
 

نظام هستی بر اساس صلح بنا شده است
 معارف   آیت اهلل جــوادی آملی در دیدار با آیت اهلل جوادی آملی در پاسخ به پرسش پروفسور ایتالیایی :

پروفســور پیرونه، اسالم شــناس ایتالیایی و 
در پاسخ به پرســش او در خصوص »ارتباط 
آموزه های پیامبر اسالم و صلح جهانی« بیان 

کرد: اسالم مشــترکات فراوانی با دیگر ادیان 
و پیامبر اســالم و دیگر انبیــا، هدف واحد و 
مشــترکات فراوانی در راه و روش دارند؛ زیرا 

 ............ صفحه 5انبیا آمدند انسان را...

12 4 1
گفت وگو با محسن اسالم زاده گفت وگوی قدس با دکتر مهدی گلشنی  رئیس جمهور در دانشگاه فرهنگیان: 

 :jامام سجاد
معرفت و كمـال 
ديانت مسلمان، 

ترك كالم بى فايـده 
و كـم جـدل كردن 

و حلـم و صبر و 
خوش خويـى اوست. 
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نباید مصرف کننده رسانه ای 
غربی ها بمانیم

فرهنگ را نمی شود 
تزریق کرد

بودجه سال آینده
متکی بر مذاکره نیست

صفحه 1  1398/09/19

/ع
۹۸
۱۱
۴۶
۲

«آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره ٩٨/٢٢»  ﹡﹢︋️ اول
شـركت مديريت توليد برق نكا در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی د﹢اره و ︨﹆︿ اوا︎︣ا︑﹢ر و ا﹋﹢﹡﹢﹝︀︤ر وا︡﹨︀ی 
 .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ و ︭︠﹢︮﹩ ﹋︀ر ︎﹫﹢︨️ ا︨﹠︀د ﹩﹠﹁ ︳و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫︣ا ﹏ذ ︳︫︣ا ﹅︊︵ ︀﹊﹡ ﹩﹝﹫﹚︨ ︡﹫︫ ︀ر ﹡﹫︣و﹎︀ه︋
﹞︀ره  ﹫︊︀ی︫  ﹥ ︧︀ب︨  ﹥ ﹝︊﹙︼ ٣٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋  ︀ ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ و ﹁﹫︩ وار︤ی︋  ︣︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠️︗ ︡ان﹠﹞ ﹤﹇﹑︻

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︣  ︫﹟اداره ︑︡ار﹋︀ت ا ﹤ ︺︊﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه︋  ︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ا︣ان︫  ︣ق ﹡﹊︀ ﹡︤د︋   ︋︡﹫﹛﹢︑ ️︣︡﹞ ️﹋︣ ﹠︀م︫   ︋٠١٠۵۶٩٢٧١۶٠٠٨
١- ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︋﹞︡ت ٧ روز ﹋︀ری.

٢- ﹝︡ت ز﹝︀ن ︑﹢﹏: ۶ ﹝︀ه از ︑︀ر ﹝︊︀د﹜﹥ ﹇︣ارداد
٣- ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن ﹠︪﹫︎ ﹩︐︧︀︋︀د ︠﹢د را ︋︣ ا︨︀س ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۶ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٠/١۵ ︋﹥ 
 ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹜﹫﹚︧︑ ︀﹊﹡ ﹩﹝﹫﹚  ︨︡﹫︫ ︋︣ق ﹡﹊︀ وا﹇︹ در ﹡﹊︀- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢۵ ︗︀ده زا︾﹞︣ز- ﹡﹫︣و﹎︀ه ︡﹫﹛﹢︑ ️︣︡﹞ ️﹋︫︣ اداره ︑︡ار﹋︀ت

دار﹡︡. ︎﹫︪﹠︀دات وا︮﹙﹥ رأس ︨︀︻️ ١١ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/١٠/١۶ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹇︣ا️ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
۴- ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ︨︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل ۶۴٠/۶٩٨/٠٠٠ ر︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︧ــ︐﹩ ︋﹥ ﹊﹩ از ︮﹢رت ﹨︀ی 

﹥ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︑︧﹙﹫﹛ ﹎︣دد: ︀﹋️ ا﹜︿︋  ︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︎  ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ ﹨﹞︣اه︋ 
︀﹊﹡ ﹩﹝﹫﹚  ︨︡﹫ ︺︊﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه︫  ︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ا︣ان︫  ︣﹋️ ﹡︤د︋   ︫﹟٠١٠۵۶٩٢٧١۶٠٠٨ ا ︀︊﹫ ﹥ ︧︀ب︨  ︀﹡﹊﹩ وار︤ و︗﹥ ﹝︤︋﹢ر︋  ۴-١- ر︨﹫︡︋ 

۴-٢- ﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀.
۴-٣- ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋︣ا︋︣ ︋︀ ﹁︣م ︎﹫﹢︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ دارای ٣ ﹝︀ه ا︻︐︊︀ر ︋︀︫︡.

۵- ︑﹢ا﹡︀﹩ ارا ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤︧﹟ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات ︋﹥ ﹝﹫︤ان ١٠ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد ︎︦ از ︻﹆︡ ﹇︣ارداد.
 ︉﹫︑︣︑ ً︀ ﹠︪﹫︎ ﹤︋ -۶︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝︴﹙﹆

ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
٧- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط، در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.

️ ﹨︀ی www.tender.tpph.ir، www.npgm.ir و ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹋︪﹢ر ﹝︣ا︗︺﹥ و ︋︣ای  ︀و ︠﹑︮﹥ ا︨﹠︀د ︋﹥ ︨ــ ﹩﹎︪ــ︀﹨︡ه آ﹞ ️︗
﹋︧︉ ﹝﹢ارد ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۴۶٢٢۴۶۵- ٠١١ ︠︀﹡﹛ ﹫︡ری و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹨﹞︣اه ٠٩١١٢۵٢٣٨٧۶ آ﹇︀ی 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︡س ﹝﹢︨﹩ ﹡︥اد ︑﹞︀س﹠﹞
اداره روابط عمومى

فراخوان مزايده نوبت اول 
︠︡﹝︀ت د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ در 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ر︲︀ (ع) 

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۴۳
۵

آ﹎︀︎ ﹩︀ن ︑ ﹏﹢︽﹠︡ر ﹇﹠︡
﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︡﹠﹇ ️﹋︫︣

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۱۱
۴۴
۳

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

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۳۸
۴

/ع
۹۸
۱۱
۴۴
۹

آگهى مزايده عمومى فروش 
امالك و مستغالت شماره 98/2

︋︀﹡﹉ ︨︍﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
                       شرح در صفحه 3

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 ︑﹫﹥ و ا︗︣ای ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥

﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد، ︑﹫﹥ و ا︗︣ای 
﹢د  ــ︣وژه ﹨︀ی  در د︨ــ️ ا︡اث︠  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩ ﹊﹩ از︎ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، از﹠﹞ ︳را ︋﹥ ︫ــ︣ح ︫ــ︣ا
 ۵ ﹤︀︎ دارای) ︳︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫︣ا﹛ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩﹞﹢﹝︻
︀﹐︑︣ در ر︫︐﹥ ︑︀︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات) ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹝︪︀﹨︡ه  و︋ 
 ﹤︋ ١٣٩٨/٠٩/٢۵ ــ︡ا﹋︓︣ ︑ــ︀ ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞ ــ️ ا︨ــ﹠︀د﹁︀و در
 ،︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی
︀رراه ︫ــ︡ا، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ 
 ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟   ٣٢٠٠١١٢۶ - ٠۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩﹡︣ا﹝︻
﹡﹞︀﹠ــ︡. ︲﹞﹠︀ ﹨ ﹤﹠︤ــ︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋ــ︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

/ع
۹۸
۱۱
۲۹
۳

/ع
۹۸
۱۱
۳۴
۸

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﹥ 
︫︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ از 
︑︀رــ درج آ﹎﹩ ︋﹞ــ︡ت ٧ (﹨﹀️)  
روز︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ 
 www.setadiran.ir ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا

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

 اردو﹎︀ه ︣﹁﹥ آ﹝﹢زی و ﹋︀ردر﹝︀﹡﹩

رئیس جمهور با اشــاره به شــرایط امروز کشور، گفت: 
در شرایط آســانی قرار نداریم و شرایط سخت است اما 
مقصر ما نیستیم ، ما توافق را به هم نزدیم و تقریبا همه 
کشورهای دنیا بجز چند کشور، آمریکا را مقصر می دانند 
و اجماع بین المللی وجود دارد که آمریکا این شرایط را 

برای توافق برجام ایجاد کرده است.
دکتــر روحانی دیروز در جمع دانشــجویان دانشــگاه 
فرهنگیان که به مناســبت روز دانشجو برگزار شده بود، 
در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان درخصوص اعتماد 
دولت به آمریکا، گفت: ما بــه آمریکا اعتماد نکردیم به 
همین خاطر گفتیم که توافق را بعد از تصویب در سازمان 
ملل می پذیریم و امضا می کنیم، ما کار خود را درست 

انجام دادیم.
رئیس جمهور افزود: ببینید امروز آمریکا چقدر از برجام 
عصبانی است، معاون وزیر خارجه این کشور اخیرا گفته 

است که برجام را باید از بین ببریم  زیرا با وجود برجام، 
چند ماه بعد خرید و فروش تسلیحات برای ایران آزاد می 
شود و این کشور می تواند از چین، روسیه و اروپا سالح 

بخرد و به همه کشورها سالح بفروشد.
دکتر روحانی ادامه داد: وزیر خارجه آمریکا عصبانی است 
و می گوید چرا اروپایی ها در مقابل ایران که به تعهدات 
خود عمل نمی کند، اقدامی نمی کنند و این نشان می دهد 
که برجام به نفع ما بوده اســت و ما کار خود را درست 

انجام داده ایم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برجام نه مقدس اســت ونه 
لعنتی، گفت: برجام یک قرار داد بین المللی اســت که باید 
تالش کنیم از مزایای آن استفاده کنیم ، پیامبر)ص( هم با 
یهود  بنی قریظه قرار داد بست ، آنها خیانت کردند و پیامبر 
روبرویشــان ایستاد، پیامبر با کفارپیمان بست و آنها پیمان 
شکستند. ما باید در هر شرایطی منافع خود را در نظر بگیریم.

