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اسالمی ایران که مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی بود به 
همه پرسی عمومی گذاشته شد. این مناسبت بهانه ای شد تا با 
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 همزمان با تهدید اروپایی ها، آمریکا مقابله با ایران را هدف مشترک غربی ها می داند 

دست اروپا روی ماشه خالی بندی
کارشناسانمیگویند

دولتمستنداتطرحهای
کارشناسیاشراارائهکند

دعوت 
به مناظره 

بنزینی

سیاستدیدارها و رایزنی های دیپلماتیک در آستانه دور بعدی نشست کمیسیون مشترک 
برجام که قرار است جمعه در وین برگزار شود، بار دیگر اوج گرفته تا شاید مانع از برداشت گام 
بعدی ایران شود. در این فضا از یکسو ایران تالش دارد تا آخرین هماهنگی ها و مذاکرات را 
با شرکای نزدیک خود در این توافق و البته کشورهایی که در یکسال گذشته تالش کرده اند 
نقش میانجی یا کاتالیزور یک گشایش را در بن بست توافق هسته  ای ایفا کنند، صورت دهد 
و در دیگر سو کشورهای اروپایی با محوریت تروئیکای عضو برجام در حالی که سایه تغییرات 
در اتحادیه اروپا از یکسو و تغییر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و تکیه زدن یک چهره 

رادیکال بر این نهاد از سوی دیگر وضعیت مبهمی را در مورد....

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

پس از آنکه فدریکا موگرینی، دیپلمات ایتالیایی رئیس کمیته سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا صندلی پنج ســاله خود را به جوزف بورل،  سیاســتمدار ارشد اسپانیایی سپرد، 
اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران خواســت که به تعهدات کامل بر جامی  بازگردد.جوزف 
بورل نیز که بر زنده نگه داشتن برجام تأکید دارد، بدون آنکه به تعهدات بر زمین مانده 

اروپا اشاره ای داشته باشد، از ایران خواست تا تمام مساعی...

حرفدرمانیاروپایی
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اقتصادبا گذشــت بیش از دو هفته از شوک 
بنزینی دولت، انتقادات کارشناسی به این اقدام 
شبانه و ضربتی ادامه دارد و در آخرین واکنش، 
۱4 صاحبنظر اقتصادی خطاب به رئیس جمهور 
دست به قلم شدند و در نامه ای از او خواستند 
در خصــوص مســتندات کارشناســی و نام 
کارشناسان موافق این شوک اقتصادی توضیح 
دهد. امضاکنندگان این نامه البته ضرورت اصل 
هدفمندی یارانه ها را تأیید می کنند اما با مدل، 
اجــزای قیمتی، زمان اجرا و مصــداق و نحوه 
اجرای آن مخالف هســتند و به صراحت رئیس 
جمهور، تیم اقتصادی کابینه و کارشناســان 
موافق اجرای طرح را به مناظره تلویزیونی دعوت 
کرده و نوشته اند: اسامی کارشناسان موافق طرح 

بنزینی دولت را - چه از...

قدسدالیلتوقفدوساله
یکطرحراپیگیریکرد

ساماندهی
کارگران

ساختمانی
درایستگاهاول

رئیساتحادیهرادیوو
تلویزیونعراقبیانکرد

در2020شاهد
برگزاری

انتخاباتمردمی
خواهیمبود

 ............ صفحه ۸ ............ صفحه 2 قدس خراسان

درگفتوگوباقدسمطرحشد

رقابتایدهها
برگبرندهای

برایپیشتازی
 ............ صفحه 2درانتخابات

طیبی: از قهرمانی خود در آسیا 
دفاع می کنیم

تصویری مستند از سوداگری 
در بازار مسکن

سبک زندگی در جامعه ما 
ضد جوان است

پای قانون »حمایت از حقوق معلوالن« می لنگد
مدیرعاملانجمندفاعازحقوقمادیومعنویمعلوالنایراندرگفتوگوبا»قدس«:

سیاست:رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی 
گفت: ایران براســاس برجام عمل کرده و اتحادیه 
اروپا استداللی برای راه اندازی مکانیزم ماشه ندارد. 
کمال خــرازی در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان، با اشــاره به اظهارات ژان ایو لودریان، وزیر 
امور خارجه فرانســه درخصوص برجام و همچنین 
امکان بهره گیری از مکانیسم حل و فصل اختالفات 
این ســند )مکانیسم ماشــه(، گفت: پس از خروج 
آمریکا از برجام اروپایی هــا به هیچ یک از وظایف 
خود عمــل نکردند و اکنون هــم در حال توجیه 
نقض عهدهای خود هســتند. او ادامــه داد: نکته 
مهم این اســت که ما همواره براساس برجام عمل 
کردیم؛ بنابراین فرانسه و به طور کلی اتحادیه اروپا 
اســتداللی درباره انجام مکانیزم ماشه ندارد، پس 
قطعاً ما باید در برابر فشارهای آن ها مقاومت کنیم. 
خــرازی درباره احتمال اجــرای گام پنجم ایران و 
خروج ازNPT، گفت: هنوز چنین تصمیمی گرفته 
نشــده و درباره جزئیات گام پنجم کاهش تعهدات 
برجامی ایران تصمیمات الزم گرفته خواهد شــد. 

وزیر امور خارجه فرانســه چهارشــنبه برای وادار 
کردن ایران به قطــع گام های برجامی خود، ایران 
را به آغاز ســاز و کار موســوم به مکانیزم ماشه یا 
بازگرداندن تحریم های ســازمان ملل تهدید کرد. 
به نوشــته رویتــرز، لودریان گفته این کشــور به 
طور جدی کلید زدن »مکانیســم ماشه« را که به از 
سرگیری تحریم های سازمان ملل علیه ایران منجر 
خواهد شــد، در دست بررســی دارد. وزیر خارجه 
فرانسه این طور گفته که در تالش است واشنگتن 

را مجاب کند فشار ها علیه ایران را کاهش دهد.

فــارس:علی مطهــری، نماینده مــردم تهران در 
مجلس در جلســه پرسش و پاسخ دانشجویان، گفت: 
مجلس از جزئیات و زمان اجرای طرح سهمیه بندی 
خبر نداشــت. اصاًل بعد از این جریــان نمایندگان 
می خواســتند تصمیم را برگردانند، ولی بعد که پیام 
رهبری آمد این کار انجام نشــد. آقای الریجانی هم 
اشتباه کرد که گفت مجلس خبر داشته است. درباره 
مســئله بنزین آقای روحانی هم چون می خواســت 
بگوید مخالف بودم و به من تحمیل شــد، گفت که 
من از زمان اجرا خبر نداشتم، وقتی هم دولت اصرار 
رهبری را دیــد طرح را آورد. البتــه من نمی گویم 

رهبری از جزئیات طرح خبر داشته یا نه. 
مطهری درباره این پرسش که چرا با شفافیت آرای 
نمایندگان مخالفت کردیــد، تأکید کرد: اکنون در 
مســائل مهمی وقتی نماینــده مخالفت یا موافقت 
می کند و آرای وی مشــخص می شــود بالفاصله از 
جاهایی مورد فشــار قرار می گیرد. اگر کسی رأی 
مخالف بدهد و این رأی هم مشخص شود در حوزه 
انتخابیــه بــه وی حمله می کنند و علیه او شــعار 

می دهند. گروه هایی هم وجود دارند که دســت به 
اقــدام عملی می زنند پس طبیعتــاً نماینده مجبور 
می شود در برخی موارد مهم رأی واقعی خودش را 
اعمال نکند و این به ضرر کشور است. وی گفت: تا 
این فضا وجود دارد شفافیت آرا به مصلحت نیست 
شاید مانند بنده کسانی باشــند که با شفافیت آرا 
خیلی مسئله نداشته باشند چون ما حرف خودمان 
را می زنیم ولی نمایندگان شهرستان وقتی چند جا 
مورد حمله قرار بگیرند نظر واقعی خودشان را ابراز 

نمی کنند.

ایرنا: معاون اول رئیس جمهوری گفت: آمریکایی ها 
باوجود حداکثر فشــار روانی و اقتصادی نتوانستند 
صادرات نفت خام ایران را به صفر برسانند و ما نفت 
را به روش های دیگر می فروشیم. اسحاق جهانگیری 
روز دوشــنبه در آیین بیست و سومین سالروز ملی 
صادرات در ســالن اجالس، اظهار کرد: ما در شرایط 
ســخت باوجود تمام فشــارها در جنــگ روانی و 
اقتصادی دو سال گذشته، روی پای خود ایستاده ایم 

و مقاومت کردیم. 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: آمریکایی ها فشار 
حداکثــری خود را بر زندگی مــردم ایران متمرکز 
کرده اند شــرایط کنونی جزو ســخت ترین شرایط 
پس از انقالب اســالمی اســت. جهانگیــری افزود: 
امروز ایران در خطر است آمریکایی ها، سعودی ها و 
صهیونیست ها به دنبال زمین زدن ایران هستند تنها 
راه مقابله با آن ها اجماع و اتحاد اســت تا بتوانیم با 
کمک فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان و دلسوزان 
کشور تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. وی گفت: 
آن ها خیلی آشــکار گفتند با تحریم و تهدید، فشار 

مضاعف و فراوانی به جامعه ایرانی وارد خواهیم کرد. 
حتی مســئوالن آمریکایی به صراحت اعالم کردند 
که یک جنگ اقتصادی بزرگی را علیه ملت و نظام 

جمهوری اسالمی ایران آغاز خواهند کرد. 
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: تصور و 
انتظارشان این بود در اثر این جنگ اقتصادی؛ اقتصاد 
ایران به فروپاشــی می رسد و با فشار سنگینی که به 
جامعه وارد می شود، اعتراضات در جامعه شکل می گیرد 
و در نهایت منجر به فروپاشی جمهوری اسالمی و حتی 

فروپاشی تمامیت ارضی ایران می انجامد.

جهانگیری:مطهریبااشارهبهسهمیهبندیبنزین:واکنشخرازیبهتهدیداتحادیهاروپا

آمریکا به دنبال فروپاشی تمامیت ارضی کشور استالریجانی در اعالم اطالع مجلس اشتباه کرداروپا استداللی برای اجرای مکانیزم ماشه ندارد
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فراخوان تجديد مناقصه نوبت اول 
اورژا﹡︦ ١١۵ ︨﹠﹍︀ن ︋︀︨﹀︣ 

︫︨︣︐︀ن ر︫︐﹢ار 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۰۶
۵

فراخوان مزايده نوبت اول 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︱︣ت ز﹠︉ (س) 

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۰۸
۵

فراخوان مناقصه
 نوبت دوم 

︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ وا︡﹨︀ی ︑︀︋︺﹥ 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۰۲
۰

﹝︤ا︡ه ﹁︣وش
 ،﹩﹁︢ ﹤︧﹫﹚︑ ︀و و﹎ ،﹉︊︨ ︣﹡ ﹤﹛︀︨﹢﹎

︗﹢ا﹡﹥ ︎︣واری و ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟
۴ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۱۱
۰۸
۰
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روزنامـه صبـح ایـران

 آیت اهلل رئیسی: جبران خسارت های وارده به مردم در اغتشاشات اخیر باید در دستور کار دولت باشد تسنیم: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت جبران خسارت های وارده به اموال مردم 
در اغتشاشات اخیر گفت: دولت باید جبران خسارت های وارده به مردم را در دستور کار قرار دهد. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت در کشور گفت: نسبت به اجرای طرح اشکاالت و انتقادهایی وجود دارد که ازجمله آن، عدم اقناع افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است. این ایرادها، موجب اعتراض مردم شد که باید آن را شنید.

 سیاســت/ آرش خلیل خانه  دیدارها و 
رایزنی های دیپلماتیک در آستانه دور بعدی 
نشست کمیســیون مشترک برجام که قرار 
است جمعه در وین برگزار شود، بار دیگر اوج 
گرفته تا شاید مانع از برداشت گام بعدی ایران 
شود. در این فضا از یکسو ایران تالش دارد تا 
آخرین هماهنگی ها و مذاکرات را با شرکای 
نزدیک خود در این توافق و البته کشورهایی 
که در یکسال گذشته تالش کرده اند نقش 
میانجی یا کاتالیزور یک گشــایش را در بن 
بست توافق هسته  ای ایفا کنند، صورت دهد 
و در دیگر سو کشورهای اروپایی با محوریت 
تروئیــکای عضو برجام در حالی که ســایه 
تغییرات در اتحادیه اروپا از یکســو و تغییر 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و تکیه 
زدن یک چهره رادیکال بر این نهاد از سوی 
دیگر وضعیت مبهمی را در مورد چشم انداز 
سیاست خارجی این اتحادیه و رویکرد نهاد 
ناظر هسته ای آژانس ایجاد کرده، برای ارائه 
یک بســته فنی و اقتصادی در نشست روز 
جمعه به ایران در قالب مشــوق خود دست 
و پا می زنند و از ســویی ایران را به بازگشت 
تحریم های سازمان ملل یا اجرای مکانیسم 
ماشه تهدید می کنند. محمد 
جــواد ظریف، وزیــر خارجه 
ایران روز گذشــته اعالم کرد، 
اروپایی ها به ویژه ســه کشور 
انگلیس، آلمان و فرانســه به 
جــای تهدید ایــران یا دادن 
وعده های توخالی روی کاغذ 
دربــاره »اینســتکس«، بــه 
کــودکان ایرانــی مبتــال به 
»ای بی« دارو برسانند. محمد 
جواد ظریف در پیامی نوشت: 
»اتحادیه اروپا/ ســه کشور اروپایی )فرانسه، 
انگلیس و آلمان( و سوئد به عنوان سهامدار 
آینده اینستکس به جای تهدیدهای متکبرانه 
یا وعده های کاغذی توخالی باید ابتدا کار را با 
یک اقدام خیلی ساده شروع کنند: از )شرکت 
دارویی( مولنلیک بخواهند که برای کمک به 
کودکان ایرانی مبتال به ای بی در پوشــاندن 

زخم هایشــان، محصوالتشــان را )به ایران( 
بفروشند. تروریسم اقتصادی آدم می کشد«. 
کشورهای اروپایی که در یک سال گذشته با 
وجود تعهد به تأمین منافع اقتصادی ایران از 
برجام در 11 مورد حتی نتوانسته اند سازوکار 
تبادل مالی موسوم به اینستکس را به دلیل 
تهدید آمریــکا اجرایی کننــد، در روزهای 
اخیر از پیوســتن 6 کشور اروپای شمالی به 
این سازوکار در قالب سهامدار خبر داده اند. 
اقدامی که گمان مــی رود در روزهای آینده 
شاید منجر به برخی تراکنش های مالی برای 
کم کردن از اعتراض ایــران و جلوگیری از 
گام پنجم باشد. موضوعی که توییت سفیر 
آمریکا در آلمان هم آن را تقویت می کند. هر 
چند این موضوع نه از ســوی تهران چندان 
با اســتقبال روبه رو و جدی گرفته شده و نه 

خوشایند واشنگتن بوده است.

 مشکل اینستکس کارایی آن است نه 
تعداد اعضا

عبــاس عراقچی که در چین بود در واکنش 
به اعالم این خبر گفت: هر چند کشورهای 
جدیــدی از اتحادیــه اروپا به ســاز و کار 
اینســتکس به عنوان سهامدار می پیوندند، 
ارزشمند است، اما کارایی این مکانیزم و ساز 

و کار آن بحث دیگری است.
»ریچارد گرنل«، سفیر آمریکا در آلمان یکی 

از اعضای تروئیکای اروپایی برجام و کشوری 
که مدیریت شرکت اینستکس را در اختیار 
دارد، امــا به این اتفاق اعتــراض کرده و در 
توییتی نوشت: »این کار در زمانی وحشتناک 
انجام می شود، چرا باید به ایران در زمانی که 
مردم ایران را می کشــد و اینترنت را تعطیل 
می کند پول برسانید؟ شما باید از حقوق بشر 
حمایت کنید نه اینکه ناقضان حقوق بشر را 

تأمین مالی کنید؟«.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه که یک 
روز پیش از آن ایران را تهدید به فعال کردن 
مکانیزم ماشه برجام کرده بود هم با استقبال 
از این موضوع آن را نشانه تعهد اروپا به برجام 
دانســته و از ایران خواســته در ازای آن به 

اجرای کامل تعهدات خود بازگردد.
بعد دیگر تحوالت تأثیرگذار بر مســئله اما 
نخستین نشــانه ها از موضع مسئول جدید 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و البته مدیرکل 
جدید آژانس است که آمریکایی ها امید زیادی 
به همراه کردن آن ها با خود علیه ایران دارند.

با کنار رفتــن موگرینــی از وزارت خارجه 
اتحادیه اروپا چشم انداز مذاکرات هسته ای در 
قالب 1+4 هم برای مدتی در ابهام قرار داشت، 
اما »جوزف بورل«، دیپلمات اسپانیایی که روز 
یکشنبه سکان سیاســت خارجی اروپا را به 
دست گرفت، در نخستین موضع گیری نشان 
داد تحلیل هــا در مورد نزدیک بودن دیدگاه 

او با ســلف خود درمورد برجام درست بوده 
و وی از حامیان توافق هســته ای با ایران به 

شمار می آید.

 آمریکا: مقابله با ایران هدف مشترک 
ما با اروپاست

این در حالی اســت کــه مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا دیروز در بیانیه ای به مناسبت 
آغاز به کار رؤسای جدید کمیسیون و شورای 
اروپا و »جوزف بورل« مسئول جدید سیاست 
خارجی  این اتحادیه اروپا، »ایران، روسیه و 
چین« را تهدیدها و چالش های مشترک اروپا 
و آمریــکا خوانده و خواهان همکاری اروپا با 

آمریکا برای مقابله با آن ها شد.

 بوی بهبود ز اوضاع جهان می آید؟
در ضلــع دیگر ایــن تحوالت، تهــران هم 
رایزنی ها و دیدارهای فشــرده با دوســتان 
خود را در دســتور کار قــرار داده و آخرین 
هماهنگی ها را برای نشســت جمعه انجام 
می دهد. در همین چارچوب عباس عراقچی 
به دعوت همتای خود به چین رفته و از آنجا 
عازم توکیو شــد. این سفر از آن جهت حائز 
اهمیت اســت که چین بزرگ ترین شریک 
تجاری ایران در میان اعضای برجام اســت 
و در کنار روســیه یکی از نقاط اتکای ایران 
در این مناقشه به شمار می رود. ژاپن هم به 
عنوان یک کشــور مهم در روابط اقتصادی 
ایــران که دارای روابط گســترده و خوبی با 
آمریکاســت در ماه های گذشته تالش کرده 
بود تا امکان دیدار رؤســای جمهور ایران و 
آمریکا و شکل گیری مجدد مذاکرات بین دو 
کشور را فراهم کند و شینزو آبه، نخست وزیر 
این کشور شخصاً به این منظور به تهران آمد 
و با رهبر ایران دیدار کرد. هرچند نتوانست 
نتیجه ای بگیرد. احتمــاالً با نگاه به همین 
رخدادهاست که معاون وزیر خارجه کویت 
با اشاره به نشــانه هایی از حل بحران روابط 
در میان کشــورهای عربــی منطقه، اظهار 
داشته نشانه هایی هم از آرامش درباره پرونده 

هسته ای ایران دیده می شود.

همزمان با تهدید اروپایی ها، آمریکا مقابله با ایران را هدف مشترک غربی ها می داند

دست اروپا روی ماشه خالی بندی

 در روزنامه چاپ ۹ آذر تیتر زده بودید کم فروشی با طبابت؛ در تأیید خبر شما من 
خودم جهت بیماری به چهار پزشک مراجعه کردم که هرکدام بدون معاینه گلو؛ گوش؛ 
فشــار خون و تب صرف سؤال از من با گرفتن یکی از عالئم که می گفتم سریع نسخه 
می نوشــتند با این داروهای گران نزدیــک 1۵۰هزار تومان خرج کردم آخر هم نتیجه 
نداشت؛ اما آخرین دکتر گفت ویروس است و فقط باید استراحت کنی. 09150004801

 اگــر مجلس قانونی را تصویب کند که به همه تک تک ۸۵ میلیون مردم ایران 
عادالنه یارانه بنزین بدهد و نرخ بنزین هم ۵ هزار تومان در نظر گرفته شود، مزیت 
این طرح جلوگیری از قاچاق سوخت و پرداخت یارانه بنزین برای نیمی از جمعیت 
کشور که هیچ گونه خودرو و مصرف بنزینی ندارندخواهد بود. در این طرح یارانه به 
افرادی که بیش از یک خودرو دارند تعلق نگیرد این طوری همه ملت راضی اند و 
دیگر یارانه بنزین مستضعفان خرج سوپر میلیاردرها نمی شود و همه ملت از بنزین 

بیت المال به طور مساوی برخوردار می شوند. 09360006158
 رهبر معظم انقالب واقعا ًباید دســتوری صادر کننــد هیچ مربی خارجی برای 
تیم های ملی نگیرند و فقط مربی های ایرانی را با گزینش های سخت انتخاب که برای 
تیم های ملی ماندگار شوند. ولی به جهت استفاده از تخصص از خارجی ها به عنوان 
مشاور فدراسیون ها استفاده کنند. متأسفانه مربی های خارجی چندین سال در ایران 
با قرارداد های نجومی و سلیقه های مختلف پس از مدتی از ایران می روند و تیم های 

ملی در رشته های مختلف را دچار سردرگمی و بحران می کنند! 09190004590
 مسئوالن اگر می خواهند قیمت نان را کنترل کنند، باید در اطالعیه ها وزن نان 
را که توســط مردم قابل کنترل است، اعالن کنند نه وزن چانه را که قابل کنترل 

نیست. 4689...915
احتماالً آمار 6۰ میلیون یارانه بگیران حمایتی دولت تدبیر و امید 6 میلیون است و 
یک صفر اضافه دارد چون من و دوستانم که فرهنگی بازنشسته هستیم هیچ کدام 

نگرفته ایم، مسئوالن نظارتی لطفاً پیگیری کنند. 09350009020
 دیروز در روزنامه خواندم مقصران برف تهران برکنار شدند با خودم گفتم ای کاش 
روزی برسد که مقصران بی تدبیر در اغتشاشات اخیر هم مجازات شوند آیا آن روز 

خواهد رسید؟ 09150005975
 ثبت رکورد سفر به زمان ۸۰ میلیون ایرانی به سال 1۳۰۰ با قطع اینترنت. آقای 

روحانی باید کارگردان می شدی سیمرغ ها را فتح می کردی! 09120007302
 »منم صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شــده« به زودی در سینماهای سراسر 

کشور... 09150007302

سالروز تصویب قانون اساسی و اهمیت نهادسازی
هر نظام سیاســی مبتنی بر یک سند حقوقی، اولیه و مادر است. این سند سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنای تأســیس یک حکومت اســت؛ رابطه میان 
حکومت و مردم را تنظیم می کند و مرزهای قدرت را ترسیم می نماید. هرچند پیش 
از پیــروزی انقالب و به هنگام حضور امام خمینی)ره( در پاریس جرقه اولیه تدوین 
قانون اساسی زده شده بود، اما ایشان حسن حبیبی را مسئول تدوین پیش نویس آن 
کرده بودند. این پیش نویس اولیه در همان جا تهیه و در ایران توسط گروه های مختلف 

و شخصیت های متعدد نقد و بررسی شد.
امــام خمینی)ره( پس از ورود به ایران، در 1۵ بهمن 1۳۵۷ و در زمان صدور حکم 
مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب 
مردم برای تصویب قانون اساســی جدید را جزئی از وظایف این دولت برشــمردند. 
همچنین در ســخنرانی خود در تاریخ 12 بهمن 1۳۵۷ ضمن نامشــروع خواندن 
حکومت پهلوی، ضرورت تأســیس نظام سیاسی جدید مبتنی بر اسالم را خواستار 
شدند و تشکیل مجلس مؤسسان تهیه و تدوین قانون اساسی را به مردم وعده دادند. 
پس ازاین و در چند ماه فرایند مقدماتی پی ریخته شد و وعده  امام راحل با برگزاری 
انتخابات خبرگان قانون اساســی، ایجاد مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی و 

سپس برگزاری همه پرسی قانون اساسی در 12 آذر 1۳۵۸ عملی شد.
امام)ره( آن چنان بر برگزاری این همه پرســی تأکید داشــتند که در جواب به نامه 
درخواســت برخی از اهالی استان سیستان و بلوچستان در به تعویق انداختن این 
همه پرسی، »تعویق و تأخیر؛ ولو برای چند روز« در برگزاری همه پرسی قانون اساسی 
را »خطر عظیم برای کشور و اسالم عزیز« دانستند و بنابراین با تمام حساسیت های 

موجود، همه پرسی قانون اساسی برگزار شد.
سیره فکری و عملی امام خمینی)ره( نشان دهنده اهمیت نهادسازی نزد ایشان است. 
ایشان حتی در مسیر حکومت داری و به هنگام شکل گیری اختالفات میان مجلس 
و شورای نگهبان، ایده تأسیس نهادی برای حل اختالفات را پیگیری کردند که در 
بازنگری قانون اساسی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام عملیاتی شد. حتی 
پیش از آن، باوجود محبوبیت و اعتبار فراوان، ایده والیت فقیه به محل گفت وگوی 
اعضای خبرگان بدل شد و نظرات متفاوتی درباره آن مطرح و درنهایت در چارچوب 

قانون و در فحوای اصل 11۰ قانون اساسی شکلی رسمی و قانونی به خود گرفت.
باز هم بر مبنای تجربیات پیش آمده طی 1۰ سال در بازنگری قانون اساسی، اقتدارات 
رهبری در قالب اصل 11۰ بر مبنای وضعیت موجود تغییر و به روز شد. این مصادیق 
نشان می دهد اندیشــه حکومت داری امام خمینی)ره( آن چنان بود که نهادسازی 
در فرایند تأســیس جمهوری اسالمی ورای شــخصیت فردی ایشان و برای حال و 
فردای یک نظام سیاسی شکل گرفت. بدین معنی که عظمت شخصیت ایشان، قانون 
اساســی را در سیطره نگرفت، البته واضح است که نمی توان منکر تأثیر اندیشگانی 
امام)ره( بر فرایند تأسیس نظام جمهوری اسالمی شد، اما حمایت ایشان از برگزاری 
انتخابات در تأسیس مجلس خبرگان و مداخله نکردن در کار آن، نشان دهنده وجود 
تفکر نهادساز امام)ره( است که در برهه های بعدی در بازنگری قانون اساسی یا تجربه 

مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایان است.
این در حالی است که تجربه حکومت سلطنتی در ایران نشان داده بود میل شاهنشاه 
می تواند قانون را تحت شعاع قرار دهد؛ برای نمونه محمدرضا شاه در اواخر دهه 2۰ 
فرمان تأسیس مجلس مؤسسان را برای بازنگری در قانون اساسی اعالم کرد که در 
آن حق انحالل مجلسین را به شاه بخشید، یا بار دیگر که به نیابت سلطنت فرح دیبا 
منجر شد. این تنها دو نمونه از عینیت بخشیدن به تمایالت شاه در قالب مواد قانون 
اساسی است؛ بنابراین با توجه به شرایط انقالبی آن زمان توجه انقالبیون به تدوین 
قانون اساسی و برگزاری همه پرسی هم بارقه ای از تحولی اساسی در حکومت داری 
و آغاز تحوالتی جدید در عرصه سیاست در ایران بود و هم نمود عینی از وجود یک 

رهبر بزرگ و نهادساز که فراتر از مرزهای مادی این جهان می اندیشد.

