دوم در کالم حضرت تأمیــن رفاه عمومی و فقرزدایی 
اســت؛ به بیان دیگر کمک به افزایش درآمدهای عمومی و 
پیشــرفت اقتصادی. از آنجا که برخی اموال متعلق به مردم 
)تمام نسل هاســت( طبیعتاً وظیفه دولت حفظ، توســعه و 
بهره  برداری از این دارایی های عمومی در مســیر ایجاد رفاه 
بیشــتر و از بین بردن فقر است. به فرمایش امیرمؤمنان)ع( 
اگر فقــر برای من مانند انســانی ظاهر شــود او را خواهم 
کشت)روائع نهج البالغه، ۲۳۳(. با انجام این کار و هزینه کرد 
درآمد ها برای تأمین رفــاه و رفع نیازمندی های مردم، آنان 
نیز با رغبت بیشــتری وظایف مالی )خمس، زکات، مالیات 
و...( خــود را انجام می دهند و این چرخه ســبب توســعه 

اقتصادی و رفاه بیشتر می شود.
حضــرت در عهدنامه مالک اشــتر تأکیــد می فرمایند: باید 
توجه به آبادانی زمین، بیش از گرفتن خراج و مالیات باشد؛ 
زیرا گرفتن مالیات و خراج تنها با آبادانی میســر می شــود 
و آن کســی کــه خراج بگیــرد و آبادانی نکند، شــهر ها را 
ویران ســاخته اســت و بندگان را هالک سازد )نهج البالغه، 
خطبــه ۵۳(. از این رو حکومت در شــرایط بحرانی و رکود 

یا تحریم موظف اســت از مالیات ها بکاهد تا موجب نابودی 
کسب وکارها و صنعت نشود. در شرایط کنونی ایجاد اشتغال، 
رونق کسب وکار داخلی، کشاورزی و صنعت و ارتقای سطح 
درآمد ها یکی از پایه های افزایش رفاه و ثروت های ملی است 
که در کالم امیرمؤمنان)ع( از وظایف حکومت ذکر شده بود.
جدا از ایــن راهبردهای کالن در ســخنان حضرت وظایف 
دیگری برای حکومت می توان استخراج کرد؛ عدالت خواهی 
و مبــارزه بــا تبعیض و ظلم از جمله این وظایف اســت که 
امام علی)ع( در عهدنامه مالک به او سفارش می کند تا امور 
خود را بر اســاس رعایت حق و شــمول عدالت اولویت دهد 
)نهج البالغه، نامه ۵۳( و به کارگزار دیگری تذکر می دهد هوا 
و میل مانع اجرای عدالت نشــود، کار مردم در نزد او یکسان 
تعریف شــود تا عدالت محقق شود)همان، نامه ۵۹(. ایشان 
به منظور رفع نابرابرهای ناشی از تبعیض با امتیازطلبی های 
نابجا برخورد قاطع کرد)همان، نامه ۵۳( و با احیای مراقبت 
درونی کارگزاران بر روابط، بر این مســائل خاتمه بخشــید 

)کلینی، ج۱۵، ۳۱۶(.

 ضرورت انتخاب کارگزار نمونه
یکی دیگر از وظایف حکومت، انتخاب کارگزاران نمونه است؛ 
حضرت به مالک اشــتر فرمودند: »سپس در کار کارگزاران 
خویــش بیندیش و آن گاه کــه آنان را نیــک آزمودی، به 
کارشان گمار و به میل خود و بی مشورت دیگران به این امر 
بپرداز... و کارگزارانی اینچنین را در میان کسانی جست وجو 
کن که اهل تجربه و حیا هستند؛ از خاندان های پرهیزکاران 
و نیکان که در مســلمانی از دیگران قدمی پیشتر دارند؛ زیرا 
اخالق آنان برتر اســت و آبرومندترند و طعنشــان کمتر و 

عاقبت نگریشان افزون تر«.
همچنین ضــرورت دارد پس از انتخاب کارگــزاران نمونه، 
پیوســته بر آنان نظارت شــود تا حتی فکر لغزش و فرصت 
انحراف برای آن ها پیش نیاید. شواهد تاریخی نشان می دهد 
حضرت بازرسان متعددی در حکومت خود داشتند که مدام 
بــر کارگزاران نظارت می کردند و به ایشــان خبر می دادند؛ 
همچنین از گزارش  هایی مردمی مســتند نیز بهره می بردند، 
چنانکه در جریان گزارشی که از »سوده« نقل شد، حضرت 
هنگامی که شــکایتی را اســتماع نمود و برای ایشان احراز 
شــد، به ســرعت اقدام به عــزل کارگزار خویــش کرد. در 
مستندات تاریخی و شــواهد نقل شده در نامه های حضرت 
در نهج البالغه، با موارد متعددی مواجه می شــویم که نشان 
از ُحســن نظارت ایشــان بر کارگزاران دارد؛ ایشان هم در 
مجازات مفسدان جدیت داشتند و هم در تشویق کارگزاران 
شایسته دست برتر داشتند و از هر دو اهرم تشویق و مجازات 

بهره کافی و وافی را می بردند.
امیرمؤمنان)ع( همچنین درباره اخالق کارگزاران و روش های 
برخورد آنان با مردم حساس بود. ایشان نمایندگانی را که از 
ســوی حکومت نزد مردم می رفتند را ملزم به رعایت اخالق 
و آداب خــاص می کردند تا هم حس رضایت و امنیت مردم 
تأمین شــود و هم چهره ای ویژه برای حکومت علوی ترسیم 

کنند. به عنوان نمونه در جریان گرفتن زکات، ایشان به نحوه 
تقســیم چارپایان و واگذاری حق انتخاب آن ها تا رسیدن به 
احســاس رضایت مالکان اشاره می کند. این دقت نظر و بیان 
جزئیات رفتار عامالن زکات، بــه منظور حفظ امنیت خاطر 
مردم است و تا جایی پیش می رود که به نترساندن چارپایان 

می رسد )همان(.

 مردم جز با اصالح زمامداران اصالح نمی شوند
حضرت پس از تبیین اهم وظایف حکومت و مردم می فرماید: 
ِعیَُّة ااِّل بَِصالِح الُْوالِة و ال تَْصُلُح الُْوالُة إاّل  »َفلَیَســْت تَْصُلُح الرَّ
ِعیَّــِة...؛ مردم جز با اصــالح زمامداران اصالح  بِاْســِتقاَمِة الرَّ
نمی شــوند و زمامــداران تنها بــا اســتقامت رعیت اصالح 
می شــوند، در شــرایطی که مردم حق رهبری را ادا کنند و 
زمامدار حق مردم را بپــردازد، حق در آن جامعه عزت یابد 
و راه  هــای دین پدیدار و نشــانه  های عدالت برقرار و ســنت 
پیامبر)ص( پایدار شــود، پس روزگار اصالح شــود و تداوم 

حکومت امید رود و دشمن در آرزوهایش نومید شود.

 طریقه نقد و اصالح حاکمان
اگرچه شــیوه های اعتراضــی در زمان حکومــت طاغوت با 
حکومت اســالمی متفاوت اســت و میزان انحــراف، ظلم و 
بدعت گذاری حاکم بر شرایط آن تأثیرگذار خواهد بود، اما به 
طور کلی در بازخوانی کالم امیرمؤمنان)ع( و ســیره حضرت 
در زمان خلفا، مشــاهده می شــود که اصالح حاکمان یا به 
طریقه مشــورت، نقد و نصیحت مشفقانه خواهد بود و یا به 

شیوه اعتراضی و دادخواهی.
حضــرت در خطبه ۲۱۶ می فرمایند: »من خوش ندارم خیال 
کنید ثناگویی و ستایش شما را دوست دارم و با سپاس الهی 
این گونه نیســتم... پس با من، آنچنان که با جباران ســخن 
می گویید گفت وگو نکنید و آن گونه که نزد ستمگراِن تندخو 
از خود مراقبت می کنید تا خشم آنان متوجه شما نشود با من 
رفتار نکنید و از برخورد همراه با ظاهرسازی و مدارا بپرهیزید 
و خیال نکنید اگر ســخن حقی به من گفته شــود، قبول آن 

بر من سنگینی خواهد کرد و یا اینکه خودبزرگ بین باشم«.
امیرمؤمنان)ع( در ادامه سخن بسیار بلند و عجیبی از منظر 
وا عن مقالٍة بحٍقّ أْو  باور های امروز ما می فرمایند: »فــال تَُکُفّ
َمُشوَرٍة بعدٍل؛ فإنّی لسُت فی نفسی بفوِق أْن أُْخطیَء و ال آَمُن 
ذلــک من فعلی إاّل أْن یکفی اهلل من نفســی؛ پس، از گفتن 
سخن حق یا ارائه مشــورتی بر پایه عدل، خودداری نکنید. 
من، در خودم این گونه نیستم که خطا نکنم و کار خود را از 
آن ایمن نمی دانم، مگر خداوند مرا کفایت کند«)نهج البالغه، 
خطبــه ۲۱۶(. امــام )ع( با اینکه خود، معصــوم و از عیوب 
اخالقی و رفتاری بر کنار اســت، با گفتــن این جمله حس 
نقدکنندگی اصحاب خود احیا می کند و تالش می کند آنان 
را به انتقاد، اصالح و مشــورت وادارد؛ عبارت »فی نفســی« 
یعنی من در ذات خود از خطا مصون نیستم گرچه با کفایت 

الهی می شود این گونه بود.
حضــرت تنها درباره خود اینچنین نبود و به کارگزارانشــان 

 نیــز توصیه می فرمود نقدپذیر باشــند. ایشــان در عهدنامه 
مالک اشتر می فرماید: باید برگزیده ترین آنان نزد تو، آن کس 
از وزیران باشــد که سخن تلخ حق را بیشتر به تو بازگو کند 
و کمتــر تو را در آنچه خدا از اولیائش نمی پســندد و مطابق 
هوای تو است، یاری و مســاعدت کند. ایشان از سوی دیگر 
می فرماینــد: »دورترین و مبغوض ترین مردم نســبت به تو، 
باید کســانی باشــند که معایب دیگران را بیشتر پی جویی 

می کنند«.

 در فتنه ها همچون شتر بچه ای باش که نه پشتی برای 
سواری دادن و نه شیری برای دوشیدن دارد

 باید دقت داشــت جریان انتقاد نباید از کنترل افراد جامعه 
خارج و به ابزاری در دســت انســان های فاسد و بد اندیش 
تبدیل شود که در جست وجوی تضعیف ارکان نظام از طریق 
ســیاه نمایی، تهمت، شایعه ســازی و دروغ پردازی هستند و 
احیاناً خط مشــی های جریان های معاند و دشــمنان نظام را 
دنبــال می کنند. خروج انتقاد از مســیر طبیعی و ضدیت با 
امنیت و منافع ملی بی تردید امــری پذیرفتنی نخواهد بود. 
از این رو اگر انســان در جریان اعتراضات متوجه شد عرصه 
حق خواهی با باطل آمیخته شــده است باید مسیر اعتراضی 

خود را تغییر دهد. 
شــاید این تعبیر امیرمؤمنان )ع( کــه »در فتنه ها همچون 

شــتر بچه ای باش که نه پشــتی 
برای ســواری دادن و نه شــیری 
برای دوشیدن دارد« ناظر به این 

شرایط باشد.
امیــر مؤمنــان)ع( هنگامــی که 
اعتراضات مسیری برای گمراهی، 
افــکار عمومی  اغوای  و  تهییــج 
می دادند.  محکمی  پاسخ  می شد، 
بــه عنــوان مثال وقتــی یکی از 
خــوارج با نــام »برج بن ُمســهر 
طائی« در مســیر انحراف و فتنه 
صدایش به »ال حکم إاّل هلل« بلند 
شد، ایشان برخورد تندی کردند و 
فرمودند: ای کسی که در خرد، به 
دندان های  گویا  قدری زشتی که 

پیشــت افتاده است، خاموش شــو! خدا تو را زشت گرداند! 
به خدا ســوگند تو وقتی که حق به میدان آمد و ظاهر شد، 
شخصی فرومایه و ضعیف بودی و صدایت پنهان بود، همین 
که باطل ســر برکشــید و فریاد کرد، مانند شــاخ بز آشکار 

شدی«.

 عوامل اقتصادی و ناآرامی ها
باید دقت کرد که عوامل اقتصادی همچون افزایش قیمت ها، 
تورم، نوســان های شــدید نــرخ ارز، کمبود هــای ناگهانی، 
بیــکاری و کاهش درآمدها در طــول تاریخ پیوند نزدیکی با 
وقوع خشونت و بی ثباتی سیاســی داشته است؛ نمونه هایی 
چون انقالب فرانســه، شورش های طبقات پایین در مکزیک 
و انگلستان در قرن هفدهم، شورش های غذایی قرن هجدهم 
انگلستان ، خشــونت ماشین شــکنان در انگلستان در قرن 
نوزدهم، آشوب های کارگری آمریکا در قرن نوزدهم و بیستم 
از جمله این موارد است. از این رو توجه به مشکالت معیشتی 

و اقتصادی مردم باید در ثقل توجه تمام دولت ها باشد.
امیرمؤمنان)ع( در عهدنامه مالک اشــتر نه تنها به رفع حوائج 
نیازمندان ســفارش می کند، بلکه توصیــه می کند راهکاری 
برای حل ریشــه ای فقر از جامعــه در پیش گیرد، به طوری 
که کار مناســب به افراد نیازمند قادر به کار واگذار شــود و 
اگر توانایی ندارند زیرپوشش دولت قرار گیرند تا با اطمینان 
از مســتمری خویش به دیگر برنامه هــای زندگی بپردازند. 
امــام)ع( در جریان گرفتن مالیات به اصالح نابســامانی های 
اقتصادی جامعه و بهبود وضع رفاهی مردم سفارش می کند 

)نهج البالغه، نامه ۵۳(.
حضــرت همچنیــن برای پیشــگیری از مفاســد اقتصادی 
دستورعمل هایی چون گشایش در روزی کارگزاران، مراقبت 
بر زیردســتان، نظارت بر تاجران برای جلوگیری از احتکار و 
انحصار و ممانعت از سوءاســتفاده نزدیکان در حکومت صادر 
کردند و توصیه نمودند نصب کارگزاران از طریق بررســی و 
آزمــون از میان افراد باتجربه، آبرومنــد و خاندان  های  نیک 
باشــد و کارها با مشــورت و بهره گیری از تجربیات و افکار 

دیگران پیش برود.
* دانش آموخته علوم قرآن و حدیث

بازخوانی حقوق مردم و شیوه های اعتراض به حاکمان از منظر نهج البالغه

j دادخواهی به شیوه علی
خبر

 با من، آنچنان که 
با جباران سخن 

می گویید گفت وگو 
نکنید و آن گونه 
که نزد ستمگراِن 

تندخو از خود 
مراقبت می کنید تا 
خشم آنان متوجه 

شما نشود با من 
رفتار نکنید

بــــــرش

  سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی به کار خود پایان داد

یک جریان سازی گسترده در جهان اسالم 

معارف  آیین اختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 
شب گذشته با حضور بیش از ۴۲۰ نفر از اندیشمندان جهان اسالم از بیش 
از ۹۰ کشور جهان در سالن همایش های زرین هتل پارسیان آزادی تهران 

برگزار شد و این کنفرانس در این دوره به کار خود پایان داد.

