
رأفت  اسـالمی
 سیاســت   رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به 
گزارش ارائه شده از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در خصوص حوادث اخیر، فرمودند: »هرچه ســریع تر 
انجام شــود و نســبت به افراد مشــکوک در هر گروه 
با جهتی که به رأفت اســالمی نزدیک تر اســت، عمل 
شــود«. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 

)مــد ظله العالی( در پاســخ به گزارش ارائه شــده از 
سوی دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی که چنــدی قبل درباره نحــوه مدیریت وضعیت 
جانباختگان و مصدومان حوادث اخیر خدمت ایشــان 
تقدیم شد، ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح شده، 
مقرر فرمودند: »... هرچه ســریع تر انجام شود و نسبت 
به افراد مشــکوک در هر گروه بــا جهتی که به رأفت 

اسالمی نزدیک تر است، عمل شود«. گزارش ارسالی بر 
اساس دستوری که بالفاصله پس از رخدادهای اخیر 
از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی به دبیر شورای 
عالی امنیت ملی برای بررســی دقیق ریشه ها، عوامل 
و دالیل بروز ناآرامی ها و همچنین رسیدگی سریع به 
وضعیت جانباختگان و خانواده های آنان ابالغ گردید، 

تهیه و ارائه شد...

 رهبر معظم انقالب با پیشنهاد های دبیر شورای عالی امنیت ملی
درباره قربانیان و آسیب دیدگان اغتشاشات اخیر موافقت کردند  
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آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ اول )
﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩  ︣ا︨︀ن︫  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
(ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ، اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ، ر︀﹜﹩) ︋︣ ا︨︀س  ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︎︣وژه 
ــ︀﹝︀﹡﹥  ︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ﹝︪ــ︣و﹥ ذــ﹏ را از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙ــ﹥ ای︋ 
︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ــ️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و ︋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ذ︭﹑ح 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار

برآورد اوليه(ريال)مدتنام و مشخصات خدمات مورد نيازرديف

1

حفر ، لوله گذارى و آزمايش پمپاژ شش 
حلقه چاه آب شرب آهكى به روش 

دورانى-ضربه اى واقع در شهر بجنورد 
1847،240،992،836 ماه

︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ا︻﹑م︫  ﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫ 
 .︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹜︢﹋︣ ا︠︢ و ا﹇︡ام﹢﹁ ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ از ﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ︦ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ٣  روز︎ 

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋️︋  ﹠﹝︲
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ - ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

/ع
۹۸
۱۱
۱۶
۵

️ اول
︋﹢﹡  ﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب

/ع
۹۸
۱۱
۲۰
۶

آگهى  تجديد مناقصه عمومى شركت آب وفاضالب استان مازندران
︣وژه ای   ︎، ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت و آ﹎︣ ︣ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن︋  ــ﹞︀ره ︔︊️ ١٣١١ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩١٠٧۶٠١٧٧٨٠٨ و ﹋︡ا﹇︐︭︀دی۴١١٣۴١۴۴١٣١۶ در ﹡︷︣ دارد︋   ︫﹤ ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران︋ 

 ﹅︣︵ و ا︵﹑ع از ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹠︀﹇︭︀ت از ︀﹨ ️﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︣ا ︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︫︡   ︫﹤ ︋︀ا︵﹑︻︀ت ﹝︪︣و﹥ ︗︡ول ذ﹏ را︋ 
︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ء  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرسwww.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠  ــ︐︀د )︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨  در﹎︀ه︨ 

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ٩٨/٩/١٣ ︀ر︑ ﹤﹡︀﹞︀ ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

دستگاهموضوع  پروژه
نظارت

مدت شماره فراخوان
پروژه

مبلغ تضمين مبلغ برآورد(ريال)
(ريال)

مهلت دريافت 
اسناد

مهلت تحويل 
اسناد

زمان بازگشايى
محل تامين 

اعتبار

مناقصه عمومى يك مرحله اى 
تامين كاال و عمليات اجرايى 

مقاوم سازى و انشعاب از 
كف مخزن آب ايستگاه پمپاژ 

لسانى شهر سارى(قلوى 
دوم) همراه با ارزيابى كيفى 

فشرده

معاونت 
مهندسى و 

توسعه

1237,170,988,3041,860,000,000ماه2098005168000051
تا ساعت 9 

تاريخ 
98/9/23

تا ساعت 9
تاريخ 

98/10/7

ساعت 9:30 صبح 
تاريخ 98/10/7

منابع 
عمرانى

 ﹟﹫ ه﹢﹫﹞︡﹫︫ ﹤﹢﹋ ︩︊﹡-و ا﹜︿: ︨︀ری-︋﹙﹢ار︠︤ر ﹩︋︀︀ی ارز︐﹋︀︎ ﹏﹢︑ ﹏﹞    .﹤︭﹇︀﹠﹞ اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹎︣دد.    ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︴︀︋﹅ ا︨﹠︀د ︀ ﹩﹞﹑︨ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ا ﹏﹞ از ا︻︐︊︀رات  ︎︣وژه از ﹩︪︋ ︀ ︀م﹝︑
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩  ︣ای︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران︋  ︀﹋︐︀ی ﹝﹠︀﹇︭︀ت : ︵︊﹆﹥ دوم- د﹁︐︣﹝︺︀و﹡️ ﹝﹠︨︡﹩ و︑﹢︨︺﹥.︎   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋﹏﹞    ٠١١٣٣٢۶٠٢٩١:﹟﹀﹚︑-۴٨١۶٨١٩۶١٨:﹩︐︧︎︡﹋-️﹋︣ ︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران-﹨﹞﹊︿-د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫ 
︀﹋︀ت ا﹜︿،   ︎﹩︀︪﹎︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ︋︣ای ︋︀ز﹠︪﹫ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د:٠٢١۴١٩٣۴     ︀︨︫︣︣ا : ︳︡ا﹇﹏ ︑︺︡اد︎  ﹠︕ ر︨︐﹥ آب را از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.   ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥︎  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری ر︑︊﹥︎   ️︧︀︋︡ا﹇﹏ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︎ 
﹢د︑︣︑﹫︉ ا︔︣داده ﹡﹢ا﹨︫︡︡.     ︦ ازا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ردرآ﹎﹩ وا︮﹏︫  ︭﹩ و﹡︷︀︣آن و︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︎   ︫﹈،︣از﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر︐﹝﹋ ︡وش و︨︍︣ده ﹨︀ی﹞︀ا﹝︱︀ء،﹝︪︣وط و ︀دات ﹁︀﹇︨︡︍︣ده﹠︪﹫  ︎﹤  ︋-٢    .︫︡︀ دو ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ ﹝﹩︋ 

۶٨۵٨٩٧ ﹩﹎︀ت درا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                      ︫﹠︀︨﹥ آ﹫︤︗︣ا︵﹑︻︀ت و︀︨-۴    .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︊︀ر﹊ ︡ت ︋︣ای﹞ ﹟ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.و ا ﹩︀︪﹎︀د﹨︀ ︑︀ ︨﹥ ﹝︀ه ︎︦ از ︋︀ز﹠︪﹫︎ ٣-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران 

️ اول
︋﹢﹡

فارس: رئیس مجتمــع ویژه رســیدگی به جرایم 
اقتصادی گفت: در پرونده های مهم تهدیدات بی شمار 
است و بارها در این پرونده ها  از سمت دولت و مجلس 

تهدید شدم.
قاضی اسداهلل مســعودی مقام، رئیس مجتمع ویژه 
رســیدگی به جرایم اقتصادی و قاضی رسیدگی به 
پرونده های ویژه جرایم اقتصادی در نشست بررسی 
تأثیر فشار افکار عمومی بر رسیدگی های کیفری در 
دانشــگاه خوارزمی، اظهار کرد: در خصوص جرایم 
اقتصــادی و مالی مراحل ابتدایــی و میانی نادیده 
گرفته شده است و تمام مطالبات از دستگاه قضایی 
است که قطعاً ایرادات و اشکاالتی نیز مطرح می شود. 
وی افزود: افکار عمومی باورهای اکثریت جامعه است 
و در این افکار رســانه ها، مقامات قضایی، ضابطین، 
رهبران، رجال سیاســی و... دیده می شود؛ بنابراین 
برخی افکار عمومی در روند دادرسی ها دخالت دارند. 
رئیس مجتمع ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی 
بیان کرد: در همه پرونده ها دو نوع جرم ســاختگی 
و قــراردادی و طبیعی قابل تعریف اســت و جرایم 
طبیعی بیشــتر اذهان عمومی را مورد تشویش قرار 

می دهد. مســعودی مقام گفت: در جرایم اقتصادی 
تشویش اذهان عمومی مقطعی است و حتی پس از 
مدتی به عادت تبدیل می شود. ممکن است مبلغ و 
ارقام پرونده تفاوتی ایجاد کند. بسیاری نیز بی تفاوت 
هستند و در جامعه ما نیز حتی برخی آن را زرنگی 
و دور زدن قانــون با تبحر می  داننــد. وی ادامه داد: 
اجــرای قانون گاهی لطمات و صدمــات فراوانی بر 
مقام قضایی وارد می کند و کار دستگاه قضا پاسخ به 
افکار عمومی نبوده، بلکه اجرای قانون است و در این 
حرف که قضاوت ها و قوانین ما بعضاً ناکارآمد است، 

هیچ شک و شبهه ای نیست.

سیاست: جانشــین فرمانده کل سپاه در همایش 
»حقوقدانان تراز انقالب اســالمی« گفت: در همه 
اتفاقات کشــور سپاه و بســیج پای کار رفتند و در 
اتفاقات اخیر حتی یک نفر از ســپاه و بسیج اسلحه 
نداشــت، ما بی اسلحه به سطح شــهرها رفتیم در 

حالی که در مقابل ما اسلحه بسیار بود. 
به گــزارش فارس ســردار سرلشــکر علی فدوی 
تصریح کرد: البته در مقرهای ما اســلحه بود و اگر 
به پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بســیج حمله کردند 
از خودشــان دفاع کردند، اما در خیابان به صورت 
جامــع همه را کنترل می کردیم. حتی ما در مرکز 
فرماندهی به صورت تصویری با همه کشور تماس 
زنده داشــتیم و تمام تصاویر را داشتیم، اما دیدیم 
که شــهید ابراهیمی را اشــرار چگونــه تنها دوره 

کردند. 
جانشین فرمانده کل سپاه در جمع خبرنگاران نیز 
گفت:  ما خیلی ها را گرفته ایم و خیلی ها را از صدا و 
ســیما نشان می دهیم، این ها اشراری نبودند که در 
این موضوع شر شــده باشند، بلکه سابقه شر بودن 
آن ها برای ســال های طوالنی است که پرونده ها و 

محکومیت های متعدد داشــتند. جالب است چون 
جنایت، خباثــت و دزدی کردند در حــال فرار از 
کشــور بودند. ما خیلی ها را زمانی که از کشور فرار 

می کردند، گرفتیم. 
وی افــزود:  طبــق مکالمــه  یکی از ایــن افراد که 
دستگیر شده است، در صحبت با رفقای شرورش از 
این عبارت استفاده کرد که من اگر فرار نکنم حتماً 
حکمم با توجه به کارهایم اعدام اســت و اگر من را 
بگیرند حتماً اعدامــم می کنند به همین دلیل من 
قبل از اینکه اعدامم بکنند همه شما را لو می دهم. 

برای همین من را زود از کشور رد کنید تا بروم.

سیاست: رافائل گروســی، مدیــرکل جدید آژانس 
بین المللی انرژی اتمی می گوید: تعیین ضرب االجل 
برای جمهوری اسالمی جهت توضیح در مورد ادعای 
کشف ذرات اورانیوم اعالم  نشده در ایران، ایده خوب 
و ســازنده ای نیست. به نوشــته خبرگزاری رویترز، 
گروســی در گفت وگو با این خبرگزاری در پاسخ به 
این سؤال که او حاضر است برای دریافت توضیح این 
مسئله چه میزان به ایران فرصت دهد، گفت: تعیین 
ضرب االجل، بهترین ایده ای نیست که وجود دارد. وی 
افزود: از دید مــن، چنین کاری یعنی که گویا ما در 
رابطه ای خصومت آمیز قــرار داریم که یک طرف آن 
دائماً مقاومت می کنــد و من به عنوان مدیرکل باید 
برای آن هــا ضرب االجل بگذارم. ما بایــد با هم کار 
کنیم... زمان همواره محدود اســت. گروســی که از 
مقام های باسابقه آژانس بین المللی انرژی اتمی است، 
روز گذشته رســماً به عنوان جایگزین »یوکیا آمانو« 
مدیرکل فقید آژانس مشــغول به کار شد. او در مورد 
چشــم انداز روابط با ایران هم گفت: من در این محله 
تازه  واردم. آن ها از قبل اینجا بوده اند و حاال با مدیرکل 
جدیدی روبه رو هستند. بنابراین باید با هم بنشینیم و 

شروع به حرف زدن کنیم. 
وی افــزود: اجــازه دهیــد ابتدا صحبت بــا آن ها را 
شــروع کنم. فکر نمی کنم که این کار درستی باشد 
و در واقع منصفانه نیســت که پیش از آنکه با آن ها 
بنشینم ]و صحبت کنم[ در مورد موضع آن ها صحبت 
کنم. گروســی مانند گفت وگوهای پیشینش، در این 
مصاحبه هم گفته است که بازرسی ها باید به صورت 
»قاطعانه و منصفانه« انجام شــود. وی از روندی که 
بازرسی ها تاکنون داشته، ابراز رضایت کرده است. در 
جریان رقابت برای انتخــاب مدیرکل جدید آژانس، 

گروسی گزینه مورد حمایت آمریکا بود. 

مدیر کل جدید آژانس اتمی: جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اتفاقات اخیر:قاضی مسعودی مقام با اشاره به پرونده های دانه درشت: 

تعیین ضرب االجل برای ایران ایده خوبی نیستحتی یک نفر از سپاه و بسیج مسلّح نبودبارها از طرف دولت و مجلس تهدید شدم

 

وقتی دشمن به عظمت امام حق، اعتراف می کند
 معارف  هشتم ربیع الثانی ســال 232 هجری قمری دریچه دیگری از بازخوانی بخش هایی از سیره امام حسن عسکریj  در گفت وگو با حجت االسالم امینی خواه

شــادی بر دل ها گشوده شد و یازدهمین اختر آسمان والیت و امامت به 
میهمانی اهل زمین آمد. امامی که از بدو تولد تحت نظارت شدید مأموران 

 ............ صفحه 5حکومتی بود، اما ذره ای در انجام وظایف خود...

11 4 2
پدیده پینگ پنگ ایران: گفت وگو با معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی  روحانی با بیان روایتی از گفت وگوی تلفنی با اوباما:

میالد با سعادت  امام حسن عسکری j را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

می خواهم بین 10 نفر 
نخست جهان باشم

باید نگاه انتقادی  به دانشگاه 
استعمارزده را تقویت کرد

پس از لغو تحریم ها سران 5+1
می توانند با هم مالقات کنند

 فرهنگ و هنر  مراســم رونمایــی و خوانش کتاب 
»تا ابد با تو می مانم« به قلم مریم عرفانیان روز گذشته در 
مؤسسه فرهنگی قدس انجام شد. »تا ابد با تو می مانم« 
روایتی عاشــقانه و مانــدگار از همراهی مریم مقدس، 
همسر سردار جانباز اکبر نجاتی، جانباز هشت سال دفاع 

مقدس است. مریم عرفانیان در این اثر حکایت ماندگار 
لیلی و مجنونی را روایت می کند که در فراز و فرودهای 
ســال های جنگ در کنار هم خاطــرات ماندگاری را 
رقم زدند. این کتاب که به تازگی از ســوی انتشــارات 
به نشــر راهی بازار کتاب شده مورد اقبال مخاطب قرار 

گرفته اســت.  جلسه خوانش، نقد و رونمایی »تا ابد با 
تو می مانم« با گفته های دکتر سیداحمد میرزاده آغاز 
شد. این کارشناس ادبی و عضو انجمن قلم با بیان اینکه 
ما مورد تهاجم قرار گرفتیم و در حالت دفاع ادبیات گل 

و بلبل به کار ما نمی آید، ادبیات...

روز گذشته در مؤسسه فرهنگی قدس کتاب »تا ابد با تو می مانم« خوانش و رونمایی شد

حماسه عاشقانه  »مریم مقدس«
 قدس پرونده 

 یک مشکل درمانی را 
بررسی می کند

سازمان های 
بیمه ای و توزیع 

قطره چکانی دارو 
 ............ صفحه 2 قدس خراسان

14 دستگاه به صورت 
مستقیم درخصوص آلودگی 

هوا مسئولیت دارند اما...

 قانون 
»هوای پاک« 
روی هواست!

 ............ صفحه 7

ضمیمه روز

ریسه بسته اند باز هر کجای شهرمان 
چون شده تولدت ای امام مهربان 

ای امام عسکری، مرد خوب خدا
بس که خوب بوده ای بهتر از فرشته ها 

بهتر از فرشته ها
در این شماره »کفشدوزک« می خوانید

باید  به دنبال »شبکه سازی واحدهای کوچک و متوسط« باشیم

تعاونی های خانواده محور را احیا کنیم
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روزنامـه صبـح ایـران

انتصاب نماینده ولی فقیه در استان لرستان با حکم رهبرانقالب  سیاست: حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسالم سیداحمد شاهرخی را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان لرستان و 
امام جمعه خرم آباد منصوب کردند. در بخشی از حکم ایشان آمده است: »نظر به پایان مسئولیت جناب حجت االسالم آقای میرعمادی و با تشکر و قدردانی از زحمات ایشان در این سال ها، جناب عالی را که خود برخاسته 

از میان همان مردم و شناخته شده و متعلق به آن منطقه هستید به نمایندگی خود در استان لرستان و امامت جمعه  شهر خرم آباد منصوب می کنم«.

 سیاست  رهبــر معظم انقالب اسالمی 
در پاســخ به گزارش ارائه شده از سوی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص 
حوادث اخیر، فرمودند: »هرچه سریع تر 
انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در 
هر گروه با جهتی که به رأفت اســالمی 
نزدیک تر اســت، عمل شود«. به گزارش 
دبیرخانــه شــورای عالــی امنیت ملی، 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی )مد ظله العالی( در پاسخ 
به گزارش ارائه شده از سوی دریابان علی 
شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
که چنــدی قبل درباره نحــوه مدیریت 
وضعیت جانباختگان و مصدومان حوادث 
اخیر خدمت ایشــان تقدیم شد، ضمن 
موافقت با پیشنهادهای مطرح شده، مقرر 
فرمودند: »... هرچه ســریع تر انجام شود 
و نســبت به افراد مشکوک 
در هر گروه بــا جهتی که 
نزدیک تر  اسالمی  رأفت  به 

است، عمل شود«.
گزارش ارســالی بر اساس 
دستوری که بالفاصله پس 
از رخدادهای اخیر از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی 
به دبیر شورای عالی امنیت 
دقیق  بررســی  برای  ملی 
دالیل  و  عوامل  ریشــه ها، 
ناآرامی ها و همچنین  بروز 
رسیدگی سریع به وضعیت 
ابالغ  آنان  جانباختگان و خانواده هــای 

گردید، تهیه و ارائه شد.

 پیشنهادهای شمخانی؛ از شهید 
محسوب کردن شهروندان عادی تا 

پرداخت دیه 
در این گزارش پیشنهاد شد که بر اساس 
چارچوب های قانونی موجود، شــهروندان 
عادی که بدون داشــتن هیچ گونه نقشی 
در اعتراضــات و اغتشاشــات اخیر و در 
میانه درگیری ها جان باخته اند در »حکم 
شهید« محسوب شده و خانواده های آنان 

تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران 
قرار بگیرند .همچنین در خصوص قربانیانی 
که در جریان تظاهــرات اعتراضی به هر 
نحو جان خود را از دست داده اند، موضوع 
پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان 
پیشنهاد شد. در مورد آن دسته از قربانیان 
حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و 
در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته 
شده اند، مقرر شد پس از بررسی وضعیت 
و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده های 
موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل 
مجرمانه نموده، جدا شــود و خانواده های 
آنان به نسبت مورد توجه و دلجویی قرار 

بگیرند.
رهبر معظم انقالب در مورد نحوه مواجهه 
با خانواده های گروه سوم نیز که مشکوک 
به شرارت بوده اند امر بر »رأفت اسالمی« و 

توجه به خانواده ها کردند.
با توجه به دستور و تأکیدات رهبر معظم 
انقالب از چندی پیش کار رســیدگی به 
پرونده های تشکیل شده برای جانباختگان 
و مصدومــان رخدادهای اخیر در ســطح 

استان ها آغاز شده است.

 گزارش محرمانه وزیر کشور از 
خسارت های حوادث اخیر به دولت

از سوی دیگر ســخنگوی دولت نیز در 
حاشیه جلسه روز گذشته دولت به بحث 

جانباختــگان حوادث اخیــر پرداخت و 
گفت: در بحث جانباختگان رهبر معظم 
انقالب بــا مطرح کردن ایــن موضوع، 
برای ما شرایطی را مهیا کردند تا امروز 
بتوانیم تصمیمات خوبی را اتخاذ کنیم 

تا حق جامعه هم از بین نرود.
به گــزارش خبرنــگار قــدس آنالین، 
علــی ربیعــی  در مــورد زمــان اعالم 
آمار جانباختگان و دســتگیر شــدگان 
اعتراضــات اخیــر تصریح کــرد: وزیر 
کشــور در نامه ای محرمانه بخشــی از 
خســارات مالی وارده به مردم را اعالم 
کرد که این خســارت ها جبران خواهد 
شــد؛ البته این فقط بخشی از خسارات 
است و جمع بندی در مورد خسارت ها، 
دستگیر شــدگان و مجروحان و کشته 
شــدگان در حال انجام است. البته این 
آمار باید تفکیک شــود که این تفکیک 
نیز در حال انجام است. وزارت کشور به 
فرمانداری ها دستور داده است که افراد 

شناسایی شده تصحیح شود.

 تشکر دولت از قوه قضائیه
وی ادامــه: قوه قضائیه نیز به ســرعت 
عمل کرد و در حال تفکیک آمار است. 
درخواست این بود که آزادی ها با سرعت 
بیشتری انجام شود که قوه قضائیه این 

کار را انجام می دهد. 

در شهرستان ها نیز سرکشی ها آغاز شده 
است. از رئیس قوه قضائیه بابت اقدامات 

خود در این زمینه تشکر می کنم.

 تکذیب ادعاهای مطهری
علی ربیعی همچنیــن درباره اظهارات 
علی مطهری که مدعی شده بود افزایش 
قیمت بنزین نظر رهبری بوده و روحانی 
با آن مخالف بوده اســت، با رد این ادعا 
گفت: آنچه رهبری بــر آن مصر بودند 
اصالح ســاختار اقتصادی کشــور بود، 
ایشان به جلوگیری از واردات بی رویه و 
قاچاق اصرار داشتند و خواهان گسترش 
صادرات و استقالل بودجه از درآمد نفت 

هستند.
وی بــا تأکید بر اینکه در این مســئله 
رهبر معظم انقالب صرفاً مصوبه ســران 
ســه قوه را تأیید کردند، گفت: یک بار 
حتی این مصوبه به محضر ایشان رفت و 
ایشان برگرداندند و گفتند هر سه با هم 
اتفاق نظر داشته باشید و امضای هر سه 
نفر باید باشــد. در نهایت همه سران آن 
را تصویــب کردند و رهبری آن را تأیید 

کردند. 
بنابرایــن همــه قــوا در ایــن تصمیم 
مســئولیت داریــم. من فکــر می کنم 
حضور رهبر معظم انقــالب در دفاع از 
این تصمیم حضور درســتی بوده است 
و تفکیکی که روز نخســت ایشــان  از 
جوانــان هیجانــی کردند، بــه خوبی و 
هوشمندانه نشــان می داد که مردم هم 
در ایــن اعتراضات حاضر بوده اند و این 
تفکیک راهگشــای ما بــرای اظهارنظر 
شد تا یکسره همه معترضان را محکوم 

نکنیم.
ســخنگوی دولــت تأکید کــرد: به هر 
حــال ما دچــار نقصان هایــی بودیم و 
مــردم هــم به هیجــان آمدنــد و زیر 
ســاخت های اقتصادی ما در شــرایطی 
بــود کــه از 30-20 ســال گذشــته 
 همراه مــا بوده و این شــرایط را ایجاد 

کرد.

رهبر معظم انقالب با پیشنهاد های دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره قربانیان و آسیب دیدگان اغتشاشات اخیر موافقت کردند

رأ فت اسالمی

 اگر قرار باشــد که خیابانی جهت اعتراض های مردمی ایجاد شود، یک خیابان 
هــم مقرر کنند تا همزمان مســئوالن آنجا بروند و بگوینــد ما خدمتگزار ملتیم. 

9350003571
 سالم چرا هیچ ارگانی به مؤسسه ها رسیدگی نمی کند؟ من وام گرفتم 28درصد 
به خاطر تقریباً 8 میلیون که نتوانستم پرداخت کنم، تو سه سال نشده اول گفتن با 
21 میلیون ت بعد درست 33 میلیون گرفتند. ضامن ها را زندان انداختند یک قران 
هم برنگرداندند؛ چون شــکایتی از ما کرده بودند، ابالغیه به ما ندادند، رأی غیابی 
صادر شد، بعد که من تقاضای اعسار دادم، چیزی را قبول نکردند. چرا 21 میلیونی 
که گفتند، از ما 33 میلیون گرفتند، دزدی از این باالتر؟  من با پنج فرزند چه خاکی 

به سرم بریزم؟ 9150005035
 حسنی مبارک در بیمارستانی در آلمان بستری بود دکتر پرسید این کیه؟ پرستار 
گفت 30 سال حاکم مصر بود دکتر: حتماً زمامدار بی لیاقتی بوده ! پرستار: مگر او 
را می شناسید؟ دکتر: نه. ولی کسی که 30 سال نتوانسته در کشورش بیمارستانی 
بســازد که خودش و مردمش را معالجه کند، حتماً زمامدار بی لیاقتی بوده است. 

9150007819
 کسانی به مجلس بروند که وجدان و فهم آن را داشته باشند، امام خمینی )ره( 
فرمودند، مجلس در رأس امور است، آقای الریجانی پس از دو دوره ریاست مجلس 
هنوز متوجه آن نیســت .... بنابراین کسانی را به مجلس بفرستیم که مثل مدرس 

باشند. 9150008919
 مستند ســاز فرهنگی در شبکه افق می گفت دشمن در فضای مجازی مسائل 
فرهنگی را به مســائل سیاسی تبدیل  می کند و کاری نمی شــود کرد، اما بدتر از 
دشمن، برخی جریان های سیاسی هســتند که هنگام انتخابات برای جلب آرای 
خاکســتری، جامعه را به دیو و دلبر تبدیل و مسائل فرهنگی را سیاسی می کنند. 

9350009020
 نمایندگان مردم در مجلس تقارن روز شهادت اسوه نمایندگان و ثبت نام دوره 
یازدهم برای نمایندگی مجلس را به فال نیک می گیریم، امیدوارم مردم بصیر و آگاه 
در این دوره افرادی را انتخاب کنند که مقداری شــباهت به آیت اهلل مدرس داشته 
باشند و دلسوز مردم و مملکت باشند اگر دراین چند سال مجلسی انقالبی و خدوم 

داشتیم. 910008430
 بیش از یک صد خودرو و مرکز فوریت های پزشکی در کشور توسط تروریست های 
داعشی سعودی غارت و به آتش کشیده شد، این نشان دهنده عمق وحشیگری آل سعود 
و آمریکا در نابودی زیر ساخت های اورژانسی و درمانی در ایران است، با این موارد شکی 
وارد نیست که دشمنان شبانه روز درحال توطئه برای نابودی ایران هستند و باید بسیج 

محالت تقویت شود تا شهر به شهر کشور جلوی تروریست ها بایستد.9360006158
 آقای رئیس جمهور مردمان امروز مثل مردمان زمان قدیم نیستند که فکرشان 
بسته باشد و هر تصمیمی را به خوردشان داد!! مردم شما را انتخاب کردند که مرهمی 

بر زخم های دلشان بگذارید و اندکی از آالم و دردهایشان بکاهید. 9350007054

 ریشه شایسته گزینی حداقلی
آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان، دیروز در جلســه این شورا با بیان اینکه 
با توجه به سیاســت های ابالغی رهبر معظم انقالب در خصوص انتخابات، دو ســال 
کار های کارشناسی با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی روی اصالح 
قانون انتخابات صورت گرفت، اما متأسفانه این طرح از سوی مجلس کنار گذاشته شد، 
خاطرنشان کرد: شایسته گزینی با این قانونی که در اختیار داریم، برای شورای نگهبان 
امکان پذیر نیست؛ بنابراین ما بر اساس شروطی که در قانون فعلی و به صورت حداقلی 

است، صالحیت  داوطلبان را بررسی می کنیم.

