
 

عابدان»کهنز«نمیمیرند
قدسزندگیســنگ نبود کــه از آن طرف روایتشهادت»مرتضیابراهیمی«کهازسیلپلدخترتاآشوبمالردمدافعامنیتوطنبود

می بارید. بیشــتر تکه های بزرگ و تیز موزائیک، 
قطعاتی از بتن و تک و توک قلوه ســنگ هایی 
که معلوم نیست چطور به دستشان رسیده بود. 

برایشان فرقی هم نمی کرد. فقط موزائیک و بتن 
و... را پرت می کردند تا سر و صورت و بدن هر که 
در مسیرشان بود را بشکند یا پاره کند. موزائیک ها 
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 :jامام هادی
حسد، کار های 
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 دولتمردان ابعاد جدیدی از اغتشاشات اخیر را تشریح کردند 

از طرح انفجار عسلویه تاآشوبگران دو تابعیتی

رشدبیشاز7درصدی
تکفرزندیدرکشور

چهتبعاتیدارد؟

تحفه فردای 
نسل 

یکی یکدانه ها

سیاستدر حوادث و ناآرامی  های روزهای نخست هفته ای که سپری شد، صدها و شاید 
هزاران میلیارد تومان خســارت به اموال دولتی و عمومی و حتی اموال خصوصی مردم وارد 
شد. حاال اما سخنگوی دولت ابعاد جدید و شوکه کننده ای را از توطئه عناصر ضد انقالب برای 
حمله و تخریب تأسیسات زیربنایی و نفتی کشور افشا کرده است. این جدای از زیان ها و تبعات 
امنیتی و سیاســی است که این اغتشاش ها به کشور تحمیل کرد، هر چند که نظام و مردم 
سربلند و با عزت از این توطئه و به تعبیر رهبر معظم انقالب جنگ نظامی، امنیتی و سیاسی 
بیرون آمد. مردمی که البته به تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت بنزین به یکباره و دفعی و 

بدون اطالع رسانی اعتراض داشتند و حقشان بود تا این صدا...

گزارش  روز

فرهنگوهنرسه فیلم کودک و نوجوان »منطقه پرواز ممنوع«، »بنیامین« و 
»تورنادو« از نیمه آبان ماه به صورت همزمان اکران شدند که نمایش همزمان این 
فیلم ها با ژانر مشــابه و مخاطبانی تقریباً یکسان موجب نارضایتی فیلم سازان از 
شرایط رقابت در چرخه اکران شد چون سبب فیلم سوزی می شود. در ادامه دالیل 

نبود توازن اکران فیلم های ژانر کودک در طول...

فیلمسوزیدرفصلخزاناکران
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فرزند به تعداد کم در فرهنگ ایرانی-  جامعه
اسالمی ارزش محسوب نمی شود با وجود این هر 
سال که می گذرد بر آمار خانواده های تک فرزند 
افزوده می شود. البته »تک فرزندی« پدیده جدیدی 
در ایران نیست و در گذشته نیز برخی از خانواده ها 

دارای یک فرزند بودند اما...

مصباحیمقدم:

بررسی»پالرمو«
درمجمع

کنارگذاشتهشد

تنهاافزایشقیمتبنزین
درکاهشمصرفسوخت

مؤثرنیست
بهسیانجی

فکرکن...
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وزیرنیروخبرداد
آبوبرق

تاپایانسال
گراننمیشود
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بنیان گذار 
نظریه اطالعات و مخابرات

 استراماچونی درباره دقایق بازی ام 
تصمیم  می گیرد

 بر بازار ارز 
کنترل کامل داریم   
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︡اد و ﹡︖︀ت 

 ︪︡﹞ ب﹢﹠︗
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
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۴۵
۹

سیاست:رئیس جمهور گفت: امروز مردم به خوبی آزمایش 
خود را پس دادند و با نمره باالیی قبول شدند و اکنون نوبت 

دولت است تا مشکالت مردم را کاهش دهد.
حجت االسالم حســن روحانی،  رئیس جمهور در جلسه 
هیئــت دولت با بیان اینکه باید از عزیزانی که در این ایام 
برای امنیــت ایران صدمه دیدند و مجروح شــدند و نیز 
از کســانی که برای امنیت ایران به شهادت رسیدند، یاد 
کرد. وی اظهار کرد: تعدادی از افتخارآفرینان ما از نیروی 
انتظامی، سپاه و بسیج مصدوم، مجروح یا شهید شدند که 
ما برابر عظمت و تالش های آنان ســرفرود می آوریم و با 

خانواده های عزیز و بزرگوارشان اظهار همدردی می کنیم.
رئیس جمهور افزود: این نشــان می دهــد که نیرو های 
فداکار ما برای امنیت مــردم و حفظ اموال و آرامش آنان 
از زندگی و جانشان دریغ نمی کنند و ایثارگری می کنند. 

روحانــی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: امروز مردم 
به خوبی آزمایش خود را پس دادند و با نمره باالیی قبول 
شــدند و اکنون نوبت دولت، وزرا و مســئوالن است تا به 
مردم بیشتر خدمت کنند تا مردم مشکالت کمتری داشته 
باشند. رئیس جمهور تأکید کرد: این رسالت و وظیفه همه 
ماســت که اکنون بر دوش داریم و باید انجام دهیم و در 

عین حال مراقب باشیم که در این شرایط وحدت، انسجام 
و اتحاد بیشتر مردم حفظ شود. روحانی افزود: پس از پایان 
این ماجرا نیز، کسانی که موظف به آگاهی مردم هستند، 
اعم از صدا و ســیما، دستگاه های اطالعاتی و قوه قضائیه 
در این زمینه اقدام کننــد و من از آنان می خواهم که به 
تالش هایشان ادامه دهند. روحانی در ادامه سخنان خود 
در جلســه هیئت دولت، درباره واریزی دولت به حساب 
سرپرســت خانوار ها افزود: در تاریخ 27 آبان این وجه به 
حساب حدود 8 میلیون خانوار واریز شد و در مرحله دوم 
هم در 29 آبان به حســاب حدود ۵ میلیون خانوار واریز 
و مابقی هم شــنبه پرداخت خواهد شد. وی با تأکید بر 
اینکه ممکن اســت این طرح شامل برخی افراد شود که 
یارانه بگیر نباشند، گفت: باید توضیحات بیشتری درباره این 

طرح جدید گفته شود.

 KHAMENEI.IR سیاست: پایگاه اطالع رسانی
در یادداشت تحلیلی زیر مهم ترین عیوب و آسیب های 
ســاختارِی مانع رونق تولید ملــی در اقتصاد ایران و 
 راه بُرون رفت از آن ها را مورد بررســی و تحلیل قرار 

داده است.
رهبر معظم انقالب در بخش اقتصادی بیانیه  گام دوم 
انقالب با آسیب شناســی عملکرد اقتصــادی انقالب 
اســالمی در چهار دهه  گذشته به درستی علت اصلی 
مشکالت موجود از جمله: بیکاری جوانان، فقر درآمدی 
در طبقــه  ضعیف و... را وجود »عیوب ســاختاری« در 
اقتصاد ایران دانســته اند. عیوبی که اگر اصالح شوند، 
سهم سایر عوامل نظیر تحریم را تا حِد بی تأثیری کاهش 
خواهند داد. ایشان با برشمردن برخی از این عیوب نظیر 
»وابستگی اقتصاد به نفت«، »نگاه به خارج و نه به توان 

و ظرفّیت داخلی«، »اســتفاده  اندک از ظرفیت نیروی 
انسانی کشور«، »عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد«، 
»عدم رعایت اولویت ها« و... تالش کردند لوازِم شکوفایی 
اقتصاد کشور را برشمارند؛ لوازمی که اگر فراهم شوند، 
بی گمان یکی از مهم ترین دستاوردهای آن »رونق تولید 
ملی« خواهد بود. نکته  مهمی که این نوشــتار روی آن 

تأکید می کند، نقش مهِم اصالحات ســاختاری اشاره 
شــده در بیانیه  گام دوم برای تحقق »رونق تولید ملی« 
اســت. نکته  مهم اینکه برای دستیابی به رونق تولید 
ملی ضروری است نهادهای متولی در عرصه  حکمرانِی 
اقتصادی کشور، به عنوان »نخستین قدم« بر روی اصالح 
عیوب ساختاری اقتصاد ایران به ویژه آن هایی که سهم 
بیشتری در به وجود آمدن موانع موجود در بخش تولید 

دارند، متمرکز گردند. 
در ادامه به برخی از این عیوب و پیامدهایی که در عدم 
تحقق رونق تولید ملی خواهند داشت، می پردازیم. 1- 
وابستگی اقتصاد به نفت  2- نگاه به خارج و بی توجهی 
به توان و ظرفیت داخلی ۳- استفاده اندک از ظرفیت 
نیروی انسانی کشور ۴- بی ثباتی سیاست های اجرایی 

اقتصاد ۵- رعایت نکردن اولویت ها

ایســنا: پادشــاه عربســتان با تکرار ادعاهای 
مقامات این کشور، گفت: در حمله به تأسیسات 
نفتی آرامکو از سالح ایرانی استفاده شده است.
بــه گــزارش العربیه، ســلمان بــن عبدالعزیز، 
پادشــاه عربســتان گفــت: سیاســت نفتی این 
کشــور در راســتای ثبــات و اســتقرار بــازار 
جهانی نفت اســت و این سیاســت هم به سود 
تولیدکننــدگان و هم به ســود مصرف کنندگان 
است. ملک سلمان در ادامه بار دیگر مدعی شد 

از ســالح  آرامکو  نفتی  به تأسیســات  در حمله 
است.  شده  استفاده  ایرانی 

بــه گــزارش ایســنا، یــگان پهپــادی ارتش و 
کمیته هــای مردمــی یمن روز 1۴ ســپتامبر با 
1۰ پهپاد دو پاالیشــگاه نفت بقیق و خریص در 
شرقی ترین نقطه عربســتان را در قالب عملیات 
دوم »تــوازن بازدارندگی« هــدف گرفته بودند. 
مقامــات عالــی رتبــه ســعودی از جمله عادل 
الجبیر پیش از این نیز بارها جمهوری اســالمی 
ایران را به دست داشــتن در این حمالت متهم 

بودند. کرده 

روحانیدرجلسههیئتدولت:

تحلیلیدربارهمسئله»تولیدملی«براساسبیانیهگامدومانقالب

اتهامدوبارهپادشاهعربستانبهایران

مقابل عظمت شهدا و مجروحان اغتشاشات سر تعظیم فرود می آوریم

کدام مشکالِت ساختاری مانع »رونق تولید ملی« شده است؟

در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو از سالح ایرانی استفاده شده است!

باکداممنطقاقتصادیسهفیلمکودکونوجوانهمزمانرویپردهرفتهاست؟!

رژیم تحت الحمایه!
ترامپاستقرار۳هزارنظامیآمریکاییدرعربستانرابهکنگرهاطالعداد
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 تأکید آیت اهلل نوری همدانی 
بر لزوم جلب رضایت مردم

 مشکل مردم 
اقتصاد و معیشت است

جماران: آیات عظام نــوری همدانی و علوی 
گرگانی بر ضرورت جلب رضایت مردم تأکید 
کردند. آیت اهلل حسین نوری همدانی در درس 
خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار 
شد، با اشــاره به خطبه ٥٠ نهج البالغه گفت: 
امیرمؤمنــان حضرت علــی)ع( در این خطبه 
ویژگی های فتنــه را معرفی کردند و فرمودند 
دشــمن با ایجاد فتنه حق را از بین می برد و 
مانــع معرفی حق خواهد شــد. دفتر آیت اهلل 
نوری همدانی با اشــاره به حوادث اخیر کشور 
افزود: مشــکل مردم اقتصاد و معیشت است 
و رهبر معظم انقالب هم فرمودند مســئوالن 
مشــکل مردم را حل کنند، ما هم از مسئوالن 
می خواهیم که مشکل معیشت مردم حل شود 
و به سخنان چند روز قبل رهبری درجهت حل 

مشکل معیشتی عمل کنند.

شورای ائتالف نیروهای انقالب: 
اصالح طلبان نمی توانند 

نقش خود در آشفتگی های 
اقتصادی را انکار کنند 

سیاســت: ۷۷ چهره اصالح طلب با امضای 
بیانیه ای درباره آشــوب های اشرار در روزهای 
اخیر، ضمن حمله بــه حافظان نظم و امنیت 
کشور، خواستار برخورد با نیروهای انتظامی و 

امنیتی شده است.
در واکنش به این بیانیه اصالح طلبان، شورای 
ائتالف نیروهای انقالب اســالمی در بیانیه ای 
درباره تحوالت اخیر کشور تاکید کرد، اصالح 
طلبان و تکرار کنندگان انتخابات های ریاست 
جمهوری و مجلس در ســال  های اخیر نیز از 
متهمان اصلی بی تدبیری های دولت هستند. 
آن ها حامیان همیشگی و نفع برندگان مستمر 
دولت فعلی بوده اند و نمی توانند نقش خود در 
آشفتگی های اقتصادی 6 سال اخیر کشور در 

ماجرای ارز و بنزین را انکار کنند.
اصــالح طلبان و تکرار کننــدگان انتخابات 
های ریاســت جمهوری و مجلس در ســال 
هــای اخیر نیز از متهمان اصلی بی تدبیری 
های دولت هستند. آن ها حامیان همیشگی 
و نفع برندگان مســتمر دولت فعلی بوده اند 
و نمی تواننــد نقش خود در آشــفتگی های 
اقتصادی 6 ســال اخیر کشــور در ماجرای 
ارز و بنزیــن را انکار کنند. جای شــاکی و 
متشاکی عوض نخواهد شد و تقصیر تاریخی 
این جماعت سیاســت باز هرگــز فراموش 
نخواهد شــد. نئولیبرال هــا و لیبرال های 
اقتصادی و فرهنگی که در سال های پس از 
جنگ معموالً دولت را در اختیار داشــته اند 
متهمان اصلی مشکالت اقتصادی در کشور 

هستند.

در واکنش به دخالت های آمریکا 
سفیر سوئیس در تهران به 

وزارت خارجه احضار شد

سیاست: در واکنش به دخالت های آمریکا 
در امور داخلی ایران، ســفیر ســوئیس در 
ایران - به عنوان حافظ منافع ایاالت متحده 
آمریکا - دیروز به وزارت امور خارجه احضار 
شد. به گزارش ایسنا، ارکوس الیتنر، سفیر 
ســوئیس در ایران - به عنوان حافظ منافع 
ایاالت متحده آمریکا - دیروز به وزارت امور 
خارجه احضار و مراتــب اعتراض جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به دخالت های آمریکا 

در امور داخلی ایران به وی ابالغ شد.
از ســوی دیگر ســفیر آمریکا در آلمان گفت: 
در حال حاضــر نمی تواند دربــاره مداخالت 
کشــورش در اعتراضات اخیر ایران جزئیاتی 
منتشــر کند.ریچــارد گرنل، ســفیر آمریکا 
در آلمــان در ادامه اظهــارات مداخله جویانه 
مقامات کشــورش در امور داخلــی ایران در 
حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت: ما 
صدای مردم ایران را می شنویم. ما مشکالت را 
درک می کنیــم، اما در حال حاضر نمی توانیم 
جزئیــات بیشــتری از آنچه تا کنــون انجام 

داده ایم، منتشر کنیم. 
وی در ادامه مدعی شــد: امــا بدانید که صدا 
و خواسته شــما را واضح و شفاف  می شنویم. 
این دیپلمات آمریکایی چند روز گذشــته نیز 
در اظهاراتی مداخله جویانه گفته بود کشورش 
توانایی فنی برای برقراری اینترنت برای مردم 
ایران را دارد و خواستار همکاری آمریکا و اروپا 

برای این کار شده بود.
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روزنامـه صبـح ایـران

سرلشکر سالمی در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان تأکید کرد: ضرورت وحدت هرچه بیشتر امت اسالم برای مقابله با توطئه های دشمنان  سیاست: ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده 
ارتش پاکستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی به کشورمان سفر کرده است، دیروز با سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو کرد. فرمانده کل 

سپاه در این دیدار از آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دشمنان مشترک جهان اسالم یاد کرد و بر ضرورت وحدت و همگرایی هرچه بیشتر امت اسالم برای مقابله با توطئه های شوم دشمنان تأکید کرد.

 سیاست/ آرش خلیل خانه  در حوادث 
و ناآرامی  های روزهای نخســت هفته ای که 
سپری شد، صدها و شــاید هزاران میلیارد 
تومان خســارت به اموال دولتی و عمومی و 
حتی اموال خصوصی مردم وارد شد. حاال اما 
سخنگوی دولت ابعاد جدید و شوکه کننده ای 
را از توطئه عناصر ضد انقالب برای حمله و 
تخریب تأسیسات زیربنایی و نفتی کشور افشا 

کرده است.
این جــدای از زیان ها و تبعــات امنیتی و 
سیاسی اســت که این اغتشاش ها به کشور 
تحمیل کرد، هر چند که نظام و مردم سربلند 
و با عزت از این توطئه و به تعبیر رهبر معظم 
انقالب جنگ نظامی، امنیتی و سیاسی بیرون 

آمد.
مردمی که البته بــه تصمیم دولت در مورد 
افزایش قیمت بنزین به یکباره و دفعی و بدون 
اطالع رسانی اعتراض داشتند و حقشان بود 
تا این صدا شنیده شود، اما همچون موارد و 
تجربه های گذشته خیلی زود به موج سواری 
عوامل خودباخته یا خود فروخته و گروه های 
ســازمان یافته تخریب و اغتشاش پی برده 
و با آنکه اعتراض و رســاندن صدایشان حق 
قانونی آن ها بود، راه خود را از تخریب چی های 

دشمن و آشوبگران جدا کردند.
با این حــال جریان نفاق و فتنه و گروه های 
وابسته و سازمان یافته از بیرون 
در همیــن چنــد روز صدها 
بانک، مسجد، ادارات دولتی و 
شهرداری ها و حتی خودروها و 
خانه ها و مغازه های مردم را به 

آتش کشیدند.  
دریابان علی شــمخانی، دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی روز 
اضطراری  جلســه  در  شنبه 
عوامل  از حضــور  مجلــس 
سازمان یافته و مسلح جریان نفاق)منافقین( و 
سلطنت طلبان در میان مردم معترض سخن 

گفته بود.
ســخنگوی قوه قضائیه نیز روز سه شنبه در 
پاسخ به قدس با تأیید دستگیری این افراد 
گفت: هم در بازداشت های کف خیابان و هم 
در بازداشت های هوشمند از طریق رصدهای 
اطالعاتی شــماری از این عوامل وابســته 

شناسایی و دستگیر شده اند.
دیروز اما سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش 
خبرنــگار ما درباره هویــت، اهداف و اعمال 
اغتشاشگران روزهای اخیر و دیدگاه دولت در 
مورد نحوه برخورد با آن ها ابعاد تازه  و شوکه 
کننده ای از اقدامات و برنامه های این جریان 

سازمان یافته و وابسته به ضدانقالب و خارج از 
کشور را افشا کرد.

وی با بیان اینکه قبالً پیش بینی کرده بودیم 
که ســال 98 به لحاظ اقتصــادی به تعادل 
برسیم، اما به لحاظ سیاسی و امنیتی سال 
سختی خواهیم داشــت، تصریح کرد:  این 
پیش بینی بر اســاس گزاره ها و داده ها بود و 
دشمن با شروع تحریم ها آشکارا اعالم کرد 
درصدد وارد کردن بیشترین درد به جامعه و 

ایجاد ناامنی روانی خواهد بود.
وی ادامه داد: به بهانه بنزین عده ای که شامل 
سه گروه بودند به خیابان ها آمدند؛ یک گروه 
از روی هیجان و نارضایتی آمدند، ولی شنبه 
شب تکلیف خود را با اغتشاشگران مشخص 
کرده و خطشــان را جداکردنــد و دیگر به 
خیابان نیامدند. این گروه برای ما قابل احترام 
بوده و صدای آن ها شنیدنی است و در آینده 
مکانیزمی برای شــنیدن نظرات آن ها ایجاد 

می کنیم.

 تالش عوامل نفاق برای منفجر کردن 
تأسیسات نفتی عسلویه

ربیعی گفت: دو گروه دیگر از روز یکشــنبه 
به بعد در خیابان بودند. بخشــی از آن ها از 
جریان هایی بودند که قرار بود بحران درست 
کنند. برای ما گزارش آمد که آن ها مســیر 
ورودی عسلویه را بسته و مانع تعویض شیفت 
شده بودند. آن ها به لوله های نفت دینامیت 
بسته بودند و قصد انفجار در عسلویه داشتند. 
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه کشورهایی 
با پترو دالرهای خود رســانه ایجاد کرده اند 
و از این اتفاق ها ســود می برند، افزود: وزیر 
ارتباطات اعالم کرد که در یک زمان مشخص 
به مرکز مخابرات در اصفهان و شیراز حمله 
کرده بودند که اگر این مراکز سقوط می کرد، 
بخش اعظمی از شــبکه تلفن همراه کشور 

قطع می شد. همچنین مسیر انتقال کاال از 
بندر امام خمینی)ره(  توســط این گروه ها 
مسدود شده بود تا کاال در کشور توزیع نشود.
وی ادامه داد: وقتی این شــواهد را کنار هم 
می گذاریم مشخص می شود جریانی قصد 
داشــت بر موج نارضایتی ها در کشور سوار 
شود. برخی رسانه های خارجی هم بی شرمانه 
کد آتش زدن در کشــور دادند و آدم هایی در 
رســانه ها آوردند و قصد داشتند آن ها را به 
عنوان رهبر ناآرامی ها معرفی کنند که ما این 

را فراموش نخواهیم کرد.
وی افزود: برای من کامالً روشــن است که 
از ناآرامی های ســوریه یا یمن فیلم هایی در 
روزهای آینده )به عنــوان ناآرامی در ایران( 

منتشر خواهد شد. 

 هیچ کس از مردم عادی سمت مراکز 
نظامی نرفتند

ربیعــی با بیان اینکه مردم به هیچ عنوان به 
سمت مراکز امنیتی و نظامی نمی روند، ولی 
این جریان قلیل با هدف به سمت این مراکز 
رفتند، گفت:  این افراد قلیل معموالً در این 
ناآرامی ها آسیب نمی بینند، بلکه ناآرامی را 
ایجاد کرده وسپس به خانه های تیمی خود 

می روند.  
وی خاطرنشــان کرد: گروه سوم هم متأثر 
از جریــان دوم بودند که بــا قمه به خیابان 
آمدنــد و مراکز عمومــی را تخریب کردند. 
تیراندازی هایــی شــده که با ســالح های 
دولتی نبوده اســت. ما با کسانی که از سوی 
این جریان آســیب دیده اند، ابراز همدردی 

می کنیم.
وی تأکید کرد: برای ما کســانی که اعتراض 
ســاده دارند، محترم هســتند و این افراد از 
اغتشاشــگران تمیز داده خواهند شــد و با 

اغتشاشگران برخورد می شود.

 واعظی: برخورد با اغتشاشگران حق 
مردم است

رئیس دفتر رئیس جمهور هم با بیان اینکه 
برخی در حوادث اخیر فریب خوردند و جرم 
آن ها کمتر است، گفت: اما کسانی که سازمان 
یافته در اغتشاش ها حضور یافته و خسارت 
وارد کردنــد، اصالً نباید بــه راحتی از آن ها 

گذشت چون حق مردم است.
محمود واعظی در حاشــیه جلسه دولت 
در پاســخ به خبرنــگار قــدس درباره 
نقش گروه های ســازمان یافته و وابسته 
در حوادث و تخریب هــای اخیر و لزوم 
مجــازات آن ها اظهــار داشــت: اینکه 
برخــورد با این هــا چگونه باید باشــد، 
دســتگاه های امنیتــی و قــوه قضائیه 
رسیدگی می کنند، ولی حرف سخنگوی 
قوه قضائیه درست است؛ کسی که فریب 
خورده، مجازاتش باید کمتر شود و آنکه 
ســازمانی حضور یافته و خســارت وارد 
کرده، اصالً نباید به راحتی از او گذشت 

چون حق مردم است.
وی اظهار کرد: اینکه اروپا و آمریکایی ها، رژیم 
صهیونیستی و برخی کشورها فکر کردند اگر 
چهار نفر اغتشاش کردند و چند جا را آتش 
زدند این افراد مردم ایران هستند؛ خیلی ذوق 
زده شدند و ابراز خوشحالی کردند؛ در صورتی 

که این ها، مردم ایران را نمی شناسند.
از ســوی دیگر به گزارش فارس در میان 
دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر در البرز 
برخی افراد تابعیت دوگانه از کشــورهای 
اروپایی و برخی کشــورهای همســایه را 

داشته اند.

