
 

تحقق الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت با استفاده از ظرفیت زیارت
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی در دیدار اعضای کارگروه تولیت آستان قدس رضوی در دیدار اعضای کارگروه ملی زیارت تأکید کرد

ملی زیارت بر ضرورت استفاده از ظرفیت عظیم زیارت برای 
حجت االسالم  کرد.  تأکید  ملی  و  معرفتی  اهداف  تحقق 

 ............ صفحه  3والمسلمین احمد مروی...
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استراماچونی در گفت و گو با قدس:  جمال شورجه : سرلشکر باقری:

 : jامام رضا
كسى كه حضرت 
فاطمه معصومه را 

زيارت كند پاداش 
او بهشت است . 
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سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه h را تسلیت می گوییم

 تظاهرات گسترده مردم بغداد با عنوان »اخراج خرابکاران« 

عراق درحمایت از مرجعیت به پا خاست
 جهان  بغداد، پایتخت عراق دو روز گذشته شاهد تظاهرات گسترده مردمی در حمایت 
از مرجعیــت و تأکید بر بیرون راندن عناصر خرابکار از صــف راهپیمایان بود. این اقدام 
شهروندان عراقی که بیانگر حلقه زدن مردم بر گرد مرجعیت عالی دینی است، پس از آن 
صورت گرفت که مراجع با صدور بیانیه هایی از تظاهرات کنندگان خواسته بودند صفوف 
خود را از افراد خشونت طلب نفوذی جدا کرده و در بیرون راندن خرابکاران همکاری کنند. 
تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار علیه آمریکا، آل سعود و رژیم صهیونیستی مخالفت 
خود را با دخالت  های بیگانگان در امور کشورشان نشان داده و همچنین تحرکات فتنه گرانه 

و خشونت آمیز بعثی ها را محکوم کردند.این اقدام پس از آن...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
علی بیگدلی

فنالند، سوئد، دانمارک، بلژیک، نروژ و هلند در کنار انگلیس، آلمان و فرانسه برای 
پیوستن به اینستکس یا شبکه مالی بین اروپا و ایران اعالم آمادگی کرده اند؛ شبکه 
مالی که از راه اندازی اش یک ســال گذشته ولی تاکنون تراکنشی در آن به وقوع 
نپیوسته و بیشــتر به دنبال طی کردن زمان برای عبور از مسائل برجامی و عدم 

خروج ایران از برجام بوده است. سه کشور مهم اروپایی...

پیوستن مرحله ای به اینستکس
 بازی اروپاست

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 8

اعتراض صدها هزار 
کارگر فرانسوی 

به طرح دولت مکرون

اعتصاب 
فرانسه را فلج کرد 

جمع آوری بیلبوردهای 
خانه طراحان انقالب اسالمی 

از سوی شهرداری تهران

واکنش به 
جوان گرایی هنری
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 12

عملیات قهرمانی 
تازه شروع شده است

 »j سریال »حضرت موسی
وارد پیش تولید شد

در دفاع از کشور 
به خودکفایی کامل رسیده ایم

صفحه 1  1398/09/16

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ ( ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 
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« آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ »
 شهردارى قائم شهر در ﹡︷︣ دارد ︋︣ ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥ ︫﹢رای ﹝︐︣م ا︨﹑﹝﹩ ︫ ﹜︀﹇ ︫︣︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ︗︀﹍︀ه CNG وا﹇︹ در 

︠﹫︀︋︀ن ︗﹢︊︀ر(︫︣︺︐﹩)  را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︫︀ص وا︗︡ ︫︣ا︳ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت 
︋﹫︪︐︣ ﹨﹞﹥ روزه از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠١١۴٢٠٨۴٠۵۶ ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹡﹞﹢ده و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︋﹥ وا︡ ا﹝﹢ر 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫ www.Ghaemshahr.ir ️︀︨ ﹤︋ ︀  ︣ارداد﹨︀ و﹇
 ︣︲︀ ︣ارداد﹇ ️︑ ︀﹨و ︻︣︲﹥ ﹎︀ز ︋﹥ ︠﹢درو ︦︡اری، ︨︣و﹍﹡،︣ه ︋︣داری︋ ر﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ( ﹩︐︺︫︣) ︊︀ر﹢︗ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن CNG ︀ه﹍︀︗ ١-﹡﹢ع ﹋︀ر: وا﹎︢اری

︋﹠﹢ ا︗︀ره ︋︣ا︋︣ ﹇﹫﹞️ ﹝︭﹢︋﹥ دو﹜️
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︫︣ ﹜︀﹇ ︣داری︫ ا﹝﹢ر ﹇︣اداد﹨︀ی ︡︡ه : واا︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ﹏﹞ -٢

٣- ﹝︡ت ا︗︀ره : ︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧︀ل ︫﹞︧﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︀︎ ︼﹚︊﹞ -۴﹥ ︋︀︋️ ا︗︀ره ﹊︧︀ل : ا︗︀ره ︋︀ء ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥ ﹝︊﹙︼ ︋﹥ ︻︡د  ٢٨۵٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︣وف (دو︧️ و ﹨︪︐︀د و ︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢ع ا︗︀ره ︋︀ء 

﹊︧︀ل  ﹝︊﹙︼ ︋﹥ ︻︡د ٣٫۴٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︣وف (︨﹥ ﹝﹫﹙﹫︀رد و ︀ر︮︡ و ︋﹫︧️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۵- ﹝﹫︤ان ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه : ۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ︀︎﹥، ﹝︊﹙︼ ︋﹥ ︻︡د ١٧١٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︣وف (﹊︭︡و ﹨﹀︐︀د و ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡️ 

﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︀ ︨︍︣ده ﹡﹆︡ی ︀ ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۶- ︋︣ ا︨︀س ﹝︀ده ۵ آ︫ ﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︣داری ﹨︀، ︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٧- ﹝︴︀︋﹅ ﹝︀ده ٨ آ︫ ﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︣داری ﹨︀، ﹨︣﹎︀ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه از ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︠﹢دداری ﹋﹠︡ ︀ ︎︦ از ا︋﹑غ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ﹨﹀️ روز ︀︲︣ ︋﹥ ا﹡︺﹆︀د 
﹇︣ارداد ﹡︪﹢د ︨︍︣ده او ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫︣داری ︲︊︳ و ﹇︣ارداد ︋︀ ﹡﹀︣ ︋︺︡ی ﹝﹠︺﹆︡ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ ودر ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋︣﹡︡﹎︀ن دوم و ︨﹢م ﹡﹫︤ ︸︣ف ﹝﹙️ ﹨﹀️ روز 

︎︦ از ا︋﹑غ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︀︲︣ ︋﹥ ︻﹆︡ ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︡ ︨︍︣ده آن ﹨︀ ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫︣داری ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
٨- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر٩٨/٩/١۶  ﹜︽︀️ ٩٨/١٠/١ ﹇︀︋﹏ ︑﹢﹏ ︋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٩- ز﹝︀ن ︑﹠︪﹫︎ ﹏﹢︀دات: ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٠/۴ ︋︺︡ از ︔︊️ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︑﹢﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ ﹎︣دد.
١٠- ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده ︀ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط و ﹝︡وش و ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر در ا︨﹠︀د، ︫ ﹉︭﹩ و ﹡︷︀︣ آن و ﹠︪﹫︎ ︀︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︎︦ 

از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در آ﹎﹩ و︮﹢ل ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
١١- ز﹝︀ن و ﹝﹏ ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات: ︨︀︻️ ١٣/٣٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٠/٨ در د﹁︐︣ ︫︣دار ﹇︀︪﹎ ︫︣ ﹜︀︩ و ︠﹢ا﹡︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

١٢- ︱﹢ر ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن و ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن آن ︋︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ︋﹑﹝︀﹡︹ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
١٣- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︺︀﹝﹙﹥ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.

١۴- ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول ﹝﹢رخ ٩٨/٩/١۶     ١۵- ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ﹝﹢رخ ٩٨/٩/٢٣
 ︣  ︫﹜︀﹇ ︣دار︫-زاده ﹛︀  ︻︊︀س︮ 
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آگهى مناقصه 
︡﹝︀ت ﹞﹏ ز︋︀﹜﹥ ، ﹡﹆﹙﹫﹥ (﹞﹏ و﹡﹆﹏)   زندان مركزى مشهد در ﹡︷︣ دارد︠ 
﹥ ﹝︣ا﹋︤  ﹢درو ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗️ ا︻︤ام ﹝︡د︗﹢︀ن︋  ︨ــ︣و︦ د﹨﹩ و ︑︀﹝﹫﹟︠ 
︨︣︐︀ن   ︫﹩︀︱﹇ ︹︗︀ر︨︐︀ن ﹨︀) و ﹝︣ا﹝﹫ ︋︡ا︫︐﹩ و در﹝︀﹡﹩ (در﹝︀﹡﹍︀ه ﹨︀ و︋ 

︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︣﹋︐︀ی وا︗︫︡   ︫﹤﹫﹚﹋ ، ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩︮﹢︭  ︩︠  ︋﹤ ﹝︪︡ و ︾﹫︣ه را︋ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️   ︨﹤  ︋٩٨/٩/١۶ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ️﹁︀در ️︗
 ️︗ (︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٠٩٨٠٠٣٣١٢٠٠٠٠٠٩) ﹝︣ا︗︺﹥ وwww.setadiran.ir﹩︐﹡︣︐﹠ا ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋
﹢﹜﹢ار  ︪︐﹫︊︀﹡﹩ ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی ﹝︪︡ وا﹇︹ در︋   ︎﹤ ﹫︪︐︣ در او﹇︀ت اداری︋  ﹋︧︉ ︵﹑︻︀ت︋ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٣٨٩١٨٣٧١ ︑﹞︀س ﹟﹀﹚︑ ︀  ︋︀ ﹤︺︗︣ا﹞ ︹﹡︀﹇ ︡﹫ ﹫︀︋︀ن︫  و﹋﹫﹏ آ︋︀د –︠ 
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶٨۶۵١٧ م ا﹜︿ ۶٩٩٧

 ︪︡﹞ ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی 

﹥ ﹝︣ا﹋︤  ﹢درو ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗️ ا︻︤ام ﹝︡د︗﹢︀ن︋  ︨ــ︣و︦ د﹨﹩ و ︑︀﹝﹫﹟︠ 

دانشجو، مبارزه، خدمت
 ............ صفحه 2 قدس خراسان

در اجتماع 4 هزار نفری دانشجویان جهادگر بسیجی 
با حضور آیت اهلل علم الهدی و سردار فدوی مطرح شد

در گفت وگو با دبیران چهار 
تشکل دانشجویی بررسی شد

جنبش دانشجویی 
و پیگیری 

مطالبات مردمی 
در فضایی عقالنی

گفت و گوی قدس با 
دکتر محمدصادق کوشکی 
به مناسبت »روز دانشجو« 

»اردوی جهادی« 
الگوی موفق 

جنبش دانشجویی

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 4
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روزنامـه صبـح ایـران

سرلشکر باقری: در دفاع از کشور به خودکفایی کامل رسیده ایم   فارس: سرلشکر باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی سازمان صنایع دفاع با 
بیان اینکه امروز می توانیم اعالم کنیم که در دفاع از کشور به خودکفایی کامل رسیده ایم، گفت: استفاده مناسب از شرکت های دانش بنیان و ظرفیت دانشگاه های کشور موجب حذف هر گونه موازی کاری و کاهش 

وابستگی به خارج شده است.

 سیاست  نشست کمیســیون مشترک 
برجام در نمایندگی اتحادیه اروپا روز جمعه 
در سایه تهدید و گزافه گویی اروپا به استفاده 
از مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها و نامه 
تروئیکا به سازمان ملل درباره برنامه موشکی 
برگزار شد؛ نامه ای که با خشم تهران روبه رو 
شد و نشــان می دهد که هدف اروپا از عمل 
نکردن به تعهداتش خریــد زمان و افزایش 
فشــار به کشورمان است. فشــارهای روانی 
و رســانه ای غرب علیه کشــورمان پس از 
اغتشاشات بنزینی به شکل عجیبی افزایش 
یافته اســت و به نظر می رســد سناریوی 
تحریم های ســال 90 در حال تکرار است؛ 
در آن ســال کشــورهای غربی به اســتناد 
حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 
تحریم های بی ســابقه ای را علیه کشورمان 
آغاز کردند. شــاید از همین جهت باشد که 
آمریکایی ها که این روزها در ادعایی مضحک 
می گویند که هزاران ایرانی در 
حال کشته شــدن به خاطر 
اعتراض های بنزینی هستند، 
نمونه دیگــر برای این جنگ 
روانی را می تــوان به اعطای 
مجوز به گروهــی از هواداران 
گروهک های تجزیه طلب و 
ضدانقالب به منظور تجمع در 
برابر هتل پله کوبورگ، محل 
مشترک  کمیسیون  نشست 
برجام اشــاره کرد؛ موضوعی 
که با قاطعیت طرف ایرانی و 
محل  تغییر  برای  درخواست 

نشست، محقق نشد.

 48 ساعت جنگ روانی
داســتان این جنگ روانی از روز پنجشنبه و 
یک روز مانده به برگزاری نشست کمیسیون 
برجام با نامه ســه کشــور اروپایی آغاز شد. 
انگلیس، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه علیه 
برنامه موشــکی ایران به »آنتونیو گوترش« 
دبیر کل سازمان ملل متحد نامه نوشته اند. 
به نوشته خبرگزاری »آسوشیتدپرس«، در 
این نامه ادعا شــده است برخی از مدل های 

موشک های بالستیک ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل متحد که توافق 
هسته ای با ایران را تأیید کرده، »ناهمخوان« 
اســت. اما وزیر خارجه ایران ادعاهای مطرح 
شده در نامه کشــورهای اروپایی به سازمان 
ملل علیه ایران را دروغی برای پوشاندن عدم 
پایبندی آن ها به تعهدات برجامی توصیف 
کرد. ظریف در صفحه شخصی توییتر خود 
نوشت: »جدیدترین نامه تروئیکای اروپایی به 
دبیرکل سازمان ملل، دروغ مذبوحانه ای است 
تا بی کفایتی بدبختانه خودشــان در اجرای 
حداقلی ترین تعهدات ذیل برجام را الپوشانی 
کنند«. وی با به اشتراک گذاشتن تصاویری 
از ابطــال قطعنامه ۱9۲9 شــورای امنیت 
و تصویب برجــام در این شــورا، ادامه داد: 
»اگر تروئیکای اروپایی اندکی اعتبار جهانی 
می خواهند، می توانند با اعمال حق حاکمیتی 
و اختیارات خود به جای تسلیم شدن در برابر 

قلدری آمریکا، شروع کنند«.
ظریف کــه واکنش هایــش را در توییتر 
منتشر می کرد، روز گذشته نیز با استناد 
به ســخنان آمریکایی ها، از اروپایی ها گله 
کــرد. ظریف در توییتر نوشــت: »برایان 
هوک تذکری به موقع به شریکان اروپایی 
مــا در برجام داد و به صراحت اذعان کرد 
کــه آزمایش های موشــکی در قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ممنوع 
نیســتند«. وزیر خارجه ایران در ادامه به 
طورمستقیم ســخن برایان هوک در روز 

پنجشــنبه را نقل کرده اســت: »یکی از 
نقایص توافق هســته ای ایران این اســت 
که به ممنوعیت آزمایش های موشک های 

بالستیک ایران خاتمه داد«.

 چرا ناگهان لحن و ادبیات غرب در 
برابر ایران تغییر کرد؟

اواخر هفته گذشته موج عجیبی از فعالیت 
رســانه های غربی با محوریــت برنامه های 
موشــکی کشــورمان رخ داد. از شــامگاه 
چهارشــنبه این موج به دنبال بزرگنمایی 
تهدیدات برنامه موشــکی ایران و همچنین 
نفوذ منطقه ای کشورمان بود و ادعا می شد 
که ایران در حال انتقال موشک به کشور هایی 
نظیر عراق و یمن اســت و ممکن است به 

اهداف آمریکایی در منطقه حمله کند.
موج ناگهانی علیه برنامه موشــکی ایران و 
همچنین متهم کردن این کشــور به نقض 
قطعنامه برجامی شورای امنیت، این پرسش 
را مطرح کرده اســت کــه چرا ناگهان لحن 
و ادبیــات غرب در برابر ایــران تغییر کرد و 
چه شــد که اروپایی ها اکنون به این نتیجه 
رسیده اند که برنامه موشکی ایران با قطعنامه 
شــورای امنیت مغایر است. به گزارش فرارو 
برخی کارشناسان بر این باور هستند که غرب 
به تازگی به این ارزیابی رسیده است که ایران 
در حال حاضر ضعیف شــده و بنابراین باید 

فشار بر آن را بیشتر کرد.
عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه ای 

رأی الیوم، در سرمقاله روز چهارشنبه همین 
روزنامه با اشاره به اعتراضات بنزینی در ایران 
و همچنین اعتراضات عراق و لبنان، نوشت: 
»منابع غربی تأکید کردنــد آمریکا و رژیم 
اســرائیل احساس می کنند ایران هم اکنون 
در ضعیف ترین دوران خود به سر می برد.«. 
اشاره عطوان می تواند به رهبر ائتالف »آبی و 
سفید« رژیم صهیونیستی باشد که با استناد 
به جدیدترین نامه  سه کشور اروپایی خواستار 
تشدید تحریم ها علیه ایران شد و گفته بود: 
»زمان تشدید تحریم ها علیه ایران فرا رسیده 
است «. پیش از این هم بر اساس گزارش های 
رسانه ای، نفتالی بنت، وزیر دفاع جدید رژیم 
صهیونیستی، به تازگی خواستار تغییر راهبرد 
این رژیم در برابر ایران از تدافعی به تهاجمی 
شده است. بنت با اشاره به ناآرامی های ایران، 
مدعی شده این برای تشدید فشار ها بر ایران 

یک فرصت تکرارنشدنی است.

 حمایت واشنگتن از اغتشاشگران
بــرای همین بود که نماینــده ویژه آمریکا 
در امور ایــران با ادعای اینکــه تنها از راه 
تحریم می توان بــا ایران مقابله کرد، گفت: 
آمریکا ابزارهایی را برای تظاهرات کنندگان 
در ایران فراهم کرده اســت. همچنین یک 
پایــگاه نزدیــک به کنگــره آمریکا مدعی 
شــده دولت این کشور قصد دارد »علیه دو 
زنــدان در ایران« تحریم هایی جدید اعمال 
کند. پایگاه خبــری هیل به نقل از »برایان 
هوک«، نماینــده وزارت خارجــه آمریکا 
در امور ایران نوشــته: آمریکا قصد دارد دو 
زندان در ایــران را که مطابق ادعاها ۷هزار 
نفر از دستگیرشــدگان اغتشاشات اخیر در 
آن نگهــداری می شــوند را با تحریم هدف 
قرار دهد. این پایگاه خبری به نقل از هوک 
نوشــته »ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ« و 
»زندان قرچک« اماکنی هستند که برایان 
هوک به نام آن ها به عنوان اهداف تحریمی 
جدید آمریکا اشاره کرده است.  نخست وزیر 
انگلیس هم در مراســم اختتامیه نشست 
سران »ناتو« مدعی شد اعتراضات در ایران 

نشانه نارضایتی عمومی واقعی است!

همزمان با نشست کمیسیون مشترک برجام، اروپا و آمریکا علیه برنامه موشکی کشورمان فعال شدند

»اغتشاش« رمز هجمه جهانی علیه ایران

 بعضی ها می گویند بگذارید مجلس در رأس امور باشد، سؤال مردم از نمایندگان خود 
این است چرا منافع کوتاه مدت را فدای منافع بلند مدت می کنند؟ چرا هر سال بنزین 
را ۳0درصد گران نکردند؟ چرا ذخایر ملی را به قیمت کم فروختند و این بلوا به پا شد؟ 

نمایندگان مگر خواب بودند، مگر حقوق نمی گیرند ؟ 09120007881
 وقتی برای سال9۷ در مورد میزان مصرف سیگار به نخ در خانوارها با دسته بندی قشر 
مرفه و محروم، شــهری یا روستایی، مصرف نوع خارجی یا ایرانی آمار منتشر می شود؛ 
چگونه آماری از خانوارهای ثروتمند برای قطع یارانه در دسترس نیست؟! و از طرفی یارانه 
بنزینی برای بسیاری از خانواده های محروم و متوسط واریز نشده، تهدید به احتمال حذف 

یارانه عادی می شوند! 09150009890
 مسئوالنمان به جای لبخندهای بی مبنای همیشگی؛ به همسایگانمان تفهیم کنند 
اگــر صداقت و عرضه میانجیگری دارند، برای نجات ملــت بی دفاع یمن به کار ببرند. 

09190008895
 آقای رحمانی فضلی به جای جناحی بازی در آســتانه انتخابات، به فکرآلودگی هوا 
باشید و طبق قانون به وظایف خودتان عمل کنید، رأی مردم حق الناس است، لطفاً به 
رأی مردم احترام بگذارید مثل انتخابات 96 نکنیدکه برگه تعرفه نبود رأی بدهیم و همه 

برگه های تعرفه  در باال شهر تمامی استان ها بود. 09150005830
 به جای تعطیلی مدارس، طرح زوج و فرد را اجرا کنید، با این دروس سخت دبستان 

آخر سال دانش آموزان با مشکل مواجه می شوند. 09350003571
 واقعاً مســئوالن و کارشناســان فکر می کنند با تعطیل کردن مدارس آلودگی هوا 
بهتر میشــه! پس یک ســری به خیابان ها بزنند؟ وقتی مدارس رو تعطیل می کنند؟ 

09370008044
 یقین داشته باشید برخی محرک تمامی اتفاقات و حوادث آشوب ها بوده اند و گویا عمداً 
هم به این موضوع اهتمام دارند. آن از قضیه بنزین که باز هم به نظر من عامدانه و مهندسی 
شده بود، گویا شکست قبلی فتنه گران به مذاق آقایان خوش نیامده که باز هم حاضر شدند 
مغرضانه و با هدف تحریک مردم قانون معافیت مالیاتی بی هنرها را مطرح تا مجدداً! فضا را 
برای آشوبگران مهیا و آماده نمایند!! تا غربی ها به اهداف خود نائل شوند. 09020009961

 متأســفانه آموزش و پــرورش، ماده ۲8 قانون حمایــت از معلوالن )کاهش 
ســاعت کار( مصوب مجلس را برخالف ارگان های دیگر اجــرا نمی کند. لطفاً 

پیگیری بفرمایید. 09150004043

در روز پنجم وششم چه کسانی نام نویسی کردند؟
روز پنجشنبه چهره هایی همچون سید مصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اســالمی و رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، 
بیژن نوباوه و علی نیکزاد و ... برای انتخابات نام نویسی کردند، ولی در این میان 
ثبت نــام داماد روحانی از تبریز بیشــتر از همه مورد توجه قــرار گرفت. کامبیز 
مهدی زاده همراه همسرش اسم نوشت و گفت: بنده به عنوان رابطه پدر و فرزندی 
با رئیس جمهور از پدر اجازه گرفته و در انتخابات شــرکت می کنم. اما روز ششم، 
چهره های اصالح طلب معروف هم نام نویســی کردنــد، علی مطهری، محمدعلی 
وکیلی، ســید فرید موسوی و محمدرضا نجفی، غالمرضا انصاری، محمود صادقی 

و ... .

عارف، می آید یا نمی آید؟
محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس گفت: شنیدم عارف برای شرکت در 
انتخابات مجلس نمی آید و علی االصول در بیانیه ای این مســئله را اعالم خواهد کرد. 
محمود صادقی دیگر چهره اصالح طلب مجلس نیز در پاســخ به این پرسش که در 
صورت انصراف عارف از نامزدی در انتخابات مجلس آیا شــانس سرلیستی دارد یا نه، 

گفت: من هنوز خبر قطعی ندارم که ایشان نامزد می شود یا نه.

تعریف طالیی از جلیلی 
مرتضی طالیی، فعال سیاسی اصول گرا گفت: آقای جلیلی جدا از جناح های سیاسی 
و طیفی در مشــهد رأی قابل توجهی دارد و نیازی به سرمایه اجتماعی فردی مانند 
احمدی نــژاد ندارد. مرتضی طالیی، فعال سیاســی اصول گرا در گفت وگو با نامه نیوز 
باور دارد سعید جلیلی از مشهد رأی می آورد، اما اینکه بتواند رئیس مجلس بشود یا نه 

بستگی به نیروهایی دارد که وارد مجلس می شوند.

پیش بینی نبوی از نیامدن ناطق نوری
بهزاد نبوی درباره احتمال حضور علی اکبر ناطق نوری برای نامزدی انتخابات مجلس 
آینده گفت: نمی دانم، ولی بعید می دانم حاضر باشند. وی درباره پابرجا ماندن ائتالف 
اصالحات و روحانی گفت: امروز هرچه جبهه اعتدالیون را گســترده تر کنیم، به سود 
اصالح طلبان است. اصالح طلبان از هم جهتی آقایان ناطق، علی مطهری و ... در خیلی 

از زمینه ها سود می برند، نه اینکه زیان کنند.