اصالح طلبان به دنبال کرسی ریاست مجلس یازدهم؟
عباس عبدی، تحلیلگر اصالح طلب درباره اینکه آیا اصالح طلبان می توانند برای ریاست 
مجلس آینده برنامه ریزی کنند و یا اینکه می توانند در نبود الریجانی در شــهر قم با 
رایزنی با علما، نامزدی داشته باشند، به خبرآنالین می گوید: مسئله کلی این است که 
فکر نمی کنم کسی در میان اصالح طلبان، در شرایط کنونی به این سؤاالت فکر جدی 
کند و کوششی برای پاسخ های اقناع کننده به آن ها داشته باشد. دلیلش هم این است 

که هنوز انتخابات برای اصالح طلبان موضوعیت پیدا نکرده است.

داغ شدن اسم نویسی ها با رسیدن به روزهای پایانی
با نزدیک شــدن به روزهای پایانی مهلت نام نویســی در انتخابات، هر روز چهره های 
جنجالی تری برای انتخابات مجلس اسم می نویسند، به طور نمونه دیروز حمید رسایی، 
نماینده پیشین مجلس ثبت نام کرد و قاضی ِ دادگاه نجفی هم نامزد مجلس شد. برادر 
شهید حســین فهمیده نیز وارد گود انتخابات شد، محمدرضا خباز استاندار پیشین 
ســمنان و نماینده ادوار پیشــین مجلس و حامی دولت هم یکی دیگر از چهره های 
روزچهارم بود. نماینده کلیمیان هم ُکرسی مجلس را به جوان ترها واگذار کرد و گفت 
بعد از سه دوره دیگر نامزد نمی شود. اهلل کرم، از چهره های انصارحزب اهلل هم گفت که 
دعوت ها بیشــتر شود، وارد انتخابات می شوم! از سوی دیگر به گفته رسانه ها از برخی 
شهرستان ها خبر می رسد نامزدهای انتخابات مجلس، با بوق و کرنا و همراهی چند صد 
نفر هواداران خود، برای نام نویسی به فرمانداری ها مراجعه می کنند. هادی غفاری هم از 
معدود چهره های اصالح طلب بود که گفت در این چهار روز پس از مشورت با همسرش 

در انتخابات مجلس اسم نویسی کرده است.

اعتراضات، انتخابات و ترکیبات دیگر!
این روزها هر که را ببینی، می گوید مردم عصبانی اند، ناراحتند، ناامیدند، سرخورده اند. بعد 
هم می پرســد: »آخرش چی میشه؟« این سؤال در دو ماه و خرده ای مانده به انتخابات، 
یعنــی »مردم میان پای صندوق یا نه؟« البته بعضی ها دل و دماغ همین بحث ها را هم 

ندارند، به خصوص اگر کاربر فعال شبکه های اجتماعی باشند. 
شما چرخی در همین اینستاگرام و تلگرام بزنی هم همین طور فکر می کنی. به نظرت 
می رسد »اصالح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا«. اما واقعیت به این سادگی هم نیست. 

یعنی معلوم نیست واقعاً ماجرا تمام باشد. 
گشتی در اخبار و روزنامه ها و رسانه های بین الملل هم بزنی، می فهمی تعداد دولت ها یا 
کابینه های ائتالفی در کشورهای جهان زیاد شده. یعنی دو حزب اصلی کشور نتوانسته اند 
50 درصد آرا را از آن خود کنند. همین فرانسه، مهد دموکراسی و روشنفکری را نگاه کنید. 
رئیس جمهوری دارد به نام جناب امانوئل مکرون. آقای مکرون یکهو از کجا سر و کله اش 
پیدا شد؟ با چه وزن و اعتبار سیاسی؟ با چه پشتوانه و سابقه حزبی؟ آقای بانکدارِ عضو 
حزب سوسیالیست آخر هم مجبور شد در قامت یک چهره مستقل پا به انتخابات 2016 

فرانسه بگذارد و در نهایت، بشود قدرتمندترین رجل سیاسی فرانسه. 
حاال اگر بخواهید از ایران خودمان بپرسید، کم و بیش با شباهت ها و تفاوت هایی همین 
اوضاع حاکم است. اعتراضات بنزینی که در نهایت به تخریب و آشوب و اغتشاش انجامید، 
یادآور اعتراضات مردم در سال های دهه 70 است. بعد از رخدادهای تلخ آبان ماه امسال، 
خیلی ها گفتند و نوشتند که فشار اقتصادی خردکننده دوران تحریم، در کنار بی تدبیری 
مقامات و مسئوالن کشوری و بی خبری آنان از وضع جیب مردم، یادآور روزها و شب های 

سخت و دردناک پس از سیاست تعدیل دوران سازندگی است. 
گفتند و نوشــتند که مردم از این وضع گزنده تکبر و نخوت دولتی ها و اغنیا به خروش 
آمده اند و خشمشان را آوار کرده اند بر پمپ بنزین و بانک و پاساژ. 15 فروردین 1374 هم 
افزایش 30 درصدی بنزین، جرقه ای شــد بر التهاب و اضطرار مردم از تورم 49 درصدی 

حاصل از تعدیِل به اسم توسعه.
اما پایان سال 1374، یعنی هجدهم اسفندماه، انتخابات مجلس پنجم برگزار شد. مشارکت 
در این انتخابات با آن وضع سخت و فرسایشی اقتصادی و کابینه ای تکنوکرات چقدر باید 
باشد؟ غیر از اینکه جامعه 24 سال پیش، مثل همین روزهای ما را تجربه می کردند؛ راست 
و چپ درمانده شده بودند در حل مطالبات و مسائل مردم. اینجا بود که چیزی نوآورانه 

ظهور کرد به نام »جریان سوم«. 
شــاید آن روز ملّت شعار داده بودند »راست و چپ، بی خیال بابا«. همین حاال اطراف و 
اکناف محفل ها و جلســات و اندرونی ها و زیرپله ها را هم که باال و پایین کنی، جریانات 
سیاســی می گویند ما با این اســم و عنوان کنونی و چهره های خسته سالخورده دور از 
مطالبات و خواسته های مردم، نمی توانیم آرای آنان را جلب کنیم و در نتیجه، باید تابلو 
و عنوان جدید و نوینی باال ببریم. همه آنان که در قدرت اند و شــاید برکنار قدرت، ادعا 
می کنند جریان سوم اند.  با این وصف، دو ویژگی امروز جامعه یعنی چاره جویی مردم برای 
پایان دادن به سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت و سرخوردگی پس از اعتراضاتی که 
به سرانجام نرسیده و به انحراف رفته، یک بار دیگر در سال 1374 نیز رخ داده است. آیا 
مشارکت در انتخابات هم چشمگیر و باورنکردنی خواهد بود؟ چیزی در همان مایه های 

71 درصِد ساِل 1374؟

 بنزین؛ 
حلقه های گمشده تدبیر!

دو هفتــه پس از ماجــرای گرانی بنزین 
آن،  از  پــس  حــوادث  و  اعتراضــات  و 
این موضــوع همچنــان در کانون توجه 
صاحبنظــران، منتقدان و رسانه هاســت. 
رســانه های داخلی هر یک از منظری به 
مسئله می نگرند و رســانه های بیگانه نیز 
ماهی اهداف خــود را از این آب گل آلود 

صید می کنند. 
امابــه نظــر می رســد جــدا از هرگونه 
نــگاه سیاســی و جناحی و بــه مصداق 
»گذشــته چراغ راه آینده«، الزم اســت 
حلقه های گمشــده تدبیــر در این قضیه 
مورد نقد و بررســی قرار گیــرد تا زمینه 
تصمیم ســازی های مدبرانه تری در کشور 
فراهم شود. این نقد در سه بخش؛ بررسی 
دالیل و مســتندات گرانی، نحوه اجرای 
مصوبــه و پیامدهای پــس از آن تقدیم 

خواهد شد.
اول: موافقان مهم ترین دالیل برای گرانی 
بنزین را »مدیریت مصرف ســوخت « و 
»جلوگیــری از قاچــاق بنزیــن« عنوان 
می کننــد. در خصوص ایــن دالیل چند 

نکته حائز اهمیت است:
الف - نخســتین حلقه گمشده تدبیر در 
این حوزه حذف کارت ســوخت از چرخه 

توزیع بنزین در آغاز کار دولت بود.
به نظر می رسد یکی از چالش های رقابت 
سیاســی در کشور ما سیاه و سفید دیدن 
رقیب اســت. جریان های سیاسی، رقیب 
خود را یکسره سیاه می بینند و رفیق خود 
را ســفید! و با روی کار آمدن هر جریان، 
همه اقدامات جریان رقیب تخریب، حذف 
و یا تغییر داده می شــود. ایــن در حالی 
اســت که هــر دولت یا جریان سیاســی 
نقاط قوت و ضعف عملکردی دارد و باید 
بــا تقویت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف 

رو به آینده رفت.
اگرچــه نقدهای جــدی برعملکرد دولت 
احمدی نژاد وجــود دارد، ولی انصافاً یکی 
از اقدامات قابل دفــاع دولت قبلی ایجاد 
سامانه کارت ســوخت بود، اما متأسفانه 
با حــذف کارت ســوخت در آغاز دولت 
روحانــی از چرخــه توزیــع بنزین، یکی 
از بهتریــن ابزارهــای مدیریت مصرف از 

دسترس دولت خارج شد.
دولت می توانســت با حفظ کارت سوخت 
سقف سهمیه آن را افزایش دهد و هرگونه 
توزیــع بنزین خــارج از کارت ســوخت 
را ممنــوع کند. با این شــیوه هم امکان 
مدیریــت پرمصرف ها فراهم بــود و هم 
امکان پیشــگیری از قاچاق به طور نسبی 
فراهم می شــد. عالوه بــرآن حذف کارت 
ســوخت و برقراری مجدد آن میلیاردها 
تومــان هزینه برای کشــور و مردم ایجاد 

کرد.
ب- قانون گــذار دولــت را موظف کرده 
اســت؛ به تدریج و در مدت چند ســال 
قیمــت بنزین را افزایش دهــد؛ چرا این 
افزایش تدریجی جای خود را به شــوک 
ناگهانــی داد؟ آیــا دولت درایــن زمینه 
کوتاهی کرد یا مجلس با عدم نظارت و یا 
عدم تصویب افزایش قیمت در بودجه های 
سالیانه مقصر است؟ و یا هردو؟ به هرحال 
بررسی علل اجرایی نشدن قانون وبرخورد 
بــا عوامل آن یک مطالبه بحق از ســوی 

مردم است.
ج- اگرچه مافیای قاچاق سوخت به ویژه 
بنزین الیه ها و پیچیدگی های خاص خود 
را دارد و قطعــاً کانون های قدرت و ثروت 
در آن نقــش جــدی دارنــد، ولی کارت 
ســوخت ابزار خوبی برای  کنترل قاچاق 
به شــمار می آید. روشــن است که وقتی 
کشتی کشتی ســوخت قاچاق می شود و 
در برخی مناطق مرزی کاروان های قاچاق 
سوخت وجود دارد، باید نهادهای امنیتی، 
اطالعاتــی و انتظامی کشــور و نیز دولت 
از طریــق کنترل مراکزومبــادی تولید و 
توزیع بنزین به طور ریشــه ای و بنیادین 
برای مبارزه با قاچاق سوخت برنامه ریزی 

می کردند.
د - یکــی دیگر ازعوامل باال بودن مصرف 
بنزیــن در کشــور پایین بــودن کیفیت 
خودروهای داخلی اســت. گفته می شود 
متوسط مصرف سوخت در کشور حداقل 
50 درصد بیشتر از متوسط جهانی است 
و البته نسبت به کشورهای پیشرفته چهار 
برابربیشــتر اســت، این  بدان معناست 
که مردم ما امروز در مقایســه با متوسط 
جهانی هــر لیتر بنزیــن را 4هزارو500 
تومان و در مقایسه با کشورهای پیشرفته 

12هزار تومان می خرند! 
چرا در ســال های متمــادی در  مجالس 
ودولت هــای مختلف برای ارتقای کیفیت 
خودروهــای داخلــی با هــدف مدیریت 
مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا 
تدبیری اندیشیده نشد، تا امروز مصرف و 
قاچاق بنزین وآلودگی هوا به مسائل اول 
کشور تبدیل نشود؟ چرا همه راه ها برای 
مدیریــت مصرف و مبارزه بــا قاچاق، به 

جیب مردم ختم می شود؟

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید جالل فیاضی

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

 شهروندان عادی 
که بدون داشتن 
هیچ گونه نقشی 
در اعتراضات و 
اغتشاشات اخیر و 
در میانه درگیری ها 
جان باخته اند در 
»حکم شهید« 
محسوب شوند

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت 

 محمد رستم پور

 سیاســت/ مینا افرازه  همزمان با حضور ســید عباس 
عراقچــی، معــاون سیاســی وزارت خارجه کشــورمان در 
ژاپن، ســخنگوی دولت ژاپن دیــروز در اظهارنظری عنوان 
کرد توکیــو به ایران اطالع داده که قصــد دارد تعدادی از 
نظامیان ژاپنی را )موســوم به نیروی دفــاع از خود( برای 
بهبود ظرفیت های جمع آوری اطالعات و اطمینان از امنیت 

کشتیرانی به منطقه ارسال کند.
به گفته ســخنگوی دولت ژاپن، جزئیات برنامه برای اعزام 
نیروی نظامی توســط »شینزو آبه« نخســت وزیر ژاپن به 
عابس عراقچی ارائه و تأکید شده است ایران با جایگاهی که 
در خلیج فارس دارد، ملزم اســت تعهدات خود برای حفظ 

امنیت ناوبری کشتی ها را اجرا کند.

 مخالفت ایران با اقدام ژاپن در اعزام نیروی 
نظامی به خلیج فارس

بر اساس اعالم رسانه های ژاپنی، قرار است دولت این کشور 
تا پایان ســال 2019 میــالدی از کابینه تأییدیه الزم برای 
اعزام یک فروند ناوشکن و یک فروند هواپیمای گشت جهت 
نظارت بر فعالیت های کشــتیرانی را به منطقه غرب آســیا 

بدست آورد.
اما این موضع گیری دولت ژاپن در حالی اســت که عراقچی 
در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه »ان اچ کی« در واکنش 
بــه این تصمیم، ضمن تأکید بر مخالفت ایران با اقدام ژاپن 
در اعزام نیــروی نظامی به خلیج فــارس تأیید کرد حضور 
نیروهــای خارجی نمی تواند به ثبــات و صلح منطقه منجر 

شود.
آمریــکا چندی پیش پــس از اینکه پهپاد این کشــور در 
پی تجاوز به حریم ســرزمینی ایران ســاقط شــد و در پی 

آن حملــه به نفتکش ها در تنگه هرمــز رخ داد، تصمیم به 
تشکیل ائتالف دریایی با شمار زیادی از کشورها به خصوص 
کشــورهای اروپایی گرفت که هــدف از آن نیز محافظت از 

کشتی ها و انتقال نفت عنوان شد.
البته بر اساس گفته روزنامه آساهی ژاپن، دولت این کشور 
قصد پیوستن به چنین ائتالف هایی را ندارد و توکیو تصمیم 
گرفته اســت »نیروهای خود دفاعی« کشورش را به عنوان 
آلترناتیــوی در قبال ائتالف واشــنگتن به تنگه هرمز اعزام 

کند.

 منتظر تصمیم نهایی ژاپن هستیم
زمزمه اعزام نیروی نظامی به منطقه خلیج فارس از ســوی 
نیروهای بیگانه، در حالی است که چندی پیش طرح صلح 
هرمز از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران مطرح شد و بر 
اســاس این طرح، راهبرد کشورمان برقراری امنیت و ثبات 

به وسیله کشورهای منطقه خلیج فارس است.
موضوعی که در پیام رئیس جمهور کشــورمان به نخســت 
وزیر ژاپن نیز بر آن تأکید شده و عراقچی در این باره گفت: 
»ما منتظر تصمیم نهایی ژاپن هستیم، اما اعتقاد نداریم که 
حضور هر نیروی خارجی در منطقه بتواند به تقویت ثبات، 

امنیت یا صلح کمک کند«.
همچنیــن عراقچی در ســفر به ژاپن و چین و در آســتانه 
برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام، به بیان تحوالت 
و مواضع برجامــی و رایزنی ها دربــاره ارتباطات دو جانبه 

پرداخت.
گرچــه پیش از این نیز، دولت ژاپن در موضوع برجام تالش 
داشــت تا به بهبود روند پرونده هســته ای  و مذاکرات بین 
ایران و آمریــکا کمک کند و در همین راســتا حامل پیام 

رئیــس جمهور آمریکا مبنــی بر مذاکره با ایــران بود، اما 
رهبری در دیدار با شــینزوآبه آب پاکی را بر دستان آمریکا 
ریختنــد و تصریح کردند ایران تجربه تلخ مذاکرات قبلی با 
آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد. 

 ژاپن باید اراده قاطع خود را نشان دهد
اما سفر شینزو آبه به ایران گام دیگری در گسترش ارتباطات 
ایــران و ژاپن بود که رهبری نیز در دیدار با  نخســت وزیر 
ژاپن از گســترش روابط ژاپن با جمهوری اســالمی ایران، 
اســتقبال کرده و گفتند: ژاپن کشور مهمی در آسیاست و 
اگر به گســترش روابط با ایران تمایل دارد، باید اراده قاطع 
خود را نشان دهد، همان گونه که برخی کشورهای مهم این 

اراده را نشان داده اند.
گرچه ژاپن در قضیه برجام و تحریم های بعدی آن به نوعی 
تحت تأثیر دیدگاه های آمریکا و در حالت انفعال قرار داشته 
کــه حتی رهبری هــم از این موضوع به عنــوان گالیه یاد 
کردند و خواهان ابراز اراده قاطع از ســوی ژاپنی ها شدند، 
اما به نظر می رســد که با اتخاذ سیاســت استقالل گرایانه 
از  ســوی دولت این کشور، ایران و ژاپن می توانند به عنوان 
دو کشور آســیایی از ظرفیت توسعه تعامالت دیپلماتیک و 
اقتصادی با یکدیگر در راستای کاهش  مداخالت و سیطره 

آمریکایی ها بکاهند.

سیاست: رئیــس جمهور روز گذشــته  در بیست و ششمین 
همایش ملی بیمه و توســعه  با اشــاره به مذاکره تلفنی خود 
با رئیس جمهور پیشــین آمریکا، گفت: آقای اوباما سه موضوع 
را مطــرح کرد و من در مکالمه تلفنی که برای نخســتین بار 
می گویم، ایشان سه موضوع را مطرح کرد و من گفتم راجع به 
سه موضوع مذاکره نمی کنیم اما اگر موضوع هسته ای تمام شد، 

موضوعات بعدی در دستور کار مذاکرات قرار می گیرد.
وی در بخشــی دیگر از ســخنانش گفــت: »اینجا جایش 
نیســت و در آینده خواهم گفت با چه فشــارهایی برجام را 
نگه داشتیم و من نگذاشتم ایران ناقض این قطعنامه باشد. 
گفتیم اگر روزی قرار اســت این توافق نقض شود، ما ناقض 
نباشــیم؛ چرا که ما مسلمان هســتیم و به عهد خود وفادار 
خواهیم ماند. دولت خیلی سختی ها تحمل کرد تا زمانی که 
دولت آمریکا عوض شد و فرد جدیدی آمد. همین عربستان 
و رژیم اســرائیل از عواملی بودند که روی کاخ ســفید اثر 

گذاشتند تا از برجام خارج شود«. 
وی همچنین با بیان اینکــه »گفتیم رئیس جمهور آمریکا 
تحریم ها را بردارد، ســاعتی دیگر با او مالقات می کنیم«، 
گفت: بالفاصله بعد از لغو تحریم ها ســران 1+5 می توانند با 

هم مالقات کنند.

 آزرده شدن ترامپ از پیشنهاد مکرون برای کاهش  
تحریم های ایران

این اظهارات در حالی است که شامگاه سه شنبه، پایگاه خبری 
اماراتی نشنال با اشاره به حضورترامپ در لندن نوشت، ترامپ از 
تالش های مکرون برای میانجیگری با تهران با پیشنهاد برداشته 

شدن تحریم ها علیه این کشور ناراحت شده است. 
یــک منبع آمریکایی گفته اســت که دولــت ترامپ مایل به 
گفت وگو با ایران است اما این مذاکرات نباید مشروط به برداشته 
شدن یا کاهش تحریم ها علیه این کشور باشد. این پایگاه اماراتی 
در ادامه گزارش خود نوشت: »دولت ترامپ همچنان به استفاده 
از تحریم ها به عنوان ابزاری برای منزوی کردن و مجازات ایران 
ادامه می دهد و در صورتی که فشــار اروپایی ها علیه ایران نیز 
افزایش یابد، انزوا و چالش اقتصادی این کشور عمیق تر خواهد 
شد، اما سؤال این است: پس از آن مقامات ایران چه کاری انجام 

خواهند داد؟«.

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

سیاست خارجی

سیاست خارجی

مخالفت صریح ایران با اقدام ژاپن در اعزام نیروی نظامی به خلیج فارس

روحانی با بیان روایتی از گفت وگوی تلفنی اش با اوباما مطرح کرد

» آبه« پاسوز »ترامپ«

پس از لغو تحریم ها سران ۱+۵ می توانند با هم مالقات کنند
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

معابر حرم رضوی جهت تسهیل رفت و آمد معلوالن مناسب سازی می شود آستان: تولیت آستان قدس رضوی در پیامی ضمن گرامیداشت روز جهانی معلوالن بر ضرورت مناسب سازی فوری 
مسیرهای حرم مطهر تأکید و تصریح کرد: تسهیل مسیرهای رفت و آمد معلوالن، جانبازان، نابینایان و افراد کم توان به حرم مطهر به ویژه ضریح مطهر باید در اولویت مدیران باشد و کوچک ترین مانع و زحمت برای 

زیارت زائران پذیرفتنی نیست و باید در کمترین زمان ممکن برطرف شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  راه اندازی سامانه تلفنی »آوای مشاور« 
در کلینیک آستان مهر رضوی 

آستان: مدیرعامل کلینیک تخصصی مشــاوره آستان مهر رضوی از راه اندازی 
سامانه تلفنی »آوای مشاور« در این کلینیک خبر داد.

به گزارش آستان نیوز، حمیدرضا ذوالفقاری در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: سامانه 
آوای مشاور با هدف ارائه خدمات غیرحضوری مشاوره و روان شناسی به مخاطبان 

راه اندازی شده است.
وی تصریح کرد: در این ســامانه تلفنی در مسائل مختلف روان شناختی اعم از 
مشکالت و بحران های عاطفی خانواده در زمینه کودک و نوجوان، بزرگسال و در 
زمینه های تحصیلی و شغلی و همچنین اختالل های بالینی به مراجعانی که امکان 

حضور در کلینیک را ندارند ارائه خدمت می شود.
ذوالفقاری افزود: ســامانه آوای مشــاور روزهای شــنبه از ساعت 8 صبح تا 12 
بعدازظهر فعال اســت و خادمیاران و مشاوران که دارای مدرک کارشناس ارشد 
مشاوره و روان شناسی هستند و همچنین مشاوران کلینیک آستان مهر رضوی در 

این ساعت ها پاسخگوی تماس های مخاطبان با سامانه خواهند بود.
مدیرعامل کلینیک تخصصی مشــاوره آستان مهر رضوی ابراز کرد: کارشناسان 
پاســخگو در این ســامانه تالش می کنند با ارائه خدمات مشاوره و روان شناسی 
مخاطبان را تا زمان دستیابی به نتیجه مطلوب راهنمایی کرده و در صورت نیاز 

آن ها را به شرکت در جلسات حضوری مشاوره این کلینیک راهنمایی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 6 خط تلفن به این سامانه اختصاص داده شده 
است که این شماره تلفن ها عبارت از: 38438741، 38438691، 38438441، 
38438891، 38438186 و 38439435  و همچنین شماره 38008 هستند.

ذوالفقاری یادآور شــد: ارائه خدمات مشاوره در این سامانه کامالً رایگان است و 
در صورت نیاز و استقبال مخاطبان، در مدت یک ماه آینده به سه روز در هفته 

ارتقا خواهد یافت.

 اجرای طرح جوانه ها
به همت خادمیاران آستان قدس در آذربایجان غربی

آســتان: مدیر دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در آذربایجان غربی گفت: 
طرح جوانه ها به همت دفتر آستان قدس 
رضــوی در آذربایجان غربــی به منظور 
آشنایی هر چه بیشــتر دانش آموزان با 
شهدای استان اجرا می شود.حجت االسالم 
اکبر نوروزنژاد در گفت وگو با آستان نیوز 

گفت: دانش آموزان در قالب طرح جوانه ها قرار اســت با سبک زندگی و آرمان های 
واالی شهدا به ویژه شهدای دانش آموز آشنا شوند.وی افزود: این طرح به نام و عدد 
مبارک »هشت« که منتسب به امام رضا)ع( است، در هشت مدرسه استان آغاز شده 
و به تدریج در تمام مدارس اجرایی می شــود.وی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی 

777 شهید دانش آموز تقدیم انقالب و اسالم کرده است.

 اعزام ۷۰۰ زائراولی خوزستانی 
در هشت ماه نخست سال به مشهد مقدس

آستان: مدیر نمایندگی آستان قدس در استان خوزستان از اعزام بیش از 700 
زائراولی از این استان در هشت ماه نخست امسال به مشهد مقدس خبر داد.

حجت االسالم جلیل علی نژاد به خبرنگار ما گفت: 90 نفر در آبان و آذرماه توسط 
خادمیاران رضوی در شهرســتان های اهواز و آبادان شناسایی و با کمک خیران 

محلی به مشهد مقدس اعزام شدند.
وی گفت: 700 زائراولی توسط کانون خادمیاران زائراولی و در قالب بیش از 12 

کاروان به تدریج به زیارت مرقد منور شمس الشموس)ع( اعزام شدند.
به گفته وی، این کاروان ها از شهرهای مختلف استان و با مشارکت خادمیاران و 
خیران محلی به مشهد مقدس اعزام و سه روز میهمان آستان قدس رضوی شدند.

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی یکی 
را  اداری  از سیستم  ابعاد مهم صیانت  از 
سوءاستفاده  و  نفوذ  راه های  شناسایی 
دانست و بر ضرورت شناسایی نقاط آسیب  
سیستم اداری برای پیشگیری از تخلفات 
تأکید  سازمان  حراست  توسط  احتمالی 

کرد.
به گزارش آســتان نیوز، حجت االســالم 
والمســلمین احمــد مــروی در دیدار 
جمعی از مدیران و کارکنان حراســت 
بخش های مختلف آستان قدس رضوی 
که در تاالر والیت حــرم مطهر رضوی 
انجام شد، با تأکید بر اینکه آستان قدس 
باید برای ســایر دستگاه های کشور الگو 
باشد، ابراز کرد: اینجا متعلق به حضرت 
الرضا)ع(  موســی  بن  علی  ثامن الحجج 
اســت لذا باید از هر جهت این دستگاه 
نمونه و الگو باشــد، بــه گونه ای که اگر 
بخواهیــم برای یــک وزارتخانــه، نهاد 
یــا مجموعه دیگر الگــوی مدیریتی به 
لحاظ سالمت، رعایت بیت المال، حقوق 
کارکنان و غیره معرفی کنیم، آســتان 

قدس رضوی را مثال بزنیم.

 اینجا حسابش متفاوت است
وی بــا تأکید بر اینکه همــان گونه که 
رفتار، سخنان و سیره پیغمبر اکرم)ص( 
و ائمه اطهــار)ع( برای ما الگو اســت، 
دســتگاه متعلق به این بزرگــواران نیز 
باید بر اســاس تعالیم ایشان اداره شود 
و الگو باشد، تصریح کرد: هر دستگاهی 
در جمهوری اســالمی مهم است و باید 
پاکیــزه و بدون کمتریــن نقص، عیب 
و اشــکالی باشــد، اما اینجا حســابش 
متفاوت است، آستان قدس رضوی باید 
از هر جهت نســبت به بقیه دســتگاه ها 
و ســازمان ها ممتاز باشــد، چون اینجا 

متعلق به حضرت رضا)ع( است.
تولیت آســتان قدس رضوی بیان کرد: 
آموزه هــای حضــرت رضــا)ع( باید در 
همه حوزه های آســتان قــدس رضوی 
عملیاتــی شــود، آموزه هــای حضرات 

معصومین)ع( که تنها منحصر به مسائل 
عبادی و شــخصی نیست؛ در حوزه های 
نیز  و مدیریتی  اقتصــادی  اجتماعــی، 
نظر و فرمایشــاتی دارند، ما باید بتوانیم 
ابتدا در دســتگاه خودشان این آموزه ها 
را اجرایــی کنیم و بعد به عنوان الگو به 

دیگران ارائه دهیم.