 دستگیری لیدرهای دوتابعیتی در 
اغتشاشات اخیر

تعــدادی از لیدرهایــی کــه در هدایت و 
خرابکاری اشــرار نقش مؤثری داشــته اند، 
تابعیت آلمانی، ترکیه ای و افغانستانی دارند 
و تجهیزات ویژه خرابکاری از آن ها کشف و 

ضبط شده است.
منابــع امنیتی ضمن تأیید و محرز شــدن 
ارتباط این افراد با سرویس های بیگانه، گفتند 
این افراد از مدت ها قبل، در خارج از کشــور 
آموزش های الزم را در رابطه با نافرمانی های 
مدنی و تخریب زیرســاخت های شــهری 
دیده انــد و از طرف ســرویس های خارجی 
تأمین مالی می شدند. همچنین یکی از افراد 
دستگیر شده به ارتباط با »مصی علی نژاد« و 
تهیه و ارسال فیلم از نا آرامی های اخیر برای 

وی اعتراف کرده است.

دولتمردان ابعاد جدیدی از اغتشاشات اخیر را تشریح کردند

از طرح انفجار عسلویه تاآشوبگران دو تابعیتی

 در کشــور ما مبنا بر تصمیمات مردمی بوده و یک کشــور دموکراسی هستیم، 
چرا یک همچین تصمیم مهمــی را باید بدون توجه به نظر مردم و نظر مجلس؟ 

09150002494
 جهت کمک به پیک ها و مردم موتور سوار، موتور برقی به صورت اقساطی واگذار 
کنند، بانک ها این فرصت را غنیمت شمارند اقساط را از محل کمک هزینه ها دریافت 

کنند. 09150009278
 باید دستگاه قضایی اعالم کند از این به بعد فریب خورده نمی شناسیم معنا ندارد 
هر کاری انجام دهند و وقتی در چنگ قانون گرفتار شدند، بگویند پشیمانیم، فریب 

فالن و فالن را خوردیم. 09150001136
 ناهنجاری های اجتماعی تابع امور غیرکارشناسی و عدم توجه به موقع مسئوالن 
به نارضایتی های مردمی اســت که در طوالنی مدت به صورت اعتراضات مردمی 
نمودار شد و متأسفانه برخی سودجو و فرصت طلب در زمان اعتراضات بحق مردم 
از اعتراضات ســوء استفاده و دست به اعمال خشونت آمیز و تخریب اموال عمومی 
می زنند! برای جلوگیری از این امور و کاهش و حل نارضایتی های مردمی باید کار 
کارشناسی دقیق صورت بگیرد. از جمله برای رفع مشکالت معیشتی مردم باید طرح 
کوپنی مثل دوران دفاع مقدس به سرپرست خانوارها از فروشگاه تعاونی ها و یا کاال 
برگ الکترونیکی به حســاب کارت های یارانه سرپرست به صورت خرید غیرنقدی 
ماهانه جهت دریافت موادغذایی از فروشگاه های رفاه و تعاونی ها و یارانه حمل و نقل 

عمومی در دستور کارآنی دولت و مجلس قرار بگیرد. 09190004590
 مشکل دنیا صرفه جویی است، هر کسی کاری را انجام می دهد که برایش صرف 

می کند. 09350004292
 دولت گفته اســت به خانواده یک نفره ٥٥هزار تومان کمک معیشتی پرداخت 
می کند، خب قاعدتاً به خانوار سه نفره باید16٥هزار تومان بدهند، پس چرا 138هزار 
تومــان می خواهند بدهند، این چه معنی دارد؟ آقای روحانی جواب بدهید آیا این 

اجحاف در حق مردم نیست؟ 09150007672
 زندگی درس حساب است، خوبی ها را جمع، بدی ها را کم، خوشی ها را ضرب و 

شادی ها را تقسیم کنیم. 09350004292
 انسان باید سعی کند در زندگی چیزهایی که دوست دارد را بدست آورد و گرنه 

مجبور می شود چیزهایی را که بدست آورده است، دوست بدارد. 09350004292
 آدم ها که عوض می شوند از سالم و شب بخیر گفتنشان می شود این را فهمید از 
حرف ها و نگاه ها، از گودال های عمیقی که بین تو و خودشان می کنند و داخلش را 

پر از دلیل می کنند. 09350004292
 تمام اتفاقات و حوادث ناشــی از بی تدبیری دولت مدعی تدبیر اســت، اجرای 
هدفمندی یارانه ها الگوی مدیریت خوبی بود با کینه و عداوت از کنار آن گذشتند. 

09150001136
 مقام معظم رهبری با تدبیر، از آبروی خود برای دولت بی تدبیر مایه گذاشــتند. 

09330000960

 شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در اطالعیه ای اعالم کرد با وجود نقدهایی 
که به روش اطالع رســانی و فرایند اعتمادســازی و اقناع از ســوی دولت در بحث 
ســهمیه بندی بنزین داشــته و دارند، اما از آن منوط به اینکه موجب تشدید گرانی 

کاالهای اساسی نشود، پشتیبانی می کنند.

 مراسم تشییع پیکر یکی از شهدای حوادث اخیر با حضور دبیر شورای عالی امنیت 
ملی در شهرستان شهریار برگزار شد. دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی صبح دیروز با حضور در شهرســتان شهریار در مراسم تشییع پیکر پاک شهید 
مدافع امنیت مرتضی ابراهیمی شرکت کرد. در این مراسم که با حضور و سخنرانی علی 
شمخانی و جمعی از مردم شهرستان شهریار و شخصیت های لشکری و کشوری همراه 
بود، پیکر شهید مرتضی ابراهیمی که در حوادث اخیر و درگیری ها به شهادت رسیده 

بود ، تشییع و درامامزاده اسماعیل شهریار به خاک سپرده شد.

 مقامات رژیم صهیونیســتی در واکنش به حمله بامدادی به حومه پایتخت سوریه، 
زبان به تهدید گشــوده و حتی ســران ایران را نیز تهدید کردند. بعد از حمله بامداد 
چهارشنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه، مقام های این رژیم در این 
خصوص به صراحت موضع گرفتند. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که احتماالً روزهای پایانی حضور در قدرت را طی می کند مدعی شــد: »قبالً صراحتاً 
گفته بودم، هر کسی به ما آسیب بزند، ما حمله مقابله به مثل خواهیم کرد. این کاری 
است که دیشب در قبال اهداف نظامی ایرانی و سوری در سوریه انجام دادیم«. بعد از 
نتانیاهو، »نفتالی بنت« وزیر جنگ این رژیم به تهدید مستقیم ایران روی آورد و مدعی 

شد حتی »سران تهران نیز در امان نیستند«.

 استاد دانشگاه و جامعه شناس معتقد است، باید اعتراض های مدنی و قانونی مردم 
را شــنید و به حقوق شهروندی و انسانی آحاد جامعه احترام گذاشت. عماد افروغ روز 
چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: اعتراض های مدنی در جامعه در یک شرایط خاص 
صورت می پذیرد. وی ادامه داد: اگر شــرایط به منظور بروز اعتراض های مدنی فراهم 

نباشد، جامعه به اعتراض غیرمدنی )غیرحقوقی( رو می آورد.

مشاجره بنزینی در نشست شورای عالی انقالب فرهنگی
روحانی جلسه را ترک کرد

فارس: عضو هیئت رئیســه کمیســیون 
آموزش مجلس از مشــاجره لفظی حسن 
روحانی و حسن رحیم پورازغدی در نشست 
شب سه شنبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
درباره بنزین خبر داد. حجت االسالم علیرضا 
ســلیمی در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
برگزاری نشست سه شنبه شب شورای عالی 
انقالب فرهنگی، گفت: رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی با آقای 
رحیم پورازغدی با تندی صحبت کرده و بحث و جدلی بین آن ها صورت گرفته است. 
مباحث مطرح شــده در این جلســه مربوط به بنزین بوده و آقای رحیم پورازغدی 

اعتراضاتی را نسبت به گران کردن نرخ بنزین و این اقدام دولت داشته است.
ســلیمی گفت: آقای رحیم پــور از رئیس جمهور که رئیس شــورای عالی انقالب 
فرهنگی هم محسوب می شود، سؤال کرده است که با توجه به گران کردن بنزین از 
سوی دولت و ایجاد التهاب در کشور، رئیس جمهور کمی در این باره توضیح دهد. 
ســلیمی گفت: پس از این اظهارنظر آقای رحیم پور و درخواست برای پاسخگویی 
رئیس جمهور، مباحث تندی مطرح می شود که بعد از جدل تند صورت گرفته، حسن 
روحانی جلسه این شــورا را ترک کرد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش بیان 
داشــت: ادبیات آقای روحانی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی غیرقابل دفاع 
بــوده و گفتارهایی را در برابر یکی از اعضا به کار برده اســت که به هیچ وجه قابل 
قبول نیست. سلیمی گفت: آقای روحانی گویا تصور کرده است اعضای شورای عالی 
انقالب فرهنگی کارگزاران و کارمندان دولت محسوب می شوند؛ اعضای شورای عالی 
انقالب فرهنگی فرهیختگان کشور محسوب می شوند نه گماشته آقای روحانی. رئیس 

جمهور باید در ادبیاتش تجدیدنظر کند.

ایندیپندنت: 
آمریکا در اعالم حمایت از مردم ایران صادق نیست

ایســنا: روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با بررســی اعتراضات اخیر در برخی 
شــهرهای کشورمان نوشــت: وقتی دولت ترامپ می گوید از مردم ایران حمایت 
می کند، صداقت نــدارد؛ چراکه تحریم های واشــنگتن دلیل وضعیت اقتصادی 
کنونی ایران اســت. روزنامه ایندیپندنت در گزارش خود نوشــت: با شکل گیری 
برخی اعتراضات در ایران در روزهای گذشــته دولت آمریکا اعالم کرده است این 
شــرایط نتیجه افزایش بهای بنزین است، اما حقیقت این است که سهم آمریکا 
در به وجود آمدن این بحران اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. ایندیپندنت در 
ادامه نوشت: اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکنون در توییتر واکنشی 
به این حوادث نشان نداده است، اما برخی مقامات آمریکایی به آن واکنش نشان 
داده اند. کاخ ســفید بیانیه ای صادر و در آن از مــردم ایران حمایت کرد. مایک 
پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا نیز در پیامی حمایت خود را از ایرانی ها اعالم کرد. 
به نوشــته این روزنامه انگلیسی، اما منتقدان بر این باورند که حمایت های دولت 
ترامپ از مردم ایران صادقانه نیســت؛ چراکه آمریکا مســئول وضعیت اقتصادی 

کنونی است که این کشور با آن مواجه است.

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

ربیعی: برای ما 
کسانی که اعتراض 
ساده دارند، محترم 
هستند و این افراد 
از اغتشاشگران تمیز 
داده خواهند شد
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بولتون دست از عادت قدیمی برنداشت!

بررسی »پالرمو« در مجمع کنار گذاشته شد

همه آن هایی که به خیابان ها آمدند از اشرار نبودند

اغتشاشگران از بستر اینترنت استفاده می کردند

فارس: جان بولتون مشاورسابق امنیت ملی 
کاخ سفید که سابقه طوالنی در ضدیت با ایران 
دارد، بار دیگر به یک گروه ضد ایرانی مستقر 
در آمریکا پیوســت. به نوشــته وبگاه »هیل« 
»جــان بولتون« مشــاور ســابق امنیت ملی 
آمریکا سه شــنبه به گروه ضد ایرانی »یوانی« 
)اتحاد علیه ایران هسته ای( پیوست. وی در 
ســال 2٠18 قبل از حضور در کاخ سفید به 
عنوان مشــاور امنیت ملــی »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا، عضو هیئت مشــاوره 
یوانی بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
سرانجام شهریور ماه سال جاری جان بولتون را 
از کاخ سفید اخراج کرد. به گزارش هیل، جان 
بولتون در این زمینه با انتشار بیانیه ای گفت، 
ایران یکی از جدی ترین تهدیدها علیه آمریکا 
و متحدان واشنگتن است. جان بولتون گفت: 
»مشــتاقانه منتظر بازگشت به یوانی هستم، 
سازمانی که در چند سال گذشته نتایج خارق 
العاده ای از خود به نمایش گذاشــته و به این 

خاطر اســت که تنها بر تهدید ایران متمرکز 
است و این کار را با موفقیت انجام می دهد«. 
این گروه ضد ایرانی همزمان با برگزاری هفتاد 
و چهارمین نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملــل در نیویورک با حضــور رئیس جمهور 
و وزیــر خارجه ایران، همایش رســمی را با 
حضور گروه های تروریستی و جدایی طلب از 
جمله »منافقین« برگــزار کرد. وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی ایران ماه گذشته اعالم کرد 
که ســازمان اتحاد علیه ایران هسته ای را در 

فهرست گروه های تروریستی قرار می دهد.

سیاست: عضــو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام گفــت: بررســی»پالرمو« از نظر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام کأن لم یکن اســت. 
حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با 
مهــر درباره وضعیت لوایح »پالرمو« و CFT در 
مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت 
یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 
بررســی انطباق »پالرمو« با مصالح کشور پایان 
یافته، عمالً بررســی آن کأن لم یکن بوده است. 
وی افــزود: دربــاره CFT هنوز مهلت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پایان نیافته است. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در 
شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم ها 
قرار دارد، پیوســتن به چنین کنوانسیون هایی 
یــک خودتحریمی اســت و در شــرایطی که 
آمریکا به دنبال محدود کردن مناســبات مالی 
کشور اســت، شفاف کردن آن برای مؤسساتی 
چون FATF به نفع کشور نیست. عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام در مورد اینکه وزارت 
امور خارجه تأکید می کند که برخی کشورهای 
دوست، ایران را برای پیوستن به FATF تشویق 
می کنند، اظهار داشت: چنین مباحثی از سوی 
وزارت امور خارجه در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز مطرح شــده، ولی اطمینان آور نبوده 
است. مصباحی مقدم همچنین درباره سخنان 
جهانگیری درباره تصویب لوایح در شورای سران 
قــوا و اینکه آیا مجمع در مقابل این ســخنان 
اقدامی انجام داده است نیز گفت: مجمع بنای 

برخورد با آقای جهانگیری را نداشته و ندارد.

سیاست: دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه 
حساب معترضان از اشرار جداست، گفت: با 
هوشیاری مردم صف معترضان از آشوبگران 
طی چند روز جدا شــد و دشمن ناکام ماند. 
آیت اهلل احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان 
دیروز در جلسه این شورا به حوادث اخیر در 
کشور اشــاره کرد و گفت: جلب نظر مردم و 
اقناع آن ها و حمایت نخبگان، مقدمه اجرای 
طرح افزایش قیمت بنزین بود که مغفول واقع 

شد.
وی افزود: مسئوالن باید برای چنین جراحی 
مهمی از مدت ها پیش اذهان و افکار عمومی 
را آمــاده می کردند و از فواید چنین طرحی 
همچون واریز بســته حمایتی که برای خود 
مردم مفید بود، سخن می گفتند و درمقابل به 
مضرات ارزانی بنزین همچون قاچاق گسترده 
سوخت اشــاره می کردند که متأسفانه این 
اقدام به خوبی صورت نگرفت. دبیر شــورای 
نگهبان با اشاره به نگرانی مردم از اجرای این 

طرح، حساب معترضان را از اشرار جدا دانست 
و افزود: همه آن هایی که اعتراض کردند و به 
خیابان ها آمدند از اشرار نبودند و دغدغه های 
مردم باید درک شود؛ اکنون هم گرانی وجود 
دارد و اگر بخواهد این طرح، فشار جدیدی به 
اقشار ضعیف وارد کند، صحیح نیست. وی در 
ادامه به تخریب اموال عمومی اشاره و تأکید 
کرد: ناامنی و آشــوب خواست مردم نیست؛ 
غارت اموال و آتش زدن خانه ها و مغازه ها کار 
مردم نیست؛ حمله با اسلحه و چاقو به مردم و 

مأموران انتظامی کار مردم نیست.

سیاست: یک عضــو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه »اغتشاشــگران از اینترنت برای 
پیشبرد کارهایشان استفاده می کردند«، گفت: 
با توجه به دستگیری عناصر اصلی اغتشاشات 
ان شاءاهلل در چند روز آینده بار دیگر اینترنت 
وصل خواهد شــد. ابوالفضل حسن بیگی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به قطعی اینترنت در 
کشور گفت: در تمام دنیا امنیت موضوع اصلی 
و مهم محســوب می شود و تأمین آن وظیفه 
قطعی نظام اســت؛ بنابراین وقتی احســاس 
شــود ابزاری عامل اغتشاش و ناامنی است و 
امنیت را مخل می کند بایــد تا زمان تأمین 
امنیت اســتفاده از آن ابــزار را محدود کرد. 
تصمیم قطع اینترنت هم در شــورای امنیت 
کشــور گرفته شــده که این شورا متشکل از 
مسئوالن امنیتی، نظامی و انتظامی است. وی 
با بیان اینکه »اغتشاشگران از طریق اینترنت 
با یکدیگر در ارتباط بوده اند«، ادامه داد: وقتی 

تعدادی از عناصر اغتشاشگر دستگیر شدند از 
آن ها پرسیده شده که چطور تمام نقاط تهران 
را بلد بودند یا اینکه وقتی از شهرســتانی به 
کرج آمدند چطور از تمامی نقاط کرج اطالع 
داشتند، پاسخ این بوده که آن ها اطالعاتشان را 
از اینترنت و نقشه های در دستشان برای رفت 
و آمد می گرفتند. براســاس گزارش رسیده از 
وزارت اطالعات، ســپاه، نیــروی انتظامی و 
امنیتی و قوه قضائیه این عناصر اقداماتشــان 
را از طریق اینترنت پیش می بردند، به همین 
دلیل تصمیم گرفته شد تا اینترنت قطع شود.

خبر

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

خبر

سیاست خارجی

سیاست داخلی

شورای نگهبان

دفاعی-امنیتی

با عضویت در گروهی ضد ایرانی مستقر در آمریکا

مصباحی  مقدم: 

آیت اهلل جنتی: 

روایت عضو کمیسیون امنیت ملی از علت قطع اینترنت
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

برگزاری آزمون کتبی تربیت مربی طرح ملی »تحفیظ رضوی«   آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت: آزمون کتبی از کتاب درسنامه حفظ قرآن کریم برای ورود به دوره تربیت مربی 
طرح ملی »تحفیظ رضوی« با حضور ۱۵۰ نفر از خواهران شرکت کننده که پیش از این در آزمون شفاهی حضور داشتند در مجتمع فرهنگی و موقوفه علی بن ابیطالب)ع( مشهد برگزار شد.  حجت االسالم  میریان افزود: 

این آزمون توسط مؤسسه فرهنگی علی بن ابیطالب)ع( و با نظارت مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r استقبال مشهدی ها از پویش »منزل من هم زائرسراست«
مهر: طــراح پویش مردمی »منزل من 
هم زائرسراســت« گفــت: با همکاری 
کانون فرهنگی زندگی شیرین و کانون 
جهاد خدمت، موفق شــدیم در مدت 
6 روز پایانی ماه صفــر، افزون بر ۳۵۰ 
خانواده را در مشهد اسکان دهیم که این 
نشانه استقبال مشهدی ها از این پویش 

است. جواد علما در مراسم افتتاحیه دبیرخانه دائمی پویش مردمی »منزل من 
هم زائرسراســت« که در فرهنگسرای زیارت مشهد برگزار شده بود، اظهار کرد: 
راه اندازی این پویش یکی از آرزوهای من بود که خوشبختانه با همکاری کانون 
فرهنگی زندگی شــیرین و مجید عسکری، مسئول کانون جهاد خدمت موفق 
شــدیم در مدت 6 روز پایانی ماه صفر، بیش از ۳۵۰ خانواده را در مشهد اسکان 
دهیم.وی افزود: با توجه به درخواست های مکرر همشهریان مشهدی و بازدیدهای 
صورت گرفته از طرف تولیت آســتان قدس و دیگر نهادهای مرتبط، برای ادامه 
یافتن پویش مردمی »منزل من هم زائرسراست« مکان مشخصی برای دبیرخانه 

دائمی این طرح در نظر گرفته شد.
علما تصریح کرد: روند دبیرخانه دائمی بدین صورت اســت که هر ماه را به 1۰ 
بخش که ســه شــب و چهار روز را شامل می شود، تقســیم کرده ایم، سپس با 
عالقه مندان به همکاری در این پویش تماس گرفته و با توجه به تاریخ هایی که 

میزبانان اعالم می کنند، زائران را به صورت رایگان اسکان خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه اولویت اسکان با زائران کم بضاعت، زائراولی ها و نخبگان علمی 
 خواهد بود، بیان کرد: ما ســعی داریم برای کســانی  که توان مالی ندارند، بلیت 

رفت و آمد تهیه کنیم و در این خصوص هم مردم می توانند کمک کنند.
علما با بیان اینکه از جمله شرایط اسکان زائران لزوماً داشتن منزل مستقل نیست، 
گفت: امسال ۵۰ درصد میزبانان زائران را در منزل مشترک خود جای دادند.وی 
افزود: این طرح از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اثرات بسیار خوبی در جامعه 
دارد و در حال حاضر شهرهای شیراز و قم نیز متقاضی اجرای این طرح هستند.

خادمان موکب امام رضا)ع( در مرز دوغارون تجلیل شدند
آســتان: در مراســمی با حضور مدیران آســتان قدس رضــوی از خادمان و 

دست اندرکاران موکب امام رضا)ع( در مرز دوغارون قدردانی شد.
در این جلســه که با حضور حامد صادقی؛ سرپرســت معاونت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی،  سیدوحید موســویان؛ مدیر امور استان های آستان قدس 
رضوی، محسن سیاح؛ فرماندار تایباد، سرهنگ بیدل؛ فرمانده ناحیه سپاه تایباد 
و حجت االســالم علی اصغر علیپور؛ رئیس سازمان تبلیغات تایباد برگزار شد، بر 

خدمت رسانی منسجم تر به زائران افغانستانی اربعین در سال ۹۹ تأکید شد.
در پایان این مراســم نیز از ۳8 خادم زائران افغانســتانی اباعبداهلل الحسین)ع( 
این موکب قدردانی شــد.موکب امام رضا)ع( در مرز دوغارون به همت معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قــدس رضوی و همکاری نیروهــای مردمی و دولتی 
شهرستان تایباد هر ســاله میزبان خیل عظیم زائران افغانستانی است که برای 

شرکت در مراسم اربعین حسینی وارد کشورمان می شوند.

 در گفت وگو با سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده 
آستان قدس رضوی مطرح شد

سبک زندگی رضوی مبنای تعالی خانواده 
آستان: انسان در مسیر زندگی همیشه 
نیازمند الگوهایی اســت که با تأسی به 
آن ها بتواند در برابر مشکالت و مصائب 
دنیوی ایستادگی کند. در دنیای امروز 
با توجه به هجمه هایی که نســبت به 
ســبک زندگی اســالمی وجود دارد، 
تمایل جوانان نسبت به فرهنگ غربی 

بزرگ ترین خدشه اجتماعی است.
از این رو یکی از مهم ترین راه های مقابله با ا ین آسیب احیا و ترویج سبک زندگی 
اهل بیت )ع( اســت. با توجه به این مسئله و راه اندازی کانون خاد میاری خانواده 
رضوی از سوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی فرصتی فراهم شده 
تا خانواده ها با بهره گیری از خدمات فرهنگی این مجموعه سبک زندگی خود را 
اهل بیتی کنند. در این مجال پای ســخنان فاطمه دژبرد، سرپرست مرکز امور 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوی می نشینیم تا با فعالیت های کانون خادمیاری 

خانواده رضوی در عرصه تحکیم خانواده بیشتر آشنا شویم.