پذیرش حق اعتراض کافی نیست
کشــورمان در یک دهه اخیر، سه رویداد قابل توجه در عرصه عمومی و بیان اعتراضات 

داشت؛ یکی  حوادث سال 88، دوم ماجراهای دی  96 و در نهایت حوادث آبان 98.
جدا از نقش دست های پشت پرده و موج سواران داخلی و خارجی که در جای خود باید 
مورد بررسی قرار بگیرند و هیچ گاه از آن غفلت نشود، این اتفاقات درس ها و عبرت های 
قابل توجهی دارد. نمود این درس های قابل توجه را می توان در پذیرش حق بیان اعتراض 
از سوی مردم دانست که همه جناح ها و ذی نفوذان و رهبران افکار عمومی در روزهای 

اخیر مدام از تریبون های رسمی و غیررسمی بیان کرده اند.
پذیرش حق اعتراض مردم در قالب پیشنهادهایی همچون تعیین مکان برای تجمع مردم 
مطرح شــده است. اگر از خام بودن برخی ایده ها و صداهایی بگذریم که تنها می گویند 
صدای اعتراض مردم را بشنوید و هیچ سازوکار مشخصی را ارائه نمی دهند، چندی پیش 
خطیب نماز جمعه تهران، 900 پایگاه نماز جمعه را به عنوان یک فضای مناسب برای 
بیان اعتراض و نقدسازنده معرفی کرد که در جای خود باید به آن بها داد و برای اثرگذاری 
آن فکر کرد؛ چون در میان ادعاهای مختلف، این پیشنهاد عملیاتی تر و عینی تر است اما 

آیا تمام مشکالت حل خواهد شد؟
برای پاسخ به این پرسش باید سؤال دیگری مطرح کرد، مبنی بر اینکه آیا اصوالً با شنیده 
شــدن صدای مردم مشکالت کشور حل می شود و آیا صدای مردم دارای راهکاری برای 

حل مشکالت است؟
در واقع هدف مردم از بیان اعتراض حل شدن مشکالت است، نه صرفاً بیان یا شنیده شدن 
صدایشان. بازی با کلمات و جمالتی که »صدای مردم را بشنوید قبل از آنکه دیر بشود« 

بیشتر جنبه پوپولیستی و عوام گرایانه دارد.
اگر به ساختارهای مرســوم حکمرانی در جوامع مدرن یعنی همان دموکراسی نگاهی 

بیندازیم، ارکان چهارگانه ای ایجاد شده اند تا تعادل در جامعه برقرار شود.
رکن قانون گذار )مجلس(، رکن نظارتی ) قوه قضائیه( و رکن اجرایی )دولت( در حالت 
check and balance  یا نظارت و تعادل قوا باید حافظ و مدافع منافع مردم و مصالح 
عمومی باشــند. در کنار این قوا، رکن چهارم یعنی رسانه قرار دارد که بر اساس تعاریف 
مرســوم وظیفه نظارت بر آن ها را دارد تا در خالف مصالح عمومی و مردم  عمل نکنند. 
بنابراین برای حل مشــکالت که در واقع صدای اصلی مردم اســت، باید به عملکرد هر 
کدام از این ارکان چهارگانه پرداخت و این سؤال را مطرح کرد که ریشه اعتراض مردم و 
مشکالت چیست؟ به اعتقاد نگارنده، مشکل مسئوالن نه در نشنیدن صدای مردم، بلکه 
نادیده گرفتن نظرات کارشناسی است و شاید مطالبه اصلی مردم نیز بازگشت به مسیر 

کارشناسی و خرد جمعی باشد.
برخی مسئوالن پیش از آنکه ژست شنیدن صدای مردم را بگیرند به این پرسش پاسخ 
بدهند که چه میزان شنوای سخنان کارشناسی نهادهای مستقل یا زیرمجموعه های خود 
هستند و چه میزان با گروه ها و نهادهای تخصصی و اصناف مختلف نشست و برخاست 

دارند و پذیرای نظراتشان هستند؟
نهادهای مطالعاتی و پژوهشی دولتی، دانشگاهی و حتی مستقلی وجود دارند که درباره 
مسائل و مشکالت مختلف کشور نظرات کارشناسی شان را اعالم می کنند، ولی در نهایت 
هیچ کس از سرنوشــت آن ها خبردار نمی شود. مجموعه گزارش های علمی و تخصصی 
فراوانی در مرکز پژوهش های مجلس یا مرکز بررسی های استراتژیک دولت یا نهادهای 
مطالعاتی وزارتخانه ها در آرشیو کتابخانه ها به خاک سپرده می شود، صدای اصلی مردم در 
همین نظرات کارشناسی است. البته باید به این نکته توجه کرد نظارت کارشناسی زمانی 
می تواند مشکالت مردم را حل کند که در فضای گفت وگو مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. 
بنابراین همزمان با پیگیری یافتن سازوکاری برای شنیدن صدای مردم، خود را ملزم به 
رعایت نظرات کارشناسی کنیم و کارشناسانه حرف بزنیم، نه شعاری و احساسی. تذکری 

برای همه آحاد جامعه، از مسئوالن تا خود مردم.

پیوستن مرحله ای به اینستکس 
بازی اروپاست

فنالند، سوئد، دانمارک، بلژیک، نروژ و 
هلند در کنار انگلیس، آلمان و فرانسه 
برای پیوستن به اینستکس یا شبکه مالی بین 
اروپا و ایران اعالم آمادگی کرده اند؛ شبکه مالی 
که از راه اندازی اش یک سال گذشته ولی تاکنون 
تراکنشــی در آن به وقوع نپیوسته و بیشتر به 
دنبــال طی کردن زمان برای عبور از مســائل 
برجامی و عدم خروج ایران از برجام بوده است. 
سه کشور مهم اروپایی بر آن هستند تا به انحای 
مختلف ایران را پایبند به مفاد برجام کنند. در 
این راســتا با فراخواندن برخی از کشــورهای 
اروپایی به دنبال نشــان دادن در باغ سبزی به 
ایران هستند، اما عمل به وعده های اروپایی دور 
از ذهن و بسیار بعید است. قدر مسلم اگر اروپا 
قادر به انجام فعالیت یا تجارتی با ایران بود، باید 
اقدامات قابل توجهی را به منصه ظهور می رساند؛ 
بدیهی است شرکت ها و دولت های اروپایی در 
برابــر تهدیدهــای آمریکا نمی ایســتند و از 
سرمایه گذاری های گسترده آمریکا در اتحادیه 
اروپا و جذابیت های بازار آمریکا در مناقصه ها و 
مزایده ها دست برنمی دارند؛ بنابراین پیشنهاد 
اروپا مبنی بر گستردگی دایره کشورهای اروپایی 
در همــکاری با ایران در اینســتکس تنها یک 
پیشنهاد غیرعملی است. به نظر می رسد اروپا به 
دنبــال توقف ایران در عمل بــه مفاد برجام و 
جلوگیری از جنــگ احتمالی یا ایجاد هرگونه 
درگیری است که می تواند منجر به مهاجرت به 

اروپا شود. 
مکرون با صراحت به این مسئله تأکید کرد که 
عمده نگرانی اروپا از موج مهاجرت ها و حمالت 
تروریستی است؛ بنابراین جلوگیری از هرگونه 
خشــونت در خاورمیانه در راســتای کاهش 
مهاجرت به اروپاست. ضمن اینکه اتحادیه اروپا 
تالش می کند تا ایران را از حالت خشمگین آزاد 
کند تا به اقدامات بعدی و خروج بیشتر از برجام 
دست نزند. خرید نفت و خروج ایران از تحریم 
سوئیفت خواست مسئوالن جمهوری اسالمی 
بوده و هســت. با آنکه سران اروپایی به این دو 
موضــوع به خوبی واقف هســتند، اما کمترین 
تالشــی برای تحقق آن انجام نداده اند؛ چراکه 
تحریم های آمریکا با فشار بر اتحادیه اروپا مانع 
تبادل کمترین مبادالت بانکی بین ایران و اروپا 

شده است. 
از سوی دیگر هیچ کدام از کشورهای اروپایی قادر 
به تغییرات در سیاست های تحریمی سوئیفت و 
فعال سازی شــبکه نقل وانتقال دالر نیستند؛ 
بنابراین آن ها به طورقطع قادر به انجام هیچ یک 
از موارد موردنظر ایران نیستند و پیوستن چند 
کشور دیگر به شبکه مالی اینستکس چشم انداز 
روشنی برای ایران به دنبال ندارد، ضمن اینکه 
اتحادیه اروپا با مشکالت شدید اقتصادی روبه رو 
است و ســرمایه گذاری 50 میلیارد دالری در 
صندوقی بســیار سخت است؛ ازاین رو می توان 
گفت سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه موضوع 
را کش می دهند تا با واردکردن سایر کشورهای 
اروپایی به این فرایند زمــان بخرند. همکاری 
کشورهای اروپایی تازه پیوسته به اینستکس بر 
اساس شنیده ها منوط به طی کردن فرایندهای 
قانونی هر کشوراســت؛بنابراین آنچه به عنوان 
طی شــدن فرایندهای قانونی در این کشورها 
عنوان شده، همان وقت و زمان خریدن و بازی 
دادن ایران است؛ چراکه کشورهای اروپایی بنا 
بر قوانین خود نمی توانند شرکت هایشــان را 
مجبور به همکاری تجاری و مالی با ایران کنند؛ 
قطعاً شرکت های اروپایی به دلیل روابط مالی 
و اقتصادی از سوددهی مناقصه ها و مزایده های 
بــازار آمریکا نمی گذرند و به خاطر ارتباط با ما 
خــود را در بازارهای آمریکا محدود نمی کنند، 
در نتیجه آنچه به عنوان پیوســتن چند کشور 
اروپایی به اینستکس به ایران مطرح شده، چیزی 
جز فرار به جلو و نگاه داشــتن ایران در برجام 

به صورت یکطرفه  نیست.
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یادداشت

 مهدی پناهی

 سیاست/مرتضی حسینی  وقتی در ۱6 آذر ۱۳۳۲ دانشجویان 
دانشکده فنی دانشگاه تهران در حصار تنگ نظامیان شاهد کشتار 
همکالسی های خود شــدند، نخستین جرقه جنبش دانشجویی 
ایران زده شــد. در فضای بســته آن روزها و فضای چپ حاکم بر 
جنبش های آزادی خواه به ویژه جنبش های دانشجویی، این خشونت 
تقابل عینی میان نیروهای جوان، آزادی خواه و ضد استعماری یک 
کشــور در مقابل استبداد داخلی و اســتعمار خارجی بود. تقابلی 
ســخت و جدی که نخستین بار قدرت سیاسی بر حریم دانشگاه 
پای گذاشت و گمان کرد آن را در حصار تنگ خود خفه کرده است.

 تأثیر کودتای 28 مرداد بر آینده
اما ریشه این فاجعه سیاســی را باید در کودتای ۲8 مرداد ۱۳۳۲ 
و حمایت آمریکا از شــاه جوان پیگیری کرد. کودتایی که بر آمال 
جامعه ایران خط بطالن کشید و پایه های قدرت استبداد را تقویت 
کرد. دیری نپایید که در آبان ۱۳۳۲ با انتشــار خبر ورود ریچارد 
نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران، بغض فروخفته در 
گلوی دانشجویان ملت شکست. رئیس جمهور آمریکا که پیشتر خبر 
از پیروزی سیاسی امیدبخش نیروهای حامی وضع موجود و ثبات 
در ایران داده بود، حاال قرار بود با سفر معاونش مهر تأییدی بر این 

پیروزی زده و قدرت نمایی کند.
این ســفر آن هم در بحبوحه جنگ سرد و رقابت های سرسختانه 
دو قطب، عالوه بر جشــن حفظ و انباشــت قــدرت یک قدرت 
جهانی، شــرکت در جشن پیروزی یک مستبد محسوب می شد. 
از ۱4 آذر حرکت های اعتراضی در بازار و دانشــگاه آغاز شد تا در 
دو روز بعد دانشجویان شاهد صف آرایی نظامیان در دانشگاه تهران 
شــوند. دانشگاه در محاصره نظامیان و شاید به تعبیری در حصار 
اندیشه متعصبانه استبداد درآمد. هنگامی که نیروهای نظامی در 
پی دستگیری دو دانشجو وارد کالس درس شدند، فریاد اعتراض 

دانشجویان برخاســت و سالح های گرم به صدا درآمدند. شاید در 
نگاهی ســاده، سالح گرم استبداد بر سالح سرد علم و تفکر غالب 
شــد؛ اما این واقعه بر حافظه تاریخی دانشجویان، دانشگاه و مردم 
ثبت گردید و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی کلیدواژه 
جنبش های دانشجویی در زمان پهلوی شد. بعدتر در جریان انقالب 
اسالمی این زخم کهنه سر باز کرد؛ دانشجویان به عنوان یکی از اقشار 
مردم با ایدئولوژی های گوناگون به صف انقالبیون پیوستند و زیر چتر 
رهبری امام خمینی )ره( به یکی از ارکان انقالب بدل شدند. یک 
سال پس از پیروزی انقالب اسالمی ماجرای اشغال سفارت آمریکا 
در آبان ۱۳58 توسط دانشجویان خط امام)ره( نشان داد هنوز زخم 
کودتای مرداد ۱۳۳۲ و آذر آن سال بر حافظه دانشجویان ماندگار 
است. این اقدام دانشجویان ماهیت ضد استعماری این جنبش را 
عیان تر ساخت. چند سال بعد وقتی نظام دوقطبی به تاریخ پیوست 
و قطب چپ کمونیستی فروریخت دانشجویان نیز در پی مطالبات 
جدید آزادی و دموکراســی برآمدند. جنبش دانشجویی این بار با 
حاکم شــدن گفتمان اصالح طلبی، انگاره های جدیدی را مطرح 
می کرد؛ اما رقابت های جریان های سیاسی کشور جنبش دانشجویی 
را به محلی برای کشــمکش های گروه ها بدل کــرد و با رادیکال 
کردن مطالبات دانشــجویی خیلی زود سرخوردگی آنان را به بار 
آورد. هرچند مطالبات صنفی، عدالت خواهانه و ارزشی گروه هایی 
از دانشجویان در مقاطعی چند نمود داشته است؛ اما فضای ابری 
منازعات سیاسی، جنبش دانشجویی مطالبه گر را به حربه ای برای 
سهم خواهی های گروه ها تبدیل کرده است و آن جوشش و خروش 

نخستین در آن پیدا نیست.

 نظام آموزش عالی و تغییر جنبش دانشجویی
شــاید یکی از مهم ترین عوامل این امر را باید در نظام آموزش 
عالی جســت. اینکه در این نظام آموزشی وضعیت دانشجو که 

باید نماد تعقل، تفکر نقاد و مطالبه گری باشــد، چگونه است؟ 
شــأن دانشجویی از استعمارستیزی ســال ۳۲ تا آرمان خواهی 
دوران انقالب و پس ازآن با حاکم شــدن سرمایه داری آموزشی 
در انواع مدل های پولی دانشــگاه از یک ســو و مدرک گرایی از 
ســوی دیگر، تغییر ماهیت داده اســت. یک گردش ســاده در 
حوالی میدان انقــالب تهران و مواجهه بــا تابلوهای تبلیغاتی 
فروش پایان نامه، رساله یا مقاله و ... نشان می دهد که این همان 
راسته فرهنگی دیروز به بازار مکاره خریدوفروش علم و مدرک 

تحصیلی تبدیل شده است.
تنزل شأن دانشجو و تبدیل آن به یک جنس مادی قابل مبادله 
بر ماهیت جنبشی تاریخی که از حافظه تاریخی ملت، دانشگاه 
یا دانشــجو برخاســته، تأثیر گذاشته اســت. این روزها، روز 
دانشــجو را با برگــزاری همایش های لبخنــد و خندیدن به 
دردهای تاریخی و سیاســی می گذرانیم، در حالی که باید این 

روز به نماد تفکر، تعقل و مطالبه گری بدل شود. 
آنچه تجربه دیگر کشورها نشــان می دهد جنبش دانشجویی 
ماهیتی صنفی دارد و این انسداد است که آن را به رادیکالیسم 
ســوق می دهد. شاید نخستین گام برای بازگشت روزهای اوج 
دانشــجویی، مطالبه گری دانشــجو از خود و از دیگران باشد، 
شــاید آن وقت نظام آموزش عالی نیز تکانی بخورد، اما تغییر 
را باید از خانه خود و از خود شــروع کرد تا شــاید هویت این 

جنبش بازگردد.

 سیاســت نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی با بیان اینکه 
متأسفانه ایمن سازی اقتصادی نداریم، گفت: بنزین گران شده چه 
ربطی به چونه نان دارد که نان کوچک تر شود، مدیران جامعه روی 
مسئله بایستند؛ اینکه برخی بگویند دچار گرانی هستیم، بیخود 
می گویند، این چه حرفی است؟ شما نمی توانید مدیریت کنید، باید 
بایستید، با این نرخ ها ایمن سازی اقتصاد معیشتی در جامعه به هم 
می خورد و اگر این موضوع به هم خورد برای دشــمن موج ایجاد 

می شود.
به گزارش فارس، آیت اهلل سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز 
جمعه که در حرم مطهر برگزار شد، تأکید مسئله جوان گرایی در 
فرمایشات رهبر معظم انقالب را روی ورود جوانان بر عرصه دانست 
و متذکر شد: در نظام نیازمند تبدیل و تغییر نسل در پاسداری از 
انقالب هســتیم، نباید انقالب را با عناصر 40 سال کارکرده ادامه 
دهیم، انقالب ما در مســیر پیشــرفت گام دوم به تبدیل و تغییر 
محتاج است، جوانان باید وارد عرصه شوند. وی افزود: جوان جهادگر 
است، روحیه جهادی دارد، امروز انقالب ما در عرصه های مدیریتی 
و مبارزاتی و دفاعی محتاج حرکت های جهادی کوبنده اســت و 

هرچه این حرکت های جهادی قوی تر انجام گیرد، هم بنیه انقالب 
بیشتر می شــود و هم دفاع از انقالب در مقابل دشمنان جانانه تر 
است. آیت اهلل علم الهدی با اشــاره به سالروز به توپ بسته شدن 
حرم مطهر توسط تزارهای روس و ماجرای مشروطه، بابیان اینکه 
موج ســواری های دشمن برای امروز نیز هست، اذعان کرد: جریان 
استکباری در حوادثی که به وجود می آید بر این موج  سوار می شود، 
عداوت خود را نسبت به دین نشان می دهد، این کار جریان استکبار 
اســت که موج ایجاد کنند و با موجی که ایجاد می کنند، مطلب را 
به نفع خود به بهره برداری برسانند. وی افزود: مدیران و مسئوالن 
ما باید مدیریت را بر اساســی قرار دهند که در جامعه موج مورد 
بهره برداری دشــمن به وجود نیاید، اگــر در اجتماع خود بتوانیم 
برای اقتصاد معیشتی مردم ایمن سازی کنیم، حرکتی موج آفرین 
شکل نمی گیرد، اشکال در کارگزاری برخی مسئوالن است، باید در 

ایمن سازی اقتصاد معیشتی مردم اقدام به حرکتی کنند.

 ایمن سازی در حوزه معیشتی کار سختی نیست
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه ایمن سازی در 

حوزه معیشتی کار سختی نیست، اظهار کرد: اگر معیشت مردم را 
در اقتصاد خرد ایمن سازی کنیم، مشکلی پیش نمی آید، این موضوع 
سبب می شود تا کارگری که حداقل دستمزد را دارد، زندگی خود را 
با حداقل ها برنامه ریزی کند، اقتصاد معیشتی ایمن یعنی هر روز نرخ 
تازه ای نباشد، هر مسئله ای که پیش آمد تعادل اقتصاد معیشتی به 
هم نخورد. نماینده مجلس خبرگان ابراز کرد: معیار زندگی، زندگی 
مسئول و مدیران نیست؛ معیار برای زندگی کار با حداقل دستمزد 
اســت، اگر خود مدیر حداقل دستمزد داشــت، چطور زندگی را 
مدیریــت می کرد؟ باید جوری مدیریت کنید که زندگی برای این 
 کارگر امنیت داشــته باشــد و در ضروریات زندگی دارای امنیت 

باشد.

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

تا انتخابات مجلس یازدهم سیاست داخلی

نماز جمعه

در حاشیه فروکاست زیست دانشجویی

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

»روز دانشجو« باید نماد تفکر و مطالبه گری باشد

طوری مدیریت کنید که دشمن سوء استفاده نکند

 استانداران اســتان های نجف و واسط عراق 
بــا بیان اینکــه نجف از خطر فتنــه  ای بزرگ 
نجات یافــت، گفتند: آتش زدن کنســولگری 
ایــران و آرامگاه  محمد باقــر الحکیم با هدف 
صحنه سازی درگیری شیعی-شیعی بود که با 

هوشیاری مردم ناکام ماند.

 به نقل از روابــط عمومی وزارت اطالعات یک 
هسته افراطی با بریدن شــیلنگ و باز گذاشتن 
شیرگاز آشــپزخانه خوابگاه دانشجویی دانشگاه 
علــم و صنعت به دنبال انفجار، آتش ســوزی و 
کشته ســازی بودند که به لطف خدا، هوشیاری 
دانشجویان و تالش مأموران حراست ناکام ماندند.

 سردار محمدکوثری، جانشین قرارگاه ثاراهلل با 
بیان اینکه خبر رسانه رژیم سلطنتی انگلیس مبنی 
بر بازداشت تعدادی از بســیجیان تهران توسط 
وزارت اطالعات کذب محض است، گفت: بنده به 
عنوان مقام مسئول می گویم که حتی یک مورد 
هم نبوده که نیروهای وزارت بخواهند برخوردی 

با نیروهای بسیج داشته باشند.

 امام جمعه موقت تهران گفت: توجه و رسیدگی 
به آالم خانواده های آسیب دیده در حوادث اخیر 
در اولویت کار جریان حزب اللهی، امامان جمعه و 

پایگاه های بسیج قرار گیرد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سه مرکز دیگر توسط مؤسسه خدمات دارویی رضوی  آستان: مدیرعامل مؤسسه خدمات دارویی رضوی از واگذاری تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سه مرکز دیگر در 
مشهد به مؤسسه خدمات دارویی رضوی خبر داد. دکتر سیدمهدی هاشمی نژاد گفت: تأمین دارو و تجهیزات و همچنین نیروی انسانی داروخانه مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری میالد مشهد، داروخانه سرپایی مرکز تخصصی 
اورژانس عدالتیان و غرفه تجهیزات پزشکی درمانگاه بیمارستان امام رضا)ع( با توجه به تجربه مؤسسه خدمات دارویی رضوی، با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مدت یک سال بر عهده این مؤسسه گذاشته شد.

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

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی در دیدار 
اعضای کارگروه ملی زیارت بر ضرورت استفاده از 
ظرفیت عظیم زیارت برای تحقق اهداف معرفتی 

و ملی تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار 
اعضای کارگــروه ملی زیارت که با حضور رئیس 
دفتر رئیــس جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، استانداران خراسان رضوی، قم و فارس، 
رئیس بنیاد شــهید و همچنین تولیت آســتان 
حضرت شاهچراغ)ع( در تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی برگزار شد، گفت: همکاری آستان قدس 
با نهادهای دولتی توصیه و یکی از بندهای حکم 
مقام معظم رهبری به اینجانب اســت، بنابراین 
در حــد توان و امکان خود را موظف به همکاری 

می دانیم.
وی با اشاره به کرامات حضرت رضا)ع( اظهار کرد: 
اگر بخواهیم جمعیتــی را در جایی جمع کنیم 
چه قــدر باید از ابزارهای مختلف رســانه، فضای 
مجازی و تبلیغ اســتفاده کنیم. اما اینجا مردم 
از جیب خودشــان خرج می کننــد و به زحمت 
می افتند تا زیارت کنند؛ پس حقیقتی اینجاست 

که دل ها را متوجه خودش کرده است.
وی ادامه داد: ســاالنه 30 میلیون زائر در مشهد 
داریم که با اشتیاق و میل خود به زیارت حضرت 
رضا)ع( می آیند، چــه کرامت و معجزه ای از این 

باالتر است؟
حجت االســالم والمســلمین مروی اضافه کرد: 
از آنجایی که این حقیقت برای ما عادی شــده، 
کرامت بودن آن را فراموش می کنیم اما کسانی 
که از فرهنگ ما نیســتند و از بیرون به آن نگاه 
می کنند، برایشان معجزه و کرامت است، بنابراین 
حضرت رضا)ع( حضور دارند و حاضر هســتند، 
مهم این است که ما بتوانیم با ایشان ارتباط برقرار 

کنیم. 
وی با اشــاره به افزایش نذورات آستان قدس در 
تابستان سال جاری در قیاس با زمان مشابه سال 
گذشــته، ابراز کرد: در شرایط اقتصادی موجود 
میزان نذورات ما در تابســتان امسال 30 درصد 
نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته 
و زائران حرم مطهر نیز با توجه به تمام مشکالت 
اقتصادی کم تر نشده اند. عالقه مردم نشان می دهد 
امام )ع(حاضر و شاهد هستند و آن حضور موجب 

مجذوب شدن دل های مردم شده است.
تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت  
استفاده مناسب از ظرفیت حضور میلیونی زائران 
در حرم مطهر رضوی، عنوان کرد: همان گونه که 
هجرت امام رضا)ع( از مدینه به ایران یک هجرت 
تمدن آفرین بود و برکات وجود این امام همام در 
ایران و جهان، تحوالت بسیاری ایجاد کرد که تا 
امروز استمرار دارد، ما نیز باید از ظرفیت زیارت 
حضرت ثامن الحجج)ع( بهترین اســتفاده را در 
جهت باال بردن معرفــت دینی جامعه و تحقق 
تمدن نوین اســالمی و الگوی ایرانی اســالمی 

پیشرفت داشته باشیم.
وی ادامه داد: ما می توانیم به برکت وجود این 
مرقد شریف و با بهره از ظرفیت معنوی پرخیر 
و برکت و بی نظیــر وجود مبارک حضرت امام 
علی بن موسی الرضا)ع( در زمینه های مختلفی 
همچون افزایش گسترش معرفتی دینی، سبک 
زندگی اســالمی، امنیت، اقتصاد، پیشــرفت و 
غیره اتفاقات فرخنده و نیکی را در کشور رقم 

بزنیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش دیگری 
از سخنان خود به تبیین شرایط اقتصادی آستان 
قدس رضوی پرداخت و ابراز کرد: این گونه شایع 

شده که آســتان قدس سرمایه و ثروت بسیاری 
دارد، گاهی گفته می شود »آستان قدس  با پولش 
می تواند نصف دولت یا کشــور را اداره کند« و از 
این قبیل سخن ها که عده ای خواسته یا ناخواسته 
به آن می پردازند، اما حقیقت آن اســت که این 

سخنان به هیچ عنوان صحیح نیست.
وی تصریح کرد: آســتان قدس رضوی به واسطه 
امالک و اراضی که مردم وقف آن کرده اند، دارایی 
زیــادی دارد، اما این دارایی هــا به معنای پول و 
نقدینگی باال نیست. بودجه امسال آستان قدس 
رضوی تقریباً یک پنجم بودجه برخی نهادهاست.

تولیت آســتان قدس رضوی گفت: بســیاری از 
امالک آســتان قدس هیچ درآمــدی برای این 

مجموعه ندارد. از 30 میلیون زائری که ســاالنه 
به مشــهد می آینــد و چرخــش مالی عظیمی 
را در حــوزه اقتصاد زیارت رقــم می زنند هیچ 
درآمدی نصیب آستان قدس نمی شود و ما تنها 
خدمات دهی به این زائران را برعهده داریم که این 
موضوع به ویژه نگهداری حرم مطهر با هزینه های 

باالیی روبه رو است.

 ماندگارترین کار دولت فراهم آوردن 
بستر مناسب زیارت است

رئیــس دفتــر رئیس جمهور در دیــدار اعضای 
کارگــروه ملی زیــارت با تولیت آســتان قدس 
رضوی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

استانداران خراســان رضوی، قم و فارس، رئیس 
بنیاد شــهید و همچنین تولیت آستان مقدس 
حضرت شاهچراغ)ع( در تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی برگزار شــد، با بیان اینکه تاکنون هفت 
جلســه کارگروه ملی زیارت برگزار شــده است، 
اظهار کرد: از این تعداد چهار جلســه در دولت 
دکتر احمدی نژاد و سه جلسه نیز در دولت دکتر 

روحانی برگزار شده است.
 وی افــزود: به دلیــل تغییر ســاختار در حوزه 
ریاســت جمهوری و حذف معاونــت اجرایی در 
دولت دوازدهم، برگزاری جلســات این کارگروه 
معطــل مانده بود که در ســفر دکتر روحانی به 
مشهد و دیداری که با تولیت آستان قدس رضوی 

داشتند، تصمیمات خوبی گرفته شد که یکی از 
آن ها برگزاری مجدد جلسات کارگروه زیارت بود.

رئیس کارگــروه ملی زیارت با ابراز خرســندی 
از ارتباطــات خــوب دولــت و آســتان قدس 
رضوی اظهار کرد: بســیار خرســند هســتیم 
که ارتباط بســیار خوبی میان دولت و آســتان 
قدس رضوی در ســطوح مختلف برقرار اســت، 
 این اتفاق مبارک قطعاً هم موجب خوشــحالی 
مقام معظم رهبری و هم دولت و مردم است، ما 
ارتباط با آستان حضرت رضا)ع( را موجب برکت 
کار خــود می دانیم؛ چرا که معتقدیم اگر عنایت 
حضرت ثامن الحجج)ع( ســمت دولت باشــد، 
بسیاری از گرفتاری ها و فشارهای خارجی که با 

آن مواجه هستیم، ان شاءاهلل برطرف خواهد شد.
واعظی با تأکید بر اینکه کارگروه ملی زیارت را با 
جدیت بیشتری دنبال می کنیم زیرا آن را امری 
بســیار ضروری می دانیم، تصریح کرد: من فکر 
می کنم دولت در کنار تمــام کارهایی که انجام 
می دهد، کار ماندگارش همین اســت که بتواند 
بستری مناسب برای زیارت آسان زائران در مشهد 
مقدس، قم و شــیراز فراهم کند، تسهیل زیارت 
موجب توســعه معنویت در کشور می شود و این 

اقدامی بسیار ارزشمند است.