 حراست 
چشم بینای آستان قدس است

وی در ادامه بر ضرورت ارائه گزارش های 
حراســتی دقیق و متقــن تأکید و ابراز 
کرد: در آنچــه گزارش داده می شــود 
دقت الزم انجام شــود؛ چراکه حراست 
عیــون و چشــم بینای آســتان قدس 
 اســت و باید سالمت دستگاه را تضمین 

کند.
افزود:  مروی  والمسلمین  حجت االسالم 
نه بــا بی دقتی و ســهل انگاری از کنار 
مســائل عبور کنید و نــه خدایی نکرده 

گاهی بر اســاس احساســات، عواطف و 
عصبانیت گزارشــی بدهید که مقداری 
قضیه پررنگ یا کمرنگ شده باشد، عین 
واقع را با دقت و با وسواس منتقل کنید 
زیرا چه از گزارش کم کنیم و چه زیاد، 
در برابر هر دو مسئول هستیم و باید روز 

قیامت پاسخگو باشیم.
وی عنــوان کــرد: حراســت بایــد در 
تمام بخش های آســتان قــدس وجود 
داشــته باشــد و مــا هم از حراســت 
 حمایــت و پشــتیبانی و آن را تقویت 

می کنیم.

 نقش حراست 
در پیشگیری از تخلفات اداری

تولیت آســتان قدس رضوی در بخش 
پایانی ســخنان خود به نقش حراســت 
در پیشــگیری از تخلفات اداری اشــاره 
و عنوان کرد: یکــی از گرفتاری های ما 
در کشور عدم شناســایی نقاط آسیب ، 

برای  نفــوذ  راه هــای  و  سوء اســتفاده 
پیشــگیری از تخلفات اســت. وقتی با 

نادرســتی  رفتار  و  تخلف 
بپرسید  می کنید  برخورد 
چرا این گونه شــد؟ نقاط 
را  آســیب پذیر  و  کــور 
شناســایی کنید، بسیاری 
از مشکالت به سبب عدم 
شناســایی به موقع نقاط 

آسیب رخ می دهد.

 برخورد با افراد متخلف
حجت االســالم والمسلمین مروی گفت: 
بخشــی از کار حراســت در صیانت از 
دســتگاه برخورد با افراد متخلف است، 
اما بعد دیگر صیانت از سالمت دستگاه 
و سوءاستفاده  نفوذ  راه های  شناســایی 
اســت که ما از حراســت این انتظار را 
داریم با ارائه پیشنهادات و نظرات خود 

ما را در این زمینه کمک کند.

بعد دیگر صیانت 
از سالمت دستگاه 
شناسایی راه های 

نفوذ و سوءاستفاده 
است

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

 ساخت و سازهای حرم مطهر اگر ساده و ضرورت شناسایی نقاط آسیب  سیستم اداری برای پیشگیری از تخلفات احتمالی
معنوی تر باشد بیشتر در زمینه ارتباط روحی 

و روانی با زائران ثمربخش است.
۰912۰۰۰58۰1

 لطفاً مسئوالن آســتان قدس تدبیری 
بیندیشند تا هنگام سندنویسی برای منازل 
و اراضی که در بین ورثه )وراث( قرار گرفته 
است با مردم همکاری بیشتری از سوی اداره 

آستان قدس صورت گیرد.
۰9۰3۰۰۰۷۰۰2

 کشت گندم در اراضی 
کشت  و صنعت تربت حیدریه 

با رویکرد امنیت غذایی
آستان: مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه 
زیرمجموعه شرکت کشــاورزی رضوی از 
کشــت گندم در اراضی ایــن مجموعه با 

رویکرد امنیت غذایی خبر داد.
محمدباقر قنــاد طوســی در گفت وگو با 
 آســتان نیوز بیان کــرد: در ســال زراعی 
99 - 98، مســاحت حــدود 65 هکتار از 
اراضی کشــت و صنعــت تربت حیدریه به 

کشت گندم اختصاص داده خواهد شد.
وی درباره رقم مورد اســتفاده در کشــت 
امسال گندم گفت: در سال زراعی جاری از 
رقم سیروان اســتفاده شده که این رقم در 
مقایسه با سایر ارقام، ضمن سازگاری با اقلیم 
شهرستان، از عملکرد و راندمان تولید قابل 

توجهی نیز برخوردار است.
قناد طوســی ادامه داد: نیــاز آبی کمتر در 
مقایسه با سایر ارقام، یکی دیگر از ویژگی های 

مهم رقم سیروان به شمار می رود.

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 

رونق تولید

خـــبر

صفحه3  1398/09/14

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋︪﹫︡ ︑︖︀رت ﹋﹫︀ ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣٢٢٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴١۶٨٢١۵    
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١. آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ﹝︭︴﹀﹩ ︧ــ﹫﹠﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
۴٣٢٢١٣۴٩٨١ ︋︧ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه و ︠︀﹡﹞︀ ز﹠︉ ر﹁﹫︺﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۴٣٢٣٠٧۵۵٢٩ ︋︧ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
 ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︧︋ ١۵۴٠١٢٠۶٩۴﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩︊﹫︊ ︀م﹛︣ه و ا︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝۴٣٢٢١۶١١٨٩ ︋︧ــ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︣﹁ ︡ی﹫﹝ ︡ه﹫﹝ و
﹝︡︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٢. ﹅ ا﹝︱︀ء﹋﹙﹫﹥ اوراق وا︨ــ﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡آور از ﹇︊﹫﹏ ﹉،︨ــ﹀︐﹥ و ︋︣وات ︋︀ ا﹝︱︀ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه 

︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ و اوراق ︻︀دی ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
(۶٨٢۵۴۶) ﹟اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇︤و ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و

۹ع
۸۱
۱۱
۸۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ︮﹠︡وق ︎︦ ا﹡︡از ﹇︣ض ا﹜︫ ﹤﹠︧﹫︡ ر︗︀﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٣۶٠۶٢    
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,١٧ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ١۶٩٢ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,٢١ ︨︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀د ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡. - آ﹇︀ی ﹝﹞﹢د د︫︐︊︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣۴١۵٧٩٢٨ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس 
ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ︧﹫﹟ ﹝﹞︡ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٣٢١٣۴٩٠٠ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
︋ــ﹥ ﹇ــ︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: - آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ ﹡﹢ری ﹋﹢﹨︊﹠︀﹡﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣۵٨٨٢٢۶١ - آ﹇︀ی ︻︊︀︨ــ︺﹙﹩ ﹜︴﹀﹩ ﹝﹫︀﹝﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴۴٢۶۴١٢٣ - آ﹇︀ی 
︧ــ﹫﹟ ﹜︴﹀﹩ ﹝﹫︀﹝﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣۶٢۶٣٨٧٣ - آ﹇︀ی ر﹝︱︀﹡︺﹙﹩ ︎﹢ر ﹝﹞︡ی ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴۴٢٧۴٢٠١ - آ﹇︀ی ︻﹙﹩ داوودی ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣۴۴٣۶٠۶١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
 ️﹫﹨ ٠٩٠١٧٨٢٠٢۵ ︋︺﹠﹢ان ا︻︱︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩︑︪︣︻ ﹟︧ ٠٩٣٧٠٧۵٩٠۶ و آ﹇︀ی ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩﹞︀﹫﹞ ﹩﹀︴﹛ ﹟︧ ︣ه و آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹚︮ا︻︱︀ی ا

﹝︡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . - ︑︣از و ︋﹫﹑ن ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. 
(۶٨٢٣٠٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۱۱
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 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ و آ﹠︡ه ا﹜︨ ️﹋︫︣ ﹤﹫︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٩١٢١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۴٨۴۴٠     
 ︉﹢︭︑ ﹤ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧︋  ــ︡ : ︑︣از﹡︀﹝﹥ و︮  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
ر︨ــ﹫︡ . ١- آ﹇︀ی ﹝﹞︡﹨︀دی ︧ــ﹫﹠﹩ ︨︪︣ــ﹞﹥ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٢٩۴١١٧۶ ٢- آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ︫ــ﹫︣دل ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٨٣٩۶٧٢٧١٣ ٣- آ﹇︀ی ﹡︺﹞️ ا﹜﹥ 
﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و  ︣ا︨︀ن)︋   ︠﹤﹫﹛ــ︣﹋️ آ︋︀دا﹡﹩ و ﹝︧﹊﹟ ا ︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴١٧۶٣۶۶٨ (︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از︫  ︀﹡︥اد﹝﹢︨ــ﹢ی︋   ︋︿︣︸
آ﹇︀ی ا﹋︊︣ ︮︀︋︣ی ﹁︣ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣۶٢١١٩۴ ︋︺﹠﹢ان ︻︱﹢ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ آ﹇︀ی ﹡︀︮︣ ︗︀﹡︪ــ︀﹨﹩ 
︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٣۶٧٠١۶٧١۵٣ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ر︲︀ ︵︀﹜︊﹩ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶۵٠٩١۴۶٩۴ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ 

. ︡︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
(۶٨٢٣٠۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

۹ع
۸۱
۱۱
۷۱

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋﹫︀ن ﹝﹢ر ﹨﹢﹝︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۶٢١٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵١٧٣٣۴     
︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ︻﹙﹩ ا﹋︊︣   ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی︋ 
﹝︣ا﹁︣وز︀ن٠٨٧٢٣٨۶۶٩۴ و ا︣﹁ ﹩︨︀﹫︨ ﹩﹝﹚ ﹟﹫﹞﹞︀﹡﹩٠٩۴١۴۵۶٨٨٩ و ﹡︭﹫︣ آذر﹝﹩٠٠٧١٧٣٣۵٨٢ ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ی 
 ︡  ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹋︣ ــ︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡﹡︡ - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی︫  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋ 
- ﹞﹫︡ر︲︀ در︨ــ﹠﹥ ٠٩۴١٩٣١٢٨۵︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی داود ور︫﹢ی ︗︀︾︣ق٠٩٣۴٣٣٢٠٢٩︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس 

︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. 
(۶٨٢٣١٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۱۱
۷۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا﹋︧﹫︣ ︨﹛ ﹨﹢ر︨︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶١۵١٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶٧٨٣۴٩٠    
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١-آ﹇︀ی 
﹫︡︻︊︀س  ︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠٢۵۴٢۵٧١ -آ﹇︀ی︨  ﹫︡ ا﹝﹫﹟ ﹝﹢︨﹢ی︋  ︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠٢۴۵۴٧٠٢ -آ﹇︀ی︨  ︨﹫︡︻﹙﹫︣︲︀ ﹝﹢︨﹢ی︋ 
﹝﹢︨﹢ی ︋︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠٣٧٧٨۵٢٨︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . -٢ ز﹨︣ه ︨﹙︴︀﹡﹩ 
︀زرس   ︋️﹝ ︪ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠٠١٧۵٨٨١︨  ︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹝﹠︀ز ﹝﹞﹢د︀ن︋  ــ﹞️︋   ︨﹤ ︋︪ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢۴٨۴۵۴١︋ 

︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡﹡︡. 
(۶٨٢٣٣٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۱۱
۷۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︀︎︡ار ﹎︧︐︣ ﹋︀و︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۶٧۵٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵۴٨۴۶٠٠    
 ﹏︀ذ ︫︡ : ﹡︀﹝︊︣د﹎︀ن ذ︑ا ﹏ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,٠۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋
﹙﹫﹞︀﹡﹩ رودی ﹋︡﹝﹙﹩:٠٧۶٩۴٨٢٨٧٢   ︨︡﹛︀ ︡﹡︡ : آ﹇︀ی︠  ︀ل ا﹡︐︀ب︫  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋ 
ـ آ﹇︀ی ︫ــ﹫︣﹝﹞︡ ︨ــ﹙﹫﹞︀﹡﹩ رودی ﹋︡﹝﹙﹩: ٠٧۶٩۴٢٩٨۴١ - ︠︀﹡﹛ ا︨ــ﹞︀ء ︠﹙﹫﹙﹩ ︎﹢ر رودی ﹋︡﹝﹙﹩:٠٧۶٩٨۴١٠٧۴ -آ﹇︀ی 
﹝︭︴﹀ــ﹩ ا﹞︡ی ﹡﹢︠﹠︡ان ﹋︡﹝﹙﹩ ٣٧٣٢۵٢١٩١۵ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ا﹝﹫﹟ ا﹁ــ︣ازه ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٠٢۴٢۴٣٠٠︋﹥ 

︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. 
(۶٨٢٣٣۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۱۱
۷۶

/ع
۹۸
۱۱
۱۹
۸

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى
دانشگاه يزد در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت ︎︡ا﹁﹠︡ ︾﹫︣ ︻︀﹝﹏ ︀︨️ ا︮﹙﹩ و ا﹇﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه را ︋﹥ ا︨︐﹠︀د 
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت از ︵︣﹅ ︗︢ب ﹝﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور ︮﹑﹫️ دار  آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︋﹠︡ ﹨ـ ﹝︀ده ٢٩ ﹇︀﹡﹢ن︋ 

.︡︀﹝﹡ ر وا﹎︢ار﹢︪﹋ ﹏﹞︀︻ ︣﹫︾ ︡﹠﹁︨︀ز﹝︀ن ︎︡ا ︡﹫︀︑ و ﹝﹢رد
 ️﹁︀در ️︗ ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤ ︣ا︳ ﹋﹥ آ﹝︀د﹎﹩ ا﹡︖︀م ﹋︀ر را دار﹡︡ د︻﹢ت︋  ︣﹋︐︀ی ﹝﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور وا︗︫︡  ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥︫ 
ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ︋﹥ آدرس ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ www.setadiran.ir  ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را ︻﹑وه ︋︣ ︋︀ر﹎︢اری در 
 ️︀︨ – ︩﹨︀ر راه ︎︥و ﹤﹫︀﹀︮ -︤د ︣ا︨️ دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ آدرس ﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹤﹡︀︠︣﹫︋ر ﹝︧︐﹠︡ات را ︋﹥ د﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︤د ا︮﹙﹩ دا﹡︪﹍︀ه
︡﹝︀ت و  ︣ح︠  ــ︀﹝﹏ ︀ر﹢ب  ﹋﹙﹩ ، روش ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت ، ﹎︣وه ﹨﹞﹊︀ران ،︫  ﹫︪ــ﹠︀دی در ﹇︀﹜︉ ﹝︪ــ︭︀ت ﹁﹠﹩︫  ︵︣ح︎ 
︣﹋︐︀ی  ︣ر︨ــ﹩ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک وا︮﹙﹥ ﹝︐︺︀﹇︊︀ از︫  ︦ از︋  ︡﹩ ا︨ــ️︎  ﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ارا﹥ ﹎︣دد .︋  ︀︧ــ︐﹩︋  ﹠︡ی︋  ز﹝︀ن︋ 
︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د .  ﹢ا︋﹅ ﹝︤︋﹢ر ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را︋  ﹢ا﹨︡ آ﹝︡ . ارا﹥ ﹝︡ارک و︨   ︠﹏﹝︻ ﹤ ︣ا︳ د︻﹢ت︋  وا︗︫︡ 

﹋﹙﹫﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
 ٩٨/٩/٢۴ ️︀︽﹛ ٩٨/٩/١۴ از ︑︀ر :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

٩٨/١٠/١۴ :︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س :آ﹇︀ی ا﹝﹫﹟ ︋﹙﹢چ ا﹋︊︣ی ٣١٢٣۴٠٧٢-٠٣۵                                                                            م.ا﹜︿ ١٢٨٢

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ١٣١SE ﹝︡ل ١٣٩۶ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
 ١٢ اــ︣ان  ١٢١ق٧٨  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  رو︾﹠ــ﹩ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   M13/5909766 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
NAS411100H3366429 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗﹢اد ︫ــ﹫︊︀﹡﹩ 

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

/ع
۹۸
۱۱
۱۵
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨︊︤(︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥) ︠ــ﹢درو ︎ــ︥و ︎ــ︀رس ﹝︡ل 
۱۳۹۳ ︋︪ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۹۵ ب ۶۶۹ اــ︣ان ۵۲ 
و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٢۴k٠٣٧۵٧۵٠ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
﹠ــ︀م آ︑﹠︀ ﹝ــ﹢دی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه   ︋NAAN01CA0EH

ا︨️ و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️ .

/ع
۹۸
۱۱
۲۰
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︑︖ـ︀رت  ︋︪ـ﹫︡  ︫ـ︣﹋️  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  آ﹎ـ﹩ 
︔︊ـ️  ︫ـ﹞︀ره  ︋ـ﹥  ︠ـ︀ص)   ﹩﹞︀︨ـ  ) ﹋﹫ـ︀ 
    ١۴٠٠۴١۶٨٢١۵ ﹝﹙ـ﹩  ︫﹠︀︨ـ﹥  و   ١٣٢٢٣
  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی ﹝﹢رخ 
آ﹇ــ︀ی   .١  : ︫ــ︡  ا︑ــ︀ذ  ذــ﹏  ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت   ١٣٩٨,٠۵,٢۶
 ︀﹝﹡︀︠ــ﹩ ۴٣٢٢١٣۴٩٨١ و﹚﹞ ︧︡ــ﹫﹠﹩ ﹋ــ ﹩﹀︴︭﹞ ︡﹫︨ــ
ا﹜ــ︀م ︊﹫︊ــ﹩ ﹋ــ︡ ﹝﹙ــ﹩١۵۴٠١٢٠۶٩۴ و ز﹠ــ︉ ر﹁﹫︺ــ﹩ 
﹋ــ︡ ﹝﹙ــ﹩ ۴٣٢٣٠٧۵۵٢٩ و ﹞﹫ــ︡ه ﹞﹫︡ی ﹁ــ︣ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
۴٣٢٢١۶١١٨٩ ︋︺﹠ــ﹢ان ا︻︱︀ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو 
︤︊﹊︀ر ﹋︡ ﹝﹙﹩  ︡﹡︡. ٢. آ﹇︀︀ن ﹞﹫︡ر︲︀︨  ︨︀ل ا﹡︐︀ب︫ 
۴٣٢٢١٠٩٩۶٩ ︋︺﹠﹢ان ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹞﹫︡ر︲︀ ﹋︀﹋︀و﹡︡ 
︣ای  ــ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ︺﹠﹢ان︋  ﹋ــ︡ ﹝﹙﹩ ۴٣٢٢١۴١٣٨٢︋ 

﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
 ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و 
اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۶٨٢۵۴٧) ﹟︤و﹇

۹ع
۸۱
۱۱
۹۰

اصالحيه
 ︡︡︖︑ ︣ا︠﹢ان﹁ ﹩﹎︀پ آ ــ︣و﹫︎
﹁﹢ر︐ــ︀ی  ︠︡﹝ــ︀ت  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
︎︫︤ــ﹊﹩ اورژا﹡ــ︦ ١١۵ ︨ــ﹠﹍︀ن 
︋︀︨ــ﹀︣ ︫︨︣ــ︐︀ن ر︫ــ︐﹢ار   –

﹝﹢ر︠﹥ ﹨︀ی ٩/١٢ و ٩/١٣ روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ، ﹝﹢ارد 
ذ﹏ ︋ــ﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ︡︋﹟ ︫ــ︣ح 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞
 ــ︀ر︑: ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ا﹡︐︪ــ︀ر   ــ︀ر︑

١٣٩٨/٩/١٢
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ :︀︎︀ن 

روز ١٣٩٨/٩/١٨
︀︀ن روز ١٣٩٨/٩/٢٨ ﹫︪﹠︀د﹨︀ :︎   ︎﹤ارا ️﹚﹞

ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ :١٣٩٨/١٠/٢
﹨︤﹠ــ﹥ درج آ﹎ــ﹩ ︋﹥ ︻ــ︡ه ︋︣﹡ــ︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

ــ︡  ︀︫  ︋﹩﹞

ع ۹
۸۱
۱۲
۱۴

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ا﹋︧﹫︣ ︨﹛ ﹨﹢ر︨︀ن 
︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠ـ︀ص ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ 
۶١۵١٧ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶٧٨٣۴٩٠    
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق 
ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
ــ︣﹋️ ﹝﹢ارد ذ﹏ ا﹜︀ق  ︫ــ︡ : ١ -︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع︫ 
 :︡و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮ــ﹑ح ﹎︣د
︦ از  ﹠︡ی ا﹡﹢اع ﹋﹢د﹨︀ی ﹋︪ــ︀ورزی︎  ︋︧ــ︐﹥︋ 
ا︠ــ︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم و ︔︊ــ️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ 
﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ 

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

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶٨٣۶٣۶) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

۹ع
۸۱
۱۲
۰۷
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روزنامـه صبـح ایـران

گفت وگو الزمه بالندگی گفتمان انقالب اسالمی   اندیشه:  حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه درخصوص بالندگی گفتمان انقالب اسالمی پیش از برگزاری »نخستین اجالس ملی اصحاب اندیشه« گفت: ما اگر 
بخواهیم گفتمان انقالب اسالمی رشد کرده و بالنده شود باید تمامی اعضای جبهه فکری-فرهنگی-اجتماعی انقالب اسالمی نسبت به تمامی اعضا، حلم داشته باشند؛  در مغرب زمین هنگامی که مدرنیته شکل گرفت، سه 
رکن اصلی که داشت عبارت بودند از: 1-سکوالریسم 2- سوبژکتیویسم 3-اومانیسم، اما در درون تمامی این مشترکات، برخی آمپریست بودند، برخی پوزیتیویست و... . همین اختالفات هم منجر به بالندگی مدرنیته شد.

گزیده ای از کتاب عصر جدید آیت اهلل میرباقری
 رویکرد ما در برابر تمدن غرب

 استحاله آن در تمدن نوین اسالمی است
مهر: کتــاب »عصر جدید؛ خوانشــی از 
مفاهیم و راهبردهای بیانیه گام دوم« اثر 
تازه آیت اهلل سیدمحمد مهدی میرباقری به 
زودی منتشر خواهد شد. آیت اهلل میرباقری 
در این کتاب آورده است: رویکرد ما در برابر 
تمدن غرب، استحاله آن تمدن در تمدن 
نوین اسالمی است، نه پذیرش، نه گزینش، 

نه گریز. به همین بهانه بخش هایی از این کتاب را با هم مرور می کنیم.

  شاخص های جدیدی برای ارزیابِی انقالب اسالمی
بر اســاِس بیانیه گام دوم، انقالب اســالمی عصر جدیدی را آغاز کرده و انسداد 
تاریخی پس از رنســانس راـ  که مسیر یکطرفه و کوری پیِش روی بشریت قرار 
داده بود و رســیدن به ســعادت را متوقف بر دوری از ادیــان الهی و آموزه های 
قدسی و زمینی شــدن و عرفی شدن تعریف کرده بود ـ شکسته است؛ انقالب 
اسالمی، درواقع، یک انفتاح تاریخی است و گشایش جدیدی به سوِی پیشرفت 
است که در آن، »دین و دنیا« و »زندگی و بندگی« توأمان دیده می شوند و بهبود 
وضعیت زندگی و معیشت انسان بر محور بندگی خدای متعال طراحی می شود. 
این نکته مهمی در این بیانیه است.حال، اگر انقالب اسالمی در این مقیاس قرار 
دارد، باید شاخص هایی داشته باشیم که دستاوردهای انقالب اسالمی را در این 
مقیاس ارزیابی کند و این شاخص ها جز بر انقالب اسالمی قابل تطبیق نباشد. این 
شــاخص ها در بیانیه وجود دارد.تلقی بعضی ها این است که انقالب برای تحقِق 
یک هدفی بود و تمام شد و اآلن دوره سازندگی است، یعنی جوشش انقالبی باید 
فروکش کند و از این به بعد برویم و بسازیم!ریشه این حرف آنجاست که آرمان 
انقالب اسالمی را به یک انقالب ضداستبدادی یا ضداستعماری محدود می کنند 
و از این رو انقالب اســالمی را تمام شده می دانند؛ می گویند می خواستیم دست 
قدرت ها را کوتاه کنیم که کردیم! می خواســتیم رژیم استبدادی را به جمهوری 
تبدیل کنیم که کردیم!ولی اگر شــما گفتید هدف انقالب اســالمی ایجاِد یک 
تکانه جهانی است و می خواهد عصر جدیدی را پیِش روی بشر قرار دهد و عصر 
روشــنگری اسالمی را در مقابِل رنسانس ایجاد کند، این جوشش انقالبی باید تا 
مرحله تمدن اسالمی برقرار باشد. جوشش انقالبی هر کجا خاموش شود، شما از 
حرکت بازمی مانید. اگر وحدت بخشی و انسجام بخشی و ساختارسازی را متناسب 

با تمدن رقیب انجام دهید، انقالب اسالمی از جوشش می افتد.
سند الگوی پایه پیشرفتـ  که کارشناسان و متخصصان عزیز زحمت بسیار زیادی 
برای تهیه آن کشــیده اندـ  با اینکه نقاط مثبت و امتیازات فراوانی دارد، اما یکی از 
اشکاالتش این است که برای ایران اسالمی که در مقیاس تمدنی و در مقیاس موازنه 
جهانی با نظام استکباری حرف دارد، نوشته نشده و حتی همسنخ با راهبرد امنیت 
ملی آمریکا نیست.آمریکا وقتی می خواهد راهبرد امنیت ملی بنویسد، امنیت ملی 
خودش را به برتری در موازنه جهانی و محور شــدن در توسعه جهانی گره می زند 
و آن وقت  بر اساِس این راهبرد، اقتصاد خود را تعریف و سازماندهی می کند.یا سند 
۲۰۳۰ را هم در نظر بگیرید؛ این سند می خواهد تا سال ۲۰۳۰ جامعه جهانی را به 
نقطه خاصی در غربی شدن برساند. این سند، سکوالریسم را دنبال می کند تا یک 
جهاِن سکوالر بسازد. ما به عنواِن رقیب تمدنی غرب باید چه کنیم؟این یک شوخی 
است که بگوییم این اسناد را امضا و »حِق تحفظ« را رعایت می کنیم! حق تحفظ، 
محتوای آن سند را عوض نمی کند! رقیب تمدنی ما با این اسناد می خواهد جهان را 
اداره کند، آن وقت ما فقط دنبال »حق تحفظ« باشیم؟ این کار با رقابت تمدنی و با 
اهداف و مطلوبیت های انقالب اسالمی نمی سازد.رویکرد ما فتح قله های علم مدرن 
و عبور از آن مرزهاست. پس، در عمل باید به همین نسخه عمل کنیم که قله های 
دانش غرب را فتح کنیم؛ باید آن ها را بگیریم، تسخیر و سپس استحاله کنیم. پیش 
از تسخیر نمی شود اصالح و ترمیم و استحاله کرد. شما تا به علوم روز مسلط نشوید، 
 اصالً نمی توانید کاری با آن انجام دهید. این استحاله از ایدئولوژی تا فلسفه، دانش و 

تکنولوژی پیش می رود. همه این سطوح را باید استحاله کنیم.

خبر

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  رهبر معظم 
انقالب در یک دهه گذشته بر مسئله تولید 
قــدرت حاصل از پیشــرفت علمی تأکید 
زیادی کرده اند. این در حالی است که مسئله 
مهاجرت نیروی انسانی الزم برای تحقق این 
کار همچنــان یکی از دغدغه های اصلی در 
کشور است. بررسی علل و راه حل  برون رفت 
از آن، مسئله ای است که به بهانه آن با دکتر 
میثم مهدیار، جامعه شناس و عضو پژوهشکده 
فرهنــگ و هنــر اســالمی بــه گفت وگو 
نشســتیم که آن را در ادامــه می خوانید.

 
 به نظر شــما علت پدیده مهاجرت 
در ســطح نخبگان به ضعف سیستم 
آموزشی و دانشگاهی ما برمی گردد یا 
به طور کلی ایده دانشگاه در کشور ما 

ناقص شکل گرفته است؟
 به نظر ایده تأســیس دانشگاه 
در ایــران متأثــر از فرایندهای 
استعماری و نیمه استعماری بوده 
اســت. به تعبیر بهتر، دانشــگاه 
در ایران برای حل مشــکالت و 
معضالت و تولید علم نبوده بلکه 
بیشــتر برای طبقه متوسط که 
فرهنگ لیبرالی دارند طراحی 
شده تا در قامت یک کارمند، 
پروژه های سکوالری را پیش 
ببرنــد. این فراینــد در گذر 
زمان، هم در فــرم و هم در 
محتوا در حال بازتولید است. 
البته در کشور ما دانشگاه به 
لحاظ فرمی ارتباط ارگانیکی 
با جامعه برقرار نکرده است، 
در حالی که در غرب مثالً دانشگاه ابتدا ایده 
الهیاتی داشــته و با هدف کمک به کلیسا 
و در خدمت کلیســا شکل گرفته است. در 
ادامه و در عصر روشنگری رسالت دانشگاه 
پژوهش محــور و به اصطالح علم برای علم 
بــود. در قرن های بعد نیز از ایده دانشــگاه 
در خدمت دولت و ملت اســتفاده شــد و 
دانشگاه های مســئله محور رشد کردند. در 

قرن ۲1 دانشــگاه روی مسئله کارآفرینی 
چرخش کرده و در ادامه برای حل مســائل 
بازار و سرمایه داری تالش کرد. در حالی که 
فلسفه و رسالت دانشگاه در غرب در هر دوره 
تاریخی بنا بر اقتضائات روز تغییر می کرد، در 
کشور ما دانشگاه هنوز از فلسفه وجودی و 

راهبردی خود بی خبر است.