حرف درمانی اروپایی
پس از آنکــه فدریکا موگرینــی، دیپلمات 
ایتالیایــی رئیس کمیته سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا صندلی پنج ســاله خود را به 
جوزف بورل،  سیاســتمدار ارشد اسپانیایی 
سپرد، اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران خواست 
که به تعهدات کامل بر جامی  بازگردد.جوزف 
بورل نیز که بر زنده نگه داشتن برجام تأکید 
دارد، بدون آنکــه به تعهدات بر زمین مانده 
اروپا اشاره ای داشته باشد، از ایران خواست تا 
تمام مساعی خود را برای حفظ برجام به کار 
گیرد .بورل ۷2 ساله که ریاست پارلمان اروپا 
را نیز در کارنامه خود دارد، پیش از این، خروج 
آمریکا از توافق هسته ای را زمینه ساز تصمیم 
ایــران برای کاهش تعهــدات برجامی خود 
دانسته بود.وی در اوایل ماه می سال جاری از 
تصمیم ایران برای کاهش تعهدات هسته ای 
حمایــت کرد و اقدام ایــران را در چارچوب 
برجام دانست. رئیس جدید سیاست خارجی 
اروپا همچنین مواضع انتقادی آشکاری علیه 
اقدامــات ترامپ در موضوعــات مختلف از 
جمله مکزیک وونزوئال داشته است. بنابراین 
انتظار می رود دوره صدارت وی در کمیسیون 
سیاست خارجی اروپا دوران اتخاذ تصمیمات 
صریح تری علیــه زیاده خواهی ها و اقدامات 
آمریکا باشد و اتحادیه اروپا را به گام برداشتن 
در جهت اقدامــات عملی برای حفظ برجام 
و انجام تعهدات این کشــور ها پس از خروج 

آمریکا از برجام ترغیب کند.
پس از عهدشکنی آمریکا و خروج ترامپ از 
برجام در اردیبهشت ۹۷ رایزنی های فشرده 
ایران و اروپا در قالب کمیســیون مشترک 
برجام آغاز شد و ســرانجام در 1۵ تیر ۹۷  
کمیسیون مشترک برجام تعهدات یازده گانه 
اروپا برای حفظ برجام را اعالم کرد؛ حفظ، 
ارتقا و اســتمرار روابط گسترده اقتصادی با 
ایــران، کانال های مؤثر مالی، صادرات نفت 
و میعانات گازی و محصوالت پتروشــیمی، 
روابط حمل و نقل دریایی، زمینی ،هوایی و 
ریلی، حمایت روشن از کنشگران اقتصادی 
برای تجارت و ســرمایه گذاری در ایران به 
ویژه شرکت های کوچک و متوسط، تشویق 
تقویت  ایران،  در  بیشــتر  ســرمایه گذاری 
شوراهای تجاری و حمایت از شرکت ها در 
برابر آثار فراسرزمینی تحریم های آمریکا از 
جمله مفاد این تعهدات اســت که سازوکار 
مالی »اینســتکس« تنها یکــی از آن ها به 
شــمار می آید.اما اتحادیه اروپا متأسفانه نه 
تنها هیچ یک از این تعهــدات را عملیاتی 
نکرده، بلکه در مواردی بر خالف آن هاعمل 
کرده اســت و در خصوص اینســتکس نیز 
آن قدر کند پیش می رود که عماًل آن را فاقد 

اثر می کند.
به نظر می رســد در مقطع کنونی اتحادیه 
اروپــا در معرض یک آزمــون جدی برای 
حفــظ هویت قاره ســبز در نظــم نوین 
بین المللی به عنوان یک قدرت جهانی قرار 
گرفته اســت و ادامه انفعــال و درمواردی 
همگامی با سیاســت های آمریکا می تواند 
بازیگری این اتحادیه در نظام بین الملل را 

با چالش جدی مواجه سازد.
در ایــن میــان آنچه دور از انتظاراســت، 
ادبیات تهدید آمیــز ژان ایو لودریان وزیر 
امور خارجه باتجربه فرانسه و تهدید ایران 
به بررســی »مکانیزم ماشــه «و بازگشت 
تحریم های شورای امنیت است. اروپا باید 
از شکست سیاســت »فشار حداکثری« و 
ناکارآمدی تحریم های جنون آمیز ترامپ 
علیه ایران  درس گرفته باشد و»عقب گرد 
سیاســی« را تجربه نکند! نه اســتفاده از 
»مکانیزم ماشه« به سادگی میسر است و 
نه دســت ایران برای مقابله به مثل خالی 
اســت! اروپا مســیری را انتخاب نکند که 
ایران ناگزیرشــود گزینه بررســی » ماشه 

جواب ماشه« را روی میز بگذارد !

 دستگیری اتباع خارجی 
در اغتشاشات خوزستان

سیاســت: مدیر کل ضدتروریست وزارت 
اطالعات گفت: چندین تیم تروریســتی که 
برنامه ریزی و یا نقش مؤثــر در خرابکاری و 
حمله به مراکز حساس و مردم در سطح کشور 
داشتند، شناســایی و دستگیر شدند که در 
آینده نزدیک به سمع و نظر مردم بصیر کشور 
خواهد رسید. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت اطالعــات، مدیر کل ضد تروریســت 
وزارت اطالعــات اعــالم کرد: بــا اقدامات 
شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
استان خوزستان، ۷۹ نفر از عناصر اصلی حمله 
بــه مراکز عمومی و خصوصــی، پایگاه های 
نظامی و انتظامی و مردم شناسایی و در حین 
و بعد از اغتشاشات دستگیر شدند. از این افراد 
1۳ قبضه انواع اســلحه از جمله کالشینکف 
و کلت کمری، لبــاس نظامی، پالک جعلی 
خودرو و تابلو ایست و بازرسی کشف و ضبط 
شد. سه تیم تروریســتی با حمایت یکی از 
کشــورهای حوزه خلیج فارس آموزش های 
ویــژه دیده و نقش مهمی در حمله به مراکز 
دولتی و شــلیک به حافظان امنیت و مردم 
داشته اند که یکی از اتباع این کشورها نیز جزو 

دستگیرشدگان است.

خبر
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یادداشت روز

 سید جالل فیاضی

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

 پمپئو »ایران، روسیه 
و چین« را تهدیدها و 
چالش های مشترک 
اروپا و آمریکا خوانده 
و خواهان همکاری 
اروپا با آمریکا برای 
مقابله با آن ها شد

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 سید مرتضی حسینی

 سیاســت/ مینا افرازه   انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در حالی اســفندماه برگزار خواهد شد که دوره دهم مجلس با 
انتقادات و حواشــی فراوانی از سوی تحلیلگران و عموم جامعه 
روبه رو بود. از سوی دیگر، شرایط کنونی دولت نیز موجب شده 
تا بسیاری از تحلیلگران سیاسی سخن از رقابت ایده ها به عنوان 
راه حلی برای حل مشکالت کنونی از یکسو و برگ برنده ای در 

راستای پیروزی در انتخابات پیش رو به میان آورند.
با توجه به اینکه جامعه ایران همواره در مســیر انتخابات خود 
به نوعی تمامی گروه ها و جریان های فکری را در معرض سنجش 
قرار داده اســت، بنابراین به نظر می رســد تکیه بر گرایش های 
حزبی نمی تواند در انتخابات آتی مجلس جایگاه چندان موفقی 
داشته باشد، بلکه این موضوع نشان می دهد نامزدها می توانند با 
تکیه بر ایده های متنوع و راهگشا و ارائه راهکارها در عرصه های 

مختلف گوی سبقت را از سایر رقبای خود بربایند.

 عبور از شعارهای جناحی؛ راه حل انتخابات پرشور
درحالی که شــرایط جامعه به دلیــل نارضایتی عمومی مردم 
به گونــه ای پیش رفته، افراد برای حل این موضوع باید از توجه 
به شــعارهای اصالح طلبی یا اصول گرایی عبور کنند و باید به 
راه حل فرا حزبی و فرا گروهی بیندیشند و از آن برای شورآفرینی 
انتخاباتی و جلب مشارکت عموم مردم در انتخابات بهره بجویند.
چنانکه احمد نادری، اســتاد دانشگاه نیز معتقد است: »دوگانه 
اصول گرا و اصالح طلب در فضای سیاســی ایران پایان یافته و 
در انتخابات امسال شاهد تکثر در جریان های سیاسی خواهیم 
بــود« و ادامه می دهد که او نیز درباره  این گزاره که رقابت های 
انتخاباتی امسال نه بر اساس نزاع ها و مباحث سیاسی، بلکه باید 
بر سر ایده های حکمرانی برای حل مسائل جاری باشد، توافق 

نظر دارد.
با این تفاسیر به نظر می رســد نامزدهای انتخابات مجلس 
نیــز بااطالع از این شــرایط در پی این باشــند که جدا از 
جناح بندی سیاسی عمل کنند و به جای آن به طرح ایده و 

برنامه های عملیاتی روی بیاورند.

 ضرورت ارائه برنامه 
از سوی گروه های حاضر در انتخابات

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس بر این باور است 
که احزاب و گروه هایی که درصحنه سیاســی کشور حضور 
می یابند، بایــد برنامه و راهکارهایی را برای اداره کشــور، 
نظارت امور و تصویب قوانین داشــته باشــند و به هرحال از 
یک حزب سیاســی نیز انتظار همین اســت، اما اینکه یک 
نماینده ای که عضو حزب نیســت و مســتقل در انتخابات 
حضور می یابد، اگرچه ممکن است بعدها تحت حمایت یک 
حزب قرار بگیرد، اما باید راهکار عملی و راهگشــا برای حل 

مشکالت و پیروزی در انتخابات ارائه دهد.
علی اکبر کریمی در گفت وگو با خبرنگار قدس افزود: افراد با 
تکیه بر رقابت ایده ها در انتخابات آتی مجلس می توانند به حل 
مشــکالت کمک کنند و قطعاً این اشخاص باید دارای توان، 
تخصص و آمادگی الزم جهت مشــارکت در تهیه طرح ها و 
بررسی آن در مجلس باشند. آنان باید از سطح قابل قبولی از 
تحلیل، تخصص و توانمندی علمی برخوردار باشند تا بتوانند 
حداقل در یک حیطه تخصصی و تجارب شغلی مرتبط حرفی 
برای گفتن داشته باشند و راهکارهایی برای پیشرفت کشور 

ارائه بدهند.
نماینده مردم اراک در مجلس گفت: قطعاً انتظار بجایی اســت 
که مردم از نامزدهایی که در انتخابات مجلس حضور می یابند، 
بخواهند برنامــه و ایده عینی برای حضور در چنین جایگاهی 
داشــته باشند و قاعدتاً شأن و منزلت پارلمان ملی هم باید در 
همین سطح باشــد تا افرادی در آن ورود کنند که بتوانند در 

سطح ملی بیندیشند و عمل کنند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: حوزه های سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی قطعاً با یکدیگر همپوشانی دارند و احزاب نمی توانند 
تنها روی یک حوزه خاص متمرکز شــوند، امــا آنچه اولویت 
امروز کشــور و مطالبه جدی مردم است، بحث بهبود در حوزه 
اقتصادی و بهبود شاخص های عملکردی کشور در موضوعاتی 
همچون رفع بیکاری، حل گرانی و رونق تولید است؛ بنابراین باید 
گروه هایی هم که در انتخابات حاضر می شوند، برای برون رفت 

کشور از شرایط سخت موجود چنین برنامه هایی داشته باشند.

 جریان سومی مبتنی بر برنامه جهادی و خدمت 
صادقانه شکل بگیرد

همچنین نماینده مردم سنقر در مجلس نیز معتقد است باید 
جریان سومی مبتنی بر برنامه جهادی و خدمت صادقانه شکل 
بگیرد و این جریان باید برخاسته از متن فرمایشات امام راحل 
و رهبری با نگاه خدمت به مردم و به دوراز تشریفات باشد. این 
جریان می تواند با توجه بــه موضوع رقابت ایده ها در انتخابات 

به نوعی طرح های جهادی و انقالبی را مطرح کند.
سید جواد حسینی کیا به خبرنگار قدس گفت: وارد نشدن در 
تجمالت و دست پاکی می تواند شاخصه های چنین جریان های 
انقالبی برای حضور در انتخابات باشد و شانس رأی آوری و اقبال 

مردمی را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: نگاه توده مردم نگاهی انقالبی است و کسی که 
از توده مردم برمی آید، باید خواسته های آنان را بازتاب دهد که 

همین موضوع می تواند سبب جذب آرا شود.

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

مجلس

در گفت وگو با قدس مطرح شد

رقابت ایده ها؛ برگ برنده ای برای پیشتازی در انتخابات

دفاعی-امنیتی
فرمانده کل ارتش خبر داد

تدوین ساختار مقابله با فتنه های دشمن 
در نیروهای مسلح

مهر: سرلشــکر موسوی، فرمانده 
کل ارتش با اشــاره به فرمایشات 
فرماندهــی معظــم کل قــوا در 
خصوص حفــظ عوامل پیروزی و 
تعیین یک مأموریــت ویژه برای 
نیروهای مســلح مبنی بر اینکه 

نیروهای مسلح باید مراقب فتنه ها باشند، گفت: در نیروهای 
مســلح برای مقابله با تهدیدها و فتنه های بدخواهان نظام 
ساختار تعیین و آموزش های الزم نیز در این راستا به نیروها 
داده شــده و البته آمادگی های الزم نیز بدست آمده تا هر 
کدام از این شــاخه های مختلف مورد هدف دشــمنان قرار 
گرفت، نیروهای مسلح بتوانند متناسب با آن واکنش داشته و 

به بهترین شکل وظایف خود را عمل کنند.

سیاست خارجی
دفاع مسکو از برنامه موشکی ایران

برنامه های تهران در چارچوب نیاز 
دفاعی اش است

سیاست: معاون وزیر خارجه روسیه 
با بیان اینکه برنامه موشــکی ایران 
در چارچوب نیازهای دفاعی تهران 
اســت، گفت: واشــنگتن با اعمال 
تحریم، تــالش می کند حاکمیت 
کشورها را تضعیف کند. »سرگئی 

ریابکوف« که با شــبکه »الجزیره« گفت وگو می کرد، گفت: با 
وجود فشارهای آمریکا، اعضای باقیمانده در توافق هسته ای با 
ایران به تالش برای اجرای این توافق ادامه می دهند. وی عنوان 
کرده است که تالش های واشنگتن برای تحمیل شرایط خود به 
کشورها از طریق تحریم، تالشی مستقیم برای تضعیف حاکمیت 
کشورهاست. وی در ادامه از اروپایی ها و روسیه و چین خواست 

تا توافق هسته ای با ایران را با وجود مخالفت آمریکا اجرا کنند.

سیاست خارجی
بن علوی با ظریف  و شمخانی  دیدار کرد

 عمان بازهم
 برای میانجیگری آمده است؟

سیاست: وزیر خارجه عمان که به 
تهران سفر کرده با ظریف و شمخانی 
دیدار کرد. به نظر می رسد این سفر 
در راستای گفت وگو درباره مناسبات 
دوجانبه و تحوالت منطقه ای و بحث 
و تبادل نظر دربــاره ابتکار »صلح 

هرمز« صورت گرفته اســت. هرچند در اخبار منتشــر شده، 
جزئیاتی از مذاکرات مطرح نشد اما گفته بن علوی مبنی بر این 
که»برگزاری یک کنفرانس جامع با حضور همه کشورهای ذینفع 
مفید است« احتمال میانجیگری از طرف کشورهای منطقه را 
مطرح می کند. عمان پیش از این پیغام هایی از سوی آمریکا برای 
مذاکره آورده بود که با توجه به رفتار خصمانه و مکارانه آمریکا به 

نتیجه ای جز شکست نرسید.

رشد ثبت نام کنندگان نسبت به دو انتخابات قبلی مجلس
به گفته معاون سیاسی استاندار تهران استان تهران تاکنون به عنوان رتبه اول نام نویسی 
داوطلبان نمایندگی مجلس شــناخته شــد و میزان ثبت نام در روز اول نسبت به دو 
انتخابات قبلی مجلس رشــد داشته است. میزان نام نویسی در روز اول)یکشنبه( ۷۸۹ 
نفر بود، در حالی که  در مجلس نهم روز اول 2۷ نفر و در مجلس دهم نیز، در روز اول 

۹4 نفر اسم نوشتند.

چه کسانی آمدند و چه کسانی نمی آیند؟
فرزند رئیس سازمان برنامه و بودجه کشــور، مدیرمسئول روزنامه خراسان از تهران، 
چند نماینــده ادوار مجلس و دوره فعلی مجلس، رئیس انجمن کلیمیان تهران،  روز 
گذشته نام نویسی کردند. حشمت اهلل فالحت پیشه، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و 
نمایندگان حامی دولت  از جمله کسانی بودند که رسماً اعالم کردند، نامزد نمی شوند.

توصیه حقوقدان شورای نگهبان به نامزدها
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به افرادی که قصد دارند در انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس ثبت نام کنند، توصیه هایی کرد. وی در نخستین توصیه خود خطاب به داوطلبان 
انتخابات مجلس یازدهم، نوشت: از یکشنبه نام نویسی داوطلبان نمایندگی آغاز شد. مرور 
مواد 2۸، 2۹ و ۳۰ قانون انتخابات توصیه می شود. عالوه بر داشتن شرایط قانونی، دارا 

بودن شایستگی و توان انجام وظایف خطیر نمایندگی از جمله ضروریات عقلی است.

هشدار وزیر کشور درباره سوء استفاده های سیاسی 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور در حاشیه نشست خود با استانداران سراسر کشور 
با اشاره به حوادث اخیر گفت: برخی جریان ها در این موضوع فکر کردند که اکنون بستر 
سیاســی خوبی برای رقابت وجود دارد و مســائلی را مطرح کردند که خود مردم قضاوت 
خواهند کرد؛ اما ما باید توجه کنیم که این موضوع مربوط به امنیت؛  اقتدار و منافع ملی 
است و نباید این موضوع را در چارچوب رقابت های سیاسی، مسائل جناحی و منفعت اندیشی 

قرارداده و استفاده کنیم.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 کارگاه »تصحیح قرائت نماز« در شبستان نماز حرم رضوی   آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی از برگزاری کارگاه »تصحیح قرائت نماز« در شبستان نماز مسجد گوهرشاد حرم مطهر 
رضوی خبر داد. حجت االسالم حسین شریعتی نژاد گفت: با اختصاص شبستان شماره چهار مسجد جامع گوهرشاد به عنوان شبستان نماز، برای بهره مندی و آشنایی بیشتر زائران و مجاوران با احکام و آداب نماز همه 

روزه در این مکان »کارگاه تصحیح قرائت نماز« برگزار می شود.وی تصریح کرد: این کارگاه آموزشی هر روز نیم ساعت پیش از اذان ظهر و نیم ساعت پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مروری بر فعالیت های اداره علوم قرآنی آستان قدس 

همجواری قرآن و عترت در حریم ملکوتی رضوی
 آســتان/ بتول پرهیزگار نســیم 
روح بخش قــرآن کریم همواره در حرم 
مطهر رضوی جاری اســت. این حریم 
پــاک محلی برای همجــواری قرآن و 
عترت است؛ همان دو یادگار گرانبهای 
پیامبر اعظم)ص( که بســیار به آن ها 

سفارش فرمودند.
اهتمام به فعالیت های قرآنی یکی از مهم ترین اولویت های آستان قدس رضوی 
است و اداره علوم قرآنی به عنوان نهاد سازمان یافته ای که با هدف انجام فعالیت های 
قرآنی در این آستان مقدس تأسیس شده، نقش بسزایی در انجام این مأموریت 
دارد. در گزارش پیش رو، فعالیت های این اداره را که از زیرمجموعه های معاونت 

تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی است، مرور می کنیم.
فعالیت های اداره علوم قرآنی در بخش آموزش با اختصاص ســاختمان قدیمی 
مدرسه علمیه دو درب در صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر در اردیبهشت  ماه 
سال 1381 به فعالیت های قرآنی حرم مطهر ثامن االئمه)ع( و نام گذاری این مکان 
به نام دارالقرآن الکریم، فعالیت های قرآنی این آستان مقدس جان تازه ای گرفت 
و این مکان، محلی برای رفت و آمد عالقه مندان به آخرین کتاب آســمانی شد. 
فعالیت های اداره علوم قرآنی حرم رضوی به دو بخش کلی آموزشــی و ترویجی 
تقسیم می شود؛ بخش آموزشی این اداره شامل چند بخش از جمله واحد کودک 
و نوجوان، تفسیر و حدیث، سمعی بصری و قرائت و حفظ است. در واحد کودک و 
نوجوان دارالقرآن الکریم)اتاق های 12 و 21( همه روزه برنامه هایی ویژه گروه سنی 
کودک و نوجوان از جمله کارگاه های بازی و سرگرمی، قصه، نقاشی، آداب زیارت، 
امام شناسی، آموزش نماز، آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن و... برگزار می شود. 
عالوه بر این در دو مکان دیگر یعنی رواق های دارالحجه و حضرت زهرا)س( نیز 

برنامه هایی ویژه کودکان از طرف اداره علوم قرآنی اجرا می شود.

 واحد قرائت و حفظ
واحد قرائت و حفظ، بخش دیگر آموزش اداره علوم قرآنی است. برگزاری کارگاه ها 
و کالس های آموزشی در زمینه قرائت قرآن شامل مشاوره و تصحیح قرائت نماز، 
تالوت قرآن و رفع اشکال، مشاوره آموزشی قرآن، معرفی کتاب های قرآنی، تجوید 
مقدماتی و پیشرفته، صوت و لحن، ترتیل و حفظ برای سنین مختلف از جمله 
اقدامات این بخش اســت. کارگاه حفظ این اداره در اتاق شــماره 15 و کارگاه 
قرائت در اتاق شماره 9 دارالقرآن الکریم صبح ها ویژه خواهران و بعدازظهرها ویژه 
فراگیران برادر اســت. عالوه بر این مربیان قرآنی در رواق های امام خمینی)ره(، 
حضرت زهرا)س(، حضرت معصومه)س(، دارالحجه و دارالمرحمه نیز مســتقر 
هســتند. در کارگاه حفظ نیز دو نوع فعالیت انجام می شــود. کارگاه های حفظ 
دارالقرآن الکریم خدماتی از جمله آموزش و مشاوره برای روش های حفظ قرآن 

کریم به زائران ارائه می دهد. 

 واحد تفسیر و حدیث
واحد تفسیر و حدیث اداره علوم قرآنی شامل کارگاه های قرآنی بیان معارف قرآن 
کریم و حدیث با موضوعات تفسیر، تدبر در قرآن، تدبر در سیره معصومین)ع(، 
نهج البالغه، صحیفه ســجادیه و چهل حدیث خانواده است که این کارگاه ها در 
اتاق شماره 8 دارالقرآن الکریم و همچنین پایگاه های قرآنی این واحد مستقر در 
رواق های امام خمینی)ره(، دارالحجه، حضرت زهرا)س(، حضرت معصومه)س( و 
شبستان قرآن و نهج البالغه مسجد گوهرشاد پذیرای عالقه مندان است. از جمله 
اقدامات واحد تفسیر و حدیث عالوه بر برگزاری کارگاه های آموزشی، بیان معارف 
قرآنی است. در دارالقرآن الکریم همه روزه پس از نماز ظهر و عصر یک صفحه از 
کالم اهلل مجید توســط یکی از مرتالن آستان قدس رضوی قرائت و سپس نکات 
تفسیری آیات تالوت شــده در دو حلقه تفسیری مجزا ویژه خواهران و برادران 

توسط کارشناس قرآنی به مخاطبان ارائه می شود.

 پاسخگویی به پرسش  های قرآنی و حدیثی
زائــران و مجاروان بارگاه ملکوتی ثامن الحجــج)ع( و عالقه مندان به مباحث 
قرآنی می توانند پرســش های خــود را در زمینه قــرآن و حدیث به صورت 
حضوری و یا تلفنی از طریق ســامانه32020 با اســتادان مجرب اداره علوم 
قرآنــی که همه روزه در دارالقــرآن الکریم حرم مطهر حضور دارند، مطرح و 
پاسخ های خود را دریافت کنند. همچنین برای پاسخگویی به این پرسش ها 
دفتری با عنوان پاسخگویی به ســؤاالت قرآنی و حدیثی در رواق دارالحجه 
مستقر شده که در این دفتر استادان قرآنی خواهر و برادر پاسخگوی سؤاالت 

مراجعان هستند.

 واحد سمعی و بصری
این واحد با گردآوری و تنظیم آلبوم هایی از تالوت های مجلســی قاریان ممتاز 
و بین المللی، مدیریت و نصب فایل های صوتی قرآن در گوشــی همراه زائران و 
معرفی سایت های قرآنی به زائران و مجاوران ارائه خدمت می کند. همچنین در 
این واحد فضایی برای استفاده از نرم  افزارها و سایت های قرآنی برای سنین مختلف 

فراهم شده است.

 فعالیت های اداره علوم قرآنی در بخش ترویجی
بخش ترویجی اداره علوم قرآنی شــامل واحد محافل و مســابقات، هنرهای 
قرآنی و ختم تالوت نور اســت. واحد محافل و مســابقات اقداماتی از جمله 
برگزاری محافل و مراســم قرآنی اعم از محافل انس با قرآن کریم، برگزاری 
ُجنگ ها و همایش های قرآنی را بر عهده دارد. زائران حرم مطهر رضوی همه 
روزه پــس از نماز صبح، میهمان محفل انس با قــرآن کریم در رواق بزرگ 
امام خمینی)ره( می شــوند. محفل انس با قرآن و ترتیل خوانی ویژه خواهران 
نیز روزهای یکشــنبه و سه شنبه پیش از نماز مغرب و عشا در رواق حضرت 
زهــرا)س( و روز جمعه پیش از نماز ظهــر در دارالقرآن الکریم حرم رضوی 
برگزار می شــود. مهم ترین محافل قرآنی حرم رضوی در طول ســال محافل 
ترتیل خوانی ایام ماه مبارک رمضان اســت که این محافل با شــکوه خاصی 
در رواق بزرگ امام خمینی)ره(، صحن انقالب اســالمی، مسجد گوهرشاد و 
دیگر اماکن متبرکه این بارگاه ملکوتی برگزار می شــود. این واحد همچنین 
برگزاری مســابقات و ُجنگ های قرآنی ماننــد جنگ قرآنی »میهمانی خدا« 
)ویژه نوجوانان پسر( و ُجنگ قرآنی مشکاه )ویژه نوجوانان دختر( را بر عهده 
دارد. مســابقات قرآنی حــرم مطهر رضوی نیز به صــورت روزانه، هفتگی و 
ماهیانــه و با رویکرد قرآنی برگزار می شــود. در محضر قرآن، از قرآن بپرس، 
اخ القرآن، بُشــری، فرشتگان آســمانی، ریحانه النبی و آفتاب توس از جمله 
مســابقات قرآنی است که در طول ســال به همت واحد مسابقات اداره علوم 

قرآنی برگزار می شود.

 واحد هنرهای قرآنی
واحد هنرهای قرآنی اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی با هدف انتقال معارف 
ناب دینی در قالب هنر و ایجاد زمینه ای برای انس هر چه بیشتر زائران با قرآن 
و عترت و به  منظور غنی ســازی اوقات فراغت زائران از ســال 1383 با برگزاری 
چهار کارگاه خوشنویسی، تذهیب، معرق و نقاشی در خدمت زائران و مجاوران 
بارگاه رضوی است. این واحد قرآنی برای ساماندهی برنامه های کارگاهی خود و 
ایجاد زمینه ای برای بهره مندی هر چه بیشتر عالقه مندان از آموزش های هنری با 
برگزاری کارگاه های آموزشی جهت استفاده عموم زائران هنردوست و عالقه مند 
به هنرهای قرآنی همه روزه در نوبت صبح برای اســتفاده خواهران و عصرها نیز 

برای بهره گیری برادران در حال خدمت رسانی است.

 واحد ختم تالوت نور
این بخش در طول سال کار برگزاری ختومات قرآنی، ادعیه و زیارات را بر عهده 
دارد. زائران حرم مطهر رضوی با مراجعه به واحد ختم تالوت نور اداره علوم قرآنی 
واقع در اتاق شــماره 15 دارالقرآن الکریم و دریافت دفترچه ختم در این برنامه 
شرکت می کنند. در ایام و مناسبت های ویژه نیز این واحد اقدام به برگزاری ختم 
سوره های خاصی از قرآن کریم متناسب با ایام مانند سوره محمد)ص(، سوره قدر، 
سوره فجر و... می نماید. این واحد با ارائه برنامه ای منظم به زائران عالقه مند کمک 
می کند تا با تالوت قرآن کریم، ذکر صلوات و ادعیه شریف با کالم وحی و عترت 

انس بیشتری بگیرند. 
آنچه در این گزارش آمد شرح مختصری از اقدامات آستان قدس رضوی در زمینه  
فعالیت های قرآنی است که به برکت وجود امام هشتم)ع( روز به روز گسترده تر 

خواهد شد.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان     
گفت: تجلیل از شهید آیت اهلل مدرس تجلیل 
از فضیلت ها و الگو قرار دادن صاحبان این 

فضیلت ها برای جامعه است.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در 
آیین بزرگداشت هشتاد و دومین سالگرد 
شهادت آیت اهلل مدرس که صبح دیروز در 
شهرستان کاشمر برگزار شد، گفت: خیلی 
خرسندم در نخســتین سفر رسمی ام در 
میان شهرستان های استان، به شهر کاشمر 
و زیارت مزار آیت اهلل مدرس مشرف شدم.