 کانون خادمیاری خانواده رضوی با چه هدفی شکل گرفته است؟ 
در دین مبین اسالم، خانواده یکی از مهم ترین ارکان جامعه محسوب می شود و 
پایبندی به خانواده و جلوگیری از بی بندوباری و همچنین ارتقای جایگاه و تحکیم 
بنیان خانواده از جمله مسائلی است که به آن سفارش مؤکد شده است. بنابراین 
مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در راستای تحقق این امر کانون 
خادمیاری خانواده رضوی را در اســتان های مختلف  راه اندازی کرده است. دامنه 
فعالیت کانون خادمیاری خانواده رضوی موضوعی در پهنه  شهرستان مربوط است 
که به عنوان نمایندگی مرکز بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی در منطقه، 

فعالیت های داوطلبانه ای با نام و یاد علی بن موسی الرضا)ع( صورت می گیرد.

 مأموریت اصلی این کانون چیست؟
مأموریت اصلی ایــن کانون، ســازماندهی خادمیاران خانواده برای تشــکیل، 
تحکیــم و تعالی خانواده با تأکید بر ترویج ســبک زندگی رضوی در حوز ه های 
ازدواج ، همســرداری ، تربیت فرزند، عرصه های آموزشی مشاوره ای تسهیلگری 
و واســطه گری مهارت افزایی اســت. ایــن کانون با محوریت گفتمان ســازی، 
مهارت افزایی، بستر سازی، سازماندهی، شبکه سازی و هدایت عملیات تشکل های 
فعال در عرصه خانواده و بهره گیری از ظرفیت تشکل های فعال در حوزه خانواد ه 
برای ارائه خدمات آموزشی مشاوره ای آسان و در دسترس به خانواده های رضوی 

در سطح ملی فعالیت می کند.

 اهم فعالیت های این کانون در راستای چه اهدافی صورت می گیرد؟
تبیین و تشکیل خانواده، فرهنگ ســازی ، آگاهی بخشی، تسهیل در امر ازدواج، 
تحکیم خانواده، افزایش دوام و رضایت زناشویی، پیشگیری و کاهش آسیب  های 
خانواده، مداخالت هدفمند برای رفع اختالفات خانوادگی، مسئولیت پذیری اعضا 
در قبال یکدیگر، گفتمان سازی و تغییر نگرش نسبت به فرزند آوری، تعالی خانواده 
و تقویت روحیه عبودیت در خانواده، دستیابی به ازدواج بهنگام، آگاهانه و آسان 
در راستای شکل گیری خانواده پایدار، موفق و متعالی، فراهم شدن زمینه پایداری 
نهاد خانواده و پیشگیری از پدید آمدن عوامل تهدید کننده نظام خانواده در جامعه 
امروز مثل طالق های عاطفی، اجتماعی و قانونی مهم ترین اهداف راه اندازی کانون 

خادمیاری خانواده رضوی است.

 چه خدمات تخصصی در کانون خانواده رضوی انجام می شود؟
خدمات آموزشی و راهنمایی خادمیار تخصصی خانواده که مجموعه فعالیت ها 
و آموزش های مســتقیم، غیرمســتقیم و ضمنی به صورت فردی یا گروهی در 
ابعــاد پیش، حین و پس از ازدواج اســت به منظور هدایــت و افزایش آگاهی، 
بهســازی نگرش و اصــالح رفتارهای مخاطبان کانون های خانــواده رضوی در 
چارچوب آموزه های دینی صورت می گیرد. همچنین خدمات مشاوره ای خادمیار 
تخصصی خانواده شامل مجموعه اقدامات و فعالیت های منظم و سیستماتیک 
روان شــناختی، مشــاوره ای و بالینی به منظور بهبود ســالمت روانی، کاهش 
هیجان هــای منفی، افزایش خودآگاهی و ارتقــای زندگی فردی و خانوادگی به 
مخاطبان کانون های خانواده رضوی در چارچوب آموزه های دینی ارائه می شود. 
خدمات واسطه گری خادمیار تخصصی خانواده و فعالیت های خیر خواهانه که به 
منظور شناسایی، معرفی و وساطت در فرایند همسر گزینی جوانان متقاضی ازدواج 
با مشــارکت خانواده های آنان انجام می شود و نیز خدمات تسهیلگری خادمیار 
تخصصی خانواده و حمایت های خیرخواهانه که در راستای رفع نیازهای اساسی 
و ضروری ازدواج جوانان به صورت مستقیم توسط خیران مالی و یا غیرمستقیم 
توسط اشخاص مرتبط با خیران مالی صورت می پذیرد، از دیگر خدمات تخصصی 

این کانون است.

 قدس   بارگاه ملکوتی شمس الشموس 
هر روزه میزبان خیل عاشقانی است که 
الهی  امن  این حریم  به  نزدیک  از دور و 
قدم می گذارند و آثار گوناگون تاریخی و 
هنری خود را به این آستان مطهر تقدیم 
می کنند؛ نیک اندیشانی که به حفظ میراث 

فرهنگی این مرز و بوم می اندیشند.
در این میان، شاید بسیاری از مردم ندانند 
که برای حفظ و نگهداری این آثار بی بدیل 
چه فعالیت هایــی در این مجموعه بزرگ 
موقوفاتی صورت می گیرد. در این مجال، 
نگاهی به گوشــه ای از اقدامات ارزشمند 
اداره حفاظــت و مرمــت آثــار فرهنگی 
معاونت امور موزه های آستان قدس رضوی 
می اندازیم؛ مکانی که کارشناسان خبره و 
هنرمند آن مشغول جان بخشی به اشیای 
گوناگون فرهنگی از ســند، نشریه، کتاب 
خطی و چاپ ســنگی گرفته تا ســفال، 
سکه و دســت بافته ها هستند. به عبارتی 
آثار کم نظیــر موجود در این مجموعه، به 
واســطه همت بلند مرمت کاران آســتان 
قدس رضوی دوباره متولد می شــود و یا 

عمر بیشتری می  کند.
اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی آستان 
قدس رضوی، در قالب یک اداره منسجم 
از ســال 1۳82 شمســی فعالیت خود را 
زیر نظر معاونت امور موزه های ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان 
قدس رضوی آغاز کرده است اما بر اساس 
اســناد تاریخی بخش هایی با فعالیت های 
مشابه نیز در گذشته در این آستان مقدس 
وجود داشته است. از دوران صفویه، همگام 
با نیازهای کتابخانه، بخش صحافی در این 
سرای ملکوتی در حال فعالیت بوده است.

در ســال 1۳6۵ نیز بخــش آفت زدایی و 
اســیدزدایی در کنار بخــش صحافی در 
کتابخانه این آســتان مقــدس راه اندازی 
شــد که کارشناســان آن به کار حفظ و 
ترمیم کتاب ها می پرداختند. همچنین در 
سال 1۳7۵ کارگاهی برای مرمت اشیای 
موزه حرم مطهر رضوی شــکل گرفت اما 
به تدریــج با گســترش کتابخانه مرکزی 
و موزه  هــا و البته ایجاد این ســازمان، در 
نهایت این اداره تأســیس شد تا حفاظت 
و مرمــت آثــار در بخش  هــای گوناگون 
 مجهز آن همچون مرمــت کاغذ، مرمت 
دســت بافته  ها، مرمت نقاشــی، مرمت 
فلــز، مرمــت ســفال، مرمت چــوب و 
بخش آزمایشگاه  شــیمی و آفت  زدایی و 

اسیدزدایی به صورت جدی تر دنبال شود.

 از عکس های یادگاری
تا مواد شیمیایی

از پله هــای ســاختمان اداره حفاظت و 
مرمت آثار فرهنگی آستان قدس رضوی 
که باال بروید، قــاب  عکس های متعددی 
نظرتان را جلب می کنــد. تصویرهایی از 
استادکاران مرمت کار این آستان مقدس؛ 
هنرمندانی که با هنر دســت خود به آثار 
بسیاری ماندگاری بخشــیدند، اما برخی 
از آن هــا اکنون به خاطرات پیوســته اند. 
همچنیــن تصویرهایی از برخی اشــیای 
مرمت  شــده همراه با مراحل مرمت آن ها 
به چشــم می خورد. در بخش های مرمت 
کاغذ، کارشناسان زن و مرد پشت میزهای 
بزرگــی نشســته اند و در حــال احیای 
اثری همچون یک نســخه خطی نفیس 
هســتند. در این بین، وسایلی مانند بشر، 
لوله آزمایش و شیشــه های محتوی مواد 
شــیمیایی، فضای بخش آزمایشگاه این 
اداره را پُر کرده است. در کنار این بخش، 
بخش ضدعفونی کتاب ها قابل مشــاهده 
اســت. در گذشــته که مرمــت کاران به 
صورت تجربی وارد کار مرمت شده بودند، 
کارشناس آزمایشگاه ضمن فراهم کردن و 

آماده سازی مواد و وسایل، وظیفه هدایت 
و مشاوره مرمت کار را بر عهده داشت، اما 
آکادمیک دانشگاهی،  اکنون مرمت کاران 

جایگزین مرمت کاران تجربی شده اند.
امروزه از افرادی که در رشته میکروبیولوژی 
یا جانورشناسی تحصیل کرده اند، به عنوان 
کارشناس آفت زدایی و قرنطینه استفاده 
می شود. در حقیقت، آثار تاریخی پیش از 
ورود به مخازن و موزه ها باید مورد بررسی 
قــرار گیرند. چون یک اثر ممکن اســت 

حامل آفت های مختلف باشد.
علی اصغــر ثابت جــازاری، رئیــس اداره 
حفاظت و مرمت آثار فرهنگی آســتان 
قدس رضوی اســت. او ســال ها در کار 

مرمت اســناد و آثار تاریخی تجربه دارد. 
وی درباره احســاس درونی خود درباره 
هنرش می گوید: یک مرمــت کار باید با 
عالقه کارش را انجام دهد و احیای مجدد 
آثار تاریخی برایش ارزشــمند باشد. در 
این میان، ما در مجموعه آســتان قدس 
رضوی، سعادت کار روی اشیایی را داریم 
که شــاید برای برخی فقط یک  بار لمس  
کردن آن ها، مانند رؤیایی دست نیافتنی 
باشــد. به قول یکی از استادان، شاید من 
انتخاب شده ام تا اثری که عمر آن به انتها 
رسیده است را دوباره زنده کنم. بی شک 
پزشــک آثاری با این همه نفاست بودن، 

حس خوبی دارد.

 گره گشایی رازهای گذشته
ابزارهای مختلف روی دیوارها منظم چیده 
شده اند؛ پودرهای رنگارنگ داخل قوطی  ها 
جاخــوش کرده انــد و میکروســکوپ ها 
آماده اند تا طــرح و نقش های کوچک را 

بزرگ و بزرگ تر کنند. 
آثار کم نظیر بسیاری، میهمان این کارگاه 

بی جان  اشــیایی  شده اند؛ 
دنیــای  پشــت  در  کــه 
خاموششــان، داستان های 
خفته  بســیاری  شنیدنی 
اســت و بــا کمــک این 
داستان ها در پرتو تخصص، 
دقت و تجربه کارشــناس 
دوباره  می توانند  مرمت کار 
زنده شــوند؛ چــرا که این 
اقدامات حفاظتی و مرمتی 
بــه پژوهشــگران فرصت 
بیشتری می دهد تا از ورای 
طرح و جنس اشیا، دریچه 
جدیدی به گذشته باز کنند 

و به نتایجی اثرگذار برسند. وقتی اثری از 
موزه یا خزانه آستان قدس رضوی به این 
اداره آورده می شود، بر اساس اولویت بندی 

در دستور کار مرمت قرار می گیرد.
مستندنگاری نخســتین مرحله از مرمت 
اســت. در این مرحله، با انجام عکاســی 
و یا یکســری آزمایش ها در صورت نیاز، 
آسیب های اثر شناســایی می شود تا نوع 
روش کار تعیین شود. پس از انجام مرحله 
اقدامات مرمتی و حفاظتی، اثر بازســازی 
می شــود و در پایان نیــز مرحله تثبیت 

صورت می گیرد. 
رئیــس اداره حفاظــت و مرمــت آثار 
قدس رضوی می گوید:  آستان  فرهنگی 
انجــام اقدامات پیشــگیرانه، مهم ترین 
اقدام این اداره بــه منظور حفظ آثار به  

شمار می رود.
 با انجام حفاظت پیشــگیرانه می توان از 
ایجاد آســیب و تخریب آثار جلوگیری 
کــرد یا میزان آن را به حداقل رســاند. 
چنانکه تأمین و کنترل شرایط محیطی: 
دما، رطوبت نســبی، میزان تابش نور و 
کنتــرل آلودگی هوا در مخازن و تمامی 
بخش های ســازمان کتابخانه  ها، موزه  ها 
و مرکز اســناد این آســتان مقدس در 
اولویــت کاری قــرار دارد. بدین منظور 
پایش مســتمر اشــیا و بررسی شرایط 
محیطی مخازن و موزه ها بسیار اهمیت 
دارد. به عبارتی می توان با انجام اقدامات 
پیشگیرانه، کمک بسیاری به حفظ آثار 
هزینه  های  کاهش  و همچنین  فرهنگی 

گزاف مرمت کرد.

ما در مجموعه 
آستان قدس 

رضوی، سعادت 
کار روی اشیایی 

را داریم که شاید 
برای برخی فقط 

یک  بار لمس  کردن 
آن ها، مانند رؤیایی 
دست نیافتنی باشد
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نگاهی به برخی اقدامات اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی آستان قدس رضوی
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 در شــرایط فعلی بــرای خانواده های 
مؤمــن، متدین و آبــرودار، تهیه جهیزیه 
بســیار سخت شده است. شــاید بشود با 
استفاده از موقوفات و دارایی های آقا امام 
رضا)ع( برای امــداد و کمک به جهیزیه 

دختران بی بضاعت کاری کرد. 
09150003922

 متأســفانه جالباســی های ســرویس 
بهداشتی و وضوخانه های حرم مطهر خیلی 
در ارتفاع نصب شــده اند و همچنین از نظر 
مدل برای انداختن چادر مناسب نیستند و 

چادر ُسر می خورد.
09150008718

 قبــالً در صحن عتیق قســمتی برای 
کبوتران بود. اکنون زبان بسته ها از گرسنگی 
تلف می شوند. پرندگان که درک ندارند در 

صحن کوثر گندم هست. 
09360002624

 چقدر خوب می شود، تمام همشهری ها 
که در شهر تردد دارند هر روز صبح ساعت 8 
با گذاشتن دست روی قلب به سمت حرم، 

صلوات خاصه را قرائت کنند. 
09150006097

 برای تذکر به مردم در خصوص استفاده 
نکردن از دوربین تلفن همراه در روضه منوره 
لطفاً مســئوالن حرم امام رضا)ع( تابلوهای 

مناسبی نصب کنند.
09120002392

 اســتدعا دارم برای پــارک موتورها در 
اطراف حرم مطهر هم چاره ای بیندیشند که 
خدای نکرده شاهد سرقت موتورها توسط 

افراد شرور نباشیم.
09360002624

به همت خادمیاران رضوی برگزار شد
 جشن »فیروزه نشان ها« 

در کاشان 
آســتان: ســه ویژ ه برنامه در قالب جشن 
»فیروزه نشــان  ها« به همت کانون خانواده 
و تشکل های بانوان دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در کاشــان برای مــادران و 

دختران کاشانی برگزار شد.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در کاشان با اشاره به اینکه این برنامه ها به 
همت کانون خانواده و تشــکل های بانوان 
دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
کاشان و با همکاری بنیاد حامیان خانواده 
اجرا شد، گفت: این جشن های میالد با شعار 

»دور هم جمع می شویم« برگزار شد.
حجت االســالم مهدی بصیرتی با اشاره به 
مسجدالزهرا)س(  فاطمیه  پایگاه  همکاری 
برای برگزاری جشــن فیروزه نشان ها افزود: 
هدف از برگــزاری این جشــن ها آموزش 
زندگــی دخترانه با تبیین ســبک زندگی 

اسالمی و اخالق نبوی بود.
حجت االســالم بصیرتی، برگزاری جشــن 
آشــتی دختران با خدا به میزبانی کاشان 
با حضور 1۰۰ دختر تازه متحول شــده از 
اصفهان را یادآور شد و گفت: این جشن با 
برگزاری اردوی یکروزه در روســتای ازوار از 

توابع کاشان پایان یافت.
به گفته وی، ســخنرانی حجت االســالم 
امان اللهی، اجرای سرود و تواشیح سه زبانه 
دختــران در شــأن پیامبــر اکــرم)ص(، 
مولودی خوانی، برگزاری مسابقات جذاب و 
خاطره گویی دختران تازه متحول شــده از 
جمله برنامه های جشن فیروزه  نشان ها در 
شب میالد رسول اخالق و مهرورزی بود که 

در باغ بهشت کاشان برگزار شد.
مدیــر دفتــر نمایندگــی آســتان قدس 
رضــوی در کاشــان، تصریح کرد: جشــن 
سوم فیروزه نشــان ها هم برای گرامیداشت 
ســیره پیامبر مهربانی ها در کانون تربیتی 
الزهــرا برگزار شد.حجت االســالم بصیرتی، 
برگزاری برنامه های مختلف کانون خانواده و 
تشــکل های بانوان این دفتر نمایندگی را به 
مناســبت های مختلف به ویژه دهه کرامت، 
اعیاد و موالید ائمه را یادآور شد و گفت: این 
برنامه ها در قالب جشن های میالد، برنامه های 
جذاب گعــده دخترانه، شــادیانه دختران 
خورشید، پویش فرشتگان سرزمین، شگفتانه 
اکران اختصاصی فیلم های ارزشی انقالب و 
دفاع مقدس، برگزاری نمایشــگاه و مسابقه 
برگزار می شود.وی، تربیت دختران به عنوان 
مادران آینده، میداندار عرصه های فرهنگی و 
سازنده نسلی ارزشــی با آموزه های دینی و 
معارف علوی به ویژه با محمل فرهنگ رضوی 
را هدف از اجرای برنامه های کانون خادمیاری 

خانواده دفتر کاشان برشمرد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس  آستان    
رضوی از ساخت مسکن زوج های جوان آستان قدس رضوی 

مطابق با استانداردهای روز کشور خبر داد.
مبین رجبی بیان کرد: این شــرکت در راستای سیاست های 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی و در ســایه توجهات 
حضرت رضا)ع( تالش کرده تا با استفاده از مصالح باکیفیت و 
مرغوب و همچنین بهره گرفتن از جدید ترین روش های ساخت، 
مسکن های در خور شأنی را در اختیار مجاوران حضرتش قرار 

دهد.
وی ادامه داد: در این راســتا شرکت آب و خاک قدس رضوی 
به عنوان پیمانکار پروژه، از تمام توان خود برای ساخت مسکن 
ویژه زوج های جوان در راستای خدمت رسانی به مردم استفاده 

کرده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی کارفرمای 
این پروژه را معاونت عمرانی آستان قدس رضوی عنوان کرد و 
افزود: شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی در این پروژه 

ســاخت بیش از 2۳ هزار مترمربع واحد مسکونی را به صورت 
اسکلت فلزی بر عهده دارد.

وی مدت اجرای این پروژه را 18 ماه عنوان کرد و گفت: پروژه 
ساخت مسکن زوج های جوان آستان قدس رضوی در صورت 
تأمین مالی، پیش بینی می شــود در دهه فجر سال جاری به 

بهره برداری برسد.
رجبی ادامه داد: مبلغ پیمــان این قرارداد نیز 224 میلیارد و 

۳۳4 میلیون ریال تعیین شده است.
وی با اشــاره به پیشرفت پروژه ساخت مسکن زوج های جوان 
آســتان قدس رضوی خاطرنشان کرد: این پروژه هم اکنون از 

پیشرفت بیش از 6۵ درصدی برخوردار است.
رجبی میزان اشتغال زایی حاصل از این پروژه را به طور میانگین 

روزانه 1۵۰ نفر اعالم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت هم افزایی و همکاری میان شرکت های 
زیرمجموعــه ســازمان اقتصادی رضوی تأکیــد کرد: تمامی 
هبلکس های مورد نیاز این پروژه از شــرکت کارخانجات بنای 

سبک قدس رضوی تهیه شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی ادامه داد: 
در پروژه ســاخت مسکن زوج های جوان آستان قدس رضوی 
همچنین بخشی از بتن مورد نیاز از شرکت ساختمانی بتن و 

ماشین قدس رضوی تأمین شده است.

ساخت مسکن زوج های جوان مطابق با استانداردهای روز
در گفت وگو با مدیرعامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی مطرح شد

گزارش خبری

حاشیه

غبارروبی نسخه های نفیس گنجینه ها
رئیــس اداره حفاظــت و مرمــت آثار 
فرهنگــی آســتان قدس رضــوی از 
غبارروبــی و گردگیری بــرگ به برگ 
قرآن  های گنجینه قرآن و نفایس آستان 
قــدس رضوی نام می بــرد و می گوید: 
گردگیــری ورق بــه ورق قرآن  هــای 
ارزشمند و نسخه های نفیس با ابزارهایی 
ماننــد قلم مو و دســتگاه وکیوم انجام 
می شود تا تمام عواملی که نسخه نفیس 
را در معرض خطر قرار می دهند، از بین 

برود.
وی ادامه می دهد: اگرچه نســخه  های 
قرآنی در ویترین های پلمب شــده به 
نمایش گذاشــته می شــود، اما از درز 
ویترین  هــا امکان نفوذ گــرد و غبار و 
ذرات معلق در هوا مانند اسپور قارچ  ها 
و ذرات فلزات و رسوب آن ها روی اوراق 
این نسخه  های نایاب وجود دارد. به طور 
مثال در صورت مســتعد شدن شرایط 
محیطی )دما و رطوبت نسبی( با فعال 
شدن اسپور قارچ  ها کپک بر سطح کاغذ 
نسخه   ها رشــد می کند یا ذرات فلزاتی 
مانند آهن روی ســطح کاغذ با جذب 
رطوبت هوا ایجاد نقاط زنگ  زدگی روی 

آن  ها می  کند.
ثابت جازاری غبارروبی و گردگیری برگ 
به برگ نسخه  های خطی را از مهم ترین 
مراحل حفاظت پیشــگیرانه می داند و 
می گوید: با این کار، نسخه  های نفیس 
در حــال نمایــش، تحــت بازبینی و 
آسیب شناســی نیز قرار می گیرند و در 
صورت نیاز به بررســی بیشتر و ترمیم، 
بــه بخش های حفاظــت و مرمت آثار 
فرهنگی آســتان قدس رضوی منتقل 

می  شوند.
وی متذکر می شــود: انجام این مراحل 
نیاز به هماهنگــی حوزه  های مختلف 
ســازمان، خزانه داری کل، حراســت و 
بازرسی آســتان قدس رضوی دارد و با 
حضور نماینــدگان این حوزه  ها، پلمب 
ویترین  ها باز می  شــود و پس از انجام 
مراحل غبارروبــی، گردگیری، بازبینی 
و آسیب  شناســی، اثر دوباره در ویترین 

پلمب شده قرار می  گیرد.
مرمــت و استحکام بخشــی قندیــل 
مفرغی نقره کوب دوره تیموری، مرمت 
شــماری از ســکه های  تاریخی موزه 
 مرکزی بارگاه مطهر امام هشــتم)ع(

شــامل ســکه های مغــوالن کبیــر 
هند)گورکانیان(، سامانیان، صفاریان، 
تیموریــان، ایلخانان مغــول، صفویه، 
تمیــزکاری  و...،  ُدرانــی  افشــاریه، 
و پاکســازی منبــر خاتــم در موزه 
مرکزی حــرم مطهر رضوی و تثبیت 
گالبدون دوزی های پرده ماهوت قرمز 
رنگ خزانه   این بارگاه ملکوتی بخش 
دیگری از فعالیــت مرمت کاران اداره 
حفاظت و مرمت آثار فرهنگی آستان 
علی اصغر  کــه  اســت  قدس رضوی 

ثابت جازاری به آن اشاره می کند. 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

گفت و گو



آیت اهلل محمدباقر تحریری:
 aامت هیچ گاه از پیامبر 

و اهل بیتb بی نیاز نمی شود
تحریری«  »محمدباقر  آیت اهلل  شبســتان: 
در جلســه درس اخــاق خود اظهــار کرد: 
براساس روایات، خداوند متعال هیچ مخلوقی 
با فضیلت تر و کریم تــر از پیامبر)ص( را خلق 
نکرده است. تولیت مدرســه علمیه مروی با 
بیان اینکه پروردگار متعال پیامبر اسام)ص( 
را به مقام محمود ستایش کرده، گفت: رسالت 
پیامبر اســام)ص( از ســوی خداوند هدایت 
انسان ها به صراط مســتقیم و سعادت دنیا و 
آخرت معرفی شده اســت. وی درباره یکی از 
صفات پیامبر)ص( که خداوند در قرآن کریم 
از آن بــه »خلق عظیم« تعبیر کرده اســت، 
تأکید کرد: خداوند متعال درباره اخاق، پیامبر 
اسام)ص( را الگوی همه عالم قرار داده است. 
اگر انســان بتواند از پیامبر اسام)ص( درباره 
اخاق الگوبرداری کند بــه حقیقت، بندگی 
خداوند را بجا آورده اســت؛ پیامبر اسام)ص( 
رحمت برای همه جهانیان است که انسان ها 
را با دســت گیری و هدایــت به هدف خلقت 

می رساند.
آیت اهلل تحریری بیان کرد: در مسیر سلوک 
الهی امت اســام هیچ گاه و در هیچ زمانی 
از پیامبــر)ص( و اهل بیــت ایشــان بی نیاز 
نمی شــوند، حتی باقی ماندن در مسیر حق 
نیز به واسطه آنان ممکن است؛ امیرمؤمنان 
امام علــی)ع( خــود را مطیع امــر پیامبر 
اسام)ص( معرفی می کردند و می فرمودند: 
حضرت بزرگ ترین الگو برای کســانی است 
که بخواهنــد محبوب درگاه الهی باشــند. 
تولیت مدرســه علمیه مروی با بیان اینکه 
یکی از راه های کسب رضای الهی طلب علم 
مفید است، گفت: امام علی)ع( درباره کسب 
علم مفیــد فرمودند: عالم به دری از درهای 
علم دست پیدا نمی کند مگر اینکه در درون 
خود مقابل خداوند متعــال ذلت، خضوع و 

خشوع داشته باشد.
وی افــزود: عالم واقعی که تحت تعلم خداوند 
قرار دارد با کســب هر علمــی در درون خود 
احســاس بی نیازی به خداوند نــدارد، بلکه با 
افزایش علم، تواضع و خضــوع او نیز افزایش 

می یابد و منجر به عمل صالح می شود. 

