
 

موقوفاتزیارتبهتشکیلامتواحدهکمکمیکند
معارف چندسالی است که هدایت موقوفات و نذرهای مردمی برای اثرگذاری گفتوگوبارئیسدانشگاهعلوماسالمیرضویدربارهنقشوقفدرهمبستگیاجتماعی

بیشتر با تمرکز بر ظرفیت های جدید مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 
همین موضوع بهانه ای شــد تا در مورد نقش موقوفات زیارتی در همبســتگی 

 ............ صفحه 5اجتماعی و پژوهش های دانشگاهی با...
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استراماچونی قید استقالل را زد! گفت و گو با کارگردان مستند »روزگار یک چهل ساله« در گفت و گو با دکتر علی سروش بررسی شد

 :jامام حسن
هرکس لباس 

شهرت - انگشت 
نما از جهت 

رنگ، دوخت، مد 
و... - بپوشد، روز 

قيامت خداوند، او را 
لباس آتشين خواهد 

پوشاند. مستدرک 
الوسائل ج ۳ ص۲۴۵
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 ریز و درشت بودجه 99 در الیحه دولت  

از مالیات بر درآمد پزشکان تا افزایش حقوق کارمندان

زمانگفتوگومیاناعضای
خانوادهدریکدههاز2ساعت
به20دقیقهکاهشیافتهاست

بحران سکوت 
درخانه ایرانی ها

آنچه درباره بودجه 99 در رسانه ها مطرح و پررنگ شده است مربوط می شود  اقتصاد
به ادعای نوبخت و بودجه غیرنفتی ســال 99. اما آیا بودجه 99 بودجه غیر نفتی است؟ 
جایگزین نفت در بودجه چیست؟ و آیا مالیات، جای نفت را پر کرده است؟ مالیات با چیزی 
معادل 195 هزار میلیارد تومان در بودجه 99، سهم 40 درصدی از آن را به خود اختصاص 
داده است. همچنین دولت روی فروش48 هزار میلیارد تومانی نفت حساب باز کرده است 
و صندوق توسعه ملی را هم با اختصاص 30 هزار میلیارد تومانی در بودجه شریک کرده 
است. با این حال دولت برای جبران کسری بودجه دست به دامان اوراق اسالمی نیز شده 

است و پای 80 هزار میلیارد تومان اعتبار اوراقی را...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسن شجاعی فرد

این روزها و همزمان با تداوم اقدامات خصمانه دولت ابوجا در خروج شیخ زکزاکی از 
حبس خانگی و انتقال ایشان به زندان مرکزی ایالت کادونا، ضرورت توجه و اهتمام 
بیشتر به وضعیت سالمتی این عالم ربانی و رهبر جنبش اسالمی شیعیان نیجریه 
بیش از پیش توجه آزادی خواهان جهان را به خود جلب کرده اســت. در این میان 

جمهوری اسالمی ایران به عنوان حامی مستضعفان...

امیدآزادیخواهانجهانرا
بهیأستبدیلنکنیم
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جامعهکمرنگ شدن روابط درون خانواده ها از 
مسائل مهمی است که بارها کارشناسان درباره 
آن ابراز نگرانی کرده اند. کمرنگ شدن این روابط 
بنیان نهاد خانواده را به عنوان مهم ترین نهاد 
اجتماعی مورد تهدید قرار می دهد. نهادی که 
بخش عمده ای از شخصیت افراد در آن شکل 
می گیرد و مهم ترین نقش را در جامعه پذیری 
آن ها ایفا می کند. بر اساس مطالعات انجام شده 

برای داشتن خانواده ای سالم...

مدیرعاملشرکتآب
منطقهایخبرداد

افزایشسهبرابری
ذخیرهسدهای
خراسانرضوی

رئیسسازمان
سنجشوآموزشکشور:

۱۹سهمیهکنکور
بهسهسهمیه
کاهشمییابد

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2 قدس خراسان

»یونیسف«درگزارش
جدیدخوداعالمکرد

7هزارکودک
یمنیقربانی
جنگشدهاند

 ............ صفحه 8

اتهام پولشویی
به خارجی های فوتبال ایران

جست وجو برای 
یافتن ریشه های فساد

بزک تصویر 
یک سقوط

مظلوم »زاریا«
درنشستخبری»مطالبهآزادیرهبرشیعیاننیجریه«
ضمناعالموضعیتوخیمشیخزکزاکی،برتحرکبیشتر
دستگاهدیپلماسیدرحمایتازخمینیآفریقاتأکیدشد

صفحه 1  1398/09/17

فراخوان مناقصه 
 نوبت دوم 

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︫﹫︡ ﹋︀﹝﹫︀ب 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۳۲
۹

فراخوان مناقصه  نوبت اول 
(ا﹝︀ء)ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ︻﹀﹢﹡﹩ 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︫﹫︡ ﹋︀﹝﹫︀ب 

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۳۸
۴

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ر︲︀ (ع) 

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۳۲
۱

/ع
۹۸
۱۱
۳۹
۵

آگهى مناقصه (نوبت اول)
︫︣داری ﹋︀︫﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ﹍﹡ ،︶﹀︡اری و ا﹡︖︀م ا﹝﹢رات ﹁︱︀ی 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ در ﹇︀﹜︉ ︎﹫﹞︀ن (ب) از ︤︊︨
:﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︫︣ا

١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ︎﹫﹞︀ن
٩٨/١٠/٣ ️︀︽﹛ ٩٨/٩/٢۴ ﹤︠ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر ️﹁︀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 ︋﹫︪ــ︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی 
︫︣داری ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

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

فراخوان مشاركت در پروژه احداث مجتمع فرهنگى و هنرى در مشهد 
اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫ــ︀د ا︨ــ﹑﹝﹩ ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ا︨︐﹠︀د 
﹝︀ده ٢٧ ﹇︀﹡﹢ن ا﹜︀ق ︋︣︠﹩ ﹝﹢اد ︋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︋︪ــ﹩ از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ (٢) 
︭﹢︮﹩ ︗️ ا︡اث ﹉ وا︡ ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و   ︩︠  ︋︀ ﹥ ﹝︪︀ر﹋️︋   ︋️︊︧﹡
︣ ﹝︪︡ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ .﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص  ﹥ ﹝︐︣اژ ︑﹆︣︊﹩ ۶٠٠٠ ﹝︐︣ وا﹇︹ در︫  ﹢د︋  ﹨﹠︣ی︠ 
 ︢اری در︠﹢ا︨ــ️ ﹝﹩ ﹎︣دد از ︑︀ر﹎ ﹤︀﹞︨︣ــ ﹩︀﹡دو﹜︐﹩ دارای ︑﹢ا ︣﹫︾ ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆
 ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︀زد︡  و ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ و ارا﹥ در︠﹢ا︨ــ️︋   ︋️︗ ﹤︐﹀﹨︡ت دو﹞ ﹤  ︋﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ
 ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀︋︀ن ﹝﹙﹉ ا﹜︪︺︣ا ٢٧ – اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ ا︨︐︀ن﹫︠- ︪︡ــ﹞
.︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۴-٣٨۵٩۴٠٠١ (اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫ــ︀د 

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩ ) ︑﹞︀س︣︵ ︣︐﹁︣ا︨︀ن ر︲﹢ی – د ا︨﹑﹝﹩︠ 
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶٨٧۴٣٧/م ا﹜︿ ١٧۵٨۶

ع ۹
۸۱
۱۴
۰۱

/ع
۹۸
۱۱
۳۴
۳

آگهى مناقصه عمومى
اردو﹎︀ه ︣﹁ــ﹥ آ﹝ــ﹢زی و ﹋︀ردر﹝︀﹡﹩ 
ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد 
 ︩︋ ﹤︋ ︠ــ﹢د را ﹩ــ︀ت ︠﹢درو﹞︡︠
︭︠﹢︮ــ﹩ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡.﹜ــ︢ا ﹋﹙﹫ــ﹥ 
﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡   ︳وا︗ــ︡ ︫ــ︣ا ︫ــ︣﹋︐︀ی 
از ︑︀رــ درج آ﹎﹩ ︋﹞ــ︡ت ٧ ﹨﹀️  
روز︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ 
 www.setadiran.ir ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ ٢٠٩٨٠٠٣٣١٢٠٠٠٠١٠

 اردو﹎︀ه ︣﹁﹥ آ﹝﹢زی و ﹋︀ردر﹝︀﹡﹩

/ع
۹۸
۱۱
۳۸
۳
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روزنامـه صبـح ایـران

جهانگیری: روابط سیاسی ایران و عمان در عالی ترین سطح قرار دارد  تسنیم: معاون اول رئیس جمهور در دیدار وزیر صنعت عمان گفت: کشورهای مهم منطقه همچون ایران و عمان می توانند با 
گسترش همکاری های فیمابین، نقش سازنده ای در حل مسائل و مشکالت امروز دنیای اسالم ایفا کنند. وی با بیان اینکه روابط سیاسی ایران و عمان در عالی ترین سطح قرار دارد،  خاطر نشان کرد: توسعه همکاری های 

تهران و مسقط برای دنیای اسالم و کشورهای منطقه مفید است و هیچ کس از این روابط آسیب نمی بیند.

 سیاست  رئیس جمهور با ارائه گزارشی از 
نحوه تخصیص بودجه ســال جاری با وجود 
شــرایط تحریمی کشور، گفت: بودجه سال 
آینده هم بودجه ایســتادگی و استقامت در 

برابر تحریم است.
حجت االســام حســن روحانی، دیروز در 
صحن علنی مجلس گفت: دشمنان در طرح 
شکست اقتصاد ایران اسامی ناکام مانده اند 
و دولت بر اســاس خواست مردم و مجلس 
در اقتصــاد کان گام های قابل ماحظه ای 
برداشــته و کشور در مســیر توسعه و رونق 

است. 
رئیس جمهور با تشــکر از هیئت رئیسه و 
نمایندگان مجلس شــورای اسامی ، گفت: 
خداوند بزرگ را سپاســگزارم که همانند دو 
سال گذشــته در دولت دوازدهم، امسال در 
سومین بودجه ای که تقدیم مجلس می شود، 
دولت توانســت الیحه بودجــه را در موعد 
قانونی مشخص آماده و تقدیم مجلس شورای 

اسامی کند.
روحانی همزمانی تقدیم الیحه بودجه سال 
۹۹ با ایام شعف ملت و نمایندگان آنان برای 
حضــور در انتخابات یازدهمین دور مجلس 
شــورای اســامی را به فال نیک گرفت و 
اظهار امیدواری کرد تا با حضور پرشور مردم 
بهترین ها برای مجلس شورای اسامی توسط 
انتخاب شوند  ملت شــریف 
و مجلــس یازدهــم همانند 
مجالس گذشته بتواند مسیر و 
راه خود را که قرآن مشخص 
کرده اســت، اجرا و عملیاتی 

کند.
رئیــس جمهور افــزود: همه 
نماینــدگان مجلس میراثدار 
شــخصیت هایی چون شهید 
هاشــمی  مــدرس،  آیت اهلل 
رفســنجانی، شــهدای عزیز 
مجلس شورای اسامی و همه 
خادمان و مخلصانی خواهند 
بود که طی این ۱۰ دوره در مجلس خدمت 
کرده انــد. رئیس قوه مجریه اظهار داشــت: 
بودجه ســال ۹۹ را از اینجا آغاز می کنم که 
سال گذشته که در محضر شما بودم و بودجه 
۹۸ تقدیم شــد، ما در سخت ترین شرایط 
تحریم بودیم، اما در محضر شما وعده دادیم 
که دولت همه توان خــود را به کار خواهد 
گرفت و در کنار استواری ملت ایران و دیگر 

ارکان نظام از جمله مجلس شورای اسامی، 
خواهد توانست بودجه را محقق کند و تا امروز 

چنین بوده است.
وی بیان داشــت: ۹ ماه از سال ۹۸ گذشته 
و بودجه های جاری به موقع پرداخت شــده 
است؛ تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه 
عمرانی پرداخت شــده و طرح های مهم و 
اساسی که مدنظر دولت بوده یا افتتاح شده 
یا تا پایان سال افتتاح می شود. رئیس جمهور 
تصریح کرد: در شــرایطی که دشمنان ما، 
آمریکایی ها و صهیونیست ها فکر می کردند 
که با تحریم شدیدشان نسبت به ملت ایران، 
ملت و دولت را ناتوان خواهند ساخت، ناامید 
شدند. دولت توانسته در طول ۹ ماه گذشته 
در اقتصــاد کان قدم هــای قابل ماحظه 

بردارد.
روحانی افزود: با وجود اینکه شرایط بودجه ای 
و اقتصــادی ما به گونه ای بود که در ســال 

گذشته شرایط بسیار مساعدی تا اسفندماه 
نبود؛ اما از اسفند ســال گذشته اقتصاد ما 
مســیر و راه درســت خود را آغاز کرده و در 
اردیبهشت امسال آثار آن را در شاخص های 
کان اقتصادی مشاهده کردیم. همان گونه که 
شما مطلع هستید، تورم 52 درصد نقطه به 
نقطه به 27 درصد و رشد اقتصادی که سال 

گذشته منفی بود، مثبت شد.

 تحقق اقتصاد منهای نفت
وی تصریح کــرد: برآوردها این اســت که 
ان شــاءاهلل اقتصاد منهای نفت ما امســال 
مثبت باشــد و ما به این هدف دســت پیدا 
کنیم؛ شرایط ما هم در سال آینده بر اساس 
پیش بینی ها این است و می توانیم این راه را 

ادامه دهیم.
رئیــس جمهــور در ادامه به افتتــاح 25 
تصفیه خانه آب در دولت یازدهم و دوازدهم 

اشاره کرد و افزود: اجرای 62 طرح فاضاب 
به معنای آن اســت که در زمینه کشاورزی، 
آب و برق، حرکت ما حرکت مثبت و درستی 
بوده است و آنچه دشمنان ما دنبال می کردند 
و آن شکستن اقتصاد کشور بوده، بحمداهلل 
ناموفق بودند و ملت استوار و بزرگ و فهیم 
ما توانسته در این شرایط سخت کشور را به 
پیش ببرد. روحانی ادامه داد: در ماه های اخیر 
به هر استانی رفتم بین ۱۰ تا 2۰ هزار میلیارد 
تومان طرح افتتاح شــد و آغاز به کار کرد و 
معادل این ها هم کلنگ زنی شد، معنایش این 
اســت که همه استان های ما در مسیر رشد 

اقتصادی است.
روحانــی تصریح کرد: در ســال آینده مثل 
سال جاری؛ بودجه ایستادگی و استقامت در 
برابر تحریم اســت، این بودجه به دنیا اعام 
می کند که با وجود تحریم، ما امور کشــور 
را ادامه خواهیــم داد. رئیس جمهور اظهار 
داشت: تقریباً بودجه سال ۹۹ با شرایطی که 
ما پیش بینی کردیم خیلی به نفت کار ندارد 
و شما در جدول های درآمدی که برای نفت 
خام و گاز در نظر گرفته شده، با مقداری که 
در بودجه عمرانــی پیش بینی کرده ایم، اگر 
همه پیش بینی حاصل شود، تقریباً نزدیک به 
هم است و اگر آن پیش بینی حاصل نشود، 
بودجه عمرانی ما جلو است؛ 7۰ هزار میلیارد 
تومان برای سال آینده بودجه عمرانی در نظر 

گرفته شده است.

 شبکه ملی اطالعات را 
تقویت کنیم 

روحانی با اشــاره به ارقامــی از بودجه و 
ویژگی های آن، تقویت حوزه های بهداشت 
و درمان، محیط زیســت، کشاورزی، آب، 
بــرق، ارتباطات و پهنای بانــد را از اصول 
سیاست های دولت عنوان کرد و افزود: از 
آغاز دولت یازدهم قدرت پهنای باند تقریباً 
2۰ برابر شــده اســت و این روند را ادامه 
می دهیم تا بتوانیم شــبکه ملی اطاعات 
را آنچنان تقویت کنیم که مردم برای رفع 
نیازمندی های خود نیازی به خارج نداشته 
باشند. رئیس جمهور تأکید کرد: به تازگی 
رهبر معظم انقاب نیز دســتوری در این 
زمینه دادند که ان شاءاهلل در شورای عالی 
فضای مجازی آن را دنبال می کنیم و مردم 
ما شــرایط بهتری را در این حوزه لمس 

خواهند کرد.

رئیس جمهور برنامه مالی سال 99 را تقدیم مجلس کرد

بودجه ای برای اقتصاد منهای نفت

  نظر آقای  علی  اکبری  امام  جمعه  تهران  باید اجرایی  گردد که  گفته  »اعتراضات  
مردم  در ۹۰۰ پایگاه  نماز جمعه  به وســیله  مسئوالن  شنیده  شود«. پیامبر )ص ( و 
امام  علی  )ع(  هم  در مسجد صدای  مردم  را می شنیدند و در تاریخ  است  که  ابوذر در 
مسجد اعتراضات  خود را مطرح می کرد. البته  مسئوالن  محترم  هم  باید واقعاً درصدد  

رفع  بدبختی های  ملت  باشند. 09150002986
 آقای رحمانی فضلی به جای جناحی بازی تون در آستانه انتخابات، به فکرآلودگی 
هوا باشید و طبق قانون به وظایف خودتان عمل کنید، رأی مردم حق الناس است 

لطفاً به رأی مردم احترام بگذارید. 09150005830
 یارانه رو پولدارها می گیرند مالیات رو ما کم درآمدها می دیم اگر شکایتی بکنیم 
می شویم اغتشاشگر. برای گذران روزانه خانه مشکل داریم آقایان می گویند به آینده 

فکر کنید، این روش عین فقر است. 09150004843
 میگن دربعضی کتاب ها آمده در آخر الزمان تهران خراب خواهد شــد شــاید 
موشــک و حضور مستقیم دشمن نتواند ولی مجلس جوان و ارز نیمایی می تواند. 

09390003589
 آقای روحانی رئیس جمهور محترم شــما که می دانستید دشمنان نظام و ملت 
از دو ســال قبل آماده خرابکاری و آشوب و صدمه زدن به جان و اموال و مقدسات 
ملت بودند و دنبال فرصت می گشتند، چرا با گران کردن بنزین و عدم توجیه مردم 
و اعان قبلی مردم را جهت اعتراض به خیابان ها کشــاندید و زمینه آشوب برای 
آشــوبگران و خرابکاران را فراهم کردید، که اگر رهبر و ملت به داد نرسیده بودند 

معلوم نبود چه عواقب هولناکی درپی داشت. 09150006196
 آقای مهدی تاج چرا قرارداد با آقای مارک ویلموتس در خارج از ایران! و تسویه 
حساب و خداحافظی در خارج ایران؟! مگر عهد نامه ترکمانچای بوده؟! نکند کاسه ای 

زیر نیم کاسه بوده باشد!؟ حداقل یک گودبای پارتی می گرفتی؟ 09350002256
 یکی از خوبی های مردم شریف و انقابی ما حافظه تاریخی شان است. رأی ندادن 
به سلفی بگیران با خانم موگرینی در مجلس یادمون نره. واقعاً خجالت آور بود و مایه 

شرمندگی ملت. لطفاً سانسور نکنین. 09360002851
 در حالی کــه کاالی ایرانی را تبلیغ و ترویج می کنند، چرا برای تیم ملی مربی 
خارجی میارن و پول ما مردم را به جیب خارجی ها می ریزند، با پولی که به مربی 
خارجی می دهند می توانند چندین ورزشگاه در نواحی محروم بزنند. این ها همه اش 
حق الناس اســت که باید جوابگو باشند. برای 6 ماه به ویلموتس 2میلیون و 5۰۰ 
هزار یورو دادند، درآمد ما در 6 ماه به ۱۰ میلیون نمی رســه به خدا این عین فقر 

است. 09150004843

 »علی ربیعی« روز یکشنبه درباره استعفای رئیس جمعیت هال احمر اظهار داشت: 
استعفای دکتر پیوندی در فرایند احضار به دادستانی انجام شده و هیچ گونه هماهنگی 
با مقامات ارشد دولت صورت نگرفته است. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: پیش از 
این طبق دســتور رئیس جمهور این موضوع و ابهامات مربوط به آن در دفتر بازرسی 

ویژه ریاست جمهور در حال بررسی بوده است.

 سید محمد مرندی، استاد ادبیات انگلیسی و شرق شناسی دانشگاه تهران در توییتی نوشت: 
استاد شهیر جهانی، دکتر سلیمانی هرگز به ارتکاب هیچ جرمی محکوم نشد؛ همین طور هیچ 
یک از پنج بیمار او که در ۱۴ ماهی که گروگان بود، جان خود را از دست ندادند. وی ادامه 
داد: آمریکا به عنوان هدیه خداحافظی او را بیش از ۱2 ساعت با زنجیر و دستبند نگه داشت؛ 

از زمانی که از سلول زندان بیرون آمد تا زمانی که به ایران تحویل داده شد.

 حجت االسام مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در گفت وگو با 
ایسنا در خصوص اینکه آیا جامعه روحانیت مبارز لیستی از نامزدها برای مجلس شورای 
اسامی ارائه می کند یا خیر، تصریح کرد: در جلسات شورای مرکزی جامعه روحانیت 
مبارز تصمیم بر این است که ما نه برای تهران و هیچ شهر دیگری در کشور نامزدی 
معرفــی نخواهیم کرد. ما یک وظیفه داریم که همه مردم را دعوت کنیم به حضور و 

مشارکت فعال در انتخابات و برای حق تعیین سرنوشتشان هم حضور پیدا کنند.

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان با رد یک استفساریه با قانونی شدن 
شورا های محلی مخالفت کردند. این استفساریه در راستای مرتفع کردن خأل قانونی و 
ایرادات وارده از سوی دستگاه های نظارتی در خصوص محمل قانونی شورا های محلی 
بود تا شــورایاری ها در تهران و کانشــهر ها جنبه قانونی پیدا کنند، اما مجلس با آن 

مخالفت کرد و این طرح از دستور کار خارج شد.

آمدن یا نیامدن های چهره ها چه تأثیری بر آرایش سیاسی مجلس خواهد داشت؟
بسترسازی برای رویدادهای تازه در صحنه انتخابات

سیاســت: با پایان نام نویســی نامزدهای 
انتخاباتی یازدهمیــن دوره مجلس، ترکیب 
داوطلبان شــاخص ورود به مجلس روشــن 
شد، هرچند با توجه به طول کشیدن فرایند 
احراز صاحیت هــا در مورد ورود دقیق افراد 
نمی توان اظهارنظر کرد، ولی در این شــرایط 
رقابتــی درون جریانی به موازات رقابت میان 
جریان های سیاسی جاری است. در هفته پیش تصمیم علی الریجانی مبنی بر عدم حضور 
در انتخابات مجلس، خبر اول رسانه ها در این زمینه شد. از سویی محمدباقر قالیباف با 
نام نویسی در ساعات پایانی، مهم ترین چهره ساختمان میدان فاطمی شد؛ محمدرضا باهنر 

هم دیگر در اندیشه نمایندگی نیست و حداد عادل نیز طبق پیش بینی ها ثبت نام نکرد.
هرچند همه آن ها از شخصیت های اثرگذاری هستند که در بستن فهرست ها نقش دارند، 
اما گویا تا این جای داســتان آن ها بیشتر ترجیح می دهند چهره های پشت پرده ماجرا 
باشــند. در این میان برخی اصول گرایان نبود الریجانــی را تأثیرگذار نمی دانند؛ چراکه 
معتقدند اشــتراکات الریجانی با اصول گرایان کمرنگ شده است، اما به نظر می رسد با 
توجه به محوریت شخص الریجانی در فراکسیون، اکثریت اصول گرایان و انتخابات ریاست 
مجلس از دوره هشتم تا دهم، نمی توان حضور نیافتن او در انتخابات را بر ترکیب سیاسی 
اصول گرایان بی تأثیر دانســت. به هرحال قابلیت های الریجانی در مدیریت فراکســیون 
اصول گرایان و اجماع حداکثری آنان قابل توجه بود. شخصیتی که با پشتیبانی روحانیت 

سنتی، علما و مراجع قم یک ملجأ مطمئن برای اصول گرایان محسوب می شد.
در نبود او حاال باید منتظر میانداری نیروهایی جوان تر و فعال تر باشــیم. نیروهایی که 
تفسیرهایی نو و انقابی در سردارند؛ رقبای منتقد و قدیمی الریجانی که در مجلس نهم 
فراکسیون اقلیت اصول گرایان را به ریاست حداد عادل در اختیار داشتند. شاید هم عرصه 
به کام یاران قالیباف باشد. اما بازی برای اصاح طلبان گونه دیگری است؛ اگر بدنه اجتماعی 
اصاح طلبان مانند دوره قبلی حمایت سرسختانه خود را از این جریان داشت، شاید حذف 
الریجانی، بارقه امیدی برای کسب ریاست مجلس توسط اصاح طلبان ایجاد می کرد. چون 
آن ها با حذف یکی از موانع اصلی خود در ریاست مجلس می توانستند به پیروزی خود در 
انتخابات ریاست مجلس امیدوار باشند؛ اما شرایط کنونی، وضعیت را برای اصاح طلبان 
بسیار سخت کرده است. این گروه که در انتخابات سال ۱۳۹2 به احیای خود پرداختند و 
با انتخاب گزینه مبارزه برای بقا توانستند بار دیگر به عرصه بازگردند، حاال با چالشی سخت 
مواجه شدند. بخش عمده بدنه اجتماعی اصاح طلبان شرایط موجود را نتیجه بی تدبیری 
دولت یازدهم و مجلس دهم می دانند. آن ها از عملکرد فراکسیون امید ناراضی و از عملکرد 
دولت عصبانی هستند. در چنین شرایطی توجیه و اقناع این بدنه ناراضی به مشارکت و 
رأی به گزینه های اصاح طلبان سخت و شاید غیرممکن می نمایاند؛ بنابراین در این مقطع 
فهرست یا سرفهرستی مسئله اساسی اصاح طلبان نیست. آن ها باید ابتدا به اقناع حامیان 

گذشته خود بپردازند و بعد صف بندی انتخاباتی خود را شکل دهند.
از ســوی دیگر آنان درگیر رقابت های درونی خود هستند. برای مثال حزب اتحاد ملت 
و کارگزاران ســازندگی یکدیگر را به سهم خواهی متهم می کنند و بار دیگر رقابت های 
انتخاباتی مجلس ششــم را به یاد می آورند. در چنین شرایطی بار دیگر گزینه ائتاف با 

اعتدالیون از سوی برخی اصاح طلبان موضوعیت می یابد.
در شرایطی که نبود الریجانی از نظر آنان به کاهش قدرت اصول گرایان نزدیک به دولت 
یا سنتی می انجامد، ائتاف با این گروه از اصول گرایان می تواند به تجمیع قوای طرفین 

ائتاف و جذب بدنه های رأی هر طرف منجر شود.
بنابراین شاید نبود الریجانی و قهر بدنه اجتماعی اصاح طلبان موجب شود تا زمزمه های 

ائتاف دوباره اصاح طلبان با اعتدالیون به واقعیت تبدیل شود.
آن ها از این تاکتیک برای عبور از سد انتخابات استفاده خواهند کرد؛ اما تجربه مجلس 
دهم نشان داده پس از عبور از این مرحله، هنگام زورآزمایی داخلی مجلس حول انتخاب 
رئیس مجلس این ائتاف ها سست و لرزنده هستند و رقابت میان این مواضع بر اتحاد و 
ائتاف آنان می چربد. اما اکنون باید منتظر نتیجه تأیید صاحیت ها و رویدادهای سه ماه 
آینده بود؛ شاید چهره ها، جریان ها و شگردهایی تازه روند اتفاقات را به سمت دیگری برده 

و نتیجه ای غافلگیرکننده برای یازدهمین دوره مجلس رقم بزنند.