 تفاهم نامه وزارت ارشاد 
با آستان قدس رضوی در حوزه زیارت 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه کارگروه 
ملی زیارت در تــاالر اماکن متبرکه حرم مطهر 
رضوی گفت: در حال انعقــاد تفاهم نامه هایی با 
آســتان قدس رضوی در راستای کمک به حوزه 

زیارت در 30 محور هستیم. 
ســیدعباس صالحی افــزود: موضــوع زیارت و 
آســتان های مقــدس امــام رضــا)ع(، حضرت 
معصومه)س( و حضرت شــاهچراغ)ع(، سرمایه 
مادی و معنوی ایران اســالمی به شمار می رود و 
باید از این ظرفیت ارزشــمند به نحو شایسته ای 

استفاده کنیم.
صالحی با اشاره به وجود ظرفیت زائران غیرایرانی 
خاطرنشان کرد: حدود 300 تا ۴00 میلیون شیعه 
و یک میلیارد نفر مسلمان محب اهل بیت)ع( در 
دنیا وجود دارد که می توانیم این شــمار زائر را با 

برنامه ریزی جذب کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشاره به اینکه 
حوزه هــای فرهنگی، هنــری و دینــی محور 
فعالیت های در دســت اقدام این وزارتخانه است، 
تأکید کرد: در حال انعقاد تفاهم نامه هایی با آستان 
قدس رضوی هســتیم که در 30 محور به حوزه 

زیارت کمک می کند.

 ظرفیت عظیم حرم های مطهر 
برای شکوفایی فرهنگ اسالمی

تولیت آستان شاهچراغ شیراز دیگر سخنران این 
جلسه بود. 

آیت اهلل ســیدعلی اصغر دســتغیب با اشــاره به 
ظرفیت عظیــم حرم های مطهر امــام رضا)ع(، 
حضرت معصومه)س( و آستان شاهچراغ افزود: 
ظرفیت های موجود در این اماکن مقدســه برای 
پیشبرد اهداف اســالم، نظام جمهوری اسالمی 
ایــران، تحکیم مبانــی اعتقادی آحــاد مردم و 
شکوفایی فرهنگ اسالمی امری مهم و تأثیرگذار 
اســت.وی ادامه داد: در استان فارس جاذبه های 
گردشگری فراوانی نظیر آرامگاه حافظ، سعدی و 
تخت جمشید وجود دارد و نیاز است با وجود این 
جاذبه ها زمینه حضور بیشتر گردشگران را در این 

استان فراهم کنیم.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار اعضای کارگروه ملی زیارت تأکید کرد

تحقق الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت با استفاده از ظرفیت زیارت
وی
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 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  معاون 
فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه بین المللی امام 
رضا)ع( از هماهنگی انجام شده با وزارت علوم، 
تحقیقات و فنــاوری برای راه اندازی کانون های 
رضوی در دانشــگاه های کشور با محوریت این 

دانشگاه خبر داد.
در  معماریانــی  جلیــل 
گفت وگو با خبرنگار قدس 
با اعالم ایــن خبر افزود: 
هدف از اجــرای این کار 
ترویج و گسترش فرهنگ 
و سیره رضوی در دانشــگاه های سراسر کشور 
اســت که مقدمات انجام این کار فراهم شده و 
تاکنون چندین دانشــگاه کشور برای راه اندازی 
این کانون ها اعالم آمادگی کرده  اند.وی در ادامه 
دانشــگاه امام رضا)ع( را مرکزي براي پرورش 
استعدادهاي جوانان مؤمن، متخصص و انقالبی 
در راســتای نیاز کشور و جهان اسالم دانست و 
گفت: بهره مندی از دو فضای آموزشی مستقل 
خواهران و برادران در مســاحتی افزون بر ۴5 
هزار مترمربع، پذیرش دانشــجو در بیش از 60 
رشــته دانشــگاهی در مقطــع کارشناســی، 
کارشناسی ارشد و دکترا، جذب 60 عضو هیئت 
علمــی و بهره گیــری از تخصص 500 اســتاد 
برجسته از سراسر کشور این دانشگاه را به یکی 
دانشــگاه های  مجهزتریــن  و  بزرگ تریــن  از 

غیردولتی کشور تبدیل کرده است.

به گفته وی هم اکنون حدود 7هزار دانشــجو 
شــامل 3هزار نفر از آقایان و ۴هزار نفر از بانوان 
در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی 
ارشــد و دکترای این دانشگاه مشغول تحصیل 

هستند.
این مقام مسئول یادآور شد: این دانشگاه از سال 
1392 موفق به اجرای طرح تک جنســیتی در 

پذیرش دانشجو شده است. 

 افزایش مشارکت دانشجویان در 
صحنه های گوناگون

افزایش مشارکت دانشجو در صحنه های مختلف 
اجرایی، علمی، پژوهشــی، تربیتی، کارآفرینی 

و... از دیگر راهبردهایی بود که معاون فرهنگی 
و دانشــجویی ایــن دانشــگاه به آن اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: در راستای راهبرد قبلی و به 
نســبت جمعیت دانشجویی که در این دانشگاه 
وجود دارد ســعی می کنیم در این زمینه دامنه 
این راهبرد گســترش یابد و راهبرد دانشــگاه 
در ایــن مورد، میدان دادن به دانشــجویان در 
صحنه های علمی است که نمونه آن پذیرایی از 
حدود یک هزار دانشجو از دانشگاه های سراسر 
کشور توسط حدود 1۴0 دانشجوی این دانشگاه 
)زن و مرد( در دهه آخر ماه صفر ســال جاری 
در سالن تربیت بدنی این دانشگاه برای اسکان 
رایگان است که خود یک نمونه و الگوی عملی 

برای تسری بخشــیدن در دانشگاه های سراسر 
کشــور شد.وی اضافه کرد: همچنین از دو سال 
پیش همــه برنامه ریزی هــای الزم از طراحی 
تا اجرا برای اعــزام کاروان های راهیان نور این 
دانشــگاه به مناطق دفاع مقــدس در بهمن و 
اسفندماه، با دانشــجویان این دانشگاه انجام و 
با نظارت مســئوالن دانشگاه انجام می شود که 
در راســتای تحقق بیانیه گام دوم انقالب مبنی 
بر استفاده از نیروهای ارزشی، متعهد، مؤمن و 
انقالبی نسل جوان امروزی است که مورد تأکید 
مقام معظم رهبری هم قرار دارد و در این زمینه 
در دو سال گذشته حدود 250 نفر )زن و مرد( 
از طریق کاروان های راهیــان نور عازم مناطق 

دفاع مقدس شدند.
معماریانی در این مورد افزود: نام نویسی و اعزام 
برای پیاده روی همایش بزرگ اربعین حسینی 
توسط دانشجویان پسر، انجام پروژه های داخل 
دانشــگاه، برگزاری جشــن های نیمه شعبان، 
گرامیداشــت هفته دفــاع مقــدس، برگزاری 
نشســت های فرهنگی، نقد و پرســش و پاسخ 
مســئوالن و... نمونه های دیگری در این زمینه 

است. 

 کانون زیارت و تدریس سیره رضوی 
معماریانــی در بخش دیگری از ســخنانش به 
کانون زیارت در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: 
این کانون یکی از کانون های فعال دانشــجویی 

دانشــگاه بوده و با برگزاری پویش های زیارت، 
در راســتای معرفت افزایی دانشــجویان تالش 
می کند که برگزاری شرح زیارت جامعه کبیره، 
شــرح زیارت امین اهلل، پیاده روی تا حرم مطهر 
رضوی، همچنین هم افزایی و همکاری با قسمت 
خادمیــاران رضوی برای پذیــرش خادمیاران 
دانشــجویی و... نمونه هایی از برنامه های انجام 

شده در این زمینه است.
وی دربــاره ترویج ســیره رضــوی هم گفت: 
در زمینــه اقدامات زیرســاختی بــرای ترویج 
سیره رضوی سعی شــد رشته تبلیغ در مقطع 
کارشناسی ارشــد که پیشــتر برای خواهران 
راه اندازی شــده بود برای برادران هم در ســال 
تحصیلی جاری ایجاد شود که هدف از این کار 
تربیت مبلغ دینــی با نگاه به آموزه های رضوی 
اســت، ضمن اینکه یک درس خاص هم به نام 
امام رضا شناســی به عنوان یک درس عمومی 
برای تمام رشــته ها قرار است تدریس شود که 
در سال تحصیلی جاری تدریس آن در بعضی از 

رشته ها شروع شده است.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: هدف از 
تمامی این راهبردها و فعالیت های بیان شــده 
این است که دانشــجوی این دانشگاه در پایان 
تحصیل و هنگام دانش آموختگی به یک تربیت 
دینــی و انقالبی جامع بــرای نقش آفرینی در 
عرصه های مختلف جامعه از مسیر خودسازی، 

جامعه پردازی و تمدن سازی نائل شود.

راه اندازی کانون های رضوی در دانشگاه های کشور
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( خبر داد

گزارش خبری

خبر

رئیس دفتر رئیس جمهور:
سال آینده هم بودجه زیارت نداریم

رئیس دفتر رئیس جمهور در کارگروه ملی زیارت در مشهد گفت: سال 
آینده نیز مانند امسال هیچ بودجه ای برای حوزه زیارت نداریم. 

محمود واعظی در کارگروه ملی زیارت که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با تأکید بر ارائه 
مصوبات عملیاتی در این کارگروه، اظهار کرد: این جلسات زمانی ارزش 
دارد که تصمیمات گرفته شده تا جلسه بعدی اجرایی شده باشد، بنابراین 

مصوباتی باید ارائه شود که قابلیت اجرا داشته باشند. 
رئیس دفتر رئیس جمهور الزمه عملیاتی شــدن مصوبات را ارائه درست 
مصوبات عنوان کرد و افزود: نباید در جلسات آرزوهای خودمان را به عنوان 

پیشنهاد مطرح کنیم و باید آنچه می تواند عملیاتی شود را عنوان کرد.
واعظی با تأکید بر توجه دولت به شــرایط کلی کشورافزود: دولت تمام 
تالش خود را می کند تا در این شرایط حقوق کارمندان، بازنشستگان و 
یارانه مردم را به موقع پرداخت کند. وی با اشــاره به اولویت کاری دولت 
در اتمام طرح های باالی ۸5 درصد، اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت 
بودجه به گونه ای نیســت که بتوان از این نوع ردیف ها تخصیص داد و تا 

زمانی که فروش نفت بهبود نیابد، باید طبق همین روال پیش برویم.
واعظی متذکر شــد: درســت اســت که در بودجه با مشکالتی مواجه 
هستیم، اما تمام مشکالت بودجه نیســت و ما آنچه مربوط به مجوز و 
روان سازی اســت در اختیار استان ها قرار می دهیم، همچنین در بحث 
بودجه مکان های زیارتی طبق روال گذشته که این بناها توسط خیران 

ساخته شده، باید از خیران استفاده کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت دقت در طرح پیشنهادات در 

این گونه جلسات، افزود: باید مبنایی برای طرح مسائل در جلسات بعدی 
در نظر گرفت تا ضمن عملیاتی شدن مصوبات، اعضای کارگروه انگیزه 

بیشتری برای شرکت در آن داشته باشند.  
وی به وقفه ایجاد شده در تشــکیل این جلسات اشاره کرد و افزود: در 
دولــت دوازدهم معاونت اجرایی نداریم و دفتر ریاســت جمهوری انجام 
این کارها را برعهده دارد، بنابراین برگزاری این گونه جلســات نیازمند 
شیوه نامه و چارچوبی مشخص است تا راهبرد مشخصی داشته باشیم و 
عالوه بر نظم دهی به این جلسات، تمام تصمیمات بر مبنای یک راهبرد 
مشخص انجام شود. واعظی پیشــنهاد برگزاری هرباره این کارگروه در 
یکی از شهرهای مشهد، شیراز و قم را ارائه کرد و گفت: بهتر است جلسه 
بعدی در قم یا شیراز برگزار شود تا مسئوالن این شهرها نیز با حضور در 

این جلسات مشکالت خود را مطرح کنند. 
رئیس دفتر رئیس جمهور پیشنهاد عضویت شهرداران مشهد، شیراز و قم 
را در ایــن کارگروه عنوان کرد و افزود: فعالیت های این کارگروه نزدیک 
به فعالیت شهرداران اســت، بنابراین نیاز است شهرداران این سه شهر 

مذهبی نیز در کارگروه ملی زیارت حضور داشته باشند.
در ادامه پیشنهاد تخصیص 250میلیارد تومان بودجه مختص زیارت داده 
شــد که وی در پاسخ گفت: سال آینده نیز مانند امسال هیچ بودجه ای 
برای بحث زیارت نداریم اما شــخصاً به دلیل عضویت در این کارگروه با 

این مصوبه موافقت می کنم.
 ایجاد شبکه ملی زیارت و گسترش آنتن دهی رادیو زیارت در کل کشور 

از  دیگر پیشنهادهایی بود که در این جلسه ارائه شد.

خبر

از ابتدای افتتاح مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( رقم خورده است
میزبانی از 13 هزار دانشجو

اگر از دانشجو فاکتور بصیرت و مطالبه گری را بگیریم به یک عنصر بی هویت با 
محفوظات نســبتاً زیاد خواهیم رسید که در بزنگاه ها در تشخیص مسیر حق و 
باطل دچار تزلزل خواهد شــد؛ 16 آذر 97 اگرچه دانشگاه ها شور و شوق دیگر 
ســال ها را در این ایام نداشتند، اما در مشهد مقدس، سنگ بنای فضایی جدید 
با راهبردی در خور دانشجوی بصیر و مطالبه گر برای تعالی فکر و اندیشه جوان 

امروز بنا نهاده شد. 
مجتمع دانشــجویی امام رضا)ع(، مرکز تعالی فکر و اندیشه جوان 16 آذر 97 با 
حضور تولیت آســتان قدس رضوی افتتاح شد تا هدیه امام رئوف به دانشجویان 
سراسر کشور، مکان و فضایی برای معرفت افزایی، اردوها، گعده ها و همایش هایی 

صرفاً دانشجویی باشد.

شاید به ســختی بتوان نمونه ای مشابه برای مجتمع دانشــجویی امام رضا)ع( 
در کشــور پیدا کرد که برای تمامی نیازهای دانشــجویان پاسخی داشته باشد؛ 
برای دانشــجویان دیگر شهرها؛ فضای اسکان؛ برای اردوهای دانشجویی؛ فضای 
همایشی، کنفرانسی و کالسی؛ کافه کتاب و فضایی کامالً دانشجویی برای گعده ها 
و مناظرات آزاداندیشی؛ به همه این ها باید فضای تفریحی و ورزشی را هم اضافه 

کرد که دانشجویان می توانند اوقات فراغتی خوش در این مجتمع داشته باشند.
البته همه این  فضاها و زیرساخت های سخت افزاری قابل ارائه به دانشجویان بود 
که باید در راستای اهداف متعالی انسان به کار گرفته شود و این موضوع نیازمند 

محتوای مناسب و جذاب برای نسل جوان و فرهیخته جامعه خواهد بود.
مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوی با دو دهه تجربه در تعامل با جوانان و با 
رویکردی جدید، آماده ســازی محتوای مناسب قشــر جوان و فرهیخته جامعه 
و همچنین شناسایی دقیق کنشــگرهای اجتماعی دانشجویی که تنها آن ها را 
می توان در تشکل های دانشجویی پیدا کرد بدست گرفت و وارد عرصه دانشجویی 

شد.
محتوای معرفتی تولید شــده در این  ســال ها بر مبنای ارائه زندگی توحیدی و 
شناخت معارف کاربردی از قبیل خداشناسی، انسان شناسی، معادشناسی و... به 
صورت جذاب و با نگاه تربیت جوان مؤمن انقالبی شکل گرفت. تا جوان دانشجوی 
مطالبه گر که در فردای نظام اســالمی جایگاه مدیریتی کســب خواهد کرد از 
پایه های اعتقادی و معرفتی مقتدری برخوردار باشــد و با وسوسه های زر و زور 

و تزویر از پای درنیاید.

مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی عالوه بر نگاه های راهبردی خود، در راستای 
سیاست های کالن آستان قدس رضوی که بر مبنای منشور هفت گانه مقام معظم 
رهبری طراحی شده است، نگاه ویژه به دانشجویان مناطق محروم و کم برخوردار 
را در این مدت محدود در دســتور کار خود قــرار داده و با همکاری ارگان هایی 
همچون نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت 

علوم، پذیرای این دانشجویان در مشهد مقدس بوده است.
در راســتای رســالت آســتان قدس رضوی مبنی بر حمایت از اقشار محروم و 
کم برخوردار؛ استفاده اردوهای دانشــجویی مناطق محروم و زائراولی از تمامی 

امکانات مجتمع دانشجویی به صورت رایگان خواهد بود.

بیش از 90 تشکل و گروه دانشــجویی از دانشگاه های مختلف سراسر کشور با 
جمعیتی افزون بر 13هزار نفر از ابتدای افتتاح مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( از 

خدمات دانشجویی این مرکز استفاده کرده اند.
سعی بر این بوده تمامی اردوهای دانشجویی که از خدمات این مجتمع استفاده 
می کنند در یک نوبت میهمان خوان پربرکت حضرت علی بن موســی الرضا)ع( 
باشــند، عالوه بر آن این مجتمع تاکنون میزبان بیش از 300 همایش، کارگاه و 

کالس های آموزشی معرفتی و تشکلی بوده است.
این مجتمع با ظرفیت اسکان شبانه ۴00 تختخوابی تاکنون میزبان بیش از 31 
هزار نفرشب خواب در قالب اردوهای دانشجویی بوده است که به مشهد مقدس 
مشــرف شده و از خدمات اسکان مجتمع دانشــجویی امام رضا)ع( در روزهای 

متمادی استفاده کرده اند.
برگــزاری کالس های معرفتی با موضوعات توحیدی و آداب زیارت برای تمامی 
گروه های دانشجویی و اهدای بسته بندی متبرک از دیگر خدمات این مجتمع بوده 
است.تشکل هایی همچون اتحادیه انجمن اسالمی مستقل، جامعه اسالمی، بسیج، 
هیئت های دانشجویی و کانون های دانشجویی از جمله تشکل هایی بوده اند که در 

قالب اردوهای دانشجویی از خدمات این مجتمع استفاده کرده اند.
این مجتمع که یکی از رسالت های خود را همکاری با تشکل های جوان انقالبی 
قرار داده اســت عالوه بر ارائه خدمات به گروه های دانشــجویی، از زمان افتتاح 
تاکنون پذیرای همایش ها و اجتماعات مختلف جوانان شهر به عناوین مختلف 
بوده است.میزبانی از افطاری های دانشجویی، کارگاه هنری نهضت پوستر انقالب 
اســالمی، کانون روایتگران بسیج دانشــجویی، کارگاه های بصیرتی و فرهنگی 
دانشجویی، دوره های تشکیالتی، دوره های فعالین دانشجویی و دوره تربیت مربی 
دانشجویی از برنامه هایی است که در این مدت به میزبانی مجتمع دانشجویی امام 

رضا)ع( برگزار شده است.

یادداشت

 مجتبی مختاری - مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی

 h برگزاری آیین عزاداری وفات حضرت معصومه 
در حرم رضوی

آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضــوی گفــت: ویژه  برنامه های 
رحلــت جانســوز حضــرت فاطمــه 
معصومه)س( از روز جمعه آغاز شده و 
تا شــامگاه امروز در حرم مطهر رضوی 

ادامه دارد. 
حجت االسالم والمسلمین شریعتی نژاد 

گفت: 10 ربیع الثانی ســال 201 قمری به عنــوان تاریخ وفات حضرت فاطمه 
معصومه)س( ذکر شــده و هر سال با فرا رســیدن سالروز وفات جانسوز خواهر 
گرامي ولی نعمتمان حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، مراسم  سوگواري در حرم 

مطهر رضوي با حضور زائران و مجاوران برگزار مي شود.
معاون تبلیغات اسالمی آســتان قدس رضوی افزود: ویژه  برنامه های مراسم 
شــب و شــام رحلت جانســوز حضرت فاطمه معصومه)س( از ساعت 17 تا 
20 روز جمعه آغاز شــده است و امروز شنبه در رواق امام خمینی)ره( ادامه 
خواهد داشــت و حجت االسالم حبیب اهلل فرحزاد سخنران مراسم شب وفات 
کریمه اهل بیت)ع( است.وی افزود: در روز وفات بانوی کرامت نیز ویژه برنامه 
عزاداری با ســخنرانی حجت االسالم رجائی خراسانی و مدیحه سرایی تدارک 
دیده شــده که ســاعت 9:30 در رواق امــام خمینی)ره( برگزار می شــود. 
حجت االسالم والمسلمین شــریعتی نژاد ابراز کرد: در این برنامه ها مداحان و 
ذاکران اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( به عزاداري و مرثیه ســرایي در وصف 

کریمه اهل  بیت حضرت فاطمه معصومه)س( می پردازند.
وي با اشــاره به اینکــه در روز رحلت کریمه اهل بیت)ع( مراســم عزاداری 
ویــژه بانوان پیش از نمــاز ظهر و مغرب در رواق حضــرت زهرا)س( برگزار 
می شود، افزود: در دیگر اماکن حرم مطهر رضوي نیز ویژه  برنامه هاي عزاداري 
و ســخنراني در قالب حلقه هاي معرفت،  ســخنراني و پرسمان دیني تدارک 

دیده  شده است.

 شمع گردانی خادمان آستان بانوی کرامت 
h در شامگاه وفات حضرت معصومه j و حرم امام رضا

قدس: مراسم شمع گردانی و عزاداری 
خادمان آســتان بانوی کرامت و حرم 
امام رضا)ع( در شام رحلت شهادت گونه 
کریمــه اهل بیت)ع( در حــرم مطهر 
می شود. برگزار  معصومه)س(  حضرت 

گروهــی از خادمان بارگاه منور رضوی 
با ســفر به قم، امشــب در شام رحلت 

حضرت معصومه)س( در کنار خادمان این حرم شــریف آیین شــمع گردانی و 
عزاداری را برگزار خواهند کرد. 
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روزنامـه صبـح ایـران

دوگانه نظام و انقالب بسیاری را دچار خطا کرده است    اندیشه/آیت اهلل اعرافی در اجالسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: دوگانه نظام و انقالب بسیاری را دچار خطا کرده است، 
کسانی گمان می کردند اکنون که به نظام و حکومت اسالمی رسیده ایم مبانی انقالب را باید کنار بگذاریم، اما اندیشه امام خمینی )ره( و مقام  معظم رهبری  بر این است که ما نظام و حاکمیت داریم اما روح 

انقالب باید همچنان زنده و پویا باشد.

» دانشجوی روشنفکِر مسلمان« چه کسی است؟
اوایل دهه هشتاد بود که رهبر انقالب در سخنرانی خود دانشجو را یک روشنفکر 
تمام عیارِ مسلمان خواندند. شاید برای اهالی اندیشه کنار هم قرار گرفتن سه کلمه 
دانشجو، روشنفکر و مسلمان پرسش هایی را در مورد چگونگی جانمایی این سه 
واژه در کنار یکدیگر به وجود آورده باشد. به همین منظور ذکر چند نکته برای 

فهم بهتر این تعبیر خالی از لطف نیست. 
1. دانشــجوی روشنفکر مســلمان به هیچ عنوان علم زده نمی شــود و صرفاً با 
رویکــردی تجربی و غیرواقعی بــه واقعیت های جامعه توجه نمی کند و به هیچ 

عنوان دچار نگاه های مادی و تجربی نخواهد شد.
2. آزاداندیش است اما نه به این معنا که ایدئولوژی و جهان بینی ندارد. با سعه صدر 
دیدگاه های مخالف و موافق را می شــنود و با توجه به ظرفیت های عقل در کنار 
شریعت و وحی تصمیم گیری می کند، همان گونه که اسالم و ادیان ابراهیمی به 

هیچ عنوان مخالف اندیشه و علم نبوده اند.
3. برخالف روشنفکران انتزاعی که همواره مخالف جریان هر حکومتی هستند، 
با نگاه به وضعیت فعلی کشور، برای حل مشکالت، ظرفیت ها را نشانه می گیرد 
و حرکت خود را در دل پازل رسیدن به تمدن اسالمی تفسیر می کند. برخالف 
دسته اول، به دنبال نام و نشان نیست و چه بسا به تعبیر رهبر معظم انقالب خود 

را همچون نردبانی برای تعالی و رشد دیگران قرار می دهد.
4. مطالبه گر است ولی این مطالبه گری بدون سیاه نمایی یا خوشبینی مفرط است. 
در این زمینه با درک شرایط و نگاه به آینده و اطمینان از سنت های الهی در جهت 

تحقق به وعده های خداوند و با درایت قدم برمی دارد.
5. چارچوب های نژادی و سنتی او را محدود نمی کند و مانع از نگاه جهان شمول 
او به انسانیت و امت اسالمی نمی شود و به همین دلیل با میراثی که کتاب و سنت 
در اختیار او قرار داده برای دفاع از مظلومان عالم و مبارزه با استکبار تالش می کند.

6. نســبت به تربیت نیروی تراز انقالب اســالمی برای آینده و کادرسازی برای 
دهه های آتی حساس است و از هر فرصتی برای آموزش و تربیت در این زمینه 
دریغ نمی کند؛ چراکه می داند هر عصر، نیروهای هم تراز و جوان خود را می طلبد.

عضو جامعه مدرسین حوزه:
بیانیه گام دوم از اسناد باالدستی انقالب اسالمی است

حوزه: حجت االسالم والمسلمین عباس کعبی، شامگاه پنجشنبه در نشست تخصصی 
بیانیه گام دوم انقالب، در جمع استادان بسیجی استان اصفهان، اظهار کرد: این بیانیه 
جزو اسناد باالدستی انقالب اسالمی است و با توجه به تجربه 40 ساله، بر پایه شناخت 
جامع از اسالم ناب و آموزه های مکتب اهل بیت)ع( و نگاه به آسیب ها و تهدیدها و 

فرصت ها و چالش ها تبیین شد.
عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: انقالب اسالمی نه یک انقالب ملی، بلکه برای تحقق 
حاکمیت اســالم در برابر جاهلیت مدرن و پیچیده عصر حاضر، قد علم کرده است.

وی، انقالب اسالمی را دارای ظرفیت تمدن سازی دانست و افزود: همان گونه که در 
صدر اسالم، رسول اهلل)ص( چنین تمدنی را شکل دادند، بنابراین در آن بر خودسازی، 
جامعه پردازی و تمدن ســازی بر پایه معارف اسالم ناب محمدی تأکید شده است.

