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تروئیکای اروپایی، ایران را به اســتفاده از مکانیسم ماشه تهدید می کند و به نظر 
می رسد مهم ترین مسئله ای که موجب شده است اروپا چنین تهدیدی انجام دهد، 
در حقیقت به دو عامل رفتار ایران و خواست اروپایی ها در این زمینه ارتباط دارد.

اروپایی ها مشــخصاً خواســته ای از ایران دارند که آن را هم در قالب بسته های 
پیشنهادی و هم در قالب اینستکس مطرح می کنند...

پاسخ ایران به تهدید مکانیسم ماشه 
اروپا چه باید باشد؟

اوج اختالفات درونی در هفتادمین سالگرد پیمان آتالنتیک شمالی

»ناتو«ها به جان هم افتادند

 اقتصاد  هــدف از تعطیلی مالیاتی در 
برخی کشورها تعدیل در شرایط زندگی 
افرادی اســت که دچار آسیب شده یا در 
مناطق محروم و توســعه نیافته زندگی 
می کنند. در قوانین کشــورهای توسعه 
یافته نیــز معافیت مالیاتی تنها به مدت 
چند سال به صنایع جدید و نوپا به منظور 
مهیا کردن شرایط پیشرفت و توسعه شان 
داده می شود. گستردگی چتر معافیت ها و 
خروج قانونی از این پرداخت در ایران اما 

منجــر به ضعف در نظام اجرایی مالیاتی 
کشور شده است. از کارشناسان پرسیدیم 
آیا بازنگــری در معافیت های مالیاتی از 
نظر شما ضرورت دارد؟ اگر پاسخ مثبت 
اســت، اولویت حذف ایــن معافیت ها از 
دیدگاه شــما چیســت؟ این نظرات را 
در ذیل می خوانید. مســعود دانشــمند، 
رئیس خانــه اقتصاد ایران در پاســخ به 
این ســؤال می گوید: بله؛ این بازنگری به 
طور حتم باید انجام شود. معتقدم همه 

معافیت های مالیاتی باید حذف شــود و 
همه اشــخاص حقیقی و حقوقی کشور 
حتی دفاتر مراجع عظــام در قم و بقاع 
متبرکه و امامزاده ها نیز در پایان ســال 
بایــد اظهارنامه بدهند و این ســازمان 
مالیاتی باشــد که تعییــن می کند نرخ 
مالیات بر اساس ضوابط کجا باید پایین 
یا حتی صفر تعیین شود. همه اشخاص 
می توانند به مؤسسات حسابرسی مورد 
تأییــد دارایی مراجعه و این کار را انجام 

دهند؛ بدین ترتیب بار مالی این موضوع 
نیز به دوش بخش خصوصی خواهد افتاد 
و دارایی می تواند بر این مؤسسات نظارت 
کند. آلبرت بغزیان، اســتاد دانشــگاه و 
اقتصــاددان معتقد اســت: بازنگری در 
معافیت ها باید انجام شــود، از جمله در 
معافیت های در نظر گرفته شــده برای 
پزشکان، سلبریتی ها و خواننده ها و وکال 
و مشاغل مشابه که درآمد باالیی دارند و 

مالیات حقه خود...

 ............ صفحه 8

بررسی طرح »کاهش مجازات 
حبس تعزیری« 

کاهش جمعیت 
زندان ها یا 

تضییع حقوق 
شهروندان

گفت و گو با کارگردان 
پویانمایی »آخرین داستان« 

قصه ای از 
شاهنامه

در فصل سرد 
سینما

 کارشناسان می گویند معافیت های مالیاتی سلبریتی ها، وکال و پزشکان نیازمند بازنگری است 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7 ............ صفحه 12

 

bاهل سنت در سایه سارمحبت اهل بیت
 آستان   روز گذشته مدیر دفتر نمایندگی از تشرف نخبگان و علما به حرم مطهر رضوی تا آمادگی برای خادمیاری

آســتان قدس رضوی در استان گلستان از 
اعزام 640 زائر اهل تسنن به مشهد مقدس 
خبر داد. سیدحســین علوی در ادامه افزود: 

آســتان قدس رضوی با اجرای طرح »شوق 
زیارت« افرادی را که تاکنون به اماکن زیارتی 
مشرف نشده اند شناسایی و ساماندهی کرده 

 ............ صفحه 3و به سفرهای زیارتی...

 ............ صفحه 6
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مذاکرات تاج برای فسخ قرارداد ویلموتس شروع شد نگاهی به زندگی »وحید رجب لو« توان یاب 98 درصدی 

که یک استارت آپ چند هزار نفری را مدیریت می کند

رایزنی های هسته ای عراقچی در چین و ژاپن

 :jامام علی
ای مردم! تقوای 

الهی پیشه سازید؛ 
زیرا صبر بر 

تقوا آسان تر از 
صبر بر عذاب 

خداست. 
تحف العقول 220
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برانکو حرفش را 
به کرسی نشاند استیون هاوکینِگ وطنی

نگاه به شرق
راهبرد فعال در پسابرجام

صفحه 1  1398/09/13

/ع
۹۸
۱۱
۱۴
۰

آگهى فراخوان مناقصه عمومى
.︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ در﹎︀ه ﹅︣︵ را ﹝︴︀︋﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه را از ﹏ای ﹝︪︣وح ذ ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ،︡ا︫︐﹩؛ در﹝︀﹡﹩ زا﹨︡ان در ﹡︷︣ دارد︋ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ و ︠︡﹝︀ت

شماره فراخواننوع ضمانتنامهحداقل شرايط براى دريافت اسنادمبلغ تضمين (به واحد ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه

تهيه، حمل، نصب و راه اندازى سيستم احضار پرستار پروژه 320 تختخوابى 10- 98/81
2098004526000056ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدىداراى مجوز معتبر از سازمانهاى ذى ربط600/000/000حضرت على ابن ابيطالب(ع) زاهدان

سرب كوبى و مس كوبى فضاهاى مورد نياز پروژه بيمارستان 320 تختخوابى 10- 98/82
حضرت على ابن ابيطالب(ع) زاهدان

2098004526000057ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدىداراى مجوز معتبر از سازمانهاى ذى ربط400/000/000

تهيه، حمل و نصب درب هاى اتوماتيك و ضد حريق پروژه بيمارستان 320 10- 98/83
تختخوابى حضرت على ابن ابيطالب(ع) زاهدان

2098004526000058ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدىداراى مجوز معتبر از سازمانهاى ذى ربط675/000/000

 ️︀ ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ︡، و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋  ️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀  ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
﹝︢﹋﹢ر را ︗️ در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡، و در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹑م ︫︡ه ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡.

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ر ﹇︣ارداد﹨︀ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت دا﹡︪﹍︀ه) ︑﹞︀س﹢﹞︀ره ٣٣٣٧٢١۴٠ ٠۵۴ (اداره ا﹝︫ ︀︋ ︣︐︪﹫︋ و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ setadiran.ir آدرس ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در ️︗ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ️﹁︀در ﹏﹞ *

︦اداری ︎︣د ︹﹝︐︖﹞ ﹩︋︀︧ ︣︐﹋ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︭︠﹢ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ اداره ﹇︣ارداد﹨︀ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ زا﹨︡ان- ︋︤ر﹎︣اه ︠﹙﹫︕ ﹁︀رس، ﹝﹫︡ان د ︉︧﹋ ️︗ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ً︀ ﹠﹝︲ *
* ﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د:

︀﹋️ ا﹜︿   ︎﹤ارا ️︗ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٣٣٧٢١۴٠ ٠۵۴ ︑﹞︀س﹝  ︫﹤  ︋︀ ﹤︺︗︣ا﹞ ︦︣د ﹙﹫︕ ﹁︀رس، ﹝﹫︡ان د﹋︐︣ ︧ــ︀︋﹩ ﹝︖︐﹞︹ اداری︎  ︤ر﹎︣اه︠  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ زا﹨︡ان-︋  ﹥ اداره ﹇︣ارداد﹨︀ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋  ︭﹢ص ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹫︪ــ︐︣ در︠  ︀ً ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹠﹝︲ *
(︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥) در ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝ ️︣︡︣ا︨️ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ و ﹡︪︀﹡﹩ ﹁﹢ق ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︤﹨ *   .︡﹠︀﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.     * ︎︣دا︠️ و︗﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ︋︀ ︨︣ر︨﹫︡ ١۴٠١ ﹝﹩ ︋︀︫︡. م.ا﹜︿ ٧١۶/۶٨٢٧٣۶

︡ا︫︐﹩؛ در﹝︀﹡﹩ زا﹨︡ان ︡﹝︀ت︋  ︫︤﹊﹩ و︠  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و ا﹝﹢ر︋ 

از روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 لغايت روز سه شنبه مورخ 1398/09/19مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت ستاد:

تا ساعت 18 روز يكشنبه مورخ 1398/10/01آخرين مهلت بارگذارى اسناد مناقصه به صورت الكترونيكى در سامانه ستاد:

تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1398/10/01آخرين مهلت تحويل نسخه فيزيكى پاكت الف به دبيرخانه حراست دانشگاه:

از ساعت 9/15 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/10/02تاريخ گشايش پاكات مناقصه:

20 روز كارى و براى يك دوره قابل تمديد مى باشد.مدت اعتبار پيشنهاد:

فراخوان تجديد مناقصه نوبت دوم 
اورژا﹡︦ ١١۵ ︨﹠﹍︀ن ︋︀︨﹀︣ 

︫︨︣︐︀ن ر︫︐﹢ار 
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۰۶
۵

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

٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۰۸
۵

﹝︤ا︡ه ︎﹫︩ ﹁︣وش آ︎︀ر︑﹞︀ن
 ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ آب و ︠︀ک ﹇︡س ر︲﹢ی

 ( وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی)
در ﹡︷ــ︣دارد ︑︺︡ادی از آ︎︀︑﹞︀ن ﹨︀ی درد︨ــ️ ︨ــ︀︠️ 
 ︀ ﹙﹢ار ︗︀﹡︊︀ز- ︗︀﹡︊︀ز ۶ -﹡︊︩ ︑﹆︀︵︹ اول︋  ︠ــ﹢د وا﹇︹ در︋ 
 ﹅︣︵ ︡ود ١٣٠ ا﹜﹩ ١۵٠ ﹝︐︣ی را ︋︭﹢رت ﹡﹆︡ و ا﹇︧ــ︀ط و از ︣اژ﹨ــ︀ی︐﹞

 . ︡︀﹝﹡ ︡ه ︎﹫︩ ﹁︣وش︤ا﹞
 ️︗ ٩٨/٩/٢٠ ــ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︑︀ر ︡﹠﹡ــ﹩ ︑﹢ا﹞ ︡﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ︲﹞﹟ ︋︀زد
در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︡ ﹝﹫︡ان ا︨︐﹆﹑ل ، ︋﹫﹟ آزادی ٣٧ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ و٣٩ ︎﹑ک ٢١ ︵︊﹆﹥ اول

/ع
۹۸
۱۱
۱۴
۴

آ﹎︣﹞ ﹈ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای (﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره : ٣٧۶٧١٨ ﹝︖﹢ز ︫﹞︀ره : ۵۴٨١/١٣٩٨

شـركت گازاسـتان يزد در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ﹝﹠︷﹢را︗︣ای ︫ــ︊﹊﹥ ︑︽︢﹥ ، ︑﹢ز︹ و ا︧ــ︐﹍︀ه ︑﹆﹙﹫﹏ ﹁︪︀ر ﹁︀ز ︨﹢م 
. ︡ ︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︤داز ︎︣ا﹋﹠︡ه ا︨︐︀ن

ــ﹞︀ره٨۴١٣۶ /ت  ٣٣۵۶٠ ه ﹝﹢رخ   ︫﹤ ︣ ﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋  ﹠︡ (ج) ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن︋   ︋﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︣ا︨ــ︀س آ ﹜︢ا︋ 
 ﹤︀ ﹢د︗﹥  ﹋︪﹢ر ﹋﹥ دارای ︡ا﹇﹏︎  ︣﹡︀﹝﹥ و︋  ــ︀ز﹝︀ن︋  ــ︡ه از︨﹢ی︨   ︫️﹫﹑  ︮︡﹫︀︑ ︀ی︐﹋︣ــ ٨۵/٠٧/١۶ از ﹋﹙﹫﹥︫ 
۴ در ر︫ــ︐﹥ ︑︃︨﹫︧ــ︀ت و ︑︖﹫︤ات  و  ︀︡ا﹇﹏ ︀︎﹥ ۵ در ر︫︐﹥ ﹡﹀️ و ﹎︀ز و ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ا﹞﹠﹩ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران 
 ︪︣﹡ از ︑︀ر ﹤﹋ ︡و﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝﹫︊︀︫﹠︡ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ ﹩︻︀﹝︐︗اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا ︡﹫︀︑ رد﹢﹞
ا﹟ آ﹎﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ︑﹢ان ا︗︣ای ﹋︀ر  ︋﹥ ︋︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︀︎﹍︀ه ا﹠︐︣﹡︐﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀زا︨︐︀ن ︤د ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  WWW.NIGC-YAZD.IR :
︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:٣١٩٢٢٣٢٠-٠٣۵ ﹡﹞︀︋︣ ٣۶٢٣٨۵٢٢-٠٣۵

 ﹩﹎آ ️︋﹢﹡ ﹟︣︠︀پ آ ︡ا﹋︓︣ (دو ﹨﹀︐﹥ )١۴روز از ︑︀ر ️︧︀︊﹫﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︻﹑م آ﹝︀د ﹎﹩ وا︨﹠︀د و﹝︡ارك ارز ﹤﹞︀﹡ ً︀ ﹠﹝︲ 
﹁︣ا ︠﹢ان ︎︦ از ︔︊️ در د︋﹫︣︠︀﹡﹥ و ا︠︢ ︫ــ﹞︀ره ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︤د ︑﹢﹏ ﹎︣دد. در ︾﹫︣ ا﹟ ︮﹢رت 

︋﹥ ﹝︡ارک ار︨︀﹜﹩ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
 *و︮﹢ل ا︨﹠︀د و﹝︡ارك ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ︑︺︡ و ﹝︡ود︐﹩ ︋︣ای د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ا︖︀د ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ .

*﹁︣م آ﹎﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︀︎ ﹅︣﹍︀ه اwww.shana.ir ﹩︐﹡︣︐﹠  و www.nigc-yazd.ir  ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ ا︨️.
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کشته سازی به سبک قاتل پروانه ها
ترامپ در دیدار رئیس ناتو: همین حاال هزاران هزار ایرانی معترض در حال کشته شدن هستند!
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روزنامـه صبـح ایـران

روایت سردار جاللی از نقش »Waze« در راه بندان های اخیر تهران  
سیاست: سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص نقش نرم افزار صهیونیستی ویز در راه بندان های اخیر تهران، گفت: این نرم افزار در روز غائله اخیر در تهران، همه جمعیت را به سمت 

اتوبان ها هدایت می کرد تا راه بندان ایجاد شود؛ در حالی که در حالت طبیعی کامالً برعکس است و باید مردم را از جای پرترافیک به جای خلوت هدایت می کرد.

 سیاست  همزمان با آغاز اعتراض برخی از 
مردم به مســئله بنزین و به انحراف کشیده 
شدن آن توسط اغتشاشــگران، رسانه ها و 
کشــورهای حامی این اغتشاشگران تالش 
کردند با کشته سازی، افکار عمومی جهان 
و ایــران را تحت تأثیر قــرار بدهند، اما آن 
قدر دستشان در دروغگویی خالی بود که با 
التماس از مردم می خواستند که برای آن ها 
فیلم و عکس از اغتشاشات بفرستند، در این 
میان وزیرامورخارجه آمریکا با بی آبرویی تمام 
و به زبان فارســی التمــاس کرد که به طور 
مستقیم فیلم ها را برای او بفرستند. هرچند 
در جریان اغتشاشات اخیر عالوه بر شهادت 
مدافعان امنیت، برخی از مردم بیگناه نیز به 
طرز مشکوکی کشته شدند، اما با آرام شدن 
فضای کشور، ابعاد مختلف اغتشاشات بنزینی 
اخیر در حال افشا شدن است. به طور نمونه 
روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد: 
»رســانه های خارجی و معاند نام دختر ۱۴ 
ساله به نام نیکتا اسفنانی را می گویند که در 
اغتشاشات کشته شده است که کذب بود و 
این فرد به دلیل مسمومیت 
فوت کرده بــود«. به گزارش 
قدس آنالین، اســماعیلی در 
نشســت خبری خود با بیان 
اینکه اعدادی که رســانه های 
خارجی و معاند درباره کشته 
شدگان اغتشاشات اخیر اعالم 
می کنند، کذب محض است، 
گفت: » تعداد کشته شدگان 
کمتر از این اعداد است و اعداد 
و اسامی که این رسانه ها اعالم 
می کنند هر دو کذب است. 
خیلی از این کشــته شدگان 
توسط اغتشاشگران تیر خورده اند و تیرهای 
شلیک شــده از اسلحه های سازمانی پلیس 
نبوده و ما برای این آسیب ها مدعی هستیم«. 
وی گفت: مردم باید فریب این کشته سازی 

ها را نخورند.

  تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از 
انگشتان یک دست است

ســخنگوی قوه قضائیه درباره دانشجویان 

بازداشت شــده در حوادث اخیر نیز تأکید 
کــرد: مــا دانشــجویان را جــزو اوباش و 
اغتشاشــگران نمی دانیم و پس از دســتور 
رئیــس قوه قضائیه بــرای اینکه به صورت 
ویژه به مسئله این گروه نگاه شود، اکثریت 
دانشجویان بازداشــتی آزاد شدند و تعداد 
باقیمانده کمتر از انگشــتان یک دســت 
هستند. وی افزود: همان طور که در موضوع 
اعتراضات کارگری گفتیــم عده ای کارگر 

نیستند، اما از سفره کارگران در آن حوادث 
نان می بردند، امروز هم جمعی از سیاسیون 
جامعه از سفره دانشجویان ارتزاق می کنند و 
همواره خواستار این هستند که ما تعدادی 
دانشجو در بازداشت داشته باشیم، تا آن ها 
بتوانند از این نمد کالهی برای خود بسازند. 
اســماعیلی تصریح کرد: ایــن عده وقتی 
دانشجویی بازداشت می شود آن را در بوق 
و کرنا کرده، فضاســازی می کنند، اما وقتی 

همین دانشــجویان مورد رأفــت نظام قرار 
می گیرند ،سکوت می کنند.

  فقط 300 نفر در بازداشت باقی 
ماندند

وی در بخــش دیگری از ســخنانش تأکید 
کرد: تخریب اماکن و اموال عمومی و غارت 
فروشــگاه ها و مراکز دولتی و به شــهادت 
رساندن مدافعان امنیت و کشتن جمعی از 
شهروندان بیگناه کار گروه خاص از اراذل و 
اوباش بود که وابستگی آن ها به گروهک های 
ضدنظام و خارج نشــین محرز شده است و 
جمعی تحت حمایت رسانه های بیگانه اند که 
عملیات خرابکارانه ای را در ایران رقم زدند. 
اســماعیلی افزود: اکثریت بازداشت شدگان 
حوادث اخیــر که در روزهای اغتشاشــات 
بازداشــت بودند، آزاد شــدند و امروز عدد 
بازداشــتی های ما به حداقل رســیده و در 
تهران تعداد بازداشتی ها ۳۰۰ نفر هستند که 
در مورد آن ها تأکید شده که مقامات قضایی 
با بررسی دقیق وضعیت بازداشت شدگان را 
روشن کنند. وی تأکید کرد: تالش می شود 
با بررســی های دقیق کســانی که در زمره 
خرابکاران هستند در اسرع وقت پرونده شان  
به دادگاه ارسال شود و باقی مانده آن ها نیز با 

تدابیر قضایی آزاد خواهند شد.

 آمار و ارقام استاندار تهران
اســتاندار تهران نیز همزمان در نشســت 
خبــری دیگری با اشــاره به تعــداد افراد 
بازداشــت شــده در جریــان اعتراضــات 
هفته های گذشته گفت: بر اساس آمارهای 
اولیه 2هزارو2۱ نفــر در جریان اعتراضات 
اخیر بازداشت شده بودند؛ بسیاری از آن ها 
بالفاصله با یک بازجویی و به دستور محاکم 
قضایی به دلیل اینکه به صورت احساسی و 
عدم آگاهی وارد جریانات شده بودند و این 
کار برای نخســتین بار بوده، آزاد شدند. اما 
آن هایی که دستور گرفته بودند و برای ایجاد 
مشــکل در نظم و امنیت و آرامش مردم به 
خیابان ها آمده بودند و همچنین سوابقی نیز 
در پرونده شان وجود داشت، هنوز در مرحله 

بازجویی هستند. 

ترامپ در دیدار رئیس ناتو: همین حاال هزاران هزار ایرانی معترض در حال کشته شدن هستند!

کشته سازی به سبک قاتل پروانه ها

مگر مجلســی ها مصوبه ورود بیش از سه دوره را تصویب نکردند؟ الریجانی هم 
غصه قم نخورد سهم آن ها محفوظ است. 09150009278

 روحانــی؛ از زمان دقیق اجرای قیمت بنزین؛ خــودش را بی خبر کرد، آن وقت 
ظریف که زیر دستشه در ماجرای آمدن مخفیانه آقای اسد؛ بچگانه؛ استعفا کرد که 
چرا خبردارش نکردند، مسئوالن بدهی شان را به ما نمی دهند، اما از همه طلبکارند. 

09190008895
 چقدر خوب است رادیو اسمش را عوض کند و بگذارد؛ عالیس، بیسکویت مادر، 

دلپذیر و ... 09150008863
 اینکــه می گویند ما قیمت ها را کنترل می کنیم! یا می گویند افزایش قیمت 
فقط ۳ درصد اثر می گذارد در گرانی، حرفی بیهوده و محال است، اکنون 5۰۰ 
درصــد قیمت بعضی از اجناس رفته باال یقینــاً بعد از این هزار درصد خواهد 
رفت! شــما هرگز نمی توانیــد جلو تورم 5۰۰ درصــدی و گرانی ها را بگیرید. 