 آیت اهلل اراکی: کنفرانس سی و سوم یک جریان سازی گسترده بود
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی گفت: کنفرانس سی و سوم 
وحدت اسالمی یک جریان سازی گسترده بود تا بتوانیم به وحدت هرچه 

بیشتر در جهان اسالم دست یابیم.
آیت اهلل محســن اراکی در سخنانی به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام 
شده در این کنفرانس پرداخت و گفت: در این اجتماع بزرگ حدود هزار 
شــرکت کننده از اقشــار مختلف حضور داشتند و با شرکت در جلسات 
مختلف این کنفرانس، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند. 
۶۰۰ میهمــان داخلی و ۴۰۰ میهمان خارجــی در این دوره کنفرانس 

حضور داشتند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی در ادامه افزود: برگزاری 
چهار کمیســیون تخصصی و بیش از ۲۰ نشست با موضوعات مرتبط با 

مقاومت و وحدت اسالمی بخشی از دستاوردهای این کنفرانس است.
وی با تأکید بر اینکه مباحث مطرح شده در این کنفرانس همانند دوره های 
گذشــته در عرصه اجرا نیز دنبال می شود، تصریح کرد: شخصیت های 
تأثیرگذار جهان اســالم در این کنفرانس حضور یافتــه و زمانی که به 
کشورهای خود بازمی گردند می توانند در حوزه تقریب مذاهب اسالمی 

دستاوردهای بسیاری را رقم بزنند.
آیت اهلل اراکی در ادامه افزود: کنفرانس ســی و سوم وحدت اسالمی یک 
جریان سازی گسترده بود که با همکاری میهمانان داخلی و خارج از کشور 
شکل گرفت تا بتوانیم به وحدت هرچه بیشتر در جهان اسالم دست یابیم 

و آن را گسترش دهیم.

 حاج علی اکبری: اتحادیه جهانی ائمه جمعه تشکیل شود
امام جمعه موقت تهــران اظهار امیدواری کرد، خروجی نشســت های 

کنفرانس وحدت دست یافتن به اتحادیه جهانی ائمه جمعه باشد.
حجت االســالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در نشست تخصصی ائمه جمعه جهان 
اســالم که صبح شنبه ۲۵ آبان برگزار شــد، با اشاره به آیات قرآن بیان 
کرد: ســازمان دهی امت اســالمی بر محور امامت و رهبری با ذکر و یاد 

خدا حاصل می شود.
وی افــزود: نماد جامعه اســالمی نماز، آن هم بــه صورت نماز جمعه و 
جماعت است. معجزه بزرگ نبی اکرم)ص( مسجد است که مرکز اصلی 
شــکل گیری جامعه اسالمی اســت. حضرت محمد)ص( در آغاز بعثت 

مسجد را پایگاه خودشان قرار دادند.
امام جمعه موقت تهران، اخوت اســالمی، همبســتگی دینی و برقراری 
ارتباط فکری، عاطفی و علمی میان آحاد مؤمنان را از کارکردهای مسجد 
برشــمرد و گفت: وقتی جمعی همدل و متحد در جایی جمع شــوند، 
برکات الهی بر آن ها نازل می شــود و می توانند با اتحاد و وحدت به تمام 

خواسته های خود برسند.
وی ادامه داد: قرآن کریم پس از ذکر وحدت، بر نماز جمعه تأکید می کند. 
در نماز جمعه نیز افزون بر نماز شاهد خطبه هستیم که این نشان می دهد 

باید بصیرت سیاسی، اجتماعی و... در جامعه اسالمی به وجود آید.
حجت االسالم والمســلمین حاج علی اکبری یکی از برکات خطبه های 
نماز جمعه را دشمن شناسی دانست و یادآور شد: اگر نمازهای جمعه به 
یکدیگر بپیوندند و میان ائمه جمعه اتحاد و وحدت ایجاد شــود، موجب 

برکات فراوانی می شود.
وی اضافــه کرد: اگر ائمه جمعه با یکدیگر ارتباط های فکری، معنوی و... 

داشته باشند، وحدت در آن منطقه شکل می گیرد.
امــام جمعه موقت تهران تأکید کرد: امروز خأل ارتباط ســازمان یافته و 
فراگیر ائمه جمعه جهان اســالم خود را بیشتر از هر زمان دیگری نشان 
می دهد و این خأل هم خودمان و هم جامعه اسالمی را از ایجاد انسجام در 

برابر جهان کفر و استکبار محروم می کند.
 وی گفت: دشــمنان بیکار ننشســته و با اســتفاده از مســجد ضرار، 
نماز جمعه های وحدت شکن و خطبه های مورد عالقه در پی دشمنی با 

مسلمانان و ایجاد تفرقه هستند.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد خروجی چنین نشســت هایی دست 

یافتن به اتحادیه جهانی ائمه جمعه باشد.

 بیانیه پایانی کمیسیون اندیشمندان دانشگاهی کنفرانس وحدت
 بیانیــه پایانی کمیســیون اندیشــمندان دانشــگاهی )آینده پژوهی( 
سی و ســومین کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی آبان ماه از سوی 

دانشگاه مذاهب اسالمی صادر و در پایان این نشست قرائت شد.
در متن این بیانیه آمده است: کمیسیون اندیشمندان دانشگاهی جهان 
اسالم به عنوان بازوی فکری و تعامل اندیشه ها و با حضور بیش از ۱۰۰ نفر 
از چهره های برجسته علمی و آکادمیک از اقصی نقاط جهان، در روز۲۴ 
آبان ۱۳۹۸ به میزبانی جمهوری اســالمی ایران نشست خود را تشکیل 
داد. در این نشست اعضای هیئت رئیسه و مدعوین، به ارائه سخنرانی های 
علمی حول محور اصلی کنفرانس )مسجد االقصی نماد وحدت اسالمی( و 

ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در این محورها پرداختند:
- آینده جهان بدون رژیم صهیونیستی.

- تحصیل راهپیمایــی اربعین به عنوان عقبه اســتراتژیک راهپیمایی 
بازگشت.

- اســتفاده از دستاوردهای علم و فناوری برای تقویت جبهه مقاومت در 
جهان اسالم.

- بایسته های اســتفاده از دستاوردهای جبهه مقاومت برای تدریس در 
دانشگاه ها و استفاده در مراکز پژوهشی.

اعضای کمیسیون پس از اســتماع دیدگاه ها و نظرات مختلف و متنوع 
شرکت کنندگان، با محکوم نمودن فعالیت های روز افزون جبهه استکبار 

جهانی در امور کشورهای اسالمی، موارد زیر را خواستار شدند:
۱- تمسک جوامع اسالمی به حبل اهلل متین یعنی وحدت اسالمی. 

۲- به نظر اعضا، مباحثات و گفت وگوهای علمی رو در روی اندیشمندان 
و نخبگان جهان اسالم، می تواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای مقابله با این 
افزون طلبی ها و نیز مواجهه با جریان افراط گرایی و تکفیر از یکسو و تسلیم 

و سرسپردگی از سوی دیگر باشد.
۳- اعضای کمیســیون با توجه به پیروزی های اخیر جبهه مقاومت در 
جهان اسالم و بر اساس مشاهدات علمی - میدانی خود به لحاظ نگرش 
آینده پژوهی، ظرفیت های عظیم امت اسالمی برای بهسازی تکاملی خود 

در روند دستیابی به تمدن نوین اسالمی را یادآور شدند.
۴- از دولتمردان کشورهای اسالمی انتظار دارد با توجه به ظرفیت های 
نسل جوان مؤمن در این کشورها و برنامه ریزی دقیق برای آن ها، سرمایه 
انســانی خود را غنیمت دانسته و مانع از تفرقه فکری و فرهنگی در این 

زمینه شوند. 
اعضای کمیسیون در پایان با سپاس از ملت و دولت ایران و مجمع تقریب 
مذاهب اســالمی و درایت های حکیمانه آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر 
انقالب اسالمی، اجالس ساالنه کنفرانس وحدت اسالمی را عاملی مهم 
و درختی تناور و پربار و مولودی مبارک در تحقق اندیشــه الهی رهبران 
اسالمی )امام خمینی قدس سره الشریف( دانسته و از میزبانی انجام شده 

و محتوا و شکل سخنرانی ها و گفت وگوها اعالم رضایت نمودند.

گزارش

برخی به دروغ خود را مدافع اسالم معرفی می کنند
تسنیم: شیخ ماهر حمود، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت اسالمی 
در پیام ویدئویی به نشست اتحادیه جهانی علمای مقاومت که دیروز در هتل 
آزادی برگزار شد، با بیان اینکه خداوند متعال خواهان وحدت است، گفت: اینکه 
هر حزب و گروهی حرف خود را بزند وحدت ایجاد نمی شود. متأسفانه یکی از 
مشکالت ما این است که هر گروه و حزبی نسبت به فعالیت  و ایده های خود 
دچار نوعی تکبر شده و به سخن دیگر احزاب و گروه ها توجه ندارد.شیخ حمود، 
دوره های جهان اسالم در عصر حاضر را به دو نوع پیش از انقالب اسالمی و پس 
از انقالب اسالمی تقسیم کرد و یادآور شد: انقالب اسالمی سیاست اسالمی  را 
زنده کرد. انقالب اســالمی نشان داد دین ما عین سیاست و سیاست ما عین 
دیانتمان است. انقالب اسالمی دین و سیاست را در مسیر صحیح خود قرار داد.

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت اســالمی با اشــاره به اینکه پیش از 
انقالب اسالمی عده ای می گفتند دین افیون ملت هاست، تصریح کرد: انقالب 
اســالمی نشان داد دین می تواند سبب عزت، استقالل و... ملت ها شود. جبهه 
مقاومت با دستاوردهای خود دنیا را شگفت زده کرده است و دوست و دشمن 
بر این مسئله اعتراف می کنند.شیخ حمود با بیان اینکه انقالب اسالمی حامی  
واقعی امت اســالمی است، گفت: ایران اسالمی با ایجاد جبهه مقاومت نشان 
داد شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی تنها یک شعار پوچ است.به گفته 
وی، مقاومت دارای دستاوردهای مختلفی بوده اما نباید به آن ها بسنده کنیم، 
بلکه در راستای حمایت آن گام های عملی برداریم. امروز هیچ گروه و نیرویی 
نمی تواند مخالف آمریکا و رژیم صهیونیستی صحبت کند، مگر اینکه در جبهه 

مقاومت باشد.
دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت اسالمی، ایران را تنها کشوری دانست 
که می تواند در برابر اســتکبار ایســتادگی کند و گفت: ما باید حسینی وار و 
زینبی وار در راه تقویت جبهه مقاومت تالش کنیم. ایران اسالمی با تحریم های 
مختلفی دست و پنجه نرم می کند و دشمنان در تالش هستند مسئوالن ایرانی 
را در افکار عمومی تخریب کنند، ما باید واقعیت های ایران اســالمی را برای 

ملت ها تبیین کنیم.شیخ حمود با تأکید بر اینکه باید فرامرزی فکر و عمل کنیم، 
گفت: ما حوادث عراق و لبنان را پیگیری می کنیم و معتقدیم برخی به دنبال 
ایجاد اغتشاش هستند. علما باید درباره چنین مسائلی دقت نظر ویژه ای داشته 
باشند. البته ما هر آنچه را در منطقه رخ می دهد باید با محور فلسطین درنظر 

بگیریم، باید فلسطین محور تمامی فعالیت های ما باشد.
دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت اسالمی گفت: دشمنان به دنبال نفوذ 
در افکار دینی مردم هستند و در این راه موفقیت هایی نیز کسب کرده اند. تالش 
دشمن این اســت که به افکار عمومی بگوید سخن علما ارزش ندارد. برخی 
علما به سبب ترس، واقعیت ها را درباره دشمن نمی گویند. ما باید چهره واقعی 

دشمن را به مسلمانان نشان داده و دل ها را به یکدیگر نزدیک کنیم.
حمود یادآور شد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در برخی از جنبش های اسالمی 
نفــوذ و رخنه کرده اند، به همین دلیل شــاهدیم برخی از علما به دروغ خود 
را مدافع اســالم معرفی می کنند، در حالی که در راستای اهداف دشمن گام 
برمی دارند. علمای کشــورهای اســالمی باید عالوه بر سخنان خود، سخنان 
دیگران را نیز بشنوند. نباید بدون شنیدن حرف دیگران آن ها را محکوم کنیم.

گفتار

پاسخ پیامبر به نقض عهد، مجازات بود نه تجدید پیمان
 معارف  ســخنان حجت االســالم حســن روحانی، رئیــس جمهور 
در ســفرهای اخیر به اســتان های یــزد و کرمان، دربــاره مذاکرات و 
توافق نامه های پیامبر اکرم)ص( با دشمنان اسالم، واکنش های مختلفی 
را در میان علما و متخصصان قرآنی، تاریخی و سیاسی به دنبال داشت. 
بســیاری از آن ها معتقدند ادعای حســن روحانی درباره تجدید پیمان 
پیامبر با دشمنان عهدشکن اسالم صحیح نیست و چنین ادعایی خالی از 
پشتوانه تاریخی و در مغایرت با سیره عزتمندانه رسول اعظم)ص( است.

حجت االسالم سیدحسین مؤمنی، از مدرسان سطوح عالی و خارج حوزه 
علمیه قم در یادداشتی به نقد سخنان رئیس جمهور پرداخته است که 

در خبرگزاری فارس منتشر شده و در ادامه می آید:
متأســفانه در طول تاریخ کم نبوده اند کســانی که با اغراض سیاسی، 
اجتماعی، قومی و قبیله ای، دست به تحریف تاریخ زده و چهره وارونه ای 
از واقعیــات بروز داده اند و بخش زیادی از تحریفات تاریخی بر این مبنا 

شکل گرفته است.
اما تأســفبارتر آنکه باالترین مقام اجرایی کشوری شیعی که به برکت 
صدها هزار خون پاک، بر این مسند تکیه زده، آشکارا به منظور توجیه 
عملکرد سیاسی اش و در ایام ســالروز میالد رسول خدا)ص( دست به 
تحریف چهره آن حضرت زده و رفتاری را به آن عزیز مظلوم نسبت دهد 
که نه تنها هیچ مستند تاریخی برای آن نمی توان یافت، بلکه مسلمات 

تاریخی، گواه بر ضد این سخنان است.
در این ادعا که رســول خدا)ص( با کفار مذاکره می کرد، حرفی نیست، 
اما اینکه پس از نقض پیمان توســط کفــار، آن حضرت مجدد با آنان 
پیمان می بست، به گونه ای که ممکن بود کسانی آن حضرت را متهم به 

ساده لوحی کنند، از کجا؟
اگر کســی کوچک ترین مطالعه ای در تاریخ صدر اسالم داشته باشد، به 

خوبی درمی یابد که رسول خدا)ص( در برابر نقض عهد توسط دشمنان، 
مسیر مجازات آنان را برمی گزید، چرا که حجت را تمام کرده بود.