وی با بیان اینکه استادان برجسته دوران 
طلبگی شهید مدرس نشان از جایگاه علمی 
شاخص این عالم ربانی دارد، افزود: آن هایی 
که آیت اهلل مدرس را به خواف و بعد کاشمر 
تبعید کردند، هیــچ گاه تصور نمی کردند 
روزی نام مدرس به نیکی در تاریخ کشور ما 
بدرخشد و نام آن هایی که آن روز قدرتی، 
تمکنــی و زوری داشــتند از یادها برود و 
اگر هم در یادها بماند تداعی کننده بدی، 
زشتی، وابستگی، مزدوری، ظلم و جنایات 

در ذهن مردم باشد.
وی ابــراز کرد: تجلیــل از این مرد بزرگ، 
تجلیل از یک شخص، یک عالم و روحانی 
عادی نیست، تجلیل از مدرس و مدرس ها 
تجلیل از فضیلت هــا، آرمان ها، خوبی ها، 
ارزش هــا و ارائه آن ها به جامعه و الگو قرار 
دادن صاحبان این فضیلت ها برای جامعه 

است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: تکریم و 
تجلیل آیت اهلل مــدرس در واقع بیان یک 
فضیلت، حقیقت و ارائه الگوی یک انسان 
بافضیلت، باتقوا، شجاع، نترس و مسلمان 
واقعی به انســان ها و تعظیم شعائر الهی 

است.

 مرحوم مدرس برای امام)ره(
الگو و اسوه بود

نظــرات،  اظهــار  از  اظهــار کــرد:  وی 
 عالقــه، توجه ، تعظیــم و تجلیل حضرت 
امام خمینی)ره( نسبت به مرحوم مدرس 
امام)ره(  برای  درمی یابیم، مرحوم مدرس 
یک الگو و اسوه بود و امام از شهید مدرس 
درس های زیــادی آموخت و به یک معنا 

امام)ره( تربیت شده مکتب مدرس بود.
حجت االسالم والمســلمین مروی عنوان 
کرد: امام خمینی)ره( در خصوص آیت اهلل 
مدرس و مجلس می فرمایند: »سعی کنید 
همچون مدرس را انتخــاب کنید گرچه 
مثل مدرس به این زودی ها پیدا نمی شود، 
اما شــاید آحادی مثل مدرس باشــند«. 
ساده زیستی از ویژ گی ها و خصوصیت های 

شاخص شهید مدرس بود، چه آن زمانی 
که طلبه ای ســاده  در نجف بود و چه آن 
روزی که نماینده مجلس شــد، زندگی او 

تفاوتی نکرد.
وی با برشمردن شماری دیگر از ویژگی های 
شــخصیتی شــهید مدرس افزود: همین 
ساده زیستی شهید مدرس موجب آزادگی 
او شــده بود. شــهید مدرس آزاده سخن 
می گفت و گفتار و کردار او تنها برای خدا 
بود. شــهید مدرس وامدار و محتاج کسی 
نبود، از کسی توقع نداشت، خود را در بند 
مادیات، احترامات و عناوین نکرده بود و از 
همه تعلقات مادی دنیوی و شخصی خود 

را رها و آزاد کرده بود.
تولیت آســتان قدس رضوی اضافه کرد: 
شــهید مــدرس آزاده بود و بــر همین 
اســاس می گفت: »چیزی ندارم و چیزی 
نمی خواهم« از این رو حریت و مناعت طبع 
داشت. شــهید مدرس در مجلس وامدار 
هیچ گروه، جناح و جریانی نبود، پس آزاده 
ســخن می گفت. انسانی که وامدار گروه و 
جریانی باشد، اســیر است. شهید مدرس 
وامدار کسی نبود برای همین می توانست با 

شجاعت حق را بر زبان جاری کند.

 نماینده مردم برای منافع شخصی 
خود درخواستی ندارد

حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید 
بر اینکه نماینده مردم و عصاره ملت برای 
منافع شــخصی خود از کسی درخواست 
نمی کند، ادامه داد: شــهید مدرس شجاع 
بود، چون وامدار کسی نبود، چون خود را 
به کسی محتاج نمی دانست و از میان همه 

خلق تنها خود را محتاج خدا می دانست و 
فقط از خدا می ترســید، کسی که تنها از 
خدا بترســد از غیر از خدا نخواهد ترسید. 
امام خمینی)ره( این  گونه بود. شــجاعت 
امام بود که چنین انقالبی را رقم زد، همین 
شجاعت را امروز در رهبر معظم انقالب آن 

خلف صالح و بحق امام)ره( می بینیم.
تولیت آســتان قدس رضــوی همچنین 
بیان کرد: خصوصیت دیگر مرحوم مدرس 
عالم به زمان بودن اســت، مدرس با همه 
خصوصیات عبادی که داشت، عالم به زمان 
بود و درک و فهم درستی از مسائل زمان 
و نیازهای روز کشور داشت و این موضوع 

بسیار قابل اهمیت است.
وی عنوان کرد: در آن زمان که مدرســه 
ســاختن را عده ای حرام می دانستند، در 
همان زمان شــهید مدرس در مجلس از 
ساخت مدارس نه تنها در شهرها بلکه در 

روستاها دفاع می کرد.
حجت االســالم والمسلمین مروی تصریح 
کرد: شــهید مدرس الگوی اخالق و یک 
انقالبی به معنای واقعی کلمه بود، او هیچ 
نوع وابســتگی به هیچ قدرتی نداشت. در 
بیان حق از هیچ قدرتی نمی ترسید اما در 
عین حال رعایت اخــالق و ادب در کالم 
شهید مدرس متجلی بود. مجلس ما باید 
عصاره اخالق، ادب، انسانیت و کمال باشد 

و مردم از مجلس فضایل را بیاموزند.

 اگر همه جناح ها یکدیگر را متهم 
کنند، برای مردم اعتمادی نمی ماند

وی با بیــان اینکه مجلــس جای دعوا، 
اتهام، فریاد زدن و اهانت کردن نیســت، 

گفت: مجلس محل صحبت و گفت وگو 
اســت. اگر طــرف مقابل جــور دیگری 
و  آزادانه، شجاعانه  تشــخیص می دهد، 
بدون ترس نظرش را بگوید، نباید توهین 
و اتهام زنی کرد. این در شأن ملت ایران 
نیست. ملت ایران، ملت اخالق، فرهنگ 

و ادب است.
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: اگر 
همه جناح ها یکدیگر را به خودفروشــی، 

انقالبــی  و  وطن فروشــی 
نبودن متهــم کنند، برای 
نمی ماند.  اعتمــادی  مردم 
مدرس  آیــت اهلل  شــهید 
می گوید: خدا شــاهد است 
یــک لفــظ توهین آمیز به 
مخالفان نگفتم زیرا اختالف 
نظر سیاســی بود. شــهید 
مــدرس مجلــس را محل 
تبادل افکار و جست وجوی 
مصلحت ملت و خود را فقط 

نماینده مردم می دانست.
وی یادآور شد: شهید آیت اهلل 

مدرس به مردم احترام می گذاشت و مردم 
را تکریم می کرد و آن ها را در جریان مسائل 
مهم کشــور قرار می داد. روزی که آیت اهلل 
مدرس از استقالل کشور و نه شرقی و نه 
غربی ســخن می گفت، رجال سیاسی ما 
وابسته به شوروی و انگلیس بودند و به این 
وابستگی خود افتخار هم می کردند. مدرس 
زمانی از اســتقالل و عدم وابستگی سخن 
می گفت که ایران بین شوروی و انگلیس 
تقسیم شده بود و سیاستمداران ما نیز این 

موضوع را پذیرفته بودند.

مجلس محل صحبت 
و گفت وگو است. 

اگر طرف مقابل جور 
دیگری تشخیص 
می دهد، آزادانه، 
شجاعانه و بدون 

ترس نظرش را 
بگوید، نباید توهین 

و اتهام زنی کرد

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در کاشمر: 

شهید مدرس شجاع بود، چون وامدار کسی نبود
وی
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 پارکینگ زیرگذر نواب ســبب ترافیک 
 چنــد صدمتــری هــر روزه در خیابــان 
نواب صفوی می شود. تقاضای عاجزانه داریم 

ورودی این پارکینگ از جای دیگری باشد.
09360006158

 همراه فرزند کوچکم ماه رمضان میهمان 
حضــرت ثامن الحجج)ع( بودیــم اما اجازه 
ندادند که فرزنــدم را با خود به داخل برده 
و غذایی را که میهمانش بودیم با او تقسیم 
کنم. از آنجا که کســی را نداشتم فرزندم را 
به او بسپارم، با اندوه فراوان فیش غذا را به 
یک زائر دیگر بخشیدم. انتظار می رفت وقتی 
بچه ها اجازه ندارند همراه مادرشان به داخل 
برونــد و محیط کوچکی برای پذیرایی و یا 
نگهداری آن ها فراهم می شد. زیرا میهمانی 
و آشنایی آن ها با خوان پربرکت آن حضرت 
به نظرم واجب تر از حضور ما بزرگ ترهاست. 
نمی دانستم که باید کجا انتقاد کنم تا اینکه 
ســتون روزنامه شما را در فرودگاه مشاهده 

کردم. امیدوارم چاپ شود.
09150008661

 با توجه به فرموده رهبر عزیز که فرمودند 
هیچ چیز گران نشــود، چرا آستان قدس 
رضوی قیمــت قبر جا را در صحن قدس و 
صحن جمهوری افزایش داده؟ لطفاً پیگیری 

فرمایید.
09380000067

نظارت خادمیاران بر تحصیل 
فرزندان شهدای مدافع حرم

آستان: خادمیاران کانون تعلیم و تربیت دفتر 
آستان قدس رضوی در استان قم بر تحصیل 
فرزندان شهدای مدافع حرم نظارت می کنند. 
هــدف از اجرای این برنامه که از آن با عنوان 
»طرح نظارت تحصیلــی دانش آموزان« یاد 
می شــود، نظارت بر روند پیشــرفت علمی 
دانش آموزان شــهدای مدافع حرم استان قم 
است. در طرح نظارت تحصیلی دانش آموزان، 
بیــش از 50 نفر از معلمان آموزش و پرورش 
که در قالــب خادمیاران رضوی کانون تعلیم 
و تربیت ســازماندهی شــده اند، حداقل هر 
دو هفتــه یک بار روند پیشــرفت تحصیلی 
دانش آموزان را بررسی نموده و در صورت نیاز، 
نســبت به راهنمایی و هدایت تحصیلی آنان 

اقدام خواهند کرد.
ستاد تکریم خانواده شهدای استان قم، کانون 
تعلیم و تربیت آســتان قــدس رضوی را در 
اجرای این طرح تحصیلی یاری خواهد نمود.

حســین اســتادآقا، رئیــس ســتاد تکریم 
خانواده شهدای اســتان قم با ارائه گزارشی 
از فعالیت های این ســتاد در ســال گذشته، 
انگیزه خادمیاران رضوی را در حمایت علمی 
از دانش آموزان شــهدای مدافع حرم مقدس 

دانست و بر حمایت از این طرح تأکید کرد.
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی 
در اســتان قم نیز در این نشست گفت: مایه 
مباهات اســت که امروز با افتخار اعالم کنیم 
کانون تعلیــم و تربیت دفتر آســتان قدس 
رضوی اســتان قم هدایــت تحصیلی 300 
نفر از فرزندان شــهدای مدافع حرم استان را 
عهده دار شده است.حجت االسالم والمسلمین 
سیدمحمدباقر تکیه ای گفت: امروز خادمیاران 
امام هشــتم)ع( بر خود می بالند که هدایت 
تحصیلی فرزندان شهدایی را عهده دار شده اند 
که برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( و آرامش و 
امنیت میهن اسالمی جان خود را نثار کردند.

خاطرنشــان می شــود، ایــن طــرح برای 
دانش آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و 

متوسطه دوم استان قم برگزار می شود.

اعزام 10هزار و 700 
 زیارت اولی استان کرمانشاه 

به مشهد مقدس
آستان: خادمیاران رضوی استان کرمانشاه، 
10 هزار و 700 نفر از عاشــقان امام رضا)ع( 
را در قالب 244 کاروان زیارتی به مشهدالرضا 
اعــزام کردند. مدیر دفتر نمایندگی آســتان 
قدس رضوی در این استان، از تشرف 10هزار 
و 700 نفر از عاشقان امام رئوف)ع( که تاکنون 
هیچ گونه تشرفی به حرم مطهر امام رضا)ع( 
نداشتند خبر داد و افزود: این زائران در قالب 
244 کاروان زیارتی به مشــهد مقدس اعزام 

شده اند.
سیدمحمدجعفر امامیان با اشاره به تسهیالت 
اعطایــی به زیارت اولی های امــام رضا)ع( در 
مشــهد مقدس گفت: خادمــان حرم مطهر 
حضرت علی بن  موســی الرضا)ع( با افتخار و 
خلوص تمام، نسبت به تأمین محل استقرار و 
پذیرایی از این زائران اقدام می نمایند و هزینه 
ایــاب و ذهاب این زائران نیز از طریق خیران 

استان تأمین می شود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

j افزایش ناوگان شست وشوی مکانیزه صحن های حرم منور امام رضا

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  رئیس اداره امور خدمات 
عمومی حرم مطهــر رضوی از افزایش ناوگان شست  وشــوی 
مکانیزه صحن هــای حرم مطهــر امام هشــتم)ع( خبر داد.

مهندس محمدرضا ســبزعلی به خبرنگار قدس گفت: با توجه 
به اهمیت تطهیر و شست وشوی سنگ فرش صحن های حرم 
مطهــر رضوی و حفظ نظافــت و پاکیزگی صحن ها و اهمیت 
مکانیزاســیون انجام این امور، تعداد هشــت دستگاه »خودرو 
شست وشوی نفربر« بزرگ پیکر ویژه تطهیر و نظافت صحن های 

بارگاه مطهر رضوی خریداری شده است.
وی ادامه داد: این هشــت دستگاه خودرو شست وشو، به حالت 

شارژی برقی بوده و توانایی شست وشوی دو بار صحن های حرم 
مطهر رضوی را در شبانه روز و به متراژ افزون بر حدود 200 هزار 

مترمربع داراست.
این مقام مسئول متذکر شد: از محاسن شست وشوی مکانیزه 
صحن های حرم مطهر؛ تســریع و تســهیل در امر شست وشو 
برای انجــام اموری مانند پهن کردن فرش ها در صحن ها برای 
برگزاری مراسم و اقامه نمازهای جماعت یومیه، افزایش کیفیت 
شست وشــوی صحن ها، آمادگی بیشــتر برای خشک کردن 
صحن ها پس از بارش باران، تســهیل تردد زائران و... است. وی 
تصریح کرد: ارزش ریالی هر یک از این خودروهای شست وشوی 
خریداری شده حدود 9 میلیارد ریال و در مجموع افزون بر 70 

میلیارد ریال برآورد شده است.

 مصرف 150 میلیون لیوان یکبار مصرف 
وی در پاســخ به پرســش های مردمی مطرح شده در ستون 
صدای مردم روزنامــه قدس مبنی بر نبود لیوان یکبار مصرف 
در آبخوری های دوربرگردان ها و صحن های حرم مطهر رضوی 
توضیح داد: در شــب های سرد فصل پاییز و زمستان و به علت 
برودت هوا و احتمال یخ زدگی آبخوری ها، مطابق هماهنگی به 
عمل آمده، آب شــرب آبخوری های مزبور قطع می شــود و به 
همین دلیل لیوان یکبار مصرف هم در محل محفظه پیش بینی 

شده، قرار داده نمی شود اما در سایر شرایط مناسب جوی لیوان 
یکبار مصرف مورد نیــاز زائران به تعداد کافی در آبخوری های 

حرم مطهر وجود دارد.
این مقام مسئول متذکر شد: سالیانه حدود 150 میلیون عدد 
لیوان یکبار مصرف برای استفاده زائران در تمامی آبخوری های 

حرم مطهر امام هشتم)ع( قرار داده می شود.

 شرکت های خصوصی 
در نظافت صحن ها مشارکتی ندارند

مهندس سبزعلی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
بــر اینکه با وجــود خادمان صحن های حــرم مطهر رضوی و 
همچنیــن تعداد زیادی از افراد عالقه مند به خدمت رایگان در 
حرم مطهر، چرا برای شست وشــوی صحن ها به شرکت های 
خدماتی از سوی آســتان قدس رضوی پول پرداخت می شود 
اظهار کرد: از تاریخ 1395/11/01 به دستور تولیت سابق آستان 
قدس رضوی، تمامی خدمات شست وشو و نظافت صحن های 
حرم مطهر رضوی از طریق نیروهای مؤسسه تأمین و پشتیبانی 
رضوی وابسته به آستان قدس رضوی انجام می شود و هیچ گونه 
شرکت خدماتی خصوصی در این زمینه فعالیت و دخالتی ندارد. 
ضمن اینکه فعالیت نیروهای مؤسسه پشتیبانی رضوی به نوعی 

در راستای حمایت از اشتغال زایی برای نسل جوان است.

گزارش خبری
رئیس اداره امور خدمات عمومی حرم مطهر رضوی خبر داد

آستان: مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه زیرمجموعه شرکت 
کشاورزی رضوی گفت: 120 هکتار از مزارع این مجموعه در سال 

زراعی جاری زیر کشت کلزا رفت.
محمدباقر قناد طوســی گفت: مســاحت اختصاص داده شــده 
به کشــت کلزا در ســال جاری 100 درصد در مقایســه با سال 
گذشته افزایش داشته اســت.وی راندمان باالی این محصول را 
از جمله علل افزایش ســطح زیر کشــت کلزا در اراضی کشت و 
صنعت تربت حیدریه عنوان کرد و افزود: عالوه بر این، با توجه به 
مدیریت پذیر بودن زراعت کلزا و تولید قابل توجه، درآمد بیشتری 

عاید مجموعه خواهد شد.
مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه زیرمجموعه شرکت کشاورزی 
رضــوی درباره تســهیالت و خدمــات دولتی برای کلــزا کاران 
خاطرنشــان کرد: نرخ این محصول به صورت تضمینی از سوی 

دولت اعالم شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه با رویکرد دســتیابی به درآمد پایدار 
و بیشتر و نیز قطع وابســتگی به واردات روغن، کشت کلزا را در 

دستور کار ساالنه خود قرار داده است.
قناد طوسی با اشاره به استفاده از رقم امپریو در کشت امسال کلزا 
تصریح کرد: باال بودن عملکرد این رقم در مقایســه با سایر ارقام 
کشت شده در سال زراعی گذشته، موجب شده تا کشت و صنعت 

تربت حیدریه نسبت به گسترش کشت رقم امپریو اقدام کند.
وی درباره روش کشت این محصول خاطرنشان کرد: کشت کلزای 
این کشت و صنعت توسط دستگاه ریز دانه کار صورت می گیرد 
که تغییر سیستم کشت از روی ردیف به کشت در کف ردیف از 

جمله مزایای مهم دستگاه مذکور به شمار می رود.
وی گستره فروش بذور کلزای تولید شده توسط این مجموعه را 
شرکت های تعاونی و خدمات روستایی در شهرستان تربت حیدریه 
عنوان کرد.مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه زیرمجموعه شرکت 

کشاورزی رضوی با اشاره به برنامه های در دستور کار برای بهبود 
تغذیه گیاهی و افزایش راندمان در این مزارع در سال زراعی جاری 
بیــان کرد: این مجموعه در کنار اســتفاده از انواع ریزمغذی ها و 

کودها، از نظرات مشاوران صاحبنظر در امر تغذیه بهره می گیرد.

120 هکتار از مزارع کشت  و صنعت تربت حیدریه زیر کشت کلزا رفت
رونق تولید 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

گزارش
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روزنامـه صبـح ایـران

کرسی »مبانی حکمی قرآنی انتظار از دیدگاه آیت اهلل العظمی خامنه ای« برگزار می شود  مهر: کرسی نقد »مبانی حکمی قرآنی انتظار از دیدگاه آیت اهلل العظمی خامنه ای« امروز در قم برگزار 
می شود. این کرسی در چارچوب نشست های علمی »همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبری« و با ارائه حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه، امروز سه شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسالمی به نشانی »قم، خیابان معلم« برپا می شود. در این جلسه، آقایان محمدصادق یوسفی مقدم و ابراهیم علی پور به عنوان ناقد و ابراهیم باقرپور به عنوان دبیر علمی حضور خواهند داشت. 

 گزارشی از جدال اندیشه ای مهدوی زادگان و فیرحی
 درباره کارکردهای اجتماعی هیئت و دولت مدرن

مدیریت هیئتی نیاز جامعه متعالی است
معارف: پس از ســخنان یک کارشناس 
دینــی دربــاره کارکردهای سیاســی 
تلویزیــون،  در  هیئــت  اجتماعــی  و 
حجت االســام داود فیرحــی، اســتاد 
دانشگاه تهران در یادداشتی به نقد این 
ســخنان پرداخت. فیرحی معتقد است 
اخاق و الگوی هیئتی با ساختار دولت 
مــدرن تبایــن ذاتی دارد. پــس از این 
یادداشت، حجت االسام داود مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در پاسخ به آن هیئت های مذهبی را واجد ظرفیت های 
مدنی باالیی در باز کردن گره های بروکراســی معرفــی کرد.حاصل این تضارب 

اندیشه را که در فضای مجازی منتشر شده است در گزارش زیر می خوانید.

  هیئت های مذهبی و دولت مدرن
فیرحی:چندی پیش کارشناس محترمی در تلویزیون از کارکرد سیاسی هیئت های 
مذهبی سخن می گفت. هیئت چیز خوبی است و نقش زیادی در تربیت مذهبِی 
به ویژه قشــر جوان دارد و بنا به تجربه ای که در تاریخ معاصر ایران داریم باید هم 
هیئت ها باشند. اما اخاق و الگوی هیئتی با ساختار دولت مدرن تباین ذاتی دارد. 
هیئت های مذهبی امتداد بومی شــده زندگی انجمنی در دوره مشروطه و پیش از 
آن هستند و در بهترین حالت خصلت محلی، عاطفی و محفلی دارند و عصبیت ها و 

رقابت های محله ها را در مناسبات مذهبی هم به نمایش می گذارند.
رفتار هیئتی از سه جهت با ساختار و اهداف دولت ملی در تضاد است:

1. نخست اینکه الگوی هیئتی با بروکراسی ضروری در دولت مدرن سر آشتی ندارد، 
قواعد و به طور کلی نظام اداره ملی را به اعتمادهای هیئتی و محفلی فرو می کاهد.

۲️. دوم اینکه هویت ملی را به ماحظه تعصبات هیئتی که بیشتر گرایش های محلی 
و محله ای دارند، دچار چالش می کند.

۳️. سوم و مهم تر هر هیئتی تفسیرها و سلیقه های مذهبی خاص خود را دارد که با 
سلیقه حتی هیئِت هم مسلِک همسایه از یک سو و منافع ملِی کشوری که بوستان 

ادیان و مذاهب متکثر است از سوی دیگر، تخالف ِ آشکار دارد.

 ظرفیت مدنی هیئت های مذهبی
مهــدوی زادگان: آن کس که هیئت های مذهبی را چالــش بزرگ دولت مدرن 
می داند، تلقی نادرستی از ظرفیت مدنی هیئت های مذهبی دارد. تنها توجیه چنین 
چالش ســاختگی، این پیش فرض اســت که هیئت های مذهبی به دلیل ماهیت 
دینی شان با دولت مدرن سکوالر سازگاری ندارند و اال سازمان های موسوم به مردم 
نهاد)NGO(  نیز ماهیت محفلی و محلی دارند ولی چنین چالشی میان آن ها و دولت 
مدرن تلقی نمی شــود.قرار نیست هیئت مذهبی جای دولت را بگیرد، بلکه هیئت 
مذهبی می تواند کمک کار دولت باشد و حتی دولت می تواند در وضعیت گره های 
بروکراسی به روش مدیریت هیئتی عمل کند. سربلندی مدیریت هشت ساله دفاع 
مقــدس به دلیل امتزاج آن با مدیریت هیئتی اســت. چنین ظرفیتی را حتی در 
تشکل های مردم نهاد مدرن نمی توان سراغ گرفت چه رسد به احزاب سیاسی. کنش 
ارادتی، قدرت بسیج گری و سهولت در عمل سه ویژگی مهم چنین نهادی است و 
این سه ویژگی در حل مسائل و معضات اجتماعی بسیار سازنده هستند. جامعه 
پیشرفته متعالی، به تراز باالیی از این سه ویژگی نیاز دارد. جامعه غیر ارادتی مبتنی بر 
فرهنگ واگرایی است و از احساسات عاطفی محروم است. مسائل در چنین جامعه ای 
تنها بر پایه منافع و محاسبه سود و زیان شخصی حل و فصل می شود. در این حالت، 
جامعه قراردادی تنها با اعمال زور و وضع مقررات ســخت گیرانه می تواند از بحران 
عبور کند. یک نمونه از تجربه موفق مدیریت هیئتی را می توان در سیل ویرانگر در 
آغاز سال ۹۸ مشاهده کرد. مدیریت هیئتی خیلی زودتر از مسئول و کارگزار دولتی 
توانست با تکیه بر سه اصل ارادت، بسیج گری و سهولت، در صحنه حادثه حضور پیدا 
کرده و امداد های عاجل خود را عملی کند. حال آنکه در ماجرای سیل اخیر، حتی 

سازمان های مردم نهاد )NGO(  نیز از مدیریت هیئتی جا مانده بودند. 

خبر

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد   دوازدهم 
آذرماه 1۳️۵۸ متن قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران که مصوب مجلس خبرگان 
قانون اساســی بود به همه پرسی عمومی 
گذاشته شد. این مناســبت بهانه ای شد 
تا با دکتر نادره شــاملو، حقوقدان و استاد 
دانشگاه در مورد ظرفیت های مغفول قانون 

اساسی گفت وگو کنیم.

در  ظرفیت هایی  چه  شاملو!  خانم 
اقتضائات  با  متناسب  اساسی  قانون 
روز وجود دارد که کمتر به آن توجه 

شده است؟
بســیاری از ایــن ظرفیت هــا مربوط به 
بســترهای نظارتی اســت کــه در قانون 
اساســی دیده شده است. در این 40 سال 
پس از انقاب، یک ســیر بسترسازی در 
این زمینه انجام شــده اما خیلی از اوقات 
مسئله مغفول مانده ای که قانون اساسی آن 
را دنبال می کند، نحوه اجرای قانون است 
اگر  یا سؤال می شــود چرا 
بحث نظارتی در نظر گرفته 
شــده اســت، آن دستگاه 
از این ظرفیــت نظارتی به 
درستی اســتفاده نمی کند. 
یعنی بیشتر در زمینه اجرای 
این مباحث دچار مســئله 
هســتیم تا اینکــه بگوییم 
کاً نادیده گرفته شده و به 
حســاب نیامده است. آنچه 
ظرفیت هــا را در عیــن در 
نظر گرفته شــدن به نتیجه 
نمی رساند، نحوه اجرای این 
جایگاه های خود  در  قوانین 
است؛ ازاین نظر است که می گوییم از نظر 

نحوه اجرا نیازمند بازبینی هستیم. 
اعتقاد من این اســت که بسترسازی های 
الزم متناسب با ظرفیت های قانون اساسی 
وجود دارد ولی مشــکل اصلــی در نحوه 

اجرای این قوانین است. 