اخالق

 انتشار مجموعه مقاالت 
مطالعات شیعه شناسی در غرب

مطالعــات  مقــاالت  مجموعــه  مهــر: 
شیعه شناسی در غرب به کوشش ابوالقاسم 
نقیبی و عباس احمدوند به همت انتشارات 
دانشــگاه شــهید مطهری منتشــر شد. 
مقاالت این اثر عبارت اســت از: »گذری 
بر مطالعات شــیعی در غرب در سده های 
گذشــته« از عباس احمدوند و سید کمال 
کشیک نویس رضوی؛ »پژوهش های جدید 
در تاریخ تشیع متقدم« از سعید طاووسی 
مســرور؛ »دایره المعــارف قــرآن لیدن و 
مطالعات شیعی در غرب، به همراه ترجمه 
و بررسی مدخل شیعه« به کوشش عباس 
احمدونــد و ســید کمال کشــیک نویس 
رضوی ؛ »رویکردهای شناخت در مطالعات 
فقهی و جایگاه فقه شــیعه در آن« تألیف 
ســید ابوالقاســم نقیبی؛ »تحوالت دینی 
عصر صفویــه در مطالعات صفویه پژوهان« 
نوشــته محمد کاظم رحمتی؛ »بررســی 
استنادات مقاالت شیعی دانش نامه جهان 
اســام و دایره المعارف اســام لیدن« از 

سید احمد حسین زاده.

»اسرار آیات به روایت ابن سینا« 
منتشر شد

مهر: گروه فلســفه و کام پژوهشگاه حوزه 
و دانشــگاه، کتاب »اســرار آیات به روایت 
ابن سینا« را منتشر کرد. این نوشـــتار که 
به همت حجت االسام علی شیروانی، عضو 
هیئت علمی گروه فلسفه و کام منتشر شده، 
ترجمه، تبیین و تحلیلی است از نمـط دهم 
شـرح اشـارات خواجـه نصیرالدین طوسیـ  
همراه با نکاتی انتقادیـ  که با هدف تسهیل 
خوانش یکی از متون اصلی حکمت اسامی، 
برای نخستین بار، با شکل و شیوه حاضر به 
زبان فارسی نگاشته شده است. جایگاه مهم 
شرح اشارات خواجه، تأثیر چشمگیر آن در 
فلســفه اسامی و محور درس و بحث بودن 
آن در حوزه و دانشــگاه، همراه با دشــواری 
دستیابی به مقاصد آن در بسیاری از موارد، 
از جمله اموری بوده اند که انگیزه نگارش این 

اثر را پدید آورده اند.

معارف: شــهید مطهری)ره( در تعریف عفاف می گوید: »عفت، 
حالتی نفسانی است، به معنی رام بودن قوه شهوانی تحت حکومت 
عقل و ایمان«. نخستین گزاره مهمی که از این تعریف برمی آید این 
است که عفاف، دامنه گسترده ای به وسعت تمامی شئونات زندگی 
انسان دارد. از پوشیدن چشم از گناه گرفته تا مراقبت گوش و زبان 
و حتی فکر. همین گســتره این نیاز را به وجود می آورد که مراکز 
فرهنگی و رسانه ای به واکاوی ابعاد مختلف این موضوع بپردازند. 

بنیاد پژوهش های اســامی آســتان قدس رضوی، به تازگی در 
همایش ملی »الگوی زندگی عفیفانه با رویکرد اســامی« به این 

موضوع پرداخت و مقاالتی را در این خصوص گردآوری کرد. 
در همین راســتا تارنمای رســانه ای این بنیــاد گفت وگویی با 
حجت االسام والمسلمین دکتر حسین بستان، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه حوزه و دانشــگاه انجام داده که مختصری از آن را در 

ادامه می خوانید.

 به عنوان پرسش اول بفرمایید عفاف را چگونه تعریف 
می کنید؟

 بــرای عفاف بیش از یک معنا می توان ذکر کرد. در حوزه اخاق 
به حالت نفسانی و کیفیت نفسانی اطاق می شود که فرد به لحاظ 
کیفیت، می تواند واجد یک ملکه نفســانی باشد که به خاطر آن 
کیفیت نفســانی، انگیزه یک ســری کارهایی را که منافی عفت 
هســتند، ندارد و انگیزه کار عفیفانه را دارد یا برعکس. بنا بر این 
تعریف، خاستگاه اصلی عفاف، جنبه نفسانی قضیه است که در روح 
انسان است و اسم آن را در این تلقی »عفاف اخاقی« می گذاریم 
که یک صفت است.برای عفاف تعریف دیگری هم شده است که 
در حوزه فقه می آید و عبارت اســت از اینکه یک ســری کارها را 
انجام ندهیم. به ترک کردن این کارها در اصطاح »عفاف« گفته 

می شود. اگر در فقه، عفاف می گوییم منظور این است.

  آیا عفاف فقط به معنی خویشتنداری جنسی است یا 
معنای عام دارد؟

به معنای عام است، باید قید جنسی بخورد تا اختصاص پیدا کند. 
وقتی عفاف را فعل می دانیم، باید نیت خویشــتنداری را هم برای 
فاعل ماحظه کنیم یا صرِف انجام عمل، عفاف به شمار می رود، به 

تعبیر دیگر عمل بدون نیت هم عمل عفیفانه است یا خیر؟
 پرسش شما ذیل بحثی قرار می گیرد که در فقه با عنوان »مفاهیم 
قصدی« و »مفاهیم غیر قصدی« از آن بحث می شود. در اینجا دو 
بحث داریم که مشابهت دارند، یک بحث تعبدی و توصلی داریم 
که آنچه شما می گویید بحث تعبدی و توصلی است؛ اگر فعلی باشد 
که در آن قصد قربت باشد، می شود تعبدی و اگر قصد قربت در آن 
نباشد، به آن توصلی می گوییم، این یک بحث است.بحث دوگانه 

دیگری با عنوان قصــدی و غیرقصدی داریم که غیر از تعبدی و 
توصلی است. گاهی مفاهیمی هستند که تا قصد نکنیم و قصدی 
همراهش نباشــد، اصاً عنوان بر آن صدق نمی کند، مثل رکوع؛ 
رکوع چیست؟ اگر من خم شوم، رکوع می شود یا نه؟! خم شدن 
باید به نیت این باشد که انسان در مقابل خداوند خم می شود، در 
غیر این صورت به هر خم شدنی رکوع نمی گوییم. بحث مفاهیم 
قصدی اینجا مطرح می شود که یک عمل باید با نیت خاص انجام 

شود یا خیر.

 انواع عفاف را چه می دانید؟
 باید دایره عفاف را وســیع تر از عفاف جنسی بگیریم. مثاً ما در 
بحث احکام مختلف، مورِد عفت زبــان را داریم، برای عفت زبان 
روایت نداریم، در فارســی عفت زبــان می گوییم. به این معنا که 
عــرض کردم، می توانیم آن را مطرح کنیم، هر چند روایت خاص 
نداشــته باشیم. اگر موضوع بددهانی باشد، این نه به امور جنسی 
برمی گردد، نه متلک جنسی است و نه امور مالی. حرف های زشت 
مثاً دروغ بگوید، تهمت بزند و غیبت کند. کســی که مجتنب و 
خودنگهــدار اســت، می توانیم بگوییم در این حــوزه عفت دارد.

 از طرفی حیثیت هایی وجود دارد که از زاویه های مختلف می شود 
به این موضوع نگاه کنیم و دسته بندی هایی را در آن ذکر کرد، مثًا 

عفاف را به فردی و اجتماعی تقسیم کردیم.
 

 درباره نســبت عفاف و حیا و عفاف و حجاب اشاره ای 
داشته باشید.

حیثیت هــای حجاب فــرق می کند. گاهی حجــاب را می توانیم 
به عنوان اســباب در نظر بگیریم، اگــر آن را در رتبه مقدم فرض 
کنیم؛ یعنی می تواند در رتبه مقدم باشــد و در عفاف کمک کند 
و تأثیــر بگذارد. از آن طرف می تواند به عنوان شــاخص، نتیجه و 
آثار و پیامدهای عفاف، متأخر دیده شــود. وقتی فرد عفت دارد، 
نتیجه این عفت داشــتن و اجتناب کردن، منجر به این می شود 
که حجاب داشته باشد. اینجا رتبه حجاب نسبت به عفاف، متأخر 

فرض می شود.
این دو نوع نگاه کردن به موضوع اســت که هر دو درست هستند؛ 
ولی به هر حال یک چیزی است که حجاب کاماً نسبت به عفاف 
خاص است ولی عفاف به معنای خیلی وسیع است و ابعاد فراوانی 
دارد. در بحث ابعاد گفتیم یکی از ابعاد عفاف، عفت بصری اســت، 

ترک کردن نگاه هایی که نباید نگاه کرد و حجاب، یکی از راهکارها 
و ابزارها برای عفت بصری است.

 می توانیم حجاب را الزمه عفاف بدانیم و حیثیت سومی 
برای آن در نظر بگیریم؟

بله؛ تعبیر عبارت اســت. همان پیامدی که گفتم، از حیث دیگر 
می توانیم بگوییم الزمه اش اســت؛ البته الزم که می گویید شاید 
چنین چیزی در ذهن شماســت، الزمه اش اســت یعنی این باید 
باشــد تا آن محقق شــود، پس عفاف بر حجاب توقــف دارد. به 
عبارت دیگر اگر این نباشــد، آن خدشــه پیدا می کند. این یک 
جور مقدمیت اســت، مقدمیت که شــود یعنی همان ســببیت.

 آیا مفهوم عفــاف در زن و مرد 
بگوییم  اســت؟ می توانیم  متفاوت 

عفاف زنانه داریم و عفاف مردانه؟
در مفهوم کلی تفاوتــی بین عفاف زنانه 
و مردانه وجود نــدارد، یک مفهوم واحد 
داریم؛ »الکــّف عّما ال یحّل و ال یجمل«، 
ولی ممکن است در مصداق گاهی در مورد 

زن و مرد متفاوت باشد.
در روایــت می گوید: »عفّتــه علی قدر 
غیرتــه« ایــن را در مورد چه کســی 
می گوید؟ در مورد مرد می گوید، یعنی 
می گویــد جهتی کــه مــرد را کنترل 
می کند، حس او نســبت به ناموســش 
اســت، ولی در مورد زن هــا می بینیم 
روایات بیشتر طرف حیا می رود، می گوید 
این زن چون حیا دارد عفت دارد. عفاف 

ثمره حیای زن است. 

 شما قبول دارید ما یک روح زنانه 
داریم و یک روح مردانه. مســئله 
عفاف را هم بــه روح برگرداندیم 

و گفتید عفاف یک امر فطری است، فطرت هم متعلق به 
جسم نیست، متعلق به روح است. 

در تفاوت روح زن و مرد لزوماً نتیجه این نیست که ما قائل شویم 
نفس زن و مرد متفاوت اســت، با مبنای اتحاد نفس نیز سازگاری 
ندارد. فطرت یعنی خلقت، فطرت به معنای وســیع شامل غرایز 
ما هم می شــود، شامل خلقت جســمانی ما هم می شود، یعنی 
هورمون های زنانه و مردانه قطعاً مشترک نیست، علم هم می گوید 

مختلف است.

گفت و گو با حجت االسالم والمسلمین دکتر حسین بستان، درباره مفهوم و گستره عفاف

حجاب الزمه عفاف است

فقه برای پاسخگویی باید مبتنی بر شرایط حاکم در جهان حرکت کند معارف: آیت اهلل سیدمصباح عاملی، مدیر حوزه علمیه خراسان گفت: گرچه عالمان دین در گذشته به بهترین شکل رسالت حوزوی خود را انجام دادند، اما ما در شرایطی هستیم که فقه برای پاسخگویی 
باید مبتنی بر شرایط حاکم در جهان حرکت کند. عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان، پویا بودن فقه جواهری را در تخصصی شدن دانست و ابراز کرد: اگر فقه جواهري با رویکرد نظام سازی به طور تخصصی کار نشود، پویایی نخواهد داشت. آیت اهلل عاملی خاطرنشان کرد: چهار عرصه در 

مطالبات رهبر معظم انقالب برای حوزه علمیه بیان شده که شامل حوزه، نظام، جامعه و بین الملل است که باید در همین زمینه ها به حوزه ای انقالبی، پاسخگو، روزآمد و کارآمد تبدیل شود.

 حفظ نظام از اوجب واجبات است  اسراء: آیت اهلل جوادی آملی با اشاره به رخدادهای این روزها اظهار کرد: اآلن که یک مشکلی پیدا شده، مسئوالن یک وظیفه دارند، مردم یک وظیفه دارند؛ اما در خصوص دشمن مشترک، هر دو یک وظیفه ویژه دارند. مسئوالن ما واقعاً، شرعاً 
یئََة«؛ به بهترین روش  و عقالً موظف اند امور را ارزیابی کنند، دقیق بفهمند که فعالً مصلحت مملکت چیست و اگر در این خصوص کوتاهی یا اشتباهي کنند شرعاً ضامن هستند؛ این وظیفه آن هاست. وظیفه ای که مردم دارند همان است که دین به ما می گوید: »اْدَفْع ِبالَِّتی ِهی أَْحَسُن السَّ

جلو اشتباهات مسئوالن را بگیریم، این وظیفه ماست! نکته سوم که هم مسئوالن و هم مردم باید آن را ببینند، این دشمن مشترکی است که برای نابودی نظام ]معاذ اهلل[ صف بسته است؛ نظام را با تخصص باید حفظ کرد، این به تعبیری از اوجب واجبات است.
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  حجت االسالم دکتر سوزنچی در نشست »چالش های سیاست گذاری خانواده و زنان در گام دوم«:  گفت وگو با حجت االسالم ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

احیای مسئله حقوق زن، راهی جز مسیر خانواده نداردوظایف حوزه و دانشگاه در نقد منصفانه دولت ها

وسائل: قدرت به عنوان محوری ترین مفهوم در عرصه سیاست و حاکمیت 
مطرح اســت، به همین خاطر، همواره در خصوص ماهیت و جایگاه قدرت 
بحث های فراوانی شده است؛ در همین زمینه، گفت وگویی با حجت االسام 
سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسامی پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسامی انجام شده که در ادامه می خوانید.

  نگرش نظام اسالمی به مفهوم قدرت چگونه است؟
در نظام اسامی، حاکمیت از جانب خداست؛ »ان الحکم اال هلل و ال تعبدوا 
اال ایاه«؛ بر همین اســاس، مشروعیت حاکم اســامی در این است که بر 
اساس ضوابط تأیید شده خداوند حرکت کند واال مشروعیت ندارد. بر همین 
اساس، حاکم اسامی نمی تواند خاف مصالح اسام حرکت کند، نمی تواند 
برخاف منافع مردم حرکت کند و نمی تواند تبعیض داشــته باشد. این ها 
ویژگی هایی است که در فقه ما بدان ها تأکید و گفته شده حاکم باید عادل 
باشد، اگر عدالت نداشته باشد والیت ندارد. اگر خلیفه خدا، حاکم و کارگزار 
اسامی نتواند مقتضیات اسامی را در جامعه محقق کند، مشروعیت ندارد. 
اما مقتضیات خافت اســامی در زمین چیســت؟ این است که به دنیا و 
آخرت مردم توجه داشته باشد، به سعادت اخروی و منافع مادی شان توجه 
داشته باشد، به کارکرد های زندگی، رفاه و کارآمدی شان توجه داشته باشد 
و اگر به این مسائل توجه نداشته باشد مشروعیت ندارد. از طرفی دیگر، در 
نظام اسامی بحث مردم ساالری دینی وجود دارد؛ یعنی یک طرف این است 
که منصوب از جانب خداوند است و از طرف دیگر مردم هم طبیعتاً در این 
فضا ورود پیدا کنند و تمکین کنند. اگر نتواند همراهی مردم را تبیین کند، 
باز مشروعیت حکومت محل ابهام است.حال بر این اساس، وظیفه کارگزار 
و حاکم اسامی چیست؟ آیا می تواند منافع دین را لحاظ نکند؟ مثاً تصور 
کنید راه کشور های بیگانه را بر مملکت هموار کند و بستر نفوذ را فراهم نماید. 
طبیعتاً این مســئله، منطق درستی نیست و جایگاه ندارد و از طرف دیگر، 
چون بیت المال مسلمانان را در اختیار دارد و باید برای مصلحت مسلمانان 
هزینه شــود، اگر در مصارف شخصی و حزبی مصرف نماید از جایگاه خود 
عدول کرده و باز هم مشروعیت حکومت زیر سؤال می رود.  از طرف دیگر، 
باید به مردم و احزاب هم حق داده شود که کارگزار را نقد کنند. منطق حاکم 

اسامی ضدیت با استبداد است، شنیدن حرف های مردم و محدود شدن به 
روابط دینی و انسانی و درعین حال، اسام و مسلمین است. اگر غیر از این 
باشــد کارگزار و حاکم اسامی به مسئولیت خود عمل نکرده و تکالیفش 
را به خوبی انجام نداده و حجیت و کارآمدی اش مورد ســؤال قرار می گیرد.

 مردم چگونه به عملکرد دولت نقد داشــته باشند تا تبدیل به 
هرج و مرج نشود؟

از جهتی اصل مردمی بودن حکومت و اینکه حکومت الهی اســت منافاتی 
با اعتراضات مردمی ندارد، حتی خداوند حق انتقاد را بر آن ها به رســمیت 
شناخته و گستره آن را مشخص کرده است. حتی مردم در زمان پیامبر)ص( 
و حضرت امیر)ع( و خلفا اعتــراض می کردند و آن ها به حرف مردم توجه 
می نمودند و عماً نسبت به مطالبی که از سوی مردم مطرح می شد پاسخگو 
بودند. در زمان حضرت علی)ع( نیز، خود حضرت مردم را دعوت می کردند 
تا مشکاتشان را بگویند و پاسخگو نیز بودند.اینکه بگوییم کسی نباید حق 
اعتراض داشته باشد، در منطق اسام پذیرفته نیست. از زمان تبدیل والیت 
پیامبر)ص( به ســلطنت بنی امیه، بحث فساد مطرح شد، اما پیش از آن در 
زمان حاکمیت خافت اعتراض مردم وجود داشت. نکته بعد، درباره اعتراض 
است که یک مقوله زبانی است و حق مردم است که اعتراض کنند و پاسخ 
بشنوند. البته انتقاد گاهی به شکل اعتراض است و گاهی دشمن شبهه هایی 
را مطرح می کند و مردم را فریب می دهد و حتی این اعتراض ها ممکن است 
تبدیل به جنگ نرم علیه حاکمیت شود؛ بنابراین حاکمیت باید با آن ها مقابله 

کند و این مقابله باید به تناسب رفتار آن ها باشد.

 وظیفه حوزه و دانشگاه در این زمینه چیست، گاهی نقد هایی به 
دولت می شود، اما راهکاری ارائه نمی شود، به نظر شما چه راهکاری 

در این زمینه وجود دارد؟
نخبگان و فرهیختگان جامعه چند وظیفه همزمان دارند:

1 - تعیین خط مشی برای دولت، بدین معنا که پیشنهاد هایی ارائه دهند که 
بتواند دولت را به جلو هدایت کند، چراکه اینان افراد متفکر و اهل اندیشه هستند.
۲-  اگر دولت مسیری خاف ضوابط را پیش گرفت، باز هم اینان باید دولت 
را نقد کنند؛ همان طور که رویکرد ایجابی داشتند، رویکرد فردی هم داشته 
باشند. البته نقد به معنای مخالفت نیست؛ بلکه به معنای تعیین معیار حق 

از باطل است.
۳ - آن ها باید فضای عمومی را شــفاف و آشــکار سازند تا در این فضا حق 
از باطل جدا شــود. فضای جامعه را با آگاهی بخشی و رفع شبهات تلطیف 
کنند؛ مثاً اگر کارگزاری ناشایســت و ناکارآمد اســت، مردم باید متوجه 
شــوند و دفعه بعد به او رأی ندهند و تمکین نکنند؛ بنابراین بحث مقابله 
با دولت نیســت، بحث خیرخواهی و نقد منصفانه است، رویکرد ایجابی در 
قالب پیشنهاد های روبه جلو، نقد و نصیحت در قبال عملکرد های نامناسب و 
درعین حال شفاف سازی فضا و آگاهی بخشی برای مردم برای شناخت حق از 

باطل و مطالبه گری از حاکمان است.

ایکنا: حجت االســام دکتر حســین ســوزنچی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه باقرالعلوم)ع( در کرسی ترویجی »چالش های سیاست گذاری 
خانواده و زنان در گام دوم« که در این دانشگاه برگزار شد، گفت: در 
عرصه چالش های سیاست  گذاری پیش رو در دو سطح می توان بحث 
کرد؛ یکی اینکه به صورت مستقیم سراغ یک دسته از مسائلی برویم 
که به عنوان مثال، مســئله طاق را حل کنیم و سیاســت گذاریمان 
ناظر به این مسئله باشد. سطح دیگر، سطح نظری تر و مبنایی تر است 
که در فهم ماهیت خانواده و مکانیسم قوانین حاکم بر خانواده دچار 

یک اشکاالت بنیادین هستیم.
استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( تصریح کرد: با این جمله به شدت مخالف 
هســتم که »خانواده کوچک ترین واحد جامعه اســت«؛ کسانی که 
ایــن جمله را به کار می برند، در واقع خانــواده را یکی از واحد های 
اجتماعــی نگاه می کنند. شــهید مطهری در مقدمــه کتاب »نظام 
حقوق زن در اسام« می گوید در فضای غربی مهم ترین مسئله زنان، 
آزادی زن و مســئله تســاوی حقوق او با مرد است و ما می گوییم از 
این مســئله مهم تر هم وجود دارد و اینکه نظام خانواده شبیه سایر 

نظامات اجتماعی است یا با آن ها متفاوت است.