 بحث هایی مثل غرب زدگی مضاعف 
در مسئله مهاجرت چقدر نقش دارند؟

نباید در بحث مهاجرت به دنبال تک عامل ها 
باشــیم و بهتر است به همه ابعاد و علل آن 
بپردازیم. مثالً در حوزه علوم انسانی در کشور 
هیچ گروه علمی را نمی توان یافت که با دیگر 
گروه ها همکاری علمی جدی داشته باشد 
و بیشتر جلسات آموزشی حول داد و ستد 
پایان نامه هــا صورت می پذیرد و اصالً بحث 
جدی و علمی انجام نمی شود. با این اوصاف 
نباید انتظار داشــت دانشگاه مانع مهاجرت 
نخبگان شــود. مضاف بر این عوامل، خود 
ایده تأسیس دانشگاه مهاجرت ها را افزایش 
می دهد، زیرا منبع و منشــأ علم را در غرب 
می داند. این مســئله نمود تسلط پارادایم 
شرق شناسانه است که به ما القا می کند ما 
هیچ توانایی و استعدادی برای فکر کردن به 

سنت علمی خودمان نداریم.
  راه حل خروج از وضعیت فعلی را 

باید خارج از دانشگاه جست وجو کرد؟
اشــاره کردم که فرم دانشگاه، استعمارزده و 
نیمه استعماری است. کارهایی نیز که تاکنون 
انجام شــده خارج از فرایندهای شیوه فعلی 
دانشگاه ها بوده است. خارج از دانشگاه و با نگاه 
انتقادی به دانشگاه می توان کار کرد؛ دقیقاً 
کاری که هندوســتان انجام داد و توانست 
وضعیت دانشگاه های کشورش را بهبود بخشد. 

 چگونه باید فضــای این پارادایم را 
تغییر داد؛ آیا افــرادی مثل مرتضی 
فرهادی که بیرون از این نگاه استعماری 
کار کرده اند باید به دانشــگاه های ما 
اضافه شوند یا  نیاز به دگرگونی ساختار 

دانشگاه است؟
 بی شــک اگــر مرتضــی فرهــادی نیز 
می خواست در چارچوب های فعلی دانشگاه 
کار کند نمی توانســت طرح خود را دنبال 
کند. ایشان در داخل دانشگاه کامالً خارج 
از چارچوب های آکادمیک کار کرده است 
و مثالً در تمام ۳۰ ســال استادی دانشگاه 
تعداد راهنمایــی پایان نامه هایی که انجام 

داده اند به تعداد انگشتان یک دست است.

 شیوه عبور از این پارادایم استعماری 
چطور ممکن است؟ 

دو راه اساســی را باید دنبال کرد؛ نخست 

درباره ایده و فلســفه دانشگاه دوباره تأمل 
کنیم. مورد بعدی شــفافیت سازوکارهای 
دانشــگاه اســت؛ یعنی باید بروکراســی 
دانشــگاه از نحوه جذب افراد تا صالحیت 
به دســت گرفتن پروژه های علمی شفاف 
شود. شــفافیت در این موضوعات مانع به 
وجود آمــدن باند های علمی و به تعبیری 

پروژه بازی می شود. 

 فرید زکریا معتقد است تا زمانی که 
آمریکا دانشگاه های مهم و مرجعیت  
دانشــگاهی در جهان را داراســت 
پرســش  بماند.  قدرتمند  می تواند 
ما چگونه می توانیم  که  اســت  این 
دانشــگاه های خود را به این سمت 

حرکت دهیم؟
پیش از همه به مطالعات دانشگاهی در این 
زمینه نیاز داریم؛ منظورم تأسیس رشته ای با 
این عنوان در دانشگاه نیست بلکه باید دانشگاه 
سوژه تحقیقات شــود. با این کار مشخص 
می شود دانشگاه ما و سایر دانشگاه های جهان 
در چه شرایطی هستند. بی توجهی و تعلل 
در این حرکت هــر روز به ما  ضربه می زند، 
بنابراین هر چه ســریع تر باید نگاه انتقادی 
به دانشــگاه را تقویت کرده و پژوهش های 
دانشــجویان را به این ســمت سوق دهیم.

از   نقش روشنفکران در مهاجرت 
دانشگاه چیست؟   

  خیلــی مواقع شــاهد بوده و هســتیم 
کــه روشــنفکران، غــرب و به خصوص 
دانشگاه های غربی را کعبه آمال و مدینه 

فاضله معرفی می کنند.
 خود روشنفکران جزئی از مشکل هستند؛ 
چرا که خودشان موجب بازتولید پارادایم 
استعماری و نیمه استعماری هستند. آن ها 
در ایــن پارادایم دائم گزاره هایی مشــابه 
انسداد و انحطاط تفکر را مطرح می کنند  
و ما را به عقب برمی گردانند تا از گذشته 
تاریخی گسســت پیداکــرده و به غرب 

گرایش پیدا کنیم.

گفت و گو با دکتر میثم مهدیار، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی

باید نگاه انتقادی  به دانشگاه استعمارزده را تقویت کرد
 اصالح نظام دانایی

 راه حل جذب نخبگان ملل
پارادایم شرق شناسی که فرهنگ و سنت ما 
را عقب افتاده معرفی می کند همیشه مانع 
پیشرفت ما شده است. با گذر از این پارادایم و 
با اعتماد به نفس می توانیم به تاریخ، فرهنگ 
و ســنت خودمان توجه کــرده و  در حوزه 
علوم انسانی دست به نظریه پردازی بزنیم. در 
همین حوزه تمدنی زبان فارسی این امکان 
وجــود دارد نخبگان و روشــنفکران ملل را 

جذب کنیم.
 الزمه این کار در درجه اول این اســت که 
بدانیــم در حال حاضر چه نظــام دانایی در 
کشور داریم و دانشــگاه ها در کشور ما چه 
مزیت هویتی برای زبان فارســی و فرهنگ 

ایرانی به وجود می آورند. 
سؤال من این است که ما چند عنوان کتاب 
درباره این کالن پــروژه کار کردیم که مورد 
توجه نخبگان و روشــنفکران این کشورها 
قــرار بگیرد که مثالً اگر به جای اروپا،  ایران 
را انتخاب کنند چطور می توانند پیشــرفت 
کننــد؟ اگر پژوهشــی صــورت بگیرد که 
اطالعات مردم در کشور ما از پاریس و لیون 
بیشتر است مشــخص خواهد شد اصالً این 

کشور ها مورد بحث مردم ما نیستند. 
کشور ما و هندوستان هر دو تحت استعمار 
بوده اند ولی هندی ها به واســطه اعتماد به 
نفسی که پیدا کردند توانستند با سنت های 
خودشان پایه گذار بحث های پسااستعماری 

باشند.
 پارادایــم شرق شناســی کــه ایــن فــرم 
خودباختگی  را به وجود آورده، خیلی سخت 
اجازه می دهد بتوانیم پایه گذار سنت جدیدی 
باشیم و به همین دلیل نمی توانیم از سنت 
خودمان به خوبی بهره مند شویم. تا وقتی این 
نظام معرفتی به صورت هژمونیک در تسلط 
همان پارادایم استعماری است هیچ مزیتی 
برای مردمانی که فرهنگشان شبیه به ماست، 
ندارد و اساساً آن ها به این دانشگاه که بدون 
هویت اســت بی توجه بوده و جذابیتی برای 

پیشرفت در این عرصه نمی بینند. 

ایده تأسیس 
دانشگاه مهاجرت ها 
را افزایش می دهد، 
زیرا منبع و منشأ 
علم را در غرب 
می داند

بــــــــرش

برش

دکترمیثم  مهدیار

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r
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 آگهی تغییرات شرکت راه دار تردد توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46666 و 

شناسه ملی 10380627130    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق 
الع��اده م��ورخ 1398,08,11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد به 
آدرس بخش مرکزی – ش��هر مش��هد – دهستان 
میان والیت –روس��تا کورده-ج��اده 22 کیلومتر 
جاده آسیایی- کوچه سوله سازی آسیم- پالک 
0 – طبق��ه همک��ف- کد پس��تی 9355118533 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682280(

/ع
98
11
16
7

آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره سه خانه صنعت 
و معدن خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 37401 و شناسه ملی 10380529837    

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,11,30 و نام��ه 
ش��ماره 33254 م��ورخ 98,3,23 اداره تع��اون 
کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : - مائده نوروزی ب��ه کدملی0923191232 
به س��مت بازرس اصلی و یون��س خلیلی طرقبه 
ب��ه کدمل��ی0943763363 ب��ه س��مت بازرس 
عل��ی البدل برای مدت یک س��ال مال��ی انتخاب 
گردیدن��د . _ صورته��ای مال��ی س��ال 95 مورد 

تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682281(

9ع
81
11
68

آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره شش 
خانه صنعت و معدن خراسان رضوی شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 37023 و شناسه ملی 

    10380525760
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,11,30 و نام��ه 
ش��ماره 33278 م��ورخ 98,3,23 اداره تع��اون 
کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 -آق��ای پرهام مس��لمی به ش��ماره ملی 
0943128439 به عن��وان بازرس اصلی و آقای 
مهدی ش��رفی به شماره ملی 0942654455 به 
عن��وان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 
انتخ��اب گردیدن��د. 2 - صورته��ای مالی 95 به 

تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)682285(

9ع
81
11
69

 آگهی تغییرات شرکت کیان محور هومان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36213 و 

شناسه ملی 10380517334    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,20 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1-آق��ای امی��ن حلمی 
سیاسی فریمانی0941456889 به سمت رئیس هیئت 
مدیره 2- آقای علی اکبر مهرافروزیان0872386694 
به س��مت نایب رئی��س و مدیر عام��ل 3- آقای نصیر 
آذرم��ی 0071733582به س��مت عض��و هیئت مدیره 
ش��رکت برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. -کلیه 
اس��ناد و اوراق به��ادار و تعه��د آور ش��رکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682315(

9ع
81
11
72

آگهی تغییرات شرکت صنایع کیان 
ترانسفوی خراسان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 26353 و شناسه ملی 
    10380417663

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه مورخ 1398,05,20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د :روزنام��ه کثیراالنتش��ار قدس 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به 

سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )682320(

9ع
81
11
74

آگهی تغییرات شرکت صنعتی الما الکترونیک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7494 و 

شناسه ملی 10380232900  

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره 
ذی��ل  تصمیم��ات   1398,02,28 م��ورخ 
اتخاذ ش��د : آقای احمد توکلی بشماره 
ملی 0703505718 بعنوان مدیر عامل 

برای مدت یکسال انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )682337(

,ذ
98
11
18
2

آگهی تغییرات شرکت فرایند سازان اندیشه تجارت نوین فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54995 و شناسه ملی 14005069365
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1396,10,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1� آقای مس��عود صلواتی زاده به ش��ماره ملی 
0938701266 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2 � آقای س��یاوش مزینانی به ش��ماره ملی 0942567617 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره 3 � آقای نوید محمد یاری به ش��ماره ملی 0779543841 به س��مت مدیر عامل ش��رکت و عضو هیئت مدیره 4 � آقای محسن 
پیش��وا به ش��ماره ملی 0941274551 به س��مت عضو هیئت مدیره 5 � آقای ناصر ساالر به شماره ملی 0937981087 به سمت عضو 
هیئ��ت مدی��ره تا تاری��خ 98,10,6 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رس��می و بانکی ش��رکت با امضای ثابت 

مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب ریئس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682366(

,ذ
98
11
18
8

آگهی تغییرات شرکت گروه مشاورین بارمان سازه خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54084 و شناسه ملی 14004819334 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,01,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم وجیهه سلیمی به شماره ملی 0941854051 
به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نازنین حسین نیا دوات گر به شماره ملی 0943311713 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
کاوه صفاران به ش��ماره ملی 0054123925 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ش��رکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682355(

,ذ
98
11
18
7

/ع
98
11
21
7

 آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی هفشجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2827 و شناسه ملی 10340063030    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,09,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 19800000000ریال به مبلغ 24000000000ریال منقسم 
به 12000 سهم 2000000ریالی)از طریق آورده نقدی سهامداران (افزایش یافت که تمام مبلغ افزایش یافته برابر گواهی شماره 1,98,1189008مورخ 1398,09,06نزد بانک 

سپه شعبه بزرگمهر اصفهان به حساب شرکت واریز و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )685473(
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آگهی تغییرات شرکت همیار فوالد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7200 و شناسه ملی 10862034494    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - ترازنام��ه مالی منتهی به 
تاری��خ 1397,12,29 م��ورد تصوی��ب قرارگرفت . -2 ش��رکت همگامان فوالد توس و آقایان جهانگیر س��روری 1062617606 و قاس��م 
ح��داد0936128641 ب��ه س��مت اعضاء اصلی و آقای می��رزا علی قربان زاده 0944071228 به س��مت عضو علی الب��دل هیئت مدیره 
برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند -3موسس��ه حسابرس��ی بصیر محاس��ب توس به عن��وان بازرس اصلی و آق��ای مجید دانائی 
4569186009 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند -4 روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار 

برای یکسال تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )683651(
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 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل و لوازم یدکی کامیونداران تک واحدی شهرستان مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 2626 و شناسه ملی 10862049227    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,09 و نامه شماره 140471 مورخ 1397,07,16 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: -آقای غالمعلی بیک خراسانی نیا به کدملی 0938415328به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای سیدعلی امیری نژاد به کدملی 0940408163 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غالمحسین نیک خراسانی به کدملی 0849378605 به سمت منشی 
هیئت مدیره علی لطفی به کدملی 6439598724 و هادی بخش��یان به کدملی 0052380122 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای ابوالقاس��م آمیغ کد ملی 
0972346114 به مدت س��ه س��ال به س��مت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. -کلیه قراردادها واسناد رس��می وتعهد آور بانکی از قبیل چک –سفته-وبرات 
اوراق به��ادر ب��ا امضای ثابت مدیر عامل ابوالقاس��م آمیغ و آقای غالمعلی بیک خراس��ان نیا رئیس هیئت مدیره ودرغیاب رئیس هیئ��ت مدیره با امضای آقای 
غالمحس��ین نیک خراس��انی نایب رئیس هیئت مدیره ومهر ش��رکت دارای اعتبار است. اس��نادعادی ونامه ها با امضای آقای ابوالقاسم آمیغ ومهر شرکت معتبر 

خواهدبود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )683652(
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آگهی دعوت سهامداران به تشکیل 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در 

مؤسسه ره آورد امید و نشاط چابهار
بدینوسیله از اکثریت س��هامداران مؤسسه 
ره آورد امید و نش��اط چابهار به ش��ماره ثبت 
66 دع��وت بعمل می آید ت��ا در مجمع عمومی 
فوق الع��اده در س��اعت 8 صبح روز دوش��نبه 
م��ورخ 98/9/25 و مجم��ع عمومی عادی بطور 
فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
م��ورخ 98/9/25 در محل ش��رکت به آدرس 
سیستان و بلوچستان شهر چاه بهار- گلشهر- 
کوچه ارکیده- کوچه لقم��ان- پالک 0- طبقه 

همکف- تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- نقل و انتقال سهم الشرکه
2- کاهش تعداد اعض��ای هیئت امنا و اصالح 

ماده اساسنامه
3- تغییر آدرس و اصالح ماده اساسنامه

دستورجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور 
فوق العاده:

1- انتخاب هیئت امنا و هیئت مدیره
2- انتخاب بازرس

محل امضاء اعضای هیئت مدیره:
رئی��س هیئ��ت مدیره: مرضیه کاوس��ی س��رجو 
خزانه دار عضو هیئت مدیره:  انیس��ا نواری پور
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روزنامـه صبـح ایـران

قرآن کریم، مهم ترین عامل وحدت مسلمانان  اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در دیدار جمعی از ائمه جمعه و علمای اهل سنت، قرآن کریم را مهم ترین عامل وحدت مسلمانان دانست و گفت: تمسک به قرآن 
کریم قطعاً سعادت بخش است؛ بهترین تعریف از قرآن کریم که کالم خدای متعال است را خود قرآن بیان می کند و می فرماید: قرآن »حبل متین« است که خداوند برای هدایت شما آن را به زمین نازل کرده است. 

خداوند در قرآن کریم به قلم، مرکب و تألیفات علما قسم یاد کرده است؛ »ن َوالَْقلَِم َوَما یْسُطُروَن«؛ چون سعادت و تربیت جامعه به دست علمای جامعه صورت می گیرد.

حسن رحیم پور ازغدی در کنگره »نماز، سالمت روان و نشاط معنوی«:
نماز به انسان هدف، اندیشه و انگیزه می دهد

ایکنا: حســن رحیم پور ازغدی در 
سومین کنگره نماز، سالمت روان و 
نشاط معنوی که در دانشگاه تهران 
برگزار شد، با بیان اینکه تا ۱۰۰ سال 
گذشته این امکان وجود نداشت که 
در فضای دانشگاهی کسی بتواند در 
مورد سالمت معنوی سخن بگوید، 
گفت: ماتریالیسم خشن قرن ۱۹ که 

به محض به میان آمدن اسم نماز و کلمه معنویت آن را تمسخر می کرد، امروز آثار 
معنویت در رفتار، ژنتیک، محیط خانواده، تغذیه، اقتصاد، رســانه، اشــتغال و... را 
مدنظر دارد. وی در ادامه با تأکید بر اینکه اسالم به همان اندازه که می گوید نماز 
بخوان، از مسلمانان می خواهد کفش مناسب بپوشند و غذای سالم بخورند و ازدواج 
به موقع داشته باشند، گفت: توجه به جسم و روح توأمان است؛ در این میان، آرامش 

و لذت نتیجه معنویت است، اما هدف نیست، هدف، تکامل و رشد است.
به گفته این عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، اعتقاد به معاد یعنی باور به اینکه 
ما موجودی ابدی هستیم و نابود نمی شویم؛ نگاه ابزاری به معنویت و غیرفلسفی 
است. وی ادامه داد: در جهان امروز رفاه، بیمه، مسکن، تأمین اجتماعی و امکانات 
بیشتر شــد، اما کماکان آمار خودکشی و افسردگی در جوامع پیشرفته تر بیشتر 
است. این  نگاه که ماده و معنا را جدا از هم تعریف می کنند، غلط است. مگر می توان 
در جهانی که معنا ندارد، زیست کرد و به آرامش رسید؟ اگر این باور نباشد، ادای 

آرامش را درآورده ایم.
رحیم پور ازغدی گفت: عالم رو به حق اســت و در حال بازگشــت به محضر خدا 
هســتیم؛ »انا هلل و انا الیه راجعون«. موجی که در دهه های اخیر در زمینه دعوت به 
سالمت معنوی و سالمت روان به وجود آمده، حرکت خوبی است، اما نباید به اشتباه 
بیفتیم که این معنویت نسخه نجات بخش و همان معنویت مدنظر انبیا و  اولیاست. 
وی با بیان اینکه دو نوع معنویت بیدارگر و تخدیری وجود دارد، اظهار کرد: معنویت 
تخدیری، نوعی آرامش کاذب است؛ در حالی که با اقامه نماز، انسان می تواند به جایی 
برســد که خداوند او را به فرشــتگان نشان دهد و مباهات کند، اما بدون اعتقاد به 
خدا، فرشتگان و ایمان به بهشت و جهنم و بدون اعتقاد به شریعت، نمی توان ادعای 

معنویت کرد و انسان در این وضعیت به آرامش نخواهد رسید.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با تأکید بر اینکه مرگ باوری مصداق بارزی است 
که به انســان آرامش می دهد، گفت: تفسیر توحیدی از مرگ این است که مرگ، 
مرحله جدید فوق العاده مهمی از زندگی انسانی ابدی است که نابودی ندارد. کسی 
که می گوید دنیا اول و آخر است، آیا می تواند به آرامش برسد؟ آن هایی که دست به 
خودکشی می زنند، متوجه شده اند که دنیا هیچ ارزشی ندارد، اما به بخشی از واقعیت 
و حقیقت دست پیدا کرده اند. اما این ها نمی دانستند انبیا خیلی پیشتر گفته بودند 
دنیا هیچ است. رحیم پور ازغدی در پایان با اشاره به عبارت قرآنی »َو اهلل َمَعُکْم« گفت:  
ما تعابیر شاعرانه ای از این عبارت داشته ایم؛ اما نکته این عبارت این است کسی که 
خدا با او باشد، به آرامش خواهد رسید. با این حال خداوند تأکید دارد هر که او را از 
زندگی حذف و فراموش کند دچار »َمِعیَشًة َضْنکاً« می شود و زندگی سختی خواهد 

داشت؛ نماز به انسان هدف، اندیشه و انگیزه می دهد.

کتاب »مبانی حدیث شناسی« منتشر شد
تسنیم: جدیدتریــن اثر حجت االسالم ســیدمحمدکاظم طباطبایی با عنوان 
»مبانی حدیث شناسی« توسط انتشــارات دارالحدیث روانه بازار کتاب شد. در 
این کتاب مباحثی به عنوان مبانی حدیث شناسی مانند رابطه حدیث با قرآن و 
نیز سنت نبوی و سیره اهل بیت)ع(، اعتبار سنت و حدیث و تفاوت میان آن ها، 
نیاز به حدیث، ویژگی های حدیث شــیعه و سنی، کاربرد روایات در فهم قرآن، 
عدالــت صحابه، دالیل حجیت خبر واحد، چرایی اعتبار ســنت پیامبر)ص( و 

اهل بیت)ع( مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

گفتار

خـــبر

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  هشتم ربیع الثانی 
سال 232 هجری قمری دریچه دیگری از شادی بر دل ها 
گشوده شــد و یازدهمین اختر آســمان والیت و امامت 
بــه میهمانی اهل زمین آمد. امامــی که از بدو تولد تحت 
نظارت شــدید مأموران حکومتی بود، اما ذره ای در انجام 
وظایف خود کوتاه نیامد و از هدایت مردم دست برنداشت. 
در سالروز والدت این امام همام با حجت االسالم مصطفی 
امینی خواه، استاد حوزه و دانشگاه به گفت وگو پرداختیم. او 
در این فرصت، تصویر ارائه شده از امام حسن عسکری)ع( 
در کتاب »انسان 25۰ ساله« را برای ما ترسیم کرد. گفتنی 
است؛ کتاب »انسان 25۰ ساله« مجموعه بیانات رهبر معظم 
انقالب اســت درباره زندگی سیاســی و مبارزاتی امامان 

شیعه)ع(.

  نفی حکومت باطل
 و ایجاد حاکمیت الهی

حجت االسالم امینی خواه می گوید: کتاب انسان 25۰ ساله 
نگاه متفاوتی به معصومین داشته و حرکت همه آن ها را یک 
حرکت تفسیر می کند. در شرایط منحصر به فردی که زمانه 
هر یک از معصومین داشت، نوع رفتار آن ها شامل راهبرد 
خاصی بود و در موقعیت هــای مختلف بنا به اقتضائات و 
موانعی که در مواجهه آن ها پیش می آمد شاهد رویکردهایی 
به ظاهر متفاوت هستیم؛ در صورتی که حقیقت همه آن ها 
یکی است. محور اصلی در سیره معصومین)ع( نفی حکومت 
باطــل و ایجاد حاکمیت الهی بود که از آن به والیت حقه 

اهل بیت)ع( تعبیر می کنیم.
 او اضافــه می کند: در دوره ائمه)ع( پــس از امام رضا)ع( 
تشکیالت و ارتباطات مسلمین تقویت و گسترده می شد، 
مانند دوره وکال، نواب و... اما دوره امام حسن عسکری)ع( 
اوج این دوران به حســاب می آید. این امام)ع( تشکیالت 
وسیعی را ساماندهی و مدیریت کرده و مردم جامعه خود را 
برای روز غیبت آماده و شــرایط را از دوران ظهور به دوران 

غیبت منتقل کردند.

   امام عسکری)ع( یک تنه مسیر تاریخ را عوض کرد
امینی خواه یادآور می شــود: پیرامون امام عسکری)ع( را 
خائنان، جاسوســان و دستگاه امنیتی احاطه کرده بود و 
به طور مداوم تحت نظارت بود تا مبادا فرزندی از ایشان 
متولد شــود؛ اما به اذن خدای متعال، امام عصر)عج( در 
حجره ای متولد شد که جاسوسان در آن دائم رفت و آمد 
و تردد داشــتند. جاسوسانی در لباس خادم و دوست که 
پس از به شــهادت رسیدن امام)ع(، تمام اموال و وسایل 

ایشــان را غــارت کردند. او عنوان می کند: امام حســن 
عســکری)ع( که در متن چنین مبارزاتی بود تالش کرد 
دشــمن هیچ بهره ای از نظارت های خــود نبرد و با روح 
قدســی، ذکاوت و بصیرتی که داشت اجازه نداد آن ها به 
مقصود خود برسند؛ راهکاری که الگویی برای جوانان در 

تمامی عرصه های زندگی است.
 آن ها نباید از هدفی که دارند، خسته شده و توکل و ابتکار 
عمل خود را از دست دهند یا ناامید شده و همه چیز را تیره 
و تار ببینند؛ بلکه با برنامه ریزی و جدیت می توانند به هدف 
نهایی موردنظر خود برسند و مانند امام یازدهم ایستادگی 

کرده و یک تنه مسیر تاریخ را عوض کنند.

  دوست و دشمن، امام عسکری)ع( را تحسین 
می کردند

او به بخش دیگری از کتاب انسان 25۰ ساله اشاره کرده و 
می گوید: به فضیلت، مکرمت و عظمت این امام)ع( نه فقط 
ما که حتی دشمنان و مخالفان و آن ها که به امامت اعتقاد 
نداشتند نیز اعتراف کرده و دوست و دشمن این شخصیت 

را تحسین می کنند. 
باید در نظر داشته باشیم تحســین دشمن دو نوع است؛ 
ممکن اســت تحسین دشــمن برای این باشد که برای او 

زمینه سازی کرده و راه های رسیدن او به اهدافش را تسهیل 
می کنیم؛ دیگر اینکه مورد تحسین دشمن قرار می گیریم 
زیرا با تمام فشــارها دست از هدف خود بر نمی داریم و در 

نهایت دشمن به زانو درمی آید.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید می کند: منظور از تحسین 
دشمن، نوع دوم و شکست دشمن است؛ تحسینی که برای 
سایر ائمه)ع( نیز انجام شده بود. معاویه نیز امیرالمؤمنین)ع( 
را تحسین می کرد و حضرت همیشــه در چشم او بزرگ 
بود. رهبر انقــالب نیز در این زمینه فرموده اند: اگر عناصر 

خواص مــا به وظیفه ای کــه دارند عمل کنند، 
دوست و دشمن، آن ها را بزرگ دانسته و برای 
آن ها احترام قائل هستند؛ دوست به دلیل اینکه 
همدل و هم مســیر او است، او را بزرگ می داند 
و دشــمن هم چون او را بزرگ می بیند، برای 
او وقت صرف کرده و برنامه ریزی می کند. امام 
عسکری)ع( در چشم دشمنان بزرگ بود؛ زیرا 
همیشه با قدرت، صالبت، علم، تدبیر و حکمت 

حرکت می کرد.

  مهم ترین برنامه امام)ع( 
 فرهنگ سازی برای نمادهای

 هویتی شیعیان بود
حجت االســالم امینی خواه عنوان می کند: 
یکی از دغدغه های جدی و کالن برنامه های 
برای  امام عســکری)ع(، فرهنگ ســازی 
نمادهای هویتی شیعیان بوده است. شاید 
مشــهورترین روایت در این زمینه، روایتی 
اســت که پنج عالمت مؤمــن را معرفی 

می فرماید که یکــی از آن عالمت ها، زیارت 
اربعین است. بی شک فرهنگ و تمدنی ماندگار خواهد بود 
که بستری جاری داشته باشد و دائم با شاخصه ها و تمایزها 
خودش را معرفی کند و زنده نگه دارد؛ این مســئله بدون 

داشتن نمادهای روشن و بارز میسر نخواهد شد.
او در پایان تصریح می کند: به همین دلیل امام عسکری)ع( 
به شیعیان خود سفارش و بلکه اصرار می کرد در هر فضایی 
که به ســر می برند اگر خفقانی که زمینه ســاز تقیه باشد 
تهدیدشــان نمی کند، نمادهای هویت بخش خود را جلو 
دیــدگان بیاورند. این گونه، افراد همفکر و همدل همدیگر 
را به راحتی پیدا می کنند؛ همچنین قشــر خاکســتری، 
دلهره  اش درباره پیوستن به مؤمنان کم می شود و دشمن 
نیز دائم با رزمایشــی نمادمحور روبه رو است و از آمادگی 

دائمی مؤمنان به هراس می افتد.