دکتر روحانی با بیان اینکه بودجه ســال آینده در هیچ 
کجا متکی بر مذاکره نیست و مبنای بودجه تداوم تحریم 
اســت، گفت: وظیفه قانونی و انقالبی ما است که از هر 

راهی که برای رفع مشکالت وجود دارد، استفاده کنیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: دشــمن بدنبال این است که 
به مردم ما فشــار وارد کند، مردم ایستادگی و مقاومت 
می کنند اما معنایش این نیست که اگر راهی داریم که 
نقشه و توطئه دشمن را بشکنیم، آن راه را نرویم. مذاکره 

الزم و یک کار انقالبی است.
دکتر روحانی با بیان اینکه همه باید با هم باشیم، گفت: 
انتخابات پیش روی ماست، فضا را آرام کنیم و همه در 
انتخابات فعال شویم، دانشجویان و دانشگاهیان در این 

زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارند.
رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه آنها که می گویند انتخابات 
فایده و خاصیت ندارد، دلسوز مردم نیستند، گفت: همه 

باید تالش کنیم با حضور در انتخابات و پای صندوق های 
رای، افراد الیق تر و بهتر را  انتخاب کنیم و آینده بهتری 
را برای کشــور رقم بزنیم.  در دیدار پرشور دانشجویان 
دانشگاه فرهنگیان با رئیس جمهور، نمایندگان 7 تشکل 
دانشــجویی دیدگاه هــا، نظرات و نقدهای خــود را در 

زمینه های مختلف بیان کردند.
نمایندگان انجمن های علمی و کرسی های آزاداندیشی، 
شــوراهای صنفــی، انجمن های اســالمی، کانون های 
فرهنگی دانشجویی، بسیج دانشجویی،نشریات دانشجویی 
و جامعه اسالمی دانشجویان در سخنانی صریح به بیان 
دیدگاه های خود درخصوص مسائل مربوط به دانشگاه 
و دانشجویان و همچنین موضوعات روز جامعه پرداخته 
و در حضــور رئیس جمهور و در فضایی آزاد دولت را به 

نقد کشیدند.
وضعیت اقتصادی کشور، اتکا به جوانان و نخبگان کشور 

به جای اتکا به غرب و آمریکا، برجام، عملی نشدن وعده 
های دولت و رئیس جمهور به مردم، رفع نگاه تبعیض آمیز 
نسبت به دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با دیگر دانشگاه 
های کشور، ضرورت حمایت از آزادی بیان دانشجویان ، 
نحوه اجرای افزایش قیمت بنزین و مشکالت ناشی از آن، 
نحوه خصوصی ســازی ها در کشور،حمایت از جوانان و 
توجه به زنان، مقابله با مافیای کنکورو مدارس الکچری، 
بازنگری در آئین نامه های وزارت علوم درمورد دانشجویان 

از جمله آئین نامه انضباطی، بازنگری اساسنامه دانشگاه 
فرهنگیان و توجه ویژه دولت به این دانشگاه، توجه ویژه 
به معلمان و فرهنگیان و اجرای کامل و درســت طرح 
رتبه بندی، اعتماد به نسل جوان در سپردن مسئولیت ها، 
استفاده از ظرفیت دانشجویان و دانشگاه برای کمک به 
حل مشکالت کشور و توجه ویژه به کانون های فرهنگی 
و هنری دانشــجویی، از جمله مواردی بود که از سوی 

دانشجویان مطرح و مورد انتقاد قرار گرفت.

رئیس جمهور در دانشگاه فرهنگیان: 

بودجه سال آینده متکی بر مذاکره نیست

می
ری

ی ک
 عل

س:
عک
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 چرا آمریکا از تبادل زندانی با ایران به عنوان مذاکره یاد می کند؟ 

پشت پرده ذوق زدگی ترامپ
درباره یک مصوبه 

زیست محیطی

چالش 
بود و نبود 

»فیلتر دوده«

 سیاست  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که از هر موضوعی برای تخریب و تخطئه 
رقبای دموکرات خود استفاده می کند، باز هم به بهانه تبادل دانشمند ایرانی دکتر مسعود 
ســلیمانی با یک جاســوس آمریکایی، با کنایه به اوباما گفت برای این تبادل هیچ پولی 
پرداخت نکرده است. حتی مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم روز گذشته باکنایه از رئیس 
خود حمایت کرد و گفت: »رئیس جمهور ترامپ توانسته بیشتر از هر رئیس جمهور دیگر 
زندانیان آمریکایی را که به دالیل نادرست زندانی شده بودند، به خانه برگرداند. او بدون 
اینکه امتیازی بدهد یا در پالِت های چوبی پول نقد بفرستد، این کار را انجام داده است«. 

 ............ صفحه 2البته ترامپ پس از ذوق زدگی اولیه اش این مذاکره را بسیار...

 جامعه    میانگین شاخص آلودگی هوا در ایران 
رو به افزایش است. این نکته را می توان به راحتی 
با نگاهی به نقشه های کشورهای آلوده دنیا در 
سال های 2012 و 2016 پی برد. این وضعیت 
در حالی است که ما قوانین و مصوبات زیادی 
برای مقابله با آلودگی هوا در کشور داریم. قوانین 
و مصوباتی که البته بسیاری از آن ها یا به صورت 
ناقص عملیاتی می شوند و یا اصالً اجرا نمی شوند. 
مصوبه نصب فیلتر دوده روی خودروهای سنگین 
دیزلی نمونه بارزی از این دست مصوبات است. 
بر اساس این مصوبه که سال 1393 در راستای 
هیئت  تصویب  به  کشور  هوای  کیفیت  بهبود 
وزیران رسیده است نه تنها خودروهای سنگین 
دیزلی در حال تولید بلکه همه خودروهای دیزلی 
در حال تردد در کشور نیز باید مجهز به فیلتر دوده 
شوند. شاید عمده ترین دلیلی که موجب شد تا 
هیئت دولت چنین طرحی را تصویب کند نقشی 

است که خودروهای سنگین...

نگاهی به ماجرای درگذشت 
آیت اهلل »آخوند خراسانی« 

وقایع نگاری
یک مرگ 

کاماًل 
غیرطبیعی

استقالل بدون استرا 
صدرنشین ماند

فرار هندبالی 
سپاهان 

از شکست 
در مشهد
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چهلمین نشست سران 
شورای همکاری خلیج فارس 

درسایه تداوم تنش ها

دوحه به ریاض 
نزدیک می شود؟
 ............ صفحه 8

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

با پایان نام نویسی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، یک ماراتن 1۴ هزار نفری 
برای نشستن بر 290 کرسی بهارستان آغاز شده است و برای تصاحب هر صندلی 
پارلمان بیش از ۴8 نفر رقابت می کنند. اگرچه این تعداد پس از بررسی صالحیت ها 
در هیئت هــای اجرایی و نظارت به طور طبیعــی کاهش خواهد یافت، اما رقابت 

نفسگیر و فراگیر در انتخابات پیش رو دور از...

کالبدشکافی رقابت های سیاسی

 ............ صفحه 2

سرمایه گذاری آستان قدس
 در نخستین خط تولید کمباین برنج

با حضور قائم مقام این نهاد آغاز شد

 ............ صفحه 3
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روزنامـه صبـح ایـران

موسوی: به هر تجاوز و اقدام احمقانه ای پاسخ کوبنده و پشیمان کننده می دهیم    سیاست: سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تهدیدات نظامی اخیر صهیونیست ها تصریح کرد: »در دفاع 
از کیان ایران و امنیت ملی خود لحظه ای درنگ نکرده و در برابر هرگونه تجاوز و یا اقدام احمقانه، پاسخی کوبنده و پشیمان کننده خواهیم داد.« ایسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی چند روز پیش 

مستقیم ایران را با حمله مستقیم و پیشگیرانه تهدید کرد. وزیر دفاع این رژیم هم در اظهارات گزافه مدعی شده بود که سوریه »ویتنام شما خواهد شد«.

 سیاست  دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا که از هــر موضوعی برای تخریب 
و تخطئه رقبای دموکرات خود اســتفاده 
می کند، باز هم به بهانه تبادل دانشــمند 
ایرانــی دکتر مســعود ســلیمانی با یک 
جاسوس آمریکایی، با کنایه به اوباما گفت 
برای این تبادل هیچ پولی پرداخت نکرده 

است. 
حتی مشــاور امنیت ملی کاخ سفید هم 
روز گذشته باکنایه از رئیس خود حمایت 
کرد و گفت: »رئیس جمهور ترامپ توانسته 
بیشــتر از هر رئیس جمهور دیگر زندانیان 
آمریکایی را که به دالیل نادرســت زندانی 
شده بودند، به خانه برگرداند. او بدون اینکه 
امتیازی بدهــد یا در پالِت های چوبی پول 

نقد بفرستد، این کار را انجام داده است«.
البته ترامپ پس از ذوق زدگی اولیه اش این 
مذاکره را بسیار منصفانه خواند و با قدردانی 
از جمهوری اســامی ایــران، در توییتی 
گفت: »دیدید، ما می توانیم با هم به توافق 
برســیم«. او در اظهارنظری 
امیــدواری  ابراز  جداگانــه 
کرد که مبادله اخیر مقدمه 
معاملــه ای بزرگ تــر، یا به 
بیان او »یــک پیش درآمد 
برای چیزی باشد که می شود 

انجام داد«.
این نــوع اظهــارات ترامپ 
حاکی از اشــتیاق فــراوان 
رئیس جمهــور آمریکا برای 
گرفتــن حداقل امتیــاز از 
کشورمان اســت، حتی اگر 
این امتیــاز عکس یادگاری 
به بهانه تبادل یک دانشــمند ایرانی و یک 

جاسوس آمریکایی باشد.
با این حال موضوع تبادل زندانی بین ایران 
و آمریــکا در اوج تنش های اخیر و به ویژه 
پس از تحریم های یکجانبه علیه کشورمان 
بهانه ای شده است که آمریکایی ها باز هم از 
مذاکره با ایران بگویند، اما باز هم سیاست 

چماق و هویج خودشان را رها نکردند.
به طور نمونه روز گذشته »رابرت اوبرایان« 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفت وگو  
با یک رســانه آمریکایی گفت: »امیدواریم 
ایران با ما مذاکره کند، اما تحریم ها برداشته 

نمی شود«.

مجــری ســی بی  اس از این مقام ارشــد 
آمریکایی پرســید کــه آزادی ژیو وانگ 
)جاســوس تبادل شده با دانشمند ایرانی( 
پیش شرطی برای انجام مذاکرات مستقیم 
آمریکا و ایران بوده است؟ که مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید ضمن تکــرار اتهامات و 
گزافه گویی هایش گفت: »نه )پیش شرط( 
نبود. ببینید ما یک کارزار فشار حداکثری 
علیــه ایران داریم و فکــر می کنم که این 
کارزار تأثیر داشــته و تا حــدی روی این 
آزادی )آزادی ژیو وانگ( اثر داشــته است. 
رئیس جمهور به ایرانی ها پیشــنهاد انجام 
مذاکرات بدون پیش شــرط درباره طیفی 
از موضوعات را داده است، ما دوست داریم 
که با آن ها سر میز نشسته و صحبت کنیم، 
اما تا زمانی که ایران دست از برنامه اتمی 
و فعالیت های شرورانه خودش در منطقه 
برندارد، تحریم ها و فشــار حداکثری قرار 
نیست برداشته شوند، البته در همین بین ما 
دوست داریم که درباره آزادی دیگر زندانیان 
صحبت کنیم و ما خواهان برگرداندن تک 

تک آمریکایی ها به خانه هستیم«.

 ذوق زدگی پس از اتهام زنی
همان طور که ظریف روز گذشته بر تبادل 
جامع زندانیان تأکید کرده است، نمی توان 
از این موضوع به عنــوان مذاکره یاد کرد، 
به ویژه آنکه همین هفته پیش ترامپ در 
ادعایی مضحک گفته بــود: »همین حاال 
هزاران هزار ایرانی به خاطر اعتراض در حال 

کشته شدن هستند«.
باید به این موضوع نیز اشاره کرد، در هیچ 

حالتی خصومت آمریکا نسبت به کشورمان 
کم نخواهد شــد، خصومتی که خود را در 
تحریم دارو و غذای بیماران خاص نشــان 
داد یا روایت دکتر مســعود ســلیمانی از 
بدرفتاری های عجیب زندانبانان آمریکایی 
که تاش می کردند با برچسب تروریست، 
اجازه هیچ گونه ارتباط وی با دیگر زندانیان 
فراهم نشود.  به عبارت دیگر تبادل زندانی 
به معنای مذاکره با آمریکا نیست؛ چرا که 
آمریکا هــرگاه نیروهای متجاوز خود را در 
خطر دیده است، سریع پیغام صلح فرستاده 
اســت، به طور نمونه در ماجرای پهپاد و 
هواپیماهای آمریکایی که توسط سامانه های 

پدافندی ایران رهگیری شده بودند.