 هر مسلمانی که دلش برای اسالم بتپد 
جزئی از امت اسالمی است

وی با بیان اینکه قصد واحد، شــرط امت است، افزود: امت، گروهی 
هســتند که قصد واحدی این ها را جمع کرده اســت. ممکن اســت 
فردی در این زمان نباشــد، اما برای امت باشد و در ۵۰۰ سال پیش 
بوده است؛ یعنی وحدت زمانی و مکانی شرط امت نیست، بلکه قصد 

واحد شرط امت است. 
هر مســلمانی که دلش برای اســام بتپد، حتی اگــر در آمریکا هم 
باشــد، جزئی از امت اســامی است.حجت االسام سوزنچی وحدت 
زمــان و مکانی را شــرط جامعه بیان و اظهار کــرد: به خاطر اینکه 
می خواهند ســود بیشــتری ببرند و منفعت خود را تأمین کنند در 
ایــن نگاه، خانــواده کوچک ترین واحد جامعه اســت، اما اگر با نگاه 

امت بررســی کنیم، صورت مسئله عوض می شود. این استاد حوزه و 
دانشــگاه تصریح کرد: خانواده غیر از جامعه است؛ هر چند جامعه از 
خانواده تشــکیل شــده، اما جامعه از افراد تشکیل شده است؛ وقتی 
که از فرد ســخن گفته می شــود، قوانینش روان شناسی می شود و 
نمی توان قوانین آن را جامعه شناســی دانست و علم مستقل را طلب 

می کند. 
وی افزود: جامعه ابتدا باید به حد عدالت برسد، اما از این مهم تر آن 
است که به حد خانواده برسد و از این مهم تر، به حد عبودیت برسد؛ 
یعنی اینکه قرآن می فرماید: »انّما المؤمنون اخوه« برادری مفهومی 
اســت که در خانواده شکل می گیرد و به جامعه تسری پیدا می کند، 
یعنی جامعه باید روابطی از جنس خانواده داشــته باشــد، نه اینکه 

مبنای جامعه کًا بر عدالت باشد.

  قوانین ناظر بر خانواده در یک نگاه کلی
حجت االسام ســوزنچی اظهار کرد: قوانین ناظر بر خانواده در یک 
نگاه کلی دو دسته اســت: دغدغه یک دسته، تحقق عشق و مودت 
و رحمت اســت و یک دسته دیگر، عدالت اســت؛ دغدغه قوانینی 
از جملــه قانون مهریه، نفقه، اذن پــدر و قوامیت مرد، ایجاد مودت 
و رحمت اســت. یعنی اینکه شــهید مطهری می گوید اگر راســت 
می گویی که این خانم را دوست داری، ابتدا یک هدیه جانانه)مهریه( 
به او بده؛ قانون گذاشته اند که دوســتی تقویت شود؛ این قانون ها، 
قانون هایی از جنس مودت و رحمت است، نه از جنس عدالت؛ طاق 
به عنوان حال مبغوض، قانونی برای زمانی اســت که عشق حاصل 
نمی شــود و قوانینی مثل ازدواج موقت و تعدد زوجات، قوانین حل 

بحران است.

 اگر مسیر خانواده را نابود کنیم، حقوق زن هم نابود می شود
وی گفت: این دو دســته نباید با هم یکی شــود؛ مشکل رخ داده در 
غرب و کشــور ما این است که آن مسئله مودت و رحمت کنار رفته 
و مســئله خانواده به عنوان یک ســازمان در قالب قرارداد اجتماعی 
نظاره می شــود که در این صورت محور اصلی، عدالت است و وقتی 
که عدالت شد، به قول شهید مطهری مسئله این است که آزادی زن 
تســاوی حقوق او با مرد می شود؛ چرا که مرد ها آزاد هستند و زن ها 
هم باید آزاد باشند؛ این مدل تفکر در حمایت از زنان که متأسفانه در 
مسئوالن ما نیز هست، بیش از آنکه به حمایت از زنان منجر شود، به 
لطمه زدن به زنان و کلیت خانواده منجر خواهد شد. استاد دانشگاه 
باقرالعلوم)ع( تصریح کرد: احیای مسئله حقوق زن، راهی جز مسیر 
خانواده ندارد؛ اگر مســیر خانواده را نابود کنیم، مشــاهده می کنیم 
که اشــتباه کرده ایم و حقوق زن هم نابود می شود؛ اگر خانواده احیا 
شد، می توانیم دم از امت اســامی بزنیم که هدف تمدن اسامی و 

حکومت ماست.

سبک زندگیحکومت اسالمی
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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
 اعالم آمادگی مرغداران 

برای عرضه مستقیم تخم مرغ به نرخ مصوب
تسنیم: اتحادیه مرکزی مرغداران میهن 
در نامه ای به معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صمت، از اعالم آمادگی این اتحادیه برای 
تأمین نیاز تخم مرغ برای عرضه در میادین 
میوه و تره بار خبر داد. رضا ترکاشوند گفت: 
در راستای همراهی با برنامه های کارگروه 
تنظیم بــازار، این اتحادیه آمادگی خود  و 
تشــکل های عضو در استان های کشور را برای تحویل تخم مرغ با قیمت مصوب به 

منظور عرضه در میادین میوه و تره بار اعالم می دارد.

 سفر اردکانیان به روسیه
با هدف عملیاتی شدن وام ۵ میلیارد دالری

ایرنا: وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت از سفر خود به عنوان مسئول کمیسیون 
همکاری های اقتصادی ایران و روسیه، به مسکو خبر داد و گفت: این سفر که به همراه 
هیئتی از دستگاه های مختلف خواهد بود با هدف پیگیری اختصاص وام 5 میلیارد 
دالری دولتی روســیه انجام می شــود. وی افزود: اختصاص این وام چند سال پیش 
در مجلس به تصویب رســیده بود و ابتدا دو طرح مهم نیروگاه سیریک هرمزگان و 
برقی کردن راه آهن اینچه برون-گرمسار را مدنظر داشت و در مرحله بعد طرح های 

دیگری را نیز دربرخواهد گرفت.

موافقت وزیر راه با اصالح نقاط حادثه خیز جاده ها 
خودروکار: عضو هیئــت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان ساختمان از موافقت وزیر 
راه با رفع نقاط حادثه خیز جاده های کشور 
با روش تهاتر خبــر داد و گفت: حاضریم 
برای این کار پول دســتی هــم بدهیم. 
عالءالدین ختایی با اشــاره بــه اینکه در 
شرایط حاضر کشور و فشار تحریم ها، موانع 
گردش بانکی و نیاز فعاالن اقتصادی به منابع مالی، بهترین راهکار استفاده از روش 
تهاتر است، اظهار کرد: در بخش های مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... امکانات 

فراوانی در کشور داریم و فقط باید عناصر موجود را به هم پیوند دهیم.

دستورعمل استخراج رمز ارز ابالغ شد
ایسنا: معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دستورعمل صدور 
جواز و پروانه بهره برداری استخراج رمزارز نهایی و توسط وزیر صمت ابالغ شد. سعید 
زرندی اظهار کرد: دریافت درخواســت های صدور مجوز از طریق ســامانه خدمات 
صنعت، معدن و تجارت )بهین یاب( انجام می شــود و صدور مجوز از طریق سازمان 

صمت استان ها صورت می گیرد.

مصرف CNG در کشور افزایش یافت
مهر: مدیر طرح ســی ان جی شــرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی از افزایش 
روزانــه ۲ میلیــون مترمکعبی مصرف 
با اجرای  سی ان جی در کشور همزمان 
طرح مدیریت مصرف سوخت خبر داد. 
حســن قلی پور گفت: تاکنــون به طور 
میانگیــن روزانه ۱۹ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی فشــرده )سی ان جی( در جایگاه های عرضه سی ان جی کشور توزیع 
می شــد که این رقم با اعالم طرح سهمیه بندی بنزین و همزمان با اجرای این 

طرح، به طور میانگین به روزانه ۲۱ میلیون مترمکعب رسیده است.

تنها افزایش قیمت بنزین در کاهش مصرف سوخت مؤثر نیست

به سی ان جی فکر کن...
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  عملیات سوخت رسانی به 
خودروها در جایگاه های سوخت کشور با آرامش کامل 

و بدون وقفه ادامه دارد.
بر اساس گزارش های متعدد خبرگزاری های رسمی 
و محلــی و پس از گذشــت کمتر از یــک هفته از 
ســهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، جایگاه های 
ســوخت تمامی اســتان ها بدون ازدحام و ترافیک 
باالی تقاضا، بــاک خودروها را پــر می کنند و جو 
عمومی جایگاه های سوخت شــهر تهران هم آرام و 

سوخت گیری خودروها در جریان است.
مشاهدات میدانی خبرنگار ما از جایگاه  های سوخت 
تهران در خیابان های مرکزی این شهر نشان می دهد 
عملیات ســوخت گیری بدون اختالل در حال انجام 
اســت و خبری از شلوغی های ســه روز گذشته در 

جایگاه ها نیست.

 مردم مثل قبل بنزین می خرند!
مراجعه حضوری خبرنگار ما به چند جایگاه سوخت 
در مناطق مرکزی تهران از جمله جایگاه »وصال« به 
عنوان قدیمی ترین جایگاه سوخت فعال کشور، برای 
کســب اطالع از چند و چون فعالیت این جایگاه ها 
چند روز پس از ســهمیه بندی بنزین، میزان فروش 
ســوخت و واکنش مردم به این تصمیم سران قوا با 
مقاومت مســئوالن جایگاه و کارگــران اداره کننده 

نازل ها روبه رو شد. مسئوالن جایگاه ها با بیان اینکه 
خبرنگاران دیگری هم از رسانه ها برای تهیه گزارش 
به اینجا آمده و پاسخی برای پرسش هایشان نیافته اند، 
از خبرنگار ما درخواست مجوز نیروی انتظامی منطقه 
و یا شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی را دارند و 
تأکید می کنند، هیچ مشــکلی در سوخت رسانی به 

مردم وجود ندارد که برای رسانه ها 
جذاب و دارای ارزش خبری باشد!
در ایــن میان یکــی از کارگران 
نازل به دســت، بــه خبرنگار ما 
می گوید: در یکی دو روز ابتدایی 
سهمیه بندی، بسیاری از مشتریان 
به دلیــل شــلوغی جایگاه ها و 
و  شــهر  درون  بی نظمی هــای 
نیز امیدواری بــه اینکه دولت و 
سران قوا مصوبه افزایش قیمت و 

سهمیه بندی بنزین را ملغی کنند، سوخت گیری را 
به روزهای آینده موکول کرده بودند. به همین دلیل 
شاهد افزایش تعداد مراجعان و ترافیک سنگین در 
جایگاه ها بودیم که امروز دیگر خبری از این مراجعان 

پرتعداد نیست.
وی همچنین کاهش مصرف بنزین را در مجموع رد 
می کند و می گوید: تنها احتیاط مردم و امید به لغو 
مصوبه، کاهش مصرف را در روزهای اول در پی داشت 

که این کاهش در دیروز و امروز جبران شده است!
کارگر دیگری هم می گوید: با اینکه در ساعات ابتدایی 
ســهمیه بندی، جایگاه ها با تقاضای بیشتری مواجه 
شدند اما اغلب شاهد شکل گیری صف های طوالنی 

نبودیم و بدون وقفه باک خودروها پر می شد.
به گفته وی رانندگانی هم که هنوز کارت ســوخت 
ندارند، با استفاده از کارت سوخت 
جایگاه داران، بنزیــن آزاد 3 هزار 
تومانی را دریافت می کنند و کاهش 
قابل توجهی در سوخت گیری با این 

نرخ شاهد نبوده ایم. 
گفتنی اســت؛ انجمــن مالکین 
جایگاه های سوخت کشور از کاهش 
۲0 درصــدی مصــرف بنزین در 
روزهای پس از سهمیه بندی بنزین 
خبر داده بودند و تشکیل صف های 
طوالنی در جایگاه های سوخت اغلب نقاط کشور را به 
بارش برف و برخی حواشی مربوط به سهمیه بندی 
مرتبط دانستند که با رفع این موانع، صف های طوالنی 

جایگاه ها هم کوتاه شده اند.
 

 آیا صرفه جویی 14 هزار میلیاردی
 محقق خواهد شد؟

خبرگزاری تســنیم در گزارشــی، ترکیه را الگویی 

مناسب برای ایران در کاهش مصرف بنزین می داند و 
می نویسد: با افزایش قیمت بنزین به هر لیتر 3 هزار 
تومان و ســهمیه بندی بنزین هزار و 500 تومانی، 
یکی از بهترین جایگزین های مصرف بنزین، سوخت 
CNG اســت؛ الگویی که ترکیه با ورود گاز مایع به 
سبد ســوخت حمل و نقل خود، مصرف بنزین را به 
یک دهم ایران رساند. تسنیم اضافه می کند: در ایران 
نیز روزانه چیــزی در حدود ۲0 میلیون مترمکعب 
معادل ۲0 میلیون لیتر، CNG مصرف می کنیم، در 
حالی که ظرفیت اســمی نصب شده عرضه سوخت 
CNG بیش از 40 میلیون مترمکعب در روز است. 
در واقع نیمی از ظرفیت اســمی نصب شده عرضه 
سوخت CNG کشور هم اکنون بدون استفاده است.

این پیشنهاد در شــرایطی مطرح می شود که بنا بر 
اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور تا پیش از اعالم 

سهمیه بندی روزانه ۹5 میلیون لیتر بنزین در کشور 
مصرف که تنها ۲5 میلیون لیتر آن ) ۲7 درصد( به 

قیمت آزاد و فاقد سوبسید عرضه می شد. 
در شرایطی که گفته شد مصرف بنزین در تابستان 
امسال به باالی ۱00 میلیون لیتر در روز افزایش یافته 
بود، بیم آن می رفت ایران در سال آینده به واردکننده 
بنزین تبدیل شــود. حاال اما پــس از یک هفته از 
سهمیه بندی بنزین، هر چند هنوز آماری رسمی و 
امیدوارکننده از کاهش مصرف در کشور گزارش نشده 
است، اما مدیران حوزه نفت و انرژی کشور امیدوارند با 
صرفه جویی و صادرات بنزین، ساالنه ۱4 هزار میلیارد 
تومان برای کشــور درآمد کسب شود که حتی اگر 
نیمی از این رقم برای بهبود زیرساخت های حمل و 
نقل عمومی کشور هزینه شود، می تواند منشأ تحولی 

بزرگ در این حوزه باشد.

 آب و برق تا پایان سال 
گران نمی شود 

دستور ویژه برای تعیین سهمیه 
بنزین معلمان مناطق روستایی 

 انبوه سازان نباید با اصالح 
قیمت بنزین تغییر نرخ دهند

برنامه توسعه صادرات برق به 
کشورهای افغانستان و پاکستان

 واریز حمایت معیشتی دولت 
بر مبنای آزمون وسع خانوار 

وزیر  اردکانیان،  رضا  ایرنا: 
نیرو گفت: وزارت نیرو تابع 
به  قوانین است،  و  مقررات 
همیــن دلیل پس از تغییر 

قیمــت بنزین به هیچ عنــوان آب و برق تا 
پایان ســال گران نخواهد شــد.  اردکانیان 
گفت: وزارت نیرو تابع قوانین اســت، مردم 
نگران نباشند؛ پس از اصالح قیمت بنزین به 
هیــچ عنوان قیمت آب و برق تغییر نکرده و 

گران نخواهد شد.

تســنیم: رئیس ســازمان 
برنامــه  و بودجه از دســتور 
ویژه خود برای تعیین سهمیه 
بنزین معلمان مناطق محروم 

و روســتایی خبر داد. نوبخت اظهار  کرد: به وزیر 
آموزش وپــرورش مأموریــت داده ایم تــا در هر 
موردی که  نیاز به اختصاص سهمیه بنزین دارد، 
درخواست را اعالم کنند. پس از اعالم درخواست از 
سوی آموزش وپرورش و ارزیابی آن می توانیم برای 

تأمین سهمیه بنزین اقدام کنیم.

اول  رئیس  نایب  خودروکار: 
اتحادیه امالک  کشور گفت: با 
توجه به آنکه قیمت حامل های 
انرژی در اقتصاد کشور افزایش 

نیافته و تنها قیمت بنزین تغییر کرده، نباید برخی 
از انبوه سازان و یا تولیدکنندگان مسکن از آن به 
عنوان بهانه ای برای گران کردن قیمت مســکن 
اســتفاده کنند. به گفته عقبایی، قیمت مسکن 
در ابتدای امســال در شهر های بزرگ رشد ۱۲0 

درصدی داشته است.

رئیس  بخشــی،  فــارس: 
ســندیکای صنعت بــرق از 
ورود بخــش خصوصی برای 
افزایش صادرات برق از شرق 

ایران به کشورهای افغانستان و پاکستان خبر داد 
و گفت: در حال حاضر میزان صادرات برق از شرق 
کشور حدود ۱00 مگاوات است. نیاز افغانستان و 
پاکستان به برق بیش از هزار مگاوات است که با 
ورود بخش خصوصی، صادرات برق به این کشورها 

افزایش خواهد یافت.

ســخنگوی  میرزایی،  مهر: 
مشموالن  شناســایی  ستاد 
حمایت معیشــتی بــا بیان 
اینکه حمایــت نقدی، هفت 

دهک جامعــه را دربر می گیــرد، گفت: مبنای 
شناسایی، دارایی، درآمد و هزینه خانوار در پایگاه 
اطالعات رفــاه ایرانیان وزارت رفــاه و از طریق 
آزمون وسع خانوارها به ترتیب از کم درآمدترین 
تا پردرآمدترین است و بر این اساس دهک های 

درآمدی را شناسایی می کنیم.

چهره خبر
سخنگوی ستاد یارانه مطرح کردرئیس سندیکای صنعت برق اظهار کردنایب رئیس اتحادیه امالک کشور اعالم کردرئیس سازمان برنامه  و بودجه عنوان کرد وزیر نیرو خبر داد

با افزایش قیمت 
بنزین و  سهمیه بندی 
آن یکی از بهترین 
جایگزین های مصرف 
 بنزین، سوخت 
CNG است

بــــــــرش

 بر بازار ارز کنترل کامل داریم   مهر: رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر بازار ارز کنترل کامل داریم و از مردم نیز خواهش کرده ام که دارایی های خود را در این بازار به کار نگیرند، چرا که ریسک باالیی 
دارد. عبدالناصر همتی درباره تأثیر قیمت بنزین بر رقم تورم اظهار کرد: اجرای این طرح به طور مستقیم حدود 2.5 درصد و با احتساب تأثیر غیرمستقیم در کل حدود ۴ درصد در طول یک سال آینده در تورم 

تأثیر خواهد گذاشت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این نتایج منطقی است، خاطرنشان کرد: این آمار بر اساس محاسبات علمی انجام شده است.
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صفحه 6    1398/08/30

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 5 به شرح دادخواست به  ــنامه ش ــين برجى داراى شناس نظر به اينكه آقاى محمدحس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــورا درخواس ــه 239 از اين ش كالس
ــنامه 599 در تاريخ 1398/6/11 در اقامتگاه دائمى خود  ــهربانو برجى به شناس شادروان ش

بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- طاهره برجى فرزند محمدحسين ش ش 33 ت.ت 1359/1/29 نسبت فرزند مرحوم

2- زكيه برجى فرزند محمدحسين ش ش 64 ت.ت 1362/7/1 نسبت فرزند مرحوم
3- مجتبى برجى فرزند محمدحسين ش ش 190 ت.ت 1365/5/10 نسبت فرزند مرحوم

4- مصطفى برجى فرزند محمدحسين ش.ش 1068 ت.ت 1367/6/1 نسبت فرزند مرحوم
5- سعيد برجى فرزند محمدحسين ش.ش 5740024498 ت.ت 1371/5/12 نسبت فرزند مرحوم

6- محمدحسين برجى فرزند على ش ش 5 ت.ت 1340/3/8 همسر مرحوم
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. آ 9810503

قاضى شورا- شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان خرو- سيدحسن سامفانى

آگهى مزايده مال غيرمنقول كالسه 9700129
ــن  ــعبه اجرا له: بانك ملى درگز عليه حس ــه 9700129 ش ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــدانگ پالك ثبتى يكصد و  ــوى شش ــيخوانلو و محمد على و ايرج نيك بين ش محمدزاده ش
ــصت و نه اصلى بخش 7 قوچان كه ذيل صفحه 127  ــت و ش ــتاد و چهار فرعى از دويس هش
دفتر 175 به شماره 25850 به نام حسن محمدزاده شيخوانلو ثبت و سند صادر و به تقاضاى 
بستانكار در كالسه مذكور تعرفه و توقيف گرديده است. پالك ثبتى مذكور به نشانى: درگز- 
ــيخوانلو به حدود و مشخصات شماالً در دو قسمت اول به طول 19/17 متر دوم  ــتاى ش روس
به طول 18 متر شرقاً در دو قسمت كه قسمت دوم آن شمالى است اول به طول 15/21 متر 
دوم به طول 17/38 متر جنوباً در پنج قسمت اول بطول 12/07 متر دوم بطول 23/96 متر 
سوم بطول 10/22 متر چهارم بطول 4/37 متر پنجم بطول 8/29 متر غرباً در هفت قسمت 
ــمتهاى دوم و ششم آن جنوبى است اول بطول 1/08 متر  ــمت چهارم آن شمالى قس كه قس
دوم بطول 1/05 متر سوم بطول 7/55 متر چهارم بطول 0/56 متر پنجم بطول 10/33 متر 
ششم بطول 6/20 متر هفتم بطول 18/36 متر كه برابر نظر كارشناس رسمى به شرح داراى 

عرصه به مساحت 1602/32 مترمربع تماماً محصور شده با مصالح بلوكه اى و اعيان مجموعاً 
ــكونى از نوع سازه بنياد مسكنى و  ــامل 80 مترمربع بناى مس ــاحت 185 مترمربع ش به مس
ــاحت 12 مترمربع تراس متصل به آن و مساحت 30 مترمربع  ــاز به همراه مس ــى س مهندس
ــاحت 75 مترمربع بنا بعنوان  ــقف چوبى و مس ــا بعنوان انبارى با ديوار بلوكه اى باربر با س بن
ــتا  ــقف ايرانيت فلزى تماماً واقع در محدوده قانونى روس اصطبل با ديوار بلوكه اى باربر با س
ــتگاه كولر آبى و يكدستگاه آبگرمكن  ــرى امتيازات آب و برق به همراه يك دس و داراى يكس
نفتى مخزنيكه به مبلغ 878/000/000 ريال (هشتصد و هفتاد و هشت ميليون ريال) ارزيابى 
گرديد لذا مزايده پاك ثبتى فوق الذكر در قبال مبلغ 878/000/000 ريال (هشتصد و هفتاد 
ــنبه مورخ 98/9/24 در شعبه اجراى  ــاعت 9 الى 12 روز يكش ــت ميليون ريال) از س و هش
ــناد درگز واقع در بلوار امام رضا بين امام رضا 7 و 9 از طريق مزايده به فروش  اداره ثبت اس
مى رسد. مزايده از مبلغ 878/000/000 ريال (هشتصد و هفتاد و هشت ميليون ريال) شروع 
ــود. و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول  ــنهادى نقداً فروخته مى ش و به باالترين قيمت پيش
مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در 

همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.آ 9810502
ناصر حسن زاده-رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 0748658904 به شرح  ــنامه ش نظر به اينكه آقاى هادى صبورى كراتى داراى شناس
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين  ــت به كالسه 980212 از اين ش دادخواس
ــنامه 0740365932 در تاريخ  ــادروان احمدرضا صبورى كراتى به شناس توضيح داده كه ش
ــه حين الفوت آن مرحوم  ــدرود زندگى گفته و ورث ــى خود ب ــگاه دائم 1398/4/30 در اقامت