 ایران و چین
بی نیاز از اینستکس

»روابــط تجاری ایــران و چین نیــازی به 
اینســتکس ندارد« کاماً عبارت درســتی 
اســت؛ چراکه این الگوی مورد ادعای اروپا، 
سال هاســت در روابط ایــران و چین برقرار 
است. ایران از زمان تحریم های سابق چنین 
الگویی را با چین در روابط تجاری داشــت و 
اکنون کاالهایی به آن ها می فروشــیم و در 
مقابل هم کاالهایــی از آن ها می گیریم. این 
الگوی دوجانبه را ما عاوه بر چین با روسیه 
هــم داریم، اما نکته مهم در شــرایط فعلی 
تحریم این اســت که بسیاری از راهکارهای 
تجارت قابل بیان در عرصه عمومی نیســت، 
ولی به هرحــال چین حــدود 2۴ درصد از 
تجارت خارجی مــا را بر عهده دارد و اکنون 
چین شــریک تجاری اول ما هم در صادرات 

غیرنفتی و هم در واردات محسوب می شود.
همین که چرخ اقتصادی کشور در حال حاضر 
می چرخد، بیانگر برقــراری تجارت ایران با 
سایر کشورهاست، ولی بیان روش های آن به 

مصلحت نیست.
به سبب شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها 
و فشارها بیان این راهکارهای تجاری موجب 
افزایش فشارها از سوی آمریکا خواهد شد و 
چه بسا برخی راه های تجارت خارجی بسته 

شود.
در ایــن میان واقعیت اصلی این اســت که 
سیاست دولت چین اعمال نکردن تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران است و خیلی علنی 
هم موضع خود را اعام می کند، چنانچه »هوا 
چونینگ« از سخنگویان وزارت خارجه چین 
در خصوص پیوستن رسمی بلژیک، دانمارک، 
فناند، هلند، ســوئد و نروژ به اینستکس در 
دوم سپتامبر )دوشنبه ۱۱ آذر( عنوان کرد: 
»اینستکس تاش مهمی از طرف اروپا برای 
حمایت از برجام و نشــان دهنده عزمی برای 
حمایت از چندجانبه گرایی و نظم بین المللی 
بر اســاس قوانین بین المللی است و چین از 

این موضوع به شدت استقبال می کند«.
از خاطرمان نرود در دوره ای که به پشــتوانه 
شــورای امنیت سازمان ملل هم تحریم های 
آمریکا و هم تحریم های اروپا علیه کشورمان 
اعمال می شد، چین در کنار کشورمان بود و 

به آن تحریم ها عمل نکرد.
در دوره تحریم هــای اخیر آمریکا هم چین 
تنها کشوری است که همه مقاماتش یعنی 
رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و سخنگوی 
وزارت امور خارجه و حتی وزیر بازرگانی اش 
اعام کردند تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
ایــران را اعمال نمی کننــد و این تحریم ها 

برایشان رسمیت ندارد.
 بااین حــال اینکه بگوییم این تحریم ها روی 
روابط تجــاری ایران با چیــن هیچ تأثیری 
نداشته، قطعاً اشــتباه است؛ چراکه هرچند 
سیاست دولت چین عدم اعمال تحریم علیه 
ایران است، اما به هرحال برخی شرکت های 
چینــی به دلیل اینکه با کشــور آمریکا کار 
می کنند و بــا آن ها خریدوفــروش دارند و 
برخی به دلیل اینکه سهامدار آمریکایی دارند 
یا سهامشان در بورس های آمریکایی معامله 
می شود، نگران این هستند که کار کردن با 
ایران منافعشان را در آمریکا و اروپا به خطر 

بیندازد.
 اما خــود دولت چین هیچ محدودیتی در 
روابط تجاری با ایران اعمال نکرده اســت. 
چین تنها کشوری است که این قدر جامع 
و علنی موضع خود را در قبال تحریم ها و 
حاال هم پیوستن چند کشور به اینستکس 
اعام کرده اســت و به یقین در ارتباط با 
حفظ برجام هم مقامات چینی نظر خود را 
اعام کرده و معتقدند که خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام به معنای این نیســت که 
ایــن توافق نامه از بین رفته و باید ســایر 
شــرکای برجامی ما به تعهداتشان متعهد 
باشــند و نگذارند چنیــن توافقی که در 
دهه هــای اخیر یک توافق اســتثنایی در 
 دنیا بوده، با نقض تعهد یک کشــور از بین 

برود.
به این نکته نیز توجه کنیم که در ســه دهه 
اخیر هر سال ارتباطمان با چین افزایش داشته 
اســت، هرچند برخی ســال ها ارزش دالری 
مبادالتمان با چیــن تحت تأثیر قیمت های 
جهانی انرژی و مواد خام باال و پایین شــده، 
اما از نظر حجم معامات تا سال 2۰۱۸ این 
روند همیشــه صعودی بوده و از لحاظ ارزش 
معاماتی هم ما رکورد 52 میلیارد دالر مبادله 

با چین را در سال 2۰۱۴ داریم.
چه قبــل و بعد از ســال ۹2 و چه پیش از 
امضای برجام و چه پس از آن چین همواره 
شریک نخست تجاری ما محسوب می شد؛ 
چون عاوه بر هماهنگی سیاسی، به لحاظ 
نوع اقتصاد مکمل یکدیگر هســتند؛ یعنی 
ایران فروشــنده انرژی و مــواد خام به دنیا 
است و چین هم بزرگ ترین خریدار این نوع 

کاالست.
از طرف دیگر چین بزرگ ترین صادرکننده 
فّنــاوری، ماشــین آالت و کاال در دنیــا 
به حســاب می رود و بیــش از ۸۰ درصد 
واردات ما هم مواد اولیه و کاالهای واسط 
است؛ بنابراین ارتباط اقتصادی ما با چین 
مکمل هم بوده و در سطح خوبی قرار دارد 

و همواره می تواند فعال باشد.

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

در شرایطی 
که دشمنان ما، 
آمریکایی ها و 
صهیونیست ها فکر 
می کردند که با تحریم 
شدیدشان نسبت به 
ملت ایران، ملت و 
دولت را ناتوان خواهند 
ساخت، ناامید شدند

بــــــــرش

چراغ سبز آمریکا به ژاپن درباره سفر روحانی به توکیونام نویسی 15 هزار و 618 نفر برای انتخابات مجلس
 سیاست  جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات 
کشور در نشست خبری با حضور خبرنگاران 
در مورد آخرین وضعیت اسم نویسی داوطلبان 
انتخابات مجلس شــورای اســامی گفت: 
آمار کل نام نویســی ۱5هزارو6۱۸ نفر است، 
اما به دلیل ازدحام روز گذشــته، تعدادی را 
به صورت دســتی ثبت نام کردیم که اگر این 
عدد هم اضافه شود تعداد به ۱6هزارو۱۴5 نفر 
می رسد. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۱ نفر 
برای انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان 
رهبری نام نویسی کرده اند، در مورد وضعیت 
تحصیات داوطلبان انتخابات مجلس اظهار 
داشت: هزارو2۰۴ نفر از داوطلبان تحصیات 
دانشــگاهی و 6۸۰ نفر تحصیات حوزوی 
داشتند که افزایش 2۹ درصدی داشته است. 
به گزارش فــارس عرف ادامه داد: 26 درصد 
ثبت نام کنندگان از ایثارگران، و بیشــترین 
عنوان شــغلی برای کارمندان با 5هزارو۴6۴ 
نفر و کمترین با ۹۰ نفر مربوط به شغل هایی 
با عناوین نظامی است. 6۳۳ نفر از داوطلبان 
از نماینــدگان ادوار بودنــد و 2۳ درصــد از 
داوطلبــان قباً نیز نام نویســی کرده بودند. 
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: 2۴۸ نفر 
از ثبت نــام کنندگان نیز از نمایندگان فعلی 

مجلس هستند، کمترین رنج سنی از سنین 
7۱ تا 75 ســال با 6۱ نفر ثبت نامی بودند، 
۳هزارو2۰۹ نفر بین ۳6 تا ۴۰ ســال ســن 
داشــتند، 2هزارو۸۳۱ نفر سنین بین ۴۱ تا 

۴5 سال بوده اند. 
۸۸ درصد آمار ثبت نام مربــوط به آقایان و 
مابقی مربوط به خانم هاســت. وی در مورد 
هیئت های اجرایی انتخابات گفت: بیشترین 
بخش های کمیته های اجرایی مشخص شدند 
و ما بقی هم انتخاب خواهند شــد.  عرف در 
مورد عدم حضور قالیباف در صف انتخاباتی 
گفت: آقای قالیباف فردی را برای نام نویسی 
فرستاده بود، برای همین بخشی از کار انجام 
شــد، البته این نکته هم وارد اســت؛ زیرا به 
هرحــال بعضی افراد مثل ســایران در صف 

ایستاده بودند.

 سیاســت  روزنامه ژاپنی تایمز به نقل 
از منابــع دیپلماتیک گــزارش داد آمریکا 
با طرح توکیو برای ســفر حسن روحانی، 
رئیس جمهور ایران به این کشور موافقت 
کرده اســت. این روزنامه اشاره کرده است 
کــه روحانی به دنبال خروج از بن بســت 
پیــش آمده در مســئله توافق هســته ای 
سال 2۰۱5 است. براســاس این گزارش، 
یک مقام ارشــد آمریکایی به دولت ژاپن 
پیام داده است واشنگتن از توکیو خواسته 
اســت که نتیجه دیدار روحانی با » شینزو 
آبه« نخست وزیر این کشور به اطاع آن ها 

رسانده شود. 
ایــن منابع گفته اند که مقامــات ایرانی و 
ژاپنی دیدار روحانی و آبه را برای روز 2۰ 
دسامبر)2۹ آذر( برنامه ریزی کرده اند. این 
نخستین سفر یک رئیس جمهور ایران به 
ژاپن از زمان ســفر سید محمد خاتمی در 

اکتبر سال 2۰۰۰ است. 
روزنامه ژاپنی در ادامه نوشت: شینزو آبه که 
یکی از رهبران نزدیک به »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکاست، در ماه ژوئن به 
ایران سفر کرده بود تا در زمینه اختافات 
میان تهران و واشــنگتن میانجیگری کند. 

به گفته منابع دیپلماتیک، نخســت وزیر 
ژاپن احتماالً در این دیدار از ایران خواهد 
خواســت که به برجام پایبند بماند. تهران 
در ماه های گذشته به صورت گام به گام از 
برخی تعهــدات خود در برجام در واکنش 
به عدم اجرای تعهدات کشورهای اروپایی 
عقب نشــینی کرده است. عباس عراقچی، 
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران به تازگی 
در مصاحبه با شبکه »ان اچ کی« ژاپن در 
وین ابراز امیدواری کرد که دیدار احتمالی 
اواخر مــاه جاری رئیس جمهــور ایران به 
ژاپن به تقویت روابط اقتصادی دو کشــور 

کمک کند. 
وی گفته بود مقدمات ســفر رئیس جمهور 
به ژاپن در حال انجام اســت تا یک تاریخ 

دقیق برای این دیدار مشخص شود.

 سیاست  آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره دیدار »رافائل 
گروسی« مدیر کل جدید این سازمان و عباس عراقچی، معاون 
وزیر خارجه ایران که روز جمعه در وین برگزار شده بود، بیانیه 
منتشر کرد. در این بیانیه آمده اســت؛ دو طرف در این دیدار 
دربــاره فعالیت ها و اقدامات پادمانــی آژانس در ایران از جمله 
راســتی آزمایی و نظارت تعهدات هســته ای این کشور تحت 
توافق برجام و دیگر مسائل رایزنی کردند. این بیانیه افزود: مدیر 
کل آژانس در این دیدار همان طور که قباً تأکید کرده بود، به 
دنبال ایجاد یک روابط سازنده کاری با طرف ایرانی است. رافائل 
گروسی همچنین بر نیاز به همکاری کامل و به موقع ایران در 
پرداختن به سؤاالت آژانس درباره تکمیل اعامیه های پادمانی 

ایران تأکید کرد.
به گزارش فارس، عباس عراقچی نیز روز جمعه درباره نخستین 
ماقاتش با مدیــرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
پس از نشست کمیسیون مشترک برجام انجام شد، این ماقات 
را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: پس از انتخاب ایشان به این 

سمت ما دیدار رســمی سیاسی با ایشان نداشتیم، البته آقای 
غریب آبادی ســفیر ما با ایشان دیدار کرده بود و این نخستین 

دیدار سیاسی بود که با ایشان داشتیم.
وی بیان کرد: برای شــروع کار، ماقــات خوبی بود. ماقات 
کامًا محترمانه و هر دو طرف تأکید کردند که همکاری های 
ســابق و مثبت و ســازنده ما با آژانس ادامه خواهد یافت و 
آژانس نیز رویکرد حرفه ای خــود را حفظ خواهد کرد و به 
انجام وظایفش در ایران به شــکل کامًا بیطرفانه و حرفه ای 
ادامــه خواهد داد. عراقچی خاطرنشــان کــرد: درباره ابعاد 
مختلف همکاری ها و همچنین برخی مشکاتی که به تازگی 
وجود داشــته و راه حل هایی که وجــود دارد، بحث کردیم. 
خوشبختانه نیت و اراده خوبی را در آقای گروسی شاهد بودم 
که وظایف خودش را به عنوان مدیرکل آژانس در یک فضای 
کامًا حرفه ای و به دور از فشــارهای سیاسی که معموالً در 
شورای حکام وجود دارد، انجام دهد و ما از این جهت بسیار 

خرسندیم.

 بورل: حفظ برجام مسئولیت جمعی است
گفتنی اســت؛ جوزپ بورل، مســئول جدید سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا هم درباره نشست کمیسیون مشترک برجام که 
با حضور نمایندگان ایران و ســایر طرف های توافق و اتحادیه 
اروپا در وین برگزار شــد، در حســاب کاربری خود در توییتر 
نوشت: برجام برای امنیت جهانی و عدم اشاعه هسته ای، حیاتی 
اســت. ما مســئولیت جمعی برای حفظ توافق با ایران داریم. 
پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک )برجام(، به عنوان 
هماهنگ کننــده از اجرای کامل توافق و معکوس کردن روند 

منفی اخیر حمایت می کنم.

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

تحلیل

سیاست خارجی

بیانیه آژانس اتمی درباره دیدار عراقچی و گروسی

همچنان نیاز به همکاری کامل و به موقع ایران است

سیاست خارجیدولت
روایت یک رسانه ژاپنیرئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد

برخی وعده های روحانی برای سال 99
 همه طرح های مهم کشور در سال آینده اجرایی خواهد شد

 بخش باقیمانده طرح های غرب کشور و مناطق گرمسیر را تا پایان دولت دوازدهم 
اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد

 خودکفایی در بخش انرژی غذایی به ۸2 درصد خواهد رسید
 امیدواریم بحث راه آهن یزد- اقلید، رشــت به بندر انزلی، چابهار به سمت زاهدان 

اجرایی شود
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

شیخ عباس قمی میهمان این هفته »سه شنبه فرهنگی «  قدس: همزمان با هفتاد و پنجمین سالروز افتتاح موزه آستان قدس رضوی، سی و هفتمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی« با حضور تولیت 
آستان قدس رضوی همراه با رونمایی از »مجموعه نسخه های دست نویس و کتابخانه شخصی حاج شیخ عباس قمی«، برگزار می شود. یکی از مجموعه های بسیار نفیس و ارزشمند خطی که به تازگی توسط این کتابخانه 

جذب شده، کتابخانه مرحوم شیخ عباس قمی است. این مجموعه بیش از 300 نسخه خطی بوده که بسیاری از آن ها از تألیفات و آثار شیخ عباس قمی و به خط ایشان است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  در نخستین نشست هم اندیشی بانوان خادم 
با تولیت آستان قدس مطرح شد 

استفاده از ابزارهای نوین برای معرفت افزایی زائران
 آستان  نخستین نشست هم اندیشی بانوان خادم حرم منور رضوی با هدف 
ارتقای خدمت به زائران بارگاه مطهر امام رضا)ع( با حضور تولیت آستان قدس 
رضوی برگزار شد.حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در نشست تخصصی 
خادمان و خادمیاران خواهر بارگاه منور امام رضا)ع( که با حضور 60 نفر از خدمه 
خواهر در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با قدردانی از نقش مؤثر 
بانوان در خدمت رسانی به زائران، گفت: خدمت خالصانه بانوان در بارگاه منور 
رضوی دارای اهمیت زیادی است و تالش داریم در امور مربوط به آن ها رسیدگی 
و توجه بیشتری صورت گیرد.وی با تأکید بر اینکه مقوله افزایش دانش و معرفت 
دینی زائران از موضوعات مهم و مدنظر آستان قدس رضوی است، ابراز کرد: در 
این راستا استفاده از ابزارهای روز و نوین را در دستور کار داریم، بنای ما بر این 
است که از فضای مجازی به صورت مؤثر و در سطح گسترده استفاده کنیم تا 
بتوانیم ارتباط خود را با زائران پس از زیارت و در طول سال حفظ کنیم و این 
کار شدنی است.تولیت آستان قدس رضوی افزود: باید در ترجمه های کتاب های 
قرآن، مفاتیح و ادعیه حرم مطهر بازنگری شود تا به  شکل قابل فهم تری برای 
اقشار مختلف باشد.در ابتدای این دیدار علی اکبر عصارنیا، مدیر مرکز امور خادمین 
آستان قدس رضوی وتعدادی از خادمان خواهر حرم مطهر رضوی به بیان نقطه 
نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و نکات و مسائل مرتبط با حوزه کاری خود 

را مطرح کردند.

در حکمی از سوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
سرپرست جدید مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری 

آستان قدس رضوی منصوب شد
قدس: در حکمی از ســوی قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی، سرپرست 
جدید مؤسســه رســانه های صوتی و 
تصویری آستان قدس رضوی منصوب 
 شــد. مصطفی خاکســار قهــرودی؛ 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
در حکمی سیداحمد هاشم آبادی را به 

سرپرستی مؤسسه رســانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی منصوب 
کرد. حمیدرضا طباطبایی پیش از این، سکانداری این مجموعه را بر عهده داشت.

همه فعالیت های رســانه ای آستان قدس رضوی در حوزه تولیدات تصویری اعم 
از ارتباط با شبکه های ملی و بین المللی، تولید فیلم و مستند و همچنین شبکه 
ماهواره ای امام رضا)ع( به زبان های عربی و اردو در مؤسســه رسانه های صوتی و 

تصویری آستان قدس رضوی انجام می شود. 

به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی
نام نویسی پنجمین دوره آموزش معارف کاربردی آغاز شد

آستان: به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی، نام نویسی پنجمین دوره 
آموزش مقدماتی معارف کاربردی ویژه تدریس به جوانان و نوجوانان آغاز شد.

 به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی نام نویسی پنجمین دوره آموزش 
معارف کاربردی »ویژه تدریس به جوانان و نوجوانان« با نام »برهان« آغاز شد و تا 

18 آذرماه ادامه خواهد داشت.
این دوره با اهداف بسترسازی برای پرورش نیروهای متخصص با توان تبیین عقاید 
شیعه، پاسخگویی به شبهات ذهنی دانش آموزان، آشنایی بیشتر طالب با شبهات 
روز مطرح در جامعه، آشــنایی با افق های نو پژوهشــی در زمینه کالم اسالمی 
و توانمندسازی استادان اعتقادی سراسر کشور در حوزه نوجوانان و بسترسازی 
برای پرورش نیروهای متخصص با توان تبیین عقاید شیعه مبتنی بر کتاب هفت 

جلدی برترین آرزو برنامه ریزی و اجرا می شود.

 آستان  مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه 
بین المللــی امام رضا)ع( با حضور حجت االســالم 
والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی 

برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین مروی در این مراسم ضمن 
گرامیداشــت روز دانشــجو، این روز را روز بیداری، 
استکباری ستیزی و انقالبی گری خواند و با برشمردن 
خصوصیات دانشجویان انقالبی، عنوان کرد: بصیرت 
در موضع گیری، مطالبه گری، روحیه ضداستکباری 
و ضدسلطه گری، حضور در صحنه های اجتماعی و 
امید دادن به جامعه از ویژگی های دانشجویان انقالبی 

است.
وی جوانــان را مخاطبان اصلی محــور بیانیه گام 
دوم انقالب دانســت و تصریح کرد: بیانیه گام دوم 
انقالب نتیجه 70 سال تجریه مدیریتی، مبارزاتی و 
انقالبی گری رهبری معظم است، تأکید معظم له بر 
نقش جوانان در این بیانیه براســاس اعتقاد راسخ و 

تجربیات ایشان است.
حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه با تأکید 
بر اینکه در آســتان قدس رضوی توجه به جوان ها 
امری تبلیغاتی نیست، بلکه موضوعی اعتقادی است، 
ابراز کرد: بنای ما در آستان قدس رضوی استفاده از 
ظرفیت جوان هاست، شاید در یکسری از سمت ها 
مجبور به اســتفاده از باتجربه ها باشیم، اما اعتقاد 
داریم جوان ها به دلیل برخورداری از روحیه جهادی، 
خالقیت و نوآوری، می توانند پیشرفت و موفقیت را 

رقم بزنند و رویکرد ما استفاده از جوان هاست.
وی افزود: به تمام مدیران و معاونان آســتان قدس 
رضوی گفته ام تا پایان ســال جاری باید ســه نفر 
برای جانشینی خود از میان جوان ها معرفی کنند، 
البته این موضوع به معنای جابه جایی آن ها نیست، 
اما می خواهیم برای هر سمتی جانشینانی جوان و 

شایسته را داشته باشیم.

 والیت فقیه موجب مصونیت جامعه اسالمی
تولیت آســتان قدس رضــوی در ادامه با تأکید بر 
اهمیت جایــگاه والیت فقیــه در مصونیت جامعه 
اســالمی، ابراز کرد: اینکه در برخی مســائل برای 
جامعه ابهاماتی ایجاد شــود کامالً طبیعی است اما 
باید یک نقطه اتکا وجود داشــته باشــد، خوارج به 
امیرالمؤمنین)ع( اتکا نکردنــد و با حیله معاویه و 

سرنیزه رفتن قرآن ها دلشان لرزید و گمراه شدند.

حجت االســالم والمسلمین مروی 
تصریح کرد: در مســائل اخیر برای 
برخی ســؤاالتی پیش آمد، سؤال 
پرسیدن هیچ ایرادی ندارد، اما باید 
مراقب بود سؤاالت مایه لرزیدن دل 
و سستی ایمان نشود، اگر سؤاالت 
موجب ایجاد شــبهه و موجب آن 
شود که روی رهبری عالمت سؤال 
بخورد، آنگاه تکیه گاه را از دســت 

داده ایم و این گمراهی است. 
وی اضافه کرد: ســؤال پرســیدن 
ایرادی ندارد اما باید مراقب بود که 
این نباید موجب گم کردن مســیر 
شــود، اگر ما برخی موضع گیری ها 
را متوجــه نمی شــویم دلیلــش 
عدم آگاهی ما نسبت به مسائل است. 