 آیا مبادله زندانیان حاصل مذاکره 
مستقیم ایران و آمریکا بود؟

به هر حال این رخداد که نخستین تبادل 
رســمی زندانیان میان تهران و واشنگتن 
از زمان روی کار آمــدن »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا به شــمار می آید، به 
گمانه زنی هایی در خصوص در جریان بودن 
مذاکرات پشــت پرده بین ایران و آمریکا 
دامن زده است. اما نشریه »نیویورکر« دیروز 
روایتی از پشت صحنه آزادی این دو زندانی 
منتشــر کرده که در صورت صحت، نشان 
می دهــد این تبادل زندانیــان بیش از هر 
چیز حاصل اقدامات گروه های غیردولتی و 

کانال های غیررسمی بوده است.
به گزارش فارس، نیویورکر در ابتدای گزارش 
خود به سابقه بازداشت آمریکایی ها در ایران 
و همچنین دستگیری اتباع ایران در آمریکا 

اشاره کرده و نوشته است: سلیمانی به اتهام 
تاش برای صادرات پروتئین های الزم برای 
تحقیقات پزشکی به ایران بازداشت شده 
بود، آن هــم در حالی که صادرات چنین 
موادی یک »مورد جزئی دور زدن تحریم« 
به شمار می آید. به نوشته این روزنامه، دولت 
آمریکا تنها در دو سال گذشته دست کم ۱۳ 

ایرانی را بازداشت کرده است.
به نوشــته نیویورکر افراد دخیل در روند 
گفت وگوها برای آزادی این دو نفر می گویند 
کاخ سفید روایت واقعی را تحریف کرده و 
تاش های سه ساله آن ها برای تحقق این 

توافق را نادیده گرفته است.
بنا بر این گزارش، »جیسون پابلت« وکیل 
وانگ پس از آنکــه از دولت آمریکا ناامید 
شده، به کانال های غیررسمی روی آورده و 
سراغ »جیم اسلتری« نماینده سابق کانزاس 
در کنگره آمریکا رفته اســت. اسلتری به 
واسطه مشــارکت در گفت وگوهای  بین 
ادیان ابراهیمی از مدت هــا پیش با ایران 
در ارتبــاط اســت و در چارچوب همین 
گفت وگوها به ایران هم سفر کرده است. وی 
با ظریف و همچنین »مجید تخت روانچی« 
نماینده ایران در ســازمان ملل متحد که 
دانش آموخته دانشــگاه کانزاس است هم 
آشنایی دارد. به گفته پابلت، او و اسلتری به 
مدت چندین ماه برای تحقق آزادی وانگ 
تاش کرده اند و در این مسیر با طرف های 

ایرانی و آمریکایی رایزنی داشته اند.
به نوشــته نیویورکر، بر اســاس توافق 
اولیه ای قرار بوده اســت ســلیمانی روز 
۱۱ دســامبر )۲۰ آذر( در دادگاهــی 
حضــور یافتــه و اتهامــات مطروحه را 
بپذیرد. در مقابــل، قاضی هم قرار بوده 
که دوره بازداشت وی را به عنوان دوران 
محکومیتش پذیرفته و حکم آزادی او را 
صادر کند. در مقابل، ایران هم پذیرفته 
اســت که پس از آزادی سلیمانی، وانگ 
را به ســفارت سوئیس در تهران تحویل 
دهــد. با این حــال، دولــت آمریکا در 
تمام  ناگهان  غافلگیرکننــده،  اقدامــی 
اتهامات مطروحه علیه ســلیمانی را لغو 
کرده است. به گفته نیویورکر دلیل این 
اقدام روحیه ترامپ و دولت اوســت که 
همواره تاش می کنند اعتبار هر اقدامی 

را به نام خود ثبت کنند.

چرا آمریکا از تبادل زندانی با ایران به عنوان مذاکره یاد می کند؟

پشت پرده ذوق زدگی ترامپ 

 بنده در هشت سال دفاع مقدس در بسیج رابط پایگاه بودم، نزدیک به یک سال جبهه 
دارم، یک بار در عملیات خیبر شیمیایی شدم، در والفجر8 در جاده فاو به ام القصر ترکش 
به سرم خورد که هنوز هست، چون وظیفه ام بود دنبال درصد و حقوق نرفتم، اما حاال با 
۲۳ نفر عائله از زن و بچه و عروس و داماد و نوه که فعاً 6 نفر در خانه که سه نفرشان  

محصل و دانشجو هستند، به بنده بسته معیشتی ندادند. 09150008409
 رانت اختاف قیمت ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی به جیب چه کسانی 

واریز می شود؟ 09150007109
 برای شکایت از قضات فاسد و رشوه خور و نفوذ پذیر در قوه دادسرای انتظامی 
وجود دارد، که در عمل از هزار تخلف اندکی محکوم می شوند و مجازات ها هم خیلی 
ناچیز است. اکثر شکایات در ابتدای طرح با ایرادات شکلی بایگانی می شود، اندکی 
که پذیرفته می شــود با مجازات های خفیفی مثل توبیخ شفاهی یا توبیخ با درج 

در پرونده شاکی را شوکه می کند! باالترین مجازات اخراج است! 09300000839
 رئیس جمهور فرمودند: وقتی جنسی را هزار تومان می خری و 6 ماه بعد دو 
هزار تومان می شود به مردم فشار وارد می شود/ حقوق بگیران در فشار هستند/ 
بنازم به این همه اســتعداد آیا تا کنون کســی توانســته به این نتیجه ای که 
ایشان رسیده ادعا کندکه رسیده است! من که فکر نمی کنم! ای کاش امکان 
داشت که ایشــان مجددا کاندیدای ریاست جمهوری شود و از دیدگاه های او 

مردم بیشتر بهره مند شوند. 09150002082
 یعنی یک مدعی العموم پیدا نمی شــود این مطهری رو به خاطر تهمت زدن به 
حضرت آقا در مورد گرانی بنزین بازداشت کند. تو کله مطهری فقط هوس و دروغ 

هست نه مغز. 09110006820
 همه خوابند! و میلیاردها دالر رو از مملکت خارج می کنند! خبری در راه است؟ 
ثروت بی مثال ایران داره از کشور توسط یه عده خائن خارج میشه. چه خبر شده؟ 

09150007302
 شرکت مخابرات دیگه شورش را در آورده، قبض ها رو نمی شه از طریق عابر بانک 
پرداخت کرد و همش برای هر قبض باید رمز دوم بگیری تا بتونی پرداخت کنی و 

این کار واقعاً اعصاب آدم را خرد می کنه. 09150009403
 دادگاه رسیدگی به کاهبرداری شرکت داتیس خودرو که بیش از 4۵۰ شاکی 
و افزون بر 7۰ میلیارد تومان به ارزش سال ۹۵ خودرو فروخته است، لطفاً پوشش 

خبری بدهید تا حقمون پایمال نشود. 09120009826
 وقتی نخبگان جامعه در ســکوت به سر ببرند، دولت هر کاری بکند، آن تعداد 
معدود که صدای حقشــون بلند است، می شوند تندرو!  اینجاست که حقوق عامه 

ضایع می شود. 09150001136
 خواهشــاً قیمت ها را پیگیری کنید، دیگه جا نداریم برای این تورم وحشتناک. 

09330001346
 آیــا نمی تــوان اختاف قیمــت ارز را حــذف و8۰    هــزار میلیــارد تومان 
 را بــه ســاختن مــدارس و بیمارســتان های جدیــد و محرومــان اختصــاص 

داد؟! 09150002939

 مجمع عمومی جامعه مدرسین، مجمع نمایندگان طاب حوزه علمیه، بسیج اساتید 
و نخبگان حوزه علمیه ، تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه و... از آیت  اهلل 

یزدی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دعوت کردند.

 صادق زیباکام در پاسخ به این پرسش که »پیش بینی عمده درباره آینده سیاسی 
رجالی که صحنه انتخابات مجلس را با ثبت نام نکردن، واگذار کرده اند، چیست؟« پاسخ 
داد: من فکر می کنم هم آقای جلیلی و هم آقای عارف خود را برای انتخابات ریاست 

جمهوری در سال ۱4۰۰ آماده می کنند.

 خوان اورالندو، رئیس جمهور هندوراس گفت: هندوراس روابط نزدیکی با اسرائیل 
دارد. به گزارش جروزالم پســت وی در ادامه مدعی شد: ایران، قطر و ونزوئا از طریق 
نفوذ در منطقه آمریکای التین به دنبال انتشار تبلیغات و مضامین ضداسرائیلی هستند 
و به این طریق می خواهند بر افکار عمومی در سراســر آمریکای التین تأثیر بگذارند. 
وی افزود: ایران با شبکه های اسپانیایی زبان خود توانسته کل منطقه را تحت پوشش 

تبلیغاتی قرار دهد.

 هدایت اهلل خادمی، عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسامی در تشریح 
نشســت کمیســیون متبوعش با زنگنــه، وزیر نفت گفت: هر چنــد توضیحاتی 
از ســوی وزیر نفت ارائه شــد، اما هیچ کدام از این ســخنان بــرای نمایندگان 
قانع کننده نبود؛ بنابراین طرح اســتیضاح وی به هیئت رئیســه مجلس ارســال 
شــد. پس از ارســال طرح اســتیضاح وزیر نفت، این طــرح روال قانونی خود را 
 طی کرده، اعام وصول شــده و عمًا اســتیضاح در صحن علنی مجلس بررسی 

خواهد شد.

از قصر صاحب قرانیه تا کاخ گلستان
سیاست: در گرمای مردادماه سال ۱۲8۵ خورشیدی، وقتی شاهِ بیمار در قصر صاحب 
قرانیه بی توجه به خبرهای داغ بیرون دربار در تألمات شــخصی خود گرفتار بود؛ چون 
مستبدان اطرافش رغبتی به وقوف کامل او به جریان انقاب مشروطه نداشتند؛ شورش ها 
در تهران دامنگیر شــد. آن روزها که به گفته »ادوارد براون« ۱۲ هزار تن در باغ سفارت 
انگلیس، خیمه برافراشته بودند و در خیمه ها روضه خوانان می خواندند و حضار گریه سر 
داده بر سر و سینه می زدند تا صدایشان شاید به گوش شاه برسد. در نهایت نیز انگار حجم 
پرتعداد پناهندگان سفارت انگلیس، انگلیسی ها را واداشت تا به قولی میانجیگر میان شاه و 
ملت شوند. شاه که تا پیش ازاین گمان می کرد این جریان گذرا و موقتی است، آگاه شده 
از ماجرا، در تاریخ ۱4 مرداد سال ۱۲8۵ فرمان مشروطیت را »مبنی بر اجازه صریحه« در 

تأسیس »مجلس منتخبین« صادر کرد.
طی این فرمان، مجلس شــورای ملی باید از منتخبان شاهزادگان قاجاری، علما، اعیان، 
اشــراف، ماکین، تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخافه تهران تشکیل 
می شد و ماهیتی طبقاتی می یافت. همین امر موجب شد تا بار دیگر مشروطه خواهان 
از صدراعظم بخواهند تا طبقات کشــاورز و کارگر که اکثریت مردم را تشکیل می دادند، 