منحصر است به:
1- هادى صبورى با كد ملى 0748658904 فرزند دوست محمد صادره از تايباد پدر مرحوم

2- زينت فقيرى با كد ملى 0748659791 فرزند غالم نبى صادره از تايباد مادر مرحوم
3- فاطمه رسولى راد با كد ملى 0740467565 فرزند عليرضا صادره از تايباد همسر مرحوم

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.آ 9810501

قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  آگه

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت اول / دوم  موضوع  ــماره 139860308001003113ـ  1398/08/28 هيئ ــر راى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد  ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــولى  ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمرضا رس ــى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرف ثبت
ــديه و نسبت به ششدانگ يك قطعه  ــماره شناسنامه 15 صادره از اس فرزند جالل الدين بش
ــالك 1405  -اصلى  ــمتى از پ ــاحت 644/46  متر مربع قس ــجر  به مس زمين مزروعى مش
ــولى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع  بخش 2بيرجند از محل مالكيت جالالدين رس
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش صدور س
ــيد،ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد.آ9810516
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/08/30                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/16
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 98/08/08-139860306007000553  و س
ــاختمانهاى فاقد  ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــت اول/دوم   موض - هيئ
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى 

ــماره شناسنامه 1232 صادره از تربت جام   ــن فيروزكوهى فر  فرزند غالم حيدر  به ش محس
در يك باب ساختمان مرغدارى به استثناء ثمن اعيان  مساحت 15164 متر مربع پالك سه 
ــده از  واقع در  ــى فرعى از 1470 - اصلى اصلى مفروز و مجزى ش ــى    از 1470 -  اصل فرع
خراسان رضوى بخش 13مشهد تربت جام خريدارى از  مالكيت مشاعى  آقاى محسن فيروز 
ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــت. لذا به منظور اطالع عم ــى فر  محرز گرديده اس كوه
روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش داش
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م. الف  98/141  آ-9809916

تاريخ انتشار نوبت اول:،98/8/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/30

سيد مجتبى جواد زاده- رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــر دفترخانه 84 همدان  ــهاد محلى مصدق به مه ــليم دوبرگ استش ــم اكرم ربيع  با تس خان
ــش دانگ پالك يك فرعى از 2365و2365باقيمانده  واقع  ــت كه سند مالكيت ش مدعى اس
ــى  ــابقه ثبت دارد و نزد كس ــش يك  ذيل ثبت 15079صفحه105 دفترامالك 84س دربخ
دربيع شرط نيست به علت -  مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقى به ماده 120 آئين 
ــى مدعى انجام معامله و يا وجود سند  ــود تا هركس ــيله آگهى مى ش نامه قانون ثبت بدينوس
مالكيت نزد خود باشد ازتاريخ انتشاراين آگهى طى مدت 10 روز ره اداره ثبت اسناد وامالك 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراض كتبى خود را تسليم نمايد 
ــيدن اعتراض ويا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند  درصورت انقضاء مدت واخواهى ونرس
ــليم خواهد شد. ( م الف 1350)  ــند المثنى به نام متقاضى صادروتس ــود س مالكيت ارائه نش

آ9810525
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان همدان ناحيه دو - موسى حنيفه

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن را︀﹡﹥ و ادوات ﹨﹢︫﹞﹠︡ آر︫﹫️ 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۵٨٩٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶١٨۶٠٠    

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,١٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ -آ﹇︀ی آر﹝﹫﹟ ا﹙︡ر﹝﹩ ﹜︴︿ آ︋︀د ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
 ︦﹫ر ︉︀﹡ و ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۶٧۴۶٠۶٠︋   ︫﹤ ــ﹞﹫﹥ درودی︋   ︨﹜﹡︀ ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢ـ︠   ︨﹤  ︋٢٠٢٠١٧۶٩١٢
﹨﹫️ ﹝︡︣ه ٣ـ آ﹇︀ی ا︧ــ︀ن درودی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر﹝﹙﹩ ۵٧۴٩٣٠١٢١۴ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︀︑︀ر ١۴٠٠,٠٨,٠٨ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡و 
︀ ا﹝︱︀ء ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه  ︣وات، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩︋   ︋،﹤︐﹀  ︨،﹉ ﹏﹫︊﹇ ــ︣﹋️ از ︀دار و ︑︺︡آور︫  ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق︋ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ و
(۶۶۵٨٣٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۰۴
۸۳

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹁﹢﹐د︫﹞︩ ﹡﹍﹫﹟ ﹝︪︡ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۵۶۶٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٢١۶١٠٠    
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١۵ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢,۶٧٩٢٩ ﹝﹢رخ ٩٨,۶,٣ اداره ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه 
ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪ــ︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ︫ــ︺︊﹥ از ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︫︨︣ــ︐︀ن ﹋︣ج ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩  ا︨ــ︐︀ن ا﹜︊︣ز ، 
﹫︡ د﹋︐︣  ﹙﹢ار︫  ︧ــ﹠︡ (︋︀ر) ،︋  ﹫︡  ︫︣ع︎  ﹫︀︋︀ن︫  ــ﹞︀﹜﹩ ،︠   ︫﹩﹡︀﹆﹛︀︵ ﹤﹚﹞  ، ︣ج﹋ ︣ــ ︩ ﹝︣﹋︤ی ،︫  ︫︨︣ــ︐︀ن ﹋︣ج ،︋ 
︋︪ــ︐﹩ ، ︎﹑ک ٠ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن زر﹟ ﹎﹏ ، ︵︊﹆﹥ ︎﹠︖﹛ ، وا︡ ١٨  دارای ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ ٣١۵٣۶١۶٣۶٨ ︋﹥ ﹝︣︡️ آ﹇︀ی ﹝﹆︭﹢د 

︡︡ی ﹡﹫︀ ︋︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٨٩٧۴۴٧٠٠٢ ︑︀︨﹫︦ ﹎︣د﹝ا
(۶۶۵٨۴٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۰۴
۸۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︀﹝︀ن ﹋︪️ ﹝﹫︨ ️﹋︫︣ ﹟︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣١٧۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٨٣۶۵٧    
﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ــ︡ : ١ـ آ﹇︀ی روح ا﹜﹥ دری︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
 ︉︀﹡ ️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢٢۶٣۶٧۶١︋   ︫﹤ ــ﹠﹢ا﹩ زارع︋   ︫﹤﹝︵︀﹁ ﹜﹡︀ ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢ـ︠   ︨﹤  ︋۵٧٢٩٩٧٣٧٧٢
ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٣ـ آ﹇︀ی ﹝︡ی ︖︀ر ︋︣﹇﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢۵٢٢٩٠٧ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. -﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫ــ︣﹋️ از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ، ︨ــ﹀︐﹥ ، ︋︣وات ، 
﹇︣ارداد﹨ــ︀ و ︻﹆﹢دا︨ــ﹑﹝﹩ و اوراق ︻︀دی و اداری ︋︀ ا﹝︱ــ︀ء ﹝﹠﹀︣د ﹝︡ی ︖︀ر ︋︣﹇﹩ (﹝︡︣︻︀﹝﹏) ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞
(۶۶۵٨۴۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۰۴
۸۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︑︖︀رت ︨︊︤ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧٧٧٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٣٣۴١۵    
ــ︡ : - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡. - ا︻︱︀ء ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: ا﹫︀ء ︮﹠︀︹ ︠︣ا︨︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
 ﹤ ︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩︋   ︠︹︀﹠︮︀﹫︢اری ا﹎ ﹤︀﹞︣ــ ــ︣﹋️︨  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧۵٢٩٠ و︫   ︫﹤ ــ︣ق︋  ١٠٣٨٠٢٧٠٢٧٧ و ﹝︺︡ن ﹋︀ران ا﹫︀ء︫ 
︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٩۵٢۶٩ ︋︣ای ﹝︡ت دو︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . - آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ︔︀︋️ ︋﹫︣︗﹠︡ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣۴۵١٠٩٠٣ ︋﹥ 
︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹝﹞︡ ﹝﹫︣ان ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣١٣٠٠٠٧ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب 

 .︡﹡︡︣د﹎
(۶۶۵٨۴٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۰۴
۸۸

﹋︀رت ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ را﹡﹠︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٩٩١٧۴٨ 
︡ا︾﹩ آرا︨︐﹥ ﹁︣ز﹡︡ ﹇︣﹝︀ن   ︋﹟︀م ﹁︣د﹡ ﹤︋
﹝﹀﹆ــ﹢د   ۴٠۴٠۵٢١٣٧۴ ﹝﹙ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥ 

﹎︣د︡ه و از درج ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۱۰
۵۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︡︀︫ــ﹫﹟(︋︣گ ︨︊︤) و﹋︀رت ﹝︀︫ــ﹫﹟، ︠﹢درو︎︣ا﹞ ︡﹠︨
︪﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩٧٨-۵٧۴س١٨︋﹥  ﹝︡ل ︗﹩ ال ا﹊︦ آی︋ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر٢١٠٨٨٢٩و︫﹞︀ره   ︫﹤ ر﹡﹌ ﹡﹢ک ﹝︡ادی︋ 
 ︡﹝﹞ ــ﹅ ︋ــ﹥ آ﹇︀ی﹚︺︐﹞S١۴١٢٢٨۶︫︀︨ــ﹩ ٣٧٣١٩٠

︫﹫﹩ ﹝﹀﹆﹢د وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد. /ع
۹۸
۱۰
۵۲
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی وا﹡️ ﹝︤دا ﹝︡ل ١٣٨۵ ︋﹥ 
 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣٢ ا︣ان ٧٧۵ د ٣٢ و︫ 
  ۵٠٨٨۴٩ ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره  و   NAG08NPES51206
﹀︣ ︗﹞︀﹜﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥  ﹥ آ﹇︀ی︮   ︋﹅﹚︺︐﹞

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۱۰
۵۲
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ (︋︣گ ︨ــ︊︤ ) ︨ــ﹢اری ︨ــ﹞﹠︡ 
﹝︡ل ١٣٨٨ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ١۴٨ و٧٨ ا︣ان ١٢ 
︋﹥  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٢۴٨٨٠۶١٩۶٢ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  
ا︋﹢ا﹜﹀︱ــ﹏  ︨ــ﹫︡  ︋﹠ــ︀م   NAACAICB١٩F٢١٠۵٨٠
﹝︧ــ︺﹢دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۱۰
۵۲
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝︖﹢ز ﹞﹏ ︨ــ﹑ح ︫ــ﹊︀ری دو ﹜ــ﹢ل ﹋︀﹜﹫︊︣ه 
 ︡﹝﹞ ︀ل ١۵٠٨٢۶٢ ︋﹠︀م︣١٢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︨ــ
︧ــ﹫﹟ ︻︊︡ی رود ﹝︺︖﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

/ع
۹۸
۱۰
۵۱
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۰
۵۱
۹

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︥و ۴٠۵  ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌ 
﹡﹆ــ︣ه ای  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 12485157867 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ 24243592 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶٧٣ م ٨٧ 
اــ︣ان ٧۴ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ﹫︡ ﹝﹞︡ ︨ــ﹫︡ی ﹁︡ا﹁﹠︡ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

بازنگری سهمیه های کنکور تا کمتر از یک سال آینده    ایرنا: قائم  مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: فرایند بازنگری سهمیه های کنکور تا کمتر از یک سال آینده به پایان می رسد. 
منصور کبگانیان تأکید کرد: این نقشه باید تمام اقدامات انجام شده در ۴۰ سال گذشته کنکور را بررسی کند و نمی خواهیم بیشتر از یک سال طول بکشد. در این ۴۰ سال، کارهای ناهماهنگی در سهمیه ها صورت 

گرفته است؛ در یک دوره ای شورای عالی انقالب فرهنگی و در دوره ای دیگر مجلس برخی سهمیه ها را مصوب کرده اند.

نابغه ای که در ۹ سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود!
مهر: »کودک نابغه« لقــب کاملی برای 
پسر ۹ ساله بلژیکی اســت که به زودی 
در رشته مهندسی برق از دانشگاه هلند 

دانش آموخته می شود.
لوران ســیمونز، مانند همه پســرهای ۹ 
ســاله دیگر به نظر می رسد، او با همسن 
و ســال هایش بازی می کنــد، بازی های 

رایانه ای دوســت دارد، در شــبکه های اجتماعی فعال است و اتفاقاً از سفر رفتن هم 
اســتقبال می کند. اما وقتی صحبت از درس و مدرســه می شود، تفاوت عمده ای با 

دیگران دارد، او به زودی و در ۹ سالگی از دانشگاه دانش آموخته می شود!
این پسر بلژیکی که در دانشگاه فناوری هلند برق می خواند، در کمتر از چند ماه دیگر 
مدرک مهندســی خود را می گیرد! بیشتر افراد این دوره تحصیلی دانشگاه را در سه 
سال تمام می کنند، اما او تنها در ۱۰ ماه درس خوانده و استادهای دانشگاه هم با توجه 
به ظرفیت باالی او در یادگیری درس ها این اجازه را دادند تا برنامه درسی را سریع تر 
از بقیه طی کند. والدین لورن می گویند که در ابتدا خیلی متوجه این تفاوت نشــده 
بودند، اما وقتی پسرشان در چهار سالگی مدرسه را شروع می کند و در ۶ سالگی هم 

دبیرستان را تمام کرده بود، مطمئن می شوند که فرزندشان خاص است.
این پســر نابغه می گوید که پس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه، می خواهد در حوزه 
پزشکی تحصیل کند و بعدتر هم کار روی اندام مصنوعی. با اینکه این حوزه جذابیت 
زیادی دارد، اما از آنجایی که پدربزرگ و مادربزرگش از بیماری های قلبی رنج برده اند، 

او می خواهد به افرادی مانند آن ها کمک کند.
البته در این میان رســانه ها، پــدر و مادر لورن را هم متهم کرده اند که از شــرایط 
ویژه فرزندشــان استفاده کرده اند و با مدیریت اکانت های اجتماعی او و فراهم کردن 
مصاحبه ها موجب شــده اند او از دنیای کودکی فاصله بگیــرد. پدر و مادرش با این 
موضوع مخالف هســتند و معتقدند پسرشان خارج از مدرسه کامالً معمولی است و 

سرگرمی های بچه های همسن و سال خودش را هم دارد.

محققان آمریکایی:  روزه  بگیرید
فارس: نتایج تازه ترین بررســی ها نشان 
می دهد روزه داری به میزان قابل توجهی 
به بیماران دارای مشکالت قلبی و عروقی 

کمک و طول عمر آن ها را زیاد می کند.
به گــزارش دیلی میل، نتایــج تازه ترین 
بررسی ها نشان می دهد روزه داری ماهی 
یک بار به میزان قابل توجهی به بیماران 

دارای مشــکالت قلبــی و عروقی کمک می کند. این پژوهش که توســط محققان 
آمریکایی صورت گرفته تأکید می کند، روزه داری ریســک نارسایی قلبی را کاهش 

می دهد و به طور کلی به طول عمر افراد کمک می کند. 
این مطالعه جدید حاکی از آن است، اثرات بیماری مزمن که در چند دهه بروز می کند 
با روزه گرفتن کاهش می یابد. محققان دانشگاه یوتا تأکید می کنند، افرادی که به طور 
مرتب روزه می گیرند، دست کم 4.5 سال از آن هایی که همیشه غذا می خورند و هیچ 

وقت از مصرف غذا خودداری نمی کنند، عمر طوالنی تری دارند. 

خسارت ۸ تریلیون دالری تغییرات اقلیمی
ایســنا: واحد اطالعات اکونومیســت 
خسارت ناشی از تغییرات اقلیمی برای 
اقتصاد جهانی را تا ســال ۲۰5۰ حدود 

8تریلیون دالر برآورد کرد.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه، واحد 
اکونومیســت در گزارش روز  اطالعات 
چهارشــنبه خود از تغییــرات اقلیمی 

هشــدار داده اســت که با افزایش گرم شــدن کره زمین رشد اقتصادی کشورها 
تحت تأثیر قرار گرفته و نابودی زیرســاخت ها بر اثر سیل و طوفان سبب تحمیل 
خســارت های سنگینی به کشورهای مختلف شــده است. اکونومیست با بررسی 
متغیرهای کالن اقتصادی 8۲ کشور جهان دریافته است که تا پایان سال ۲۰5۰ در 
نتیجه تغییرات اقلیمی حدود 3درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهان کاهش 
خواهد یافت. در بین مناطق مختلف جهان، قاره آفریقا بیشترین آسیب پذیری و 
آمریکای شمالی کمترین آسیب پذیری را از تغییرات اقلیمی متحمل خواهند شد؛ 
به گونه ای که رشد اقتصادی آفریقا تحت تأثیر این تغییرات تا سال ۲۰5۰ حدود 
4.۷ درصد کمتر خواهد شد. در بین کشورهای مختلف، آنگوال بیشترین اثرپذیری 
از تغییرات اقلیمی در جهان را داشــته است؛ به گونه ای که طبق پیش بینی واحد 
اطالعات اکونومیست، رشد اقتصادی این کشور تحت تأثیر این وقایع تا سال ۲۰5۰ 
حدود ۶.۱ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. نیجریه با 5.۹ درصد، مصر با 5.5 درصد، 
بنگالدش با 5.4 درصد و ونزوئال با 5.۱ درصد دیگر کشورهایی هستند که بیشترین 

آسیب پذیری را از تغییرات اقلیمی خواهند دید.

آینده نگری جمعیتی؛ نخستین گام منطقی پیشرفت
 جامعه   بخشــی از دالیل رخدادها و اتفاقات سیاسی در جامعه  متأثر از احساس 
ناامنی اقتصادی و در وهله نخست نبود روح اعتماد به قابلیت های فردی و اجتماعی 
اســت. این ادعا را به راحتی می توان با داده ها و مفاهیم ســاده ای که سال هاست در 

بخشی از فرهنگ جامعه توده وار ما درهم تنیده، ثابت کرد.
برش های متفاوتی از این جورچین فرهنگ معیوب را در عین خودشیفتگی ملی مان 
می شود به بهانه های مختلف در خودزنی های فرهنگی و در میان گفت وگوهای روزمره 
مردم یافت. از صنعت دیرپای ُجک سازی بین اقوام گرفته تا همیشه مغلوب دانستن 

تولیدات وطنی در مقایسه با مصنوعات غربی.
به تعبیر رهبر انقالب روزگاری در این کشور »همه  ابزارهای فرهنگی و تبلیغی در طول 
۱۰۰ سال یا بیشتر به  کار گرفته شد، تا این ملت را به خودشان بدبین کنند- یکی 
از شخصیت های سرشناس معروف می گفت: ایرانی، یک لولهنگ نمی تواند بسازد!- 

لولهنگ یعنی آفتابه ِگلی؛ آن زمان ها از گل، آفتابه درست می کردند«.
بســتر و زمینه ســاز چنین تفکری را نیز باید زاییده دوران خوش نشــینی و رونق 
مصرف گرایی متأثر از درآمدهای نفتی در چند دهه گذشــته دانســت. ُمخدری که 
عوارض سوء آن بیش از همه با گذشت زمان، بعدها و در زمانه ما خود را در ساحت های 
متفاوت زندگی فرهنگی و اجتماعی با مصادیقی همچون میل به مدرک گرایی و یا 

اعتبار بیش از پیش یافتن برخی از رشته های دانشگاهی نشان داده است.
بزرگ ترین آسیب ها در جامعه ای اینچنینی؛ متوجه نسلی است که به مطالبه ثروتی 
بادآورده و یا میراث برجای مانده از پدران خود می اندیشد. نسلی که در نبود این ثروت 

خود را نیز سوخته و مغبون می داند.
این طیف که رمق چندانی برای ساختن محوری نو برای به حرکت درآوردن چرخ های 
اقتصاد در خویش نمی بیند و بدون شــک افق و آینده نسل پس از خود را نیز تار و 
موهوم می داند، به اعتبار همین شواهد، رفاه بیشتر را در خانواده ای با جمعیت کمتر 
جست وجو می کند. فارغ از آنکه شرط اساسی برای پیشرفت و توسعه هر کشور تکیه 
بر نیروی انسانی جوان، پویا و بانشاطی است که خودکفایی اقتصادی و تولید ثروت 
را نیز رقم می زند. رهبر معظم انقالب سه شنبه همین هفته در جمع تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی بار دیگر نیروی جوان یا به تعبیر کارشناســان پنجره 
جمعیتی را یکی از مزیت های مهم کشور برشــمرده و گفتند: »ما امروز در دل این 
فرصت قرار داریم، البته فقط تا ۲۰ سال آینده امکان استفاده از این مزیت مهم وجود 
دارد و اگر در این ۲۰ سال غفلت شود، کشور وارد عرصه سالمندی خواهد شد و دیگر 

نمی توان کاری را پیش برد«.
ایشان با تأکید بر ضرورت افزایش موالید و همچنین ایجاد ثروت پایدار، افزودند: »اینکه 
بارها بر موضوع فرزندآوری تأکید می شود به همین دلیل است زیرا در صورت غفلت 
از این موضوع که متأسفانه در برهه ای طوالنی هم به آن بی توجهی شد، کشور پس از 

۲۰ سال وارد مسیری خواهد شد که امکان تغییر آن نیست«.
بی گمان در نظامی که جوهره آن بر ایمان به خدا و امید به تعالی و پیشرفت کشور 
اســتوار شده نخستین گام منطقی؛ آینده نگری و ایجاد زمینه های توسعه بر اساس 
الگوهای جمعیتی اســت. افقی که می گوید ایران تا 3۰ سال آینده جزو پنج کشور 
سالمند جهان خواهد بود و نخستین پیامدهای این تهدید افزایش شمار سالمندان، 
ورشکستگی سازمان های بیمه ای و حمایتگر کشور، کاهش نیروی کار و افزایش نیروی 
مصرف کننده، بروز مشکالت عمیق اقتصادی، رکود، کاهش توان تولیدی و افزایش 
واردات، خألهــای فرهنگی و از همه مهم تر تهدیــدات امنیت ملی به دلیل کاهش 

نیروهای جوان است.  

 جامعه/محمود مصدق  فرزند به تعداد کم در 
فرهنگ ایرانی- اسالمی ارزش محسوب نمی شود با 
وجود این هر سال که می گذرد بر آمار خانواده های 
تک فرزند افزوده می شود. البته »تک فرزندی« پدیده 
برخی  نیز  و در گذشته  نیست  ایران  جدیدی در 
از خانواده ها دارای یک فرزند بودند اما در گذشته 
تک فرزندی حالت طبیعی داشت. یعنی داشتن یک 
فرزند چندان به میل و خواسته خانواده ها نبود اما 
اکنون وضعیت کامالً متفاوت است و برخی خانواده ها 

خود تصمیم می گیرند تک فرزند باشند. 
حال پرســش این است که این پدیده ریشه در چه 
عواملی دارد؟ آیا زوجینی که الگوی تک فرزندی را 
انتخاب می کنند به هنگام میانسالی و پیری از این 
انتخاب خود رضایت دارند یا ابراز پشیمانی می کنند و 
مهم تر اینکه تک فرزندی چه تبعاتی را به دنبال دارد؟

  رشد بیش از 7 درصدی تک فرزندی در کشور
دکتر حجیه بی بــی رازقی 
مؤسســه  مدیر  نصرآبــاد، 
مطالعــات و مدیریت جامع 
و تخصصی جمعیت کشور 
به قدس می گوید: بر اساس 

نمونه گیری از ۲درصد سرشــماری ســال ۱385،  
5.3 درصــد از کل زنان ازدواج کرده بین 4۰ تا 44 
ســال تک فرزند هستند که این نسبت در سال ۹۰ 
به 8 درصد و در ســال ۹5 به ۱۲.۷ درصد رسیده 
اســت. یعنی در یــک دهه اخیر رشــدی بیش از 
۷درصد داشته ایم. وی سپس به عمده دالیل رشد 
تک فرزندی می پردازد و می گوید: علل تک فرزندی 
خیلی متفــاوت از علل کاهش باروری در کشــور 
نیســت. در واقع باروری رفتاری است که از عوامل 
مختلفی تأثیر می پذیرد که ممکن است این عامل 
اجتماعی یا به دلیل تغییر نگرش و یا تغییر سبک 
زندگی باشــد به هر حال این موضوع ریشــه های 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. 
وی با اشــاره بــه اینکه عامل اصلــی تک فرزندی، 
اقتصادی نیســت می افزاید: البته شرایط اقتصادی 
هم تأثیرگذار اســت. مثالً بیکاری در جامعه روی 
نگرش و تصمیم افراد بــرای فرزندآوری تأثیر دارد. 
یا نگرانی هایی که در زمینه افزایش طالق در جامعه 
وجود دارد، می تواند روی این تصمیم تأثیر بگذارد. 