در دوران امام خمینی)ره( نیز گاهی چنین مواردی 
بود مانند برخی موضع گیری هایی که امام راحل در 
دوران رئیس جمهور اول داشتند و بعدها مشخص 

شد حق با ایشان است.
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به برخی 
اتفاقات و وقایع اوایل انقالب و موضع گیری های امام 
راحل، ابــراز کرد: در آن دوران گاهی برای برخی از 

مردم و حتی خواص نســبت به 
موضع گیری های حضرت امام)ره( 
سؤاالتی پیش می آمد، اما بعدها 
مشــخص شــد موضع گیری ها 
و تشــخیص هایی که امــام)ره( 

داشتند، صحیح بود.
وی با تأکید بر اینکه باید مراقب 
بود که ســؤاالت موجب نشــود 
در پایگاه اصلــی و مقام امامت 
و والیــت دچار تردید شــویم، 
عنوان کرد: مقام معظم رهبری 
از هیچ کــس نمی ترســند و با 
هیچ کسی نیز رودربایستی ندارند، 
اما ایشــان مالحظاتــی دارند و 
چیزهایی را می بینند و می دانند 

که شاید ما ندانیم.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: تمام اقدامات 
رهبری کارشناسی شده است، شورای امنیت ملی و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام شورا هایی هستند که 
به معظم له مشورت می دهند، عالوه بر این بسیاری 
از استادان دانشگاه، مسئوالن سابق و فعلی کشور و 
کارشناسان و متخصصان در حوزه های گوناگون به 

رهبری معظم انقالب مشورت می دهند.

وی گفت: گاهی از من سؤال می شود که رهبری در 
طول روز چند ســاعت کار می کنند؟ من در پاسخ 
به این سؤاالت می گویم باید پرسید ایشان در طول 
روز چند ساعت کار نمی کنند، ایشان دائماً در حال 
کار هستند و حتی روزهای جمعه و تعطیالت اغلب 

مشغول کار هستند.

 ارتباط بی واسطه با مردم
حجت االسالم والمســلمین مروی در فراز دیگری از 
سخنان خود در پاسخ به دغدغه مطرح شده از سوی 
یکی از دانشــجویان مبنی بر توجه به حفظ ارتباط 
تولیت آستان قدس با توده مردم، عنوان کرد: تا امروز 
تالشم بر ارتباط نزدیک، بدون واسطه و بدون آالیش 
با مردم بوده است، بنابراین تقریباً هر روز بعد از نماز 
ظهر و عصر در تاالر والیت حرم مطهر رضوی با مردم 
بدون نوبت و هماهنگی قبلی مالقات می کنم و این 
جلسات مالقات مردمی معموالً تا زمانی که مراجعان 
باشند، ادامه می یابد.وی تصریح کرد: ارتباط با مردم 
بدون واســطه را وظیفه خــود می دانم. تلفن گویای 
138 و صندوق های نظرات و پیشنهادات مستقر در 
حرم مطهر از دیگر راه های ارتباطی است که با مردم 
دارم و مقید هستم نظرات و پیام های مردمی که در 
این سامانه تلفنی ثبت و در صندوق های حرم مطهر 

انداخته می شــود را بخوانم، اگرچه بسیاری از نظرات 
تکراری اســت اما مقید به خواندن آن ها هستم.وی 
افزود: همچنین سعی کرده ام ترددم در حرم مطهر در 
نهایت سادگی باشد تا اگر کسی مطلبی داشت بتواند 
به راحتی مراجعه و مطرح کند، به همراهانم گفته ام در 
حرم مطهر تا حد امکان با فاصله از من حرکت کنند.

 نباید گذشته را به طور کل نفی کنیم
حجت االسالم والمسلمین مروی در خصوص برخی 
انتقادات از دوران گذشته آستان قدس و نسبت های 
اشرافیگری که گاهی برخی به کار می برند، توضیح 
داد: هیچ کس معصوم نیست و همه گرفتار خطاهای 
بشری هستیم و کسی نمی تواند ادعا کند من بدون 
هیچ خطا و اشتباهی هستم. به مدیریت های گذشته 
نیز انتقاداتی وارد است، اما در قضاوت ها باید واقع بین 
باشیم، متأسفانه گاهی در مورد گذشتگان به گونه ای 
صحبت می شود که گویی در خصوص دوران طاغوت 
سخن گفته می شود.وی با اشاره به خدمت تولیت 
فقید آســتان قدس رضوی، ابراز کرد: مرحوم آقای 
طبســی تا پایان عمر در همان خانه طلبگی پیش 
از انقالب زندگی کرد، به خانه خود هیچ چیز اضافه 
نکرد، 37 سال ایشان تولیت بود اما حتی یک ریال 
حق التولیه برداشت نکرد، در حالی که حق شرعی 
و قانونی اش بود. ایشان بسیار سالم و با سالمت در 
آســتان قدس کار کردند و اکنون اسناد دقت های 
مالی ایشان را ما می بینیم که ایشان روی یک ریال 

هم حساسیت داشتند.
حجت االســالم والمســلمین مروی با اشــاره به 
پیشرفت های آســتان قدس رضوی پس از انقالب 
اسالمی ابراز کرد: تأسیس کتابخانه ها، مراکز فرهنگی 
و علمی و همین دانشگاه امام رضا)ع( و بسیاری از مراکز 
دیگر پس از انقالب اتفاق افتاده و بسیاری از مکان ها 
با حق التولیه آقای طبســی ساخته شده، اما ایشان 
هیچ جا تابلو نزد که »من از حق تولیتم این محل را 
ساختم«. ما نباید گذشته را به طور کل نفی کنیم.
وی ابراز کرد: آقای طبسی یک مبارز انقالبی و زندان 
رفته و شکنجه دیده در دوران طاغوت بود و دوستی 
صمیمی با رهبری معظم از پیش از انقالب و تا پس 
از انقالب داشــت. من به عنــوان یک طلبه وظیفه 
خودم می دانم حق را بگویم. آقای طبســی بسیار 
متواضع، باادب و بااخالق بود. رفتار اطرافیان را نباید 

به حساب ایشان گذاشت.

 سعی کرده ام 
ترددم در حرم 

مطهر در نهایت 
سادگی باشد تا 

اگر کسی مطلبی 
داشت بتواند به 
راحتی مراجعه 

و مطرح کند، به 
همراهانم گفته ام 
در حرم مطهر تا 

حد امکان با فاصله 
از من حرکت کنند

بــــــــرش

: j تولیت آستان قدس رضوی در جمع دانشجویان دانشگاه بین المللی امام رضا

ارتباط بی واسطه با مردم را وظیفه خود می دانم
وی

ض
س ر

عک
ی/ 

ذر
 نو

ود
سع

: م
ها

س 
عک

خـــبر
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آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تداركات  سامانه  طريق  از  را  ذيل  عمومی  های  مناقصه  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  كل  اداره 

الكترونيكی دولت طبق شرايط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نمايد.

الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت و تحويل اسناد و ساير مراحل مرتبط با آن ، تنها از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و دريافت و تحويل 

اسناد از ساير محل ها امكان پذير نخواهد بود. 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره 
مناقصه

شماره فراخوانمبلغ برآوردموضوع مناقصه
سامانه ستاد

واگذاری خدمات خودروئی ) 23 دستگاه( جهت ماموريتهای دورن 98/34
شهری و برون شهری اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی

 11،224،291،272
ريال

2098003374000074

/ع
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آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی نوبت )اول(
شللهرداری پيشللوا بااسللتناد بلله مجوزشللماره 98/553 - 98/5/26 شللورای اسللامی 
شهربراسللاس بودجلله شللماره 35017درنظردارد نسللبت به مناقصه عمومللی جهت تكميل 
مجموعلله ورزشللی كهنک وتهيه ونصب چمللن مصنوعی فوتبال واقللع درمحله كهنک - جنب 
كانال آب اقدام نمايد. لذا ازاشللخاص حقوقللی دعوت به عمل می آيد به مدت ده روزپس 
ازانتشللارآگهی نوبت دوم جهت كسب اطاع بيشترودريافت فرم شرايط شركت درمناقصه 

وارائه قيمت به معاونت اداری ومالی وامورقراردادها ی شهرداری مراجعه نمايند  
   تلفن تماس :  36721802 - 021   

/ععباس طباطبائی - سرپرست شهرداری پيشوا  
98
11
39
2

آگهی مناقصه
شهرداری اسدآباد در نظر دارد رفت و روب قسمتی از شهر را بصورت حجمی 
به پيمانكاران واجد شللرايط و دارای صاحيت از طريق مناقصه واگذار نمايد. 
متقاضيان در صورت تمايل جهت اخذ اسناد مناقصه می توانند به امور مالی 
شللهرداری مراجعه نمايند. ضمنٌا مهلت واريز سپرده و ارائه پيشنهاد قيمت 
و تكميل اسللناد مناقصلله و تحويل به دبيرخانه شللهرداری پايان وقت اداری 

 شهرداری اسدآباد 98/9/25 خواهد بود. 

/ع
98
11
00
4

آگهی مناقصه کتبی 
شهرداری گناباد

شللهرداری گنابللاد در نظللر دارد در رعايللت 
مللاده 4آيين ناملله مالی شللهرداری ها اجرای 
عمليات بهسللازی )جللدول گذاری وآسللفالت 
وموزائيللک فللرش خيابان امللام خمينی؛ ناصر 
وغديللر(  امللام  وميللدان  المهللدی؛  خسللرو؛ 
رابراسللاس فهرسللت بهللای رشللته ابنيه راه 
وباند سال98از طريق شركت های واجد شرايط 
واگللذار نمايد. لذا متقاضيان می توانند جهت 
دريافت اسللناد مناقصه و ارائه پيشللنهاد به 
واحد امور مالی شللهرداری گناباد مراجعه ويا 
جهت كسللب اطاعات بيشللتر با شللماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمايند.
 حسين زاده شهردار گناباد

آگهی دعوت از بستانکاران مؤسسه غیرتجاری 
تخصصی روان شناسی و علوم شناختی هیوا در 
حال تصفیه به شماره ثبت 5791 و شناسه ملی 

14007207281 )نوبت دوم(
در  مذكللور  مؤسسلله  انحللال  آگهللی  پيللرو 
روزنامه رسللمی بلله شللماره 21729 در مورخه 
1398/07/29 و مطابق ماده 215 قانون تجارت، 
از تمامللی بسللتانكاران ايللن مؤسسلله دعوت 
می گللردد تللا حداكثللر يكسللال پللس از تاريخ 
انتشار اولين نوبت اين آگهی به مدير تصفيه 
مؤسسه آقای محمد مظفری به آدرس مشهد- 
بلللوار هفت تيللر- هفت تير 35- پللاک 19 با 
كدپسللتی 9178965548 جهت تصفيه حساب 

مراجعه نمايند.
 مدير تصفيه محمد مظفری

ع 9
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برگ سللبز خودرو سللواری پرايد صبللا GTX  مدل 
1381 رنللگ سللفيد  شللماره موتللور 00366070 و 
شللماره شاسللی S1412281833023 به شللماره 
انتظامی 418 ه 34 ايران 42 به مالكيت محمد حسن 
تيمللوری كاته سللبيلی مفقللود گرديللده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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برگ سبز،سند مالكيت وكارت موتورسيكلت سيستم 
موتوركويرتيپ ركورد بلله رنگ قرمز مدل 1390 به 
شماره موتور05025 وشماره تنه 9013002434   به 
شماره انتظامی 638 ايران 41866 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبارساقط می گردد.    دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سللند خللودرو و برگلله سللبز پرايللد 141  بلله رنللگ 
نقللره ای متاليللک  مللدل 1387 به شللماره شاسللی 
موتللور2458251و  شللماره  و   s1482287257796
شللماره پاک 98ج663 ايران 96 بلله نام مهدی عجم 

اكرامی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو پرايد صبا مدل 1387 رنگ نقره ای 
به شماره انتظامی 752 ط 11 ايران 95 شماره موتور 
 S1412287691712 : 2283998  شللماره شاسللی :
بنللام جمال خاتللون بهرام زهللی مفقللود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  
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دی
قو

مف
ی 

گه
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای و  فنی مهندسی خدمات 
پشتیبانی اداری  کارکنان سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد به شماره ثبت:17499

تاریخ انتشار:98/09/18
    جلسلله مجمع عمومی فوق العاده شللركت تعاونی شللركت تعاونی خدمات مشاوره ای و  فنی مهندسی خدمات 
پشللتيبانی اداری  كاركنان سللازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری مشهد  در سللاعت 15:00 روز پنجشنبه 
مورخ  98/9/28 در محل نمازخانه سازمان مديريت پسماند مشهد  واقع در مشهد- حد فاصل پل حافظ و پل 
غدير سللازمان مديريت پسماند شهرداری مشهد برگزار می شود. از كليه اعضای محترم تقاضا می شود جهت 

اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی كه امكان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وكالتنامه 
كتبی به فرد ديگری محول نمايند كه در اين صورت  تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر سه رأی و هر شخص 

غير عضو تنها يک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاء نمايندگی به همراه وكيل مورد نظر خود بايد از ساعت 10   تا   14   روز يكشنبه 98/9/24   
به محل دفتر شركت مراجعه تا پس از تأييد وكالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ، ورقه ورود به مجمع برای 

فرد نماينده صادر گردد.
دستور جلسه:

  1- تصويب اساسنامه جديد )منطبق با قانون تعاون(  
 2- تغييللر نللام شللركت ماده 1 در اساسللنامه )به شللركت تعاونی مصرف كاركنان سللازمان مديريت پسللماند 

شهرداری مشهد(
 3- تغيير موضوع ماده 3 اساسنامه 

 4 -تغيير ماده 12 اساسنامه در خصوص شرايط عضويت   
 5- تغيير تبصره  ماده 21 اساسنامه در خصوص نحوه دعوت مجمع عمومی

هيئت مديره شركت تعاونی خدمات مشاوره ای و  فنی مهندسی خدمات پشتيبانی اداری  كاركنان 
سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)نوبت دوم( شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی
 مشاوره ای کارکنان سازمان بازیافت شهرداری مشهد  شماره ثبت : 17499 تاریخ انتشار :18 /98/09

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت تعاونی خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای كاركنان سازمان 
بازيافت شللهرداری مشللهد در سللاعت 14 روز پنجشللنبه  مورخ 98/9/28 در محل نمازخانه سازمان مديريت 
پسللماند مشللهد  واقع در مشللهد- حد فاصل پل حافظ و پل غدير سازمان مديريت پسللماند شهرداری مشهد 
برگزار می شللود.  از كليه اعضای محترم تقاضا می شللود. جهت اتخاذ تصميم نسللبت به موضوعات زير در اين 

جلسه حضور بهم رسانند. 
اعضای محترمی كه امكان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وكالتنامه 
كتبی به فرد ديگری محول نمايند كه در اين صورت  تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر سه رأی و هر شخص 

غير عضو تنها يک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاء نمايندگی به همراه وكيل مورد نظر خود بايد از ساعت 10   تا   14   روز يكشنبه 98/9/24   
به محل دفتر شركت مراجعه تا پس از تأييد وكالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ، ورقه ورود به مجمع برای 

فرد نماينده صادر گردد.
دستور جلسه :  1 – تقسيم سود سال 97

2 – افزايش سرمايه شركت تعاونی از محل سود تقسيم نشده سال 97 
هيئت مديره شركت تعاونی  خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای كاركنان سازمان بازيافت شهرداری مشهد
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 آگهی تغییرات شرکت مرغداری نجم شرکت تعاونی به شماره ثبت 166 و شناسه ملی 10380029873    
 به اسللتناد صورتجلسلله مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,16 و نامه شللماره 2761 مورخ 1398,08,27 اداره تعاون كار ورفاه 
اجتماعی شهرسللتان گناباد تصميمات ذيل اتخاذ شللد : - آقای حسللن علی حسللينی به شللماره ملی 0919512755 و آقای نصرت علی حسينی به 
شللماره ملی 0919912011 به عنوان بازرسللان اصلی و علی البدل برای مدت يک سللال مالی انتخاب گرديدند. - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل 
انتخاب گرديدند: محمد علی حسينی به كدملی 9691625654 حسن علی حسينی نجم آباد به كدملی 9691625654 نصر اهلل علی حسينی به كدملی 
9691625654 بعنللوان اعضللای اصلی هيئت مديللره و فاطمه ميرزائی نجم آباد بلله كدملی 9691635654 و زهرا عبللداهلل زاده بيدختی به كدملی 
9691632156 به عنوان اعضای اعضای علی البدل هيئت مديره شللركت تعاونی برای مدت سلله سللال انتخاب گرديدند. -- ترازنامه و صورتهای 

مالی منتهی به1397,12,29 مورد تصويب قرار گرفت . 
اداره كل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری گناباد )688013( /ع
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آگهی تغییرات خیریه غیرانتفاعی حضرت رقیه گناباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 14002921420    
به اسللتناد صورتجلسلله هيئت مديره مورخ 1397,11,01 و نامه شللماره 920,98,44716 مورخ 98,4,18 اداره بهزيستی گناباد تصميمات ذيل اتخاذ 
شللد : 1( آرزو حسللين زاده به شماره ملی 0829343806 به سللمت رئيس هيئت مديره 2( سيدحسين پورهاشمی به شماره ملی 0919309895 
بلله سللمت نايللب رئيس هيئت مديللره 3( محمد اصغريان به شللماره ملی 0919296769 به سللمت خزانلله دار 4( مرتضی تجددی به شللماره ملی 
0931462428 به سمت عضو هيئت مديره 5( محمد مطلبی به شماره ملی 0779472594 به سمت عضو هيئت مديره برای مدت سه سال تعيين 
شدند - مرتضی تجددی به شماره ملی 0931462428 به سمت مديرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گرديد. - كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور مؤسسلله با امضاء : دو امضاء از سلله امضاء رئيس هيئت مديره )خانم آرزو حسللين زاده( و خزانه دار )آقای محمد اصغريان( و مديرعامل 

)مرتضی تجددی( همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری گناباد )688023( /ع

98
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روزنامـه صبـح ایـران

با وجود شهید صدر هیچ خأل تئوریکی برای نظام باقی نمی ماند     حوزه: حجت االسالم دکتر حسینعلی سعدی، رئیس دانشگاه امام صادق)ع( در بازدید از مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق)ع( 
بیان کرد: تمرکز فعالیت های علمی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه بر آثار و نظرات مرحوم شهید صدر)ره( بسیار دقیق و هوشمندانه بوده است. استاد ما مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی می فرمود: اگر عمر گرانمایه 

شهید صدر 10 سال دیگر امتداد می یافت هیچ خأل تئوریک برای نظام اسالمی باقی نمی ماند و ایشان نرم افزارهای الزم برای زمامداری و حکمرانی را به طور کامل تولید می کردند.

برگزاری دوره های »زندگی با طعم فلسفه«
شبستان: غالمرضا ذکیانی از برگزاری 
دوره هــای تربیت مربی فلســفه برای 
کودکان و زندگی با طعم فلسفه خبر داد 
و گفت: دوره های زندگی با طعم فلسفه، 
یک گفت وگوی طبیعــی و هدفمند را 
بین دانش آموزان و مربیــان به جریان 
می اندازد و آن ها را با مفاهیم مهم زندگی 

آشنا می کند.
رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با بیان اینکه این دوره 
یکی از منحصر به فردترین دوره هایی اســت که در این عرصه برگزار می شود، 
گفت: فلســفه برای کودکان یا همان پی.4.سی سال هاست در کشورهای دیگر 
جهان اجرا می شود و برنامه ای مبتنی بر تقویت سطح تفکر، جست وجوگری و 
پرسش محوری میان بچه هاست. در واقع این برنامه آموزشی تأثیرات بسزایی در 

رشد شخصیت کودکان برجا می گذارد. 
بســیاری از مشکالتی که امروز در کشور وجود دارد ناشی از آن است که افراد 
در دوره کودکــی آن گونه که باید تربیت نشــده اند و یا هر کدام از محیط های 
سه گانه ای که در آن قرار داشتند یعنی خانه، مدرسه، جامعه، تأثیر کافی برای 
شــکل گیری یک شخصیت منســجم را در آن ها نداشته است.رئیس مؤسسه 
آموزشی پژوهشی حکمت و فلســفه ایران ادامه داد: دوره های زندگی با طعم 
فلســفه موجب تقویت روحیه نقد پذیری، اعتمادبه نفــس و پرورش خالقیت 
می شــود. از ســوی دیگر در این دوره والدین نیز برای شرکت در گفت وگوی 
فلسفی آماده می شوند تا در محیط خانه بتوانند شرایط را برای تسهیل فرایند 

تفکر فرزندان خود فراهم کنند.
رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشــی حکمت و فلسفه ایران در بخش دیگری از 
مباحث خود گفت: امروز در جامعه ما افراد برای ساده ترین و ابتدایی ترین مسائل 
خود با مشکل مواجه اند، گاهی افرادی را می بینیم که تحصیالت دانشگاهی دارند 
اما حتی نمی توانند از مسائل شخصی خود به درستی استدالل داشته باشند چه 
برســد به اینکه بخواهند مسائل و مشکالت را در سطح کالن تر تحلیل کنند و 

با آن کنار می آیند.

 تحقق نظام عادالنه به ثبات
 در میزان و معیار پول مرتبط است

مهــر: جلســه هم اندیشــی نقــش 
سیاســت گذاری های پولــی در تحقق 
عدالــت اقتصــادی با حضور حســین 
عیوضلو؛ استاد دانشگاه امام صادق)ع(، 
مجید رضایی؛ اســتاد دانشــگاه مفید، 
دانشــگاه  اســتاد  نعمتــی؛   محمــد 
امام صادق)ع( و محمد اسماعیل توسلی؛ 
اســتاد دانشــگاه عالمه طباطبایی در 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی برگزار شد.
در این جلسه بر اهمیت بحث پول و سیاست گذاری های پولی در تحقق عدالت 
اقتصادی و کاهش نابرابری تأکید و مطرح شد: در صورتی می توان تحقق نظام 
عادالنه را در جامعه ای انتظار داشت که پول که میزان و معیار سنجش است از 
ثبات و درستی برخوردار باشد. اهمیت پول به مثابه یکی از مؤلفه های مهم در 
ایجاد تعادل و توازن اقتصادی، در روایات و آیات متعدد بیان شــده است. قرآن 
کریم می فرماید: َو زِنُواْ بِالِْقْســَطاِس الُْمْسَتِقیِم)۱۸۲ شعراء(؛ و با ترازوی درست 

وزن کنید. 
در روایتی از امیرالمؤمنین علی)ع( به نقل از رســول خدا)ص( آمده اســت: إِنَّ 
ْرَهَم أَْهلََکا َمْن َکاَن َقْبلَُکْم َو ُهَما ُمْهلَِکاُکم؛ دینار و درهم، جوامع پیش  یَناَر َو الدِّ الدِّ
از شما را نابود ساخت و این دو هالک کننده شما نیز هست)کافی ج۲، ص۳۱۶(؛ 
این روایت نیز بر نقش سیاست های نادرست پولی بر بی عدالتی و نابودی سیستم 

اقتصادی داللت دارد.

خبر

 اندیشــه/ نقوی- فاطمی نژاد   نوام 
چامســکی، متفکر آمریکایــی در کتاب 
»چه کســی بر جهان حکومت می کند؟« 
به صراحت می گوید دموکراسی در آمریکا 
بــه توحش ســرمایه داری مبدل شــده 
اســت. این گــزاره در دامنــه ای بزرگ تر 
یکی از نشــانه های افول رؤیای آمریکایی 
اســت. آنچــه می خوانید مصاحبــه ما با 
دکتــر علی ســروش، پژوهشــگر حوزه 
مطالعات آمریکا در همین زمینه اســت.

 جناب ســروش! چرا گزاره افول 
آمریکا را با اینکه متفکران آمریکایی 
نیز بر آن تأکید می کنند، نتوانسته ایم 
در ســطح افکار عمومی به 

درستی تبیین کنیم؟
قــدم اول همیــن اســت که 
برخالف تصور عمومی که فکر 
می کند موضوع افــول آمریکا 
شعاری است که از طرف طیف 
باید  انقالبی مطرح می شــود، 
گفت اصالً این طور نیست و این 
واقعیتی اســت که در عرصه 
اجتماعی و فرهنگی رخ داده 
و موضوعی است که از مدت ها 
پیش شروع شده است. این 
مسئله سال ها پیش از اینکه 
در ایران مطرح شــود توسط 
آمریکایی  اندیشمندان  خود 
از جمله هانتینگتون، فوکویاما 
و فرید زکریا طرح شده بود. 
حتی بحث فراتــر از مطرح 
کردن بود و به این موضوع در قالب انتشار 
کتاب پرداختند. برخی معتقدند افول آمریکا 
از جنگ جهانی دوم به بعد شروع می شود 
و پس از آن جنگ ســرد و هزینه هایی که 
به اقتصاد آمریکا با بدهکارتر کردن آمریکا 
انجام می دهد، موجب می شــود این اتفاق 
شدت بگیرد. جدا از نظرات اندیشمندان در 
این عرصه، کافی است واقعیت بیرونی را نیز 
از نظر بگذرانیم تا ببینیم که هژمونی آمریکا 

نه فقط توســط جمهوری اســالمی بلکه 
توســط اقمار نظام در منطقه نیز شکسته 
می شود. اتفاقاتی نظیر زدن پهپاد آمریکایی، 
عملکرد ضعیف سیستم های ضدموشکی 
آمریکا در عربستان، عقب نشینی آمریکا از 
عراق و افغانستان و ناکامی در جنگ افروزی 
داعش همه مؤید این واقعیت بیرونی یعنی 

افول آمریکا هستند.