09350007054
 متأســفم برای خودمون که ســریال ســخیف و بی مزه لیسانســه ها به سری 
ســوم رسیده از صداوســیما که توقعی نیست، شــماها روی فرهنگ بیشتر کار 

کنید.09330004252
 معاون آموزش بنیاد شــهید و امور ایثارگران: مدارس شاهد جزو مدارس وزارت 
آموزش و پرورش نیســت! پس چرا  بنیاد شهید و امور ایثارگران اجاره مدارسی را 

که در اختیار دارد به وزارت آموزش و پرورش پرداخت نمی کند؟ 09150007109
 شــاید این آقای تدبیر و امید، به جای دهک  های پایین، به دهک  های باال یارانه 

حمایتی داده!؟ 09350009020
 دولــت فقط مواد غذایی را آن هم به صورت مقطعی در بعضی نقاط کنترل 
می کند اما تعجب اســت چرا قیمت سرسام آور و افســار گسیخته خودرو را 
نمی خواهند کنترل کنند ؟! چرا به شرکت های خودرو ساز که بی حساب کتاب 
قیمت خودروهای بی کیفیت خودشــان را باال می برند چیزی نمی گوید؟! چون 
منافع نجومی دولت درآن است دولت به مردم ظلم می کند. 09350007054

 واقعاً خیلی مضحکه رئیس جمهور این کشور از اجرای طرح مهمی خبر نداشته، 
خوب شده نمی دونسته شاید صف بنزین شلوغ تر می شد. 09150001136

 روحانی میگه ما که خبر نداشتیم، رئیس مجلسم که خبر نداشته، پس این وسط 
چه کســی خبر داشــته؟ چرا دل آقا را و خانواده شهدا و مردم مستضعف را خون 

می کنید؟ 09150005327
 بــا احترام به بازیگران معاف از مالیات کد دســتوری که بلدند را در اختیار 2۰ 

میلیون جا مانده ازکمک معیشتی بگذارند. 09150009278

نظارت بر انتخابات به طور رسمی آغاز شد
ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و نخستین 
میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صبح دیروز در محل شــورای 
نگهبان آغاز به کار کرد. کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبان در افتتاحیه ستاد 
مرکزی نظارت بر انتخابات بر انجام صحیح وظایف و جلوگیری از ضایع شدن حق  

کسی تأکید کرد و گفت: اگر حقی از کسی ضایع شود، این حق الناس است.

روز سوم چه کسانی نام نویسی کردند؟
نمایندگان ادوار گذشــته مجلس، در کنار مقامات دولت نهم، دهم و یازدهم بخش 
قابل توجهی از ثبت نامی های دیروز بودند. دبیرکل جبهه پایداری انقالب اسالمی، وزیر 
ارتباطات دولت دهم، نماینده ایذه در مجلس هشتم و گوینده پیشین خبرورزشی، 
معاون سابق وزیر ارتباطات، دبیر کل حزب اسالمی ایران زمین، وزیر پیشین بهداشت 
و... از جمله چهره های ثبت نام شده در روز سوم بودند. به گفته وزارت کشور ۴۷۰ نفر 
دیروز اسم نوشتند که در مجموع و پیش از روز سوم، یک هزارو8۴۴ نفر نام نویسی 

کرده اند.

جلیلی می آید، از مشهد یا تهران؟
گمانه زنی ها درباره حضور سعید جلیلی این روزها افزایش پیدا کرده است، به طور 
نمونه یکی از فعاالن سیاسی در مشهد درباره حضور رسمی جلیلی در عرصه انتخابات 
و اینکه او از مشــهد یا تهران می آید، اظهار کرد: »به نظر می رســد که در انتخابات 
ثبت نام کند. برای آقای جلیلی صرف حضور در مجلس مهم نیســت، او می خواهد 
اثربخش باشــد. بحث مشهد و تهران با یکدیگر تفاوت دارند. در مشهد جریان های 
انقالبی و اصول گرایی برای خود مســیری را در نظر گرفته اند و مســتقل از تهران 

فعالیت می کنند.

مسئوالن گواهی استعفا بیاورند
اســماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشــور گفت: به مقامات محترم که 
مشمول استعفا بودند، توصیه ای دارم بر اساس قانون اگر مقامات استعفا داده باشند 
از زمان ورودشان و نام نویسی در ستاد، عالوه بر استعفانامه، باید گواهی قبولی استعفا 

را نیز به همراه داشته باشند، تا امکان ثبت نامشان فراهم باشد.

پاسخ ایران به تهدید مکانیسم ماشه اروپا چه باید باشد؟
تروئیکای اروپایی، ایران را به اســتفاده از مکانیســم ماشه تهدید می کند و به نظر 
می رسد مهم ترین مسئله ای که موجب شده است اروپا چنین تهدیدی انجام دهد، 

در حقیقت به دو عامل رفتار ایران و خواست اروپایی ها در این زمینه ارتباط دارد.
اروپایی ها مشخصاً خواسته ای از ایران دارند که آن را هم در قالب بسته های پیشنهادی 

و هم در قالب اینستکس مطرح می کنند.
در قالب اینستکس، اروپایی ها از ایران الزامات FATF را می خواهند که این الزامات 
هم خواســته آمریکاست؛ زیرا بحث فشار اقتصادی بر ایران افزایش پیدا کند، بحث 

خود تحریمی ایجاد و در نهایت ایران راضی به مذاکره شود.
در واقع این پروسه ای که اروپایی ها دنبال آن هستند و دارند به نیابت از آمریکایی ها 
آن را دنبال می کنند، همان طرح مذاکره مجدد ایران با آمریکاست و این موجب شده 
اروپایی ها فکر کنند می توانند با تهدید ایران به این خواسته برسند، البته این رفتار 
اروپایی ها ناشی از مشکلی است که ما در داخل کشور با خودمان داریم و آن هم این 

است که تکلیفمان با برجام روشن نیست!
ما تکلیف خود را با برجام مشخص نکرده ایم؛ یعنی از برجامی که تقریباً چیزی هم از 
آن باقی نمانده، خارج نمی شویم، بلکه به دنبال این هستیم که پله پله تعهداتمان راکم 
کنیم. متأسفانه گاهی هم اظهار نظرات اشتباهی روی می دهد؛ مانند اینکه ما تا سال 
آینده که پنج سال مدت برجام تمام شود و بخشی از تحریم های تسلیحاتی شورای 

امنیت لغو شود، می خواهیم در برجام باقی بمانیم.
اینکه ما اعالم کنیم می خواهیم در برجام باقی بمانیم و طرف اروپایی هم عزم راسخی 
برای خروج از برجام از ما نبیند، موجب می شــود که آن ها خودبه خود فعال سازی 
مکانیســم ماشه را یک تهدید علیه ایران برای رســیدن به خواسته دیگری به نام 

FATF و مذاکره مجدد ببینند.
اما اینکه پاسخ و رویکرد ایران در برابر مکانیسم ماشه چگونه باید باشد؟ واقعیت امر 
این اســت که باید چند بحث را با هم در نظر گرفت؛ یک نکته اینجاست که طرف 
مقابــل ما و حاال به نوعی آمریکا و حتی در این مرحله اروپا به نوعی می خواهد تمام 
ابزارهای خود را برای فشار به ایران به کار گرفته و آن هم نه تنها ابزارهای اقتصادی، 
بلکه ابزارهای منطقه ای را هم می بیند. نمونه اش اغتشاشــات و آشوب هایی که در 
منطقه است و بخشی از آن هم در اتفاقات و اغتشاشات اخیر در ایران سوار بر ماجرا 
شــد. در این شرایط تصور می شــود که باید یک جواب مشخص در قبال برجام به 

اروپایی ها بدهیم.
بر این اعتقادم که ما هر چه زودتر از برجام خارج شــویم، هم شــکاف اروپا و 
آمریکا را بیشــتر می بینیم و هم آنکه بسیاری از این تهدیدات و تحریم ها تمام 
می شود. در حال حاضر مشکل فروش نفت ایران که حل نشده و قرار هم نیست 
که حل شود؛ چراکه تهدیدات و تحریم های آمریکا سر جایش است، بلکه با این 
تنش ها از جنس خروج از برجام هم می توانیم از افزایش قیمت نفت اســتفاده 
کنیم که ممکن اســت سبب ایجاد برخی معافیت ها برای خرید نفت ایران شود 
و هم می توانیم از درآمدهای ارزی ناشــی از افزایش فــروش نفت و امثال آن 
استفاده کنیم. حتی اکنون که به هر ترتیبی بنزین سهمیه بندی شده و اتفاقات 
اخیر روی داده؛ ما می توانیم از این تنش ها برای صادرات بیشــتر و فروش نفت 
اســتفاده کنیم، منتها اینکه ما فکر کنیم با پاســخ های دیپلماتیک و در برجام 
مانــدن، اتفاقی روی خواهد داد، باید بگویــم خیر؛ چون آن ها دائماً از این ابزار 

برای تهدید و فشار استفاده می کنند.
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یادداشت روز

 حامد ترابی، کارشناس روابط بین الملل

 سیاست/ مینا افرازه  سید عباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزارت خارجه کشــورمان در سفر به شــرق آسیا رایزنی های 
هســته ای را با محوریت برجام و آخرین تحوالت مربوط به آن 
دنبال می کند. عراقچی که در حال حاضر در ژاپن است، درباره 
مناسبات دوجانبه و تحوالت کنونی برجام به گفت وگو خواهد 
پرداخت. عالوه بر این، عراقچی پیش از ســفر به توکیو، برای 
شرکت در نشست مشورتی مشترک ایران و چین در مورد برجام 

به پکن سفر کرده بود.

 در حال رسیدن به سازوکارهای جدیدی در روابط با 
چین هستیم

 ســفرعراقچی به شــرق آسیا در آســتانه نشست کمیسیون 
مشترک برجام که به زودی در سطح معاونان وزیر در وین برگزار 
خواهد شد، نه تنها برای بیان مواضع و تبادل نظر با کشورهایی 
همچون چین صورت می گیرد، بلکه از سوی دیگر بهره گیری از 
ظرفیت برقراری ارتباطات با کشــورهای شرق آسیا در شرایط 
تحریم های آمریکا و اجرایی نشدن تعهدات اروپایی ها می تواند 
به عنوان سیاست راهبردی جمهوری اسالمی ایران پیگیری و 
یکی از مؤلفه های مقاومت فعال در دوره پساتحریم مورد توجه 

قرار گیرد.
در یک سال گذشته که آمریکا از توافق برجام خارج شده، چین 
همواره یکی از حامیان این توافق بوده و از سیاست های دولت 

ترامپ انتقاد کرده است.
البته اراده به تداوم و گســترش ارتباطات با جمهوری اسالمی 
ایران نیز از ســوی طــرف چینی درباره مســائل منطقه ای و 
بین المللی وجود دارد، چنان که اظهارات »ما جائو شی« معاون 
وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین در نشســت مشــورتی 
مشــترک ایران و چین در مورد برجام که روز یکشنبه برگزار 
شــد، مؤید همین موضوع است و وی در آن نشست از ایران به 
عنوان یک شریک راهبردی نام برد و گفت: چین مایل به توسعه 
و تقویت همکاری ها با ایران در مسائل منطقه ای و بین المللی 

از جملــه موضوعات مورد عالقه دو طرف مانند برجام با هدف 
افزایش صلح و امنیت در جهان و منطقه است. 

 باید مقامات چین و ژاپن را متقاعد کنیم
از آنجایــی که چین از نقش مهم و جایگاه برجســته ای در 
ســطح بین المللی برخوردار اســت، می تواند به عنوان یکی 
از اعضای شــورای امنیت ســازمان ملــل و همچنین یکی 
از طرف هــای برجــام همــواره از این قــرارداد بین المللی 
حمایت های خوبی داشــته باشد. البته پس از خروج آمریکا 
از برجام و تهدید کشورها به اعمال تحریم علیه آنان در صورت 
همکاری با ایران، به نوعی ســطح روابط این کشــورها با ایران 
تنزل یافته و تنها در حد بیانیه و حمایت شــفاهی باقی مانده 
است. بنابراین به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی کشورمان باید 
همزمان با گســترش روابط به سمت اقناع سازی این دولت ها 

برای برقراری تعامالت راهبردی نیز گام بردارد.
چنان که کیومرث یزدان پناه، کارشناس مسائل شرق آسیا نیز 
در مصاحبه ای با رادیو گفت و گو اظهار کرده است:  »در جریان 
رفت و آمدهای دیپلماتیک به این دو کشور باید مقامات چین و 
ژاپن را متقاعد کنیم که جدا از فشارهای آمریکا تعامالت خود با 
ایران در حوزه انرژی و کارهای راهبردی را به مانند گذشته ادامه 

بدهند و در وضعیت کنونی تجدید نظر کنند.«

  انزوای آمریکا با برقراری اتحادیه های منطقه ای
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر 
این باور اســت که 22۰ کشور عضو ســازمان ملل همواره 
نگاه مثبتی به جمهوری اســالمی ایران داشــته و آن را به 
عنوان یک قدرت منطقه ای و اثرگذار در معادالت بین المللی 
می شناســند. ایران از نظر ژئوپلتیک در منطقه ای قرار دارد 
که با ۱5 کشــور همسایه است و از منظر ژئواستراتژیک نیز 
در جایگاهی است که همواره کشورهای اوراسیا از طریق آن 
به دنبال دستیابی به آب های گرم بوده اند و در حوزه انرژی 

نیز مورد توجه کشورهای شرق آسیا بوده است.
ابوالفضل حسن بیگی در گفت و گو با قدس تصریح کرد: راهبرد 
ایران از گذشــته تاکنون، پیگیری جهــان چند قطبی بوده و 
شرایط کنونی جهان به گونه ای است که کشورهای شرق آسیا 
نیز به دنبال دســتیابی به چنین هدفی هستند و این می تواند 
فرصت مناســبی برای جمهوری اسالمی در راستای گسترش 

ارتباطات با این کشورها باشد.
نماینده مردم دامغان افزود: این کشورها بستن پیمان های پولی 
و تجاری در قالب اتحادیه های منطقه ای و چند جانبه را راه حلی 
برای پیشرفت و کاهش نفوذ و سلطه آمریکا می دانند؛ بنابراین 
آمادگی دارند که با ایران ارتباط داشته باشند و نیازهای خود به 

انرژی را رفع کنند.
وی همچنیــن گفت: عالوه بــر آن، از آنجایی که قدرت هایی 
همچون چین در پی کاهش ارزش دالر از معادالت پولی خود 
و سرمایه گذاری در کشورمان هستند، می توان در دوره تحریم 
های اقتصادی از این ظرفیت برای کاهش اثرات تحریم ها استفاده 
کرد. نگاه به شرق و دوستی با دولت های چین و ژاپن می تواند 
موجب انزوای آمریکا در پیشبرد اهداف خصمانه علیه ایران شود. 
خبرگزاری ژاپنی کیودو به نقل از یک منبع آگاه مدعی شــده 
که ایران در خصوص سفر آقای روحانی، رئیس جمهور به ژاپن، 

پیشنهادی به توکیو ارائه کرده است.
بر اساس ادعای کیودو، ایران روز سه شنبه چنین پیشنهادی را 

به طرف ژاپنی ارائه کرده است.
بر اســاس گزارش فوق، تهران خواستار آن است که این دیدار 
در آینده نزدیک صورت پذیرد و این در حالی اســت که انتظار 

می رود توکیو این پیشنهاد را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد.

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

سیاست خارجی

رایزنی های هسته ای عراقچی در چین و ژاپن

نگاه به شرق، راهبرد فعال در پسابرجام

چرا قاتل پروانه ها مدعی دفاع از مردم ایران شده است؟
سیاســت: آمریکایی ها از همــان روز 
اول اغتشاشات نســبت به قطع اینترنت 
خشمگین بودند؛ چرا که نمی توانستند در 
آتش فتنه بدمند، موضوعی که روز گذشته 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که برای 
نشست دو روزه ناتو به انگلیس سفر کرده، 
به آن اشاره کرد، البته وی سعی کرد که به 

کشورمان اتهاماتی نیز وارد کند.
وی با اشــاره به ناآرامی هــای اخیر ایران 
مدعی شــد:» احتمــاالً و به همین دلیل 
اســت که آن ها اینترنت را قطع کردند تا 
افراد نتوانند ببینند آنجا چه خبر است«. 
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا آمریکا قرار 
است در این خصوص اقدامی انجام دهد، 
گفت: »ترجیح می دهــم در حال حاضر 
چیزی نگویم«. ترامــپ ادامه داد: »اینکه 
تعداد اندکی )کشته شوند( بد است، )در 

ایران( تعداد بیشتری و واقعاً تعداد بیشتری 
)کشته شدند( که بسیار بد است....اتفاق 
وحشتناکی اســت و جهان باید نظاره گر 

آن باشد«. 
رئیس جمهور آمریکا همچنین در ادامه 
افزود: »رســانه ها باید به ایران بروند و 
از اوضاع در این کشــور مطلع شوند«. 
هرچند شــیوه آمریکایی ها در کشــته 
ســازی تکراری و نخ نما شــده است، 
اما نکتــه قابل توجه ســکوت مقامات 
و رســانه های این کشــور نســبت به 
تحریم هــای دارویی علیه کشــورمان 
اســت که جان برخی بیمــاران خاص 
به طــور نمونه بیمــاران پروانه ای)ای 
بی( را بــه خطر انداختــه و این گونه 
از ناکامی  اظهار نظرها بیشــتر حاکی 
آمریکایی هــا در به آشــوب کشــیدن 

کشورمان است.

سیاست خارجی
دم خروس آمریکایی ها از اغتشاشات بیرون زد

 اذعان پمپئو به هدف بودن ایران 
در تحوالت منطقه

ایسنا: وزیــر امور خارجه آمریکا، 
در یک ســخنرانی، بــا توجه به 
ناآرامی های اخیر در خاورمیانه که 
کشورش یکی از عوامل اصلی آن 
است، ایران را دلیل این اعتراضات 
خواند! به گزارش شــبکه فرانس 

2۴، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشــنبه در 
یک سخنرانی، دردانشگاه لوییزویل مدعی شد ایران »عامل 
واحد« پشت تظاهرات اخیر در خاورمیانه بوده  است. او مدعی 
شــد: تظاهرات کنندگان در عراق، لبنان و ایران با حکومت 
وابسته به روحانیت ایران، مخالف هستند. پمپئو که تالش 
می کرد دالیلی برای ادعای بی اساس خود بیاورد، مدعی شد: 

تحوالت عراق تا اندازه زیادی ناشی از نفوذ ایران است.

امنیتی-اطالعاتی
سردار جوانی: 

دشمن لشکری را برای آشوب 
سازماندهی کرد

ایرنــا: معاون سیاســی ســپاه 
گفت: در بررســی افرادی که در 
اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و 
سالح و مهماتی که از آنان کشف 
شد، مشخص شده دشمن لشکری 
ایجاد آشوب سازماندهی  را برای 

کرده  اســت. ســردار جوانی بیان کرد: ما در داخل کشــور 
زخم هایی همچون حاشیه نشینی ها، بیکاری، گرانی و تورم، 
اعتیاد و تهاجم فرهنگی را داریم که دشمن از این زخم ها و 
آسیب ها سوء استفاده می کند. امروز در داخل و در این جنگ 
روایت ها، عده ای به گونه ای تحلیل می کنند که دشمنان را 
تبرئه و نظام اسالمی را محکوم می کنند، در حالی که باید هم 

دشمن و هم مسببان این حوادث را دید.

دولت
روحانی  در دیدار وزیر خارجه عمان:

 باید گذشته را پشت سر گذاشته 
و به آینده بنگریم

سیاســت: رئیــس جمهــور در 
دیدار»یوســف بن علوی« وزیر امور 
خارجه عمان با بیان اینکه معتقدیم 
باید گذشته را پشت سر گذاشته و به 
آینده بنگریم و با همکاری مشکالت 
منطقه را حل و فصل کنیم، گفت: 

سیاست های دولت عربستان سعودی در سوریه، عراق و لبنان 
هیچ دستاوردی برایشان نداشته و امیدواریم مسئوالن این کشور 
مسیر سیاست خود را تغییر دهند. روحانی با اشاره به اینکه از 
منظر جمهوری اسالمی ایران هیچ مشکلی برای توسعه روابط 
با همسایگان و تجدید روابط با عربستان سعودی وجود ندارد، 
گفت: معتقدیم در راستای تأمین امنیت و ثبات در منطقه باید 

همه کشورها در کنار یکدیگر قرار داشته باشند.

جلوگیری از افزایش قیمت ها 
تنها راه حمایتی از اقشار ضعیف

شــرایط اقتصادی به گونه ای رقم خورده که 
نیاز به حمایت از اقشار آسیب پذیر و ضعیف 
به شــدت موردنیاز جامعه است و در شرایط 
فعلی تنها راهکاری کــه دولت می تواند در 
این راســتا انجام دهد، حفاظت از باال نرفتن 
قیمت هاســت؛ معمــوالً حمایت از اقشــار 
ضعیف دو حالــت دارد، یک حالت به صورت 
حمایت هــای نقدی اســت که بــا توجه به 
یارانه هایی که داده می شود و کمک معیشتی، 
تزریق مجدد نقدینگی حتی برای دو یا سه 

دهک پایین جامعه اصالً امکان پذیر نیست.
ضمن اینکه دولت هم منابع مالی برای این 
کار ندارد و اگر بخواهیم بر اســاس حقیقت 
سخن بگوییم باید عنوان کرد در این شرایط 
عمالً بــرای دولت هیچ گونــه امکانی برای 
حمایت از اقشار ضعیف جامعه وجود ندارد، 
وگرنــه راه های زیادی اســت که می توان به 
آن ها پرداخت، ولی در شــرایط واقعی بحث 

حمایت های مستقیم دولت منتفی است.
بااین حال دولت می تواند فشــار هزینه ها را 
از خانوارها و اقشــار ضعیف کم کند و تنها 
راهش هم این است که جلو افزایش قیمت ها 
را به طورجدی بگیرد؛ باید عنوان کرد تقریباً 
8۰ درصد اقتصاد ما دولتی است؛ یعنی اگر 
واقعاً دولت عزم جدی برای کنترل قیمت ها 
داشته باشد، می تواند این کار را انجام دهد و 
میزان تورم ناشــی از قضیه بنزین را در حد 
همین ۳ یا ۴ درصدی که خودش هم گفته 

است نگه دارد.
به نظر می رسد تنها راه ممکن فعلی همین راه 
است و راهکار دومی در شرایط فعلی دولت و 
جامعه وجود ندارد که بتوان نسخه دومی را 
برای دولت پیچید، البته خیلی کارها می شد 
انجام داد و راهکارهای زیادی وجود داشــت 
پیش از طرحی که اکنون اجراشــده است؛ 
چراکه بازگشت طرح تقریباً غیرممکن است 
به صالح کشــور هم به نظر نمی رسد، ولی 

می توان اصالحاتی بر آن انجام داد.
اگر بخواهیــم تحلیلی از اوضــاع اقتصادی 
کشور داشته باشیم، باید عنوان کرد تورمی 
که در کشــور ما به وجــود می آید، معموالً 
منشأ نقدینگی دارد؛ یعنی به جهت انباشت 
نقدینگی و به اصطــالح نرخ کاذب ارز و دالر 
که معموالً دولت ها مایل به نگه داشــتن آن 
هستند، هرچند وقت یا چند سال یک بار این 
انباشت نقدینگی و تأثیراتش روی تورم خود 
را نشان می دهد. نظر خیلی از اقتصاددان ها 
هم همین است که ما شوک تورمی ناشی از 
نقدینگی را تقریباً سال گذشته و اوایل امسال 
رد کردیم و در شــرایط فعلی بعید است که 
افزایش نرخ بنزین بخواهــد یک تورم 2۰-

۱5 درصدی را مانند سال گذشته به جامعه 
تحمیل کند.