نخستین پیمان آن حضرت با کافران، پیمان با سه طایفه یهودی ساکن 
مدینه بود که پس از نقض پیمان توســط آنــان، هیچ پیمان مجددی 
منعقد نشــد، بلکه به اخراج دو طایفه بنی قینقاع و بنی نضیر از مدینه 
و به مجازات و اعدام مردان جنگی بنی قریظه پس از خیانت بزرگشان 

منجر شد.
در پیمان صلح حدیبیه نیز که در سال ششم با مشرکان مکه منعقد شد، 
پس از نقض پیمان در سال هشتم توسط مشرکان مکه و با وجود سفر 
ابوســفیان به مدینه برای تجدید پیمان، رسول خدا)ص( حاضر به این 

کار نشد و این را فرصت خوبی برای فتح مکه قرار داد.
 حــال جنــاب روحانی معین کننــد،در کدام برهه از حیات سیاســی 
رسول خدا)ص( و با کدامین گروه از کفار، رسول خدا)ص( با وجود نقض 

پیمان از سوی طرف مقابل، مجدد با آنان پیمان بست؟

نظر
حجت االسالم مؤمنی:

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت اسالمی: 

حوزه: حجت االسالم رضا کاظم لو، در جلسه 
هماهنگی برنامه های اختتامیه جشنواره عالمه 
حلی حوزه علمیه اســتان قزوین که در مرکز 
مدیریت حوزه استان برگزار شد، گفت: مسئله 
پژوهش امــروز در حوزه هــای علمیه باید به 
صورت جدی ارزیابی شود، چرا که اگر بتوانیم 
این مســئله را در بین طــالب تبیین کنیم، 

می توانیم بگوییم در این زمینه موفق شده ایم.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین تصریح 

کرد: برای موفقیت در هر زمینه ای و داشــتن 
خالقیت و نوآوری باید روح پژوهش و تحقیق 
داشته باشیم، در این صورت می توان در جامعه 

جهانی اثرگذار بود.
استاد حوزه علمیه قزوین عنوان کرد: پژوهش به 
عنوان یک علم باید به طالب جوان آموزش داده 
شود و در این زمینه برنامه ها در سطح مدارس 
علمیه طوری طراحی و اجرا شوند که طالب به 

سمت پژوهش ترغیب شوند.

حجت االســالم کاظم لو بیان کرد: آشــنایی 
طالب با مهارت های پژوهشــی امری ضروری 
به نظر می رسد و تقویت این بخش با برگزاری 
کارگاه ها و نشســت های تخصصی و آموزشی 

محقق خواهد شد.
وی به برگزاری جشنواره عالمه حلی در کشور 
و استان قزوین پرداخت و بیان کرد: جشنواره 
عالمــه حلی نمایی از فعالیت های پژوهشــی 

طالب جوان است.

حوزه: »سیره مدیریتی پیامبر اعظم )ص(« در 
انتشارات قدر والیت به چاپ چهارم رسید.

مدیریــت از اصــول مهم زندگــی فردی و 
اجتماعی انسان هاســت. اگر مدیریت صحیح 
بر زندگی انســان حاکم نباشد سرمایه ها از 
بین رفته و استعدادها شکوفا نمی شوند؛ فرد 
و اجتماع به ســوی انحطاط پیش می روند. 
در تعالیم اســالمی نیز به شرایط مدیر توجه 
خاصی شده است. الگوی مدیریتی که اسالم 

به ما معرفی می کند مدیران تربیت شده الهی 
هستند.

ایــن کتــاب ســعی دارد در ۱۳ فصل الگوی 
مدیریتی پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( را که 
برگزیده تمام خصوصیــات اعتقادی، اخالقی، 
رفتاری و... ایشان اســت، معرفی و بیان کند. 
والیت، عینیت بخشیدن به مدیریت و حکومت 
الهی است. والیت، یعنی قرار گرفتن عالم ترین، 
بهترین، صالح ترین و عادل ترین مردم در رأس 

حکومت، کسی که بیشترین پایبندی و تقید به 
قانون و اسالم را دارد.

 در هــر حــال شــناخت ســیره مدیریتــی 
رســول اکرم)ص( بــرای عموم به ویــژه برای 
مسئوالن سطوح مختلف نظام بسیار سودمند 
است.چاپ چهارم این کتاب در ۲۲۴ صفحه و 
با قیمت ۱۲هزار تومان توسط مؤسسه فرهنگی 
هنری قدروالیت به زینت چاپ آراسته و روانه 

بازار نشر شده است.

جشنواره عالمه حلی نمایی از فعالیت های پژوهشی طالب جوان است »سیره مدیریتی پیامبر اعظم a« به چاپ چهارم رسید
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین: توسط انتشارات قدر والیت

خبر خبر
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 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تسنیم سروش آویژه درتاریخ 1398,07,20 به شماره ثبت 69825 به شناسه ملی 14008685726    
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خدمات بازرگانی ش��امل :تهیه،توزیع،تولید

،خرید،فروش،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز از قبیل اقالم تبلیغاتی مانند پوش��اک،لوازم تحریر ،اخذنمایندگی از ش��رکت های داخلی و خارجی و اعطای 
نمایندگی به ش��رکت های داخلی و خارجی،ایجاد دفاتر فروش و ش��عب،ترخیص کاال از کلیه گمرکات کش��ور،حق العمل کاری،ثبت سفارش،اخذ تسهیالت از کلیه 
بانک ها و موسس��ات مالی خصوصی و دولتی جهت ش��رکت و ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع ش��رکت درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی ، 
ش��هر مش��هد، محله آزاد ش��هر ، کوچه سیدرضی 59,2 ، خیابان شهید قاسمی 68 ]سید رضی 61[ ، پالک 290 ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستی 9188165729 سرمایه 
ش��خصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س��هم الش��رکه هر یک از ش��رکا خانم نفیس��ه علیزاده به ش��ماره ملی 0920826962 دارنده 
490000 ریال س��هم الش��رکه آقای سعیدرضا حشمتی به ش��ماره ملی 0944992080 دارنده 510000 ریال سهم الشرکه اعضای هیئت مدیره خانم نفیسه علیزاده 
به ش��ماره ملی 0920826962و به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای س��عیدرضا حشمتی به شماره ملی 
0944992080و به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته 
، بروات ، قراردادها، عقود اس��المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. اختیارات   

مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )661849(

/ع
98
10
30
4

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه مسکن افسران و کارمندان لشگر هفتادوهفت شرکت تعاونی به شماره ثبت 1340 و شناسه ملی 10380131079    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,25 و نامه شماره 236560 مورخ 1397,9,19 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت . - آقایان 
سیدابوالقاسم هاشمی به کدملی 5249231942 و آقای علی صداقت یامی به کدملی6359646617 و محمد حسین حقگو به کدملی 
0651607711 عنوان مدیران تصفیه و آقایان حس��ن چناری به کدملی 5229703857و محمد صابری نیک به کدملی 1063385601 
ب��ه عنوان ناظران تصفیه به مدت دو س��ال تا تاری��خ 1399,8,1 انتخاب گردیدند . -مدت زمان تصفیه ت��ا تاریخ 1399,08,01 تمدید 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )661850(
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 آگهی تغییرات شرکت رج نمای توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15188 و شناسه ملی 10380308171     
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، مش��اوره، طراحی، 
محاس��به، نظارت، تامین نیروی انس��انی جهت شرکت ، مشاوره اجرائی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی شامل ابنیه – آبخیزداری و 
منابع طبیعی – تاسیس��ات مکانیکی و برقی- احداث و مرمت چاه و قنات – ش��بکه های توزیع ، انتقال ، بازیافت و جمع آوری آب و 
آبی��اری ، فاضالب و کلیه حامل های انرژی - احداث ، بهس��ازی و مرمت راه ، باند ف��رودگاه ، راه آهن و راهداری – طراحی و اجرای 
س��ازه نگهب��ان – خدم��ات بهره برداری از کلیه پ��روژه های عمرانی و س��اختمانی ، طراحی و اجرای تزئینات و دکوراس��یون داخلی – 
طراحی، س��اخت و توزیع مصالح معماری س��نتی، خدمات مدیری��ت فازهای مختلف اجرای پروژه های عمران��ی در کلیه مراحل انجام 
پروژه ، ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تس��هیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی جهت ش��رکت ، اخذ 
و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قراردادهای اجرائی و پیمانکاری ، مشاور یا مدیریت 

اجرائی ، طرح و ساخت پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )661851(

/ع
98
10
31
7

آگهی تغییرات شرکت عمارت سازان نیک اندیش پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47224 و شناسه ملی 10380633429    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - س��مانه نیک نژاد به شماره ملی 
0941044173 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- امیرحسین نجار نژاد مشهدی به شماره ملی 0939001977 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره 3- محمدعلی نیک نژاد به شماره ملی 0942761014 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. ب: حق امضا کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور و رس��می و بانکی ش��رکت با 

امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )661853(
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ب��رگ س��بز   نوع س��واری ه��اچ بک  سیس��تم دانگ 
فن��گ مدل 1398ش��ماره پ��اک 42ای��ران 651ه45  
ش��ماره موتور FA173B0064799   ش��ماره شاس��ی                   
NAAE4CFZ8KX087449 نام مالک احسان اله مهر آبادی  

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س��بزو کارت سواری پراید تیپ صبا   GTX   به 
رنگ س��فید - ش��یری مدل 1382 به ش��ماره موتور 
   S1412282982271 ش��ماره شاس��ی   و   00523149
ب��ه ش��ماره پ��اک 54 – 447 ط 34مفق��ود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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کارت اس��لحه ش��کاری عش��ایری ب��ه نام 
حس��ین غفاری ارخ��ودی فرزن��د عبداله 
مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باش��د .
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برگ سبز خودرو سواری سایپا 141  مدل 1388 رنگ 
نقره ای متالیک  ش��ماره موتور 2879953 و ش��ماره 
انتظام��ی                ش��ماره  ب��ه   S1482288288872 شاس��ی 
393 ج 88 ای��ران 12 به مالکیت کیهان یاری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد)نوبت دوم(
 ش��هرداری گناباد درنظردارد بااس��تناد ماده 5آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش یک قطعه ملک 
ازطریق مزایده کتبی بامشخصات ذیل اقدام نماید. لذامتقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق مزایده به 

امورمالی شهرداری مراجعه ویا با شماره05157222276 تماس حاصل فرمایند .
وضعیت ملک : ساختمان قدیمی دارای ایوان بادگیر ،حوض خانه،اتاقهای نشیمن به مترا ژ   364متر مربع با 

دیوارهای گلی وسقف گنبدی وکف آجر فرش
آدرس: خیابان ایثار-فرعی اول سمت راست کاربری :مسکونی-مساحت:1007مترمربع

قیمت پایه:10/294/500/000ریال -سپرده:514/725/000ریال -تاریخ تحویل اسناد:8/26لغایت 98/9/5 
بازگشایی:98/9/9 - ضمنًا انتقال سند ملک مذکورطی زمان یکساله  صورت خواهد گرفت .

حسین زاده شهردار گناباد    /ع
98
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 آگهی تغییرات شرکت پیشگامان رایانه 
و ادوات هوشمند آرشیت شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 45898 و                                     
شناسه ملی 10380618600    

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1398,08,08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال عبارتند از خانم 
سمیه درودی به شماره ملی 0946746060 
آقای آرمین ایلدرمی لطف آباد به ش��ماره 
ملی 2020176912 آقای احس��ان درودی به 

شماره ملی 5749301214 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )661886(

/ع
98

10
32

0

آگهی تغییرات شرکت عظمت پویای خراسان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28817 و 

شناسه ملی 10380440831    
عموم��ی                            مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
فوق الع��اده م��ورخ 1397,06,06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد 
به آدرس بخش مرکزی - ش��هر مش��هد- محله 
عام��ل - خیابان ش��هید قرنی 21 - بلوار ش��هید 
قرن��ی - پاک 0 - س��اختمان مج��د 1)جاودان( - 
اس ای 7- طبقه س��وم- واحد 356 کدپس��تی 
9195811789 تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )661937(

/ع
98

10
32

1

 آگهی تغییرات شرکت درسا گستر توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31682 و              

شناسه ملی 10380468988    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398,01,31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : محل شرکت از نشانی 
قبل��ی ب��ه آدرس جدید: مش��هد -زیبا 
ش��هر - خیاب��ان آزادی 46) آم��وزگار 
ش��هید رجائی 4 ( پ��اک 25- طبقه 2- 
واحد شرقی کد پس��تی9188698379. 

تغییر یافت . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )661976(

/ع
98

10
32

2

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پایوند 
توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

14098 و شناسه ملی 10380297405    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1398,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- 
آقای عل��ی رضایی به ش��ماره مل��ی 0941165884 
موسس��ه  و  الب��دل  عل��ی  ب��ازرس  عن��وان  ب��ه 
حسابرس��ی ف��راز مش��اور دیلم��ی پور به شناس��ه 
مل��ی 10100218400 ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه 
کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین ش��د. 3-صورتهای مالی منتهی به 97,12,29 

به تصویب مجمع رسید .
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )662007(

/ع
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3

آگهی تغییرات شرکت تدبیر توسعه فروردین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 53795 و 

شناسه ملی 14004738467    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,02,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
محل ش��رکت به آدرس: مشهد س��ه راه زندان 
بلوار قانع خیابان ستاری 3 ) قانع 16(- پاک21 
طبقه همکف به کد پستی 9189886479 انتقال 
یافت و ماده 4 اساس��نامه به ش��رح فوق اصاح 
گردید. به ماده 4 اساسنامه تبصره ای به شرح 
ذیل الح��اق گردید : - هیئت مدی��ره می تواند 
مرکز ش��رکت را به هر کجا ک��ه صاح و مصلحت 

بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )662023(

/ع
98
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4

آگهی تغییرات شرکت سامان داروی هشتم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34320 و 

شناسه ملی 10380496158    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
سالیانه مورخ 1398,04,28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1( مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 
بازرس اصلی ش��رکت برای سال مالی منتهی به 
1398,12,29 انتخ��اب گردید. -2 صورتهای مالی 
منته��ی به 1397,12,29 به تصویب مجمع عمومی 
رس��ید. -3 روزنام��ه قدس به عن��وان روزنامه 
کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی های شرکت برای 

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

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )662027(

/ع
 9
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آگهی تجدیدمناقصه عمومی )نوبت دوم(
ش��هرداری پیش��وا بااس��تناد ب��ه مجوزش��ماره 98/553 - 98/5/26 ش��ورای اس��امی 
شهربراس��اس بودج��ه ش��ماره 35017درنظردارد نس��بت به مناقصه عموم��ی جهت تکمیل 
مجموع��ه ورزش��ی کهنک وتهیه ونصب چم��ن مصنوعی فوتبال واق��ع درمحله کهنک - جنب 
کانال آب اقدام نماید. لذا ازاش��خاص حقوق��ی دعوت به عمل می آید به مدت ده روزپس 
ازانتش��ارآگهی نوبت دوم جهت کسب اطاع بیشتر ودریافت فرم شرایط شرکت درمناقصه 

وارائه قیمت به معاونت اداری ومالی وامورقراردادها ی شهرداری مراجعه نمایند .
تلفن تماس :  36721802 - 021   

عباس طباطبائی - سرپرست شهرداری پیشوا  
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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 r5 نکته به رئیس جمهور؛ 
برای دلواپسی یارانه های پنهان

در نقطه شروع افزایش قیمت بنزین الزم می دانم چند نکته را به رئیس جمهور و تیم 
اقتصادی دولت یادآور شوم:

نخست: محاسبات بنــده گویای این است ســهم هزینه حمل و نقل از هزینه های 
خانوار با در نظر گرفتن تمام هزینه های ناشی از استهالک، بیمه و... در کشوری مانند 
آمریکا 10 درصد، کره جنوبی و ژاپن 12 درصد، آلمان، انگلستان و فرانسه 14 درصد 
اســت. این در حالی است که هزینه های حمل و نقل یک شهروند ایرانی با مشاغلی 
مانند کارگر، معلم و یا مغازه دار نه در تهران بلکه در شهرستان و در شرایطی که محل 
کارش دور از خانه است، با در نظر گرفتن حقوق متوسط 2 میلیون تومانی، 10 درصد 
هزینه های زندگی است؛ چرا که این شهروند ماهانه حدود 200 لیتر بنزین مصرف 
می کند و این سهم 10 درصدی، هزینه های ناشی از استهالک خودرو، بیمه و... را در 
برنمی گیرد. حتی اگر متوسط حقوق این شهروند را 3 میلیون تومان در نظر بگیریم، 
با افزایش قیمت بنزین سهم 7 درصدی حمل و نقل به 20 درصد افزایش یافته است.