 یعنی ضعف  به رسانه در بازنمایی 
این واقعیت برمی گردد؟

بله، با همه این واقعیت ها، ما در بازنمایی 
آمریکا در رسانه های خودمان ضعف جدی 
داشته ایم. ضمن اینکه روشنفکران نیز به 
رغم واقعیت بیرونی مذکــور، هنوز افول 
آمریکا را باور ندارند و تصور آن ها از آمریکا 
دقیقاً همان تصویری است که از رسانه های 
جهانی یا بازنمایی بزک شده آن در برخی 
رسانه های داخل کشور می گیرند. متأسفانه 
در مجامــع علمی ما نیز بــه این موضوع 
پرداخته نمی شود. از نکات جالبی که باید 
درمورد بازنمایی تصویــر آمریکا در ذهن 
ایرانیان مورد توجه داشــت این است که 
همان طور کــه در آمریکا دو طیف اقلیت 
برخوردار و اکثریت ضعیــف وجود دارد، 
مواجهه مــا با آن ها نیز از طریق مهاجرت 
طیف متخصص برخوردار از ایران به آنجا 

 بوده اســت. یعنی افرادی کــه به آمریکا 
رفت و آمد داشــته اند به همین واســطه، 
تصویری از آمریکا را در این آمد و شــد ها 
برای ما ساخته اند که وجه برخوردار آمریکا 
را می بینیم و در بازنمایی از فقر و فالکت 
در این کشــور سخنی نگفته اند. رسانه در 
بازنمایی و به خصوص خلق فضا و حال و 
هوا نقش مهمی دارد، مثالً در همین آمریکا 
انتخابات، فرایندی طوالنی دارد و چند ماه 
طول می کشــد؛ چرا که رســانه ها فضای 
روانی عموم را برای شــرکت در انتخابات 
ترغیب کنند. اگر چنین فرایندی طوالنی 
نباشد، طبق برآوردها، حجم مشارکت به 

زیر ۳0 درصد می رسد. 

 آمریکا در سال 2008 بحران جدی 
را تجربه کرد؛ ســؤال این است که 
بحران های مقطعــی را چطور در دل 

پازل افول باید تفسیر کرد؟ 
طبیعتــاً دولــت و قدرت هــا وقتــی با 
چالش هایی روبه رو می شــوند به بازسازی 
خود می پردازنــد. از جنگ جهانی دوم تا 
امروز اگر ارزیابی داشــته باشیم می توانیم 
درباره این موارد و بحران ها صحبت کنیم. 
صحبت های رئیس جمهور فعلی آمریکا و 
حتی کتابی که خود ترامپ نوشته به نام 
»آمریکای فلج شده« همه حکایت از همین 

موضوع دارند. حتی صحبت های فوکویاما و 
سایر اندیشمندان یا متفکران آمریکایی را 
باید از این منظر مشاهده کرد که مسئله 
آن هــا نیــز از طرح این بحث هــا، احیا و 

بازسازی آمریکاست.

را  نرم   آیا شــدت گرفتن جنگ 
همین جنس  از  نشــانه ای  می توان 

دانست؟
به نظرم توفیق آمریکا در این مدل نرم را 
نباید مربوط به توانمندی آمریکا دانســت 
بلکه بخــش مهمی از آن بــه کم کاری 
ما برمی گــردد. در شــرایط فعلی زمینه 
مساعدی است تا مســئله افول آمریکا را 
در عرصه این هماورد نرم مطرح کنیم. من 
همچنان کــم کاری در فضای نخبگانی و 
رسانه ای را مهم ترین عامل عدم موفقیت 

در این زمینه می دانم.

 چه راه حل ایجابی را برای فضای 
دانشــگاهی و نخبگانــی در همین 

موضوع پیشنهاد می کنید؟
بخش مهمی از این بازنمایی تصویر آمریکا 
در اذهان عمومی، از دانشــگاه ها شــروع 
می شود. در سطح دانشگاهی ما باید رشته ها 
و سرفصل هایی با موضوع افول آمریکا ایجاد 
شوند و پایان نامه ها و پژوهش ها را به این 
سمت سوق دهند. در عرصه نخبگانی نیز 
رهبری انقالب گالیه کــرده بودند که در 
کنگره آمریکا چندین طرح ضدایرانی ارائه 
شده ولی سیاستمداران ما متقابالً طرح و 
ایده ای را ارائه نداده اند. به تازگی مصوبه ای 
در مجلس تصویب شد که سرفصل جنایات 
آمریکا در کتب درسی گنجانده شود که به 
نظرم اگر دقت نظرروی آن اعمال شــود 
می تواند دانش آموزان و دانشجویان را با این 
موضوعات آشنا کند. ضمن اینکه همچنان 
که اندیشــکده های زیادی در آمریکا روی 
مســئله ایران کار می کنند ما نیز باید در 
پژوهشگاه ها و اندیشــکده های خود روی 

مسئله آمریکا به طور ویژه کار کنیم.

دکتر علی سروش از تالش برخی روشنفکران برای بازسازی آمریکای رو به افول می گوید

بزک تصویر یک سقوط
هدف معماری اسالمی احساس 
حضور خدا در محل زندگی است

علت  اصلی مشــکالت  شهرسازی و معماری 
ایران، تداوم ساختار غلط مدرنیته و لیبرالیسم 
در ســاختار معماری شهرهاســت. معماری 
ایران از دهه ۷0 به بعد به شــدت تظاهرگرا 
و تجمالتی شد.اشــکال و الگوهای ســازنده 
شــیوه های معماری حامل معناست. انسان 
به آفرینش نمادهــا تمایل دارد. نمادها یکی 
از راه هــای برقراری ارتباط اســت. طرح های 
معماری شــیوه ای غیرکالمی انــد که مردم 
از آن ها برای تبــادل پیام ها و جهان بینی ها 

استفاده می کنند.
معضل اساســی مــا در حوزه شهرســازی و 
معماری به مانند برخی دیگر از سیستم های 
تمدنی تبعیت، تقلید و پیاده ســازی مکاتب 
غربی مانند مکتب لیبرالیســم اســت. علت 
اصلی مشــکالت معماری و شهرسازی امروز 
ایران اســالمی، تداوم ساختار غلط مدرنیته و 
لیبرالیسم در ساختار معماری شهرهای ماست. 
انقالب اسالمی ساخت سیاسی غرب زدگی را 
از بین برد اما ساختار معماری و شهرسازی که 
بسترساز تحقق سایر سیستم های تمدنی است 
و بر رفتار و سبک زندگی تأثیر می گذارد نه تنها 
از بیــن نرفت بلکه در مقاطعی هم با نفوذ در 
ساختارهای حاکمیتی و متخصصان توسعه و 
رشد پیدا کرد.با وضعیت موجود نظام آموزشی 
نمی توان انتظار داشــت در دانشگاه ها اقدامی 
در جهت تبیین نظریه معماری و شهرسازی 
تراز انقالب اسالمی صورت پذیرد. اگر سیستم 
شهرسازی و معماری را به صورت یک سیستم 
در نظر بگیریم که دارای نقطه شــروع، نقطه 
مرکزی و مقصد یا همان هدف است، در ابتدا 
به صورت کالن می توان این گونه بیان کرد که 
معماری شــهری تراز انقالب اسالمی باید به 
دنبال برقراری عدالــت و ایجاد حس امنیت 
و آرامــش برای جامعه باشــد. نقطه مرکزی 
معماری و شهرســازی تراز انقالب اســالمی 
ایجــاد حس حضور خــدا در کالبد و فضای 
محل زیست اســت و هدفش نیز بهره مندی 
شهرنشینان از نعمت های مادی و معنوی است.

 من همچنان
 کم کاری در فضای 
نخبگانی و رسانه ای 
را مهم ترین عامل 
عدم موفقیت در 
نمایش دادن افول 
آمریکا می دانم

بــــــــرش

یادداشت

دکتر علی حجازیان، پژوهشگر شهرسازی اسالمی
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دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫ــ︣ ، ﹡﹍ــ︡اری و 

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  را﹨︊ــ︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋ 
 ﹤ ا﹝ــ︀م ر︲ــ︀ (ع) را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٧۴، از 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٫۶٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︡ - ﹝﹫︡ان  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧ــ︀︋︡اری︋ 

︀ (ع)  ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ا﹝︀م ر︲
٩٨/٩/١۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/٢٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٩/٣٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/١٠/٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

︣داری» «آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه︫ 
︫ــ︣داری ا︨ــ︡آ︋︀د ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ﹝︖﹢ز ︫ــ﹞︀ره ۶٠٠/ش ﹝﹢رخ١٣٩٨/٧/٢٩ در ﹡︷︣ دارد ٢۶﹇︴︺﹥ از ا﹝﹑ک ︠﹢د را ︋︀ ﹋︀ر︋︣ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩،︑︖︀ری و 
︀زد︡ از ا﹝﹑ک ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ︑﹊﹞﹫﹏ و   ︋️︗ ︡﹠﹡︨︣ــ︀﹡︡،﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا ﹀︣وش︋   ︋﹏︫ــ︣ح ذ ﹤ اداری را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋ 

︀ٌ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ١٣٩٨/٩/٢۵︋﹥ وا︡ ا﹝﹑ک و ا﹝﹢ر﹝︀﹜﹩ ︫︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡. ︐︀﹡ ا︨﹠︀د ﹏﹢︑
ليست امالك شهردارى(زمين،مغازه،آپارتمان)

آدرس ملكقيمت پايه شماره پالكمساحت ملكنوع ملكرديف

خيابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم12/25466/39/85735،000،000مغازه1
خيابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم11/60466/39/86986،000،000مغازه2
خيابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم12/71466/39/87762،600،000مغازه3
خيابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم11/82466/39/881،004،700،000مغازه4
خيابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم11/40466/39/89969،000،000مغازه5
خيابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم10/25466/39/90871،250،000مغازه6
پاساژ الماس طبقه زيرين14/18466/39/451،843،400،000مغازه7
خيابان فرهنگ –پاساژ الماس –طبقه اول11/64466/39/741،222،200،000مغازه8
خيابان فرهنگ –پاساژ الماس –طبقه اول10/52466/39/761،076،250،000مغازه9
خيابان فرهنگ –پاساژ الماس –طبقه اول19/48466/39/801،948،000،000مغازه10
خيابان امام-پاساژ پارسيان –طبقه سوم63/191890/2/461،484،965،000واحد ادارى11
پاساژ ايران زمين طبقه اول21/371890/2/112،137،000،000مغازه12
پاساژ ايران زمين طبقه اول14/331009/12/641،791،250،000مغازه13
پاساژ ايران زمين طبقه دوم12/811009/12/621،537،200،000مغازه14
شهرك خزايى10/541009/12/901،054،000،000مغازه15
شهرك خزايى2001558/2/122300،000،000عرصه16
شهرك خزايى2001558/2/128280،000،000عرصه17
شهرك خزايى2001558/2/123300،000،000عرصه18
شهرك خزايى2001558/2/136290،000،000عرصه19
شهرك خزايى نرسيده به جاده هودرج1801478/16657،000،000عرصه20
شهرك خزايى نرسيده به جاده هودرج1801478/28738،000،000عرصه21
شهرك خزايى نرسيده به جاده هودرج2001478/12750،000،000عرصه22
شهرك خزايى نرسيده به جاده هودرج2001478/11750،000،000عرصه23
شهرك سيد احمد پشت ورزشگاه كارگران1801630/100/797810،000،000عرصه24
شهرك سيد احمد پشت ورزشگاه كارگران1801630/100/796855،000،000عرصه25
شهرك سيد احمد پشت ورزشگاه كارگران1801630/100/795900،000،000عرصه26

︣داری ا︨︡آ︋︀د   ︫ /ع
۹۸
۱۱
۳۶
۶

/ع
۹۸
۱۱
۳۸
۵

فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︋﹩ ︠︴︨︣ــ︀زی(ا﹝︀ء)

ز︋︀﹜ــ﹥ ﹨ــ︀ی ︻﹀﹢﹡﹩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︫ــ﹫︡ ﹋︀﹝﹫ــ︀ب  را از 
︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار 
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٧۵، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١۶٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
︡ - ︀رر اه  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧︀︋︡اری︋ 

﹡﹢︑   ﹩︧︣﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٩/١٧ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/٢٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/١٠/٣
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۴/٩٨/١٠ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸
۱۱
۳۳
۰

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
 ︹و ︑﹢ز و ︵︊ــ ﹤﹫︑ ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر︷﹡

ــ﹫︡ ﹋︀﹝﹫ــ︀ب  را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م  ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن︫  ︾ــ︢ای︋ 
 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩ ــ﹥︋  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩︋ 
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٧٣، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢۴٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
︡ - ︀رر اه  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧︀︋︡اری︋ 

﹡﹢︑   ﹩︧︣﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٩/١۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/٢٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٩/٣٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/١٠/٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

,ع
۹۸
۱۱
۳۹
۰

« ابالغ رأى »
︡وی ر︨﹫︡﹎﹩   ︋️﹫﹨ در ﹤︗﹢﹞︣﹫︾ ️︊﹫︾ ️﹚︻ ﹤  ︋﹏ذ ﹤︣و﹡︡ه ا﹁︣اد ﹝︪︣و  ︎﹤﹊﹠ا ﹤  ︋︣︷﹡
︡ور رای ا︠︣اج   ︮﹤ ︪ــ︐﹩︋   ︋︡﹫ــ ︫︤ــ﹊﹩︫  ا﹡︐︷︀﹝﹩ ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 
﹊﹢﹡️ دار﹡︡ ︸︣ف  ﹥ ﹡︀﹝︊︣د﹎︀ن ا︋﹑غ ﹝﹫ ﹍︣دد، ﹠︀﹡︙﹥ در ا︣ان︨  ︣ا︨︀س ﹝﹆︣رات︋  ﹝﹠︖︣﹎︣د︡ه ا︨️،︋ 
 ﹤︋ ً︀ ﹝︡ت ﹉ ﹝︀ه و در ︮﹢رت ︨ــ﹊﹢﹡️ ︠︀رج از ﹋︪ــ﹢ر ︸︣ف ﹝︡ت دو ﹝︀ه ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︻︐︣اض ︠﹢د را ﹋︐︊
 ️︀ر︨︐︀ن آ﹝﹫  ︋︉﹠︗  ﹟︣ان  او﹝ ︡﹫ــ ︤ر﹎︣اه︫  ﹝︣﹋︤ ا﹝﹢ر ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ ا﹟ دا﹡︪ــ﹍︀ه وا﹇︹ در ︑︣ان︋ 
ا... ︵︀﹜﹆︀﹡ــ﹩ ︑﹢﹏ و ر︨ــ﹫︡ در︀﹁️ دار﹡︡ . در ︾﹫︣ ا﹟ ︮﹢رت رأی ︮ــ︀دره ﹇︴︺﹩ و ﹐زم ا﹐︗︣ا ︠﹢ا﹨︡ 

︋﹢د . 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهيد بهشتى

نام پدر نام خانوادگىنام رديف

جميلآزماخانم  دكتر  ركسانا1

علىمحمدى فرآقاى  دكتر  محمد امين2

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۶٨١١۴٣/م ا﹜︿٢٩٧٣

︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی  ـ︀﹜﹫︀﹡﹥︫   ︗﹙︧ـ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 
 ﹩﹞︀ـ︢ ︋︖﹠﹢رد (︨ـ︢﹛ ـ︡م آرد ︨ـ﹀﹫︡ ار﹝︽ـ︀ن﹠﹎

︠︀ص) ﹡﹢︋️ اول ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ١٨ /٩٨/٠٩ 
 ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋ــ﹥ ا︵ــ﹑ع ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ 
︑﹢﹜﹫ــ︡ی ﹎﹠ــ︡م آرد ︨ــ﹀﹫︡ ار﹝︽ــ︀ن ﹜︢ــ︢ ︋︖﹠ــ﹢رد 
(︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص)︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ٧٧٢ ﹝﹫︨︣︀﹡︡ ︗﹙︧﹥ 
ــ︀︻️ ١۵ ︻︭︣ روز   ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ در︨  ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 
﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ٩٨/١٠/٠١ در ﹝ــ﹏ د﹁︐︣ ﹋︀ر︫ــ︣﹋️ 
وا﹇︹ در ︋︖﹠﹢رد-︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︫﹞︀ره ﹉ -︠﹫︀︋︀ن 
︮﹠︺ــ️ ٢- ﹋︀ر︠︀﹡ــ﹥ آرد ︨ــ﹀﹫︡ ار﹝︽ــ︀ن ︋︖﹠ــ﹢رد-

٩۴١٨١۶٨١٩١︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد ﹜︢ا از﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران 
د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد در︨︀︻️ ﹝﹆︣ر در ︗﹙︧﹥ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ 

ر︨︀﹡﹠︡.
 ﹩︐﹠﹞ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل︑ر﹢︮ ︉﹢︭︑ -د︨︐﹢ر︗﹙︧ــ﹥: ١
︋﹥ ١٣٩٧/١٢/٢٩،︫︀﹝﹏ ︑︣از﹡︀﹝﹥ –︮﹢رت ︨﹢د و ز︀ن 

٢-  ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

۹ع
۸۱
۱۴
۰۴

﹝︡رک ︑︭﹫﹙﹩ ا﹞ ︡﹫︨ ︉﹡︀︖﹠﹫︀ر ﹝︀در︫︀﹨﹫︀ن 
﹝﹙ــ﹩   ﹋ــ︡   ۶٧٢۵ ش  ش  ︗﹞ــ︀ل  ︨ــ﹫︡  ﹁︣ز﹡ــ︡ 
 ﹩﹚﹫︭︑ ︹︴﹆﹞ در ︪︡﹞ ︀دره از  ︮٠٩۴۴۶٨۴۶٢٩
 ︡︀دره از وا ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ر︫︐﹥ ﹝﹠︨︡﹩ ︻﹞︣ان︮ 
دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹝︪ــ︡ ︋ــ︀ ︫ــ﹞︀ره ١۴٨٨١١١٠١۶٠٠ و 
︑︀رــ  ٨٨/١٢/٠٣ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر 
﹝﹫︊︀︫ــ︡. از ︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹫︪ــ﹢د ا︮﹏ ﹝︡رک 
را ︋﹥ آدرس: ﹝︪ــ︡، دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩- 
 ︨︦ــ﹀﹩- ︎︣د﹢ ︀رراه ا︨ــ︐︀د -︀︨ــ﹛ آ︋︀د﹇
.︡﹠︀﹝﹡ ︀ن ار︨︀ل﹍︐︠﹢﹞دا﹡︪﹍︀ه- اداره دا﹡︩ آ

/ع
۹۸
۱۱
۴۰
۰

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

/ع
۹۸
۱۱
۴۰
۷

︎︣وا﹡﹥ ﹋︧ــ︉ ﹝︭︀﹜ ︨ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︠ــ︡اداد  آ﹇ــ︀ی  ا﹠︖︀﹡ــ︉   ۶١٠ ︎︣وا﹡ــ﹥ 
︠︡اداد زاده ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ٧٢ ︮︀دره 
از ﹝︪ــ︡ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︡ ــ ︀︫ ︨ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︎︣ا︡ ١۴١ ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌ ︋︥ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣۵١ ق ١١ ا︣ان ٩۵  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر : 
١۶٩۴٠٩٣  ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ : S1482285178307 ︋﹠︀م 
آ﹇ــ︀ی ︣﹋ ︡﹝﹞﹛ ﹝﹙﹊ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

    .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۱۱
۳۸
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ١١١SE ﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢٢١ب٣٧ اــ︣ان ٧۴ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   M13/5673999 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
NAS431100G5878307 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ر︲ــ︀ ﹝︊ــ︣م 

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

/ع
۹۸
۱۱
۳۸
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ و ︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢درو وا﹡️ ﹡﹫︧︀ن ︋﹥ ر﹡﹌ آ︋﹩-
رو︾﹠ــ﹩ ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر۵۴٨٨٢٣ و 
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAZPL140TBN255420 ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︎ــ﹑ک ١٢-٨٧٩ی۶۴ ︋﹠ــ︀م ︑﹫﹞﹢ر ︨ــ﹠︀﹩ ر︪ــ﹢ر 

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

/ع
۹۸
۱۱
۴۰
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︍﹠︡ ﹝︡ل  ﹢دروی ر﹡﹢︨  ــ﹠︡ ﹝︱︣ی︠  ــ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٢۵و۶٣   ︫﹤ ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩︋  ١٣٨١ ر﹡﹌︨ 
 ﹩︨︀ ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر S031427 و︫  ا︣ان ۴٢︫ 
PSY681040391 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ︖︀د ︑﹫ــ︤دو ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۱
۳۵
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ر﹡ــ﹌   ١٣٩۶ ﹝ــ︡ل   ١٣١SE ︠ــ﹢دروی  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
اــ︣ان١٢  ١٣۴ن١٨  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︨ــ﹀﹫︡ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   M13/5855950 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹞︡︗ــ﹢اد  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NAS411100H1001608
﹢︨ــ﹀﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۱۱
۳۸
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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روزنامـه صبـح ایـران

  پایگاهی مهم تر از مسجد در اسالم نداریم   تقریب: آیت اهلل مکارم شیرازی در دیدار جمعی از مدیران مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: در اسالم پایگاهی مهم تر و واالتر از مسجد وجود ندارد؛ به گونه ای 
که رسول خدا)ص(، همه امور تشکیالتی و حکومتی و حتی امور اجتماعی و بسیاری از مسائل را در مسجد اداره می کردند؛ از تدبیر در خصوص موضوعات حکومتی و نظامی گرفته تا حل و فصل مشکالت خانوادگی و تربیتی 

مسلمین، همه و همه در مسجد انجام می شد و این کارکرد ارزشمند مسجد را در نظام حکومتی اسالم نشان می دهد؛ از این رو رساندن مسجد به جایگاه اثرگذار واقعی خود در جامعه، مهم ترین وظیفه امروز ماست.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:
جای کار قرآنی در فضای مجازی خالی است

شبستان: نشســت دوروزه رؤسای 
ادارات امور قرآنی ادارات کل تبلیغات 
اسالمی استان های کشور، صبح دیروز 
در فضایی صمیمی در محل سازمان 
دارالقرآن الکریم آغاز شد و هم اکنون 

در حال برگزاری است.
حجت االســالم والمسلمین »محمد 
قمی« در این نشســت گفت: درصد 

قابل توجهی از دانش آموزان و دانشجویان کشور روخوانی ساده قرآن را نیز بلد نیستند، 
وقتی فضای مجازی جوالنگاه فرهنگی دشمن شده است، برای قرآن جای کار بیشتری 

در فضای مجازی وجود دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در این نشست ابتدا به موضوع حوادث اخیر در کشور 

اشاره کرد و گفت: ما چقدر تبیین قرآنی برای این حوادث ارائه داده ایم؟
وی اظهار کرد: جامعه ما منتظر سخن نو و البته قرآنی است. بررسی ها نشان می دهد 
مردم ما قرآن را پذیرفته اند ولی راهکار بهره مندی از آن را بلد نیستند. برای نمونه اگر 
دالیل لزوم افزایش قیمت بنزین به صورت شفاف و حتی با استفاده از مبانی قرآنی برای 

مردم تبیین می شد، مطمئناً بخش عمده ای از حوادث اخیر شکل نمی گرفت.
حجت االسالم والمسلمین قمی با بیان اینکه ما در سازمان تبلیغات اسالمی و به ویژه در 
سازمان دارالقرآن الکریم باید پاسخگوی این موضوع باشیم که چرا بخش عمده ای از مردم 
کشور ما با راهکارهای بهره مندی از قرآن آشنا نیستند، یادآور شد: به همین دلیل رویکرد 
ســازمان دارالقرآن الکریم در دوره جدید باید در کنار رشد کمی و کیفی موضوع تالوت 

و حفظ قرآن کریم، توجه ویژه به مفاهیم و تبیین قرآنی موضوعات روز کشور نیز باشد.
وی اضافه کرد: معارف قرآن جواب تمام دردهای جامعه ماســت. کسانی که در جنگ 

صفین عمارگونه از امیرالمؤمنین علی)ع( و اسالم دفاع کردند با قرآن آشنا بودند.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جذب معلمان 
قرآنی در آموزش و پرورش اشــاره کرد و گفت: طبق تفاهم نامه های منعقد شده قرار 
است این دسته از معلمان از حوزه های علمیه سازمان دارالقرآن الکریم و این دسته از 

نهادها جذب شوند.

سلسله نشست های همایش ملی مقاومت اسالمی از نگاه قرآن
نشست »نظریه جهاد َذبّی؛ نسبت سنجی آن با فقه 

مقاومت« برگزار شد
ایسکا: بیســت و چهارمین نشست مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن مرکز فقهی 
ائمه اطهار)ع( به همت پژوهشــکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی برگزار شد.
آیــت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمــه اطهار)ع( در چهارمین 
نشســت علمی مقاومت اسالمی از منظر قرآن کریم با عنوان »جهاد ذبی و نسبت آن 
با فقه مقاومت« با بیان اینکه رهبر معظم انقالب بر مسئله مقاومت در سال های اخیر 
تأکید فراوانی داشته اند، به پیشینه این بحث اشاره کرد و گفت: دو سال پیش و در زمانی 
که بحث داعش در عراق پررنگ بود، از بنده برای همایشی در این زمینه در این کشور 
دعوت شد و از همان موقع به فکر تبیین بحث جهاد ذبی افتادم. وی با بیان اینکه در فقه 
معروف است که ما دو نوع جهاد دفاعی و ابتدایی داریم، بیان کرد: وجوب جهاد دفاعی 
به لحاظ عقلی عالوه بر لحاظ شرعی، روشن است؛ یعنی وقتی دشمن به مسلمین حمله 
کرد، دفاع مسلمان از خود و خانواده و وطنش و دفاع برای سایر مسلمین واجب است.

