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 :jامام حسین
هرکس با معصیت 

به خدا، کاری 
را انجام دهد، از 

رسیدن به آرزویش 
باز مانده و به آنچه 
که از آن می ترسد 

گرفتار می شود. 
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 تشکیل روزانه جلسه ستاد ویژه تنظیم بازار در دستور کار 

بازرسی و نظارت بر بازارلحظه ای شد

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ثبت نام 
مسکن  ملی 

تا پایان 
آذرماه 

ادامه  دارد

چرا جفت رجوی 
و ربع پهلوی

اشک تمساح می ریزند؟

دلقک های 
آتش بیار

رئیس سازمان کتابخانه های 
آستان قدس رضوی، خدمات 

این سازمان را تشریح کرد 

کتابخانه ای 
برای همه ایران

 ............ صفحه 3 ............ صفحه 9

روایت احمدتوکلی 
از توصیه 

رهبر انقالب 
به روحانی

 ............ صفحه 2

تا نفس دارم برای شهدا
انقالب و ایران می خوانم

ویلموتس 
در منطقه پرواز ممنوع

اعتراض به تصمیم های اجرایی 
حق مردم است

از مراجع  خبرآنالین: آیت اهلل عبداهلل جــوادی آملی 
 تقلید با اشاره به برخی ناآرامی های اخیر،  حفظ نظام را از 
اوجب واجبات دانســت و گفت: مردم بدانند آتش زدن و 
امثال این کارها جز ایجاد آشوب مشکلی را حل نمی کند 
 و مســئوالن نیز شــرعاً و عقالً موظفند با ارزیابی امور، 
آنچه به مصلحت مملکت اســت را عمل کنند. وی روز 
یکشنبه در پایان درس تفسیر خود در مسجد اعظم قم، 
با اشاره به برخی اعتراض های مردم در این روزها، افزود: 
اکنون که مشکلی در این جریان پیدا شده، مسئوالن یک 
وظیفه و مردم نیز یک وظیفه دارند اما در خصوص دشمن 
مشــترک، مردم و مسئوالن یک وظیفه ویژه دارند. وی 
تأکید کرد: مسئوالن ما واقعاً، شرعاً و عقالً موظفند امور 
را ارزیابی کنند تا دقیق بفهمند در حال حاضر مصلحت 
مملکت چیست و اگر در این خصوص کوتاهی یا اشتباهی 

کنند شرعاً ضامن هستند و این وظیفه آن هاست.

آیــت اهلل جوادی آملی ادامه داد: وظیفه  ای که مردم دارند 
همان است که دین به ما می گوید تا با بهترین روش جلوی 
اشتباه مسئوالن را بگیریم، این وظیفه ماست، اما آتش زدن 
و امثال این کارها، جز ایجاد آشوب مشکلی را حل نمی  کند. 
این مرجع تقلید با بیان اینکه دشمنان برای نابودی نظام 
صف بسته اند، گفت: دشمنی های دشمن مشترک نکته ای 
است که باید مردم و مسئوالن به آن توجه کنند، بنابراین 

وظیفه همه مسئوالن این است که عالمانه و محققانه شب 
و روز تالش کنند و از اقتصاددانان مملکت مشورت بگیرند. 
وی حفظ نظام را از اوجب واجبات دانست و ادامه داد: به 
طور قطع اگر اقدامی به صالح مملکت باشــد، مردم نیز 
 آن را تشــخیص و به انجام آن رضایت می دهند. آیت اهلل 
جــوادی آملی با بیان اینکه باید نظام را با تخصص حفظ 
کرد، اظهار داشــت: اگر اقدامی محققانه، عالمانه و همراه 
با مشــورت باشــد، یک اقدامی خواهد شــد که به نفع 
همــه خواهد بود و اعتراض کســی را هم در پی  نخواهد 
داشــت. این مرجع تقلید تأکید کرد: در نتیجه مسئوالن 
باید وظیفه شان مشخص باشد، آن ها ضامن هستند، اما 
مردم نیز شرعاً وظیفه  دارند به بهترین وجه از نظام دفاع 
کنند، چراکه دشــمن مشترک در کمین است. ما از ذات 
اقدس الهی می خواهیم به برکت خون  پاک شهدا این نظام 

را سالم نگه دارد تا دست صاحب اصلی اش برسد.

ایسنا: علی شــمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و 
 دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار شیخ نعیم قاسم، 
قائم مقام حزب اهلل لبنان با وی، ضمن اشــاره به وقایع 
اخیر لبنان اظهار کرد: پس از فروپاشی داعش به عنوان 
مهره ناامن ســاز آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، 
نظام ســلطه به دنبــال بحران آفرینی هــای جدید در 
منطقه است. دریابان علی شمخانی با اشاره به شکست 
 آمریکا در ســوریه و بی تأثیری تحریم این کشور علیه 
حزب اهلل لبنان، افزود: راهبرد ایجاد آشــوب در لبنان با 
هدف تالش برای جبران شکســت در جبهه های دیگر 
دنبال شد که با هوشــیاری مردم، مسئوالن ، احزاب و 

گروه های لبنانی با شکست روبه رو شد.
شــمخانی با تجلیــل از تدابیــر و مواضــع حکیمانه 
سیدحســن نصراهلل، از حزب اهلل لبنان به عنوان کانون 

ثبات ساز و امنیت آفرین در لبنان و منطقه یاد کرد.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری، اقدام تروریســتی 
رژیم صهیونیستی علیه رهبران و عناصر ارزشمند جهاد 
اسالمی و حمالت کور آنان علیه مردم مظلوم فلسطین 
را نشــانه روشنی از ضرورت پیگیری راهبرد محو کامل 
رژیم صهیونیستی عنوان کرد و افزود: کانون جنگ آفرینی 

و تشنج در منطقه، رژیم کودک کش صهیونیستی است 
و تنها با محو کامل این رژیم جنایتکار، آرامش، ثبات و 

امنیت پایدار در منطقه حاکم خواهد شد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان در پایان 
بــر تــداوم حمایــت همه جانبه جمهوری اســالمی 
ایــران از جریان مقاومــت برای مقابله بــا تهدیدات 

رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
در این دیدار شیخ نعیم قاسم، قائم مقام حزب اهلل لبنان 
نیز طی ســخنانی با قدردانــی از حمایت های بی دریغ 
جمهوری اســالمی از عناصر فعال در خط مقدم مبارزه 
با رژیم صهیونیستی، تصریح کرد:حزب اهلل لبنان با الهام از 
مقاومت بی نظیر ملت ایران در برابر تهدیدات و فشارهای 
آمریــکا هرگز اجازه نخواهد داد رژیم صهیونیســتی به 

اهداف خطرناک خود در منطقه دست پیدا کند.

ایسنا: خالد قدومی در مورد ترور رهبران مقاومت اسالمی 
از ســوی رژیم صهیونیستی اظهار کرد: یکی از راهبردهای 
رژیم صهیونیســتی برای مقابله با جریــان مقاومت، ترور 
رهبران این جریان بوده و قطعاً این اقدامات موجب خاموش 
شــدن شعله های جریان مقاومت نخواهد شد. وی با اشاره 
به افراطی بودن دولت نتانیاهو و مشکالتی که اکنون او با 
آن روبه روست، خاطرنشان کرد: او تصور می کرد با اقدامات 
اخیــرش می تواند از این موضوع به عنــوان برگ برنده ای 
در داخل سرزمین های اشــغالی استفاده کند ولی در این 
زمینه به هدف خود نرسید. خالد قدومی با اشاره به قدرت 

جریان مقاومت برای مقابله با رژیم صهیونیستی خاطرنشان 
کرد: این قدرت و تالش جریان مقاومت برای پاسخگویی 

به حمالت اخیر رژیم صهیونیســتی، نتانیاهو را مجبور به 
آتش بس کرد. نماینده حماس در تهران در پاســخ به این 
پرسش که آیا ترور رهبران جریان مقاومت موجب افول این 
جریان در مبارزه با صهیونیســت ها خواهد بود، گفت: این 
ترورها نتیجه برعکس می دهد، خون شــهدا موجب شده 
جریان مقاومــت ادامه پیدا کند و پیروزی های این جریان 
ناشــی از برکت خون شهداســت. وی تأکید کرد: ما برای 
آزاد کردن فلســطین از دست اشغالگران تمام تالش خود 
را می کنیم، در این راه جهاد خواهیم کرد و همین جهادها 

موجب افزایش قدرت جریان مقاومت می شود.

واکنش آیت اهلل جوادی آملی به ناآرامی های اخیر در کشور

شمخانی در دیدار با قائم مقام حزب اهلل لبنان:

نماینده حماس در تهران:

آشوب مشکلی را حل نمی  کند

نظام سلطه به دنبال بحران آفرینی های جدید در منطقه است

نتانیاهو به هدف انتخاباتی خود در ترور رهبران جهاد دست نیافت
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مزایده فروش
س�رزده   ه�ای  الش�ه   
اضطراری   زن�ده  حذف 
                              ، حذف�ی  گاو  و  تلیس�ه 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی ) نوبت دوم (
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 درفرایند 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 اس��ناد مناقصه:ازروز یکشنبه مورخ 98/8/26 تا پایان وقت اداری 

روز پنجشنبه 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-مح��ل وزمان گش��ایش پیش��نهادها: س��اعت 9صبح روز دوش��نبه م��ورخ 98/9/11                 

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

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 فرایند 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 فرایند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین ش��رکت در فرایند 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 فراین��د ارزیابی فنی و کیفی ، امتیاز تش��ویقی مجریان و پیمانکاران فلزی دارای گواهینامه ای��زو 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 .
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مسئوالن مراقب گرانی باشند
دستور رهبرمعظم انقالب در پی افزایش قیمت بنزین

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 حجت االسالم گنابادی نژاد

بیانات دیروز رهبر معظم انقالب در حاشیه درس خارج فقه ایشان تکلیف را بر همگان 
 تمــام کرد که ضروری اســت در این رابطه چهار محور مــورد توجه ویژه قرار گیرد. 
۱( حمایت از تصمیم مسئوالن نظام؛ باید با توجه به شرایط موجود، نیروهای انقالبی 
اهتمام الزم را نسبت به حمایت حداکثری داشته و این مهم را در گفتار و رفتار خود 

بروز دهند و از سوی دیگر مخالفان علمی و تخصصی...

ضرورت اجرای چهار مراقبه 
در شرایط کنونی 
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 آغاز پرداخت کمک های معیشتی 
از امروز

 دستور رئیس قوه قضائیه 
برای نظارت بر اجرای تعهدات دولت

 ضمیمه هفتگی روزنامه قدس در حوزه تاریخ
 شماره سیزدهم - دوشنبه 27 آبان 1398

مروری بر شکست  توطئه های برنامه ریزی شده برای تجزیه ایران
صفحه 7

دشمن ملت

گفت وگو با رضا مختاری اصفهانی

نفرت مردم و نخبگان 

از جدایی طلبان

دمیدن در آتش تجزیه طلبی

بررسی کارنامه حزب توده نشان  می دهد این حزب 
تالش بسیاری در راستای تحریک اقوام ایرانی 

برای جدایی از ایران انجام می داد
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اوژن اوبن، کارگزار سفارت فرانسه در ایران، از مشاهدات و مطالعات 
خود در میان ایرانیان در دوره مشروطه، این چنین گزارش داده است: 
»وحدت ملی دراین کشــور کامل و بدون کم وکاســت است. عرب 
های خوزستان، همان طور که شیعیان معتقد و متعصبی هستند، 

درعین حال، همانند ترک زبانان آذربایجان یا فارسی گویان اصفهان 
همگی ایرانیــان خالص و عالقه مند به این آ ب وخاک محســوب 
می شــوند. « آوردن گزاره ای از کارگزار ســفارت فرانســه در دوره 

مشروطه نه از جهت صحه گذاشتن بر یک امر بدیهی...

 آتش زدن بانک، کار مردم نیست، کار اشرار است
  ناامنی بزرگ ترین مصیبت برای هر کشوری است
  مسئوالن به وظایفشان به طور جّدی عمل کنند

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه  2

 ............ صفحه  6
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روزنامـه صبـح ایـران

 کدخدایی: اعتراض به تصمیم های اجرایی حق مردم است   سیاست: سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اعتراض به تصمیم های اجرایی حق مردم است، گفت: البته نباید به نظم و اموال عمومی و 
وحدت و وفاق ملی آسیب وارد شود. عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: الزمه اجرای تصمیم های مهم، اقناع و جلب نظر مردم است نه غافلگیر کردن آن ها. اعتراض به تصمیم های اجرایی حق مردم است. البته 

نباید به نظم و اموال عمومی، و وحدت و وفاق ملی آسیب وارد شود.

 سیاست/آرش خلیل خانه   رهبر معظم 
انقالب روز گذشــته با اشــاره به دغدغه و 
نگرانی بخشــی از مردم نسبت به مسئله 
افزایش قیمت بنزین و ضرورت توجه و دقت 
مســئوالن در اجرای این مصوبه به منظور 
کاهش مشکالت ناشی از آن برای مردم به 
موضوع سوء اســتفاده اشرار و مراکز شرارت 
در دنیا از حوادث روزهای اخیر و اعتراضات 
مردم اشاره کرده و بر لزوم هوشیاری و جدا 
کردن خط مردم از این عناصر تأکید کردند.

در روزهای اخیر و بــه دنبال اعالم مصوبه 
سران قوا در سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین و شکل گیری و بروز برخی اعتراضات 
اجتماعــی و مردمی جریــان نفاق، عناصر 
وابســته به گروه های ضد انقالب و سودجو 
با سوء اســتفاده از این فضا بــار دیگر اقدام 
به تهییج و موج ســواری بر بستر برخی از 
نگرانی های مردم پرداخته و بار دیگر اقدام به 
تخریب اموال عمومی و به انحراف کشاندن 
تجمعات مردمی از موضوع گرانی بنزین به 
موضوعات انحرافی و سیاســی در راستای 
اهداف خود کردند که مشــکالتی را برای 

کشور به وجود آورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در حاشیه درس 
خارج فقه خود با اشــاره به اینکه در یکی 
دو روز گذشــته به دنبال مصوبه سران قوا 
مشکالتی بروز کرد که در جریان آن تعدادی 
کشــته و مراکزی تخریب شد، خاطرنشان 
کردند: وقتی یک چیزی مصوبه  سران کشور 
هســت، آدم باید با چشم خوشبینی به آن 

نگاه کند.
ایشان افزودند: بنده در این قضیه سررشته 
ندارم؛ یعنی تخصص این کار را ندارم، گفتم 
هم به آقایان، لکن اگر سران سه قوه تصمیم 

بگیرند من حمایت می کنم.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در ادامه با بیان 
اینکه بعضــی از مردم از این تصمیم نگران 
یا ناراحت می شــوند یا به ضررشان است یا 
خیال می کنند به ضررشــان است، تصریح 
کردند: در یک چنین حوادثی 
کینه ورزان،  اشــرار،  معموالً 
وارد میدان  ناباب  انسان های 
از  بعضی  گاهی  می شــوند، 
جوان ها هــم از روی هیجان 
با این هــا همراهی می کنند 
و این جــور مفاســد را به بار 

می آورند.
رهبر معظم انقالب با اشاره به 
اینکه این مفاسد هیچ مشکلی 
را درست نمی کند جز اینکه 
ناامنــی را هم اضافه می کند 
و ناامنی بزرگ ترین مصیبت 
برای هر کشــوری است، به 
حمایت همه مراکز شــرارت دنیا از جمله 
خاندان منحوس پهلوی و مجموعه خبیث 
منافقین از برخی رویدادها و اغتشــاش و 
تخریب ها اشاره کرده و فرمودند: هیچ انسان 
عاقل و شایســته ای که به کشــور خودش 
عالقه مند اســت، به زندگی راحت خودش 
عالقه مند است، به این ها نباید کمک بکند؛ 
این ها اشرارند، این کارها کار مردم معمولی 

نیست.
ایشان با اشــاره به تأکید مقامات دولت بر 
مراقبت نســبت به اینکه قیمت ها افزایش 
نیابد، خاطرنشــان کردند: این مهم است، 
چون االن گرانی هست، بنا باشد باز اضافه 

بشود، خب این برای مردم خیلی مشکالت 
درست می کند، باید مراقبت کنند.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای در پایان اظهار 
داشــتند: مــردم عزیز ما کــه در قضایای 
گوناگــون این کشــور بصیــرت و آگاهی 
خودشــان را نشــان دادند، بدانند که این 
حوادث تلخ از ناحیه  کیست و چگونه است، 
این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن 
و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال چه 
کسی است، این را بفهمند و توجه کنند که 
می فهمند و ملتفتند و از این ها فاصله بگیرند. 
این توصیه  ماســت، مسئوالن کشور هم به 

وظایفشان به طور جدی عمل کنند.

 دستور رئیس قوه قضائیه 
برای نظارت بر اجرای تعهدات دولت

روز گذشته همچنین رئیس قوه قضائیه در 
راســتای اجرای طرح سهمیه بندی و اعالم 
نرخ جدید بنزین، سازمان بازرسی کل کشور 
را موظف کرد ضمن نظارت دقیق بر محل 
هزینه کرد درآمد های ناشی از افزایش قیمت 
بنزین، پرداخت به موقع و منظم یارانه ها را 

مستمراً پیگیری کند.
آیت اهلل رئیسی در مورد اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت و مســائل به وجودآمده در 

این مورد با صدور بیانیه ای ضمن تأکید بر 
اینکه دستگاه قضایی خود را موظف می داند 
برای رفع مشــکالت احتمالــی در فرایند 
اجرا، فارغ از نظرات مختلف کارشناسی،به 
وظایف قانونی خود عمل نماید، تأکید کرد: 
در مقاطــع مختلف حیــات پربرکت نظام 
جمهوری اسالمی، هر زمان به مردم اعتماد 
شده است، پشتیبانی و حمایت آن ها، عامل 
اصلی اجرای تصمیمات مهم و سرنوشت ساز 
بوده اســت؛ در این مورد هم سخن گفتن 
با مردم و تشــریح دالیل این تصمیم قبل 
و بعــد از اجرای تصمیم ضروری می نماید. 
بنابراین از طریق اســتانداران و مسئوالن 
مربوطه پیگیری نمایید تا دالیل این تصمیم 
به صورت شفاف برای مردم به ویژه اثرگذاران 
جامعه و نخبگان تبیین شود و دیدگاه های 

نخبگان و دلسوزان مورد توجه قرار گیرد.
در این بیانیه همچنین به دادســتان های 
کشــور تأکید شده اســت ضمن مراقبت 
نسبت به حفظ حقوق شهروندی و کرامت 
مــردم در برابر هرگونه تعــرض، در مورد 
اشــرار، وابستگان به جریان های ضدانقالب 
و نفوذی هایــی که با اقدامات خرابکارانه در 
راســتای خواست دشــمنان، امنیت مردم 
و جامعه را هدف قــرار داده اند با همکاری 

نیرو های انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام 
قانونی معمول داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه به معــاون اول خود هم 
مأموریت داد با تشکیل کمیته ای متشکل از 
دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس 
حوزه ریاست و با دعوت از مدیران ذی ربط، 
نســبت به پیگیری موارد فوق و بررســی 
وضعیت حوزه های قضایــی و گزارش های 
دریافتی و ارائه مشــورت های الزم، به نحو 

مقتضی اقدام نمایند.

 هدف اصلی کمک معیشتی به طبقه 
کم برخوردار است

رئیس دفتــر روحانی هم بــا قدردانی از 
حمایت رهبر معظم انقالب از تصمیم سران 
قوا در اصالح قیمــت بنزین، تأکید کرد: 
»هدف اصلی این طرح کمک معیشــتی 

به طبقه متوسط و کمتر برخوردار است«.
محمود واعظی تصریح کرد: اکنون راه بهانه 
جویــی و ایرادگیری و مانع گــذاری در راه 
دولت که مجری این تصمیم بزرگ اقتصادی 
است، بسته شده و امیدواریم همه مسئوالن 
و صاحبنظران با همدلی و وحدت بتوانیم به 

خوبی این طرح را اجرا کنیم.
واعظی همچنین با اشــاره به بیانات رهبر 
انقالب درباره قیمت دیگــر کاالها، تأکید 
کرد: دولت قطعاً این موضوع را در نظر دارد 
و تالش خواهد کرد بــا نظارت و مدیریت 
بازار، اجازه برخی سودجویی ها و گرانی دیگر 
کاالها را ندهد. رئیس دفتر روحانی با اشاره 
به اعتراضات مردم در برخی شــهرها افزود: 
دولت همواره تأکید کــرده اعتراض امری 
عادی و از حقوق مســلم مردم و شهروندان 
است و همه ما باید در کنار مردم و شنونده 

نظرات و مطالبات آن ها باشیم.

 رد پای فتنه و نفوذ
نماینــده مردم تبریز بــا مضحک خواندن 
ادعای وزیر خارجه آمریکا و دیگر گروه های 
ضد انقــالب در مورد حمایت از مردم ایران 
تأکید می کند: هر کجا که دشمنان از اتفاقی 
ذوق زده شده و حمایت می کنند، رد پایی 
از نفوذ و فتنه برای منحرف کردن و سیاسی 
نشان دادن مطالبات اجتماعی مردم وجود 

دارد.

 مردم خط نفاق و فتنه را می شناسند
حسینعلی شهریاری هم با بیان اینکه ضد 
انقالب، منافقین، شــبکه های وابســته به 
آن ها و کشــورهای معاند و دشــمن نظام 
اســالمی خیال می کنند کــه می توانند با 
ایجاد مشکالت برای مردم ایران و فشارهای 
اقتصادی در مردم ما نارضایتی ایجاد کرده و 
از این بستر فتنه ای دیگر بیافرینند، تأکید 

می کند: این خیالی باطل است.
نماینده مــردم زاهــدان می افزاید: ممکن 
اســت عده ای عناصر خود فروخته یا افراد 
غافل و فریب خورده دســت به اغتشاش و 
تخریب بزنند و تالش کنند مطالبات مردم و 
اعتراض آن ها را به انحراف بکشانند و دست 
به خرابکاری هایی محدود بزنند و عده ای هم 
از روی هیجان و احساسات با آن ها همراهی 
بکنند، اما مردم ما همــواره صف خود را از 
ضد انقالب جدا کــرده و خط فتنه و نفاق 
را تشخیص داده و به سرعت آن  را در نطفه 

خفه کرده اند. 

دستور رهبر انقالب در پی افزایش قیمت بنزین

مسئوالن مراقب گرانی باشند

 مــن خدمت آقای روحانی ســالم عرض می کنم و به ایشــان می گویم چرا 
گره ای که با دســت باز می شــود را با دندان باز می کنیم!! عزیز من شــما که 
ادعا می کنی بعضی از محکومان در پشــت پرده دستگاه قضا مخفی و امنیت 
دارند! اگر واقعاً راست می گویی و دنبال واقعیت هستی، چرا اسامی افراد پشت 
پرده را اعالم نمی کنی؟ آیا اَگر آقای فریدون محاکمه نمی شــد باز هم این طور 

جنجال به پا می کردی؟ 09020009961
 معلم هــای عزیز بایــد قناعت به بچه هــای مردم بیاموزند نــه اینکه 6ماه 
حقوق می گیرید، در حالی که بیکارید! دنبال بنگاه، اســنپ، این جور چیزایید! 

09330001830
  از جمعه شــب به خاطر تبعات شوک بنزین اینترنت رو دولت قطع کردند 
اونوقــت چطور وزارت کشــور میخواد بــا کلیپ های بنزینــی فضای مجازی 
برخورد قاطع کنه؟ این بود آزادی بیان، این بود دموکراســی و منشور حقوق 

شهروندی!؟ 09300009933
 به جای مخالفت با اصل بازگشت کارت سوخت باید پرسید و مطالبه کرد که: چرا 
این طرح که قبالً هزینه شده و مردم هم پذیرفته بودند و زندگی خود را تنظیم کرده 
بودند، را متوقف کردند و اکنون برای بازگشت به آن طرح نظام باید هزینه بپردازد؟! 
چرا با حذف کارت ســوخت زمینه قاچاق و اتالف سوخت را فراهم کردند که امروز 

مجبور باشند دوباره با جهش قیمت به کارت سوخت برگردند؟! 09150007855
 افزایش قیمت بنزین توســط دولت رو به شــدت محکوم می کنیم آخه چرا 
این قدر به مردم ظلم میشه؟ بابا ســهمیه بندی کردین درست افزایش قیمت 
دادین درســت آخه وجداً این قدر بهای بنزین باال حداقل بنزین ســهمیه ای 
همان هزار تومان می بود وآزاد حداقل هزار و500 یا 2هزار تومن آخه ما مردم 
چــه گناهی کردیم کــه باید تاوان ندانم کاری دولتمــردان رو بدیم؟ ای خدا 

واگذارشون کردم به خودت. 09150007672
 همیشــه بعد از گرانی بنزین، داســتان کنترل ارزاق و قیمت ها بوده و فقط 
تــا چند ماه ادامه داشــته، بعد فشــار گرانی مردم را له و غصــه دار می کند. 

09150007752
 مــا به خاطراین عمــل غیرقانونی رئیس مجلس کــه نمایندگان ملت را از 
تصمیم قبلی افزایش نرخ بنزین بی خبرگذاشــته و تا چند لحظه قبل هم که 
خبر داده از ایشــان خواســته که خبر مخفی بماند، معتــرض به جناب آقای 

الریجانی و خواهان برخورد قانونی با وی هستیم. 09120004773
 به نحو مقتضی به عموم مردم عزیزمان اطالع رســانی فرمایید: ته مانده استخوان 
وگوشت های مرغ خودشان را داخل پالستیک کوچکی که سر آن باز باشد )و مجزا 
از پالستیک زباله( در کنار پالستیک زباله بگذارند تا سگ ها و گربه ها در این هوای 
سرد از ته مانده غذای عموم مردم عزیزمان استفاده فرمایند که دارای فوایدی به شرح 
ذیل می باشد1- ثواب زیادی دارد:2- اگر به حیوانات رحم نماییم خداوند بزرگ نیز 
به ما رحم می فرماید.3- گربه ها مجبور به پاره کردن پالستیک زباله ها نمی شوند.4-از 

حرام شدن موادغذایی ته مانده سفره ها ممانعت به عمل می آید. 09150004760

روایت احمدتوکلی از توصیه رهبر انقالب به روحانی
فارس: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره موضع رهبر انقالب در 
خصــوص وقایع اخیر پس از دو نرخی کردن 
بنزیــن اظهار داشــت: در حاشــیه دیدار با 
مســئوالن در روز عید )جمعه(، رهبر انقالب 
یک توضیح کارشناســی به آقــای روحانی 
داشتند که خوب است زودتر اجرایی شود. وی 
ادامه داد: آقای روحانی در حاشیه جلسه گزارشی مختصر از روند اجرای طرح سهمیه بندی 
به رهبر انقالب ارائه می کند. توکلی در ادامه با اشاره به سؤال رهبر انقالب از رئیس جمهور 
گفت: رهبر انقالب به رئیس جمهور گفتند، مناســب بــود همزمان با اجرای این طرح 
نخســتین پرداخت نقدی یارانه ها نیز صورت می گرفت؛ ولی حاال که انجام نشده، الزم 

است زودتر اقدام کنید.

هشدار وزارت اطالعات
با عوامل ناامنی برخورد می کنیم

سیاست: وزارت اطالعات با صدور بیانیه ای درباره مسائل پیش آمده پس از اجرای طرح 
مدیریت مصرف ســوخت اعالم کرد عوامل اصلی اغتشاشات دو روز گذشته شناسایی و 
اقدام مناسب در حال انجام است. متن بیانیه وزارت اطالعات به این شرح است: این وزارت 
ضمن توجه دادن همه مسئوالن امر به وظایف خود، برخورد با اشرار را وظیفه خود می داند 
و با هرگونه عامل ناامنی و برهم زدن امنیت و آرامش ملت شریف، برخورد قاطع می نماید. 
ضمناً، عوامل اصلی اغتشاشــات دو روز گذشته شناسایی و اقدام مناسب در حال انجام 
است که نتیجه آن، متعاقباً به آگاهی ملت شریف خواهد رسید. یقیناً دشمنان دلبسته 
به این اغتشاشــات همچون گذشته دستاوردی جز شرمندگی و سرافکندگی نخواهند 
داشــت. برقراری امنیت و آرامش مردم شریف و ملت عزیز ایران را وظیفه دینی و ملی 
خویش می دانیم و به رهبر فرزانه و مردم سربلند کشور اطمینان می دهیم که در این راه 

از هیچ گونه مجاهدتی دریغ نخواهیم کرد.