اگر دولت درســت تدبیر کند، تورم ناشــی 
از افزایش نرخ بنزین ۴ الی 5 درصد بیشــتر 
نخواهد بود منتها در ســبدی که دولت تورم 
را محاسبه می کند، برای هر هزینه ای وزنی را 
محاسبه می کند و معموالً برای مردم ملموس 
نیست؛ چراکه مردم این وضعیت را در جامعه بر 
اساس افزایش نرخ هایی که مشاهده می کنند، 
قیاس می گیرند و اگر مثالً نرخ تاکسی دو برابر 
شده به لحاظ روانی تورم را این چنین تفسیر 
می کنند که من تصور می کنم به دلیل ضعف 
ســواد اقتصادی نیاز به آموزش های همگانی 
از سوی رسانه های گروهی وجود دارد. مردم 
سوار تاکسی می شــوند و می بینند تاکسی 
نرخش دو برابر شــده، بالفاصله این تصور در 
آن ها قوت می گیرد که تورم اکنون 5۰ درصد 
بوده و همه چیز دو برابر شده و این ناخودآگاه 
در جامعه یــک تأثیر حلقــه دار می گذارد؛ 
بنابراین من فکر می کنم در شــرایط فعلی 
دولت باید این آرامــش را از طریق کارهای 
رسانه ای به جامعه تزریق کند و سواد اقتصادی 

مردم را باال ببرد.
بااین وجود فکــر نمی کنم مــا دچار یک 
شوک تورمی باالیی شویم، مگر آنکه دولت 
نظارتش را کاهش دهد و ما شاهد افزایش 
دالر باشیم و آن تأثیرگذار باشد؛ بنابراین 
تعبیر من این اســت کــه همین 5 الی 6 
درصد تورم ناشــی از بنزین وجود نخواهد 
داشت، هرچند فشار معیشتی روی مردم 
وجود دارد؛ چراکه وقتی می گوییم مثاًل ۴ 
درصد تورم داریم، یک تورم ۴۰ درصدی 
هم نســبت به ســال پیش اکنون داریم، 
یعنی تورم معیشــتی می شــود ۴۴ تا ۴5 
درصد! چراکه وقتــی می گوییم نرخ تورم 
کاهش یافتــه و از 2۰ درصد به ۱۰ درصد 
رســیده، یعنی بازهم نرخ ها رو به افزایش 
اســت و با نرخ ۱۰ درصــد دارد افزایش 
می یابد. بنابراین قاعدتاً این بار سنگین بر 

اقشار ضعیف وجود خواهد داشت.
دولت در حال حاضر امکان اینکه بتواند کاری 
بکند، ندارد و افزایش حقوق کارمندان حتی 
به انــدازه 5 درصد هم برای دولت با توجه به 
کسری بودجه ای که دارد، امکان پذیر نیست و 
تنها راه پیش روی دولت کاهش هزینه ها یا به 
عبارتی کاهش رشد هزینه ها است که این امر 
هم جز در کنترل و نظارت بر قیمت ها برای 
جلوگیری از فشــار مضاعف بر اقشار ضعیف 

وجود نخواهد داشت.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 محسن زنگنه
اقتصاددان و استاد دانشگاه
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 بهره مندی 50 هزار مخاطب از خدمات باغ اردوگاه خاتون آستان: سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی گفت: در یک سال گذشته بیش از 50 هزار نفر از بانوان زائر و مجاور از 
خدمات باغ اردوگاه خاتون بهره مند شده اند. فاطمه دژبرد گفت: این باغ اردوگاه نخستین مرکز تخصصی نوآوری های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی بانوان است که با محوریت نشاط  آفرینی و امیدبخشی برای بانوان، 

تربیت محوری و رشد و اعتالی معرفتی، فرهنگی و مهارتی بانوان با تکیه بر مبانی دینی، تکمیل نقش مادری و همسری بانوان و آمیختگی فرهنگ و اقتصاد راه اندازی شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r از چهارشنبه  شب تا پنجشنبه شب برگزار می شود 
جشن میالد امام حسن عسکری j در حرم مطهر رضوی

آســتان: جشــن میالد امام حســن 
عســکری)ع( در هفته جــاری در حرم 
مطهر رضوی برگزار می شــود. همزمان 
با ســالروز میالد حضرت امام حســن 
عســکری)ع( در روزهای چهارشنبه و 
 پنجشــنبه در رواق امــام خمینی)ره( 

ویژه برنامه های متنوعی برگزار می شود.
امشــب همزمان با میالد این امام همام، حجت االســالم والمسلمین حبیب اهلل 
فرحزاد پس از نماز مغرب و عشــا ســخنرانی می کند و در ادامه گروه تواشیح و 
مداحان خاندان عصمت و طهارت)ع( به سرودخوانی و مدیحه سرایی می پردازند.

احمد واعظی در شب میالد یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت به مدیحه سرایی 
خواهد پرداخت. ویژه برنامه ای هم برای روز میالد تدارک دیده شده که پنجشنبه 
از ســاعت 9:30 صبح با سخنرانی حجت االســالم و المسلمین سیدمحمدرضا 
طباطبایی نسب در رواق امام خمینی)ره( آغاز می شود و تا پس از اقامه نماز ظهر و 
عصر با مداحی و مولودی خوانی مداحان ادامه خواهد داشت.ویژه برنامه های متنوع 
فقه و زندگی، حلقه های معرفت، پرسمان دینی و مولودی خوانی و سخنرانی در 
رواق های حرم مطهر امام رضا)ع( برای زائران ایرانی و غیرایرانی از دیگر برنامه های 
میالد فرخنده امام حســن عســکری)ع( در حرم رضوی است.همچنین در روز 
چهارشنبه و پنجشنبه پیش از نماز ظهر و همچنین نماز مغرب مراسم جشنی در 

رواق حضرت زهرا)س( ویژه بانوان تدارک دیده شده است.

 امروز با سخنرانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می شود 

 بررسی رویکرد علمی آستان قدس  رضوی 
در شکوفایی اقتصاد 

آستان: رویداد علمی »رویکرد علمی و نوآوری آستان قدس رضوی در شکوفایی 
اقتصاد« در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.این رویداد با رویکرد علمی و نوآورانه 
آســتان قدس رضوی در نمایشگاه ایده های منتخب در حوزه زیارت و سوغات و 
اماکن متبرکه ساعت 9 الی 11 امروز چهارشنبه سیزدهم آذر ماه در تاالر شیخ 

طبرسی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار می شود.
این رویداد علمی در راســتای تبیین بیانیه گام دوم رهبر انقالب و در چارچوب 

ظرفیت و مأموریت آستان مقدس رضوی در این زمینه برگزار می شود.
سردار غالمرضا جاللی؛ رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، دکتر روستا آزاد؛ 
رئیس کمیته برنامه ریزی علم و فناوری آستان قدس رضوی و دکتر طهرانچی؛ 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی سخنرانان این رویداد هستند که نقطه نظرات خود را 

در زمینه رویکرد علمی و نوآورانه آستان قدس رضوی بیان خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت چوب رضوی خبر داد
فضاآرایی استودیوی TV رضوی در صحن جمهوری اسالمی

آستان: مدیر عامل شــرکت صنایع چوب آســتان قدس رضــوی از فضاآرایی 
استودیوی TV رضوی در صحن جمهوری اسالمی توسط این شرکت خبر داد. 

محمدجواد طبسی با بیان اینکه شرکت چوب رضوی تنها تأمین کننده و مجری 
ملزومات چوبی حرم مطهر رضوی اســت، گفت: این شرکت از ابتدای سال جاری 
چندین پروژه را در حرم مطهر رضوی انجام داده است که می توان ساخت و اجرای 
 TV حدود 250 مترمربع پانل آکوســتیک و ساده و نیز تجهیز فضا در استودیوی
رضوی در صحن جمهوری اســالمی را نام برد.وی با اشــاره به ساخت 6 مترمربع 
پارتیشن سنتی رواق حاتم خانی تصریح کرد: این پارتیشن ها با استفاده از هنرهای 
گــره چینی و معرق و نیز از ترکیب چوب هایی همچون راش، گردو، چنار، عناب 
و سرخدار ساخته و نصب شده است.طبسی با بیان اینکه اقداماتی نیز در راستای 
تعمیر و نگهداری ملزومات چوبی حرم مطهر رضوی انجام شده است، گفت: مرمت 

500 مترمربع رنگ در بخش های مختلف حرم از جمله این موارد است.

 قدس  روز گذشته مدیر دفتر نمایندگی 
از  استان گلستان  در  آستان قدس رضوی 
اعزام 640 زائر اهل تسنن به مشهد مقدس 
خبر داد. سیدحسین علوی در ادامه افزود: 
آستان قدس رضوی با اجرای طرح »شوق 
زیارت« افرادی را که تاکنون به اماکن زیارتی 
مشرف نشده اند شناسایی و ساماندهی کرده 
و به سفرهای زیارتی اعزام می کنند. مسئول 
در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی  دفتر 
خراسان شمالی هم  روز گذشته از قدردانی از 
برادران اهل تسنن توسط خادمیاران خراسان 

شمالی خبر داد. 
اکبرزاده با اشاره به مشــارکت برادران اهل 
تســنن در تمام برنامه های این دفتر گفت: 
به برکت وجود رهبر معظم انقالب اسالمی 
و رهنمودهای ایشــان برادران شیعه و اهل 
تســنن در کنار یکدیگر در راستای پیشبرد 

اهداف انقالب زندگی می کنند.
این تنها دو برنامه از انبوه برنامه هایی است که 
در پاسخ به عشق و ارادت برادران اهل سنت 
به ساحت قدس حضرت رضا)ع( و با هدف 
ایجاد وحدت و مودت در بارگاه منور رضوی 

انجام شده است. 

 تشرف نخبگان و علمای اهل سنت 
به حرم مطهر رضوی

اوایــل آبان ماه در آســتانه رحلــت پیامبر 
اکرم)ص(، شهادت امام حسن مجتبی)ع( و 
امام رضا)ع( یک هزار نفر از نخبگان و علمای 
اهل ســنت به حرم مطهر رضوی مشــرف 
شــدند.این نخبگان در قالــب کاروان های 
زیارتــی از اســتان های آذربایجــان غربی، 
کردستان، گلســتان، خراسان های رضوی، 
شمالی و جنوبی و سیستان و بلوچستان به 
مشهد اعزام و به حرم مطهر رضوی مشرف 
شــدند.این زائران با رویکرد نمایش وحدت 
مســلمانان و عرض ارادت خود به ســاحت 
مقدس امام هشتم)ع( مسیر میدان شهدا تا 
حرم مطهر امام رضــا)ع( را به صورت پیاده 
طی کردند.همچنین در مسیر تشرف پیاده 
کاروان های زیارتی اهل سنت به حرم مطهر 
رضوی چند نفر از مداحــان و نوحه خوانان 

برادران اهل ســنت در رثای اهل بیت)ع( به 
مدیحه سرایی و نوحه خوانی پرداختند.

 طرح زندگی به سبک رضوی 
برای زوج های جوان اهل سنت

بیســت و چهارم آبان ماه، همزمــان با فرا 
رسیدن 17 ربیع االول سالروز میالد پیامبر 
اکــرم)ص( و امام صادق)ع( طرح زندگی به 
ســبک رضوی ویژه زوجین اهل ســنت با 
میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آســتان 

قدس رضوی برگزار شد.
 نخستین گردهمایی زوجین جوان اهل سنت
با حضور 50 زوج اهل سنت در قالب برنامه 
زندگی به ســبک رضوی با همکاری حوزه 
نمایندگــی ولی فقیه در امور اهل ســنت 
خراسان رضوی و مرکز امور بانوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی در محل هتل والیت 

روبه روی مقبره پیر پاالن دوز برگزار شد.
طرح زندگی به ســبک رضــوی یک طرح 
آموزشی است که در راستای افزایش صیانت 
و اعتالی کارکــرد خانواده و با بهره گیری از 
سبک زندگی رضوی برای زائران و مجاوران 
به ویژه زوج های جوان، از ســوی مرکز امور 

بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار 
می شود و از سوی این مرکز به نومزدوجین 
عضو شــده در این طرح به مدت سه سال 
خدمات پشتیبانی، مشاوره ای و آموزشی ارائه 
خواهد شد.این طرح برای نخستین بار امسال 

برای زوج های اهل سنت نیز اجرا شد. 

 آمادگی اهل سنت 
برای خادمیاری امام رضا)ع( 

سی و یکم تیرماه در آیین پایانی سیزدهمین 
دوره جشنواره آســمان هشتم نشان خادم 
 افتخاری حرم حضرت علی بن موسی الرضا)ع(
به یکی از علمای اهل ســنت شهرســتان 
میناب هرمزگان اهدا شــد.در این آیین که 
با حضور مدیر مؤسسه آفرینش های هنری 
آســتان قدس، معاون فرهنگی ستاد عالی 
کانون های مساجد کشــور، مشاور استاندار 
هرمــزگان در امور هماهنگــی روحانیت و 
مسئوالن شهرســتانی برگزار شد از نفرات و 
گروه های برتر رشــته های مختلف جشنواره 
تجلیل و قدردانی شد.حجت االسالم حسن 
موسایی حضور در چنین محافل و برنامه هایی 
آن هــم در عنفوان جوانــی را توفیقی بس 

بــزرگ خواند و افزود: شــرکت کنندگان در 
امام رضا)ع(  این جشنواره، دعوت شــدگان 
هستند.امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نیز 
همان روزها در نشستی در دفتر نمایندگی 
آستان قدس در شــهر کرمانشاه از خدمات 

خادمیاران رضوی به اقشــار 
محروم تجلیل کرد و منصب 
خادمی حضــرت رضا)ع( را 

منصب مقدسی دانست.
آستان  نمایندگی  مســئول 
اســتان  در  قدس رضــوی 
کرمانشــاه هم با بیان اینکه 
خیلی از جوانان اهل سنت با 
مراجعه به این دفتر نمایندگی 
حضرت  خادمی  خواســتار 
رضا)ع( هســتند، گفت: این 
دفتر نمایندگــی برای اعزام 
کاروان های اهل سنت به حرم 
ملکوتی امام رضا)ع( آمادگی 

کامل دارد.

به برکت وجود 
رهبر معظم 

انقالب اسالمی و 
رهنمودهای ایشان 

برادران شیعه و 
اهل تسنن در کنار 
یکدیگر در راستای 

پیشبرد اهداف 
انقالب زندگی 

می کنند

بــــــــرش

از تشرف نخبگان و علما به حرم مطهر رضوی تا آمادگی برای خادمیاری

b اهل سنت در سایه سار محبت اهل بیت
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 لطفاً از برخورد نامناسب آگاهی حرم مطهر 
با زائران خسته ای که به دیوار تکیه می دهند 

هم بگویید.
09370002527

 آستان قدس رضوي افتخارش این است 
که منســوب به امام رضا)ع( است، چرا یک 
رواق یا یک صحن به نام مــادر امام رضا)ع( 
حضرت نجمه خاتون)س( در مجموعه حرم 

مطهر رضوی نام گذاری نمی شود؟ 
09300006017

 خدمت خالصانه باید در تمام شئون جامعه 
از ســوی حرم مطهر امام رضا)ع( برای مردم 
تبیین شــود، خدمت واقعی به مردم و زائران 

نباید منحصر به حرم مطهر رضوی باشد.
09150000579

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 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

صفحه3  1398/09/13
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آگهى فراخوان پيمانكاران
شـركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران- ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞﹙﹫ــ︀ت ﹁︣ود﹎︀﹨﹩ در ﹡︷︣ دارد ︋︣ 
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ن ︋ــ︀ ارز﹞︤﹝﹨ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ،ا︨ــ︀س ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت
 ﹅︣︵ ︀ره ٢٠٩٨٠٠١٠١٠٠٠٠٠٩۴ را از﹝︫ ﹤︋ ︨︀زی و راه د︨︐︨︣﹩ ﹁︣ود﹎︀ه ﹎﹠︀︋︀د ﹤︵﹢﹞ (﹁︪︣ده) ︎︣وژه ا︗︣ای

.︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨
 ︀︐﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م

ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
︭﹢ص ﹝﹢︲﹢ع  ﹢ا︋﹅ ﹋︀ری ا︗︣ا ︫︡ه ﹝︪︀︋﹥ در︠  ️ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه و ︀ ︻︣︲﹥ ﹋﹠﹠︡ه ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ دارای︨  ﹋︫︣ -١

.︡﹠︫︀︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞
٢- ﹝︡ت ا︗︣ای ︎︣وژه ١٢ ﹝︀ه و ﹝︡ت ︑︱﹞﹫﹟ ٢۴ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︋︣آورد ︎︣وژه ︋︣ ا︨︀س ﹁︀رس ︋︀ی ︀︎﹥ ︨︀ل 
︀ً ٧٣/٧٨٧/۵٣٠/٨١۴ (﹨﹀︐︀د و ︨ــ﹥ ﹝﹫﹙﹫︀رد و ﹨﹀︐︭︡ و ﹨︪ــ︐︀د و ﹨﹀️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ︎︀﹡︭︡ و ︨﹩  ︻﹢﹝︖﹞ ،٩٨

﹨︤ار و ﹨︪︐︭︡ و ︀رده) ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن)  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ٣/۴۴۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل (︨﹥ ﹝﹫﹙﹫︀رد و ︀ر︮︡ و ﹏ و︎  ︍︣ده︫  ٣- ﹝﹫︤ان︨ 

ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︣ ا︨︀س آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩- ﹨ـ 
﹝﹢رخ ٩۴/٩/٢٢ ﹝﹢رد ︢︎︣ش ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨/٩/١٣ ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ۴- ︑︀ر
﹞ -۵﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︨︀︻️ ١۶/٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٩٨/٩/٢٠.

﹞ -۶﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ار︨︀ل ︎︀﹋️ «ا﹜︿» و ︋︀ر﹎︢اری ︎︀﹋︐︀ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︨︀︻️ ١۶/٠٠ روز ︫﹠︊﹥ ٩٨/١٠/٠٧.
.٩٨/١٠/٠٨ ﹤︊﹠︪﹊ روز ︊︮ ١٠/٠٠ ️︻︀︨ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ی ارز︐﹋︀︎ ﹩︀︪﹎٧- ز﹝︀ن ︋︀ز

٨- ﹝︪ــ︀ور ︎︣وژه در ﹝︑ ﹤﹚︣﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︨︡ــ﹫﹟ ﹝︪ــ︀ور ︀︎︀ب ︵ــ︣ح، ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: 
.٢٢۵۵٠۶٢١

﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۶٣١۴٨۶۴۶   ︫︀ ︀﹋︐︀ی «ا﹜︿»︋   ︎﹤ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹢︭ ﹫︪︐︣ در︠  ٩- ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︑﹞ــ︀س ﹎︣﹁︐﹥ ︀ ︋ــ﹥ آدرس ︑︣ان- ﹁ــ︣ود﹎︀ه ﹝︣آ︋︀د- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︣اج- ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︫ــ︣﹋️ ﹁︣ود﹎︀﹨︀ و 
 ﹩︐﹡︣︐﹠︋ــ﹥ آدرس ا ︀ ،︀ــ︀رم- اداره ﹋﹏ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹁︣ود﹎︀ه ﹨ــ ﹤﹆︊︵ -ــ︣انــ﹩ ا︀و︋ــ︣ی ﹨﹢ا﹡

http://iets.mporg.ir ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹫︡.                                                                          ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶٨٢۴٩۵/ م ا﹜︿۶٨۶٨
 ︫︣﹋️ ﹁︣ود﹎︀ه ﹨︀ و ﹡︀و︋︣ی ﹨﹢ا﹩ ا︣ان- ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹁︣ود﹎︀﹨﹩- اداره ﹋﹏ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣ود﹎︀ه ﹨︀ 

︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹋︀﹝﹫ــ﹢ن ︋ــ︀ری ﹢︋ــ﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩    ︫﹤ ︨﹫︧ــ︐﹛ ا﹢﹊ــ﹢ ﹝ــ︡ل ۱۳۸۶︋ 
۲۲ع۴۹۹ ا︣ان ۶۳و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ۲۳۰۹۲۱ 
﹝﹀﹆ــ﹢د   Nazml18s6jf006141 ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩   و 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️ .
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«آگهى مناقصه» نوبت اول
﹁︱︀﹨ــ︀ی  ︋︀زآ﹁︣﹠ــ﹩  و  ︻﹞ــ︣ان  ︨ــ︀ز﹝︀ن 
 ︿︣داری ︨ــ︊︤وار ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د رد︣ی ︫ــ︫ــ
٣٣٠١٠۵ ︋﹢د︗ــ﹥ ︨ــ︀ل ٩٨ در ﹡︷ــ︣ دارد ا︗︣ای 
︎ــ︣وژه آ﹙﹠︡﹋﹞︣︋﹠︫︡ــ﹞︀ل ︾ــ︣ب را ︋ــ﹥ ﹝︊﹙︼ 
وا︗ــ︡  ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ر  ︋ــ﹥  رــ︀ل   ٣/۵٢٠/٠٠٠/٠٠٠
️ ﹨︀ی دارای  ︫ــ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀ــ︡. ﹜︢ا ︫ــ︣﹋
ر︑︊﹥ ا︋﹠﹫﹥ ︀ راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د 
﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ ا﹝﹢ر﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ 
︋﹫︪︐︣︋︀︫ــ﹞︀ره  ا︵﹑︻ــ︀ت  ﹋︧ــ︉  ﹡﹞︗︡﹠︀ــ️ 
 ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︀︮ــ ــ﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞ــ︀س﹀﹚︑
︀ ︋ــ﹥ ︨ــ︀️ ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار ︋ــ﹥ آدرس 
www.sabzevar.ir ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ﹝︊﹙︼ ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ 
در﹝﹟ا﹇︭ــ﹥ ﹝︺︀دل١٧۶/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل ︋﹥ ︮﹢رت 
 ً︀ ︲﹞﹠ــ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.  ︋︀﹡﹊ــ﹩  ️ ﹡︀﹝ــ﹥  ﹡︀﹝︲︀︡﹆﹡
︨ــ︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ 
﹝︐︀ر ا︨ــ️. آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
️ ﹨ــ︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥  و ︑﹢ــ﹏ ︎︀﹋
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان ︀︎ــ︀ن و﹇ــ️ اداری ︨ــ︀︻️ 
١۴/١٠ روز︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/٠٩/٣٠ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
ــ︀︻︊︮١٠️ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس︨ 