چه سازوکاری برای اجرای بهتر این 
قوانین پیشنهاد می کنید؟

در بحث نظارتی، نظارت بر سازمان ها باید 
جدی تر اتفاق بیفتــد. در برخی از موارد 
اختیاراتی که برای قوا مثًا قوه مجریه در 
نظر گرفته شده، اختیارات وسیعی است 
ولی اشــکالی که وجود دارد این اســت 
که نظارت ها تناســبی با میزان اختیارات 
ندارد؛ مثًا در حیطه انتخاب معاون اول، 
رئیس جمهور می تواند هر که را می خواهد 
به عنوان معــاون اول انتخاب کند؛ حوزه 
اختیارات یک معاون اول شــاید به اندازه 
یک نخست وزیر باشد، این در حالی است 
که معــاون اول فقط بــه رئیس جمهور 

پاسخگو است.
 ســازمان های بیرونی مثــل مجلس اگر 
در حیطه معاون اول ریاســت جمهوری 
نکتــه ای داشــته باشــند ناگزیــر باید 
بــه رئیس جمهور فشــار وارد کنند. این 
یکــی از موارد مغفول مانده ای اســت که 
باید سازوکار آن در قانون مشخص شود. 
نمونه دیگر رئیس بانک مرکزی به عنوان 
ســمتی اســت که عزل و نصب او بدون 
هیچ مانعی در اختیار رئیس جمهور است 

و هیچ نظارتی روی او جز توســط رئیس 
جمهور وجود ندارد. بســتری قانونی نیاز 
اســت تا ظرفیت این موارد را کامل کند 
و یک نظارت بیرونــی روی مقاماتی که 

تأثیرگذاری زیادی دارند، به وجود بیاورد.
 البته جدا از این خألها، در بیشتر نقاط در 
خود اجرا ضعف دیده می شــود که با یک 
بحث آیین نامه ای قابل حل است. مثًا در 
بحث شوراها و خاف هایی که در موضوع 
ساخت و سازهای شهرداری در کمیسیون ها 
مورد بررسی قرار می گیرد، نحوه عملکرد 
آن ها مســئله است، یعنی خود تبدیل به 
جایگاهی شده که به شهر آسیب می زند 
که باید در خود کمیسیون در نحوه اجرا 
اصاحاتی اعمال شود. بنابراین گاهی خود 
سازمان ها، گاهی ظرف قانون و گاه نحوه 
اجرا سبب می شود عملکرد یک مجموعه 

بهینه نباشد.

نحوه مواجهه مردم با قانون اساسی 
بین  این  متقابل  مســئولیت های  و 

چیست؟
قانون اساسی به عنوان نخستین سندی 
که حقوق مــردم را تضمین می کند باید 

در گام اول به مردم شناســانده شود. این 
آگاهی بخشی وظیفه ای است که بر عهده 
رسانه هاست تا ساختار و شکل بهره بردن 
از این ظرفیت ها را به مردم نشــان دهند؛ 
مســئولیت مردم نیز همین اســت که با 
بــه عنوان  اساســی  قانون  ظرفیت های 
ســندی که حقوق آن ها را ضمانت کند، 
آشنا شــوند. یکی از دالیلی که مردم در 
احقــاق حقوق خود با اعمال شــیوه های 
نامتعارف به بن بست می رسند این است 
که با قوانین و ســازوکارهای قانونی آشنا 
نیستند؛ در صورتی که سازوکارهای قانونی 
در قانون اساسی تعبیه و دیده شده است. 
یکی از نمونه ها برای این بحث، شفافیت 
عملکرد مسئوالن اســت که مسلماً این 
حیطه نظارتی مردم با عنوان امر به معروف 
و نهــی از منکــر در اصل هشــتم قانون 
اساسی ذیل عنوان حق و تکلیف مردم بر 
دولت و دولت بر مــردم و مردم بر مردم 

تدارک دیده شده است. 
مــردم طبــق اصــل ۸ می تواننــد بــر 
ساختارهای عالی کشور نظارت کنند، هر 
چند ســازمان بازرســی یا دیوان عدالت 
اداری به عنوان یک ســازوکار قانونی در 
نظر گرفته شده است، ولی بحث رسانه ها 
و وسایل ارتباطات جمعی می تواند بستری 

برای بیان خألها و مطالبه گری باشد.
 البتــه زمانی مــردم می تواننــد به این 
مسائل بپردازند که همزمان شفافیت در 
سازمان ها انجام شود. اآلن قانون شفافیت 
وجود دارد ولی وقتی وارد سایت سازمان 
می شوید تا به صورت شفاف آن را مشاهده 
کنید، می بینید خیلــی از فرایندها اصًا 
به روزرسانی و یا بارگذاری نشده است که 
باز هم به همان مســئله ضعف در اجرای 

قوانین برمی گردد.
نکته اساسی این است که ظرف وجودی 
قانون اساســی تنها با آشنا بودن مردم با 
این اصول و از طرفی اجرای درست آن ها 

به منصه ظهور می رسد. 

به بهانه روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

شیوه های  نامتعارف مطالبه گری  به بن بست می رسند اصل 8 قانون اساسی
اصالِح صالح مطالبه گری 

یکی از اصول پیشرفته ای که در قانون اساسی 
ما وجود دارد که در سایر قوانین اساسی دیده 
نمی شود، اصل امر به معروف و نهی از منکر 
اســت که مردم به شــکلی می توانند حق 
نظارتی خود را اعمال و اجرا کنند. تأکیدی 
که در اصل هشتم قانون اساسی وجود دارد 
این اســت که این امر و نهی باید با تکیه بر 

ساختارهای قانونی باشد. 
ما در بحث نظارت های مردمی و اســتفاده 
از آن ها حتماً باید ســاختارهای قانونی را 
در نظر بگیریم. اصــل ۸ می خواهد دولت 
عملیات های خود را در چارچوب درست و 
منطقی پیش ببرد تا مردم بتوانند ظهور و 
بروز فساد و اختاس را در یک مجموعه به 

موقع ببینند. 
این اصل ظرفیت هایــی را برای مردم ایجاد 
می کند تا بتوانند بــدون لکنت، اختاس و 
فساد و اشتباه یک مدیر یا مجموعه را مطالبه 
کنند. اصل ۸ ظرفیتی ایجاد کرده تا جامعه با 
اصاِح صاح به سراغ مطالبه گری خود برود. 
محقق شدن این اصل نیز در چارچوب های 
منطقی اجتماعی قابلیت اجرایی پیدا می کند 
که سه وجه آگاهی و اطاع مردم، بسترسازی 
قانونی و اجرای ساختاری سرعت دهنده این 

فرایند هستند. 
صحبت از بسترسازی و اجرای این فرایندها 
به معنی نفی عملکرد ســاختارهای نظارتی 
چون دیوان محاســبات که بر دخل و خرج 

سازمان ها نظارت دارد، نیست.
 مثاً در بحث شــفافیت، بر اســاس قانون 
اساســی گزارش های دیوانی یا بحث تلفیق 
بودجه در عین اینکه به مجلس داده می شود 

باید برای عموم نیز منتشر شود. 
قانون شــفافیت در مجلس تصویب شــده 
ولی اجرای تام و تمام آن وابســته بر فشــار 
سازمان های نظارتی بر سایر سازمان ها برای 
اجرای آن هاســت. آگاهی و استفاده درست 
از این ظرفیت قانون اساسی می تواند شیوه 
مطالبه گری ما را بر اســاس ســازوکارهای 

قانونی به جای بن بست، به نتیجه برساند. 

یکی از دالیلی که 
مردم در احقاق 
حقوق خود با 
اعمال شیوه های 
نامتعارف به 
بن بست می رسند 
این است که 
با قوانین و 
سازوکارهای قانونی 
آشنا نیستند

بــــــــرش
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دکتر نادره شاملو، حقوقدان و استاد دانشگاه 
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
﹞︀ره ۴٩۵/د/٣٠/١٣٩٨ ﹝﹢رخ   ︫﹤  ︋️﹋︣  ︫﹟︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ا︨︐﹠︀د ﹝︖﹢ز ﹤ ︣داری ﹇︤و﹟) در﹡︷︣ دارد︋   ︫﹤ ︧︀زان آ﹠︡ه (وا︋︧︐﹥︋   ︋️﹋︫︣

﹥ ﹁︣وش   ︋﹏︭︀ت ذ︪﹞ ︀ ﹢رت٣٠ در︮︡ ﹡﹆︡ و﹝︀︋﹆﹩ در٢٠﹇︧︳ ﹝︀﹨︀﹡﹥︋   ︮﹤ ︀ب ﹝︽︀زه︋  ︣داری ︑︣ان دو︋  ٩٨/٠٩/٠۶ وآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫ 
 ﹟ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ا ︡وا ﹤  ︋︀و Qazvin.ir ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤ ︋︨︣︀﹡︡: ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︵﹑ع از︫︣ا︳ ودر︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ٣︡︀ن ﹨﹞﹫︀ری – ︵︊﹆﹥ ٢ – وا﹝︐︠︀ ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ار︑︩ –︨ 

تضمين شركت مساحتآدرسنوع ملككاربرىپالك ثبتىرديف
درمزايده(ريال)

مغازهتجارى3فرعى از2285 اصلى بخش يك1
خيابان طالقانى، مجتمع تجارى البرز،واحد 

شماره 9 درطبقه زير زمين
33/05283/643/000

مغازهتجارى3فرعى از2285 اصلى بخش يك2
خيابان طالقانى، مجتمع تجارى البرز،واحد 

شماره 13 درطبقه زير زمين
27/92216/380/000

︲﹞﹠︀ ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.
                     ﹞﹫︡ ر︲︀ ﹋﹫︀﹡﹫︀ن ︎﹢ر ﹝︋ ️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻︧︣︡︀زان

/ع
۹۸
۱۱
۰۸
۴

۹۸
۱۱
۰۸
۶

فراخوان مزايده
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︱ــ︣ت  ﹝﹙ــ﹉  ﹡︷ــ︣دارد 

ز﹠ــ︉ (س) ︨ــ︀︋﹅ وا﹇︹ در: ﹝︪ــ︡ - ا﹡︐ــ︀ی ︠﹫︀︋︀ن 
رازی ︫ــ︣﹇﹩ - ︗﹠︉ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︨﹫﹠︀ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
︣﹎︤اری   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡﹡︀︨︣ ﹥ ﹁︣وش︋  ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ 
﹝︤اــ︡ه ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٠١، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه  ﹎︣ان 
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
www.setadiran. :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋ 
﹢رت  ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝︤ا︡ه   ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ir ا﹡︖︀م︠ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︡﹫︫ رو︋︣وی - ︪︡﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه

﹁﹊﹢ری ٩۴- ︨︐︀د ﹝︣﹋︤ی - ︵︊﹆﹥ دوم   ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٩/١٢ ︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀را﹡︐︪︀ر﹝︤ا ︀ر︑ *

* ﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/٢١

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/١٠/١
️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه: ٩٨/١٠/٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏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
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۹۸
۱۱
۰۶
۶

فراخوان تجديد مناقصه 
نوبت اول 

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
 ﹩﹊︫︤ ︡﹝︀ت ﹁﹢ر️ ﹨︀ی︎   ︠﹤دارد ارا

اورژا﹡︦ ١١۵ ︨ــ﹠﹍︀ن ︋︀︨﹀︣ ︫︨︣︐︀ن ر︫︐﹢ار را از 
︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار 
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١۶٣، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٢۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
️ و  ︡ا︫  ︋﹤﹊︊  ︫: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧︀︋︡اری︋ 

︨︣︐︀ن ر︫︐﹢ار  ︑﹢﹏ ﹎︣دد. در﹝︀ن︫ 
٩٨/٩/۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/٧

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٩/١٧
️ ﹨︀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

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ (︻︀دی/︻︀دی  
 ﹜﹊ ︣︐︧﹎ ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده)  ︫︣﹋️  ︑︀︋︀ن﹢︵ ﹤︋

︑﹢س( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص)  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٧٣٨٨ 
١۴٠٠۵۶٣٨٨٧٠ :﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

  ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︀ ﹡﹞︀﹠︡ه 
﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد 
    ــــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ﹁ــ﹢ق ﹋ــ﹥ در ︑︀ر︑
١٣٩٨/٠٩/٢۵ ﹋﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏ درآدرس 
﹝︪︡ – ︋﹙﹢ار ﹨︀︫﹞﹫﹥(︫﹫︡ ︮︀ر﹝﹩ ٢١)-

︠﹫︀︋ــ︀ن ﹨︀︫ــ﹞﹫﹥ ١٠ ︎ــ﹑ک ۴٧-︵︊﹆﹥ دوم 
.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ د﹢︪﹫﹞ ︤ار﹎︣︋

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی/︻︀دی ︋﹥ 
︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده:

١-  ︑﹞︡﹞ ️﹫﹨ ︡︡︣ه  و ︋︀زر︨﹫﹟
٢-  ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر 

ز﹝︀ن ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ (︻︀دی/︻︀دی 
︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده) ︨︀︻️ ١٩  ﹝﹫︊︀︫︡.

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

۹ع
۸۱
۱۰
۷۷

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  
(﹡﹢︋️ اول)   ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١٣٩٨/٠٩/١٢

   ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ︫﹞︀ره۴١١٨ ﹝﹫︡ان ﹝﹫﹢ه و︑︣ه ︋︀ر ︋︪﹞︀ره ︔︊️ 
ــ︀︻️ ١٢ روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٠/١۵/ ٩٨  ۶۶٢٠ رأس︨ 
در ﹝ ﹏︧ــ﹫﹠﹫﹥ ︨ــ﹫︡ ا﹜︪ــ︡ا وا﹇ــ︹ در ا﹑م ︎﹫︘ 
︻︀︫﹢ری ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد. از ︻﹞﹢م ا︻︱︀ءد︻﹢ت ︋︺﹞﹏ 
﹝ــ﹩ آ︡ ﹋﹥ در روز ﹝﹆ــ︣ر و در ﹝﹏ ﹝︢﹋﹢ر ︱﹢ر ︋﹥ 
﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ︡︋﹩ ا︨️ ︱﹢ر ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء در ︗﹙︧﹥ 
︲ــ︣وری و در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︱ــ﹢ر ︋︣ا︋︣ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 
﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ا︻︐︣ا︲﹩ در را︋︴﹥ ︋ــ︀ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹝︐︢ه در 
﹝︖﹞ــ︹ ﹝﹣︔ــ︣ ﹡﹢ا﹨︡ ︋ــ﹢د. ︲﹞﹠︀ ﹨︣ ︻︱﹢ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
ا︨︐﹀︀ده از ﹅ رای ︠﹢د را ︋﹥ ︀﹝﹡ ﹉﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر 
 ﹏﹞ ︡﹠﹋ ︠ــ︀رج از ا︻︱︀ء وا﹎ــ︢ار ︀ از ﹝﹫ــ︀ن ا︻︱︀ء و
︋︣ر︨ــ﹩ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡﹩ وا﹇ــ︹ در ︋﹙﹢ار 
 ﹤︀︫ــ︡. ارا ︀رک ﹋﹢︔ــ︣ ﹝﹩︋  ︠﹙﹫ــ︕ ﹁ــ︀رس رو︋ــ︣وی︎ 
و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︐︊﹩ ﹞ ︀︱︣ی ︗️ ︋︣ر︨ــ﹩ ︡ا﹋︓︣ 
 ️﹫﹨ ﹏﹢︑ ﹩︐︧ــ︀ ︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹︋  ﹉ روز ﹇︊﹏ از︋ 

﹝︡︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹎︣دد.
︡︣ه ﹞ ️ ﹫﹨ ︦ ﹫︤ارش ︑﹢︨︳  ر ﹎  ﹤د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١- ارا

٢- ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︀زرس
 ٣- ﹝︀﹝﹢ر️ ︔︊️ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︋ ﹤﹚︮︀︣ه 
ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ۴١١٨ ﹝﹫︡ان ﹝﹫﹢ه 

و ︑︣ه ︋︀ر–︖️ ا﹜﹥ ﹎﹢﹨︣ی زاد

۹ع
۸۱
۱۰
۷۹

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ ︡︎︡ه ︨︀زان 
آر︨) ︩﹫﹋ ︀︀﹝﹩ ︠︀ص)  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٩٣۴٧ 

︨︀﹝﹩ ︠︀ص و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٠١٠٨٠٣٠  
(در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥)-﹡﹢︋️ دوم

︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎ــ﹩ ا﹡﹑ل ︫ــ︣﹋️ ︡︎︡ه 
︨ــ︀زان آر︀ ﹋﹫ــ︩ (︨ــ︀﹝﹩ ︠ــ︀ص) در روز﹡︀﹝﹥ 
ر︨﹞﹩ ﹋︪ــ﹢ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ٢١۴٠٠ ﹝﹢رخ ١١/١٣٩٧/٠۶ 
﹋﹥ در ︮﹀﹥ ۶٩ درج ﹎︣د︡ه ا︨ــ️، ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ 
︵︊﹅ ﹝ــ︀ده ٢٢۵ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت از﹋﹙﹫﹥ ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران 
ا︐﹞︀﹜ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︋︀ دردر︨ــ️ 
دا︫ــ︐﹟ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ︸︣ف ﹝︡ت ۶ ﹝︀ه از 
 :️﹋︣  ︫﹤﹫﹀︭︑ ﹏﹞ ﹤  ︋﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر او﹜﹫﹟ آ ︀ر︑
︣ ا﹁︧︀﹡﹥ ای   ︫ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩  ︗︤︣ه ﹋﹫︩ـ  ︗︀ده ︗︀نـ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡ه︡ه ﹋﹫︩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡︎
﹝︡︣ ︑︭﹀﹫﹥-︨﹫︡ ﹝︖︐︊﹩ ︻﹙﹢ی زاده
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آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ( ﹡﹢︋️ اول) ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره : ١٩-٩٨
 ١-د︨︐﹍︀ه ︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

٢-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︻﹞﹙﹫︀ت  ﹡﹍︡اری و ︑︺﹞﹫︣ات ︨ــ︡﹨︀ و︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی آ︋﹫︀ری ا︨ــ︐︀ن 
︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩   ︨︀ل ٩٩-٩٨

٣-︡ا﹇﹏ ︮﹑﹫️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان: ︀︎﹥ ۵ ر︫︐﹥ آب
۴- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ : ٩,٠٩٢,٩۴٣,٢۶۴  ر︀ل

۵- ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹁︣آ﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر: ۴۵۴ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ︋︀ ا︻︐︊︀ر︡ا﹇ــ﹏ ٣ ﹝︀ه و ﹇︀︋﹏ 
︣﹍٣︀﹝︀ه د︑︡︡﹝︑

 www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨) ️ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ ️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨  ﹁︀در ﹏﹞-۶
٧- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:ازروز ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٩/١٢ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︫﹠︊﹥ 

﹝﹢رخ  ٩٨/٩/١۶  
٨- ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︋︀ر﹎︢اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د

٩- ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ٨ ︊︮  روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٩/٢۶      
١٠-﹝﹏ وز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀: ︨︀︻️ ︊︮٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٩/٢۶ ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

 ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹢︍︋︀ن آ﹠︡ه رو︫﹟ 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٩٧٢۶۴ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٢٠۴٨٣٢٨٨    
﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٠۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
︣﹋️ را از ﹝︊﹙︼ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل   ︫﹤︀﹞︨︣ــ
︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٣٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥ ٣٠٠٠٠١ 
︨ــ﹛ ︋︀ ﹡︀م ١٠٠٠٠٠٠ر︀﹜﹩ از ﹝﹏ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︀ل 
 ️﹁︀ ︩︡ه ا﹁︤ا︡اران ︑︀﹝﹫﹟ ﹎︣د﹞︀︫︡ه ︨ــ
︪︣ح ﹝︢﹋﹢ر ا︮﹑ح  و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ درا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋ 
︫ــ︡ و ذ﹏ ︔︊️ از ﹜ــ︀ظ ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ در 

︑︀ر ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ︑﹊﹞﹫﹏ ا﹝︱︀ ﹎︣د︡ه ا︨️ .
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان 
(۶٧٩٩۶۵)
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((آگهى تمديد مناقصه عمومى شماره  98-37))
﹞︀ره ٣٧-٩٨ "︑︃﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩  ︣ا︨︀ن (︨︀﹝﹩ ︻︀م) ﹝﹠︀﹇︭﹥︫  ︐︣و︫﹫﹞﹩︠   ︎️﹋︫︣
 ۶-٢ ︡﹠ ︀ ا︮﹑ح︋  ︀︋︀ا﹝︀ن) ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز " را︋  ︊︤، ر︨︐﹢ران و ﹋﹞︌︋  (︋︀﹜﹈، ︑﹠︷﹫﹀︀ت، ﹁︱︀ی︨ 
 ﹤ ︣دا︠️ ﹆﹢ق و ﹝︤ا︀ از دو ﹝︀ه︋   ︎️︗ ﹩﹛︀﹞ ﹩︀﹡ص ︑﹢ا﹢︭ ﹝︀ده ۶ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹇︣ارداد در︠ 

﹈ ﹝︀ه و ︑﹞﹢︑ ︡︡﹏ ︎︀﹋︀ت ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٩/٣٠ ا︻﹑م ﹝﹫︡ارد.
 ﹜︢ا ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آورد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام  www.khpc.ir️︀︨ ﹤︋ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹤﹆︣︵ ا︮﹑ح ︫︡ه از ﹤︭﹇︀﹠﹞
︀ً در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ︀ ︑﹙﹀﹟ ٣١٣٣ (٠۵٨)- دا︠﹙ــ﹩٢٧۶٠ و ٢٧٠٠ ︑﹞︀س  ﹠﹝︲

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀
  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️  ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ︠︣ا︨︀ن  (︨︀﹝﹩ ︻︀م ) 

 ﹩﹁︢ ﹤︧﹫﹚︑ ︡ه ﹁︣وش ﹎﹢︨︀﹜﹥ ﹡︣ ︨︊﹉، ﹎︀و و︤ا﹞
، ︗﹢ا﹡﹥ ︎︣واری و ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟ ((︑︀ر ﹝︤ا︡ه  ﹝﹢رخ 

((١۴:١٣٩٨/٠٩/١ ︨︀︻️ ٠٠۶
︊﹉، ﹎︀و   ︨︣﹡ ﹤﹛︀︨﹢﹎ ️︗ ︡هدر ﹝︤ا ️﹋︣  ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞
︣واری و ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟ ﹝︊﹙︼ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  و ︑﹙﹫︧﹥ ︢﹁﹩ ، ︗﹢ا﹡﹥︎ 
ر︀ل ، ︋︭﹢رت وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋︪﹞︀ره ︧︀ب ٨٣٨٨٧۴۵٩ ︋︀﹡﹉ 
﹋︪︀ورزی ︫ــ︺︊﹥ ﹝︪︡ ︋﹠︀م ﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س 

ر︲﹢ی ﹝﹫︊︀︫︡.                                       
︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س 

 .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ر︲﹢ی ︑﹞︀س
︑﹙﹀﹟: ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١     دا︠﹙﹩ ١٢۶- ١١٩

﹨︤﹠﹥ آ﹎︺︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹫︊︀︫︡.
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۱۱
۰۸
۱

/ع
۹۸
۱۱
۰۲
۱

فراخوان مناقصه
 نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝ــ﹩ وا︡﹨︀ی 

 ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م ﹅︣︵ ︠ــ﹢د را از ﹤︺︋︀︑
︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ️﹁︀︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٧٢، از در
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان و 
️ ﹨︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٨٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ﹤ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ر﹁︀﹨﹩ دا﹡︪﹍︀ه︋  ️ ا﹝﹢ر︎  ︣︡﹞ ︧ــ︀︋︡اری
︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴-︵︊﹆﹥ اول    ﹫ــ ︡ - رو︋︣وی︫  ︪ــ︀﹡﹩ : ﹝︪ــ﹡

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٩/١١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/١۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٩/٢۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٩/٢۵ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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
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روزنامـه صبـح ایـران

آثار کمک خالصانه به انسان مؤمن   رسا: آیت اهلل محمدباقر تحریری، در جلسه درس اخالق هفتگی خود با اشاره به حدیثی از امام صادق)ع( گفت: انسان مؤمن در ارتباط با دیگران باید حالت دستگیری و 
کمک کردن به برادر مؤمن را داشته باشد تا در جهت حفظ ایمانش حرکت کند. فردی که در رفع نیاز برادر مؤمنش اقدام کند مانند کسی است که سعی صفا و مروه را به جای آورده است؛ البته همه این امور باید با 

حفظ اخالص در نظر گرفته شود و در این صورت، خداوند متعال آثار قرب را در این عمل اجتماعی در وجود او مترتب می کند.

حجت االسالم علیرضا پناهیان در مشهد:
سبک زندگی در جامعه ما ضد جوان است

رسا: حجت االسالم علیرضا پناهیان، 
با اشــاره به مشــکالت مهم برای 
نقش آفرینی جوانان در جامعه بیان 
کرد: یکی از مشکالت این است که 
سبک زندگی در جامعه ما ضد جوان 
است و چهار تا ۱۵ سال آغاز جوانی 
را عقب می اندازد. وقتی به جوان ۱۵ 
ساله که آغاز جوانی است دانش آموز 

گفته و وقتی فراغت جوان در دوران دبیرستان فراغت باالیی است و این بی تعهدی 
را بین جوانان در دبیرستان رواج داده اند، نباید جامعه را جوانگرا دانست. همچنین 
در ادامه در دوره دانشجویی، خانواده، جوان را از ازدواج بازمی دارد که این عمل 

ضدجوانی است.
وی که با موضوع »حکمرانی جوانان« در مســجد کرامت مشهد سخن می گفت، 
افزود: اداره جامعه و حاکم شــدن بروکراســی و رفتار با جوان در جامعه نشان 
می دهد جامعه ما جامعه ای نیســت که به جوان خودباوری بدهد و این موجب 
می شــود به جوان ما اعتماد به نفس داده نشود. این رویه باید تغییر کند؛ البته 
افرادی معدود مانند رهبری بــه جوانان اعتماد به نفس داده و به نقش کلیدی 

آن ها تأکید دارند.

 امکان خطا کردن را به جوانان بدهیم
استاد حوزه علمیه به بها دادن به جوان در اوایل انقالب اشاره و ابراز کرد: در زمان 
انقالب به جوانان اعتماد به نفس داده و زمینه های اعتماد به نفس برای آنان به 
وجود آمده بود. این جوانان وقتی در میدان های جنگ تحمیلی حضور می یافتند 
پست هایی را در اختیار گرفته و نقش آفرینی و تصمیم گیری داشتند. وی روحیه 
مصلحت اندیشــی به عنوان روحیه غلبه یافته در این دوران را از دیگر مشکالت 
نقش آفرینی جوانان امروز بیان و ابراز کرد: از طرفی به جوانان بی اعتمادی داده و 
از طرفــی آنان را مرعوب کرده اند؛ در حالی که بزرگ ترها باید امکان خطا کردن 
را به جوان بدهند.پناهیان بیان کرد: امروز در حوزه علمیه تشکل قوی از جوانان 
مانند دانشگاه ها دیده نمی شود که جلوه ای از مرعوب کردن جوانان است. وی عدم  
تخصص جوانان از نظر دانش و مهارت را از دیگر مشکالت بیان و  اظهار کرد: جوان 
بایــد در دوران جوانی خود را از نظر دانش و مهارت فربه کند؛ درحالی که امروز 

می بینیم این توانایی در جوانان، حتی در جوانان طلبه دیده نمی شود.

 مسجد باید جوانان را باعرضه بار بیاورد
مدیر مدرســه دارالحکمه ادامه داد: فاجعه و  ظلم اســت که هنوز جوان انقالبی 
ســخنان رهبری را نخوانده و حکمت های آن را نمی داند؛ که این عجیب است و 
این فرهنگ جوان انقالبی نیست، چه تفریحی لذت بخش تر از کالم امام است؟ 
وی به راهکارهایی برای نقش آفرینی جوانان در جامعه اشاره و اظهار کرد: جوانان 
برای نقش آفرینی باید تشــکیالتی شده و اهل کار گروهی، سازماندهی شدن و 

سازماندهی کردن باشند.
این استاد حوزه علمیه بیان کرد: مسجدی که جوانان را با عرضه بار نیاورد باید 
در آن را بست. جوانان امروز هنوز شبکه مؤثر نشده اند، باید اول خود و بعد مردم 
را ســازماندهی کنند. وی به شــیوه تبلیغ در جوانان انقالبی اشاره کرد و افزود: 
الگوی شما در کار سیاســی حضرت زهرا)س( است که 40 روز تبلیغ چهره به 
چهره و در خانه داشت و ناامید نمی شد.پناهیان با اشاره به اینکه یکی از اقدامات 
در کار تشکیالتی حضور در عرصه سیاست و کشف استعدادهاست، گفت: زندگی 
اسالمی فراتر از این است که تنها متکی به کانال ها و ابزار مجازی باشید. جوانان 
انقالبی باید از طریق شبکه هایی که تشکیل می دهند اهداف خود را دنبال کنند.