حجت االسالم والمسلمین کعبی افزود: می توان در 40 سال آینده با شتاب بیشتر 
به اهداف انقالب همچون تمدن سازی و بسترسازی برای ظهور منجی عالم بشریت 
نزدیک شویم، بنابراین نیاز است بیانیه گام دوم که در آن گذشته، حال و آینده انقالب 
اسالمی مطرح شده، در نشست های تخصصی حلقه های فکری حوزه و دانشگاه مورد 

تحلیل و بررسی قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: بســیج به عنوان یکی از تشــکیالت مهم انقالب اسالمی با کارنامه 
درخشــان و تجربیات بسیار بزرگ می تواند نقش اساسی و تعیین کننده در اجرای 
فرامین رهبری در گام دوم انقالب داشــته باشد.حجت االسالم والمسلمین کعبی 
تصریح کرد: اگر به ظرفیت های انقالب و برنامه های دشمن نگاه شود، باید اولویت های 
راهبردی هفت گانه که در بیانیه گام دوم ترسیم شده، شناخته شود؛ بنابراین دانشگاه 

و حوزه همه ظرفیت خود را برای رشد و تعالی انقالب به میدان بیاورند. 

خبر

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد  جنبش 
دانشــجویی از تولــدش در اوایل دهه 20 
تاکنون راه پر فراز و نشیبی را از سرگذرانده 
اســت. حرکتی که با ختم شدن به انقالب 
اســالمی، دیگر با یک سیستم استبدادی 
روبه رو نبود و باید مرزهای گفتمانی خود را 
مجدد بازتعریف می کرد. به بهانه روز دانشجو 
به سراغ دکتر محمدصادق کوشکی رفتیم. 
آنچه می خوانید گفت و گوی ما با این استاد 
دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران در مورد نسبت این جنبش با مطالبات 

مورد انتظار امروز جامعه است.

 جناب کوشــکی! جایگاه 
جنبش دانشــجویی نسبت 
و  علم  آزاداندیشــی،  بــه 
عدالتخواهی که رهبری برای 
آن ترسیم کرده اند، کجاست؟

ما در دانشــگاه، پیش از داشتن 
جنبش دانشجویی با تشکل های 
دانشجویی روبه رو هستیم که 
آن ها جنس دغدغه هایشان به 
جز چند استثنا خیلی سطح 
باالیی نــدارد. این دغدغه ها 
خیلــی اوقــات از اتفاقــات 
روزمره و فضای مجازی نشأت 
می گیرد، یعنی به جای اینکه 
جنبش دانشجویی به جامعه 
خط بدهد به واکنش نسبت 
بــه اتفاقات فضــای مجازی 
مشغول است. به همین دلیل 
شاید نتوانیم مصادیق عالی و درخور شأنی 
برای حرکت هایی که دانشجویان پی جوی آن 
هستند در دانشگاه ها پیدا کنیم. خوشبختانه 
وقتی همین دانشجویان را خارج از محیط 
دانشــگاه و بیــرون از این فضــا می بینیم، 
نمونه های شریف و ارزشمندی از فعالیت های 
دانشجویی که دارای خالقیت و ابتکار است را 
مشاهده می کنیم. نمونه ساده آن را می توان 
حرکت های مرحوم علی مرادی دانست که از 
یک نقطه از بلوچستان با اندک کمک های 

دانشــجویی، نهضت ســاخت و بازسازی 
مــدارس را راه انداخت که اگــر بگوییم از 
کارهای دولــت در آن منطقه تأثیرگذارتر 
بود، اغراق نیست. نمونه های مشابه آن تحت 
عنوان اردوهای جهادی توسط دانشجویان 
که خدمات عمرانی، فرهنگی و پزشــکی را 
در محروم ترین نقاط ارائه می دهند می توان 
مشاهده کرد که هم با خلوص نیت است و 
هم روحیه کار جمعی و همدلی در آن دیده 
می شود. ضمن اینکه این اردوها بستری برای 
ارائه خالقیت دانشجویان نیز شده و مصادیق 
تمام ارزش های واالیی که در دانشجو انتظار 

داریم در این اردوها به عینه می توان یافت.

 آیا این سه شاخصه نسبت به وظایف 
دیگر در اولویت هستند؟ مثالً نمی توان 
گفت که امروزه برای دانشجو جنبش 

نرم افزاری در اولویت است؟
جنبــش نرم افزاری منافاتی بــا کارهایی از 
جنس عدالتخواهی یا عمرانی و امثالهم ندارد. 
جنبش نرم افزاری یعنی جنبش تولید علم؛ 
اینکه شــما بتوانید مسئله حل کنید. وقتی 
دانشــجویان برای کمک به مناطق محروم 
می روند، خیلی از اوقات با مسئله هایی روبه رو 
می شــوند که باید برای این مسئله ها پاسخ 
مناسبی پیدا شود و این خود از مصادیق حل 
مسئله و تولید علم است. برای مثال دانشجو 

در اردوهــای جهادی وقتــی می بیند فالن 
روستای محروم از نعمت برق سراسری بی بهره 
است، سعی می کند با خالقیت و به کارگیری 
انرژی هــای نــو، این مشــکل را حل کند. 
خروجی جنبش نرم افزاری تولید علم است و 
چه بهتر که دانشجو در حرکت جهادی برای 
حل مشکالت کسانی که آن ها را ولی نعمت 
انقالب می دانیم، کار علمی و خالقانه بکند. 

 مــدل آرمان خواهی و مطالبه گری 
دانشجویان در عین نگاه به واقعیت ها 

چگونه باید باشد؟
آرمان خواهی واقعی زمانی اتفاق می افتد که 
شما در درجه اول، آرمان را بشناسید و آن ها 
را اشتباه نگیرید. اکنون یکی از مشکالت ما 
در دانشــگاه ها این است که شناخت درست 
و عالمانه ای نسبت به آرمان ها وجود ندارد و 
نگاه ها بیشتر احساسی و متأثر از فضای مجازی 
اســت. آرمانی که از فضای مجازی نشــأت 
بگیرد، بعید است تأثیرگذار باشد. مناسب شأن 
دانشجو نیست که مثالً نسبت به یک کلیپ 
که عامدانه تقطیع شده و در فضای مجازی 
پخش شــده بخواهد حرکتی را شروع کند. 

 شــناخت آرمان ها چگونه محقق 
می شود؟

شــناخت آرمان ها از طریــق انس با متون 

دینی و انقالبی و متن تاریخ انقالب اسالمی 
از دوران پیــش از انقالب تا به امروز ممکن 
است. شأن دانشجو ایجاب می کند که خود 
برای شناخت آرمان ها تالش کند و منتظر 
نباشــد که یک سخنران بیاید و آرمان ها را 
بــر او دیکته کند. آرمان خواهی که متأثر از 
یک سخنرانی یا یک پیام در فضای مجازی 
بخواهد شکل بگیرد با نمونه متناقض خود، 
از بیــن خواهد رفت. هر راهی غیر از تالش 
خود دانشجو برای اخذ آرمان ها، نشانه ای جز 
تنبلی دانشجو یا تشکل دانشجویی نیست. 
متأســفانه امروزه کتاب خواندن و مطالعه 
تاریخ یا متــون دینی میان دانشــجویان 
ما منسوخ شــده اســت و تعداد اندکی از 
دانشجویان متعهد حتی در فضای دانشگاه ها 
با اندیشــه حضرت امام)ره( آشنا هستند. 

 چرا ما در بازنمایی حقیقت آمریکا 
بین دانشجویان موفق نبودیم؟

این ها ناشی از فقر اطالعات است. نه آن ها که 
استکبارستیزند دلیل مخالفتشان با آمریکا 
را می شناسند و نه آن ها که آمریکا دوست 
هستند، تصویر درســتی از آمریکا دارند. 
این مــوارد با تحقیــق و پژوهش برطرف 
می شود. تنها کافی است تا دانشجویان به 
منابع مختلفی که در سطح جهان و حتی 
متفکران آمریکایی در این زمینه نوشته اند، 
رجوع کنند تا با حقیقت درونی آمریکا آشنا 
شوند. وقتی دانشجو اهل تحقیق و پژوهش 
نباشد می شود روز دانشجو را در قالب روز 
دوست داشتن آمریکا نیز جا زد. االن ذهن 
بسیاری از دانشجویان اسیر فضای مجازی 
اســت و خود نیز تالشــی برای دانستن و 
مطالعه نمی کنند. اگر ممکن است کتابی به 
مناسبت این روز که یک روز ضدآمریکایی 

است، معرفی کنید.
شــاید مطالعــه کتاب »تاریخ مســتطاب 
آمریکا« در این روزها خالی از لطف نباشد. 
یکی از نــکات منحصربه فــرد این کتاب 
استفاده از منابع مرتبط با آمریکاست که در 

خارج از جمهوری اسالمی تولید شده اند. 

گفت و گوی قدس با دکتر محمدصادق کوشکی به مناسبت »روز دانشجو« 

» اردوی جهادی« الگوی موفق جنبش دانشجویی است  جای خالی »خالقیت«
 در جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی اگر می خواهد تأثیرگذار 
باشد باید وقتی حرکتی انجام می دهد و به 
نتیجه نمی رسد، برگردد و به دید انتقادی 
به بازخوانی آن بپردازد. یکی از دالیلی که 
بسیاری از حرکات جنبش های دانشجویی 
به جز یــک بازخورد رســانه ای، تأثیرگذار 
نیســتند و بــه آن به عنوان یــک مطالبه 
جدی نگاه نشــده، این اســت کــه در آن 
ابتــکار و خالقیت وجود ندارد. اگر حرکتی 
درست باشــد اما فاقد خالقیت باشد، دیده 
نخواهد شد. امروزه از دانشجو توقع می رود 
که حرکت او خالقانه و هنرمندانه باشــد. 
اگر دانشــجو بخواهد همان طور که اجداد 
ما برای حل مشکالتشــان به مســئوالن 
و زمامــداران، نامه نــگاری می کردنــد، به 
مسئوالن نامه بنویسد، چون نوآوری ندارد، 
دیــده نمی شــود و منجر به حل مســئله 
نخواهد شد. راه اندازی یک حرکت هرچند 
نیــت و محتوای خوبی پشــت آن باشــد 
درصورتی که درست و خالقانه بیان نشود، 
نمی تواند تأثیرگذار باشد. گاهی یک کلیپ 
طنز، یک موســیقی و یا حتی یک حرکت 
جمعی در محیط دانشــگاه- نــه در قالب 
راهپیمایی و تحصن که هــزاران بار اتفاق 
افتاده اســت- مثاًل همخوانی یک سرود یا 
دکلمه می تواند هم توجه رسانه ای را جلب 
کند و هم بر فضای افکار عمومی تأثیرگذار 
باشد. ما نمونه های موفق در این زمینه نیز 
داریم که حلقه زدن و دســت به دست هم 
دادن دانشجویان اطراف تأسیسات هسته ای 
در اوج دوران مذاکرات، مصداق بارز و نمونه 
خالقانه آن بود که بارها نیز دیده شد. ضمن 
اینکه اگر یک حرکت دانشــجویی خالقانه 
باشــد، سیاســیون نیز توان سانسور آن را 
ندارند. نمی توان جلو پیامی را که با خالقیت 
و ابتکار مطرح می شود، گرفت. موضوعاتی 
مثل استکبارستیزی یا موضوعات انضمامی 
روز اگر امروزه برای دانشجو جذابیت ندارد 
به این خاطر است که شیوه بیان و مواجهه 
با این مســئله تکراری شده و با خالقیت و 

نگاه تازه ای مطرح نشده است. 

شأن دانشجو 
ایجاب می کند که 
خود برای شناخت 
آرمان ها تالش کند 
و منتظر نباشد که 
یک سخنران بیاید 
و آرمان ها را بر او 
دیکته کند
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه(﹡﹢︋️ اول)
︭﹢رت ا︗︀ره وا﹎︢ار  ــ︀ل︋   ︨﹉ ︡ت﹞ ﹤ ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹢ارد ز︣ را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋   ︫

.︡︀﹝﹡
(︡︡︖︑) CNG ︀ه﹍︀︗ ︉﹠︗ ﹩︋﹢﹠︗ ١- ﹋︀رواش وا﹇︹ در ︗︀﹡︊︀زان

٢- وا︡ ﹨︀ی ︑︖︀ری ︫﹞︀ره ١٨ و ١٩ و ٢٠ ﹝︖︐﹞︹ ︨﹫︡﹝︣︑︱﹩ 
﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ٣- ︑︺︡ادی از وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︠ 

۴- ﹋︀﹁﹩ ︫︀پ ︎︀رک ︋︀﹡﹢ان
۵- ︑︺︡ادی از وا︡﹨︀ی اداری – ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن داد﹎︧︐︣ی
۶- ︑︺︡ادی از وا︡ ﹨︀ی ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ اول ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م

٧- ﹋︀رواش ا︑﹢︋﹢︨﹩ ︗﹠︉ ﹝﹫︡ان ︋︀ر
︹﹫﹆  ︋️︪ ︀زی رو︋︣وی︋   ︨﹉﹫٨- ﹋︀ر﹎︀ه ﹝﹢زا

٩- ︾︣﹁﹥ ﹨︀ی ﹝﹫﹢ه و ︑︣ه ︋︀ر ﹝﹫︡ان ﹁︀︵﹞﹫﹥
١٠- وا︡ ︑︖︀ری ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩ ︮︡ر

︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:
١- در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٩/٢٣ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ٩٨/١٠/٢ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣

︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ ا︗︀ره در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ا︨️.

︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ۴/٩٨/١٠  ︎﹩︀︪﹎۶- ︋︀ز
︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:  ︣داری︋  ﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ۵۵٢٢٩٨٩٩-۵۵٢٢٧٧٠١-۴
٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.

︣داری ﹋︀︫﹞︣  /ع روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 
۹۸
۱۱
۲۵
۲

/ع
۹۸
۱۱
۲۵
۴

آگهى مناقصه (نوبت اول)
︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ﹝﹢ارد ذ﹏ از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام 

.︡︀﹝﹡
١- ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ︎︀رک دا﹡︩

(︡︡︖︑) ︪︣﹞︣︠ ︀︋︀ن﹫︠ ﹩︴︨ ︀ی︋٢- ا︗︣ای ﹋︀﹡︀ل ︨︣ ︎﹢︫﹫︡ه آ
٣- ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭︀﹜ ︨﹠﹍﹩، ︋︐﹟ و آ︨﹀︀﹜️

﹍﹡ ،﹟﹫﹞︀︑ -۴︡اری و آ︋﹫︀ری ︎︀رک ︗﹠﹍﹙﹩ ︨﹫︡﹝︣︑︱﹩
۵- ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︨﹆︿ ﹋︀واک ﹇︧﹞️ اداری ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای ︋︤رگ ﹋︀︫﹞︣

﹍﹡ -۶︡اری ﹁︱︀ی ︨︊︤ (︎﹫﹞︀ن ا﹜︿)
:﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︫︣ا

١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ︎﹫﹞︀ن
٩٨/١٠/٢ ️︀︽﹛ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٩/٢٣ ️﹁︀٢- در

٣- ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︨️.
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ︫︡ه ا︨️.
۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ۴/٩٨/١٠

٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣داری 
︋︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣دای ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

آ﹎﹩ ﹝﹀﹆﹢دی    
︀ ﹝︪ــ︭︀ت ذ﹏ ﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥  ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹩ ﹋︪﹢ری︋  ــ﹫﹊﹙️ ﹨︀ی︨  ا︨ــ﹠︀د ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹝﹢︑﹢ر︨ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹎︣د︡ه ا︨️                                                                                                   ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩۶٨٣١٣٢/ م ا﹜︿ ٣٠٠۶

۹ع
۸۱
۱۲
۴۶

شماره شاسىشماره موتورشماره پالكنوع موتوررديف
1447428331587503597 تهران 1هوندا 1125

2176129311727912541 تهران1هوندا 2125

627224951557213860 تهران25هوندا 3125

48632144736919326 تهران 24هوندا 4125

844125246107306021 تهران25هوندا 5125

2176629309507912458 تهران 1هوندا 6125

486521447006919563 تهران 24هوندا 7125

875724916687122748 تهران25هوندا 8125

217627542442930572 تهران1هوندا 9125

711121525917003649 تهران 24هوندا 10125

626224942387213613 تهران25هوندا 11125

486821347316917743 تهران24هوندا 12125

29309587912492فاقد پالكهوندا 13125

21492417003948فاقد پالكهوندا 14125

235901052430105078 كرج 81وسپا15

︨ــ﹠︡﹋﹞︍︀﹡﹩ و︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ﹡ــ﹢ع ﹨ــ︀چ ︋﹉ ︨﹫︧ــ︐﹛ 
︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره   ١٣٩۵ ﹝ــ︡ل   ٢٠۶TU٣ ︎︥و︑﹫ــ︌ 
  ١۶۵A٠٠٧٢٢٩۴︣ان٧٨٢ب۵٩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر٧۴ا
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAAP03EE2GJ835793  ﹡︀م ﹝︀﹜﹉ 
﹝﹫﹑د درو︩ ﹝﹀﹆﹢د﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۱۱
۲۸
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ و ︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︥و ﹨︀چ ︋﹉ ︑﹫︌ 
 ﹩﹡︀︋︣ ﹞︀ره︫   ︫﹤ ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩︋  ﹥ ر﹡﹌︨  ٢٠۶TU۵ ﹝︡ل ٩۶︋ 
٢٧۶ ص ١۴  ا︣ان ٧۴ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 174B0006068 و 
 ︣﹁ ︡﹫︀م و﹡ ﹤︋ NAAP13FE3HJ103878 ﹩︨︀︫ ︀ره﹝︫

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

/ع
۹۸
۱۱
۲۵
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۱
۲۷
۲

︨ــ﹢اری  ︠ــ﹢درو  ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩  ︨ــ﹠︡  و  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
MVM530﹝ــ︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩  ︫ــ﹞︀ره 
MVM484FFFF033022 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NATGCAVFVF1034424 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٢٣ 
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹩ ﹁︣ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه  ه ٧٢ ا︣ان ۴٢︋ 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︥و آردی ﹝︡ل ١٣٨٢ ر﹡﹌ ︵﹢︨﹩  ﹢دروی︎   ︠︤︊ ︋︣گ︨ 
رو︫﹟ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٩۶س۴۵ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 22368214333 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 82114877 
︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝ــ︡ی ︾﹀︀ر︀ن ﹝︣﹞︐ــ﹩ ﹝﹆︡م ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۱
۲۷
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
«﹡﹢︋️ اول»

﹝︪ــ︀︾﹏  ︨ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩  ︨ــ︀ز﹝︀ن   
︫︣ی و ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی ︫︣داری 
︨ــ︊︤وار در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ وا﹎︢اری 
زا︣︋︭ــ﹢رت  ︋ــ︀زار   ١٠،٨،۵،۴،١ ︾︣﹁ــ﹥ 
﹝︤اــ︡ه ︋︀ ﹇﹫﹞️ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︋︣ای ﹝︡ت دو 
.︡︀﹝﹡ ︨ــ︀ل ︋︭﹢رت ر﹨ــ﹟ و ا︗︀ره ا﹇ــ︡ام
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن وا︗︫︡ــ︣ا︳ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︋︣ای 
اداری  ︨ــ︀︠︐﹞︀ن  ︋﹫︪ــ︐︣︋﹥  ا︵ــ﹑ع  ﹋︧ــ︉ 
ر︲ــ﹢ی- ︠︣ا︨ــ︀ن  ﹡︪ــ︀﹡﹩  ︋ــ﹥  ︨ــ︀ز﹝︀ن 
︨ــ︊︤وار-﹝﹫︡ان ﹋︀ر﹎︣-︲﹙︹ ︫ــ︣﹇﹩ ︎︀رک 
︗︀﹡︊ــ︀زان ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ۴۴٢٩١٣١١-۴۴٢٩١١۴١ ︑﹞︀س
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ﹫︪﹠︀د﹨︀︋   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠آ
︨ــ︀ز﹝︀ن ︑ــ︀ ︀︎ــ︀ن و﹇ــ️ اداری روز ︨ــ﹥ 
︋︀︫︡.︎﹫︪ــ﹠︀دات  ︫ــ﹠︊﹥١٣٩٨/١٠/٠٣﹝﹩ 
وا︮﹙ــ﹥ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥١٣٩٨/١٠/٠۴ رأس 

︨︀︻️ ︊︮٨ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.
 ﹩﹨︡﹡︀﹞︀ ︀ز﹝︀ن︨   ︨︦﹫︧︀ن ا﹝︀﹝﹩-را 
﹝︪︀︾﹏ ︫︣ی و ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی /ع

۹۸
۱۱
۲۸
۶

ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨﹢اری ر﹡﹢ ﹝﹍︀ن ﹝︡ل ١٣٩١ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣٢ ا︣ان ٣٩۴ د ٢٧ و︫   ︫﹤︋
  NAPLM050EA1033659 ﹩︨︀︫ و ︫﹞︀ره C137577
﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ ︠︀﹡﹛ ﹝﹢﹜ــ﹢د ﹁﹢﹋ــ︣دی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و 

ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۱۱
۲۸
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۱
۲۸
۰

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢درو وا﹡️ ﹡﹫︧︀ن  ﹝︡ل ١٣٧٧ ر﹡﹌ آ︋﹩ 
رو︾﹠﹩   ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 00120623 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
C22367 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢٣٣ م ٣٩ ا︣ان ٣٣ 
︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︧ــ﹫﹟ ︫ــ︀﹨﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

«آ﹎﹩ ا﹡︐︀ب ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︗️ ︑︃﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩»
︀ص ﹡︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹇︧﹞︐﹩ از   ︠﹩﹞︀ ︫ــ︣﹋️︨ 

 .︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︃︑ ︳︣ا  ︫︡ ﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗  ︎﹅︣︵ د را از﹢ ︎︨︣﹠﹏ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
 ️﹁︀در ️︗ ٩٨/١٠/٠١ ︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ︑︀ر︐﹞ ︀ران﹊﹡︀﹝﹫ ﹜︢ا از︎ 

 WWW.NANERAZAVI.COM ️︀  ︨﹤  ︋︣︐︪﹫ ﹁︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞

 ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ﹡︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  

/ع
۰۰
۰۰
۰۰
۰

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

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



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 16 آذر  1398 10 ربیع الثانی 1441 7 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9127 

روزنامـه صبـح ایـران

بایسته های پرچمداری حوزه در گام دوم انقالب     رسا: آیت اهلل علیرضا اعرافی با بیان اینکه حوزه باید از فهم کامل نسبت به بیانیه گام دوم انقالب برخوردار شود، نظام فکری خود را منطبق بر آن قرار 
دهد و پرچمدار و نشردهنده آن باشد، تأکید کرد: پرچمداری حوزه علمیه از بیانیه گام دوم انقالب نیازمند اهتمام حوزه علمیه به جوانان درون حوزه علمیه است. علم و نظریه که ریشه در فقاهت و مبانی حوزه علمیه 

دارد باید توسعه یابد؛ از سویی مبانی انقالب باید بیش از پیش در حوزه تولید شود و مردمی بودن حوزه نیز باید گسترش یافته و حوزه در معنای تعلق به جامعه معنی و مفهوم پیدا کند.

حجت االسالم قرائتی در برنامه »درس هایی از قرآن« تبیین کرد
خطر توجیه و کوچک شمردن گناه

فرمود:  امام عســکری)ع(  معارف: 
گناه مهم اســت و آن چیزی که از 
گناه مهم تر است این است که آدم 
بگوید »این گناه چیزی نیســت«؛ 
مثالً یک حرفی می زند، می گویند: 
این حرف درست نیست؛ می گوید: 
شوخی کردم. حاال شوخی یا جدی، 

این حرف درست نبود.
قرآن می گوید: »فِــي ناِدیُکُم الُْمْنَکر« )عنکبوت:۲۹(. گاهی آدم گناه نمی کند ولی 
راضی به گناه است. یک کسی گناه می کند و شما هم می خندی. در زیارت عاشورا 
ًة َسِمَعْت بَِذلَِک َفَرِضَیْت بِِه«؛ یک عده کربال رفتند و یک عده  داریم خدا لعنت کند »أَُمّ
هم کربال نرفتند اما به کار یزید راضی بودند. آن کسی که راضی به کار یزید هست، 

شریک است؛ اگر کسی راضی باشد به گناه در گناه شریک است.
قرآن می گوید: »َو ال تَعاَونُوا َعلَی الْإِثِْم َو الُْعْدوانِ « )مائده:۲( یک کسی گناه می کند 
کمکش نکنید. شما به من می گویی: عصایت را بده. می دانم می خواهی با عصا بر سر 
مردم بزنی، اگر عصا را به شما دادم و شما با عصای من زدی، من هم در کتک زدن 
شما شریک هستم، چون عصا را دست شما دادم. در روایت داریم می گوید: »ُوُجوٌه« 
وجه یعنی صورت،  »ُمکَفهره« یعنی عبوس، شما اگر دیدی یک کسی گناه می کند، 
اگر قــدرت داری با قدرت جلویش را بگیر؛ اگر قدرت نداری با زبان بگو این کار را 
نکن؛ اگر نه قدرت داری و نه رویت می شود با زبان بگویی، الاقل عبوس کن؛ نسبت 
به گناه باید واکنش نشــان بدهید.آدم های مشهور گناهشان دو برابر است. من اگر 
سیگار بکشم گناهم دو برابر کت شلواری هاست چون آخوند هستم. اگر در تلویزیون 
سیگار بکشم، گناهم چند برابر می شود چون علنی سیگار کشیدنم را نشان دادم. 
قرآن می گوید: »یا نِساَء النَِّبِي« ای خانم های پیغمبر شما سرشناس هستید و همسر 
پیغمبر هستید؛ »َمْن یَأِْت ِمْنُکنَّ بِفاِحَشٍة ُمَبیَِّنٍة« )احزاب:۳۰( شما اگر خالف کنید، 
»یُضاَعْف« مضاعف می شود. گناه، گناه است ولی گناه در مسجد بیشتر است؛ گناه، 

گناه است ولی گناه روحانی بیشتر است.

 برخی از گناه ها کلیدی است
بعضی گناهان کلید یک گناه دیگر می شود؛ لقمه حرام گناه است منتها  این لقمه حرام 
شما را وادار می کند که خالفکار هم بشوید. اسالم می گوید: لقمه حرام انسان را به گناه 
وادار می کند. امام حسین)ع( روز عاشورا فرمود: اینکه می خواهید مرا بکشید چون شکم 
رِّیَِّة« لقمه حرام در نسل  شما از حرام پر شده است. لقمه  حرام »مال الحرام یَِبینُ  فِي  الذُّ
شما هم اثر دارد؛ گناه کلیدی است. پلیس خالف می کند؛ این آقا رانندگی بلد نیست 
پارتی بازی می کند و گواهی نامه به او می دهد، فکر می کند یک گناه کرد، التماس 
کرد و گریه کرد و ما هم یک گواهی نامه به او دادیم. فردا این گواهی نامه را می گیرد و 
می رود مسافر سوار می کند و کل مسافرها را در دره می اندازد. آن آقای پلیس شریک 
در تمام این کسانی است که کشته است؛ چرا؟ برای اینکه تو به ناحق گواهی نامه دادی. 
تمام کارهای ما ثبت می شــود. »إِنَّ ُرُسلَنا یَْکُتُبونَ « )یونس:۲۱(؛ فرستادگان ما ریز 
کارهای شــما را می نویسند. قرآن می گوید: روز قیامت یک لوحی مقابل انسان باز 
می شــود می گویند: »اْقَرأْ ِکتابََک« )اسراء:۱۴( نامه خودت را بخوان؛ »َکفی  بَِنْفِسَک 
الَْیْوَم َعلَْیَک َحِسیباً«؛ بخوان و خودت قاضی باش و خودت بگو جرم تو چیست؟ ما 
چیزی نمی گوییم، خودت پرونده ات را بخوان و بگو جرمت چیست؟ نگاه می کند به 
این لوح و می گوید: این چه لوحی اســت؟ »ال یُغاِدُر َصِغیَرًة َو ال َکِبیَرًة إاِلَّ أَْحصاها« 
ُحفُ  نُِشَرْت« )تکویر:۱۰( روز  )کهف:۴۹( ریز و درشت را این نوشته است. »َو إَِذا الصُّ
قیامت پرونده ها باز می شود. »ُکلُّ أُمٍَّة تُْدعی  إِلی  ِکتابَِها« هر امتی به کتابش دعوت 

می شود؛ گاهی آدم فکر می کند گناه نکرده است.
یکــی از گناهانی که ما انجام می دهیم و فکر می کنیم گناه نیســت همین تلف 
کردن عمر اســت. شب های زمســتانی ساعت ۱7:۳۰ غروب می شــود و ۲۲:۳۰ 
میانگین می خوابند. شب ها پنج ساعت است؛ شبی نیم ساعت مطالعه کنید. چقدر 
تحصیلکرده داریم که نمی تواند قرآن بخواند و همین تحصیلکرده یک پسرعمو و 
پسردایی دارد و می تواند قرآن بخواند و خانه شان هم نزدیک است. اجماالً از گناهانی 

که آدم نمی فهمد گناه است این است که عمرش تلف می شود.