سرلشکر باقری:  
جانشین پروری یکی از مطالبات اصلی رهبر انقالب است

فارس: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه جوان گرایی و جانشین پروری از مطالبات 
اصلی فرمانده معظم کل قواست،  گفت: وظیفه 
فرماندهان باز کردن فضای مدیریتی برای افراد 
جوان تر است. سردار سرلشکر محمد باقری، 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در نهمین 
جشــنواره مالک اشتر نیروهای مسلح اظهار 
داشت: قدردانی از کسانی که با تالش و مدیریت بیشتر می توانند بر اساس ارزیابی های 
دقیق رتبه های باالتری را کسب کنند، رسم خوبی است. وی افزود: مسئولیت سنگینی 
بر عهده نیروهای مسلح در جمهوری اسالمی ایران قرار دارد، نیروهای مسلح در مسئله 
مقابله با تهدیدات نظامی و حفظ امنیت ملی و همچنین در برقراری امنیت داخلی کشور 
و توسعه و تعمیق انقالب اسالمی مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند. رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح با بیان اینکه این فرصت بی نظیری برای ماست تا خادم ملت ایران تحت 
فرماندهی نایب حضرت ولی عصر )عج( باشــیم، ادامه داد: مسئله اِشراف، جزو ابداعات 
شخص فرمانده معظم کل قوا است و ایشان تأکید کردند عالوه بر مسیرهای ستادی باید بر 
اساس سؤاالتی از خود فرمانده نقاط ضعف و قوت احصا شود. سرلشکر باقری گفت: حتی 
در چند مورد فرمودند اگر چنین سیستمی در دولت برقرار می شد، وضعیت اشراف رؤسای 
دستگاه های اجرایی نسبت به مجموعه های تحت امر خود باال می رفت. وی با بیان اینکه 
در »اشراف« انتظار این است که ابتدا اطالعات خود فرمانده نسبت به سرپنجه ها و عناصر 
عملیاتی در خط مقدم باال برود، خاطرنشان کرد: ما شرعاً و قانوناً موظفیم این گزارش را 
صادقانه، دقیق و شفاف تنظیم کنیم،  البته نظارت و ارزیابی های ستادی و میدانی قرارگاه 

مرکزی خاتم  و ستادکل نیروهای مسلح مکمل گزارش های اشراف است.

پیش بینی غفوری فرد از احتمال سرلیستِی قالیباف
سیاست: عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: ظاهراً آقای حدادعادل عالقه ای 
به حضور در انتخابات ندارند. از آقای جلیلی نیز هنوز خبری به گوش نرسیده، اما در این 
میان احتمال سرلیست شدن قالیباف بیش ازدیگران است. حسن غفوری فرد در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به فعالیت های جبهه پیروان خط امام و رهبری برای حضور در انتخابات، 
اظهار کرد: جبهه پیروان حتماً در انتخابات فعال خواهد بود و با نظر جامعه روحانیت مبارز 
حرکت خواهد کرد. ما همیشه گفته ایم که نظراتمان را با جامعه روحانیت مبارز هماهنگ 
می کنیم و اکنون هم نظرمان همین است. این عهدی است که از اول انقالب بسته ایم و 
به آن پایبندیم. وی افزود: حاال اگر سایر تشکل های اصول گرا هم با جامعه روحانیت همراه 
بودند که شرایط مناسبی خواهد بود، اما اگر چنین نشد ما راه خودمان را ادامه می دهیم. 
غفوری فرد با اشــاره به حضور علی اکبر ناطق نوری در جلسات جامعه روحانیت مبارز و 
علت آن، تأکید کرد: من شخصاً بارها با ایشان صحبت کرده ام و خواسته ام خودشان در 
انتخابات شــرکت کنند که قبول نکرده اند. ایشان در ایجاد همگرایی میان اصول گرایان 
می توانند نقش جدی ایفا کنند؛ چرا که به طور کلی مورد اعتماد اصول گرایان نیز هستند. 
در انتخابات قبلی هم پیشــنهاد کردم که آقای ناطق نوری نامزد ریاست جمهوری شوند 
که قبول نکردند. این فعال سیاسی اصول گرا تأکید کرد: ایشان به دنبال فعالیت مستقیم 
سیاسی نیستند. البته قطعاً نظراتی سیاسی دارند اما قصد ندارند آن ها را در جلسات علنی 

بیان کنند.

 ضرورت اجرای چهار مراقبه 
در شرایط کنونی 

بیانات دیروز رهبر معظم انقالب در حاشــیه 
درس خارج فقه ایشــان تکلیف را بر همگان 
تمام کرد که ضروری است در این رابطه چهار 

محور مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
1( حمایت از تصمیم مســئوالن نظام؛ باید 
با توجه به شــرایط موجود، نیروهای انقالبی 
اهتمام الزم را نســبت به حمایت حداکثری 
داشــته و این مهم را در گفتــار و رفتار خود 
بروز دهند و از ســوی دیگر مخالفان علمی و 
تخصصی مصوبه، در نقدهای خود به گونه ای 
بگویند و بنویســند که شــاهد یک حمایت 

تکلیف مدار و حداکثری باشیم.
2( رهبر معظم انقالب فرمودند: »بنده در این 
قضیه سررشته ندارم؛ یعنی تخصص این کار را 
ندارم، گفتم هم به آقایان، لکن اگر سران سه 
قوه تصمیم بگیرند من حمایت می کنم«؛ در 
این رابطه مسئوالن سه قوه، وزیران مرتبط و 
سایر رؤسای ذی ربط نباید انتظار داشته باشند 
در چنین شــرایطی خواص و عوام یکپارچه 
بســیج شــده و بدون اطالعات و آگاهی در 
صف حمایت حداکثری فعال شوند. اینجا از 
عرصه هایی است که سران قوا و اعضای کابینه 
و سایر مســئوالن، الزم است شرایط را برای 
حمایت -چه از ســوی نخبــگان و چه آحاد 
مردم- در قالب های »اطالع رسانی«، »تبیین و 
ارائه عقبه علمی«، »کارشناسی این تصمیم« و 

»پیامدها و تمهیدات« فراهم نمایند. 
به نظر می رســد یکــی از مطالبات جدی 
نخبگان باید تبیین و ارائه مستندات و آگاهی 
بخشی باشد، نباید اکنون این گونه تلقی شود 
که رهبر معظم فرموده اند؛ حمایت می کنم، 
پس وظیفه پیگیری از ما ساقط شده است، 
البته مردم هم تبعیت و حمایت حداکثری 
را خواهند داشت. با مجموع شرایط موجود 
به نظر ضروری اســت جدی ترین حضور را 
از سوی مسئوالن برای تبیین و روشنگری 
شاهد باشیم و مناسب است فعاالن حقیقی 
و حقوقی در عرصه خبر و رســانه، پیگیر و 
مطالبه گر جدی این میدان باشند. همچنین 
عملکرد ضعیف خبری و اطالع رسانی پیش از 
تصمیم در دو روز گذشته، ضرورت و اهمیت 

این کار را افزون می نماید.
3( مراقبت نســبت به ناامنی و حفظ امنیت 
مردم و کشور، محور دوم تأکید شده از سوی 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بود. در این رابطه 
باید از کید و سوءاســتفاده دشــمنان اسالم 
و انقــالب هشــیار بود و همچنیــن از توان 
نقش آفرینی حداکثری ظرفیت های مردمی 
و انقالبی مساجد، هیئت ها، تشکل ها، اصناف، 
مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و ... برای 
مقابله با سوءاستفاده های دشمنان بهره برد. 
برای این منظور می توان با ارتباط و همفکری 
و گفت وگوی لحظه به لحظه، فهرست کارهای 

الزم را تنظیم و تکمیل کرد.
4( مراقبــت آثار گرانی؛ بخش دیگر مراقبت 
مورد تأکیــد رهبر معظم انقــالب، ناظر به 
مراعــات آثار گرانــی برای مردم اســت. لذا 
دستگاه های مســئول باید واکنش و ظهور و 
بروز متفاوتی درباره مدیریت و پیشــگیری 
آثــار گرانی را  طراحــی و نمایش دهند، اما 
بر نیروهای انقالبی واجب اســت یک پویش 
فراگیــر ملی راه اندازی نماینــد و در این راه 
با اســتمداد از عموم مردم، هر گونه افزایش 
قیمت و تخلف، لحظه به لحظه اطالع رسانی 
شده و دســتگاه های مسئول خود را در آینه 
این پویش مردمی ارزیابی کنند تا فضا بیش 
از پیش برای اجحاف و گرانی های بی منطق و 

فراگیر ناامن شود. 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 حجت االسالم گنابادی نژاد

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 هر کجا که 
دشمنان از اتفاقی 
ذوق زده شده و 
حمایت می کنند، 
رد پایی از نفوذ و 
فتنه برای منحرف 
کردن و سیاسی 
نشان دادن 
مطالبات اجتماعی 
مردم وجود دارد

بــــــــرش

 مینا افرازه  مجلس شــورای اسالمی دیروز در آغاز نشست 
خود جلسه ای غیر علنی را با حضور علی شمخانی، دبیر شورای 

عالی امنیت ملی درباره طرح افزایش قیمت بنزین برگزار کرد.
اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دیروز در حاشیه 
جلسه علنی در تشــریح جزئیات جلسه غیر علنی اظهار کرد: 
نمایندگان در این جلســه، ایراداتی را به زمان و شــیوه اجرای 
طرح افزایش قیمت بنزین وارد می دانستند، اما مجلس با توجه 
به فرمایشات رهبر معظم انقالب در تالش است به نحو شایسته 
فوایــد اجرای این طرح را به نفع مــردم در نظر بگیرد و از این 
مســئله حمایت کند. وی افزود: مصوبه سران قوا برای افزایش 

قیمت بنزین پس از تأیید رهبری الزم االجراست. 

 مأموریت بررسی و رفع ایرادهای مصوبه سران قوا
بــر همین اســاس، کمیســیون های تخصصی و نیــز مرکز 
پژوهش های مجلس مکلف شدند برای اجرایی شدن این طرح 
به بررســی ایرادات آن بپردازند و رفع اشکال کنند، همچنین 
نمایندگان در این جلســه تأکید کردند که باید هرچه سریع تر 
درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به حساب های مردم واریز 

شود.
از سوی دیگر در حالی که برخی نمایندگان از آماده کردن طرح 
دو و سه فوریتی برای توقف افزایش قیمت بنزین سخن گفته 
بودند، اما با توجه به اظهاراتی که رهبری دیروز در درس خارج 
فقه خود درباره حمایت از مصوبه سران قوا مطرح کردند، تصمیم 
گرفتند پیگیری و ارائه طرح های دو و سه فوریتی را به هیئت 

رئیسه متوقف کنند. 
علیرضا ســلیمی نماینده مردم محالت در این باره به خبرنگار 
قدس گفت: دیروز بنا بود طرح سه فوریتی برای توقف افزایش 

نرخ بنزین به هیئت رئیســه مجلس تقدیم شــود که پس از 
اظهارات رهبری این طرح نزد هیئت رئیسه اعالم وصول نشد. 
ما معتقدیم گرچه دولت کوتاهی هایی در این زمینه داشته، اما 
باید به گونه ای عمل کند که در اثر اجرای آن کمترین آســیب 

به مردم وارد شود.
وی افزود: دولت اجرایی شدن گرانی بنزین را در زمان بدی کلید 
زد و اجازه نداد آماده سازی بستر روانی و اقناع اجرای طرح برای 

عموم جامعه در شرایط بهتری صورت بگیرد. 
احمد ســالک، عضو کمیســیون فرهنگی مجلــس نیز در 
گفت و گــو با خبرنگار ما اظهار کرد: مجلس تســلیم فرمان 
رهبری اســت و درحالی که قرار بود نمایندگان در جلســه 
دیروز طرح دو فوریتی و ســه فوریتــی را برای توقف گران 
شــدن بنزین ارائه بدهند، اما پــس از اینکه از پیام رهبری 
اطالع یافتند، آن را مسکوت گذاشتند؛ زیرا اظهارات ایشان 

برای نمایندگان فصل الخطاب است.

 شناسایی عامالن تحریک و کشاندن مردم به خیابان 
انجام شده است

نمایندگان همچنین در جلســه غیر علنــی خود میزبان دبیر 
شورای عالی امنیت ملی بودند که احمد امیرآبادی دیگر عضو 
هیئت رئیســه مجلس درباره اظهارات شمخانی به خبرگزاری 
مهر گفته است: آقای شمخانی به اســنادی اشاره کرد که در 
طول دو روز اخیر گروه های سازماندهی شده از طرف منافقین 
و ضد انقالب به مأموران انتظامی حمله کردند، بعضاً سالح گرم 
داشتند و این افراد به بانک ها و اموال عمومی و خصوصی مردم 
آسیب رساندند که شناسایی عامالن تحریک و کشاندن مردم به 

خیابان انجام شده است.

 طرح سؤال از رئیس جمهور کلید خورد
گرچه نماینــدگان مجلس پس از اظهــارات رهبری تصمیم 
گرفتند از پیگیری و ارائه طرح های خود برای توقف گرانی بنزین 
صرف نظر کنند، اما تعدادی از آنان طرح سؤال از رئیس جمهور 

را به جریان انداختند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در این باره به قدس 
گفت: دولت کوتاهی های جــدی در زمینه اجرای طرح گرانی 
بنزین داشته که همین موضوع سبب شد عده ای از نمایندگان 

سؤال از رئیس جمهور را مطرح و پیگیری کنند. 
نماینده مردم نجف آباد تصریح کرد: گرچه نمایندگان انتقادات 
شدیدی نسبت به عملکرد دولت در خصوص زمان و نحوه اجرای 
طــرح گرانی بنزین دارند، اما این موضوع در بلند مدت به نفع 
مردم اســت. بر اساس اعالم اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های 
مجلس، ما در سال حدود 200 هزار میلیارد تومان مصرف بنزین 
و حامل های انرژی را داریم که مقدار زیادی از آن قاچاق می شود 
یا مصرف بی رویه است؛ بنابراین اجرای این طرح می تواند جلوی 

این اقدامات را بگیرد.
وی افزود: نمایندگان دیروز نسبت به شیب تند و نحوه اجرایی 
کردن طرح از ســوی دولت انتقاد داشتند، اما همه بر این باور 
هستند که باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم دوره گذار 

را به خوبی سپری کنیم. 

خبر

سیاست
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خبر

سیاست داخلی

تغییر نگاه نمایندگان پس از یک جلسه غیر علنی

مجلس با دولت همراه شد

 روحانی: 
پرداخت کمک های معیشتی از امروز آغاز می شود

سیاست: رئیــس جمهور دستور داد که 
سازمان برنامه و بودجه پرداخت کمک های 
معیشــتی را از روز دوشــنبه آغاز کند.  
حجت االسالم حســن روحانی دیروز در 
جلسه هیئت دولت تأکید کرد: امروز در 
میان مردم ، یک نگرانی وجود دارد مبنی 
بر اینکه آیا آنچه که مسئوالن دولتی اعالم 
کردنــد، در عمل ادامــه می دهند؛ یعنی 
این پولی که به مردم داده شــود، یک ماه 
الی ســه ماه داده می شود و بعد پشیمان 
می شــوند؟ خدمت مــردم عزیز عرض 
می کنم و اطمینان می دهم به عنوان امین 
و منتخب مــردم در این طرح هیچ پولی 
نخواهد بود، جز آنکه به مردم داده خواهد 
شد. مطمئن باشند تا پایان دولت این کار 
را انجــام می دهیم و این طــرح را اجرا و 

عملیاتی می کنیم.
وی در بخشــی از ســخنانش گفــت: 
اصالحاتی که ضروری اســت باید انجام 
دهیم و در اینجا به سازمان برنامه و بودجه 
دستور می دهم که از دوشنبه شب شروع 
کند به پرداخت ایــن وجهی که باید به 

مردم داده شود.

روحانی ادامه داد: یعنی  از دوشــنبه شب 
پرداخت به حــدود 20 میلیون جمعیت 
معادل یک ســوم جمعیت 60 میلیون را 
آغاز کند، در نوبت بعدی تا پایان هفته، 20 
میلیون دیگر را پرداخت کند و اوایل هفته 
آینده 20 میلیون سوم. به همه 60 میلیون 
نفری که اعالم کردیم تا اوایل هفته آینده 
وجه مورد نظر پرداخت خواهد شــد. اگر 
بعد از پرداخت هفته آینده، افرادی بودند 
که خودشان را نیازمند می دانند و در این 
لیســت نبودند و به آن ها پرداخت نشده، 
مرجع آن ها وزارت رفاه است. وزارت رفاه 
باید اعالم کند و برای مردم توضیح دهد. 
شیوه الزم برای فهم نیازمندی، داریم و هر 
کس نیازمند بود اشکال ندارد که این 18 
میلیون، بشود 19 میلیون الی 20 میلیون، 
مشــکلی نداریم. هر کس که نیازمند بود 
و احســاس کرد به او پرداخت نشده و در 
لیست نامش نبوده است، حتماً اعتراض 
کند به وزارت رفاه و آن وزارتخانه به مردم 
بگویــد به کجا اعتــراض کنند و چگونه 
اعتراض کنند. هرکس نیازمند بود باز هم 

این پرداخت را انجام می دهیم.
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با ابالغ جهانگیری
احراز هویت رأی دهندگان 

مکانیزه می شود

سیاست: معاون اول رئیس جمهور مصوبه 
مکانیزه شــدن احراز هویت رأی دهندگان 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی را برای 
اجــرا به وزارت کشــور و ســازمان برنامه و 
بودجه ابالغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت 
دولت، با موافقت هیئت وزیران در جلسه 22 
آبان 1398 به پیشــنهاد وزارت کشور و در 
اجرای تبصره )6( الحاقی به ماده )10( قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، احراز هویت 
رأی دهندگان در انتخابــات به صورت تمام 
ماشــینی )مکانیزه( انجام می شود. سازمان 
برنامه و بودجه کشــور موظف است اعتبار 
مورد نیاز برای تأمین تجهیزات الکترونیکی 
احراز هویت برای تمامی شــعب اخذ رأی را 
از محل اعتبارات مصــوب مربوط در قانون 
بودجه ســال 1398 کل کشور تأمین و در 
اختیار وزارت کشــور قــرار دهد تا با رعایت 

قوانین و مقررات مربوط اقدام شود
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 قدردانی از ترویج فرهنگ میزبانی   آستان: رئیس اداره تبلیغات اسالمی مشهد مقدس در آیین قدردانی از شرکت کنندگان پویش »منزل من هم یک زائرسراست« که در سالن شهدای وحدت پارک 
وحدت برگزار شد، گفت: آستان قدس رضوی با حمایت از این پویش، زمینه ترویج فرهنگ میزبانی را برای مردم فراهم کرده است. حجت االسالم صاحبقرانی افزود: پویش »منزل من هم یک زائرسراست« که برای 

نخستین بار به همت خیران مشهدی انجام شد، دارای انعکاس های فراوانی در استان های دیگر هم بود و مدیران کشور در خصوص این طرح نظرات مثبتی ارائه کردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
سعید جعفری جایگزین سیدصولت مرتضوی شد 

 معرفی مدیرعامل جدید 
سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در تهران

آستان: با حضور قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی مراســم تکریــم و معارفه 
این آستان  مدیرعامل سازمان موقوفات 

مقدس در استان تهران برگزار شد.
مصطفی خاکسار قهرودی در آیین تکریم 
و معارفه مدیرعامل ســازمان موقوفات 
آســتان قدس رضوی با بیان اینکه یکی 

از رســالت های خطیر آستان قدس رضوی در دوره جدید استیفای حقوق و تثبیت 
مالکیت اراضی و امالک موقوفه حضرت رضا)ع( است، اظهار کرد: رعایت غبطه وقف 
و موازین شرعی در برنامه ریزی برای اراضی موقوفه از مهم ترین رسالت های آستان 

قدس رضوی است و مأموریتی ذاتی، سنگین و مؤثر به شمار می آید.
وی در ادامه افزود: در سال های پس از شهادت امام رضا)ع( واقفان نیک اندیش اموال 
و دارایی های خود را وقف این آستان مقدس کرده اند که نگهداری و مراقبت از این 
موقوفات و ایجاد منابع پایدار از مهم ترین اولویت های ما حسب تأکید تولیت آستان 
قدس رضوی است.قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اهمیت سازمان 
موقوفات آســتان قدس رضوی در تهران بیان کرد: افزایش بهره وری از موقوفات با 
استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل و اخذ مطالبات معوقه از اشخاص حقیقی و حقوقی 

و اجرای دقیق نیات واقفان از موارد مورد انتظار از این مجموعه است.
در این مراسم از زحمات و تالش های سیدصولت مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان 
موقوفات آستان قدس رضوی در استان تهران قدردانی و سعید جعفری با 25 سال 
سابقه مدیریت اجرایی در ستاد فرمان حضرت امام خمینی)ره( به عنوان مدیرعامل 

جدید این مجموعه معرفی شد.

به مناسبت ایام والدت پیامبر اکرمa و هفته کتاب انجام می شود
اهدای17هزار نسخه کتاب از سوی آستان قدس رضوی

قدس/حسین مروج: رئیس اداره کتابخانه های وابسته به آستان قدس در مشهد از 
اهدای 17هزار نسخه کتاب و مجله به صورت رایگان در موضوعات مختلف از سوی 

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی خبر داد.
صفر صالحی به خبرنگار قدس گفت: این تعداد کتاب و مجله در موضوعات معارفی، 
روان شناسی، علوم پایه، هنری، علوم انسانی و... به حدود 50 مرکز و مؤسسه مختلف 
شامل مراکز آموزشی، علمی، فرهنگی، مدارس و مساجد شهر مشهد و شهرستان های 
مختلف کشور که متقاضی دریافت این کتاب ها بوده اند به مناسبت 17 ربیع االول و 
ایام والدت پیامبر اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( و هفته کتاب از سوی این سازمان 

اهدا می شود.
وی افزود: این رویداد، در مراسمی، امروز دوشنبه 27 آبان ماه در محل کتابخانه سیار 
و تلفنی آستان قدس رضوی واقع در ساختمان بنیاد پژوهش های اسالمی این نهاد 

مقدس، در بست طبرسی حرم مطهر امام هشتم)ع( صورت می گیرد.

در سالروز میالد حضرت رسول اکرمa برگزار شد 
 آیین شکرانه خدمت به زائران دهه آخر صفر، 

در ایستگاه ملک آباد 
آستان: در سالروز میالد حضرت رسول 
گرامی اسالم)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
آیین شــکرانه خدمت به زائران اربعین 
حســینی و زائران پیاده دهه پایانی ماه 
صفر در ایســتگاه ملک آباد شهر مشهد 
برگزار شــد. در این مراسم که با حضور 
خادمان و خدمتگزاران بارگاه منور رضوی 

در ایستگاه ملک آباد برگزار شد، رئیس اداره کفشداران به خبرنگار ما گفت: همه ساله 
خیل عظیمی از زائران امام هشتم)ع( همزمان با دهه آخر ماه صفر به مشهد مقدس 

سفر می کنند تا در کنار مضجع شریف امام هشتم)ع( به عزاداری بپردازند.
جواد حالجی اظهار کرد: همه ساله تمامی ارگان ها، نهادها و آحاد مردم در این رسم 
تالش دارند تا بهترین میزبانی را از زائران امام رئوف)ع( انجام دهند و امسال نیز خدام 
بارگاه منور رضوی تمام تالش خود را مصروف داشتند تا بهتر از سال های گذشته از 
زائران میزبانی کنند.وی ادامه داد: خدمت رسانی کفشداران همچون سال های گذشته 
در ایام پایانی ماه صفر با قدرت ادامه داشــت و در این ایام در موکب جواداالئمه)ع( 
واقع در ایســتگاه ملک آباد بیــش از ۹۸ هزار وعده غذایی، در موکب امام حســن 
مجتبی)ع( شهر گلبهار 20 هزار و 700 پرس غذا، موکب مهرالرضا)ع( در سیدآباد 
چناران ۹ هزار و 600 پرس غذا و در موکب موســی بن جعفر)ع( در میدان توحید 

شهر مشهد 5 هزار و 400 پرس غذا بین زائران توزیع شد.
حالجی با اشاره به فعالیت چایخانه حضرتی از شب اربعین حسینی تا شام شهادت 
امام حسن مجتبی)ع( اظهار کرد: به همت خادمان امام رضا)ع( در این ایام از ۳00 

هزار زائر و مجاور با چای، خرما و نبات پذیرایی به عمل آمد.
وی ادامه داد: به همت کفشــداران بارگاه منور رضوی در ایام اربعین حسینی نیز از 

600 هزار زائر اربعین و زائر پیاده امام رضا)ع( در دهه پایانی ماه صفر پذیرایی شد.
رئیس اداره کفشداران تصریح کرد: در موکب امام رضا)ع( شهر کاظمین که به مدت 
17 روز خدمت رسان زائران بود در مجموع 170 هزار وعده غذایی بین زائران اربعین 

که به زیارت امامین جوادین در شهر کاظمین مشرف شده بودند، توزیع شد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی   تاریخچه 
و فرودهای  فراز  با  کتابخانه آستان قدس رضوی 
تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خورده 
است. نخستین بارقه های پیدایش این جلوه قدسی، 
6 قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین 
واقفان و اهداکنندگان بااخالص و بی نام و نشان بوده، 
سپس عواملی نظیر روی آوردن طالب علوم دینی 
مقیم شهر مشهد مقدس، زائران فاضل و دوراندیش 
مطهر  بارگاه  شیفتگان  و  خادمان  عنایت  بذل   و 
امام رضا)ع( موجبات رونق آن را فراهم آورده است.
به مناسبت هفته کتاب با رئیس سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس به گفت وگو 
پرداختیــم و از او درباره خدمات این کتابخانه ها و 

نحوه دریافت این خدمات پرسیدیم. 
حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی در 
این گفت وگو فعالیت  های این سازمان از جمله ارائه 
خدمات و تسهیالت عضویت افراد در کتابخانه های 
آســتان قدس رضوی و ســایر خدمات مربوط را 

تشریح کرد.

 پیشینه کتابخانه  آستان قدس رضوی به 
چه تاریخی برمی گردد؟

کتابخانه مرکزی آســتان قدس یکی از کهن ترین 
کتابخانه های ایران و جهان اســالم اســت که به 
 واسطه مجموعه های غنی آن به  ویژه گنجینه های 
خطی، آوازه جهانی یافته اســت. برای تأسیس این 
کتابخانه تاریخ مشــخصی نمی تــوان تعیین کرد. 
برخی بر این باورند که از زمان عزیمت امام هشتم 
علی بن موسی الرضا)ع( در قرن دوم هجری قمری 
به خراسان و به  ویژه پس از شهادت ایشان، مهاجرت 
علما و دانشمندان شیعه به جوار مدفن ایشان آغاز 
شد. به  دنبال آن در کنار اماکن و ابنیه ای که برای 
رفــاه و اقامت زائران در جوار مدفن امام بنا شــد، 
مجموعه های کتاب نیز شکل گرفت. بعضی، وجود 
کتابخانه در آستان قدس را سال ۳27 قمری ذکر 
کرده اند که مصادف اســت با وقــف جزوات قرآنی 
متعلق به کشــواد بن امالس، حاکم وقت اصفهان 
به آســتان قدس رضوی. نخســتین شواهد وجود 
کتابخانه ای مستقل در آستان قدس به اوایل قرن 
دهم قمری بازمی گــردد و آن را در متن وقف نامه 
کتاب »غایه الوصول« به تاریخ ۹25 قمری می توان 
دید کــه در آن ترکیب »خزانه الکتب« به  کار رفته 
است. پس از آن، شواهد نشان می دهد که در حدود 
1150قمری کتابخانه و قرآن خانه آستانه در یکجا 
در گوشــواره جنوبی ایوان بلند صحن عقیق به  نام 

»قرآن خانه مبارکه حضرتی« وجود داشته است.

 یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای هر 
کتابخانه ای، منابع آن اســت؛ کتابخانه های 
آستان قدس رضوی دارای چه منابعی است؟ 

کتابخانه آستان قدس، کتابخانه ای عمومی در سطح 
ملی اســت و طبق قانون واسپاری، وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی مکلف اســت از هر عنوان کتابی 
که در ایران منتشــر می شود، یک نسخه برای این 
کتابخانه ارسال دارد. وقف، اهدا و خرید نسخه های 
مکرر کتاب ها از راه های مهم توســعه مجموعه آن 
است. منابع این سازمان شامل مجموعه کتاب های 
چاپی )نفیس و کمیاب قدیمــی و منابع جدید(، 
خطی، سنگی و منابع سمعی و بصری و غیرکتابی و 
منابع اسناد و مطبوعات عمدتاً به زبان های فارسی، 
عربی، انگلیســی و فرانسه آن هم به 65 زبان زنده 

دنیا هستند. 
مجموعه نســخه های خطی ســازمان کتابخانه ها 
مجموعــه ای کم نظیــر در ایــران و بلکــه جهان 
 اســالم اســت. در مخزن خطی کتابخانه بیش از
105هــزار و 62۳ اثر خطی شــامل کتاب، قرآن، 
جزوه، نسخه عکسی، دست نوشته، سند مالکیت و 
وقف نامه موجود بوده و این مجموعه همواره مورد 
توجه پژوهشگران و نسخه شناسان قرار داشته است 
که قدیمی ترین آن ها به سده چهارم و جدیدترین 
آن ها به قــرن چهاردهم هجری قمری تعلق دارد. 
نســخه های خطی کتابخانه یا به زبان عربی است 
یا فارســی. قدیمی ترین نســخه خطــی موجود 

 در مجموعــه هم، شــرح دیوان 
»تمیم ابن مقبل« است که در سال 
۳۸0 قمری نوشــته شده است. از 
دیگر نسخه های منحصر به فرد و 
مهم، می توان نمونه های زیر را نام 
برد: قرآن به خط کوفی و نوشــته 
شــده روی پوست آهو منسوب به 
حضرت علی)ع( و قرآن مذّهب و 
نفیس روی پوست آهو و ممهور 
بــه مهر پنــج تن از ســالطین 
 صفویــه منســوب بــه حضرت 
امام رضا)ع(، قرآن همراه با ترجمه 
و تفســیر »مالفتح اهلل کاشانی« 
بر حاشــیه ها و همچنین کتاب 
»خواص االشــجار« کــه در اصل 
تألیف »دیسقوریدوس« پزشک و 
گیاه شناس نامی قرن اول میالدی 

است. 
عالوه بر نسخه های خطی، اسناد 
و کتاب هــای چاپ ســنگی در 

کتابخانه مرکزی بیش از 2 میلیــون و ۸00 هزار 
منبع کتابخانه ای شامل کتاب های چاپی، پایان نامه 
و مواد دیداری و شــنیداری در تاالرها، بخش ها و 
کتابخانه های تخصصی در دسترس اعضا و مراجعان 

قــرار دارد. حدود 4 هزار نســخه قــرآن چاپی به 
زبان عربی- فارســی و به زبان هــای مختلف دنیا 
مثل انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، بلغاری، روسی و 
سوئدی وجود دارد. قدیمی ترین کتاب چاپ سنگی، 
کتاب »زادالعماد« مربوط به ســال 1251 قمری 
است. چند نسخه از قدیمی ترین کتاب چاپ سربی 
که در ایران منتشر شــده به نام »رساله جهادیه« 
در کتابخانه موجود اســت. همچنین قدیمی ترین 

نســخه چاپ ســربی قــرآن نیز 
چاپ انتشارات میرزا زین العابدین 
است که در ســال 1247 قمری 
به طبع رســیده اســت. در میان 
مجموعه قرآن های چاپی در مخزن 
کتاب های چاپی، قرآن های بسیار 
نفیسی از نظر قاب، خط، تذهیب، 
قطع، حواشی، ترجمه و نوع چاپ 
در این مجموعه وجــود دارد که 
در ایران و سایر کشورها به چاپ 
رسیده اســت. همچنین هزاران 
نسخه از نخستین کتاب های چاپی 
به زبان عربی و فارسی که در سایر 
کشورها مثل مصر، هند، عثمانی 
و اروپا به طبع رسیده، در مخزن 

چاپی موجود است. 
در مورد کتاب های چاپ سنگی، 
دارای کتابخانه هــا   ســازمان 
62 هزار و 707 عنوان کتاب چاپ 
سنگی در موضوعات مختلف و به 
زبان های فارسی و عربی است. ضمن اینکه مجموعه 
نشریات ادواری و روزنامه های آستان قدس نیز یکی 
از غنی ترین مجموعه های موجود در کشور است. در 
مخزن کتابخانه بیش از 21 میلیون مجله و روزنامه 

صحافی شده شامل نشریات قدیمی و جدید عمدتاً 
به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی موجود است. 

در مورد اسناد مکتوب هم باید اشاره کنم که بیشتر 
اسناد ســازمان کتابخانه ها مربوط به آستان قدس 
رضوی و خراسان اســت و در حال حاضر بیش از 
1۳میلیون و ۳00هزار برگ سند مشتمل بر اسناد 
آستان قدس، اسناد موقوفات َملِک، اسناد خانواده 
آصف السلطنه، اسناد خانواده علم )وزیر دربار دوره 

پهلوی( و اسناد متفرقه دیگر در مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی موجود است.

مواد دیداری و شنیداری هم از مجموعه های قابل 
توجه در این ســازمان است که شــامل ریزفیلم 
نســخه های خطی، نوار ویدئویی آموزشــی، نوار 
کاست، نوار ریلی سخنرانی ها، فیلم و عکس می شود 
و در حــال حاضر بیش از 176هــزار ماده)منبع( 

دیداری و شنیداری در این سازمان وجود دارد.

 خب این انبوه منابــع، چطور نگهداری 
می شوند و چطور ساماندهی شده اند؟ 

کتابخانه آستان قدس از پیشگامان فهرست نگاری 
نسخه های خطی در ایران است. صورت مشخصات 
نســخه های خطی بازمانده از ســال های 100۹ و 
1010 قمری موجود در آرشــیو کتابخانه رضوی، 
فهرست های موضوعی سال 12۸2 قمری و فهرست 
کتابخانه آستان قدس سال 12۹6 قمری دلیل این 

مدعاست. 
انتشار فهرست نســخه های خطی به شیوه جدید 
از ســال 1۳05 آغاز شده و اداره خدمات کتابداری 
در خصوص ســازماندهی منابع چاپی و دیداری و 
شنیداری با بهره گیری از فهرست نویسان متخصص 
بــا گرایش های زبان فارســی، عربی و انگلیســی 
مســئولیت ســازماندهی منابــع و ورود اطالعات 

در نرم افــزار کتابخانه ای را طبق نظــام رده بندی 
دهدهی دیویی برعهده دارد. منابع رده بندی شده 
در تاالرهای مطالعه و کتابخانه های وابســته مورد 

استفاده قرار گرفته و یا امانت داده می شوند.
آسیب شناسی و آفت زدایی، مرمت و هر نوع صحافی 
و جلدســازی نســخه های خطی نیز با استفاده از 
فناوری جدید و اصول علمی در کنار شــیوه های 
ســنتی از دیگر فعالیت های ممتاز این ســازمان 

در راســتای حفظ میراث مکتوب اســت. استفاده 
از فناوری در کتابخانه های آســتان قدس رضوی 
فقــط محدود به نحوه نگهداری منابع نمی شــود؛ 
در این کتابخانه، نحوه ارائه این منابع به محققان، 
پژوهشــگران و عالقه منــدان هم با اســتفاده از 

به روزترین سامانه ها انجام می شود. 
در حال حاضر بیش از ۳میلیون و 500 هزار کتاب 
الکترونیکی در این کتابخانه وجــود دارد و وجود 
پایگاه هــای مختلف ماننــد پایگاه های کتاب های 
خطی با بیش از 5۹ هزار نسخه، پایگاه  کتاب های 
چاپی قدیمی با 6 هزار و 41۹ نسخه، پایگاه مقاالت 
التین با بیش از 270 هزار نسخه، پایگاه کتاب های 
چاپ ســنگی با بیش از 24 هزار نســخه، پایگاه 
کتاب های چاپی عربی و فارسی با 450 هزار نسخه 
و پایگاه اسناد با بیش از 112 هزار منبع از مهم ترین 
قابلیت های نرم افزار کتابخانه دیجیتال آستان قدس 
رضوی اســت که در اختیار همه پژوهشگران قرار 

دارد. 
در واقع، 7 میلیون و 500 هزار منبع شــامل ۸0۳ 
میلیون شــیء دیجیتال با حجــم 450 ترابایت 
مجموع موجودی رقومی این سازمان است که در 
حــال حاضر 400 میلیون شــیء دیجیتال آن در 
دسترس کاربران قرار گرفته است و به تدریج سایر 

منابع در دسترس قرار خواهد گرفت.
عالوه بر این کوشــیده ایم با استفاده از فناوری، آن 
بخش از جامعه که از خدمات کتابخانه ای کمتری 
برخوردار هستند را هم زیر پوشش بگیریم. کتابخانه 
گویای رضــوی و کتابخانه ســیار با همین هدف 

راه اندازی شده اند. 

 کتابخانه گویــا و کتابخانه ســیار چه 
بخش هایی از جامعه را در برمی گیرند؟ 

کتابخانــه گویا با هــدف بهره منــدی نابینایان و 
کم بینایان محترم از خدمات مختلف این سازمان 
و پوشش ارائه این خدمات در سراسر کشور و شهر 
مقدس مشــهد، در ســال 1۳۸۳ راه اندازی شده و 
خدمات و تســهیالت ویژه ای به این قشر از جامعه 
ارائه می کنــد. گردآوری و آماده ســازی فایل های 
صوتی )کتاب های صوتی( برای استفاده نابینایان، 
کم بینایان و سایر اعضای کتابخانه از طریق خرید، 
اهدا و مبادله، ارائه خدمات کتابخانه ای حضوری و 
غیرحضوری رایگان به این افراد، تهیه کپی از منابع 
اطالعاتــی موجود در کتابخانــه روی دی وی دی، 
ســی دی یا هر نوع حافظه جانبی دیگر، ارســال 
منابع درخواستی اعضای کتابخانه گویای رضوی به 
سراسر ایران از طریق پست به صورت رایگان، مبادله 
و اهدای منابع صوتی کتابخانه گویای رضوی با سایر 
مراکزی که به نابینایان و کم بینایان خدمت کنند و... 

از جمله این خدمات است. 
درباره کتابخانه ســیار هم باید بگویم آستان قدس 
رضوی به عنوان یکی از ســازمان های پیشگام در 
امور فرهنگــی و دینی در راســتای ارائه خدمات 
کتابخانــه ای به نقاط محــروم و دورافتاده از مرکز 
شهر مشــهد و همچنین تسهیل امر مطالعه برای 
برخی افراد همچون معلوالن، جانبازان، نابینایان، 
بازنشستگان و اعضای هیئت علمی در سال 1۳77 

کتابخانه سیار را ایجاد کرد.
این کتابخانه در ســه بخش سیار، تلفنی و اهدای 
منابع تالش داشته است تا خدماتی متفاوت را برای 
بخش های مختلف جامعه در راســتای گسترش 

فرهنگ مطالعه ارائه دهد.
بازنشستگان، جانبازان، روشــندالن، پژوهشگران 
 و اعضــای هیئــت  علمــی دانشــگاه ها و مراکز 
حوزه  علمیه بخشــی از جامعه هدف این کتابخانه 
هســتند و درخواســت کنندگان کتاب می توانند 
کتاب های مورد نیاز خود را از طریق سایت کتابخانه 
ســیار درخواست کرده که در صورت موجود بودن 
کتاب  ها، توســط کتابــدار کتابخانه ســیار، طبق 
زمان بنــدی و منطقه بندی تعیین شــده در محل 
ســکونت عضو به صورت رایگان تحویل می شــود 
که محدوده شهر مقدس مشهد و برخی شهرها و 
شهرستان ها که کتابخانه های آستان قدس رضوی 

در آنجا وجود دارد، در گستره این طرح قرار دارد.

در مخزن خطی 
کتابخانه بیش از 
105هزار و 623 
اثر خطی شامل 

کتاب، قرآن، جزوه، 
نسخه عکسی، 

دست نوشته، سند 
مالکیت و وقف نامه 

موجود است

بــــــــرش

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، خدمات متنوع این سازمان را تشریح کرد 

کتابخانه ای برای هـمه ایـران 
وی
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سرزمین آفتاب  

 اختصاص 16 میلیارد تومان 
برای اشتغال پایدار در خراسان جنوبی

آستان: معاون محرومیت زدایی دفتر نمایندگی خراسان جنوبی آستان 
قدس رضوی از اختصاص 16میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال پایدار دام 
سبک به خراسان جنوبی خبر داد و گفت: تسهیالت اعطایی به متقاضیان 
اشــتغال پایدار دام سبک بســته به ضریب محرومیت بین 50 تا 100 

میلیون تومان توزیع می شود.
صابر یوسفی  پور گفت: به زودی نمایندگی خراسان جنوبی آستان قدس 
رضوی در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای پرورش دام سبک تسهیالتی 

کم بهره به محرومان اعطا می کند.
معاون محرومیت زدایی نمایندگی خراسان جنوبی آستان قدس گفت: در 
بازدید از این طرح مشــخص شد که این طرح در راستای رشد جمعیت 
و کاهش مهاجرت روســتاییان به شهر موفق عمل کرده و قرار است این 
طرح در خراسان جنوبی نیز انجام شود.یوسفی پور از اختصاص 16 میلیارد 
تومان برای ایجاد اشتغال پایدار دام سبک به خراسان جنوبی خبر داد و 
افزود: تسهیالت اعطایی به متقاضیان اشتغال پایدار دام سبک بسته به 

ضریب محرومیت بین 50 تا 100 میلیون تومان توزیع می شود.
وی بیــان کــرد: این اعتبارات بیــن 200 واحد دامــداری و برای همه 
دهستان های اســتان پس از ظرفیت سنجی و کار کارشناسی با اولویت 

ضریب محرومیت توزیع می شود.
معاون محرومیت زدایی آستان قدس رضوی در نمایندگی خراسان جنوبی 
گفت: پس از تخصیص اعتبارات به محرومان، به متقاضیان دام سبک و 
علوفه داده می شود. یوسفی پور بیان کرد: تسهیالت اعطایی با تنفس 10 

ماهه و سود 4درصد است که کمتر از 20 روز آینده اجرایی می شود.

 ایجاد دپارتمان تحقیقات بازار 
توسط شرکت فراورده های لبنی رضوی

آســتان: مدیــر عامــل شــرکت 
فراورده هــای لبنی رضــوی از ایجاد 
دپارتمــان تحقیقــات بازار توســط 
این شــرکت در ســال جــاری خبر 
گفــت:  طالبیــان  داد.ســیدمهدی 
ایــن دپارتمــان در محــل کارخانه 
فراورده های لبنی رضوی و به منظور 

شناســایی وضعیت بازار در شهر و اســتان های کشور تشکیل شده است.وی 
ادامــه داد: ایجاد ارتباط بین نیازهای مــردم و کارخانه به منظور تأمین آن 
متناســب با امکانات و فناوری موجود در شــرکت، بخشــی دیگر از اهداف 
راه اندازی این دپارتمان اســت.مدیر عامل شرکت فراورده های لبنی رضوی، 
افزایش بازاریابان حضوری در مناطق مختلف شــهری مشــهد و تور ویزیت 
روزانه برای دریافت ســفارش عامالن فــروش را از جمله مهم ترین اقدامات 

صورت گرفته در حوزه فروش محصوالت لبنی رضوی عنوان کرد.
مدیر عامل شرکت فراورده های لبنی رضوی از تدوین و اجرای برنامه فروش در 
حوزه افزایش تعداد شهرستان ها و استان های عرضه کننده محصوالت این شرکت 

با رویکرد شناسایی عامالن جدید فروش خبر داد.

 اختصاص 96 هکتار 
از اراضی کشت و صنعت انابد به کشت گندم  

آســتان: مدیر کشت و صنعت انابد زیرمجموعه شرکت کشــاورزی رضوی از 
اختصاص ۹6 هکتار از اراضی این مجموعه به کشت گندم در سال زراعی ۹۸-۹۹ 
خبر داد.احمد هراتی گفت: این مســاحت در مقایســه با سال زراعی گذشته از 
افزایش 26 درصدی برخوردار بوده اســت.وی ادامه داد: این افزایش مساحت در 
سال جاری با رویکرد افزایش بازدهی اقتصادی گندم برای کشت و صنعت انابد 
انجام شده است.مدیر کشت و صنعت انابد زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی 
افزود: کشت این محصول از اوایل آبان آغاز شد و تا بیستم ماه جاری ادامه داشت.
وی با اشــاره به استفاده از رقم پیشگام در کشت امسال گندم خاطرنشان کرد: 
رقم پیشگام نسبت به سایر ارقام کشت شده در سال های گذشته، عملکرد باالتری 

داشته و مقاوم به خشکی آخر فصل است.
هراتی ادامه داد: درصدد هستیم به منظور بهبود تغذیه گیاهی و افزایش راندمان 
محصول، از محلول پاشی ریزمغذی و همچنین از سیستم تزریق کود در منابعی 
که مجهز به سامانه آبیاری تحت فشار است، استفاده شود.وی انتخاب یک رقم 
خاص پرمحصول برای کشــت گندم با توجه به محدودیت تنوع ارقام را یکی از 

نقاط قوت کشت سال جاری گندم کشت و صنعت انابد عنوان کرد.

حاشیه

عالقه مندان چطور می توانند در کتابخانه های آستان قدس رضوی عضو شوند؟ 
با توجه به گسترش کتابخانه های آستان قدس 
رضوی در مشــهد و کشور ســعی شده است 
دسترســی به منابع تســهیل شــود به همین 
منظور هر فــرد با هر مدرک علمی و تحصیلی 
و شــغلی شــامل: دانش آموزان، دانشــجویان، 
طالب، نخبگان، اســتادان دانشگاه، کارمندان، 
بانوان، مشــاغل آزاد و... برای عضویت ابتدا باید 
به کتابخانه های این ســازمان در محل زندگی 
خود در مشــهد و کشور مراجعه و با ارائه کارت 
شناسایی معتبر و یک قطعه عکس و پرداخت 
وجه مصوب عضو شــوند. اعتبار کارت عضویت 
صادر شــده یکســاله بوده در صورتی که فرد 
عضو شده متقاضی استفاده از منابع کتابخانه ای 

بیشتر موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس 
رضوی واقع در حرم مطهر امام رضا)ع( باشــد، 
 می تواند با مراجعه به ســایت کتابخانه مرکزی
library.razavi.ir و ثبــت الکترونیکــی در 
بخش عضویت کارت عضویت کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی را دریافت و از آن استفاده 
کند و با توجه به کد ثبت شده در کارت عضویت 
از خدمــات این کتابخانه بهره مند شــود. مثاًل 
کدهــای 1، 2 و ۳ مربوط به مدارک تحصیلی 
دکترا، کارشناسی ارشد و نخبگان بوده و این افراد 
می توانند از تاالر محققان استفاده کنند، به عبارت 
دیگر بر اساس کدهای صادره، سطح دسترسی 
افراد به منابع کتابخانه ای تعریف می شود و اعتبار 

کارت های عضویت کتابخانه مرکزی حرم مطهر 
امام هشــتم)ع( هم دوساله است. برای تسهیل 
در نام نویسی افراد برای استفاده از کتابخانه های 
مرکزی آستان قدس رضوی عضویت اینترنتی با 
مراجعه به سایت اشاره شده راه اندازی شده است 
و شخص متقاضی با اسکن کردن مدارک مورد 
نیاز و بارگذاری در سایت، ثبت نام خود را انجام 
می دهد و سایر مراحل دریافت شماره عضویت از 
ســایت و... را در اسرع وقت می تواند انجام  دهد. 
هر چند که به جز کتابخانه مرکزی حرم مطهر 
رضوی در مورد سایر کتابخانه های شهر مشهد 
و شهرستان ها شخص متقاضی می تواند مراجعه 

حضوری داشته باشد.

خـــبر

رونق تولید

فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری 

مناقص��ه عمومی دو مرحله ای خدمات پیمانکاری )عملیات اجرایی سیس��تم تله متری و کنترل از راه دور 
تأسیسات آبرسانی شهر فیض آباد( به شماره فراخوان 2098001446000065 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت برگ��زار نماید. کلیه مراح��ل برگزاری فراخ��وان ارزیابی کیف��ی از دریافت و تحویل 
اس��ناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس                    
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 
1398/08/27 می باش��د. اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارس��ال دعوتنامه از 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1398/09/03

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1398/09/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد- ابتدای خیابان صدف

 تلفن: 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 37313131 

دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
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پخش اذان از بلندگوی مسجد 
آمستردام برای نخستین بار

شــیعه نیوز: این جمعه برای نخســتین بار 
اذان از بلندگوی مسجد آمستردام پخش شد. 
مســجدی ها و مردم محلی بیــرون این مرکز 
اســامی ایســتاده بودند و وقــوع این لحظه 
احساسی را با تلفن های همراه ضبط می کردند.

مســجد »آبی« جمعه گذشــته برنامه پخش 
اذان از بلندگوهــای مســجد را ریخته بود که 
کارشکنی افراد ناشــناس و قطع کردن کابل 

صوتی بلندگوها مانع این اتفاق شد.
نورالدین وایلدمن، سخنگوی مسجد در این باره 
به خبرنگاران گفت: با وجود تأخیر، از شنیدن 

اذان از بلندگوها خوشحال و مفتخر هستند.
وایلدمن با بیان اینکه 7 درصد مســاجد هلند 
سال هاست اذان را در بلندگوها تاوت می کنند، 
خاطرنشان کرد: این نخستین بار است که اجازه 

چنین کاری در پایتخت پیدا کرده ایم.
وی گفت: واکنش های متفاوتی از افراد محلی 
وجــود دارد. برخی از آن انتقاد می کنند اما در 

کل واکنش ها مثبت است.
اورسوال وان اسپرونسن، یکی از ساکنان محلی 
گفته، برای نخستین بار به شنیدن اذان مسجد 

آمده و به نظرش خوب است.
گفتنی اســت، در هلند تحت قانون شهرداری 
که در ســال 1980 تصویب شده، آزادی دین 
باید توســط قانون اساسی محفوظ باشد و به 
مذاهب اجازه پرداختن به ادیانشان داده شود. 
براساس قانون، شهرداری ها می توانند مدت و 
حجم اذان را محدود کنند، اما نمی توانند آن را 
ممنوع کنند.هم اکنون نزدیک به 500 مسجد 

در سرتاسر هلند وجود دارد.

۲۲ بهمن  آخرین مهلت ارسال 
آثار به جشنواره مهدوی 

»مصباح الهدی«   
معارف: معاون فرهنگی مســجد جمکران از 
آغاز جشــنواره دانش آموزی »مصباح الهدی« 
خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با همکاری 
آموزش و پرورش و با موضوع »دوســت خوب 
من« که ناظر بر رفاقت و انس نسل نوجوان و 

جوان با امام زمان)عج( است، برگزار می شود. 
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ادامه 
داد: این جشــنواره از 9 ربیع االول، همزمان با 
ایــام آغاز والیت و امامت حضرت حجت )عج( 
آغاز شــده، بنابر تقویم تعیین شده، ۲۲ بهمن 
آخرین مهلت ارســال آثار و 15 اسفند، زمان 
ارزیابی و داوری است. آثار برتر هفتم فروردین 
99 به صورت نمایشگاه در معرض دید زائران 

مسجد مقدس جمکران قرار می گیرد.

خبر

حجت االسالم صادقی:
پویایی و نشاط علمی ویژگی 

مهم حوزه انقالبی است
حوزه: حجت االسام لطیف صادقی، معاون 
تبلیغ حــوزه علمیه مازندران در نشســت 
بصیرتی کــه با حضور جمعــی از طاب و 
دانشجویان در قائمشــهر برگزار شد، گفت: 
همان طور که رهبر معظم انقاب فرمودند، 

حوزه های علمیه ما امروز باید انقابی باشند.
اســتاد حوزه علمیــه مازنــدران در ادامه 
سخنان خود با بیان اینکه تداوم انقابیگری 
بسیار اهمیت دارد، افزود: باید شاخصه های 
انقابیگری امروز در میان طاب تقویت شود.

حجت االســام صادقی، یکــی از مهم ترین 
راه های دفاع از آرمان ها و ارزش های انقاب را 
تقویت نگاه و تفکر انقابی در جامعه دانست 
و خاطرنشان کرد: حوزه های علمیه به عنوان 
پرچمدار نشــر و ترویــج ارزش های دینی و 
انقابی بایــد بیش از دیگران این تفکر را در 

خود تقویت کنند.
معاون تبلیغ حوزه علمیه مازندران، پویایی و 
نشاط علمی را یکی از ویژگی های مهم حوزه 
انقابی دانست و تصریح کرد: حوزه انقابی 
همواره در مســیر رشد علمی و اخاقی گام 

برمی دارد.
اســتاد حوزه علمیه مازندران بــا تأکید بر 
اینکه حــوزه انقابی همواره به دنبال تحول 
و پیشرفت علمی در خود است، خاطرنشان 
کرد: یک حوزه انقابی هیچ گاه دچار سکون 

و عقب ماندگی نمی شود.
حجت االســام صادقی، انقاب اسامی را 
نهضتی برخاســته از متن حوزه های علمیه 
دانســت و تصریح کــرد: حوزه های علمیه 
نیز در 40 ســال اخیر همواره در نقش یک 
پشــتیبان و همراه امین، مطمئن و اثرگذار 
در مســیر دفاع از انقاب و آرمان های نظام 

حرکت کرده اند.
وی بــا بیان اینکه حــوزه انقابی حوزه ای 
پیشــرو در دفــاع از ارزش هــای دینــی 
و انقابــی اســت، بیــان کرد: دشــمنان 
سال هاســت در تاش هســتند بــا ورود 
تفکر ســکوالر در حوزه، مسیر این پایگاه 
مهم علمی و دینی را تغییر دهند. اســتاد 
حــوزه علمیه مازنــدران با اشــاره به اینکه 
حوزه باید نســبت به رویدادهــا و حوادث 
 جهان اســام هوشیار باشــد، تصریح کرد: 
موضــع گیری بهنــگام و اثرگــذار، یکی از 
ویژگی ها و شــاخصه های حوزه و روحانیت 

انقابی است.
حجت االســام صادقــی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با تأکید بــر اینکه طاب 
حوزه های علمیه امروز باید به مسائل سیاسی 
روز جامعه آگاه و مســلط باشند، افزود: یکی 
از وظایــف حوزه هــای علمیــه و روحانیت 
پاســخگویی به شبهات و ســؤاالت مطرح 
شــده در جامعه است که شناخت و آگاهی 
از رویدادهای سیاسی می تواند در این زمینه 

بسیار اثرگذار باشد.