در نظر آورده شوند.
ازاین رو فرمان دیگری در تکمیل فرمان مشــروطه صادر شــد که از تأســیس مجلس 
منتخبیــن ملت به جای منتخبین طبقات نام می برد و می آورد »برای آنکه عموم اهالی 
و افراد ملت از توجهات کامله شــاه واقف شوند« شاه مقرر می دارد مجلس طبق فرمان 
پیشــین به سرعت دایر شده و پس از انتخابات اجزای آن و شرایط نظام مجلس شورای 
اســامی مطابق تصویب منتخبین همان گونه که شایسته مملکت، ملت و قوانین شرع 

مقدس است، تنظیم گردد.
شاه در این فرمان تکمیلی به جای مجلس شورای ملی از مجلس شورای اسامی نیز نام 
برد که نشان دهنده توجه حکومت به کسب رضایت نیروهای مذهبی چه روحانیت و چه 

اکثریت مردم ایران بود که به مذهب تعلق خاطر داشتند.
چندی بعد ســران مشروطه خواه به همراه برخی وزرا و درباریان در مدرسه نظام درگیر 
تدوین نظام نامه انتخابات مجلس شدند. در این میان به گفته مورخان، دولت دستور داده 
بود تا تلگراف خانه ها از مخابره تلگراف مشروطه خواهان و زعمای تهران به شهرستان ها 
خودداری کنند؛ بنابراین چنانچه تاریخ نویسان می نویسند، وقتی تهران محل داستان های 
بی شمار بود تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و کرمان از این داستان ها بی اطاع بودند. 
اما ازآنجاکه مستبدان هرلحظه ممکن بود سنگی جدید اندازند، سران مشروطه خواه تدوین 
نظام نامه انتخاباتی و مقدمات برگزاری آن را سریع پیش بردند. به گونه ای که پس از تصویب 
نظام نامه انتخاباتی، برگزاری انتخابات تهران با رأی مستقیم و انتخاب نمایندگان تهران، 
مجلس شورای ملی را با 6۰ نماینده تهران تشکیل دادند و شاه را به افتتاحیه آن دعوت 
کردند. ۱4 مهر ۱۲8۵ شمسی مجلس شورای ملی در کاخ گلستان و با حضور مظفرالدین 
شاه افتتاح شد. خطابه ای از سوی شاه نیز قرائت شد که مجلس را »مظهر افکار عامه و 
احتیاجات اهالی مملکت« می نامید و از نمایندگان می خواست کاری کنند که در پیش 
خدا مسئول و در نزد شاه خجل نباشند. بدین ترتیب نخستین دوره مجلس شورای ملی 
که با حضور نمایندگان تهران افتتاح شد، پس از حضور نمایندگان شهرستان ها مهم ترین 

وظیفه خود یعنی تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه را پی گرفت و صورت داد.
قانون اساســی مشــروطه به طور خاص به »تشــکیل مجلس و حقوق نمایندگان آن« 
اختصاص یافت. با تصویب قانون اساسی مشروطیت، نظام سیاسی نوین کشور که ویژگی 
عمده اش تقسیم مسئولیت ها و اختیارات حکومتی بود، مستقر شد و از آن پس »مجلس 
شورای ملّی«، »نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران« محسوب شد که در »امور معاشی و 

سیاسی وطن خویش« باید مشارکت می یافت.
  سلسله گزارش های داستان مجلس تا انتخابات مجلس یازدهم ادامه خواهد داشت.

 کالبدشکافی
 رقابت های سیاسی

با پایان نام نویســی نامزدهای انتخابات مجلس 
یازدهم ،یک ماراتن ۱4 هزار نفری برای نشستن 
بر ۲۹۰ کرسی بهارستان آغاز شده است و برای 
تصاحــب هر صندلی پارلمان بیــش از 48 نفر 
رقابت می کنند. اگرچه این تعداد پس از بررسی 
صاحیت هــا در هیئت های اجرایی و نظارت به 
طــور طبیعی  کاهش خواهد یافــت، اما رقابت 
نفســگیر و فراگیر در انتخابات پیش رو دور از 

انتظار نیست.
 از هم اکنون نیــز رجزخوانی های جریان ها و 
جبهه های سیاسی علیه یکدیگر آغاز شده و هر 
جریانی تاش می کند به نحوی ردای وکالت را 
برقامت نامزدهای مورد حمایت خود بپوشــاند. 
دراین میان نامزدهای مســتقل از جریان های 
سیاسی نیز ســعی می کنند تا اوضاع را به نفع 
خویش رقم بزنند وکرســی های بیشــتری را 

تصاحب کنند .
کالبد شــکافی و شناخت آســیب های رقابت 
سیاسی در کشور هم می تواند به اصاح رفتار رقبا 
کمک کند و هــم آینه ای  را در برابر کارگزاران 
نظام قرار دهد تا شاید برای درمان  این آسیب ها 
تدبیری بیندیشــند و مســیرهای قانونی برای 
هدایت رقابت سیاسی به سوی معیارهای  انقاب 

اسامی را هموار سازند.
نبود تحزب و احزاب سیاسی در رقابت انتخاباتی 
نخستین آســیب در این روند است. واقعیت آن 
اســت که در سپهر سیاســی ایران در شرایط 
کنونی هیچ حزب بالغ سیاسی با مشخصه ها و 
چارچوب های حزبی  وجود ندارد وجایگزین آن 
جبهه هایی متشکل از گروه های سیاسی هستند 
که به باشگاه های قدرت شباهت بیشتری دارند! 
جبهه هایی که نه تنها همچــون احزاب واقعی 
نقشی در کانال کشــی فکری ،سیاسی،دینی و 
عقیدتی برای هدایت مردم به ســمت آرمان ها 
ندارند، بلکه درهرانتخابــات به صحنه می آیند 
و برای کســب قدرت رقابــت می کنند. پس از 
انتخابات نیز، اگر پیروز شدند به تحکیم پایه های 
قدرت خود می پردازند و اگر شکســت خوردند 
به دنبال تخریب رقیب هســتند و آنچه در این 
میان به حاشــیه می رود، منافع و مصالح ملی 
وخدمتگزاری صادقانه برای حل مشکات مردم 

وپیشرفت وتعالی کشور است . 
جبهه های سیاســی بر خاف احزاب واقعی در 
برابر عملکرد خود پاسخگو نیستند و سازوکاری 
نیز برای پاسخگو کردن آن ها وجود ندارد.جریان ها 
وجبهه های سیاسی عمدتاً متشکل از  گروه هایی 
هستند که بیشتر کارکرد باندی دارند و مشخصه 
بارز باندهای سیاسی نیز قدرت طلبی و ترجیح 
منافع گروهی بر منافع ملی اســت. جریان های 
سیاسی،  شــخصیت محور هستند و در نتیجه 
رقابت فردی را جایگزین رقابت حزبی می کنند. 
شاید  بسیاری از فســادهای اقتصادی که امروز 
جامعــه از آن رنج می برد، حاصــل نبود احزاب 

پاسخگو و میدانداری باندهای سیاسی باشد .
نکتــه دیگر اینکه اخاق مهم ترین مشــخصه 
رقابت سیاســی در تراز انقاب اسامی است. 
نظام جمهوری اسامی با آموزه» سیاست عین 
دیانــت« تحقق یافت و پرچم »اخاق مداری« 
را در سیاســت بر افراشــت. اما در گذر زمان 
شــیب »اخاق زدایی« از سیاست تندتر شد 
و بد اخاقی سیاســی در رقابت های سیاسی 
نمود بیشتری یافت. اکنون متأسفانه تخریب، 
دروغ،تهمت وافترا  به مشخصه بارز ماراتن های 
انتخاباتی تبدیل شده است و هر فرد، شخصیت 
یا جریانی تاش می کند کاخ پیروزی خود را بر 
ویرانه هایی که از رقیب خویش می ســازد،بنا 
کنــد. در این  میــان آنچه آســیب می بیند 
»اعتمــاد مــردم« یعنی بزرگ ترین ســرمایه 
اجتماعی انقاب  است. مردم به عنوان صاحبان 
اصلی انقاب بــا موجی از تخریب جریان های 
سیاســی علیه یکدیگر مواجه هستند و چون 
هر دو جریان خود را منتسب به انقاب و نظام 
می دانند رونــد» اعتمادزدایی« متوجه انقاب 
می شود.کالبدشــکافی رقابت سیاسی را باز هم 

ادامه خواهیم داد.

میهمان قدس

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید جالل فیاضی

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

به گفته نیویورکر  
دلیل این اقدام 
روحیه ترامپ و 
دولت اوست که 
همواره تالش 
می کنند اعتبار هر 
اقدامی را به نام 
خود ثبت کنند

بــــــــرش

مینا افرازه: شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه در 
حالی با وجود حکم دادگاه عالی این کشــور مبنی بر 
غیرقانونی بودن دستگیری وی و همسرش در زندان بسر می برد 
که وضعیت جسمانی اش وخیم و وجود مقدار زیادی سم سرب 
و کادمیم در بدن او گزارش شده است. در حالی که چهار سال 
از جنایت زاریا و قتل عام بســیاری از مسلمانان و خانواده شیخ 
زکزاکی می گذرد، اما با این وجود نه تنها عامان این جنایت از 
سوی نهادهای حقوق بشری محاکمه نشده اند، بلکه شاهد انفعال 
و سکوت رســانه ای درباره وضعیت شیخ زکزاکی و سرنوشت 

نامعلوم وی هستیم.

 برنامه ریزی رژیم آل خلیفه برای حذف رهبر شیعیان 
نیجریه

اطاعات منتشرشده نشان از آن دارد که شیخ زکزاکی و تمام 
اقدامات وی توسط سرویس اطاعات عربستان از سال ها پیش 
تحت نظر بوده و رژیم آل خلیفه برای سرکوب جنبش اسامی 
نیجریه و حذف رهبر شــیعیان این کشور از قبل برنامه ریزی 
کرده بود. شــیخ زکزاکی بارها از روابــط میان نیجریه و رژیم 
صهیونیستی و همکاری های امنیتی و اطاعاتی میان آن ها در 
کنار فساد گسترده در نیجریه و ارتباط عناصر جنبش تروریستی 

بوکوحرام با برخی فرماندهان ارتش نیجریه انتقاد کرده بود.