تفسیر

با ورود ایشان 
به قم،  این شهر 
تبدیل به مأوا و 

پناهگاه مؤمنین 
و محل مهاجرت 

سادات شد

بــــــــرش

خبر

کرسی »فقه تحّزب« برگزار می شود
معارف: کرســی علمی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی »فقه تحّزب« به همت پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی در قم برگزار می شود. در این نشست حجت االسالم دکتر محسن 
مهاجرنیا به عنوان ارائه دهنده و حجج اسالم آقایان علی بنایی و دکتر سیدکاظم سیدباقری به 
عنوان ناقد حضور خواهند داشت. دبیر علمی این نشست حجت االسالم دکتر محمد ملک زاده 
اســت. کرسی علمی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی »فقه تحّزب« دوشنبه ۱۸ آذر ماه از 
ســاعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ با حضور استادان حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در 
مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر به نشانی »قم، انتهای خیابان شهید فاطمی)دورشهر(، جنب 

میدان رسالت« برگزار خواهد شد.

خبر

پذیرش طلبه دانشجو در دانشگاه معارف اسالمی
معارف: دانشگاه معارف اسالمی وابسته به نهاد نمایندگی مقام  معظم  رهبری در دانشگاه ها 
برای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ از طریق آزمون ورودی اختصاصی از میان 
برادران و خواهران طلبه در مقطع کارشناســی ارشــد در رشته های مدرسی معارف قرآن و 
حدیث، مدرسی مبانی نظری اسالم، مدرسی اخالق اسالمی، مدرسی انقالب اسالمی، مدرسی 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی )گرایش مشاوره(، توسعه و تبلیغ 
فرهنگ دینی )گرایش مدیریت فرهنگی( و توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی )گرایش تبلیغ دین( 
دانشجو می پذیرد. مهلت  نام نویسی داوطلبان تا ۲۱ آذر ماه و زمان آزمون روز جمعه ۱۶ اسفند 

۹۸ اعالم شده است.

حوزه علمیه

در   معارف/مریم احمدی شیروان   
آیه ۶۹ سوره نساء خداوند نعمت خود را بر 
چهار گروه پیغمبران، صدیقان، شهیدان و 
نیکوکاران تمام کرده و آن ها را رفیقانی نیکو 
معرفی کرده است. حضرت معصومه)س( از 
مصادیق بانوان صالحه ای است که در تفسیر 
این آیه به آن تأویل می شود و خداوند آن ها 
را شامل نعمت های فراوانی کرده است. بانوی 
مؤمنه ای که هر چند خیلی کوتاه در قم اقامت 
پیدا کرد، اما حضور ایشــان برای مردم قم 
بسیار مغتنم بود. به مناسبت دهم ربیع الثانی، 
سالروز رحلت این بانوی کرامت و معرفت با 
حجت االسالم علی اشــرف عبدی، رئیس 
پژوهشکده عالمه طباطبایی و مدیر معارف 
قرآن و عتــرت حرم حضرت معصومه)س( 
به گفت وگــو پرداخته و از تأثیر این حضور 
بیشتر شنیدیم که در زیر از نظر می گذرانید.

 مقام شفاعت، نتیجه بندگی خدا و 
پیروی از ائمه هدی است

حجت االسالم علی اشــرف عبدی در بیان 
شخصیت حضرت معصومه)س( می گوید: 
ایشــان بانوی مؤمنه ای اســت که از جمله 
مصادیق صالحین است و بر اساس عبادت، 
بندگی، شناخت خدا و پیروی از ائمه هدی 
به مقامی رسید که مقام شفاعت به او داده 
شد؛ مقامی که صراحتاً در زیارت نامه ایشان 
آمده است »یَا َفاِطَمُة اْشَفِعی  لِی فِی الَْجَنّةِ « 

و به شــفیعه روز محشر و کریمه اهل بیت 
پیامبر)ص( شــهرت پیدا کرد. وی با بیان 
اینکــه ورود حضرت معصومــه)س( به قم 
بــرکات زیادی را به این شــهر جاری کرد، 
می گوید: با ورود ایشــان به این شــهر، قم 
تبدیل به مأوا و پناهــگاه مؤمنین و محل 

مهاجرت سادات شد.
رئیــس پژوهشــکده عالمــه طباطبایی 
خاطرنشــان می کند: در تاریــخ و در طول 
اقامت حضرت معصومه)س( در شــهر قم 
فعالیت ثبت شــده ای وجود ندارد اما آثار و 
نتیجه برکات او در این شهر و در همه اعصار 
و قرون قابل مشاهده بوده و هست. یکی از 
آن جنبه ها، جنبه علمی حضرت است. در 

روایتی امام صادق)ع( فرموده است: »َفیفیُض 
الِعلُم ِمنُه الی ســایِر الِبالِد فی الَمشــِرِق َو 
الَمغِرِب«؛ حدیثی که بشارت امام صادق)ع( 
را پس از ســیزده قرن به طور شــفاف در 
جمهوری اسالمی شاهد هستیم و درمی یابیم 
به طور کامل و جامع در جهان امروز معنا و 

مفهوم پیدا کرده است.

 قم پناهگاه شیعیان است
حجت االســالم علی اشــرف عبدی عنوان 
می کنــد: هر چند حضــرت معصومه)س( 
عمر طوالنی نداشت که مدرسه علمیه بنیان 
بگذارد اما وجودش که وجود علمی بود، خود 
به خود پایه گذار مدارس علمیه و مهدعلم و 

تمدن در این شهر شد. امام کاظم)ع( فرموده 
است: »ُقم ُعشُّ آِل ُمَحّمٍد َو َمأوی شیَعِتِهم«؛ 
یعنی قم آشیانه آل محمد و پناهگاه شیعیان 
آنان است که همگی به  لطف برکت علمی 
آن حضرت بود.  مدیر معارف قرآن و عترت 
حرم حضرت معصومه)س(  تصریح می کند: 
حضرت معصومه)س( در بحث علمی، بعد 
سیاســی و اجتماعی محــور اصلی جامعه 
شــیعی و علمی در قم و در تمام قرون به 
خصوص عصر حاضر بوده است و همه عالم 

در این شــهر کسب علم و 
کریمه  می کننــد.  معرفت 
بودن حضرت معصومه)س( 
از جهــات متعددی اســت 
و مــورد علمــی را هم در 
برمی گیرد. رئیس پژوهشکده 
به حل  عالمه طباطبایــی 
کردن مشکل علمی توسط 
این بانوی بزرگ نیز اشــاره 
کــرده و می گوید: مالصدرا، 

صدرالمتألهین شیرازي که فیلسوف بزرگ 
اســالم بود از شیراز به کهک رفت؛ در آنجا 
مقیم شــد و کتاب اســفار اربعه که از نظر 
فلسفي یک شاهکار است در کهک نوشت. 
او می گفت: وقتي شبهه ای براي من پیش 
می آمد کنار قبر حضرت معصومه)س( در قم 
می آمدم و از آن حضرت استمداد می کردم و 

شبهه فلسفي من حل می شد.

حجت االسالم عبدی در گفت وگو با قدس از برکات حضور فاطمه معصومهB در قم می گوید

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی:بانوی صالحه ای که دارای مقام شفاعت است
غایت تالش روحانیت باید 

عمل به دین در جامعه باشد
حوزه: آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در نهمین 
اجالسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه 
علمیه و علمای بالد در اصفهان، نخستین 
وظیفــه روحانیت را رســالت علم آموزی، 
علم افزایی و پاســخگویی به همه نیازهای 
جامعه با محوریت فقه دانســت و تصریح 
کرد: در تعبیر بلنــدی که پیامبراکرم)ص( 
درباره علم دارند و آنچه ما امروز در بیان امام 
صادق)ع( در تبیین این فرمایشات می بینیم،  
فرمودند: »علــم را در چهار چیز می بینیم، 
 تحت عنوان جهان شناسی، هستی شناسی ،

 انسان شناسی و آسیب شناسی«. وی افزود: 
یقین داریم مبتنی بر فقه تمدن ساز و اجتهاد 
تمدن ساز می توان پاسخ همه پرسش ها را 
با همه ارتباطات و فناوری هــا داد و بدون 

هیچ گونه مشقت و لکنت زبانی جواب داد .
آیت اهلل رئیسی تبلیغ دین را دومین وظیفه 
روحانیت معرفی کرد و گفت: رساندن پیام 
دین به همه مشتاقان در دنیا ضرورت دارد. 
وی ادامــه داد: رمز تبلیغ موفق، داشــتن 
خشیت اســت. اگر علمای بزرگ در طول 
تاریخ اثرگذاری فوق العاده ای داشــتند، به 
دلیل داشــتن مسئله خشــیت است. اگر 
شــاگردان مکتب اهل بیت)ع( و شیعه در 
دنیا در حال ایفای نقش هستند در پرتو این 
روحیه خشــیت است. رئیس قوه قضائیه با 
اشاره به بایکوت رسانه ای در قبال پیام الهی 
و دینی و سخنان رهبر معظم انقالب گفت: 
امروز این پیام الهی و دینی به دنیا مخابره 
شــده و بیداری اسالمی در جهان گسترده 
شده است و موفقیت های مختلفی با وجود 
تالش دشمن که نمی خواست، ما توانستیم 

به گوش همگان برسانیم.
آیت اهلل رئیسی افزود: عرصه سوم و وظیفه 
بعدی روحانیت مسئله عمل به دین است؛ 
همه این مراحل و تالش ها برای این اســت 
که به دین عمل شود.  پرچمی که امام راحل 
در سال ۴۲ و بهمن 57 برافراشتند، پرچم 
اجرای دین بود و از مهم ترین عرصه ها این 
است که به دین و همه آموزه های دینی در 

سطح جامعه عمل شود.

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

      نوبت دوم    1398/10/02      صفحه 5  16 /1398/09
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره139860306010002433-1398/09/06 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه  ــماره شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حبيب اله حاتم پور فرخانى فرزند على بش
ــمتى  ــاحت 198 مترمربع در قس ــاختمان به مس ــدانگ يك باب س 1543 صادره از قوچان در شش
ــى و از محل مالكيت  ــى كالته مصطف ــان واقع در اراض ــى بخش دو قوچ ــماره 169 اصل ــالك ش از پ
ــى قوچانيان  محرز گرديده است.لذا به منظور  ــيد حسين بهره مند و موس ــر وس آقايان خليل فوالدس
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــالع عم اط
ــار اولين آگهى به  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس تس
ــند مالكيت صادر خواهد شد(آ9811230).كالسه  مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

1398114406010000242
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/10/01

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139860306010002446-1398/09/07 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حامد مختارى آزاد فرزند فريدون بشماره شناسنامه 4499 
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 88,72 مترمربع در قسمتى از پالك شماره  صادره از قوچان در شش
ــا  و از محل مالكيت آقايان خان محمد بكى  ــش دو قوچان واقع در اراضى فرخان علي ــى بخ 166 اصل
فرخانى و عباس على اكبر فرخانى  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 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند.بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد(آ9811232). كالسه 1398114406010000240
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/10/01

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                    
ــماره139860306010002438-1398/09/07 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن حسين زاده فرزند احمد بشماره شناسنامه 31 صادره 
ــاختمان  به مساحت 133,92 مترمربع در قسمتى از پالك شماره  ــدانگ يك باب س از قوچان درشش
ــاى عبدالعلى اكبرى  ــان عليا  واز محل مالكيت آق ــش دوقوچان واقع در اراضى فرخ ــى بخ 166 اصل
فرخانى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ش
ــليم و پس از اخذ رسيد،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  اس

شد(آ9811233). كالسه 1398114406010000255
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/10/01

عباس برق شمشير-رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139860306010002451-1398/09/07 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خسرو فالحى فرزند حسن بشماره شناسنامه 1459 صادره 
ــاحت 101,14مترمربع در قسمتى از پالك  ــدانگ اعيان يك باب ساختمان  به مس از قوچان در شش
ــتان قدس رضوى   ــماره 324 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى قره جوى و از محل مالكيت آس ش
ــود  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــبت به صدور س ــخاص نس در صورتى كه اش
ــيد،  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  اس

شد(آ9811234).كالسه 1398114406010000225
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/10/01

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                    
ــماره 139860306010002411-1398/09/04 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 205 صادره از  ــماره شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رضا حبيبى فرزند على بش
قوچان در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 211,69 مترمربع قسمتى از پالكهاى 3181 باقيمانده 
ــنقلى  ــمى آقاى حس ــماره  يك فرعى از 3181 اصلى بخش يك قوچان   خريدارى از مالك رس و ش
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  دالور  محرز گرديده اس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ش
ــليم و پس از اخذ رسيد،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  اس

شد(آ9811235).كالسه 1398114406010000064
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/10/01

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره139860306010002423-1398/09/05 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  وضعيت ثبتى اراضى و س
ــف بشماره شناسنامه  ــمى گنبد جق فرزند يوس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هادى هاش
ــمتى از پالك  ــاحت 58,35 مترمربع در قس ــدانگ يك باب منزل به مس 23 صادره از قوچان در شش
ــكوه  ــان واقع در اراضى نظرآباد   واز محل مالكيت آقاى عبداله ش ــماره 172 اصلى بخش دو قوچ ش
صارمى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ش
ــليم و پس از اخذ رسيد،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  اس

شد(آ9811236).كالسه 1397114406010000423
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/10/01

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــرآراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس براب
ــت. ــارض متقاضيان محرز گرديده اس ــان تصرفات مالكانه وبالمع ــتقردرواحد ثبتى قوچ ــمى مس رس
ــخصات متقاضيان وامالك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15  لذامش

ــند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدورس ــود درصورتى كه اش روزآگهى مى ش
ــنادوامالك  ــاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اس ــند،مى توانندازتاريخ انتش باش
ــليم اعتراض،دادخواست خودرابه  ــيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس قوچان تس

مرجع قضايى تقديم نمايند:
1-آقاى نعمت اله سبيانى  فرزند محمد حسن به شماره ملى 6359037300صادره فاروج در ششدانگ 
يك باب مغازه  به مساحت 40,80 متر مربع در قسمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دو قوچان 

واقع در اراضى نظرآباد و از محل مالكيت شهردارى قوچان .كالسه 1398114406010000227
2-آقاى نعمت اله سبيانى  فرزند محمد حسن به شماره ملى 6359037300صادره فاروج در ششدانگ 
يك باب مغازه  به مساحت 40,50 متر مربع در قسمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دو قوچان 

واقع در اراضى نظرآباد و از محل مالكيت شهردارى قوچان .كالسه 1398114406010000228
3-آقاى نعمت اله سبيانى  فرزند محمد حسن به شماره ملى 6359037300صادره فاروج در ششدانگ 
يك باب مغازه  به مساحت 32,40 متر مربع در قسمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دو قوچان 

واقع در اراضى نظرآباد و از محل مالكيت شهردارى قوچان .كالسه 1398114406010000229
ــند مالكيت  ــراض طبق مقررات س ــدم وصول اعت ــدت مذكوروع ــورت انقضاى م ــت درص بديهى اس

صادرخواهدشدآ9811237.
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/10/01

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسنادوامالك قوچان

                  
آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــامى افرادى كه اسناد عادى يا  ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قاون ياد ش
ــناد و امالك فاروج مورد رسيدگى و تأييد قرار گرفته  ــتقر در اداره ثبت اس ــمى آنان در هيأت مس رس
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) 

بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش سه قوچان پالك 8 اصلى- اراضى جعفرآباد

1274/86 سهم مشاع از 2426/86 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 
121 و 124 فرعى از 8 اصلى فوق به مساحت 2426/86 متر مربع ابتياعى آقاى اصغر معينى فاروجى 
ــمى آقاى رمضانعلى معينى برابر رأى شماره 1398/636- فرزند رمضانعلى از محل مالكيت ثبتى رس

98/07/13 كالسه 106-1397هيأت
576 سهم مشاع از 2426/86 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 121 
و 124 فرعى از 8 اصلى فوق به مساحت 2426/86 متر مربع ابتياعى آقاى عزيزاله چشم دهام فرزند 
ــماره 1398/775- ــمى آقاى رمضانعلى معينى برابر رأى ش ــين از محل مالكيت ثبتى رس على حس

98/08/28 كالسه 49-1398هيأت
576 سهم مشاع از 2426/86 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 121 و 
124 فرعى از 8 اصلى فوق به مساحت 2426/86 متر مربع ابتياعى آقاى مصطفى فرهنگ فرزند على 
ــماره 98/08/28-1398/776  ــمى آقاى رمضانعلى معينى برابر رأى ش اكبر از محل مالكيت ثبتى رس

كالسه 48-1398هيأت
بخش سه قوچان پالك 12 اصلى – اراضى مفرنقاه

ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك 91 فرعى از 12 اصلى فوق به مساحت 733/68 متر 
مربع ابتياعى آقاى محمدعلى امروزى از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى على اصغر زاهدى برابر رأى 

شماره 1398/729-98/08/14 كالسه 120-1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 50 اصلى – اراضى نجف آباد

ــه ربع دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 50  ــه دانگ و س -س
ــركت مزرعه سبز خرم از محل مالكيت ثبتى  ــاحت 4278/99 متر مربع ابتياعى ش اصلى فوق به مس
ــمى خانم فروغ مهدوى و آقاى اسماعيل درودى برابر رأى شماره 1398/637-98/07/13 كالسه  رس

62-1397 هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 50 اصلى  ــاع از شش -دو دانگ و ربع دانگ مش
فوق به مساحت 4278/99 متر مربع ابتياعى خانم ميترا درودى فرزند اسماعيل  از محل مالكيت ثبتى 

رسمى آقاى اسماعيل درودى برابر رأى شماره 1398/638-98/07/13 كالسه 63-1397 هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از  ــاع از شش ــه ربع دانگ مش ــه دانگ و  س -س
ــاحت 190277/66 متر مربع ابتياعى شركت مزرعه سبز خرم  از محل مالكيت  50 اصلى فوق به مس
ــماعيل درودى برابر رأى شماره 98/07/13-1398/639  ــمى خانم فروغ مهدوى و آقاى اس ثبتى رس

كالسه 64-1397 هيأت
-دو دانگ و ربع دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 50 اصلى 
ــماعيل  از محل مالكيت  ــاحت 190277/66 متر مربع ابتياعى خانم ميترا درودى فرزند اس فوق به مس
ثبتى رسمى آقاى اسماعيل درودى برابر رأى شماره 1398/640-98/07/13 كالسه 65-1397 هيأت

بخش سه قوچان پالك 135 اصلى –  اراضى ريزه
-ششدانگ يك باب منزل داراى پالك .... فرعى از 131 فرعى از 135 اصلى فوق به مساحت 287/51 
ــيرين  ــمى ش متر مربع ابتياعى آقاى عبدالعلى صحرائى ريزه  فرزند براتعلى از محل مالكيت ثبتى رس

فرزند عباس  برابر رأى شماره 1398/539-98/05/26 كالسه 44-13977 هيأت
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد  ــيله به فروش لذا بدينوس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو  ــار اولين آگهى و در روس چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتش
ــيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف  ــليم و رس ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى 
ــراض در مهلت قانونى واصل  ــل دهد در صورتى كه اعت ــت به اداره ثبت محل تحوي ــم دادخواس تقدي
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به  نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس

ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومى نخواهد  ــند خواهد نمود ضمناً صدور س صدور س
بود.9811208

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/01

محمد اسماعيل فرهمند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فاروج

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى///برابر راى شماره 139860308001002822 ـ 1398/07/30 هيئت 
ــند رسمى مستقر  ــاختمانهاى فاقد س اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه جانى  فرزند  در واح
ــماره ملى 0652695914  نسبت به ششدانگ يكباب  ــماره شناسنامه 16 ، ، وش ــين  بش محمد حس
منزل به مساحت 112/17 متر مربع قسمتى از پالك 1396 ـ اصلى بخش2 بيرجند از محل مالكيت 
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــتگردى محرز گرديده اس غالمرضا دس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  از اخذ رس
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9811240
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/16                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/02
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــش 1- طبس تاكنون  ــى از 2601- اصلى واقع در بخ ــالك 5 فرع ــدانگ پ ــون تحديد حدود شش چ
ــب درخواست كتبى آقاى محمدرضا رحمتى ثانى متقاضى ثبت و با رعايت  بعمل نيامده اينك برحس
ــنبه مورخ 98/10/09  ــاعت 8 صبح روز دو ش ــون ثبت عمليات تحديد حدود آن س ــواد14و15 قان م
ــى و صاحبان امالك  ــار آگهى از متقاض ــيله انتش ــروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوس ــل ش در مح
مجاوردعوت ميشود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند وهر ادعائى نسبت به حدود 
يا حقوق ارتفاقى آن دارند به نماينده محدد اظهار و ابراز دارند و كسانى كه به عمليات تحديد حدود 
ــتناد ماده 20 قانون ثبت و در اجراى مواد 74 و 86 آئين نامه  ــته باشند ميتوانند به اس واخواهى داش
اصالحى قانون ثبت از تاريخ تحديد ظرف يكماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد طبس تسليم 
ــت خود را به  ــيد دريافت نمايند ونيز ظرف مدت يكماه از تاريخ اعتراض به اداره ثبت دادخواس و رس
ــليم نمايد  ــليم و گواهى الزم از مرجع قضائى مربوطه اخذ وبه اداره ثبت تس مرجع ذيصالح قضائى تس

در غير اينصورت اقدامات قانونى بنا به تقاضاى ذينفع به عمل خواهد آمد.9811191
تاريخ انتشار: 98/09/16

غالمرضا كدخدائى
رئيس اداره ثبت واسناد وامالك شهرستان طبس

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

ــماره 139760306015008356-1397/9/19 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــر راى ش براب
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــاختمانهاى فاقد سند رس وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه رضائى كالته ئى فرزند على محمد بشماره شناسنامه 
ــاحت 167,97  ــده داراى اعيان به مس ــدانگ يك قطعه زمين ديوار ش 8149 صادره از تايباد در شش
ــتان تايباد خريدارى از  ــهد شهرس ــع پالك 514 فرعى از 283 اصلى واقع در بخش 14 مش ــر مرب مت
ــمتى از پالك محرز گرديده است. حقوق ارتفاقى  ــمتى از مالكيت راضيه اكبرى حصار و قس محل قس
ــود. لذا به منظور اطالع  ــمالى تصديق مى ش : حقوق عبور از پالك 395 فرعى از 283 اصلى مجاور ش
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ، دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9811134
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/09/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/01

غالمرضا آقازاده -رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اصالحيه
پيرو آگهى منتشره در روزنامه قدس مورخه 98/08/26و98/09/11دومورد بدين شرح اصالح 

ميگردد
1-كالسه پرونده 168-98آقاى حسن محمدنژاد به مساحت95مترمربع صحيح مى باشد
2-كالسه پرونده137-98آقاى مهدى سيالنه به مساحت81/75مترمربع صحيح مى باشد

صمد ابراهيم زاده
رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

                  



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 16 آذر  1398 10 ربیع الثانی 1441 7 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9127 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rبنزین، باک نوسان ارز را پر کرد
اقتصاد: هفته گذشــته هفته نوسان ارز بود. روز شنبه نرخ دالر به رقم ۱۲ هزار 
و ۵۵۰ تومان و نرخ یورو نیز به رقم ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. روز یکشنبه با 
وجود تعطیلی بازارهای جهانی، نرخ ارز ۱۵۰ تومان کاهش یافت و نرخ دالر به رقم 
۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ یورو نیز به رقم ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سومین 
روز هفته با آغاز به کار بازارهای جهانی نرخ ارز در صرافی ملی روند صعودی خود 
را ادامه داد و پس از رشد دومرحله ای نرخ ها، سرانجام نرخ دالر به رقم ۱۲ هزار و 
۵۰ تومان و نرخ یورو در رقم ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. روز سه شنبه نرخ ارز 
تحت تأثیر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی تعیین شــد که نرخ دالر با افزایش 
۳۰۰ تومانی به رقم ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان و نرخ یورو نیز با رشــد ۲۵۰ تومانی 
به رقم ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. روز چهارشنبه روند قیمت ها معکوس شد 
و نرخ ارز ۱۰۰ تومان کاهش یافت تا بهای دالر به رقم ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان و 
نرخ یورو به رقم ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان برســد. در نهایت روز پنجشنبه بهای ارز 
شــاهد افزایش ۱۵۰ تومانی بود و نرخ دالر به رقم ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ 
یورو نیز به رقم ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان رســید. برخی از گفت وگوهای غیررسمی 
کارشناسان این نوسان را به علت تسویه ارزی دولت در دی ماه می دانند اما رئیس 
بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی نسبت به این مسئله واکنش هایی داشته اند 

که در ادامه می خوانید:

ناصر همتی؛ رئیس بانک مرکزی: این روزها مجدداً موضوع 
افزایش نرخ ارز در بازار، بحث روز مردم و فعاالن اقتصادی است. 
همان گونه که بارها تأکید کرده ام بانک مرکزی مدیریت علمی و 
مبتنی بر بنیان های بازار را که در یک سال گذشته آرامش الزم را به 
بازار ارز برگرداند ادامه خواهد داد.طبیعتاً شوک قیمت بنزین و نیز 
انتظارات تورمی ناشی از آن بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و ثبات نسبی چندین 
ماهه آن را موقتاً متأثر می ســازد. جدا از دالیل و آثار اجرای طرح اصالح قیمت 
بنزین آنچه به اینجانب و بانک مرکزی مربوط می شود استمرار مدیریت اصولی بازار 
ارز است.لذا این اطمینان را به مردم عزیز می دهم که همچون گذشته بانک مرکزی 
تمــام تالش خود را برای برگرداندن ثبــات الزم به بازار ارز به کار خواهد گرفت. 
هموطنان عزیز نیز ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز را همواره مدنظر داشته باشند.

احسان سلطانی؛ اقتصاددان: در ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸ و درست 
۲۰ روز پس از شــوک قیمت بنزین، قیمــت دالر با ۱۵ درصد 
افزایش نسبت به یک ماه قبل از آن به ۱۳هزار تومان صعود کرد.