این اســتاد حوزه علمیه صحبت کردن با ادبیات خــاص را از دیگر راهکارهای 
نقش آفرینی جوانان بیان و اظهار کرد: با ادبیات مردم فهم و جهان شمول صحبت 
کنید؛ فرموده های رهبری از الگوها در این زمینه است. وی افزود: ما در تبلیغات 
ضعیف هستیم؛ عملیات روانی بلد نیستیم و دفاع در برابر دشمنان و منافقان را 

نمی دانیم، اگر با اصالح دانشی برای اصالح کشور حرکت کنید موفق می شوید.

سبک زندگی

حوزه علمیه

 معارف/ مریم احمدی شیروان  ترویج 
اخالق دینی یکی از مسائل مهم و کاربردی 
مورد نیاز جامعه امروزی است. این در حالی 
است که ما از فرهنگ غنی اسالم برخوردار 
هستیم و اســالم در زمینه مسائل اخالقی 
سرشار از دستورعمل ها و آموزه های بسیار 
مهم، دست یافتنی، کاربردی و عملیاتی است. 
اخــالص، ایمان، تــوکل به خدا، ایثــار و... 
تنها بخشــی از این اخالق در جامعه است. 
ویژگی هایــی که حتــی پیامبــر گرامی 
اسالم)ص( هم برای به کمال رساندن آن ها 
َم  مبعوث شدند و فرمودند: إنّما بُِعْثُت ألُتَِمّ
َمکارِم األخالق.برای تبیین راهکارهای ترویج 
اخــالق دینی در جامعه با حجت االســالم 
دکتر مســعود آذربایجانــی، عضو هیئت 
علمی پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه و مدیر 
گروه علمي فلسفه هاي مضاف مجمع عالي 
حکمت اســالمي به گفت وگو پرداختیم. او 
معتقد است ترویج اخالق دینی در جامعه، 

رسالتی اجتماعی و همگانی است.

  اخالق دینی در جامعه 
با پند و موعظه اصالح نمی شود

حجت االســالم دکتر آذربایجانی در ابتدا و 
با تأکید بــر اینکه طبق گفته بزرگان دین، 
اخــالق اجتماعی با حــرف، پند و موعظه 
اصالح نمی شــود، می گوید: اگر افرادی که 
در کسوت دین و در سطوح مختلف دینی 
هســتند مانند روحانی محل یا امام جمعه 
و... که باالترین عامــل ترویج اخالق دینی 
در جامعه به شمار می آیند، نشان دهند در 
گفتار و رفتارشان صادق هستند و به آنچه 
می گویند، عمل می کنند مهم ترین قدم را 

برای ترویج اخالق در جامعه برداشته ایم.
او اضافه می کند: گام بعدی این اســت که 
نتایج عمل به احکام دینــی را برای مردم 
ملموس کنیم. برای ایــن کار می توانیم از 
ابزارهایی مانند رسانه، فیلم، سریال  و... کمک 
بگیریم و با زبانی ساده بازگو کنیم که نفع 
اعمال نیک به خود مردم بازمی گردد. مردم 
باید باور داشته باشــند دروغگویی خالف 
دین اســت، زیرا اعتماد اجتماعی را کاهش 

می دهد. مردم بایــد بدانند نتیجه عملی و 
عینــی افزایش دروغگویــی در جامعه چه 
چیزی اســت؛ به عنــوان مثال یک نتیجه 
همین است که ما اآلن مجبور هستیم هنگام 
وام گرفتن، به جای یک ضامن، دو ضامن به 
بانک معرفی کنیم و اعتماد به حرف مردم از 
بین رفته است. یا وقتی غیبت کردن و تهمت 
زدن سکه رایج بازار می شود، احساس امنیت 
روانی در جامعه کاهش پیدا می کند. هیچ 
فردی خود را از این ناامنی مصون نمی داند 
و آرامش عمومی بر هم می خورد. بی شــک 
با نشــان دادن پیامدهــای اجتماعی رفتار 
نادرست اخالقی، می توانیم به نهادینه شدن 
اخالق دینی در جامعه کمک شایانی کنیم.

  الناس علی دین ملوکهم
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
در ادامه یادآور می شــود: باید سخنرانی ها و 
موعظه ها برای ترویج اخالق در جامعه وجود 
داشــته باشــد. این موارد برای جوان ترها و 
افرادی که ممکن اســت اطالعات کمتری 
از دین داشته باشــند، مفید است و کمک 
می کند آن ها از سیره بزرگان دین و ائمه)ع( 
بی اطالع نباشند. وقتی با صدها دلیل، روایت 
و شاهد نشان دهیم امیرالمؤمنین)ع( حتی به 
دلیل مسائل سیاسی و حکومتی حاضر نبود 
دروغ بگوید و منافع خود یا منافع اجتماعی 
را مقدم کند، اعتقاد مــردم به دین قوی تر 

می شود. با اطالع از سیره ائمه، ممکن است 
رفتارهای فعلی زیرسؤال برود، اشکال ندارد 
بهتر از این است که گفته شود اصالً اخالق 
دینی یا فراتــر از آن حتی دین وجود ندارد. 
باید منابع، مراجع و گروه های مرجع اصلی که 
پیامبر و ائمه معصومین)ع( هستند را به عنوان 
الگوی نیکو برای جامعه، روشن و بازتعریف 
کنیم.دکتر آذربایجانی بــه حدیث »الناس 
علی دین ملوکهم« نیز اشاره کرده و توضیح 
می دهد: در قرآن از واژه ای به عنوان مالء یاد 
شده است. مالء به معنای چشم پر ُکن است. 
یعنی افرادی که در رأس قدرت و ثروت قرار 
دارند، گروهی هســتند که رتق و فتق امور 
را در دســت دارند و در رسته اجتماعی در 
باالترین طبقات اجتماعی قرار دارند و نقش 
آفرین ترین افراد در جامعه هستند . افرادی که 
در صدر اخبار و در معرض نگاه مردم هستند 
و در مسائل مختلف مالک رفتار مردم قرار 
می گیرند. آن ها باید بدانند رفتار اجتماعی 
تابع رفتار و رویه آنان اســت و مردم آن ها را 

الگوی رفتاری خود قرار می دهند  .

  ترویج اخالق دینی در جامعه
 وظیفه ای همگانی است

مدیر گروه علمي فلسفه هاي مضاف مجمع 
عالي حکمت اسالمي بیان می کند: مردم به 
روش زندگی ملوک آن ها یعنی پادشاهان، 
رهبران، رئیس جمهورشان و... نگاه می کنند 

و از آن هــا الگــو می گیرند. اگــر آن ها به 
وعده های خود عمــل نکنند آن وقت عدم 
وفای به عهد در جامعه رواج پیدا می کند و 
مردم عادی هم با استناد به اعمال مسئوالن 
باالدستی وفای به عهد را مهم نمی شمارند. 

او تصریــح می کنــد: در آن صــورت قبح 
ارزش های اخالقی کاهش پیدا کرده و ارزش  
تبدیل به ضــد ارزش و طبق گفته قرآن و 
نهج البالغه، منکر تبدیل به معروف می شود. 
در آن صورت دیگر بدقولی کردن، وفای به 
عهد نکردن و... بد تلقی نشده و کم کم تبدیل 

به هنجار می شود.
دکتــر آذربایجانی تأکید می کند: فردی که 
مسئولیت دارد، مانند افراد معمولی نیست. 

خداوند برای زنان پیامبر)ص( 
فرموده اســت که ثواب شــما 
مضاعف اســت، زیرا شما الگو 
هستید. مسئوالن، روحانیون و 
غیر روحانیون همه در معرض 
قضاوت هستند و به عنوان الگو 

در جامعه معرفی می شوند. 
دروغگویــی، خلــف وعده، 
وعده های کذب و... به نظام 
اخالقی جامعه آسیب می زند.

دانشــیار گروه روان شناسی 
پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه 
در پایــان به راهکار پایداری 
اخالق در جامعه اشاره کرده 
و می گویــد: باید برای مردم 
تبیین شود که رعایت اخالق 
اجتماعی اول از همه به نفع 
خود آن هاست. نباید منتظر 
باشــیم در مقابل کار خوب 

دیگران، اقدامی خــوب انجام دهیم که در 
این صورت به نتیجه ای نخواهیم رسید. هر 
فرد به اندازه شمعی که با اخالق خوب خود 
در جامعه روشن می کند، در جامعه اثرگذار 
اســت و جامعه را به سمت خوبی هدایت 
می کنــد. باید همه خود را در این مســئله 
سهیم بدانیم و بدانیم که ترویج اخالق دینی 
در جامعه، رســالتی اجتماعی و همگانی بر 

دوش یکایک افراد جامعه اسالمی است.

گفت و گو با مدیر گروه علمی فلسفه هاي مضاف مجمع عالي حکمت اسالمي درباره راهکارهای ترویج اخالق دینی 

نتایج عمل به احکام دینی را برای مردم ملموس کنیم

افرادی که در صدر 
اخبار و در معرض 
نگاه مردم هستند 

باید بدانند رفتار 
اجتماعی تابع 

رفتار و رویه آنان 
است و مردم آن ها 

را الگوی رفتاری 
خود قرار می دهند  

بــــــرش

ضرورت توجه به نیازهای 
جامعه در پژوهش های علمی

ایکنا: حجت االسالم دکتر احمد مبلغی گفت: 
اساساً پژوهش های دینی باید با نگاه عمیق 
و معطــوف به دین و اندیشــه هایی از متون 
دینی اتخاذ و انتزاع شود و از طرف دیگر هم 
چشم بر واقعیات بیرونی اجتماعی، خانوادگی، 
سیاسی و ... داشته باشد. وی با بیان اینکه باید 
اندیشه ها و نظریات معطوف به واقعیات از دل 
متون دینی بیرون بیایند، ادامه داد: اگر توجه 
عمیقی به متون دینی نداشته باشیم و کلیاتی 
را که به نام دین در ذهن ما مستقر شده است 
یا بر حسب عادات در فکر خود داریم مطرح 

کنیم، پژوهش ما دینی نخواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس ابراز 
کرد: ممکن است پژوهشی برخاسته از متون 
دینی هم باشــد، ولی باید ناظر به واقعیات و 
عینیات جامعه باشد؛ از این رو اگر کسی در 
موضوعاتی تحقیق کند که برای ۱00 سال 
پیش است یا امروز کاربردی ندارد، پژوهشی 
غیرواقعی، کلی نگرانه و غیرمفید اســت. وی 
با بیان اینکه پژوهشــی که این دو ویژگی را 
نداشته باشــد، عقیم، غیرمفید و ابتر است، 
تصریح کــرد: دو خصوصیت اساســی برای 
یک پژوهش مطلوب وجود دارد؛ اینکه با چه 
روشی باید سراغ متون دینی برای استنباط 
و انتــزاع نظریه مبتنی بــر واقعیات برویم و 
دیگر اینکه منابع ما برای شناخت واقعیات و 
نظام روشــی برای دست یافتن به این منابع 
چیست؟ هم اکنون در تحقیقات حوزه در هر 
دو این موضوعات یعنی هم به حیث روشی و 
هم منابع شناخت واقعیات کم توجهی می شود 
و مشکل داریم؛ البته منظور بنده فقها نیستند، 
ولی در تحقیقات با این مشکل روبه رو هستیم.

مبلغــی افزود: در یک پژوهش و اســتنباط 
دینی، پژوهشــگر حوزه باید اهتمام ویژه به 
روش دریافت از متون دینی داشته باشد و نوع 
نزدیکی او به واقعیات اجتماعی هم براساس 
صورت بندی ذهنی بی فایده نباشد؛ کسانی 
مانند شهید صدر معتقد هستند پژوهشگر 
باید پرونده علمی نسبت به واقعیات اجتماعی 
داشته باشد و براســاس پرونده علمی سراغ 
متون دینی برود و روش استنباط او هم علمی 

و مبتنی برعمق دین باشد.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

      صفحه 5    1398/09/27      صفحه 5    12 /1398/09
رونوشت آگهى حصر وراثت

ــرح دادخواست به  ــماره 3719528065 به ش ــنامه ش آقاى ادريس كردانجركى  داراى شناس
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــه 980550 از اين ش كالس
ــنامه 3614238091 در تاريخ 97/6/23 اقامتگاه دائمى  ــادروان عمير كردانجركى بشناس ش
ــت به افراد ذيل: 1- ادريس   خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــى   فرزند دادك داراى كد ملى 3719528065 پدر متوفى 2- زينت بامرى بيش   كردانجرك

فرزند كامران داراى كد ملى 3591140066 مادر متوفى  / متوفى وارث ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9811045(م الف: 1251)
مظاهرى- رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم خيرانسا شاهى   داراى شناسنامه شماره 3670447199 به شرح دادخواست به كالسه 
980558 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ــاهى  بشناسنامه 595 در تاريخ 98/05/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  عباس ش
ــاهى  فرزند عباس  ــا ش ــت به افراد ذيل: 1- خيرانس ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــاهى  فرزند عباس داراى كد ملى  داراى كد ملى 3670447199 دختر متوفى 2- محدثه ش
ــاهى  فرزند عباس داراى كد ملى 3670451463  ــر متوفى 3- زهرا ش 3670444475 دخت
ــاهى فرزند عباس داراى كد ملى 3670455345 دختر متوفى /  ــكينه ش دختر متوفى 4- س
ــت مذبور را در يك نوبت  ــريفات مقدماتى درخواس متوفى وارث ديگرى ندارد //اينك با انجام تش
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9811047(م الف: 1244)
مظاهرى- رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ــناد  ــهود را دفتر اس ــند مالكيت كه امضا ش ــليم دو برگ فرم فقدان س خانم زهرا عرب با تس
ــته كه سند مالكيت  ششدانگ يك  ــماره 35 زابل گواهى نموده  است اعالم داش ــمى   ش رس
ــتان ملكى نامبرده صادر و  باب خانه  پالك 12117 فرعى از 1-اصلى واقع در بخش 2 سيس
ــته كه بر اثر جابجايى مفقود گرديده  لذا مراتب بموجب  تبصره  ــليم گرديده و اعالم داش تس
ــى نسبت به ملك  ــود كه هر كس يك اصالحى  ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  آگهى مى ش
ــد  ظرف 10  ــند مالكيت نزد خود مى باش مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
روز از تاريخ انتشار آكهى باين اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه  سند مالكيت يا سند 
ــيد و يا در صورت اعتراض اصل  ــليم نمايند چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرس معامله تس
ــند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و  س

تسليم آن به متقاضى مبادرت خواهد نمود.9811048
تاريخ انتشار:1398/09/12 (م الف: 1245)

                               مهدى  پهلوانروى رئيس ثبت اسناد و امالك زابل 

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  آگه

ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــماره  139860322002002142-98/08/11    هيئت اول موضوع قانون تعيين  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمان هاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم زهره ظفريان مقدم فرزند محمدعلى  
ــاحت   ــدانگ اعيان يكدربند مغازه  به مس ــنامه  864 صادره از زاهدان در شش ــماره شناس بش
ــهر زابل نبش خيابان امام  ــتان ش 27/48 متر مربع  پالك 740 اصلى  واقع در بخش يك سيس
خمينى و فردوسى (چهارراه شهربانى) موضوع مالكيت پنچ دانگ و نيم مشاع متقاضى ذيل ثبت 
ــمى خانم ايران رياحى  ــاع  خريدارى از مالك رس 6088 دفتر 34 صفحه 130 و نيم دانگ مش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه  محرز گرديده اس
هاى كثيراالنتشار  آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى اس خ

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . 9811049(م الف:1246)
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/9/12

تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1398/9/27
مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  آگه
ساختمان هاى فاقد سند رسمى///برابر راى شماره  98/08/20-139860322002002192    
ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــت اول موض هيئ
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم 
ــهناز قنبرى فرزند حيدر بشماره شناسنامه  2158 صادره از زاهدان در ششدانگ يك باب  ش
ــمتى ازپالك 371 فرعى از 1- اصلى  واقع در  ــاحت  153/90 متر مربع در قس خانه به مس
ــتانى كوچه 13  خريدارى از مالك رسمى  ــهر زابل خيابان فرخى سيس ــتان ش بخش 2 سيس
ــت. لذا به  ــهردارى زابل محرز گرديده اس آقاى محمدعلى مهرى و خريدارى مازاد عرصه از ش
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتشار  آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .9811050
توضيحات: در اجراى ماده 13 آيين نامه اجرايى و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــبت به تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود  ــند رسمى نس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س

اقدام گردد.(م الف:1243)
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/9/12

تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1398/9/27
مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  آگه

ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره  139860322002002337-98/09/02    هيئت اول موضوع قانون تعيين 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ــاختمان هاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــعلى نژاد روحى  فرزند غالم  ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى عباس
ــاحت   ــدانگ يك باب خانه به مس ــنامه  592 صادره از زابل در شش ــماره شناس ــين بش حس
ــمتى ازپالك هاى 218 فرعى و 1153 فرعى از 1- اصلى  واقع در  163/50 متر مربع در قس
ــتان شهر زابل بلوار ميرحسينى كوچه 18 خريدارى از مالك رسمى خانم زهرا  بخش 2 سيس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم  ــت گر محرز گرديده اس فالحتى و آقاى حميدرضا صفائى كش
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتشار  آگهى مى شود در صورتى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
ــليم و پس از اخذ رسيد ،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
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 .9811051
ــات: تصرفات متقاضى به مقدار 133 متر از پالك 218 فرعى از يك اصلى بخش 2 و  توضيح
ــك اصلى بخش 2 جمعا به مقدار 163/50 متر  ــدار 30/50 متر از پالك 1153 فرعى از ي مق

مى باشد. م الف:1247
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/9/12

تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1398/9/27
مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــماره 48069 به شرح دادخواست به  ــنامه ش نظر به اينكه آقاى معصومه عثمانى داراى شناس
ــه 1/980326ح از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  كالس
كه شادروان هما امامى على آبادى به شناسنامه 46 در تاريخ 1375/4/31 در اقامتگاه دائمى 

خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  جهانگير اسالميان فرزند عبدالقادر شماره ملى 0748500006 متولد 1332/10/10 همسر متوفى

2- ناصر اسالميان فرزند جهانگير شماره ملى 0870470752 متولد 1357/5/3 فرزند متوفى
3- الهه اسالميان فرزند جهانگير شماره ملى 0921239726 متولد 1369/10/8 دختر متوفى 

4- الهام اسالميان فرزند جهانگير شماره ملى 0740119893 متولد 1370/6/31 دختر متوفى 
5- معصومه عثمانى فرزند جهانگير شماره ملى 0870470760 متولد 1358/3/1 دختر متوفى 

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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 9811043
تاريخ انتشار : 1398/9/12 

حسن رضائى منفرد 
قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
نظر به اينكه آقاى منصور صالحى فرمان آبادى داراى شناسنامه شماره 86 به شرح دادخواست 
به كالسه 3/980277ح از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان رميصا صالحى فرمان آبادى به شناسنامه 0740936042 در تاريخ 1398/6/23 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  منصور صالحى فرمان آبادى فرزند حاتم ش ش 86 متولد 1365/4/12 صادره از تايباد پدر متوفى

ــح ش ش 0740264052 متولد 1373/3/10  ــد صال ــى فرمان آبادى فرزن ــه صالح 2- راضي
صادره از تايباد مادر متوفى  

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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 9811044
تاريخ انتشار : 1398/9/12 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

 درخواست طالق غيابى
باعنايت به حكم 9809975627100380 مورخه 1398/06/27  مبنى برطالق به درخواست 
ــت زوجه را دادگاه محترم نهبندان صادر نمودند مبنى بر طالق غيابى بين  طالق به درخواس
ــندل فرزند ابراهيمـ  آقاى مهدى  ــدى ناصرى فرزند على و بانو فاطمه روش ــن آقاى مه زوجي
ناصرى فرزند على به شما مدت ده روز مهلت داده ميشود تاجهت ثبت طالق همسرتان به اين 
ــما ضايع گردد اين دفترخانه  دفتر خانه مراجعه كنيد چنانچه مراجعه نه نموديدو حقى از ش

پاسخگو نخواهد بود. 9811035
تاريخ درج نوبت اول: 98/09/12 
تاريخ درج نوبت دوم : 98/10/12

حاج شيخ غالم حق پناه 
سردفتر ازدواج وطالق1/1 نهبندان 

 درخواست طالق غيابى
ــم 9809975627100378 مورخه 1398/06/27 از دادگاه محترم نهبندان  باعنايت به حك
ــارانى پيرو بانو فرزانه براهوئى مشهور فرزند محمد سليم  مبنى برطالق غيابى آقاى مهدى س
ــرف ده روز جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نه نموديدو  ــادر نمودند چانچه ظ را ص

حقى از شما ضايع گردد اين دفترخانه پاسخگو نخواهد بود. 9811036
تاريخ درج نوبت اول: 98/09/12 
تاريخ درج نوبت دوم : 98/10/12

حاج شيخ غالم حق پناه 
سردفتر ازدواج وطالق1/1 نهبندان 

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
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــاده 3 قان ــى موضوع م آگه
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى   // برابر راى شماره 139860308001003154ـ  واراضى و س
ــى اراضى و  ــف وضعيت ثبت ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــت اول/دوم موض 11398/08/30 هيئ
ــك بيرجندتصرفات  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مل ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س س
ــنامه 80614  ــماره شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عزت اله تيمورپناه فرزند تيمور بش
ــماره ملى 0930796888 / نسبت به ششدانگ يكباب منزل قديمى به  ــهد و ش صادره از مش
مساحت73/44متر مربع قسمتى از پالك 1190  -اصلى وپالكهاى 1و2و3و4 فرعى از 1190 
ــت .  ــيد محمد تقى علوى  محرز گرديده اس ــش يك بيرجند از محل مالكيت س ــى بخ ـ اصل
ــود در صورتى  ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا به منظور اطالع عم ل
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــع قضايى تقديم نمايند.  ــت خود را به مراج ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9811042
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/12                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/27
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

ــاختمانهاى فاقد  ــرآراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس براب
سند رسمى مستقردرواحد ثبتى قوچان تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده 
ــخصات متقاضيان وامالك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت  است.لذامش

به فاصله 15 روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان 
ــاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خودرابه  ــند،مى توانندازتاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  ــنادوامالك قوچان تس اداره ثبت اس

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضايى تقديم نمايند:
1-آقاى اكبر سعادتى فرزند عباس به شماره ملى 0870510584صادره قوچان  در ششدانگ 
ــماره  307  ــمتى از پالك ش ــاحت 14069 متر مربع در قس يك قطعه زمين مزروعى به مس
اصلى بخش دوقوچان  واقع در  اراضى بيگ نظر و از محل مالكيت آقاى جليل عباسى  .كالسه 

1397114406010000294
2-آقاى اكبر سعادتى فرزند عباس به شماره ملى 0870510584صادره قوچان  در ششدانگ 
ــمتى از پالك شماره  307  ــاحت 24206,5 متر مربع در قس يك قطعه زمين مزروعى به مس
اصلى بخش دوقوچان  واقع در  اراضى بيگ نظر و از محل مالكيت آقاى جليل عباسى  .كالسه 

1397114406010000296
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  بديهى اس

صادرخواهدشد.9811040
تارخ انتشارنوبت اول:98/9/12

تاريخ انتشارنوبت دوم:98/9/27
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسنادوامالك قوچان

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

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

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                           
ــره در روزنامه هاى قدس و خراسان رضوى  در تاريخ هاى 1398/03/27 و  پيرو آگهى منتش
1398/04/10 و با توجه به راى اصالحى شماره 139860306010002240- 1398/08/13  
موضوع كالسه پرونده 139711440601000127 مورد تقاضاى آقاى رضا ابراهيمى مقصود 
ــيله مفاد راى اصالحى به شرح ذيل يك نوبت به فاصله يك ماه در روزنامه كثير  آباد  بدينوس
االنتشار و محلى منتشر وبرابر ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه  قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى منتشر مى گردد.
راى اصالحى

ــماره 7520-1398/08/06و با عنايت به اينكه راى  ــناس به ش با توجه به مفاد گزارش كارش
ــاحت مورد  ــرح زير اصالح مى گردد. مس ــده لذا مفاد راى صادر به ش هيأت تا كنون اجرا نش
تقاضا از 57682,31 مترمربع به 61878 متر مربع افزايش يافت وساير مفاد راى به قوت خود 

باقيست .راى صادره قبلى با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشد.9811041
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/9/12

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد  ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد رسيدگى و  ــمى آنان در هيئت مس عادى يا رس
ــريه آگهى هاى  ــرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش ــد ق تائي

ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك 144- اصلى اراضى پيش كمر

ــى از 144 اصلى فوق به  ــتمل بر زمين از پالك 3 فرع ــاختمان مش ــدانگ يكباب س 1-شش
ــاع از  ــاحت 4082/34 متر مربع ابتياعى آقاى محمدرضا محمدى به ميزان دو دانگ مش مس
ــاع از ششدانگ و خانم طاهره اكبرزاده  ــدانگ و آقاى على محمدى به ميزان دودانگ مش شش
ــاعاً و بالسويه هر يك به ميزان دو دانگ  ــفيدانى به ميزان دو دانگ مشاع از ششدانگ(مش اس
مشاع از ششدانگ) از محل مالكيت رسمى مشاعى متقاضيان فوق برابر آراء شماره 98-1477 
و 1479-98 و 1480-98 مورخه 1398/07/11 و آراء اصالحى صادره به شماره 98-1772 
ــاى 0449-97 و 0445-97 و  ــه ه ــورخ 1398/08/29- كالس و 1773-98 و 1778-98 م
ــندگان ومالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم  ــيه به فروش 0446-97///لذا بدينوس
ــتاهااز تاريخ  ــار آگهى و در روس ــده ابالغ مى گردد چناچه اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتش ش
ــيداخذ  ــليم و رس ــود رابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس ــل تا2ماه اعتراض خ ــاق درمح الص
ــت به  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس نمايدمعترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
دادگاه عمومى محل نمايدوگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهنددرصورتى 
كه اعتراض در محل قانونى واصل نگردديامعترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالكيت مانع 

از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.9811039
تاريخ انتشارنوبت اول1398/09/12

تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/09/27
عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد
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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
حقوق کارگران در سال 99 چقدر باید باشد؟

افزایش 15 درصدی جوابگوی تورم 30 درصدی نیست
اقتصاد/ زهراطوسی: طبق رویه هر سال وقتی دولت نیمه 
آذرماه بودجه سالیانه را تقدیم مجلس می کند، پس از تصویب 
بودجه سالیانه و مشخص شدن درصد افزایش حقوق کارمندان، 
نگرانی جامعــه کارگری درباره تصمیمات شــورای عالی کار 
درزمینه افزایش حقوق کارگران نیز شروع می شود.محمدباقر 
نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور از احتمال افزایش ۱۵ درصدی 
حقوق و دستمزد سال 99 خبر داده و گفته است این رقم برای افرادی است که 
حقوق کمتر می گیرند.حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر با ابراز نگرانی از 
تورم ناشی از قیمت بنزین بر سبد معیشت کارگران معتقد است: سال آتی برای 
آنکه یک کارگر بتواند خانواده چهار نفره خود را اداره کند و شرمنده نشود،  باید 
چیزی در حدود ۵ میلیون تومان درآمد داشــته باشــد. حمید حاج اسماعیلی، 
کارشناس بازار کار در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه پیش بینی تحقق 
منابع بودجه برای دولت با ابهامات بسیار جدی روبه رو است، می گوید:  آنچه در 
بحث افزایش دستمزد کارگران و کارمندان از سوی دولت مطرح می شود می تواند 

محل تردید باشد.

 10 درصد تورم تا پایان سال
وی با بیان اینکه در حال حاضر جامعه با تورم باالی 3۵ درصد دست و پنجه نرم 
می کند، پیش بینی می کند در پایان سال دست کم با ۱0 درصد افزایش نرخ تورم 

ناشی از گرانی بنزین روبه رو باشیم. 
به گفته وی، به خاطر روشــن نبودن چشم انداز منابع بودجه، بی ثباتی در عرصه 
اقتصادی و نوسان های نرخ ارز در سال 99 با تورم بسیار باالیی روبه رو هستیم و 
این افزایش ۱۵ درصدی به طورقطع نمی تواند قدرت خرید کارمندان را افزایش 
دهد. به تبع این هدف گذاری، نوعی ســمت و سو برای تعیین دستمزد کارگران 
نیز هست و نشان می دهد دولت در این حوزه نیز انعطاف الزم را نخواهد داشت.