 معارف/مریم احمدی شیروان  در جامعه اسامی که با اعتقاد به معاد 
و معنویــت همراه بوده و نوع زندگی دنیــوی در انتخاب این راه اثرگذار 
اســت، انتظار می رود فرد مسلمان به گونه ای زندگی کند که همزمان با 
بهره برداری از دنیا، زندگی اش آمیخته به تشریفات و تجمات نشده و از 
مسیر اصلی زندگی معنوی و رو به کمال دور نشود. سبکی از زندگی که 
به نظر می رسد این روزها دستخوش تغییراتی شده و بین سبک زندگی 

اسامی و غربی سردرگم مانده است.
حجت االســام دکتر عباس نصیری فرد، اســتاد حوزه و دانشگاه و عضو 
کمیســیون سبک زندگی شورای عالی انقاب فرهنگی در این خصوص 

حرف ها و راهکارهایی شنیدنی دارد.

 مهم ترین دستاورد تغییر سبک زندگی، بی هویتی است
دکتر عباس نصیری فرد با بیان اینکه مهم ترین مشــکل در تغییر سبک 
زندگی مســئله بی هویتی اســت، می گوید: وقتی مدل و سبک زندگی 
جامعه ای بــا مؤلفه های محتوایی و مفهومی آن جامعــه از نظر باورها، 
ارزش ها و اعتقادات متفاوت باشــد جامعه دچار بی هویتی می شود. این 
همان مشکلی است که در جامعه ایرانی وجود دارد، زیرا جامعه ایرانی یک 
جامعه اسامی است و پایه و اساس زندگی آن بر اعتقادات دینی و مذهبی 
است پس سبک و مدل زندگی  در آن هم باید بر مبنای معیارهای ارزشی 
باشد؛ اما متأسفانه در جامعه اعتقادی و دینی، مؤلفه های محتوایی زندگی 
تغییر پیدا کرده و تحت تأثیر تمدن غرب و زندگی غربی قرار گرفته است.

او اضافه می کند: وقتی مبانی فکــری جامعه ای تغییر پیدا کند، مدل و 
سبک زندگی  آن هم تغییر پیدا می کند. جامعه اسامی با سبک زندگی 
غربی در تناقض اســت زیرا مبانی و مؤلفه های محتوایی و مبنایی با این 
روش زندگی ســازگاری نــدارد. در زندگی که بر پایــه دین و مذهب و 
اعتقادات است مهم ترین شاخصه زندگی، مباحث اخاقی و معنوی است؛ 
یعنی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی رویکرد مردم بر پایه اخاق 
و معنویات است اما وقتی مبانی فکری غربی و تفکر مبتنی بر نهیلیسم و 
پوچگرایی که اساس سبک زندگی غربی است را به عنوان شاخصه های 
زندگی قرار می دهیم دیگر نمی توانیــم از معیارهای اخاقی در زندگی 

صحبت کرده و از آن استفاده کنیم.

 سبک زندگی غربی مبتنی بر غریزه است
عضو کمیســیون سبک زندگی شــورای عالی انقاب فرهنگی در ادامه 
می گوید: اســتفاده از سبک زندگی غربی در زندگی اسامی تناقض بین 
افکار و رفتار و بینش و منش است که نتیجه ای جز بی هویتی ندارد. انسان 
بی هویت برای خود خط قرمز، باور، اعتقاد، ارزش و هنجاری نمی بیند و 
ســبک زندگی را به دلخواه خود انتخاب می کند؛ در آن صورت اســاس 

زندگی انسان بر غرایز است نه عقانیت.

دکتر نصیری فرد یادآور می شود: باورها و اعتقادات مبتنی بر دین گرایی و 
مذهب گرایی می تواند ما را بر عقانیت زندگی مدیریت کند. اگر باورها و 
اعتقادات نباشد و تنها بر پایه غرایز زندگی کنیم یعنی به زندگی حیوانی 

رسیده ایم. 
او در پاســخ به این پرسش که ســبک زندگی غربی چه ایرادی دارد و 
چرا باید همه چیز ایرانی اســامی باشــد هم توضیح می دهد: در سبک 
زندگی غربی محتوا از تمدن غرب گرفته می شود؛ تمدن غرب بر پایه عقل 
خود بنیاد است؛ عقانیتی که بتواند بشر را در فضای پرتنش و پرچالش 
زندگی امروزی مدیریت کند وجود ندارد. سبک زندگی غربی فقط بر پایه 
غرایز اســت و آنچه انســان از آن لذت می برد می شود اساس زندگی. در 
این زندگی وقتی عقانیت وجود نداشته باشد، انسان دست به هر کاری 
می زند. انســان با دست خود برای خود چاهی حفر می کند، زیرا رویکرد 
زندگی بر منافع فردی و لذت گرایی است؛ آن هم لذتی که حرام و حال 

بودن آن مهم نیست.

 تبلیغ سبک زندگی غربی برای جامعه دینی مشکل آفرین است
این استاد حوزه و دانشگاه می افزاید: در سبک زندگی غربی حتی سبک 
زندگی هم مهم نیست زیرا سبکی وجود ندارد و افراد آزاد هستند هر طور 

می خواهند زندگی کنند. البته اگر می بینیم زندگی غربی ها مقداری کنترل 
شده است به دلیل نظم اجتماعی جامعه، بازرسی ها و نظارت هاست. اگر 
نظارت های حاکمیتی از کشورهای غربی برداشته شود سبک زندگی ای 
وجود ندارد و افراد هر طور می خواهند زندگی می کنند. در این شــرایط 

انسان ها دچار سردرگمی می شوند.
دکتر نصیری فرد بیان می کند: این ســردرگمی را در سبک زندگی مردم 
ایران در چند ســال اخیر می بینیم. بسیاری از مردم در انتخاب پوشاک، 
تغذیه، رفتارهای فردی و اجتماعی و... دچار تناقضات هستند. بسیاری از 
آن ها گفتارهای اخاقی  زیبایی دارند اما رفتار اخاقی زیبایی ندارند، زیرا 
بی هویت شده اند. سبک زندگی غربی، آن ها را بی هویت کرده است. آن ها 
ســرگردان هستند چه بپوشند، چطور آرایش کنند و... طراحی مدل ها و 

سبک های زندگی همه مبتنی بر پوچ گرایی است.
او عنوان می کند: در این شیوه زندگی می بینیم مردم مشکات اقتصادی 
زیادی دارند اما به سمت زندگی الکچری و تشریفاتی می روند. در رفتارهای 
اجتماعی و ویترین زندگی شــخصی و خانوادگی شان به دنبال تشریفات 
هستند، زیرا خأل معنویت دارند. بزرگ ترین آسیبی که سبک زندگی غربی 
برای جامعه ما به وجود آورده بی هویتی و خأل معنویت است. دشمن هم به 
خوبی از این مسئله استفاده می کند.عضو کمیسیون سبک زندگی شورای 

عالی انقاب فرهنگی تأکید می کند: مهم ترین مشکل در کشور ما تبلیغ 
سبک زندگی غربی برای جامعه دینی است. یکی از مجموعه و نهادهای 
مقصر، صدا و سیماست که با تغییر مدل و تغییر سبک زندگی معمولی به 
سمت الکچری در این زمینه اثرگذار بوده است. نشان دادن ماشین های 
گرانقیمت، منازل چند هزار متری و... نمونه ای از این تغییر سبک زندگی 
اســت. آن هم در جامعه ای که نمی تواند به حداقل نیازهای اقتصادی اش 
پاسخ دهد. با این کار حرص، ولع و دنیاگرایی را در آن ها تقویت می کنیم.

 از سبک زندگی اسالمی دم می زنیم اما به آن عمل نمی کنیم
او تصریح می کند: در مدارس، دانشگاه ها و... رویکرد اساتید سوق دادن به 
سمت زندگی غربی است. وقتی معلم به دلیل تأمین نشدن نیازهای مالی 
خود بر این باور اســت که ثروت از علم برتر است و ضدارزش ها به جای 

ارزش تبلیغ می شود، نمی توان امیدی به بهبود شرایط داشت.
حجت االسام نصیری فرد برای نهادینه کردن فرهنگ اسامی در جامعه 
می گوید: باید از پایه و از مراکز آموزشی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها 
و حوزه های علمیــه بین مبانی و مدل های محتوایی ســبک زندگی با 

ســاختارهای زندگی تطبیقی ایجاد کنیم. 
یعنی مدل های زندگی در پوشــش، مسکن، 
ارتباطات و... و پایه اعتقادات مردم را طراحی 
کنیم. در جامعه دیندار و مذهبی مانند ایران 
باید مدل های زندگی و سبک زندگی مبتنی 
بر اعتقادات مردم طراحی شــود. ما از سبک 
زندگی ایرانی اسامی دم می زنیم اما هنوز 
هم یک خانم برای تهیه پوشش اسامی با 
مشکل روبه رو است. مبانی سبک زندگی با 
مدل های آن سازگاری ندارد، زیرا نخبگان و 
فرهیختگان، حوزه های علمیه و دانشگاه ها 

در این زمینه کم کاری کرده اند.
او در پایان نیاز اساســی جامعه را نیاز مردم 
به شــادابی و نشاط می داند و می گوید: خأل 
بزرگ سبک زندگی اسامی کمبود شادابی و 
نشاط است. از نظر نیازهای معنوی در حوزه 
هیجانات ســوگوارانه و غمناک که نشــاط 
معنوی به همراه دارد و نتیجه آن شــادابی 
روحی اســت به لطف مذهب کم نداریم اما 

مردم نشــاط و شادابی جسمی و روانی هم نیاز دارند. اسام غم را ترویج 
نمی کند. اما کسی نیست از نظر محتوایی تبیین کند که شادی و نشاط 
در اسام چیست و چطور می توان شادی کرد و مردم چطور باید در قالب 

دین هیجانات شادمانه خود را بروز دهند.

عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقالب فرهنگی در گفت وگو با قدس:

مشکل انسان امروز خأل معنویت است

 جلسات درس اخالق عمومی ویژه مدارس علمیه تهران برگزار می شود  
حوزه: جلسات درس اخالق عمومی حجت االسالم والمسلمین سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل، امروز  پس از نماز ظهر و عصر در مدرسه علمیه مروی تهران برگزار می شود. این جلسه با حضور مدیران، استادان و طالب مدارس علمیه تهران برگزار می شود. گفتنی 

است، سلسله جلسات درس اخالق عمومی، به همت معاونت تهذیب حوزه علمیه استان تهران در مدارس برگزار می شود.

 مساجدی که کانون های فعالی دارند قشر جوان و نوجوان را به سمت خود جذب کرده اند  شبستان: سید موسی حسینی کاشانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در دیدار اعضای شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم که در سالن محراب 
حرم مطهر انجام شد، گفت: یکی از دغدغه های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نبود اساسنامه برای کانون های فرهنگی هنری مساجد بوده است هر چند طی سال های مختلف فعالیت های قابل توجهی در سطح کشور در کانون ها دنبال و به سمت کانون های تخصصی گام های مطلوبی برداشته شده 

است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، هماهنگی میان کانون های فرهنگی هنری مساجد و پایگاه های بسیج را عامل برگزاری برنامه های فرهنگی مطلوب در مساجد دانست و اضافه کرد: مساجدی که کانون های فعالی دارند قشر جوان و نوجوان را به سمت خود جذب کرده اند.

خبر

در سبک زندگی 
غربی حتی سبک 

زندگی هم مهم 
نیست زیرا سبکی 
وجود ندارد و افراد 

آزاد هستند هر 
طور می خواهند 

زندگی کنند

بــــــرش

  امام جمعه زنجان :

  حجت االسالم حسینی قمی:

مدارس علوم و معارف اسالمی از نظر کمی و کیفی توسعه پیدا کنند

سعادت انسان منوط به تمرین سکوت است

حوزه: حجت االسام والمسلمین علی خاتمی در دیدار مدیرعامل 
سازمان مدارس معارف اسامی در محل دفتر نماینده ولی فقیه در 
استان زنجان، با بیان اینکه توسعه معارف و علوم دینی به عنوان یک 
اصل مهم در برنامه ریزی های جامعه مورد توجه قرار گیرد، گفت: 
مدارس صدرا بســتر مناسبی برای توسعه معارف و علوم دینی در 

جامعه هستند که باید به این اصل توجه ویژه شود.
وی حضور تیم جدید در ســازمان تبلیغات اســامی را به عنوان 
فرصت مناســب برای توسعه فعالیت های این سازمان عنوان کرد 
و افزود: با حضور تیم جدید مدیریتی در سازمان تبلیغات اسامی 
شاهد رشد و ارتقای کمی و کیفی برنامه ها و مأموریت ها به خصوص 

مدارس صدرا هستیم.
خاتمی با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی مدارس صدرا باید مورد 
توجه قرار گیرد، راه اندازی این مدارس را گامی مهم و ارزشــمند 
برای توسعه علوم و معارف دینی در جامعه عنوان کرد و گفت: بستر 
موجود در مدارس صدرا بســتر مناسب و خوبی است و باید برای 

توسعه کمی و کیفی آن ها تاش شود.

نماینده ولی فقیه در اســتان زنجــان با تأکید بر اینکه طرح کلی 
مدرسه صدرا با رویکرد افزایش کمی و کیفی برنامه ها توسط اداره 
کل تبلیغات اسامی و آموزش و پرورش تدوین و ارائه شود، افزود: 
استان زنجان، استان عالم پرور و دارای زیرساخت های مناسب در 
زمینه علوم  و معارف دینی اســت و مجموعه استان در حد توان 
فضا و بستر مورد نیاز برای توسعه فعالیت های این مدارس را فراهم 

خواهد کرد.
خاتمی با بیان اینکه مدارس علوم و معارف اســامی صدرا یکی 
از رویش ها و برکات انقاب اســامی است، ادامه داد: ظرفیت های 
بسیاری در استان و شهر زنجان وجود دارد که می توان در راستای 

توسعه علوم و معارف اسامی از آن بهره مند شد.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه این استان در 
زمینه مدارس صدرا برای دختران باید برنامه ریزی ویژه کند، گفت: 
زنجان ظرفیت خوبی برای راه اندازی مدارس صدرا ویژه دختران دارد.

حجت االسام حامد تقدیری، مدیرعامل سازمان مدارس معارف 
اســامی نیز در ادامه با اشــاره به تحصیل 1۲ هزار دانش آموز در 
مدارس صدرا، گفت: سازمان  تبلیغات اسامی نگاه ویژه ای به این 
مدارس داشته و برای توسعه کمی و کیفی آن ها برنامه ریزی علمی 

و عملیاتی انجام داده است.
وی با بیان اینکه دانش آموزان مدرسه صدرای زنجان در موقعیتی 
نابسامان در حال تحصیل هستند، افزود: نیاز به مکانی جدید برای 

برگزاری کاس ها بیش از پیش احساس می شود.
تقدیری با اشــاره به اینکه رویکرد مــا در قبال مدارس صدرا نگاه 
حمایتی برای پرورش و آماده ســازی نوجوانان برای ورود به حوزه 
اســت، ادامه داد: سازمان تبلیغات اسامی نگاهی ویژه به مدارس 

صدرا دارد.

حوزه: حجت االســام والمسلمین حســینی قمی دیشب پس 
از نماز عشا در شبســتان امام خمینی)ره(اظهار کرد: نبی گرامی 
اسام اوصاف زیبای اخاقی و عبادی دارند که می تواند در زندگی 
انسان ها به عنوان الگو و سرمشق قرار گیرد تا مایه سعادت دنیا و 
آخرت انسان شود. وی افزود: فکر و اندیشه طوالنی و تدبر در امور 
و تفکر در تمامی حاالت در کنار سکوت های طوالنی و در ضرورت 
ســخن گفتن از اوصاف نبی گرامی اســام است که باید به آن ها 

توجه جدی شود.
ســخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: کارهای انسان باید 
همیشه بر مدار فکر و اندیشه صحیح باشد و با برنامه ریزی و تدبر 
در امور، گام های استوار برداشته شود، در غیر این صورت سبب بروز 

مشکات و ندامت خواهد شد.
وی تأکید کرد: ســکوت نمودن و در ضرورت سخن گفتن امری 
بســیار سخت اســت و نیاز به تمرین های طوالنی دارد. به نقل از 
روایات وارده از اهل بیت)ع( عابد کســی است که مواظب سخن 

گفتن خود باشد و مراقب باشد آبروی کسی را از بین نبرد.
حجت االسام والمسلمین حسینی قمی یادآور شد: بنابر فرمایش 
امام صادق)ع( تمرین سکوت بسیار سخت است در حالی که سخن 
گفتن آسان است؛ پیاده نمودن سیر و سلوک در زندگی منوط به 
تمرین سکوت اســت.وی افزود: اینکه انسان بتواند با کنترل زبان 
خود دچار غیبت و... نشــود امری دشــوار است؛ اگر بتواند به این 
خصیصه اخاقی دســت پیدا نماید، توانسته مسیر سیر و سلوک 

واقعی را پیدا کند.
سخنران حرم حضرت معصومه)س( خاطرنشان کرد: در ضرورت 
ســخن گفتن باید در جامعه فرهنگ سازی شود تا انسان ها تاش 
کنند نــه خود و نه دیگران را با ســخن های اضافی و عبث دچار 
مشکل نکنند.وی تأکید کرد: از دیگر اوصاف اخاقی و عبادی نبی 
گرامی اســام خلوت گزینی برای محاسبه نفس بود و حضرت در 

طول شبانه روز اوقاتی از وقت را به خلوت اختصاص می دادند.
استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: ذکر یونسیه و سجده های طوالنی 
دستورعملی سفارش شده از فقهای عارف و استادان اخاق است 

که هم مجرب بوده و هم مایه نجات انسان خواهد بود.

نظر

منبر

  حجت االسالم خسروی خبر داد

عدم الزام بر طرح ملی حفظ قرآن در آزمون سراسری قرآن وزارت ارشاد

مهر: حجت االسام خسروی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش  
معاونت قرآن و عترت وزارت ارشــاد گفت: امسال طرح ملی حفظ 
قرآن نقشی در آزمون سراسری قرآن ندارد و ما فهم قرآن را مقدم 

بر حفظ قرآن می دانیم.
نشست خبری هجدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت دیروز در 

سالن جلسات معاونت قرآن و عترت برگزار شد.
در این مراسم حجت االسام خســروی گفت: قرآن کریم کتابی 
اســت که به برکت آن فعالیت های زیادی انجام شده و هر آدمی 
به سهم خود از سفره ای که این کتاب آسمانی پهن کرده بهره مند 
می شــود.وی افزود: در این آزمون چندین هدف مورد اهمیت قرار 
دارد که سنجش و آموزش و عملکرد کمی و کیفی مؤسسات کشور 
از مهم ترین اهداف آن به شمار می رود. عملکرد 4 هزار مؤسسه که از 
وزارت ارشاد  و سازمان دارالقرآن الکریم مجوز دارند، در این آزمون 
مورد سنجش قرار می گیرد. همچنین میزان حمایت مالی معاونت 
قرآن و عترت از مؤسسات هم براساس قبولی قرآن آموزان مؤسسات 

در این آزمون است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش  معاونت قرآن و عترت وزارت 
ارشــاد ادامه داد: ایجاد انگیزه در میان عموم مردم به ویژه جوانان 
و نوجوانان و شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای درخشان 

قرآنی از دیگر اهداف برگزاری آزمون است.
 وی گفت: این آزمون سوم بهمن 98 برگزار می شود و ثبت نام آن 
نیز تا 15 آذر ادامه دارد. عاقه مندان می توانند برای نام نویسی به 

سایت www.quranedu.ir مراجعه کنند.
خسروی از برگزاری آزمون در رشته های مختلف خبر داد و گفت: 
آزمون امسال در رشته های مختلف حفظ، ترجمه و تفسیر و معارف 
اهل بیت)ع( برگزار می شــود و حتی کسانی که عاقه به یادگیری 
روخوانی قرآن هم دارند می توانند در رشــته ای جداگانه شــرکت 
کنند. حضور در این آزمون هیچ محدودیتی ندارد و همه با هر سن 

و میزان توانایی می توانند در آن شرکت کنند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش  معاونت قرآن و عترت وزارت 
ارشــاد تصریح کرد: بنا بر حمایت هایی که از سوی معاونت قرآن 
انجام می شود، یک سامانه جامع قرآنی در حال ایجاد است که در 
آن تعداد دقیقی از آموزش ها و فراگیران را نشان می دهد. معاونت 
قرآن و عترت در تاش است با اهدافی که در سالیان برپایی آزمون 

سراسری قرآن داشته این سامانه را تکمیل کند.
وی افزود: در این سامانه در طول هر روز اطاعاتی شامل استان ها 
و مؤسسات برتر در ثبت نام آزمون سراسری به منظور اطاع رسانی 
بهتر مشخص می شود. همچنین ۲5 و ۲۶ دی نیز رشته های سبک 
زندگی به صورت الکترونیکی برگزار و ارزیابی آن نیز انجام می شود.

خسروی در خصوص رصد عملکرد ادوار گذشته اظهار کرد: منظور 
از رصد، سنجشــی است که امسال دقیق تر خواهد بود. در سامانه 
جامــع قرآنی مبنایی تعیین کردیم که مؤسســات را درجه بندی 
کنیم؛ تاکنون هزار و 100 مؤسســه فعال شناسایی شده اند که از 
میــان آن ها 150 مورد در رتبه برتر قرار دارند و مؤسســاتی مثل 
جامعه القرآن، مکتب القرآن، بیت االحزان که شعبات آن ها از برخی 

از مؤسسات ما فعال تر هستند مد نظر قرار می گیرند. در این سامانه 
حتی نوع ملک مؤسسه نیز مشخص شده است.

خســروی افزود: در این ســامانه تا کنون در دو مورد توزیع مبالغ 
حمایتی و تمدید پروانه فعالیت ها نقش داشته است.

 وی ادامه داد: در ســال های گذشــته ۲40 هزار نفر ثبت نامی در 
آزمون های سراســری داشتیم که از این تعداد تنها 150 هزار نفر 

شرکت کردند.
این مدیر قرآنی با اشــاره به دســتگاه های مشارکت کننده در این 
آزمون اظهار کرد: سه ســازمان مهم در آزمون هجدهم همکاری 
دارند که نخســتین آن سازمان اوقاف و امور خیریه است و  بخش 
شــفاهی را پس از برپایی آزمون کتبــی حفظ قرآن برعهده دارد. 
همچنین دانشــگاه پیام نور محل آزمون و سالن ها و ترتیب آن ها 
را برعهده دارد. دبیرخانه ستاد کانون های مساجد که زیرمجموعه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است عهده دار تبلیغات خواهد بود.

خســروی در خصوص حضور آمــوزش و پرورش گفــت: وزارت 
آموزش و پرورش سال گذشته در اجرای این آزمون حضور داشت؛ 
از آنجایی که هماهنگی های مطلوبی شــکل نگرفت، امسال این 

وزارتخانه در این زمینه نقش نخواهد داشت.
وی ادامه داد: هزینه ثبت نام 7 هزار تومان است؛ شرکت کنندگان 
می توانند نتایج خود را به صورت آناین مشاهده کنند که این هم به 

واسطه تفاهم نامه ای با مؤسسه قلم چی رقم خورده است.
خســروی در پاسخ به پرســش خبرنگار مهر مبنی بر نقش طرح 
ملی حفظ قرآن کریم در هجدهمین دوره آزمون سراسری گفت: 
طرح ملی حفظ را در هجدهمین دوره آزمون سراسری مدنظر قرار 
نداده ایم. امسال با کاهش رشته های قرآنی سعی در ایجاد فهم قرآن 
به جای حفظ داشتیم. تعداد رشته ها را کم کردیم تا به فهم قرآن 
بپردازیم. اصل، مفاهیم و فهم قرآن اســت و در درجه بعد حفظ و 
روخوانی قرآن مورد توجه قرار گرفته است که آن هم باید به مفاهیم 
قرآن منجر شود.وی از حذف منابع مشخص برای مسابقات معارف 
اهل بیت)ع( خبر داد و گفت: در سال های پیش شرکت کنندگان را 
به مطالعه منبع مشخص برای معارف اهل بیت)ع( سوق می دادیم؛ 
امســال ســرفصل هایی را تعیین کردیم و منبع آزمون هم منبع 
عمومی تری خواهد بود که در رشته های تفسیری، محوریت تفسیر 
نمونه است. برای سایر رشته ها شرکت کنندگان آزادی دارند منابع 
مختلف را مطالعه کنند. همچنین امسال به جای حفظ جزء، حفظ 
سوره را معرفی کردیم؛ البته این اتفاق سال های پیش هم افتاد و 
سال گذشته سوره اسراء، دو سال پیش سوره صف و امسال سوره 

بقره محور آزمون است.
وی درخصوص حد نصاب های برگزیدگان آزمون گفت: کســانی 
که نمره بــاالی 70 دریافت کنند گواهی نامه و باالی 90 عاوه بر 
گواهی نامه لوح تقدیر هم دریافت می کنند، همچنین همه این ها 

در قرعه کشی جوایز شرکت داده می شوند.
سپس عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی به جمع خبرنگاران پیوست و گفت: آزمون سراسری 

قرآن، جریان سازی در اقشار مردم است.
وی ادامه داد: امســال بر اساس شورای سیاست گذاری رشته های 
آزمون محدودتر شد، منابع آزمون به بعضی از موارد خاص کاهش 
یافت و منابع عمومی که از اتقان الزم برخوردار بودند را مشخص 
کردیم که امیدواریم به بهبودی سطح اطاعات مخاطبان حاصل 
شــود.فقهی زاده با بیان اینکه دقت زیادی در طرح سؤاالت امسال 
انجام شده است، تصریح کرد: امیدواریم اشتباهی رخ ندهد و اعتبار 
فی الجمله ای برای مدارک و گواهی ای که صادر می شــود به وجود 
آید. این آزمون در صدها شهر و با مشارکت چندجانبه دستگاه های 
مختلف برگزار خواهد شد؛ آرزومندیم حرکت قرآنی را پرشتاب کند 

و در جذب نوجوان های قرآنی مؤثر واقع شود.

گفتار
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فارس: ســفرهای زیارتی به عتبــات حدود 10 روز 
پیش از اربعین حســینی متوقف شد و قرار بود پس 
از اربعین حســینی اعزام کاروان های زیارتی سازمان 
حج و زیارت به عتبات از سر گرفته شود. اما با توجه 
 بــه وضعیت عــراق، وزارت امور خارجه و ســازمان 

حج و زیارت موقعیت را بــرای اعزام زائران به عراق 
مناســب ندانســتند، بنابرایــن با وجــود ثبت نام از 
متقاضیان، هیچ زائری در قالب کاروان های ســازمان 

حج و زیارت به عتبات مشرف نشد.
هفته گذشــته نیز خبری در زمینــه برقراری اعزام 

کاروان های عتبات از اول آذر منتشر شد که سازمان 
حــج و زیارت آن را تکذیب کرد، اما اطاعات دقیقی 
دربــاره زمان اعزام زائران و نام نویســی از متقاضیان 

نداد.
اکنون با توجه به ایجاد آرامش در شــهرهای زیارتی 
عــراق و وجود امنیت، به نظر می رســد در روزهای 
آینده اعزام کاروان های عتبات آغاز شــود؛ به طوری 
که یک منبع مطلع در گفت وگو با فارس از راه اندازی 
مجدد اعــزام کاروان های زیارتی عتبــات در هفته 

جاری خبر داد و گفت: قرار بود امروز زائران متقاضی 
ســفر به عتبات به عراق اعزام شــوند، اما با توجه به 
فراهم نبودن برخی زیرســاخت ها این امر میسر نشد 
و پیش بینی می شود در روزهای آینده اعزام کاروان ها 

از سر گرفته شود.
البتــه با توجه به اینکــه امنیت در عــراق با فراز و 
نشــیب هایی همراه اســت، منابــع آگاه در عراق به 
اعزام محدود زائران اشاره کرده و معتقدند فعًا تنها 
اعزام های هوایی راه اندازی می شــود و ممکن اســت 

اعزامی به سامرا نداشته باشیم.
بر همین اســاس، به نظر می رسد در روزهای آینده 
در صــورت راه اندازی کاروان هــای عتبات، ظرفیتی 
محدود تعیین شود و با توجه به بسته بودن مرزهای 
زمینی، تنها سفرهای هوایی راه اندازی شده و زائران 

تنها به شهرهای نجف و کربا اعزام شوند.
ســاالنه میلیون هــا زائر ایرانــی برای زیــارت امام 
حسین)ع( و سایر اعتاب مقدسه عراق، به این کشور 

سفر می کنند.