بازخوانی بخش هایی از سیره امام حسن عسکری  در گفت وگو با حجت االسالم امینی خواه

وقتی دشمن به عظمت امام حق، اعتراف می کند

امام عسکری)ع( 
حتی در چشم 

دشمنان خود هم 
بزرگ بود؛ زیرا 

همیشه با قدرت، 
صالبت، علم و 
حکمت حرکت 

می کرد

بــــــرش

 شب زنده داری 
در بیان امام حسن عسکری
 نماز شب در درستکاری

 روز بسیار مؤثر است
مرکب راهور ســفر طوالنــی وصول الی اهلل 
چیست؟ امام حسن عسکری)ع( پاسخ این 
پرســش را داده و فرموده اند: »اَِنّ الُوُصوَل 
ٌر ال یُدَرُك ااِّل بِامتطاِء  َوَجَلّ َســفَ اِلَي اهللِ َعَزّ
اللَّیِل«؛ رســیدن به خدای عزوجل سفری 
اســت که جز با قیام و تهجد و نماز شــب 

درك نمی شود.
 »إمتطاء اللیل« شــب را مرکب راهور قرار 
دادن و قیام در دل شب و تهجد و اقامه نماز 
شب است. شب زنده داری و دعا و مناجات و 
نیایش در نیمه های شب و طلب آمرزش و 
تالوت قرآن و عبادت خدا در تاریکی شب، 

ارزش بسیار زیادی دارد. 
امام یازدهم در این حدیث با تعبیر »َســَفٌر 
ال یُــدَرُك ااِّل« انحصــار راه وصول به خدا 
در »امتطــاء اللیــل« را آمــوزش داده اند؛ 
شــب زنده داری و قیام لیل راه اصلی سیر 
و ســلوك عرفانی و معنوی و طریق توصل 

الی اهلل است.
نمازهای واجب روزانــه تکلیف همگانی و 
وظیفه عمومی است و با آن نیایش انسان با 

خدا آغاز می شود.
 نماز شــب افزون بر ایــن نمازهای واجب 
است؛ با نافله شــب نیایش ترقی می کند 
و نماز گزار در راه وصــول به خدای بزرگ 
و آفریدگار جهان و انســان قرار می گیرد. 
نماز شــب بر پیامبر خدا واجب بود ولی بر 
پیروان ایشان مستحب است و راه انحصاری 
رسیدن به مقام محمود در پیشگاه پروردگار 

است. 
نماز شب در درستکاری روز و بهره برداری 
از دانش الهی و امدادهای غیبی در بحران ها 
و توفیق در انجام مسئولیت ها بسیار مؤثر 
اســت؛ از این رو شایسته اســت مدیران 
اجرایی، نمایندگان مجلس و قضات با نماز 
شب در طریق وصول الی اهلل حرکت کنند 

تا کارآمدی نظام اسالمی افزایش یابد.

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

یادداشت

حجت االسالم دکتر محمدرضا جواهری

      صفحه 5  14 /1398/09
شعبه 3 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد

آگهى مزايده
ــه  ــم راضيه صادقى به پرداخت مبلغ 4/000/000/000 ريال در پرونده كالس ــر به محكوميت خان نظ
ــتان  ــانى گلس ــهد به نش ــماره 14 فرعى از 2097 اصلى بخش يك مش 283 باقيمانده پالك ثبتى ش
ــرقى 7- بن بست زادمهر- پ 19- طبقه 4- داراى اعيان به مساحت حدود 141/5 مترمربع شامل  ش
ــك واحد آپارتمان به انضمام 75 مترمربع تراس توقيف گرديده و به مبلغ 11/500/000/000 ريال  ي
ــاعت 10 صبح در محل شعبه مزايده اجراى احكام  ــت كه در تاريخ 98/10/07 س ارزيابى گرديده اس
ــرى ط. 2 (دو واحد  ــاد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيف ــانى وكيل آب ــهد واقع در نش كيفرى مش
ــه 11/500/000/000 ريال  ــد.  قيمت پاي ــنهادى فروش خواهد ش مزايده) و به باالترين قيمت پيش

مى باشد. آ- 9811136
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9403420 
ــماره ملى: 0934521387 شماره شناسنامه:  ــما ليال ثابت پور نام پدر: غالمرضا ش ــيله به ش بدينوس
11997 با توجه به عدم شناسايى آدرس شما و بنا به درخواست بستانكار ابالغ مى گردد كه ششدانگ 
ــش مشهد  ــهد ناحيه: ش پالك ثبتى 1- فرعى: 5381 از 5204 از پالك اصلى 191 در بخش: ده مش
واقع در: مشهد بولوار هاشميه- هاشميه 85 انتهاى كوچه حاشيه ميدان ضلع جنوبى (سه نبش) مورد 
ــماره 69 شهر مشهد استان  ــماره 194934 تنظيمى دفترخانه اسناد رسمى ش ــند رهنى ش وثيقه س
ــت كه مورد وثيقه سند رهنى  ــان رضوى به مبلغ 21/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس خراس
ــند: 194934، تاريخ سند: 1392/09/30 له مؤسسه عسگريه عليه شما ميباشد.  ــرطى: شماره س و ش
ــه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از  چنانچ
ــار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ 9/000/000 ميليون ريال بابت  تاريخ انتش
هزينه كارشناسى به صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت 

مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9811146 م.الف 303
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 102 پرونده كالسه: 9403419
ــه 9403419 بدين وسيله به شما آقاى سعيد عرفانيان سليم فرزند على به  پيرو اجراييه صادره كالس
شماره ملى 0930681231 و آقاى مصطفى خدابخش فرزند ابوالحسن به شماره ملى 0937909173 
ــهد-  ــند رهنى 195768 مورخه 1392/12/11 تنظيمى دفترخانه 69 مش به عنوان متعهد و راهن س
ــگريه ابالغ مى گردد در پالك ثبتى 7925 فرعى از 188/213 فرعى از  متعهدله: تعاونى اعتبارى عس
183 اصلى واقع در بخش 10 مشهد متعلق به راهنين فوق الذكر طبق ماده 102 آيين نامه اجرايى به 
قيد قرعه مهندس محمدرضا خواجه  ايم و محسن بهزادفر و عليرضا احمدى نيت به عنوان كارشناس 
انتخاب گرديده لذا مراتب بدينوسيله به شما اعالم مى شود كه طبق مقررات كارشناس مذكور نسبت 

به ارزيابى اقدام خواهد نمود. آ- 9811147 م.الف 304
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد اجتهادى

دفترخانه اسناد رسمى شماره 269 شهر تهران استان تهران
آگهى اخطار ماده 101 آئين نامه اجراى اسناد رسمى به كالسه 139604001013000200

ــهد خيابان بهار بين بيمارستان ارتش و بنت  ــانى مش ــيله به آقاى محمدعلى طالعى فاز بنش بدينوس
الهدى پالك 57

ــعار ميدارد با توجه به  ــيله اش ــه 9600200 و 9601644 بدينوس بدهكار/ راهن پرونده اجرائى كالس
ــناس رسمى دادگسترى پالك شماره 37/15622- اصلى  گزارش ارزيابى مورخه 1398/07/08 كارش
واقع در بخش 11 تهران مورد وثيقه سند رهنى شماره 34569- 92/04/05 و 34355- 92/02/21 
ــغ 41/800/000/000 ريال ارزيابى گرديده لذا چنانچه بمبلغ  ــى دفترخانه 269 تهران به مبل تنظيم
ــى خود را ظرف مدت 5 روز از تاريخ  ــيد مى توانيد اعتراض كتب ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش
ابالغ اين اخطاريه ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر بمبلغ 34/980/000 ريال واريز 
بحساب سيبا 0103134800001 نزد بانك ملى به نام كانون كارشناسان رسمى دادگسترى به دفتر 
ــمى طبقه دوم تسليم  ــناد رس ــاختمان معاونت اجراى اس اين اداره واقع در چهارراه جهان كودك س
نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد و يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد 
ــد مراتب را به اين اداره اعالم نماييد.  ــد و چنانچه مورد وثيقه بيمه ميباش ترتيب اثر داده نخواهد ش

آ- 9811148 م.الف 305

ابالغ رأى ماده 169 آيين نامه اجرا
بدين وسيله به خانم الهام بهروز نام پدر: بهروز تاريخ تولد: 1353/05/02 شماره ملى: 0943290244 
ــيدگى به اعتراض واصله به عمليات اجرايى  ــنامه: 591 ابالغ مى گردد در خصوص رس ــماره شناس ش

ــه فوق، نظريه رئيس ثبت به شرح  ــماره 26940- 98/5/27 موضوع پرونده اجرايى كالس وارده به ش
بين الهاللين به شما ابالغ مى گردد. مقتضى است در صورتى كه به نظريه مذكور اعتراض داريد، ظرف 
مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى كتباً به شعبه/اداره اجرا اعالم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج 
ــند  ــد. (با توجه به گزارش و نظر به اينكه برابر س از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد ش
قطعى 1036- 98/5/10 دفتر 42 طالق مشهد كه كپى برابر با اصل آن ضميمه مى باشد نسبت به كل 
ــت لذا مى بايستى پرونده اجرائى مختومه و حقوق دولتى از كل سكه ها  ــده اس مهريه تعيين تكليف ش
پرونده اخذ گردد على ايحال مراتب به طرفين ابالغ در صورت وصول اعتراض وفق ماده 169 آيين نامه 

اقدام گردد.) آ- 9811149 م.الف 306
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى اخطار موضوع كالسه 9701373
ــادى ش ش 281 ابالغ مى گردد كه: در  ــن فعال تقى آبادى فرزند محمد ع ــيله به آقاى حس بدين وس
ــه فوق، نظريه  ــيدگى به اعتراض واصله به عمليات اجرايى موضوع پرونده اجرايى كالس خصوص رس
ــه اعالم نموده آقاى كرمانى  ــرح: (با توجه به گزارش و طبق اظهار مأمور اجرا ك ــس ثبت بدين ش رئي
ــن فعال مورخ 98/7/7 اعالم  ــور را مورخ 98/2/25 از ورثه خريدارى نموده ولى آقاى حس ــك مذك مل
ــهم االرث اينجانب از ملك بازداشتى را به عنوان مستثنيات دين قلمداد نمايد كه اين دو  نموده كه س
ــخص ثالث  ــود كه اگر ملك مذكور را فروخته ش ــت لذا به متقاضى اعالم ش عمل با يكديگر مغاير اس
ــى جهت احقاق حق خود اقدام نمايد و اگر ملك به فروش نرفته علت  ــد از طريق مراجع قضاي مى توان
ــما ابالغ لذا الزمست ظرف مهلت سه روز از تاريخ  ــود.) به ش ــخص و اعالم ش ادعاى آقاى كرمانى مش
انتشار آگهى نسبت به تعيين تكليف پرونده اقدام در غير اينصورت عمليات اجرايى وفق مقررات ادامه 

مى يابد. آ- 9811150 م.الف 307
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى
ــماره ملى:  ــن تاريخ تولد: 1355/11/20 ش ــدى نام پدر: غالمحس ــيله به آقاى احمد وحي ــن وس بدي
0759529175 شماره شناسنامه: 2660 اعالم ميگردد: در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق، برابر 
ــتانكار پرونده بوارده 8527- 1398/02/24 نرخ سكه تاريخ مذكور طبق نامه اتحاديه  ــت بس درخواس
ــد.  ــار آزادى طرح جديد به مبلغ 50/500/000 ريال ميباش ــكه به ــف طال و جواهر از قرار هر س صن

آ- 9811153 م.الف 308

آگهى ابالغ ماده 101 و اخطاريه ماده 87 اموال غيرمنقول پرونده 9805192
جناب آقاى رضا فرهنگ آذر فرزند اكبر شماره ملى 0490298885 در خصوص پرونده اجرائى كالسه 
ــماره انتظامى 97 س 261 ايران 74 در قبال طلب خانم  ــاند خودرو به ش 9805192 به اطالع ميرس
سعيده مويديان بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً 
ــبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود و  ــما نس هرگونه نقل انتقالى از طرف ش
در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق، به موجب گزارش شماره 448988 مورخ 1398/9/11 مأمور 
ــناس رسمى دادگسترى، خودرو  ــناد رسمى و گزارش شماره 48986- 1398/9/11 كارش اجراى اس
ــماره انتظامى 97 س 261 ايران 74 متعلق به شما به مبلغ 680/000/000 ريال  ــوارى برليانس ش س
ــيد، اعتراض كتبى خود را  ــى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش ارزياب
ــناس به مبلغ  ــتمزد كارش ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس
ــليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش  2/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تس

بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9811154 م.الف 309

آگهى ابالغ ارزيابى پرونده اجرائى 9100239 (شعبه اول اجراى اسناد رسمى مشهد)
ــه 9100239 متعهد: خانم اكرم عارفى مقدم و آقاى سيدامير على مدرسى  پيرو اجرائيه صادره كالس
قمى متعهدله: بانك صادرات بدينوسيله به خانم اكرم عارفى مقدم و آقاى سيدامير على مدرسى قمى 
ــزارش مورخ 14624-  ــه فوق الذكر به موجب گ ــالغ مى گردد كه در خصوص پرونده اجرايى كالس اب
ــانزده هزار و يكصد و هفتاد و  ــناس رسمى دادگسترى، پالك ثبتى 16177 (ش 1397/10/15 كارش
ــهد مورد وثيقه سند رهنى به شماره  ــى و دو) اصلى بخش 9 مش ــت و س هفت) فرعى از 232 (دويس
149929- 1388/02/06 به مبلغ 9/500/000/000 ريال (نه ميليارد و پانصد ميليون ريال) ارزيابى 
ــيد، اعتراض كتبى خود را  ــى پالك مذكور معترض مى باش ــت لذا چنانچه به مبلغ ارزياب ــده اس گردي
ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 
ــاً به اعتراضى كه  ــليم نماييد. ضمن ــاب) به دفتر اين اجرا تس ــه ميليون ريال (على الحس ــه مبلغ س ب
ــد ترتيب اثر داده نخواهد شد.  ــناس تجديدنظر باش ــتمزد كارش خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس

آ- 9811155 م.الف 310
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9806121
ــماره  ــماره ملى: 0933520336 ش ــد برازنده احمدآبادى نام پدر: صفر ش ــيله به آقاى حمي بدينوس
شناسنامه: 1971 ابالغ ميگردد كه بستانكار پرونده مؤسسه نور تاريخ ايجاد: 1398/08/14 به نشانى: 
ــند: 9537062، تاريخ سند: 1395/03/25 جمعاً بمبلغ  ــطين مستند به قرارداد بانكى: شماره س فلس

موضوعات الزم االجرا: 110/000/000 ريال (صد و ده ميليون ريال)
- اصل طلب: 100/000/000 ريال- خسارت تأخير تأديه: 10/000/000 ريال- خسارت تأخير روزانه: 
ــبه خسارت: 1398/08/02 ريال ميباشد و پرونده اجرائى به كالسه  1/731 ريال، تاريخ مبناى محاس
ــت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پست  ــكيل گرديده اس ــما در اين اداره اجرا تش 9806121 عليه ش
ــر نگرديده است لذا باستناد ماده 18  ــايى آدرس شما به شرح متن سند ابالغ ميس بدليل عدم شناس
ــناد رسمى الزم االجراء مراتب طى اين آگهى به شما ابالغ و عمليات اجرائى  آئين نامه اجراى مفاد اس
ظرف ده روز پس از انتشار آگهى به شما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر 

نخواهد شد. آ- 9811156 م.الف 311

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9803521
بدينوسيله به خانم مهرپرى كمالى نام پدر: على تاريخ تولد: 1342/08/01 شماره ملى: 3673438999 
ــنامه: 230 بدهكار پرونده كالسه فوق الذكر كه آدرس شما برابر گزارش مأمور پست در  ــماره شناس ش
ــماره چك: 403911، تاريخ  ــتناد: ش ــناخته نگرديد، ابالغ ميگردد كه به اس مورخه 1398/08/25 ش
ــه  ــه عهده بانك ملى اجرائيه اى تحت كالس ــت: 1390/10/07 ب ــك: 1390/10/07، تاريخ بازگش چ
ــه مالى اعتبارى نور  ــه مبلغ 115/000/000 ريال (صد و پانزده ميليون ريال) به مؤسس 9803521 ب
ــه ملى: 14004932504 بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت،  تاريخ ايجاد: 1394/02/28 شناس
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در  بس
اين اجراء مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد 
از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب ميشود كه فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و 
منتشر مى گردد، ظر مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار 
آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9811157 م.الف 312

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

دفترخانه ازدواج شماره 49 و طالق شماره 6 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى كالسه 9806493

ــماره  ــين تاريخ تولد: 1350/01/07 ش ــيله به آقاى على اكبر به آبادى نام پدر: محمدحس بدين وس
ــن زاده جهت وصول  ــود كه خانم عاليه حس ــنامه: 1 ابالغ مى ش ــماره شناس ملى: 0943936195 ش
ــتناد سند ازدواج: شماره سند: 20366، تاريخ سند:  ــكه بهار آزادى به اس مهريه به تعداد 150 عدد س
1378/01/25 دفترخانه ازدواج شماره 49 و طالق شماره 6 شهر مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به كالسه 9806493 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/09/04 
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18  ــما به ش مأمور، محل اقامت ش
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9811158 م.الف 313

دفترخانه ازدواج 3 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى كالسه 9804999

ــيله به آقاى محمدرضا آتشى نام پدر: محمدحسن تاريخ تولد: 1348/12/29 شماره ملى:  - بدين وس
ــماره شناسنامه: 17080 ابالغ مى شود كه خانم مريم سعيد هدايتى جهت وصول  3620169756 ش
ــند ازدواج: شماره سند:  ــتناد مهريه مندرج در س ــفر حج به اس ــكه بهار آزادى و يك س 400 عدد س
ــتان  ــهد اس ــهر مش ــند: 1379/10/09، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 3 ش 6074، تاريخ س
ــه 9804999 در اين اداره  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــان رضوى عليه ش خراس
تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/07/06 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس نش
ــدت ده روز از تاريخ اين آگهى  ــود و چنانچه ظرف م ــار محلى آگهى مى ش از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان  كه روز ابالغ محس

خواهد يافت. آ- 9811159 م.الف 314

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 102 كالسه اجرايى 8900070 (700/9)
بدينوسيله به: 1- آقاى سيد سعيد عالقه بند حسينى فرزند سيد هاشم بشماره ملى 0945488106، 
ــماره ملى 0931435676 مديونين كالسه اجرايى فوق  ــائى نژاد فرزند رجبعلى بش 2- آقاى جواد پاش
ــماره  ــبت به ارزيابى پالك ثبتى ش ابالغ مى گردد: چون از طرف آقاى محمود ظريف نژاد (راهن) نس

ــائى نژاد واخواهى  ــه وى و آقاى جواد پاش ــهد متعلق ب ــى بخش چهار مش ــى از 5771 اصل 153 فرع
ــياف و محمدعلى  ــين س گرديده لذا طبق ماده 102 آئين نامه اجرائى به قيد قرعه آقايان محمد حس
نمائى و آرش داورپناه تنها قوچان بعنوان هيئت كارشناسى منتخب تعيين گرديده اند لذا مراتب بدين 
ــيله به شما اعالم مى شود كه طبق مقررات كارشناس مذكور نسبت به ارزيابى اقدام خواهد نمود.  وس

آ- 9811160 م.الف 315
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9803677
ــياهكلى نام پدر: فرهاد تاريخ تولد: 1356/04/19 شماره ملى:  ــيله به خانم تكتم محجوبى س بدينوس
ــده خانم فاطمه  ــتانكار پرون ــالغ ميگردد كه بس ــنامه: 650: 8847 اب ــماره شناس 0937926566 ش
ــماره  ــماره ملى: 0938633651 ش ــياه كلى نام پدر: فرهاد تاريخ تولد: 1343/11/22 ش محجوبى س
شناسنامه: 1598 مستند به يك فقره شماره چك: 1714/476048/22، تاريخ چك: 1398/02/27، 
ــد و پرونده اجرائى به كالسه 9803677  ــت ميليون ريال) ميباش بمبلغ 200/000/000 ريال (دويس
ــت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پست بدليل عدم  ــكيل گرديده اس ــما در اين اداره اجرا تش عليه ش
ــتناد ماده 18 آئين نامه  ــند ابالغ ميسر نگرديده است لذا باس ــما به شرح متن س ــايى آدرس ش شناس
ــناد رسمى الزم االجراء مراتب طى اين آگهى به شما ابالغ و عمليات اجرائى ظرف ده  اجراى مفاد اس
روز پس از انتشار آگهى به شما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد 

شد. آ- 9811161 م.الف 316

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006220000061/1
ــماره ملى 0939497417 بدهكار پرونده  ــن ش ــيدى فرزند سيدحس ــيله به آقاى مهدى س بدينوس
كالسه 139804006220000061/1 كه برابر گزارش مأمور پست در مورخه 1398/09/02 شناخته 
ــماره 25727- 1393/01/19 بين شما  ــرطى ش ــند رهنى و ش نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س
ــا تاريخ 1398/08/23 بدهكار  ــاورزى مبلغ 5/950/449/249 ريال موضوع الزم االجرا ت و بانك كش
مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى 
اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط 
يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و 
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد  در غير اين صورت بدون انتش

شد. آ- 9811162 م.الف 317
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006220000059/1
بدينوسيله به آقاى مهدى سيدى فرزند سيدحسن شماره ملى 0939497417 بدهكار پرونده كالسه 
ــناخته  ــت در مورخه 1398/09/02 ش ــر گزارش مأمور پس ــه براب 139804006220000059/1 ك
ــماره 18409- 1390/08/08 بين شما  ــرطى ش ــند رهنى و ش نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س
ــاورزى مبلغ 13/187/065/883 ريال موضوع الزم االجرا تا تاريخ 1398/08/23 بدهكار  و بانك كش
مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى 
اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط 
يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و 
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد  در غير اين صورت بدون انتش

شد. آ- 9811163 م.الف 318

اصالحيه
ــرح اصالح  ــدس مورخه 98/07/06و98/07/21موارد ذيل بدين ش ــره در روزنامه ق پيرو آگهى منتش
ميگردد://كالسه پرونده 157-98خانم مريم طاهرى فرزندمختار درسه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب 
ــماره 352و353فرعى از2اصلى مزرعه  ــاحت 162مترمربع قسمتى ازپالك ش ــكونى به مس منزل مس

حصارخريدارى از مالك رسمى تمامى باقيمانده مالكيت مشاعى محمد احمدى عبدآباد.9811177
كالسه پرونده 159-98آقاى حامدرمضان زاده هژبر فرزند مختار درسه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب 
منزل مسكونى به مساحت162مترمربع قسمتى ازپالك شماره 352و353فرعى از2اصلى مزرعه حصار 

خريدارى ازمالك رسمى تمامى باقيمانده مالكيت مشاعى محمد احمدى عبدآباد صحيح مى باشد.
صمد ابراهيم زاده-رئيس ثبت اسناد امالك شيروان



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 14 آذر  1398 8 ربیع الثانی 1441 5 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9126 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rچگونه صادرات غیرنفتی را ۱۲ میلیارد دالر افزایش دهیم؟
نود اقتصادی: افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: ســهم 
ایران از صادرات به ۱۵ کشــور همسایه تنها ۲ درصد است؛ در صورتی که ایران 
بتواند ســهم خود را تنها با یک درصد بیشتر به ۳ درصد افزایش دهد می تواند 
۱۲ میلیارد دالر بیشــتر از این بازار عاید خود کند.از میان ۱۵ کشــور همسایه 
هفت کشور با رتبه ۷ دارای باالترین ریسک کشوری به لحاظ صادرات هستند. 
از آنجایی که صادرات به این کشــور ها و بدست آوردن سهم صادراتی آن ها نیز 
از اهمیت زیادی برخوردار است به صادرکنندگان پیشنهاد می کنیم از خدمات 
صندوق ضمانت صادرات اســتفاده کنند. در صورت اســتفاده صادرکنندگان از 

خدمات این صندوق، همه ریسک های تجاری آن ها پوشش داده می شود.

تا اوایل هفته آینده لیست خسارت ها اعالم خواهد شد
ایســنا: رئیس کل بیمه مرکزی برای 
تعیین خسارت ناشی از اعتراضات پس 
از اصالح قیمت بنزین گفت: در ماجرای 
اغتشاشــات اخیر، تعدادی از واحدهای 
تجاری،  فروشگاه ها و بانک ها خسارت 
دیده اند که برخی بیمه آتش ســوزی به 
اضافه بیمه آشوب بودند و به شرکت های 
بیمه مراجعه کردند و آمار ارائه دادند. وی افزود: باید اعالم خسارت ها ارزیابی شود؛ 
در این زمینه فرصت یک هفته ای در اختیار آن ها قرار گرفته اســت که پس از 
مشخص شدن، پرداخت انجام می شود. به گفته غالمرضا سلیمانی، تا اوایل هفته 

آینده لیست خسارت ها اعالم خواهد شد.

 طرح دولت هم در ایده مرکزی 
و هم در اجرا دچار مشکل بود

مجید شاکری، کارشناس اقتصاد در برنامه پرونده ویژه گفت: ما نمی توانیم طرح 
ســال ۸۹ برای سهمیه بندی بنزین را دقیقاً برای امسال اجرا کنیم، زیرا شرایط 
فعلی با شرایط گذشــته متفاوت است. ما پس از ۱۰ سال سرمایه گذاری منفی 
داریم؛ در نتیجه شاکله و هدف طرح نباید مثل گذشته باشد. در واقع هر کاری 
وقتی معنادار اســت که بخشــی از یک برنامه رشد باشد، ولی این طرح تنها در 
واکنش به افزایش مصرف بنزین بود و ابعاد دیگر در آن دیده نشده بود و یک طرح 
کالن برنامه ریزی نشد. شاکری افزود: طرح دولت هم در ایده مرکزی و هم در اجرا 
دچار مشکل بود. این اشکال تنها مربوط به اطالع رسانی نیست. باید قبول کنیم 
راه حل ثبات ایران دادن یارانه نقدی نیســت بلکه راه حلش رشد اقتصادی است 
که اصالح قیمت انرژی هم می تواند جزو آن باشد؛ منتها نه به شکل طرح فعلی.

از سرگیری نام نویسی طرح ملی مسکن از شنبه
مهر: آغاز مجدد نام نویســی طرح ملی 
مســکن پس از اتصال کامل اینترنت در 
همه استان ها در آخرین روز هفته گذشته، 
قرار بود از دیروز انجام شود که به شنبه 
۱۶ آذر موکول شد.در این طرح قرار است 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی شامل ۲۰۰ هزار 
واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد 
در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر از سوی بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت های 
فرسوده ساخته شود؛ متقاضیان باید متأهل یا سرپرست خانوار یا خودسرپرست 
باالی ۳۵ سال باشند؛ همچنین از سال ۱۳۸۴ به بعد در سامانه سازمان ثبت اسناد 
وامالک، نام آن ها به عنوان مالکیت به ثبت نرسیده باشد و از ابتدای انقالب تا کنون 
از مزایای خدمات دولتی در اختصاص وام مسکن، زمین یا مسکن رایگان )یارانه ای( 
برخوردار نشده باشند.دارندگان شرایط می توانند از روز شنبه ۱۶ آذر با مراجعه به 
سامانه tem.mrud.ir برای نام نویسی در این طرح اقدام کنند تا پس از غربالگری 
بر اساس قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، در لیست مشموالن قرار گیرند.

باید  به دنبال »شبکه سازی واحدهای کوچک و متوسط« باشیم

تعاونی های خانواده محور را احیا کنیم
 اقتصاد/ زهرا طوسی   االن دولت به کمک های 
مالی خارجی چشم دارد و بهبود وضعیت اقتصادی 
را منوط به روابــط خارجی و پیوند های اقتصادی 
اروپایــی می داند؛ در همین حال که بســیاری از 
کارشناســان معتقدند اقتصاد داخلی و به خصوص 
بخش تعاون در ایران شکســت خورده و باید از آن 
دست کشید، دکتر روح اهلل ایزدخواه، استاد دانشگاه 
و پژوهشــگر این حوزه تأکید می کند تعاون یک 
بخش راهگشــا، عدالت محور و اشتغال زا در کشور 
اســت به شــرطی که به جای مدل کمونیستی 
آن، ساختار متناسب یعنی »شبکه سازی در قالب 
زنجیره های مزیت دار منطقه ای« را در کشــورمان 
اجرا کنیم.ایجاد اشــتغال در بخش تعاون حداقل 
۵۰ درصد ارزان تر از سایر بخش هاست، با این حال 
هم اکنون سهم تعاون از اقتصاد ملی حدود ۵ درصد 
است و با وجود تاکید قانون سیاست های اصل ۴۴، 
در عمل کمتــر از ۱.۵ درصد از واگذاری ها به این 
بخش اختصاص یافته اســت؛ این یعنی هیچ کس 
امیدی به رشد این بخش ندارد. در یک کالم همه 
اشــتغال و رونق اقتصاد کشور را در سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی می دانند، اما دکتر ایزدخواه، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل اندیشگاه توسعه منطقه ای 
فناوران نظر دیگری دارد که در گفت وگو با قدس با 

دیدگاه های این صاحبنظر آشنا می شوید.