دوم: در چند ســال اخیر شاهد سرکوب دستمزد در کشور بوده ایم. میانگین درآمد 
مردم در دو ســال اخیر 30 تا 40 درصد افزایش یافته است، اما بنزین سه برابر رشد 
قیمتی داشته است. اگر بناست قیمت بنزین واقعی باشد باید دیگر مؤلفه ها هم واقعی 
شود. مثالً حقوق و دستمزد را هم جهانی محاسبه کنید. همان طور که مثالً در ترکیه 
به عنوان یکی از همسایگان ما میانگین حقوق 800 دالر ) معادل 10 میلیون تومان( 

در ماه است. 
سوم: محاسبات نشان داده سهم بنزین در هزینه های خانوارهای دهک باال که بیش 
از 25 میلیــون تومان در ماه درآمــد دارند یک درصد بوده که با این افزایش قیمت، 
درنهایت به 3 درصد رسیده که این سهم اصالً معنادار نیست، اما برای عامه مردم این 
سهم به شــدت معنا دار است؛ به ویژه آنکه اجازه واردات خودرو کم مصرف به عنوان 
یک زیرساخت مهم برای واقعی سازی قیمت سوخت را نمی دهند و دولت 6 سال برای 

اصالح قیمت وقت داشت. 
چهارم: آقای رئیس جمهور! در دوره گذشته که افزایش قیمت بنزین رخ داد اوضاع 
با امروز متفاوت بود. قیمت کاالها و خدمات افزایش خاصی نداشت ضمن اینکه مردم 
یارانه نقدی دریافت می کردند. قیمت خودرو حتی برای چند سال ثبات نسبی داشت 
و دستمزد رشد قابل توجهی را تجربه کرده بود. این عوامل، گرانی بنزین را برای مردم 
نامحسوس جلوه داد. ولی امروز خودرو سه برابر و قطعات یدکی هم چهار برابر رشد 

کرده آن هم در شرایط سرکوب دستمزد.
پنجم و در آخر اینکه: دلواپســی بــرای یارانه ها زمانی معنــا دارد که تنها روی 
مردم حســاس نشده باشــیم و ســراغ خصولتی ها هم برویم. همان هایی که با سه 
برابر شــدن قیمت بنزین، الزم است هزینه انرژی شان ســه برابر شود. همان هایی 
که قیمت محصوالتشان دو یا ســه برابر شده است. برای مثال به سود خالص 160 
 هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه اشــاره می کنم که تنها 6 درصد مالیات داده است! 
آقای رئیس جمهور! لطفاً خصولتی هایی از این دست را هم دریابید تا دلواپسی برای 

یارانه پنهان، این رانت خواران را هم در برگیرد.

 امکان برداشت رقم ریالی بسته حمایتی دولت 
به صورت وجه نقد

تسنیم: سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد، 
بســته حمایتی دولت به صورت ریالی به 
حساب یارانه نقدی سرپرستان خانوار واریز 
می شود و هیچ گونه طرحی مبنی بر استفاده 
با محدودیت خرید کاال و اعتبار ریالی وجود 
ندارد. همچنین افرادی که به هر دلیل یارانه 
نقدی آن ها قطع شده است می توانند برای 
اعتراض به سامانه وزارت رفاه مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کنند؛ پس از بررسی 

مجدد و تأیید از سوی وزارت رفاه یارانه نقدی این افراد نیز برقرار خواهد شد. 

بانک مرکزی مدعی شد

تأثیرگرانی بنزین بر تورم فقط 4 درصد در سال
 اقتصاد/فرزانه غالمی  در حالی که مردم، نگران 
تبعات تورمی افزایش قیمت بنزین هستند، نه تنها 
بانک مرکزی تأثیر تورمی این اقدام را محدود به 4 
درصد در سال می داند، بلکه کارشناسان اقتصادی هم 
معتقدند با نظارت دقیق دولت، نگرانی مردم در این 

خصوص، بی مورد است.
هر چند سهمیه بندی، افزایش 50 درصدی قیمت 
بنزیــن و تعیین نرخ 3 هزار تومان برای بنزین آزاد، 
تصمیم سران سه قوه بوده اما مردم، نگران از تبعات 
تورمــی این اقدام، به افزایش قیمت بنزین معترض 
هســتند و این افزایش را به کنایــه »عیدی دولت« 

برای مــردم می داننــد. در همین 
حال، برخی مراجــع تقلید هم به 
افزایش قیمت بنزین و احتمال وارد 
آمدن فشــار تورمی بیش از پیش 
بر دهک های آســیب پذیر جامعه 
واکنش منفی از خود نشان داده و 

خواستار لغو این تصمیم شده اند. 
در همین حال در جلسه روز گذشته 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا تأکید شد با توجه به تأمین 
منابع، این کمک هــای حمایتی و 
معیشــتی، ماهانه، بدون وقفه و به 
طور منظم پرداخت و پرداخت های 

آبان از هفته آینده آغاز خواهد شد.
به باور کارشناســان اقتصادی، واقعی کردن قیمت 
حامل های انرژی، حذف گام به گام یارانه های پنهان 
سوخت، جراحی الزم االجرا برای نجات اقتصاد کشور 
و غیرتورم زاست و باید با نظارت های گسترده و عمیق 

بر بازار، نگرانی های مردم را برطرف کرد. 

  تورم، حاصل نقدینگی است نه بنزین
یک اقتصاددان به خبرنگار ما می گوید: با بانک مرکزی 
در خصوص تأثیر ناچیز افزایش قیمت بنزین بر تورم، 
موافقم و معتقدم مردم به اشتباه تصور می کنند تورم 
در راه است.علی سرزعیم تأکید می کند: تورم اقتصاد 
ما نتیجه نقدینگــی و نقدینگی هم به طور عمده از 
کسری بودجه ناشی می شود. مردم بی دلیل نگران 
موج تورم هستند. حتی اگر دولت درآمد حاصل از 
این افزایش قیمت را بین خانوارها توزیع نکند باز هم 

تبعات تورمی در پیش نداریم.

  مجلس، تزریق درآمدهای بنزینی به 
بودجه عمومی را ممنوع کند 

نماینده ادوار مجلس در کمیسیون اقتصادی هم 
با بیان اینکه ادامه وضــع موجود و توزیع بنزین 
هزار تومانی، محکوم به شکست بود، به خبرنگار 
ما می گوید: هیچ اقتصاددانی ادامه شیوه فعلی را 
عاقالنه نمی داند، اما هر چند قیمت دیگر حامل ها 
تغییری نداشته و تنها بنزین گران شده، الزم است 
این جراحی بزرگ اقتصادی با کمترین خونریزی 

و پیامدها برای اقتصاد بیمار کشور انجام گیرد.
محمدرضا خباز ادامه می دهد: باید تمام نظارت ها 
برای اصابــت دقیق این درآمد 
به طور مستقیم به خانوارهای 
هدف اعمال شــود. بی شک با 
این گام بزرگ اقتصادی، قاچاق 
روزانه 26 میلیون لیتر بنزین به 
کشــورهای همسایه، کنترل و 
صرفه جویی در مصرف سوخت 
محقق می شود. بر همین اساس 
بایــد درآمدهای حاصل از این 
اقدام عیناً و به طور کامل صرف 
رفــاه دهک های آســیب پذیر 

شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد 
اســت: تاکنون یارانه پنهان 900 هــزار میلیارد 
تومانی اقتصاد کشور که بیش از 200 هزار میلیارد 
تومان آن یارانه سوخت است، برای مردم محسوس 
نبوده و دلیل این نامحسوسی، غیرهدفمند بودن 

این ارقام عظیم است.
وی می گوید: حاال که ســران قوا به افزایش نرخ 
بنزین رأی داده اند بهتر اســت مجلس، مصوبه ای 
مبنی بر ممنوعیت هزینه کرد حتی یک ریال از این 
درآمد در بودجه عمومی کشور و واریز این مبالغ 

به صورت مستقیم به حساب مردم داشته باشد.
این نماینده ادوار مجلس، بر ضرورت کنترل بازار 
و افزایــش نظارت ها برای رفع دغدغه های تورمی 
مردم تأکید و اضافه می کند: شاید بهترین شیوه 
برای کنترل تورم، استفاده از ظرفیت های مردمی 
باشــد؛ بدان معنی که گروه هــای مردمی را در 
محالت ســاماندهی کنند تا بازار را رصد کرده و 

نظارت بر قیمت ها را افزایش و گزارش دهند.

   طرح دوفوریتی مجلس
 برای لغو مصوبه قوا

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
هم با بیان اینکه مجلس، امروز طرحی دو فوریتی 
برای لغو افزایش قیمت بنزین خواهد داشــت، به 
خبرنگار ما می گوید: دولت اقدامی غیرقانونی انجام 
داده، هر چند این امر را تصمیم ســران ســه قوه 

می داند.
هــادی قوامی اضافه می کند: مطابــق مواد یک، 2 
و 3 قانون هدفمندی باید در ســال های مختلف با 
اجرای تدریجی قانــون، نرخ حامل ها به 90 درصد 
فوب خلیج فارس می رسید و منابع حاصل از آن نه 
فقط برای پرداخت به مردم بلکه به تولید، سالمت 
و... تزریق شود. دولت ها در این سال ها قانون را اجرا 
نکرده اند و بر همین اساس مجلس در قانون بودجه 
98 مخالفت خود را با افزایش قیمت حامل ها اعالم 

کرده است.
وی بــا بیان اینکه نگران فشــار تورمی مضاعف بر 
طبقات ضعیف هســتیم، ادامه می دهــد: به طور 
قطع شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســه قوه، 
شــأن قانون گذاری ندارد و اگر هم دولت به صورت 
خودســرانه این تصمیم را گرفته باید پاســخگوی 

شوک های تورمی احتمالی باشد.

   نگرانی مردم را برطرف کنید
یک فعال اقتصادی پیشکسوت هم به ایسنا می گوید: 

نحوه  تخصیص درآمد حاصل از اصالح قیمت بنزین 
بر اقشار کم درآمد جامعه اهمیت زیادی دارد. تجربه 
نشان می دهد پس از افزایش قیمت بنزین یک تورم 
انتظاری شــکل می گیرد و برای برطرف کردن این 
مشــکل باید نگرانی مردم در زمان افزایش قیمت 
حامل های انرژی را برطرف کرد که اصلی ترین آن 
چگونگی تأمین و توزیع کاالهای مورد نیاز آن هاست.

یحیی آل اسحاق در ادامه اضافه می کند: خیال مردم 
باید از برطرف شدن نیازهایشان راحت باشد. از این رو 
حتی گزینه هایی مثل عرضه کاال به جای پول نفت یا 
ارائه کارتی که به وسیله آن بتوان یک سری کاالهای 
اساسی خرید نیز جزو گزینه هایی بود که در روزها 
و ماه های گذشــته مطرح شده بود و در صورتی که 
پیش از اجرایی شدن این تصمیم، جلسات مشاوره 
با کارشناســان و فعاالن بخش خصوصی گذاشته 
می شد، بی شک تفاوتی جدی در شرایط اجرای این 

تصمیم به وجود می آمد.
به گفته وی در شرایط فعلی که سهمیه بندی بنزین 
اجرایی شــده، باید تالش کرد همه دســتگاه های 
مرتبط و تمام فعاالن حاضر در اقتصاد، شــرایط را 
طوری جلو ببرند که این سیاست به بهترین شکل 
ممکن اجرایی شود. آل اسحاق می گوید: در مرحله  
فعلی، تأمیــن نیاز کاالیی مــردم، مدیریت بازار و 
کاهش تورم انتظاری نقش مثبتی بر افکار عمومی 
خواهد داشت و در صورت اجرایی شدن این سیاست 

می توان به حفظ ثبات اقتصادی امیدوار بود.

  تأثیر 0.34 درصدی بنزین بر تورم
تسنیم هم به نقل از یک کارشناس انرژی می نویسد: 
اصالح قیمت بنزین بر تورم سبد خانوار و رفاه آن به 
صورت مستقیم تأثیر چندانی ندارد. اگر نرخ بنزین 
هزار و 500 تومان شــود میانگین تأثیر آن بر تورم 
و همه دهک هــای جامعه 0.34 درصد و اگر 2 هزار 

تومان شود 1.8 درصد است.
به گفته فریدون اســعدی و بر اســاس آمار، دهک 
پردرآمد جامعه حــدود 15 برابر بیشــتر از دهک 
کــم درآمد جامعه از یارانه بنزیــن بهره می برد. وی 
خاطرنشــان می کند: پرداخت های حمایتی در دنیا 
یا در قالب یارانــه یا افزایش رفاه اجتماعی یا کمک 
بالعوض اســت، اما در روشی که ما انتخاب کرده ایم 
بی عدالتی بســیار پررنگ اســت. در دنیا پرداخت 
نقدی یارانه جایگاهی ندارد و تجربه کشــور ها نشان 
می دهد حــدود 60 درصــد از مباحث حمایتی در 
قالب مقوله های رفاه اجتماعی مانند بهداشت، درمان، 

آموزش، مسکن، اشتغال و بازنشستگی است.

 مانع هرگونه افزایش قیمت کاال می شویم
در همین حال قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
با بیان اینکه تأثیر افزایش قیمت بنزین بر کاالها بسیار 
ناچیز است، به فارس می گوید: طرح ویژه نظارت بر 
قیمت هــا به مدت دو هفته اجرا می شــود و ضمن 
کنترل شــرایط هیجانی تالش می کنیم با تأمین و 
توزیع به موقع کاال مانــع هر گونه افزایش نرخ کاال 
شــویم. محمدرضا مدرس خیابانی اضافه می کند: 
شــرایط فعلی دارای دو ویژگی اســت یکی اینکه 
مدتی است کشورمان باوجود تمام فشارهای ناشی از 
تحریم ها ثبات نسبی پیدا کرده و ثبات نرخ ارز گویای 
این مسئله است. ویژگی دوم شرایط فعلی کشور این 
اســت که در زمینه موجودی و فراوانی کاال در حال 
حاضر هیچ مشــکلی وجود ندارد و با توجه به اینکه 
تأمین به موقع کاالهای اساسی در سرلوحه اقدامات 
ســتاد تنظیم بازار بوده، اکنون در وضعیت باالترین 

موجودی کاالهای اساسی هستیم. 
وی خاطرنشان می کند: تمام جلسات ستاد تنظیم 
بازار به صورت روزانه در کشور برگزار می شود و تمام 
رؤسای تنظیم بازار کشور در ستاد تنظیم بازار حضور 
دارند و در این جلسات حتی فروشگاه های زنجیره ای 
به ما قول داده اند تخفیفات ادامه یابد و متوقف نشود. 
به گفته وی، اثر تغییر قیمت کل حامل های انرژی در 
ســال 94- 93 در تورم فقط 4 درصد بوده است و با 
توجه به اینکه قیمت گازوئیل افزایش نیافته و حمل 
و نقل کاال با سوخت گازوئیل انجام می شود، بنابراین 
گران شــدن بنزین نمی تواند تأثیری بر افزایش نرخ 

کاالها داشته باشد.