٩٨/١٠/١﹝﹏ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︀ز﹝︀ن  ︨︦﹫ا︨︐﹫︣ی ر ︡﹫︖﹞ 

ــ︀﹞﹥ ز﹡﹩ ︑﹉ ﹜﹢ل   ﹊︀ری︨  ــ﹑ح ︫  ︗﹢از︨ 
︋﹥ ﹡︀م آ﹇ــ︀ی ﹝﹞︡︻﹙﹩ ︻︀﹝︣ی  و ︫ــ﹞︀ره 
ا︨ــ﹙﹥ ٩١٧۵٠٠٢٨۶ ﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗ــ﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۱۱
۱۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋︪﹠︡ه ︨﹫︧︐﹛ ا︨﹊︀﹡﹫︀ ﹝︡ل 
﹞︀ره  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٧ع۶۶۶ ا︣ان ۵۴ و︫   ︫﹤  ︋٢٠١۴
﹝﹢︑ــ﹢ر DC13103L016823107  و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  
YS2G4X200E5355647  ︋﹠ــ︀م ︧ــ﹟ زارع ار﹡︀﹡﹩ 

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

/ع
۹۸
۱۱
۱۲
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢دروی ٢٠۶TU٣ ﹝︡ل ١٣٩٧   ︠﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠ ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٢۵م١٧ ا︣ان 
︀︨ــ﹩  ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 165A0147617 و︫   ︫٧۴
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹢﹡ــ︀ ﹡︖︀︑ــ﹩   ︋NAAP03EE6JJ544222

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

/ع
۹۸
۱۱
۱۴
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢دروی ١٣١SE ﹝︡ل  ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ و ﹁︀﹋︐﹢ر ﹋︀ر︠︀﹡﹥︠ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٢٢م٧٨   ︫﹤ ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩︋  ١٣٩٢ ر﹡﹌︨ 
︀︨ــ﹩  ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 4928149 و︫  ا︣ان ١٢︫ 
NAS411100D1278097 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻︊︀س ︗︺﹀︣ی 

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

/ع
۹۸
۱۱
۱۵
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤﹋﹞︍︨︣ــ﹩ ده ︣خ ﹝︡ل ١٩٧٢︫ــ﹞︀ره 
︎﹑ک ١٢ا︣ان ۵٢٣ع٧٢  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠٠١٠٢۴   
︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ ١٠٧۵۵٣٧٩   ﹡︀م ﹝︀﹜﹉ ︾﹑﹝︣︲︀ 
 ︳﹇︀ ︨ــ︀﹐ری ﹝﹀﹆﹢د﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۱۱
۱۲
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ وا﹡️ ︎﹫ــ﹊︀ن ﹝ــ︡ل ١٣٩٣ ︋﹥ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
︫ــ﹫︣ی ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١١٨P٠١١۴۶٢۶︋︀ ︎﹑ک٧۴  ٩٣١ ج ٢٣ 
 ﹤︋ ﹅﹚︺︐﹞NAAA46AA6EG411404 ﹩︀ره ︫︀︨ــ﹝︫
ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︻︊︡ا﹜︣︲︀ ︑﹢﹁﹫﹆﹫︀ن ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡.  

/ع
۹۸
۱۱
۰۷
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ︋︀زر﹎︀﹡ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹞ــ﹏ و ﹡﹆ــ﹏ ︋﹫ــ﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
ــ﹥ ﹝︡︣︻︀﹝﹙﹩ آ﹇ــ︀ی را﹝﹫﹟ ︑﹆﹢ی  ﹫﹞︀ن︋  ︨ــ﹢ر︑﹞﹥︎ 
ــ﹥ ︑︀رــ ا﹡﹆︱︀ء  ︪ــ﹞︀ره ١٠٨۶٠۴۵۴٣٢٩︋  آ︋﹊ــ﹢ه︋ 
١٣٩٨/١٠/٢۴ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊ــ︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۱۱
۱۲
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ︥و۴٠۵ ﹝︡ل  ﹢دروی︎  ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩︠  ــ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
١٣٩٢ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆︣ه ای ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧۵٨د٧۶ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 124K0324996 و ︫ــ﹞︀ره  اــ︣ان ٣۶︫ 
 ﹩﹚︻ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAM01CA4DH941145 ﹩︫︀︨ــ
︻﹙ــ﹩ زا﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۱۱
۱۴
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︎︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨۶ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای 
﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴١٢ط۴۵ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره 
 S1412286081184 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر 1932790 و︫ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞﹢د ا︨ــ︡ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۱
۱۲
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀﹐﹡﹥ ا﹡︖﹞﹟ 
︠﹫︣﹟ ﹝︧﹊﹟ ︨︀ز ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ ︫﹞︀ره 

︔︊️ ٢۶١٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٠۵٩٠٨
    ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱ــ︀ء ﹝︐ــ︣م 
﹝︖﹞︹ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︨ــ︀﹐﹡﹥ ا﹟ ا﹡︖﹞﹟ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ 
 ︊︱﹢ر  ــ︀︻️ ٩︮  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/٢۶︨ 

︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
و ︋︀زر︨ــ﹫﹟. ٢-﹇︣ا️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︑︣از 

﹏ ︵︣ح ︣ ﹝﹢ارد ﹇︋︀ ︀ ︉ آن ٣-︨  ﹢︭︑ و ﹤﹞︀﹡
️ ﹝︐︣م  ︣ ﹝︺︀و﹡ــ ﹝﹏ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︗﹙︧ــ﹥: د﹁︐ــ
︀ن ر︲﹢ی ︨︣ا ︡اری︠  ﹡︀︐ ︣ا﹡﹩ ︨ا ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا﹝﹢ر ︻﹞
 ﹟︣﹫︠ ﹟﹝︖﹡ا ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞-﹩︺﹁︀︫ ︀︲ر ︡﹝﹞

﹝︧﹊﹟ ︨︀ز ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

۹ع
۸۱
۱۱
۰۸

/ع
۹۸
۱۱
۰۶
۳

 ﹤﹠︀︺﹞ ، ﹤﹞︀﹡ ﹤﹝﹫︋ ︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ، ﹋︀رت و
﹁﹠﹩ ،﹇︊︰ ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︣ا︡  ١٣٢ ﹝︡ل 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨۵٨ ص ۵۶   ︫﹤ ــ﹀﹫︡ ︋  ١٣٩٠ ر﹡﹌︨ 
ا︣ان ٣۶ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹞︡ ︋︀زر﹎︀ن ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢درو  ︎︣ا︡ ١۴١ ︋﹥ ر﹡﹌ ︋︥ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ﹝︡ل 
١٣٨٨ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩s١۴٨٢٢٨٨٢٩۶۵١٨و ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر ٢٩٩۴٢٣٠ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ٩١۵ج۶٨ ا︣ان ٩۶ 
︋﹥ ﹡︀م آ﹇︀ی ﹝︖︐︊﹩ آ﹇︀ ︧ــ﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۱۱
۱۲
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ ﹋︀﹝﹫ــ﹢ن ﹋﹞︍︨︣ــ﹩ ︋﹠ــ︤ ︑ــ﹉ 
 ︉﹡︀︖﹠︀ر﹡︖ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره٢٣۶٢١۶٣ ︋﹠ــ︀م ا﹡
︧﹫﹟ ر︗︀﹩ ﹨︡ا️ آ︋︀د ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۱
۱۳
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

۹۸
۱۱
۰۸
۶

فراخوان مزايده
نوبت دوم 

 
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.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝︤ا︡ه   ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀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

/ع
۹۸
۱۱
۰۶
۶

فراخوان تجديد مناقصه 
نوبت دوم 

 
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

/ع
۹۸
۱۱
۰۵
۴

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ( ﹡﹢︋️ دوم) ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀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

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

 اجرای ویژه برنامه های 
 h وفات حضرت معصومه 

با همکاری خادمیاران رضوی
وفــات  برنامه هــای  ویــژه  آســتان: 
 حضــرت معصومه)س( بــه همت هیئت 
شــمس الشــموس)ع( قزوین با همکاری 
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی برگزار 
می شــود.به گفته میالد جباری، مســئول 
فرهنگی هیئت شمس الشموس)ع( قزوین 
ویژه برنامه های پیوســت فرهنگی شامل 
ایســتگاه »چای و نبات شمس الشموس«، 
سری نمایشگاه »نشانه« با محوریت فرصتی 
بــرای »تهذیب نفــس«، ایســتگاه »کتاب 
معارفــی«، ایســتگاه عضویت در باشــگاه 
»پسران شباب الشــمس« و »دختران نورا« 

و سایر برنامه هاست.
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روزنامـه صبـح ایـران

هر کس ما را از اخوت اسالمی دور کند از قرآن پیروی نکرده است      حوزه: آیت اهلل اعرافی در دیدار جمعی از ائمه جمعه، مدیران و مدرسان اهل سنت، ضمن تشریح اهمیت و برکات حفظ وحدت 
و اخوت اســالمی گفت: اخوت بر دو گونه اســت؛ نخســت اخوت طبیعی است که بر اساس والدت و رضاع و مشــترکات نژادی و... است و نوع دیگر و مهم تر و بافضیلت تر آن اخوت بر اساس فکر، معرفت، فرهنگ، 
اندیشه و ایمان است که در آیه شریفه »ِإنََّما الُْمْؤِمنُوَن ِإْخَوه« مراد است. اصل مشترک بین همه مسلمانان عالم، اخوت اسالمی است؛ هر کسی ما را از این اخوت اسالمی دور کند از اصل قرآن پیروی نکرده است.

آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار در جلسه درس اخالق:
اگر انسان متصدی کاری شود که از عهده اش 

برنمی آید، دچار ذلت می شود
محمدمهــدی  آیــت اهلل  رســا: 
شب زنده دار در جلسه درس اخالق 
خود با بیان اینکه مؤمن اجازه ندارد 
خود را تحقیــر و ذلیل کند، اظهار 
کرد: عزت حوزه های فراوانی در امور 
شخصی، سیاسی و اجتماعی دارد، 
اگر ملت شــریف در برابر طاغوت ها 
می ایستند و تسلیم نمی شوند، افزون 

بر اینکه امر الهی اســت، عزت اسالمی محسوب می شود؛ چرا که ما حق نداریم 
خودمان را ذلیل کنیم و مستعمره کفار و دشمنان شویم. وی در ادامه ابراز کرد: 
گناه، انسان را نزد مردم و خدا به مذلت می کشاند، این گونه نیست که گناهکار تنها 
عقوبت شود بلکه دچار خواری و مذلت نیز می شود، اگر انسان از خواری گناه به 

عزت و شرافت اطاعت الهی منتقل شود می تواند به غنا دست پیدا کند.
آیت اهلل شب زنده دار با بیان اینکه حضرت امام و شهدا با عزت طاعت به عالی ترین 
مقام ها رســیدند، ادامه داد: اگر انسان به سمت طاعت الهی برود خداوند متعال 
انیس او خواهد شــد و به هیچ کس نیازی نخواهد داشت. وی عنوان کرد: اگر به 
آموزه ها و احکام اسالمی عمل کنیم از مذلت دور خواهیم شد و به مسیر عزت و 
سعادت خواهیم رفت، مؤمن نمی تواند خواسته ای داشته باشد که سبب خواری 

و ذلت او شود.
اســتاد اخالق حوزه علمیه در ادامه تبیین عواملی که سبب ذلت انسان می شود، 
خاطرنشان کرد: گاهی انسان سراغ کارهایی می رود که از توان او خارج است، اگر 
کســی توان کاری را ندارد و بر آن اصرار داشــته باشد سبب اعتراض مردم و ذلت 
فرد می شود. بر اساس روایات، این مذلت است که انسان متصدی کاری شود که از 
عهده اش برنمی آید. وی اضافه کرد: این روند سبب می شود کار مردم بر زمین بماند 
و خراب شود، ضمن اینکه سبب خواری و ذلت فرد هم خواهد شد؛ همچنین انجام 
دادن کاری که عذرخواهی انسان را در پی داشته باشد مذلت است؛ البته اگر انسان 

عذر بخواهد کار درستی است اما نباید کاری کند که به عذر خواستن ختم شود.

حجت االسالم محسن قرائتی در اجالسیه استانی نماز:
مسئوالن فرهنگی کشور در گسترش فرهنگ نماز 

کم کاری کرده اند
مهر: حجت االسالم محسن قرائتی 
در اجالسیه استانی نماز در ارومیه 
گفت: برای داشــتن افراد و جوانان 
کاری در کشــور بایــد انقالبی در 
حوزه ها و دانشگاه های کشور ایجاد 
شــود و مهارت آموزشی و مهارت 
معلمی را آموزش دهیم. متأسفانه 
نماز بر آمــوزش و پرورش تحمیل 

شــده اســت. باید با برنامه ریزی، نماز را جزو بدنه آموزش کرد، نه اینکه بر آن 
تحمیل کرد. وی با اشاره به اینکه هیچ عبادتی همچون نماز تنوع ندارد، تصریح 

کرد: نماز ۳۵۰ نوع دارد و از پیش از ظهور اسالم نیز بوده است.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه نماز انسان را از ارتکاب به گناه باز 
می دارد، اظهار کرد: متأســفانه مدیران و مسئوالن فرهنگی کشور در توسعه و 
گسترش فرهنگ نماز کم کاری کرده اند. وی یادآور شد: بیش از ۹۵درصد افرادی 
که در جبهه حضور داشتند بچه های مسجد بودند و اگر اآلن نیز جنگ شود ۹۰ 
درصد بچه های مســجد در جبهه حضور خواهند داشت، ولی متولیان فرهنگی 

کمتر در حوزه نماز و مسجد کار کرده اند.
قرائتی با اشاره به اینکه تکرار گناه موجب بی دینی می شود، خاطرنشان کرد: باید 
درس هایی که در حوزه، دانشگاه و  مدرسه داده می شود سبب توسعه علم مؤثر 

شود تا کشور از مشکالت موجود نجات یابد.

گفتار

دیدگاه

در  فاطمی نژاد   محســن  معارف/   
هر آیینی اقرار زبانی و شــهادت دادن به 
اصول اولیــه آن دین، روزنه ورود به دایره 
آن آیین است. پا گذاشتن به مراحل باالتر 
اما شــاخصه هایی را می طلبد که فراتر از 
اقرار زبانی و منوط به اعتقاد قلبی و عملی 
است. شاخصی که هرچه مسئولیت انسان 
در عرصه اجتماعی بیشتر می شود، سطح 
آن باالتر می رود. بررســی شــاخصه های 
اســالمی، موضوع  دینداری در حکومت 
مصاحبه ما با حجت االسالم دکتر نصراهلل 
آقاجانی، عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
باقرالعلوم)ع( است که در ادامه می خوانید.

از  کردن  آقاجانی! صحبت  جناب   
 شاخصه های دینداری به چه معناست؟

شــاخصه های دینداری را باید از دو منظر 
نگاه حداقلی و حداکثری مورد بررســی 
قــرار داد. یعنی در عین در نظر داشــتن 
نگاه حداکثری، نصاب حداقلی حتماً باید 
در زندگی یک مسلمان وجود داشته باشد. 
توجه به حداقل نصــاب دینداری همان 
بحث توجه به مباالت دینداری اســت که 
اگر کســی واجد آن نباشد می توان گفت 
ســبک زندگی آن فرد مؤمنانه نیست و 
دینــداری ضعیفــی دارد. اعتقاد به انجام 
واجبات و ترک محرمات همان شــاخصه 
حداقلی اســت. طرف دیگــر اعتقادات و 
انجام به آن ها، بیرون نگه داشتن زندگی 
از فضای گناه و کجروی هاســت. مسلمان 
حتی اگــر وارد فضای گنــاه و معصیت 
شــد، نباید در این فضا بمانــد و اصرار بر 
تکرار گنــاه کند. یکی دیگــر از اصول و 
شاخصه های مهم دینداری،  قبول کردن 
مرجعیت خدا، پیامبران و اولی االمر است 
که حکم و امر خــدا در حوزه کنش های 
فردی و اجتماعی در رســاله های عملیه 
ظهور و بروز پیدا کرده است. پس مسلمان 
بایــد مرجعیــت حکم خــدا را بپذیرد و 
حتی در منازعات و کشمکش ها نیز نظر 
اولی االمر را جست و جو کند. در مواجهه با 

مسائل مختلف در زندگی اجتماعی، فرد 
مسلمان ممکن است دچار حیرت شود که 
این حیــرت تنها از طریق مراجعه به ولی 
فقیه جامع الشرایط حل و فصل می شود. 

 این  شــاخصه ها برای افرادی که 
دارند،  مسئولیت  اسالمی  جامعه  در 

چگونه است؟
نصــاب دینــداری بــرای کســانی که 
مسئولیت های خاص دارند و در انظار مردم 
هستند و گاهی کار غلطی انجام می دهند 
متفاوت است. ممکن است ارزیابی مردم 
نســبت به اشتباه یک مســئول درست 
یا غلط باشــد که پیش از بررسی صحت 
ارزیابی مردم بایــد به لحاظ نظری کاماًل 
این قضیه را روشــن کنیم. کسانی که در 
سطوح منزلت های برتر جامعه هستند و به 
طور مثال در یکی از سه قوه کشور، جایگاه 
ویژه ای دارند و حرف و عمل و جبهه گیری 
آن ها مورد توجــه جامعه و اثرگذار بر آن 
است، نمی شود بدون بررسی شاخصه های 
اثرگذار اجازه تصدی آن مناصب را به آنان 
داد. به همین دلیل ســطح دینداری این 
افراد باید باالتر از ســطح معمول جامعه و 

مردم باشد. 

 اگر کسی در یکی از این مناصب 

کلیدی اشــتباهی را انجام داد آیا از 
آن نصاب حداقلــی ایمان نیز خارج 

می شود؟ 
در جواب این پرسش باید گفت لغزش در 
ایــن مناصب نه فقط ایمان یک فرد بلکه 
ســطح جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ 
از ایــن رو همان گونه کــه از امام معصوم 
انتظار مــی رود، غیرمعصوم نیز حتماً باید 
سطح دینداری اش از عموم جامعه بیشتر 
و شاخص ها نیز برای چنین مسئولی باید 
سخت گیرانه تر در نظر گرفته شود؛ چرا که 
گرایش های دینداری مردم متأثر از حرکت 
آن مقام مسئول است. برای فهم بهتر این 
مســئله باید تأکید کرد شاید در زندگی 
جاری دیندار باشد ولی برای تصدی یک 
مسئولیت، نصاب دینداری در آن منصب 

را نداشته باشد.

 مبنای این شاخصه چیست؟ چطور 
می توان مانع از برداشت های متنوع و 

متناقض از یک گزاره دینی شد؟
نمی شود شــاخصه ها را از افراد و گروه ها 
یا از کوچه و بــازار گرفت، بلکه باید نگره 
و شــاخصه ها را از نگاه قرآن و معصومین 
و از نــگاه اجتماعی آن ها اخــذ کرد. اگر 
ایــن مبناها را کنــار بگذاریم به طورقطع 
به مشــکل خواهیم خورد. هر روشی غیر 

از  روش اجتهــادی، ما را بــه فهم دین 
نمی رســاند. غرض اینکه چندگانگی که 
وجود دارد بیشــتر ناشی از فهم تقلیدی 
جریان ها و گروه ها و احزاب است. تعیین 
شاخصه ها نیازمند فهم اجتهادی از دین 
است. مثاًل در منطق کشف شاخصه های 
دینی در عیــن توجه به قــرآن ، باید از 
طاغوت و طغیان نسبت به امر الهی دور بود. 

 به نظر شما چه شاخصه هایی 
بیش از بقیه برای تصدی یک 
منصب در حکومت اسالمی 

اهمیت دارد؟
عدالت خواهی، هر چند خالف 
مصالح خود فرد باشد یکی از 
مطابق  شاخصه هاســت.  این 

قرآن و سیره اهل بیت)ع( 
از دیگــر شــاخصه ها این 
اســت که یک مســئول 
چقدر معــروف و منکر را 
می شناســد و حاضر است 
دهد.  هزینــه  آن  بــرای 
بی تفاوتــی به یک معروف 
و منکــر خــود بــه خود 
بر وجــوه منفــی آن در 
گرایش های دینداری مردم 
دامن می زند؛ پس شخص 

مســئول نه تنها نباید مانعی در این میان 
باشد بلکه باید بر عمل به معروف نیز تأکید 
کند.یکی دیگر از شاخصه ها که در روایات 
و زندگی مؤمنان راســتین وجــود دارد، 
ثبات قدم و اســتقامت است. این شاخصه 
آن قدر اهمیت دارد  کــه خداوند جامعه 
مؤمن را بر همین اســاس هم در ســطح 
فردی و هم اجتماعی بارها مورد امتحان 
قرار می دهد. حرف آخر اینکه مســامحه 
نیز با کسی که حاضر نیست برای حفظ و 
ارتقای شاخصه های دینداری هزینه بدهد 
درست نیســت و او واجد شرایط تصدی 

یک منصب نیست.