 چرا باید وقــت خود را روی بخش تعاونی 
بگذاریم که سال هاست جواب نداده است؟

کشــورهایی که پس از جنگ جهانی دوم توسعه 
صنعتی پیدا کردند و عموماً در منطقه شرق آسیا 
و آمریکای التین بودنــد، چند رویکرد مختلف از 
نوع ساختاری داشــتند؛ یکی از رویکردها این بود 
که شــرکت های بسیار بزرگ و چندمنظوره شکل 
دادند. مثل ســونی و ال جی و سامســونگ که از 
ســوزن تا کشتی را تولید می کردند. این شرکت ها 
که برای تولید صدها محصول در چندین رشــته 
اقتصادی آمادگی داشتند ساختارهای در هم تنیده 
هلدینگی داشتند و دولت هم به شکل مستقیم از 
آن ها حمایت می کرد. ما نتوانستیم این ساختار را 
در کشور اجرا کنیم. چند کارخانه هم که متکی به 
دولت بودند تقریباً شکست خوردند یا با کارآمدی 
پایین کار کردند. رویکرد دومی که کشورهایی مثل 
سنگاپور و مالزی به سراغ آن رفتند سرمایه گذاری 

مســتقیم خارجی بود. آن ها درهای کشور را برای 
شرکت های خارجی باز کردند و تا جایی پیش رفتند 
که مثالً در سنگاپور مارک بومی پیدا نمی شود؛ این 
مدل نیز برای کشــور ما جــواب نمی دهد؛ چون 
سرمایه وارد کشــورهایی می شــود که به لحاظ 
ساختاری در حد شهر و کوچک هستند؛ مثالً دبی 

از این دسته کشورهاست. 

 با درهای باز و سرمایه گذاری شرکت های 
بزرگ که به بن بســت رســیدیم، پس چه 

رویکردی در کشور ما جواب می دهد؟
اتفاقاً پارادایم ســوم که در کشورهایی مثل هند و 
چین و حتی در کشورهای اروپایی مثل ایتالیا پیاده 
شــده و جواب داده رویکردی است که الزم است 
در کشــور ما اجرایی شود. ما باید به جای اینکه به 
سمت سرمایه گذاری خارجی یا ایجاد شرکت های 
بزرگ متکــی به دولت و منابع رانتی برویم، دنبال 
شبکه سازی شرکت های کوچک و متوسطی که در 
کشور وجود دارند باشیم. ۵۰۰ خوشه صنعتی در 
کشور شناسایی شده است که کلونی شرکت های 
کوچک و متوســطی هســتند که در یک رشته 

خاص در یک منطقه خاص فعالیت 
می کننــد. هر جای ایــران را نگاه 
کنیم، با تجمعی از بنگاه های کوچک 
و متوسطی که در یک منطقه خاص 
شکل گرفته اند مواجه می شویم. مثاًل 
در یزد بنگاه های کوچک و متوسط 
کاشــی فراوان هستند؛ ما حتی در 
مقیاس روســتا هم خوشه کسب و 
کار تولیــدی داریم. به عنوان نمونه 
یک روستا به نام ده مال در شاهرود 
هست که خوشــه چوب است، ۸۰ 
واحد کارگاهی کوچک در این روستا 
تجمع کردند؛ روســتایی در چابهار 

داریم که قطب صیادی است؛ ۶ هزار نفر جمعیت 
دارد که همه صیاد هستند؛ چند صد قایق و کشتی 
و لنج دارند؛ رونق خوشــه صیادی در این روستا به 
حدی اســت که بیکار ندارد و این منطقه برخالف 
بسیاری از روستاها مهاجرپذیر نیز هست. پس این 
ظرفیت در کشــور، برای شــبکه کردن واحدهای 
اقتصادی کوچک و متوسط وجود دارد و این راهبرد 

اتفاقاً متناسب با ساختار کشور ماست. 

 یعنی گره کار اقتصاد و تعاونی با شبکه سازی 
واحدهای کوچک حل می شود؟

بله، دقیقاً راهبرد »شبکه ســازی واحدهای کوچک 
و متوسط در قالب زنجیره های اقتصادی مزیت دار 
منطقه ای« برای کشور ما بسیار جواب می دهد. این 
مورد از  راهبرد هــای اقتصاد 
مقاومتی است و نخستین گام 
از ۱۰ گامی محسوب می شود 
که رهبری در ســال ۹۵ برای 
برشــمردند. مقاومتی  اقتصاد 

رفتن به ســمت توانمندسازی 
و توسعه زنجیره های اقتصادی 
نخســت  منطقه ای،  مزیت دار 
با آن درون زایی که در اقتصاد 
مقاومتی گفته شــده اســت 
سازگار اســت، دوم متکی به 
مردم است؛ چون این واحدهای 
کوچک و متوســط قریب به 
اتفاق مردمی هســتند با بخش خصوصی سازگار 

است. 
مــا می توانیم، اگر حول شــرکت های بزرگ مثل 
پتروشــیمی، به جای خــام فروشــی، انبوهی از 
زنجیره های مزیت دار صنایع کوچک پلیمری را در 
کنارش ایجاد کنیم، این در واقع برای کشور مزیت 
ایجاد کرده و ما را در مقابل تحریم، خام فروشی و 

سوداگری و بیکاری توانمند  می کند.

 چرا تعاونی بدین شــکل فعلی در ایران 
شکست خورد؟

دقت کنید تعاونی شــکلی از تعاون است؛ شرکت 
تعاونی یکی از چندین شــکل تعاون است. تعاون 
یعنی همکاری بین واحدهــای اقتصادی؛ یعنی 
اینکه هم افزایی داشته باشند و انفرادی و انتزاعی 
رفتار نکنند. چون امــروز کار در دنیا بر پایه کار 
جمعی و شــبکه ای استوار است و دیگر این توقع 
از شــرکت ها نیست که بتوانند به تنهایی در برابر 
تمام مســائل و مشــکالت اقتصادی بایستند. اما 
چرا ما فکر می کنیم در تعاونی شکست خوردیم؟ 
چون ما در تعاون، از بین انواع مدل های مختلف، 
مــدل کمونیســتی را انتخاب و در کشــور اجرا 
کردیم؛ مدلی که در ایــران جواب نداد. مطابق با 
مدل کمونیستی، دولت متولی تمام اقتصاد است 
و باید مایحتاج مــردم را تأمین، کاال ها را تولید و 
زیرســاخت ها را آماده کند؛ در این روش الزم بود 
برای راحت شدن کار، تعاونی هایی ایجاد شوند که 
رابطــه توزیعی را بین دولت و مردم تنظیم کنند. 
این مدل تعاونی مصرف و توزیعی که متناسب با 

رویکرد کمونیستی اجرا کردیم، غلط بود. 

 حاال چکار باید بکنیم؛ مثالً در مدل تعاونی 
کشور نوسازی داشته باشیم؟

بله، باید به لحاظ قانونی و ساختاری بخش تعاون 
را در کشــور متحول کنیم. تعاون به قول رهبری 

چشمه جوشان اشتغال است و در دنیا هم ما امروز 
می بینیم کشورهای بلوک غرب مثل اروپای غربی 
تعاونی های پررونق در اقتصاد کشــور دارند و در 
بخش های مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعتی 

و خدماتی ایفای نقش می کنند. 
اصل تعاون یعنی همــکاری در تولید. تعاونی ما 
امــروز تعاونی مصرف کارکنان اســت؛ کارمندان 
عضو می شــوند و ســهامی می خرنــد و می روند 
خانه منتظر می مانند تا تعاونی برایشان مسکن یا 
کاال تأمین کند. با اینکه می دانیم تعاونی مصرف 
متناسب با رویکرد کمونیستی است اما در بخش 
تعاون نوســازی انجام ندادیم و هنوز هم داریم با 
ابزارهای فرسوده اقتصاد کمونیست به تعاونی نگاه 
می کنیم، درصورتی که باید به سمت اشکال جدید 
و توانمنــد و با بهره وری باال از مدل تعاونی برویم.

 این شکل جدید را چطور ترسیم می کنید؟ 
ببینید، در بررسی مدل اقتصاد اسالمی، در صدر 
اســالم در بخش روستا و شــهر مدینه النبی به 
ساختار جالبی رسیدیم که مردم مشارکت جدی 
در اقتصاد داشــتند و حاکمیت هــم در اقتصاد 
حضور داشــته اســت؛ البته به صورت نظارت و 
به عبارتی مردم عاملیت داشتند  سیاست گذاری؛ 
و حکومت نظارت داشته است. در این ساختاری 
که از کف روســتا شروع می شــده و ما می توانیم 
از آن الهام بگیریــم، تعاونی ها خانواده محور بوده 
اســت نه فرد محور. هر هشــت خانــواده با هم 
 یک گروه می شدند و کار کشــاورزی می کردند؛ 
ســر گروه ها در ســطحی باالتر یک گروه دیگر 
می شــدند و کار صنعتی می کردند. ولی در حال 
حاضــر ما تعاونی های مرزنشــین داریم که ۱۵۰ 
هــزار نفر عضــو دارند، وقتی ایــن همه عضو در 
جایی وجود دارد باید یک قدرت اقتصادی بسیار 
بزرگ ایجاد شود، ولی این تعاونی مرزنشین چکار 
می کند؟ با امتیازی که دولت به مرزنشینان داده 
کاال وارد می کند. این خالف اصل تعاون است. این 
واحدهای خرد باید کنار هم جمع شده و هم افزایی 
کنند و با لینک کردن توانمندی هایشان با هم یک 
کار بــزرگ در اقتصاد انجام دهند. همان طور که 
بیان کردم مزیت های فراوانی در کشور وجود دارد؛ 
فقط کافی است آقایان روستاها را یک بار دیگر از 

نو ببینند که چه مزیت هایی دارند.

چرا ما فکر می کنیم 
در تعاونی شکست 
خوردیم؟ چون ما 
در تعاون، از بین 
انواع مدل های 
مختلف، مدل 
کمونیستی را 
انتخاب و در کشور 
اجرا کردیم

بــــــــرش

مسئوالن توان کنترل قیمت ها پس از افزایش قیمت بنزین را ندارند   اقتصاد: علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: موضوع افزایش قیمت بنزین در سال های گذشته هم 
مطرح بود؛ این موضوع به طور قطع روی قیمت  سایر کاالها و خدمات اثر می گذارد و قابل کنترل نیست. همچنان که در همین مدت هم تأثیر خود را گذاشته و به مرور هم بیشتر می شود. اگرچه دولت و مسئوالن 

اجرایی ادعا می کنند قیمت ها را کنترل می کنیم ولی حجم و گستردگی این اثرگذاری به گونه ای است که چنین کنترلی میسر نیست.

خـــبر

صفحه 6   1398/09/14
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 139860308001003290ـ  1398/09/12 
ــند  ــاختمانهاى فاقد س هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرف ــمى مس رس
آقاى حسين محمود آبادى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 347 صادره از سربيشه وشماره 
ملى 0651495751 نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر مرغدارى كه بر اثر عبور 
ــمتى از پالك  ــاحت 1212/49 و 3721/35  متر مربع قس رود خانه به 2 قطعه تبديل به مس
ــاعى متقاضى محرز گرديده  61 ـ اصلى مزرعه اهنگران بخش2 بيرجند از محل مالكيت مش
ــود در  ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا به منظور اطالع عم ــت . ل اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  صورتى كه اش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس از تاريخ انتش
رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9811192
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/14                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/01
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
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــماره 139860308001003287 ـ  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى// برابر راى ش واراضى و س
1398/09/12 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض  ــند رسمى مس فاقد س
ــنامه 4 صادره از بيرجندوشماره  ــن بشماره شناس متقاضى آقاى غالمرضا ده نوى فرزند حس
5239868905  نسبت به ششدانگ يكباب منزل به مساحت 155/18  متر مربع بپالك 23 
ــه عريانى (دختر غالمرضا) ــى بخش يك بيرجند از محل مالكيت فاطم ــى از 410ـ  اصل فرع

محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى  اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9811193
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/14                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/01
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 139860308001003282ـ  1398/09/12 
ــند  ــاختمانهاى فاقد س هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرف ــمى مس رس
ــماره شناسنامه 353 صادره از بيرجندوشماره  ــعلى گلستانى راد فرزند حسين بش آقاى عباس
ــتمل بر  ــجر مش ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى مش ــبت به شش ملى  0651695007  نس
ساختمان كه بر اثر عبور رودخانه بصورت 3 قطعه به مساحت هاى 6664 و 3235 و 69/20  
ــاعى متقاضى  ــمتى از پالك 229 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت مش متر مربع قس
محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 

توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى  اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9811194
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/14                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/01
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــاختمان هاى  ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و س ــتور موارد يك و س نظر به دس
فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون 
ــيدگى و راى آن صادر  ــهر فردوس مورد رس ــناد و امالك ش ــتقر در اداره ثبت اس مذكور مس
گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       
خانم زهرا شبان برون فرزند حمزه ، ششدانگ يك قطعه باغ مشتمل برساختمان به مساحت 
ــتاى برونـ  بخش يك  ــالك 93 فرعى از 9ـ  اصلى روس ــماره پ ــر مربع ، از ش 1657/91 مت
فردوس خريدارى شده مع الواسطه از آقاى ذبيح اله رستم زاده ـ مكان وقوع ملك شهرستان 

فردوس ـ روستاى برون ـ واقع در اراضى و باغ هاى برون 
ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــه موجب م ب
ــمى اين آگهى  نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود  رس
ــته باشند بايد از  ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش ــخاص ذى نفع ,  نس لذا  درصورتى كه اش
ــه اداره ثبت فردوس ارائه و  ــن آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را ب ــار اولي تاريخ انتش
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه   ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس رس
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست را  ,مبادرت به تقديم دادخواس
ــه اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى  ب
ــى واصل نگردديا معترض  ــود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانون ــد ب دادگاه خواه
،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 
ــند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه  مبادرت به صدور س

نيست . 9811178
تاريخ انتشار نوبت اول:   14/ 1398/09             تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/09/30

  حسن رضا ندائى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى فقدان سند مالكيت
ــدن سند مالكيت ملك مورد  ــهربانو محمدى عابدينى فرزند عبدا... بااعالم مفقود ش خانم ش
ــماره 139844451256000512  ــده ذيل ش ــهاديه گواهى امضاءش ــليم استش آگهى وباتس
وارده  ــت  درخواس ــى  ط ــوا  پيش ــماره6  ش ــمى  رس ــناد  دردفتراس ــورخ1398/7/16  م
ــند مالكيت  ــماره139885601046004581مورخ 1398/7/17 تقاضاى صدورالمثنى س بش
ــت كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بشرح زيرآگهى ميگردد 1.  رانموده اس
ــماره پالك : 1215فرعى از113*  ــهربانو محمدى عابدينى 2.ش نام ونام خانوادگى : خانم ش
ــه وضعيت مالكيت  ــرقت. خالص ــوخته 3. علت ازبين رفتن : س ــى واقع دربخش بهنام س اصل
ــاحت221مترمربع قطعه22تفكيكى پاركينگ تحت  ــه به مس ــدانگ اعيانى يكباب خان : شش
ــوخته پيشوا  ــده 267واقع دربخش بهنام س پالك1215فرعى از113 اصلى مفروزومجزى ش
ــهربانو محمدى عابدينى ثبت وسندمالكيت به  ذيل ثبت8437 دفتر67صفحه 4بنام خانم ش
شماره چاپى311574صادروتسليم گرديده است لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك 
فوق الذكرو درخواست صدورسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك 
موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت چهارم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند 
مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك 
پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد 
ــند  ــند مالكيت ياس ــد ويادر صورت اعتراض اصل س وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس
ــبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر  ــود اداره ثبت نس معامله ارائه نش
ــانى ثبت محل : پيشوا خيابان دكترشريعتى طبقه دوم  ــليم خواهد كرد./ نش وبه متقاضى تس

درمانگاه فردوس224/م الف(آ9811133)
ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــودابه ايلخانى فرح آبادى فرزند ............. فعًال مجهول المكان ابالغ مى  ــيله به خانم س بدينوس
ــود كه آقاى جليل خوافى نژاد كاريزى دادخواستى به خواسته خودروى سوارى پرايد مدل  ش
ــوراى  ــما به حوزه چهارم ش ــماره پالك ايران 32   - 399 هـ 14  به طرفيت ش 1386 به ش
حل اختالف تايباد ارائه و به كالسه 980287 ثبت و براى روز دوشنبه مورخه 1398/10/23 
ساعت 15: 17 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 73ق – آ – د – م 
ــما مى توانيد قبل از رسيدگى به  ــار درج مى گردد ش مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتش
ــوراى حل اختالف شعبه 4 شهرستان تايباد مستقر درمجتمع شماره 4 به نشانى  دبيرخانه ش
تايباد خ شريعتى ساختمان شورا مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور 

غياباً رسيدگى خواهد شد. /الف(آ9811195)
تاريخ انتشار : 1398/9/14 

مسئول دبيرخانه حوزه چهارم شوراى حل اختالف تايباد -سعيد بهجتى

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

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139860306007000665- 98/9/10 كالسه 97/125 هيئت اول موضوع 
ــند رسمى مستقر در واحد  ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبتى حوزه ثبت ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم حليمه احمدى نژاد 
فرزند على محمد بشماره شناسنامه 26 صادره از تربت جام در يك باب ساختمان به مساحت 
ــوزه ثبت ملك تربت جام  ــهد ح ــع پالك 167- اصلى واقع در بخش 13 مش 219/2 مترمرب
ــوم حاج خواجه  ــدى از ورثه مرح ــاى احمد نخل احمدى اح ــمى آق ــدارى از مالك رس خري
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فخرالدين نخل احمدى محرز گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
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 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس خ

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9811179آ(م.الف 98/169)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/30

رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

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

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت اول/دوم موضوع قانون  ــماره 139860306007000658- 98/09/07 هيئ ــر رأى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــالمى  ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم محمد اس ــوزه ثبت ملك تربت جام تصرف ح
ــتان بشماره شناسنامه 493 صادره از تربت جام در يك قطعه زمين محصور داراى  فرزند بس
بنا به مساحت 289/5 مترمربع پالك 25 فرعى از 1 فرعى از 912 اصلى مفروز و مجزى شده 
از پالك...... فرعى از..... اصلى قطعه........ واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد خريدارى از 
مالك رسمى آقاى/خانم محمدعثمان شمس الدين احمدى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد. 9811180آ(م.الف 98/166)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/09/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/09/30

رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى  ــف وضعيت ثبت ــون تكلي ــن نامه قان ــون وماده13آيي ــوع ماده3قان ــى موض آگه
ــماره139860301046000518/موضوع قانون  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى ش وس
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه 
ــد عبدالوند فرزند صادق  ــال معارض متقاضى آقاى محم ــوا تصرفات مالكانه ب ثبت ملك پيش
ــنامه1 صادره ازدريك قطعه زمين وبناى احداثى به مساحت105/85 مترمربع  بشماره شناس
ــوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى محمد  پالك 1فرعى از6 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش
حسين شيركوند به متقاضى محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 

ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش فاصله 15روز آگهى مى ش
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين 
اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد210ث/م الف//آ9810413
  تاريخ انتشارنوبت اول: 98/8/29   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/9/14  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

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

و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــت اول/دوم موضوع قانون  ــماره 139860306007000494- 98/07/17 هيئ ــر رأى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــم  ــه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم محمد هاش ــك تربت جام تصرفات مالكان ــوزه ثبت مل ح
ــاختمان به  ــنامه 0 صادره از تايباد در يك باب س ــماره شناس مرتضويان فرزند يعقوبعلى بش
ــاحت 235 مترمربع پالك 5 فرعى از 3- اصلى فرعى از 3- اصلى اصلى مفروز و مجزى  مس
شده از پالك.... فرعى از ...... اصلى قطعه ...... واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد تربت 
ــمى آقاى/خانم وراث يوسف سنگچولى محرز گرديده است. لذا به  جام خريدارى از مالك رس
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  نس
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م.الف 98/151(آ9810427)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/8/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/18

رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

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
ــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع ماده 3 قانون وم آگه
وساختمانهاى فاقد سندرسمى نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــمى مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك زبرخان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خليل دررودى فرزند على 
ــاختمان به مساحت 41/35 متر  ــنامه 194 صادره از زبرخان در يك باب س ــماره شناس به ش
ــمتى از پالك 190 فرعى از 135 اصلى واقع در اراضى قدمگاه  بخش 3 زبرخان  مربع در قس
ــين حاجى حسنى بيوكى فرزند محمد على  محرز  ــمى آقاى عبدالحس خريدارى از مالك رس
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 
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــه مراجع قضايى  تقديم  ــت خود را ب ــليم اعتراض ،دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
ــت  ــت و بديهى اس نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكور و عدم وص ــورت انقض در ص
خواهد شد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين 
ــب را در اولين آگهى نوبتى  ــه حاوى تحديد حدودمرات ــه مذكور پس از تنظيم اظهار نام نام
ــالك در جريان ثبت  ــبت به ام ــاند ونس ــد حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رس وتحدي
ــر مى  ــابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتش وفاقد س

نمايد .آ9810419
تاريخ انتشار نوبت اول:  29 /1398/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 14 /1398/09

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

اصالحيه
پيروآگهى  مزايده مربوط به كالسه 9505625و 9505626 منتشره در مورخ 6 آذر 1398 در 
شماره 9119 با شماره آگهى 9810765-آ        م الف 281 روزنامه قدس در خط پنجم مبلغ 

1,491,808,218 ريال صحيح مى باشد كه بدين وسيله اصالح مى گردد .9811208
اداره اجراى اسناد مشهد 

مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد – احمد افشون پورسربندى
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

آزمون ها می گوید کیفیت آموزش کاهش پیدا کرده است  ایرنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش  و پرورش گفت: در پایان ١٢سال تحصیل دانش آموزان، کنکور داریم که وجه تست زنی را می سنجد 
و سبب می شود تمام تالش های ١٢سال را تحت تأثیر قرار دهد. حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه آموزش  و پرورش مسئول آموزش دانش آموزان است، گفت: آزمون های تیمز و پرلز می گوید که کیفیت آموزش کاهش 

پیدا کرده است و باید این مسئله را حل کنیم. همچنین باید کیفیت و عدالت آموزشی را درست توزیع کنیم؛ چراکه در حال حاضر چنین نیست و باید راه حل های مناسب آن را پیدا کنیم.

مقامات پلیس شیکاگو:
فیس بوک به پناهگاه مجرمان تبدیل شده است

مهر: مقامات پلیس شیکاگو اعالم کرده اند 
فیس بــوک به پناهگاهی بــرای خرید و 
فروش غیرقانونی اســلحه و مواد مخدر 
تبدیل شده است. مجرمان در گروه های 
خصوصی در این پلتفرم اســلحه و مواد 

مخدر می فروشند.
به گزارش آسوشیتدپرس، پلیس شیکاگو 

اعالم کرده گروه هایی در فیس بوک زمینه ارتباطی میان فروشــندگان مواد مخدر و 
اسلحه های غیرقانونی را با خریداران احتمالی فراهم می کنند. رئیس پلیس شیکاگو 
همچنین اعالم کرد یک عملیات تحقیقات مخفی دو ساله منجر به دستگیری ۵۰ نفر 

در این خصوص شده است.
رؤسای پلیس شیکاگو همچنین فیس بوک را متهم کردند که در جلوگیری از فروش 
غیرقانونی اســلحه ها موفق نبوده است. این شبکه اجتماعی فروش، تجارت و تبادل 
اسلحه در پلتفرم خود را از سال ۲۰۱۶ میالدی ممنوع کرده اما کارآگاهان پلیس اعالم 
کرده اند دالالن همچنان با استفاده از گروه های خصوصی و ارسال پیام های شخصی 

اسلحه و مواد مخدر را با قیمتی باال به فروش می رسانند.
به گفته مقامات پلیس، فیس بوک توافق کرده گروه های غیرقانونی که در تحقیقات 
پلیس شیکاگو شناسایی می شوند را حذف و اعضای این گروه ها را از شبکه اجتماعی 
بیرون کند. یکی از مقامات پلیس شیکاگو در این باره می گوید: هنگامی که فیس بوک 
با حقایق نتیجه تحقیقات ما روبه رو شــد، ابراز نگرانی کرد. اما واقعیت این است که 
فیس بوک به مجرمان پناه می دهد. خالفکاران می دانند چگونه از قوانین حریم شخصی 
این شبکه اجتماعی سوءاستفاده و با کمک آن از فروش مواد مخدر و اسلحه درآمدزایی 
کنند. همچنین پلیس شــیکاگو اعالم کرد: از عملکرد فیس بوک درباره پاک کردن 
حساب های کاربری جعلی که پلیس برای ردیابی مجرمان می سازد، خسته شده است. 

افزایش میلیونی مبتالیان به دیابت در آمریکا
فارس: نتایج یک بررســی تازه حاکی از 
آن اســت، یک پنجم از نوجوانان آمریکا 
و یک چهارم بزرگساالن مبتال به بیماری 

پیش دیابت هستند.
به گــزارش دیلی میل، محققان داده های 
مربوط به ۵هزار و 8۰۰ نوجوان و بزرگسال 
را بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ بررسی 

کردند و دریافتند که ۱8 درصد از نوجوانان و ۲۴ درصد از بزرگساالن قند خون باال 
و خطرناکی دارند.

مردها دو برابر بیش از سایران احتمال ابتال به پیش دیابت داشتند و بزرگساالن جوان 
باالترین میزان را داشتند.

پژوهشگران سی دی سی که مسئول این پژوهش بوده اند تأکید می کنند، این آمار جدا 
از افرادی است که در حال حاضر به این بیماری مبتال هستند. 

تخمین زده می شود، بیش از ۲۶ میلیون نفر در حال حاضر به دیابت مبتال هستند و 
دست کم حدود 8۰ میلیون نفر با توجه به میزان قند خون، پیش دیابت دارند.

ســوابق نشان می دهد که ۱8 درصد افراد ۱۲ تا ۱8 ســاله و ۲۴ درصد بزرگساالن 
۱۹ تا ۳۴ ساله مبتال به پیش دیابت هستند، به این معنی که قند خون آن ها به طور 

غیربهداشتی زیاد است، اما وضعیت آن ها برگشت پذیر است.
رابرت آر ردفیلد، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها گفت: رژیم های غذایی 
ضعیف، ورزش نکردن و استرس در بین جوانان امروزی عامل زمینه ساز دیابت است.

  کشورهای مختلف برای مقابله با آلودگی هوا چه می کنند؟
از  نظر  آلودگــی هوا صــرف  جامعه: 
چرایی وقوع آن در بیشــتر کشورهای 
جهان دغدغه ای است جدی و از همین 
رو تدابیــر متفاوت و گاهی مشــابهی 
برای مقابله با این موضوع اندیشــیده 
شده است. در زیر به چند نمونه از این 

تدابیر اشاره ای گذرا خواهیم داشت.

 آلمان؛ حمل و نقل عمومی رایگان
مقام های آلمانی تصمیم گرفته اند برای مبارزه با آلودگی هوا و گرم شدن زمین حمل و نقل 
عمومی در شهرهای بزرگ این کشور را رایگان کنند.  دولت آلمان در نامه ای به اتحادیه 
اروپا اعالم کرده است که قصد چنین کاری را دارد و از دیگر کشورهای عضو می خواهد تا 

دست به چنین اقدامی برای مبارزه با آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی بزنند.
ســاالنه نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از اروپایی ها به دلیل آلودگی هوا جانشــان را از دست 

می دهند که ۶۶ هزار تن از این تعداد آلمانی ها هستند. 

 نروژ؛ هواپیمای برقی
نروژ یکی از کشورهای پیشرو در زمینه استفاده از خودرو های برقی بوده است و به تازگی 
اعالم کرده که می خواهد هواپیمای برقی را نیز وارد سیستم حمل و نقل هوایی خود کند. 
این کشــور در نظر دارد تا ســال ۲۰۴۰ تمامی پروازهای کوتاه مدت خود را با استفاده از 
هواپیمای برقی انجام دهد. هواپیمای برقی در مقایسه با هواپیمای معمولی آلودگی صوتی 

و آلودگی هوای بسیار کمتری ایجاد می کند. 

 چین؛ تقویت حمل و نقل عمومی
بر اساس تحقیقات، به دلیل آلودگی هوا در چین، ساالنه یک میلیون مرگ زودهنگام اتفاق 
می افتد. دولت چین اعالم کرده قصد دارد آالینده های اصلی هوا از جمله دی اکسید گوگرد 
را کاهش و اســتفاده از حمل و نقل عمومی را در شهرهای بزرگ گسترش دهد. هیئت 
دولت چین، یک طرح پنج ساله دارد که بر اساس آن می خواهد میزان دی اکسید گوگرد، 
یک عامل اصلی دخیل در آلودگی هوا که به وسیله نیروگاه ها و صنایع وارد هوا می شود را 

تا سال ۲۰۲۰ به مقدار ۱۵ درصد کاهش دهد. 