تورم اقتصاد ما 
نتیجه نقدینگی و 
نقدینگی هم به طور 
عمده از کسری 
بودجه ناشی 
می شود. مردم 
بی دلیل نگران موج 
تورم هستند

بــــــــرش

با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهیم کرد     مهر:  دبیر کارگروه تنظیم بازار با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین تأثیری بر حمل کاالها نخواهد داشت، گفت: کارگروه تنظیم بازار فعالً با هیچ افزایش 
قیمتی موافقت نخواهد کرد. عباس قبادی گفت: کاال به وفور در کشور وجود دارد و به لحاظ تأمین کاالها هیچ گونه مشکلی به چشم نمی خورد؛ بازرسان در گشت های مشترک میان سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان با سازمان تعزیرات حکومتی، بازار را رصد و کنترل خواهند کرد و اجازه هیچ گونه گران فروشی و احتکار داده نخواهد شد.
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یادداشت

 احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002842 
هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مریم صحرا کار فرزند عزت اهلل  بش��ماره شناس��نامه 8238  صادره از بیرجند  و شماره ملی  
0653170025  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 97/54 متر مربع قسمتی 
از پالک 1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت صغری دستگردی محرز گردیده است 
. ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809789
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002470 
� 1398/06/30 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی /خانم مریم آرگینی فرزند رمضان  بش��ماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند 
و ش��ماره ملی 0652406459 نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اتاق 
به مساحت 897/50  متر مربع از پالک 227 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت محمد 
میابادی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809761
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002869 
� 1398/08/02 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای برات اله علی پور مقدم  فرزند محمد حس��ین   بشماره شناسنامه 3 
صادره از بیرجند و ش��ماره ملی 0652678580 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
132 متر مربع از پالک 1396  -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت عیس��ی دس��تگردی 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9809762
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001002817 � 1398/07/29 
هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی قلی پور  فرزند محمد حس��ن  بشماره شناس��نامه 221  صادره از شوسف و شماره ملی 
5639678454 نس��بت به ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر انباری به مساحت 200  متر 
مربع  قس��متی از پالک 260 از فرعی 227   -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت محمد 
میابادی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809763
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001002471 � 1398/06/30 
هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی مزگی نژاد  فرزند حس��ن  بش��ماره شناس��نامه 6 صادره از بیرجند و ش��ماره ملی 
0652492460 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 208/47  متر مربع  قسمتی از 
پالک 394 از فرعی 345   -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت حس��ین مزگی نژاد محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9809764
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001002237 � 1398/06/05 
هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد علی مرتضایی   فرزند غالمحس��ین بش��ماره شناس��نامه 891 صادره از بیرجند و 
ش��ماره ملی 5239473323 نسبت به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 70  متر مربع از 
پالک 1396  -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت نوروز دستی گردی محرز گردیده است 
. ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809765
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001002887 � 1398/08/06 
هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
صادق زربخت بقائی   فرزند رستم بشماره شناسنامه و شماره  10074 ملی 0490563891  
نس��بت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر یک اتاق به مساحت 179 متر مربع قسمتی 
از پالک 1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی  محرز گردیده است 
. ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809766
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002826 
� 1398/07/30 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حیدر میابادی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 5  صادره از بیرجند  
و شماره 0652339948 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 307/26 متر مربع 
قسمتی از پالک 227 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت محمد میابادی  محرز گردیده 
اس��ت . ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9809768
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002837 
� 1398/07/30 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمع��ارض متقاضی خانم طیبه علی آبادی  فرزند حاجی محمد  بش��ماره شناس��نامه 997  
صادره از بیرجند  و شماره ملی  0651827795 نسبت به ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 
161/79 مت��ر مربع قس��متی از پالک 1396 -اصلی بخش 2بیرجن��د از محل مالکیت زینل 
دستگردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809769
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای حس��ین امیری ومه��دی امیری اصالت��ا ووکالت��ا بموج��ب وکالتنام��ه 8341 و8345- 8 
و93/11/7دفتر1114تهران ازطرف سایروراث مرحوم علی امیری مالک ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 300مترمربع قطعه 2581 به پالک ثبتی312فرعی از96 اصلی مفروزاز17فرعی ازاصلی 
مذکورواقع دربهنام وسط ورامین که سند مالکیت آن ذیل ثبت 11880 صفحه414دفتر35بشماره 
چاپی209714بنام حاج علی امیری صادرو تس��لیم ش��ده است سپس وکیل متوفی باارائه دوبرگ 
استش��هادیه که بامضاء ش��هود رسیده اس��ت وذیل آن طی شماره شناس��ه8402-98/8/6 توسط 
دفترخانه1114ته��ران گواهی امضاءگردید مدعی اس��ت که اصل س��ند مالکیت ب��ه علت نامعلوم 
مفقود گردیده اس��ت وتقاضای صدورالمثنی س��ند مالکیت ملک مذکوررانموده لذا مراتب باستناد  
ماده120آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی میشودتاچنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
ویادراختیارداشتن سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت10روز ازانتشاراین آگهی به این منطقه 
مراجعه واعتراض خودراضمن ارائه اصل س��ند مالکیت اقدام نماید بدیهی است دراین صورت پس 
ازتنظیم صورت مجلس اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده مس��ترد خواهد شد وصدورالمثنی سند 
مالکی��ت منوط به ارائه دادنامه ازمراجع ذیصالح قضایی خواهدبود وپس ازانقضاءمدت مذکوروعدم 
هرگونه اعتراض این منطقه نس��بت به صدورالمثنی س��ند مالکیت اقدام خواهد نمود544/م الف // 

رونوشت به:ستاد اجرائی فرمان امام)ره(
ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

  
آگهی فقدان سند مالکیت

آق��ای حس��ین امیری ومه��دی امیری اصالت��ا ووکالت��ا بموج��ب وکالتنام��ه 8341 و8345- 8 
و93/11/7 دفتر1114ته��ران ازط��رف س��ایروراث مرح��وم عل��ی امی��ری مالک شش��دانگ یک 
قطع��ه زمی��ن به مس��احت887/5 مترمربع قطعه1511 ب��ه پالک ثبتی2242فرع��ی از96 اصلی 
مف��روزاز14 الی18 فرع��ی ازاصلی مذکورواقع دربهنام وس��ط ورامین که س��ند مالکیت آن ذیل 
ثبت12049صفحه224دفتر54بش��ماره چاپی891936بنام علی امیری صادروتس��لیم شده است 
س��پس وکیل متوفی باارائه دوبرگ استشهادیه که بامضاء شهود رسیده است وذیل آن طی شماره 
شناسه8404-98/8/6 توسط دفترخانه1114تهران گواهی امضاءگردید مدعی است که اصل سند 
مالکیت به علت نامعلوم مفقود گردیده است وتقاضای صدورالمثنی سند مالکیت ملک مذکوررانموده 
ل��ذا مراتب باس��تناد  ماده120آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی میش��ودتاچنانچه کس��ی 
مدعی انجام معامله نس��بت ویادراختیارداشتن س��ند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت10روز 
ازانتش��اراین آگهی به این منطقه مراجعه واعتراض خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید 
بدیهی اس��ت دراین صورت پس ازتنظیم صورت مجلس اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده مسترد 
خواهد ش��د وصدورالمثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه ازمراجع ذیصالح قضایی خواهد بود 
وپس ازانقضاءمدت مذکوروعدم هرگونه اعتراض این منطقه نس��بت به صدورالمثنی سند مالکیت 

اقدام خواهد نمود545/م الف // رونوشت به:ستاد اجرائی فرمان امام)ره(
ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابررای ش��ماره139860301060002970هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرف��ات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عباس اصغری فرزند مراد علی بش��ماره شناس��نامه2 
صادره از.درشش��دانگ یک قطعه زمی��ن بابنای احداثی درآن به مس��احت57/11 مترمربع پالک 
شماره322 فرعی از12 اصلی واقع درقریه خیرآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت 
حس��ین بوربورمحرز گردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد566ث/م الف  تاریخ انتشارنوبت اول:98/8/26 تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/9/11
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابررای ش��ماره139860301060003200 هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای امراله برقبانی فرزند حسن بشماره شناسنامه481صادره 
از.درششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت210مترمربع پالک شماره89فرعی 
از104 اصل��ی ازقطعه4 افرازی ازصورتمجل��س11061= 65/6/1 ازپالک 1 فرعی از104 اصلی که 
پالک89 فرعی به آن تخصیص داده ش��ده اس��ت واقع درقریه س��کینه بانوتهران بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین ازمالکیت مجید محمد باقرمحرز گردیده اس��ت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراض داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این 
اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراج��ع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد562ث/م الف
  تاریخ انتشارنوبت اول: 98/8/26
تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/9/11
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 پرونده تخلف ۱۶ میلیون یورویی در تجهیزات پزشکی به قوه  قضائیه رفت   ایرنا: وزیر بهداشت گفت: پرونده فساد و تخلفات مالی ۱۶ میلیون یورویی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی به قوه 
قضائیه ارجاع شد.سعید نمکی افزود: مبارزه با فساد مالی و تخلفات اداری در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ادامه دارد و به هیچ وجه با کسی تعارف نداریم. تاکنون هفت یا هشت پرونده تخلفات مالی در 

سازمان غذا و دارو و شرکت های زیرگروه و تحت نظارت این سازمان و ارزهای اختصاص یافته به واردات این کاالها، تشکیل شده و مراحل رسیدگی به آن ادامه دارد.

تبلیغات سیاسی در توییتر ممنوع می شود
مهر: توییتر از آخر هفتــه جاری قانون 
ممنوعیت محتوای سیاســی در پلتفرم 
خود را اجرایی می کند. بر اساس این قانون 
درخواست رأی دهی به شخصی خاص یا 
کمک مالی برای برنامه انتخاباتی در توییتر 

ممنوع است.
به گزارش سی ان بی سی، توییتر جزئیات 

جدیدترین ممنوعیت ها بر تبلیغات سیاسی در این شبکه اجتماعی را اعالم کرده است. 
این پلتفرم به طور جهانی درخواســت برای رأی دهی به شخصی خاص، درخواست 

کمک مالی برای برنامه انتخاباتی و هر گونه محتوای سیاسی را ممنوع می کند.
به گفته شرکت، محتوای سیاسی شامل هر گونه ارجاع به نامزدهای انتخاباتی، احزاب 
سیاســی، مقامات دولتی، نظرسنجی، همه پرسی، قوانین، مقررات، نتایج قضایی و... 

است. این ممنوعیت از آخر هفته جاری )۲۲ نوامبر( اجرایی می شود.
عالوه بر آن این ممنوعیت شامل تبلیغات غیرسیاسی احزاب و کاندیداها و همین طور 

دولت یا مقامات انتخابی است.
توییتر اعالم کرده هنوز اجازه می دهد تبلیغات مرتبط با تغییرات آب و هوایی، کنترل 
تسلیحات و همین طور سقط جنین در این پلتفرم منتشر شود اما افراد و گروه هایی که 

چنین تبلیغاتی انجام می دهند نمی توانند زیپ کد کاربر را ردیابی کنند.

 اینستاگرام طرح آزمایشی عدم نمایش »الیک« 
در پست ها را آغاز کرد

تسنیم: اینستاگرام طرح آزمایشی عدم 
نمایــش &quot;الیــک&quot; در 

پست ها را آغاز کرد.
اینستاگرام طرحی آزمایشی را آغاز کرده  
اســت که به دنبال آن میــزان »الیک« 
پســت ها مخفی می شود. دلیل این اقدام 
از طرف اینستاگرام کاهش فشار روانی و 

اجتماعی کاربران معرفی شده  است. با اجرای این طرح کاربران اینستاگرام الیک های 
عکس و ویدئوی کاربران دیگر را نخواهند دید.

متأسفانه فضای مجازی به گونه ای طراحی شده  است که کاربران به مرور مقبولیت و 
محبوبیت اجتماعی خود را با میزان دنبال کننده و الیک پست هایشان بدست می آورند 

که این موضوع شخصیت اجتماعی آن ها را به شخصیت مجازیشان وابسته می کند.
اینستاگرام اعالم کرده این آخرین آزمایش است و پس از آن قاعده عدم نمایش الیک 

برای همه کاربران اجرا خواهد شد.
به گفته آدام مسری، رئیس اینستاگرام این کار منفعتی برای این شبکه اجتماعی ندارد 
اما به کاربران کمک می کند تا روح و روانی آرام تر داشته باشند. این طرح آزمایشی فعاًل 
تنها در کشورهای استرالیا، برزیل، کانادا، ایرلند، ایتالیا و نیوزیلند اجرا می شود و تاکنون 

واکنش کاربران مثبت بوده  است اما نیاز به جمع آوری بازخوردهای بیشتری است.

برخی از سایت ها در لیست سیاه گوگل قرار می گیرند
ایسنا: گوگل به طــور مخفیانه در حال 
قراردادن برخی از سایت ها در لیست سیاه 
است تا در نتایج جســت وجوی کاربران 

نمایش داده نشوند.
به گزارش دیلی میل، براساس گزارش های 
منتشر شده از سوی »وال استریت ژورنال«، 
این غول فناوری با وجود انکار علنی این 

اقدام، در حال قرار دادن برخی سایت ها در لیست سیاه است.
این روزنامه مدعی شده که گوگل از سال ۲۰۰۰ میالدی برخی از سایت ها را در لیست 
سیاه قرار داده است. از میان این سایت ها می توان به سایت هایی اشاره کرد که در آن ها 

محتوای کودک آزاری وجود دارد یا قانون »کپی رایت« را نقض کرده اند.
با قرار گرفتن این سایت ها در لیست سیاه، در نتایج جست وجو نمایش داده نمی شوند.

از طرفی، ســایت هایی که واجد شــرایط سیاســت های ورود به اخبار یا بخش های 
اطالعاتی گوگل نیستند، در نوار جست وجو نمایش داده نمی شوند.

در گزارش های وال اســتریت ژورنال آمده که گوگل در نتایج جست وجوی خود 
تغییرات الگوریتمی ایجاد کرده اســت که نســبت به مشاغل کوچک، از مشاغل 
بزرگ طرفداری می کند. همچنین برخی از وب سایت های مهم همچون آمازون و 

فیس بوک در نتایج جست وجو ترقی پیدا کرده اند.