احتماال در روزهای آینده صورت می گیرد

ازسرگیری اعزام زائران عتبات 

خبر

 آگهی تغییرات شرکت شماره چهل و شش مرغداری زیر نظر مرکز گسترش ایالم شرکت تعاونی به شماره ثبت 503 و شناسه ملی 10300029588    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,30و مجوز شماره 5317مورخ 98,5,13 اداره تعاون شهرستان ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 1- س��مت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1401,4,30بش��رح ذیل تعیین گردیدند . - فاطمه فتحی ذالنی به سمت رئیس هیئت مدیره - رویا 
کریمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شعله کریمی به سمت منشی هیئت مدیره - عباس کریمی به سمت مدیر عامل 

2- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای خانم فاطمه فتحی ذالنی به عنوان 
رئی��س هیئ��ت مدیره و در غیاب ایش��ان خانم رویا کریمی به عن��وان نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق عب��اس کریمی مدیر عامل و مهر 

شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای عباس کریمی به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )663769( 9ع

81
03
62

 آگهی تغییرات شرکت پرورش آرتیمای کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16826 و شناسه ملی 10380324124    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدحسین 
مدهوش��ی طوس��ی به ش��ماره ملی 0938604521 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود س��یادت به شماره ملی 0939450526 
ب��ه عن��وان بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی تعیین گردیدند . - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین شریفیان به کد ملی 3051877859 محمدرضا 
اس��کندری ب��ه ک��د ملی 0901508853 محمدحس��ین توکلی کارش��ک به ک��د مل��ی 0889195331 برای مدت دوس��ال انتخاب 

گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )662976(

/ع
98
10
35
7

آگهی تغییرات شرکت سامان کشت میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33176 و شناسه ملی 10380483657    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1� آقای روح اله دری 
به ش��ماره ملی 5729973772 -خانم فاطمه ش��نوائی زارع به ش��ماره ملی 0922636761 -آقای مهدی حجار برقی به ش��ماره ملی 
0942522907بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند - آقای س��ید حامد طالبی زاده به ش��ماره ملی 
0731737768 به س��مت بازرس اصلی و آقای س��ید علیرضا ضیائی به شماره ملی 0680360204 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. � روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )662995(

9ع
81
03
58

آگهی تغییرات شرکت اطالع رسانی رایانه ای علمی صنعتی خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15381 و شناسه ملی 10380310107    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم شهین تیماج چی با شماره ملی 
0931940257 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد اثنی عشری 0938475274 با شماره ملی نایب رئیس و خانم 
م��ژگان دهق��ان خلیل آباد )خارج از اعضا هیئت مدیره( با ش��ماره ملی 0919368001 به عن��وان مدیرعامل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و مدارک و چکهای صادره و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر 
"رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره" همراه با مهر ش��رکت و مکاتبات و اس��ناد عادی منفردا با امضای مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )663016(

9ع
81
03
60

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی 9100445 ورامین- 681/ح

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9100445 له بانک ملی شعبه مرکزی ورامین علیه خانم زهرا 
س��ادات حسین زاده و موسی زروانی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به 
مساحت نود متر و هفتاد و هشت سانتی  مترمربع قطعه اول تفکیکی به پالک ثبتی شماره سه 
هزار و دویست و نود فرعی از هفت اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2446 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش بهنام پازوکی ورامین که سند مالکیت آن ذیل شماره 136928 صفحه 
227 دفتر 427 بنام آقای قاس��م خدام ثبت و س��ند بشماره 236754 صادر و تسلیم گردیده 
اس��ت که طبق س��ند قطعی بش��ماره 118750 مورخ 1386/08/29 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره یک ورامین به نام آقای موسی زروانی منتقل شده است* مازاد ملک توقیف می باشد.* 
و محدود اس��ت به حدود: ش��ماالً دیوار به دیوار قطعه 151 تفکیکی سابق شرقاً درب و دیوار 
و پنجره اس��ت به حیاط مش��اعی جنوباً دیوار به دیوار قطعه 49 تفکیکی سابق غرباً در چهار 
قس��مت اول دیوار اشتراکی با انباری دوم درب و دیواریست اشتراکی با راه پله اشتراکی سوم 
که جنوبی است دیوار اشتراکی با راه پله اشتراکی و چهارم دیواریست به خیابان دوازده متری 
کف روی عرصه و سقف با کف قطعه دوم تفکیکی اشتراکی است الزم به ذکر است ششدانگ 
انباری قطعه یک تفکیکی به مس��احت سیزده متر و هشتاد سانتی مترمربع جزء پالک مذکور 
می باش��د توصیف اجمالی ملک طبق نظر کارشناس رسمی: ملک مذکور در ورامین- شهرک 
اصالح بذر، بوس��تان 4 پالک 8 )طبقه همکف( واقع می باشد، ملک مذکور بصورت ساختمان 
مش��تمل بر طبقات همکف، اول و دوم که ملک مورد ارزیابی یکدس��تگاه آپارتمان در طبقه 
همکف به مس��احت 90/78 مترمربع با قدمت حدود 15 س��ال و تمام اسکلت، دارای دو اتاق 
خواب، پذیرایی و کف کامل س��رامیک، دیوارها کاغذ دیواری و قسمتی از دیوار سنگ آنتیک 
به کار رفته اس��ت. آش��پزخانه باز و دارای کابینت کامل mdf، کف س��رامیک و دیوار کاشی 
بوده، دربهای داخلی چوبی و پنجره های فلزی است. همچنین دارای سرویس بهداشتی کامل، 

سیس��تم سرمایش��ی کولرآبی و گرمایش بخاری گازی، دارای انشعابات برق، آب و گاز و فاقد 
پارکینگ می باش��د. که کل ملک موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ سه میلیارد 

و پانصد و چهل میلیون ریال ارزیابی و قطعی گردیده است.
و مالک ملک خود را طبق س��ند رهنی 118752 م��ورخ 1386/08/29 دفتر یک ورامین در 
قبال مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل وام به انضمام س��ود روزش��مار در رهن بانک ملی 
قرار داده ولیکن نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است لذا به درخواست بستانکار 
بانک ملی عملیات اجرایی ادامه و ملک مورد وثیقه به پالک ثبتی فوق الذکر توسط کارشناس 
رسمی به شرح فوق ارزیابی و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 مورخ بیست و پنجم آذرماه سال 
هزار و س��یصد و نود و هش��ت در اداره اجرای اسناد رس��می ورامین واقع در ورامین- خیابان 

سینما- اداره ثبت اسناد و امالک ورامین واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده از مبلغ ارزیابی طبق گزارش کارش��ناس رس��می به مبلغ سه میلیارد و پانصد و چهل 
میلیون ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده 
تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. همچنین از بیمه ملک مورد مزایده اطالعی در دست نمی باشد.
565ح/م الف   آ9810401
تاریخ انتشار: 1398/08/27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین- محمد رحیم پور

متن آگهی مزایده 
بستانکار: بانک آینده سبزوار شعبه سبزوار ساکن سبزوار

بدهکار: علی شهیدی فر فرزند رمضانعلی و راهن: هادی شهیدی فر فرزند رمضانعلی ساکن سبزوار
مورد مزایده و محل آن: ششدانگ پالک هفتاد و چهار فرعی از یک اصلی بخش دوازده سبزوار که 
با شماره مستند مالکیت 81640 تاریخ 92/7/9 سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 490588 سری 
ب س��ال 91 که در صفحه 394 دفتر امالک جلد 92 ذیل ش��ماره 16184 بنام هادی شهیدی فر 
فرزن��د رمضانعل��ی ثبت گردیده اس��ت و محدود به حدود ذیل اس��ت: ش��ماالً درب و دیوار بطول 
)12/45( دوازده متر و چهل و پنج سانتی متر به کوچه. شرقاً دیوار به دیوار بطول )27/79( بیست 
و هفت متر و هفتاد و نه س��انتیمتر به ش��ماره 73 و 588 فرعی. جنوباً در دو قس��مت که قسمت 
دوم آن غربی اس��ت اول بطول )10/50 متر ده متر و پنجاه س��انتیمتر( دوم )بطور پخی( درب و 
دیوار بطول )3/00( س��ه متر به کوچه. غرباً در دو قسمت اول بطول )18/20( هجده متر و بیست 
س��انتی متر دوم درب و دیوار بطول )5/90( پنج متر و نود س��انتیمتر به کوچه تعریضی 8 متری. 
که برابر س��ند رهنی 33823 مورخ 1393/5/19 دفترخانه اس��ناد رسمی 15 سبزوار در گرو بانک 
آینده س��بزوار بوده و بعلت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه گردیده و بشرح نامه وارده 
6218005210- 98/8/12 بانک بس��تانکار فاقد بیمه می باش��د و راهن قبل از تسویه کامل بدهی 
ناش��ی از این قرارداد و فسخ آن بدون موافقت کتبی از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت 
ب��ه مورد وثیق��ه اعم از عین یا منفعت آن خودداری نمایند و ب��دون موافقت بانک در موارد وثیقه 
تغیی��ری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باش��د خودداری 
نمایند و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ به مبلغ چهار میلیارد و نهصد و پنجاه 
میلیون ریال ارزیابی قطعی گردیده و مورد رهن بصورت یکدس��تگاه آپارتمان مس��کونی در طبقه 
اول ش��مالی از مجموعه 7 س��قف 12 واحدی دارای امتیازات آب و گاز و برق مجزا با قدمت حدود 
9 سال نمای/ سنگ سازه اسکلت واقع در سبزوار میدان صاحب الزمان انقالب 5 کوچه اول دست 
راس��ت در تصرف شخص ثالث )مستأجر( می باش��د که در قبال طلب بانک بستانکار و هزینه های 

اجرایی در پرونده اجرایی کالس��ه 9700411 در روز یکش��نبه مورخه 98/9/24 از ساعت 9 صبح 
الی 12 ظهر در محل ش��عبه اجرای ثبت اس��ناد سبزوار واقع در خیابان اسدآبادی از طریق مزایده 
حضوری نقداً بفروش می رس��د، مزایده از مبلغ کارشناس��ی ش��ده ش��روع و به باالترین رقمی که 
خریدار داش��ته باشد فروخته می ش��ود و الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د 
و نی��ز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزای��ده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده 
مطابق مقررات وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م.الف 98/100/3121 آ9810402   

تاریخ انتشار: دوشنبه 98/8/27
ثبت اسناد و امالک سبزوار- علی آب باریکی

آگهی مزایده- نوبت دوم
نظر به محکومیت آقای محس��ن فروتن به پرداخت مبل��غ 1/000/000/000 ریال در پرونده 
کالس��ه 369، پالک ثبتی ش��ماره 326 فرعی از 68 اصلی بخش 9 مش��هد به نش��انی جاده 
س��یمان- نبش رس��الت 103 دارای عرصه به مساحت حدود 7011 متر مربع زمین مسکونی 
ش��امل گاراژ و انب��اری و مغازه توقی��ف گردیده و به مبل��غ 52/500/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت که در تاریخ 09/18//98 س��اعت 10 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام 
کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط. 1 )دفتر 

کل( مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد.9810398
قیمت پایه 52/500/000/000 ریال می باشد.

دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب مشهد

برگ سهم از شماره 181147 الی شماره 181190 
ش��رکت آبادان��ی و مس��کن الهیه بن��ام امید 
رازقی��ان فرزند علی ب��ه ش ش 534 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز خ��ودروی ران��ا تیپ TU5 م��دل 1394 رنگ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 128ل62 ایران 54 
163B0158594 و ش��ماره شاس��ی  ش��ماره موت��ور 
NAAU01FE3FT105075 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز و س��ند خودرو س��واری دوو اسپرو 2000 
مدل 1993 رنگ آبی- س��ربی معمولی شماره موتور 
130595 و ش��ماره شاس��ی 711850 و ش��ماره پالک 
862 د 15 ای��ران 28 بن��ام هاش��م بهرام��ی دارانی 

مفقود و فاقد اعتبار است.

/ع
98
10
40
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محض��ری و کارت 
س��وخت خودروی س��مند ایکس7 م��دل 1382 رنگ 
مش��کی متالیک به ش��ماره انتظامی 776ل59 ایران 
36 ش��ماره موتور 32908200671 و ش��ماره شاسی 
0082200551 به مالکیت امین برین مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
10
40
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند مالکیت) برگ س��بز( خودروی پارس برلیانس 
م��دل 1396 رنگ س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 
 BM15L*G032794 966ن52 ایران 36 شماره موتور
ب��ه   NAPH330AAH1027967 شاس��ی  ش��ماره  و 
مالکی��ت غالمرض��ا محم��دزاده مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
10
39
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

      صفحه 5

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تايباد 
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــتقر  ــالك متقاضيان كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مس ــوب 1390/9/20 ام مص
ــهد واحد ثبتى شهرستان تايباد مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه وبالمعارض  دربخش 14مش

آن محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد:
ــد عبدالرحيم در  ــادره تايباد فرزن ــماره 834ص ــنامه ش ــاي محمد نعيم محمدى به شناس آق
ــاحت 93,25 مترمربع پالك شماره  ــدانگ سه باب مغازه به انضمام طبقه فوقانى به مس شش
ــهدريزه ئى و  ــمتى از مالكيت خانم مريم رفيعى مش ــى از محل قس ــى از 251 اصل 115 فرع

قسمتى از پالك كالسه 97-379
لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى 
ــتاها راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص  ــهرها منتشر و در روس ــار در ش و كثير االنتش
ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها 
ــيد اخذ نمايند.  ــليم ورس ــاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــخ الص از تاري
ــت به  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در 
ــت و در صورتيكه اعتراض در  اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارايه حكم قطعى دادگاه اس
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه  مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست. 9810328
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/08/27 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/12 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد غالمرضا آقازاده

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى واراضى  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي ــى موضوع ماده 3 قانون و م آگه
ــمى برابر راى شماره 19860308001002930ـ  1398/08/09  ــاختمانهاى فاقد سند رس و س
ــند  ــاختمانهاى فاقد س هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  رسمى مس
محمد رضا رحمانى   فرزند على اكبر   بشماره شناسنامه 22  صادره از  حوزه 2 بيرجند  و شماره 
ملى  0652210635 نسبت به ششدانگ يكباب محوطه مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 
1086/40  مترمربع بپالك 211 فرعى از 222 ـ اصلى بخش 3 بيرجند  از محل مالكيت خانمها 
ــت . لذا به منظور اطالع  ــهرت همگى عابدينى  محرز گرديده اس ــيد رقيه كنيز فاطمه ش خورش
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــار اولين آگهى به مدت  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9809812
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/08/11   تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/27

على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001002819  ــمى            برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــت ثبتى اراضى و  ــن تكليف وضعي ــون تعيي ــوع قان ــات اول / دوم  موض ـ 1398/07/29 هي
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم سكينه قوسى  فرزند على   بشماره شناسنامه 454  صادره از بيرجند  
ــدانگ يكباب منزل  به مساحت 107/33 متر  ــماره ملى  0650920201 نسبت به شش و ش
ــتگردى  ــالك 1396 -اصلى بخش 2بيرجند از محل مالكيت عليرضا  دس ــمتى از پ مربع قس
محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از  توانند از تاريخ انتش
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9809818
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/27
على فضلى 

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001002843  ــمى            برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــت ثبتى اراضى و  ــن تكليف وضعي ــون تعيي ــوع قان ــات اول / دوم  موض ـ 1398/07/30 هي
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــنامه 1059   ــماره شناس ــين    بش ــتى فرزند حس بالمعارض متقاضى اقاى محمد رضا نوفرس
صادره از بيرجند  و شماره ملى  0651228751 نسبت به ششدانگ يكباب منزل  به مساحت 
ــل مالكيت نوروز  ــالك 1396 -اصلى بخش 2بيرجند از مح ــمتى از پ ــر مربع قس 84/35 مت
دستگردى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9809819
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/27
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860308001002841 ـ 1398/07/30 
ــاختمانهاى فاقد سند  هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
ــنامه 708  شماره ملى  5239458383  ــحين   بشماره شناس محمد عابدينى  فرزند غالمس
ــاحت 84/48 متر مربع قسمتى از پالك 1396  ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مس نس
ــت . لذا به منظور  -اصلى بخش 2بيرجند از محل مالكيت رقيه مددى پور   محرز گرديده اس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــالع عم اط
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد،ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است  ــليم اعتراض،دادخواس ماه از تاريخ تس
در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9809820
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/27
على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك همدان – منطقه دو همدان
ــند رسمى  ــاختمانهاى فاقد س هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س
ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيي آگه

وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت موضوع قانون  ــه 1398/7/13 هيئ ــماره 139860326034000767 مورخ ــر راى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك همدان - منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم قمر تاج خلجى 
امامزاده عباس  فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 1987 صادره از همدان در ششدانگ يك 
ــاحت 107108/38 122 مترمربع  تحت پالك 131/209  ــن مزروعى آبى به مس قطعه زمي
واقع در همدان  روستايى  شيرين آباد بخش 5 خريدارى مع الواسطه  از نصرت اله رضا محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  صورتى كه اش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 1182)  آ-9809833
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/8/12
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/27

رييس اداره  ثبت اسناد وامالك منطقه دو همدان – موسى حنيفه

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك همدان – منطقه دو همدان
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

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

ــت موضوع قانون  ــه 1398/7/13 هيئ ــماره 139860326034000765 مورخ ــر راى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك همدان - منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم قمر تاج خلجى 
امامزاده عباس  فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 1987 صادره از همدان در ششدانگ يك 
ــاحت 40462/12 مترمربع  تحت پالك 131/210 واقع در  ــه زمين مزروعى آبى به مس قطع
همدان  روستايى  شيرين آباد بخش 5 خريدارى مع الواسطه  از نصرت اله رضا محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
ــليم و پس از اخذ رسيد،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــه مراجع قضايى تقديم  ــت خود را ب ــليم اعتراض، دادخواس ــرف مدت يك ماه از تاريخ تس ظ
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 1184) آ-9809834
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/8/12        تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/27
رييس اداره  ثبت اسناد وامالك منطقه دو همدان – موسى حنيفه

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
  برابر راي شماره139860306010002204-1398/08/08هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعيد قاسمي ياساقي فرزند حبيب اهللا 
بشماره شناسنامه 64 صادره از قوچان درششدانگ يك قطعه يونجه زار به مساحت 1718,63 
مترمربع  در قسمتى از پالك شماره 1182 فرعى از 3 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى 
ــد ابراهيم يزدانيان   ــمي آقايان محمد على گازران و محم ــهركهنه خريداري از مالكان رس ش
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي  محرز گرديده اس
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1396114406010000015- آ-9809840
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/8/12
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/8/27

عباس برق شمشير / رييس ثبت اسناد وامالك قوچان

برگ سهم از شماره 181147 الی شماره 181190 
ش��رکت آبادان��ی و مس��کن الهیه بن��ام امید 
رازقی��ان فرزند علی ب��ه ش ش 534 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
10
39
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی رانا تیپ TU5 مدل 1394 رنگ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 128ل62 ایران 
54 ش��ماره موتور 163B0158594 و ش��ماره شاسی 
NAAU01FE3FT105075 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
10
39
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند خودرو س��واری دوو اسپرو 2000 
مدل 1993 رنگ آبی- س��ربی معمولی شماره موتور 
130595 و ش��ماره شاس��ی 711850 و ش��ماره پالک 
862 د 15 ای��ران 28 بن��ام هاش��م بهرام��ی دارانی 

مفقود و فاقد اعتبار است.

/ع
98
10
40
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محض��ری و کارت 
س��وخت خودروی س��مند ایکس7 م��دل 1382 رنگ 
مش��کی متالیک به ش��ماره انتظامی 776ل59 ایران 
36 ش��ماره موتور 32908200671 و ش��ماره شاسی 
0082200551 به مالکیت امین برین مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
10
40
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند مالکیت) برگ س��بز( خودروی پارس برلیانس 
م��دل 1396 رنگ س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 
 BM15L*G032794 966ن52 ایران 36 شماره موتور
ب��ه   NAPH330AAH1027967 شاس��ی  ش��ماره  و 
مالکی��ت غالمرض��ا محم��دزاده مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
10
39
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
 ١٥ درصد یارانه ای که در دنیا و در حوزه انرژی

 پرداخت می شود، متعلق به ایران است
ایسنا: قیمت بنزین در کشورهای مختلف 
بســته به پارامترهای گوناگــون متفاوت 
اســت. براســاس آخرین آمار ارائه شده در 
این حــوزه، ونزوئال و ســودان ارزان ترین و 
هنگ کنــگ گران ترین بنزیــن را در دنیا 
عرضه می کنند. در بین کشورهای همسایه 
ایران نیز گران ترین بنزین متعلق به ترکیه و 

ارزان ترین آن همچنان متعلق به ایران است.
میانگین قیمت بنزین در سراسر جهان ۱.۱۳ دالر در هر لیتر است. با این حال، تفاوت های 
قابل توجهی در این قیمت ها بین کشورها وجود دارد. به عنوان یک قاعده کلی، بهای 
بنزین در کشورهای ثروتمند باالتر است، در حالی که کشورهای فقیرتر و کشورهای 
تولیدکننده و صادرکننده نفت، نرخ ها را به طور چشمگیری کاهش می دهند. در این 
بین، ایاالت متحده آمریکا بااینکه یک کشور پیشرفته اقتصادی است، بنزین را با قیمت 
پایین عرضه می کند. در ایراِن 80 میلیون نفری بیش از ٤٥ میلیارد دالر یارانه انرژی 
پرداخت می شود و این در حالی است که چین با ۱.٥ میلیارد جمعیت، ۳٧ میلیارد دالر 
می پردازد. ۱٥ درصد یارانه ای که در دنیا و در حوزه انرژی پرداخت می شود، متعلق به 
ایران است؛ یعنی ۱0 درصد درآمد ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص می دهیم و ٥0 
درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه اختصاص می یابد. این در حالی است که 

کمتر از ۳ درصد هزینه این دهک ها به سوخت مربوط است.

منابع پرداخت یارانه جدید تأمین شد 
لیست 60 میلیون نفری دریافت کنندگان آماده است

فارس:  یک مقام مطلع درباره پرداخت یارانه جدید بنزین به مردم گفت: لیست ۱8 
میلیون خانوار جمع بندی شده، منابع مورد نیاز نیز تأمین شده و در اختیار خزانه قرار 
گرفته و پس از تصویب در دولت پرداخت خواهد شــد. در جلســه عصر دیروز هیئت 
وزیران موضوع پرداخت کمک معیشتی دولت از محل مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین 
در دســتورکار قرار گرفته و برنامه ریزی شــده به زودی و در چند روز آینده نخستین 

پرداختی از این محل به                                                                                                     حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
به                                                                                                     گفته نوبخت، ۱8 میلیون خانوار و حدود 60 میلیون نفر مشمول کمک معیشتی 

دولت از محل افزایش قیمت بنزین می شوند. 

ثبت نام مسکن  ملی تا پایان آذرماه ادامه  دارد
ایرنا : معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی گفت: ثبت نام مسکن ملی 
در تمام استان های کشــور تا پایان آذرماه 
انجام می شود. وی در خصوص زمان دقیق 
نام نویســی تهرانی ها در طرح مسکن ملی 
گفت: امکان نام نویسی برای هفته اول آذر 
برای تهرانی هــا وجود ندارد؛ زمان دقیق به 

زودی اعالم می شود که پیش بینی می شود تا پایان آذر ماه امکان ثبت نام فراهم شود.
محمود محمودزاده توضیح داد: نام نویسی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از سه شنبه 
)۲۱ آبان( در چهار اســتان شروع شــده و قرار است هر سه روز در سه تا چهار استان 
آغاز شود. بر اساس اظهارات محمودزاده، ثبت نام مسکن ملی در استان های گلستان، 
کردستان و کهگیلویه و بویراحمد از ساعت ۱0 صبح شنبه )۲٥ آبان( آغاز شده است و 

پس از پایان مهلت ثبت نام، از روزسه شنبه در سه شهر جدید آغاز خواهد شد.
متقاضیان نام نویسی در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا 
واحد مسکونی از روز اول فروردین 8٤ به بعد باشند و پس از انقالب اسالمی از امکانات 
نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا 
تسهیالت یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. به عبارتی فرم 

»ج« در استعالم از سامانه مرتبط باید سبز باشد.
شــرط دیگر متأهل یا سرپرست خانوار بودن است. البته زنان خودسرپرست مشروط 
به داشتن حداقل ۳٥ سال سن می توانند در این طرح نام نویسی کنند. داشتن حداقل 
پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است.  
ســابقه سکونت در شــهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر حداقل پنج سال خواهد 
بود. نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی نظیر چک برگشتی، تسهیالت 
معوقه و غیره، توانایی تأمین هزینه ســاخت مسکن مازاد بر تسهیالت بانکی، امکان 
سپرده گذاری حداقل ۳0 درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی از جمله دیگر 

شروط اعالم شده است.

نرخ سوخت تأثیری بر قیمت مسکن ندارد
اقتصاد: مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن درباره تأثیرات قیمت بنزین بر بازار 
امالک گفت: افزایش قیمت بنزین طبیعتاً در هزینه حمل و نقل اثرگذار خواهد بود. اگر 
در مواد غذایی تأثیر می گذارد به این دلیل است که بخشی از هزینه مواد غذایی مربوط 
به حمل و نقل است. شاید افزایش اندکی در قیمت کاالهای مصرفی ایجاد شود اما با 
توجه به اینکه نرخ گازوئیل افزایش نیافته تأثیر گرانی بنزین بر قیمت کاالها از جمله 

مصالح ساختمانی چندان زیاد نخواهد بود.
وی افزود: قیمت تمام شده مصالح ساختمانی، ارتباط مستقیم و کوتاه مدتی با قیمت ها 
در بازار مسکن ندارد. اگر نرخ سایر حامل ها مثل گاز، برق یا گازوئیل افزایش یابد قیمت 
مصالح ساختمانی مثل فوالد، سرامیک، آجر و غیره تحت تأثیر قرار می گیرد اما لزوماً 

نمی تواند به تورم مجدد در بازار مسکن منجر شود.

تشکیل روزانه جلسه ستاد ویژه تنظیم بازار در دستور کار

بازرسی و نظارت بر بازارلحظه ای شد
 اقتصاد/ زهرا طوسی  واقعی شدن قیمت 
بنزین و سهمیه بندی آن تصمیمی است که به 
گفته وزیر نفت ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد 
در پی دارد که تمــام آن به صورت نقدی به 
حساب سرپرســتان ۱8 میلیون خانوار واریز 
خواهد شد. هر چند بازندگان افزایش قیمت 
شامل اقشــار مرفه و صاحبان چند خودرو، 
قاچاقچیان ســوخت و واردکنندگان کاالی 
قاچاق از محل ارز قاچاق ســوخت هستند و 
در مقابل، اقشار محروم جامعه که فاقد خودرو 
هستند از محل این افزایش نرخ، یارانه اضافه 
دریافت می کنند، اما نگرانی بابت ایجاد یک 
موج گرانی در کاال و خدمات منجر به نگرانی 

افکار عمومی شده است.