 شیخ زکزاکی ثمره تفکر انقالب اسالمی است
دبیر اتحادیه جهانی فرزندان شــاهد و ایثارگر بر این باور است 
که دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان در موضوع 
مربوط به پیگیری وضعیت شیخ زکزاکی و آزادی ایشان دچار 

نوعی انفعال اســت. حســین عامریان در گفت وگو با »قدس 
آناین« با انتقاد از انفعال مقامات سیاســت خارجی کشورمان 
دربــاره عدم اقدامــات و پیگیری های الزم برای آزادی شــیخ 
هم راستا با ســکوت بین المللی دراین باره، اظهار داشت: قاعدتاً 
جمهوری اسامی ایران باید برای دفاع از مسلمانان و شیعیان 
جهان پیش قراول و همانند یک مادر دلسوز باشد، به گونه ای که 
در حال حاضر همگان نیز توجه می کنند ببینند که آیا جمهوری 
اسامی ایران همانند یک مادر دلسوز قدمی برای این فرزند خود 
برمی دارد یا که او را رها کرده اســت. وقتی مســئوالن ما برای 
مظلومان و رهبران مسلمان هیچ قدمی برنمی دارند و سرنوشت 
آنان برایش مهم نیست، طبیعی است که دیگران هم هرگز از 

چنین افرادی حمایت نمی کنند.
حسین عامریان ادامه داد: شیخ زکزاکی در واقع ثمره تفکر انقاب 
اسامی، نماینده این تفکر و دانش آموخته همین مکتب است که 
خودش یک تنه فعالیت های فرهنگی و دینی را در دوره جنگ 
نرم کنونی در کشور خودش انجام داده است، آن هم بدون اینکه 

کوچک ترین شائبه های سیاسی یا نظامی در اقدامات ایشان وجود 
داشته باشد. وی همچنین افزود: شیخ زکزاکی حرکت فرهنگی 
بزرگی را شروع کرده و در واقع ایشان در حال زمینه سازی برای 
ظهــور حضرت مهدی )عج( و تربیت ســربازان آن حضرت در 
کشوری است که ایران نفوذ محدود و کمی در آنجا دارد؛ بنابراین 
حداقلش ما وظیفه داریم از چنین ظرفیت هایی که بدون حمایت 
و برنامه ریزی خاصی از ســوی جمهوری اسامی شکل گرفته و 
در حال ترویج و گســترش اصول و آموزه های اســامی است، 
حمایت های الزم را داشته باشیم و از قدرت دیپلماتیک و سیاسی 
خودمان برای آزادی شــیخ زکزاکی استفاده کنیم. مدیرعامل 
کانون همبستگی با فرزندان شاهد تصریح کرد: متأسفانه نگاه 
مسئوالن ما در دیپلماسی خارجی آنچنان نگاه انقابی نیست؛ 
بنابراین نیازمند این هستیم که ارزش و اصول انقاب اسامی را 
در حوزه سیاست خارجی و به خصوص در حوزه اجرایی وزارت 
خارجه کشورمان داشته باشیم تا شاهد تکرار چنین جریان های 

ضد انسانی علیه مسلمانان نباشیم.
حســین عامریان گفت: در حال حاضر شــاهدیم که برخی 
کشورها و قدرت های اســتکباری چگونه از اسام ستیزان و 
به خصوص دشــمنان جمهوری اســامی حمایت می کنند، 
کســانی که شــاید تنهــا روی موضــوع اسام ســتیزی و 
ارزش هــای فرهنگی آن اتفاق نظر دارند و هماهنگی خاصی 
بین آن ها صورت نگرفته باشــد. با توجه به همین شرایط، 
تحرک خاصی در حمایت از جریان های اسام ناب و رهبران 
آن در کشــور اتفاق نمی افتد و حمایت های الزم و کافی از 
جریان های سیاسی خودجوش و مروج تفکر انقاب اسامی 

انجام نمی گیرد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه دلجویی 
رهبر انقاب پس از حوادث تلخ روزهای اخیر راهگشا 
بود، اظهار داشت: این وقایع اما نیازمند بررسی است. وی تأکید 
کرد: فراموش نکنیم که در شرایط تحریم هستیم. اگرچه شاهد 
بودیم رسانه های خارجی می گفتند دیدید تحریم ها چه کرد، اما 
وجدان هــای بیدار آمریکا هم می گفتنــد اگر به برجام پایبند 
بودیم، این مردم به ســختی نمی افتادند. ملت ایران همه این 
رویدادها را می بیند و می بیند در دوران رنج و سختی چه کسانی 

همراهشان هستند و چه کسانی عید خون می گیرند. 

 اذعان آمریکا به دخالت در اغتشاشات، اعتراف به جرم 
بین المللی است

وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با حمایت اخیر رئیس جمهور 
آمریکا از ناآرامی ها و ارائه آمار هزار نفر کشته در اغتشاشات اخیر 

توسط وی و پاسخ دولت به ادعاهای ترامپ گفت: بدون تردید 
اظهــارات این روزهای مقامات آمریکایی یک جنایت جنگی و 
یک جرم بین المللی محسوب می شود. بی پروا بیان می کنند ما 
چنین کاری کردیم که این جریان ها در ایران رخ دهد. ربیعی 
افزود: ایجاد فضای آرامش در کشور و گذار از این اتفاقات برای 
درک بهتر شــرایط و رسیدن به آزادی بیشتر بهترین پاسخ به 
این هاست. پاســخ دیگر ما از طریق مجامع بین المللی دنبال 
خواهد شــد و ناکام ماندن آمریکا در آنچه از ســقوط ایران به 
تصویر کشیده بود، صورت گرفت. سخنگوی دولت تأکید کرد: 
عدد و رقم های آن ها مثل همیشــه غیر واقعی اســت و قطعاً 
ما صادقانه به تفکیک اســتان ها و شهرها و به تفکیک علت و 
شــرایط، آمار را با هماهنگی قوه قضائیه و وزارت کشور اعام 
خواهیم کرد. وی با بیان اینکه آمار کشته های نیروی انتظامی 
به مراتب بیشتر است، افزود: در این میان به عده ای ظلم شده 

و ما نمی توانیم مثل آمریکایی ها آمار دروغ و غیر مستند بدهیم. 
تأخیر در این زمینه به دلیل توصیه رهبری به شــورای امنیت 

برای تفکیک ها بوده است. 
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت 
معتقد است اتفاقات رخ داده باید ریشه یابی شود و رئیس جمهور 
کمیته ای را ســامان دادند و از طریق شورای عالی امنیت ملی 
گزارشی تقدیم رهبر انقاب شد و اجرای تمام دستورات رهبری 

نیز به کمیته محول شد.

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

داستان مجلس )1(

گفت وگو

سیاست خارجی

دبیر اتحادیه جهانی فرزندان شاهد و ایثارگر در گفت وگو با قدس:

وعده سخنگوی دولت

ایران از قدرت دیپلماتیک خود برای آزادی شیخ زکزاکی استفاده کند

آمار کشته ها به تفکیک استان، شهر و علت آن اعالم می شود

عراقچی: 
تا گام پنجم یک ماه فاصله داریم

خانه ملت: عباس عراقچــی، معاون وزیر امور 
خارجه در حاشیه نشســت کمیسیون عمران 
مجلس در جمع خبرنگاران، با اشــاره به برنامه 
ایران برای اجــرای گام پنجم کاهش تعهدات 
برجامی، گفت: در شرایط کنونی حدود یک ماه 
تا رســیدن به نقطه مورد نظر برای اجرای گام 
پنجم فاصله داریــم، از این رو درباره چگونگی 
اجرای این گام ایده های مختلفی وجود دارد. وی 
ادامه داد: در روزهای آخر تصمیم گیری می شود 
که جمهوری اسامی چه گامی را با چه کیفیتی 
بردارد، البته در نشســت اخیر ایران با ۱+4، بر 
این مسئله تأکید شد که در صورت عدم انتفاع 
ایران از برجام، کشورمان گام های جدیدی برای 
کاهش تعهدات برخواهد داشــت. معاون وزیر 
امور خارجه با اشاره به اظهارات مقامات اروپایی 
درباره اجرای »مکانیزم ماشه« به علت کاهش 
تعهدات برجامی ایران، افزود: در نشست اخیر با 
گروه ۱+4، این موضوع به هیچ وجه مورد بحث 
و بررســی قرار نگرفت، از این رو این اظهارات و 
ایده ها که در راستای فضاسازی علیه کشورمان 

مطرح می شود، فعاً کنار گذاشته شده است.



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

 توزیع 10 میلیون پاکت شیر رضوی در مدارس محروم   آستان: مدیرعامل شرکت فراورده های لبنی رضوی از تأمین و توزیع 10 میلیون پاکت شیر رضوی در مدارس طی سال تحصیلی 98-99 
خبر داد. مهدی طالبیان گفت: این مقدار پاکت شیر قرار است بر اساس نظر سازمان دانش آموزی در 60 نوبت در مدارس استان های خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان توزیع شود.طالبیان تأکید کرد: برای تهیه 

محصول شیر توسط شرکت فراورده های لبنی رضوی از بهترین شیرهای صنعتی تولیدی در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی استفاده می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  آغاز نام نویسی دوره آموزش 
سرود »آوای رضوان« ویژه بانوان

آستان: دوره تخصصی آموزش سرود 
»آوای رضــوان« ویــژه بانوان به همت 
آستان  هنری  آفرینش های  مؤسســه 
قدس رضوی در مشهد برگزار می شود.

در  تخصصــی  دوره  ایــن  برپایــی 
ســرفصل های مختلف آموزشی در 25 
جلسه از چهارشــنبه 20 آذر 1398، 

در مکتب هنر رضوان صورت می گیرد.دوره تخصصی ســرود آوای رضوان ویژه 
بانوان در سرفصل های بهداشت حنجره، آشنایی با مبانی نظری موسیقی، شناخت 
الگوهای ریتمیک، شناخت فواصل و گام های مختلف، نفس گیری و تکنیک های 
آواز و خوانندگی، شناخت و بررسی اندام مؤثر در خواندن، نحوه تست و انتخاب 
اعضای گروه، انتخاب شعر و آهنگ مناسب، شیوه و مراحل تمرین، ایجاد شرایط 

مناسب برای اجرای مطلوب و رهبری گروه برپا خواهد شد.
بانوان عالقه مند تا سه شــنبه 19 آذر ســال جاری می توانند با ارتباط با آی دی   
dokhtareinsarzamin @در پیام رســان بله در این دوره نام نویسی کنند و 

یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه 09308182535 تماس بگیرند.
الزم به ذکر است، جشــنواره سراسری »آکاپالی آوای رضوان )ویژه بانوان(« نیز 
به همت واحد آوای رضوان وابسته به مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی و با همکاری مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 7 مشــهد مقدس و دفتر 
حفظ آثار و نشر ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس استان خراسان رضوی 

در سال جاری برگزار می شود.

 کرسی ملی تالوت رضوی 
به یادبود استاد پیشکسوت قرآن کریم

آســتان: به همت مرکز قرآن کریم 
آستان قدس رضوی کرسی ملی تالوت 
رضوی در حرم مطهر رضوی به یادبود 
استاد پیشکســوت قرآن کریم مرحوم 
حاج محمدصادق جعفری یگانه برگزار 
می شود.به گزارش آستان نیوز، به همت 
مرکز قرآن کریم آســتان قدس رضوی 

کرســی ملی تالوت رضوی به یادبود استاد پیشکسوت قرآن کریم مرحوم حاج 
محمدصادق جعفری یگانه چهارشنبه  شب در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر 
رضوی برگزار می شــود.در این محفل قرآنی قاریان ممتاز بین المللی استاد حاج 
محمدجواد پناهی، استاد حامد علیزاده و حافظ بین المللی استاد مهدی رجبی 
آیات کالم اهلل مجید را قرائت خواهند کرد.در این محفل، قاریان جلســات قرآن 
کریم فعال در شهر مشهد، خانواده های قرآن آموزان مهدالرضا)ع( و فعاالن کرسی 

ملی تالوت رضوی حضور خواهند داشت.