حجت االسالم آقاجانی در گفت وگو با قدس شاخصه های دینداری در سطوح حکومتی را تشریح می کند

سخت گیری دین برای پذیرش مناصب حکومتی

عدالت خواهی 
و شناخت 

معروف و منکر 
از شاخصه های 

تصدی مسئولیت 
در حکومت 

اسالمی است

بــــــرش

آیت اهلل جوادی آملی :
راه حل مشکالت را باید از 

قرآن و عترت استخراج کرد
اســراء: آیت اهلل جوادی آملی در دیدار با 
اعضای مؤسســه »موضوع شناســی احکام 
فقهی« گفــت: پیش از انقــالب، قرآن در 
جامعه حتی حوزه های علمیه مهجور بود، 
اما به برکت نظام اسالمی و خون های پاک 
شهدا امروز مباحث قرآنی و قرآن پژوهشی 

توسعه فراوانی یافته است.
 اینکــه فرموده اند »رحم اهلل من أحیا أمرنا« 
یعنی باید بدانیم در درجــه اول امام)ره( و 
شــهدا در ثواب همه فعالیت های قرآنی و 

دینی ما شریک هستند.
 وی ادامه داد: آنکه فراگرفتن علم را واجب 
کرده اســت به ما گفته چه بخوانیم؛ فرمود 
»إِنََّما الِْعلُْم ثاََلثٌَة آیٌَة ُمْحَکَمٌة أَْو َفِریَضٌة َعاِدلٌَة 
ٌة َقائَِمٌة«؛ قبالً آیه محکمه، فریضه عادله  أَْو ُسَنّ
و سنت قائمه هر سه به فقه و اصول تعبیر 
می شــد، اما پس از انقالب اسالمی و زنده 
شدن حوزه ها، تفسیر، کالم، حدیث و سایر 

علوم در حوزه ها رونق گرفت.
آیت اهلل جــوادی آملی در بخش دیگری از 
سخنان خود اذعان کرد: دعا مدرسه است، 
دعا به انســان پر و بال می دهد، اگر به ما 
نمی گفتنــد و اجــازه نمی دادند ما جرئت 
نداشتیم این خواســته را مطرح کنیم که 
ْقُتْم«؛ آنچه به خوبان عالم  ــٌق لَِما َحَقّ »ُمَحِقّ
داده ای بــه ما نیز عطا کــن، اما باید توجه 
داشــته باشــیم آن ها چگونه این مقام را 
بدســت آورده اند و ما نیز باید آن مسیر را 
پیدا کنیم؛ باید آن قدر ظرفیت و مقام و آبرو 
داشته باشیم که تحقق این دعا برای ما در 
دسترس باشد و این شدنی است؛ وگرنه از 
ما نمی خواســتند این دعا را بخوانیم؛ پس 

این راه برای همه باز است. 
آیت اهلل جوادی آملی تأکید کرد: آنچه اصل 
است قرآن و عترت است و سایر علوم، ابزار 

فهم این دو است.
 امروز مشــکالت زیادی وجــود دارد که 
راه حل آن ها باید از قرآن و عترت استخراج 
شود. در حقیقت آنچه محل ابتالی عملی 
مسئوالن است باید محل ابتالی علمی ما 

باشد.
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معين آباد خ اصلى كوچه دانش پ1 مشخصات محكوم عليه : محمد محمد مراد نشانى محل 
اقامت : مجهول المكان // محكوم به : بموجب راى شماره556تاريخ3 /97/11حوزه سه شوراى 
ــعبه دادگاه عمومى شهرستان پيشواكه قطعيت يافته  ــتان پيشوا وراى ش حل اختالف شهرس
است .محكوم عليه محكوم است : بپرداخت نفقه طبق نظريه كارشناس ازتاريخ96/6/1تاپايان 
ــال  ــت20 /97/9ماهيانه5600000ري ــخ1/1/ 97لغاي ــال وازتاري ــال ماهيانه4800000ري س
ــناس  ــى ومبلغ2000000ريال بابت هزينه كارش ــت هزينه دادرس ــان باب ومبلغ770000توم
ــعه  ــوم توس ــتناد ماده19آيين نامه اجرائى ماده189قانون برنامه س ــق محكوم له // باس درح
ــالغ اين اخطاراجرايى ظرف ده  ــت تاازاب اقتصادى. اجتماعى. فرهنگى.محكوم عليه مكلف اس
ــاد آنرااجرابگذارد وياترتيبى براى پرداخت محكوم به وياانجام تعهدمفاد راى رابدهد در  روزمف
غيراينصورت پرونده جهت اقدام مدنى براى اجراى احكام دادگسترى شهرستان پيشوا تحويل 

خواهد شد128/م الف// 9811119
رييس شعبه 3شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت
ــند مالكيت ملك مورد تقاضا باتسليم  ــعيد حيدرى س ــت وكيل مالك آقاى س بنابه درخواس
ــماره51979مورخ98/8/6دردفتر خانه اسناد  ــده ذيل ش ــهاديه گواهى امضاش دوبرگ استش
ــماره139885601060010265  ــت وارده ش ــماره2 ورامين به ضميمه درخواس ــمى ش رس
ــب دراجراى  ــت  مرات ــند مالكيت المثنى نموده اس ــاى صدورس ــه تقاض مورخ1398/8/11ك
ماده120آيين نامه قانون ثبت بشرح ذيل آگهى ميگردد.نام ونام خانوادگى مالك: خانم منصوره 
پاكزاد  2. ميزان مالكيت:سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه به مساحت163/20مترمربع 
ــى تحت پالك ثبتى263فرعى از2 اصلى واقع درقريه باغرين جزءبخش بهنام  قطعه28تفكيك
پازوكى ورامين ذيل ثبت شماره130826دفتر371 صفحه114 بنام آقاى سعيد حيدرى ثبت 
ــپس برابرسند انتقال قطعى شماره    ــند مالكيت بشماره چاپى381066 صادرشده است.س وس
ــوره پاكزاد فرزند  ــمى2 ورامين به خانم منص ــه اسنادرس 69942مورخ1385/12/14دفترخان
ــماره69943 مورخ1385/12/14همان  ــند رهنى ش ــاس منتقل گرديده وبموجب س غالمعب
ــى4. بحكايت  ــد 3. علت ازبين رفتن: اثاث كش ــه دررهن بانك رفاه كارگران مى باش دفترخان
ــوابق ثبتى وثبت دفترامالك تاكنون نسبت به موردثبت معامله اى صورت نگرفته است.لذا  س
باتوجه به اعالم فقدان سندمالكيت ملك فوق الذكرو درخواست المثنى مراتب اعالم تاشخص 
يا اشخاصى نسبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده اند ويا مدعى وجودسند مالكيت 
نزد خودميباشد ظرف مدت ده روزازتاريخ انتشارآگهى به ثبت اسناد ورامين مراجعه واعتراض 
خودرا ضمن ارائه سندمالكيت يا سند انتقال تسليم نمايدوچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
ــليم خواهد شد597ث/م  ــند مالكيت المثنى طبق قانون ومقررات صادرو تس ــود س واصل نش
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آگهى فقدان سند مالكيت
ــند مالكيت ملك مورد تقاضا باتسليم  ــعيد حيدرى س ــت وكيل مالك آقاى س بنابه درخواس
ــماره51979مورخ98/8/6 دردفترخانه اسناد  ــده ذيل ش ــهاديه گواهى امضاش دوبرگ استش
رسمى شماره2 ورامين به ضميمه درخواست وارده شماره139885601060010951 مورخ 
1398/8/25كه تقاضاى صدورسند مالكيت المثنى نموده است  مراتب دراجراى ماده120آيين 
ــم منصوره پاكزاد   ــام ونام خانوادگى مالك: خان ــرح ذيل آگهى ميگردد.ن ــه قانون ثبت بش نام
ــاحت163/20مترمربع  ــدانگ يكباب خانه به مس ــاع ازشش ــه دانگ مش 2. ميزان مالكيت:س
ــه باغرين جزءبخش  ــى واقع درقري ــالك ثبتى263فرعى از2 اصل ــت پ ــى تح قطعه28تفكيك
ــماره130827دفتر371 صفحه117 بنام خانم زهرا قطاعى  بهنام پازوكى ورامين ذيل ثبت ش
ــده است.سپس برابرسند انتقال  ــان ثبت وسند مالكيت بشماره چاپى381067صادرش خروش
ــمى2ورامين به خانم منصوره  ــماره 69942مورخ1385/12/14دفترخانه اسنادرس قطعى بش
پاكزاد فرزند غالمعباس منتقل گرديده وبموجب سند رهنى شماره69943مورخ12/14/ 1385همان 
ــى4. بحكايت  ــد 3. علت ازبين رفتن: اثاث كش ــه دررهن بانك رفاه كارگران مى باش دفترخان
ــوابق ثبتى وثبت دفترامالك تاكنون نسبت به موردثبت معامله اى صورت نگرفته است.لذا  س
باتوجه به اعالم فقدان سندمالكيت ملك فوق الذكرو درخواست المثنى مراتب اعالم تاشخص 
يا اشخاصى نسبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده اند ويا مدعى وجودسند مالكيت 
نزد خودميباشد ظرف مدت ده روزازتاريخ انتشارآگهى به ثبت اسناد ورامين مراجعه واعتراض 
خودرا ضمن ارائه سندمالكيت يا سند انتقال تسليم نمايدوچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
ــليم خواهد شد596ث/م  ــند مالكيت المثنى طبق قانون ومقررات صادرو تس ــود س واصل نش
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آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده18آيين نامه اجراى مفاد اسنادرسمى
ــنامه  ــماره شناس ــتانى فرزند محمد به ش ــى اردس ــالل الدين فدائ ــه آقاى ج ــيله ب بدينوس
ــانى1) ورامين خ طالقانى مجتمع اديب پ2د و2) ــماره ملى1282399640بنش 47523وش

ــا خ صنعت 9 اولين  ــهرك صنعتى پارس ورامين خيرآباد خ بهرام مصيرى بعد ازپل راه آهن ش
فرعى ابالغ مى شود كه سيد على سركشيك زاده مقدس براى وصول مبلغ230000000ريال 
مبلغ چك شماره 988059 عهده بانك سينا شعبه نازى آباد عليه شما اجراييه صادروپرونده 
ــده وطبق گزارش ماموراداره پست محل  ــه9800359دراين اداره تشكيل ش اجرايى به كالس
ــما بشرح متن شناخته نشده وبستانكارهم نمى تواند شماراجهت ابالغ واقعى معرفى  اقامت ش
نمايد لذا به تقاضاى وارده شماره 14004651مورخ1398/2/14 بستانكارو طبق ماده18آيين 
ــوب است ظرف20روزازپرداخت  ــاراين آگهى كه روزابالغ اجرائيه محس نامه اجرا ازتاريخ انتش

بدهى خود اقدام ننماييدعمليات اجرائى جريان خواهد يافت . 589/م الف// 9811119
رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران

آگهى فقدان سندمالكيت
ــليم دوبرگ  ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتس ــتانى بااعالم مفقودى س ــاى محمد اردس آق
ــماره  ــماره يكتا139802151266000422وش ــل ش ــده ذي ــى امضاءش ــهاديه گواه استش
وارده  ــه  ب ــت  درخواس ــى  وط ــوا  اسنادرسمى4پيش ــر  ترتيب9984مورخ98/8/27دفت
ــند مالكيت تك برگى  ــاى صدورالمثنى س ــورخ98/9/3 تقاض 139885601046005495 م
ــرح ذيل آگهى  ــراى ماده120آئين نامه قانون ثبت بش ــت كه مراتب دراج ــوده نموده اس رانم
ــش دانگ يك  ــتانى 2. ميزان مالكيت: ش ــام ونام خانوادگى مالك: محمد اردس ــردد:1. ن ميگ
دستگاه آپارتمان 3. شماره پالك: 5268فرعى از114* اصلى مفروزاز5195 * 4. محل وقوع 
ــدن به دليل جابجايى  ــوا 5. علت از بين رفتن : مفقود ش ــوخته پيش : واقع دربخش بهنام س
ــتگاه آپارتمان قطعه8 تفكيكى بلوك1 تحت  ــدانگ يك دس 6. خالصه وضعيت مالكيت : شش
ــت 90110دفتر248صفحه 244 بنام  ــع ذيل ثب ــاحت53/44 مترمرب پالك114/5268بمس
محمد اردستانى فرزند عباس ثبت وسندبه شماره چاپى848836صادرگرديده سپس بموجب 
ــند 10836مورخ1394/12/4دفترخانه2پيشوا در رهن بانك مسكن پيشوا قرارگرفته است  س
ــت صدورسند المثنى تك  ــند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواس لذاباتوجه به اعالم فقدان س
ــمت  ــه ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقس ــبت ب ــى آن مراتب اعالم تاهركس نس برگ
ــند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت  ــم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل س شش
ــه و اعتراض كتبى  ــوا مراجع ــنادوامالك پيش ــاراين آگهى به اداره ثبت اس ده روزپس ازانتش
ــليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر  ــند مالكيت ياسند معامله تس خودراضمن ارائه اصل س
ــند معامله ارائه نشود اداره ثبت  ــند مالكيت ياس ــد ويادرصورت اعتراض اصل س اعتراض نرس
ــند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد  ــبت به صدورس نس
ــانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و  كرد./ نش

امالك پيشوا218م/ الف// 9811119
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
ــند رسمى برابرراى شماره139860301046000601هيات اول موضوع قانون تعيين  فاقد س
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت  تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى محمد رضا بسحاق فرزند عليرضا بشماره 
ــنامه966صادره ازاليگودرزدريك باب خانه مسكونى به مساحت72/69مترمربع پالك 1  شناس
ــوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى محمد حسين  فرعى از6 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش
ــيركوند محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى  ش
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند  مى ش
ــليم وپس  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس مى توانند ازتاريخ انتش
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ازاخذ رس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات  تقديم نمايند بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد222ث /م الف// 9811119
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تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/9/28 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
ــند رسمى برابرراى شماره139860301046000592هيات اول موضوع قانون تعيين  فاقد س
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت  تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــين بش ــوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم مهنازنجارى فرزند حس ملك پيش
ــاحت120/4مترمربع پالك 1 فرعى  ــنامه3328صادره ازتهران دريك باب خانه به مس شناس
ــوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى محمد رضا شيركوند  از6 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش
محرز گرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود 
درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند 
ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند  ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  بديهى اس

صادر خواهد شد223ث /م الف//9811138
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/9/13 
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اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001003142ـ  ــمى            برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــى اراضى و  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــات اول/دوم موض 1398/08/29 هي
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــماره  ــنامه 1 و ش ــماره شناس بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى زنگويى فرزند عليمردان بش
ملى 0652693679 نسبت به ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت111/88متر مربع 
ــبحان انورى  محرز  ــمتى از پالك 1396ـ  اصلى بخش 2بيرجند از محل مالكيت آقاى س قس
گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــبت به صدور س ــخاص نس در صورتى كه اش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از  توانند از تاريخ انتش
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9811116
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/13                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/28
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى/// برابر راى شماره 139860308001003155ـ  1398/08/30 
ــند  ــاختمانهاى فاقد س هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
ــماره شناسنامه 439 و شماره ملى 52394922611 نسبت به  ناصر صفرى فرزند ابراهيم بش
ششدانگ يكباب منزل به مساحت80 متر مربع قسمتى ازباقيمانده  195 ـ اصلى بخش يك 
ــت . لذا به منظور اطالع  ــفيچى محرز گرديده اس بيرجند از محل مالكيت معصومه رنجبر اس
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد،ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض،دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

شد.9811117
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/13                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/28
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

كالسه پرونده : 7/196/98  شعبه 7 شوراى حل اختالف خرو شماره دادنامه  235  98/9/9                                             
خواهان : على ايروانى فرزند ابراهيم ساكن زبرخان روستاى اردوغش                                          

خواندگان : 1 – ابراهيم ايروانى فرزند على ساكن روستاى اردوغش  2 – على صدقى جنبدواز 
فرزند صفر مجهول المكان                                                                                

خواسته : الزام به تنظيم سند رسمى يك دستگاه خودرو وانت پيكان مدل 87 به شماره پالك 
ايران 12   263ن61 مقوم به هفتاد ميليون ريال به احتساب كليه خسارات دادرسى .

ــعبه 7 شوراى حل اختالف بخش  ــكار : بتاريخ 98/8/29 در وقت فوق العاده جلسه ش گردش
ــت  ــه 98/196/7 تحت نظر اس ــكيل و پرونده كالس زبرخان به تصدى امضاكنندگان ذيل تش
ــرح ذيل مبادرت به  ــيدگى را اعالم و به ش ــى اوراق پرونده ختم رس ــورا با مالحظه و بررس ش

صدور راى مى نمايد .
راى قاضى شورا

 در خصوص دادخواست آقاى على ايروانى فرزند ابراهيم بطرفيت 1 - ابراهيم ايروانى 2 – على 
ــته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى يك دستگاه خودرو وانت پيكان   صدقى جنبدواز بخواس
ــاب  ــران 12  263ن61 مقوم به هفتاد ميليون ريال به احتس ــالك  اي ــماره پ مدل 87 به ش
ــارات دادرسى با توجه به كپى مصدق قولنامه عادى تنظيمى فى مابين فروشنده ابراهيم  خس
ــيله نقليه و استعالم انجام شده از اداره  ــخصات وس ايروانى و خريدار على ايروانى و كارت مش
ــتان نيشابور كه به نام على صدقى جنبدواز مسبوق به سابقه بوده  راهنماى و رانندگى شهرس
و اظهارات خواهان كه بيان داشته تقاضاى تنظيم سند خودرو موصوف را خواستارم و خوانده 
رديف اول در جلسهحاضرو اظهاراتخواهان مبنى برتنظيم سند را پذيرفته است و نظر به اينكه 
ــماره 9088 مورخ 98/8/29 در  ــر آگهى به ش خوانده رديف  دوم با وجود ابالغ قانونى و نش
ــه شورا حضور نيافته و نسبت به مطالب ابراز شده ايراد و دفاعى معمول نداشته و اليحه  جلس
دفاعيه نيز ارائه ننموده است بنابراين شورا دعوى خواهان را ثابت و وارد دانسته  و مستندا به 
مواد 10 و 219 و221 و362 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسى دادگاهاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خواندگان به حضور در يكى از دفاتر اسناد 
رسمى و انتقال سندرسمى خودرو به شماره ايران 12    263ن61 و پرداخت هزينه دادرسى 
ــبت به خوانده رديف  و اخذ محكوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره نس
دوم  غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف بيست 
ــد و نسبت به خوانده  روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى زبرخان مى باش
رديف اول حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 

حقوقى زبرخان مى باشد . 9811113 
سيد حسن سامغانى قاضى شعبه 7 شوراى حل اختالف زبرخان
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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 rمسکن ملی به حقوق بگیران نمی رسد
هنگام ارائه طرح مســکن ملی این شائبه قوت یافت که این طرح قادر به تأمین 
مسکن و ســرپناه برای دهک های یک تا پنج جامعه نیست؛ بلکه برای مسکن 
دهک های پنج به باال یعنی اقشــار متوسط به باال تا مرفه پیش بینی شده است. 
100 میلیون وام بانکی با ســود 18 درصدی و اقســاط ماهیانه یک میلیون و 
700 هزار تومان برای دهک های پایین درآمدی قابل پرداخت نیســت. بر فرض 
مثال خرید یک واحد مســکونی 100 متری 350 میلیــون تومانی با وام 100 
میلیون تومانی دولت نیازمند 250 میلیون تومان آورده شخصی است، در حالی 
که طبقات متوســط به پایین جامعه و کسانی که زیرپوشش نهادهای حمایتی 

چون کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند امکان تأمین چنین مبلغی را ندارند.
نه تنها آسیب پذیران جامعه بلکه بسیاری از کارمندان، معلمان و کارگران که به 
عنوان طبقه حقوق  بگیر شناخته می شوند نیز از چنین امکان پرداختی برخوردار 
نیستند. تنها در شــرایطی امکان کمک برای قشرهای متوسط به پایین فراهم 
می شــود که وام دولتی افزایش یابد و زمان پرداخت اقساط به مراتب طوالنی تر 
شود؛ در غیر این صورت طرح اقدام ملی مسکن هیچ گونه کارایی برای دهک های 

پایین و اقشار متوسطی چون کارمندان معمولی و معلمان ندارد.
آنچــه به عنوان ســود بانکــی 18 درصد توســط بانک مرکزی عنوان شــده 
خوشبینانه ترین حالت در عرف بانکی است، چرا که به انضمام جرایم و... به بیش 
از 20 درصد افزایش می یابد؛ بنابراین باید بر این نکته تأکید کرد که دولت هیچ 
یارانه یا تسهیالت دولتی در طرح اقدام ملی مسکن برای طبقات متوسط به پایین 
جامعه در نظر نگرفته است. این طرح در برابر طرح مسکن مهر که با آورده بسیار 
کمتری مردم را خانه دار می کرد امکان مسکن دار شدن بسیاری را سلب می کند و 

برای درآمدهای پایین جامعه قابل اجرا نیست.
 بی شک می توان گفت درصد بزرگی از حقوق بگیران جامعه از امکان مسکن دار 
شدن به وســیله طرح اقدام ملی مسکن محروم می شوند و این اقدام نمی تواند 

راهکاری برای حل مشکل مسکن طبقات ضعیف جامعه به شمار رود.

 CNG با اجرای مصوبه شورای اقتصاد درباره 
مصرف بنزین روزانه 10 میلیون لیتر کاهش می یابد

تسنیم: رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG گفت: در صورتی که طبق مصوبه 
شورای اقتصاد 6500 میلیارد تومان برای دوگانه سوز کردن خودرو های عمومی 
اختصاص یابد، میزان مصرف ســی ان جی روزانه 10 میلیون مترمکعب افزایش 
می یابد که درنتیجه آن 10 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین خواهیم داشــت.

مهلت بازگشت ارز صادراتی سال 97 تمدید شد
فارس: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به دستور جدید بانک مرکزی 
برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: مهلت بازگشت ارز صادراتی سال 97 
تا پایان دی 98 تمدید شــد.محمد الهوتی با اشاره به این فرصت برای بازگشت 
ارز صادراتی بیان کرد: تمامی صادرکنندگان سال 97 فرصت دارند تا پایان دی 
98 و برای بهره مندی از معافیت مالیاتی به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل 
از صادرات اقدام کنند. وی با تأکید بر اینکه این مهلت تمدید نخواهد شد، افزود: 
پس از پایان مهلت، اطالعات صادرکنندگان برای دریافت مالیات ارسال می شود.