وی تأکید می کند: نباید انتظار داشته باشیم با این شرایطی که دولت هدف گذاری 
کرده سال آینده بتوانیم دســتمزد کارگران را متناسب با شرایط افزایش دهیم؛ 
از طرفی چون دولت آمادگی الزم برای تغییر رویه پیشــین را نیز ندارد، روزهای 
سختی برای تعیین دستمزد کارگران پیش بینی می کنم و معتقدم هر اندازه هم 

که دستمزدها باال برود، قدرت خرید کارگران جبران نمی شود.
وی تصریح می کند: دولت برنامه جامعی برای حمایت از دهک های پایین ندارد و 
معموالً به افزایش نقدی در بحث حمایت ها فکر می کند که کارساز نیست. دولت 
باید طرح های دیگری مثل بن کاالهای اساسی را مد نظر داشته باشد که از طریق 
فروشگاه ها در اختیار اقشار ضعیف قرار بگیرد، هر چند در سال جاری در این کار 
موفق نبود و با توجه به روندهایی که در کشور هست و اینکه دولت در سال پایانی 
کار خودش قرار دارد، در سال آینده نیز امیدی به آن نیست، بنابراین سال 99سال 
بهتری برای کارمندان و کارگران نخواهد بود مگر اینکه اتفاقی بیفتد که مسائل 

اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

 ضرورت تثبیت قیمت 33 قلم کاالی اساسی
ولی اهلل صالحی، نماینده کارگران در شــورای عالی کار نیز به 
خبرنگار ما می گوید: با توجه به اوضاع اقتصادی، مطرح کردن 
یک عدد و رقم برای افزایش حقوق کارگران بسیار زود است؛ با 
این حال کمیته های مزد فعال هستند که با تعیین مجدد رقم 
سبد معیشت که 33 قلم کاالی محوری در سفره های کارگری 
را دربرمی گیرد، در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد چانه زنی کنند.

وی با اشــاره به اینکه در سال 98 سبد معیشــت 3 میلیون و 700 هزار تومان 
 تعیین شــده بود، می افزاید: قطع یقین این رقم امســال افزایش خواهد داشت.

وی می افزاید: اقالمی که برای تعیین ســبد کارگری محاســبه می شود معموالً 
اقالمی هستند که با تورم شدید مواجه هستند. 

اعتقاد دارم باید قیمت این 33 قلم کاالی اساســی توسط دولت تثبیت شود؛ با 
این کار اقتصاد آرام می گیرد و افزایش مزد هم منجر به ایجاد قدرت خرید برای 

خانواده خواهد شد.

کارشناسان می گویند دولت مستندات طرح های کارشناسی اش را ارائه کند

دعوت به مناظره بنزینی

بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان   مهر: رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه این سازمان برای پیش بینی ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان در الیحه بودجه سال ۹۹ خبر داد. محمدباقر نوبخت درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: مجلس در سال جاری برای این موضوع ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد که دولت 

از اختیاری که برای افزایش سقف مربوط به این کمک ها بود، استفاده کرده و اعتبار مربوط به آن را به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

خـــبر

نوبت دوم   1398/09/27صفحه 6   1398/09/12

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9802201
ــماره ملى:  ــان لطفى نام پدر: برات على تاريخ تولد: 1363/04/09 ش ــيله آقاى احس بدينوس
ــند رهنى  ــكار و راهن) مديون س ــوان بده ــنامه: 1685 (بعن ــماره شناس 0940040433 ش
84597 تنظيمى دفترخانه 91 مشهد مشهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالسه 
ــهد، آدرس شما  ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش 9802201 عليه ش
ــما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند  ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به ش مورد شناس
ــت و نه ميليون  ــصد و بيس مذكور به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 629/724/105 ريال (شش
ــارت تأخير  ــد و خس ــت و چهار هزار و صد و پنج ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش و هفتصد و بيس
ــز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه  ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت ني و س
ــما منتشر و از زمان انتشار  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش ــناد رس اجراى مفاد اس
ــق ماده 34 اصالحى قانون  ــوب، در غير اين صورت طب ــده محس در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش
ــان خواهد يافت و  ــالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جري ــت ده روز از تاريخ اب ــت پس از گذش ثب
ــدانگ يكباب آپارتمان مسكونى به شماره پالك بيست و سه  ــت از: شش مورد رهن عبارت اس
ــد، طبق مقررات از  ــهد ميباش هزار و يكصد و هفت فرعى از پنج اصلى واقع در بخش نه مش
ــد.  ــر نخواهد ش ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتش طريق مزايده بفروش خواهد رس

آ-9810978 م.الف 291
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9802200
ــماره ملى:  ــان لطفى نام پدر: برات على تاريخ تولد: 1363/04/09 ش ــيله آقاى احس بدينوس
ــيده مرضيه مؤذنى نام پدر: سيديحيى تاريخ  ــماره شناسنامه: 1685 و س 0940040433 ش
ــماره شناسنامه: 307 (بعنوان بدهكار و  ــماره ملى: 0941757609 ش تولد: 1338/04/20 ش
ــهد ابالغ مى گردد كه  ــهد مش ــند رهنى 84598 تنظيمى دفترخانه 91 مش راهن) مديون س
ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور  ــه 9802200 عليه ش بانك ملت اجرائيه اى به كالس
ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ  ــما مورد شناس ــهد، آدرس ش اجراى ثبت مش
ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ موضوعات الزم االجرا: موضوعات الزم االجرا: 
ــصد و شصت و پنج ميليون و دويست و هفتاد و پنج هزار و نهصد  665/275/943 ريال (شش
ــد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز  ــه ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش و چهل و س
ــمى، يك  ــناد رس پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده  ــر و از زمان انتش ــما منتش نوبت در روزنامه جهت اطالع ش
ــت ده روز از  ــورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش ــوب، در غير اين ص محس
تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ 
يكباب آپارتمان مسكونى به شماره پالك بيست و سه هزار و يكصد و هفت فرعى از پنج اصلى 
ــد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز  ــهد ميباش واقع در بخش نه مش

آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9810979 م.الف 292
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9607866
ــماره  ــرويه نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1331/04/10 ش ــيله آقاى براتعلى يادگار خس بدينوس
ــام پدر: احمد تاريخ  ــنامه: 25537 و فاطمه محمديان ن ــماره شناس ملى: 0870255088 ش
ــنامه: 5 (بعنوان بدهكار و  ــماره شناس ــماره ملى: 6359742713 ش ــد: 1332/03/02 ش تول
ــند رهنى 6424 تنظيمى دفترخانه 229 مشهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت  راهن) مديون س
ــه 9607866 عليه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت  اجرائيه اى به كالس
ــما ابالغ ميگردد كه  ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به ش ــهد، آدرس شما مورد شناس مش
ــما بابت سند مذكور به مبلغ 676/755/242 ريال (ششصد و هفتاد و شش ميليون  بدهى ش
ــت و چهل و دو ريال) تا تاريخ تقاضا ميباشد و خسارت  و هفتصد و پنجاه و پنج هزار و دويس
ــردد و طبق ماده 18  ــا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگ ــاير هزينه هاى قانونى ت ــر و س تأخي
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان  ــناد رس آئين نامه اجراى مفاد اس
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى  ــده محس ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش انتش
ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت  قانون ثبت پس از گذش
ــت از: ششدانگ پالك ثبتى شش هزار و چهارصد و بيست و نه فرعى  و مورد رهن عبارت اس
ــهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و  از يازده اصلى بخش نه مش

بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9810980 م.الف 293
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده مال منقول پرونده 9710063
به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق شعبه مه ريه اداره اجراى اسناد رسمى مشهد، خانم زهره 
ــين ك.م 0923248153 به استناد سند ازدواج شماره 52430-  ــعادتى نيا فرزند غالمحس س
ــه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود  ــهد اجرائيه اى به كالس 97/5/23 دفتر ازدواج 107 مش
به تعداد 50 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى عليه: آقاى مهدى يتيم بان فرزند سهراب ك.م 
ــت  0941643549 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه مورخ 98/2/2 كه صحت آن مورد تأييد اس
ــب درخواست بستانكار خودرو سوارى سايپا تيبا مدل 1397 به شماره انتظامى 476 س  حس
 NAS812100J5797903 و شماره شاسى ،M15/8607022 ــماره موتور 54 ايران 74 ش
ــترى وارده به شماره  ــمى دادگس ــناس رس ــت و طبق گزارش كارش متعلق به مديون بازداش

38426- 98/7/17 مشخصات خودرو به شرح ذيل اعالم نظر گرديد:
ــفيد صندوقدار مدل 1397 دوگانه سوز به شماره انتظامى  ــتگاه خودرو سوارى تيبا س يكدس
ــيله مذكور  ــيمان بازديد وس ــت واقع در جاده س ــگ حكم ــران 74 در پاركين 476 س 54 اي
ــارت ديده ساير  ــپر جلو بطور جزئى خس ــرگلگير جلو سمت راست و گوشه س ــمت س از قس

ــالم و به علت عدم دسترسى به سوئيچ  ــمت هاى اتاق و شيشه ها و الستيكها و تودوزى س قس
ــيله مذكور بيمه نامه اى رويت نگرديد و با توجه به  ــد همچنين از وس ــيله بازديد نش موتور وس
ــاير خودروهاى مشابه هم مدل قيمت پايه  ــيله مذكور و در مقايسه با س ــرايط حاكم بر وس ش
ــى چهارصد و پنجاه ميليون ريال معادل چهل و پنج ميليون تومان برآورد گرديد. و  كارشناس
ــماره 38457- 98/7/17 خودرو مذكور در پاركينگ حكمت  ــق گزارش مأمور وارده به ش طب
ــت بستانكار وارده به شماره 43953-  ــب درخواس متوقف گرديد. پس از قطعيت ارزيابى حس
98/8/19 مزايده خودرو فوق در روز دوشنبه مورخه 1398/10/30 از ساعت 9 صبح الى 12 
ــهد خ امام خمينى كوچه ثبت اداره اجراى  ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مش ظهر جلس
ــناد رسمى مشهد شعبه دوم مهريه از مبلغ پايه 450/000/000 ريال شروع و به باالترين  اس
قيمتى كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد ضمناً هزينه هاى قانونى حق حراج به مبلغ 
ــر به مبلغ 22/500/000 ريال مقررات از خريدار وصول خواهد  27/000/000 ريال و نيمعش
ــمى در ساعت تعيين  ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس ش

شده برگزار ميگردد. آ- 9810981 م.الف 294
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

دفترخانه ازدواج شماره 22 و طالق شماره 13 شهر قوچان استان خراسان رضوى
آگهى

بدين وسيله به
ــماره ملى:  ــد: 1372/01/24 ش ــخ تول ــدر: محمد تاري ــام پ ــف آباد ن ــنى يوس ــا گلش - پريس

0922285446 شماره شناسنامه: 0922285446
ــماره ملى: 0870185594  ــر تاريخ تولد: 1310/11/03 ش ــكينه اهوز نام پدر: على اكب - س

شماره شناسنامه: 18582 ورثه مرحوم محمد گلشنى يوسف آباد
ــماره  ــود كه خانم فتانه بختيارى نام پدر: على محمد تاريخ تولد: 1353/10/15 ش ابالغ مى ش
ــرح: صداق مبلغ 8  ــنامه: 8819 جهت وصول مهريه: ش ــماره شناس ملى: 0061332690 ش
ــال رايج ايران و نيز مبلغ پانصد هزار ريال خريد طال به عالوه صداقيه فوق بر ذمه  ــون ري ميلي

زوج است تسليم زوجه نمايد.
ــند: 7674، تاريخ سند: 1369/09/24، دفترخانه  ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج س به اس
صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 22 و طالق شماره 13 شهر قوچان استان خراسان رضوى 
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9806330 در اين اداره تشكيل شده 
ــرح متن سند شناخته نشده،  ــما به ش و طبق گزارش مورخ 98/08/27 مأمور، محل اقامت ش
لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  ــار محلى آگهى مى ش از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات  ــوب مى گردد، نس آگهى كه روز ابالغ محس

اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9810982 م.الف 295

دفترخانه ازدواج شماره 21 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه و اخطار

 ماده 169 آيين نامه اجرا موضوع كالسه: 139804006092003745/1
ــماره  ــخ تولد: 1361/06/08 ش ــن تاري ــا نواب نام پدر: حس ــه آقاى محمدرض ــيله ب بدينوس
ــه  كالس ــى  اجرائ ــده  پرون ــكار  بده  2208 ــنامه:  شناس ــماره  ش  0942977750 ــى:  مل
ــناخته  ــهد ش ــت مش 139804006092003745/1 كه برابر گزارش 98/8/819 مأمور پس
ــند: 1386/08/10،  ــماره 5929، تاريخ س ــند ازدواج ش نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س
دفترخانه ازدواج شماره 21 شهر مشهد بين شما و خانم راحله تيمورزاده؛ تعداد چهارده عدد 
ــتانكار درخواست  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس ــكه طالى بهار آزادى بدهكار مى باش س
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح 
ــما ابالغ مى گردد از  ــناد رسمى بش ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس مى باش
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج  تاريخ انتش
و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت 
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد؛ ضمناً  بدون انتش
در خصوص رسيدگى به اعتراض واصله به عمليات اجرايى موضوع پرونده اجرايى كالسه فوق، 
نظريه رئيس ثبت به شرح بين الهاللين به شما ابالغ مى گردد. مقتضى است در صورتى كه به 
نظريه مذكور اعتراض داريد، ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى كتباً به شعبه/ اداره اجرا 
ــد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد  ــالم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موع اع
ــد. (با توجه به اينكه سردفتر مذكور وفق مقررات ثبتى مى بايست درآمد ماهيانه دفترخانه  ش
ــوان هزينه دفتربار و كاركنان و كانون  ــاب معينى واريز نمايد و درآمد مذكور به عن را به حس
ــد كه به نحوى همان حقوق ماهيانه سردفتر مى باشد لذا به  ــخص سردفتر مى باش و هزينه ش
ــد كه پس از كسر مبالغ مذكور كه جمعاً 40 درصد مى گردد مى بايست وفق ماده  نظر مى رس
83 آيين نامه اجرا ربع و اال ثلث آن توقيف گردد على ايحال وفق ماده 169 آ.ا اقدام نماييد). 
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مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

زهرا تاهماى كالغ آباد و فاطمه قديرى چاهك و مريم ستوده و محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى
ــيله به ورثه زوج «مرحوم محمدعلى حسينى دولئى»: خانم شيما حسينى دلوئى نام  بدينوس
ــماره شناسنامه:  ــنامه: 7679 و مه لقا باغانى نام پدر: محمد ش ــماره شناس پدر: محمدعلى ش
212 و آرش حسينى دلوئى نام پدر: محمدعلى شماره شناسنامه: 7678 ابالغ مى گردد مبلغ 
ــينى دلوئى در قبال طلب بستانكار خانم نصرت محرابى  ديه متعلق به مرحوم محمدعلى حس
فودنجان بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً 

ــت و ترتيب اثر داده  ــت ممنوع اس ــبت به مورد بازداش ــما نس هرگونه نقل انتقالى از طرف ش
نمى شود. آ- 9810984 م.الف 297

مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد
زهرا تاهماى كالغ آباد و فاطمه قديرى چاهك و مريم ستوده و محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9804652
بدينوسيله به آقاى منوچهر حسينى اعالم مى گردد موجودى حساب هاى نزد بانك هاى ملت و 
كشاورزى و سپه متعلق به شما در قبال طلب خانم فهيمه كدخدا بازداشت گرديده لذا طبق 
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما  ــما اخطار ميش ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش
ــت ممنوع است و ترتيب اثر داده نميشود. در ضمن اين آگهى در يك  ــبت به مورد بازداش نس

نوبت در روزنامه..... چاپ.... منتشر گرديده است. آ- 9810985 م.الف 298

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9705070
ــين اخروى نام پدر: محمود تاريخ تولد: 1361/12/22 شماره  ــيله به شما محمدحس بدينوس
ــماره شناسنامه: 82578 و جواد اخروى نام پدر: محمود تاريخ تولد:  ملى: 0931623480 ش
ــماره ملى: 0938734784 شماره شناسنامه: 60 و محمدحسن اخروى نام  1353/01/01 ش
ــماره ملى: 0938791826 شماره شناسنامه: 567  پدر: محمود تاريخ تولد: 1357/02/01 ش
ــايى آدرس شما و بنا به درخواست  همگى ورثه مرحوم محمود اخروى، با توجه به عدم شناس
ــدانگ پالك ثبتى 1- فرعى: 3383 از 2688 از پالك اصلى  ــتانكار ابالغ ميگردد كه شش بس
191 در بخش: 10 مشهد ناحيه: شش مشهد واقع در: مشهد بولوار هاشميه 28/4 پالك 36 
ــند رهنى شماره 99676 تنظيمى دفترخانه  ــوم جنوب غربى مورد وثيقه س بلوك 2 طبقه س
ــماره 39 شهر مشهد استان خراسان رضوى به مبلغ 5/700/000/000 ريال  اسناد رسمى ش
ــق ماده 101 آئين نامه  ــه مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طب ــت چنانچه ب ارزيابى گرديده اس
ــراض خود را كتباً به  ــار آگهى مهلت داريد اعت ــت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتش ــراى ثب اج
ــاب به اين شعبه  ــى به صورت على الحس انضمام مبلغ 4/200/000 ريال بابت هزينه كارشناس
تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. آ- 9810986 م.الف 299
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى  مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى ابالغ اجرائيه (ماده 18) پرونده اجرائى كالسه 9800049
ــم تاريخ تولد: 1350/11/13 شماره ملى:  ــاغرچى نام پدر: قاس ــيله به آقاى 1- ليال س بدينوس
ــاغرچى نام پدر: قاسم تاريخ تولد:  ــنامه: 72537، 2- حميد س ــماره شناس 0930725034 ش
ــنامه: 381، 3- سعيد ساغرچى نام  ــماره ملى 0941814221 شماره شناس 1349/08/24 ش
ــماره ملى: 0939786941 شماره شناسنامه: 1388،  پدر: قاسم تاريخ تولد: 1358/06/25 ش
ــم تاريخ تولد: 1365/06/26 شماره ملى: 0945851537  ــاغرچى نام پدر: قاس 4- عليرضا س
شماره شناسنامه: 11966، 5- وحيد ساغرچى نام پدر: قاسم تاريخ تولد: 1354/09/20 شماره 
ملى: 0942770341 شماره شناسنامه: 1352 فعًال مجهو ل المكان مى باشند خانم رقيه ميرزاده 
ــرند به موجب سند شماره 91/01/11- 1613. نسبت به وصول مبلغ 555/800/000 ريال  س
ــه 9800049 در  ــما تقاضاى صدور اجرائيه نموده كه پرونده به كالس بابت اصل طلب عليه ش
ــده در  ــانى تعيين ش ــكيل و چون بر طبق گزارش مأمور اجرا، ابالغ اجرائيه در نش اين اجرا تش
ــر نگرديده و بستانكار هم نمى تواند موقعيت مكانى يا سكونت شما را معرفى  متن اجرائيه ميس
نمايد لذا با تقاضاى بستانكار و ماده 18- اصالحى آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا، 
ــود چنانچه  ــار آگهى مى ش ــه صادره فوق الذكر در يك نوبت در روزنامه هاى كثيراالنتش اجرائي
ــمى ابالغ اجرائيه محسوب مى گردد  ــار اين آگهى كه روز رس ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش
ــما تعقيب مى گردد  اقدام به پرداخت بدهى خود ننماييد عمليات اجرايى برابر مقررات عليه ش
ــت اموال فقط يكبار  ــز اين آگهى و آگهى مزايده در صورت بازداش ــت كه بج الزم به تذكر اس

منتشر و آگهى ديگرى صادر و منتشر نخواهد شد. آ- 9810987 م.الف 300
مسئول شعبه اجراى اسناد رسمى ثبت اسناد و امالك ايوانكى- مهدى صابرى منش

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006093000914/1
بدينوسيله به خانم ها و آقايان:

1- فريبا حاجى نژاد نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1368/02/31 شماره ملى: 0920123694 
شماره شناسنامه: 0920123694

2- على اصغر سرحدى نام پدر: قربان تاريخ تولد: 1354/04/01 شماره ملى: 0943948800 
شماره شناسنامه: 3

ــماره ملى: 0933933444  ــه نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1351/01/01 ش 3- محمد اباس
شماره شناسنامه: 12015

4- نيره حاجى نژاد نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1355/02/04 شماره ملى: 0942415167 
شماره شناسنامه: 1005

ــما  ــت آدرس ش ــه 9805672 كه برابر گزارش 1398/08/02 مأمور پس بدهكار پرونده كالس
ــماره سند: 5800325343، تاريخ  ــناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى: ش ش
سند: 1396/04/22، بين شما و بانك سپه به مبلغ 154/500/000 ريال (صد و پنجاه و چهار 
ــامل: - اصل طلب: 118/536/061 ريال- سود: 21/463/939  ميليون و پانصد هزار ريال) ش
ريال- خسارت تأخير تأديه: 14/500/000 ريال- خسارت تأخير روزانه: 93/000 ريال، تاريخ 
ــارت: 1398/07/18 تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باشيد كه بر اثر  ــبه خس مبناى محاس
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه  عدم پرداخت وجه بس

ــد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش صادر و بكالس
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب  ــناد رسمى بش اس
ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به  ــت فقط يك نوبت در روزنامه قدس چاپ و منتش اس
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى  ــى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش ــت بده پرداخ

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9810988 م.الف 301
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى مسعود بيغم حسين آباد باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد 
ــت سند  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس جهت دريافت س
ــماره پالك 32291 فرعى از 8095 فرعى از  ــدانگ اعيان يكباب آپارتمان به ش مالكيت شش
ــهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده  232 اصلى بخش 9 مش
ــى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 263480 دفتر  ــت. با بررس اس
1481 صفحه 185 بنام مسعود بيغم حسين آباد ثبت و سند به شماره چاپى 668442 ه 91 
صادر گرديده سپس برابر سند رهنى 35798 مورخ 1397/05/30 دفتر 125 مشهد در رهن 

بانك ملت قرار گرفته است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد......
ــت آگهى و متذكر ميگردد هر  ــاده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوب ــتناد م لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س كس نس
ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست  ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش ميباش
ــليم نمايد. بديهى است در صورت  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س اصل س
ــند  ــند مالكيت يا س ــراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــدم وصول اعت ع
معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 
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سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- عليرضا لعلى

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت ثبتى اراضى و  ــون  تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آيين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى م آگه
ــماره 139860318018003638مورخ  ــر راى ش ــمى ///براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق س
ــاختمانهاى فاقد  1398/07/28 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنگر تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى  ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك س سند رس
خليل  پوردهقان پيشكنارى فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 24 در ششدانگ يك باب خانه 
ــده از پالك 59 فرعى از 1 اصلى واقع در  ــاحت 201/59 متر مربع مجزى ش و محوطه به مس
طالم سه شنبه بخش 12 گيالن كه براى آن شماره 645 فرعى در نظر گرفته شده ، خريدارى 

از مالك رسمى حبيب حق شناس چكوسرى محرز گرديده است.
ــود در صورتى كه  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش ل
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 4019)آ9811038
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/09/12

تاريخ انتشار نوبت دوم : 27 /1398/09
على نصرتى-رييس ثبت اسناد و امالك

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 و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000596 

ــى اراضى و  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــت اول/دوم    موض -98/8/20 - هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
ــماره شناسنامه 383  صادره  ــيون چنار   فرزند محمد  به ش بالمعارض  متقاضى خانم نيره ش
از نصرآباد  در يك باب منزل به مساحت  235 متر مربع پالك 432 فرعى     از 3 -  اصلى  
مفروز و مجزى شده  واقع در خراسان رضوى  بخش 13 مشهد خريدارى از  مالكيت رسمى  
خانم نيره و ناز بى بى هردو شيون چنار   محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود و در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض، دادخواس
ــند مالكيت صادر خواهد شد.9810332   مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

م الف : 98/148
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/12

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

 اقتصاد/ فرزانه غالمی  با گذشت بیش از دو هفته از شوک بنزینی دولت، 
انتقادات کارشناسی به این اقدام شبانه و ضربتی ادامه دارد و در آخرین واکنش، 
۱4 صاحبنظر اقتصادی خطاب به رئیس جمهور دست به قلم شدند و در نامه ای 
از او خواســتند در خصوص مستندات کارشناسی و نام کارشناسان موافق این 

شوک اقتصادی توضیح دهد.
امضاکنندگان این نامه البته ضرورت اصل هدفمندی یارانه ها را تأیید می کنند 
اما با مدل، اجزای قیمتی، زمان اجرا و مصداق و نحوه اجرای آن مخالف هستند 
و به صراحت رئیس جمهور، تیم اقتصادی کابینه و کارشناســان موافق اجرای 
طرح را به مناظره تلویزیونی دعوت کرده و نوشته اند: اسامی کارشناسان موافق 
طرح بنزینی دولت را - چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی چه از مراکز 
علمی و پژوهشــی - برای مردم به طور کامل و شفاف اعالم کرده و با توجه به 
الزام ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لحاظ کردن تبعات اجتماعی 
اصالح یارانه حامل های انرژی، سند پیوست کارشناسی اقتصادی آن را که پایه 
تصمیم سازی شما در جلسه هماهنگی سران قوا و درنهایت اتخاذ تصمیم شده، 

به طور کامل و با جزئیات محاسبات منتشر نمایید.

 تردید در تحقق اهداف اقتصادی  و حمایتی دولت
تا پیش از دست به قلم شــدن اقتصاددانان مخالف اجرای طرح افزایش 200 
درصــدی قیمت بنزین، مخالفت ها و نگرانی ها از این اقدام دولت بخش اعظم 
محتوای تولیدی رســانه ها را به خود اختصاص داده بود و به نظر می رسد این 
جریان انتقادی که از نگرانی بابت شوک تورمی تازه برای معیشت مردم و به ویژه 
طبقات فرودســت جامعه در ماه های پیش رو نشأت گرفته، ادامه داشته باشد.

صرف نظر از نحوه پرحرف و حدیث شناســایی واجدان شرایط دریافت کمک 
معیشتی و محروم کردن ۱6 میلیون نفر از فهرست 76 میلیونی یارانه بگیران، 
اعتراض بسیاری از خانوارهای محروم از این حمایت و البته جا ماندن ۵ درصد 
خانوارهای زیر پوشــش سازمان بهزیستی از کمک معیشتی که دست بر قضا 
از اصلی ترین گروه های مســتحق دریافت این کمک هستند، باید به مخالفت 
گســترده نمایندگان مجلس )هر چند با رنگ و بــوی انتخاباتی( با این اقدام 

شتاب زده دولت اشاره کرد.
بســیاری از صاحبنظران نسبت به نحوه توزیع درآمد 3۱ هزار میلیارد تومانی 
حاصل از افزایش قیمت بنزین بین مشموالن، کاهش مصرف سوخت و کنترل 
چشمگیر قاچاق سوخت به آن ســوی مرزها تردید دارند و فراتر از این، بعید 
می دانند با نبود شــفافیت در عملکرد هزینه ای دولت، وجود مشکالت متعدد 
اقتصادی، مضیقه های مالی کشور و... این درآمد قابل توجه واقعاً بین گروه های 
هدف به درســتی و عادالنه توزیع شــود و به آن نقطه کــه باید اصابت کند.