بر خالف ادعاها و شعارهای مسئوالن دولتی، افزایش سه برابری 
بهای بنزین شروعی شده است برای »بی ثباتی اقتصاد کالن کشور« 
و دور جدید افزایش قیمت ها و اخذ مالیات تورمی از عامه مردم.افزایش قیمت ارز؛ 
افزایش بهای کاالها و پس از آن خدمات را به همراه دارد و توجیهی می شود برای 

دولت تا همه چیز را گران و گران تر کند. 

 کامران ندری؛ اقتصاددان و کارشــناس مسائل بانکی :
محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی مســئله مهمی اســت که 
مســئوالن با اهتمام به این موضوع باید مانع ایجاد شوک روانی 
در بازار ارز شــوند؛ با ایجاد نگرانی و ناامیــدی، تمایل به ورود 
ارز بــه بازار توســط صادرکنندگان به شــدت کاهش می یابد، 
لذا مدیریت جو روانی در وضعیت کنونی اقتصاد شــرط واجب و الزمی اســت. 
سیاست گذاری های مسئوالن و سیاست مداران باید در راستای عدم تشدید جو 
روانی بازار باشد؛ چرا که بانک مرکزی تا حدی قادر به کنترل تکانه ها و شوک های 
ناشی از سیاست گذاری های غلط دولت است؛ بی تردید در وضعیت کنونی بانک 
مرکزی نمی تواند منابع محدود ارزی را وارد بازار کند؛ لذا در برخی مواقع ناچار به 
عقب نشینی است و اجازه می دهد تا جایی که ممکن است نرخ باال برود. افزایش 
قیمت بنزین و مدیریت نامناسب این سیاســت آثار روانی و توان بانک مرکزی 
در کنترل نرخ ارز را کاهش داد؛ هر چند که همچنان عملکرد بانک مرکزی در 
کنترل نرخ ارز قابل قبول است اگر مسئوالن بانک مرکزی بتوانند آثار روانی شوک 
بنزینی بر بازار ارز را کنترل کنند، آرامش بیشــتری بر بازار حاکم خواهد شــد.

تأثیر افزایش قیمت بنزین بر کاال و خدمات در حال ظهور است

گرانشد،کهنبایدمیشد!
 اقتصاد/ زهرا طوســی   از حدود دو 
هفته پیش کــه متولیان ســهمیه بندی 
بنزین، با ادعای نظارت بر بازار و جلوگیری 
از افزایش قیمت ها پشــت ســبد حمایت 
معیشتی پنهان شــده و با وعده پرداخت 
ماهانه بــه دفاع از اقدام خــود پرداختند، 
گرانی بنزین توانست قیمت کاالهای اساسی 
را نشانه گرفته و نفس مردم را 

به شماره بیندازد.
بررسی قیمت کاالهای اساسی 
و خدمــات در اســتان های 
مختلف پــس از اجرای طرح 
مدیریت مصرف سوخت تأیید 
می کند اکثر کاالها و خدمات 
موجــود در بازارها، دو هفته 
پس از گرانی بنزین، با افزایش 
قیمت روبه رو شــده اند، حال 
اگر تورم کاالهای اساسی در 
یک سال گذشته منتهی به 
آبان ماه را نیز به آن بیفزایید، 
خواهید دید که مردم با گرانی 
در همه ســطوح دســت به 
یقه شده اند. نگاهی به روایت 
وزارت صنعت از نرخ تورم ۴۱ 
آبان ماه سال جاری  درصدی 
بــرای خانوارها و تــورم ۳۲ 
درصدی ساالنه نیز مهر تأیید 

بر این گرانی ها می زند.

نرختورم۱۲ماهه
معادل۵۸درصد

بررسی آمارهای وزارت صمت نشان می دهد 
که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان کاالها 
و خدمات مصرفی کشــور نیز ۵۸.۶ و نرخ 
تورم کاالهای غیرخوراکــی و خدمات در 
۱۲ ماهه منتهــی به آبان هم ۳۳.۸ درصد 
ثبت شده است. در هفته منتهی به بیست 
و پنجم آبان ماه سال جاری نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته اقالم اساسی از جمله 
لبنیات ۵۷ درصــد، تخم مرغ ۵۶.۶ درصد، 
برنج ۲۱.۶ درصد، حبوبــات ۱۴.۹ درصد، 

میوه هــای تازه ۶۸.۳ درصد، ســبزی های 
تازه ۳۹.۳ درصد، گوشت قرمز ۳۹ درصد، 
گوشت مرغ ۴۹ درصد، چای ۲۳.۸ درصد، 
روغن نباتی ۴۳.۸ درصد و قند و شکر ۴۱.۸ 
درصد افزایش یافته و متولیان ستاد تنظیم 
بازار، همچنان مردم را به پایان خوش برای 
تورم نوید می دهند. مرور موارد باال نشــان 
می دهد که کِف گرانی ۱۵درصد و سقف آن 

۶۸ درصد است.
بر پایــه آمارهای وزارت صنعت، قیمت هر 
کیلوگرم طارم بــه صورت میانگین به ۲۲ 
هزار و ۸۵۳ تومان رســیده که رشد ۶۰.۶ 
درصدی را نســبت به سال گذشته نشان 
می دهد. قیمت هــر کیلوگرم برنج داخلی 
هاشمی با رشد ۵۸ درصدی به ۲۲۴ هزار و 
۷۸۶ ریال، برنج پاکستانی باسماتی با رشد 
۱۵.۹ درصــدی به ۱۱۰ هزارو ۱۷۴ ریال و 
برنج تایلندی با رشد ۲۲.۶ درصدی به ۷۳ 

هزار و ۹۹۹ ریال رسید.
همچنیــن بهای هــر کیلوگرم گوشــت 
گوسفندی )مخلوط( در مهرماه سال ۹۸ با 
رشــد ۷۰.۱ درصدی بــه  ۹۵۵ هزار و ۳۱ 

ریال و هر کیلوگرم گوشت گوساله با رشد 
۵۱ درصدی به قیمــت ۸۲۸ هزار و ۱۰۵ 

ریال رسید.
متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در 
مهرماه ۹۸ به ۵۱ هزار و ۹۷۸ ریال و قیمت 
هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی ۵۴ هزار و ۱۱۹ 
ریال رسید که نســبت به سال گذشته به 
ترتیب ۴۰.۷ درصد و ۳۵.۵ درصد رشــد 
داشته است. متوسط قیمت هر کیلو گوشت 
مرغ تازه نیز در مهرماه ۹۸ به ۱۳۰ هزار و 
۵۶۶ ریال رســیده که رشد ۳۵.۶ درصدی 
را در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 

نشان می دهد. 

سقوطمردمازچالهدالربهچاهبنزین
مردم به خاطر دارند، در ســال گذشته که 
شــاهد افزایش چند صد درصدی قیمت 
کاالهای اساســی بودیم، رســانه ها به این 
مسئله اعتراض کردند و مدیران کارخانجات 
مدعی بودند که به دلیل افزایش نرخ دالر 
و تالطم هــای بازار، قیمت ها را باال برده اند 
و فــروش محصول به قیمــت قبلی برای 

آن ها توجیه اقتصادی ندارد ولی با کاهش 
قیمت ارز کسی دیگر به تغییر این شاخص 
توجهی نکرد،  شهروندان نیز از امید ارزانی 
به بهانه کاهش نسبی و ثبات نرخ ارز دست 
کشیدند ولی گرفتار بازی بنزینی دولت با 
قیمت شــدند تا هنوز از چاله دالر بیرون 

نیامده در چاه بنزین سقوط کنند.
در چنین فضایی به نظر می رسد در تنظیم 
بازار کشــور نیز زنجیره خدمت از تأمین، 
توزیع تا قیمت گذاری کاالهای اساسی به 
هم متصل نیستند، هر کسی در حوزه خود 
فعالیت کرده و از فعالیتش خشــنود است 
و مردم در میان این اخبار، اقالم اساســی 
را یک به یک از سبد معیشت خود حذف 
کرده و سفره شــان را کمی کوچک تر پهن 

می کنند تا فقط روزگار بگذرد.
با این حال چندی پیش وزیر صنعت،معدن 
و تجــارت نســبت به افزایــش قیمت ها 
ابراز نگرانی و تعجب کــرد و اینگونه ابراز 
داشت که افزایش قیمت بنزین بر افزایش 
قیمت ها اثرگذار بــوده و اجناس را گران 

کرده است، که نباید گران می شد.

 معافیت مالیاتی 
یعنی زندگی از جیب دیگران

اگر بخواهیم یک نظام مالیاتی درســت داشته 
باشیم باید همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشور 
در پایان سال اظهارنامه مالیاتی بدهند و باید تنها 
این سازمان مالیاتی باشد که تعیین کند کدام 
مشاغل مالیاتشان را با چه نرخی بپردازند یا چه 

کسی از مالیات معاف باشد.
ما اکنون این اختیار را به مؤدیان مالیاتی دادیم 
به اضافه حق تفسیر قانون، که خودشان بیایند 
خودشــان را معاف اعالم کنند و این دعواها در 
کمیســیون های دارایی همچنان ادامه داشته 
باشد.هیچ کس نباید از مالیات معاف باشد. همه 
مشاغل شامل وکیل و پزشک، همه باید اظهارنامه 
مالیاتی بدهند و دارایی بر اساس ضوابط خودش 
تصمیم بگیرد که هر شــغل با توجه به سقف 
درآمدش چه مقدار باید مالیات بپردازد.فلسفه 
مالیات این است که دولت یک بستر کار و تالش 
و زندگی برای افراد فراهم می کند و مردم در این 
فضا مشغول کار می شــوند، پس دولت با مردم 
در این حوزه شریک اســت، آورده دولت تهیه 
سازوکار و زیرســاخت برای شهروندان است تا 
در مشاغل مختلف کســب درآمد کنند. حال 
معاف کــردن گروهی از افراد یعنی اینکه من و 
شما مالیات می دهیم ولی یک نفر دیگر از این 
امکانات مجانی استفاده می کند. چه دلیلی دارد 
ما یک رده شغلی را معاف کنیم، بگذاریم آن ها 
نیز اظهارنامه مالیاتی را پر کنند و حاال اگر دولت 
تشخیص داد مثالً استادان دانشگاه نباید مالیات 
بدهند یا نرخ کمتری بپردازند، آن وقت می تواند 
اظهارنامــه مالیاتی آن هــا را از این محل یعنی 
دانشگاه صفر اعالم کند. اما اگر استاد دانشگاهی 
یــک درآمد از حق التدریس و درآمد دیگری از 
یک کار تجاری دارد و مبلغی هم از اجاره خانه اش 
در فالن منطقــه دریافت می کند، آیا چون این 
فرد استاد دانشگاه است همه این منابع درآمدی 
وی معاف از مالیات هستند؟ این را سازمان امور 
مالیاتی باید تشخیص دهد که مثالً حق التدریس 
این فرد از مالیات معاف شــود، ولی باید مالیات 

سایر درآمدهایش را به دولت بپردازد.

در تنظیم بازار 
کشور زنجیره 
خدمت از 
تأمین، توزیع 
تا قیمت گذاری 
کاالهای اساسی به 
هم متصل نیستند، 
مردم در میان این 
اخبار، اقالم اساسی 
را یک به یک 
از سبد معیشت 
خود حذف کرده و 
سفره شان را کمی 
کوچک تر پهن 
می کنند تا فقط 
روزگار بگذرد

بــــــــرش

علت نابرابری مالیاتی وام دار بودن دولت از ثروتمندان    تسنیم:  : احسان خاندوزی، کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور همچنان معافیت مالیاتی برای هنرمندان،  
خام فروشان،  مناطق آزاد و فقدان مالیات بر عایدی سرمایه حاکم است، گفت:  علت این نابرابری غیرمتعارف وام دار بودن برخی آقایان است .وی گفت:  صادرات کشور نزدیک صفر است و تحریم های ظالمانه به اوج 

خود رسیده است اما باز دولت حاضر نیست که نظام مالیاتی را به درستی پیاده سازی کند. چرا که قرار نیست در چنین شرایطی بر طبقه ای خاص کوچک ترین فشاری آورده شود.
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آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد به دو  ــت 98/1034 مورخ 1398/8/22 آقاى بهزاد الهى اس نظر به اينكه برابر درخواس
ــصد و چهل و هفت سهم و يك دهم سهم  ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان شش برگ استش
ــدانگ پالك باقيمانده  ــى صدم سهم شش ــهم و س ــاع از يكهزار و نهصد و چهل و يك س مش
ــهل انگارى  ــانديز كه به علت س ــش طرقبه ش 667 فرعى از 124 فرعى از 5- اصلى بخش ش
ــى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك  ــده است با بررس مفقود ش
ــماره سريال 090532  ــند به ش فوق الذكر ذيل ص 352 دفتر 492 بنام بهزاد الهى ثبت و س
ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس صادر و س
ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس  قانون ثبت مصوب بهمن ماه س
ــند مالكيت نزد خود باشد  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س نس
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل  ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش بايس
ــليم نمايد بديهى است در صورت عدم  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س س
ــمى  ــند مالكيت يا معامله رس وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تس ــبت به صدور س نس

م.الف 319  آ9811238
تاريخ انتشار: 1398/09/16

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى تحديد حدود حوزه ثبتى شهرستان طرقبه شانديز
پيرو آگهى نوبتى منتشره و به استناد ماده 14 و 15 قانون ثبت تحديد حدود امالك مشروحه 

ذيل در ساعت و تاريخ هاى مقرر در محل وقوع ملك به شرح ذيل به عمل خواهد آمد
امالك متقاضيان واقع در اراضى رودخانه بار به شماره 5- اصلى بخش 6 مشهد

ــدانگ يك  ــبت به شش ــين نس ــين نصيرى طرقبه فرزند غالم حس ــى آقاى حس 1066 فرع
ــنبه مورخه  ــاعت 9 صبح روز ش ــجر محصور متصل به پالك 913 فرعى س قطعه زمين مش

1398/10/07
امالك متقاضيان واقع در اراضى طرقبه به شماره 10- اصلى بخش 6 مشهد

ــهرت همگى حيدرى مقدم طرقبه  ــيدمحمود ش 4858 فرعى بنام آقايان محمد و مجيد و س
فرزندان حسين به السويه هر كدام نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل

ــهرت همگى عيدگاهيان  ــى بنام آقايان محمدرضا و محمد جواد و محمد على ش 4859 فرع
طرقبه هر كدام نسبت به دو سهم و خانم مريم عيدگاهيان طرقبه نسبت به يك سهم مشاع 

از هفت سهم ششدانگ يك قطعه زمين
ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخه 1398/10/08

امالك متقاضيان واقع در اراضى خادربه شماره 81- اصلى بخش 6 مشهد
ــين  ــده از 201 فرعى به نام خانم زهرا رحمتى خادر فرزند غالمحس 1116 فرعى مجزى ش

نسبت به ششدانگ يكباب منزل
ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1398/10/09

امالك متقاضيان واقع در اراضى شانديز 93- اصلى بخش 6 مشهد
4265 فرعى خانم مرضيه گلپرى شانديز فرزند قدير نسبت به ششدانگ يك باب منزل

ــدانگ يك قطعه زمين  ــبت به شش ــتم نژاد فرزند على محمد نس 4267 فرعى آقاى رضا رس
محصور مشتمل بر بنا 

ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1398/10/10
امالك متقاضيان واقع در اراضى كالته دو شاخ پالك 114- اصلى بخش 6 مشهد

60 فرعى آقاى حسين ميرزايى فرزند مهدى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشجر
ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 1398/10/11

امالك متقاضيان واقع در اراضى گيزى پالك 128- اصلى بخش 6 مشهد
ــدانگ يكقطعه زمين  ــبت به شش ــين نس 200 فرعى آقاى محمد رضا نجاتى ثانى فرزند حس

مزروعى
ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخه 1398/10/12

امالك متقاضيان واقع در اراضى گراخگ 131- اصلى بخش 6 مشهد
1012 فرعى آقاى على اصغر حسين زاده فرزند مهدى نسبت به ششدانگ يكباب منزل

ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 1398/10/14
امالك متقاضيان واقع در اراضى حصار گلستان 146- اصلى بخش 6 مشهد

1115 فرعى آقاى سجاد خدابخش حصار فرزند اصغر نسبت به ششدانگ يكقطعه زمين محصور
ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخه 1398/10/15

امالك متقاضيان واقع در اراضى مايان سفلى به شماره 150- اصلى بخش 6 مشهد
ــدانگ يكقطعه  ــبت به شش ــعود قرصى عنبران فرزند غالمعلى نس پالك 711 فرعى بنام مس

زمين مزروعى
ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1398/10/16

امالك متقاضيان واقع در اراضى مج به شماره 181- اصلى بخش 6 مشهد
742 فرعى آقاى محمدرضا سعيد شجرى فرزند محمد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشجر

ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1398/10/17
امالك متقاضيان واقع در اراضى ويرانى 169- اصلى بخش 10 مشهد

ــليمان پور ويرانى تمامت  ــين س پالك 213 فرعى بنام موقوفه حاج محمد با توليت آقاى حس
ــاحت 375/80  ــاحت 9013 مترمربع كه مس ــدانگ يكقطعه زمين محصور وقفى به مس شش
ــهد  ــتباهاً بخش 6 مش ــير تعريض خيابان قرار دارد كه در آگهى قبلى اش مترمربع آن در مس

چاپ گرديده بود كه به بخش 10 مشهد اصالح مى گردد
ــبت به چهار دانگ و نيم و حميدرضا حق نويس  1084 فرعى آقايان غالمرضا حق نويس نس

نسبت به يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر بناء

ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 1398/10/18
لذا از متقاضيان و مالكين امالك مجاور و صاحبان حقوق ارتقاقى دعوت مى شود در وقت مقرر 
ــت در صورت عدم حضور متقاضيان و يا  ــانند بديهى اس در محل وقوع ملك حضور به هم رس
ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد  ــده قانونى آنان ملك مورد تقاضا با حدود اظهار ش نماين
ــد معترضين مى توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آئين نامه قانون ثبت  ش
ظرف مدت 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتباً به اين 
ــليم اعتراض به واحد ثبتى مبادرت به تقديم  ــليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس اداره تس
ــت  ــت به مرجع قضائى نمايند در غير اينصورت با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواس دادخواس
توسط متقاضى و يا نماينده قانونى وى و بدون توجه به اعتراض واصله عمليات ثبتى با رعايت 

مقررات ادامه مى يابد. م.الف 320   آ9811239
تاريخ انتشار شنبه مورخه 98/9/16

رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

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

ــده اسامى افرادى كه اسناد  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــمى آنان در هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد مورد  عادى يا رس
ــريه  ــيدگى و تائيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش رس

آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك 168- اصلى اراضى اميريه

ــاختمان از پالك 168 اصلى فوق به مساحت 194 متر مربع ابتياعى  ــدانگ يكباب س 1-شش
ــت فرزند رستم از محل مالكيت رسمى مشاعى متقاضى برابر راى شماره  آقاى حميدرضا رس

1670-98 مورخه 1398/08/14- كالسه 98-0082
لذا بدينوسيه به فروشندگان ومالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى 
ــتاهااز تاريخ الصاق درمحل  ــار آگهى و در روس گردد چناچه اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتش
ــليم و رسيداخذ نمايدمعترضين بايد  تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل  ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــل دهنددرصورتى كه اعتراض در  ــت به اداره ثبت محل تحوي ــى تقديم دادخواس نمايدوگواه
ــه دادگاه عمومى محل ارائه  ــت ب محل قانونى واصل نگردديامعترض گواهى تقديم دادخواس
ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.9811248
تاريخ انتشارنوبت اول1398/09/16       تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/10/01

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى مياندرود-آذرماه 1398

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــتقر  مصوب 1390/9/20 ،امالك متقاضيانى كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مس
در واحد ثبتى مياندرود مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم 

صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در شهرياركنده پالك اصلى 29 بخش 4

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــن زاده كندكلى نسبت به شش 14 فرعى على حس
ــطه از غالمحسن حسن زاده كندكلى مالك  ــاحت 395.09 متر مربع خريدارى بدون واس مس

دستدارمى.
ــاحت  ــك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ ي ــبت به شش 15 فرعى مهدى پيرى نس

125.82 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمود بهروان مالك دستدارمى.
18 فرعى مهدى نورى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 69.08 

متر مربع خريدارى بدون واسطه از فاطمه نورزائى مالك دستدارمى.
ــاحت  ــك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ ي ــبت به شش 18 فرعى مهدى نورى نس

116.13 متر مربع خريدارى بدون واسطه از فاطمه نورزائى مالك دستدارمى.
ــا بناى احداثى  ــدانگ يك قطعه زمين ب ــبت به شش ــى خدابخش محرابى مقدم نس 22 فرع
ــى مقدم مالك  ــماعيل محراب ــطه از اس ــاحت 335.87 متر مربع خريدارى بدون واس به مس

دستدارمى.
ــا بناى احداثى  ــدانگ يك قطعه زمين ب ــبت به شش ــى خدابخش محرابى مقدم نس 22 فرع
ــى مقدم مالك  ــماعيل محراب ــطه از اس ــاحت 797.84 متر مربع خريدارى بدون واس به مس

دستدارمى.
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 23 فرعى حميد عليزاده نس

96.30 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حيدر عليزاده مالك دستدارمى.
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 23 فرعى محمد آذرباد نس

292.10 متر مربع خريدارى بدون واسطه از كلثوم اسعدى مالك دستدارمى.
81 فرعى زهرا ميهن دوست نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

100.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از غالمرضا عليزائى مالك دستدارمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش 120 فرعى عذرا بختيارى نس
ــين آباديان مالك  ــوم غالمحس ــطه از وراث مرح ــدارى بدون واس ــع خري ــر مرب 357.70 مت

دستدارمى.
120 فرعى غالمحسن آباريان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

739.78 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مادرى گزمه مالك دستدارمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش ــوكت فالح نس 166 فرعى ش

397.17 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمدحسن فالح مالك دستدارمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 349.45 متر  ــرگزى نسبت به شش رقيه س

مربع خريدارى بدون واسطه از حسين بختيارى مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در اسرم پالك اصلى 34 بخش 4

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  1025 فرعى ميثم ميرزايى نس
336.59 متر مربع خريدارى بدون واسطه از زينب قنبرى گرجى مالك دستدارمى.

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  1254 فرعى جعفر رضائيان نس
493.76 متر مربع خريدارى بدون واسطه از اسماعيل رضائيان اسرمى مالك دستدارمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  ــبت به شش ــرمى نس 1324 فرعى عباس ذبيحى اس
ــرمى مالك  ــطه از عليرضا ذبيحى اس ــع خريدارى بدون واس ــاحت 333.90 متر مرب ــه مس ب

دستدارمى.
1563 فرعى نجيبه تقى پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

302.07 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حميد مهرورزى مالك دستدارمى.
ــه زمين با بناى  ــدانگ يك قطع ــبت به شش ــرمى نس ــى رمضان على فالحتى اس 1570 فرع
ــرمى  ــطه از ذبيح اله فالحتى اس ــاحت 974.58 متر مربع خريدارى بدون واس احداثى به مس

مالك دستدارمى.
1577 فرعى مسيب تقى پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

261.46 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حاج خليل تقى پور مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در الليم پالك اصلى 36 بخش 4

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى  ــاع از شش ــه دانگ مش ــبت به س زكيه محمدزاده الليمى نس
ــطه از ابوالقاسم ورداسى الليمى  ــاحت 285.40 متر مربع خريدارى بدون واس احداثى به مس

مالك دستدارمى.
مهدى فردوسى نسب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
ــم ورداسى الليمى مالك  ــطه از ابوالقاس ــاحت 285.40 متر مربع خريدارى بدون واس به مس

دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در بادله پالك اصلى 48 بخش 4

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ابراهيم محكم كار بادلى نس
84.82 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمدحسين محكم كار مالك دستدارمى.

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش احمدعلى رضوانى بادلى نس
643.67 متر مربع خريدارى بدون واسطه از منصوره سمسكندى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در انجيل نسام پالك اصلى 50 بخش 4
ــاحت  ــن با بناى احداثى به مس ــدانگ يك قطعه زمي ــبت به شش ــى عربى ميانرودى نس عل

2490.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از صبح گل حسنى مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در سورك پالك اصلى 54 بخش 4

ــبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام  ــى سوركى نس رضا عباس
ششدانگ اعيانى با كسر سهم وقف به مساحت 8311.98 متر مربع خريدارى بدون واسطه از 
محمدرضا خورشيدى ميانائى و محمدباقر آباذرى و مرتضى و على اكبر و على اصغر و ام ليال 

همگى طيبى سوركى مالك دستدارمى.
سيد مهدى طاهرى بازيارخيلى نسبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه 
ــهم وقف به مساحت 192.47 متر مربع خريدارى بدون  ــدانگ اعيانى با كسر س بانضمام شش

واسطه از اكبر و حميد قادى مالك دستدارمى.
ــبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام  ــعلى تاج گردان نس عباس
ــدانگ اعيانى با كسر سهم وقف به مساحت 190.68 متر مربع خريدارى بدون واسطه از  شش

موسى آهنگر دارابى مالك دستدارمى.
على يعقوبى نسبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ 
ــطه از عادل  ــاحت 471.35 متر مربع خريدارى بدون واس ــهم وقف به مس ــر س اعيانى با كس

مصطفايى مالك دستدارمى.
على يعقوبى نسبت به پنج دانگ و هفده سير و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ 
ــاحت 1341.02 متر مربع خريدارى بدون واسطه از عادل  ــهم وقف به مس ــر س اعيانى با كس

مصطفايى مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در دارابكال پالك اصلى 56 بخش 4

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 360.08 متر  ــم برنگى نسبت به شش هاش
مربع خريدارى بدون واسطه از على آهنگر دارابى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در زيد پالك اصلى 1 بخش 9
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــبت به شش 112 فرعى رحيم رحمن زاده زيدى نس

مساحت 5893.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از على اكبر حقيقى مالك دستدارمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــبت به شش 862 فرعى احمد عباس زاده زيدى نس
ــاحت 1407.36 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حسين جان عباس زاده زيدى مالك  مس

دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در ماكران پالك اصلى 6 بخش 9

جواد يوسفى افراكتى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 965.29 
متر مربع خريدارى بدون واسطه از اسداله حبيبى ماكرانى مالك دستدارمى.

خديجه فالح زرومى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 270.70 
متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمد فالح زرومى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در حلمسر و عباس آباد پالك اصلى 8 بخش 9
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــى عليزاده كالئى نس قربانعل

640.05 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حسن كفترى مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در برگه پالك اصلى 11 بخش 9

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــين اسفنديارى كالئى نسبت به شش حس
500.07 متر مربع خريدارى بدون واسطه از عباس اسفنديارى مالك دستدارمى.

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــركت مخابرات ايران نس ش
520.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از غالم فقيهى زاده مالك دستدارمى.

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــفنديارى كالئى نس غالمعلى اس
744.20 متر مربع خريدارى بدون واسطه از وراثى حاج لطفعلى مالك دستدارمى.