مبادله با ارز ملی بین ایران وتاجیکستان
ایرنا: وزیر نیرو گفت: با توجه به توافق های صورت گرفته بین ایران و تاجیکستان، 
مراودات مالی دو کشور در آینده با استفاده از ارزهای ملی انجام خواهد شد. »رضا 
اردکانیان«گفت: برگزاری سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی و فنی ایران و تاجیکستان بسیار موفقیت آمیز بود و باید عملیاتی کردن 
بندهای توافق های صورت گرفته مورد توجه قرار گیرد. رضا اردکانیان توســعه 
همکاری هــای بانکی را یکی از مفاد توافق نامه خواند و اعالم کرد کمیته ویژه ای 

برای پیگیری مبادالت بانکی ایجاد خواهد شد.

 کارشناسان می گویند معافیت های مالیاتی سلبریتی ها،  وکال و پزشکان نیازمند بازنگری است

نه به رانت مالیاتی 

معافیت  مالیاتی 
مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی باید 
بازنگری شود. این 
مناطق طبق قانون، 
معافیت ۲0 ساله 
مالیاتی دارند و از 
مالیات بر ارزش 
افزوده نیز مستثنا 
هستند .

مالیات هنرمندان و 
مدارس غیرانتفاعی 
هم باید بررسی و 
 معافیت های

 غیر ضروری آن 
حذف شود

بــــــــرش

سهمیه ۱۰۰ لیتری جدید بنزین وانت بارها   اقتصاد / محمدرضا کالمی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اعالم افزایش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین وانت بار ها گفت: این سهمیه به کارت سوخت دارندگان 
این خودرو ها واریز خواهد شد. وی افزود: در جلسه ستاد تنظیم بازار نیز مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی اعالم کرد سهمیه خودرو های وانت پرمصرف از ۳۰۰ به ۴۰۰ لیتر و کم مصرف تر ها از ۲۰۰ 

به ۳۰۰ لیتر افزایش یافته که اجرا می شود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 ایرج رهبر کارشناس مسکن

نوبت دوم   1398/09/28صفحه 6   1398/09/13

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  نامه  آيين  وماده 13  قانون  ماده 3  آگهى موضوع 
واراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى . نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20مستقردر 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سميه 
مجدى فرزند حسن به شماره شناسنامه 2305 صادره از قدمگاه در يك باب خانه به 
اصلى بخش 3  از 135  از پالك 412 فرعى  مساحت 226/72 متر مربع در قسمتى 
زبرخان واقع در اراضى قدمگاه خريدارى از مالك رسمى بانو حسنى جهان حاجى آبادى 
واراضى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  ماده 3قانون  به موجب  لذا  است.  محرز گرديده 
نوبت  دو  در  آگهى  اين  مربوطه  نامه  وماده 13آيين  فاقد سند رسمى  و ساختمانهاى 
االنتشار در شهرها منتشر و درروستا  / كثير  روزنامه محلى  فاصله 15روزاز طريق  به 
ها راى هيات الصاق تا 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 
تاريخ تسليم  از  از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه  اداره تسليم و پس  اين  به  را  خود 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند 
مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور پس 
از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود مراتب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد حدود  
با اطالع عموم مى رساند ونسبت به امالك در جريان ثبت وفاقد  به صورت همزمان 
سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى 

نمايد .9811111
تاريخ انتشار نوبت اول:  98/09/13
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اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  نامه  آيين  وماده 13  قانون  ماده 3  آگهى موضوع 
واراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى . نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20مستقردر 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان  تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى حسين 
چنارانى فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 30 صادره از زبرخان در يك باب ساختمان( 
از پالك 95 اصلى مزرعه و قنات  دامدارى) به مساحت 5000 متر مربع در قسمتى 
كوثر بخش 3 زبرخان از محل مالكيت حسين چنارانى فرزند اسماعيل محرز گرديده 
است. لذا به موجب ماده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15روزاز 
طريق روزنامه محلى / كثير االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها راى هيات الصاق 
تا 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 اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى 
دادگاه است و بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه 
دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد 
حدود مراتب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع عموم 
مى رساند ونسبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى 

تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد .9811112
تاريخ انتشار نوبت اول:  98/09/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 28 /98/09

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
ــماره 139760327001001223مورخ    ــاختمانهاي فاقد سند رسمى /برابر راي ش و س
ــى   ــى اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــات اول موض 1397/06/31 هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وس
ــماره  زنجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاي تقى حيدري فرزند محمدرضا بش
ــاع از ششدانگ و خانم كبري  ــبت به دو دانگ مش ــنامه 545 صادره از زنجان نس شناس
ــى 4281523413صادره از زنجان فرزند خيبر على  ــنامه 396  كد مل كريمى به شناس
نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ يكباب ساختمان به مساحت 64/15  متر مربع  
ــده  از 588 فرعى واقع در زنجان بخش 7  پالك 17007فرعى از 41/7 اصلى مجزى ش

خريدارى از مالك رسمى بنياد مستضعفان  محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  كه اش
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــيد، ظرف.مدت يك ماه از تاريخ تس اخذ رس

قضايى تقديم نمايند
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد9810421
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/08/28                    

تاريخ انتشار نوبت دوم  1398/09/13
مجتبي محمدلو-رئيس ثبت اسناد و امالك

شعبه 4 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده- نوبت دوم

ــغ 10/000/000/000 ريال  ــته پور به پرداخت مبل ــه محكوميت آقاى ايرج فرش نظر ب
ــهد  ــماره 262 فرعى از 235 اصلى بخش 9 مش ــه 382، پالك ثبتى ش در پرونده كالس
ــاحت حدود 510 مترمربع  ــمالى 8- پ. 145 داراى عرصه به مس ــانى رودكى ش به نش
ــف گرديده و به مبلغ  ــامل دو طبقه توقي ــاحت حدود 267 مترمربع ش ــان به مس و اعي
ــت كه در تاريخ 98/9/16 ساعت 10 صبح  57/500/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
در محل شعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع 
ــنهادى  ــراى احكام كيفرى ط 1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيش ــى اج قضاي

فروش خواهد شد. قيمت پايه 57/500/000/000 ريال مى باشد. آ- 9810680
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمانهاى فاقد سـند 
رسمى

ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و  ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نام آگه
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى/برابر رأى شماره 139860306010002338- 
ــى اراضى و  ــف وضعيت ثبت ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــت اول موض 1398/08/23 هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
ــم  ــه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى محمدزاده كلوخى نژاد فرزند محمد قاس مالكان
ــماره شناسنامه 1598 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت  بش
280 مترمربع در تمامت پالك 2 فرعى از 4452 اصلى و قسمتى از 4452 اصلى بخش 
ــى از 4452 اصلى) و از محل  ــالك 2 فرع ــان و از محل مالكيت متقاضى (پ ــك قوچ ي
ــهرت  ــه و نوراله و امراله و خانمها حيات و هاجر ش ــت آقايان نعمت اله و هيبت ال مالكي
ــت. لذا به منظور اطالع عموم  ــى عباس پور (پالك 4452 اصلى) محرز گرديده اس همگ
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.(9810424) كالسه 139814406010000171
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/8/28                   تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/13

رئيس ثبت اسناد و امالك قوچان- عباس برق شمشير

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دو برگ استشهاد  ــه بخش   باس آقاى داود قنبرزهى دلير وكيل مالك اله بخش ش
محلى كه به امضا شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 31 زاهدان رسيده است 
مدعى است كه سند مالكيت  ششدانگ يكدربند مغازه تجارى   پالك901/90 و 907-

ــهر زاهدان خيابان آزادى  مورد ثبت 113007  ــتان ش اصلى واقع در بخش يك بلوچس
صفحه 340 دفتر 701  بعلت اسباب كشى  از بين رفته درخواست صدور سند مالكيت 
المثنى نموده لذا مراتب باستناد تبصره يك ماده 120 آيين نامه ثبت در يكنوبت آگهى 
ــود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود يا انجام معامله نسبت به  مى ش
ملك مرقوم مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل 
ــند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى  ــند مالكيت يا س س
ــيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض  قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرس
ــند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد  ــند ارائه نشود نسبت به صدور س اصل س

شد.( م الف: 684)9811127
تاريخ انتشار:1398/09/13

حسينعلى ماليى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

آگهى تحديد حدود عمومى ثبت امالك يك قسمت از بخش سيزده مشهد 
شهرستان تربت جام

بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك تحديد حدود:
ــت مترمربع (278  ــاد و هش ــت و هفت ــاحت دويس ــدانگ يك باب منزل بمس 1- شش
ــت و پنج اصلى (يك فرعى  ــماره پالك يك فرعى از يكهزار و پانصد و بيس مترمربع) بش
ــورد تقاضاى آقاى  ــهد م ــيزده مش از 1525- اصلى) واقع در اراضى تربت جام بخش س

احمد معصومى
2- ششدانگ يك قطعه زمين (قسمتى از يك باب منزل) بمساحت سى و هشت متر و 
ــصت و سه صدم مترمربع (38/63 مترمربع) به شماره پالك يكهزار و پانصد و بيست  ش
اصلى (1520- اصلى) واقع در اراضى شهر تربت جام بخش سيزده مشهد مورد تقاضاى 

آقاى جليل روستايى
در روز سه شنبه مورخ 1398/10/10 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 

آمد
ــذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين  ل
شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در 
ــانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در  محل حضور به هم رس
محل حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ــى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق  ارتفاق
ماده 20 قانون ثبت اعتراض فقط تا 30 روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و 
در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى، معترضين 
مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود 
ــور اخذ و به اين اداره  ــالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذك ــه مرجع ذيص را ب

تسليم نمايند.9811131 م.الف 98/170
تاريخ انتشار: چهارشنبه 1398/09/13

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

شعبه 3 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
موضوع: الصاق آگهى مزايده (دستور به ضابط)

به: آگهى مزايده
آگهى مزايده نوبت دوم

نظر به محكوميت آقاى محمود نجار به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ريال در پرونده 
ــهد  ــماره 407 فرعى از 207 اصلى بخش 5 احمدآباد مش ــه 395، پالك ثبتى ش كالس
ــتاى گنبد دراز- حاشيه رودخانه- مرغدارى  ــانى كيلومتر 45 جاده نيشابور- روس به نش
ــدود 377 مترمربع اعيان يك واحد مرغدارى  ــاحت ح محمود نجار داراى عرصه به مس
ــتى داراى كنتور آب و 4 عدد هواكش و 30 عدد دان  با ظرفيت 3000 قطعه مرغ گوش
ــغ 1/205/000/000 ريال ارزيابى  ــده و به مبل ــطلى و آبخورى توقيف گردي ــورى س خ

ــاعت 10 صبح در محل شعبه مزايده اجراى  ــت كه در تاريخ 98/10/02 س گرديده اس
ــهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى  احكام كيفرى مش
ــنهادى فروش خواهد شد. قيمت پايه  ط. 1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيش

1/205/000/000 ريال مى باشد. آ- 9811069
داديار واحد مزايده اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد- قويدل

شعبه 7 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
موضوع: الصاق آگهى مزايده (دستور به ضابط)

به: آگهى مزايده
آگهى مزايده

ــغ 2/500/000/000 ريال در  ــن دژانگاه به پرداخت مبل ــر به محكوميت آقاى محس نظ
پرونده كالسه 390، پالك ثبتى شماره 13 و 14 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مشهد 
ــانى انتهاى بزرگراه امام على(ع)- خ. نهضت- نبش نهضت 5 پ. 10- ط. چهارم  به نش
ــامل يك واحد آپارتمان  ــاحت حدود 107 مترمربع ش روى همكف داراى اعيان به مس
ــاز فاقد آسانسور و پايانكار و سند توقيف گرديده و به مبلغ 2/000/000/000 ريال  نوس
ــل واحد مزايده  ــاعت 9 صبح در مح ــت كه در تاريخ 98/9/28 س ــى گرديده اس ارزياب
ــهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام  اجراى احكام كيفرى مش
ــد. قيمت پايه  ــنهادى فروش خواهد ش كيفرى ط. دوم مزايده و به باالترين قيمت پيش

2/000/000/000 ريال مى باشد. آ- 9811067
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــككى فرزند امين اله  فعال مجهول المكان ابالغ مى  ــين كوش ــيله به آقاى حس بدينوس
ــته تنظيم سند يكدستگاه پرايد  ــتى به خواس ــود كه آقاى محمد نوبهارى   دادخواس ش
ــش  ــماره پالك 849 ب49 ايران 32 لز حيث مبلغ به ارزش ش 141 مدل 1384 به ش
ــاب كليه خسارت دادرسى به طرفيت شما به شعبه  ميليون و پانصد هزارتومان با احتس
هفت شوراى حل اختالف خرو ارائه و به كالسه 7/251/98 ثبت و براى روز چهارشنبه 
ــيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده  ــاعت 16  وقت رس مورخه 98/10/11  س
73ق-آ-د – م مراتب يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار درج مى گردد شما مى توانيد  
قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 7  شهر خرو مستقر در مجتمع 
به نشانى نيشابور  شهر خرو پشت كالنترى 15 خرو مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود 
ــيدگى در شورا  ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رس ــخه ثانى دادخواس نس

حاضر شويد . در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد شد .9811114 / الف 
مسئوى دبيرخانه شعبه 7 شوراى حل اختالف خرو 

آگهى فقدان سند مالكيت
چون آقاى امير حمزه هرمزى فرزند غالمعلى  با تسليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت كه 
امضا شهود را دفتر اسناد رسمى   شماره 2 زابل به شماره 139802152628000332- 
98/08/29 گواهى نموده  است اعالم داشته كه سند مالكيت  ششدانگ اعيان يك باب 
ــتان ملكى امير حمزه هرمزى ذيل  ــزل  پالك 1976/2 اصلى واقع در بخش 1 سيس من
ــماره  ــريال بش ــماره س ــند مالكيت بش ثبت 23617 صفحه 124 دفتر جلد 155 كه س
370051 ج 91 بنام امير حمزه هرمزى صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر 
ــى مفقود گرديده  لذا مراتب بموجب  تبصره يك اصالحى  ماده 120 آيين نامه  جابجاي
قانون ثبت  آگهى مى شود كه هر كسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده 
يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد  ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آكهى باين 
ــند معامله تسليم نمايند  ــند مالكيت يا س اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه  س
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه 
ــود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به  نش
ــند انتقال 52296 – 93/12/7 دفترخانه  متقاضى مبادرت خواهد نموده ضمنا طبق س
ــت.9811125//(  ــاع به غير انتقال قطعى گرديده اس 27 زابل مقدار 645 مترمربع مش

م الف: 1241)
تاريخ انتشار:1398/09/13

                               مهدى  پهلوانروى رئيس ثبت اسناد و امالك زابل 

 اقتصاد/  زهرا طوسی  هدف از تعطیلی 
مالیاتی در برخی کشورها تعدیل در شرایط 
زندگی افرادی است که دچار آسیب شده یا 
در مناطق محروم و توســعه نیافته زندگی 
می کنند. در قوانین کشورهای توسعه یافته 
نیز معافیت مالیاتی تنها به مدت چند سال 
به صنایع جدید و نوپا به منظور مهیا کردن 

شرایط پیشرفت و توسعه شان داده می شود.
گســتردگی چتر معافیت ها و خروج قانونی 
از ایــن پرداخت در ایران اما منجر به ضعف 
در نظام اجرایی مالیاتی کشــور شده است. 
از کارشناسان پرســیدیم: آیا بازنگری در 
معافیت های مالیاتی از نظر شما ضرورت 
دارد؟ اگر پاســخ مثبت است، اولویت 
حذف این معافیت ها از دیدگاه شــما 
چیست؟ این نظرات را در ادامه می خوانید.

مسعود دانشمند
 رئیس خانه

 اقتصاد ایران

آلبرت بغزیان استاد 
دانشگاه و اقتصاددان

 محمدرضا علیزاده
 کارشناس حوزه شفا فیت

 احمد 
 حاتمی یزد

 اقتصاددان

 محمد
 طاهری نژاد

 پژوهشگر اقتصادی

عبدالرضا   ارسطو 
کارشناس مرکز 

پژوهش های مجلس

محمد جعفری نژاد 
کارشناس و پژوهشگر

اقتصاد 

بله؛ این بازنگری به طور حتم باید انجام شود. معتقدم همه معافیت های مالیاتی 
باید حذف شــود و همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشور حتی دفاتر مراجع 
عظام در قم و بقاع متبرکه و امامزاده ها نیز در پایان سال باید اظهارنامه بدهند 
و این سازمان مالیاتی باشــد که تعیین می کند نرخ مالیات بر اساس ضوابط 

کجا باید پایین یا حتی صفر تعیین شود. همه اشخاص می توانند به مؤسسات 
حسابرســی مورد تأیید دارایی مراجعه و این کار را انجام دهند؛ بدین ترتیب 
نباید اجازه بدهیم بار مالی این موضوع به دوش بخش خصوصی بیفتد و دارایی 

می تواند بر این مؤسسات نظارت کند.

بله؛ حتماً باید این کار انجام شود، اصالً نظام مالیاتی یک سازوکار شفافیت جریان 
مالی است و معافیت مالیاتی در حوزه سیاست گذاری این نظام هیچ گاه توصیه 
نمی شــود.  در صورت لزوم باید با نرخ های پایین مالیــات را دریافت کرد، اما 
جریان مالی با همین کار شفاف باشد، مثالً دربخش تولید کشاورزی نرخ مالیاتی 

بســیار پایین بسته شــود اما در حوزه خدمات و مشاغل پرسود هیچ منطقی 
ایجاب نمی کند در گرفتن مالیات از آن ها اغماض وجود داشته باشد. تنها برای 
بخش های با ریســک باال در حوزه تولیدی که دولت قصد دارد آن ها را توسعه 

دهد باید این نرخ کمتر در نظر گرفته شود.

بله؛ بازنگری در معافیت ها باید انجام شود، از جمله در معافیت های در نظر گرفته 
شده برای پزشکان، ســلبریتی ها، خواننده ها، وکال و مشاغل مشابه که درآمد 
باالیــی دارند و مالیات حقه خود را به دولــت نمی پردازند. یک ظرفیت باالی 
مالیاتی در این مشاغل وجود دارد که تاکنون مغفول واقع شده است. از طرفی 

نهادهایی نیز هستند که معافیت موقت مالیاتی دریافت کردند؛ باید بررسی شوند 
که شرکت های زیر پوشش این نهادها پس از واگذاری یا خصوصی شدن هنوز 
هم زیر چتر این معافیت خود را پنهان کرده اند یا خیر؟ به نظرم سازمان مالیاتی 

در بازرسی مجدد از این شرکت ها رودربایستی دارد.

بــا بازنگری، ســاماندهی و کاهش آن موافق هســتم. با توجه بــه الزام تغییر 
رویکرد درآمدی دولت با توجه به کاهش منابع نفتی و اصالح ســاختار بودجه، 
در معافیت هــای مالیاتی نه فقط ارزش افــزوده بلکه کل نظام مالیاتی، مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصادی باید بازنگری شــود. این مناطق طبــق قانون، معافیت 

20 ســاله مالیاتی دارند و از مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنا هستند. مالیات 
هنرمندان و مدارس غیرانتفاعــی و فعالیت های هنری و برخی از فعالیت های 
کشــاورزی نیز باید بازنگری شــده و معافیت های غیر ضروری آن حذف شود.  
از همه مهم تر باید به ســمت مالیات بر مجموع درآمــد خانوار حرکت کنیم.

بله؛ این کار ضروری است و در این مسیر حذف معافیت های مناطق آزاد کشور 
و سلبریتی ها از اولویت های ستاره دار است. هیچ منطقی نمی پذیرد یک فرد با 
درآمدهای میلیاردی از معافیت معاف شود و به نظر می رسد معافیت سلبریتی ها 
در آســتانه انتخابات معنای سیاسی دارد. نکته مهم دیگر دریافت مالیات هایی 

است که تصویب شــده و دولت توان گرفتن آن را ندارد، مثل دریافت مالیات 
پلکانی از کارانه پزشــکان که این قشر به شدت در حال البی برای معافیت آن 
هستند، همچنین دانشگاه های علوم پزشکی که هیئت امنایی هستند و با حدود 

30 هزار میلیارد تومان درآمد از بیمارستان ها از حسابرسی معافند.

بله؛ این بازنگری باید در اولویت فعالیت های دولت باشد. در ابتدای کار باید 
ســراغ معافیت مالی نهادهای خصولتی رفت که بخش عمده ای از اقتصاد را 
در اختیار دارند ولی متناسب با سهمشان به بودجه کشور کمک نمی کنند. 

در شرایطی که با تحریم نفتی مواجه هستیم و درآمدی از این محل نداریم، 

الزم اســت دولت ضمن اینکه برای گرفتــن مالیات از این نهادهای عمومی 
غیردولتی اقدام می کند از آن ها بخواهد بخشی از اموال و دارایی های خود را 

بفروشند و در این زمان بحرانی به کشور کمک کنند.

بله؛ این کار ضروری اســت. همه باید براساس سقف درآمدی که دارند مالیات 
بپردازند. اگر بحثی هســت باید درباره ســقف درآمدی باشد که کجا بیشتر و 
کجا کمتر در نظر گرفته شــود وگرنه چه حــوزه علم و دانش و چه فرهنگ و 
هنر، چه پزشکان یا وکال یا کارمندان، معافیت اصالً معنا ندارد. اگر قرار است از 

اهالی فرهنگ حمایت شود باید سقف مالیاتی آن را باالتر در نظر بگیرند و اگر 
هنرمندی بیشتر از آن سقف درآمد داشت مشمول مالیات شود. 

حتــی نهادهای موقوفاتی و خیریه نیز نباید معاف باشــند؛ مالیات آن ها باید 
محاسبه شود ولی دریافت نشود.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

احتمال ادامه موج آنفلوانزا تا دو هفته آینده   ایسنا: رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: این موج آنفلوانزایی تنها مربوط به کشور ما نیست و کل کشورهای خاورمیانه، تعداد قابل 
توجهی از کشورهای اروپایی و به ویژه کشورهای منطقه مدیترانه شرقی و حاشیه خلیج فارس درگیر آن هستند.  دکتر محمدمهدی گویا افزود: برآورد این است که این موج تا دو هفته آینده ادامه داشته باشد، اما 

در عین حال این امکان نیز وجود دارد که شرایط متفاوت شود. وی گفت: تأکید می کنم کمبودی در زمینه درمان آنفلوانزا نداریم و مسئله ای غیرعادی رخ نداده که نگران باشیم.