در ابتدای این جلسه، حجت االســالم والمسلمین محمدصادق یوسفی مقدم، رئیس 
 پژوهشــکده فرهنگ و معارف قرآن گفت: آیت اهلل فاضل بحث جهاد ذبی را در بحث 
امر به معروف و نهی از منکر آورده و بیان می کنند که هدف از قیام امام حسین)ع( از نوع 
جهاد ابتدایی، دفاعی یا از نوع مقوله امر به معروف و نهی از منکر نبوده، بلکه از مصادیق 
جهاد »ذبی« اســت. وی با بیان اینکه این نظریه بدیع و نو است و باید مورد تحقیق و 
پژوهش قرار گیرد، گفت: دفاع از کیان و جان مسلمین در تعبیرات فقها وجود دارد و 
نظریه پرداز از آن بهره برده است، گرچه برخی از فقها تزلزل در نام گذاری دارند و برخی 

نام آن را جهاد ابتدایی می دانند، ولی ایشان آن را با عنوان جهاد ذبی معرفی می کند.

خبر

گفتار

 معارف/محسن فاطمی نژاد   چندسالی 
اســت که هدایــت موقوفــات و نذرهای 
مردمی برای اثرگذاری بیشــتر با تمرکز بر 
ظرفیت های جدید مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفته اســت. همین موضوع بهانه ای 
شــد تا در مورد نقش موقوفــات زیارتی 
در همبســتگی اجتماعی و پژوهش های 
دانشگاهی با حجت االسالم دکتر سیدحسن 
وحدتی شــبیری، رئیس دانشــگاه علوم 
اسالمی رضوی به گفت و گو بنشینیم که در 

ادامه می خوانید:

 نذر و وقف چه ظرفیت هایی برای 
اجتماعــی در جامعه  روابط  تعمیق 

دارند؟
اول از همه باید بسترهای دینی این اتفاق 
بــرای نذر و موقوفات مردم را شناســایی 
کرد. عزاداری اهل بیت)ع( یکی از بهترین 
نقاطی است که پیوند اجتماعی محکمی 
بین گروه های مختلف مردم را در آن شاهد 
هستیم؛ محلی که شاید به لحاظ ظاهری 
و ایدئولوژی در هیچ جایی جز در مجالس 
اهــل بیت)ع( نتوان  آن هــا را با همدیگر 
دیــد. در مجالس منتســب بــه حضرت 
ســلیقه های  می بینیم  سیدالشــهدا)ع( 
مختلف حضور پیدا می کنند که نتیجه اش 
تعمیــق روابط اجتماعی اســت. حال اگر 
اربعین را زمینه  بزرگ تر این اتفاق بدانیم، 
فقط سلیقه های مختلف از یک کشور در 
کنار هم نیســتند بلکه ملیت ها، نژادها و 
حتی دین هایــی مختلف در کنار یکدیگر 
یک امت واحده را تشــکیل می دهند که 
در آن روابــط اجتماعی ملت ها به هم گره 
می خورد. بنابراین ظرفیت سنجی در این 
زمینه ها می تواند به ما کمک کند تا بدانیم 
بســیاری از موقوفــات و نذرهای مردمی 
می تواند در بسترهایی مثل اربعین، دامنه 
تأثیر بیشتری داشته باشند. ما در دانشگاه 
علوم اســالمی رضوی دانشــجویان را به 
آینده پژوهی ذیل ســرفصل هایی همچون 
اربعیــن، به عنــوان بزرگ تریــن پدیده 

اجتماعی در دنیای معاصر، با همین هدف 
تشویق و هدایت کرده ایم. 

این ظرفیت ســنجی ها،  از  هدف 
هدایت موقوفات به این زمینه است؟

بله و باید در بحث مدل وقف و نذر اهداف 
را مدنظر داشت. طبقه بندی های مختلفی 
با توجه به این ظرفیت ها باید انجام داد تا 
نیت واقفان را به ســوی اثرگذاری بیشتر 
وقف به عنوان یک احسان ماندگار هدایت 
نمود. چه بســا وقف می تواند از موضوعات 
پژوهشــی در همین زمینــه تا بحث های 
عینــی تری چون تجهیــز و امکانات یک 

مجموعه برای مردم را دربربگیرد.

آیا ارائه یک مــدل و الگو برای این 
منظور کارساز است؟

ارائه و بســنده کردن به یک مدل، خیلی 
ســطحی خواهد بود؛ چرا که این موضوع 
نیــاز به کار مســتمر دارد، عالوه بر اینکه 
ظرفیت ها و بسترهای وقف در طول زمان 
ممکن است دستخوش تغییر شود. همین 
الگوهــا نیز با توجه به نیازهــای زمانی و 
مکانی هر نقطه باید بومی شــوند. به طور 
کلی نقش نهاد دولت و حاکمیت نیز این 
اســت که مدل های مردمی را شناسایی، 
از آن ها حمایت و با برنامه های درازمدت، 
ظرفیت های آن ها  را گسترش دهد. مثاًل 

حرکت اربعین کامالً مردمی است و به نوبه 
خــود نقش زیادی در ایجاد همبســتگی 
اجتماعی دارد و تنها وظیفه دولت تشکیل 
نهادی برای ساماندهی و تسهیل آن است. 
حرکتــی که خود بهترین امر به معروف و 
نهی از منکر اســت؛ یعنی شما نه با یک 
دعوت زبانــی که با یک حرکت اجتماعی 
برای امربه معــروف و نهی از منکر مواجه 
هســتید که تمام گروه ها و حتی از سایر 
ادیان به آن اقبال کرده اند. برای نمونه اینجا 
نباید از اینکه بسیاری از این گروه ها جایگاه 
سنتی خود را رها کرده و به سمت نوگرایی 

حرکت کرده اند، غافل باشیم.

یعنی نگاه ما به وقف برای اربعین و 
یا ایام عــزاداری اهل بیت)ع( باید بر 

اساس این ظرفیت ها باشد؟
بله ولی باید بدانیــم آن ها تفاوت ماهوی 
ندارند و همه به منزله یک احسان ماندگار 
هســتند؛ ولی ظرفیت های آن ها متفاوت 
اســت. یعنی مثالً اربعین که در شــرایط 
فعلی احیا شــده نیازمند توجه بیشتری 
اســت. البته معنای این حرف این نیست 
که همه موقوفات مختص آن روزها باشد 
بلکه می توان طول سال و روزهای زیارتی 
حضرت سیدالشهدا)ع( یا امام رضا)ع( برای 
خدمت به زائــران را نیز مربوط به همین 
مجموعه دانســت و برای آن برنامه ریزی 

کرد. در عین توجه به تفاوت این روزها، باید 
شباهت های آن را نیز مدنظر داشته باشیم 
و فضای نخبگانی و پژوهش های دانشگاهی 

را به این سو هدایت کنیم.

 ابعاد اجتماعی وقف چه تأثیری در 
شکل گیری امت واحده اسالمی دارد؟
صدام هشت سال جنگید تا بین امت واحد 
اسالمی اختالف بیندازد. پیاده روی اربعین 

تمام تبلیغات و تأثیرات منفی 
آن جنــگ را از بین برد. حتی 
تصــورات و ذهنیت های مردم 
ایران نسبت به عراقی ها با دیدن 
میهمان نوازی ها و اشــتراکات 
مذهبی و فرهنگــی بین ایران 
و عراق دســتخوش تغییر شده 

و در حال بازســازی است. 
این گســترش ابعاد سبب 
شده دولت ها مجبور شوند 
نقاط تبــادل مرزی خود را 
گسترش دهند . به همین 
خاطر اســت که ســال به 
سال این نقاط رو به افزایش 
هستند. در مورد خود ایران 
گســترش  عین  در  حتی 
این نقاط با عراق ما شاهد 
رفت و آمد زائران پاکستانی 

مرزهــای  از  افغانســتانی  و 
ایران به عراق هســتیم. در بحث وقف نیز 
دسته بندی های زیادی ذیل موضوع زیارت 
به وجود آمده اند که الزم اســت بخشی از 
موقوفات برای تسهیل آمد و شد در داخل 
کشــور و پایانه های مرزی اختصاص یابد. 
حتی درآمد های دولتی حاصل از این رفت 
و آمدها باید برای گسترش همین موضوع 
باشــد. پس همان طور که می بینیم زیارت 
اهل بیت)ع( و به خصــوص اربعین نقش 
بی بدیلــی در تماس و همگرایی ملت های 
مسلمان و تشکیل امت واحده اسالمی دارد 
و موقوفات زیارت منجر به تشــکیل امت 

واحده اسالمی خواهد شد.

گفت وگو با رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی درباره نقش وقف در همبستگی اجتماعی

موقوفات زیارت به تشکیل امت واحده کمک می کند

نقش نهاد دولت و 
حاکمیت این است 

که مدل های مردمی 
را شناسایی، از 

آن ها حمایت و  با 
برنامه های دراز مدت 
ظرفیت های آن ها را 

گسترش دهد

بــــــرش

برای اصالح جامعه باید 
مدیران جامعه اصالح شوند

معارف: حجت االســالم علیرضا پناهیان در 
ویژه برنامه شــام وفات حضرت معصومه)س( 
در حرم مطهر رضوی گفت: هزار و 400 سال 
اســت که شیعه در سختی زندگی می کند و 
حاکمان جــور از هرگونه فشــار و زورگویی 
علیه شــیعیان دریغ نکردند؛ آن ها به علمای 
وقت اجازه تبلیغ و تبیین حکومت اسالمی را 
نمی دادند؛ هر عالمی که برای تألیف و تدریس 
مسائل سیاســی دینی اقدام می کرد، توسط 
حاکمان جور و ظالم مورد شکنجه و تبعید قرار 
می گرفت و در نهایت به قتل می رســید. وی 
افزود: زورگویی حاکمان ظالم علیه شیعیان و 
جلوگیری از نشر معارف حکومت دینی فقط 
برای علما نبود، بلکه آن ها اهل بیت)ع( را نیز 
مورد آزار و اذیت قرار می دادند و در برابر نشر 
معارف شاخص حکومت دینی ائمه هدی)ع( 
ایستادگی می کردند؛ دقیقاً مثل رفتاری که 

مأمون با امام رضا)ع( کرد.
خطیب حــرم مطهر رضوی بــا بیان اینکه 
دشمنان دین، پیوسته به دنبال این بودند که 
تحقق، قدرت و پیشــرفت حکومت دینی را 
بگیرند و اهل بیت)ع( را فقط یک فرد معنوی 
معرفی کنند، تأکید کرد: حضرت زهرا)س(، 
حضرت معصومه)س(، امــام رضا)ع( و دیگر 
ائمه معصومین)ع( همگی به خاطر سیاست 
دینی به شهادت رســیدند؛ ایشان اگر فقط 
می خواستند عبادت کنند و کاری به ظالمان و 
حاکمان جور نداشته باشند، مطمئناً عمرهای 
بســیار طوالنی داشته و هر آینه مورد مدح و 

تشویق حاکمان جور قرار می گرفتند.
پناهیان تصریــح کرد: اکنون به برکت انقالب 
اسالمی می توانیم شاخصه های حکومت دینی 
و سیاست دینی را بیان کنیم، حتی می توانیم 
روضه های سیاسی بخوانیم که اصل و فلسفه 
غربت و شهادت اهل بیت)ع( را تبیین می کنند. 
وی با بیان اینکه برای اصالح جامعه باید مدیران 
جامعه اصالح شوند، افزود: تا سیاسیون درست 
نشوند، مشکالت حل و اخالق درست نمی شود، 
اگر رئیس جمهوری دروغ بگوید و تهمت بزند، 
اخــالق نمی ماند و نیز اگر نماینده مجلســی 
رانت خــواری کرده و پول جمــع کند، دیگر 
نمی شود حرف از تقوا زد و جلو فساد را گرفت.
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      نوبت دوم    1398/10/04      صفحه 5  18 /1398/09

آگهى ابالغ اخطار ارزيابى
به شركت روغن موتورعقاب يزد سهامى خاص بشماره ثبت 5996 اداره ثبت شركت هاى يزد بشناسه 
ملى 10861658943و نشانى يزد – بلوار شهيد دشتى - خ شهيد حبيب اله دشتى – كوچه شقايق 
ــايى نگرديده  لذا بدين وسيله در خصوص پرونده  اجرايى  ــط مامورابالغ شناس كه آدرس مذكور  توس
كالسه 139604021035001116/2و شماره بايگانى 9700001 له بانك تجارت عليه شركت روغن 
ــزارش 211مورخ 97/12/17  ــى منصورى على آباد طبق گ ــاب يزد و عليرضا ابراهيمى وعل موتورعق
ــترى، ملك مورد رهن به پالك ثبتى 14421/10 واقع درشهرك صنعتى  ــمى دادگس ــناس رس كارش
ــماره 4038 واسناد متمم 12354و18456و 21988 و 39378  ــند رهنى  ش گاريزات مورد وثيقه س
تنظيمى دفتر خانه اسناد رسمى شماره 44 شهر يزد استان يزد به مبلغ 2165220000ريال و طبق 
گزارش شماره 102/ 898 مورخ 98/02/13ماشين آالت و تاسيسات نيز به مبلغ 1994500000ريال 
ــات آن با توجه سند  ــين آالت و تاسيس ارزيابى گرديده لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكوروماش
رهنى معترض مى باشيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روزاز تاريخ ابالغ (مدت 10 روز پس 
از تاريخ انتشار  روز ابالغ محسوب مى شود) اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد  كارشناش 
ــين آالت مبلغ18000000ريال به  ــن 8000000 ريال و بابت ماش ــد نظر بابت ملك مورد ره تجدي
ــاب 2171325806000با شناسه واريز 1085728897742بنام ثبت اسناد و امالك نير  شماره حس

نزد بانك ملى به دفتر اين اجرا تسليم نماييد.
ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كار شناس تجديد نظر با شد ترتيب 
ــين آالت و تاسيسات از مبلغ ارزيابى شده از  ــد و ارزيابى قطعى و ملك فوق وماش اثر داده نخواهد ش

طريق مزايده به فروش خواهد رسيد . 9811350

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

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000672 
ــى اراضى و  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــت اول/دوم    موض -98/9/12 - هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
بالمعارض  متقاضى خانم فريبا اسحاقى ايل بيگى   فرزند نورمحمد  به شماره شناسنامه 53  
صادره از مشهد  در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب  منزل به مساحت  189,5 متر مربع 
پالك 10 فرعى فرعى     از 918 - اصلى اصلى  مفروز و مجزى شده  واقع در خراسان رضوى  
بخش 13 مشهد خريدارى از  مالكيت رسمى  خانم صفورا داودى گزى   محرز گرديده است. 
ــود و در صورتى  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9811363(م الف : 98/173)
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/9/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/4

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000671 
ــى اراضى و  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــت اول/دوم    موض -98/9/12 - هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
بالمعارض  متقاضى مهدى مريد احمدى   فرزند محمد  به شماره شناسنامه 10102  صادره 
ــاع از ششدانگ يك باب  منزل به مساحت  189,5 متر مربع  ــه دانگ مش از تربت جام  در  س
پالك 10 فرعى فرعى     از 918 - اصلى اصلى  مفروز و مجزى شده  واقع در خراسان رضوى  
بخش 13 مشهد خريدارى از  مالكيت رسمى  خانم صفورا داودى گزى   محرز گرديده است. 
ــود و در صورتى  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل

ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9811364(م الف : 172/98)
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/9/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/4

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 3671312904 به  ــينى  فرزند غالمعلى داراى شناس خانم دربى بى حاجى حس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و  ــه 980594 از اين شورا درخواس ــرح دادخواست به كالس ش
چنين توضيح داده كه شادروان خان جان سرگل زائى    بشناسنامه 553 در تاريخ 89/9/15 
ــت به افراد  ــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس اقامت
ــر  ــينى   فرزند غالمعلى داراى كد ملى 3671312904 همس ــل: 1-دربى بى حاجى حس ذي
ــر  ــد خان جان داراى كد ملى 3660389439 پس ــرگلزائى    فرزن ــى 2- محمدعلى س متوف
ــر متوفى  ــرگلزائى  فرزند خان جان  داراى كد ملى 3660144398 پس متوفى 3- مهدى س
ــر متوفى 5-  ــرگلزائى فرزند خان جان داراى كد ملى 3673584693 پس ــينعلى  س 4- حس
ــر متوفى 6- سرور  ــرگلزائى  فرزند خان جان داراى كد ملى 5339093786 پس غالمرضا س
ــرگلزائى  فرزند خان جان داراى كد ملى 3672081035 پسر 7- عليرضا سرگلزائى فرزند  س
ــرگلزائى فرزند خان جان  ــر متوفى 8- زهرا س خان جان داراى كد ملى 3674183528 پس
ــرگلزائى فرزند خان جان داراى كد  داراى كد ملى 3672343692 دختر متوفى 9- كبرى س
ــان جان داراى كد ملى  ــرگلزائى فرزند خ ــهناز س ملى 3672081051 دختر متوفى 10- ش

3670215123 دختر متوفى   / متوفى وارث ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9811358(م الف: 1302)
مظاهرى- رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 3670216405 به شرح دادخواست به  ــهال حاجى حسينى داراى شناسنامه ش خانم ش
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــه 980604 از اين ش كالس
ــينى   بشناسنامه 427 در تاريخ 97/08/24 اقامتگاه دائمى  ــادروان شاه بى بى حاجى حس ش
ــهال  ــت به افراد ذيل: 1- ش خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــى 3670216405 فرزند متوفى 2- اميد حاجى  ــينى  فرزند عباس داراى كد مل حاجى حس
ــى  3- مهين حاجى  ــى 5859887558 فرزند متوف ــاس داراى كد مل ــد عب ــينى   فرزن حس
حسينى فرزند عباس داراى كد ملى 5259620577 فرزند متوفى 4- شهين حاجى حسينى 

فرزند عباس داراى كد ملى 3591277924 فرزند متوفى/ متوفى وارث ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9811359(م الف: 1299)
مظاهرى- رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــت به  ــرح دادخواس ــماره 3670246649 به ش ــنامه ش خانم الهه نوروزى ثانى داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  ــورا درخواس ــه 980572 از اين ش كالس
ــخ 97/7/6 اقامتگاه دائمى  ــنامه 334 در تاري ــادروان محمدرضا نوروزى ثانى    بشناس كه ش
ــه افراد ذيل: 1- الهه  ــت ب ــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس خ
ــى 2- جواد نوروزى  ــى 3670246649 دختر متوف ــد محمدرضا داراى كد مل ــوروزى  فرزن ن
ــر متوفى  3- الهام نوروزى ثانى   ــد محمدرضا  داراى كد ملى 3673612824 پس ــى  فرزن ثان
ــى 3670246630 دختر متوفى 4- بهاره  نوروزى ثانى فرزند  ــد محمدرضا داراى كد مل فرزن
ــه خاورى فرزند محمد  ــى 3673612833 دختر متوفى 5- معصوم ــا داراى كد مل محمدرض

داراى كد ملى 3673383949 همسر متوفى / متوفى وارث ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 

اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9811360(م الف: 1301)
مظاهرى- رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح  ــماره 4869047837 به ش ــنامه ش ــين داراى شناس ــيد گلوى فرزند حس ــم خورش خان
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين  ــه 980610 از اين شورا درخواس ــت به كالس دادخواس
ــادروان عباسعلى ميشكار  بشناسنامه 2 در تاريخ 98/8/27 اقامتگاه دائمى  توضيح داده كه ش
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل: 1- خورشيد 
گلوى  فرزند حسين داراى كد ملى 4869047837 همسر متوفى 2- رمضان ميشكار   فرزند 
ــكار فرزند عباسعلى  ــعلى داراى كد ملى 3674213710 فرزند متوفى 3- عليرضا ميش عباس
داراى كد ملى 3660368253 فرزند متوفى 4- سميه ميشكار فرزند عباسعلى داراى كد ملى 
3674126338دختر متوفى 5- زهرا ميشكار فرزند عباسعلى داراى كد ملى 3660115770 
دختر متوفى 6- مريم ميشكار فرزند عباسعلى داراى كد ملى 3674048795دختر متوفى  / 
متوفى وارث ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت 
ــد از تاريخ نشر  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9811361
م الف: 1303

مظاهرى- رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 5338948672 به شرح دادخواست  ــنعلى قزاقى شهرك  داراى شناس آقاى حس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  ــه 980603 از اين شورا درخواس به كالس
كه شادروان اسمعيل قزاقى شهرك  بشناسنامه 558 در تاريخ 98/8/13 اقامتگاه دائمى خود 
ــينعلى  ــت به افراد ذيل: 1- حس بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــمعيل داراى كد ملى 5338948672 پسر متوفى 2- عليرضا قزائى  ــهرك  فرزند اس قزاقى ش
ــى 3- مهدى قزاقى  ــر متوف ــمعيل داراى كد ملى 5338874717 پس ــد اس ــهركى   فرزن ش
ــر متوفى 4- امير قزاقى شهركى  ــهرك فرزند اسماعيل به شماره ملى 3674106795 پس ش
ــر متوفى 5- محمد قزائى شهركى فرزند  ــماعيل به شماره ملى 3673764063 پس فرزند اس
ــر متوفى 6- زهرا قزاقى شهرك فرزند اسمعيل  ــماعيل به شماره ملى 5338874709 پس اس
ــماعيل به  ــهركى فرزند اس ــى 5338944898 دختر متوفى 7- كنيز قزاقى ش ــماره مل به ش
شماره ملى 5338948664 دختر متوفى 8- مرضيه قزاقى شهرك فرزند اسماعيل به شماره 
ــماره ملى  ــماعيل به ش ــهرك فرزند اس ملى 5338874695 دختر متوفى 9- فريبا قزاقى ش
ــماره ملى  ــمعيل به ش ــهرك فرزند اس ــى  10- فهيمه قزاقى ش ــر متوف 3674227800دخت
ــماره ملى  ــمعيل به ش ــهرك فرزند اس ــانه قزاقى ش ــر متوفى 11- افس 3660173614 دخت
ــماره ملى 533886250  ــاه غالمى فرزند غالم به ش 3660574910 دختر متوفى 12- گلش

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

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9811362(م الف: 1295)
مظاهرى- رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

بسمه تعالى
ــين پور فرزند محمد  صادق اقدام بطرح  ــين حس ــاند آقاى حس ــتحضار مى رس احتراما به اس
ــته حصر وراثت نموده و چنين  ــين پور بخواس دعوى بطرفيت ورثه مرحوم محمد صادق حس
ــود فوت نموده و ورثه  ــوم در مورخه98,9,2 در اقامتگاه دائمى خ ــار ميدارد كه آن مرح اظه
حين الفوتش عبارتند از 1.حسين حسين پور متولد56,6,9 به ش ملى 0748842888 فرزند 
ــى 0748844619فرزند  ــين پور متولد 1361,05,30به ش مل ــن حس مذكور متوفى 2.حس
ــى 0748838988فرزند  ــد 1343,01,02به ش مل ــين پور متول ذكور متوفى 3.فاطمه حس
ــين پور متولد 1344,01,05به ش ملى 0748838996 فرزند اناث متوفى  اناث 4.طاهره حس
5.طيبه حسين پور متولد 1347,01,06به ش ملى 0748840648فرزند اناث متوفى 6.گلثوم 
ــين پور متولد1353,04,10به ش ملى 0748841520فرزند اناث متوفى 7.عزت حسين  حس
پور متولد 1358,04,01به ش ملى 0749706252فرزند اناث متوفى 8.زهرا امين زاده متولد 
ــد وبجز اينها وارثى ندارد لذا  ــر متوفى ميباش 1320,03,03به ش ملى 0749608560همس

ــده تا هركس  ــار درج آگهى ش مراتب فوق طى يك مرحله دريكى از روزنامه هاى كثير االنتش
ــر  ــته ويا وصيت نامه اى داردظرف مدت يك ماه پس از نش ــبت به ان مرحوم ادعايى داش نس
اين آگهى به شوراى حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه گواهى حصروراثت برابر مقررات قانونى 

صادر خواهد شد.9811357
دبير حوزه دوشوراى حل اختالف باخرز

خدادادى

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده اجرائى كالسه9800710اجراى ثبت سبزوار
ــماره12/57- ــق گواهى حصروراثت ش ــدى داورزنى كه طب ــه ورثه مرحوم مه ــيله ب بدينوس
ــادات  ــوراى حل اختالف داورزن فوت نموده وورثه وى عبارتند از مرضيه س 1394/12/17ش
ــتان  ــانى:داورزن-پارك گلس ــماره ملى:0781551021به نش ــوى كيا نام پدر:مهدى ش موس
ــهرداورزن از  ــكندرى به نشانى:ش ــيدمهدى داورزنى با قيمومت زهره صغيرى كوش ــزل س من
ــنامه:1190به نشانى:داورزن خيابان  ــتان سبزوار-صديقه داورزنى نام پدر:شماره شناس شهرس
ــماره  ــن داورزنى-محمدامين داورزنى نام پدر:مهدى ش ــهيد رجائى منزل هادى ميرزاحس ش
ــانى:داورزن خيابان شهيد رجايى منزل هادى ميرزاحسن داورزنى  ملى:0017443539به نش
ــانى:داورزن خيابان  ــماره ملى:0010749357به نش ــام پدر:مهدى ش ــى داورزنى ن محمدعل
ــهيد رجايى منزل هادى ميرزاحسن داورزنى-سيدمجيد موسوى كيا نام پدر:مهدى شماره  ش
ــيدمهدى داورزنى ابالغ مى  ــتان منزل س ــانى:داورزن-پارك گلس ملى:0781436524 به نش
ــود كه خانم زهره صغيرى كوشكندرى جهت وصول تعداد114سكه طالى تمام بهارآزادى  ش
ــماره3735مورخ1386/01/20دفترخانه ازدواج شماره 34وطالق  ــند ازدواج ش ــتناد س به اس
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده  ــهرداورزن استان خراسان رضوى عليه مورث ش ــماره1 ش ش
اجرائى به كالسه9800710در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/08/30اداره 
پست سبزوارمحل اقامت صديقه داورزنى و محمدامين داورزنى و محمدعلى داورزنى به شرح 
ــر نگرديدلذا بنا به تقاضاى  ــده وابالغ واقعى در آدرس اظهارى ميس ــناخته نش ــند ش متن س
ــتانكار طبق ماده18و19آئين نامه اجرامفاداجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  بس
كثيراالنتشار محلى آگهى مى شودو چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه 
روز ابالغ محسوب مى گرددنسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى 

جريان خواهد يافت.(م الف 98/100/3154)9811356
تاريخ انتشار:دوشنبه1398/09/18

آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318018004307مورخ 1398/08/28 هيئت موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــادم محمدى فرزند  ــيرين خ ــنگر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ش ــت ملك س ثب
ــدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت  ــماره ملى 2721655655 در شش محمد جواد بش
3114/38 متر مربع مجزى شده از پالك 131 فرعى از سنگ 25 اصلى واقع در قريه سراوان 
بخش 12 گيالن كه براى آن شماره پالك 723 فرعى در نظر گرفته شده ، خريدارى از مالك 

رسمى آقاى طاهر فرد از سند شماره 17608-52/06/23 محرز گرديده است.
ــود در صورتى  ــه منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا ب ل
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد9811354. م الف 4139
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/09/18

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03 
على نصرتى

رئيس ثبت اسناد و امالك 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rپزشکانی که کارتخوان نصب نمی کنند 
 ممنوع الخروج می شوند؟

الف: مطابق آنچه در مــاده ۲۰۲ قانون 
مالیات های مســتقیم آمده، سازمان امور 
مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران 
مالیاتی از کشــور که میزان بدهی قطعی 
آن ها بیشــتر از ۱۰۰ میلیون ریال است 
جلوگیری نماید. با وجود تعرفه های باالی 
پزشــکی و نیز کمبود پزشک که موجب 
تعدد مراجعات به پزشکان شده است، به نظر می رسد درصورت عدم نصب کارتخوان 

توسط پزشکان، فرار مالیاتی بیش از ۱۰ میلیون تومانی چیز دور از ذهنی نباشد.

سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران ۳.۶ میلیون تومان 
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در بند »الف« تبصره ۶ الیحه بودجه سال ۹۹ کل 
کشور ۳۶۰ میلیون ریال تعیین شد و مشابه سال جاری، مالیات پلکانی مشمول کارانه 

پزشکان هم شد.

عوارض قبوض آب در بودجه
خبر آنالین: شــرکت های آبفای شهری 
سراسر کشــور بر اســاس الیحه بودجه 
موظف شــدند عالوه بر دریافت نرخ آب 
بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش 
آب شــرب، ۲۰۰ ریال از مشــترکان آب 
دریافت و به خزانه داری کل کشــور واریز 
کنند.  ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف 
۹۶۵ میلیارد ریال از محل حساب  مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً 

جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد.

نرخ دالر در بودجه؛ 4 هزار و 200 تومان
طبق مصوبه اخیر هیئت وزیران، تأمین تمام کاالهای اساسی و دارو با همان نرخ ارز 
4 هزار و ۲۰۰ تومانی انجام خواهد شد و سایر مصارف ارزی بر مبنای نرخ نیمایی در 

حدود ۱۱ هزار تومان محاسبه می شود. 

توزیع ۷4 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و حمایتی 
بر اســاس تبصره ۱4 الیحه بودجه ۹۹، منابع ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای قانون 
هدفمندی یارانه ها در سال ۹۹ پیش بینی شده که ۷4 هزار میلیارد تومان آن به صورت 

یارانه نقدی و حمایت معیشتی پرداخت خواهد شد.

افزایش 200 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت های دولتی 
طق الیحه بودجه ۹۹، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی هزار 
و 48۳ هزار میلیارد تومان است که با افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه است. این 

رقم سال گذشته هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بود.

میانگین مصرف روزانه بنزین 22 میلیون لیتر کاهش یافت
مهر: با اجرای نظام سهمیه بندی، میانگین 
مصــرف روزانه بنزیــن ۲۲ میلیون لیتر 
کاهش یافت. میانگین مصرف روزانه بنزین 
که پیش از ســهمیه بندی، بیش از ۹8.۷ 
میلیون لیتر بوده، در بازه زمانی۲4 آبان تا 
۱۵ آذر ۹8 به ۷۶.۶ میلیون لیتر کاهش 
 ۳  CNGیافتــه؛ در عین حال مصــرف
میلیون مترمکعب افزایش یافته است؛ به نحوی که از ۱۹.۲ میلیون مترمکعب قبل 

از سهمیه بندی بنزین به ۲۲.۲ میلیون مترمکعب در این روزها افزایش یافته است.

مالیات شرکت های دولتی فقط 2 درصد کل درآمدها
بودجه شرکت های دولتی هزار و 48۳ هزار میلیارد تومان و معادل ۷4.۵ درصد کل 

بودجه کشور است، اما مالیات شرکت های دولتی فقط ۲ درصد کل درآمدهاست! 

درآمد هزار و ۶00 میلیارد تومانی از محل جرایم رانندگی
اقتصاد 24: معاون استانداردهای حمل 
و نقــل وزارت راه گفت: ســال ۹۷ میزان 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل جرایم 
رانندگی درآمد حاصل شــده است. وی 
افزود: از کل درآمــد جرایم رانندگی، ۲۰ 
درصد به صندوق خسارات بیمه مرکزی 
اختصاص می یابد. ۲۰ درصد سهم نیروی 
انتظامی است که امسال حذف شده و ۶۰ درصد هم سهم سازمان راهداری و سازمان 

دهیاری ها و شهرداری هاست.

درآمد 4۵ هزار میلیارد تومانی از صادرات نفت 
سازمان برنامه و بودجه کشور، الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد و بر این اساس 

درآمد دولت از محل صادرات نفت 4۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شد.

دریافت حقوق کارکنان منوط به ثبت نام در سامانه 
»کارمند ایران«

برمبنای الیحه بودجه ۹۹، تمام اطالعات کارکنان دولت باید در سامانه »کارمند ایران« 
ثبت یا به روزرسانی شود و تخصیص اعتبار حقوق کارکنان از تیر ۹۹ صرفاً بر اساس 

این اطالعات خواهد بود.

بودجه وزارت اقتصاد دو برابر شد
بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به بودجه هزار میلیارد تومانی امسال، ۱۰۰ 

در صد افزایش یافته است.

۱00میلیون یورو افزایش سرمایه دولت در صندوق 
ضمانت صادرات

در بودجــه به دولت اجازه داده مي شــود 
یــورو  میلیــون   4۲۵ و  میلیــارد   ۳
)۳.4۲۵.۰۰۰.۰۰۰( از منابع ســال ۱۳۹۹ 
صندوق توسعه را به صورت تسهیالت ارزي 
برداشت کرده و با رعایت شرایط خاص به 
مصرف برساند و از این مبلغ، ۱۰۰میلیون 
یورو برای افزایش سرمایه دولت در صندوق 

ضمانت صادرات اختصاص یابد.

 منابع نظام بانکی 
جایگزین نفت شد

واگذاری پروژه های عمرانی 
نیمه تمام به بخش خصوصی

 هزینه صدور گذرنامه
 کارت ملی و گواهی نامه

 عوارض خروج
 از کشور 2۶4 هزار تومان شد

 تسویه بدهی  دولت
 با تحویل نفت خام

 تابناک: دولت در الیحه بودجه ۹۹، با هدف 
جبران بخشی از کمبود درآمدهای نفتی، به بهانه 

اجرای عملیات بازار باز، در یک اقدام جالب و 
تاریخی بانک ها را ملزم به خرید اوراق مالی خود 
و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی 

کرده است. در الیحه بودجه سال ۹۹ برای اجرای 
عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی تبدیل کردن 

۵۰ درصد از بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری به 
بدهی دارای وثیقه قید شده است. 

باشــگاه خبرنگاران: الیحه بودجه سال ۹۹، 
امکان واگــذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به 
بخش های خصوصــی و تعاونــی را فراهم کرد. 
دستگاه متولی هر پروژه عمرانی می تواند هزینه 
مطالعات و آماده سازی برای فراخوان را نیز از بودجه 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تأمین کند. 
همچنین پروژه های ملی که موقعیت اجرایی آن ها 
به یک استان خاص محدود می شود، می تواند به 
استانداری تفویض شده و استاندار، راهبری پروژه 

ملی استانی را بر عهده بگیرد.

ایسنا: براساس الیحه بودجه سال آینده، هزینه 
صدور گذرنامه ۱۲۵ هزار تومان، هزینه گواهی نامه 
هوشــمند ۵۰ هزار تومــان و هزینه کارت ملی 

هوشمند از ۲۵ تا ۱۰۰ هزار تومان متغیر است.
همچنیــن درآمد حاصل از تعویــق در تعویض 
گواهی نامه شامل تعویق در تعویض گواهی نامه 
رانندگی فاقد اعتبار به ازای هر سال ۲۵ هزار تومان 
پیش بینی شده است. در این الیحه درآمد حاصل 
از انگشت نگاری برای اتباع ایرانی ۱۵ هزار تومان و 
برای اتباع خارجی ۶۰ هزار تومان تعیین شده است.

ایرنا: بر اســاس الیحه بودجه سال ۹۹، عوارض 
خروج از کشــور برای سفر اول هر ایرانی در سال 
۲۶4 هزار تومان شد. برای سفرهای دوم نیز این 
مبلغ به میزان ۵۰ درصــد )۳۹۶ هزار تومان( و 
سفر سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد )۵۲8 هزار تومان( 
افزایش می یابد. زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم 
شــهریور ۱۳۹۹ تا دوم آبــان  ۱۳۹۹ از مرزهای 
زمینی به مقصد کشــور عراق خارج می شوند از 
پرداخت عوارض معاف هســتند. عوارض خروج 
زائران حج تمتع و عمره نیز ۱۳۲ هزار تومان است.

ایسنا: طبق الیحــه بودجه سال ۹۹دولت اجازه 
دارد پس از گردش خزانه و کســر سهم صندوق 
توســعه و سهم ۱4.۵ درصد شرکت ملی نفت تا 
مبلغ 4۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی های 
قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی 
و خصوصی که در چارچــوب مقررات مربوط تا 
پایان سال ۱۳۹8 ایجاد شده و همچنین اجرای 
تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به 
این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت 

منطقه ای تسویه کند.

اخبار بودجه ای 

تصویب ناگهانی طرح ساماندهی خودرو   فارس: حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از تصویب ناگهانی و خارج از دستور طرح ساماندهی صنعت خودرو در این کمیسیون، گفت: این 
طرح که قرار بود وضعیت نابسامان فعلی صنعت خودرو را کاهش دهد، نه  تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکالت این صنعت را افزایش می دهد. وی گفت: در کمیسیون حتی اعضای هیئت تحقیق و تفحص 

خودرو که مسئول اصلی اصالح طرح فعلی بود، حضور نداشتند. 

خـــبر

هزار میلیارد تومان)همت(  کل بودجه 99

484 )همت( 
منابع عمومی)مصارف(

 ۱48۳ 
)همت( بودجه 

 شرکت های
 دولتی 

 ۷9 
)همت( درآمد 

اختصاصی

 98.8 )همت( 
 دارایی 

سرمایه ای

 ۷0 )همت( 
تملک دارایی 
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 2۶۱
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درآمد
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هزینه ها

۱9۵ )همت( درآمدمالیاتی
۱۱۳ )همت( حقوق کار کنان

80 )همت( فروش و واگذاری اوراق مالی واسالمی

۳0 )همت( مالکیت دولت

۱۳0 )همت( رفاه اجتماعی

۳0 )همت( منابع از صندوق توسعه ملی

۱۱ )همت( فروش کاال وخدمات

2۶ )همت( استفاده ازخدمات
۱۱/4 )همت( واگذاری  شرکت های دولتی

۱/۳ )همت( منابع دریافت اصل وام
۵ )همت( جرایم وخسارات

۶ )همت( کمک بالعوض

۱8  )همت( درآمد متفرقه

8۷ )همت( سایر هزینه ها

4۷ )همت(
 تملک دارایی

 مالی

ریز و درشت بودجه 99 در الیحه دولت 

 از مالیات بر درآمد پزشکان 
تا افزایش حقوق کارمندان 

هادی ذالکی / آنچه درباره بودجه ۹۹ در رسانه ها 
مطرح و پررنگ شــده است مربوط می شود به ادعای 
نوبخت و بودجه غیرنفتی ســال ۹۹. اما آیا بودجه ۹۹ 
بودجه غیر نفتی اســت؟ جایگزین نفــت در بودجه 
چیست؟ و آیا مالیات، جای نفت را پر کرده است؟ مالیات 
با چیزی معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۹، 
سهم 4۰ درصدی از آن را به خود اختصاص داده است. 
همچنین دولــت روی فروش48 هزار میلیارد تومانی 
نفت حساب باز کرده است و صندوق توسعه ملی را هم 
با اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه شریک 
کرده اســت. با این حال دولت برای جبران کســری 
بودجه دســت به دامان اوراق اسالمی نیز شده است 
و پای 8۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اوراقی را وســط 

کشیده است. با تمام این ها همچنان در اظهاراتش 
روی بودجه غیرنفتی تأکید و تمرکز می کند! قسمت 
عمده صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت تأمین 
می شود که به نوعی می توان محتوای این صندوق را 
مربوط به آینده دانست. اوراق اسالمی نیز چون برای 
پرداخت به آینده محول می شود به نوعی خرج کردن 
از جیب دولت آینده به حســاب می آیــد. بنابراین در 
یک نگاه اجمالی به اعــداد و ارقام کلی در بودجه ۹۹ 
می توان اذعان داشت که بودجه ۹۹ یک بودجه مبتنی 
بر آینده فروشــی است!همچنین دربودجه اعالم شده 
به عنوان مالیات ۱۰ درصددرآمد پزشکان اخذخواهد 
 شــدو حقوق کارمندان ۱۵ درصــد افزایش می یابد.

 دخل و خرج ساده بودجه ۹۹ را در ادامه می بینید:
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

  پذیرش نیمی از شرکت کنندگان در آزمون جهش تحصیلی   ایسنا: رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت در سال تحصیلی جاری ۱۰ هزار و ۵۰۰ دانش آموز درخواست جهش تحصیلی 
داشتند و از این تعداد ۵۴۰۰ نفر در آزمون های مربوطه پذیرفته شده اند. سیدجواد حسینی این نکته را هم اضافه کرد که: جهش تحصیلی یعنی دانش آموز دو پایه تحصیلی را در یک سال طی کند. در واقع جهش 

می تواند در زمره اقدامات آموزش و پرورش برای تیزهوشان باشد. با توجه به سخنان »حسینی« می شود نتیجه گرفت هرسال نیمی از متقاضیان جهش تحصیلی موفق به جهش می شوند.

 هشدار یک مرکز پزشکی انگلیس 
نسبت به شدت آلودگی هوا
پزشــکی  تحقیقات  مرکز  یک  ایرنا: 
انگلیس ضمن هشدار نسبت به تشدید 
وضعیت آلودگی هوا در کالنشــهرهای 
این کشور، اعالم کرد: نفس کشیدن در 
آلوده ترین شهرها به ویژه لندن معادل 
کشیدن حدود 160 نخ سیگار در سال 

است.
به گزارش روزنامه دیلی میل، مرکز قلب انگلیس تأکید کرد که آلودگی در شهرها، 
یک وضعیت اضطراری مربوط به سالمت عمومی است و دولت باید اقدامات الزم 

را در این راستا انجام دهد.
براساس این گزارش منطقه »نیوهام« در شرق لندن، آلوده ترین منطقه پایتخت 
اعالم شــده و طبق اعالم مرکز قلب انگلیس، تقریبــاً تمامی 25 منطقه ای که 

بیشترین آلودگی هوا را دارند، در لندن واقع شده اند.
این مرکز پزشکی انگلیس اعالم کرد افرادی که در منطقه نیوهام لندن زندگی 
می کنند به دلیل آلودگی هوای این منطقه گویی ساالنه 159 نخ سیگار می کشند.

این آمار در مناطق مختلف تا حدودی کمتر بوده اســت. تنفس در هوای آلوده 
منطقه »وست مینستر« معادل کشیدن سالیانه 157 نخ سیگار، »ایسلینگنون« 

معادل 156 نخ سیگار و »هکنی« معادل 155 نخ سیگار است.

تحرک خطر ابتال به سرطان پروستات را به نصف می رساند
ایرنا: نتایج یک مطالعه جدید نشان داد 
تحرک بدنی روزانه و منظم خطر بروز 
سرطان پروستات را در مردان به نصف 

کاهش می دهد.
بــه گزارش پایگاه اینترنتی »ســاینس 
دیلــی«، نتایج مطالعــه اخیر محققان 
دانشگاه بریســتول روی بیش از 1۴0 

هزار مرد باالی 50 سال نشان داد احتمال بروز سرطان پروستات در آن دسته از 
مردانی که فعالیت بدنی بیشتری دارند، نسبت به کم تحرک ترها، 51 درصد کمتر 
است. در این پژوهش دانشمندان 22 فاکتور خطر برای سرطان پروستات را مورد 

بررسی قرار دادند که نقش فعالیت بدنی از همه پررنگ تر و برجسته تر بود.   
نکته قابل توجه در این اســت که منظور از فعالیت بدنی ورزش های ســخت و 

سنگین نیست و می تواند همان پیاده روی روزانه باشد.
تحقیقات پیشین نقش فعالیت بدنی را در کاهش خطر ابتال به سرطان های روده، 
سینه و رحم نشان داده بود اما این نخستین بار است که تأثیر چنین عاملی در بروز 
ســرطان پروستات در مردان مورد بررسی قرار می گیرد. تا به امروز به جز کنترل 

وزن راه دیگری برای پایین آوردن خطر ابتال به سرطان پروستات ارائه نشده بود.

خدمتی که تحریم به دیالیزی ها کرد!
فارس: سال 92 تحریم های آمریکایی 
که به بخش دارو و پزشکی رسیده بود 
یک بحران جدی برای جان ایرانی های 
دیالیزی  رقم زد؛ کمبــود تجهیزات و 
اقالم مصرفی دیالیز. بحرانی که در دهه 
80 نیز زنگ هشدارش شنیده شده بود. 

به نظرتان نتیجه چه شد؟
دیالیز در ایران از دهه ۴0 آغاز شد؛ محدود و آزمایشی. تا دهه60 نیز دستگاه های 
دیالیز هنوز محدود بودند و دسترســی همگانی به این نوع خدمات درمانی در 
سراسر کشور وجود نداشــت. اما در دهه 70 تعداد مراکز دیالیز ایران به  تدریج 
افزایش یافت و تا دهه 80 امکانات دیالیز به شهرهای کوچک نیز رسید. در همین 
زمان بود که تحریم های آمریکایی به این بخش دنیای پزشــکی نیز رسید و در 
مقاطعی با کمبود اقالم مصرفی دیالیز، جان بیماران ایرانی تهدید شــد. وسایل 
مصرفی دیالیز از جمله فیلترها، اقالمی یکبار مصرف هستند و بدون آن ها استفاده 
از ماشین های دیالیز ناممکن است. آن روزها گزارش هایی منتشر شد که از اخالل 
در روند دیالیز بیماران و خاموشــی ماشــین های دیالیز در برخی مراکز درمانی 
به دلیل کمبود فیلترهای مناسب حکایت داشت. جامعه پزشکان، مهندسان و 
کارآفرینان ایرانی همین هشــدار را شنیدند و کار شروع شد؛ تحقیق و پژوهش 
برای دستیابی به فناوری ساخت اقالم مصرفی دیالیز. کاری که نتیجه ای شگرف 

به بار آورد!

 سال 92 ارزش کار مشخص شد
تحریم ها در دوره های زمانی مختلف به دلیل تحوالت سیاسی کم یا زیاد می شدند. 
با این  حال محققان و پزشکان ایرانی در کار وقفه ایجاد نکردند. پس از چند سال 
تحقیق و پژوهش ســرانجام تولید اقالم مصرفی دیالیز در ایران از اوایل دهه 90 
شــروع شد؛ کار آرام و آهسته پیش می رفت و دشواری هایی هم داشت. البته به 
دلیل واردات کافی این اقالم در آن مقطع زمانی، تمایل چندانی به مصرف تولیدات 
داخلی وجود نداشت. اما سال 92 که تحریم های جدی برای بخش پزشکی از راه 
رسید ارزش کار مشخص شد؛ محصوالت ایرانی دیالیز در آزمایشگاه ها جواب داده 
بودند و تأییدیه های ملی و بین المللی هم داشتند. اینچنین شد که استفاده از این 
محصوالت در دستور کار مراکز درمانی قرار گرفت. ایران در آن سال ۴75 مرکز 
دیالیز داشت با ۴هزار و 600 تخت دیالیز که هر روز در چند شیفت فعال بودند.

همان موقع معلوم شد به دلیل جلوگیری تحریم ها از واردات ماشین های دیالیز، 
حدود 2 هزار ماشین دیالیز هم در ایران کم داریم. دوباره عده ای در ایران به فکر 
افتادند که این بار ماشــین های دیالیز هم در کشور تولید شود و کار جدی آغاز 
شد. همزمان کمیت و کیفیت تولید اقالم مصرفی و فیلترهای دیالیز در ایران هم 

توسعه یافت و مهم ترین اقالم مصرفی نیز همین فیلترها بودند.

 ایران و یک فناوری انحصاری
سال 97 که خروج آمریکا از برجام با بازگشت تحریم ها همراه شد باز هم مشکالتی 
پیش آمد اما این بار نگرانی ها جدی نبود؛ ایران در تولید اقالم مصرفی دیالیز از 
جمله فیلترها خودکفا شده بود. این بار دیگر مثل یک دهه قبل نبود که به دلیل 
نبود فیلترها و صافی های مناسب، ماشین های دیالیز از کار باز ایستند. مدت هاست 
که فیلترهای باکیفیت ایرانی به مرحله تولید  انبوه رسیده اند و حتی به آلمان نیز 
صادر می شوند! اما دانشمندان ایرانی، به این بسنده نکردند و همان سال نخستین 
دستگاه دیالیز ایرانی نیز رونمایی شد تا ایران همراه آلمان، آمریکا، سوئد، ژاپن و 

ایتالیا صاحب فناوری انحصاری ساخت دستگاه های دیالیز شود.

 خالقیت ایرانی
حاال ایران 570 مرکز دیالیز دارد با 7 هزار دستگاه دیالیز. البته هنوز هم ماشین های 
دیالیز کم داریم و مدتی طول می کشد تا به تدریج انواع ایرانی ماشین های دیالیز 
با قدیمی ها جایگزین شــوند. با  این  حال ایران به سمت خودکفایی در ساخت 
ماشین های دیالیز پیش می رود و بنا به تجارب گذشته، می توان امیدوار بود که راه 
چندانی تا غلبه بر این مشکل نیز وجود ندارد. در حوزه تجهیزات مصرفی دیالیز 
نیز عالوه بر کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی، بیش از 10 شرکت دانش بنیان 
در زمینه تولید تجهیزات و اقالم مصرفی دیالیز در ایران فعال اند و هر روز خبری 
از یک فناوری یا خالقیت جدید ایرانی برای دیالیز از راه می رســد. تحریم دارو و 
تجهیزات پزشــکی در حوزه دیالیز اگرچه سختی ها و خسارت هایی به بیماران 

مظلوم ایرانی تحمیل کرد اما ظاهراً پایان این شاهنامه خوش است.

 جامعه/اعظم طیرانی  کمرنگ شدن روابط درون 
خانواده ها از مسائل مهمی است که بارها کارشناسان 
درباره آن ابراز نگرانی کرده اند. کمرنگ شدن این 
روابط بنیان نهاد خانواده را به عنوان مهم ترین نهاد 
اجتماعی مورد تهدید قرار می دهد. نهادی که بخش 
عمده ای از شخصیت افراد در آن شکل می گیرد و 
مهم ترین نقش را در جامعه پذیری آن ها ایفا می کند. 