 مکزیک؛ کاهش استفاده از خودروهای شخصی
دولت مکزیک در راستای کنترل استفاده از خودرو های شخصی، یک روز در هفته را با عنوان 
من امروز ماشــین خود را حرکت نمی دهم )Hoy No Circula( نام گذاری کرده است. 
در این روز، راننده های مکزیکی اجازه استفاده از خودرو شخصی خود را ندارند. هدف دیگر 

تعیین چنین روزهایی، تشویق راننده های شخصی به استفاده از سیستم نقلیه عمومی بود.

 دهلی نو؛ ممنوعیت فروش خودروهای دیزلی 
ســاالنه آلودگی هوا منجر به مرگ ۶۰۰ هزار نفر در هند می شود. برای مقابله با آلودگی 
شــدید هوا، دادگاه عالی هند فروش برخی خودروهای دیزلی را در پایتخت هند ممنوع 
کرده است و کامیون هایی که بیش از ۱۰ سال عمر دارند نباید وارد دهلی نو شوند و همین 

طور خودروهایی هم که بیش از یک دهه عمر دارند مجوز حضور در دهلی نو را ندارند.

 ژاپن؛ استفاده از مترو اولویت تردد درون شهری
در توکیو به طور گسترده خطوط مترو وجود دارد و بیشتر کارمندان و کارگران با استفاده 
 از مترو به داخل و خارج از شــهر تردد می کنند و در واقع مترو اولویت نخســت سیستم 
حمل و نقل عمومی در توکیو به شــمار می آید که به خوبی در رفع مشکل ترافیک این 

شهر مؤثر واقع شده است.

 لندن؛ وضع عوارض برای ورود خودروها به مرکز شهر 
در لندن برای مقابله با مشکل آلودگی هوا شیوه های گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته و 
نتایج خوبی نیز از آن ها حاصل شده است. بر اساس یکی از این برنامه ها که از فوریه ۲۰۰۳ 
به اجرا درآمد، افرادی که می خواهند با خودرو وارد مناطق مرکزی لندن شوند باید مبلغی 
را به عنوان عوارض پرداخت کنند. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این شیوه سبب 
کاهش چشــمگیر حجم ترافیک و افزایش سرعت متوسط خودروها شده است که این 

افزایش سرعت متوسط به نوبه خود سبب آلودگی کمتر هوا می شود.

 فرانسه؛ افزایش مسیرهای دوچرخه سواری 
شهرداری پاریس عزم جدی دارد برای مقابله با آلودگی هوا در چند سال آینده مسیرهای 
ویژه دوچرخه در شهر را گســترش دهد و ۱۰ هزار پارکینگ دوچرخه بسازد. برای این 
منظور ۱۵۰ میلیون یورو هزینه خواهد شد. آلودگی هوای پاریس در ماه مارس به حدی 

بود که شهرداری طرح تردد زوج و فرد خودروها را در مرکز شهر به اجرا گذاشت.

 جامعه   آلودگی هوا و خسارت های ناشی از آن 
چالش همه ساله ماست و معلوم نیست سرانجام این 
گره کور با سرانگشتان کدام دستگاه اجرایی کشور 

گشوده خواهد شد.
بر اســاس قانون هوای پاک، ۱۴دستگاه به صورت 
مستقیم در خصوص آلودگی هوا مسئولیت دارند. 
این دستگاه ها شامل مجلس شورای اسالمی، وزارت 
کشــور، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
صمت، وزارت بهداشت، ســازمان محیط  زیست، 
شوراهای شهر، شهرداری ها، خودروسازان، پلیس، 
استانداری ها، سازمان هواشناسی و سازمان استاندارد 
هســتند. البته در بحث فرهنگ سازی درخصوص 
آلودگی هوا شاید بتوان ده ها دستگاه دیگر را دخیل 

دانست اما مسئولیت آن ها مستقیم نیست. 
بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی خسارت 
تحمیلی ناشی از آلودگی هوا در ایران افزون بر ۳۰ 
میلیارد دالر و برابر با ۲.۴8 درصد تولید ناخالص 
ملی است. بر اساس آمار، میزان مرگ و میر ناشی 
از آلودگی هوا در تهران در سال ۹۷، بیش از ۳هزار 
نفر از افراد باالی ۳۰ ســال بود که بیماران مزمن 

تنفسی 8۵ نفر، سرطان ریه ۹۶ 
نفر، بیمــاران قلبی یک هزار و 
۵8 نفر و سکته های مغزی ۵۲۶ 

نفر بودند.
چندی پیش علیرضا رئیسی، 
وزارت  بهداشــت  معــاون 
بهداشــت از تأثیــر ســاالنه 
آلودگــی هوا بــر بیش از ۳۳ 
هزار مرگ در کشور گفته بود 
و اینکه در کالنشهرها، آلودگی 
هوا به ویژه ذرات معلق کمتر 

از ۲.۵ میکرون وارد ریه و بافت بدن افراد شده 
و عوارض زیادی به وجود می آورد.

 زیان های اقتصادی 
محمد کاظمی، کارشــناس حوزه اقتصاد محیط 
 زیست نیز می گوید: بر پایه گزارش بانک جهانی در 
سال ۲۰۱8 آلودگی هوای شهر تهران تنها در حوزه 
سالمت عمومی مردم بیش از ۲,۶ میلیارد دالر ضرر 

اقتصادی زده است.
ضمن اینکه ضرر و زیان اقتصادی آلودگی هوا در مدتی 
که شاخصه آن در تهران باالست، پنج برابر یارانه نقدی 

است که ساالنه به مردم تهران تعلق می گیرد.
کاظمی با اشــاره به اینکه آلودگی هوا ضرر و زیان 
اقتصادی برای محیط  زیست به 
دنبــال دارد، اضافه می کند: اگر 
از این موضوع نیز چشمپوشــی 
مدارس  تعطیلــی  بحث  کنیم، 
و کاهــش بهــره وری اداره ها و 
کارخانه ها نیز مطرح است؛ زیرا 
این مراکز، گلوگاه های اقتصادی 
کشور به حســاب می آیند و آثار 
روانی زیادی بــه مردم تحمیل 

می کنند.
کارشناســان می گویند با اجرای 
دقیق قانون هوای پاک بخش عمده ای از مشکالت 
مربوط به آلودگی هوا از میان خواهد رفت اما واقعیت 
آن است که بسیاری از سازمان ها و نهادهای متولی 
به دالیلی که بخشی از آن اقتصادی است به راحتی 

از مسئولیت های محوله خود شانه خالی می کنند.
درخواســت و اصرار یکی از خودروسازان از دولت 
برای توقف نصــب فیلتــر دوده روی خودروهای 
دیزلی، اجرایی نشدن دو ماده ۱۱ و ۱۲ قانون هوای 
پاک توسط وزارت صمت آن هم بدون نظرخواهی 
از سازمان حفاظت محیط زیست که بر اساس آن 
شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط 

یک دستگاه موتورســیکلت تعیین شده بود؛ تنها 
بخشی از تعلل و یا کم کاری دستگاه های مسئول 

در این خصوص است.

 دولتمردان؛ مقصر آلودگی هوای شهرها
محمد درویش، رئیس کمیته 
محیط  زیســت در کرســی 
ســالمت اجتماعی یونسکو 
مــردم و دولتمردان را مقصر 
آلودگی هوای شهرها می داند 

و می گوید: ریشــه آلودگی در ازدحام خودروهاست 
و تــا زمانی که شــهروندان داوطلبانه اســتفاده از 
خودروهای شخصی را کنار نگذارند، نمی توان امیدوار 

به حل مشکل آلودگی هوا بود.
این عضو شــورای راهبردی حمــل  و نقل پاک در 
وزارت کشــور معتقد اســت تمام برنامه ها و اصوالً 
دیــدگاه مدیران و متولیان حل معضل آلودگی هوا 
از ابتدا اشتباه بوده و باید شهامت دور زدن از مسیر 
اشتباه را داشته باشند. او می گوید: متولیان مقابله با 
آلودگی هوا سال هاست معتقدند اگر کیفیت سوخت 
خودروها باال برود یا تولید خودروها با استانداردهای 
محیط  زیســتی افزایش یابد و تعداد ایستگاه های 
حمل  و نقل عمومی بیشتر شود  مشکل آلودگی هوا 

حل می شود؛ در حالی  که اصالً این گونه نیست.

او تقصیــر اصلی ناتوانی در کاهــش آلودگی هوای 
کالنشهرها را متوجه شهرداری ها، سازمان حفاظت 
محیط  زیست، مجلس و دیگر نهادهای اجرایی کشور 
می داند و می گوید: وقتی رئیس ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت با خودرو شاسی بلند تردد می کند 
و خودرو خود را در پارک پردیســان پارک می کند 
و تــوان ایجاد یک خط اتوبوس بــرای این پارک را 
ندارد تا کارمندان سازمان حفاظت محیط  زیست با 
حمل  و نقل عمومی تردد کنند، بنابراین باور و اراده ای 

برای کاهش آلودگی هوای تهران وجود ندارد.
درویش می گوید: آینده تیره تری در موضوع آلودگی 
هوا پیش روی کشور است. چون مسیر اشتباه ادامه 
دارد و  از هــدف اصلی که کاهــش آلودگی هوا در 
کالنشهرهای کشور و در تهران است دورتر می شویم 

و هیچ  کس حاضر به دور زدن مسیر اشتباه نیست.

 چه باید کرد؟
الهام فخاری، عضو شورای 
شــهر تهران بــا تأکید بر 
اینکه باید ضمن ریشه یابی، 
اقدام عاجل برای خروج از 
بحران آلودگی انجام دهیم، 

می گوید: متخصصان در این زمینه پیشنهادهایی 
ارائــه کرده اند که از جملــه می توان به بازنگری 

در مکان یابی ایستگاه ها، راهبری و کالیبراسیون 
دستگاه های ســنجش آلودگی هوا با استاندارد 
جهانی، شفاف سازی ارائه اطالعات واقعی آلودگی 
و تشــکیل کمیته حقیقت یاب به منظور روشن 
شدن دالیل عدم توفیق اجرای کامل برنامه جامع 

کاهش آلودگی هوا اشاره کرد.
وی ادامــه می دهــد: از دیگر پیشــنهادهای 
دریافت شــده بهبود مدیریت پسماند، توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش اســتفاده 
از آن برای مردم، بهره گیری از دانش و تجارب 
کشــورهای موفق، اصــالح روش اجرای طرح 
ترافیک، الزام خودروســازان داخلی به ارتقای 
واردات  تســهیل  و  کیفیــت محصوالتشــان 

خودروهای باکیفیت است.
عضو شورای شهر تهران تصریح می کند: اصالح 
ساعت شــروع و پایان کار مشــاغل و اصناف، 
ساماندهی مشاغل و خروج تمام مشاغل آالینده 
همچون معادن شن و ماســه از محدوده شهر 
تهــران، حفظ و احیای باغ ها و توســعه فضای 
سبز، اصالح قوانین تردد خودروهای سنگین و 
کنتــرل کامیون ها در روزهای تعطیل برخی از 

دیگر پیشنهادهای دریافت شده است.
فخاری با اشــاره به ضرورت جلب مشــارکت 
مردم از طریق آموزش می گوید: کاهش مصرف 
انــرژی، افزایش بودجه دولت و شــهرداری در 
حفــظ محیط زیســت با ارزیابــی و نظارت بر 
نحوه هزینه کرد آن ها و نظارت شــورای شــهر 
و نهادهــای تخصصی و مردم و دســتگاه های 
مسئول از دیگر پیشنهادهایی است که در این 

خصوص ارائه شده است.
حسین شــهیدزاده،  مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران نیز در گفت وگو با ایســنا 
ضمن اشــاره به راهکارهای موقتی اجرا شــده 
بــرای کنترل آلودگی هوا، گفته اســت: انتظار 
ما این است که با استفاده از راهکارهایی مانند 
کاهش قیمت حمل و نقــل عمومی و افزایش 
عوارض طرح ترافیک میزان استفاده از خودرو 
در شهر کاهش پیدا کند؛ چرا که خودروها یکی 

از منابع مهم تولید آالینده ها در هوا هستند.
وی ادامه می دهد: راهکارهای بلندمدت قانونی 
زیــادی برای کاهــش آلودگی هــوا در تهران 
وجود دارد که متأســفانه اجرای برخی از آن ها 
به بهانه های مختلف تعویق  افتاده اســت. برای 
مثال براســاس ماده ۱۱ آیین نامه ماده۲ قانون 
هوای پاک، موتورسیکلت ســازان کشور موظف 
شــده بودند کــه در ازای تولید هر دســتگاه 
موتور بنزینی نســبت به اســقاط یک دستگاه 
موتوسیکلت فرســوده اقدام کنند که متأسفانه 

این قانون برای یک سال به تعویق افتاد.

14 دستگاه به صورت مستقیم در خصوص آلودگی هوا مسئولیت دارند اما...

قانون »هوای پاک« روی هواست!

بر اساس قانون 
هوای پاک، 

14دستگاه به 
 صورت مستقیم در 

خصوص آلودگی 
هوا مسئولیت 

دارند

بــــــرش
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دستچین

تنها ۳ درصد پزشکان درآمد های باال دارند
میزان: سیدابراهیم متولیان، متخصص جراح عمومی گفت: از 
میان این همه پزشک باوجدان تنها ۳درصد درآمد های میلیونی 
دارند و مثل لکه ای سیاه در شیر هستند. خود بنده با وجود اینکه 
جراح فعالی بوده و هفته ای بیش از ۴۰ عمل در دو بیمارستان 
انجام می دهم با تعرفه هــای میانگین حدود ۳۰ میلیون تومان 

دریافتی دارم.

ذرت های آلوده را به سوخت تبدیل کنیم
مهر: دکتر مصطفی قانعی، دبیر ســتاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ضمن تشریح فواید 
زیست فناوری می گوید: اگر ذرت های آلوده را تبدیل به بایواتانول 
می کردیم فرصت خوبی بود؛ مواد خوراکی که برای انسان ضرر 
دارد را می توانستیم تبدیل به سوخت های بدون سم کنیم؛ برای 

این قضیه سرمایه گذار هم وجود داشت.

ضعف وزارت بهداشت در کنترل توزیع تجهیزات پزشکی
فارس: بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
می گوید: اتفاق مهمی که متأسفانه در بازار کاالهای مصرفی در 
سرفصل های تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی در حال رخ دادن 
است، این است که هیچ کس نمی داند در کانال توزیع، چه اتفاقی 
روی می دهد. وزارت بهداشت نمی تواند فاصله میان تأمین کننده 

تا بازار و مصرف کننده نهایی را دنبال کند.

۴۳۵ هزار معلم در طرح معلم تمام وقت شرکت کردند!
تسنیم: یارمحمد حســین بُر، مدیرکل امور اداری و تشکیالت 
وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر می خواهیم اهداف سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش محقق شود باید در راستای شایستگی 
نیروی انســانی در آموزش و پرورش قدم برداریم. در بسیاری از 
موارد آموزش و پرورش یک بنگاه کاریابی دیده شده است. نیاز 

اساسی ما توانمندسازی نیروهایی است که در دست داریم.

پیمانکاران شهرداری ها به بهره کشی از کودکان پایان دهند
ایرنا: محمود عباســی، دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقوق 
کودک گفت: به پیمانکاران طرف قرارداد با شــهرداری ها تذکر 
می دهم که بســاط بهره کشی از کودکان که یکی از شنیع ترین 
نوع سوء اســتفاده از کودکان اســت، پایان دهند زیرا به زودی 
باید پاسخگوی رفتارهای غیرقانونی خود باشند. البته این نفی 

مسئولیت مباشران و عامالن این موضوع نیست.

کمبود بودجه آبخیزداری بهانه است 
باشــگاه خبرنگاران جوان: علی خان محمدی، مدیر عامل 
مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: کاهش عملیات آبخیزداری 
و آبخوانداری به دلیل کمبود بودجه بهانه ای بیش نیست. اگرچه 
در دو تا ســه سال گذشته به سبب شرایط تحریم دچار کمبود 
منابع مالی شدیم، اما چرا در سال هایی که نفت را با قیمت ۱۴۰ 

تا ۱۴۲ دالر می فروختیم زیرساخت های الزم را اجرا نکردیم؟

ادعای تحقق ۸۰ درصدی »شبکه ملی اطالعات« غلط است
فارس: نصراهلل پژمانفر، رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون 
فرهنگی مجلس گفت: وزارت ارتباطات اعالم کرده که افزون بر 
8۰ درصد شبکه ملی اطالعات که به آنان واگذار شده، انجام شده 
است. حال اینکه این وزارتخانه به غیر از فیبر نوری و استفاده از 
سیم و چند کابل برای توسعه روستایی هیچ اقدام دیگری را برای 

شبکه ملی اطالعات انجام نداده است.

انتقاد از صداوسیما درباره  اطالع رسانی بیماری آنفلوانزا 
ایسنا: ســیامک مره صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلــس با بیان اینکه صدا و ســیما درباره  شــیوع آنفلوانزا در 
کشور به خوبی اطالع رسانی نکرده است، گفت: متأسفانه تبلیغ 
بیســکویت و پفک بهتر از اطالع رســانی درباره  آنفلوانزا انجام 
می شــود. همچنین پخش پیام های بهداشتی هم در ساعاتی از 

صدا و سیماست که کمترین مخاطب و اثربخشی را دارد.

ریال به ریال دانشگاه آزاد را شفاف می کنیم
مهر: محمدمهدی طهرانچی، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد درباره 
شفافیت مالی این دانشگاه گفت: شفافیت مالی یکی از دغدغه های 
جدی دانشگاه آزاد است. وظیفه خود می دانیم ریال به ریال دانشگاه 
را شــفاف کنیم و در این راستا با هیچ شــخص و جریانی تعارف 
نداریم. با همه ســختی ها فشارها را تحمل می کنیم تا اطالعات را 

از تاریکخانه ها بیرون بیاوریم و شفافیت را در دانشگاه حاکم کنیم.

حوادث

یک مدیر سازمان غذا و دارو بیان کرد
1.۶ میلیارد دالر قاچاق در 

محصوالت آرایشی-بهداشتی
 ایســنا    مدیرکل فراورده های آرایشــی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو از کشف ۲میلیارد 
تومان قاچاق در حوزه فراورده های آرایشــی و 
بهداشــتی در ۶ ماه ابتدایی امسال خبر داد و 
گفت: متخلفان در حوزه فراورده های آرایشی- 

بهداشتی به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
دکتر عبدالعظیم بهفر افزود: در ۶ ماهه ابتدایی 
ســال ۱۳۹8 نزدیک به ۵۲ هزار و ۴۴۱ فقره 
بازرســی در عرضــه فراورده های آرایشــی و 
بهداشــتی انجام داده ایم که از این تعداد یک 
هزار و ۹۱۷ بازرسی منجر به کشف شده است 
کــه تقریباً بیش از ۲میلیارد تومان رقم قاچاق 
بازرسی هایی بوده که در این مدت انجام داده ایم.

وی گفــت: مردم توجه کنند که صرف داشــتن 
برچسب اصالت روی محصول، کفایت نمی کند و 
حتماً باید اســتعالم انجام شود؛ به  طوری که کد 
درج شده روی محصول را به شماره ای که روی آن 
ذکر شده پیامک کنند و کنترل ها را انجام دهند. 

بهداشت و درمان

رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت:
هجوم افراد برای تزریق واکسن 

آنفلوانزا قابل پذیرش نیست 
 ایلنا    کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت گفت: 
هجوم افراد عادی برای تزریق واکسن آنفلوانزا 
قابل پذیرش نیست زیرا این موضوع دسترسی 

افراد پرخطر را محدود می کند.
وی افزود: در حال حاضــر با تقاضای کاذب و 
حتی القایی در دریافت واکسن آنفلوانزا و داروی 
اسلتامیویر مواجه هستیم در صورتی که این نوع 
واکسن در فصل استاندارد خود تزریق می شد و 
امســال ۵۵ درصد بیش از سال گذشته تلقیح 
واکسن در زمان استاندارد خود انجام شده است.

جهانپور با تأکید بر اینکه تزریق واکسن آنفلوانزا 
در فصل شیوع و اپیدمی بیماری قاعدتاً کارایی 
ندارد و حداقل دو هفته زمان برای ایجاد مصونیت 
نسبی الزم است، تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا 
برای همه افراد واکسن آنفلوانزا تزریق نمی شود در 
ایران نیز فقط افراد پرخطر یا در معرض خطر باید 

دریافت کننده این نوع واکسن باشند.

حقوقی و قضایی

گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور
پرونده های قصور پزشکی ۸.4 

درصد رشد داشته است
 ایرنا   پرونده های قصور پزشــکی از ابتدای 
فروردین تا پایان مهر امسال ۳هزار و ۴۹۰ مورد 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

8.۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی 
بیشترین میزان شکایت در قصور پزشکی نوبت 
اول با ۵۷۹ مورد مربوط به رشته دندانپزشکی 
بوده که ۳۷۰ مــورد آن به محکومیت و ۲۰۹ 

مورد به تبرئه انجامیده است.
پــس از آن، جراحــی زنان و زایمــان با ۴۵۴ 
مورد، جراحی عمومی بــا ۳۹۶ مورد، جراحی 
ارتوپدی با ۲۹۰ و پزشکان عمومی با ۲۶۱ مورد 

بیشترین شکایت را داشته اند.
همچنین آمار شکایات از گروه های پرستاری از 
ابتدای فروردین تا پایان مهر سال جاری ۱۶۹ 
مورد و شکایت از مسئوالن فنی مراکز درمانی 
۱۴8 مورد بوده که در مقایســه با مدت مشابه 
سال قبل رشد ۶.۳ و ۴.۱ درصدی داشته است.

محیط زیست

یک کارشناس محیط زیست اعالم کرد
1۶ تن میانگین سالیانه 
فرسایش خاک در ایران

 پانا    یک کارشناس محیط زیست و مدرس 
دانشگاه گفت: میزان فرسایش خاک در ایران 
باالتر از میانگین جهانی است و ساالنه میانگین 
فرســایش خاک در ایران حدود ۱۶ تن در هر 

هکتار اعالم می شود.
محمد حیــدری در ادامه همچنین با اشــاره 
بــه میزان باالی فرســایش خاک در کشــور 
خاطرنشــان کرد: برای تشکیل یک سانتیمتر 
خاک حداقل به ۷۰۰ ســال زمان نیاز اســت، 
بنابراین برای حفظ زمین، صیانت از خاک الزم 
اســت چون صیانت از خاک، حفاظت از همه 
منابع طبیعی است اما متأسفانه میزان فرسایش 
خاک در ایران باالتر از میانگین جهانی اســت 
و ایران جزو کشورهای با فرسایش متوسط به 
باال محسوب می شود. میانگین فرسایش خاک 
در ایران تا ۱۶ تن در هر هکتار اعالم می شــود 
و این در حالی اســت که میانگین آمار جهانی 

۶ تن است.

آموزش

معاون آموزشی این دانشگاه خبر داد
۹۰ درصد مراکز علمی کاربردی 

دولتی واگذار شدند
 مهر   معاون آموزشــی دانشگاه جامع علمی 
کاربردی گفــت: باالی ۹۰ درصد مراکز علمی 
کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی واگذار 
شــدند و تعداد محدودی باقی مانده اند که تا 

پایان این ترم فرصت دارند.
مختار جاللی جــواران درباره آخرین وضعیت 
اجرای مصوبه شــورای عالــی اداری مبنی بر 
واگــذاری مراکــز علمی کاربردی وابســته به 
دستگاه های دولتی به بخش غیردولتی گفت: 
این مراکز باید تا مهر ماه تعیین تکلیف می شدند، 

باالی ۹۰ درصد مراکز مذکور واگذار شده اند.
وی افــزود: به مراکزی کــه هنوز مراکز معین 
پیدا نکرده اند اجازه داده شده است تا پایان این 
ترم کارهای اداری و جابه جایی را انجام داده و 

پرونده های خود را به این مراکز انتقال دهند.
جاللی همچنین گفت: اکثریت این جابه جایی انجام 
شده، تعداد محدودی فقط باقی مانده که در حال 

انتقال پرونده دانشجویان به مراکز معین هستند.

فراسو

حاشیه متن
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 حمله افراد ناشناس
 به بانک مرکزی بغداد

جهان: به نوشته پایگاه خبری »روسیا الیوم«، در 
بیانیه فرماندهی عملیات بغداد آمده است: افراد 
ناشناس، با نارنجک به بانک مرکزی بغداد در 
خیابان »الرشید« حمله کردند و در این حمله 
دست کم 9 نیروی امنیتی زخمی شدند و حال 
چهار نفر از آن ها وخیم است و به بیمارستانی 
در نزدیکی بانک انتقال یافته اند. دیروز نیز صدها 
نفر از معترضان عراقی، در میدان های »التحریر« 
و »الخالنی« در پایتخت تجمع کردند. در مقایسه 
با روزهای پیش، آرامش در میدان های تحصن 
بغداد برقرار بود و شــب گذشته درگیری های 
پراکنده ای میان معترضان و نیروهای امنیتی 
به وجود آمده بود. بغداد و چند استان مرکزی 
و جنوبی عراق از اول اکتبر گذشــته شــاهد 
تظاهرات هــای مردمی در اعتراض به وضعیت 
نابسامان کشور، بیکاری و فساد است. در برخی 
از این استان ها، تظاهرات ها به آشوب و اغتشاش 
نیز کشیده شده و ده ها نفر جان خود را در این 
راه از دست داده اند. استعفای نخست وزیر این 
کشور نیز تاکنون نتوانسته موج اعتراض های 

مردمی در عراق را خاموش کند.

کاخ سفید گزارش 
 دموکرات ها را 

»فریبکارانه« خواند
ایسنا: پس از انتشار گزارش رسمی کمیته 
اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا، کاخ سفید 
بالفاصله واکنش نشان داد و نتایج تحقیقات 
در ایــن پرونــده را »فریبکارانــه« خواند. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، استفانی گریشام، 
سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد، 
نتایج تحقیقات این پرونده تأکید کرد که هیچ 
مدرکی علیه رئیس جمهوری وجود ندارد. در 
بیانیه کاخ سفید آمده است: این گزارش تنها 
»سرخوردگی و یأس« دموکرات ها را منعکس 
می کند و آنچه از این متن بر می آید به مانند 
»عبارات متناقض و سردرگم یک وبالگ نویس 
سطح پایین« اســت که می کوشد چیزی را 
که وجــود ندارد، اثبات کند. بر اســاس این 
بیانیه، ایــن گزارش هیچ ادلــه ای مبنی بر 
اقــدام غیرقانونی رئیس جمهوری ارائه نکرده 
و آدام شــف،  رئیس کمیته اطالعات مجلس 
نمایندگان آمریکا یک روند جعلی یکجانبه را 
هدایت می کند. این موضع گیری در واکنش 
به گزارش منتشــر شــده از ســوی کمیته 
اطالعات مجلــس نمایندگان آمریکا ناظر بر 
تحقیقات پرونده استیضاح دونالد ترامپ است.

المیادین: سه هواپیمای حامل 
سالح از امارات به کردستان 

عراق رسید
جهان: شبکه خبری المیادین به نقل از منابع 
آگاه عراقی از رســیدن ســه هواپیمای حامل 
سالح از امارات به منطقه کردستان عراق خبر 
داد. منابع آگاه عراقی خبر دادند: به دنبال سفر 
اخیر رئیس منطقه کردســتان عراق به امارات 
سه فروند هواپیمای حامل سالح به این منطقه 
رســیده اســت. به گفته منابع عراقی بغداد از 
ســالحی که از طریق هواپیماهــا از امارات به 
منطقه کردســتان عراق رسیده است، اطالعی 
ندارد.این منابع افزودند: معلوم نیست که قرار 
اســت چه طرفی از این سالح ها استفاده کند. 
یعنی ســالح ها برای کردســتان عراق است 
یا برای نیروهای دموکراتیک )شــبه نظامیان 
ُکرد( در سوریه فرستاده می شود.منابع عراقی 
فرستاده شدن ســالح از امارات به کردستان 
عراق را نشــانه احتمالی ورود امارات به پرونده 
کردها و عراق دانســت.به گفته این منابع اگر 
سالح ها برای منطقه کردستان عراق بوده، چرا 
بدون اطالع بغداد ارســال شــده است؟ هدف 
از ارســال این حجم سالح چیست؟منابع آگاه 
عراقی در پایان پرسیدند: معلوم نیست آیا اوضاع 

برای مرحله ای از درگیری آماده می شود؟

پس از اختالفی چهار ساله 
وزیر خارجه چین وارد سئول شد

جهان: وزیر امــور خارجه چین پس از یک 
شکاف چهارســاله میان چین و کره جنوبی 
با هدف بهبود روابط به »ســئول« سفر کرد. 
»وانگ یی« وزیر امور خارجه چین دیروز برای 
نخســتین بار در مدت بیش از چهار سال با 
هدف بهبود روابط با کره جنوبی، وارد »سئول« 
شد.روابط میان دو کشور چین و کره جنوبی 
در خصوص استقرار سامانه های ضدموشک 
آمریکا در کره جنوبی رو به تیرگی رفته است. 
وانگ یی در طول ســفر دو روزه خود قصد 
دارد با »کانگ کیونــگ وا« وزیر امور خارجه 
کره جنوبی و »مون جائه این« رئیس جمهور 

این کشور دیدار و گفت وگو کند. 