داروی جدید برای دفع راحت سنگ کلیه
فارس: از هر 10 نفــر در دنیا یکی 
با مشکل ســنگ کلیه مواجه است و 
محققــان برای کاهش درد و رنج دفع 
ســنگ کلیه داروی جدیدی را ابداع 

کرده اند.
پژوهشــگران  نیواطلس،  گــزارش  به 
دانشــگاه ام آی تی با ترکیــب دو دارو، 

داروی جدیدی را ابداع کرده اند که با گشاد کردن لوله های دفع ادرار فرایند خروج 
سنگ کلیه از بدن را راحت تر می کند.

سنگ های کلیه گاهی به علت بزرگی بیش از حد در زمان خروج از بدن به لوله های 
دفع ادرار آسیب زده و آن ها را زخمی می کنند. این مسئله سبب درد شدید و گاهی 
غیرقابل تحمل می شود اما داروهای جدید مشکل مذکور را برطرف می کنند زیرا 

آن ها موجب انبساط و بازتر شدن عضالت لوله های دفع ادرار می شوند.
محققان دانشگاه ام آی تی برای دستیابی به این ترکیب 1۸ داروی مختلف را روی 
سلول های لوله های دفع ادرار آزمایش کردند تا در نهایت دریافتند ترکیب داروی 
نیفدیپین- که برای درمان فشار خون باال به کار می رود- با مهارکننده ای موسوم 
به  rho kinase که برای مقابله با بیماری آب سیاه چشم به کار می رود، حالل 

این مشکل است.
داروی جدید با موفقیت روی خوک ها آزمایش شده و انتظار می رود در آینده روی 

انسان ها نیز آزمایش شود.

محققان: تنها یک پنجم  جوانان ورزش می کنند
فــارس: ژاپن تــودی نوشــت: نتایج 
تازه ترین بررسی ها حاکی از آن است، از 
هر پنج نوجوان چهار نفر به اندازه کافی 

تحرک ندارند. 
سازمان جهانی بهداشــت در تازه ترین 
بیانیه خود با واکنش نسبت به بی تحرکی 
جوانــان و نوجوانان هشــدار داده اگر 

حرکت نکنید و این وضعیت را تغییر ندهید، باید منتظر عواقب آن باشید.
این بررسی که نوجوانان سراسر جهان را دربرمی گیرد تأکید کرده، عدم تحرک به 
اندازه کافی تبعاتی همچون چاقی، دیابت، بیماری قلبی و ابتال به انواع سرطان را در 
پی دارد؛ ضمن اینکه اوضاع می تواند برای دختران حتی بدتر باشد؛ آن ها به ورزش 

بیشتری نسبت به پسرها احتیاج دارند. 
این گزارش که در ژورنال بهداشــت کودکان و نوجوانان Lancet منتشــر شده 
است، مبتنی بر داده های حاصل از نظرسنجی های انجام شده بین ۲001 تا ۲01۶ 

در حدود 1.۶ میلیون دانش آموز در سنین 11 تا 1۷ سال در 1۴۶ کشور است.
ورزش بــه عنوان ابزاری مهم در تالش برای مهــار چاقی همه گیر جهانی دیده 
می شــود، با این حال در مطالعه 15 ساله نه تنها هیچ تغییری دیده نشده بلکه 

شرایط وخیم تر از قبل شده است.

نوزادان زودرس محصول »گرمای هوا«
فارس: نتایج یک بررسی تازه حاکی از 
آن است، گرمایش کره زمین منجر به 
تولد زودرس نوزادان و بروز مشــکالت 

بهداشتی و سالمتی در آن ها می شود.
به گزارش دیلی میل، نتایج یک بررسی 
تازه حاکی از آن اســت، گرمایش کره 
زمیــن منجر بــه تولــد زودرس نوزاد 

می شود. محققان آمریکایی که سرپرستی این پژوهش را برعهده داشتند می گویند: 
هــوای گرم منجر به افزایش هورمون های زایمان می شــود و در پی این موضوع 

زایمان زودرس رخ می دهد. 
براســاس آمارهای موجود، هزاران نوزاد به دلیل گرمای شــدید حداقل دو هفته 
زودتر متولد می شوند؛ تولد زودرس خطر ابتال به مشکالت رشد مادام العمر را برای 

نوزادان افزایش می دهد.
تولد زودرس می تواند به معنای آن باشــد که کودکان وزن کمتری دارند، دچار 

کندی رشد می شوند یا در معرض مشکالت بهداشتی قرار می گیرند.
محققان گفتند که احتماالً این مسئله بدتر می شود زیرا تغییرات آب و هوا به این 

معنی است که امواج حرارتی در دهه های آینده متداول تر می شود.
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، اطالعات بیش از 5۶ میلیون تولد در 
آمریکا را بین سال های 1۹۶۹ و 1۹۸۸ مورد مطالعه قرار دادند و در نهایت مشخص 
شــد، گذر از دمای ۳۲ درجه منجر به افزایش ریسک زایمان زودرس در بسیاری 

از زن ها شده است.
به گزارش کلینیک مایــو، در طوالنی مدت نوزادان نــارس با خطر فلج مغزی، 

مشکالت شنوایی و بینایی، مشکالت یادگیری یا آسم روبه رو هستند.

بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد
پاشنه  آشیل مغالطه در موضوع مهاجرت نخبگانی

مهر: بنیاد ملی نخبــگان در خصوص 
سوءاســتفاده از نام چهره های شناخته 
شــده علمی و سیاســی و بیــان نقل 
قول های ساختگی و منتسب به  آن ها را 
یکی از محورهای اصلی در فرافکنی در 

موضوع مهاجرت نخبگانی مطرح کرد.
یکی از موضوعات مهم در حوزه انتشار 

اخبار مرتبط با مهاجرت نخبگان، استفاده از نام برخی چهره های علمی یا سیاسی 
و استنادهای بی پایه و اساس به موضع گیری های آنان است.

به عنوان نمونه در یکی از ادعاهای مطرح شده، عنوان می شود حمید گورابی، رئیس 
پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی نیز هشدار داد که دانشمندان رشته سلول های 
بنیادین ایران هر روز بیشــتر از گذشــته جذب دیگر نقاط جهان می شوند. این 
نقل قول در شــرایطی مطرح می شود که به  طور مشخص در جست وجوها یافت 

نشده است.
عالوه بر آن باید یادآوری کرد که دکتر حمید گورابی، رئیس پیشین پژوهشکده/ 
پژوهشگاه رویان با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در این حوزه در کشور و 
عدم تأمین منابع کافی برای گسترش فعالیت پژوهشگران حوزه سلول های بنیادین، 
اعالم کرد که همزمان با گسترش سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشورهای 
دیگر از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، دانشجویان تحصیالت  تکمیلی برای 

تکمیل تحقیقات و پژوهش های خود به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند.
در یکی دیگر از این ادعاها، مطرح شد: پروفسور عباس میالنی، مشاور اقتصادی 
اتحادیه اروپا می گوید: فرار مغزها در چند سال اخیر ۳00 برابر جنگ ایران و عراق 

به اقتصاد ایران صدمه زده است.
حال باید دانست حتی با پیش فرض غلط، اگر مهاجرت را به  طور کامل خسارت 
محسوب کنیم؛ خسارت ناشی از خروج نخبگان با فرض همه داده های نادرست 
متن اعم از داده غلط خروج ســاالنه مهاجران نخبه )1۸0 هزار در هر ســال!( و 
تخمین غلط هزینه کرد دولت برای هر کدام از نخبگان خارج شده )یک میلیون 
دالر برای هر نفر!( و محاسبه آن در طول ۴0 سال، باز هم عدد محاسبه شده، حتی 

10  برابر خسارت ناشی از جنگ ایران و عراق نخواهد شد.
پرواضح است که مهاجرت نخبگان و تحصیل کردگان همواره خسارت محسوب 
نمی شود و در بسیاری موارد نیروی انسانی مهاجر یک کشور فواید و خدمات زیادی 

برای آن کشور ایجاد می کند.
این فواید در بازگشت دائم یا موقت آن ها به کشور، ایجاد شبکه های انسانی، انتقال 
دانش و فناوری، ســرمایه گذاری و ارســال وجوه و غیره برای کشور مبدأ کسب 

می شود. از سوی دیگر، دکتر عباس میالنی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا نیست.
عباس میالنــی در مصاحبه صورت گرفته در ســال ۲010 به نقــل از اعضای 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ایران گفته است: »طبق 
اعالم این کمیسیون هزینه خروج نخبگان از هزینه هشت سال جنگ تحمیلی 
بسیار بیشتر است«؛ بنابراین منبع اصلی این مطلب اظهارات اعضای کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی است که به طور دقیق چنین ادعایی 
منتسب به آنان یافت نشده اگرچه در مصاحبه های دیگر مسئوالن ارقام مختلفی به 

عنوان خسارت ساالنه مهاجرت نخبگان از کشور مطرح شده است.

رد  از   گروه جامعه/ محمود مصدق    پس 
طرح »عفو عمومی و تبدیل مجازات« در صحن 
علنی مجلس در سال ۹۷، حاال بعضی از وکالی 
ملت امیدوارند با تصویب طرح دوفوریتی »کاهش 
مجازات حبس تعزیری« روند رو به رشد جمعیت 
زندانیان و همچنین هزینه های عمومی نگهداری 

این جماعت در زندان های کشور کاهش یابد.
این طرح در حالی در دســتور کار کمیســیون 
حقوقــی و قضایی مجلــس قــرار دارد که این 
کمیسیون دوازدهم آبان ماه گذشته آن را موجب 
تضییع حقوق شــهروندان و بر هــم زدن نظام 
حقوقی و قضایی کشور دانسته و رد کرده بود اما 
یک روز بعــد 1۸0 نماینده مجلس کلیات آن را 
تصویب کرده و به کمیسیون حقوقی برای بررسی 

آن سه هفته فرصت دادند.
البته جدا از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، 
آیت اهلل رئیســی، رئیس قوه قضائیه آن را موجب 

تزلزل قانون مجازات اسالمی خوانده است.

 در کلیات طرح توافق داریم
محمدعلی پورمختار، عضو 
کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس به قدس می گوید: 
اگرچــه اختالف نظرهایی 
وجــود دارد اما در مجموع 

نگاه کمیسیون تخصصی به این طرح مثبت است 
ضمن اینکه این طرح در راستای سیاست های کلی 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش 

جمعیت زندانیان است.
وی با اشاره به اینکه آیت اهلل رئیسی، رئیس دستگاه 
قضایی نیز مخالــف طرح کاهش مجازات حبس 
نیســت، تصریح می کند: فقط باید شکل و نحوه 
اجرای آن طوری باشــد که مشکلی ایجاد نشود. 
بر همین اساس در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی 
و قضایــی مجلس معاون حقوقی قوه قضائیه هم 
حضور داشت و توافقاتی روی کلیات طرح صورت 
گرفت. ضمن اینکه قرار شد در فرصت باقیمانده 
کارگروهی با حضــور نمایندگان قوه قضائیه این 
طرح را بررســی کند و اصالحات الزم را به عمل 

بیاورد و گزارش آن را به کمیسیون بدهد. 
وی کاهش جمعیت زندانیان کشور را مهم ترین 

فایده طرح یاد شده ارزیابی می کند و در خصوص 
تبعات منفــی و احتمالی هم می گوید: این طرح 
آنچنــان تبعات منفی نــدارد. به هر حال حبس 
تنها مجازات در جرایم تعزیری نیست چون غیر 
از حبس هم می توان مجرمان را مجازات و متنبه 
کرد. یعنی از طریق سایر مجازات ها هم می توان به 
این نتیجه رســید ضمن اینکه در طرح یاد شده، 
برخی از جرایم مثل جاسوســی، اختالس، ارتشا، 
کالهبرداری، مواد مخدر و آدم ربایی و اسیدپاشی 
هم استثنا شده اند و به همین دلیل کمترین تبعات 
منفی را خواهد داشــت بنابراین فکر می کنم به 
احتمال قوی این طرح در مجلس به تصویب برسد. 

 کاهش جمعیت زندانیان نیاز امروز جامعه
ژرژیــک آبرامیــان، عضو 
دیگر کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس هم چنین 
نگاهــی دارد و بــه قدس 
می گویــد: در حال حاضر 

نه تنها این کمیســیون بلکه مســئوالن هم به 
طــرح کاهش مجازات حبس نگاه مثبتی دارند 
چون کاهش مجازات تعزیری و کاهش جمعیت 
زندانیــان نیاز امروز جامعــه و وضعیت کنونی 

کشور است. 

وی با اشاره به اینکه باال بودن جمعیت کیفری و 
میزان مجازات ها یکی از دغدغه های اصلی همه 
مسئوالن، کارشناســان و دست اندرکاران کشور 
است، می افزاید: مجازات های اعمالی در کشور با 
وجود اینکه سنگین هستند اما بازدارنده نیستند. 
ضمن اینکه زندان های ما بیش از ظرفیتشان پر 
هستند و کسانی که به ندامتگاه ها منتقل می شوند 
غالباً اصالح نمی شوند. از سوی دیگر هزینه های 
نگهداری زندانیان بســیار ســنگین است البته 
بازنگری در همه قوانین پسندیده است چون کمک 
می کند تا روش های بهتری جایگزین کنیم مثل 
اتفاقی که با تصویب قانون مجازات های جایگزین 

افتاده است.
آبرامیان، طــرح کاهش مجــازات حبس را در 
راســتای تعدیل مجازات زندانیــان می خواند و 
می گوید: البته قوه قضائیه هم به دلیل باال بودن 
جمعیت کیفری در کشــور و نگرانی هایی که از 
ایــن بابت وجود دارد قصد تهیه و ارائه الیحه ای 
در این مورد داشــت که با تصویب کلیات طرح 
کاهــش مجازات تعزیری در مجلس و ارجاع آن 
به کمیســیون حقوقی و قضایی در حال بررسی 
کارشناســی این طرح هستیم که سرانجام یا به 
تصویب نهایی می رسد و یا اینکه با نظر قوه قضائیه 

الیحه جامع تری تقدیم مجلس می شود.

 افزایش جرم و کاهش امنیت 
از ســوی دیگر گرچه طرح 
کاهــش مجــازات حبس 
با رویکرد و سیاســت های 
قوه قضائیه در زمینه جمعیت 
کیفری همخوانی دارد چون 

حداقــل موجب کاهش هزینه ها بــرای نگهداری 
زندانیان می شود و از این بُعد تا حدی منطقی به نظر 
می رسد اما کم نیستند کارشناسانی که به شدت با 
آن مخالفت می کنند و آن را نه تنها موجب کاهش 
جمعیت کیفری و کاهش هزینه ها نمی دانند بلکه 
برعکس اجرای آن را سبب افزایش جمعیت کیفری 

و هزینه ها می دانند. 
دکتر علی نجفی توانا، رئیس ســابق کانون وکالی 
مرکز یکی از این کارشناســان است. او که به گفته 
خودش بیش از ۴۲ ســال در نظــام قضایی و در 
موضوعات مرتبط با نظام تقنینی کشور و همچنین 
در حوزه آسیب شناسی فعالیت داشته، معتقد است 
اگرچه طرح »کاهش مجازات های تعزیری« از طرح 
ناموجه »عفو عمومی و تبدیل مجازات« بهتر است 
اما این طرح هم جز افزایش آمار جرایم و جمعیت 
کیفری و به تبع آن ها افزایش هزینه ها برای کشور 

نتیجه ای نخواهد داشت. 
وی می گوید: بخش مهمی از بزهکاری در ایران ناشی 

از فقر، بیکاری، فساد اداری و نبود نظارت هاست و 
مجرمانی که امروز در زندان ها و یا ندامتگاه ها برای 
اصــالح و تربیت و یا تنبیه حضــور دارند، افرادی 
هستند که در شــرایط اقتصادی و اجتماعی این 
جامعه زندگی می کنند بنابراین نمی توان پذیرفت 
وقتی عوامل ارتکاب جرم همچنان در جامعه وجود 
دارد و مجازات های موجــود و حتی مجازات های 
پیش از آن نیز در کاهش ارتکاب جرم اثر نداشــته 
است بتوان بدون برخورد با ریشه های جرم و تنها با 
ابزار مجازات و کم و زیاد کردن آن به نتیجه رسید. 
در واقع خالص کردن ده هــا هزار زندانی در قالب 
یک اصل موجب می شود که بزهکاری افزایش یابد 
زیرا این بزهکاران با یک سابقه قضایی و کوله باری از 
پرونده به همان جامعه ای برمی گردند که قبالً عوامل 
جرم ســاز آن ها را به ارتکاب جرم سوق داده بود. به 
عبارت دیگر عوامل جرم زای سابق با توجه به شرایط 
فعلی جامعه و آسیب پذیر بودن اشخاصی که مورد 
عفو واقع شده اند بستر افزایش جرم را فراهم می کند. 
نجفی توانــا با بیــان اینکــه ابتدایی ترین اصول 
جامعه شناســی و جرم شناسی ثابت کرده که برای 
برخورد با جرم باید ریشــه های جرم را خشــکاند، 
تصریح می کند: اگر قرار اســت به صورت ریشه ای 
و علمــی با بزهکاری مبارزه شــود بایــد دولت با 
کمک دو قوه دیگر بحث بیــکاری، تورم، ازدواج و 
مســکن مردم را تا حدی برطرف کند و سپس با 
افزایــش قدرت مقاومت مردم و جامعه پذیری آنان 
بــه تدریج جایگزین های حبس را افزایش دهد. در 
غیر این صورت نباید با یک اقدام غیرعلمی و مخالف 
تمام اصول منطقی جرم شناسی و جامعه شناسی 
مجازات هــا را تضعیف کرد چون این مجازات ها به 
عنوان یک عامل پیشگیری کیفری می تواند تا حد 
نه چندان زیادی موجب جلوگیری از جرم شود اما 
اگر این مجازات ها بیــش از این کاهش یابد هیچ 
ترسی در بزهکاران بالقوه ایجاد نمی شود و در نتیجه 
کار قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای مقابله با جرم 
و مجرمان از این هم ســخت تر خواهد شد و ما با 
افزایش جرم و کاهش امنیت فردی و اجتماعی در 

جامعه مواجه خواهیم شد.
وی می گوید: با کم یا زیاد کردن مجازات ها پدیده 
مجرمانه قابل مدیریت و مهار شــدن نیست. البته 
قبــول داریم در این طرح در مواردی که شــخص 
دارای سابقه کیفری است کاهش مجازات مشمولش 
نمی شــود اما قانون جزایی فعلی ما این ظرفیت را 
دارد که قضات از همین قانون اســتفاده کنند و با 
جایگزین های حبس اجازه ندهند کســانی که به 
صورت اتفاقی مرتکب جرم می شوند و فاقد سابقه 

کیفری هستند زندانی شوند.

مخالفان و موافقان، طرح »کاهش مجازات حبس تعزیری« را بررسی می کنند

کاهش جمعیت زندان ها یا تضییع حقوق شهروندان
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کم کاری متولیان هوای پاک
ایسنا: یوسف رشــیدی، متخصص حوزه آلودگی هوا در مورد 
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه اجرای قانون 
هوای پاک اظهار کرد: مشــکل اصلی، عمل نکردن متولیان امر 
به وظایفشان است و نهادهایی چون وزارت صنعت و وزارت نفت 
باید همراهی بیشتری با سازمان حفاظت محیط زیست داشته 

باشند تا در کاهش آلودگی هوا موفق باشند.

وضع ذخایر دارویی مان خوب است
ایسنا: دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: 
وضعیتمان از نظر ذخایر دارویی بسیار خوب است و حتی در سال 
آینده هم ذخیره دارویی داریم. وقتی به عنوان مسئول سازمان 
غذا و دارو این حرف را اعالم می کنم، یعنی وضعیتمان بســیار 
خوب اســت. در عین حال به مردم اطمینان می دهم در زمینه 

داروهای ساخته شده مشکلی نداریم.

دخالت داروسازان در مسئولیت فنی تجهیزات پزشکی
مهر: احمد مســلمی، رئیــس هیئت مدیــره انجمن صنفی 
متخصصین تجهیزات پزشکی کشور گفت: داروسازان که هیچ 
ارتباطی با تجهیزات پزشــکی ندارند، قرار است مسئولیت فنی 
صحت و سالمت کاالهای پزشکی را عهده دار شوند. آن ها فشار 
شــدیدی به ســازمان غذا و دارو وارد می کنند که به زور رشته 

داروسازی را در حوزه تجهیزات پزشکی بگنجانند.

مشکالت عدیده  در خصوص وسایل کمک توان بخشی
ایسنا: بهروز مروتــی، مدیر انجمن پیگیری حقوق افراد دارای 
معلولیت با بیان اینکه با مشکالت عدیده ای در خصوص وسایل 
کمک توان بخشــی روبه رو هســتیم، گفت: ویلچر برقی که در 
ابتدای ســال گذشــته ۴ تا 5 میلیون تومان قیمت داشت االن 
حدود 1۶ تا 1۷ میلیون قیمت دارد. قبالً میزان کمک بهزیستی 

۲ تا ۳ میلیون تومان بود و االن هم همان مبلغ است. 

از روزگزینی در والدت ها چه خبر؟
ایرنا: سیف اهلل ابوترابی، ســخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: 
روزگزینی در والدت ها در روزهای خاص به وضوح نمایان است 
به طوری که در ۹۸/۸/۸ شــاهد تولد 5 هــزار و ۲۴۲ نوزاد در 
کشور بودیم. طبق آمار، والدت های رخ داده در هشتم آبان ماه 
امسال بیش از 5.1 برابر متوسط والدت های رخ  داده در روزهای 

دیگر ماه آبان است.

انتقاد به سیستم پذیرش دانشگاه ها
ایسنا: دکتر ایــرج فاضل، رئیس سابق نظام پزشکی می گوید: 
سیســتم فعلی پذیرش دانشگاه ها مصداق واقعی »سر شیپور را 
برعکس گرفتن« است، در این سیستم هر فردی با هر شخصیتی 
از سد پذیرش عبور می کند. آن طرف سد نیز تونل بزرگی درست 
کرده ایم که انتهایی نداشــته و افراد مجبورند با هر شرایطی از 

انتهای آن خارج شده و هیچ راه بازگشتی ندارند.