  نگرانی از آینده؛ دستاورد بنزینی دولت برای مردم
با این تفاسیر و در حالی که دولت، اقدام ضربتی و احتماالً آبستن تورم مضاعف 
خود را برای خانوارهای آسیب پذیر، حاصل جلسات کارشناسی و مبتنی بر تأیید 
کارشناسان اقتصادی می داند و نه کسری بودجه شدید ناشی از کم شدن دالرهای 
نفتی، آنچه برای مردم تاکنون بر جای مانده، ابهام و نگرانی از آینده معیشت است 
و البته به چالش طلبیدن کابینه دوازدهم از سوی کارشناسان مخالف افزایش 
قیمت بنزین در مقطع کنونی.حاال باید منتظر ماند و دید آیا حسن روحانی و تیم 
اقتصادی اش برای این چالش، آمادگی پاسخگویی به صورت کارشناسی دارند؟

شرایط برای آزاد سازی قیمت مناسب نیست
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه

اقتصاد آزاد موضــوع مورد تأکید برخی از اقتصاددانان 
در سال های اخیر است و همه دولت ها را به اجرای آن 
و واقعی شدن قیمت ها ترغیب و تشویق می کنند. دو 
کاال در اقتصاد ایران همواره با حساسیت های اقتصادی 
و حتی سیاســی رو بــه رو بوده اســت؛ ارز و بنزین.با 
این تفاوت که تأثیرات افزایش نرخ ارز، تورمی اســت 
و حساسیت اجتماعی و سیاســی ندارد، در حالی که 
تأثیرات تورمی اقتصادی و سیاســی بنزین ثابت شده 
است؛ از این رو دولت سعی کرد با ترفندهایی به صورت 
مخفیانه و با ارجاع آن به شــورای امنیت ملی درصدد 
کاهش تبعات سیاسی اجتماعی افزایش قیمت بنزین 
باشــد؛ هر چند شیوه اجرای آن نتوانست مانع کاهش 
پیامدهای اجتماعی شود.شرایط اقتصاد کشور با شرایط 
آزادســازی قیمت ها بسیار متفاوت است؛ اقتصاد ایران 
هنوز هیچ یک از پیش شرط های اقتصاد آزاد را محقق 
نکرده است؛ بی تردید مبنای اقتصاددانان طرفدار اقتصاد 
آزاد در شرایط کنونی اقتصاد علمی نیست؛ هر چند در 
نوشته های خود تالش می کنند نظرات سایر اقتصاددانان 
را غیر علمی عنوان کنند. اقتصاد کالسیک یا نوکالسیک 
نیازمند برخورداری از شــروطی به عنوان پیش فرض 
است که در اقتصاد ما محقق نشده است؛ بنابراین ترویج 
این نسخه ها به اقتصاد ایران دستاوردی جز ناکارآمدی 
به دنبال ندارد. بی شــک دولت در کنار دســتگاه های 
دیگر قضایی و نظارتی چون مجلس با هدایت اقتصاد 
کشور به سمت اقتصاد آزاد و آزادسازی قیمت شاخص 
مهمی چون بنزین، شوک بزرگی به اقتصاد وارد کردند؛ 
شــوکی که از زمان دولت سازندگی تاکنون تبعات آن 
زندگی مردم را سخت کرده و عرصه را برای برخورداری 
گروه خاص کوچکی که دسترســی بیشتری به رانت 
و قدرت چانه زنی باالیی داشــتند فراهم کرده است!

اصالح قیمت بنزین؛ در شرایط عادی
رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه

اقتصاددانــان کارشناســان اقتصــادی هســتند و 
سررشته ای در مسائل امنیتی ندارند؛ بنابراین براساس 
نظرات اکثریت اقتصاددانــان می توان گفت اصالح 
قیمت بنزین به طور قطع در شرایط عادی و طبیعی 
مورد تأکید همه کارشناسان قرار دارد؛ از سوی دیگر 
کارشناسان اقتصادی سخنانی از این دست که افزایش 
نرخ بنزین موجب افزایش تورم نمی شــود را سخنی 
عبث و گزاف دانسته و براین نکته تأکید می کنند که 
هیچ گاه با اقتصاد و بازار به صورت دستوری نمی توان 
رفتار کرد؛ بنابراین شوک وارده به جامعه در شرایط 
کنونی ناشــی از آگاهی مــردم از افزایش نرخ تورم 

حاصل از باال رفتن قیمت بنزین بود.
 هر چند کارشناســان اقتصادی بر واقعی کردن نرخ 
بنزین تأکید دارند اما نحوه و زمان اجرا با مســئوالن 
سیاسی و خبره های امنیتی است؛ چرا که مسئوالن 
سیاسی و امنیتی با اذعان به تأثیرات منفی افزایش 
تورم در ســال گذشــته وعدم کاهش آن به شکل 
محسوس، اقدام به افزایش نرخ بنزین کردند؛ بی شک 
در تورم 40درصدی افزایش یکباره نرخ بنزین با شیب 
نامالیم منجر به افزایش تــورم و اعتراضات مردمی 
می شود که آستانه صبری در برابر گرانی ها ندارند؛ از 
این رو این خرده بر مســئوالن سیاسی و امنیتی در 
نحوه و زمان اجرا وارد اســت. به نظر می رسد دولت 
با آگاهی به تبعات اجتماعی و سیاسی افزایش نرخ 
بنزین به دنبال همکاری سایر نهادهای نظام از جمله 
قوه قضائیه بود؛ چرا کــه امکان تحقق این امر را به 
وسیله یک قوه امکان پذیر نمی دانست. از این رو انتظار 
می رود در راســتای کاهش فشار معیشتی به مردم، 
سیاســت های حمایتی دلجویانه برای افزایش رفاه 
نسبی جامعه از سوی همه سازمان ها برداشته شود.

رضایت اقتصاددانان از شیوه فعلی بعید است
جعفر قادری، اقتصاددان و استاد دانشگاه

افزایش قیمت بنزین در شــرایط تورم و بیکاری و 
نبود ثبات اقتصادی شیوه غلطی بود که بسیاری از 
اقتصاددانان و بنده بدان اذعان داشتیم. اردیبهشت 
ســال جاری در گفت و گو با چند خبرگزاری معتبر 
به این نکته اشــاره کردم دولتــی که اهدافی چون 
کاهش مصــرف بنزین، کاهش قاچــاق و افزایش 
درآمد را دنبــال می کند می تواند با وضع مالیات به 
صورت ارزش خودروها بر آن ها، این اهداف را اعمال 
کند. دولت می تواند برای جلوگیری از قاچاق بنزین، 
محدودیت عرضه سوخت در مرزها  را در دستور کار 
قرار دهد .رضایت کارشناسان اقتصادی از شیوه فعلی 

دولت در افزایش قیمت بسیار بعید است.
 امید می رود دولت با اعالم اسامی کارشناسان عنوان 
شده و مستندات و پیوست های تصمیم کارشناسی، 
دراین باره روشــنگری داشته باشند؛ چرا که تصمیم 
اتخاذ شــده بسیار غیرکارشناسی است. دولت دیر یا 
زود باید این تصمیم را تعدیل کند و روش هایی را مورد 
توجه قرار دهد کــه آثار و پیامدهای تورمی کمتری 
داشته باشد؛ چرا که بی ثباتی قیمت ها در بازار پس از 
افزایش قیمت بنزین به مراتب از اثر تورمی آن بیشتر 
است. اثر تورمی اســت که قدرت خرید خانواده های 
کم درآمد و دارندگان درآمدهای ثابت را مورد تعدیل 
قرار می دهد و بی ثباتی بازار موجب افزایش نرخ ارز 
و ســایر کاالها می شــود. در این حالت یک بار دیگر 
تقاضــا برای ارز به عنوان مؤلفــه ای در حفظ قدرت 
خرید و افزایش تقاضا برای کاالهای سرمایه ای و عماًل 
مشــخص نبودن وضعیت آینده بازار ابهامات زیادی 
به دنبال می آورد که زمینــه فعالیت های اقتصادی، 
تجاری و ســرمایه گذاری را از مردم ســلب کرده و 
منجر به تشــدید تزلزل و بی ثباتی در بازار می شود. 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

کاهش سطح ذخایر خونی در کشور   ایسنا: دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: استان های تهران، فارس، اصفهان، مشهد و مازندران بیشترین مصرف خون را دارند. دکتر بشیر 
حاجی بیگی افزود: مراکز درمانی و جراحی ها در تهران گسترش یافته و همین موضوع مصرف خون و فراورده های خونی را باال برده است. نگرانی ما تأمین خون نیست؛ چراکه مردم همچنان برای اهدای خون مراجعه 

می کنند و به صورت روزانه خون را تأمین می کنیم، نگرانی مان کاهش سطح ذخایر خون در کشور است. باید توجه کرد که ایران ساالنه به ۲.۵ میلیون واحد خون اهدایی نیاز دارد.

 پزشکان چینی
نخستین داروی آلزایمر جهان را تولید کردند

ایرنا: آکادمی علوم چین و مؤسســه 
پزشکی شــانگهای که از سال ۱۹۹۷ 
میــادی روی تولیــد داروی آلزایمر 
تمرکز کرده بودند ســرانجام پس از دو 
دهه تاش موفق به تولید این دارو برای 

نخستین بار در جهان شدند.
روزنامه شــانگهای آبزرور روز دوشنبه 

گزارش کرد این دارو که اویگومانات نام دارد، می تواند از رشد بیماری جلوگیری 
کرده و نحوه عملکرد آن را برای پزشکان شفاف تر و برای درمان قطعی امیدواری 

بیشتری ایجاد کند.
پزشــکان چینی همچنین گفته اند ســالمندانی که عمدتاً از سبزیجات دریایی 
اســتفاده می کنند و خزه های دریایی در زمره غذای آن ها محسوب می شود، در 

برابر بیماری مقاومت بیشتری از خود نشان داده اند.
اداره تولیدات دارویی چین در بیانیه ای آورده اســت که دارو به تدریج بیماری را 

درمان و از رشد آن جلوگیری می کند.
پزشــکان چینی البته گفته اند که با وجود تولید این دارو هنوز راه زیادی برای 
درمان کامل بیماری و پیشگیری از آن در میان سالمندان در پیش است و این 

یک نبرد سخت برای جامعه پزشکی محسوب می شود.
البته هنوز درمان قطعی برای آلزایمر در دنیا وجود ندارد زیرا رشد سلولی در بدن 
متوقف می شــود و این مسئله در سالمندان با سرعت بیشتری رخ می دهد و به 

تدریج سبب افسردگی می شود و همین آن ها را از خویشاوندان دورتر می کند.
پیش بینی شده است که شمار مبتایان به این بیماری تا سال ۲۰۵۰ میادی به 

۱۵۰ میلیون نفر در دنیا برسد.

تولید سیبی که تا یک سال تازه می ماند!
ایسنا: محققان آمریکایی موفق به تولید 
یک نوع سیب قرمز و پیوندی شدند که 

می تواند تا یک سال تازه بماند.
به گزارش گیزمگ، محققان دانشــگاه 
ایالتی »واشــنگتن« با بیش از دو دهه 
تاش موفق به تولید یک نوع ســیب 
شدند که ویژگی منحصر به فردی دارد.

این ســیب »Cosmic Crunch« نام گرفته و از ابتدای هفته جاری به صورت 
رسمی در آمریکا به فروش می رسد.

دوستداران میوه، با مصرف این سیب یک حس فوق العاده را تجربه خواهند کرد 
زیرا این سیب بسیار شفاف و آبدار است و تا ۱۲ ماه یا یک سال عمر دارد و اگر 

در شرایط درست محافظت شود تا این مدت تازه می ماند.
این محصول نتیجه یک تحقیق است که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده و در آن روی 
یک میوه پیوندی کار شــده که مبتنی بر یک نوع سیب به نام »هانی کریسپ« 
)Honeycrisp( است. در حال حاضر Cosmic Crunch ثبت اختراع شده و 

گفته شده که یک سیب آبدار و بزرگ بوده و بافت محکمی دارد.
همچنین سطح قند و اسیدیته آن هم به طور طبیعی باالست. به این ترتیب یک 
سیب شیرین است. مقاومت این سیب در برابر تغییر رنگ باالست و اگر در یخچال 
نگهداری شود، 6 ماه یا بیشتر دوام خواهد داشت. این در حالی است که عمر سیب 

در شرایط کنترل شده ۱۲ ماه به طول می انجامد.
اگر سیب در کابینت و یا دمای اتاق نگه داشته شود هم تا چند هفته تازه می ماند.

 Cosmic Crunch به گفته محققان دلیل این دوام هم این اســت که سیب
هیچ کدام از اختاالت انبار شــدن که ســیب های عادی دارند از جمله قهوه ای 
شدن داخل سیب، آسیب های ناشی از سرما، چین و چروک شدن بافت سیب و 
یا حساسیت به دی اکسید کربن و اکسیژن کم ندارد. تولید این سیب بادوام نتیجه 

۲۰ سال تحقیق محققان است.

آرزوی کودک رها شده از سرطان
شکستن رکورد شنا در آب های آزاد

جامعه: مبارزه »صنعان« با ســرطان از 6 
سالگی شــروع شده و در این مسیر یکی 
از پاها و قســمتی از ریه اش را در سنین 
نوجوانــی از دســت داد، امــا امیدش را 
نتوانســت بگیرد تا امروز که در سن ۲6 
سالگی آرزوی ثبت رکورد در آب های آزاد 

همچنان در وجودش موج می زند.
آرزوی موفقیت در ورزش شنا از زمانی که در رودخانه جاری یکی از روستا های سقز 
شنا می کرد همراه صنعان است. زمانی که مجبور شد برای شیمی درمانی به تهران 
بیاید، تصور شنیدن دوباره صدای گذر آب از رود، سپری شدن روزهای درمان را برای 

او آسان تر می کرد.
مبارزه وی با بیماری ســرطان از 6 سالگی شروع شده بود، این مبارزه یکی از پاها و 
قســمتی از ریه اش را در سنین نوجوانی   گرفت، اما امیدش به سامتی را نتوانست 
بگیرد تا امروز که در سن ۲6 سالگی است و چند سالی از بهبودی وی می گذرد، آرزوی 

ثبت رکورد در آب های آزاد همچنان در وجودش نفس می کشد.
صنعان امینی، از کودکان بهبودیافته محک است و موفقیت هایی که در رشته شنا در 

مسابقات مختلف کسب کرده دلیل گفت وگو با وی است.
امینی درباره اینکه چند سال است قطع درمان شده  است؟ گفت: ۱۲ سال است که 

قطع درمان شده ام و فقط برای انجام معاینات دوره ای به محک می آیم.
وی درباره اینکه انجام ورزش شنا چه کمکی به افزایش روحیه برای مبارزه با بیماری 
سرطان کرد؟ افزود: شنا یک قانون خیلی ساده و ابتدایی دارد که برای ماندن روی آب 
باید دست و پا نزنید و فقط با تمرکز سعی کنید با بی وزن کردن بدن روی سطح آب 
شناور بمانید تا امکان اجرای حرکت ها را داشته باشید. این قانون در زندگی و در مسیر 

مبارزه با بیماری بسیار به من کمک کرد.
این کودک رها شده از سرطان بیان کرد: هر زمان که دلم می گرفت و می گفتم چرا 
باید این شــرایط را تحمل کنم، با خود می گفتم به جای دســت و پا زدن باید برای 
حرکت های بعدی آماده شــوم . دست و پا زدن و ناامیدی نمی تواند من را به جایی 
برساند. امینی درباره آرزوهایش گفت: شنا کردن در آب های آزاد را خیلی دوست دارم 
و می خواهم روزی رکورد شنا در این آب ها را بشکنم و این رکورد به نام من ثبت شود؛ 
ضمن اینکه الگوی ورزشی من مایکل فلپس است، اما راستش نمی توان گفت الگو، 

چون نمی خواهم حتماً مثل او باشم.
وی متذکر شد: من خودم را با دیگران مقایسه نمی کنم. هر فردی سرنوشت و شرایط 
زندگی مختص به خود را دارد که فقط با تاش می تواند آن را تغییر دهد و به هر آن 
چیزی که آرزوی آن  را دارد برسد. من فکر می کنم برای موفقیت احتیاج ندارم از کسی 
پیروی کنم. من آرزوها و خواسته های خودم را دارم که فقط با روش خودم می توانم به 
آن ها برسم. هیچ گاه در زندگی به این فکر نکردم برای اینکه بیمار هستم باید از زندگی 

فاصله بگیرم و یا شرایط زندگی من باید فرق کند. 
امینی درباره اینکه آیا همیشه به آینده امیدوار بودی؟ تصریح کرد:  بله، شاید برای اینکه 
در مسیر مبارزه با سرطان کمتر ناامید بودم، چون می دانستم فقط باید به سامتی فکر 
کنم و نگرانی دیگری نداشتم. محک هزینه های دارو و درمان، عمل های جراحی و... را 
تأمین می کرد و همین سبب می شد تا نگرانی های کمتری داشته باشم. محک حتی 
پس از بهبودی هم با تأمین بخشی از هزینه های آموزش شنا و امور جانبی مربوط به 
آن، سبب شد تا بتوانم با امید بیشتری به آینده فکر کنم و در این مسیر استوارتر باشم.
امیدواریــم آرزوی صنعان، کودک بهبود یافته با همراهی نیکوکاران برآورده شــود 
تا انگیزه ای باشــد در دل ۱۹ هزار کودک مبتا به ســرطان تحت درمان در سراسر 
کشورمان که با دلی گرم تر و باوری استوارتر در مسیر درمان گام بردارند زیرا آن ها هم 

آرزوهایی دارند که با تحقق سامتی و بهبودی می توانند به آن ها برسند.

 جامعه/ اعظم طیرانی   سوم دسامبر مصادف با 
»۱۲ آذر« از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
روز جهانی معلوالن اعام شده است؛  ۵۰۰ میلیون 
معلول در دنیا، در هر کجا که باشند به دلیل معلولیت 
خود با محدودیت هایی در زندگی مواجه اند. گرچه در 
۲۰ سال اخیر کوشش های چشمگیری در شناساندن 
و معرفی اشخاص معلول به جوامع مختلف انجام شده 
است، اما هنوز هم بسیاری از معلوالن با مشکات 
بی شماری دست و پنجه نرم می کنند و به گمان خود 

از حقوق اجتماعی الزم برخوردار نیستند. 
در کشــور ما نیز با وجود قانــون حمایت از حقوق 
معلوالن هنوز بســیاری از مــواد این قانون اجرایی 
نشــده است. با این حال دوم مهرماه امسال اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس کمیته 
هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق 
افراد دارای معلولیت، با تأکید بر اینکه دستگاه ها باید 
مســئولیت خود را در قبال افراد دارای معلولیت به 
خوبی انجام دهند، بر تصویب آیین نامه های اجرایی 
ایــن قانون تا ۱۲ آذرماه مصادف با روز جهانی افراد 

دارای معلولیت تأکید کرد .

 بی توجهی به اجرای قانون
به گفته علی همت محمودنژاد، مدیر عامل انجمن 
دفــاع از حقوق مادی و معنوی معلوالن ایران قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن سال ۹6 به عنوان 
مهم ترین ســند حمایتی از افراد معلول کشــور به 
تصویب مجلس شــورای اسامی رسید و جمهوری 
اسامی ایران در زمره 4۰ کشور دنیا قرار گرفت که 
قانون حمایت از افراد دچار معلولیت دارند. عاوه بر 
قانون، پیمان نامه جهانی افراد دارای معلولیت نیز در 
مجلس شورای اسامی )بدون حتی یک رأی مخالف( 
به تصویب رسیده است و اکنون جمهوری اسامی 
ایران این کنوانســیون را پذیرفته و در سازمان ملل 
امضا کرده است و این در حالی است که هنوز ایاالت 
متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس این کنوانسیون 
را نپذیرفته اند و این نشانه مترقی بودن کشور ما در 

حوزه حمایت از افراد دچار معلولیت است. 
دکتر محمودنژاد با اشــاره به شعار امسال دبیرکل 
ســازمان ملل برای روز جهانــی معلوالن مبنی بر 
اینکه ما باید مشارکت اجتماعی و رهبری افراد دچار 
معلولیت را در جامعه ارتقــا دهیم، می افزاید: امید 
می رود دولت جمهوری اسامی با تکیه بر این شعار 

برخی از مشاوران و یا معاونان وزرای خود را از جامعه 
معلوالن انتخاب کند تا شاهد مشارکت بیشتر آن ها 

در جامعه باشیم. 

 مستمری معلوالن چقدر باید باشد؟
وی ادامه می دهد: نکته اساسی در قانون حمایت افراد 
دچار معلولیــت بی توجهی به اجرای کامل این قانون 
است؛ چراکه براساس قانون مذکور، حداقل مستمری 
افراد دارای معلولیت باید برابر دستمزد یک کارگر باشد، 
یعنی یا معلوالن باید دارای شــغل باشند و یا حداقل 
حقوق و دســتمزد )یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان( 
را دریافت کنند، اما متأسفانه تاکنون این مهم تحقق 
نیافته و اکنون مستمری معلوالن معادل 63 هزار تومان 
)یعنی یک بیست و هفتم آنچه در قانون آمده( است. به 
طور حتم آنچه مسلم است برای اجرای هر قانونی باید 
الزامات اجرایی آن نیز در نظر گرفته شود که متأسفانه 
قانون جامع حمایت از معلوالن مشمول چنین قاعده ای 
نشده و اعتبار الزم برای اجرایی شدن بند بند قوانین 
آن اختصاص نیافته و بســیاری از هزینه های تعریف 
شده برای افراد دچار معلولیت که در این قانون آمده 

است پوشش داده نمی شود. 
وی ادامه می دهد: براساس قانون حمایت از حقوق 

معلوالن مقرر شــده بود امسال ۱۱۰ 
میلیارد تومان بودجه برای اجرای این 
قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه 
اختصاص یابد، اما تاکنون ۵۲ میلیارد 
تومان برای اجــرای این قانون در نظر 
گرفته شده اســت که این موضوع نه 
تنها بر معیشت معلوالن تأثیر گذاشته، 

بلکه وضعیت بهداشتی معلوالن را به 
مخاطره انداخته است به طوری که 
با وجــود افزایش چندبرابری قیمت 
بهداشــتی،  و  پزشــکی  تجهیزات 
اکنون سازمان بهزیستی بابت خرید 
تجهیزات پزشــکی و بهداشتی ۷۰ 
هزار تومان به حساب هر معلول دچار 
ضایعه نخاعی واریز می کند که با این 
مبلغ به هیچ وجه نمی توان نیاز واقعی 

معلوالن را پوشش داد! 

 دستگاه ها قانون حمایت از معلوالن  را 
دور می زنند

دکتر محمودنژاد می افزاید: مهم ترین مشکل حال 
حاضر افراد معلول در کشور، اشتغال آنان است که 

با وجود قانون اباغی به دستگاه ها 
برای اختصاص یافتــن 3درصد از 
سهم استخدام ها به افراد معلول، این 
قانون به نوعی از ســوی دستگاه ها 
دور زده می شود و تاش می کنند 
تعداد کمی از افراد معلول را جذب 
کار کننــد. در حالی که اگر همین 
3درصد سهمیه نیز به طور دقیق 
اجرا شــود، مشــکات اشتغال 
معلــوالن تا حــدود زیادی حل 
خواهد شــد. در همین راســتا، 
دولــت تــاش کــرد از طریق 
ســازمان بهزیســتی که متولی 
اصلی پاســخگویی به مسائل و 
بخش  است،  معلوالن  مشکات 
خصوصــی را در این حوزه فعال 
کند. از همین رو، مراکز خصوصی 
ارائه خدمات به معلوالن راه اندازی 
شــد اما آنچه موجب اختال در مسیر فعالیت این 
مراکز شــده است، تأمین نشــدن اعتبار مورد نیاز 
آن هاســت. به طوری که اغلب این مراکز به دلیل 
تأمین نشدن بودجه الزم، از ارائه خدمات به معلوالن 

دست کشــیده اند و همین مسئله، مشکات افراد 
معلول را تشدید کرده است. در همین حال شنیده 
می شود که برخی از مراکز رو به تعطیلی رفته و یا 

اینکه تعطیل شده اند.
وی اضافه می کند: به دنبال تشدید نرخ تورم در کشور، 
مراکز خصوصی نیز خواســتار افزایــش یارانه به این 
مراکز شده اند که پاسخ الزم به آن ها داده نشده و هیچ 
افزایش یارانه ای صورت نگرفته اســت. در نتیجه این 
مراکز مجبورند که از کمیت و کیفیت خدمات خود 

بکاهند و آسیب این اتفاقات، متوجه معلوالن است.

 عبور معلوالن از جاده پر دست انداز ازدواج 
مدیر عامل انجمن دفــاع از حقوق مادی و معنوی 
معلــوالن ایران در خصوص وضعیــت ازدواج افراد 
دچار معلولیت نیز می گوید: با توجه به اینکه ازدواج 
در جامعه ما یک مســئله فرهنگی است، این مهم 
نیازمند بسترهایی نظیر اشتغال و مسکن است که 
باید حداقل آن فراهم باشد. بنابراین با توجه به اینکه 
همه افراد در مسیر زندگی خود باید از جاده )تأمین 
حداقلی( شغل و مســکن عبور کنند تا بتوانند به 
مقصد ازدواج برسند تا زمانی که مشکل اشتغال و 
مسکن معلوالن برطرف نشود، نمی توان انتظار داشت 

مسئله ازدواج معلوالن حل شود. 
دکتر محمودنژاد می افزاید: هزینه زندگی یک فرد 
دچار معلولیت بــه مراتب از هزینــه زندگی افراد 
ســالم بیشتر است و به همان نسبت هم مشکات 
و محدودیت های افراد دچار معلولیت در زمینه های 
مختلف از جمله تحصیل، اشتغال و ازدواج نیز بیشتر 
اســت که در این بین بیکاری و مشکات اقتصادی 
نقش پُررنگ تری در سختی های زندگی افراد دچار 

معلولیت دارد. 
وی اضافه می کند: اکنون دولت ۵۰ میلیون تومان 
وام خوداشتغالی به معلوالن می دهد، در حالی که در 
کشور ما برای ایجاد یک شغل دائم حداقل باید ۲۵۰ 

میلیون تومان سرمایه داشت. 

 آمار دقیقی از معلوالن نداریم!
این مســئول در خصوص آمار افراد دچار معلولیت 
می گوید: متأسفانه به دلیل مشکاتی که کشور در 
اغلــب حوزه های آماری دارد، از تعــداد افراد دچار 
معلولیت نیز آمار دقیقی نداریم. به طوری که سازمان 
آمار در آخرین سرشماری خود تعداد معلوالن را یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعام کرده است، درحالی که 
یک میلیون و 4۹3 هزار و ۷۷۱ معلول زیر پوشش 
سازمان بهزیستی و ۵6 هزار معلول نیز زیر پوشش 
کمیته امداد هستند، ضمن آنکه براساس آمارهای 
جهانی نیز پیش بینی می شود حداقل 3میلیون نفر 

از جمعیت کشور دچار معلولیت باشند! 

یک میلیون و 
۴۹۳ هزار و 

۷۷۱ معلول زیر 
پوشش سازمان 
بهزیستی و  56 
هزار معلول نیز 

زیر پوشش کمیته 
امداد هستند

بـــــرش
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بررسی طرح احیای نهاد مردمی جهاد سازندگی
تسنیم: پیمان فلسفی، مدیر کل حوزه نمایندگی ولی فقیه وزارت 
جهاد کشــاورزی گفت: طرح احیای جهاد سازندگی توسط نماینده 
ولی فقیه در این وزارت مطرح و حدود یک سال برای آن برنامه ریزی 
و جلســات کارشناسی برگزار شــد. رهبر معظم انقاب از این طرح 
استقبال کردند و عاقه مند به گسترش این کار هستند، البته تأکید 

کردند تشکیات دولتی در این طرح افزایش نیابد.

»هانی پات« سپر دفاعی در برابر حمالت سایبری
فارس: امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطاعات در تشریح یکی 
از سپرهای دفاعی ایران در برابر حمات سایبری می گوید: ما چندین 
سامانه اتوماتیک داریم یکی از فعالیت های این سامانه ها به هانی پات 
معروف است. یعنی ظرفی از عسل را برای اینکه حشرات دورش جمع 
شوند به عنوان دام قرار می دهیم .هانی پات دامی الکترونیکی است و ما 

چند سیستم به این شکل را در کشور ایجاد کردیم.

200 متخلف در دانشگاه های علوم پزشکی
ایرنا: محمدحسین حیدری، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی 
و پاســخگویی به شــکایات وزارت بهداشــت در خصوص تخلفات 
دانشــگاه های علوم گفت: تعداد متخلفان بیش از ۲۰۰ نفر اســت. 
عده ای در مورد معدل تخلف کردند و برخی دیگر مدارک جعلی در 
زمینه تأییدیه سفارت ارائه دادند. حتی برخی در کشور خارجی اقامت 

نداشتند و مدارک جعلی مبنی بر اقامت در آن کشور ارائه کردند. 