 مهم ترین مهارت در تحکیم بنیان
بر اساس مطالعات انجام شده برای داشتن خانواده ای 
سالم، در طول شبانه روز باید یک هزار و 500 کلمه 
بین اعضای خانواده مبادله شود در حالی که اکنون 
به 500 کلمه کاهش یافته و این رقم در استان های 

کشور متفاوت است.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهــور در امور زنان 
و خانــواده به تازگی گفته اســت: زمان گفت وگوی 
خانواده های ایرانی در یک دهه از دو ســاعت به 20 
دقیقه در شبانه روز رسیده است. این در حالی است 
که سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران معتقد است: استفاده بیش از حد از 
شــبکه های اجتماعی در محیط خانواده با کاهش 
سطح ارتباطات عاطفی، میزان گفت وگو در خانواده 

را حتی از 15 دقیقه در روز هم کمتر کرده است.
مجید ابهری، اســتاد دانشگاه و آسیب شناس علوم 
رفتاری نیز بــا بیان اینکه میانگیــن گفت وگوی 
خانواده ها در حال حاضر به 15 دقیقه در روز رسیده، 
گفته های موسوی چلک را تأیید می کند و می گوید: 
امروز شاهدیم 65 درصد خانواده ها با هم کنار سفره 
نمی نشــینند و این وضعیت آینده خانواده ها را به 

سردی و جدایی می کشاند.
به اعتقاد جامعه شناسان گفت وگو مهم ترین مهارت در 
تحکیم بنیان و ایجاد فضای گرم در خانواده هاست و 
فرصتی است تا افراد عالیق، صمیمیت و کدورت های 
خود را ابراز و فاصله بین یکدیگر را کاهش دهند. در 
چنین خانواده هایی اعضا کمترین تنش را در فضای 
خانه با هم داشته و در نهایت فرزندان موفقی تربیت 
می کنند. فرزندان در خانواده چگونگی تعامل و انواع 
مهارت ها به ویژه ارتباط کالمی و گفت وگوی صحیح 
را می آموزنــد. اما چرا طول زمان این تعامل هر روز 

کمتر از روز قبل می شود؟ 
علیرضا شریفی یزدی، استاد 
پژوهشکده  عضو  و  دانشگاه 
کاهش  می گویــد:  خانواده 
درون  گفت وگــو  میــزان 
خانواده هــا عوامل متعددی 

دارد. نخســتین عامل کمبود زمان و وقت ارتباط 
است. یعنی شرایط زندگی ماشینی امروز به ویژه در 
کالنشهرها فضایی را ایجاد کرده که متأسفانه زمان 
دیدار ما نســبت به گذشته به شدت کاهش یافته 

اســت. وقتی زمان ارتباط فیزیکی کاهش می یابد 
میزان گفت وگو نیز کاهش خواهد یافت. مطالعات 
نشــان می دهد دلیل دیگر کاهــش گفت وگو در 
خانواده ها، نداشتن مهارت ارتباط کالمی مؤثر است. 
متأسفانه بسیاری از افراد جامعه ما مهارت ارتباطی 
کالمــی مؤثر و به ویژه مهارت شــنیدن فعال را به 
خوبی نمی دانند. یکی از دالیل دیگر این معضل در 

خانواده ها طالق عاطفی پدر و مادر است. 
وی تأکید می کند: گفت وگو صرفاً به معنای حرف زدن 
نیست بلکه منظور از مهارت کالمی مؤثر در خانواده، 
مهارت مســئله یابی و حل مسئله است. بنابراین به 
همین دلیل اســت که گفت وگــوی زوجین پس از 

گذشت مدتی از ازدواج به تنش تبدیل می شود.

 نقش عوامل اقتصادی 
کارشناسان از موزائیکی شدن روابط درون خانواده ها 
می گویند. به این معنا که افراد خانواده مانند موزائیک 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند، اما هیچ  کدام یکدیگر را 
حس نمی کنند و چه بســا در مواردی شبکه های 
اجتماعی موجب شــده افراد خانــواده موضوعات 

بیشــتری برای گفت وگو با هم پیدا کنند. به ویژه 
افرادی که پیش از پیدایش این شبکه ها واقعاً حرفی 
برای گفتن به یکدیگر نداشتند، با عضویت در این 
شــبکه ها و ایجاد کانال های خانوادگی موضوعات 
جدید، افکار جدید، بحث های جالب، نکته های طنز 
و جوک هایــی را پیدا می کنند که بتوانند با هم به 

اشتراک بگذارند.
دکتر امیرمحمود حریرچی، 
استاد دانشــگاه و پژوهشگر 
اجتماعی نیز در این خصوص 
می گوید: متأســفانه امروزه 
ایرانی  خانواده های  نیاز های 

افزایش یافته و بخش عمده مشــکالت خانواده ها 
به دلیل پرتوقعی در حوزه مســائل اقتصادی است. 
خانواده های ایرانی روز به روز متوقع تر از گذشــته 
می شــوند و همین مسئله موجب ایجاد تنش بین 
آن ها و در نتیجه دور شدنشــان از یکدیگر می شود 
به همین دلیل آن قدر درگیر کار و مسائل اقتصادی 

هستند که کمتر به مسائل عاطفی توجه می کنند. 
وی با اشــاره به افزایش چشــم و همچشمی ها و 

تأثیــر آن در زیاده خواهی افــراد خانواده می گوید: 
همین خواســته های غیرمنطقی موجب می شود 
گفت وگوهای اعضای خانواده رنگ مشاجره بگیرد 
که منجر به فاصله گرفتن آن ها از یکدیگر می شود 
و ترجیح می دهند به جای صحبت کردن با یکدیگر 
سکوت اختیار کنند و خود را با وب گردی و یا چت 

در فضای مجازی سرگرم کنند. 
به گفته دکتر حریرچــی اکنون جای خانواده و 
حتی دوســتان را فضای مجازی و گوشی های 
هوشمند گرفته اند و حتی همان اندک ارتباطی 
که بین اعضای خانواده وجود دارد در قالب پیامک 
رد و بدل می شود؛ چرا که اکنون ساختار خانواده 
ایرانی به سمتی در حال شکل گیری است که هر 
روز توقع فرزندان از والدین افزایش می یابد و در 
واقع به جای اینکه والدین برای فرزندان تصمیم 
بگیرند فرزندان برای والدین تصمیم می گیرند و 
آن ها را مسبب بروز مشکالت اقتصادی خانواده 
می دانند تا جایی که به دلیل نداشــتن ســواد 
عاطفی به خود اجــازه می دهند به پدر خود به 
دلیل نداشتن درآمد کافی برای تأمین نیازهای 

آن ها بی احترامی کنند به همین دلیل والدین به 
ویژه پدر خانواده ترجیح می دهد در جمع خانواده 

سکوت کند. 

 کاهش سن شکاف نسل ها 
این پژوهشگر اجتماعی ادامه می دهد: در گذشته 
تفاوت ســطح فکر و یا به اصطالح شکاف نسلی 
حداقل 15 ســال بود اما اکنــون این فاصله به 
هشــت سال رسیده و افراد با هشت سال تفاوت 
ســنی هم نمی توانند یکدیگر را درک کنند به 
همین دلیل اغلب خود را با گوشی همراه سرگرم 
می کنند و دائم حسرت »زندگی های ساختگی« 
یکدیگر را می خورند. می گویم »ساختگی« چون 
طبق پژوهش های انجام شده در این حوزه بخش 
عمده پســت هایی که در فضای مجازی توسط 
افراد مختلف به اشــتراک گذاشــته می شود به 
نوعی اغراق آمیز و بزرگ نمایی است که با واقعیت 

زندگی افراد متفاوت است. 
 دکتر حریرچی با اشــاره بــه اینکه هم اکنون 
بخش عمــده خشــونت های خانوادگی کالمی 
است، می افزاید: پایین بودن سطح سواد عاطفی 
و یا حتی نبود سواد عاطفی در خانواده ها موجب 
می شــود اعضای خانواده با کالم و خواسته های 
غیرمنطقی خود یکدیگر را آزار دهند و هنگامی 
که ایــن آزار و اذیت ها به شــکل های مختلف 
موجب تحقیر اعضای خانواده می شــود ترجیح 
می دهند مدت زمانی را که با هم سپری می کنند 
کاهــش دهند و در صورتی هم که کنار یکدیگر 

هستند سکوت اختیار کنند.

 ضرورت حمایت های دولتی از خانواده 
به اعتقاد این استاد دانشگاه برای گذر از بحران 
ســکوت در خانواده های ایرانی ضــرورت دارد 
خانواده ها از سوی دولت مورد حمایت اقتصادی 
قرار گیرند تا بتوانند حداقل هایی را برای تشکیل 
خانواده فرزندانشان تأمین کنند؛ چرا که بخشی 
از نارضایتی هــای اعضای خانــواده که منجر به 
درگیری های لفظی می شــود بیکاری جوانان و 
مشــکالت مربوط به ازدواج آن هاست. بنابراین 
توجه بــه خانواده اصلی تریــن وظیفه دولت در 

حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. 
دکتــر حریرچی ادامه می دهد: جامعه ما برای 
خارج کردن خانواده ها از بحران سکوت نیازمند 
آموزش در حوزه های تربیتی است. برای مثال 
در گذشته در مدارس به دانش آموزان آموزش 
می دادند که همیشــه یک قــدم از والدینتان 
عقب تــر راه بروید اما امــروزه مدارس و حتی 
دانشــگاه ها فقط به آموزش مفاهیم کتاب های 

درسی اکتفا می کنند. 

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

دستچین

امسال 10 هزار نیرو در وزارت بهداشت جذب می کنیم
فارس: سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
پاسخ به این پرسش که آیا برنامه ای برای استخدام نیروهایی با 
چند سال ســابقه کار و قراردادی دارید؟ گفته است: امسال در 
حال جذب حدود 10 هزار نیروی جدید هســتیم که اولویت با 

همین نیروهایی است که چند سال دارای سابقه کار هستند.

توزیع خمیردندان خارجی در مدارس توسط یک خیر!
ایسنا: محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی شهر در مجلس در 
تذکر شفاهی جلسه دیروز مجلس گفت: رسانه ها این تصویر را 
بگیرند. این تصویر یک خمیر دندان ســیگنال است که دو ماه 
بیشــتر تاریخ ندارد و به نام خیری در مدارس اســتان اصفهان 
توزیع شده است؛ چرا از خمیر دندان خارجی استفاده می شود؟ 
مگر خمیر دندان داخلی نداریم؟ آیا نباید در سال رونق تولید از 

خمیر دندان داخلی استفاده کرد؟

وقتی کتاب درسی ابزار استعمار می شود
مهر: کوروش فتحی، معاون پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین 
کتب علوم انسانی می گوید: در حیطه برنامه ریزی درسی بحثی با 
عنوان »مستعمره سازی« داریم؛ یعنی استعمار همیشه به معنای 
لشکرکشی و حضور سرباز نیست و یک کتاب درسی هم می تواند 
ابزار استعمار باشد. وقتی کتاب درسی را از کشوری دیگر ترجمه 

می کنید، در حقیقت محتوای فرهنگی از آن کشور می آورید.

شورای عالی فضای مجازی، دو ماه بدون جلسه!
مهر: رسول جلیلی، عضو شورای  عالی فضای مجازی در پاسخ به 
اینکه آیا مسائل مورد بررسی در زمان قطع اینترنت مورد بررسی 
شورای عالی فضای مجازی قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: شورای 
عالی فضای مجازی از 1۳ مهرماه 98 تاکنون جلسه ای نداشته 
و این مایه تأســف است. جلسه بعدی هم مشخص نیست چه 

زمانی تشکیل شود. 

وظیفه هالل احمر تجارت نیست
فارس: فریدون نوری، عضو شورای عالی هالل  احمر گفت: بعضی 
اتفاقات به وقوع پیوسته، ارثیه بدی است که از گذشته در هالل احمر 
بوده اســت. وظیفه هالل احمر معامله گری و تجارت نیست و نگاه 
سیاسی و حزبی در آن اصالً لحاظ نشده، اینکه هر کسی را از جایی 

بردارند و به عنوان رئیس این جمعیت انتخاب کنند، اشتباه است.

اجازه معافیت مالیاتی مؤسسه های کنکوری را نمی دهیم
خانه ملت: اسداهلل عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با بیان اینکه مجلس اجازه معافیت مالیاتی مؤسسه های 
کنکوری را نمی دهد، گفت: مؤسسه های آموزشی با درآمد  هزاران 
میلیاردی نباید از مالیات معاف شــوند. در شرایطی که معلمان 
بازنشسته حقوق 2 میلیون تومانی دریافت می کنند، عدم اخذ 
مالیات از مؤسســه های کنکوری که درآمد 10 هزار میلیاردی 

دارند، توجیهی ندارد.

دولت از فرزندآوری می ترسد
آنا: حسین مروتی، پژوهشــگر حوزه جمعیت می گوید: دولت 
می توانست درآمد افزایش قیمت بنزین را منطبق با سیاست های 
جمعیتی توزیع کند و به سرپرســت خانوار دارای بیش از سه 
فرزند یارانه بیشتری بدهد. چرا این کار را نکرد؟ چون می ترسد 
بخشــی از مردم مستضعف با این سیاســت، تشویق شوند به 

فرزندآوری بیشتر و مخارج دولت را سنگین کنند. 

جست وجوگرهای وطنی مثل پرایدهای وطنی!
ایسنا: محمدجواد مطهری شریـف، کارشناس فناوری اطالعات 
می گوید: آنچه در زمینه موتورهای جست و جوی ملی اتفاق افتاده 
این اســت که متأسفانه ما فناوری به بلوغ رسیده را وارد کشور 
کردیم و بعد به  دنبال بومی سازی آن رفتیم. مقایسه دو محصول 
به بلوغ رسیده و ابتدای راه شدنی نیست. گویا در حال مقایسه 

پراید با بنز هستیم. 

بسیاری از استادان دانشگاه کارآفرین نیستند
فارس: محمد طالعی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواجه 
نصیرالدین  طوســی می گوید:  در حال حاضر بسیاری از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها به معنای واقعی استاد کارآفرین نیستند 
و اصول کارآفرینی را نمی دانند و نمی توانند این موضوع را برای 
دانشجویان بازگو کرده و آن ها را مورد آموزش قرار دهند بنابراین 

باید فاکتورهای ارزیابی استادان تغییر کند.

خانه و خانواده

با توجه به تبصره بودجه
وام ازدواج برای سال آینده 

همان ۳۰ میلیون ماند!
 ایسنا   هــر ساله در الیحه بودجه شرایط وام 
ازدواج نیز اعالم می شود. این در حالی است که 
برای ســال آینده و در تبصره 16 الیحه بودجه 
رقم وام ازدواج ۳0 میلیون تومان برای هر یک از 

زوجین تعیین شده است.
براساس پیشنهاد دولت برای حمایت از ازدواج 
جوانان بانــک مرکزی موظف اســت از محل 
پس انــداز و جاری قرض الحســنه نظام بانکی، 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که 
تاریخ عقد آن ها پس از فروردین  ماه سال 1۳96 
اســت و تاکنون وام ازدواج نگرفته اند با اولویت 
نخســت پرداخت کند. براین اساس تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در 
سال آینده ۳0 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 
پنج ساله و با یک ضامن معتبر و سفته اجرایی 
می شود. البته در چند سال اخیر معموالً رقم وام 
ازدواج پس از بررسی الیحه بودجه در مجلس 

دستخوش تغییراتی شده است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس کمیته امداد عنوان کرد
 افزایش مستمری مددجویان 

در بودجه ۹۹ 
 ایرنا    ســیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته 
امداد امام خمینــی)ره( گفت: با توجه به تورم 
و نوســان های بازار، باید مستمری مددجویان 
کمیته امداد افزایش یابد؛  بر این اســاس، این 
موضوع را در بودجه ســال 99 تقاضا کرده ایم. 
در شرایط کنونی، مستمری به تنهایی نمی تواند 
کمک کننده مددجویان باشــد و تقاضا داریم 
که در بودجه ســال آینده، دولت و مجلس در 

افزایش بودجه به ما کمک کنند.
رئیس کمیته امداد امــام خمینی)ره( افزود: 
ســال گذشته مســتمری مددجویان کمیته 
امــداد افزایــش یافت و بر این اســاس برای 
خانوار یکنفره 172 هزار تومان و خانواده های 
پنج نفره به بــاال 5۳6 هــزار و 500 تومان 
پرداخت شــد. تبصره 1۴ از محل هدفمندی 
یارانه هاســت و از محل بودجه کمیته امداد 
نیست و برای ســال آینده نیز تبصره 1۴ به 

جای خود محفوظ است.

حوادث

سخنگوی اورژانس خبر داد
 مرگ ۹۷ نفر بر اثر مسمومیت 

با گاز مونوکسیدکربن 
 میزان    مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس 
گفت: از اول مهر تاکنون یک هزار و 969 نفر با 
نشانه های مسمومیت با گاز مونوکسید کربن با 

اورژانس تماس گرفته اند.
وی افــزود: در تهــران، خراســان رضــوی و 
آذربایجان شرقی ۴۳8 نفر نیازمند مراجعه به 
بیمارستان بودند که متأســفانه 97 نفر بر اثر 
مسمومیت فوت کرده اند. این آمار سال گذشته، 
50 نفر بود که تاکنون افزایش آمار مسمومیت 
گزارش شده است. در 6 ماه نخست سال جاری، 
22۳ نفر فوت کردند و نسبت به سال گذشته 

1۴درصد افزایش پیدا کرده است.
خالدی گفت: عالیم مســمومیت شــبیه به 
ســرماخوردگی و آنفلوانزاســت. از ســردرد و 
سرگیجه شروع شده و به ضعف و بی حالی و در 

نتیجه کما، تشنج و مرگ منجر می شود.
بین 60 تا 90 دقیقه بروز عالمت ها زمان می برد 

و در همین زمان باید به پزشک مراجعه شود.

بهداشت و درمان

پاسخ یک مدیر وزارت بهداشت 
داروی داخلی آنفلوانزا چقدر 

استاندارد و مؤثر است؟
 ایلنا    محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، »اُِسلتامیویر« 
داروی داخلــی آنفلوانزا را اســتاندارد و اثربخش 
دانست. وی در خصوص کیفیت  داروهای داخلی 
آنفلوانزا )700 هزار عدد کپسول »اُِسلتامیویر«( که 
به چرخه توزیع دارویی کشور وارد شده اند، گفت: 
این دارو از نگاه مرکز بیماری های واگیردار وزارت 
بهداشــت، جزو تأثیر بخش ترین داروهای درمان 

آنفلوانزا محسوب می شود. 
گویا افزود: ما این دارو را در سال ها ی گذشته تولید 
می کرده ایم. تجربیات بالینی نشانگر آن بوده که هم 
دارو مؤثر است و هم استاندارد خوبی دارد. تا زمانی 
که ارزیابی های مذکور صورت نگیرد، سازمان غذا و 
دارو اجازه ورود هیچ دارویی را به بازار نخواهد داد. 
ما از تأثیربخشی این دارو بسیار راضی بودیم. وی 
خاطرنشان کرد: به علت تحریم ها نمی توانستیم 
مواد اولیه این دارو را وارد کنیم. بنابراین تولید این 

دارو به دلیل تحریم ها با وقفه مواجه شد. 

آموزش

رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور:
۱۹ سهمیه کنکور به سه سهمیه 

کاهش می یابد
 مهر    رئیس سازمان سنجش گفت: در الیحه 
ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف 
آموزش عالــی و اصالح قوانین ســهمیه های 
کنکــوری و آزمون های کشــور از 19 مورد به 
ســه مورد کاهش یافته و ســهمیه هایی چون 
بومی گزینی، بومی منطقــه ای، بومی قطب و 

بومی ناحیه ای حذف شده است.
ابراهیم خدایی افزود: امتیاز تسهیالت فرزندان 
هیئت علمی، ســهمیه های قهرمانان، حافظان 
قرآن، بهیاری و کشــاورزی نیز حذف شــده 
و ســهمیه مناطق محروم تنها بر اســاس نیاز 
منطقه ای و مصوبه شورای گسترش دانشگاه ها 
ایثارگری  اعمال می شود. همچنین ســهمیه  
ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی به صورت 
5 درصد مــازاد از ۳0 درصد قبلی تغییر پیدا 
کرده است. ضمن اینکه حدنصاب ایثارگران در 
آزمون هــا از 70 درصد نمره آخرین نفر به 85 

درصد نمره آخرین نفر تغییر کرده است.

فراسو

گزارش کوتاه

3000737274
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمایید      

زمان گفت وگو میان اعضای خانواده در یک دهه از 2 ساعت به 2۰ دقیقه کاهش یافته است

بحران سکوت درخانه ایرانی ها
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امید آزادی خواهان جهان را به یأس تبدیل نکنیم 
این روزها و همزمان با تداوم اقدامات خصمانه دولت ابوجا در خروج شیخ زکزاکی 
از حبس خانگی و انتقال ایشــان به زندان مرکزی ایالت کادونا، ضرورت توجه و 
اهتمام بیشتر به وضعیت سالمتی این عالم ربانی و رهبر جنبش اسالمی شیعیان 
نیجریه بیش از پیش توجه آزادی خواهان جهان را به خود جلب کرده است. در این 
میان جمهوری اسالمی ایران به عنوان حامی مستضعفان جهان از رسالت مهمی 
در این حوزه برخوردار بوده و همین رســالت افکار عمومی کشورمان را نسبت به 
عملکرد دســتگاه دیپلماسی در این زمینه حســاس کرده و بسیاری بر ضرورت 
برخورد قاطع تر کشورمان در این موضوع و در حمایت از شیخ مظلوم تأکید دارند. 
با وجود همه تالش های صورت گرفته از ســوی دولت، در این زمینه چند گام 
مهم به نظر می رســد. نخستین گام در اولویت قرار گرفتن شخص زکزاکی برای 
دستگاه دیپلماسی کشورمان است. اکنون این نوع رویکرد در وزارت خارجه دیده 
نمی شود. البته در پیگیری این موضوع سیاست هم دخیل است و همین امر دست 
و پای دستگاه دیپلماسی ما را بسته است و این در حالی است که پیگیری وضعیت 
سالمتی شیخ زکزاکی موضوعی کامالً حقوق بشری و انسانی است و نه سیاسی. 
اکنون این ضرورت احساس می شود که دستگاه دیپلماسی کشورمان باید جدا از 
روابط میان دولتی و سیاسی به آن پرداخته و بها داده و جدی تر به این مقوله ورود 
پیدا کند. سایر تشکل ها و نهادهای علمی، فرهنگی، حقوق بشری و... که در حوزه 
بین المللی از آزادی عمل بیشتر و تأثیرگذاری برخوردار هستند نیز باید خارج از 
نوع وابستگی های سیاسی، وارد عمل شوند. نهادهایی مانند کمیسیون حقوق بشر 
اسالمی و ارگان های حقوق بشری سازمان ملل هم باید نقش جدی تری در این 

موضوع بر عهده بگیرند. 
مسئله دیگر که در این احوال باید مورد توجه تصمیم سازان کشورمان قرار گیرد، 
رایزنی برای جلب موافقت مقامات نیجریه و انتقال شیخ زکزاکی به کشور طرف 
سوم در راستای پیگیری روند درمان ایشان است. سفر درمانی چهار ماه پیش رهبر 
جنبش شیعیان نیجریه به هند به علت تهدیدات امنیتی نیمه کاره ماند، اما اکنون 
این مسئله می تواند دوباره به عنوان راه حلی مد نظر قرار گیرد. البته این امر هم 
کار قوی دستگاه دیپلماسی کشورمان را طلب می کند. ترکیه و مالزی که پیشتر 
نسبت به پذیرش شیخ زکزاکی اعالم آمادگی کرده بودند، اکنون نیز می توانند در 
این راستا مد نظر قرار گیرند. دیگر کشورهای اسالمی هم در این زمینه به عنوان 

گزینه ای بالقوه می توانند مطرح باشند.
در انتها درخواســت تمام آزادی خواهان از دولت کشورمان در مقطع کنونی آن 
است که با اتخاذ موضعی قاطع تر در راستای آزادی شیخ زکزاکی حتی المقدور 
دوستداران انقالب اسالمی را ناامید نکند. رویکرد کنونی دولت خالف این جهت 
است که دلسردی دیگر حرکت های اسالمی را به همراه خواهد داشت. همنوایی 
کشــورمان با برخی جریان های انقالبی نظیر حماس، حزب اهلل و انصاراهلل نتایج 
ملموس و پیروزی های گسترده ای را در مقابله با استکبار جهانی به دنبال داشته، اما 
سیاست ما در برخورد با برخی دیگر از جریان ها از جمله در نیجریه که با مماشات 
همراه بود، از سوی حامیان انقالب اسالمی تقبیح شده است. باید حواسمان باشد 
اکنون چشم مســلمانان و آزادی خواهان در موضوع نیجریه عملکرد ما را نشانه 

رفته، پس باید هوشیار بوده و این امید را به یأس تبدیل نکنیم.

اخبار تأیید نشده از توافقات تازه آمریکا و طالبان 
باشگاه خبرنگاران: مولوی قلم الدین، وزیر سابق حکومت طالبان از توافقات جدید 
میان آمریکا و طالبان خبر داد. بر اســاس گفته وی در دور اخیر گفت و گوها که در 
قطر صورت گرفت، آمریکا موافقت کرده تا حمالت شبانه را متوقف کند. طالبان نیز 
در مقابل متعهد شده تا حمالت انتحاری در شهرهای بزرگ را متوقف کند. قلم الدین 
تصریح کرد: تا زمانی که مصوباتی که در ۹ دور پیش بین آمریکایی ها و طالبان بدست 

آمده بود، امضا نشود، طالبان حاضر به مذاکرات رسمی بین االفغانی نخواهد شد.