تنوع در آموزش و پرورش دولتی؛ آری یا خیر؟
به تازگی طــرح کاهش تنوع مدارس در 
مجلس شورای اسالمی مطرح و آموزش 
و پرورش را مکلف کرده اســت که تنها 
دو نوع مدرسه یعنی دولتی و غیرانتفاعی 

داشته باشد.
در فضای آرمانی و نگاه مقایســه ای با 
آموزش و پرورش کشــورهای پیشرفته 

شــاید این موضوع، تصمیمی مطلوب به نظر برسد. اما در کشور ما که وضعیت 
آموزش و پرورش چنان بیمار و نیازمند است که هنوز مدارس در تأمین نیازهای 
اولیه خود دســت نیاز به سمت اولیا و یا منابع برون سازمانی دراز کرده و یکی از 
ادبیات رایج هر ساله مدیران ستادی آموزش و پرورش عدم مطالبه وجه از اولیا و 
البته در کنار آن شعار زیبای مشارکت جویی است، اقدام به حذف تنوع از مدارس 
دولتی بی شک تقویت کفه ترازو در سمت دیگر این تصمیم یعنی پررنگ کردن 

مدارس غیرانتفاعی است.
این طرح موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام به فراخور اندیشه و توان خود و البته 
متأثر از تجارب کاری خود، قلم فرسایی می کنند و شاید نگارنده هم متأثر از همین 

شرایط باشد.
البته که به تازگی در چند ســال گذشته این ســنت هم در آموزش و پرورش رایج 

شده است که برای سندیت به هر اندیشه ای از سند تحول بنیادین وام گرفته شود.
در مقابل نگاه آرمان گرایانه موافقان این طرح، واقعیت مطلب این است که اگرچه تنوع 
مدارس در کشور ما زیاد است، اما حذف یکباره همه آن ها و تشکیل دوقطبی دولتی 

و غیردولتی هرگز به تقویت مدارس دولتی نخواهد انجامید.
این طرح نگاهی تبعیض آلود را تقویت می کند که فرزندان جامعه را به دو گروه بچه 
ضعیف و بچه پولدار تبدیل کرده و فرصت توسعه متورم گونه مدارس غیردولتی را 
فراهم خواهد کرد. شاید نگاه دولتی این موضوع را فرصتی برای برون سپاری مأموریت 
آموزش و پرورش و کاستن از بار مالی دولت بداند و از آن استقبال کند اما آیا واقعاً 

جامعه ایرانی هم این موضوع را برخواهد تافت.
منتقدان تنوع مدارس دولتی در مورد آن جنس مدارســی که دانش آموز را صرفاً بر 
مبنای توانمندی شخصی وی پذیرش می کنند و به قول رهبر معظم انقالب که گاهی 
تبعیض مبتنی بر هوش و توان دانش آموز را عین عدالت دانستند، چگونه از این طرح 
اســتقبال می کنند در حالی که می دانند مالک غالب این طرح فقط به تفکیک بر 
مبنای قدرت اقتصادی دانش آموز خواهد انجامید و هیچ گاه سبب تقویت مدارس 

دولتی نخواهد شد.
در دو سال پیش هم که وزیر وقت آموزش و پرورش در تصمیمی عقیم، به یکباره 
مدارس تیزهوشان متوسطه اول را حذف کرد همانجا هم منتقدان اشاره داشتند که 
این تصمیم پیامدی جز گسیل کردن دانش آموز به سوی مدارس غیردولتی ندارد و 
امروز نیز تصمیم مجلس محترم )البته در فضای مبتنی بر واقعیات انکارناپذیر جامعه 

ایران( بازتولید دوقطبی فقیر و غنی در آموزش و پرورش خواهد بود. 
خالصــه کالم اینکه؛ تنوع در آموزش و پرورش دولتی آنجا که مبتنی بر دارا و ندار 
باشد کامالً مضر و سبب تقویت تفاوت طبقاتی خواهد بود؛ خواه این تنوع در مدارس 

دولتی و خواه ایجاد دوقطبی دولتی و غیردولتی باشد.
و چه خوب است که این بساط به هر شکل برچیده شود که فرزندان جامعه جدا از 

توان اقتصادی پدرانشان امکان دسترسی به عدالت آموزشی داشته باشند.
اما اگر این تنوع بر حســب توانمندی فردی و شناخت دقیق از تفاوت های فردی و 
فارغ از طبقه اقتصادی و اجتماعی خانواده باشد عین عدالت خواهد بود. البته عدالتی 

از جنس عدالت نه برابری.
علیرضا نجفی ثانی

مدیر دبیرستان و منتخب اول معلمین استان 
در مرحله نخست انتخابات  شورای عالی آموزش و پرورش

 جامعه/اعظم طیرانی  لطفاً این پیام ها را یک 
بار بخوانید

»متأســفانه دیــروز دختری ۶ ســاله در یکی از 
بیمارستان های تهران فوت شد و علت مرگ وی 
مصرف نوشابه پپسی بوده... فعالً از نوشابه پپسی 
استفاده نکنید به دلیل وجود ویروسی ناشناخته 
که عالمت آن سه روز تب و سپس فوت شخص 

است...«.
»به اطالع تمام هموطنان عزیز برسانید که تا اطالع 
ثانوی از خوردن خرمــای وارداتی و چای طال با 
عنوان های تشریفات و مانی و طال با هر نوع مدل 

جداً خودداری کنند.
گروهــک تروریســتی داعش پس از تســلط بر 
زرادخانه های شیمیایی و میکروبی عراق، اقدام به 
آلوده کردن برخی محصوالت و قاچاق آن به داخل 

خاک ایران نموده است...«.
 طبق اطالعیه بیمارستان الزهرا)س( تهران قرص 
استامینوفن جدیدی وارد بازار شده که در زیر آن 
به صورت ریز نوشته شده »دگلوفین یا باکلوفن« به 
هیچ وجه استفاده نکنید که در مدت 7۲ ساعت 

1۰۰ درصد سبب مرگ می شود و...«.
شاید باور نکنید اما بسیاری از ما که هر از گاهی 
چنین پیام هایی را از طریق شــبکه های مجازی 
دریافت می کنیم خیلی زود یادمان می رود همین 
پیام ها را عیناً چند سال قبل هم خوانده ایم  و به 

اشکال مختلف به آن واکنش نشان داده ایم.
از خبر فلج شــدن افــراد بر اثر خــوردن برخی 
نوشابه ها و سوســیس و کالباس و بستری شدن 
آن ها در بیمارســتان نمازی شیراز در تیرماه 93 
گرفته تا فوت دختر ۶ ســاله بــه دلیل خوردن 
نوشابه و خرماهای آلوده داعش! که هر سال عیناً 
در شبکه های مجازی تکرار می شود و جالب آنکه 
ما روزنامه نگاران نیــز هر بار پس از رونق گرفتن 
این شایعات به ســراغ مسئوالن می رویم و آن ها 
هم همان تکذیبیه های گذشته را دوباره برایمان 
تکرار می کنند. بــرای صحت این ادعای ما کافی 
اســت خودتان هم یک بار متن همین شایعات و 
تکذیبیه ها را در موتورهای جست وجو دنبال کنید.

اما اساســاً این گونه پیام ها با چه اهدافی تهیه و 
منتشر می شوند و برای دور ماندن کاربران فضای 
مجازی از تأثیرهای این گونه پیام ها چه باید کرد؟

 هدف؛ تحریف افکار عمومی است
دکتر علی اصغر محکی، عضو 
هیئــت علمی پژوهشــگاه 
ارتباطات  فنــاوری  و  علوم 
در گفت وگــو با ما می گوید: 
در عصــر انفجــار اطالعات 

بــا انبوهی از پیام های مختلــف در فضای مجازی 
مواجه ایم که بســیاری از آن ها توسط افرادی تهیه 

می شوند که خبرنگار یا روزنامه نگار هم نیستند. 
عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت اطالعات 
ایران با اشــاره به اینکــه در بین میلیون ها اخبار و 
اطالعاتــی که هر روزه در فضای مجازی منتشــر 
می شود، نمونه های فراوانی از اخبار و اطالعاتی وجود 
دارند که ساختگی هستند و صحت آن ها تأیید نشده 
است، می افزاید: اخبار کذب با اهداف و مقاصدی که 
تحریف و مدیریت افکار عمومی جزئی از آن اســت 
انتشــار می یابد. اکنون پرسش این است که در این 
گونه شــرایط کاربران چگونــه می توانند از اخبار و 
اطالعاتی که به دست آن ها می رسد اطمینان پیدا 

کنند. 
این روزنامه نگار ادامه می دهــد: مهم ترین راه حل 
مصونیت افــکار عمومی در برابر ایــن گونه اخبار 
کذب، داشــتن »سواد رسانه ای« اســت؛ به طوری 
کــه سوادرســانه ای در کنــار ســواد دیجیتال و 

اطالعاتی کمک می کند که کاربران- به ویژه  سواد
در فضای مجازی- بتوانند اخبار درست و نادرست را 
از یکدیگر تشخیص دهند و برای تحقق این مسئله، 
مهم ترین اصل این است که در مرحله نخست توجه 

داشــته باشیم خبر یا اطالعاتی که به 
دست کاربران می رسد دارای منبع 
موثق باشــد یعنی روزنامه نگاران یا 
شبکه های رادیو و تلویزیونی معتبر 
و شناخته شده آن را گزارش کرده 

باشند. 
به گفته دکتر محکی دومین نکته 
این است که بررسی کنیم آیا داخل 
متن خبر اشاره ای به منبع معتبری 
شده است یا خیر. اغلب در نخستین 

جمله خبرهای موثق به منبع خبری تأیید شــده 
اشاره می شود و سومین اصل این است که کاربران 
بتوانند صحت اطالعات را از طریق جســت وجو در 
سایت ها و شبکه های خبری احراز کنند که برای این 
کار الزم اســت بتوانند منابع خبری معتبر و موثق 
را شناســایی کرده و به آن ها دسترسی داشته تا از 
طریق جست وجو در سامانه آن ها صحت خبر رسیده 

را چک کنند.
وی همچنین ادامه می دهد: نکته بعدی در تشخیص 
اخبار درست و نادرست از یکدیگر؛ مقایسه آن ها و 

تطبیق دادن اطالعات خبر با واقعیت های گذشته 
است. به این صورت که کاربر بتواند تشخیص دهد 
تا چه انــدازه آنچه ادعا شــده می تواند با واقعیت 
عینی انطباق داشــته باشــد. این اصل به ویژه در 
مورد عکس ها و تصاویر تأکید بیشتری دارد. زیرا به 
کمک نرم افزارها احتمال تحریف در اخبار و اطالعات 

تصویری بسیار زیاد است. 

  دالیل تولید و بازنشر شایعات
دکتر اصغــر مهاجری، اســتاد دانشــگاه تهران و 
پژوهشــگر علــوم اجتماعی نیــز در این خصوص 
می گوید: براساس نظریه کارکردگرایی اگر موضوعی 
در جامعه وجــود دارد احتماالً کارکردی دارد و اگر 
کارکرد آن از بین برود به طور حتم آن موضوع نیز 
برطرف خواهد شد. بنابراین اگر شایعاتی مثل فوت 
دختر بچه ۶ ســاله به دلیل نوشیدن نوشابه پپسی 
وجود دارد که بر احساسات مردم تأثیرگذار است به 
طور حتم این شــایعه و ایجــاد آن، کارکرد دارد. از 
ســوی دیگر بر اساس نظریه بومرنگ در ارتباطات؛ 
هرگاه خبر یا شایعه ای منتشر می شود اگر مخاطبان 
آن را نپذیرند، مانند بومرنگ به سوی ارسال کننده 
برمی گردد.  یــا شــایعه  خبر 
بنابراین اگر دروازه بانان آن را 
فیلتر نکننــد و جامعه آن را 
بپذیرد، آن خبر یا شــایعه به 
دلیل اینکــه کارکردهایی در 
جامعه مخاطب دارد مؤثر واقع 

خواهد شد. 
دکتر مهاجری سه دلیل عمده 
را سبب تولید، بازنشر و مؤثر 
واقع شدن این شــایعات در 
جامعه می داند. وی می گوید: در مرحله نخســت با 
وجود آنکه ما به لحاظ امنیت وضعیت بسیار خوبی 
داریم، اما متأسفانه حوزه ناامنی های اجتماعی- روانی 
مردم جامعه گســترده است و باید بپذیریم که بُعد 
روانی جامعه دارای نشــانگان زیادی از ناامنی های 
اجتماعی، روانی و خبری است. برای مثال یافته های 
پژوهشــی و اخبار و مشاهدات نشان می دهد ما در 
حوزه غذایی مشــکل ایمنی و کیفیــت داریم و به 
دلیل اینکه نظام پایش ما در این حوزه ضعیف عمل 
می کند موضوع ناامنی غذایی؛ هم در فرایند تولید و 

هم در فرایند فراوری و بازتولید آن ها به سرعت در 
شبکه های اجتماعی دنبال می شود.

وی ادامه می دهد: دلیل دوم این است که در برخی 
مواقع به دلیل تحریم ها و مشــکالتی که در حوزه 
فناوری وجــود دارد وضعیت غذایــی ما به دالیل 
مختلف در خطر تهدید قرار می گیرد و برخی افراد 
به طور آگاهانه و یــا ناآگاهانه به این موضوع دامن 
می زننــد و چنین اخبار کذبی را تولید و بازنشــر 
می کنند که احتمال نشستن آن ها بر ذهن مخاطب 

بسیار زیاد است. 
به گفته وی اگر بستر شایعه ها وجود نداشته باشد 
آن ها تولید و بازنشر نخواهند شد. بنابراین بهترین راه 
مقابله با این وضعیت، باال بردن سطح استانداردهای 

غذایی و امنیت بخشی به نظام تغذیه است. 

  پرتاب کنندگان شایعه در فضای مجازی 
دکتر مهاجری با اشــاره به 
تغییراتی که در سبک زندگی 
ایرانیان اتفاق افتاده می افزاید: 
بخشی از این تغییرات مربوط 
به حوزه غذایی اســت که از 

حساســیت ویژه ای برخوردار است و این شایعه ها 
امکان نشستن در ذهن مخاطبان را افزایش می دهد. 
وی ادامه می دهد: دلیل ســوم ناشی از غفلت ما 
از تغییرات رسانه ای است و اینکه ما نتوانسته ایم 
بخــش عمــده ای از جامعه را بر اســاس فرایند 
فرهنگ پذیــری و جامعه پذیری نظام رســانه ای 
باسواد رسانه ای کنیم در نتیجه سرعت تغییراتی 
کــه در نظام ارتباطات جهان اتفاق افتاده موجب 
شده فضای مجازی به شدت رقیبان سنتی نظام 
رســانه ای یعنی مطبوعات، خبرگزاری ها، رادیو و 
رســانه ملی را پس زده و در ردیف نخســت قرار 
گیرد و تولیدکنندگان و مخاطبانی را جذب خود 
کند که از سواد رسانه ای مناسب برخوردار نیستند، 
در نتیجــه در چنین شــرایطی پرتاب کنندگان 
شایعه با کمی ظرافت آن را به وزارت بهداشت و 
یا مسئوالن این حوزه ارتباط می دهند تا به عنوان 
واقعیت پذیرفته شود و به طور حتم از سوی افراد 
و گروه هایی که از ســطح سواد رسانه ای پایینی 
برخوردارند پذیرفته می شود و کارکردهای منفی 

متعددی در جامعه ایجاد خواهد کرد.

واقعیت یا شایعه را در فضای مجازی چگونه تشخیص بدهیم؟

سواد رسانه ای امنیت روانی جامعه را تضمین می کند

 اخبار کذب با 
اهداف و مقاصدی 

که تحریف و 
مدیریت افکار 

عمومی جزئی از آن 
است انتشار می یابد

بــــــرش

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

دستچین

چرا خودمان پانسمان میپلکس تولید نمی کنیم؟
ایلنا: محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این 
پرسش که با توجه به دانش باالی دانشمندان ایرانی چرا برای تولید 
پانسمان میپلکس بیماران ای بی اقدام نمی شود؟ گفت: برخی داروها 
جدید هســتند و مطالعه و تولید این دسته از داروها  نیازمند زمان 
است و نکته دیگر اینکه تولید برخی از داروها برای ما صرفه اقتصادی 

ندارد و از لحاظ اقتصادی غیرمنطقی است.

البی قوی واردکنندگان محصوالت تراریخته!
میزان: عباســی پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعــی مجلس گفت: این موضوع را می دانیم افرادی که در حوزه 
واردات محصوالت تراریخته فعال هستند سود باالیی از فعالیت خود 
دریافت می کنند و البی قوی هم دارند و حتی برای البی خود هزینه 
هم می کنند. با این حال وزارت جهاد کشاورزی هم نسبت به واردات 

محصوالت تراریخته تقریباً تسلیم است.