 تشکیل ستاد ویژه تنظیم بازار   
بــرای رفع این دغدغه عمومــی، دولت برای 
جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت، بازرسی 
روزانه برای کنترل نرخ ها را در دســتور کار 
قرار داده تا در صورت مشاهده گران فروشی، 
متخلفان را با تشــکیل پرونده راهی محاکم 

قضایی کند.
در این راستا ستاد ویژه تنظیم بازار برای رصد 
قیمت ها هر روز در شهرستان ها تشکیل جلسه 
می دهد و رئیسان سازمان های 
صنعت، معــدن و تجارت  نیز 
در تمام استان ها قیمت ها را به 
بررسی می کنند. عرضه  دقت 
کاال و ارائــه تخفیف و حراج ها 
زنجیره ای  فروشــگاه های  در 
مانند گذشــته بوده و کنترل 
بازار از طریق سامانه های رصد 
کاال، قیمــت و ســامانه اعالم 
موجودی ادامه خواهد داشت. 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
ایــران، اصناف و تولیدکننــدگان نیز از این 
طرح حمایت کردند تا افزایش قیمت در هیچ 

بخشی سبد معیشت مردم را تهدید نکند.

 رصد قیمت ها توسط 8 هزار اتحادیه 
با این حال حســین مــدرس خیابانی، قائم 
مقام وزیر صنعت تأکید کرده هرگونه افزایش 
قیمت به بهانه گران شدن بنزین در بازار رصد 
می شــود و ٤ هزار بازرس از سازمان حمایت 
و اتاق اصناف در کشــور روزانه ۳0 هزار مورد 
بازرسی میدانی را برای کنترل قیمت ها انجام 
خواهند داد، عالوه بر این گشت های مشترک، 
ســازمان تعزیرات حکومتی نیــز با ۱٥ هزار 
بازرس در قالب 8 هزار اتحادیه، قیمت ها را در 

بازار رصد می کند. 
عبــاس قادی، معاون بازرگانــی داخلی وزیر 
صمــت نیز با اشــاره به تشــدید نظارت در 
کشور و بازرسی های روزانه گفت: بازرسان در 
فروشگاه های زنجیره ای حضور دارند و هرگونه 
تغییر قیمت، در لحظه به معاونت بازرگانی، 
سازمان حمایت و... گزارش داده می شود؛ اگر 
کاالیی با افزایش قیمت مواجه شــود، همان 
لحظه نســبت به تغییر و برخورد با متخلف 
اقدام می شود. در عین حال گشت های بازرسی 
با همراهی اتحادیه ها در کشور در حال فعالیت 
هستند و سامانه ۱۲٤ و تمامی سازمان های 

صنعت، معدن و تجارت کل کشــور، سازمان 
حمایت و بازرسان صنفی نیز همواره به عنوان 
درگاه ارسال گزارش های مردمی باز هستند تا 
باب تخلف از هر مســیری که گزارش شد به 

سرعت بسته شود.
به گفتــه قبادی، با توجه بــه موجودی های 
مطمئن و انبارهایی که مملو از کاالها هستند 
و شرایطی که کشــور در حال حاضر در آن 
وجود دارد، احتکار و گران فروشی جایگاهی 
ندارد؛ با این حال قرار شــده اگر ضرورتی در 
تأمین کاال در کشــور به وجود آمد، از طریق 

انبارهای کشور تأمین شود.

 بازبینی وضعیت خانوارهایی
 که شامل حمایت نشدند 

در کنار هم داســتانی دولــت و مجلس برای 
نظــارت بر بــازار و کنترل تبعــات افزایش 
قیمت بنزین، شهروندان با مشکالت دیگری 
نیز روبه رو هســتند، مثالً  برخی افراد واجد 
شرایطی که در لیست دریافت یارانه نیستند. 
ربیعی، سخنگوی دولت گفته است: وضعیت 
افراد و خانواده هایی که از پوشش طرح حمایت 
دولت بیرون ماندند را دوباره بررسی و تالش 
می کننــد به مجموعه طــرح حمایت اضافه 
شوند. تمام کسانی که در روزهای آینده اضافه 
می شــوند پول آن ها ذخیره می شود و جای 

هیچ نگرانی از این بابت نیست.
خوب است بدانید نخستین مرحله واریز این 
طرح حمایت معیشــتی حداکثر تا ۱0 روز 
آینده انجام خواهد شــد؛ میزان پرداخت به 
خانوارهای تک نفره ٥٥، دو نفره ۱0۳، ســه 
نفره ۱۳8، چهار نفره ۱٧۲ و پنج نفره و بیشتر 

۲0٥ هزار تومان خواهد بود.

 دست و دلبازی برای سهمیه های 
حمل و نقل درون شهری

اما با اصالح قیمت ســوخت، برخی صنوف 
تحت تأثیــر این طرح قرار می گیرند که این 
موضوع  از نگاه سیاســت گذاران دور نمانده 
اســت و قرار است ســهمیه بنزین همه این 
اصناف در اختیار آن ها قرار گیرد. وزارت نفت 
و وزارت کشــور قول داده اند دست و دلبازتر 
عمل کنند تا این صنوف هم دلگرم شــوند 
و هم بــه خوبی عمل کنند تا تغییر قیمتی 

نداشته باشیم. 
 از جمله دغدغه مندان در این حوزه، فعاالن 

در بخش حمل و نقل درون شهری هستند 
که طبق گفته مقام های مسئول، هزینه بنزین 
این قشــر، از جمله کاربران راننده فعال در 
تاکسی های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، 
به قیمت دولتی محاسبه و ما به التفاوت آن به 
کارت بانکی آن ها واریز می شود. بدین ترتیب 
نرخ کرایه های تاکسی های اینترنتی هیچ گونه 

تغییری ندارد. 
ســهمیه تاکســی های دوگانه ســوز نیز به 
۲٥0 لیتر افزایش می یابد و ســهمیه بنزین 
تاکســی های تلفنی  هم به میزان ۲00 لیتر 
برای خودروهای تک ســوز و ۱۲0 لیتر برای 
خودروهای دوگانه ســوز تعیین شده است 
که در پایان هر ماه در کارت بانکی رانندگان 
شارژ می شود. همچنین ماهانه ٧٥0 لیتر برای 
خودروهای بین شهری تک سوز و ٤٥0 لیتر 
برای خودروهای بین شــهری دوگانه سوز در 
نظر گرفته شده اســت که از ابتدای آذرماه 
با احتساب یک هفته پایانی آبان ماه توسط 
شــرکت ملی پخش در کارت های سوخت 

خودروها اعمال خواهد شد.

از سرویس مدارس تا موتورسیکلت ها
سهمیه سرویس مدارس نیز پیش بینی شده؛ 
برای این خودروها، سهمیه در قالب اعتبار و 
بر اســاس پیمایش انجام شده که در سامانه 
سپند ثبت می شود، تخصیص داده می شود. 
البته ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس 
و شهرداری ها موظف هستند تمامی اطالعات 
سرویس مدارس را در سامانه سپند ثبت کرده 
تا پس از تأیید کارگروه، اعتبار پیش بینی شده 
بر اســاس پیمایش در پایان مــاه در کارت 

اعتباری ذی نفعان شارژ شود.
ســهمیه وانت بار و موتورسیکلت های حمل 
بار شــهری نیز  بر اساس پیمایش افزایش 
خواهد یافت. سهمیه تاکسی های ون شهری 
نیز به میزان 600 لیتر در ماه پس از دریافت 
اطالعــات از وزارت کشــور و صدور کارت 
جدید ســوخت اعمال خواهد شد. به نظر 
می رسد تمهیداتی که برای سهمیه سوخت 
حمل ونقل عمومی اندیشیده شده، بهترین 
روش برای ثابت نگه داشــتن قیمت هاست.  
بدین ترتیب با افزایش سهمیه همه بخش ها 
در حمل و نقل شهری، هر گونه تغییر قیمت 
از سوی این رانندگان تخلف محسوب شده و 

قابل پیگیری خواهد بود.

 سوخت ناوگان حمل و نقل
 برون شهری گازوئیل است

بخــش مهمی از نگرانی هــای حاصل از این 
افزایش نرخ نیز مربوط به افزایش کرایه حمل 
بار و مسافر است و از آنجایی که عمده ناوگان 
حمل و نقل مسافر و کاال در کشور از سوخت 
گازوئیل استفاده می کنند، هزینه جابه جایی 
کاال مانند مــواد غذایی، تجهیزات صنعتی و 

لوازم مصرفی و ...افزایش ندارد. 
همچنیــن نرخ بلیــت حمل مســافر برون 
شهری با اتوبوس نیز  تغییری نخواهد یافت. 
بر اساس اعالم نمایندگان انجمن های صنفی 
حمل و نقل بار و مسافر برون شهری، افزایش 
قیمت بنزین تأثیری بر نرخ کرایه و خدمات 
این ناوگان ندارد. رضا تیموری، رئیس کانون 
انجمن های صنفی کارفرمایــی کامیونداران 
کشــور یادآوری کرده است: با توجه به اینکه 
ســوخت ناوگان حمل و نقل بار در کشــور 
گازوئیل است، افزایش قیمت بنزین تأثیری 

بر کرایه حمل کاال توسط این ناوگان ندارد.

 دالر تابع نرخ بنزین نیست 
با وجود اینکه هیچ رابطه منطقی و مستقیمی 
بین افزایش قیمت بنزین و رشد بهای دالر 
وجود ندارد، اما دالالن با فضاسازی در فضای 
مجــازی تالش کرده اند بازار را ملتهب کرده 
و بــا ایجاد نوســان و رشــد قیمت ها برای 
مدتی کوتــاه برای خود سودســازی کنند 
که به نظر کارشناســان، موقتی اســت و به 
دلیل غیر واقعی بودن، به ســرعت به حالت 
عــادی بازخواهد گشــت.این گزینه آن قدر 
غیر محتمل است که سمیعی، رئیس هیئت 
مؤسس کانون صرافان درباره باالبردن قیمت 
دالر به بهانه افزایش قیمت بنزین گفته است: 
افزایش نرخ دالر می تواند نرخ بنزین را باال ببرد 
اما رابطه معکوس وجود ندارد، بهای دالر تابع 

بنزین نیست! چنین اتفاقی متصور نیست.

جاماندگان کارت سوخت چه کنند؟
اما افرادی که هنوز کارت سوخت ندارند نیز 
نباید نگران سهمیه آبان ماه بنزین خود باشند، 
زیرا سهمیه بنزین برای تمام وسایل نقلیه، در 

نظر گرفته شده و محفوظ است.
بنا به گفته فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی ایران، همچنان 
می توان با مراجعه به مراکز پلیس+۱0 برای 

درخواست کارت سوخت اقدام کرد. 
افــراد  باید با در دســت داشــتن مدارک 
شناسایی خود و خودرو به مراکز پلیس+۱0 
مراجعه کرده و بــا پرداخت ۱0 هزار تومان 
برای صدور کارت سوخت اقدام کنند .فرایند 
درخواست تا صدور کارت بین ۱0 تا ۲0 روز 
طول می کشــد و این کارت ها نیز ســهمیه 

بنزین آبان ماه را دریافت خواهند کرد.
اما کســانی که رمز کارت ســوخت خود را 
فراموش کرده اند تا پایــان آذر می توانند به 
صورت پیش فرض، چهار شــماره آخر کد 
ملی خود)فردی که نامش بر کارت سوخت 
درج شــده( را  به عنوان رمز کارت سوخت 

وارد کنند.

 فرق »نیاز« و »خواسته«
را می دانید؟

امیر خانی: به وســایل اطراف خود نگاه کنید. 
اگر به کارایی آن ها فکر کنید می بینید بعضی از 
آن ها برای زندگی کردن ضروری است؛ مثالً غذا، 
ســرپناه و پوشاک؛ اما وسایل زیادی هم هستند 
که نبودشان موجب توقف زندگی نمی شوند؛ بلکه 
به بهتر شدن کیفیت زندگی کمک کرده اند؛ مثاًل 
نداشــتن تلویزیون منحنی ٧8 اینچ یا دستگاه 
ظرفشویی زندگی را مختل نمی کند. شما آن ها 
را »خواسته «اید و درواقع نیاز اساسی شما نیستند.

اگر فکر می کنید ما می خواهیم به شما پیشنهاد 
بدهیم مثل انسان های اولیه و با حداقل امکانات 
زندگی کنید، قضاوت اشتباهی کرده اید؛ اما بهتر 
است کمی درباره خواسته هایمان )چه آن هایی که 
برآورده شده اند و چه خواسته هایی که هنوز به آن 

نرسیده ایم( فکر کنیم.
به این فرمول دقت کنید:

- خواســته ها ابتــدا با دوست داشــتن به وجود 
می آیند؛ مثالً من تلویزیــون ال ای دی بزرگ را 
دوست دارم و می خواهم. من پژو ۲06 را دوست 
دارم و می خواهم؛ اما پس از مدتی اوضاع دگرگون 
می شــود؛ پس از مدتی درک می کنیم که دیگر 
خیلی دوست داشتنی در کار نیست و به آن عادت 

می کنیم و برایمان کهنه می شوند.
- دوم اینکه خواســته ها پــس از قرار گرفتن در 
تشعشع تبلیغات که البته از آن راه فراری نیست، 
به وجود می آیند. یعنی به خودی خود شما به آن 
احســاس نیاز نمی کنید؛ بلکه پس از تبلیغات و 
تعریف و تمجید اطرافیانتان به خرید آن رغبت 

پیدا می کنید.
حاال مشــکل چیســت؟ اگر در این بازی قرار 
بگیریــد، مجبوریــد دائماً در حــال کار و کار 
باشــید که فالن وســیله را بگیرید. بعد به آن 
عــادت کنید و وارد مرحله بعد شــوید. یعنی 
دوباره چیز دیگــری بخرید و پس از مدتی به 
آن عادت کنید. آیا این روش درســت اســت؟ 
به خصوص اگر پول رسیدن به خواسته ها، از وام 
و قرض تهیه شود و انسان را مجبور کند برای 
بازپرداخــت آن از کارهایی بزند که واقعاً خود 
و اطرافیانــش به آن نیاز دارند؛ مثل محبت به 
فرزند و همســر و وقت گذاشتن برای آن ها؛ که 

عماًل با این قسط و قرض ها ممکن نیست.

  عمرتان چقدر می ارزد؟
هر ماه ٧۲0 ساعت می شود. درآمد ماهانه تان را 
تقسیم بر ٧۲0 کنید تا ارزش مادی یک ساعت 
از عمرتان را بدســت بیاورید؛ مثــالً اگر فردی 
درآمدش ماهی ٥میلیون تومان باشد، هر ساعت 
از عمرش تقریباً ٧هزار تومان می ارزد. حاال با این 
عینک، کمی به خرج و مخارج زندگی نگاه کنیم:

- یک گوشــی ۲ میلیون تومانی، حدود ۳00 
ســاعت از عمر شــما را صرف خرید خودش 

خواهد کرد.
- اگر وامی می گیرید که عالوه بر اصل، ٥ میلیون 
تومان سود دارد، حدود ٧00 ساعت از عمرتان را 

به عنوان سود پرداخت کرده اید.
- اگر در جهیزیه تان وســیله ای هست که هنوز 
بالاســتفاده مانده و صرفاً برای قشنگی یا بستن 
دهان مردم خریده اید، بخشــی از عمر پدرتان را 

بدون فایده گرفته اید.
شما هم با توجه به درآمدتان این محاسبه را انجام 

دهید و خریدهایتان را مرور کنید.

4 هزار بازرس از 
سازمان حمایت و 
اتاق اصناف در کشور 
روزانه ۳0 هزار مورد 
بازرسی میدانی را 
برای کنترل قیمت ها 
انجام خواهند داد

بــــــــرش

بازار طال کامالً آرام و بدون حباب است     تسنیم:  رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر با تأکید بر اینکه افزایش قیمت طال در بازار ناشی از افزایش قیمت ارز است، گفت: طال و سکه حبابی ندارد 
و بازار هم اکنون در آرامش کامل است. محمد کشتی آرای در خصوص وضعیت بازار طال و سکه در روزهای اخیر و پس از گرانی بنزین اظهار کرد: بازار طال هم اکنون باز و داد و ستدها نیز به صورت عادی در 

جریان است. وی با تأکید بر اینکه بازار طال کامالً آرام است و هیچ التهابی در قیمت ها نداریم، تصریح کرد: قیمت طال و سکه کامالً واقعی است و حبابی ندارند. 
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اقتصاد خانه

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی(
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 
آراء صادره از هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 1 سبزوار

- شرکت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوان نسبت به ششدانگ اعیاني یک باب ساختمان به مساحت 2569/97 متر مربع 
قسمتي ازپالك باقیمانده1634 اصلي واقع در بخش یک سبزوار از محل مالکیت موقوفه میرزا ابراهیم کوه میشي

بخش3 سبزوار
پالک يك اصلی اراضی كالته استاد حسن خان

- خانم فاطمه میرکي گرز نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت90/38 متر مربع قسمتي از پالك 40 فرعي از 
یک اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي عباس معمار زاده

پالک 3 اصلی اراضی كالته سيفر
- اقاي رمضانعلي کیفي نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60 متر مربع قسمتي از پالك 565 فرعي از 3 اصلي 

واقع در بخش سه سبزوار محل مالکیت مالک رسمي علي اکبر و حلیمه و حسن و حسین و فاطمه شهرت همگي صمدي
- اقاي محسن رامشیني نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان گلخانه به مساحت 1192/65 متر

مرب��ع قس��متي از پ��الك 90 فرعي از 3 اصلي واقع در بخش س��ه س��بزوار از محل مالکیت مالک رس��مي عبدالجواد برادران 
سلماني

- اقاي حس��ن رامش��یني نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب س��اختمان گلخانه به مساحت 1192/65 متر مربع 
قسمتي از پالك 90 فرعي از 3 اصلي واقع در بخش سه سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي عبدالجواد برادران سلماني

پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو
- اقاي محمد اس��ماعیل چشمي نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 52/50 متر مربع قسمتي از پالك5141 

فرعي از 5اصلي واقع در بخش سه سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي خودش
- اقاي احمد عباس��ي نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 92/85 متر مربع قسمتي از پالك 2/208 فرعي از 

5اصلي واقع در بخش سه سبزوار ازمحل مالکیت مالک رسمي محمد رضا قلعه نوي
- اقاي سعید شایسته جم نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 82/55 متر مربع قسمتي از پالك 159 فرعي از 

5اصلي واقع در بخش سه سبزوار ازمحل مالکیت مالک رسمي عباس عاطفي زاده
- اقاي علي عفتي تبار نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 110/66 متر مربع قسمتي از پالك 378 فرعي از 

5اصلي واقع در بخش سه سبزوار ازمحل مالکیت مالک رسمي حجي حسین بقائي نژاد
- خانم زهرا داریني نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 88/21 متر مربع قسمتي از پالك 240 فرعي از 5اصلي 

واقع در بخش سه سبزوار ازمحل مالکیت مالک رسمي ابراهیم قلعه نوي
- خانم زهرا کوش��کي نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 255/14 متر مربع قسمتي از پالك 599 فرعي از 
5اصلي واقع در بخش س��ه س��بزوار ازمحل مالکیت مالک رسمي ورثه اس��ماعیل نیکو صفت )فاطمه دسترسي و علي و رضا و 
احس��ان و معصومه وطیبه و زهره و طاهره و زهرا ش��هرت همگي نیکو صفت و صغري قلعه نوي ( و غالمرضا و علیرضا شهرت 

هر دو کوشکي
پالک6 اصلی اراضي كلوت

- اقاي علي اکبر زید ابادي نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 123 متر مربع قسمتي از پالك 9755 فرعي 
از 6 اصلي واقع در بخش سه سبزوار از محل مالکیت رسمي عباس علي ابادي

- اقاي مجید ریوندي نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 94/30 متر مربع قسمتي از پالك 913 فرعي از 
6اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عصمت موذني

- خانم مریم س��لطاني نس��ب نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت30/10 متر مربع قسمتي از پالك30 فرعي از 
6اصلی واقع در بخش 3 سبزوار ازمحل مالکیت مالک رسمي غالمرضا غالم دانایي

- آقاي محمد حیدري توپکانلو نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت102/23 متر مربع قسمتي از پالك 152 فرعي 
از 6اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي ابراهیم مسکني و محمد مهرابادي

- خانم فاطمه برزوئي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99/99 متر مربع قسمتي از پالك 
865 فرعي از 6اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي خودش

- آقاي مهدي کش��میري نس��ب به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 146/43 متر مربع قسمتي از پالك 75 فرعي از 
6اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي صفر علي کوشکي

- خانم مهري اکبري نس��ب به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 101/81 متر مربع قسمتي از پالك 4585 فرعي از 
6اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي شهین سالخي

- آقاي ابوالفضل جزندري نسب به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150 متر مربع قسمتي از پالك 51 فرعي از 6اصلی 
واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي محمد رضا غفوري غروي

- آقاي محمد تقي روحانیان نسب به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 144/13 متر مربع قسمتي از پالك 681 فرعي 
از 6اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي یداله برزوئي

- آقاي سید جواد برغمدي نسب به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 118/03 متر مربع قسمتي از پالك 92 فرعي از 
6اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي عفت ابراهیم ابادي

- آقاي علي اصغر نودهي نس��ب به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 187/20 متر مربع قسمتي از پالك 1044 فرعي 
از 6اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي فرهنگ طالبیاني

- آقاي حس��ین خان ذاتي کیذقان نسب به چهار دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 104/30 متر مربع 
قسمتي از پالك 4590 فرعي از 6اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي برات اله غالم دانائي

- خانم ماندگار جهاني نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 104/30 متر مربع قسمتي از پالك 
4590 فرعي از 6اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي برات اله غالم دانائي

پالک 162 اصلی اراضی ايزي
- آقاي مجید ارشادي ن   ژاد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151/62 متر مربع قسمتي از پالك 610 فرعي 

از 162اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي طیبه جهدي خرق
پالك 227 اصلی اراضی کریم اباد

- خانم اقدس پاك دل نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 54848/1 متر مربع قسمتي از پالك 30 فرعي از 227 
اصلي واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي حجي رضا مسکني

بخش 12 سبزوار
پالک 1 اصلی اراضی عميداباد

- اقاي غالمرضا درقدمي نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 100/70 متر مربع قسمتي از پالکهاي 4148 و4149 
و4140 فرعي از یک اصلي واقع در بخش 12س��بزوار از محل مالکیت مالک رس��مي ش��هرداري سبزوار و صدیقه دانش فیروز 

ابادي
- اقاي محمد قانعي نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 267/67 متر مربع قسمتي از پالك 170 فرعي از یک 

اصلي واقع در بخش 12سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي عبداله زارعیان
- خانم هما عزیز ابادي نس��بت به شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 147/74 متر مربع قسمتي از پالك 401 فرعي از یک 

اصلي واقع در بخش 12سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي حجیه بي بي زارع مقدم
- آقاي مهدي دائي میالني نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 69/70 متر مربع قسمتي از پالك 4994 فرعي 

از یک اصلي واقع در بخش 12سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي الهه سادات صدر
پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

- اقاي علي قلعه نوي نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 متر مربع قسمتي از پالك 82 فرعي از 2اصلي 
واقع در بخش 12سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي حسین محمودي زاده

- آقاي علي اکبر کرابي در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب س��اختمان قس��متي از از پالك 14335 و تمامت پالکهاي 
10407 و9396 فرعي بسماحت 147/86 متر مربع نسبت به تمامت پالك 9396فرعي بال واسطه از محل مالکیت

مالکین رسمي محمد تاج ابادي و محمد نامني و نسبت به قسمتي از پالك 14335 و تمامت پالك 10407 فرعي بال واسطه 
از محل مالکیت رسمي خودش

- خانم فاطمه کرابي در س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب ساختمان قسمتي از پالك 14335 و تمامت پالکهاي 10407 
و9396 فرعي بسماحت 147/86 متر مربع نسبت به تمامت پالك 9396فرعي بال واسطه از محل مالکیت

مالکین رسمي محمد تاج ابادي و محمد نامني و نسبت به قسمتي از پالك 14335 از محل مالکیت رسمي خودش و نسبت  
به تمامت پالك 10407 فرعي بال واسطه از محل مالکیت مالک رسمي علي اکبر کرابي

- اقاي ابوالقاس��م زینلي نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 126/09 متر مربع قسمتي از پالك 7 فرعي از 
2اصلي واقع در بخش 12سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي فریبرز ناوي

- اقاي محمد رضا نوده نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 100/38 متر مربع قسمتي از پالك 82 فرعي از 
2اصلي واقع در بخش 12سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي محمد پرویز نیا

- اقاي ابراهیم چش��مي نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 113/09 متر مربع منطبق بر ششدانگ پالکهاي 

10535 و 15397 فرعي و تمامت سهم مشاعي متقاضي در پالك 14335از 2اصلي واقع در بخش 12سبزواراز محل مالکیت 
مالک رسمي خودش

- اقاي موس��ي الرضا بینقي نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 100 متر مربع قسمتي از پالك 82 فرعي از 
2اصلي واقع در بخش 12سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي حسین محمودي زاده

- اقاي س��ید حس��ن حس��یني نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 144/20 متر مربع قس��متي از پالکهاي 
4035و4036 فرعي از 2اصلي واقع در بخش 12سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي سید عباس حسیني گرز

- اقاي مجید چمن پیراي نس��بت به شش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت 141/46 متر مربع قس��متي از پالك 82 فرعي از 
2اصلي واقع در بخش 12سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسن قرائي

- اقاي ابراهیم دولت ابادي نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98/16 متر مربع قسمتي از 
پالك 10293 فرعي از 2اصلي واقع در بخش 12سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي جواد قاسمي

- خانم بتول مهري نس��بت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98/16 متر مربع قسمتي از پالك 
10293 فرعي از 2اصلي واقع در بخش 12سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي جواد قاسمي

- آقاي حسین قیاسي نژاد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 48/75 متر مربع قسمتي ازباقیمانده پالك 62 
فرعي از 2اصلي واقع در بخش 12سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي فرزانه هویدا و فاطمه سنگ سفیدي

پالک 5 اصلی اراضی فتح اباد
- اقاي حسن اکبري نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65/07 متر مربع قسمتي از پالك 506 فرعي از 5اصلي 

واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي اصغر برازنده دولت ابادي
- خانم وجیه راه کاکش��ان نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 67/75 متر مربع قسمتي از پالك 39 فرعي از 

5اصلي واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي عزیزاله سلیماني باداشیاني
پالك 8 اصلی اراضی جعفراباد

- اقاي حسن زارعي طزرقي نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 70/68 متر مربع قسمتي از پالك 240 فرعي 
از 8 اصلي واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي خودش

اگهی اصالحی
بخش 12

پالک2 اصلی اراضی عبدالرحمن
- اقاي مهدي باش��تني نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 321/66 متر مربع قسمتي از پالك 1840 فرعي 
وتمامت پالك 14046 فرعي از 2 اصلي بخش 12 سبزوار ازمحل مالکیت مالک رسمي حسین و بهرام وفایي زاده که در اگهي 

قبلي اشتباها قسمتي ازپالك 14046 فرعي قیدشده بود که بدین وسیله اصالح مي گردد.
ل��ذا به اس��تناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگه��ی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی در روزنامه و در روس��تاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
ورس��ید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، 
واحد ثبتی طبق رای هیئت پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرس��اند و نس��بت به امالك در جریان ثبت و فاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .)م الف 98/100/3120(  آ-9810350
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/08/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/12

علي آب باریکي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 دســت از توجه صرف و مطلق به فضاهای علمی بردارید     مهر: وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز دیگر وقت آن رســیده تا از توجه صرف و مطلق به فضاهای علمی دســت برداشــته شود. محسن 
حاجی میرزایی با بیان اینکه در سال های اخیر ما فضاهای عمومی را توسعه دادیم، گفت: اما امروز دیگر وقت آن رسیده تا از توجه صرف و مطلق به فضاهای علمی دست برداشته و به مسئله مهارت آموزی و توسعه 

آموزش های فنی و حرفه ای نیز توجه کنیم و بسیاری از امکانات و توانمان را در این زمینه بسیج کنیم.

 پرداخت ساالنه ۲میلیون پوند جریمه
برای استفاده از موبایل در هنگام رانندگی!