ــف اسفنديارى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 744.46  يوس
متر مربع خريدارى بدون واسطه از عين اله اسفنديارى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در ولوجا پالك اصلى 12 بخش 9
حميد عرب خزائلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 133.18 

متر مربع خريدارى بدون واسطه از رضا عرب خزائلى مالك دستدارمى.
حميد عرب خزائلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 133.33 

متر مربع خريدارى بدون واسطه از رضا عرب خزائلى مالك دستدارمى.
رضا آزرده ولوجائى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1550.00 

متر مربع خريدارى بدون واسطه از گلنساء زارعى ولوجايى مالك دستدارمى.
امالك متقاضيان واقع در چمازتپه پالك اصلى 14 بخش 9

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش محمدجعفر خيرخواهان نس
5040.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از رضاعلى فضلى مالك دستدارمى.

امالك متقاضيان واقع در سنه كوه پالك اصلى 82 بخش 22
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــن اله قلى پور عمرانى نسبت به شش حس

120.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از تيمور غالمى مالك دستدارمى.
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ل
ــه فاصله 15 روز از طريق اين  ــاده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت ب ــمى و م رس
ــتاها عالوه بر انتشار آگهى، راى  ــر و در روس ــهرها منتش ــار در ش روزنامه محلى / كثيراالنتش
ــخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از  هيئت الصاق تا در صورتيكه اش
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به  ــار اولين آگهى و در روس تاريخ انتش
ــيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ  ــليم و رس اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس تس
ــورت اقدامات ثبت موكول به ارائه  ــت به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين ص دادخواس
ــت و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض  حكم قطعى دادگاه اس
گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهى است 
ــمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته  برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قس
ــاوى تحديد حدود، مراتب را در  ــد ثبتى با راى هيئت پس از تنظيم اظهارنامه ح ــده، واح نش
ــبت به  ــاند و نس اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رس
امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد.9811196
م.الف: 98/40/10915

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/30

على اكبر نوريان اسرمى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

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

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

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

اعزام به زندان تا زمان تأمین وثیقه و کفالت ممنوع شد  ایسنا: رئیس قوه قضائیه در حکمی هر گونه اعزام به زندان تا زمان تأمین وثیقه و کفالت را ممنوع کرد. آیت اهلل رئیسی در جمع قضات گفت: از 
سراسر کشور آماری در مورد کسانی که از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده اند گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: قرار صادر کردم تا برود و وثیقه بیاورد. چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان 

برود؟ همان جایی که قرار را صادر می کنید فرد را نگه دارید تا سند یا کفالتش را بیاورد.

 زندگی کارگران و دانشجویان کره جنوبی 
در اتاقک های دو متری! 

تسنیم: یکی از بزرگ ترین معضالتی 
که کشورهای صنعتی و پیشرفته با آن 
روبه رو هستند، شکاف و فاصله طبقاتی 
بین افراد فقیر و ثروتمند جامعه است؛ 
این فاصله طبقاتی بر نحوه و شــرایط 

زندگی افراد بسیار تأثیر می گذارد.
یکی از شهرهای صنعتی که در آن این 

معضل به چشــم می خورد، شهر »سئول« کره جنوبی است؛ در این شهر فاصله 
طبقاتی بین کارگران و ثروتمندان بسیار زیاد است و مردم تنگ دست این شهر 

مجبور به اسکان در خانه های بسیار کوچک و ارزان قیمت هستند. 
پایگاه خبری »دیلی میل« در گزارشی می نویسد، یک عکاس کره ای شرایط وخیم 
زندگی هزاران کارگر و دانشجوی کم درآمد را در محله های فقیرنشین کره جنوبی 
به ثبت رسانده  است؛ »Goshitels« واحدهای کوچک مسکونی به سبک خوابگاه 
است که اغلب کمتر از 54 فوت مربع وسعت دارد و مردمان فقیر کره ای در آن ها 

زندگی می کنند. 
ایــن اتاقک ها ابتدا در ســال 1970 به عنوان مســکن ارزان قیمت موقت برای 
دانشجوهای کم  درآمد ساخته شد اما اکنون این اتاقک ها به محل زندگی اقشار 

ضعیف و کارگران کره ای تبدیل شده است!
قشر ضعیف شهر ســئول توانایی پرداخت هزینه های گران مسکن در این شهر 
را ندارند و به همین خاطر این اتاقک ها، محلی رقت انگیز برای زندگی آنان شده 
است؛ قیمت این اتاقک ها به طور متوسط بین 200 هزار تا 300 هزار وین است.

از لحــاظ ظاهــری، این اتاقک ها از یک تختخواب و یک میز کوچک تشــکیل 
می شــوند و به قدری کوچک هستند که تنها یک نفر می تواند در آن ها زندگی 
کند؛ ساکنان به سختی فضای کافی برای مانور در خانه های خود را دارند و برای 

جای دادن وسایل خود مجبور به چیدن وسایل روی یکدیگر هستند. 
این اتاقک ها معموالً با یک قرارداد دو ســاله به مبلغ 100 میلیون وین )64 
هزار پوند( به رهن و اجاره داده می شوند و پس از اتمام تاریخ قرارداد، مبالغ 

برگردانده می شوند. 
براساس داده های منتشر شده توسط دولت کره جنوبی در سال 2017، حدود 5 
هزار و 940 اتاقک در ســئول اجاره داده شده اند. همچنین تعداد 2 هزار و 984 

اتاقک در شهر »گئونگی« اجاره داده می شود. 

کشف مولکولی که سلول های سرطانی را نابود می کند
ایسنا: دانشــمندان موفــق به کشف 
مولکولی شده اند که سلول های سرطان 
لوزالمعده را مورد هدف قرار می دهد و 

آن ها را نابود می کند.
به گزارش آی ای، درصد بقای پنج ساله 
بیماران مبتال به سرطان لوزالمعده تا 9 
درصد سقوط کرده است که نیاز مبرم به 

پیشرفت های الزم برای درمان این نوع سرطان کشنده را نشان می دهد.
محققان دانشــکده پزشکی »ســکلر« )Sackler( در دانشــگاه تل آویو و مرکز 
تحقیقات سرطان مرکز پزشکی شــبا)Sheba( مولکولی را ساخته اند که ادعا 

می کنند می تواند سلول های سرطانی این نوع سرطان را از بین ببرد.
در مقاله تحقیقاتی اخیر که در مجله Oncotarget منتشــر شــده است، 
پروفســور »مالکا کوهن-آرمون« از این دانشگاه و دکتر »تالیا گالن« از مرکز 
پزشکی شــبا توضیح داده اند که چگونه تزریق این مولکول جدید موسوم به 
»PJ34« در اعضای پیوندی موجب ریشه کنی قابل توجه سلول های سرطانی 

لوزالمعده در موش ها شد.
تغییر در اندازه تومور پس از ســه هفته تزریق روزانه PJ34 شروع شد و تومور 

شروع به کوچک شدن کرد و در نهایت در روز 56ام به طور کامل از بین رفت.
30 روز پــس از پایان درمان با تزریق PJ34، تعــداد تومورهای موش ها 80 تا 
90 درصد کاهش تعداد سلول های سرطانی را نشان داد. همچنین هیچ عوارض 
جانبی در موش ها دیده نشد و حتی بر وزن آن ها یا نحوه عملکرد آن ها تأثیری 

نگذاشت.
مولکول PJ34 در ابتدا برای کمک به گرمازدگی ایجاد شد، اما تحقیقات روی این 

مولکول نشان داد که می تواند سبب نابودی سلول های سرطانی شود.
به طور یقین این بیماری خیلی وخیم اســت و سالیانه تنها در آمریکا، در سال 

2008 میالدی، بیش از 18 هزار نفر از این عارضه جان باختند.

رئیس دیوان عدالت اداری:
دریافت حق فنی داروخانه ها از مردم غیرقانونی است

والمسلمین  حجت االســالم  ایسنا: 
دیوان  رئیس  بهرامــی،  محمدکاظم 
مفصل  گفت وگویی  در  اداری  عدالت 
با ایســنا به مناسبت سی و هشتمین 
سالروز تأســیس دیوان عدالت اداری 
به پرســش های ایــن خبرگزاری در 
خصــوص موضوعات مختلف پاســخ 

داده است.
وی در این گفت وگو درباره اینکه بیشــترین شکایات مردم به دیوان عدالت 
اداری از کدام دستگاه های دولتی بوده است؟ گفت: هیئت های حل اختالف 
کار و کارگــر که مربوط بــه وزارت کار و تأمین اجتماعی اســت، مرخصی 
زایمان که مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، تغییر و تبدیل وضعیت 
و الزام به پرداخت حقوق معوقه که مربوط به همه دستگاه هاســت و در بین 
وزارتخانه هــا، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی و وزارت اقتصاد و دارایی بیشترین شکایات را داشته اند.

 موضوع بورسیه ها کاماًل رسیدگی شد
وی درباره اینکه آرای شــاخص دیوان که به نفع مردم صادر شده، مربوط به 
کدام پرونده ها بوده اســت؟ گفت: همه آرایی که دیوان صادر کرده است، به 
نفع مردم بوده اســت. به این معنا که همه آرای دیوان در راستای حاکمیت 
قانون صادر می شــوند که این به نفع همه مردم است. عالوه بر آرای شعب 
دیــوان که در موارد زیادی به نفع مردم حکم صادر می کند، در زمینه ابطال 
مصوبات نیز آرای متعددی صادر شــده اســت که به نفع عموم مردم بوده؛ 
مانند حذف آبونمان شــرکت گاز یا مصوباتی که مربــوط به کنکور یا اخذ 

شهریه مازاد دانشگاه ها بوده است.
بهرامی درباره آخرین وضعیت پرونده تعیین تکلیف دانشــجویان بورســیه 
گفت: بحث بورســیه ها در دو سال اخیر سر و صدای زیادی کرد. این بحث 
مطرح بود که یک عده از دانشــجویان بورسیه حقشان ضایع شده است. ما 
اعالم کردیم که هر کس حقش ضایع شــده بیاید و شــکایت خود را مطرح 
کند. من حتی دو بار در گفت وگوی تلویزیونی آن را اعالم کردم. در مجموع 
328 شــکایت تا پایان ســال 96 در دیوان در این زمینه ثبت شد و شعبه 
ویژه ای برای این کار تشــکیل دادیم. از این تعــداد 72 فقره حکم به ورود 
صادر شد و شکایت شــاکی وارد تشخیص داده شد و در مورد 256 پرونده 
حکم مربوط به رد شکایت صادر شد. حکم به ورود اغلب اجرا شده و بعضی 
از آن ها در حال اجراســت و اجرای احــکام آن را پیگیری می کند. البته از 
ابتدای ســال 97 به بعد نیز تعداد محدودی دادخواست در این ارتباط داده 
شده اســت که در حال رسیدگی است؛ اما عمدتاً شکایات تا پایان سال 96 
واصل و کاماًل رســیدگی شد. اگر بعضی از آن ها باقی مانده باشد، مربوط به 

شکایات پس از سال 96 می شود.

 ۳ رأی برای حق فنی داروخانه ها در دیوان عدالت 
بهرامی دربــاره اینکه دیوان عدالت در زمینه حق فنی داروخانه ها رأی جدیدی 
صادر کرده است یا خیر؟ گفت: در این زمینه دیوان عدالت دو تا سه رأی دارد و 
در همه آن ها حق فنی داروخانه، غیرقانونی اعالم شده است. متأسفانه این مورد از 
ناحیه وزارت بهداشت مورد بی توجهی قرار گرفته است. مبالغی که با عنوان حق 
فنی داروخانه یا عناوین مشابه از مردم گرفته می شود غیرقانونی است البته موضوع 

به تعزیرات منعکس شده و این سازمان باید وظیفه خود را انجام دهد.

مطالبه گری  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
و  اهداف  از  یکی  مردم  خواسته های  پیگیری  و 
است.  دانشجویی  تشکل های  اساسی  کارکردهای 
کارکردی که نقش آن را نه تنها در سقوط رژیم 
پهلوی بلکه پس از پیروزی انقالب اسالمی در دفاع 
مقدس و دیگر اتفاقات مهم کشور به وضوح می توان 
دید. این یعنی دانشجویان و به تبع آن تشکل های 
از بطن  برخاسته  را  از یکسو خود  دانشجویی که 
جامعه می دانند و به همین خاطر مورد اعتماد جامعه 
هستند و از سوی دیگر حاکمیت نیز آن ها را جزو 
اقشار نخبه، منتقد و مطالبه گر جامعه می شناسد، 
می توانند حلقه ارتباطی بین مردم و حاکمیت باشند 

و مطالبات مردم را به نحو شایسته پیگیری کنند.
حال این پرسش است که این تشکل ها در شرایط 
حساس فعلی برای طرح و پیگیری مطالبات مردمی 
باید چه نکاتی را لحاظ کنند که هم مأموریتشــان 
را انجام داده باشند و هم اینکه شائبه سیاسی کاری 
و جناحی بودنشان در اذهان عمومی ایجاد نشود؟  

 تشخیص اولویت ها
اتحادیه  دبیر  اسدی،  سجاد 
اســالمی  هــای  انجمــن  
دانـشـجـویـان مـسـتـقـل 
دانشــگاه های سراسر کشور 
در پاسخ به قدس می گوید: 

موقعیت ســنجی یکــی از مالحظاتی اســت که 
تشکل های دانشجویی در پیگیری مطالبات مردمی 
باید آن را لحاظ کنند. مثالً در اعتراضات اخیر بخشی 
از کار جزو مناســبات امنیتی بود که دشمن فراهم 
کرده بود اما بخشــی از اعتراضات ریشه معیشتی 
داشــت. االن مردم دغدغه معیشت و دخل و خرج 
زندگی خودشــان را دارند که متأســفانه ناشی از 

سیاست های اقتصادی نادرست دولت است. 
وی می افزاید: عالوه بر این تشــکل های دانشجویی 
نباید در دام احزاب و جناح های سیاسی بیفتند به 
ویژه در بعضی از موقعیت های خاص مثل انتخابات. 
ما این موضوع را ســهم مهلک برای تشــکل های 
دانشــجویی می دانیم چون معتقدیم تشــکل های 
دانشــجویی باید استقالل فکری و عملی خودشان 
را همــواره حفظ کنند در غیــر این صورت ممکن 
است هویتشــان را از دست بدهند. به عبارت دیگر 

اگر تشکل های دانشجویی واقعاً می خواهند مطالبات 
مردمی را پیگیری کنند باید یک مشی مستقل را پی 
بگیرند. زیرا اگر یک تشکل دانشجویی در کنار یک 
حزب و جناح سیاسی قرار بگیرد نمی تواند روحیه 

مطالبه گری خود را حفظ کند. 
وی می گوید: عالوه بر این تشکل های دانشجویی در 
مطالبه گری توجهی به مالحظات سیاسی نمی کنند 
به همین دلیل راحت تر مسائل و مشکالت را مطرح 
می کنند اما پیگیری مطالبات مردم از سوی احزاب 
سیاسی تحت تأثیر اغراض سیاسی انجام می گیرد. 
در واقع اغراض سیاسی اولویت ها را تعیین می کنند. 

 ضرورت حفظ استقالل فکری و عملی 
مقصود درودی، دبیر شورای 
ســازمان  مواضع  تبییــن 
بسیج دانشجویی کشور هم 
مطالبــات مردم را بیشــتر 
در حوزه معیشــتی ارزیابی 

می کند و به قــدس می گوید: اگر مطالبات مردمی 
از سوی تشکل های دانشــجویی در فضایی آرام به 
صورت علمی، تخصصی و با بیان مناسب مطرح شود 
شائبه سیاسی بودن در اذهان عمومی ایجاد نمی کند. 

وی با اشاره به ضرورت حفظ استقالل فکری و عملی 
تشکل های دانشجویی، می گوید: این موضوع بسیار 
جدی اســت که اگر تشکل ها در پیگیری مطالبات 
مردمی لحاظ نکنند قطع یقین به نتیجه مورد نظر 

نخواهند رسید. 
وی با اشــاره به اینکه طرح سهمیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین در آبان ماه گذشته از سوی دولت نشان 
می دهد که آن طور که باید و شاید مطالبات مردمی 
به گوش حاکمیت نمی رسد، می گوید: به هرحال ما 
معتقدیم مطالبات بحق مردمی که واقعاً آشوبگر هم 
نیستند اما به دنبال افزایش قیمت بنزین به آن ها 
فشار وارد شده و معیشتشان به خطر افتاده است باید 
پیگیری شود اما اگر مردم به خیابان ها بریزند متهم 
به آشوبگری می شوند و ضدنظام هم از این موضوع 
استفاده می کند، بر این اساس از دولت، قوه قضائیه 
و رئیس شــورای سیاست گذاری ائمه خواستیم در 
حاشــیه مراســم نماز جماعت یک تریبون آزاد یا 
میز خدمت در اختیار مردم بگذارند تا به این گونه، 
بستری فراهم شود تا مردم مطالباتشان را به گوش 
حاکمیت برسانند یا میز خدمت را در حاشیه مراسم 
نماز جماعت ترتیب بدهیم تا مســئوالن دولتی و 

حکومتی بیایند و به حرف مردم گوش بدهند. 

 نیمه پر لیوان را هم ببینیم
دبیــر  یــادگاری،  دانیــال 
اتحادیه جنبش عدالت خواه 
دانشجویی اما طرح معروف ها 
را در کنــار منکرها از نکاتی 
تشــکل های  که  می دانــد 

دانشجویی در پیگیری مطالبات مردمی باید به آن 
توجه کنند. 

او با اشاره به اینکه مسائل و مشکالتی که در فضای 
جامعه وجود دارد و ریشه های آن ها به عدم مدیریت 
اقتصادی دولــت برمی گردد حتماً باید از ســوی 
تشکل های دانشــجویی مطرح و پیگیری شود، به 
قدس می گوید: اما جریان دانشــجویی در کنار این 
مشــکالت باید معروف ها را هم به نمایش بگذارد. 
یعنی بایــد بپذیریم که انقالب اســالمی امروز در 
حوزه های مختلف از جمله علم و فناوری در مسیر 
پیشرفت قرار دارد. بنابراین جریان دانشجویی نباید 
به یک نقاد صرف تبدیل شود بلکه باید در کنار نیمه 

خالی لیوان نیمه پر آن را هم ببیند.
وی با اشــاره به اینکه اگر جنبش دانشجویی در 
مطالبه گری بر اســاس واقعیت هــا و آرمان های 
انقالب اسالمی جلو نرود مطمئناً بخشی از تالش ها 

به ســمت ُغر زدن صرف پیش می رود، می گوید: 
یعنی به جای اینکه مطالبه گری ها به سمت اصالح 
پیش برود موجب آسیب می شود و این مهم ترین 
مالحظه ای است که به نظرم تشکل های دانشجویی 

در طرح مطالبات مردمی باید رعایت کنند. 
وی با بیان اینکه جریان دانشجویی باید حریت خود 
را در بزنگاه های انقالب اسالمی نشان بدهد، تصریح 
می کند: جریان دانشــجویی به عنوان یک جریان 
آرمان خواه، ضدسلطه و حافظ استقالل کشور باید 
ســعی کند آرمان های انقالب اسالمی را در سکوی 
مطالبه گری فریاد بزند و اجازه ندهد به دلیل برخی 
نگاه های جناحی و یا گاهاً سیاســی، منافع مردم و 

انقالب اسالمی تضعیف شود.

 مطالبات در فضای عقالنی پیگیری شود 
علــی دهقان، دبیــر انجمن 
دانشــجویی دفتــر تحکیم 
وحدت هم در خصوص مدل 
مواجهه تشکل های دانشجویی 
با مطالبات مردم و رســاندن 

آن ها به گوش مسئوالن به قدس می گوید: تشکل ها 
باید به دور از هیجانات و در فضایی عقالنی مطالبات 
را به صورت منطقی و با ادبیات و سازوکاری مناسب 
مطرح کنند. البته باید پیگیر خواسته های بحق مردم 

باشند تا به نتیجه الزم برسند. 
وی اولویت دادن به مشکالت و مطالبات مردمی را 
وجه تمایز تشکل های دانشجویی از دیگر جریانات 
سیاســی، گروه ها و احزاب می خواند و در خصوص 
توفیق تشکل های دانشجویی در پیگیری مطالبات 
مردمی هم می گوید: ساختار تصمیم گیری کشور به 
گونه ای نیست تا منتظر باشیم که پیگیری مطالبه ای 
از سوی تشکل های دانشجویی به شکل رسمی به 
نتیجه برسد. اما طرح مطالبات از سوی تشکل های 
دانشــجویی و پیگیری آن هــا روی تصمیم گیری 
مسئوالن تأثیر می گذارد. مثالً در طرح اصالح مواد 
قانون انتخابات در یک سال اخیر از طریق نمایندگان 
مجلس و مســئوالن دولتی خیلی پیگیری کردیم 
تا این مسئله به یک گفتمان تبدیل شود که البته 
تــا حدی در این زمینه موفق و مؤثر بوده ایم. اما در 
مجموع در تأثیرگذاری روی تصمیمات دستگاه ها با 

ایده آل ها فاصله داریم.

در گفت وگو با دبیران چهار تشکل دانشجویی بررسی شد

جنبش دانشجویی و پیگیری مطالبات مردمی در فضایی عقالنی
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چرایی بی اعتمادی بیماران به رزیدنت ها؟
میزان: سیدابراهیم متولیان، متخصص جراح عمومی با انتقاد از 
رفتار برخی از بیماران در خصوص اینکه جراحی ها فقط به دست 
پزشکان باشد و رزیدنت ها دخالتی نداشته باشند، گفت: بسیاری 
از استادان وصیت می کنند جسم خود را پس از مرگ در اختیار 
دانشجویان برای تشریح قرار دهند؛ مردم نیز باید اجازه بدهند 

دانشجویان جراحی در جریان عمل ها مشارکت داشته باشند.

راهنمایی گردشگران تنها با کارت رسمی مجاز است
میزان: ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث  فرهنگی گفت: 
بسیاری از سایت های تاریخی و رسمی، راهنمایانی را که هیچ گونه 
مجوزی از این وزارتخانه ندارند به کار می گیرند که ضربه زیادی به 
صنعت گردشگری کشور می زند راهنمایی گردشگران در تور های 
داخلی و خارجی تنها برای راهنمایان دارای کارت رسمی گردشگری 

از سوی وزارت میراث فرهنگی مجاز است.

هنر در آموزش و پرورش شبیه زنگ تفریح است
تسنیم: همایون حسینیان، شــاعر و طنزپــرداز گفت: هنر در 
آموزش و پرورش کشور ما جدی گرفته نمی شود و بیشتر شبیه 
به زنگ تفریح است. در زمان تحصیل ما هر معلمی را به عنوان 
معلم هنر به کار می گرفتند. مثالً اگر معلم ریاضی ساعت کاری 
کمتری داشت، به عنوان معلم هنر هم به او درس می دادند. درس 

هنر هم بیشتر در حد نقاشی بود. 

انتقاد از رشد بی رویه عطاری ها
خانه ملت: مهدی تنها، اســتاد طب ایرانی- اســالمی از رشد 
قارچ گونه عطاری ها در کشور انتقاد کرد و گفت: یکسری افرادی 
کــه تجربه کمتــری دارند در این حوزه وارد شــده و طبابت و 
داروفروشی می کنند که اگر ساماندهی نشوند و نظارت مناسب 
بر آن ها انجام شود شاهد انجام تخلفات بیشتری از سوی آن ها 

خواهیم بود.

دلیل رواج قراردادهای موقت و سفیدامضا
خانه ملت: سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
در مــورد رواج قراردادهــای موقت کار و ســفید امضا، گفت: 
مهم ترین علت رواج این قراردادها افزایش بیکاری، مشــکالت 
اقتصادی و فقر است و تا زمانی که تعادلی میان بازار کار و اشتغال 
نباشد با افزایش نرخ بیکاری، چنین قراردادهایی رواج می یابد و 

کارفرمایان و سودجویان از کارگران بیگاری می کشند.

نباید »رتبه بندی معلمان« را به مجلس آینده واگذار کرد
خانه ملت: محمد بیرانوندی، رئیس کمیته آموزش و پرورش 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، ارائه الیحه رتبه بندی 
معلمان به مجلس را زمانبر دانســت و احتمــال داد که در این 
صورت کار به مجلس آینده کشیده شود لذا دولت نباید بیش از 
این معلمان را منتظر بگذارد. افزایش حقوق 200 تا 700 هزار 

تومانی می  تواند برای معلمان بسیار اثرگذار باشد.

کاهش 20 درصدی زمان آموزش در برخی مدارس
فارس: حجت االســالم علی ذوعلم، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی از کاهش20 درصــدی زمان آموزش در 
برخــی مدارس خبر داد و گفت: در واقع مدت زمانی که باید به 
دانش آموزان به عنوان ساعت آموزش ارائه شود نباید کاهش پیدا 
کند و این موضوع نیاز به تدابیر و پیش بینی های اداری، مدیریتی 

و اعتبارات مالی دارد. 

تحمل شنیدن حرف مخالف را نداریم
فارس: عیســی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی 
می گوید: احســاس شخصی ما در جهاد دانشگاهی این است 
که دانشجو و اساساً کل جامعه نحوه بیان اعتراض خود را بلد 
نیســتند، یعنی تحمل شنیدن حرف مخالف را نداریم، اینکه 
بتوانیم حرف مخالف نظرمان را نقد کنیم بلد نیســتیم و این 

کار نیاز به آموزش دارد. 

آموزش عالی دست از سوداگری بردارد
مهر: مرتضی شــهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های 
وکالی ایران گفت: آموزش عالی باید دست از سوداگری بردارد 
و سیاستش را بر مبنای رشته هایی که می تواند اقتصاد را درست 
کند تغییر دهد. ما در رشته های فنی بسیار کمتر جذب داریم، 
اگر این رویه ادامه پیدا کند آموزش عالی باید تمام رشته ها را کنار 

گذاشته و فقط در رشته حقوق جذب کند.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد
چه گروه هایی مشمول طرح 
رتبه بندی معلمان نمی شوند؟

 ایسنا    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پــرورش با بیان اینکه معلمان مدارس 
غیردولتی عمدتاً استخدام دولت نیستند و مشمول 
رتبه بندی نمی شوند، گفت: این طرح ویژه معلمان 

رسمی و پیمانی است.
علی الهیار ترکمن در پاسخ به اینکه آیا بازنشستگان 
و همچنین معلمان مدارس غیردولتی می توانند از 
مزایای رتبه بندی اســتفاده کنند یا خیر؟ گفت: 

بازنشستگان مشمول رتبه بندی نیستند.
وی افزود: آن دســته از معلمانی که 30 ســال 
سابقه خدمت به باال تا 35 سال دارند نیز از امتیاز 
بیشتری نسبت به سایر مشموالن برخوردارند. در 
مجموع هر معلم رســمی و پیمانی با بیش از دو 
سال سابقه کار می تواند از مزایای طرح رتبه بندی 
برخوردار شود. کارکنان اداری نیز مشمول طرح 
نیستند. اعتبار طرح رتبه بندی فرهنگیان 2هزار 
میلیارد تومان است. همچنین رتبه بندی از ابتدای 

مهر 98 در احکام فرهنگیان لحاظ می شود.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت:
۲۰۰ بیماری غیرواگیر و ۶۰ عامل 

مرگ  و میر شناسایی شدند
 ایرنا    نایب رئیــس کمیته ملی بیماری های 
غیرواگیر گفــت: حدود 200 بیماری غیرواگیر و 
60 عامل خطر مرگ و میر در کشــور شناسایی 
شــدند. باقر الریجانی همچنین افزود: هر چند 
بیماری های واگیر اهمیت دارند، اما بیماری های 
غیرواگیر به اندازه کل بیماری های واگیر منجر به 
مرگ و میر می شوند و این در شرایطی است که 
باالترین میزان بیماری های غیرواگیر در منطقه 
مدیترانه شرقی وجود دارد. سه چهارم بیماری ها 
در ایران مربوط به بیماری های غیرواگیر می شود. 
چهار بیماری اصلی ماننــد بیماری های قلبی و 
عروقی، سرطان ها، دیابت و بیماری های ریوی جزو 
بیماری های غیرواگیری هستند که به دنبال ایجاد 
راهبردی صحیح برای مبارزه با آن ها هســتیم. 
البته ایران چارچوب های راهبردی مناسبی برای 
مبــارزه با بیماری های غیرواگیــر دارد و یکی از 
کشورهای موفق از نظر داشتن راهبرد برای مبارزه 

با بیماری های غیرواگیر محسوب می شود.