بنیاد برکت مدارسش را به اشخاص خاص واگذار نمی کند
میزان: امیرحســین مدنی، مدیر عامل بنیاد برکت در پاســخ 
به این پرســش که آیا بنیاد برکت مدارس خود را به اشخاص 
خاص به عنوان مدرسه غیردولتی واگذار می کند؟ گفت: بنیاد 
برکت کاماًل در مناطق محروم مدرسه سازی می کند و مدارس 
ما دولتی و در اختیار وزارت آموزش و پرورش هستند و به هیچ 

وجه به افراد خاصی واگذار نمی شود.

انتقاد از طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه
فارس: محمدعلی پورمختار، عضو کمیســیون قضایی مجلس در 
خصوص طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه و الحاق به وزارت 
کشور گفت: اینکه نهاد دیگری زندانی را به محل نگهداری مدنظر 
خودش ببرد و محل دیگری، مدیریت زندانی و پرونده وی را بر عهده 
داشته باشد و ارگان دیگری نقل و انتقال آن را بر عهده داشته باشد 

همگی را دچار دردسر و مشکل خواهد کرد.

درخت چه می داند؟
خانه ملت: قاســم احمدی الشــکی، عضو فراکسیون محیط 
زیســت مجلس با اشاره به خشک شدن درختان پارک جنگی 
چیتگر گفت: درخت چه می داند که بین شــهرداری با وزارت 
نیــرو چه می گذرد؟ درخت چه می داند که بدهی این ارگان به 
ارگان دیگر یعنی چه؟ کمیسیون کشاورزی و آب باید به دنبال 

این قضیه برود و آن را در دستور کار خود قرار دهد.

باید بدانند ۱۰ روز دیر شدن حقوق چه معنایی دارد
ایسنا: میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با 
اشاره به پیشنهادی مبنی بر اینکه باید رئیس جمهور دستور دهد تا 
وقتی آموزش و پرورشی ها حقوق و مطالبات خود را نگرفته اند، هیئت 
دولت حقوقش را دریافت نکند، گفت: باید احساس کنند دو روز و 
1۰ روز دیر شدن حقوق چه معنایی دارد؟ گاهی یک سال می گذرد 

و نیروی حق التدریس و سربازمعلم حقوقش را دریافت نمی کند.

کارآموزی ها صوری بود
فارس: برات قبادیان، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره 
کارآموزی در حوزه صنعت گفت: قبالً دانشگاه ها به کارخانه ها نامه 
می زدند تا چند دانشجو بروند و کارآموزی کنند، اما صوری بود و فقط 
فرم کارآموزی را ُمهر می زدند. برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها، 
ســامانه کارآموز را راه انــدازی کرده ایم. جالب اینکــه کارگاه ها و 

تولیدی هایی اعالم آمادگی کرده اند تا دانشجویان به آنجا بروند.

5۰ درصد بیماران نیاز به بستری شدن ندارند
فارس: محمد میرزا بیگی، رئیس ســازمان نظام پرستاری با بیان 
اینکه بیش از 5۰درصد از موارد بیماران بستری شده در بیمارستان ها 
را افرادی تشــکیل می دهند که واقعاً نیاز به بستری شدن ندارند، 
گفت: اجرای چنین روشــی در کشور آغاز شده که در آن به جای 
اینکه بیماران دارای بیماری مزمن را بســتری کنیــم آن ها را به  

تیم های ارائه خدمات درمانی در خانه می سپاریم.

۲۳۰ مدرسه یک نفره در کشور داریم!
فارس: محمدرضا ســیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی 
و آموزش عشــایر وزارت آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و 
پرورش کشــور به دنبال تحقق عدالت آموزشی در دورترین نقاط 
کشور است که وجود ۲3۰ مدرسه یک نفره و 1۰۰ مدرسه عشایری 
در کشور گواه بر این موضوع اســت. وی افزود: نباید دانش آموزان 

باهوش، متوسط و کم هوش را از همدیگر جدا کنیم.

رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی خبر داد 
واردات خودروهای 

مناسب سازی شده برای معلوالن 
 آنا  مدیر کل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان 
بهزیستی از آماده شدن فرایند واگذاری خودروهای 
مناسب سازی شده برای معلوالن خبر داد و گفت:  
ورود خودروهای مناسب سازی  شده برای معلوالن 
نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه صمت و گمرک 
است. محمدرضا شــهبازی اظهار کرد: بر اساس 
مصوبه هیئت دولت که باید ســاالنه حدود 5۰۰ 
دستگاه خودرو مناسب سازی شده برای معلوالن 
وارد کشور شود اقدامات الزم برای این کار در حال 
انجام است. وی گفت: به خاطر مشکالتی که برای 
واردات خودرو از جمله ممنوعیت واردات خودرو 
خارجی وجود دارد، هنوز این مسئله محقق نشده 
ولی با توجه به استثناهای موجود برای معلوالن در 
تالش هستیم که این اتفاق بیفتد. مدیر کل دفتر 
توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی ادامه داد: 
با توجه به اینکه هر سال باید 5۰۰ دستگاه خودرو 
برای معلوالن وارد کشور شود، امیدوار هستیم که 

ورود خودرو تا پایان سال صورت بگیرد.

محیط زیست

پاییز بسیار نادری رقم می خورد
 ورود »سردچال قطبی« 

به کشور
 تسنیم  کاهش محســوس و شدید دما که 
از روز جمعه ۲4 آبان ماه بیشــتر مناطق نیمه 
شــمالی کشــورمان را در بر گرفتــه، به  دلیل 
ورود یک »ســردچال قطبی« از نواحی شمالی 
به کشورمان بوده که نتیجه آن، بارش سنگین 
و غیرمنتظره برف در بیشــتر مناطق شمالی 

کشورمان است.
ورود سردچال قطبی به کشور سبب رقم خوردن 
پاییزی بسیار نادر خواهد شد به  گونه ای که به 
  تدریج دامنه بارش ها همراه با ریزش هوای سرد 
زمســتانی به دامنه ها و شهرهای البرز جنوبی 
امتداد می یابــد و بارش برف و ســرما در روز 

دوشنبه به اوج خود خواهد رسید.
شرایط جوی که امروز و فردا)دوشنبه(، شهرها 
و مناطق شــمالی کشــورمان تجربه خواهند 
کرد و با بارش سنگین برف همراه خواهد بود، 
پدیده ای نادر در یک دهه گذشته است که مردم 

کشورمان را شگفت زده خواهد کرد!

 فضای مجازی

برخورد قاطع با شایعه پراکنان
واکنش وزارت کشور به کلیپ های 

بنزینی در فضای مجازی
 پانا  رئیس مرکز فوریت های امنیتی، اطالعات و 
اخبار وزارت کشور بر برخورد قاطع با شایعه پراکنان 
فضای مجازی در زمینــه افزایش قیمت بنزین 

مطابق قانون تأکید کرد.
صیدال فعال اظهار کرد: پس از اجرای برنامه تغییر 
قیمت بنزین، زمینه سوءاستفاده و شایعه پراکنی 
عده ای در فضای مجازی ایجاد شــده است و در 
این راستا معاندان نیز برای بزرگ نمایی رویدادها و 
برای دستیابی به اهداف ضدمردمی خود، اقدام به 

شایعه سازی و دروغ پراکنی می کنند.
رئیس مرکــز فوریت های امنیتــی، اطالعات و 
اخبار وزارت کشــور تصریح کرد: افرادی که اقدام 
به شــایعه پراکنی در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی می کنند مطابق با مــواد 744، 745 و 
74۶ قانون مجازات اسالمی، پاسخگوی اقدامات 
خود خواهند بــود. مرکز فوریت هــای امنیتی، 
اطالعات و اخبار وزارت کشور بر تمامی پدیده ها 
و حوادث امنیتی اشراف کامل، دقیق و سریع دارد.

حقوقی و قضایی

پاسخ عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس
چه جرایمی مجازات جایگزین 

حبس ندارند؟
 باشــگاه خبرنگاران جوان  عضو کمیسیون 
حقوقی قضایی مجلس درباره طرح تقلیل مجازات 
حبس تعزیری و بررســی آن گفت: در این طرح 
مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده اند و 
قرار اســت مدت زمان حبس بر اساس این طرح 

نصف شود.
محمدعلی پورمختار افزود: کاهش تعداد زندانیان 
از سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب است و 
ریاست قوه قضائیه بر آن تأکید بسیاری داشته و  بر 
همین اساس مجلس به دنبال این است که دست 
قوه قضائیه را در بحث کاهش مدت زمان حبس 

باز بگذارد.
وی با بیان اینکه البته طرح تقلیل مجازات حبس 
تعزیری برای برخی از جرایم قابلیت اجرایی ندارد، 
گفت: این طــرح در جرایمی مانند مواد مخدر و 
جرایم علیه امنیت ملی که آثار و تبعات منفی دارند 
اجرایی نخواهد شد، اما برای دیگر مجازات هایی که 

تبعات منفی بسیاری ندارند اجرایی خواهد شد.

بهداشت و درمان

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران:
هیچ بیمار »EB« به دلیل نبود 

پانسمان فوت نکرده است
 فارس  مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی 
اســتان تهران درباره اخبار منتشر شده در زمینه 
فــوت 15 بیمار EB گفت: بر پایه بررســی های 
صورت گرفته از ســوابق اجساد در استان تهران 
و همچنین شهرستان های استان تهران در مرکز 
تشخیصی- آزمایشــگاهی کهریزک از سال 97 
تاکنون هیچ  گونه موردی در ارتباط با فوت بیماران 

EB در این مرکز ثبت نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود یا نبود 
پانسمان بیماران EB می تواند منجر به از دست 
رفتن جان این افراد شود، گفت: صرفاً به دلیل عدم 
انجام پانسمان بیماران EB جان خود را از دست 
نمی دهند و مطرح کردن چنین ســخنانی کاماًل 

غیرعلمی است.
فروزش افزود: ارتباط دادن فوت تعدادی از بیماران 
به موضوع پانســمان کار درستی نیست. از نظر 
علمی نمی توان اعالم کرد که ارتباطی بین فوت 

افراد به دلیل نبود پانسمان وجود دارد.

فراسو

دیدگاه مخاطبان
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

العالم: کاخ ســفید در بیانیــه ای اعالم کرد 
که دونالد ترامــپ؛ »کلینت لورانس« و »متیو 
گلستین« دو نظامی این کشور را که به کشتار 
غیرنظامیان افغان متهم بودند، مورد عفو کامل 

قرار داده است.
روسیاالیوم: پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های 
 جهان با احمد الطیب، شیخ االزهر دیدار کرد .

دو طــرف در جریان این دیــدار در خصوص 
همکاری های مشترک میان واتیکان و االزهر در 

راستای اهداف انسانی رایزنی کردند.

فارین پالیسی خبرداد 
صورتحساب ۸ میلیارد دالری 

ترامپ برای ژاپن
فارین پالیســی که یک 
حوزه  در  مهم  نشــریه 
سیاست خارجی است به 
نقل از منابع آگاه نوشت 

که دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از 
ژاپن خواسته سطح مشــارکت در پرداخت 
هزینه نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور 
را به چهار برابر و رقم ۸ میلیارد دالر افزایش 
دهد.سابقه اصرار ترامپ برای تحمیل هزینه 
نظامیــان آمریکایی به دولــت توکیو به ماه 
جوالی و زمان سفر جان بولتون، مشاور سابق 
امنیت ملی کاخ ســفید به ژاپن بازمی گردد. 
گفتنی است، حدود ۵۴ هزار نظامی آمریکایی 
بــا ادعای تأمین امنیت ژاپن به ویژه در برابر 
حمالت احتمالی کره شمالی، در این کشور 
مستقر هستند. توکیو در حال حاضر ساالنه 
۲میلیــارد دالر از هزینه نظامیان آمریکایی 
را می پردازد. البته ژاپن تنها متحد آســیایی 
واشنگتن نیست که برای پرداخت پول بیشتر 
تحت فشــار قرار گرفته، روز جمعه گذشته 
»مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا نیز کره جنوبی 
را تحت فشار قرار داد تا هزینه های بیشتری 
برای ۲۸هزار و ۵00 نظامی آمریکایی مستقر 
در این کشور بپردازد تا آمریکا توافق اطالعاتی 

نظامی بین سئول و توکیو را حفظ کند.

تأکید سازمان ملل بر حاکمیت سوریه بر جوالن اشغالی
رد اشغالگری

ملل  سازمان  عمومی  مجمع  جهان: 
صهیونیستی  رژیم  از  دیگر  بار  متحد 
خواست که به اشغال جوالن سوریه پایان 
دهد. این مجمع در متن قطعنامه ای که 
صادر  آن  مالی  و  اقتصادی  کمیسیون 
کرد، گفت که ۱۵۶ کشور بر حاکمیت 
سوریه بر جوالن اشغالی تأکید، ۶ کشور 

مخالفت کردند و ۱۴ کشور نیز ممتنع بوده اند. خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از 
این نهاد بین المللی گزارش داد که در این قطعنامه، از رژیم اشغالگر قدس خواسته 
شده است که از چپاول منابع طبیعی جوالن یا در معرض خطر قرار دادن آن، 
دست بردارد. در این قطعنامه از »آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل خواسته 
شده که در هفتاد و ششمین دور مجمع عمومی این سازمان، درباره اجرای این 
قطعنامه از جمله تأثیر سوء استفاده مسئوالن رژیم صهیونیستی از منابع طبیعی 
جوالن، گزارشی ارائه کند.این قطعنامه همچنین بر حاکمیت همیشگی ملت 

فلسطین بر خاک اشغالی این کشور تأکید کرد. 