۲۲ میلیارد دالربرای ساخت زیردریایی

 نبرد زیرآبی آمریکا
 با چین

ایرنا: نیروی دریایی آمریــکا در نظر دارد 
برای برتری بر توســعه دریایی چین، ۲۲ 
میلیارد دالر برای ســاخت زیردریایی های 
نســل جدید هزینه کند. سفارش ساخت 
9 فرونــد زیردریایی از مدل »ویرجینیا« به 
شرکت کشتی ســازی » جنرال داینامیک 
الکتریک بووت« داده شده است. این سفارش 
براساس تأیید سنای آمریکا صورت گرفته 
است. انتظار می رود نخستین زیردریایی در 
ســال ۲۰۲۵ تحویل نیروی دریایی آمریکا 
 شود. جک رید - ســناتور دموکرات ایالت 
»رود آیلند « یکی از اعضای بلندپایه کمیته 
خدمات نظامی سنا در این باره گفت: نسل 
جدید زیردریایی ها، آمریکا را از یک برتری 

متمایز امنیت ملی برخوردار خواهد کرد.

سایه آدم های ویژه بر روابط ویژه در ناتو
اجالس ســران ناتو در لندن در شرایطی برگزار می شــود که برخی حواشی آن 
می تواند در حد خود اجالس و شاید هم فراتر از آن، جلب توجه کند. حضور ترامپ 
در لندن آن هم در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در انگلستان، یکی از همین 

حاشیه های پر رنگ به شمار می آید.
ســومین ســفر ترامپ به لندن در حالی انجام شد که ســفر پیشین وی نیز با 
جنجال های زیادی، از درگیری لفظی با برخی اعضای خاندان سلطنتی و شهردار 
لندن تا اظهار نظر در مورد انتخاب نخست وزیر توسط پارلمان، توأم شده بود. دقیقاً 
به همین دلیل است که این بار جانسون پیش از حضور ترامپ در لندن به او توصیه 
می کند در جریان سفرش به این کشور در مورد انتخابات انگلستان اظهار نظری 
نداشته باشد؛ »کاری که ما به عنوان دولت همپیمان انجام می دهیم این است که 

در کارزار انتخاباتی یکدیگر مداخله نکنیم«.
اما با شــناختی که از ترامپ وجود دارد، در این رابطه نمی توان انتظار زیادی از او 
داشت. عالوه بر این در مالقات های دوجانبه ای که میان ترامپ و مقامات انگلیسی 
برنامه ریزی شده، آینده روابط دو کشور موردبحث قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که 
به طور مســتقیم با انتخابات انگلیس و اجرای برگزیت ارتباط دارد. از زمان روی 
کار آمدن ترامپ در کاخ سفید روابط لندن و واشنگتن فراز و نشیب زیادی را طی 
کرده است. در ابتدا تصور بر این بود که زوج ترامپ و ترزا می  می توانند روابط ویژه 
میان دو کشور و دوران طالیی همکاری جمهوری خواهان آمریکا و محافظه کاران 
انگلیس در عصر تاچریسم را احیا کنند، اما در سایه حضور ترامپ نه تنها این روابط 
ویژه احیا نشد، بلکه با رخدادهایی همچون موضع گیری های علنی کاخ سفید علیه 
ترزا می  و جنجال افشــای ایمیل های سفیر انگلستان در واشنگتن، بحرانی ترین 
شرایط خود پس از جنگ سرد را تجربه کرد. جانسون مرد محبوب و موردحمایت 
ترامپ نیز از زمان روی کار آمدنش چنان درگیر برگزیت و حواشــی آن بوده که 
نتوانسته به مسائل دیگری چون روابط با آمریکا توجه نشان دهد. اکنون در آستانه 
انتخابات، جانسون حق دارد نسبت به حضور ترامپ در لندن نگران باشد. بیشتر 
مردم انگلستان احساس خوبی نســبت به ترامپ ندارند و برخی هم به شدت از 
او متنفر هســتند. پافشاری ترامپ در خروج بدون توافق لندن از اتحادیه اروپا از 
دیدگاه بسیاری از انگلیسی ها ریشه در منفعت طلبی و فرصت طلبی رئیس جمهور 
ایاالت متحده دارد. ترامپ در جریان سفر گذشته خود به لندن گفته بود که برای 
توافق تجاری با انگلیس در دوران پسا برگزیت باید همه چیز، از کشاورزی گرفته تا 

سازمان ملی بهداشت و درمان، روی میز باشد.
 بحث در مورد سازمان ملی بهداشت و درمان برای بسیاری از انگلیسی ها خط قرمز 
محسوب می شود؛ چراکه راه دادن آمریکایی ها به این سازمان به معنی دسترسی 
آن ها به اطالعات، جامعه آماری و همچنین بازار داروی انگلیس و خارج شــدن 
آن از کنتــرل و نظارت دولت، خواهد بــود. بدین ترتیب هیچ کس تمایلی ندارد 
که این گنجینه باارزش و یا منافع خود در دیگر حوزه های اقتصادی را در اختیار 
کسانی قرار دهد که هیچ پایبندی به اخالق، تجارت آزاد و یا ارزش های مشترک 
پیشین در روابط دو کشور ندارند و »اول آمریکا«  شعار اصلی شان است. در چنین 
شــرایطی هرگونه حمایت ترامپ از جانسون و حزبش می تواند نتیجه معکوسی 
به دنبال داشــته باشد، به ویژه اینکه بسیاری جانسون و خصوصیاتش را با ترامپ 
قابل مقایسه می دانند. دروغگویی، بی بندوباری اخالقی، منفعت طلبی و آشفتگی ها 
و لجاجت های سیاسی خصوصیات مشترک آدم های ویژه ای هستند که سرنوشت 
روابط ویژه به دست آن ها رقم خواهد خورد، البته اگر یکی پیروز انتخابات شود و 

دیگری از استیضاح به سالمت بگریزد.

پشت پرده ارتباط اقلیم کردستان با امارات و عربستان
جهان: صابر گل عنبری، تحلیلگر مسائل 
بین الملل در صفحه شخصی خود با اشاره 
به اینکه یکشنبه گذشته نچیروان بارزانی، 
رئیس اقلیم کردســتان عراق و مســرور 
بارزانی، نخست وزیر اقلیم به دعوت محمد 
بــن زاید، ولیعهد ابوظبی برای حضور در 
مراسم اعطای جوایز گرندپری فرمول یک 
به امارات رفتند، نوشت: هر چند کاهش نقش دولت های مرکزی و افزایش نقش 
بازیگران فروملی در سطح جهان از تبعات جدی جهانی شدن است، اما در حقیقت 
این شکل نقش آفرینی بازیگرانی چون اقلیم کردستان در خاورمیانه زاییده تحوالت 
ژئوپلتیکی ویژه این منطقه است که آن ها را فراتر از تعاریف معمول از فدرالیسم و 
خودمختاری قرار می دهد و اساساً عقب گردی از صورت بندی وستفالی دولت ها و 

به معنای عبور از حاکمیت وستفالی است.
جالب اینجاست که حتی ترکیه نیز که به شدت با تبدیل شدن اقلیم به یک واحد 
سیاسی مستقل مخالفت کرده و می کند، خیلی  وقت ها در سیاست اعمالی خود با 
آن نه با عنوان یک فرو واحد، بلکه یک واحد سیاسی رفتار کرده و روابطی مستقل 
از بغداد را - در همه سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی - با اربیل دنبال می نماید. 
نمونه عینی آن در بعد نظامی، تأسیس پایگاه بعشیقه بدون کسب اجازه از دولت 
مرکزی است. از این منظر هم می توان به سفر اخیر مایک پنس به اربیل و دیدارش 
با رئیس اقلیم بدون سفر به بغداد نگریست؛ هر چند پیش از اینکه این سفر حامی 
پیامی حمایتی به اربیل باشــد، در واقع اعالم نوعی حمایت از معترضان عراقی و 
اظهار ناخشنودی از عادل عبدالمهدی بود؛ موضعی که همواره واشنگتن در طول 

یک سال گذشته به اشکال گوناگون بروز داده است.
واقعیت دوم، اما این است که حکومت اقلیم کردستان در بلوک بندی های منطقه ای 
اساساً متعلق به اردوگاه ریاض و ابوظبی است. البته این علقه اردوگاهی مشترک 
میان اقلیم و عربســتان و امارات دالیل عدیده ای دارد، از مانستگی مونوپولی در 
ســاختار قدرت گرفته تا آمیختگی منافع اقتصادی و تنیدگی منافع ژئوپلتیکی. 
در این راســتا، نزدیکی ریاض و ابوظبی به اقلیم در سال های اخیر بسیار مشهود 
است؛ چه از لحاظ اقتصادی چه سیاسی و در دیگر زمینه ها و در بحث همه پرسی 
اســتقالل اقلیم نیز مواضع ضمنی حمایتی گرفته و حتی برخی منابع گفته اند 
کــه امارات هزینه اجرای آن را پرداخت کرده اســت. امارات به ویژه در یک دهه 
اخیر سرمایه گذاری های کالن اقتصادی به ویژه در دو بخش نفت و گاز در اقلیم 
کردستان انجام داده است که بیش از 6 میلیارد دالر است و گفته می شود بیش از 

۲۰۰ شرکت اماراتی در اقلیم فعالیت دارند. 
هر چند این تقارب اماراتی و عربســتانی با اقلیم با نزاع دو طرف با ترکیه و ایران 
مرتبط اســت و به نوعی بازی در حوزه امنیتی پیرامونی محســوب می شود، اما 

انگیزه ها فراتر از آن است. 
البته مفروضات جبر جغرافیایی همسایگی با دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه، 
به حکومت اقلیم کردستان اجازه نمی دهد در گسترش مناسبات خود با ریاض و 
ابوظبی تا حد ائتالف پیش رود؛ چیزی که به نظر می رسد این دو طرف نیز آن را 

پذیرفته و درک می کنند. 
جبــر جغرافیایی به ویــژه در ارتباط با ترکیه، از جهــت مؤلفه های روابط حزب 
دموکــرات به عنوان حزب حاکم در اقلیم با این کشــور، دیگــر تابع آن صورت 
همپیمانی راهبردی تاریخی خود نیست که در دهه های گذشته مفروض تغییر 
تحوالت درون اقلیم بود، بلکه بیشتر متأثر از الزامات همجواری است. البته جدا از 
آن، فعالً ترجمان هر دو یکی است و اقلیم نه در حال حاضر و نه در آینده هم قادر 
به عبور از این الزامات نیست. از این جهت است که مسرور بارزانی، نخست وزیر 
اقلیم چند روز پیش از عزیمت به ابوظبی، آنکارا را مقصد نخستین سفر خارجی 
خود انتخاب کرد. نمونه دیگر این مواجهه عمل گرایانه را می توان عیناً در مواضع 
ارکان قدرت حاکم در اقلیم کردستان در قبال حمله ترکیه به شرق فرات سوریه 

مشاهده کرد که در بیانیه های خود کوچک ترین اشاره ای به ترکیه نکردند.
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افزایش تنش بین روسیه و آلمانهمزمان با اتهام زنی دو حزب اصلیعمار حکیم:
 دولت آینده در عراق

 دولتی موقت خواهد بود
 بن بست در تشکیل

 کابینه تل آویو
مسکو ، برلین را به اقدام 
تالفی جویانه تهدید کرد

باشــگاه خبرنگاران: رئیــس جریان 
حکمت عراق اعــالم کرد: دولت آتی این 
کشــور، دولتی موقت است، تا زمانی که 
مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم 

شود. 
به گزارش شبکه تلویزیونی الحدث، عمار 
حکیم، رئیس جریان حکمت عراق، در پی 
استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
این کشور، اعالم کرد: دولت آینده، دولتی 
موقت خواهد بود تا اقدامات مقدماتی برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام را انجام دهد. 
محمد الحلبوســی، رئیس پارلمان عراق، 
از رئیس جمهور این کشــور خواست در 
مدت 1۵ روز، نامزدی برای سمت نخست 

وزیری تعیین کند.

فارس: اعضای ارشــد دو حــزب اصلی 
و رقیــب در رژیم صهیونیســتی ضمن 
متهم کردن یکدیگر به ایجاد بن بست در 
مذاکرات تشــکیل کابینه، از عدم ائتالف 
با یکدیگــر خبر دادند. در حالی که کمتر 
از یک هفته به پایان مهلت پارلمان رژیم 
صهیونیستی )کنست( برای تعیین مأمور 
تشــکیل کابینه باقی مانــده، اختالفات 
دو حــزب »لیکود« و »آبی وســفید« هنوز 
پا برجاست و همین مسئله احتمال کشیده 
شدن این رژیم به انتخابات سوم در سال 
جاری را بیش از پیش کرده است. »میکی 
ُزَهر« عضو ارشد و ناظم حزب لیکود اعالم 
کرد هیچ راهــی برای برون رفت از بحران 

سیاسی کنونی وجود ندارد.

مهــر: دولت روســیه به خاطــر اخراج 
دیپلمات های خود از آلمان به دولت این 
کشور اعتراض کرد. به گزارش راشاتودی، 
وزارت خارجه روســیه اقدام دولت آلمان 
را »غیر دوســتانه و ناعادالنــه« خوانده و 
این عمل را رویکردی سیاســی نسبت به 
تحقیقات جنایی دانســته اســت. وزارت 
خارجه روسیه در ادامه افزوده: مجبور است 

اقدامی تالفی جویانه انجام دهد.
همچنین بنابر گزارش رسانه ها پیش از این 
وزارت خارجه آلمــان اعالم کرده بود: دو 
دیپلمات روس را به دلیل خودداری آن ها 
از همکاری با مقامات آلمانی در خصوص 
پرونده قتل »زلیم خان خانگوشــویلی«، 

اخراج کرده است.
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  جهان/ ســید احمد موسوی  روز 
گذشــته خبرگزاری رویترز در گزارشی از 
تصمیم سران کشورهای عضو پیمان ناتو 
مبنی بر پرداخــت میلیون ها دالر هزینه 
ساالنه بیشتر در تأمین هزینه های ناتو برای 
در امان ماندن از تهدیدها و حمالت ترامپ 
خبر داد.بر اساس این گزارش برخی سران 
این کشورها قصد دارند در یک گردهمایی 
در باشگاه گلف لوکسی در شمال لندن به 
ترامپ بگویند تا سال ۲۰۲4، در مجموع 
4۰۰ میلیارد دالر به ســهم 
خــود در تأمین هزینه های 
ناتو اضافــه خواهند کرد.اما 
در حالی که انتشار این خبر 
می رفت تــا فضای پر تنش 
حاکم بر هفتادمین اجالس 
ناتو در لنــدن را تا حدودی 
تلطیف کند، خبری شــدن 
مواضــع فرانســه در قبال 
تهدید آمریــکا در رابطه با 
اعمال تعرفه بر کاالهای این 
کشور و حمایت اتحادیه اروپا 
از مواضع فرانســه بار دیگر 
عمق شکاف ایجاد شــده در ناتو و روابط 
فی مابین قاره ســبز و ایاالت متحده را به 

نمایش گذاشت.

  تهدید آمریکا به مقابله به مثل از 
سوی فرانسه و اروپا 

روز گذشــته دولت فرانسه اعالم کرد که 
پاریس و بروکســل آماده هســتند تا در 
صورتی که آمریکا بر واردات ۲.4 میلیارد 
دالر کاال از فرانسه تعرفه اعمال کند با این 

اقدام کاخ سفید مقابله به مثل کنند.
تهدید فرانســه و اتحادیه اروپا پس از آن 
عنوان شــد که آمریکا مدعی شد اعمال 
مالیات های جدید بر خدمات دیجیتال در 
فرانسه در حال آسیب زدن به شرکت های 
آمریکایی اســت و به همین دلیل ممکن 
است بر واردات پنیر، نوشیدنی الکلی، کیسه 
و کاالهای لوکس فرانسوی تعرفه گمرکی 

1۰۰ در صــدی اعمال کند.در این رابطه، 
رئیس جمهور آمریکا در حاشیه برگزاری 
نشســت ناتو در لندن گفت: به فرانســه 
اجازه نخواهد داد از شرکت های آمریکایی 
سوء استفاده کند.وی همچنین گفته بود 
اتحادیــه اروپا در موضوع تجارت با آمریکا 

خیلی ناعادالنه رفتار کرده است.
برونو لمایر، وزیر اقتصاد فرانســه، تهدید 
آمریکا درباره اعمال تعرفه 1۰۰ درصدی 
از  کاال  دالر  میلیــارد   ۲/4 واردات  بــر 
فرانســه این اقدام را غیرقابل قبول اعالم 
کرد و گفت: مالیات جدید در این کشــور 
تبعیضی علیه شرکت های آمریکایی ندارد.

 چرا فرانسه مغضوب آمریکا شد؟
اما ماجرا از آنجایی شروع شد که مکرون، 
رئیس جمهور فرانســه مصوبــه ای را در 
مــاه ژوئیه امضا کرد که بر اســاس آن بر 
درآمدهای شــرکت های بزرگ دیجیتالی 
در این کشــور، مالیاتی 3 درصدی وضع 
می شود. برپایه گزارش ها این مصوبه قرار 
اســت از اول ژانویه ۲۰۲۰ به اجرا در آید. 
در پی این اقدام سیاست گذاران آمریکایی 
و شرکت های فناوری این کشور از جمله 
گوگل، فیس بــوک، اپل و آمازون اعتراض 
شــدید خود را اعالم و مدعی شــدند که 
این مصوبه شــرکت ها و کسب و کارهای 

آمریکایی را هدف قرار داده است.
روز سه شــنبه بود که رویترز در گزارشی 
به نقل از »رابرت الیتهایزر« نماینده تجاری 
آمریکا نوشــت این کشور عالوه بر مقابله 
با فرانســه، قرار است تحقیقاتی را هم در 
رابطه با سیاست های مالیاتی ایتالیا، ترکیه 
و اتریش برای اعمال مالیات بر شرکت های 

دیجیتالی آن ها آغاز  کند.
الیتهایــزر در اطالعیــه ای کــه در این 
رابطه منتشــر کرده بــود از تمرکز دفتر 
نمایندگی تجاری بر مقابله با سیاست های 
حمایت گرایانــه اعضای اتحادیه اروپا خبر 
داد و این کشــورها را به هدف قرار دادن 

شرکت های آمریکایی متهم کرد.
این در حالی اســت که بخــش فناوری 
آمریکا از اقدام پیشــنهادی دفتر تجاری 
دولت استقبال کرده و قانون جدید فرانسه 
را تالشــی برای لطمه زدن به بزرگ ترین 

شرکت های دیجیتالی دنیا خواند.
»جــوردن هاس« مدیر سیاســت تجاری 
در اتحادیه اینترنت آمریکا که نمایندگی 
آمــازون، گــوگل، فیس بــوک و ســایر 
شــرکت های اینترنتی را برعهــده دارد، 
گفــت: دفتر نمایندگی تجاری از اینترنت 
که یک صادرات بزرگ آمریکایی اســت، 
دفاع می کند.وی افزود: وضع مالیات های 
تبعیض آمیز بر خدمات دیجیتالی همچون 

یک مانع تجاری در مقابل شــرکت های 
مبتکر و کسب و کارهای کوچک آمریکایی 
اســت.پیش از این آمریکا و فرانسه در ماه 
اوت در رابطه با رسیدن به یک چارچوب 
مشخص در9۰ روز آینده به توافق رسیده 
بودند؛ بر اســاس توافق ، قرار بود طرفین 
در چارچوب قوانین »ســازمان توســعه و 
همکاری اقتصادی« و مــراودات خود در 
این سازمان به راه حلی در این زمینه دست 
پیدا کنند؛ اما با گذشت این بازه زمانی  و 
عدم ارائه راه حل از سوی دو طرف ماجرا 
وارد مرحله جدیدی شــد و روز دوشنبه ، 
دفتر نمایندگی تجارت ایاالت متحده نتایج 
تحقیقات درباره این موضوع را منتشر کرد؛ 
نتایج حاکــی از این بود که اعمال مالیات 
فرانسه در قبال شرکت های بزرگ فناوری 

آمریکایی تبعیض آمیز بوده است.

 فرانسه در اعمال تعرفه
 بر شرکت های آمریکایی تنها نیست

بر اساس گزارش ها پاریس در اعمال قوانین 
مالیاتی بر شــرکت های بــزرگ خدمات 
دیجیتال تنها نبوده و تعداد کشــورهایی 
کــه در حال تنظیم وضــع مالیات بر این 
شــرکت ها هســتند، رو به افزایش است.

درحالــی که مکــرون از تصمیمش برای 
دفاع از منافع کشــور خود و اروپا در برابر 
تهدید های آمریکا گفته، اما قول داده است 
تا به محض رســیدن به توافقی جدید در 
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصادی 
برای تغییر مقررات کهنــه نظام مالیاتی 

بین المللی، این مالیات جدید را لغو کند.
 امــا ترامــپ در جدیدتریــن واکنش در 
این باره گفته اســت که به شــرکت های 
فناوری آمریکایی عالقه ای ندارد، اما این ها 
شــرکت های آمریکایی هستند و دیگران 

نمی توانند بر آن ها مالیات وضع کنند.
وی افــزود: بنابراین یا این مســئله حل 
می شود و یا ما هم در مقابل مالیات هایی 
وضــع خواهیم کــرد و ایــن مالیات ها 

قابل توجه خواهد بود.

فرانسه؛ جدیدترین هدف جنگ تجاری رئیس جمهور آمریکا

اروپا در برابر ترامپ متحد می شود

خبری شدن مواضع 
فرانسه در قبال 
تهدید آمریکا و 
حمایت اتحادیه 
اروپا از مواضع 
فرانسه بار دیگر 
عمق شکاف ایجاد 
شده در ناتو و روابط 
بین اروپا وآمریکارا 
به نمایش گذاشت

بــــــــرش

 جهان/جوادفراهانی  در دوره اخیر اقدامات 
رسمی رژیم های عربی برای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی بیشتر شده و این رژیم 
ضمانت های  به  دستیابی  شرف  در  اشغالگر 
از  برای عقب نشینی  این کشورها  از  بسیاری 
منطق مقابله نظامی و آمادگی برای همزیستی 

مسالمت آمیز با آن است.
دیدارهایی که میان مسئوالن رژیم صهیونیستی 
و عربی صورت می گیرد نشــان دهنده تمایل 
دو طرف به روابطی اســت که دشــمنی ها را 
پایــان داده و رژیم اســرائیل بــه عنوان یک 
کشــور خاورمیانه ای پذیرفته شود، بدون آنکه 
فلسطینی ها جزئی از این روابط باشند و تأکید 
کنند که مسئله فلسطین از مسائل دنیای عرب 
مجزاست.پس از مجموعه دیدارهای محرمانه و 
آشکاری که برای عادی سازی روابط انجام شده، 
رژیم اسرائیل تالش می کند تا با حمایت آمریکا 
به امتیازی دســت یابد که به موجب آن عدم 
تعرض کشورهای خلیج فارس به سرزمین های 
اشــغالی را تضمین کند؛ گرچه احتمال وقوع 
این تعرض از اســاس وجود ندارد. روز دوشنبه 
اسرائیل کاتس، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد هیئتی اسرائیلی برای بررسی امکان 
حصول توافق عدم تعرض کشــورهای عربی 
راهی واشنگتن شده است. کاتس گفته است 
آمریکا برای تحقق این موضوع با کشــورهای 
عربی در تالش اســت، اما نگفته است که آیا 
در این دیدار مســئوالن کشورهای عربی هم 

حضور خواهند داشــت یا خیر، هرچند در ماه 
اکتبر گذشته اعالم کرده بود که طرحی را به 
واشــنگتن و کشورهای عربی در این خصوص 
ارائه کرده است. شبکه 1۲ رژیم صهیونیستی 
آن زمان توضیح داده بــود که طرح مذکور با 
هدف پایان دادن به نزاع با کشــورهای عربی 
خلیج فارس مطرح شده و شــالوده آن تالش 
برای اســتفاده از منافع مشــترک علیه ایران 
است.براســاس گزارش این شبکه عبری طرح 
عدم تعــرض در حال حاضر بــه دلیل ادامه 
نزاع اسرائیلی-فلسطینی بر صلح دائمی تأکید 
نمی کند، اما به موجب آن روابط دوســتانه و 
همکاری های دوطرف براساس منشور سازمان 
ملل و قوانین بین المللی گسترش می یابد و هیچ 
یک از طرف های توافق حق ندارند به ائتالف و 
یا سازمانی بپیوندند که رویکرد نظامی و امنیتی 
دارد. رژیم اســرائیل دیگر بــه صورت پنهانی 
درصدد رابطه باکشورهای خلیج فارس نیست، 
بلکه برعکس از هر مناسبت و تریبونی استفاده 
می کند تا آن را فریاد بزند که آخرین مورد این 
فاش گویی اعالم حضور هیئت صهیونیستی در 
نشست مقدماتی نمایشگاه بین المللی »اکسپو 

۲۰۲۰« در امارات است.
یکی از جدیدترین گام ها در مسیر عادی سازی 
روابط رژیم صهیونیســتی با کشورهای عربی 
اظهارات روز یکشنبه گذشته نتانیاهو نخست 
وزیر این رژیم است که گفت این رژیم دست کم 
با 6 کشور عربی رابطه دارد و روند عادی سازی 

سرعت بیشتری گرفته است. نتانیاهو در توییتر 
نوشت: اسرائیل سال آینده در نمایشگاه اکسپو 
که در دبی برگزار می شود حضور خواهد داشت 
و در نهایت مبتنی بر منافع مشــترک، قدرت 
و چشم انداز بسیار هوشمندانه روابط دوستانه 
برقرار خواهد شد. وزیرخارجه رژیم اسرائیل هم 
ششم اوت گذشته با هدف عادی سازی علنی 
روابط به امارات سفر کرد. بهانه تأمین امنیت 
دریانــوردی و مقابله با ایــران به نقطه اتکای 
جدیدی برای عادی سازی روابط رژیم اسرائیل 
و کشورهای عربی تبدیل  شده و بحرین در صدر 
این روند قرار دارد و عربستان و امارات هم نقش 
آرام کردن خشــم ملت عرب را ایفا می کنند.

»عدنان ســیف« تحلیلگر سیاسی فلسطینی 
می گویــد: گرایش عمومی کشــورهای عربی 
به ویژه کشــورهای حاشیه خلیج فارس نشان 
می دهد که ماشین عادی سازی سرعت گرفته 
و آنچه بیش از همه فلســطینی ها را ناراحت 
می کند، هروله کشورهای عربی به سمت رژیم 
اسرائیل به دلیل نبود چشم انداز و راهبرد عربی 
مدون است. وی پیش بینی کرده است با وجود 
آنکه عادی ســازی یک اشتباه عربی است، اما 

امسال شدت بیشتری می گیرد .

»مأمون ابوعامر« یک تحلیلگر فلسطینی دیگر نیز 
می گوید: بسیاری از رژیم های عربی درگذشته 
نیز بــه خاطر اعتمادشــان بــه حمایت های 
آمریکا در موقع نیاز اشــتباه کرده اند؛ به ویژه 
حکومت هایی که پس از بهار عربی از ســقوط 
خود توسط مردم به شدت نگران هستند. این 
رژیم ها عادی ســازی با رژیم صهیونیستی را 
روشی برای حفاظت از خود می دانند، به ویژه 
آنکه روابط واشــنگتن-تل آویو در دوره ترامپ 
بسیار تقویت شده است؛ اما آن ها هنگامی که 
این روش را شکست خورده یافتند، تهدید ایران 
را به عنوان راه دیگر خود برای عادی سازی با 
صهیونیست ها برگزیدند. بسیاری از تحلیلگران 
اعتقاد دارند طرح های اقتصادی رژیم اشغالگر 
با کشورهای عربی مانند همایش گاز خاورمیانه 
در مصر که با مشــارکت 6 کشور عربی و رژیم 
صهیونیستی برگزار شد، بیشتر از آنکه اهداف 
اقتصادی را دنبال کند، هدف سیاسی داشته و 
درصدد آن اســت تا بدون درنظر گرفتن اراده 
ملت ها که مخالف عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی به عنوان اشغالگر سرزمین های 
فلسطینیان است، این رژیم را به عنوان کشور 

دوست معرفی کند.

عادی سازی خیانت
گام های جدید رژیم صهیونیستی و سکوت کشورهای عربی

گزارش خبری
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