از مسابقه ملی کتاب خوانی شهید محراب جا نمانید 
آستان: مسابقه ملی کتاب خوانی شــهید محراب همزمان با سالگرد شهادت 
شهید محراب حضرت آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب در سراسر کشور در 
حال برگزاری اســت. این مسابقه کتاب خوانی به همت آستان مقدس حضرت 
احمد بن موســی الکاظم شــاهچراغ)ع( و با همکاری مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضوی و کمیته فرهنگی و قرآنی اعتاب مقدســه بر مبنای گزیده کتاب 
»صلوه الخاشعین« شهید آیت اهلل ســید عبدالحسین دستغیب)ره( از 13 آذر 
ماه آغاز شده و تا 22 ادامه خواهد داشت. در پایان این مسابقه کتاب خوانی به 
10 نفر از برگزیدگان به  قید قرعه هدایای نفیسی ارائه می شود.عالقه مندان به 
شرکت در این مســابقه کتاب خوانی می توانند برای دریافت متن و شرکت در 
مسابقه به بخش مسابقات پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت شاهچراغ)ع( 
مراجعه یا پاسخ های صحیح را)به ترتیب پرسش ها از چپ به راست( همراه نام 

و نام خانوادگی به شماره پیامک 100001522 ارسال نمایند.

 قدس/ جواد فراهانی   با حضور قائم مقام 
نخستین خط  آستان قدس رضوی  تولیت 
تولید کمباین برنج در شرکت کمباین سازی 
ایران وابسته به آستان قدس رضوی افتتاح 
تولید  خط  نخستین  افتتاح  شد.مراسم 
حضور  با  دوشنبه  صبح  برنج  کمباین 
مصطفی خاکسار قهرودی؛ قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی، سیدرضا فاطمی امین؛ 
مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی، کامبیز 
عباسی؛ مدیر مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد 
کشاورزی، علی اصغر حمیدی فرد؛ مدیرعامل 
و  مسئوالن  و  ایران  کمباین سازی  شرکت 
صنعت  میدان  در  مرکزی  استان  مدیران 
ایران  کمباین سازی  شرکت  در  اراک  شهر 
برگزار شد. رونمایی از نخستین خط تولید 
و مونتاژ کمباین مخصوص برداشت برنج در 
اراک در حالی صورت می گیرد که تاکنون 
کمباین های مورد نیاز کشور در برداشت برنج 
به صورت 100درصدی از خارج کشور وارد 

می شده است.

 تالش سازمان اقتصادی رضوی
 برای تأمین امنیت غذایی 

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در 
مراسم بهره برداری از نخستین خط تولید 
کمباین برنج کشــور با اشــاره به اینکه 
آســتان قدس یک نهاد اقتصادی نیست 
اما امانتدار اموال مردم است، گفت: آنچه 
امروز در حوزه اقتصادی رونمایی می شود 
ورود به عرصه هایی اســت که مورد نیاز 
مردم اســت و امــکان تولیــد آن وجود 

نداشته است. 
مصطفی خاکســار قهرودی گفــت: امروز 
مفتخریم کــه در پــروژه ای ملی به همت 
کارگران و مهندســان زحمتکش شــرکت 
کمباین سازی ایران پرچم اقتدار نظام در این 

حوزه به اهتزاز درآمده است.
وی افزود: آســتان قدس ضمــن اینکه در 
نهادهای زیرمجموعه خود مبتنی بر شفافیت 
عمل می کند براســاس قوانین شــرعی و 
به عنــوان امین مردم بــه ویژه درخصوص 
موقوفات ســعی دارد به بهترین شــکل از 
منابع موجود در خدمت مردم استفاده کند. 
مأموریت های اجتماعی و اقتصادی آســتان 

قدس در گرو بهره برداری مناسب و شایسته 
از موقوفات است.

خاکســار قهرودی با انتقاد از کسانی که در 
مورد پرداخت مالیات آســتان قدس رضوی 
شــائبه هایی را در جامعه مطرح می کنند، 
گفت: آســتان مقدس حضــرت رضا)ع( با 
توجه به مأموریت های اجتماعی و فرهنگی 
گسترده خود در بسیاری از حوزه های علمی، 
آموزشی، محرومیت زدایی و اشتغال به کمک 
دولت آمده اســت و در حــال حاضر همه 
مالیات های تکلیفی و ارزش افزوده به صورت 
دقیق در شــرکت ها و مؤسسه های وابسته 

محاسبه می شود.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با 
قدردانی از همت بلند کارکنان و کارگران 

شــرکت کمباین ســازی ایران گفت: بر 
اساس تأکیدات تولیت معزز آستان قدس 
رضــوی تکیه بر تــوان و اقتدار داخلی و 
اعتمــاد به جوانان از مواردی اســت که 
آســتان قدس رضوی بــه صورت جدی 
باید به آن اهتمام داشــته باشد و امروز 
ثمره و نتیجه این اعتماد به منصه ظهور 

رسیده است.
وی ادامــه داد: حوزه مــواد غذایی یکی از 
حوزه هاســت که دشــمن آن را هدف قرار 
داده اســت از این رو توجه به چرخه تولید، 
تأمین بذر سالم و... مورد اهتمام آستان قدس 
رضوی اســت. وی ادامــه داد: این اقدامات 
زمینه ساز ورود دیگران به این عرصه با تکیه 

بر توانمندی و منابع مالی در اختیار است.

 گام بلند کمباین سازی ایران 
در سال رونق تولید

مدیرعامل ســازمان اقتصــادی رضوی در 
مراسم افتتاح نخستین خط تولید کمباین 
برنج که صبح دیروز در شرکت کمباین سازی 
ایران برگزار شــد، بهره بــرداری از این خط 
تولید را گام بلند شرکت کمباین سازی ایران 
در سال رونق تولید دانست و گفت: اقدامی 
که امروز در پنجاهمین سال افتتاح شرکت 

صورت  ایران  کمباین سازی 
گرفت، از جنبه های مختلف 
به  اســت.  افتخار  موجــب 
کارشناسان  و  جوانان  همت 
کشورمان محصولی راهبردی 
به تولید و بهره برداری رسیده 
که وابستگی به خارج را تا حد 
بسیار زیادی قطع کرده است.

سیدرضا فاطمی امین افزود: افتتاح خط تولید 
کمباین برنج به تداوم و پایداری کار شــرکت 
خواهــد انجامید و از آن مهم تر امنیت غذایی 
سرزمینمان را به ارمغان خواهد آورد.مدیرعامل 
ســازمان اقتصادی رضوی گفت: فرزندان این 
ســرزمین ثابت کرده اند اگــر اراده، همت و 
پشتکار خود را به میدان بیاورند، در بسیاری از 
زمینه ها گوی سبقت را از رقیبان خواهند ربود.

 بی نیازی کشور از واردات 
یک هزار کمباین برنج 

مدیرعامل شرکت کمباین  سازی ایران هم در 
این مراسم گفت: تا پیش از این کمباین های 
برنج از خارج کشور تأمین می شد که با توجه 
به ورود ســاالنه بیش از یک هزار دســتگاه 
کمباین برنج، میلیون هــا دالر ارز دولتی از 
کشور خارج می شد. علی اصغر حمیدی فرد 
تأکید کرد: با تولید کمباین برنج، هیچ نیازی 

به واردات آن برای سال آینده وجود ندارد.
ایران  کمباین ســازی  مدیرعامل شــرکت 
همچنین گفت: به لطف خدا مرکز طراحی 
ماشــین آالت کشــاورزی را در این شرکت 
تأســیس کردیم و به امید خدا در ادامه این 
راه و نوآوری در ســال آینده محصول جدید 
»کمبایــن آر-57۴0« کــه یــک کمباین 
نیمه سنگین و مورد نیاز کشور است، رونمایی 

خواهد شد.

آستان قدس رضوی 
یک نهاد اقتصادی 
نیست اما امانتدار 
اموال مردم است

بــــــــرش

با حضور قائم مقام این نهاد آغاز شد

سرمایه گذاری آستان قدس در نخستین خط تولید کمباین برنج
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50 سال فعالیت در عرصه تجهیزات کشاورزی 
شرکت کمباین ســازی ایران در آذرماه 
ســال 13۴8 به نام شرکت »جان ساز« 
شروع به فعالیت کرد. این شرکت سال 
بعد به »ایــران جان دیر« تغییر نام داد 
و تا 12 ســال بعد با همین نام فعالیت 
کرد. ســال 1361 نام این شــرکت به 
»کمباین سازی ایران« تغییر یافت. سال 
1370 نوع شرکت هم از سهامی خاص 
به سهامی عام تبدیل شد. آذرماه 1373 
شرکت کمباین سازی ایران به عضویت 

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شــد 
و سال 138۴ آستان قدس رضوی 51 
درصد سهام شرکت را خرید که در حال 
حاضر این ســهام به بیش از 72 درصد 

رسیده است.
محصوالت این شرکت شامل کمباین، 
بیلر)ماشــین برداشــت و بسته بندی 
علوفه(، سیســتم ضد تگرگ، سیستم 
آبیاری و... است که کمباین برنج هم به 

آن اضافه شده است.

خـــبر

 مســئوالن آســتان قدس رضوی برای 
تأمین پارکینگ فکری بکنند. حیف است 
مؤمنین پیش از زیارت کامشــان تلخ شود 

و با اعصاب خراب به زیارت مشرف شوند.
09380004723

 لطفــاً در ایوان طــال صندلی برای نماز 
معلوالن هم بگذارید. صندلی های تاشو به 

درد همه معلوالن نمی خورد.
09100008501

 همه زائران دوست دارند از فیض زیارت 
در پشــت پنجره ســرداب مطهر در رواق 
حضرت فاطمه معصومه)س( بهره مند شوند، 
چرا بعضی از افراد با چسبیدن به این پنجره 
برای مدت طوالنی، دیگران را از این فیض 

محروم می کنند؟
09110000894

 »دست های مهربانی« به داد 
450 زندانی کرمانشاه رسید

آستان: مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی استان کرمانشــاه از برگزاری اردوی 
جهادی ایــن کانون در انجمــن حمایت از 
زندانیان و خدمت رسانی به بیش از ۴50 نفر 
خبر داد.محمدجعفر امامیان گفت: پزشکان و 
خادمیاران رضوی کانون ســالمت در اردوی 
جهادی »دســت های مهربانــی« به انجمن 
حمایت از زندانیان کرمانشاه رفته و به خانواده 
زندانیان ارائه خدمت کردند.وی ادامه داد: در 
این اردو خادمیاران و پزشکان کانون سالمت 
به بیش از ۴50 نفر خدمات پزشکی، پرستاری 
و دارویی رایگان ارائه کردند.امامیان گفت: این 
خدمات با حضور ســه پزشک متخصص اعم 
از زنان، کودک و داخلی، سه پزشک عمومی، 
15 پرستار و خادمیار عرصه سالمت ارائه شد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

صفحه3  1398/09/19
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روزنامـه صبـح ایـران

در تحقق علوم اسالمی همه معلومات حاضر قابل نفی نیست    معارف: عطاء اهلل رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با شبستان گفت: نباید در راستای تحقق اهداف واالی 
علوم انسانی اسالمی گرفتار شتاب زدگی شویم. به هرحال همه آنچه اکنون در دست داریم قابل نفی نیست. دستاوردهای علوم فعلی غیرقابل انکار است و قرار هم نیست همه چیز از صفر شروع شود؛ چون اصالً 

ممکن هم نیست. بنابراین ما باید در وهله اول نیازسنجی داشته باشیم. هر گونه اندیشه و فکری وارد کشور شده، بی آنکه واقعاً نیاز جامعه باشد.