در مجمــوع نگاه بســیاری از خانواده ها به کیفیت 
زندگی عوض شده است و آن ها با این تصور که در 
یک شرایط سختی زندگی می کنند، می گویند چرا 
بایــد فرزندی به دنیا بیاورند و او را هم در شــرایط 
ســخت قرار بدهند. ضمن اینکه زنان امروز جامعه 

ما با گذشته فرق دارند و امروزی ها 
تحصیلکرده هســتند و بخشی از 
آن ها دوســت دارنــد وارد بازار کار 
شوند بنابراین بررسی می کنند که 
اگر فرزند بیشتری به دنیا بیاورند، 
نمی تواننــد به کار و ســایر اهداف 
پیدا کنند.  اجتماعی شان دســت 
بنابراین مشکالتی را در ترکیب کار 
با فرزندآوری می بینند پس تصمیم 
می گیرند که یا فرزند دومی نداشته 
باشند یا اینکه با فاصله خیلی زیاد- 
اکنون در جامعه ما فاصله فرزندان 

پنج سال اســت- فرزند دومشان را 
به دنیــا بیاورند. عالوه بر این هنوز ایده »بچه کمتر 
زندگی بهتر« وجــود دارد و بعضی افراد از این الگو 
پیروی می کنند. یعنــی می گویند دلیلی ندارد که 
بچه بیشــتری به دنیا بیاوریم و خودمان شــرایط 
ســخت تری را تحمل کنیم. بنابراین مجموع این 
عوامل روی تصمیم زوجین برای فرزندآوری بیشتر 

تأثیر می گذارد. 
رازقــی نصرآباد درباره پیامدهای پدیده یاد شــده 
هم می گوید: جدا از اینکــه بعضی خانواده ها برای 
تک فرزندی مزایایی را می بینند؛ یعنی تک فرزندان 
از امکانات بیشتری برخوردار می شوند یا والدین وقت 
کمتری برای بچه شان می گذارند و دغدغه کمتری 
برای آینده شــان دارند اما تک فرزندی هم برای این 

گونه افراد و هم والدینشان تبعاتی دارد.
مثالً تک فرزندها اســتقالل و یا وابستگی مفرطی 
دارند یا این گونه افراد در حل مسائلی که برایشان 
پیش می آید مهارت هــای الزم را ندارند، همچنین 
کم تحملی، خودخواهی، کم رویی، تنهایی و همراه 
نداشــتن در دوره کودکی، از جمله تبعاتی اســت 
که متوجه تک فرزندان می شــود. اما عمده تبعات 
این پدیده برای والدین؛ احساس تنهایی به هنگام 
میانسالی و پیری است یعنی زمانی که فرزند ازدواج 

می کند و زندگی مستقلی را تشکیل می دهد.

وی با اشــاره به اینکه بیشتر کسانی که دارای یک 
فرزند هســتند و دیگر فرصت بچه دار شدن ندارند، 
تک فرزنــدی را تجربه مثبتی برای خود نمی دانند، 
می گوید: در واقع بیشــتر خانواده هایی که از الگوی 
تک فرزندی استفاده کرده اند ابراز پشیمانی می کنند 
به طــوری که می گوینــد اگر 
فرصت داشتند فرزند بیشتری به 
دنیا می آوردند. بنابراین می توان 
این پیام را به زوجینی که دنبال 
خانواده ســالم، پایدار و ایده آل 
هســتند، داد کــه تک فرزندی 
الگــو و تصمیم مناســبی برای 
آنان نیســت. بنابراین نباید سن 
مناســب فرزندآوری را از دست 
بدهنــد و اگــر تصمیــم دارند 
فرزندان بیشــتری داشته باشند 
باید در زمان مناســبش صورت 
بگیرد وگرنه شــاید ناخواســته 
برای همیشه تک فرزند باقی بمانند. وی در همین 
زمینــه می افزاید: البته تعداد مطلــوب فرزند برای 
خانواده بستگی به نگرش زوجین دارد اما بُعد ایده آل 

فرزندآوری خانواده در ایران دو و نیم فرزند است. 

   دایره فامیلی محدودتر می شود
شــکربیـــگی،  عــالیـــه 
جامعه شــناس و مدیر گروه 
علمی و تخصصــی خانواده 
جامعه شناســی  انجمــن 
ایــران، عامل اقتصــادی و 

تغییر نگرش افراد را از مهم ترین ریشــه های رشد 
تک فرزنــدی در خانواده های ایرانی ارزیابی می کند 
و به قــدس می گوید: زوجین بیش از اینکه به فکر 
فرزندآوری باشند به فکر این هستند که از صمیمیت 
همدیگر بیشــتر لذت ببرند. یا اگر خیلی وضعیت 
اقتصادی مناســبی ندارند، ترجیح می دهند فرزند 

کمتری به دنیا بیاورند. 
وی محدود شدن دایره فامیلی را یکی از پیامدهای 
تک فرزندی می داند و می گوید: در نسل های آینده ما 
واژه های برادر، خواهر، عمو، دایی، عمه و خاله چندان 
محلی از اِعراب نخواهد داشت. یعنی در واقع دایره 
فامیلی محدودتر می شود. عالوه بر این فرد که تنها 

فرزند خانواده است در زندگی خصوصی اش احساس 
تنهایی می کند. از ســوی دیگــر وقتی زوجین در 
میانسالی و پیری به آشیانه خالی می رسند اگر دارای 
یک فرزند باشند شاید بچه شــان نتواند جوابگوی 
تقاضای مهرورزی آنان باشد بنابراین احساس تنهایی 
می کنند. در واقع دغدغه احساس تنهایی هم برای 
پدر و مادر و هم برای فرزند وجود دارد. ضمن اینکه 
این پدیده در بُعد اجتماعی روی جمعیت کشور تأثیر 
منفی دارد و در درازمدت ســبب کاهش جمعیت 

ایران می شود.  
وی در پاســخ به این پرسش که داشتن چه تعداد 
فرزند برای زوجین مطلوب اســت؟ می گوید: تعداد 
فرزندان را نمی توانیم تعیین کنیم این را افرادی که 
با هم پیوند زناشویی می بندند باید مشخص کنند. 
در واقع تعداد بچه ها بستگی به پدر و مادر دارد اما 
یک متغیر در این زمینه تعیین کننده است. یعنی 
این موضوع بستگی به نگرش هایی دارد که ما این 
نگرش ها را در گونه شناسی خانواده با عناوینی چون 
ســنتی، مدرن، یا پســت مدرن و یا در حال گذار، 
ایران- اســالمی می شناسیم. به عبارت دیگر تعداد 
فرزند بستگی به این دارد که زوجین در کدام یک از 
بسترهای یاد شده، رشد کرده باشند. اما اگر بخواهیم 
یک تحلیل کلی ارائه بدهیم این است که نسل دهه 
4۰ ما بیشتر خواهان دو فرزندی بود، نسل دهه 5۰ 
خواهان تک فرزندی بود و اکنون هم خیلی از زوجین 
حاضر نیســتند بچه به دنیا بیاورند. بنابراین گذر 
نسل ها سبب تغییر نگرش در فرزندآوری در میان 
زوجین ایرانی شده است. یعنی بر پایه بررسی های 
ما نســل دهه 4۰ مــا دوفرزندی، نســل دهه 5۰ 
تک فرزندی و نسل دهه ۶۰ ما یا ازدواج نکرده اند و یا 

اگر ازدواج کردند معموالً فرزندی به دنیا نیاورده اند و 
یا اگر آورده اند تک فرزند بوده است.

وی با اشــاره به اینکه به هــر حال خانواده نیازمند 
بچه است و این امر در مهرورزی خانواده تأثیرگذار 
اســت، تصریح می کند: شــاید خیلی از خانواده ها 
پیش بینی مخاطره تک فرزندی را نکردند بنابراین 
اگر از ســالمندانی که تک فرزند هســتند بپرسیم 
مهم ترین دردتان چیست می گویند احساس تنهایی. 
یعنی احساس تنهایی می تواند گریبان خانواده های 
تک فرزند را در میانســالی و بزرگسالی بگیرد؛ البته 
به شرط اینکه نگاهشان خانواده گرا باشد نه فردگرا. 

   امکانات بیشتر انگیزه مناسبی برای 
تک فرزندی نیست 

بهجت یزدخواستی، دانشیار 
دانشــگاه  جامعه شــناختی 
اصفهان نیز نگاهی مشــابه 
به پدیده یاد شــده دارد و به 
تک فرزندها  می گوید:  قدس 

معموالً به لحاظ مهارت های زندگی و توانمندی های 
فردی متفاوت اند و این تفاوت بیشتر خود را به صورت 
افراط یا تفریط نشان  می دهد. چنانکه هم خود بر این 
تفاوت ُمهر تأیید می زنند و هم بر نظر افراد جامعه 
نسبت به وجود بخشی از این تفاوت ها اذعان دارند. 
البته نباید از نظر دور داشت که تک فرزندها به دلیل 
نبود تضاد منافع معموالً از امکانات، آزادی و توجه 
حداکثری والدین برخوردارند که این خود سبب بروز 
برخی از مشــکالت از جمله وابستگی تک فرزندها 
به والدین می شــود. بنابراین امکانات بیشتر انگیزه 

مناسبی برای تک فرزندی نیست. 

رشد بیش از 7 درصدی تک فرزندی در کشور چه تبعاتی دارد؟

تحفه فردای نسل یکی یکدانه ها

کم تحملی، 
خودخواهی، 

کم رویی، تنهایی و 
همراه نداشتن در 

دوره کودکی، از 
جمله تبعاتی است 

که متوجه تک 
فرزندان می شود

بــــــرش

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

پایانی بر بازار سیاه کلیه

ایسنا:  بازار سیاه خرید و فروش کلیه آن قدر داغ بود که کمتر 
کســی فکر می کرد بتوان آن را متوقف کرد. از طرفی همیشه 
بیمارانی نیاز به کلیه داشتند و عده ای هم نیازمند پول. دالالن نیز 
از دردمندی مردم و بیماران سوءاستفاده کرده و واسطه تجارتی 
می شــدند که دو طرف آن باخت بود؛ چراکه از یک سو گیرنده 
باید هزینه گزافی می پرداخت و از سوی دیگر دهنده کلیه، اندک 
پولی گیرش می آمد و در این بین دالالن سودهای کالن به جیب 
می زدند و چیز دیگری هم برایشــان اهمیت نداشت. بر همین 
اســاس وزارت بهداشتی ها به فکر چاره ای برای در هم پیچیدن 
بازار سیاه خرید و فروش کلیه افتادند و طرح »ساماندهی اهدای 

کلیه از فرد زنده« را تدوین کردند؛ به طوری که »ســامانه پیوند« 
طراحی شد و قرار است به زودی آغاز به کار کند و امید می رود 
که بتواند میزان تخلفات در حوزه اهدای کلیه را به حداقل برساند.

طراحی این ســامانه به گونه ای اســت که فردی که تمایل به 
اهدای کلیه دارد و فــردی که به دریافت کلیه نیاز دارد، در آن 
نام نویسی کرده و تمام اطالعات و شرایط ثبت شده وی در سامانه 
از ســوی متخصصان پیوند و اورولوژی رصد می شود. در نهایت 
پــس از گرفتن آزمایش های خونــی و... از دو طرف و آزمایش 
روان پزشــکی از فرد اهداکننده، دو موردی که بیشترین تطابق 
را با یکدیگر داشته باشند، با در نظر گرفتن سایر اولویت ها بدون 
آنکه اهداکننده و گیرنده یکدیگر را بشناسند، عمل پیوند انجام 
می شود. مسئوالن وزارت بهداشت و انجمن حمایت از بیماران 
کلیوی معتقدند که اجرای این طرح می تواند بساط کلیه فروشی 
را جمع کرده و جانی تازه به حوزه پیوند کلیه از فرد زنده بدمد.

   هدیه ای برای ایثارگران کلیه
بایــد توجه کرد که در حال حاضر ۶۰ درصد پیوندهای کلیه از 
بیماران مرگ مغزی و 4۰ درصد آن از افراد زنده اتفاق می افتد. 
از طرفی در کنار هزینه های بیمارستانی پیوند کلیه، هدیه ای هم 
تحت عنوان هدیه ایثار برای شــخص اهداکننده کلیه در نظر 
گرفته می شود که بخشی از مبلغ آن توسط خانواده فرد گیرنده، 
بخشی توسط خیران، وزارت بهداشت و بنیاد بیماری های خاص 

به ایثارگر پرداخت می شود.

   انجام ساالنه 3هزار پیوند کلیه در کشور
در همین راستا، دکتر مهدی شــادنوش، رئیس مرکز مدیریت 
پیوند و بیماری های وزارت بهداشت درباره وضعیت پیوند کلیه 
در کشور می گوید: تقریباً ساالنه حدود 3هزار پیوند کلیه در کشور 
انجام می شود که بیش از ۶۰ درصد آن ها از اهداکنندگان مرگ 
مغزی صورت می گیرد. در عین حال از مرداد ماه امسال ساماندهی 

منظمی در حوزه اهدای کلیه از فرد زنده نیز اتفاق افتاد.

   پیوند کلیه از افراد زنده بدون حاشیه شد
وی افــزود: این در حالی اســت که پیش از این ســاماندهی، 
بحث هایی با عنوان زشــتی به نام خرید و فروش کلیه، روان 
جامعه را مخدوش می کرد که با تدوین آیین نامه ای در زمینه 
اهدای کلیه از افراد زنده از ســوی وزارت بهداشت و اجرای آن 
در کشور، در حال حاضر دیگر وجهه زشت این موضوع کاماًل 
برطرف شده و از شــهریور ماه امسال تاکنون حدود ۶۶ مورد 
پیوند کلیه از افراد زنده در کشــور انجام شــده که هیچ گونه 

حاشیه ای هم به دنبال نداشته است.

   پیوند کلیه زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت
شــادنوش تأکید کرد: در حال حاضر تمامی اقدامات مربوط به 

تخصیص کلیه در کشور مستقیماً تحت نظر مرکز مدیریت پیوند 
وزارت بهداشت اتفاق می افتد. پیوند کلیه از فرد زنده هم کاماًل 
مشخص و نظام مند شده است و هدیه ای هم با عنوان هدیه ایثار 
به اهداکننده داده می شود و به تازگی نیز تقریباً میزان آن دو برابر 
شده است. با این اقدام از مواجهه مستقیم گیرنده و اهداکننده 

جلوگیری می کنیم و محرمانگی موضوع هم حفظ می شود.

   اهدای عضِو خارجی ها در ایران؛ آری یا خیر؟
شادنوش درباره اهدای عضو برای اتباع خارجی نیز گفت: اتباع 
خارجی نمی توانند در کشــور اهدای عضو انجام دهند. در همه 

جای دنیا نیز همین روال مرسوم است.

  جلوگیری از اختالل های کلیوی؛ برنامه وزارت بهداشت 
وی گفت: البته برنامه اصلی ما این است که با تغییر سبک زندگی 
مردم و رعایت موارد بسیار مهمی مانند تغذیه، تحرک، مراقبت 
از عدم ابتال به دیابت، فشار خون و... باید از افزایش بیماران دچار 
اختالل های کلیوی جلوگیری شــود. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر با رشــد سالیانه ۷درصدی بیماران مبتال به اختالل های 
کلیوی مواجهیم که آمار بســیار باالیی اســت، گفت: واقعاً در 
سال های آینده امکان پاسخ دهی به این میزان از بیماران کلیوی 
وجود نخواهد داشت. کار اساسی پیشگیری است؛ به طوری که 
باید زندگی باکیفیت تر و سالم تری را برای خودمان فراهم کنیم.

گزارش
آغاز به کار سامانه پیوند

 رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مسئول سازمان بهزیستی خبر داد
 زنان بیشترین تماس  را 

با خط ملی اعتیاد می گیرند
 ایســنا  رئیس گروه پیشــگیری از اعتیاد 
ســازمان بهزیســتی با بیان اینکه بیشترین 
پرســش مطرح شــده در تماس با خط ملی 
اعتیــاد تا پایان مهر ماه امســال در خصوص 
»مخدر گل« بوده است، گفت: زنان حدود 8۶ 
درصد از تماس گیرندگان با این خط بوده اند.

ماریــت قازاریان گفت: عمده ترین پرســش 
مطرح شده از ســوی زنان دریافت اطالعات 
بــرای مراقبت از فرزنــدان و اعضای خانواده 

است. 
رئیــس گروه پیشــگیری از اعتیاد ســازمان 
بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان توصیه هایی 
به خانواده ها خاطرنشان کرد: برای مثال آن ها 
درباره شــکل ظاهری مواد مخدر، مراقبت از 
فرزندان در صورت معتاد بودن همسرشان و... 
پرسش هایی را مطرح می کنند. به این ترتیب 
همسران و مادران بیشترین تماس گیرندگان با 

خط ملی اعتیاد هستند.

میراث فرهنگی

رئیس این مدرسه تاریخی بیان کرد
احتمال تخریب بخشی از 

»دارالفنون« به دنبال بارندگی
 ایسنا  مشهدی، مدیرکل طرح و برنامه سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در جلسه مشترک 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و 
معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه اعتبار مصوب سال گذشته 
دارالفنون یک میلیارد تومان بود که 3۰۰ میلیون 
تومان اختصاص یافت و امسال اعتبار همان عدد 
است که فقط ۲۲ درصد تأمین شده است، گفت: 
ســمت غرب دارالفنون حالت اورژانسی دارد و در 
بارندگی ها امکان تخریب دارد و دســتوری داده 
شــود که سازمان نوســازی مدارس برای مرمت 
آن اقدام کنــد. همچنین علی الهیــار ترکمن، 
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش در این نشست گفت: اگر به شاخص های 
علمی و فناوری خود می بالیم این مهم روی بستر 
دارالفنون شکل گرفته است. دارالفنون گنجینه ای 
ارزشمند است و آماده همکاری با سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی آموزشی هستیم. 

 ارتباطات و فناوری اطالعات

در روزهای نبود اینترنت صورت گرفت
 افزایش ۲۰۰ برابری مراجعه

 به موتور جست وجوی بومی
 مهر  رئیس هیئت مدیره موتور جســت وجوی 
بومی پارسی جو از افزایش ۲۰۰ برابری مراجعات 
به این موتور جست وجو در روزهای اخیر و در نبود 
اینترنت خبر داد. امیرعلی خیراندیش گفت: موتور 
جست وجوی پارســی جو، روزانه پاسخگوی 3۰۰ 
تا 4۰۰هزار جســت وجو در فضای وب بود که به 
دلیل نبود اینترنت و قطع بودن سرویس گوگل، 
میزان مراجعات به این موتور جست وجوی بومی 

در روزهای اخیر ۱5۰ تا ۲۰۰ برابر شد.
وی در مــورد اینکه کیفیت ارائه ســرویس در 
موتور جســت وجوی بومی، آن طــور که باید 
تقویت نشده است، گفت: پارسی جو امکان ارائه 
خدمات به این تعداد درخواست را در چند روز 
اخیر نداشت و به دلیل مشکالت سخت افزاری، 
برخی از اختالل ها در ارائه خدمات این سرویس 
طبیعی اســت.خیراندیش گفت: کشــورهایی 
مانند کــره، چین و روســیه دارای موتورهای 

بومی به زبان غیرانگلیسی هستند.

محیط زیست

عضو کمیسیون کشاورزی:
 یونسکو می تواند سازمان

محیط زیست را بازخواست کند
 خانه ملت  عضو کمیسیون کشاورزی گفت: اگر 
»یونسکو« از ساخت تله کابین در دل جنگل های 
گلستان مطلع شود می تواند سازمان محیط زیست 

را برای این بی توجهی بازخواست کند.
شمس اهلل شــریعت نژاد گفت: هر روز پیشنهادی 
برای بهره بــرداری از جنگل ها ارائه می شــود از 
تأســیس معادن در داخل جنگل های شمال تا 
ساخت تله کابین در دل هیرکانی هر یک به نوعی 

با نام بهره برداری »تخریبی« به همراه دارد.
وی افــزود: جنگل های هیرکانــی با تالش های 
بسیاری ثبت جهانی شدند امیدوار بودیم که این 
ثبت جهانی مانع از جنگل خواری جنگل خواران  
شود. متأسفانه خبرهایی که می شنویم از ساخت 
تله کابیــن در دل ایــن جنگل ها نــه تنها ثبت 
جهانی ســبب حفظ آن ها نشد بلکه امروز شاهد 
تخریبشان هم هستیم. متأسفانه مقامات کشور 
با تصمیم گیری های نادرســت بــا نیت افزایش 

گردشگری اقدام به ساختن تله کابین دارند.

 آموزش

رئیس صندوق رفاه دانشجویان:
 وام ازدواج دانشجویی 

امسال افزایش نخواهد داشت!
 مهر  رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 
گفت: وام ازدواج دانشجویی در سال جاری افزایش 

ندارد.
ناصر مطیعی گفت: صندوق رفاه هر ساله پیش از 
شروع سال تحصیلی، تعرفه های وام های دانشجویی 
را در هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان مطرح 
می کند و وام هایی که منابع داشته باشد و دالیلی 
برای افزایش آن وجود داشته باشد، در هیئت امنا 
پیشــنهاد افزایش آن ارائه می شود، پس از اینکه 
پیشنهاد مذکور، مصوبه هیئت امنا را اخذ کرد از 

سال تحصیلی بعد، آن مصوبه اجرایی می شود.
وی ادامــه داد: بنابرایــن برای ســال تحصیلی 
جاری مصوبه قبلی هیئــت امنای صندوق رفاه 
دانشــجویان وزارت علوم اجرایی می شــود و ما 
نمی توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم تا جلســه 
هیئت امنای بعدی تشکیل شود و اگر قرار باشد 
وام ازدواج دانشجویی افزایش داشته باشد، برای 

سال تحصیلی آینده خواهد بود.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 جواد صبوحی
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

المسیره: »یونیســف« )صندوق حمایت از 
کودکان ســازمان ملل( در آستانه سی امین 
ســالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک، 
تأکید کرد بیش از 12 میلیون کودک یمنی 
در خطرند و به کمک های بشردوستانه فوری 

نیاز دارند.
العالم: ماهاتیر محمد، نخســت وزیر مالزی 
با انتقــاد از حمایت آمریکا از شــهرک های 
صهیونیست نشــین اعالم کرد با این موضع 
واشــنگتن دیگــر مالزی هم از اشــغالگری 

احتمالی دیگر دولت ها در امان نخواهد بود.

ناکامی تجاوز جدید تل آویو
پدافند سوریه حمله موشکی 

صهیونیست ها را خنثی کرد

جهان: خبرگزاری رسمی ســوریه از ناکام 
گذاشته شــدن حمله رژیم صهیونیستی به 
دمشق و رهگیری و انهدام بیشتر موشک های 
شلیک شده از سوی این رژیم توسط پدافند 
هوایی سوریه در آسمان ریف دمشق خبر داد. 
در این تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی 
12 موشک شلیک کردند و نیروهای هوایی 
ســوریه ۹ موشک  را رهگیری کرده است. در 
جریان این حمله خانه ای در شهرک »سعسع« 
در جنوب غرب دمشق نیز هدف قرار گرفت 
که در جریان آن این منــزل ویران و دو تن 
کشــته و چندین نفر دیگر زخمی شــدند.
خبرگزاری ســانا نوشت این حمله گسترده از 
سمت بلندی های اشــغالی جوالن و منطقه 
مرج عیون لبنان صورت گرفته اســت. ارتش 
صهیونیستی ضمن اذعان رسمی به انجام این 
حمله مدعی شــد نیروهای ایرانی و سوری را 
هدف گرفته و این حمله در واکنش به شلیک 
راکت به سمت جوالن اشغالی انجام شده است.