طرح آمریکایی »معامله قرن« مرده است
ابنا: روزنامه »العربی الجدید« به نقل از منابع آگاه مصری نوشــت، جنبش حماس 
سیگنال هایی از مصر دریافت کرده مبنی بر اینکه طرح موسوم  به »معامله قرن« به آن 
شکلی که دولت »دونالد ترامپ« تبلیغ می کرد، ساقط و به یک پیشنهاد برای توافق 
آتش بس طوالنی مدت با رژیم اشغالگر صهیونیستی تبدیل شده است. هیئت حماس 
به ریاســت »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی این جنبش که هفته گذشته وارد 
مصر شدند، شنبه جلسه ای چهار ساعته با مقامات سازمان اطالعات مصر و رئیس آن 
»عباس کامل« داشت. در ادامه این گزارش تأکید شد، صحبت از معامله قرن به شکلی 
که پیشتر مطرح بوده، کامالً تمام شده و آنچه باقی مانده تفاهمات و خطوط کلی است 

که به توافقی محدود برای آتش بس طوالنی مدت نزدیک تر است .

برتری تسلیحات نظامی مافوق صوت روسیه بر آمریکا 
مهر: »مارک اســپر« وزیــر دفاع آمریکا، در ســخنانی اذعان کــرد فناوری 
تسلیحات نظامی مافوق صوت روسیه پیشرفته تر از مشابه آمریکایی است. وی 
که این سخنان را در نشست انجمن ملی دفاع آمریکا بیان می کرد، در ادامه 
افزود: ما در ســال های گذشته دست  باال را در این زمینه داشتیم، ولی کار بر 

روی این فناوری را متوقف کردیم.

حمله نژادپرستانه به دختر نوجوان مسلمان در انگلیس
تســنیم: پلیس انگلیس اعالم کرد یک مرد و زن را پس از انتشــار فیلمی در 
رسانه های اجتماعی که نشان می دهد در حال حمله به یک دختر نوجوان مسلمان 
محجبه مدرسه ای هستند، دستگیر کرده است. حمله به این دختر نوجوان محجبه 
در یک اتوبوس عمومی در شــمال انگلیس اتفاق افتاده اســت. اسالم هراسی در 
انگلیس از ســال 2017 افزایش شدیدی داشته اســت و در این سال ها بارها به 

مسلمانان در این کشور حمله شده است.

بن بست بی سابقه داخلی در فلسطین اشغالی
فارس: با ادامه ناتوانی احزاب سیاسی رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه جدید، 
احتمال برگزاری انتخابات برای سومین بار بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته است. 
اگر تا سه روز دیگر کابینه جدید تشکیل نشود، کنیست تعطیل شده و به طور رسمی 
رژیم اسرائیل آماده برگزاری سومین انتخابات در کمتر از یک سال می شود.  بنیامین 
نتانیاهو روز شنبه  به »بنی گانتز« رئیس ائتالف رقیب پیشنهاد داد برای پایان دادن 
به بن بست پیش آمده در تشکیل کابینه، انتخاباتی مستقیم میان این دو برگزار شود. 

در تاریخ رژیم صهیونیستی تاکنون چنین اقدامی سابقه نداشته است.

فرانسوی ها پرچم اتحادیه اروپا را به آتش کشیدند
اسکای نیوز: معترضان فرانســوی در ادامــه اعتراضات خود علیه سیاست های 
دولت، پرچم اتحادیه اروپا را به آتش کشــیدند. به آتش کشیدن پرچم اتحادیه 
اروپا در جریان اعتراضاتی صورت گرفته که از هفته گذشــته همراه با اعتصاب 
سراســری در فرانسه آغاز شد و هدف آن مخالفت و لغو طرح بازنشستگی دولت 
مکرون است. این نخستین بار نیست که پرچم اتحادیه اروپا در جریان اعتراضات 
فرانسه به آتش کشیده می شود و در ماه های گذشته نیز آتش زدن پرچم اروپا 
در اعتراضات جلیقه زردها تکرار شده بود، اما اعتراضات فعلی فراتر از معترضان 
جلیقــه زرد اســت و در آن اتحادیه های کارگری و اصناف مختلف شــغلی نیز 

حضور دارند.
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جهان: خبرگزاری رســمی کره شــمالی از انجام یک 
آزمایش موشــکی بسیار مهم در ســایت پرتاب ماهواره 
»ســوهائه« خبر داد؛ مســئله ای که بیانگــر پایان صبر 
راهبردی پیونــگ یانگ در مقابل زیــادی خواهی های 
آمریکا بوده و می تواند مهــر تأییدی بر پایان زودهنگام 
ماه عســل اخیر روابط میان دو کشور تلقی شود. پیونگ 
یانگ در بیانیه ای اعالم کرد نتیجه این آزمایش بار دیگر 
نقش مهمی در تغییر مواضع راهبردی کره شــمالی در 
آینده نزدیک ایفا خواهد کرد. هنوز جزئیات بیشتری در 

این خصوص منتشر نشده است. 
کره شــمالی به واشــنگتن تا پایان سال جاری میالدی 
مهلت داده تا سیاست خود را در قبال این کشور منعطف 
کند، در غیراین صورت آزمایش های موشــکی خود را از 

سرمی گیرد. 
روز شنبه سفیر کره شمالی در سازمان ملل تصریح کرد 
خلع سالح در حال حاضر از میز مذاکره با آمریکا حذف 
شــده اســت و نیازی به مذاکرات طوالنی با واشنگتن 

نیست. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی روز چهارشنبه 
برای دومین بار در دو ماه گذشــته، سوار بر اسب سفید 
نمادین خود از کوهســتان مقــدس »پائکتو« که محل 
یک جنگ قدیمی نیز بوده اســت بازدید کرد؛ حرکتی 
که به گفته کارشناسان از اتخاذ مواضع سرسختانه علیه 

واشنگتن در آینده نزدیک است. 
گفتنی اســت دو دور مذاکره میــان ترامپ و کیم بر اثر 

زیاده خواهی های آمریکا بی نتیجه مانده است.

خبر

پایان زودهنگام ماه عسل روابط ترامپ و کیم
کره شمالی از انجام آزمایش موشکی مهمی خبر داد

فارس: صندوق بین المللی کودکان ســازمان ملل متحد 
»یونیســف« اعالم کرد: تاکنون 7 هــزار کودک در جنگ 
یمن کشته یا معلول شده اند. بر اساس گزارش این صندوق، 
تاکنون بیش از 2 هزار کودک در جنگ یمن کشته و حدود 
5 هــزار کودک یمنی هم معلول شــده اند. از 3 میلیون و 
600 هزار آواره جنگ در یمن، حدود 2 میلیون نفر کودک 
هســتند که بســیاری از آنان از تحصیل و آموزش محروم 
شده اند. یونیسف افزود: شبه نظامیان مسلح در یمن 2 هزار 
و 700 کــودک را به خدمت گرفته انــد. 368 هزار کودک 

یمنی نیز از سوء تغذیه شدید رنج می برند.
در همین حال وزیر دفــاع دولت نجات ملی یمن تنها راه 
حل خروج ائتالف سعودی از بن بست جنگ یمن را پایان 
دادن به تجــاوز و محاصره خواند و گفــت: انتقام از رژیم 
صهیونیستی که شــریک تجاوز علیه یمن بوده هم در راه 
است.  سرلشــکر »محمد العاطفی« تأکید کرد: زمام ابتکار 
در نبرد هجومی، در دســتان ما و نه دستان آن ها )ائتالف 
ســعودی و مزدورانش( اســت. العاطفی در ادامه به نظام 

ســودان هم هشدار داد که هر چه سریع تر و پیش از اینکه 
فرصت از دست برود، نیروهایش را از خاک یمن بیرون ببرد. 
وزیر دفاع یمن  با تأکید بر مشــارکت رژیم صهیونیستی 
در تجاوز علیه یمن از روز نخســت مداخله نظامی ائتالف 
سعودی گفت: بی شک انتقام در راه است. وی تصریح کرد: 
ما بانک اهداف نظامی دریایی و زمینی دشمن صهیونیستی 
را در اختیار داریم و اگر تصمیم گرفته شود یک ثانیه هم در 

نابودی آن درنگ نمی کنیم.

خبر

7 هزار کودک یمنی قربانی جنگ شده اند
»یونیسف« در گزارش جدید خود اعالم کرد

سیداحمد موسوی: در حالی که فقط چهار 
روز تا برگــزاری انتخابات زودهنگام انگلیس 
مانده، رقابت بین دو حزب اصلی این کشــور 
برای جلب آرای مردمی گرم تر شده است. بر 
اساس برنامه، انتخابات پارلمانی انگلیس روز 
12 دسامبر برابر با 21 آذر ماه برگزار خواهد 
شــد تا بلکه نتیجه آن بتواند تکلیف برگزیت 
را تا مهلت تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا 
یعنی تا 31 ژانویه)11 بهمن( مشخص کند. 
از زمــان آغاز رقابت کمپین هــای انتخاباتی 
تاکنون و بر اســاس نظرسنجی های صورت 
گرفته از سوی مؤسسات معتبر افکارسنجی، 
احتمــال پیروزی حــزب محافظــه کار در 
انتخابــات پیــش رو، بیش از ســایر احزاب 

ازجمله حزب کارگری بوده است.

 علت عدم استقبال از کوربین
در رابطه با چرایی برتری نســبی جانسون بر 
رقیبــش کوربین در حــزب کارگر، می توان 
دالیل مختلفــی ذکر کرد، امــا در رابطه با 
اینکه چرا کوربین با وجود صراحت، صداقت 
و ساده زیستی که در دنیای سیاست گوهری 
کمیاب به شــمار مــی آیــد، از محبوبیت 
چندانی نــزد بخش عمده ای از افکار عمومی 

حتی اعضای احزاب مخالف دولت برخوردار 
نیست، می توان به سه دلیل عمده اشاره کرد.

نخست؛ سیاست ها و ذهنیت خاص اقتصادی 
کوربین که به تفکر و عملکرد رادیکال شهره 
اســت. دوم؛ فضاسازی ســنگین علیه او به 
دنبــال اتهام زنی مخالفــان در رابطه با عدم 
برخــورد قاطع با یهودی ســتیزی در درون 
حزب کارگر و در نهایــت؛ تردید و به نوعی 
حس دوگانگی مــردم در خصوص مواضع او 

در بحث سرنوشت ساز برگزیت.
درواقــع باید گفــت با اینکه حــزب کارگر و 
شــخص کوربین همواره طرفدار اتحادیه اروپا 
بوده اند، اما در روند دعواهای ماه های گذشته 
درباره این موضوع، بر خالف حزب محافظه کار 
که قاطعانه خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپاست یا حزب مخالف دیگر یعنی سوسیال 
دموکرات که آشــکارا موضع حمایت از باقی 
ماندن بریتانیا در اتحادیه را اتخاذ کرده است، 
کوربین بر مذاکــره با اتحادیــه برای خروج 
تأکید می کنــد، اما در عین حــال می گوید 
توافــق جدید با اروپا را در قالب همه پرســی 
به رأی مردم خواهد گذاشــت که این موضوع 
موجب سردرگمی آن بخش از رأی دهندگان 
و حامیان ســنتی حزب کارگر شده است که 

موضــوع ماندن در اتحادیه اروپــا برای آن ها 
اهمیت و اولویت دارد.

 محافظه کاران پیروز می شوند؟
امــا آیا این به این معناســت کــه  محافظه 
کاران می تواننــد اکثریــت را در پارلمــان 
انگلیس از آن خود کنند؟ نظرســنجی یک 
هفته پیش مؤسسه معتبر یوگو نشان می داد 
محافظــه کاران می توانند اکثریت الزم را در 

پارلمان کســب کنند، اما توجه به چند نکته 
در رابطه با این مسئله و پاسخ به پرسشی که 

مطرح شد، ضروری است.
این نظرســنجی مربوط به دو هفته مانده به 
انتخابــات بود و زمان دو هفتــه برای تغییر 
شــرایط در فضــای سیاســی بریتانیا زمان 
انجام  نظرســنجی  مکانیسم  نیســت.  کمی 
شــده کرسی به کرسی بود و بررسی ها نشان 
می دهد در بسیاری از موارد آرای افراد بسیار 

نزدیــک به هم بوده و به عبارتی لب مرز قرار 
داشــت که با کوچک ترین تحول سیاسی به 
هر ســمتی قابل تغییر بود؛ حــزب کارگر با 
آگاهی از نتایج نظرســنجی یاد شده و سایر 
ارزیابی هــا بالفاصله رویکرد و روند انتخاباتی 
خود را از فردای انتشار نظرسنجی تغییر داد 
که در روزهای گذشــته ایــن تغییر رویکرد 

مثمرثمر نیز بوده است.
به گفته کارشناســان، با توجه به این شرایط 
در صورتی کــه اتفاق خاصی رخ ندهد، مثل 
تغییر در تصمیم جوانــان مبنی بر حضور و 
مشــارکت در انتخابات که در حال حاضر از 
درصد کمی برخوردار است - حزب محافظه 
کار ممکن اســت برنده انتخابات باشد، اما با 
این تفاوت که بعید است موفق شود اکثریت 
الزم را به دســت بیاورد و ایــن بدان معنی 
اســت که احتماالً با »پارلمان معلق« )یعنی 
پارلمانــی که اکثریــت الزم را ندارد و حزب 
حاکــم نمی تواند قوانین مورد نظر را به علت 
مخالفت احزاب مخالف مصوب کند( روبه رو 
خواهیم بود؛ البته تــا روز برگزاری انتخابات 
هنوز چهــار روز مانده و تحــوالت روزهای 
دوشنبه و سه شنبه می تواند در تغییر شرایط 

تأثیرگذار باشد.

»پارلمان معلق« در راه است؟
تنها چهار روز تا انتخابات پارلمانی بریتانیا فاصله جانسون - کوربین کمتر شد

گزارش خبری

annotation@qudsonline.ir
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 محمدحسن شجاعی فرد، رئیس دفتر شیخ زکزاکی در ایران
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  جهان/ مینا افرازه  با وجود هشدار چندباره 
سازمان های حقوق بشری و ابراز نگرانی آن ها 
در باره وضعیت رهبر جنبش اسالمی نیجریه، 
تداوم بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی از سوی 
دولــت حاکم بر ابوجــا، نگرانی هــا در مورد 
سالمتی ایشان را بیشتر کرده است. در آخرین 
اقدام دولت محمد بوهاری که تحت نفوذ رژیم 
آل سعود قرار دارد، با خط دهی دربار سعودی 
رهبــر جنبش شــیعیان نیجریــه را به زندان 
مرکزی ایالت کادونا منتقل کرد؛ اقدامی که با 
توجه به بیماری شیخ زکزاکی و عدم دسترسی 
وی به امکانات پزشــکی، ســازمان غیردولتی 
مســتقر در انگلیس موســوم به »کمیســیون 
حقوق بشر اسالمی« از آن به تأیید حکم اعدام 

شیخ تعبیر کرده است. 
پیش از این دادگاهی در نیجریه در حکمی اعالم 
کرده بود زکزاکی بی آنکه جرمی مرتکب شــود، 
بازداشت شده و باید به سرعت آزاد شود، اما دولت 
نیجریه تاکنون از آزادی وی به بهانه های مختلف 
جلوگیری کرده است. اکنون وضع سالمت رهبر 
جنبش اســالمی نیجریه در شرایط بحرانی قرار 
دارد و حتی او بینایی یکی از چشــم های خود 
را از دســت داده اســت. همین مسئله رسالت 
رســانه ها، جریان ها و دیگر آزادی خواهان جهان 
در راستای آگاهی بخشی در این مسئله را بیشتر 
کرده است. به همین منظور و در راستای حمایت 
از شــیخ زکزاکی، پدر 6 شــهید و زمینه سازی 
آزادی و درمان ایشــان، نشست خبری »تشریح 
وضعیت رهبر شیعیان نیجریه و تبیین برنامه های 
حمایتی« با حضور برخی مطلعان در این موضوع 
روز گذشــته در محل سازمان مردم نهاد کانون 
همبستگی فرزندان شاهد شهر تهران برگزار شد. 

 ضرورت حمایت حداقلی
 برای آزادی شیخ زکزاکی

حســین عامریان، دبیر کل کانون همبستگی 
فرزنــدان شــاهد در این نشســت خبری، با 
تشــریح جزئیات روند درمــان و حمایت های 

جمهوری اسالمی از شــیخ زکزاکی گفت: در 
اصول و ارزش های جمهوری اســالمی، ما مرز 
جغرافیایی نداریم و همه باید در کنار یکدیگر 
باشــیم و وظیفه داریم از مسلمانان و شیعیان 
دفاع کنیم. باید تالش کنیم تا ظلم هایی که بر 
شیخ نمر و سایر رهبران شیعی اتفاق افتاده بار 

دیگر رخ ندهد.
وی افــزود: بــا اینکه نیجریه کشــوری غنی و 
ثروتمند است، اما امکانات و رفاه چندانی ندارد، 
گرچه با وجود این شــیخ زکزاکی فعالیت های 
فرهنگی بسیاری را برای مردم این کشور انجام 
دادنــد و با تالش در حوزه فرهنگی توانســتند 
افرادی بسیاری را جذب کنند و گام های بلندی 
بردارند. حسین عامریان تأکید کرد: مجموعه ای 
که ایشان رهبری آن را برعهده داشتند، به سمت 
برنامه ها و اهداف نظامی و تسلیحاتی پیش نرفت، 
بلکه ایشان سعی کرد بین شیعه و سنی وحدت 
ایجاد کند و تمامی این اقدامات با منافع آمریکا، 

رژیم اسرائیل و عربستان منافات داشت. 
دبیر کل همبســتگی فرزندان شــاهد تصریح 
کــرد: پس از اینکه حکومــت نیجریه و برخی 
دشــمنان دیدنــد که ایشــان همچنان نقش 
کاریزمایی و رهبری شــیعیان را برعهده دارند 
و ادامــه می دهند وی را به زنــدان انداختند. 
در حال حاضر شــرایط جسمی ایشان مناسب 
نیســت، بنابراین همه باید حمایت حداقلی را 
از شــیخ زکزاکی و آزادی ایشان انجام دهند.
حسین عامریان افزود: مستضعفان جهان ایران 
را مأمن خود می دانند و اگر این جایگاه حفظ 
نشــود، ما به انقالب خیانت کرده ایم. در این 
باره مســلماً باید هزینه هایی پرداخت شــود؛ 
برای اینکه این هزینه پرداخت نشود باید همه 
یکصدا باشند ما باید در این قضیه منافع امت 
اســالمی را در نظر بگیریــم و اگر می خواهیم 
امت امام زمان باشــیم باید لوازم آن را فراهم 
کنیم. مدیر عامل ســازمان کانون همبستگی 
اینکه ســازمان  فرزندان شــاهد گفت: دلیل 
مردمی فرزندان شهدا در این قضیه ورود کرد، 

احســاس دین بود و اینکــه ما در این موضوع 
قدم کوچکی برداشته ایم و انتظار داریم دولت 
نیز وارد شود. نگاه ما انقالبی است و باید منافع 

ملی را دید. 

 باید بر دولت نیجریه 
فشار بیشتری وارد شود

در ادامه این نشســت، ســهیال زکزاکی)دختر 
شیخ ابراهیم زکزاکی( به تشریح اقدامات ضد 
انســانی حکومت نیجریه و وضعیت جســمی 
شــیخ زکزاکی پرداخته و گفت: چهار ســال 

پیش در دســامبر 2015، ارتــش نیجریه به 
حسینیه بقیه اهلل در شهر»زاریا« و سپس محل 
اقامت شیخ و دارالرحمه حمله و بیش از هزار 
نفر را قتل عام کردنــد. در این جنایت، 2۹7 
زن، 23 خانم باردار، 548 مرد و 1۹3 کودک 
به قتل رســیدند و 3۹ خانواده به طور کامل 
کشته شــدند. عالوه بر این، آن ها انسان های 
بســیاری را زنده زنده در آتش سوزاندند و در 

گورهای دسته جمعی دفن کردند.
ســهیال زکزاکی ادامه داد: تمامی این اقدامات 
در واقع تالشی برای قتل شیخ بوده که پس از 

آن نیز خود ایشان و همسرشان زندانی شدند. 
اکنون نیز سالمتی ایشان هر روز در حال افول 
است؛ چرا که در حادثه زاریا دچار صدمات غیر 

قابل جبرانی شده اند.
وی با اشــاره به ســفر درمانی بی نتیجه شیخ 
زکزاکی به هند تصریح کرد: این ســفر کاماًل 
تحت نظارت ســازمان امنیــت نیجریه بود و 
متأسفانه توسط مسئوالن امر، دچار خرابکاری 
شــد، به گونه ای کــه بدون هیــچ درمانی به 
نیجریه بازگشــتند. حال بیش از چهار ماه از 
برگشــت آن ها می گذرد و در این مدت اجازه 
هیچ گونه درمانی داده نشــده است. اکنون با 
توجه به انتقال شــیخ به زندان مرکزی ایالت 
کادونــا نگرانی ما در مورد ســالمتی ایشــان 
بیشــتر شــده و در حال حاضر فشار بیشتری 
بر حکومت نیجریه الزم است تا ایشان را بدون 

شرط آزاد کند.

 7 نوع بیماری 
در بدن شیخ مشاهده شده است

دکتر ناصر عمر)پزشک معالج شیخ زکزاکی از 
نیجریه( نیز در ادامه جلسه به ارائه توضیحاتی 
درباره روند بیماری و وضعیت جســمی شیخ 
زکزاکی پرداخت و اظهار داشت: پس از اینکه 
ایشــان به زندان مرکزی ایالت کادونا منتقل 
شد وضعیت سالمتی شان وخیم تر شد. ما برای 
اینکه از شــرایط ایشــان باخبر شویم، مجبور 
بودیــم به آن زنــدان برویم و ایــن در حالی 
اســت که با اینکه من جــزو زندانیان نبودم، 
رفتار نامناسبی داشتند و اوضاع نامناسب آنجا 
به گونه ای اســت که چهار نفر نیز در آنجا به 

شهادت رسیده اند.
پزشک معالج شــیخ زکزاکی همچنین گفت: 
مســمومیت ایشان با ســرب و کادمیم بیشتر 
به دلیل تجهیزات زندان و دســتبندی که به 
ایشان بسته شــده و گلوله هایی که در دست 
و ســر او وجود دارد، اتفاق افتــاده و موجب 
شــده که مســمومیت به خون ایشان منتقل 
شود. هر نوع اقدام خصمانه برای کشته شدن 
ایشان صورت گرفته، به گونه ای که 43 گلوله 
در ســر ایشــان، ۹ گلوله در دست او و باالی 
ســر او پیدا شده اســت که هر فرد دیگری به 
جای ایشان بود تاکنون به شهادت رسیده بود 
و زنده ماندن ایشان شــبیه معجزه است. وی 
در پایــان گفت: من به عنــوان عضوی از تیم 
پزشکی شــیخ زکزاکی این را از دولت نیجریه 
نمی پذیرم و درخواست می کنم رفتار خصمانه 

علیه ایشان را متوقف کند.

در حاشیه

 موسوی: رایزنی ها با دولت نیجریه 
درباره شیخ زکزاکی در حال انجام است

ســید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص آخرین وضعیت »شیخ 
ابراهیم زکزاکی« و با توجه به دیدار اخیر نهاوندیان، معاون اقتصادی ریاست جمهوری با »بوهاری« 
رئیس جمهور نیجریه در حاشیه نشست سران مجمع صادر کنندگان گاز در گینه استوایی اظهار 
داشت: در مالقات اخیر دکتر نهاوندیان و آقای بوهاری رئیس جمهور نیجریه، موضوعات مختلف 
در حوزه روابط اقتصادی، تحوالت منطقه ای و بین المللی و همچنین موضوع آقای شیخ زکزاکی 
مطرح شــده و عالوه بر این نیز در مالقات ها و تماس های دیپلماتیک مستمری که در تهران و 
ابوجا داریم، گفت وگو درباره کمک جمهوری اســالمی ایران به حل مشکل در دستور کار قرار 
داشته است. وی افزود: امیدواریم رایزنی ها و پیگیری ها یی که با دولت نیجریه در حال انجام است، 
موجب تسریع در حل و فصل این مسئله شود. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور 
که برای شرکت در پنجمین اجالس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به ماالبو، پایتخت 
گینه استوایی سفر کرده بود، روز جمعه هشتم آذر ماه در حاشیه این اجالس با »محمد بوهاری« 
رئیس جمهور نیجریه دیدار و گفت وگو کرد. اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در 
حالی اســت که در دو روز گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران و جمعی از اعضای 
تشــکل های دانشجویی در حمایت از شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و در انتقاد از 

انفعال دستگاه دیپلماسی کشور در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه تجمع کردند. 

در نشست خبری »مطالبه آزادی رهبر شیعیان نیجریه«  
ضمن اعالم وضعیت وخیم شیخ زکزاکی، بر تحرک بیشتر 
دستگاه دیپلماسی در حمایت از خمینی آفریقا تأکید شد

مظلوم »زاریا«
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