دانش و فناوری

توسط محققان کشور
روبات اجتماعی برای راهنمایی 

مسافران ساخته شد
 تسنیم    محققان کشــور موفق به طراحی 
روباتی شــدند که در فرودگاه ها و فروشگاه ها 

می تواند به عنوان راهنما استفاده شود.
سجاد امینی طراح روبات اجتماعی گفت: این 
روبات اجتماعی از ســطوح مختلف سنسوری 
برخوردار اســت تــا بتواند موانــع را به خوبی 

تشخیص دهد و با آن ها برخورد نکند. 
امینی بــا بیان اینکــه برد مؤثر ایــن روبات 
اجتماعی 15 متر اســت، گفت: بدان معناست 
کــه این روبات تا 15 متر پیش از یک مانع آن 
را تشــخیص می دهد تا بــه آن برخورد نکند. 
همچنین دارای سنسور اسکن 360 درجه است 
تا بتواند پیرامون خود را همانند یک انسان درک 

کند. 
وی همچنین با اشاره به ویژگی مکان یابی روبات 
اجتماعی گفت: این روبات در هر محیطی که 
قرار بگیرد پس از یک گشت زنی موقعیت خود 
را درمی یابد و می تواند به راحتی مسیریابی کند. 

شهری

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا:
 کروکی های دستی پلیس 

حذف می شود
 ایســنا    رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
ناجا از اجرای آزمایشی طرح کروکی الکترونیک 

تصادفات در پایتخت خبر داد.
سردار سیدکمال هادیان فر در این باره گفت: در 
راستای هوشمندسازی نیروی انتظامی، پلیس 
راهور نیز اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار 
داده که یکی از این اقدامات الکترونیکی شدن 

کروکی های پلیس است.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر کروکی ها به 
شکل دستی ثبت می شود، اظهار کرد: این طرح 
در حــال حاضر در مرحله و اجرای آزمایشــی 
اســت و در صورت رفع معایب و مشکالت به 
زودی در سراسر کشور اجرا خواهد شد. به گفته 
وی الکترونیکی شدن کروکی ها عالوه بر کاهش 
احتمال خطا، سبب افزایش سرعت رسیدگی به 
درخواســت ها و ارائه خدمات نیز خواهد شد و 
عالوه بر آن، تبادل اطالعات میان پلیس و سایر 

بخش ها نظیر بیمه نیز تسهیل می شود.

خانه و خانواده

یک مدیر  وزارت بهداشت:
 حدود ۱۰ میلیون جوان

آماده برای ازدواج داریم 
 ایلنا   سیدحامد برکاتی، مدیرکل دفتر سالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت 
اظهار کرد: متوسط سن ازدواج در دختران 24 

سال و در پسران 29 سال است.
وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده تعداد 
جوانانــی که بیــش از دو فرزند می خواهند به 
طور متوســط بیش از آن هایی است که کمتر 
از دو فرزند می خواهند، به طوری که متوســط 
فرزندخواهی جوانان بر اساس بررسی چند سال 
قبل وزارت بهداشت، 2.4 فرزند است. این به آن 
معناست که زمینه کار آماده بوده و باید شرایط 
توسط حوزه های مسئول برای عملیاتی کردن 

خواست جوانان مهیا شود.
وی افزود: امروز شاهد حدود 10 میلیون جوان 
آماده برای ازدواج هستیم که اقداماتی از جمله 
وام های کوتاه مدت، تأمین حتی موقت مسکن 
برای پنج ســال ابتدای زندگی و ایجاد اشتغال 

می تواند زمینه ازدواج جوانان را فراهم کند. 

فراسو

خبر مشروح
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تظاهرات گسترده مردم بغداد با عنوان »اخراج خرابکاران«

عراق درحمایت از مرجعیت به پا خاست
  جهان  بغــداد، پایتخت عراق دو روز گذشــته شــاهد 
تظاهرات گســترده مردمی در حمایت از مرجعیت و تأکید 
بر بیرون راندن عناصــر خرابکار از صف راهپیمایان بود. این 
اقدام شــهروندان عراقی که بیانگر حلقــه زدن مردم بر گرد 
مرجعیت عالی دینی اســت، پــس از آن صورت گرفت که 
مراجع با صدور بیانیه هایی از تظاهرات کنندگان خواســته 
بودند صفوف خود را از افراد خشونت طلب نفوذی جدا کرده و 
در بیرون راندن خرابکاران همکاری کنند. تظاهرات کنندگان 
با سر دادن شعار علیه آمریکا، آل سعود و رژیم صهیونیستی 
مخالفت خــود با دخالت  های بیگانگان در امور کشورشــان 
نشــان داده و همچنین تحرکات فتنه گرانه و خشونت آمیز 
بعثی هــا را محکوم کردند.این اقدام پس از آن صورت گرفت 
که مقامات عراقــی خبر دادند که هفته گذشــته برخی از 
آشــوبگران و »نقابداران« به اســتان های نجف و کربال، وارد 
شدند. این تحرکات، سبب ایجاد هرج و مرج در این استان ها 
به ویژه نجف شــد و به همین دلیل، تظاهرات مسالمت آمیز 
به درگیری شــدید با نیروهای امنیتــی و تعرض به برخی 
دفاتر، مکان های مذهبی و دیپلماتیک از جمله کنسولگری 
جمهوری اســالمی ایران در نجف اشــرف ســوق پیدا کرد.

همزمــان با تحرکات مردمی در محکومیت اقدامات عناصر 

آشوب طلب، آیت اهلل سیستانی با صدور بیانیه ای بر ضرورت 
مســالمت آمیز بــودن اعتراضات در عــراق تأکید کرد. در 
این بیانیه که شــیخ عبدالمهدی الکربالیی نماینده آیت اهلل 
سیستانی در خطبه نماز جمعه آن را قرائت کرد، آمده است: 
شکی نیســت که حرکت مردمی ابزاری مؤثر برای فشار به 
کسانی که قدرت را در دســت دارند، برای انجام اصالحات 
واقعی در کشور است، اما شرط اساسی آن مسالمت آمیز بودن 
است. در بیانیه مذکور آمده است: نیروهای امنیتی باید حامی 
تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز باشند. تظاهرات کنندگان 
هم نباید به خرابکاران اجازه دهند که تحت عنوان تظاهرات 
کننده به صفوف آن ها نفوذ کنند. در این بیانیه ضمن تأکید 
بر عدم دخالت مرجعیت در روند انتخاب نخست وزیر جدید 
عراق بیان شده است: ما امیدواریم که انتخاب نخست وزیر 
جدید و اعضای کابینه در مدت مشــخص در قانون اساسی 
و طبق خواسته های شــهروندان به دور از دخالت خارجی 
رخ دهد. گفتنی اســت دور دوم تظاهــرات مردمی عراق از 
بیســت و پنجم اکتبر آغاز شد. عمده مطالبات مردم عراق، 
بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با فساد است، ولی برخی از 
احزاب سیاسی و طرف های خارجی از جمله آمریکا و ارتجاع 
عربــی در پی بهره برداری از این مطالبات بر حق هســتند.

رویترز:  تنش ها در روابط مســکو و کی یف 
باال گرفته و اوکراین روسیه را تهدید به ساخت 

دیوار مرزی کرده است.
واشنگتن پست: شرکت تاکسی اینترنتی 
»اوبر« برای نخستین بار افشا کرد تنها در سال 
گذشته میالدی بیش از ۳هزار مورد تجاوز و 
آزار جنسی و 19 مورد درگیری منجر به قتل 
در خالل جابه جایی مسافران توسط رانندگان 

این شرکت در آمریکا رخ داده است.
رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد  نیوز:  فاکس 
آمریکا روز گذشــته با انتشار توییتی برخی 
گزارش ها مبنی بر تصمیم واشــنگتن برای 
اعــزام 12 هــزار نیروی نظامی بیشــتر به 

عربستان و منطقه غرب آسیا را تکذیب کرد.

اذعان به شکست
 الجبیر: حوثی ها 

درآینده یمن نقش دارند
فارس: با گذشت پنج 
سال از جنگ تحمیلی 
علیه  سعودی  ائتالف 
یمن وزیر مشــاور در 
امور خارجه ســعودی 

با عقب نشینی ضمنی از ادعاهای قبلی خود 
علیه انصاراهلل با بیان اینکه امکان رسیدن به 
آتش بس در یمن وجود دارد، گفت: حوثی ها 
نیز می توانند در آینده این کشور نقش داشته 
باشند.»عادل الجبیر با متهم کردن دوباره ایران 
به تهدید منطقه اظهار کرد: یمن برای ریاض 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت. این مقام 
سعودی در ادامه ادعا کرد حوثی ها جنگ را 
در یمن آغاز کرده اند، نه عربســتان سعودی 
و اکنون نیز تنها راه حل بحران این کشــور 
سیاسی است.ســخنان عادل الجبیر درباره 
انصاراهلل و به رسمیت شناختن این جنبش 
در آینده یمن در شرایطی مطرح می شود که 
ریاض پس از پنج سال جنگ بیهوده با جدیت 
بــه فکر پایان دادن به جنــگ یمن افتاده و 
چندین دور مذاکره نیز با هیئت انصاراهلل یمن 

در ریاض، عمان و اردن برگزار کرده است.

  ادامه دردسرهای خاشقچی !
مخالفت کاخ سفید با آموزش 

دستگاه اطالعاتی ریاض
باشــگاه خبرنگاران: دردسرهای قتل 
روزنامه نــگار منتقد ســعودی هنوز برای 
ریاض ادامه دارد. در همین راســتا وزارت 
خارجه آمریکا به تازگی طرح پیشنهادی 
شــرکت پیمانکاری »دین کــورپ« برای 
آموزش مأموران دستگاه امنیتی عربستان 
ســعودی را رد کــرد؛ زیرا نگران اســت 
فاجعه قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار 
سعودی منتقد ریاض دوباره تکرار شود. به 
نوشته روزنامه »واشنگتن پست« چیزی که 
مســئوالن وزارت خارجه را به مخالفت با 
این پیشنهاد واداشته، انتشار گزارش هایی 
مبنی بر تداوم اقدامات آزاردهنده عربستان 

سعودی از جمله فشار به مخالفان است.

جنگ کاخ سفید و دموکرات ها در مرحله جدید
دستور استیضاح ترامپ  صادر شد

جهان: نانسی پلوســی، رئیس مجلس 
نماینــدگان آمریکا می گوید که این نهاد 
مراحل طرح اســتیضاح دونالد ترامپ را 
پیش می برد. به گفته وی رئیس جمهور 
آمریــکا از موقعیــت خود بــرای منافع 
شخصی سوء اســتفاده کرده و به امنیت 
ملی ایاالت متحده آسیب رسانده است. 
این تحول یک روز پس از آن اتفاق افتاد که سه متخصص قانون اساسی آمریکا روز 
چهارشنبه )۴ دسامبر( دربرابر کمیته قضایی مجلس تصریح کردند اقدامات ترامپ 
او را مستوجب برکناری از ریاست جمهوری می کند. دموکرات ها ترامپ را متهم 
کرده اند که برای بی حیثیت کردن »جو بایدن« رقیب انتخاباتی اش، زلنسکی را برای 
تحقیق قضایی در مورد فرزند بایدن که عضو هیئت مدیره یک شرکت اوکراینی 
است، تحت فشار قرار داده است.با این اقدام  پلوسی، گام بعدی در مسیر رأی گیری 
طرح استیضاح در صحن عمومی مجلس نمایندگان برداشته شد. اکثریت مجلس 
نمایندگان در اختیار دموکرات هاســت و انتظار می رود این طرح در این مجلس 
تصویب شود. در صورت تصویب این طرح، الیحه استیضاح به سنا ارجاع می شود 
تا در آنجا اصطالحاً »دادگاه« رســیدگی به اتهامات ترامپ تشکیل شود. در پایان 
جلسات محاکمه در صورتی که دو سوم سناتورها به برکناری ترامپ رأی مثبت 
دهند، او باید قدرت را واگذار کند. ســنا در کنترل جمهوری خواهان است و رأی 

آوردن این طرح در این مجلس، دست کم در حال حاضر، بعید به نظر می رسد.

  روز بد ترامپ؛ استهزا در لندن، استیضاح در واشنگتن
دونالد ترامپ در دوران حضورش در کاخ ســفید روز بد کم نداشته، اما چند روز 
گذشــته بی گمان از بدترین روزهایش بود. در لندن، جایی که برای شرکت در 
نشســت »ناتو« میهمان بود، سران دیگر کشورها دستش انداختند و در خانه هم 

استیضاحش یک مرحله دیگر پیش رفت.
ترامپ البته روز چهارشنبه کل روند استیضاح را یک »جوک« خواند و بعد هم در 
توییتر نوشت : بر خالف آنچه که رسانه ها می گویند جلسه ناتو »خیلی هم موفق« 
بود و من »به خوبی با سران ناتو کنار آمدم«. نظر رسانه های آمریکایی اما، این نبود. 
شبکه »ان بی ســی« تیتر زد: »ترامپ زیر چتر استیضاح، خارج از کشور ریشخند 
شد.«در این میان ترامپ در این جدال داخلی به پشتیبانی هم حزبی هایش دلگرم 
است. او به دستور پلوسی به کمیته قضایی مجلس نمایندگان واکنش نشان داد 
و گفت: آن ها همین حاال اعالم کردند که می خواهند من را بر سر هیچ استیضاح 
کنند. موضوع خوب این اســت که جمهوری خواهان هرگز تا این اندازه متحدتر 
نبوده اند. ما پیروز خواهیم شد. کاخ سفید نیز در واکنش به بیانیه پلوسی، عنوان 
کرده است: »دموکرات ها باید از خود شرمسار باشند... آماده یک محاکمه منصفانه 
در سنا هستیم«. واکنش ترامپ به تصمیم مجلس نمایندگان نشان دهنده عزم 
جدی وی برای ورود به رینگ مســابقه با دموکرات هاست؛ مسئله ای که به نظر 
می رســد محیط پرتنش داخلی این روزهای آمریــکا را باز هم بحرانی تر کرده و 

روزهای تلخی را برای واشنگتن به ارمغان خواهد آورد.
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عکس نوشت

اعتصا ب ، فرانسه را فلج کرد 
فرانســه با یکی از بزرگ ترین اعتصابات صنفی در چند دهه گذشــته 
روبه رو اســت که از سوی اتحادیه های شغلی مختلف برگزار شده است. 
در این راســتا اعتصاب سراسری صدها هزار کارگر فرانسوی علیه طرح 
دولت مکرون برای اصالح نظام بازنشستگی روز جمعه وارد دومین روز 
خود شد. این اعتصاب سیستم حمل و نقل عمومی فرانسه را فلج کرد و 
مدارس را در سراسر این کشور به تعطیلی کشاند. موج اعتصاب اخیر در 
فرانسه که همراه با اعتراضات در لیون و مارسی نیز بوده است، بزرگ ترین 
موج اعتراضی در فرانسه از زمان شکل گیری جنبش جلیقه زردها در سال 

گذشته به شمار می رود.  

  دست از سر شیخ برنمی دارند در دیوان بین المللی دادگستری  منابع خبری اعالم کردند
حمله مهاجمان به یک پایگاه 
نظامی آمریکا در شرق سوریه

میانمار به اتهاِم نسل کشی 
روهینگیا محاکمه می شود

زکزاکی و همسرش به زندانی 
در »کادونا« منتقل شدند

از  منابع خبری ســوری  پرس تی وی: 
حمله افراد ناشناس به یکی از پایگاه های 
غیر قانونی نظامیان تروریست آمریکایی در 
میدان نفتی »العمر« واقع در شمال شرق 
اســتان دیرالزور خبــر داد. این حمالت، 
همزمان با ورود یک کاروان از کامیون های 
حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی صورت 
گرفته است. هنوز جزئیات بیشتری از نحوه 
این حمله منتشر نشــده است. نظامیان 
آمریکا برای فروش نفت سوریه به صورت 
قاچاق، در شــرق ســوریه حضور دارند و 
مســئوالن آمریکایی مدعی هســتند که 
حضور آنان در این قسمت از سوریه، برای 

»حفظ نفت« این کشور است.

تسنیم: دادگاه بین المللــی رسیدگی به 
اتهاِم نسل کشــی مسلمانان روهینگیا از 
ســوی میانمار هفته آینده در شهر الهه 
هلند برگزار می شود. کشور آفریقایی گامبیا 
این دادخواست را علیه میانمار ارائه کرده 
اســت. گفتنی اســت که از آغاز سرکوب 
نظامی در میانمار در ســال 2017 بیش 
از 7۳0 هزار تن از مســلمانان روهینگیا 
از میانمار به کشــور همسایه، بنگالدش 
گریخته اند و بازرسان سازمان ملل در ماه 
آگوست دریافتند که این سرکوب نظامی با 
»قصد و نیت نسل کشی« انجام شده است. 
این در حالی است که میانمار به شدت این 

اتهام نسل کشی را رد می کند.

مهر: منابع خبری گــزارش داده اند رهبر 
جنبش اسالمی نیجریه به زندان مرکزی 
ایالت »کادونا« در نیجریه منتقل شده است.  
»کمیسیون حقوق بشــر اسالمی« انتقال 
فردی با وضعیت ســالمت شیخ ابراهیم 
زکزاکی به زندان را عمالً به معنای امضای 
حکم اعدام او دانسته است. این کمیسیون 
در بیانیه ای اقدام دولت نیجریه را »چرخشی 
نگران کننده« در آزار و اذیت شیخ زکزاکی 
نامید که از ســال 2015 در حبس است. 
شیخ زکزاکی در جریان حمله سال 2015 
بینایی یکی از چشم هایش را از دست داد. 
او در زندان چندین بار ســکته کرده و به 

بیماری فشار خون باال مبتال است. 

گزارش بدون تیتر
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آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

وزارت ميـراث فرهنگـى ، ︮﹠︀ــ︹ 
د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ 
︋﹥ ︔︊️ آ︔︀ر ︑︀ر︫ ﹩︨︣ــ︐︀ن ﹝︪ــ︡  ︋﹥ ︫︣ح 
 . ︡︀﹝﹡ ︪ــ﹢ر ا﹇︡ام﹋ ﹩﹚﹞ ︨︣ــ️ آ︔︀ر﹁ در ،﹏ذ
﹜ــ︢ا در ا︗︣ای ﹇︀﹡ــ﹢ن را︗︹ ︋﹥ ﹀ــ︶ آ︔︀ر ﹝﹙﹩ 
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹝︀﹜﹉ ــ︀ ﹝︀﹜﹊﹫﹟ ﹝︐︣م د︻﹢ت 
﹝ــ﹩ ﹎︣دد در︮﹢رت دا︫ــ︐﹟ ا︻︐︣اض ︡ا﹋︓︣ 
︸︣ف ﹝︡ت ﹊﹞︀ه از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎﹩ ︋︀ در 
د︨️ دا︫︐﹟ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︺︐︊︣ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ 
 ︡﹫︮︀د﹇ــ﹩ ، ︋﹫﹟ ︫ــ ︡﹫ــ﹢ار ︫ــ﹚︋ ، ︪︡ــ﹞
︮︀د﹇ــ﹩ ٢٣ و ٢۵ ، اداره ﹋﹏ ﹝﹫ــ︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 
، ︮﹠︀︹ د︨ــ︐﹩ و ﹎︣د︫ــ﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ (﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︀و﹡️ ﹝﹫︣اث︺﹞)
︪︡﹞ ﹩︧︣﹡ ﹤﹡︀︠︀ن ا︨﹑م – ﹋︀ر﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︠ -
- اول ︗︀ده ﹋﹑ت– رو︨︐︀ی ﹎︣︗﹩،﹋﹢ره آ︗︣︎︤ی ﹇﹫︀︨﹩

︺︡ از ز﹝︀ن  ﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥︋  ︡︋﹩ ا︨ــ️ در︮ 
﹝﹆︣ر ︋︣ا︋ــ︣ ﹝﹆︣رات ا﹇︡ام و ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ا︻︐︣ا︲﹩ 

از ﹝︀﹜﹉ ﹡ ﹤︐﹁︣︢︎﹢ا﹨︡ ︫︡ .

آگهى ثبت اثر در فهرست آثار ملى 

وزارت ميـراث فرهنگـى ، ︮﹠︀ــ︹ د︨ــ︐﹩ و 
﹎︣د︫ــ﹍︣ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︔︊ــ️ آ︔︀ر 
︑︀رــ﹩ ︫︨︣ــ︐︀ن ︨ــ︊︤وار  ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏، در 
﹁︨︣ــ️ آ︔︀ر ﹝﹙﹩ ﹋︪ــ﹢ر ا﹇︡ام ﹡﹞︀ــ︡ . ﹜︢ا در 
︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ از  ﹥ ﹀︶ آ︔︀ر ﹝﹙﹩︋  ا︗︣ای ﹇︀﹡﹢ن را︗︹︋ 
﹝︀﹜﹉ ﹞ ﹟﹫﹊﹛︀﹞ ︀︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد در︮﹢رت 
 ︀ه از ︑︀ر﹝﹊ ︡ت﹞ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف دا︫︐﹟ ا︻︐︣اض
︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک   ︋﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ
﹝︺︐︊︣ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ︡ ، ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ︮︀د﹇﹩ ، 
︋﹫ــ﹟ ︫ــ﹫︡ ︮︀د﹇ــ﹩ ٢٣ و ٢۵ ، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث 
﹁︣﹨﹠﹍﹩ ، ︮﹠︀︹ د︨ــ︐﹩ و ﹎︣د︫ــ﹍︣ی ︠︣ا︨ــ︀ن 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ (﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︀و﹡️ ﹝﹫︣اث︺﹞) ر︲﹢ی

- ︠﹫︀︋︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ – ︋﹙﹢ار دا﹡︪﹍︀ه-︋︀﹐︑︣ از ︎︀رک ارم  
– ︨﹫﹙﹢ی ﹎﹠︡م ︨︊︤وار

- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ١٠︗︀ده ︠﹢︫︀ب- ﹝﹆︀︋﹏ رو︨︐︀ی ︋︀︾︖︣ 
︣︖︾︀︋ ﹏︎ –

︺︡ از ز﹝︀ن  ﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥︋  ︡︋﹩ ا︨ــ️ در︮ 
﹝﹆︣ر ︋︣ا︋ــ︣ ﹝﹆︣رات ا﹇︡ام و ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ا︻︐︣ا︲﹩ 

از ﹝︀﹜﹉ ﹡ ﹤︐﹁︣︢︎﹢ا﹨︡ ︫︡.         م ا﹜︿ ٧٠٠٩

 آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥  ﹜︣ــ︣م ︱︣ت ر︲ــ︀ ( ع) در ﹡︷︣ دارد 
﹝︤اــ︡ه ︲︀︺︀ت آ﹨﹟ آ﹐ت ، ︨ــ﹫﹛ و ﹋︀︋﹏ و ︨ــ︀︲ ︣︀︺︀ت ﹝︐﹙︿ و 
︋︣︠﹩ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨ــ︀ی ﹝︀زاد ︋︣ ﹡﹫︀ز ︠ــ﹢د را از ︵︣﹅ ﹝︤اــ︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ 

﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡ . 
﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑ــ︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
︀️ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا︨︐︺﹑م ﹨︀ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت   ︨﹤ ١٣٩٨/٠٩/٢١ ︲﹞﹟  ﹝︣ا︗︺﹥︋ 

www://sem.aqr-harimeharam.org  آدرس ﹤︋
( ︑﹙﹀﹟٣١٣٠۵٢۴٣ -٠۵١ ) ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ا﹇︡ام 
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 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑︫︣﹫︤ ︑︣ا︋︣ ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢١٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٢٩٧١٩٩     
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,٢٠و ︋︣ا︋︣ ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٢۴٣-٩٨﹝﹢رخ ١٣٩٨,٨,١۶ا﹡︖﹞﹟ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ︤ا︻﹩ ﹇﹢ژدی︋  ︡ : آ﹇︀ی ︻︀رف︠  ــ︣﹋︐︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ دا︠﹙﹩ ﹋︀﹐ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︮﹠﹀﹩ ﹋︀ر ﹁︣﹝︀︀ن︫ 
٠٨٩٠١۴٣٣٧۴ آ﹇︀ی  ︡﹝﹞︧﹟ ︵﹙︺︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٠١٠١۵٩٣٨ آ﹇︀ی ﹝︖﹫︡ رو︨︐︀﹩ ﹁﹫︣وزآ︋︀د ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٠١٠٧۴۵٣۵ 
 ﹟︧﹞ آ﹇︀ی .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︀ل ا ︣ای ﹝︡ت دو︨  ــ﹞️ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٩٠٠٠١٢٢٧︋  ︊︀ز︫  ــ︖︀د︠  آ﹇︀ی︨ 
د︋ــ︀غ ︤دی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٠١٢٨٠٢٨٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ﹨︀دی ر︗︉ زاده ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٠٢۴٩۴١٩٨ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 

︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹋︀︫﹞︣ (۶٨٣۶٧٢)

۹ع
۸۱
۱۲
۲۲

﹋︀رت ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹡︀و﹎︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ۳۰۸۴۴۷۰ 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  و﹜ــ﹢و  ﹋︀﹝﹫ــ﹢ن  ︋ــ﹥  ﹝︐︺﹙ــ﹅ 
ا﹡︐︷︀﹝﹩۵۴۷ع۲۳ا︣ان  ﹢︺︑ ۳۳︰ ︎﹑ک ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره۲۲۳ع۵۲ا︣ان ۸۷ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ا︨️.

/ع
۹۸
۱۱
۲۸
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤،︋︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ و﹋︀رت ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ 
(︋︀︗︀ج) ︑﹫٢٣٠︌︨ــ﹩ ︨ــ﹩ ﹝ــ︡ل٨٧ ︋ــ﹥ ر﹡﹌ آ︋﹩ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨٢/۴۶٩ ا︣ان٣٢٢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
 EO***200X8710216  ﹩︨︀ ﹝﹢︑﹢ر٣۵٢١۵  و︫﹞︀ره︫ 
﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ آ﹇ــ︀ی ا﹝﹫︣﹝﹠︭ــ﹢ری ﹝﹀﹆ــ﹢د وازدر︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد . /ع
۹۸
۱۱
۲۶
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

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

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

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

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

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

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

*﹁︣م آ﹎﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︀︎ ﹅︣﹍︀ه اwww.shana.ir ﹩︐﹡︣︐﹠  و www.nigc-yazd.ir  ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ ا︨️.
 روابط عمومى

/ع
۹۸
۱۱
۱۸

ت دوم
نوب

شركت ملى گاز ايران
شركت گازاستان يزد

( سهامى خاض)

/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 
از  انشعاب  و  سازى  مقاوم 
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 

﹡﹢︋️ دوم
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