 رسانه وآموزش ما باید برای علوم انسانی
 جاذبه ایجاد کند

اواخــر قرن نوزدهم یــک ژاپنی که در 
دانشــگاهی در اروپــا فیزیک می خواند 
به اســتادش در ژاپن نوشت: این اروپای 
مطنطــن چیزی ندارد که ما نداشــته 
باشیم و می توانیم در 20 سال به آن ها 
برسیم. همین اتفاق نیز افتاد و احساس 
هویت و باور موجب شد ژاپن در جایگاه 
فعلی قرار بگیرد. این اتفاق برای کشورهایی همچون چین یا آلمان نیز تکرار شد. 
مثاًل آلمان در مدت کوتاهی پس از فروپاشی اش در جنگ جهانی دوم، خود را 
بدون کمک سایر اروپایی ها بازسازی کرد و تبدیل به اقتصاد اول اروپا شد. جواب 
این سؤال که چه شد آن ها به اینجا رسیدند و ما کجای قضیه هستیم نیازمند 

توجه به چند نکته است:
اول از همه اینکه به نظر ســیر تحوالت علوم انسانی در کشور ما کافی نیست؛ 
دلیلش نیز عدم همخوانی این تحوالت با اطالعات اطراف ما و تأثیرگذاری ضعیف 
آن هاست. اگر این تغییر و تحوالت به حدی  بود که هویت را در ما شکل می داد، 
این قدر چشم و گوش بسته مرید غرب نمی شدیم. فضای رسانه ای و آموزشی ما 
باید کاری می کرد که علوم انسانی و نظریه پردازی جاذبه پیدا می کرد نه اینکه 
مهندسی و پزشکی مد باشد و دانش آموز چشم و گوش بسته آن ها را انتخاب کند. 
پس بهترین شاهد برای مشکل امروز ما این است که جامعه برای علوم انسانی 
شأنی قائل نیست.بنابراین ما چاره ای نداریم جز اینکه مسئله هویت دینی و ملی 
را به دبیرستان ها و فضای مدرسه وارد کنیم. مثال های خیلی خوبی از مطالب 
ترجمه شده برای معرفی چهره حقیقی غرب و میراث گذشته ما وجود دارد که 
می شود به دانشجو و دانش آموز نمایانده شود. وقتی این کار انجام شد دانش آموز 
که به دانشــگاه پا گذاشــت فکر نمی کند غرب همه مسائلش را حل می کند و 
آنجاســت که به خود می آید و تالش می کند خود راه حلی بیابد. دانشجو اینجا 
می داند دیگر نباید صرفاً مشق نویسی کند بلکه باید خود نیز به سرمشق نویسی 
دســت بزند.نکته بعدی توجه به میراثی است که ما برای حفظ هویت خود در 
مواجهه با غرب الزم داریم. نمونه اش نیز سخن پیامبر گرامی اسالم)ص( است که 
می فرمایند: »االسالم یعلوا و الیُعلي علیه« یعنی جامعه اسالمی باید یک جامعه 
برتر باشــد. برای جامعه برتر بودن باید لوازم و اقتضائات زمان را در نظر گرفت.
 مثاًل اآلن نســبت به هزار سال پیش علم، نقش بسیار مهمی در جلو افتادن و 
پیشــرفت جامعه دارد، پس رسالت امروز ما تالش برای پیش افتادن در همین 

زمینه است. 
نکتــه پایانی به نــوع مواجهه ما با علــوم غربی برمی گــردد، جایی که محل 

سوءتفاهم ها و نگاه های افراطی و تفریطی است.
 ما باید بدانیم تجارب و آزمایش ها، مطلقاً غربی نیستند بلکه جهت گیری حاکم 
بر بیشــتر علوم، غربی است؛ یعنی آن اندیشه ای که می خواهد نتیجه تجارب و 
آزمایش ها را جمع بندی کند. ما می توانیم همین تجارب و آزمایش ها را بگیریم 

و با یک جهت گیری اسالمی دنبال کنیم.
 با این کار جلو خیلی از شبهات و چالش ها گرفته خواهد شد. اسالم نیز با علمی 
که از غرب بیاید مشکلی ندارد، همان طور که پیامبر اسالم)ص( فرمودند: »اطلبوا 
العلم ولو بالصین«؛ یعنی علوم را نادیده نمی گیرد بلکه آن را با توجه به اقتضائات 
زمان و نیازهای خود به کار می برد. مثاًل الزم نیست در مواجهه با جامعه شناسی 
غربی کاًل آن را کنار گذاشت؛ چرا که بخش غالبی از آن برای امروز ما نیز کاربرد 
دارد. متأسفانه ما هنوز نه تنها در جهت گیری بلکه در کاربردها نیز نتوانسته ایم 
راه خود را از غرب جدا کنیم. خودآگاهی ما در این برخورد، آن نقطه ای است که 
راه ما را از این انحرافات مصون می سازد. آنچه خطرساز است جهت گیری علوم 
غربی است؛ همان چیزی که برتراند راسل نیز 70 سال پیش به آن اعتراف کرد 
و گفت: اگر علوم بخواهد همین مســیر فعلی اش را طی کند، تمدن انسانی در 
خطر قرار می گیرد. او می دانست این علوم با همین روند به دست سرمایه داران 
قدرت طلبی می افتد که تنها به فکر ســود و زیان خود هســتند و هیچ رحم و 

مروتی نخواهند داشت.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  گسترش 
نفوذ فرهنگ اســالمی در شئون جامعه، 
تقویت انقــالب فرهنگی، اعتالی فرهنگ 
عمومــی، تزکیــه محیط هــای علمی و 
فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار 
غر ب زدگی از جمله اهداف ستادی بود که 
به نام »ستاد انقالب فرهنگی« در نوزدهم 
آذرمــاه 1363 به فرمان امام خمینی)ره( 
تأسیس شد. پس از آن این ستاد به شورای 
عالی انقالب فرهنگی تغییر ماهیت داد. به 
همین بهانه در ســالروز تأسیس این شورا 
با دکتر مهدی گلشنی، عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی به گفت و گو نشستیم که 

در ادامه می خوانید.

 جناب گلشنی! نزدیک 
به چهار دهه از تأســیس 
شــورای عالــی انقالب 
می گــذرد.  فرهنگــی 
آسیب شناسی شما نسبت 
این  به عملکرد شورا در 

مدت چیست؟
شورای عالی انقالب فرهنگی 
با توجه به مسائل فرهنگی، 
نقطه ضعف  دارد؛  مصوباتی 
عمده این شورا عدم نظارت 
بــر نحــوه اجرایی شــدن 
همین مصوبات بوده اســت. 
از همیــن منظــر تخلفات 
فالن  زیادی می بینید؛ مثالً 
مؤسســه که ملزم به اجرای 
مصوبه شورا بوده، هر چه را 
خواســته به مصوبه اضافه یا 
از آن کم کرده اســت. نکته 
دیگر نابسامانی وضعیت فرهنگی دانشگاه ها 
به خصوص در ســال های اخیر و مشاهده 
اغتشــاش فکری در فضای دانشگاه های 
کشــور است. رسالت شــورا این بود که با 
رصد وضعیت فرهنگی دانشگاه ها و مدارس، 
ببیند در آن ها چه می گذرد و به دنبال راه 
عالج باشد. چون شورا به خوبی این رصد را 

انجام نداده، اعوجاج فکری در فضای کالن 
جامعه و به خصوص فضای آموزشی کشور 

بی عالج رها شده است. 

 آیا دلیل این اتفاق نمی تواند وجود 
از علوم  با تخصص هایی غیر  افرادی 

انسانی در شورا باشد؟ 
افراد زبده ای در شــورا هستند ولی نکته 
اینجاســت که یک عالِم باید از مقتضیات 
زمان خود آگاه باشــد و به نظرم آگاهی از 
مشکالت دانشگاه و جامعه وجود ندارد. اگر 
این آگاهی وجود داشت تصمیمات به نحوی 
دیگر و اولویت ها چیزهــای دیگری بود. 

 این ناآگاهی از کجا نشأت می گیرد؟
مقداری به محدودیت ها برمی گردد؛ مثاًل 
یک فرد حوزوی خیلی از مشکالت دانشگاه 
و آنچه در اذهان دانشجویان می گذرد خبر 
ندارد و بی تعارف خیلی از دانشگاهیان نیز 

سکوالر بارآمده اند.
 آن فرهنگ و جهان بینی که باید در محیط 
فکری ما غالب باشــد، وجود ندارد. اگر آن 
جهان بینی حاکم بود، اولویت مسائل فرق 
می کــرد. تصورات غلطی نیــز از تصویب 
و اجــرا وجود دارد؛ مثالً فکر می شــود به 
محض تصویب، مصوبه باید اجرا شود، در 
حالی که شــرایط و زمینه ها را نیز باید در 
نظر گرفت و با توجه به آن ها مراحلی طی 

شود تا آن تصمیمات عالیه انجام شود. 

 برای رفع معضل سکوالریســم و 
حرکت به سمت علوم انسانی اسالمی 

چه باید کرد؟
برداشتی که خیلی در محیط های حوزوی 
وجود دارد این اســت که فقــط بر علوم 
انســانی باید دیدگاه اسالمی حاکم باشد 
و این ناشــی از ناآگاهی است که در غرب 
می گــذرد و به ما منتقل می شــود. اآلن 
بیشتر شــبهات و نکات الحادی از علومی 
همچون علوم فیزیک، زیست شناسی و... 
می آید. خیلی از دانشگاهیان مسلمان نیز 
اســالم را در نماز و روزه محدود می دانند، 
در حالی که اسالم یک جهان بینی جامع 

دارد و همه ابعاد را در برمی گیرد.

انقالب فرهنگی  عالی  آیا شورای   
توانایی چنین تحولی در دانشگاه را 

دارد؟
بله، باید تدابیری اندیشیده می شد تا این 
جهان بینی اصالح شود به این نحو که باید 
کمیته هایی از افراد خبره تشکیل می شد تا 
به نیازسنجی در دانشگاه و آموزش و پرورش 
مبادرت کند و در ســطحی مناســب با 
قضیه ها برخــورد کند. عده ای فکر کردند 
اگر تنها دروس معارف تدریس شــود کل 
قضایا حل خواهد شــد، در حالی که باید 
افراد خبره کنار هم جمع می شدند و نوع 
مواجهه با مســائل دانشــگاه و مدارس را 
تعیین می کردند. تلقی برخی از مصوبات 

این است که با تصویب آن، بر پیکره یک 
مشکل تزریق می شود و آن را حل و فصل 
می کند؛ در حالی که فرهنگ چیزی نیست 
که بخواهد از این طریق با آن برخورد شود ؛ 
چرا که فرهنگ صرافت، زبان مناسب و کار 

فرهنگی را می طلبد.

 اضافه شــدن یک بدنــه جوان 
دانشجویی می تواند به شورا کمک کند؟

به نظر من جوانــی و پیری خیلی در این 
مورد مطرح نیست؛ آنچه مهم است مسئله 
اطالعات و فرهنگ یک شخص است. البته 
شایسته ساالری و منصوب کردن جوانان 
حوزوی و دانشگاهی نخبه برای مدیریت 
مجموعه ها که کم نیز نیستند خیلی کمک 
خواهد کرد، ولی متأسفانه انتصابات بیشتر 
بر اســاس حزب بازی و رفیق بازی است. 
مرحوم دکتر شــریعتی با زبان و بیانی که 
داشت وقتی سخنرانی هایش را شروع کرد 
واقعاً جوانان را تغییــر داده بود و مصداق 
بارز این بیت بود کــه »درس معلم ار بود 
زمزمه محبتی/جمعه به مکتب آورد طفل 
گریزپای را«. انســانی که مزین به اخالق 
باشــد و با بیانی مناسب، محتوای عالی را 

ارائه دهد قطعاً تأثیرگذار است. 