معلم ها رتبه بندی را به چشم افزایش حقوق نبینند
مهر: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
 آموزش و پرورش می گوید: من خواهشــم از معلم ها این است که 
رتبه بندی را به چشــم افزایش حقوق نبینند. در شرایط و ماهیتی 
که تعریف حقوق دارد ما نمی توانیم یک جهش در حقوق معلمان 
با رقمی مثل ۲ میلیون تومان ایجاد کنیم. قوانین موجود این اجازه 

را نمی دهد.

درآمدهای مجلس دردی از آموزش  و پرورش دوا نمی کند
تســنیم: حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس 
گفت: با درآمدهایی که توسط مجلس در قانون بودجه برای آموزش 
 و پرورش تعیین می شــود نمی توان حقــوق پرداخت. با این ها اگر 
مشکل گچ یا کاغذ کپی مدارس را حل کنیم کار بزرگی شده است! 
با این روند شکاف عمیق تر می شود. بی توجهی به بودجه آموزش  و 
پرورش در نهایت مدارس دولتی را هر روز ضعیف تر از قبل می کند.

اگر نقدینگی به بیمارستان ها تزریق نشود...
فارس: علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران 
گفت: متأسفانه بزرگ ترین سازمان بیمه گر پایه تعهدات خود را در 
قبال بیمارستان ها و مراکز درمانی رعایت نمی کند. اگر نقدینگی به 
بیمارستان های دولتی و خصوصی تزریق نشود یا دچار ورشکستگی 
می شوند یا باید سطح پاسخ های درمانی را کاهش دهند که در هر دو 

حالت مردم و پزشکان متضرر خواهند شد.

با این آیین نامه 60 هزار نیرو استخدام نمی  شوند
خانه ملت: محمد بیرانوندی، رئیس کمیته آمــوزش و پرورش 
کمیســیون آموزش با انتقاد از نحوه تدوین آیین نامه اجرایی قانون 
اســتخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، 
گفت: با این آیین نامه  دولت، نظر نمایندگان مجلس اجرایی نمی  شود 
و حدود 6۰ هزار حق التدریســی، شرکتی، خرید خدمات آموزشی، 
پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی استخدام نمی  شوند.

108 هزار تومان برای بیماری که کار ندارد، کافی نیست
ایلنا: طیبه ده  باشــی، مدیر عامــل انجمن حمایــت از بیماران 
اسکیزوفرنی گفت: در حال حاضر به خانواده هایی که یک بیمار مزمن 
دارند، ۱۰۸ هزار تومان پرداخت می شــود. این مقدار برای بیماری 
است که امکان کســب درآمد ندارد و البته بیمار با این مبلغ هیچ 
کاری نمی تواند کنــد. وقتی یک خانواده ای نان برای خوردن ندارد 
و امکان کار کردن ندارد، ۱۰۸ هزار تومان برای او کفایت نمی کند. 

برای سوخت خودروهای جنگلبانان فکری نشده
ایسنا: ســرهنگ علی عباس نژاد، فرمانــده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری درباره وضعیــت جنگلبانان پس از 
ســهمیه بندی بنزین می گوید: برای تأمین ســوخت خودروهای 
جنگلبانان برنامه ریزی نشــده اســت و این نیروها با مشکل تأمین 
ســوخت و پرداخت هزینه های آن مواجه هستند. اگر برای سوخت 
خودرو نیروهای گشتی سازمان چاره ای اندیشیده نشود از کارمی افتند. 

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس کمیته امداد خبر داد
افزایش 5۰ درصدی مستمری 

مددجویان کمیته امداد
 میزان   رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گفت: درخواست افزایش ۵۰درصدی مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( برای سال ۹۹ را 
به ســازمان برنامه و بودجه داده ایم و همه چیز 

بستگی به نظر آن ها دارد.
مرتضی بختیاری در پاســخ به این پرسش که 
پیشتر گفته بودید با اشاره به برنامه ریزی های 
انجام شده در بودجه سال ۹۹ درخواست افزایش 
چهار برابری مستمری مددجویان در سال آینده 
را داده ایــم این افزایش چهار برابری چه رقمی 
است؟ اظهار کرد: در بودجه ۹۹ درخواست دادیم 
که مســتمری مددجویان زیر پوشش کمیته 
امداد افزایش پیدا کند، ولی میزان این افزایش 
به سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد. رئیس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( در ادامه بیان کرد: 
با وضعیت معیشتی مددجویان، تورم پیش آمده 
و گرانی اجناس این تقاضا را مطرح کردیم که 

مستمری مددجویان افزایش پیدا کند.

محیط زیست

یک مسئول محیط زیست بیان کرد
پیشنهاد جمع آوری آب باران 

برای مجتمع های مسکونی
 ایسنا   دکتر نادرقلی ابراهیمی، دبیر ستاد توسعه 
فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط 
زیست معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری 
می گوید: حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب 

تجدیدپذیر در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه در تهران هر فرد در شــبانه روز 
حدود ۲۰۰ لیتر آب مصرف می کند و متوســط 
مصرف جهانی نصف این میزان است، می افزاید: 
در دنیا تاش  می شود که از آب باران استفاده شود 
و بر این اساس مجتمع های مسکونی ۵۰ درصد از 
آب مورد نیاز خود را برای آبیاری فضای سبز باید 

از استحصال آب باران کسب کنند.
وی با اعتقاد به اینکه اســتحصال آب باران برای 
مصارف غیرشــرب باید از الزامات شــهرداری و 
مقررات کلی ساختمان باشد، افزود: مجتمع های 
مسکونی، بیمارستانی، دانشــگاهی و پادگان ها 
می  توانند حداقل ۵۰درصد از آب مورد نیاز خود را 

از طریق جمع آوری آب باران تأمین کنند.

بهداشت و درمان

معاون وزیر بهداشت:
حدود ۹5 درصد مردم نیازی به 

تزریق واکسن آنفلوانزا ندارند
 فارس    معاون بهداشــت وزیر بهداشت گفت: 
توصیه اکیدم این است که تزریق واکسن آنفلوانزا 
اصاً لزومی ندارد؛ مگر برای افراد پرخطر شــامل 
مادران باردار، مبتایان بیماری های مزمن کلیه، 
تنفسی، قلبی، سرطان، ســالمندان و افرادی که 
دچار نقص ایمنی هســتند. علیرضا رئیسی در 
پاسخ به این پرســش که چه درصدی از جامعه 
باید از واکســن استفاده کنند؟ گفت:  آمار خیلی 
شاخصی نداریم اما قطعاً کمتر از ۵درصد جامعه 
هستند که باید این واکسن را تزریق کنند اما به 
افراد گروه های پرخطر توصیه می کنیم حتماً این 
واکسن را استفاده کنند. رئیسی همچنین گفت: 
امسال حدود ۲۰۰ هزار واکسن آنفلوانزا در کشور 
و مراکز بهداشــتی برای گروه های پرخطر توزیع 
شــده و این افراد تزریق کرده اند. وی درباره اینکه 
این واکســن در مراکز بهداشت برای مردم توزیع 
می شود؟ اظهار کرد: نه، این واکسن جزو برنامه های 

همیشگی واکسیناسیون کشوری نیست.

آموزش

معاون آموزشی وزیر علوم:
ساماندهی آموزش عالی فقط در 
دانشگاه های دولتی اجرا می شود
 ایرنا    معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: ساماندهی آموزش عالی فقط در 
دانشگاه های دولتی اجرا می شود و دانشگاه های 

آزاد و غیردولتی ها در این طرح حضور ندارند.
علی خاکــی صدیق همچنین بــا بیان اینکه 
ایــن طرح از ســال ۹۹ اجرا می شــود درباره 
تأثیر ســاماندهی آموزش عالی بر روند کاهش 
یا افزایش تعداد دانشــجویان نیز توضیح داد: 
ســاماندهی آموزش عالی پــس از اجرا روی 
تنظیم و ساماندهی تعداد دانشجویان بر حسب 
نیاز تأثیر می گذارد و پس از اجرای ساماندهی و 
مشخص شدن رشته ها، یک مرکز آموزش عالی 

به دانشجوی بیشتر یا کمتری نیاز دارد.
به گفته معاون آموزشــی وزیــر علوم، در واقع 
ســاماندهی آموزش عالی تعــادل در پذیرش 
دانشــجویان را رقم می زند اما هدف کم یا زیاد 
شدن دانشجو نیست بلکه ساماندهی پذیرش 

هدف اصلی این طرح محسوب می شود.

حوادث

پاسخ یک مدیر ستاد مبارزه با مواد مخدر
مجازات افرادی که »گل« 

می کارند چیست؟
 مهر   محمد ترحمی، مدیرکل دفتر حقوقی 
و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
ماده۲ قانون مبارزه با مواد مخدر می گوید هر 
کسی مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند 
یا برای تولید مواد مخدر یــا روان گردان های 
صنعتی غیردارویی به کشت شاهدانه بپردازد 
عاوه بر امحای کشت، بر حسب میزان کشت 

مجازات خواهد شد.
وی ادامه داد: بار اول ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال 
جریمه نقدی، بار دوم ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال 
جریمه نقدی و 3۰ تا ۷۰ ضربه شــاق و بار 
سوم ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه 
نقدی و یک تا ۷۰ ضربه شاق و دو تا پنج سال 

حبس و بار چهارم اعدام است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ســتاد 
مبارزه با مواد مخدرگفت: یعنی اگر این عمل 
از سوی شــخصی به بار چهارم برسد حتی 

برای او اعدام هم در نظر گرفته شده است.

فراسو

امید باوران

3000737274
سامانه پیامکی

                           صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 

از طریق این پیامک به گروه اجتماعی ارسال فرمایید      

مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق مادی و معنوی معلوالن ایران در گفت وگو با »قدس«:

پای قانون »حمایت از حقوق معلوالن« می لنگد



w w w . q u d s o n l i n e . i r

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 سه شنبه 12 آذر  1398 6 ربیع الثانی 1441 3 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9124 

انتشار اسنادی از عملیات ناکام تل آویو در غزه
العالم: شــبکه الجزیره قطر اطالعات و تصاویری منتشر نشده از عملیات ناموفق 
یگان سری رژیم صهیونیستی در غزه فاش کرد؛ عملیاتی که »القسام« آن را »لبه 
شمشیر« نامید. بیســتم آبان  سال گذشته )۱۳۹۷( گروهی از کماندوهای ارتش 
رژیم صهیونیســتی با مأموریتی امنیتی-اطالعاتی به منطقه ای در شرق »خان 
یونس« وارد شدند، اما بیداری گردان های »القسام« شاخه نظامی حماس مأموریت 
آن ها را به شکســت کشاند. »ابوانس« از فرماندهان دستگاه اطالعاتی گردان های 
»القسام« شاخه نظامی حماس در این برنامه اعالم کرد، یگان صهیونیستی »سرت 
متکال« در این عملیات دنبال کار گذاشــتن سامانه جاسوسی برای هک کردن 
شبکه ارتباطی مقاومت در نوار غزه بود که با ناکامی عملیات به دست مقاومت افتاد. 

 
ژاپن برای آمریکا جزیره می خرد!

دولت ژاپن اعالم کرد یک جزیره خالی از ســکنه را در آب های نزدیک به 
سواحل جنوب غربی این کشور به قیمت ۱۴۶ میلیون دالر خریداری خواهد 
کرد تا نیروهای آمریکایی بتوانند در آن آموزش ببینند و رزمایش برگزار کنند. کشور 
ژاپن در زمینه تأمین امنیت خود، وابستگی شدیدی به آمریکا دارد که بر اساس مفاد 
قرارداد دوجانبه اتحاد امنیتی است که میان دو کشور امضا شده است. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، بارها تأکید کرده است ژاپن، کره جنوبی و سایر همپیمانان آمریکا، 

باید سهم بیشتری از هزینه های مربوط به دفاع از خود را )به آمریکا( بپردازند.
 

برنی سندرز با انتقاد از تبعیض ها و بی عدالتی ها: 
نیم میلیون آمریکایی در خیابان ها می خوابند

ایســنا: برنی سندرز، ســناتور و نامزد 
مطــرح انتخابــات ریاســت جمهوری 
ســال ۲۰۲۰ آمریــکا ضمــن انتقاد از 
بی عدالتی ها و تبعیض های نژادی در این 
کشــور گفت: خیابان های آمریکا محل 
خواب »نیم میلیون نفر« اســت. وی که 
در کلیسای ســیاه پوستان شهر کلمبیا 
صحبت می کرد، خواســتار اجرای عدالت اجتماعی در این کشور شد و به شدت 
از تبعیض های موجود علیه سیاه پوستان و وجود جمع قابل توجهی بی خانمان 

در آمریکا انتقاد کرد.
 ســندرز خطاب به حاضران کلیسای شهر کلمبیا گفت: »وقتی ما کتاب مقدس 
را می خوانیــم، آنچه اکنون )انجیل( خواهان آن اســت، چیزی کمتر از برقراری 
عدالت نیست. این عدالت نیست که تعداد کمی از افراد، بسیار برخوردار هستند 
و تعداد بی شــماری از افراد، چیز خیلی کمی در اختیارشان است«. وی که بارها 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا را »دروغگوی بالفطره« خوانده و بارها به مواضع 
سیاســت داخلی و خارجی او تاخته است، با انتقاد از وضعیت جاری در کشورش 

گفت: »ما در یک برهه بی سابقه و خطرناک در تاریخ آمریکا زندگی می کنیم«.

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶۱۰۰8۷ -۳۷۶8۴۰۰۴  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 ۳۷۶۱8۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       ۳۷۶5۱888   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶۲58۷   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶۱۰۰8۶   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰88   )۰5۱(
)۰5۱(   ۳۷۶۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: ۳۷۶۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷۳5  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷۶85۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱8۲   و   ۶۶۹۳۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹۳8۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

خبر

چهره

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

11/2111/54

22/3723/10 4/575/29

16/1616/51

6/266/58

16/3717/11

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

صفحه8  1398/09/12

»آگهی مناقصه عمومی 
خرید تجهیزات ذخیره سازی اطالعات«

آستان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی تجهیزات ذخیره سازی 
اطالعات از طریق مناقصه عمومی از شرکت ها یا فروشندگان 
واجد ش��رایط خریداری نماید. جهت مشاهده متن کامل آگهی 
و ش��رایط مناقص��ه ب��ه نش��انی http://dev.aqr.ir بخش مناقصات 
مراجع��ه و حداکثر ت��ا س��اعت 13:30 م��ورخ 1398/09/23 
نس��بت به تحوی��ل پاکت پیش��نهاد قیمت به آس��تان قدس 
رضوی اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها 

بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
شماره تماس 32001166-051 و 05132001039

/ع
98
11
07
6

/ع
98
11
08
2

 آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری و ساختمانی سیمین گستران قومس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 333463 و
 شناسه ملی 10480120283    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395,08,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسام رضا زاده به کدملی 
0074395602 بس��مت رئیس هیئت مدیره و محمد س��عید ضرابیان به کدملی0451266943 بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و 
سید احسان انوار به کدملی 0070341648 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء (برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق 
واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته وعقود اسالمی باامضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و 

قراردادهای شهرداری و اوراق عادی واداری باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )679969(

9ع
81
10
32

آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 345858 و شناسه ملی 10103903211    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت 
تراز محاس��ب ماندگار به شناس��ه ملی 14004773042 به سمت بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره 0849395569 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حس��اب س��ود وزیان ش��رکت منتهی به س��ال مالی 1397 به تصویب 
رس��ید. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب شد . - عبدا...کاظمی بیدختی به شماره ملی 0919496156 و 
ش��رکت دیبا توس کارتن به شناس��ه ملی 10380496050 و ش��رکت صنایع غذایی پرور پودر به شناس��ه ملی 10101830496 بعنوان اعضا 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )682054(

9ع
81
10
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آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی خاص به شماره ثبت 345858 و شناسه ملی 10103903211    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - عبد ا...کاظمی بیدختی به ش��ماره ملی 0919496156 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرهاد مرتضوی نژاد شماره ملی 0937953989 به نمایندگی از شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی 
10380496050 به س��مت رئیس هیئت مدیره و لیدا جهانیان به ش��ماره ملی 0938731734 به نمایندگی از ش��رکت صنایع غذایی پرور پودر 
به شناس��ه ملی 10101830496 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. - امضاء کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو 
امضاء از سه امضاء مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد . نامه های اداری و اوراق 

غیر تعهد آور با امضاء منفرد مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )682058(

9ع
81
10
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت گ�روه 
پارس پاژ نام تجارت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 296204 
و شناسه ملی 10103332254    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع 
م��ورخ  الع��اده  ف��وق  عموم��ی 
1397,07,29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - نام شرکت به " پارس پاژ 
ن��ام " تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )679968(
9ع
81
10
30

رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون عراق در تشریح دورنمای تحوالت کشورش عنوان کرد

در2020 شاهد برگزاری انتخابات مردمی خواهیم  بود
  جهان/مهدی خالدی  عراق؛ این کشور همسایه 
غربی که انگار قرار نیست رنگ آرامش به خود ببیند 
این روزها بــار دیگر در کانون توجهات منطقه ای و 
جهانی قرار گرفته و به سرخط خبری رسانه ها تبدیل 
شده است. اعتراضات مردمی در این کشور علیه فقر 
و فســاد اول اکتبر ســال جاری )۹ مهر( در میدان 
»التحریر« بغداد و برخی از اســتان های جنوبی این 
کشور کلید خورد؛ اعتراضاتی که در روزهای نخست 
کامالً مسالمت آمیز و رنگ و بوی معیشتی داشت، اما 
بالفاصله با ورود عناصر فرصت طلب و پشت پرده به 
سمت خشونت و آشوب هدایت و مطالبات اقتصادی، 
کم کم به شعار علیه دولت و حکومت سیاسی تبدیل 
شــد. در این اعتراضات که وارد ســومین ماه خود 
شــده اســت، تالش برخی از طرف های منطقه ای 
و فرامنطقه ای در تغییر دادن ســمت و سوی آن از 
مسیر درست به سمت اغراض سیاسی کامالً مشهود 
و عیان اســت. حمله به کنسولگری ایران در کربال و 
نجف و همچنین هتک حرمت برخی اماکن مذهبی 
در روزهای اخیر توسط عناصر معلوم الحال، دو رخداد 
مهمی هستند که نمی توان به راحتی و بدون تحلیل 
از کنار آن ها عبور کرد. همه این مســائل سبب شد 
پای صحبت حجت االسالم و المسلمین سید حمید 
حسینی از رهبران مقاومت اسالمی در عراق و رئیس 
اتحادیه رادیو و تلویزیون این کشور نشسته و آخرین 
تحوالت عراق را به بحث و گفت و گو بگذاریم که در 

ادامه به آن پرداخته می شود.

  عراق این روزها با شــرایط خاصی دست و 
پنجه نرم می کند. در حالی که اعتراضات بحق 
مردم در راســتای مقابله با فساد گسترده در 
دارد، ریشه  ادامه  ساختار حکومتی همچنان 
این حرکت اعتراضی مردم را باید در چه چیزی 

جست وجو کرد؟
همان طور که اطالع دارید نظام سیاسی کنونی عراق 
دستپخت آمریکاست که پس از اشغال در سال ۲۰۰۳ 
از سوی غرب برای ما تجویز شد. بر مبنای این نظام 
سهمیه ای پست ریاست جمهوری در اختیار کردها، 
ریاست مجلس اهل سنت و نخست وزیری در اختیار 
شیعیان قرار دارد. این نوع حکومت که مبنای طائفه 
ای دارد از همان ابتدا با مخالفت عراقی ها مواجه شد. 
با این وجود نیروهای انقالبی، اصیل و متدین تا اواخر 

سال ۲۰۱۱ مشغول بیرون کردن نظامیان آمریکایی 
از عــراق بودند و زمان کافی بــرای پرداختن به این 
مشــکل مهم را نداشتند. بعد این تاریخ نیز دو سال 
بیشتر طول نکشید که ایاالت متحده تروریست های 
داعشی را وارد کرد و بغداد پنج سال دیگر درگیر این 
قضیه شد. عراق تنها در یک سال اخیر رنگ آرامش 
به خود دیده و درصدد احیای نقش خود بود. اگرچه 
نارضایتی از فساد موجود و اعتراض به بیکاری در آغاز 
اعتراضات نقش مهمی داشــت، اما واقعیت آن است 
که این نوع حکومت مورد پذیرش عراقی ها نیست. 
نظام طائفه ای عراق را به سمت سهم خواهی گروهی 
پیش برده و ریشه مشکالت را در همین مسئله باید 

جست وجو کرد.

 برخی جریان های وابســته با موج سواری 
بر تحوالت عــراق اهداف پنهان خود را دنبال 
می کنند. به نظر شما اقداماتی از جمله حمله 
به کنسولگری ایران و همچنین آتش زدن درب 
ورودی مرقــد آیت اهلل حکیم و دیگر اقدامات 

مشابه با چه هدف و از کجا آب می خورد؟
بایــد توجــه داشــت که محــور آمریــکا، رژیم 
صهیونیستی، سعودی و امارات شکست بزرگی طی 
سالیان و به ویژه یک سال اخیر در عراق متحمل 
شده اند. در این مدت نخست وزیری روی کار آمد 
که منتخب مردم و مرجعیت بود. از ســوی دیگر 

از آنجا که عادل عبدالمهدی ۳۰ ســال در فرانسه 
تحصیل کرده بود، واشنگتن این احساس را داشت 
که می تواند با ایشان کار کرده و اهداف خود را دنبال 
کند. اما با وجود همه برنامه ریزی ها بغداد روز به 
روز روابط خود را با دنیای شــرق گسترش داده و 
بر خالف میل ایاالت متحده قراردادهای مهمی با 
روسیه و چین به امضا رساند. از سوی دیگر روابط 
بغداد با تهران نیز بعد از خروج نظامیان آمریکایی از 
عراق به شدت افزایش یافت. طبیعتاً کاخ سفید که 
در همه توطئه هایش برای تخریب روابط دو کشور 
همسایه ناکام مانده بود، با سوء استفاده از اعتراضات 
اخیر و بسیج تمام عوامل مزدور خود درصدد برآمد 
تا حداقل اکنون صدمه ای به این ارتباط وارد کند و 
اقداماتی نظیر حمله به کنسولگری ایران در نجف 
و کربــال و همچنین هتک حرمــت برخی اماکن 
مذهبــی از جمله آتــش زدن درب ورودی مرقد 
آیت اهلل حکیم را در همین راســتا می توان تعبیر 
کرد. در عراق تمام ملت خود را مدیون جمهوری 
اســالمی ایران می دانند و بر توســعه روابط میان 
دو طرف تأکید دارنــد، مگر اینکه فردی جاهل و 
یا وابســته باشد که خالف این مسئله را ادعا کند. 
اکنون نیز با وجود تمام سنگ اندازی های دشمنان، 
تمام شیر حالل خورها در عراق به کارهای بزرگی 
که ایران به کمک نیروهای انقالبی در کشورمان به 

انجام رساند، ایمان دارند.

 جناب حسینی! این نیروهای مزدور و وابسته 
که با سوء استفاده از اعتراضات مردم عراق و 
انجام اقدامات تخریبی اهداف محور غربی – 
عربی – عبری را تأمین می کنند آیا با عنوان 

خاصی فعالیت دارند؟
این گروه در عراق به طور کلی تحت عنوان »مهدویون« 
که زیر این عنوان سه گروه الصرخی، یمانی و مولوی 
فعالیت دارند، شناخته می شوند. انتخاب نام مهدویون 
هــم بی دلیل نبوده بلکه توطئه ای از پیش طراحی 
شده و با هدف ایجاد حساسیت و بهره برداری سیاسی 
از نمادهای مذهبی شــیعیان و جذب بیشتر مردم 
صورت گرفته اســت؛ همان گونه که تروریست های 
داعش را با نام دولت اســالمی عراق و شــام به جان 
مردم منطقه انداختند؛ بنابرایــن در این اعتراضات 
نیز اســامی مقدس در ســرخط توطئه قرار گرفت. 

مهدویون که به شکلی کامالً سازمان 
یافته عمل می کنند مســتقیماً تحت 
نظارت ســرویس های اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی قرار داشته و با مرجعیت، 
حــوزه و ایران زاویه شــدیدی دارند. 

»عبدالمهدی«  کناره گیری  با   
شرایط برای انتخاب نخست وزیر 
فراهم شده است. نخست وزیر 
بعدی چه ویژگی هایی باید داشته 
خواسته های  بتواند  تا  باشــد 

معترضان را تأمین کند؟ 
همان گونه که پیشتر هم گفته شد، 
مبارزه با فساد یکی از خواسته های 
بحق و مهم معترضان بود. نکته دیگر 
اصالح قانون انتخابات اســت. قانون 
کنونی که ریشه آمریکایی دارد قانون 
عدالــت آوری نبوده و شــامل همه 
مردم نمی شود، بلکه به نفع احزاب 

بزرگ )اعم از کرد، شیعه و اهل سنت( است. با توجه 
به این قانون افراد مستقل و توانمند نمی توانند رأی 
آورده و وارد مجلس شــوند. نخست وزیر بعدی باید 

این دو اولویت را مد نظر قرار دهد.

 برخی از ناظران با ابراز نگرانی از خأل قدرت 
احتمالی ایجاد شده بعد از کناره گیری نخست 

وزیر نسبت به آینده تحوالت هشدار داده اند. 
تحلیل شما در این زمینه چیست؟ دورنمای 

تحوالت عراق را چگونه پیش بینی می کنید؟ 
آقای عادل عبدالمهدی فرد بسیار توانمندی بوده و 
در راســتای مدیریت تحوالت عراق اقدامات خوبی 
انجام داد. مرجعیت هم نسبت به شخص ایشان نظر 
مثبتی داشــت. با این وجود در ادامه توطئه صورت 
گرفته و با هدف آرام شدن اوضاع کناره گیری کرد. 
قانون اساسی عراق در مورد شرایط پس از استعفای 
نخست وزیر می گوید که باید ائتالف بزرگ مجلس 
جانشین وی را مشــخص کند و این در حالی است 
که اکنون گروه های انقالبی و مقاومت ائتالف بزرگ 
مجلس را تشکیل می دهند؛ بنابر این بر خالف میل 
غرب، نخســت وزیر بعدی هم انقالبی و نزدیک به 
ایران باقی خواهد ماند. پس از انتخاب نخست وزیر، 
رئیس جمهور وی را برای گرفتن رأی 
اعتماد بــه مجلس معرفی کرده و او 
در صورت گرفتن رأی اعتماد مأمور 
تشکیل کابینه می شــود. همه این 
اتفاقات باید در مدت ۱5 روز صورت 

گیرد. 
با وجود تالش دشمن برای القای این 
نکته که عراق اکنون در خأل قدرت 
به سر می برد، من معتقد به چنین 
مســئله ای نیستم. به نظر شخص 
بنده اکنون احزاب از ســوی مردم 
معترض تحت فشــار قرار داشــته 
و بر ســر انتخاب نخســت وزیری 
جدال نخواهنــد کرد. ضمن اینکه 
مرجعیــت و مردم نیز خواســتار 
انتخاب سریع نخست وزیر هستند. 
مــردم خواهــان آن هســتند که 
انتخابات ســریع اما با قانون جدید 
صورت گیــرد. اگر قانــون جدید 
در مجلس تصویب شــود، به نظر می رسد انتخابات 
زودرس برای تعیین نمایندگان و تشــکیل مجلس 
جدید برگزار خواهد شد تا مردم بتوانند بعد ۱۶ سال 
عادالنه نمایندگان واقعی خود را روانه پارلمان کنند.
 به اعتقاد من سال ۲۰۲۰ ما در عراق شاهد انتخاباتی 
خواهیم بود که بیشتر مردمی خواهد بود؛ این آینده و 

دورنمای واقعی عراق است.

 به اعتقاد من سال 
2020 در عراق 
شاهد انتخاباتی 
خواهیم بود که 
بیشتر مردمی 
خواهد بود؛ این 
آینده و دورنمای 
واقعی عراق است
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