 کاخ سفید متن نخستین گفت وگوی تلفنی
 ترامپ و زلنسکی را منتشر کرد

جهان: کاخ ســفید روز گذشــته اقدام 
به انتشــار متن نخســتین گفت وگوی 
تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین 
کرد؛ اقدامی که به جای گره گشــایی از 
ماجرای اوکراین گیت بر حاشیه های آن 
افــزوده و ترامپ را بیش از پیش گرفتار 
کرده است. همزمان دو رسانه آمریکایی 

»نیویورک تایمز« و »سی ان ان« با انتشار گزارش هایی به اقدام کاخ سفید در انتشار 
متن نخستین مکالمه تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ووالدیمیر زلنسکی 
همتــای اوکراینی او به تاریخ ۲۱ آوریل )اول اردیبهشــت(، از حذف جنجالی و 

سؤال برانگیز یک جمله ترامپ خبر دادند.
این دو رســانه نوشتند: »متنی که به تازگی از نخستین مکالمه ترامپ- زلنسکی 
منتشر شده، سبب ایجاد پرسش های بیشتری شده است«. طبق این گزارش، این 
متن با متن خالصه ای که چند ماه پیش خود کاخ سفید درباره نخستین تماس 
تلفنی ترامپ با زلنســکی منتشر کرده، فرق دارد. در متن منتشر شده تازه کاخ 
سفید، هیچ اثری از صحبت درباره ابراز آمادگی ترامپ برای همکاری جهت »مبارزه 
با فساد« نیست و در عوض آن، تنها به تمجیدهای رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین 
از یکدیگر و اصرار چندباره زلنسکی برای حضور ترامپ در مراسم تحلیفش اشاره 
شده است. جنجال ها درباره گفت و گوهای ترامپ با زلنسکی و رسوایی موسوم به 
اوکراین گیت در شــرایطی باال گرفته که از هفته گذشته، جلسات علنی مجلس 

نمایندگان آمریکا درباره »تحقیقات استیضاح« ترامپ آغاز شده است.
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فرا خبر
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  جهان/ جــواد فراهانی   لبنان در 
این روزها شــاهد یک بحران اقتصادی و 
سیاسی شدید مبتنی بر سهم خواهی های 
سیاسی، فساد، فقدان برنامه های نظارتی 
مناســب و ضعف در اداره کشور است و 
برای نجات آن از بحــران گفت وگوهای 
مختلفــی در مــورد تشــکیل دولــت 
تکنوکرات و یا تکنوسیاســی به منظور 
ارائــه یک طرح اقتصادی نجات بخش در 
جریان اســت. مسئوالن و منابع سیاسی 
اعالم کرده انــد که تقریباً در 
الصفدی  مورد تعیین محمد 
یکــی از وزیــران ســابق به 
عنــوان نخســت وزیر دولت 
تکنوسیاســی آینــده توافق 
تأکید  منابع  این  است.  شده 
کرده انــد کــه رایزنی هــا 
گروه های  و  تشکل ها  میان 
سیاسی ادامه دارد، اما این 
موضوع همچنــان نیازمند 
مورد  در  بیشتر  توضیحات 
برخی موارد اســت. برخی 
منابــع موعــد معینــی را 
بــرای رایزنی های پارلمانی 
برای تشکیل کابینه و وزرا 
مشــخص نکرده انــد و در 
اعالم  دیگر  برخــی  مقابل 
کرده اند که اگــر مانعی به 
وجــود نیایــد رایزنی های 
پارلمانــی در ۴۸ ســاعت 
شــد  خواهد  آغاز  آینــده 
که این تفاوت اظهارات موجب شــده تا 
چشــم انداز واضحی در خصوص تشکیل 
کابینه وجود نداشــته باشد. برخی منابع 
آگاه از جلســات رایزنــی میان ســران 
احزاب نیز خبر داده و اعالم کرده اند که 
شایعات  برخی  برخالف  ســعدالحریری 
حضور خود در دولت جدید را رد نکرده و 
از محمد الصفدی به عنوان نخست وزیر 

آینده لبنان حمایت خواهد کرد.

  تشکیل دولت جدید زمانبر است
»غالب قندیل« نویسنده و تحلیلگر مسائل 
لبنان در گفت وگو بــا خبرنگار قدس در 
تحلیــل آخرین تحوالت لبنــان گفت: تا 
این لحظه تماس ها و جلسات برای بررسی 
راه های برون رفت از بحــران ادامه دارد و 
من معتقدم که این روند به طول انجامد و 
تشکیل دولت جدید نیازمند چندین هفته 
زمان اســت. قندیل افزود: چنانچه اخبار 
مربوط به انتخاب محمــد الصفدی، وزیر 
ســابق به عنوان نخست وزیر دولت جدید 
در رایزنی های صورت گرفته میان جریان 
المستقبل، حزب اهلل، جنبش امل و جریان 
ملی آزاد صحیح باشــد، در روزهای پیش 
رو شاهد گفت وگوی رئیس جمهور با رئیس 
پارلمان برای معرفی رســمی نخست وزیر 
مأمور به تشــکیل کابینه خواهیم بود. به 
نظر من تمام راه حل های مطرح شده حول 
محور سیاسی در تعامل با اوضاع می چرخد 
و پایان یافتن بحران اقتصادی و اجتماعی تا 
این لحظه مورد بررسی نبوده است؛ چراکه 
نیازمند تغییر کلی رویکرد فعلی اســت، 
خاصه آنکه برخی از طرف های قدرت مانند 
حزب سوسیال ترقی خواه و حزب القوات 
اللبنانیه سعی در استفاده از اعتراض های 
مردمی در راستای منافع سیاسی و تحکیم 

شروط خود داشته اند و در مسدود کردن 
راه ها نقش داشتند.

  الصفدی رویکرد سیاسی متفاوتی
 با الحریری ندارد

این تحلیلگر لبنانــی در مورد توانمندی 
محمــد الصفدی بــرای حل بحــران و 
مشــکالت اقتصادی و تفاوت او با ســعد 
الحریــری تصریح کــرد: محمد الصفدی 
وابسته به همان جریان سیاسی است که 
ســعد الحریری به آن تعلق دارد و رویکرد 
سیاسی متفاوتی به ویژه در زمینه روابط 
سیاسی با غرب و کشورهای خلیج فارس و 
منافع مالی ندارد. از طرف دیگر در تشکیل 
دولت جدید تنها نخست وزیر نقش ندارد، 
بلکه دولت را طرف های سیاسی که اکثریت 
کرسی را در پارلمان دارند و باید در ترکیب 
کابینه حضور داشته باشند تشکیل خواهند 
داد.وی تأکید کرد: واضح است که یکی از 
اهداف موج سواری بر خواسته های مردمی، 
تالش آمریکا برای تغییر در موازنه قوا در 
کابینه بوده و تالش شده تا حزب اهلل را از 
کابینه دور و متحدان آن در دولت را مهار 
کند که این تالش ها ناکام ماند و طرف های 
حامی مقاومت در برابر هیچ شرط و فشاری 
برای اصالحات اساسی برای تغییر موازنه 

قوا تسلیم نشدند و تمام اطالعات در مورد 
تشکیل کابینه جدید نشان از آن دارد که 
احترام به اکثریــت پارلمان و پایبندی به 
موازنه های موجود بر موضوع تشکیل دولت 

جدید حاکم خواهد بود.
غالب قندیل با اشــاره به اینکه براساس 
اظهــارات مقامــات لبنان دولــت آینده 
تکنوسیاســی خواهد بــود، توضیح داد: 
تصویر واضحی از این موضوع وجود ندارد. 
وقتی موضوع دولت تکنوکرات مطرح شد 
هدف محدود کردن مشارکت مقاومت و 
متحدان آن در کابینه بود، اما تکنوسیاسی 
پیشــنهادی بود که در رایزنی های اخیر 
میان احزاب مختلف مطرح و مورد توافق 
قــرار گرفت و بــه مفهوم آن اســت که 
نماینده های سیاسی همه طرف ها حضور 
خواهند داشــت و در کنار آن برخی افراد 
متخصص نیز تحت عنوان وزرای اقتصاد 
انتخاب خواهند شد. در هر صورت تمام 
طرف های سیاسی افراد متخصصی دارند 
که می توانند وزارتخانه های تخصصی را 
عهده دار شوند. این کارشناس لبنانی در 
ارتباط با آینده اعتراضات و پذیرش محمد 
الصفدی به عنوان نخســت وزیر از سوی 
آن هــا تصریح کرد: موضــوع با اعتراض و 
اراده تظاهرات کنندگان که به تازگی حضور 
آن ها در خیابان هــا کاهش یافته مرتبط 
نیست؛ بلکه مسئله با تصمیم طرف های 
قدرت ارتباط دارد؛ یعنی جریان المستقبل، 
القوات اللبنانیه و حزب سوسیال ترقی خواه 
در این تحرکات مشــارکت داشته اند و در 
کنار این ســه حــزب گروه های مرتبط با 

اتحادیه اروپا و آمریکا حضور دارند.
 در نتیجه روشــن اســت که وجود یک 
تصمیم سیاســی نزد طرف های ذی ربط 
در مورد قبول یا رد دولت است که تعیین 
می کند چه کسی نخست وزیر باشد و این 
موضوع در گرو تفاهماتی است که فیمابین 
احزاب صورت می گیرد و این چیزی است 
که در روزهای آینده مشخص خواهد شد. 

تحلیلگر لبنانی در گفت وگو با قدس:

توطئه آمریکایی حذف »مقاومت« از کابینه لبنان ناکام ماند

واضح است که یکی از 
اهداف موج سواری بر 
خواسته های مردمی، 
تالش آمریکا برای 
تغییر در موازنه قوا در 
کابینه بوده و تالش 
شده تا حزب اهلل را از 
کابینه دور و متحدان 
آن در دولت را مهار 
کند که این تالش ها 
ناکام ماند

بــــــــرش

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
 یا ذاالجالل

 واالکرام

 یکشنبه 26 آبان 1398 19 ربیع االول 1441 17 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9110 

11/1611/49

22/3323/06 4/435/15

16/2216/56

6/116/43

16/4217/16

برگ س��بز خودرو  پژو 405   مدل      1394 به  رنگ  
نق��ره  ای  متالی��ک  به ش��ماره  پالک  ای��ران  52  - 
  124k0716243  823  ص  42   و   ش��ماره  موت��ور
و  ش��ماره  شاسی 510534NAANOICE4FK به  نام  
محمد رض��ا  صفرزاده  فرزند علی  داد مفقود  و  از  

درجه اعتبار  ساقط  می باشد
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برگ س��بز و س��ند کمپانی خودروی س��ایپا131 مدل 
1393 رن��گ س��فید روغن��ی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 
5092244 و  ای��ران 36 ش��ماره موت��ور  495س99 
شماره شاس��ی NAS411100E3658124 به مالکیت 
سمیه خزائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی ) نوبت اول (
مناقصه شماره : 98-4

 1-دستگاه برگزار کننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
2-موضوع مناقصه: عملیات ساماندهی مسیل برج اسفراین
3-حداقل صالحیت مناقصه گران: دارای رتبه 5 رشته آب

4- برآورد اولیه : 4,266,725,345  ریال
5- مبلغ تضمین ش��رکت درفرآیند ارجاع کار: 214,000,000  ریال با اعتبارحداقل3ماه 

وقابل تمدیدتا3ماه دیگر
6-مح��ل دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه: س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد(                                    

 www.setadiran.ir : به نشانی
7- مهلت دریافت اسناد مناقصه:ازروز یک شنبه مورخ 98/8/26 تا پایان وقت اداری 

روز پنج شنبه مورخ  98/8/30  
8- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد

9- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز دوشنبه مورخ 98/9/11      
10-محل وزمان گش��ایش پیشنهادها: ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 98/9/11 شرکت 

آب منطقه ای خراسان شمالی
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

 )آگهی(
به استناد رونوشت سند شماره 66337 مورخ 98/6/31 
با شناس��ه س��ند 139811456952000095 دفتر اس��ناد 
رس��می 37 گناوه آقایان غالمعلی ارجمند فرزند حس��ن 
و امیر ش��ابونی فرزند علی تمامی ش��ش دانگ س��هام خ��ود در مالکیت                   
لنج باری  به شماره ثبت 10166- بندرعباس را به آقایان رضا ارجمند فر 
فرزند حیدر و محمدرضا ارجمندفر فرزند ابراهیم )هر کدام نس��بت به 

3 دانگ( انتقال قطعی داده اند.
مراتب به استناد ماده 25 قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

شناسه آگهی661655/ م الف 2741
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سازمان بنادر و دریانوردی

 آگهی تغییرات شرکت عمارت سازان نیک 
اندیش پارسه شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 47224 و شناسه ملی 10380633429    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
فوق الع��اده م��ورخ 1398,07,10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - محل ش��رکت در واحد 
ثبتی مشهد به آدرس بخش مرکزی ، شهر 
مش��هد، محله ,هنرس��تان ، بلوار هاش��میه 
]ش��هیدصارمی26[ ، خیاب��ان هاش��میه 45 
]هنرس��تان 30[ ، پ��الک 45 ، طبق��ه اول - 
کدپستی 9178614848 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )661852(
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برگ س��بز و ب��رگ کمپانی خودرو س��واری روآ مدل 
1386 رن��گ ن��وک م��دادی متالی��ک  ش��ماره موتور 
ب��ه   61216317 شاس��ی  ش��ماره  و   11686069404
شماره انتظامی 277 م 62 ایران 12 بنام سید هاشم 

رباط جزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
)مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره  1398.5091(

نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای 
خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- اتاق 121- امور قراردادها- کدپستی : 9719866838 

 تلفن :  32392000-056 ، نمابر قراردادها :  056-32400523
 موضوع مناقصه : پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار روستاهای باقیمانده شهرستانهای خوسف و قائنات  

به روش PC  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000030(
نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعالم ش��ده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- 

مبلغ تضمین 4.300.000.000 ریال )چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اس��ناد مناقصه در س��امانه س��تاد عالوه بر بارگذاری از طریق س��امانه مذکور بایس��تی به امور 

قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع بند د تبصره 1 قانون بودجه سال 98 - طرحهای غیرعمرانی( شرکت گاز استان خراسان جنوبی 

 شرایط متقاضیان : • دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه 5  در رشته نفت و گاز 
• ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

• داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
• ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی 

• ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 97 و یا حداقل سال 96 توسط مؤسسات حسابرسی معتبر مطابق بخشنامه26510/ت39039ك مورخ 1388/2/9 
نکته 1: ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .

نکت��ه 2: در فرآین��د ارزیابی فنی و کیفی ، امتیاز تش��ویقی مجریان و پیمانکاران فل��زی دارای گواهینامه ایزو 3834 معتبر در بخش فنی 5 و در بخش کیفی 5 امتیاز از صد 
امتیاز کل لحاظ می گردد و درآینده اجباری خواهد گردید 

 برنامه زمانی مناقصه : • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ 98/08/26 لغایت ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 98/09/02 
• آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی  : ساعت 15:00روز شنبه مورخ 98/09/16   

• اعالم نتایج ارزیابی کیفی :  98/09/23    • مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 98/09/23 لغایت ساعت 15:00روز سه شنبه مورخ 98/09/26 
• آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 13:30 دوشنبه مورخ 98/10/09  

• زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت 14:00روز دوشنبه مورخ 98/10/09  - سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
ب��ه آدرس )www.setadiran.ir( انج��ام خواهد ش��د لذا الزم اس��ت مناقص��ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
الزم به ذکر است اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی 
کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می بایست اسناد 
مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا مهلت تعیین شده فوق الذکر )ساعت 13:30روز دوشنبه مورخ 98/10/09  ( بصورت فیزیکی نیز تحویل 

دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

 این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد .
 روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
داردامور تعمی��ر، نگهداری و راهبری 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان بردس��کن را از طریق انجام مناقصه عمومی  
به  بخش غیردولتی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2098000060000161، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
180/000/000ری��ال ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه 
در مهلت مقرر به حس��ابداری ش��بکه  مذکور به نشانی : 

شهرستان بردسکن  تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/25

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/28

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز98/9/7
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/9/9

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی مـزایده 
ش��رکت داروس��ازی ثام��ن وابس��ته ب��ه آس��تان ق��دس رض��وی در نظ��ر دارد ضایع��ات ناش��ی از تولید پل��ی پروپیلن                                   
)آس��یابی و کلوخه ( خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند .  متقاضیان می توانند جهت ش��رکت در مزایده و 
دریافت فرم های مربوطه به پایگاه اینترنتی شرکت داروسازی ثامن به آدرس www.samenco.com  مراجعه نمایند.

 مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهور شده و در بسته تا پایان وقت اداری سه شنبه 1398/09/05می باشد.
 تلفن شرکت در مشهد :  35000111-051           تلفن دفتر تهران: 021-22346268
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                             sE  132 س��ایپا  س��واری  خ��ودروی  س��بز  ب��رگ 
m13/5630803:به رنگ سفید شماره موتور
 NAS421100g1196262:شماره شاسی

پ��الک:76ق263 ای��ران 12 به مالکیت زه��را مروی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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