مهر: شهروندان انگلیسی به دلیل استفاده 
از موبایل هنگام رانندگی ساالنه بیش از 

۲میلیون پوند جریمه می پردازند.
به گزارش پرس اسوسیشن، بر اساس آمار 
جدید رانندگان انگلیسی ساالنه بیش از 
۲میلیون پوند جریمه برای اســتفاده از 

موبایل هنگام رانندگی می پردازند.
شرکت »دایرکت الین« که اطالعات وزارت دادگستری را تحلیل  می کند، این آمار را 
فاش کرده است. تحلیل های این شرکت نشان داد ساالنه بیش از ۱۳هزار راننده برای 
استفاده از موبایل هنگام رانندگی جریمه می شوند.  بر پایه قانونی که در مارس۲۰۱۷ 
اعالم شده، افرادی که هنگام رانندگی از موبایل استفاده کنند با جریمه ای ۲۰۰ پوندی 
روبه رو می شوند.  در این میان استیو بارت، مدیر شرکت دایرکت الین می گوید: استفاده 

از موبایل هنگام رانندگی باید ممنوع شود. این کار خطرناک و غیرقانونی است.  
با توجه به فناوری های جدید، نیروهای پلیس می توانند با اســتفاده از حســگرهای 

مختلف متوجه شوند راننده ای در حال استفاده از موبایل است یا خیر.

 بیش از ۱۰میلیون نفر در »افغانستان« 
مصونیت غذایی ندارند

میزان: سازمان ملل اعالم کرد که بیش 
از۱۰میلیون نفر معادل ۳۳ درصد جمعیت 
افغانستان مصونیت غذایی ندارند و نیازمند 

کمک های بشردوستانه  هستند.
به گزارش شبکه تلویزیون یک افغانستان، 
سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل 
»فائــو« در آخرین گــزارش دوره ای خود 

اعالم کرد که از مجموع ۱۰ میلیون نفر، ۷میلیون نفر در وضعیت بحرانی و ۲ میلیون 
نفر در وضعیت اضطراری زندگی می کنند.

براساس این گزارش، با وجود سرازیر شدن کمک های میلیارد دالری جامعه  جهانی به 
افغانستان، شمار زیادی از خانواده ها هنوز در گرسنگی به سر می برند.

در همین حال »محمدیونس ســالک« ســخنگوی وزارت اقتصاد افغانســتان، آمار 
شــهروندانی را که با کمبود و نبود مصونیت غذایی روبه رو هســتند را بیشتر از آمار 
ســازمان ملل اعالم کرده است. براساس گزارش وزارت اقتصاد افغانستان، ۴۴ درصد 
جمعیت کشــور برای پیدا کردن ســه وعده غذا در شبانه روز با چالش  جدی روبه رو 
هستند. »وحیداهلل امانی« سخنگوی سازمان غذایی جهان در افغانستان می گوید که در 
زمستان پیش  رو در نظر دارند تا برای 5میلیون نفر مواد غذایی فراهم کنند. تغییرات 
اقلیمی، آسیب های طبیعی، بدتر شدن وضعیت امنیتی استان ها و بی ثباتی سیاسی از 

مواردی است که تأثیر منفی بر وضعیت امنیت غذایی افغانستان داشته است.

نگاهی اجتماعی به دغدغه ای اقتصادی
 جامعه/ جــواد صبوحی  چندی 
پیش معاون هماهنگی وزارت کشــور از 
برگزاری ۳۳۱ تجمع قانونی در یک سال 
گذشــته گفته بود؛ تجمعاتی که در آن 
کارگران، معلمان، دانشجویان، معلوالن و... 
به بهانه ای گرد هم می آمدند تا صدایشان 
را فــارغ از نویزهای پنهان شــبکه های 

اجتماعی به گوش مسئوالن برســانند. با چهره هایی بی نقاب و مشت هایی خالی از 
چوب، سنگ و دشنه. 

تجمعاتی که از بوی تند خشونت و حضور متعفن فرصت طلبان هم در صف نخست 
صنف و تشکل های وابسته شان خبری نبود.

صاحبــان قانونمدار چنین تجمعاتی با وجود آنکه از بی توجهی مســئوالن کارد به 
استخوانشان رســیده بود؛ دیگران را به سعه  صدر و رواداری، رعایت اخالق و پرهیز 
از انتساب به فالن گروه سیاسی سفارش می کردند. درست عکس آنچه در چند روز 

گذشته به بهانه تغییر نرخ بنزین در چند شهر کشور صورت پذیرفت.
تفسیر سیاســت اخیر دولت و بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی آن موضوعی است که 
باید از سوی متخصصان علم اقتصاد مورد توجه قرار گیرد اما آنچه می ماند ضرورت 
مالحظه نکاتی اســت که در فرایند میان دولت و مردم باید بیش از گذشته آن ها را 

مورد توجه قرار داد.
اما اتفاقات اخیر نشان داد که ما حتی پیش از الزام شهروندان به پذیرفتن تصمیماتی 
که قطعاً بر اساس ضرب و تقسیم داده های منطقی صاحبنظران و کارشناسان خبره 
نضج گرفته، به درکی مشــترک از وضع موجود و آمادگی الزم برای ایجاد هر گونه 

تغییر نیازمندیم. 
شــاید به دلیل همین رفتار اخیر است که برخی می گویند اظهارنظرهای متناقض 
مسئوالن و اتخاذ تصمیمی مغایر وعده های گذشته نه تنها اعتماد عمومی شهروندان 
جامعه را نسبت به آن ها از میان می برد که این شائبه را نیز در ذهن ها تقویت می کند 
که گویا می توان نسخه مهم ترین تغییرات را آن هم با دامنه گستردگی اینچنینی یک 
شــبه و بدون مالحظات اخالقی و یا احتماالً به بهای مخاطره افتادن امنیت ملی و 

تبعات اجتماعی پس از آن پیچید. 
فراموش نکنیم اتخاذ تصمیمات عجوالنه، واکنش ها و پیامدهای احساسی متقابل را 
نیز در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی مهم ترین و کارآمدترین گام تالش برای 
زدودن غبار ابهام از چهره این تصمیمات و شفاف سازی الیه های پیدا و پنهان آن و در 

یک کالم بازگرداندن روح اعتماد به کالبد جامعه است.
بدون تردیــد تدابیری همچون هدفمندی بنزین که قطعاً عــوارض ظاهری و آثار 
کوتاه مدت آن بر ساختار اجتماعی جامعه و به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه دور 
از انتظار نیست بیش از همه پشتوانه هایی همچون شفافیت، درک متقابل، اعتماد و 

بیان صریح مسئله از سوی متخصصان خبره را می طلبد.
چنانکه رهبر معظم انقالب تیرماه سال 86 پس از اقدام مشابه دولت در هدفمندی 
بنزین، این گام دولت را اقدامی شــجاعانه اما انجام آن را منوط به مقدماتی پیش از 

آن دانستند.
ایشان در همین خصوص می فرمایند: »ما احتیاج داریم به اقدامات شجاعانه. یکی از 
چیزهایی که من در مورد این دولت خدا را شکر می گویم، همین است که شجاعت 
اقدام وجود دارد. با تردید، با تزلزل، با ترس و لرز نمی شود کارهای بزرگ را انجام داد؛ 
الزم اســت با شجاعت وارد شد. البته شجاعت به معنای بی گدار به آب زدن نیست. 
بررســی ها باید انجام بگیرد، فکر صحیح باید بشود، وقتی به نتیجه رسیدیم، بدون 
«؛  تردید و تزلزل بایســتی اقدام کنید. »وشاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوّکل علی اهللَّ
مشورت هایتان را بکنید، بررسی ها را بکنید، جوانب را خوب بسنجید، وقتی به نتیجه 

رسیدید، آن  وقت به خدا توکل کنید و وارد میدان بشوید. این شجاعت الزم است.
البته وارد بعضی از میدان ها شدن، مشکالتی هم ایجاد می کند؛ شکی نیست؛ اما این 
مشکالت، مثل مشــکالت کندن یک چاه عمیق است برای رسیدن به نفت؛ بدون 
مشــکل که نمی شود. این، شبیِه آن مشکالت اســت. این مشکالت را همه تحمل 
می کنند برای اینکه به نفت برسند؛ برای اینکه به آب برسند. معدن را می کاوند، برای 
اینکه به کان و ماده  ارزشمند کانی برسند. این مشکالت از این قبیل است. حاال همین 
مسئله  بنزین از جمله  همین کارهاســت. این کار شجاعانه ای بود؛ خوب شد انجام 

گرفت. جوانبش را درست مالحظه کنند و پیش ببرند...«. 
کوتاه سخن آنکه در جامعه ای که در ۴۰ سال گذشته در آن بیش از ۳5 انتخابات با 
حضور گسترده مردم انجام گرفته و آن گونه که گفته می شود میزان مشارکت مردم در 
آن ها به طور متوسط 68 درصد بوده انتظار آن است با فراهم آوردن زمینه های سازنده 
حضور مردم در تصمیمات و تصمیم سازی ها، بتوان زمینه های مشارکت بیش از پیش 

آن ها را در چنین موقعیت های سازنده ای فراهم ساخت. 

 جامعه/ اعظم طیرانی  شرکت های دانش بنیان 
حلقه واسط بین ایده و فناوری در کشور هستند و 
رهبر معظم انقالب و مسئوالن نظام بارها بر رشد و 
شکوفایی این شرکت ها در راستای رسیدن به اقتصاد 

دانش بنیان تأکید کرده اند.
در یکــی از آخرین اظهارنظرهــا در این خصوص 
ایشان در دیدار با جمعی از نخبگان و استعدادهای 
برتر علمی کشــور، بر ضرورت افزایش شرکت های 
دانش بنیان از ۴ هزار شــرکت به ۴۰۰هزار شرکت 
تأکید کردند. موضوعی که با توجه به توانمندی های 

جوانان پرشور کشور دور از انتظار نیست.
اما برای تحقق این مهم، چه باید کرد و چه تمهیداتی 

را باید فراهم ساخت.

پاشنهآشیلشرکتهایدانشبنیان
علی مسعودی، عضو هیئت مدیره مجمع تشکل های 
دانش بنیان ایران با بیان اینکه استارت آپ ها تجربه 
بازاریابی و بازارسازی ندارند و این پاشنه آشیل آن ها 
به شمار می رود، می گوید: نکته اینجاست که معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز چنین وظیفه و 
البته توانی ندارد، این وظیفه و رسالت تشکل هاست. 
وقتی شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها وارد 
تشــکل ها می شوند، تازه با فرصت ها و پیشنهاداتی 
برای فعالیت در حوزه های مشابه روبه رو می شوند که 
برای مثال درآمدزاتر یا کم هزینه تر است. دولت که 

این اطالعات را ندارد.
وی اضافه می کند: در هر تشکل انبوهی از تجربیات 
شکست و موفقیت کسب و کارها انباشته شده است 
که تعامل و مشارکت با این شبکه از تاجران و فعاالن 
باســابقه بهترین کالس درس برای استارت آپ ها و 

دانش بنیان ها به شمار می رود.

ترسازسرقتایده
وی در خصوص چالش ترس از سرقت ایده که یکی 
از بزرگ ترین دغدغه های صاحبان ایده به شــمار 
می رود، می گوید: حفــظ ایده جنبه های مختلفی 
دارد؛ از یک منظر گاهی افراد ایده ای در ســر دارند 
ولی از ترس فاش شدن و سوءاستفاده دیگران آن را 
برای کسی مطرح نمی کنند و وقت، انرژی و هزینه 
می کنند و آن را به ثمر می رسانند ولی در بزنگاهی 
که بــه دنبال ســرمایه گذار می گردند، تازه متوجه 
می شوند که این ایده قبالً پیاده سازی شده و حتی 
شکست هم خورده است. از منظر دیگر اگر آن ایده را 
با افراد یا مشاوران غیرمعتمد در میان بگذارند، پیش 
از اینکه فرصت شروع داشته باشند، ایده توسط فرد 

یا گروه دیگری به سرقت می رود.
به گفته وی، نقش مشاوران معتمد در این مرحله به 
خوبی احساس می شود، اگر این مشاوران در جایگاه 
صنفی هم باشــند، با شناختی که از بازار و صنعت 

دارند، مشاوره های کاربردی تری نیز ارائه می کنند.
چند روز پیش دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور نیز با اشاره به فعالیت ۴هزار 
و 556 شــرکت دانش بنیان و 6هزار استارت آپ در 
کشور گفته بود این کسب  و کارها، عالوه بر اینکه ۹۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد داشته اند، برای ۳۰۰هزار 

نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده اند.

به گفته وی، جذب نیروی انســانی تحصیلکرده در 
دانشــگاه های برتر دنیا یکی از ویژگی های فعالیت 
کســب و کارهای دانش بنیان و استارت آپ هاست 
و  کســانی که در استارت آپ های موفق جهانی کار 
کرده اند، در فرایند راه اندازی استارت آپ های جدید و 

رونق گرفتنشان جوانان را یاری می کنند. 
آن طور که ستاری می گوید بیش از یک هزار و ۴۰۰ 
نفر از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا به کشور بازگشته و ۹۳ 

استارت آپ جدید و موفق به راه  انداخته اند.

بروکراسیهایاداری
علــی گلدانی، مدیــر عامل یکی از شــرکت های 
دانش بنیــان هم دربــاره چالش هــای پیش روی 
شــرکت های دانش بنیان می گوید: در دوره ای که 
همه چیز به سمت آماده شدن پیش می رود، برای 
ایجاد کســب و کار با دو واژه روبه رو هستیم و تمام 
دولت ها روی این دو واژه تمرکز می کنند؛ یکی بهبود 
و اصالح شاخص فضای بین المللی کسب و کار است 
که مقایســه بین المللی روی فضای کسب و کار ما 
تلقی می شود و نمی توان این شاخص را با شاخص 
دیگر تغییر داد و دومی اصالح شاخصه فضای مالی 
و اداری است. در کل دنیا شاخص فضای بین المللی 
کسب و کار شناخته شده است، رتبه فضای کسب 
و کار ایران در فضای بین الملل مستقل از کشورهای 
دیگر سنجیده می شود، رتبه ایران ۱۲۰ است یعنی 
فضای کســب و کار کشــور با عدد ۱۲۰ سنجیده 
می شود که فضای مناســبی برای رشد شرکت ها 

محسوب نمی شود.
وی ادامه می دهد: موضوع دیگر به اصالح شــاخص 
فســاد مالی و اداری مربوط می شــود. شرکت های 
دانش بنیــان از زمانی که برای ثبت شــرکت اقدام 

می کنند با بروکراســی هایی مواجه هستند و باید 
فرایند بســیار سنگینی را برای پیشــبرد اهداف و 

قراردادها طی کنند. البته بخشی 
از ایــن اتفاق الزم اســت اما گیر 
افتادن در بروکراســی اداری یکی 
از مشکالتی اســت که همواره با 

شرکت ها همراه است. 
وی می افزاید: در فضای کســب 
و کارهــای نویــن عــالوه بــر 
بروکراسی های سنگینی که سد راه 
توسعه این شرکت ها قرار دارد، نبود 
یک مربی متخصص حتی در مراکز 
رشد و پارک های علم و فناوری که 
آن ها  در  دانش بنیان  شرکت های 

مستقر هستند در روند موفقیت این شرکت ها بسیار 
تأثیرگذار است. 

وسواسدرروندتحصیلیدانشجویان
گلدانی می گوید: با توجه به اینکه از یکســو برخی 
از پژوهش ها، آزمایش محور اســت و از سوی دیگر 
هزینه تأسیس آزمایشــگاه در برخی از فناوری ها 
باالســت، متأســفانه کمبود بودجه و انجام نشدن 
این پژوهش ها ممکن اســت تا حــدی پیش رود 
که منجر به ورشکســتگی شرکت ها شــود. با این 
حال با وجود اینکه ارگان هــای مرتبط وام هایی را 
برای این شــرکت ها اختصاص می دهند باز هم به 
دلیل بروکراسی های اداری، بسیاری از شرکت های 
دانش بنیان سراغ این وام ها نمی روند و این موجب 
می شود چرخه به روز ماندن شرکت ها تحت تأثیر قرار 

گیرد که به ضرر توسعه شرکت هاست. 
وی نظام موجود در دانشــگاه های کشور را از دیگر 

چالش هــای پیش روی شــرکت های دانش بنیان 
عنوان می کند و می گوید: از یکســو دانشگاه ها َعلَم 
دانشگاه نسل سوم را بلند کرده اند 
در حالی که به هیچ وجه شــاهد 
اتفاق هــای خوبــی در راســتای 
پیوستن دانشگاه ها به نسل سوم 
نیستیم و هستند استادانی که به 
جای حمایت از دانشجویان پیشرو 
در موضوع کارآفرینــی، با اضافه 
کردن وسواس در روند تحصیلی 
دانشجویان، مانع فعالیت آن ها در 
حوزه دانش بنیان می شــوند، زیرا 
در چنین شرایطی اگر دانشجویان 
بخواهند بــه کارآفرینی بپردازند 
از درس بازخواهند ماند و اگر بخواهند به مســائل 
درسی بپردازند نمی توانند آن گونه که باید به مسائل 

کارآفرینی توجه داشته باشند. 

انحصارطلبیشرکتهایبزرگ
به گفته گلدانی تحریم ها و محدودیت هایی که در 
زمینه تعامل شرکت های دانش بنیان با شرکت های 
خارجی ایجاد شده از دیگر چالش های پیش روی 
شرکت های دانش بنیان است، ضمن آنکه از سوی 
شرکت های داخلی نیز به دلیل وضعیت نامناسب 
اقتصادی مورد حمایت قرار نگرفته و بخشــی از 
قراردادها و همکاری های فی مابینی که می تواند 
با همکاری ارگان های دولتی انجام شــود فقط از 
طریق انحصارطلبی پیش مــی رود به طوری که 
اغلب قرارداد ها با شرکت های بزرگ بسته می شود 
و شرکت های کوچک تر تحت فشار قرار می گیرند 
که به طور حتم در پیشــگیری از رشد و توسعه 

آن ها تأثیرگذار خواهد بود. 
وی با اشــاره به واردات غیرضروری نیز می گوید: 
واردات برخــی از محصوالتی که امکان تولید آن 
در شــرکت های دانش بنیان وجــود دارد از دیگر 
دغدغه های این شرکت هاســت که متأسفانه به 
جای پیشگیری از واردات کاالهای خارجی، بازار 
محصوالت ایرانی را تحت تأثیر قرار می دهند و این 
موضوع علت تعطیلی شرکت های دانش بنیان یکی 

پس از دیگری است.
وی در خصــوص راهکارهــای رفع مشــکالت 
توسعه شــرکت های دانش بنیان نیز می افزاید: با 
توجه بــه اینکه روحیه کارآفرینی شــرکت های 
دانش بنیان داخل دانشگاه شکل گرفته، شایسته 
است راهکارهای پیشنهادی نیز در همین راستا 
باشــد. بنابراین پیشنهاد می شــود مسئوالن و 
دســت اندرکاران وزارتخانه های علوم و آموزش و 
پرورش؛ فضای موجود برای رشــد پژوهشگران 
را- به لحــاظ نرم افزاری، ســخت افزاری و ایجاد 
زیرساخت های مورد نیاز- در مراکز علمی تسهیل 
کنند؛ چراکه برخی از شرکت های دانش بنیان و 
فناور به آزمایشگاه ها و نرم افزارهایی برای مکانیزه تر 
کردن فضای کار و ارتقای سطح فرایندی شرکت ها 
نیاز دارند تا بتوانند در فضای اشتراکی فعالیت های 

خود را دنبال کنند. 

استادودانشجویکارآفرین
درحدحرفاست!

گلدانی ادامه می دهد: باید اســتادان دانشگاه به 
لحاظ سطح علمی خود را به روزتر کرده و نگرش 
خود نسبت به دانش  کارآفرینی را تغییر دهند و 
این مهم را از حرف و سخن به منصه ظهور بنشانند 
تا بتوانیم شاهد ارتقای سطح کیفی دانشگاه های 
نسل سوم و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور 
باشیم. اما متأسفانه در حال حاضر در دانشگاه های 

ما، در عمل آنچه انتظار می رود دیده نمی شود. 
وی خدمت سربازی را یکی دیگر از موانع فعالیت 
دانشجویان کارآفرین در شرکت های دانش بنیان 
عنــوان می کند و می افزاید: تســهیل در خدمت 
سربازی دانشجویان کارآفرین می تواند مانع ایجاد 
وقفه در فعالیت این دانشجویان شود که می توان 
خدمت در قالب فعالیت های فناوری را جایگزین 
آن کرد. البته مسئوالن مربوط تمهیداتی برای این 
مهم اندیشیده اند، اما به دلیل شرایط متعددی که 
در نظر گرفته اند شامل تعداد اندکی از دانشجویان 

کارآفرین می شود.  
وی می گوید: در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا 
این وظیفه ماست که بتوانیم با دور زدن تحریم ها 
فضای کسب و کار داخل کشور را رونق بخشیم، 
اما در این زمینه حمایت نشدن از کاالهای تولید 
داخــل و واردات کاالهای غیرضــروری مانع این 
اتفاق مهم شده است که انتظار می رود ارگان های 
دولتی با ایجاد راهکارهای مناسب از ورود کاالهای 
وارداتی که تولید مشابه در کشور دارد پیشگیری 
کنند تا شرکت های دانش بنیان و فناور با انگیزه 
بیشــتری به فعالیت خود در کشور و خدمت به 

هموطنان ادامه دهند.

قدس از چالش های پیش روی نخبگان علمی برای توسعه کسب و کار گزارش می دهد

کمبودبودجههایپژوهشیوخطرورشکستگیشرکتهایدانشبنیان

شرکت های 
دانش بنیان از 

زمانی که برای 
ثبت شرکت اقدام 

می کنند باید با 
بروکراسی های 

اداری دست و پنجه 
نرم کنند 

بــــــرش
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سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمایید      

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

کنکور تبدیل به یک سد بی خود 
برای دانش آموزان شده است

ایسنا: معــاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از 
وضعیت بد مدارس دولتی در قبولی های کنکور سراسری انتقاد 
کرد. محمدمهدی تندگویان با بیان اینکه اصلی ترین مشــکل 

جوانان ما نداشــتن مهارت است، گفت: متأسفانه جوانان ما دائم 
در خانه هستند و تنها ارتباطشان با بیرون فضای مجازی است. در 
مدارس هم که تنها مدرک گرایی، علم گرایی و تالش برای عبور 
از سد کنکور را یاد می گیرند و بعد هم که وارد دانشگاه می شوند 
تبدیل به افرادی خواهند شــد که توانایــی انجام کار و پذیرش 

مسئولیت در کشور را ندارند.
وی بــا تأکید بر اینکه کنکور تبدیل به یک ســد بی خود برای 
دانش آموزان شده است، خاطرنشان کرد: بر پایه آمارهایی که ما 

داریم در هر چهار رشته اصلی تا رتبه ۱۰۰ هیچ کس در مدارس 
دولتی تحصیل نکرده و این یعنی هدایت بچه های پولدار به سمت 

علم که عمدتاً خروجی خاصی ندارد.
تندگویان در پایان با اشــاره به فرمایش رهبر معظم انقالب 
مبنی بر اینکه علم بدون مهارت بی اثر اســت و مهارت بدون 
علم کم اثر اســت، اظهار کــرد: این جمله رهبــری حقیقتاً 
بهترین جمله ای اســت که می توان درباره تمام مباحثی که 

امروز مطرح شد به کار برد و آن را بیان کرد.

خبر

 بهداشت و درمان

معاون وزیر بهداشت:
 ۲۵ درصد دیابتی ها

 از بیماری خود خبر ندارند
 مهر  معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: یک 
چهارم افراد دیابتی در کشور از بیماری خود خبر 

ندارند.
علیرضا رئیسی افزود: بررسی ها و مطالعات ما نشان 
می دهد که ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت بزرگســال 

کشور مبتال به دیابت هستند.
وی با اشاره به این موضوع که حدود یک چهارم از 
افراد دیابتی از بیماری خود اطالعی ندارند، گفت: 
حدود 5۰ درصد بیماران دیابتی تحت درمان قرار 
دارند. رئیســی با اشــاره به عوارض دیابت، ادامه 
داد: بروز مشکالت قلبی عروقی، نارسایی کلیوی، 
اختالل اعصاب محیطی، زخم پای دیابتی و قطع 
عضو، عوارض چشــمی و... از مهم ترین عوارض 
بیماری دیابت اســت که هزینه هــای زیادی به 
خانواده های بیماران و نظام سالمت کشور تحمیل 
می کند. معاون وزیر بهداشــت از اصالح شــیوه 
زندگی، رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی به عنوان 

راهکار پیشگیری از دیابت نام برد.

حوادث

مدیرعامل ستاد دیه کشور:
 مشکل ایمنی جاده ها

معطوف به سوء مدیریت است
 مهر   مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: با وجود 
نظارت دقیق ناجا و کنترل در تولید خودروهای 
تــا حدودی اســتاندارد، مرگ ســاالنه ۱۷ هزار 
ایرانی در جاده ها بیشتر محصول مدیریت ضعیف 

دست اندرکاران ایمنی است.
سید اسداهلل جوالیی گفت: سال گذشته عالوه بر 
مرگ ۱۷ هزار هموطن ایرانی در مســیر جاده ها 
طبق آمار نزدیــک به ۳6۰ هــزار ایرانی در پی 
شــیوه های غلط رانندگی مصدوم شده و ۳هزار و 
5۰۰ نفر هم برای ابد معلول شــدند و این نهایت 
گرفتاری ما یا این خانواده ها نیست، زیرا اگر به آمار 
چند سال اخیر نگاه کنید هر سال ۱۷هزار نفر به 
۱۷هزار نفر سال های قبل و گاه بیشتر از این آمار 

اضافه شده اند. 
وی گفت: در شمار تلفات سوانح رانندگی سال 
گذشته جالب توجه است که ۲هزار نفر افرادی 
که فوت کردنــد، دانش آموز بودند و این یعنی 

خسارت روی خسارت. 

فضای مجازی

 رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری فتا:
پیامک  »دریافت رمز یک  بار 

مصرف« جعلی است
 ایرنا  علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: 
به تازگی پیامک هایی به کاربران ارسال می شود 
با این عنــوان که »برای دریافــت رمز یک بار 
مصرف به سایت زیر مراجعه کنید« در صورتی 
که این گونه پیامک ها جعلی اســت و توســط 

کالهبرداران هدایت می شوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه رمز یک بار مصرف 
به صورت پیامک عمومی راه اندازی نشــده، الزم 
است شهروندان برای دریافت رمز یک بار مصرف 
از طریق سیستم بانک هایی که نرم افزارهای مربوط 

را راه اندازی کرده اند، اقدام کنند.
شــهروندان باید نرم افزارهای مربــوط را از یک 
فروشــگاه نرم افزار معتبر نصب کننــد و فرایند 
فعال ســازی را از طریق دستگاه خودپرداز همان 

بانک انجام دهند.
برای طی کردن فرایند دریافت رمز یک بار مصرف، 

نیازی به ثبت نام نیست.

دانش

یک مسئول عنوان کرد
امکان نام نویسی دانش آموزان 

اتباع جامانده در مدارس
 ایســنا  رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشور آخرین آمار نام نویسی دانش آموزان 
اتباع را اعالم کرد و گفت: همه دانش آموزان باید 
اول مهر ثبت نام می شــدند، با این حال اگر هنوز 
افرادی باشــند که بنا به دالیلی موفق به ثبت نام 
نشــده و جامانده باشــند امکان ثبت نامشان در 

مدارس وجود دارد.
غالمرضــا کریمــی آخریــن آمار نام نویســی 
دانش آمــوزان اتباع را اعالم و اظهار کرد: شــمار 
کل دانش آموزان اتباع بــه 5۰۲ هزار و 8۳۱ نفر 
رسیده اســت که ۴۷۳ هزار و ۱8 نفر آن ها اتباع 
افغانی هستند.  وی همچنین در ادامه با بیان اینکه 
دانش آموزان اتباع خارجــی در مدارس مختلف 
کشور مشــغول به تحصیل هستند، خاطر نشان 
کرد: درهای مــدارس همچنان برای پذیرش باز 
هستند و اگر دانش آموزی جامانده باشد پذیرش 
می شــود. هرچند دیگر افزایش چشمگیری در 

تعداد دانش آموزان نخواهیم داشت.