عمران خان زیر چتر حمایت مردم و ارتش 
عمران خان، نخست وزیر پاکســتان پس از یک سال و چند ماه نخست وزیری 
نسبتاً آرام و کم تنش )البته در بعد داخلی(، سرانجام در هفته های اخیر مهم ترین 
چالش داخلی خود را در برابر مخالفان سیاسی تجربه کرد. موالنا فضل الرحمن، 
رهبر جمعیت علمای اسالم، یکی از احزاب اسالم گرا و از حامیان اصلی طالبان،با 
جمع کردن طالب علوم دینی از مناطق دور دستی چون سند، خیبر پختونخواه و 
بلوچستان و حرکت دادن آن ها به سمت اسالم آباد،اعتصابی را پایه ریزی کرد که 
نظم پایتخت را درهم ریخته و آشفتگی نسبی را در شهر به وجود آورد. موالنا فضل 
الرحمن استعفای عمران خان را خواسته اصلی اعتصاب کنندگان برشمرد و برای 
آن دالیلی نیز مطرح کرد.از نظر او پیروزی عمران خان در انتخابات با سازماندهی 
و کمک ارتش میســر شده و بدین لحاظ مشروعیتش مورد سؤال است.عالوه بر 
این او عمران خان را به ارتباط دوستانه با برخی فرقه های انحرافی متهم می کند 
و در کنار این ها او را عامل اصلی از هم پاشیدگی اقتصادی کشور می داند. هر چند 
حرکت اعتراضی موالنا فضل الرحمن و طالب مدارس دینی اش را نمی توان در 
مقیاس نا آرامی های وســیع قرار داد،با این همه بسیاری منتظر بودند تا ببینند 
عمران خان چگونه در برابر نخستین اعتراض های سیاسی داخلی واکنش نشان 

می دهد و تا چه حد می توان به ثبات دولتش اطمینان داشت. 
 مجموعه تحوالت در هفته های اخیر نشان داد که دولت توانسته به خوبی از عهده 
این چالش سیاســی بر آید. در این مورد باید نقش سه عامل را مهم و تأثیر گذار 
تلقی کرد. در وهله نخست نقش مؤثر عمران خان در کنترل و مدیریت اوضاع را 
نمی توان نادیده گرفت. اعتماد نسبی مردم به عمران خان و برنامه های اقتصادی 
دولتش را باید عامل دیگری در جهت عدم حمایت و همراهی عمومی با معترضان 
برشــمرد.حزب تحریک انصاف در زمانی دولت را تحویل گرفت که پاکستان در 
وخیم ترین شرایط اقتصادی به سر می برد و در عین حال فساد گسترده ای نیز در 
کشور و به ویژه در میان دولتمردان حاکم بود .بر همین اساس این حزب ریشه کن 
کردن فساد و مبارزه با فقر را شعار اصلی انتخاباتی خود قرار داد. از آنجا که اکثر 
سیاســتمداران حزب و به ویژه شخص عمران خان سوء پیشینه مالی نداشتند، 
نسبت به احزاب رقیب با اقبال عمومی بیشتری مواجه شدند.اکنون با گذشت یک 
سال هر چند دولت جدید نتوانسته تحولی چشمگیر در حوزه اقتصاد ایجاد کند،اما 

مردم هنوز هم نسبت به اقدامات اقتصادی خوشبین هستند. 
اما نقش ارتش سومین و مهم ترین عاملی است که به ثبات دولت عمران خان و 
مواجهه او در برابر مخالفان کمک بســیاری می کند.در پاکستان سه رکن قدرت 
وجود دارد:دولت ،احزاب سیاسی و ارتش.معموالً احزاب سیاسی که از حمایت ارتش 
برخوردار بوده اند، در بدســت آوردن و حفظ قدرت موفق تر بوده اند.در انتخابات 
سال گذشته نیز تمایل ارتش به حزب تحریک انصاف در پیروزی این حزب نقش 
مؤثری داشت.در حال حاضر نیز به نظر می رسد ارتش همچنان پشتیبان دولت 
عمران خان است.در حرکت اعتراضی اخیر با وجود روابط بسیار نزدیکی که میان 
ارتش و احزاب مذهبی وجود دارد،ارتش با اعالم حمایت خود از نهادهای قانونی 
موضــع خود را در برابر این حرکت روشــن کرد.هر چند حمایت ارتش از دولت 
در برابر این اعتراض نســبتاً کوچک ممکن اســت چندان مهم محسوب نشود، 
اما در یک دیدگاه وســیع تر موجب می شود احزاب مخالف بزرگ تر مثل مسلم 
لیگ و یا حزب مردم هم تحرکات حساب شده تری در برابر دولت داشته باشند.
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 میراحمدرضا مشرف، تحلیلگر مسائل منطقه

بدون تیتر

خبر

 جهان/ مهدی خالدی  رئیس جمهور 
آمریکا که پروژه ایران هراسی او و دوشیدن 
شیوخ ثروتمند حوزه جنوبی خلیج فارس 
با این حربه اش زبانزد خاص و عام است، 
بار دیگر با توسل به این توطئه نخ نما ضمن 
موافقت با ارسال تجهیزات و نظامیان بیشتر 
به سعودی، درصدد است بار دیگر ریاض را 
بیش از پیش تلکه کرده و به قول خودش 
بدوشد. در همین راستا دونالد ترامپ روز 
گذشته در نامه ای خطاب به رئیس مجلس 
خواندن  تهدید  با  کشور،  این  نمایندگان 
ایران، تأیید کرد 3هزار نظامی آمریکایی در 

عربستان مستقر خواهند بود.
ترامــپ در بخشــی از این نامه نوشــت: 
»همان طور کــه در 22 جوالی )31 تیر( 
201۹ گفتم، نیروهای ارتش 
آمریــکا  جهــت محافظت 
از منافع آمریــکا و افزایش 
محافظت از منطقه در برابر 
و  ایران  خصمانــه  اقدامات 
نیروهای نیابتی این کشــور 
مســتقر شدند.  منطقه  در 
وی در بخش دیگر این نامه 
با توســل به حربه نخ نمای 
اتهاماتی علیه  گذشته خود 
ایران مطرح کرده و نوشت: 
»ایران تهدیــد علیه امنیت 
منطقــه را از جمله با حمله 
14 ســپتامبر)23 شهریور( 
زیرســاخت های  به   201۹
نفتی و گازی در عربســتان 
ادامــه داد. بــرای اطمینان 
بخشــی به شــرکا، بازداشــتن ایران از 
افزایــش  و  تحریک کننــده  رفتارهــای 
قابلیت های دفاعی در ســطح منطقه،به 
نیروهای دیگری از ارتش آمریکا دســتور 
داده شــد در خاورمیانه مستقر شوند«. در 
راستای این تصمیم قرار است سامانه های 
موشکی و راداری و دو اسکادران جنگنده 
برای افزایش توان دفاعی عربستان به این 

کشــور اعزام شــود. به اذعان ترامپ این 
نیروها مادامی که حضورشان برای اجرای 
مأموریت های ذکر شــده الزم باشــد، در 
عربستان مستقر خواهند ماند. با احتساب 
این نیروهای اضافی، تعداد کل پرســنل 
نیروهای مسلح آمریکا در ریاض به نزدیک 

3هزار تن خواهد رسید. 

 مسکو: استقرار آمریکایی ها 
در عربستان تنش زاست

این در حالی است که معاون وزیر خارجه 
روســیه به این تصمیــم ترامپ واکنش 
نشــان داده و آن را گامی تنش زا توصیف 
کرد.  میخائیل بوگدانــف، در واکنش به 
بیانیــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا درخصــوص اعزام نیروهای نظامی 
به عربستان خاطرنشان کرد: آمریکا تعداد 
نیروهایش را در عربستان به 3 هزار نظامی 
در هفته های آتی افزایش خواهد داد و این 
اقدام تنها بــه افزایش تنش ها در منطقه 

دامن می زند.

 وقتی پول بر هر چیزی مقدم است
گفتنی اســت پنتاگون در سپتامبر سال 

جاری میــالدی )تیر مــاه( و همزمان با 
حمالت موشــکی و پهپــادی نیروهای 
یمنی به تأسیســات شرکت نفتی آرامکو 
ســعودی و با ادعای آنچه کــه مقابله با 
اقدامات خرابکارانه ایران خوانده شد، مجوز 
استقرار نیروهای آمریکایی در سعودی را 
صادر کرد. در پی این اقدام شــاه سعودی 
نیز با میزبانی این کشور از نظامیان ایاالت 
متحده با هدف آنچه »گســترش ســطح 
همکاری های مشــترک دفاعی« در جهت 
حفظ امنیت و ثبات خوانده شده، موافقت 
کرد. در آن مقطع قــرار بود 500 نظامی 
آمریکایی در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان 
واقع در منطقه های بیابانی در شرق ریاض، 
مستقر شــوند، اما به دلیل حساسیت ها، 
ریاض از اظهارنظر علنی درباره اعزام نیرو 

به عربستان امتناع کرده بود.
 امــا همزمان بــا مهر تأیید ســلمان بن 
عبدالعزیز بر افزایش نظامیان آمریکایی در 
خاک کشــورش، پنتاگون اعالم کرده بود 
سرپرست وزارت دفاع این کشور مجوز اعزام 
نیرو و تجهیزات به عربستان را صادر کرده 
است. وزارت دفاع آمریکا همچنین اعالم 
کرده بود شرکت الکهید مارتین امتیاز عقد 

قراردادی به ارزش 1/48 میلیارد دالر برای 
فروش ســامانه های دفاعی موشکی »تاد«  
به عربستان را به دســت آورده است. این 
همکاری های نظامی واشنگتن با سعودی 
در حالی بود که ســردمداران آل سعود به 
دلیل درگیر بودن در پرونده خونبار جنگ 
یمن و همچنین ماجرای قتل فجیع جمال 
خاشقچی منتقد دربار سعودی با انتقادات 
بسیاری از سوی جامعه جهانی روبه رو بوده 
و بسیاری تحریم تســلیحاتی سعودی را 

خواستار بودند. 
ترامپ اما پیشــتر به صورت آشکار اعالم 
کــرده بود برای وی در رابطه با ســعودی 
پرونده حقوق بشــری و رفتار این کشور 
مهم نیست، بلکه چیزی که او در این رابطه 
دنبال می کند، کســب پول بیشتر است؛ 

همان چیزی که سعودی دارد.

 اوج سرسپردگی آل سعود
اما موج سواری آل سعود بر ماجراجویی های 
ترامپ در خلیج فارس با موافقت ریاض در 
اعــزام مجدد نظامیــان آمریکایی به این 
کشور آن هم در شرایطی که ایاالت متحده 
و همپیمانانش در منطقه دست به اقدامات 
ناپخته می زنند، قابل تأمل و سؤال برانگیز 
اســت. اگرچه حضــور دوبــاره نظامیان 
آمریکایــی در خاک عربســتان موضوع 
جدیدی نیست، اما بازگشت دوباره آن ها 
پس از 16 سال آن هم در شرایط حساس 
کنونی از اوج سرسپردگی حکام سعودی 

در مقابل غرب حکایت دارد. 
بــه نظر می رســد ریــاض در شــرایط 
حســاس کنونی که منطقه با اقدام های 
ویرانگر غرب هر روز بحرانی تر می شــود، 
ترجیح می دهد به جــای انتخاب گزینه 
دیپلماتیک و گفت وگو با همســایگان در 
راستای حل تنش، کشور خود را به تحت 
الحمایه غرب تبدیل کرده تا شاید به این 
طریق مفری برای ادامه حکومت استبدادی 

خود پیدا کند.

ترامپ استقرار 3هزار نظامی آمریکایی در عربستان را به کنگره اطالع داد

رژیم  تحت الحمایه!

موج سواری 
آل سعود بر 
ماجراجویی های 
ترامپ آن هم 
در شرایطی که 
ایاالت متحده 
و همپیمانانش 
در منطقه دست 
به اقدامات 
ناپخته می زنند، 
قابل تأمل و سؤال 
برانگیز است

بــــــــرش

صفحه 8   1398/08/30

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا︋︤ار ︎︫︤﹊﹩ ا︨﹢ه آ︨﹫︀ 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۵٠۴۴ و 

    ١٠٣٨٠۵٠٣٧١۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٣ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
 ٠٩۴١۵٩٢۶۵٠ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀︐﹊ ︣﹫﹞آ﹇︀ی ا : ︫︡
و آ﹇ــ︀ی ر︲ــ︀ ︻︀﹇﹙ــ﹥ دــ︤ ﹇﹠ــ︡ی ﹋︡﹝﹙ــ﹩ 
٠٧٠٢۵٢٠٩٩٣ و آ﹇︀ی ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ︨﹫︿ ﹁︣د 
 ️﹫﹨ ︀︱︻ا ️﹝  ︨﹤  ︋٠٩٣٢٠۴٣۶٠٧ ﹩﹚﹞︡﹋
︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی ﹝︡︣ان  ︣ای︋  ﹝︡︣ه︋ 

 . ︡﹡︡١٣٩٨,٠٨,٢۴ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د ︀ر︑ ︀︑
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶۶۵٨٣۴) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

۹ع
۸۱
۰۴
۸۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹁︱︀ ︨﹫︣ ﹝︊︐﹊︣ان 
︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٣٨٨٩۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۴۶١۴٧  
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠۶,٢٣ و﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٩۵١١٧ 
ر﹁ــ︀ه  ﹋︀رو  ︑︺ــ︀ون  اداره   ١٣٩٧,٠۵,١۴ ﹝ــ﹢رخ 
ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫︡ : ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩۵ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. 
︻﹙ــ﹩ ︋ــ︣زن ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٩۶٧۴١٣٠ ︋ــ﹥ ︻﹠﹢ان 
︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︨ــ﹫︡ ﹡﹆﹩ ︗︺﹀︣ ﹡﹫︀ ر︫ــ﹢اری 
︋ــ︀زرس  ︻﹠ــ﹢ان  ︋ــ﹥   ١٧۵١٢٩٣٨۴١ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ 
︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل ︋ــ︣ای ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل ﹝︀﹜ــ﹩ ا﹡︐︀ب 

.︡﹡︡︣د﹎
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶۶۵٨۵٨) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

/ذ
۹۸
۱۰
۴۹
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︣︾︡اری ﹡︖﹛ 
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۶۶ و 

١٠٣٨٠٠٢٩٨٧٣ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋︴ــ﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٣١ و ﹡︀﹝﹥ 
︫ــ﹞︀ره ٣۵٧۶ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,٢٣ اداره ︑︺︀ون 
﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹎﹠︀︋ــ︀د ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
 ﹩︐﹠﹞ ﹩ــ︀ی ﹝︀﹜ــ︑︫ــ︡ : ١ - ︑︣از﹡︀﹝ــ﹥ و ︮﹢ر
︋ــ﹥١٣٩۶,١٢,٢٩ ︋ــ﹥ ︑︭﹢︉ ر︨ــ﹫︡. -٢ ︧ــ﹟ 
 ﹩﹠﹫︧ ﹩﹚︻ ︧ــ﹫﹠﹩ ٠٩١٩۵١٢٧۵۵ ﹡︭︣ت ﹩﹚︻
٠٩١٩٩١٢٠١١ ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︋︀زر︨ــ︀ن ا︮﹙ــ﹩ و ︻﹙﹩ 
ا﹜︊︡ل ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب 

. ︡﹡︫︡
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
︾﹫︣︑︖︀ری ﹎﹠︀︋︀د (۶۶۵٨٧٢)

/ذ
۹۸
۱۰
۴۹
۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آ﹨﹠﹍︣ی ︎﹢در ﹝︨ ️﹋︫︣ ︪︡︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣٣٧۴ و 
 ١٠٣٨٠٢٩٠٢٧۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - 
︠︀﹡﹛ ︨ــ﹞︀﹡﹥ ︠︣د﹝﹠︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨٠۵٨۵١٧ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل و ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و 
︀ل ﹝︀﹜﹩   ︨﹉ ︣ای ︀زرس ا︮﹙﹩︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۶٣۵٩۵︋   ︫﹤ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ را﹞﹠︡ ا﹝﹫﹟︋ 
ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. - ︮﹢ر︑︀ی 

 .︫︡ ︉﹢︭︑ ︨︀ل ١٣٩٧ ﹩﹛︀﹞
 ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۶۶۵٨٧۶)

/ذ
۹۸
۱۰
۴۹
۶

/ع
۹۸
۱۰
۴۸
۴

آگهى مناقصات عمومى (نوبت دوم)
. ︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ︣ز ﹩﹚﹋ ︳︭︀ت و ︫︣ا︪﹞ ︀︋ ︳︀ن وا︗︡ ︫︣ا﹫︲︀﹆︐﹞ ﹤︋ ﹏︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹎︣︋ ﹅︣︵ از ﹜﹇ ︪︣﹡﹑﹋ ︣داری︫ ﹩︑﹑﹞︀︺﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫آ ️︀︻︨︀ز﹝︀ن  ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹇﹛ در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ر

١- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ و ورق ︗️ ︨︀︠️ ﹨﹠︡ر﹏         ٢-﹛︀︭﹞ ︡︣︠ ﹋﹢﹨﹩ ١ ︑︀ ٢٠ ا ︘﹠︀︮﹏ از ا﹡﹀︖︀ر 

مدت مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ برآورد (ريال)شرح كار
قرارداد

هزينه خريد اسناد نحوه پرداخت
(ريال)

زمان بازگشايىمهلت تحويل اسنادمهلت و محل دريافت اسناد

1ماه 6,351,899,000318,000,000خريد لوله و ورق
60درصد نقد

40درصد طى چهار قسط
98/8/28 لغايت98/9/9 2,000,000

واحد پيمان 
98/9/10 واحد 

حراست
98/9/11 ساعت 13 
سالن جلسات سازمان

6ماه 30,000,000,0001,500,000,000خريد مصالح كوهى 1 تا 20 اينچ
40درصد نقد

60درصد غير نقد

:︳︫︣ا 
︮﹑﹫️ ﹐زم : ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و  ﹩﹇﹢﹆︀ ︨﹢ا︋﹅ ﹋︀ر ﹝︪︀︋﹥ و ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹇﹛ 

︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ، ﹝︴︀﹜︊︀ت ︑︀﹫︡ ︫︡ه از ︫︣داری ﹇﹛ ، اوراق ﹝︪︀ر﹋️ (︋﹩ ﹡︀م ) و ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ︨︍︣ده ١٠٠۶٢٢٠٢٨٨ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︫︣ ︋﹠︀م ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹇﹛ 
﹝﹏ در﹢︑ ، ️﹁︀﹏ و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ :﹇﹛ ، ︋﹙﹢ار ﹝︺﹙﹛ ، ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری و اداری ﹡︀︫︣ان ︵︊﹆﹥ ︎﹠︖﹛ 

﹨︣︠ ﹤﹠︤︡ ا︨﹠︀د ︋﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ﹨︣ ﹝﹠︀﹇︭﹥ (︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ا︨︐︣داد ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ١٠٠۶٧۶١٨۴۴ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︫︣ ︋﹠︀م ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹇﹛ وار︤ ﹎︣دد.
﹨︤﹠﹥ درج آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .      ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ﹇﹛ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ︋︀  وا︡ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡︀ و ﹇︣ارداد﹨︀ی ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ آدرس ﹇﹛ ، ︋﹙﹢ار ﹝︺﹙﹛ ، ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری و اداری ﹡︀︫ــ︣ان ︵︊﹆﹥ ︎﹠︖﹛ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٧٨۴٠۶۶٠-٠٢۵ دا︠﹙﹩ ۶٣٨٠-۶٣٨١ ︑﹞︀س 
. ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀  ﹜﹇ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان 

/ع
۹۸
۱۰
۵۱
۳

آگهى مناقصه شماره 98/28
 ﹤ ︫ــ︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان- ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس در ﹡︷︣ دارد، ﹡︧︊️︋ 
︍﹫︡ان  ︨︣︐︀ن︨  ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ﹀︀ری و ﹋︀︋﹙﹊︪﹩ ﹁﹫︊︣﹡﹢ری︫ 
﹁﹫︊︣﹡ــ﹢ری ︨ــ﹥ را﹨ــ﹩ ﹨︣ا︋︀ل ︋ــ﹥ ا︋﹠﹢ ︨ــ︍﹫︡ان ︋︣ ا︨ــ︀س 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹩︭︀ت ﹝﹢︗﹢د در ا︨﹠︀د و د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی ا︗︣ا︪ــ﹞

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫️︗ ،︳︣ا ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ وا︗︫︡ 

.︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︺ د︻﹢ت︋ 
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︎︣︑︀ل ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ︋﹥ آدرس 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ fars.tci.ir
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀︋︣ات ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس

شركت مخابرات ايران
 «سهامى عام»
منطقه فارس

︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠﹢دروی 
︎ــ︥و آردی آی ﹝ــ︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌ ︪ــ﹞﹩ رو︾﹠﹩ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴٧٣و۴٩ ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
︋ــ﹥   13449046 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   11784046312
﹢ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥  ︀﹋︣︀ن︠  ﹝︀﹜﹊﹫️ ر︲︀︫ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۰
۵۱
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۰
۵۰
۸

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︻﹙ــ﹩ ﹡ــ﹢ازی ﹝︀﹜﹉ ︠ــ﹢دروی  ﹡ــ﹢ع وا﹡️ 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥    -١۶٠٠OHV ︑﹫ــ︌  ︎﹫ــ﹊︀ن   ︨﹫︧ــ︐﹛ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ︫︀︨ــ﹩ NAAA46AAxCG328247 و︫ 
١١۴٩٠١٠٢٢٣۵  ︋︺﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁︣وش ︑﹆︀︲︀ی 
رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠ــ﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را﹡﹞ــ﹢ده ا︨ــ️ 
﹢درو ﹝︢﹋﹢ر  ﹜︢ا﹠︀﹡︙ــ﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀ــ﹩ در ﹝﹢رد︠ 
دارد︸ــ︣ف ده روز ︋﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣وش 
︫ــ︣﹋️ ا︣ان ︠﹢درووا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن ︫︣ ︨︀︠︐﹞︀ن 
︨ــ﹞﹠︡ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︡︋.︡︀﹩ ا︨ــ️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی 

﹝﹙️ ﹝︢︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

︀ ﹝ــ︡ل ٢٠٠٨ ر﹡﹌  ــ﹢﹡︀︑ ــ﹢دروی ﹨﹫﹢﹡︡ا︨   ︠︤ ــ︊ ︋︣گ︨ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٨١ن٨٩ ا︣ان   ︫﹤ ︡ ︙︀﹜﹩ رو︾﹠﹩︋  ﹫﹀︨
٣٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر G4KC7666904 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
️ ا﹜︀م ر﹢ف ﹡﹫︀  ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫  ︋KMHEU41CP8A423270

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

/ع
۹۸
۱۰
۴۹
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۰
۵۲
۴

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︻﹙ــ﹩ ا﹋︊︣رــ﹢ف ︀︮ــ︉ ﹝︀﹜﹉ ︠ــ﹢دروی 
٢٠۶ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 82612505 و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
10FSF94313252 ︋ــ﹥ ︻﹙ــ️ ﹁﹆︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁︣وش 

︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁ــ︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠ــ﹢درو وا﹇︹ در 
 ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ ︫︣ ︀ن﹊﹫︎
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

ع ۹
۸۱
۰۴
۶۰

فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد ﹇﹢︵ــ﹩ و ورق ﹁ــ﹢﹐دی ﹝﹢رد 

 ﹅︣︵ را از ︪︡﹞ ︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝︡اد و ﹡︖︀ت ︗﹠﹢ب﹝﹫ ﹡﹫︀ز︋ 
︣︡اری  ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩︠  ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ از︋ 
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۶٢، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
﹝︊﹙ــ︼  ﹁ــ﹢ق  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︑︱﹞﹫ــ﹟   *
۵۴٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
 - ︡ ︪ــ︀﹡﹩ : ﹝︪ــ﹡ ﹤ ﹥ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه︋  ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋ 
️ -︨︐︀د  ﹞﹑ ︩ و︨  ︣ک دا﹡ ︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ -︫  ﹫ رو︋︣وی︫ 

﹝︣﹋︤ی -︵︊﹆﹥ دوم ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٨/٢٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/۵

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٩/١۶
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٩/١٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

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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