برآورد حداقل 500 هزار کودک بازمانده از تحصیل 
خانه ملت: حسین مقصودی، عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس 
با انتقاد از نبود عدالت آموزشــی در آمــوزش و پرورش گفت: 
براساس برآوردهای صورت گرفته حداقل 500 هزار دانش آموز به 
دلیل نبود سرویس ایاب و ذهاب و مسائل اقتصادی ترک تحصیل 
کرده  اند. وی اضافه کرد: آموزش و پرورش به جای توزیع عادالنه 

امکانات این قشر ضعیف را فراموش کرده است.

عملکرد شورای عالی فضای مجازی را مثبت نمی دانم
تسنیم: سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
در خصوص ارزیابی خود از عملکرد شورای عالی فضای مجازی 
گفت: ارزیابی من مثبت نیست. انتظار این بود که این شورا بتواند 
ضوابط و مقررات فضای مجازی کشور را تنظیم و فضا را منضبط 
و امن کند، نقش های جدیدی شکل بگیرد و وظایف دستگاه های 

مختلف و کارکردهای آن ها مشخص شود.

۶ میلیارد تومان فقط برای تجهیز کتابخانه ها
فارس: الهام فخاری، عضو شــورای اسالمی شهر تهران گفت: 
ما حتی آمار درســتی از اینکه چه کتابی در کتابخانه ها وجود 
دارد نداریم و نمی دانیم که کتاب های موجود همانی هست که 
خانواده ها به آن نیاز دارند یا خیر. اما متأســفانه امســال تنها ۶ 
میلیارد تومان برای تجهیز و نوسازی کتابخانه های عمومی بودجه 

در نظر گرفته اند.

حقوقی و قضایی

یک مدیر قوه قضائیه:
پیش نویس الیحه »پلیس اطفال« 

آماده شده است
 ایلنــا   علــی محمــد زنگانــه، مدیرکل 
پیشــگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
با بیان اینکه در نظام عدالت حقوقی کودکان، 
بیشتر به دنبال نظام عدالت ترمیمی و اصالحی 
هستیم، گفت: پیش نویس الیحه پلیس اطفال 

آماده شده و در دست بررسی است.
وی گفت: در بیشتر کشــورهای توسعه یافته 
پلیس تخصصی اطفال وجود دارد. این پلیس 
تخصصی تکلیف قانونی در قانون آیین  دادرسی 
کیفری ماست و براساس ماده ۳1 قانون آیین 
دادرسی ما ملزم هستیم، الیحه پلیس کودک را 
به سرانجام برسانیم و وزارت دادگستری باید این 
الیحه را ارائه و معاونت حقوقی قوه قضائیه پس 
از بررسی های الزم این الیحه را به تأیید رئیس 
قوه قضائیه رسانده و مجلس آن را تصویب کند. 
در صورتی که این الیحه به ســرانجام برسد ما 
می توانیم پلیس تخصصی کودک داشته باشیم.

محیط زیست

یک مدیر حیات وحش:
آنفلوانزای شیوع یافته ارتباطی 

با پرندگان مهاجر ندارد
 فارس   شــهاب الدین منتظمی، مدیر کل دفتر 
حفاظت و مدیریت حیات وحش در پاسخ به این 
پرسش که چرا با وجود شیوع ویروس آنفلوانزا در 
کشور از شکار، فروش و خوردن گوشت پرندگان 
مهاجر که ممکن اســت در مسیر مهاجرتی شان 
دچار آنفلوانزا شــده باشند، جلوگیری نمی شود، 
گفت: ویروس آنفلوانزایــی که در حال حاضر در 
کشور شایع شده، مربوط به ژنوم متفاوتی از ژنوم 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است. وی اظهار کرد: 
براســاس اطالعات مسئوالن وزارت بهداشت این 
نــوع آنفلوانزا از نوع آنفلوانزای فصلی اســت. وی 
گفت: در صورت اعالم ســازمان دامپزشــکی به 
عنوان مرجع رسمی بیماری های حیوانات مبنی بر 
امکان شیوع و انتقال آنفلوانزا از پرندگان به انسان، 
سازمان محیط زیست نسبت به توقف شکار و صید 
پرندگان اقــدام خواهد کرد. منتظمی همچنین 
افزود: مأموران محیط زیســت به پایش مستمر 

حیات وحش از جمله پرندگان مشغول هستند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

یک آسیب شناس فضای مجازی بیان کرد
دالیل پرداختن به حکمرانی 

اینترنت در ایران
 مهر    محمدمهدی فتوره چی، آسیب شناس 
فضــای مجازی با اشــاره به طرح پژوهشــی 
حکمرانــی اینترنت گفت: ما در این پژوهش با 
مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته مانند کره 
جنوبی، مالزی، فرانسه، چین و کانادا در زمینه 
اینترنت، به دنبال آن هســتیم که ببینیم این 

کشورها چه تمهیداتی در این خصوص دارند. 
برای مثال چین ساخت بالن هایی را در دستور 
کار دارد که به نوعی دور زدن قلمرو مدیریتی 
آمریــکا بر اینترنت را هدف قرار داده اســت، 
از ســوی دیگر در بحــث حکمرانی اینترنت، 
موضوع جنگ نرم و امنیت سایبری نیز مورد 

توجه قرار دارد.
وی افــزود: اگرچــه کلید روشــن و خاموش 
کردن اینترنت در دســت آمریکاســت اما ما 
باید بتوانیــم حداقل در بحث حکمرانی داده و 
صیانت از انتقال داده ها، این شبکه را با توسعه 

زیرساخت های فناورانه مدیریت کنیم.

خانه و خانواده

سردار موسی کمالی مطرح کرد
انتقاد از ابطال مصوبه ایثارگری 

توسط دیوان عدالت
 فــارس   مشــاور عالــی قــرارگاه مرکزی 
مهارت آموزی از ابطال مصوبه ایثارگری توسط 

دیوان عدالت انتقاد کرد.
ســردار موســی کمالی اظهار کرد: رزمندگان 
ســرباز و نیروهای پایور ســپاه، ارتش، ناجا و 
وزارت دفاع سه چهارم از خدمتشان داوطلبانه 
محاسبه می شد و یکســری تسهیالت مانند 
سهمیه کنکور و ایثارگری برای فرزندانشان در 

نظر گرفته می شد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه دیوان عدالت این 
مصوبه را با وجود اینکه چندین سال است که 
اجرا می شود، بدون مشورت با نیروهای مسلح و 

ستاد کل به صورت یکطرفه ابطال کرده است.
سردار کمالی همچنین به نگرانی خانواده های 
ایثارگران پرداخت و گفــت: با توجه به اینکه 
زمان نام نویسی کنکور سراسری نزدیک است، 
ابطــال این مصوبــه موجب نگرانــی فرزندان 

ایثارگران شده است.

میراث فرهنگی و گردشگری

معاون وزارت میراث فرهنگی خبر داد
استفاده از ظرفیت سوزن دوزان 

برای خودرو ملی
 فارس   پویا محمودیان، معاون صنایع دستی 
وزارت میــراث فرهنگی و گردشــگری گفت:  
مذاکراتی با شرکت ایران خودرو صورت گرفته 
و مقرر شــد جلد قرآن های خودروهای دنا به 
جای آنکه از پالســتیک باشد از صنایع دستی 
کشــورمان و به صورت سوزن دوزی های استان 
سیستان و بلوچستان استفاده شود. وی افزود:  
این یک نمونه کوچکی برای ایجاد بازار سرمایه و 
نشاط در بین افرادی که کار صنایع دستی انجام 
می دهند، بود که همچنان ادامه دارد. محمودیان 
گفت:  سال گذشــته ما موضوع احرام حاجیان 
را نیز مطرح کردیم. روســتایی به نام خراشاد 
که ثبت جهانی شــده است حوله های مرغوبی 
می بافد که 100 درصد الیاف طبیعی اســت و 
مقرر شد حاجیان بیت اهلل الحرام از حوله هایی 
که این روستا می بافند برای احرام استفاده کنند 
و این حوله ها را در مسیر اقتصادی قرار دادیم و 

برای روستاییان هم منبع درآمد خوبی بود.

فراسو

خبر مشروح



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 حی یا قیوم

 چهارشنبه 13 آذر  1398 7 ربیع الثانی 1441 4 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9125 

چرا حزب اهلل مخالف تشکیل دولت تکنوکرات است؟
تالش فن ساالرانه برای حذف مقاومت

جهان-جواد فراهانــی: برخی احزاب 
سیاســی در لبنان مانند حزب نیروهای 
لبنانی و حزب الکتائب و همچنین جریان 
المســتقبل به ریاســت ســعد الحریری 
خواستار تشکیل دولت تکنوکرات مستقل 
از احزاب سیاســی هستند که البته هدف 
آن هــا نه برکناری خودشــان از دولت که 
برکنــاری حزب اهلل از مراکز قدرت در لبنان و قرار دادن آن در برابر طمع ورزی های 
آمریکا و رژیم صهیونیستی است.  تردیدی نیست آنچه امروز در لبنان جریان دارد و 
این اعتراضات مردمی فرصت بزرگی برای مبارزه با فساد است، اما آیا دولت تکنوکرات 
راه حل واقعی بحران است؟ آیا حتی اگر فواید این دولت را هم بپذیریم شرایط کنونی 
اجازه می دهد که چنین دولتی موفق باشد؟ حزب اهلل لبنان مخالفت خود با تشکیل 
دولت تکنوکرات را بارها اعالم کرده و تأکید دارد که هرگونه دل بستن به طرف های 
خارجی به  ویژه آمریکا خطاســت و در مرحله کنونی تشکیل دولتی قوی می تواند 
کشــور را از فروپاشی نجات دهد نه دولت تکنوکرات که محکوم به شکست است و 

کشور را به سمت فروپاشی خواهد برد. 
پایگاه تحلیلی الوقت در مقاله ای با ذکر دالیل مخالفت حزب اهلل لبنان با تشکیل دولت 

تکنوکرات این دالیل را تشریح کرده است.
 اول آنکه تشکیل دولت تکنوکرات در سایه واقعیت طائفه ای لبنان امکان پذیر نیست 
و تقریباً هیچ شخصیت لبنانی وجود ندارد که به هیچ حزب سیاسی وابستگی نداشته 
باشد. ثانیاً حتی اگر فردی هم پیدا شود که هیچ وابستگی سیاسی نداشته باشد، حداقل 
باید مفسد نباشد، اما تجربه های سابق عکس آن را نشان می دهد؛ به عنوان مثال فؤاد 
سنیوره که در دهه 90 به عنوان یک فرد تکنوکرات وارد دولت شد، امروز از مهم ترین 
مفســدان کشور در دوره مسئولیت خود به شــمار می رود. سوم اینکه اگر خواهان 
تشــکیل دولت تکنوکرات با هدف مبارزه با فساد هستیم، باید تصمیمات شجاعانه 
اتخاذ شود؛ یک دولت تکنوکرات چگونه می تواند بدون پوشش و حمایت پارلمانی این 
تصمیمات را اتخاذ کند؟ اگر این دولت تکنوکرات بخواهد با مافیای اقتصادی که مورد 
حمایت رهبران این حزب و آن حزب است برخورد کند، چگونه می خواهد این تصمیم 
را در پارلمان تصویب کند؟ آیا با مخالفت رهبران این احزاب مواجه نخواهد شــد؟ 
یکی دیگر از دالیل مخالفت با تشکیل دولت تکنوکرات فشارهای آمریکا و تهدید به 

تحریم و مسدودسازی اموال هر فردی است که با اعضای حزب اهلل دیدار کند.
 بنابراین اگر موضوعی مرتبط با حزب اهلل مطرح شود و نظر وزرای تکنوکرات برخالف 
تمایالت آمریکا باشد، آیا این افراد جرئت تصویب این تصمیم ها را دارند و منافع خود 
در خارج از کشور را به خطر خواهند انداخت؟ آیا شعار تکنوکرات در این شرایط از 

بین نخواهد رفت؟
 پنجــم، آنکه حزب اهلل گزینه جایگزین یعنی دولت تکنوسیاســی را معرفی کرده 
و از ایــن طریق می توان نقطه ضعف های گذشــته را جبران کرد. این دولت قوی و 
متخصص خواهد بود و نیازمند مشــارکت گروه هاســت؛ دیگر ادامه سیاست های 
گذشــته امکان پذیر نیســت و باید باهمکاری جمعی راه حلی ریشه ای برای حل 

مشکالت و برون رفت از بحران ایجاد کرد.
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  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

  جهان/ سید احمد موسوی    لندن، 
پایتخــت انگلیس روزهای ســه شــنبه و 
چهارشــنبه هفته جــاری برابر بــا  3 و 4 
دسامبر 2019 ، در حالی میزبان اجالس ناتو 
است که شواهد نشان دهنده بحران سیاسی 
عمیق در تاریخ این اتحاد 70 ساله است. یک 
نشســت کوتاه، عدم صدور بیانیه مشترک، 
تنش بین اعضای پیشــرو نظامی، بازار داغ 
اتهام زنی، مســائل مرتبط با تأمین مالی و 
ناتو، میزان مســئولیت پذیری،  بودجه ای 
وجود اختالفات اساســی در رابطه با بحران 
سوریه و بسیاری از موضوعات دیگر، عوامل 
اصلی تعمیق بحران سیاســی و شکاف در 
ناتو هستند.به گزارش گاردین، اعضای ناتو 
برای بزرگداشت هفتادمین سالگرد تشکیل 
ناتو، به جای یک نشســت رســمی فقط 
یک »جلســه رهبران« برگزار می کنند که 
یک مراسم تشــریفاتی و کوتاه خواهد بود. 

  سالگردی بدون بیانیه مشترک
بر اســاس برنامه اعالم شده، 
دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریــکا کــه برپایــه اعالم 
شامگاه  انگلیسی  رسانه های 
دوشنبه وارد لندن شده بود 
به همراه همتایانش دیروز با 
ملکه الیزابت دوم دیدار کرد 
و تنها دیدار کاری سران ناتو 
محدود به جلسه چهارساعته 
امــروز خواهد شــد. مهم تر 
از همــه، آن ها قرار نیســت 
طبق روال اجالس های رسمی قبلی بیانیه 
مشترک صادر کنند؛ در واقع آن ها پیشتر  
توافق کرده اند که مجبور نباشند روی چیزی 
به توافق برسند.درواقع سران ناتو در اجالس 
دو روزه لنــدن باید بــا یکی از مهلک ترین 

مخالفانشان رودررو شوند؛ خودشان.
در حالی که هزاران سرباز آماده به خدمت 
در امتداد جبهه شرقی اروپا برای جلوگیری 
از روسیه – که خود دلیل اصلی ایجاد این 

اتحاد فراآتالنتیکی در ســال 1949 بوده 
اســت - مستقر شــده اند و یا به اصطالح 
در حال کمک به حفظ صلح در مناطقی 
همچون افغانستان و کوزوو هستند، رهبران 
کشورهایی که بزرگ ترین ارتش های ناتو را 
تشکیل می دهند، به شــکل بی سابقه ای 

همدیگر را مورد انتقاد قرار می دهند.
ترامپ در ماه های اخیر با اعالم از سرگیری 
مذاکرات صلح با طالبــان خبر از نزدیک 
بودن صلح در افغانستان و کاهش نیروهای 
نظامی آمریکا در این کشــور داد. در عین 
حال طالبان قدرت خود را باردیگر بازیافته 
و در حالی مردم و صلح در افغانســتان را 
تهدید می کند کــه دیگر متحدان آمریکا 
در ناتــو در نحوه رویارویی با قدرت گیری 

مجدد طالبان سردرگم هستند.
اما تصمیمات خودمحورانه ترامپ محدود 
به افغانســتان نماند و ماه گذشته ، در اوج 
ناآرامی ها در ســوریه تعدادی از نیروهای 
نظامی خود را از منطقه بیرون کشید و به 
این ترتیب چراغ سبزی به ترکیه برای آغاز 
حمالت به شمال سوریه نشان داد؛ چراغ 
سبزی که نگرانی شرکای اروپایی آمریکا 
در ناتو را - که از ســال 2015 تاکنون با 
پیامدهای سیاســی ناشــی از ورود ده ها 
هزار آواره سوریه از طریق ترکیه دست به 

گریبان هستند - به دنبال داشت.

  مرگ مغزی ناتو
در ادامه اما مواضع امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانسه در رابطه با شکایت از خأل 
رهبری ایاالت متحده  در ناتو و احســاس 
فرصت از سوی فرانسه برای پر کردن این 
خأل و تقویت اعتبار امنیتی اروپا و چگونگی 
بهبود روابط با روســیه، که تحت عنوان 
»مرگ مغزی ناتو« مطرح شــد و واکنش  
دیگر اعضا از جمله صــدر اعظم آلمان و 
رئیس جمهور ترکیه به این سخنان عمق 
این شکاف را بیش از پیش نمایان ساخت.

به نوشته پولیتیکو، 70 سال پس از تأسیس 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی، این اتحاد 
کــه تاکنون با تغییرات جــدی در عرصه 
سیاست جهانی و روابط بین الملل روبه رو 
شده، امروز با چالش های جدیدی، از جمله 
تهدیدها به سرعت در حال متحول شدن 
هستند و همچنین با کاهش آستانه تحمل 

برخی اعضای آن مواجه است.
در واقع این اختالفات با ورود دونالد ترامپ 
به کاخ سفید، بیش از گذشته خود را نمایان 
کرد؛ او با سخنان کنایه آمیزش بارها و بارها 
ماهیت این اتحاد را زیر پا گذاشت. ترامپ 
حتی پیش از انتخاب شــدن به ریاســت 

جمهوری آمریکا در اظهارنظری سودمندی 
ناتو را زیر ســؤال برد و آن را »منســوخ« 
خواند.چهار ماه پس از تصدی مقام ریاست 
جمهوری، او به منظور حضور در نخستین 
نشست خود در ناتو به بروکسل سفر کرد 
و عملکرد تکان دهنده او در این اجالس، 
با اتهام زنی به ســایر متحدان در رابطه با 
عدم تأمین هزینه کافی برای امور دفاعی  
با خودداری وی از تأیید ماده پنجم پیمان 
–در رابطــه با حضور همه اعضا در دفاع از 
متحدی که مورد حمله قرار گرفته است- 
همراه شد.به گزارش گاردین، سال گذشته 
نیز در دومین اجالس ناتو، او نه تنها دیر به 
محل رسید، بلکه با لغو و عدم شرکت در 
برخی جلسات، تهدید کرد در صورت عدم 
 تالش بــرای افزایش هزینه های دفاعی ،
 اتحاد را ترک خواهد کرد.با اینکه »ینس 
اســتولتنبرگ« دبیرکل ناتو در سخنرانی 
هفته گذشته خبر از تأمین بودجه نظامی 
ناتو از سوی همه اعضا داد، اما تأمین بودجه 
و عدم پشتیبانی مالی ایاالت متحده از ناتو 
تنها مشــکل این اتحاد متزلزل نیست.بر 
اساس گفته توماس واالسک ، عضو ارشد 
اندیشــکده کارنگی اروپا، مشکل فقط به 
معنای نداشــتن بمب، گلوله، موشــک، 
هواپیما در مقابل دشمن نیست؛ اتحاد به 
این معناست که وقتی می گوییم متحدیم 
یعنی اگر اتفــاق بدی بیفتــد، تمام 29 
عضو آماده پاسخگویی باشند.ناتو درحالی 
هفتادمین اجالسش را جشن می گیرد که 
در صورت زنده ماندن از حمالت دوستانه، 
باید بر آینده و موضوعاتی مانند مذاکرات 
جدید برای خلع سالح، نقش اتحاد در فضا 
و سیاست آن در قبال چین متمرکز شود.  
امروز دســت و پازدن های ناتو برای بقا با 
منزوی ترشــدن آمریکا و عدم توانایی آن 
در شکل دهی به رویدادهای جهانی همراه 
شده است؛ در واقع بزرگ ترین خطری که 
امروز بقای ناتــو را تهدید می کند، دونالد 

ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده است.

اوج اختالفات درونی در هفتادمین سالگرد پیمان  آتالنتیک شمالی

»ناتو« ها  به جان هم افتادند

امروز دست و 
پازدن های ناتو برای 
بقا با منزوی ترشدن 
آمریکا و عدم توانایی 
آن در شکل دهی به 
رویدادهای جهانی 
همراه شده است

بــــــــرش

 ماجرای حمله به مرقد
 آیت اهلل حکیم چه بود؟

ابنا: شــخصی که قبالً ادعا کــرده بود وی در 
مرقد شهید حکیم محبوس شده و به آن تعدی 
شــده، امروز می گوید کلیپی که از من پیشتر 
پخش شد، درست نبود، بلکه برخی افراد به من 
گفتند این حرف ها را بزن. در روزهای گذشته، 
شبکه های ارتباط اجتماعی با انتشار اخبار دروغ 
مبنی بر بازداشت شماری از شهروندان عراقی 
در مرقد شهید حکیم، افکار عمومی شهر نجف 
اشرف را تهییج کرده، در واکنش به این اخبار 
دروغ برخی افــراد نقابدار و نفوذی به دنبال به 

آتش کشیدن مرقد بودند.

 بن سلمان هیچ درسی
 نگرفته است

جهان: روزنامه واشنگتن پســت در سرمقاله 
خود نوشت: کاهش قابل توجه ابعاد جاه طلبی 
ولیعهد عربستان نتیجه مستقیم تنزل اعتماد 
بین المللی نســبت به حکومت او پس از قتل 
جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
در ســال گذشته میالدی است. با این حال به 
نظر می رســد محمد بن سلمان از اشتباهات 
سیاســی اش چیزی یاد نگرفته است. در واقع 
حتی ماه گذشــته میــالدی و در زمانی که 
دولتش در تالش بود تا فروش سهام آرامکو را 
تبلیغ کند، بن سلمان دور تازه ای از دستگیری 

نویسندگان و روزنامه نگاران را آغاز کرد.

 آیا عمر »جبهه النصره« 
در سوریه به سر آمده است؟

فارس: تــرور برخی از ســران جبهه النصره 
و پنــاه آوردن عناصر خارجی این گروهک به 
کشورهای اطراف، به ویژه ترکیه حکایت از آن 
دارد که عمر این گروه تروریستی در سوریه به 
سر آمده اســت. در گزارشی که وبگاه خبری 
»دنیا الوطن« به تازگی منتشــر کرده، با اشاره 
به پیروزی های اخیر ارتش سوریه آمده است: 
به نظر می رسد سرنوشت گروه های تروریستی 

سوریه به پایان خود نزدیک شده است.

خبر
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