محیط زیست

یک فعال محیط زیست بیان کرد
خیز دوستداران محیط زیست 

برای کاشت یک میلیارد درخت 
 ایرنا  حســین عبیری گلپایگانی، فعال محیط 
زیست و رئیس انجمن کوهستان سبز گفت: قرار 
است با همکاری سمن های محیط زیستی و برخی 
بخش های دولتی ســاالنه ۲۰۰ میلیون درخت 
بکاریم که در یک برنامه پنج ساله، ما ایرانی ها در 

مجموع یک میلیارد درخت خواهیم کاشت.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: اگر ما بتوانیم 
به ازای سرانه هر شهروند ایرانی در کشور، دو 
تا و نصف درخت بکاریم، ســاالنه حدود ۲۰۰ 
میلیون درخت خواهیم کاشــت و در صورت 
تکرار برای ســال های بعد، در یک بازه زمانی 
پنج ساله می توانیم حدود یک میلیارد درخت 
بکاریم، بنابراین اگر در هر واحد هکتار زمین، 
حدود 5۰۰ درخت کاشــته شــود برای یک 
میلیارد درخت حــدود ۲میلیون هکتار زمین 
الزم است که وسعت زمین مورد نظر برای این 
تعداد درخت بــه اندازه ۲۰ هزار کیلومترمربع 

در سراسر ایران خواهد شد.

فراسو

نگاه روز
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا قاضی
 الحاجات

العالم: رسانه های لبنان اعالم کردند که محمد 
الصفدی از تصدی پست نخست وزیری لبنان 
انصراف داده اســت. پس از اســتعفای سعد 
الحریری از ســمت نخست وزیری که در پی 
اعتراضات مردمی این کشور صورت گرفت، 
رســانه ها از الصفدی به عنوان نامزد نخست 

وزیر بعدی نام برده بودند.  
آناتولی: دستگاه های اطالعاتی اوکراین اعالم 
کردند که البرا چچنی یکی از اعضای ارشــد 
گروهک تروریســتی داعــش و معاون عمر 
چچنی در کی یف پایتخت این کشور بازداشت 

شده است.
اسپوتنیک: با گذشت کمتر از دو هفته پس 
از شکست بزرگ »دونالد ترامپ« در انتخابات 
ایالتی دو ایالت مهم »کنتاکی« و»ویرجینیا« 
که هر دو گرایشــی محافظــه کار دارند، او و 
جمهوری خواهان در انتخابات فرمانداری ایالت 

لوئیزیانا هم به نامزد دموکرات ها باختند.

افشاگری جدید برمال کرد
الپوشانی لندن درباره 

جنایات جنگی اش

 انتشار گزارشی از نتیجه تحقیقات 
کارآگاهان انگلیسی نشان می دهد 
دولت و ارتش این کشور درباره جنایات جنگی 
نظامیــان انگلیــس در افغانســتان و عراق 

الپوشانی کرده اند.
به نوشته دیلی میل، »وزارت دفاع )انگلیس( 
این اتهام زنی را که بعد از انتشار این تحقیق 
توسط )برنامه( »بی بی سی پانوراما« و ساندی 
تایمز مطرح شــده است، رد می کند«. انتشار 
گزارش ها درباره ارتکاب نظامیان انگلیسی به 
جنایات جنگی پس از آن صورت گرفته که 
دولت این کشور بدون انجام حتی یک مورد 
تعقیب قضایی و محاکمه نظامیان انگلیسی 
متهم، »پایان تحقیقــات« درباره این موضوع 

را اعالم کرد.
در گزارشــی که بی بی سی پانوراما و ساندی 
تایمز منتشر کردند، »ریچارد بیلتون« گزارشگر 
انگلیسی با کارآگاهانی صحبت کرده که اجازه 
نیافتند نظامیان انگلیســی متهم به ارتکاب 
جنایات جنگی را تحــت پیگرد قضایی قرار 
دهند. این نخســتین باری نیست که تالش 
کشــورهای غربی برای صرف نظــر کردن از 
جنایات جنگی نظامیانشان در دیگر کشورها 
خبر ساز می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا روز گذشته  دو نظامی آمریکایی متهم 
به جنایت جنگی در افغانستان را تبرئه کرد. 
»کلینت لورنس« و »متیو گلستاین« دو نظامی 
آمریکایی در افغانستان و »ادوارد گاالگر« عضو 
دیگر ارتش آمریکا در ســوریه مشمول عفو 
ترامپ قرار گرفتند. لورنس در سال ۲۰۱۲ در 
افغانستان به نیروهای خود دستور داده بود با 
سالح سنگین به سه غیرنظامی موتور سوار 
افغان شلیک کنند. در اثر این اقدام، دو موتور 

سوار کشته و دیگری مجروح شد.

ترامپ بایدن را »مقداری بهتر« از یک »سگ هار« 
توصیف کرد

ترامـــپ«  »دونـــالد  فــارس: 
رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت: 
»جو بایدن« معاون دولت ســابق 
آمریکا آن قدرها هم که کره شمالی 
می گوید بد نیست و »مقداری« از 
یک »سگ هار« بهتر است. رسانه 
رسمی کره شمالی هفته گذشته 
بــه موضع گیری های  در واکنش 

بایدن علیه پیونگ یانگ، در مطلبی انتقادی نامزد پیشتاز دموکرات ها در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ را به یک »سگ هار« تشبیه کرد که »باید آن قدر او را با 
چوب زد تا بمیرد«. ترامپ در واکنش به این موضع گیری، در توییتر نوشت: »آقای 
رئیس ]کیم جونگ اون[، جو بایدن شاید »خواب آلود« و »بسیار کند« باشد، اما یک 
»سگ هار« نیست«. وی افزود: »در حقیقت، او مقداری ]از سگ هار[ بهتر است. اما 
فقط من هستم که می توانم شما را به جایی که باید باشید، برسانم. شما باید سریع 
اقدام کنید و توافق کنید. به زودی می بینمت«. رئیس جمهور آمریکا پیش از این 
بارها به کره شمالی وعده داده است که اگر تسلیحات اتمی خود را کنار بگذارند، 
»با کمک ایاالت متحده« به کشوری پیشرفته و مرفه تبدیل می شوند. با این وجود 
و در حالی که کره شمالی از آغاز مذاکرات اتمی با آمریکا چند تأسیسات موشکی 
و اتمی خود را تخریب کرده، واشنگتن تاکنون از رفع هرگونه تحریم پیونگ یانگ 
خودداری کرده اســت. ترامپ پیش از این گفتــه بایدن را نامزد نهایی احتمالی 
دموکرات ها در انتخابات ســال آینده می دانــد. ظاهراً از همین رو نیز او به دولت 
اوکراین برای پیشبرد تحقیقات قضایی علیه فرزند بایدن که در این کشور عضو 
هیئت مدیره یک هولدینگ تجاری متهم به فساد است، فشار آورده است. افشای 
همین فشــارها که به گفته دموکرات ها اهداف شــخصی دارد، آغازگر پرونده ای 

موسوم به »اوکراین گیت« شده که ترامپ را در آستانه استیضاح قرار داده است.

گاردین: 
اقدامات خشونت آمیز، حمایت عمومی از شورشیان 

هنگ کنگی را ضعیف کرد
روزنامــه »گاردین« روز یکشــنبه 
در گزارشــی بــا عنــوان »پس از 
خشونت بارترین هفته، حمایت از 
لرزه  به  هنگ کنگی  شورشی های 
افتاده«، نوشته است: با باال گرفتن 
اقدامات خشونت آمیز معترضان در 
هنگ کنگ، حمایت عمومی از این 

افراد کاهش یافته است. در ابتدای این گزارش آمده است: »جنبش ضددولتی در 
هنگ کنگ که حاال به 6 ماهگی خود رسیده، در حال ایجاد شکاف های عمیق در 

این جامعه است«.
 این گزارش در مورد رخدادهای هفته گذشــته، نوشــته است: »این شهر تحت 
حاکمیت چین، هفته گذشــته خشــونت بارترین صحنه های خود را شاهد بود. 
معترضان جاده ها را مســدود کرده و به ســمت قطارها و خطوط آهن بمب های 
آتش زا پرتاب کردند، پلیس از فاصله ای نزدیک به سوی یک معترض شلیک کرد، 
یک مرد پس از آنکه توســط یک معترض به مواد آتش زا آغشــته شد، به آتش 
کشــیده شد و پلیس برای نخســتین بار برای مقابله با دانشجویان وارد محوطه 
دانشگاه شد. چین هشدار تندی صادر کرده و دولت محلی تأیید کرده که اقتصاد 

این شهر برای نخستین بار در یک دهه، وارد رکود شده است«.

به امید تسهیل مذاکره با کره شمالی
رزمایش مشترک واشنگتن-سئول به تعویق افتاد

مهر: آمریکا و کره جنوبی به امید رهایی از بن بســت مذاکرات هســته ای با کره 
شــمالی، رزمایش مشــترک خود را به تعویق انداختند. گفتنی است این اواخر 
رزمایش ها تا حدی کوچک تر از قبل برگزار می شد، حال آنکه کره شمالی خواستار 
توقف کامل آن است. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا مدعی است تعلیق رزمایش ها 
به منزله کوتاه آمدن در برابر کره شــمالی نیســت و به گمان او این تصمیم به 
دیپلمات های آمریکایی مجال بیشتری برای حصول توافق در راستای خلع سالح 
هسته ای شبه جزیره کره می دهد.همزمان با این تحوالت »کیم جونگ اون« رهبر 
کره شــمالی ضمن شرکت در یک نمایش هوایی از خلبانان کشورش خواست تا 
»برای جنگ با دشــمنان تا بن دندان مسلح شوند. این نمایش هوایی در فرودگاه 
»وونسان کالما« در ساحل شمال شرقی کره شمالی برگزار شد. در این رزمایش انواع 
جنگنده های »میگ-۲۹«، »میگ-۲۱«، »میگ -۲۳« و »سوخو-۲۵« شرکت داشتند. 
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بدون تیتر

فراخبر

جهان/ سید احمد موسوی  رفتار هفته 
گذشــته ژنرال های ارتش بولیــوی که در 
تلویزیون ملی این کشور خواستار استعفا و 
دستگیری اوو مورالس، رئیس جمهور قانونی 
و منتخب مردم این کشور شدند، می تواند 
نمونه  یک واحد درسی و یک متد آموزشی 
برای کودتا باشــد. در عین حــال آنچه در 
بولیوی رخ داد و مورالس را مجبور به ترک 
آن گونه  مطمئناً  کرد،  کشور 
که رسانه های شرکتی و دست 
راستی ایاالت متحده سعی در 
نشان دادن آن داشتند، نبود.

هیچ یک از رسانه های دست 
راســتی ایاالت متحــده در 
روزهای پایانی دولت مورالس، 
از اعتراضات و تظاهرات در این 
کشور تحت عنوان کودتا نام 
نبردند و در عوض رسانه هایی 
نظیــر ای بــی ســی نیوز، 
سی بی اس و نیویورک تایمز 
با اســتفاده از اصطالحاتی نظیر اعتراضات 
گسترده، جمعیت ناراضی و عصبانی، مردم 
خشمگین از تقلب در انتخابات و دیکتاتوری 
تمام عیار، همه ســعی خود را برای توجیه 
کودتایی که در بولیوی رخ داد، به کار بردند تا 
به یک کودتای تمام عیار رنگ و بوی اعتراض 

علیه دیکتاتوری دهند.

  هر که با ما نیست علیه ماست
نیویــورک تایمز و دیگران فقــط زمانی از 
اصطالح کودتا در تحلیل های خود از آنچه 
در بولیوی در حال رخ دادن بود، اســتفاده 
کردند که مورالس در ســال ۲۰۰6 در یک 
انتخابات ســالم و بــا آرای مردمی رئیس 
جمهور بولیوی شد. نیویورک تایمز اما پا را 
فراتــر از این نیز نهاد و پس از خروج وی از 
خاک بولیوی دولت وی را استبداد گرسنگان 
نامید که ســرانجام قدرت خــود را در اثر 
اعتراضات گســترده مردمی و نه کودتای 

نظامی با مشــارکت ســرویس های امنیت 
بیگانه از دســت داده اســت. این در حالی 
است که سی ان ان درست پس از برگزاری 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری در بولیوی 
و اعالم نتایج اولیه شــمارش آرا که نشان 
از پیروزی دوباره مورالس داشت، ضمن رد 
کردن نتایج انتخابات، وی را به کالهبرداری 

و تقلب در انتخابات متهم کرده بود.
البته مشــروعیت زدایی از انتخابات قانونی 
و پروژه برنده ســازی از یک فرد اشــتباه، 
سرگرمی مورد عالقه رسانه های سازمانی و 
دست راستی ایاالت متحده است؛ انعکاس 
و پوشش غیرقانونی نظرات و تحلیل های 
 )OAS(ســازمان کشــورهای آمریکایی
مستقر در واشنگتن بدون داشتن مدرک 
برای تأیید ادعای خود، در مورد انتخابات  
در کشورهای مخالف سیاست های ایاالت 
متحده از جمله در مــورد انتخابات اخیر 
بولیــوی در ماه اکتبراز جمله اقدامات این 

رسانه های سازمانی بوده است.

  بولیوی و شیلی دو نمونه از دوگانگی 
سیاست خارجی آمریکا

ایــن اقدام در حالی صــورت می گیرد که 
هیچ یک از این رسانه ها حتی کوچک ترین 
اشــاره ای به ماهیت و چیســتی سازمان 

موسوم به کشورهای آمریکایی)OAS( که 
یک سازمان با وظایف جنگ سردی است 
و به صراحت برای جلوگیری از گســترش 
دولت هــای چپ گرا ایجاد شــده اســت، 
نکرده اند. نگاهی اجمالی به قطعنامه رسمی 
صادره ســال ۱۹6۲ این سازمان در قبال 
دولت کوبا که در آن ادعا شده است دولت 
کوبا با اصول و سیســتم بین کشــورهای 
آمریکایــی ناســازگار اســت و اینکه این 
سازمان توســط دولت ایاالت متحده اداره 
می شود، نشــان می دهد که این سازمان 
درواقع به عنوان ابزاری اساسی در راستای 
ارتقــای منافع ایاالت متحــده در نیمکره 
غربــی با هدف مقابله با نفوذ کشــورهای 

ضدآمریکایی همچون بولیوی است.
رویکرد رسانه های دست راستی را می توان 
در رابطه با نحوه واکنــش و بازتاب وقایع 
بولیوی و شیلی به خوبی دریافت؛ در حالی 
که سباستین پینیه را، رئیس جمهور شیلی 
که یک میلیاردر محافظه کار مورد حمایت 
آمریکا محســوب می شــود در این کشور 
به معنای واقعــی کلمه اعالم جنگ کرده 
است، این رسانه ها تظاهرات چند میلیون 
نفری مردم را شــورش قلمداد می کنند، 
اما کودتــای نظامیان با کمک ســرویس 
های امنیت بیگانه در بولیوی را که با آدم 

ربایی، شــکنجه مقامــات منتخب، غارت 
خانه مورالس و ســوزاندن ساختمان های 
عمومــی و پرچم ملی این کشــور همراه 
بــوده ، اعتراضات مردمی علیه دیکتاتوری 

و استبداد می نامند.
پیام رسانه های سازمانی آمریکایی در قبال 
پرونده بولیوی مشخص است: اگر ما نتیجه 
را دوست داشته باشیم، کودتا کودتا نیست.

  ونزوئال و طنز تلخ اعالم بی طرفی 
رسانه های آمریکایی

مورالس نخســتین رئیس جمهور بومی با 
اکثریــت آرای بومی بود که جایگزین یک 
فرد سفید پوست در اداره دولت بولیوی شد. 
حزب جنبش به سوی سوسیالیسم او موفق 
شد فقر را به میزان 4۲درصد و فقر شدید را 
تا 6۰درصد کاهش دهد، نرخ بیکاری را به 
نصف کاهش دهد و برنامه های چشمگیری 
در امــور خدمــات عمومی انجــام دهد. 
مورالس به عنوان بخشی از موج از بین برنده 
نئولیبرالیسم در آمریکای التین ضمن ملی 
کردن منابع اصلی این کشــور، درآمدهای 
این کشور را به بهداشت، آموزش و غذای 
مناســب برای مــردم اختصــاص می داد 
و سیاســت های او ســبب نگرانی شدید 
دولت ایاالت متحده، شــرکت های غربی 
و مطبوعات ســازمانی شــد که به عنوان 
نیروهای شــوک عقیدتی علیه دولت های 
چپ در آمریکای التیــن عمل می کنند.

 ایــن روزها در مورد ونزوئال، روزنامه نگاران 
غربی - در حالی که خود را بازیگری بی طرف 
معرفی می کنند - به طور غیرمستقیم خود 
را در »جبهه مقاومت« در برابر دولت مادورو 
قلمداد می کنند و آن را هدف شــماره یک 
خود برای »خالص شــدن از شــر مادورو« 
توصیف می کنند. باید اذعان کرد که کلمات 
قدرت دارند و قاب کردن و به تصویر کشیدن  
یک رویداد روش قدرتمندی برای مشروعیت 

بخشی و صدالبته مشروعیت زدایی است.

نگاهی به رویکرد دوگانه رسانه های آمریکا در قبال تحوالت  بولیوی و شیلی

یا با ما یا کودتا !

رویکردمتناقض 
رسانه های غربی در 
انعکاس واقعیت ها 
را می توان در رابطه 
با نحوه واکنش 
و بازتاب وقایع 
بولیوی و شیلی به 
خوبی دریافت

بــــــــرش

 جهان  استان های جنوبی عراق در پاسخ به فراخوان مقتدی 
صدر رهبر جریان صدر، و اعالم همبستگی با معترضان در حالی 
روز گذشته را تعطیل رسمی اعالم و در اعتصاب به سر بردند 
که سخنگوی نخست وزیر عراق از اجرای اصالحات بزرگ در 
ساختار کابینه خبر داد. در این راستا پایگاه خبری »المستقله« 
اعالم کرد در چهارمین هفته از دور دوم تظاهرات های مردمی، 
در چهار استان  ذی قار، واسط ، بابل و میسان اعتصاب و تعطیلی 
رسمی اعالم شده بود. رهبر جریان صدر عراق، هفته پیش 
خواستار اعتصاب همه کارمندان و دانشجویان و دانش آموزان 
برای تنها یک روز، در راستای تظاهرات های مردمی در این 
تعطیلی  قار«  »ذی  استاندار  الدخیلی  عادل  بود.  شده  کشور 
رسمی همه نهادهای این استان به دالیل امنیتی را تأیید کرده 
اعالم کرد که تمامی  نیز  استاندار میسان  است. علی دوای، 
ادارات این استان در اعالم همبستگی با معترضان بسته اند. بنا بر 
این گزارش، استان های بابل و واسط نیز مانند ذی قار و میسان، 
و شهرهای  استان ها  دیگر  در  کردند.  رسمی  تعطیلی  اعالم 
مرکزی و جنوبی عراق، نیز اعتراضات مدنی و اعتصاب، همسو با 

تظاهرات های جاری این کشور با شدت کمتر ادامه داشت. یک 
منبع آگاه در استان بابل هم اعالم کرد دستگاه قضایی عراق، 
حکم بازداشت »کرار العبادی« استاندار را به دلیل عدم حضورش 

در دادگاه پس از دریافت احضاریه، صادر کرده است. 

  نیمی از وزرای کابینه عبدالمهدی تغییر می کنند
همزمان با این تحول سخنگوی دفتر اطالع رسانی نخست وزیر 
عراق از اجرای اصالحات بزرگ در ســاختار کابینه این کشور 
خارج از چارچوب احزاب و فراکســیون های سیاسی خبر داد. 
»سعد الحدیثی« اعالم کرد: تالش ها برای ایجاد اصالحات بزرگ 
در کابینــه عبدالمهدی ادامــه دارد و وزارتخانه های مرتبط با 

خدمات رسانی و اقتصاد را شامل خواهد شد. 
وی توضیح داد: عادل عبدالمهدی در تالش است تا با انتخاب 
وزرای جدید و پیشنهاد آن ها برای گرفتن رأی اعتماد، به زودی 
در پارلمان حاضر شود و به منظور تسریع روند اصالحات مالی 
و اداری و بهبود سطح معیشــت شهروندان برخی وزرا تغییر 
خواهند کرد و نخست وزیر در انتخاب وزرای جدید، از معیارهای 

جدیدی اســتفاده خواهــد کرد و وزرایی خــارج از چارچوب 
فراکسیون های سیاسی حاضر در پارلمان انتخاب خواهند شد و 
اسامی انتخاب شده برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی 
خواهند شد. گفتنی است کشور عراق از چند هفته پیش صحنه 
اعتراضات مردمی اســت که خواهان بهبود شرایط اقتصادی و 

معیشتی خود هستند. 
با وجود اصالحات انجام شده از صورت دولت، رسانه های وابسته 
به محور غربی _ عبری _ عربی درصدد هستند با موج سواری 
بر این تحوالت اعتراضات مشــروع مردم را به سمت آشوب و 
هرج و مرج بکشانند؛ توطئه ای که با درایت مردم و جریان های 

مختلف عراقی با شکست مواجه شده است.

اصالحات بزرگ در ساختار کابینه عبدالمهدی در راه است
اعتصاب فراگیر و تعطیلی در بیشتر استان های جنوبی عراق در چهارمین هفته اعتراضات

گزارش خبری
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قرارداد حق بهره برداری ش��ماره 1472 مورخ 75/8/19 فیمابین شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان یزد و ش��رکت فرآورده ه��ای نفتی کویر مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد و فقط نسخه المثنی آن دارای اعتبار می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ آگهی مناقصه
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( در نظر دارد انجام کلیه خدمات مرتبط 
با نگهداری و رفع انس��داد ش��بکه فاضالب در حرم مطهر حضرت رضا)ع( حدفاصل خیابان 
ش��یرازی ت��ا تصفیه خانه فاض��الب مزرعه نمون��ه و طبقات زیرین زیرگ��ذر و تمامی اماکن 
متبرکه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، ضمنًا ضمانت 
ش��رکت در مناقصه مبلغ 200/000/000 ریال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی 

می باشد.
حداقل ش��رایط عبارتس��ت از: ارایه روزمه فعالیت های اجرائی مرتبط با موضوع عملیات و 

میزان توانمندی پیمانکار به همراه تأییدیه رضایت کارفرمایان.
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1398/08/30 ضمن مراجعه 

 http://sem.aqr-harimeharam.org به آدرس اینترنتی
)تلفن: 31305243- 32257085- 051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع(
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فراخوان مزایده
نوبت اول 

 
مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
عموم��ی  درمان��گاه  نظ��ردارد  در 

گلبه��ار را ب��ه  ص��ورت اجاره مح��ل از طری��ق انجام 
مزای��ده عمومی  به بخش غیردولت��ی واگذار نماید. 
کلی��ه مراحل برگ��زاری مزایده به ش��ماره فراخوان 
509800006000008، از دریاف��ت اس��ناد مزای��ده تا 
ارائه پیش��نهاد مزایده  گران و بازگش��ایی پاکت ها، 
از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش��د و الزم اس��ت مزای��ده   گ��ران در ص��ورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت 

در مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزایده فوق مبلغ 130.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر 
به حسابداری شبکه بهداشت و درمان چناران به نشانی 

: شهرستان چناران  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/8/27

* مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه: پایان روز 
98/9/2

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/9/12
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/9/13

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

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

آگهی مزایده چاه عمیق هنرستان کشاورزی شهید رجایی
معاون��ت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرس��تان نیش��ابور در نظر دارد چاه عمیق 
هنرس��تان شهید رجایی واقع در بلوار پژوهش را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط 

واگذار نماید.
1- ن��ام س��ازمان مزایده گ��ر، معاون��ت اداره کل و مدیری��ت آم��وزش و پ��رورش شهرس��تان 

نیشابور
2- ش��رح مختص��ر موضوع مزایده اج��اره چاه عمی��ق 22 اینچ آب 145 روز کل آب در س��ال-                   

40 هکتار زمین- استخر ذخیره آب به میزان 3600 مترمکعب- دبی 20 لیتر در ثانیه
3- مهلت خرید اس��ناد مزایده از روز دوش��نبه 1398/8/27 لغایت س��اعت 14 روز سه شنبه 

1398/9/5
4- قیمت اسناد مزایده و نحوه واریز وجه: مبلغ 500000 ریال به شماره حساب 2173121604001 

بنام آموزش و پرورش نیشابور
5- محل خرید اسناد مزایده: میدان امام خمینی)ره( خیابان شهید جعفری مدیریت آموزش 

و پرورش شهرستان نیشابور )کارشناسی پشتیبانی(
6- مهلت و محل ارائه پیش��نهادات تا ساعت 14 روز مورخه 1398/9/10 خیابان شهید جعفری 

اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور )کارشناسی پشتیبانی(
7- زمان بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 10 روز سه شنبه 1398/9/12 در محل خانه معلم خیام

8- مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند مزایده ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 345/000/000 
ریال به مدت س��ه ماه و قابل تمدید یا واریز نقدی مبلغ تضمین به حس��اب 2173121604001 

بنام آموزش و پرورش نیشابور
9- مبلغ اجاره ساالنه پایه کارشناسی 3/450/000/000 ریال

10- کلیه هزینه  ی آگهی روزنامه و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد
11- فراینده مزایده از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیشابور
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مزایده فروش الشه های سرزده ، حذف زنده اضطراری ، تلیسه و 
گاو حذفی ، جوانه پرواری و تلیسه آبستن 

))تاریخ مزایده  مورخ 1398/08/29 ساعت 14:00((
مبلغ تضمین ش��رکت در مزایده جهت الش��ه ها و  ح��ذف زنده اضطراری 
واحد های مشهد 100،000،000 ریال و شهرستانها مبلغ 50.000.000  ریال هم چنین  
جهت گاوها و تلیس��ه های حذفی و جوانه پرواری مبلغ 200.000.000 بصورت واریز 
وجه نقد بش��ماره حساب 83887459 بانک کش��اورزی شعبه مشهد بنام موسسه 
دامپروری صنعتی قدس رضوی  جهت کسب اطالعات بیشتر با مؤسسه دامپروری 

صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید.  
  تلفن : 12 الی 05138492710  داخلی 126 - 119   

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده میباشد. 
 روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بتن داهیان 
مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

15021 و شناسه ملی 10380306526
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1397,04,02 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آقای 
مجی��د ادیب��ی دخان��ی به س��مت رئی��س هیئت 
مدی��ره ش��ماره مل��ی: 0937827819 خانم صبا 
احمدی آذری به سمت نایب رئیس شماره ملی: 
0941938972 آقای محمد واحدی فرد به سمت 
مدی��ر عامل و عض��و هیئت مدیره ش��ماره ملی: 
0938746170 ب: کلی��ه چکها و اس��ناد و اوراق 
به��ادار و تعهد آور ش��رکت به امضاء مش��ترک 
مدی��ر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)662998(

/ع
98
10
35
9

 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بتن داهیان 
مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

15021 و شناسه ملی 10380306526
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
سالیانه مورخ 1397,04,02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : آقای مجید ادیبی دخانی به ش��ماره ملی: 
0937827819 ب( آق��ای محم��د واحدی فرد به 
شماره ملی: 0938746170 ج ( خانم صبا احمدی 
آذری به ش��ماره ملی: 0941938972 - موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به شماره 
ثب��ت 20058 به عن��وان بازرس اصل��ی و آقای 
مهدی یعقوبی به ش��ماره ملی 0702466107 به 
عن��وان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال 

انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)663029(
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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

اوقات شرعی به افق تهران
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