 قبالً از تالش غــرب برای نفوذ از 
طریق دانشگاه گفته بودید. هنوز هم 

به آن اعتقاد دارید؟
صد البته! شــواهدی زنده از گفتار خود 
غربی هــا و تحقیقاتی که انجام شــده بر 
این موضوع صحه می گذارد. بارها گفته ام 
پژوهشــی را وزارت خارجه آمریکا انجام 
 داد و راه نفوذ را از طریق دانشگاه معرفی

کرد.اعترافــات زیــادی هســت که پس 
از فروپاشــی روســیه، آمریــکا از طریق 
کشورهای اروپای شرقی به سراغ استادان 
می رود. بنابراین در این مورد هیچ تردیدی 
وجود ندارد. اآلن احســاس هویت ملی و 
دینی در دانشگاهیان وجود ندارد و چشم 
و گوش بسته عاشق غرب و آمریکا هستند. 

گفت وگوی قدس با مهدی گلشنی در سالروز تأسیس شورای عالی انقالب فرهنگی

فرهنگ را نمی شود تزریق کرد شورای عالی انقالب فرهنگی 
و غفلت از دو بال مهم

در این نوشتار کوتاه می خواهیم به دو بال مهم 
شورای عالی انقالب فرهنگی که عبارتند از 
علم و یا بهتر است بگوییم نظام تعلیم و تربیت 
بپردازیم.شورای عالی انقالب فرهنگی با تدوین 
نقشه جامع علمی کشور و سند تحول آموزش 
و پرورش نقش بسیار حیاتی و حائز اهمیتی 
در هدایت و راهبری کالن حوزه تربیت نیروی 
انسانی کشــور دارد. اما دو نکته اساسی در 
تعلیم و تربیت کشور وجود دارد که می توان 
به عنوان یک آسیب به آن ها نگاه کرد و تمرکز 
بر آن ها در شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
می تواند مسیر آینده را به درستی ریل گذاری 
کرده و مانع از افزایش این آســیب ها شود.

الف: ضعف پیوستگی
 بین مراحل آموزشی

به نظر می رسد نظام آموزش عالی موجود در 
کشــور، ادامه جریان آموزش دوره متوســطه 
نیســت، به خصوص وقتی کــه دانش آموزان 
امکان انتخاب رشــته های خارج از رشته های 
تحصیلی دوران دبیرستان را دارند، به طوری 
که در مواردی مالحظه می شــود دانشجو در 
دانشــگاه در برخی دروس، فقط مهارت های 
خواندن، نوشتن و قدرت درک مطلب را با خود 
همراه دارد و از لحاظ اندوخته علمی، با مباحث 
دانشــگاهی فاصله زیادی دارد. این گسست، 
اســتادان را وادار به ســهل گیری و تدریس 
دروس در سطح متوســط و ضعیف می کند.
ب: ضعف کیفیت در نظام تعلیم و تربیت 

نیروی انسانی تراز انقالب اسالمی
امروزه بیشــتر کارشناســان بــر این نکته 
متفق القولند که آمــوزش در ایران همپای 
توســعه کمی، عمق و کیفیت نیافته است 
و متأســفانه دانش آموزان و دانشجویان ما به 
اندازه مدرک خود، بار علمی ندارند و خروجی 
آن ها متناسب با خواست و نیاز کشور نیست. 
امــروزه ما در تولید مقــاالت علمی در رتبه 
بســیار باال در جهان قرار داریم، ولی همپای 
رشد به تولید محصوالت علمی به اندازه همان 
تراز علمی، دست پیدا نکرده ایم. درواقع عماًل 
کشــور را از رســیدن به ثروت که محصول 

تحصیل علم است، محروم کرده ایم.

تصور غلط این است 
که فقط درعلوم 
انسانی باید دیدگاه 
اسالمی حاکم 
باشد، در حالی 
که بیشتر نکات 
الحادی از علومی 
همچون فیزیک، 
زیست شناسی و ... 
می آید
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دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︋﹩ ︠︴︨︣ــ︀زی(ا﹝︀ء)
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️ ﹡︀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 ︋﹥ 
︡ - ︀رراه  ︪﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀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

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ 
اول) ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︑︀﹝﹫﹟ 

ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︀ز﹡︡ران ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٨۵١ - ﹋︡ 
١٠٧۶٠٢٢٢٢٨٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ا︻︱︀ء ﹝︐︣م ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
﹝︭ــ︣ف ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن ︑︀﹝﹫ــ﹟ ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ ﹝︀ز﹡ــ︡ران 
﹝ــ﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده 
 ︊︮ (﹡﹢︋️ اول) ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ راس ︨ــ︀︻️ ١٠
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/١٠/٣ ︋ــ﹥ آدرس: ︨ــ︀ری - ︋﹙ــ﹢ار 
︎︀︨ــ︡اران - ﹡﹞︀ز︠︀﹡ــ﹥ اداره ﹋﹏ ︑︀﹝﹫ــ﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
 ﹏ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران ︋︀ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ ︋﹥ ︫︣ح ذ

︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
آن د︨ــ︐﹥ از ا︻︱︀ء ﹋﹥ ︋﹥ ﹨ــ︣ د﹜﹫﹏ ﹁︣︮️ ︱﹢ر 
در ﹝︖﹞︹ ﹁﹢ق را ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁︣دی 
را ︋ــ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹢د ︗ــ️ ︱﹢ر در ﹝︖﹞︹ و 
اراــ﹥ رای ︋︭﹢رت ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه ﹝︺︣﹁﹩ 

.︡﹠︀﹝﹡
﹨︣ ︻︱ــ﹢ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ و﹋︀﹜️ ︨ــ﹥ ︻︱﹢ ︫ــ︣﹋️ و ﹨︣ 
︾﹫︣ ︻︱﹢ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹁﹆︳ و﹋︀﹜️ ﹉ ﹡﹀︣ را دا︫︐﹥ و 
﹝︣ا︑︉ را ︑︀ ﹇︊﹏ از ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︐︊﹩ 

.︡︀﹝﹡ ︣ه ︫︣﹋️ ا︻﹑م︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︋
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١- ︑︽﹫﹫︣ آدرس ︫︣﹋️
٢- ︑︭﹢ــ︉ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︗︡︡ ︫ــ︣﹋️ ︋︣ ا︨ــ︀س 
ــ︡ه ﹝︭﹢︋﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٣/٢/١٧  ا︮﹑ــ︀ت ا﹡︖︀م︫ 

﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩
 ️︊︔ ️︗ ــ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤ــ ٣- ︑﹀﹢ــ︰ ا︠︐﹫ــ︀ر︋ 

︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋﹥ ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح

۹ع
۸۱
۱۴
۲۳

۹۸
۱۱
۴۳
۷

فراخوان مزايده
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد ﹝﹙ــ﹩ را ︋ــ﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر اراــ﹥ 

︠︡﹝︀ت د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ در ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ر︲︀ (ع) را از 
︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار   ︋﹤ ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ 
﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤︡ه ︑︀ اراا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀۵٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠١٠، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︡ه  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︀د ﹝︤ا﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝︤ا︡ه   ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ︡ه︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥  
 - ︧︡ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ : ﹝︪ــ

﹝﹫︡ان ا﹝︀م ر︲︀ (ع)︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٩/١٩ ︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀را﹡︐︪︀ر﹝︤ا ︀ر︑ *

* ﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/٢۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ۴/٩٨/١٠
️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه: ٩٨/١٠/٧ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸
۱۱
۴۷
۲

 ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︡﹠﹇ ️﹋︣ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ︽﹠︡ر﹋︀ران ﹝︐︣م︫ 
 ﹤ ﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ران ︽﹠︡ر ﹋﹥ ︑︀﹋﹠ــ﹢ن ﹝﹢﹁﹅︋  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥︎ 
︑ ﹏﹞︀﹋ ﹏﹢︽﹠︡ر ﹇﹠︡ ︑﹢﹜﹫︡ی ︠﹢د ︋﹥ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹡︪︡ه ا﹡︡ 
︀︀ن روز  ︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ︑︀︎  ﹥ ︑ ﹏﹢︽﹠︡ر︋  ﹢د ︑︀ ﹡︧︊️︋  د︻﹢ت ﹝﹩︫ 

. ︡﹠︀﹝﹡ رخ ١٣٩٨/٩/٣٠ ا﹇︡ام﹢﹞ ﹤︊﹠︫
 ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︡﹠﹇ ️﹋︣  ︫ /ع

۹۸
۱۱
۴۴
۴

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
 ، ﹤︪︣و  ︋︣ــ ــ﹢رای ﹝︐︣م ا︨﹑﹝﹩︫  ــ﹞︀ره٢٠۵-١١/٩٨/٠۶︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋

︫ــ︣داری در﹡︷︣دارد ا﹝﹢ر ﹡﹍︡اری و ﹝︣︡️ ﹋︪ــ︐︀ر﹎︀ه ︫ــ︣ را از ︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه و ︋︣ای 
 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩﹇﹢﹆ ︀ ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫﹝︡ت ︨﹥ ︨︀ل ︫﹞︧﹩ ︋︭﹢رت ﹇︣ارداد ا︗︀ره ︋﹥ ا

︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︺︀﹝﹙﹥ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝︊﹙︼٢۴٫٠٢۴٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹩ ︀︋ــ︡ ﹝︊﹙︼ ﹝︢﹋﹢ر را 
︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︀ ا︨ــ﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ︀ ﹡﹆︡ی ︋︧ــ︀ب ٠١٠۶٠٨٠۴٣٠٠٠٣ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︋﹠︀م 

.︡︀﹝﹡ ︤︣داری وار︫
 ︳︊︲ ︉﹫︑︣︑ ﹤ ︍︣ده آ﹡︀ن︋  ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪ــ﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ︀ن اول و دوم و︨ــ﹢م ﹨︣﹎︀ه﹎︡﹡︣︋

︠﹢ا﹨︫︡︡.    ︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣﹉ از ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️.
  از﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و﹝︡ارك ︫ــ︣﹋️ 
در﹝︤اــ︡ه از︑︀رــ٩٨/٠٩/٢۶ ﹜︽︀ــ️ ٩٨/١٠/٠٧ در ︨ــ︀︻️ اداری ︋ــ﹥ وا︡ ︠︡﹝︀ت ︫ــ︣ی 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟  ١-٣٢٧٨٧٢٠٠ دا︠﹙﹩ ١٠٨ ︑﹞︀س﹝︫︀︋︀︣ا︗︺﹥ و﹞ ︣داری︫
﹇﹫﹞️ ︀︎﹥ ﹨︣﹝︀ه : -/١١٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل

 ﹤︣دار ︋︪︣و︫ ﹩﹛﹑︋ ﹟﹫︧ ع/
۹۸
۱۱
۴۵
۷

ت اول
نوب

 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ﹡︀زک ﹋︀ری ۴ ︋﹙﹢ک ︎︣وژه زا︨︣︣ای ر︲﹢ی

آ︨ــ︐︀ن ﹇ــ︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
ا﹡︐︀ب ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ در ر︫︐﹥  ﹨︀ی ︨︀︠︐﹞︀ن و ا︋﹠﹫﹥ و 
︑︀︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات ︗️ ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ﹡︀زک ﹋︀ری ۴ ︋﹙﹢ک (︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ 
︣ا︨ــ︀ن  ︣وژه زا︨︣ــ︣ای ر︲﹢ی وا﹇︹ در ا︨ــ︐︀ن︠  ︣داری)︎  ︣ه︋  و آ﹝ــ︀ده︋ 

 .︡︀﹝﹡ ٩٧ و ٩٩ ا﹇︡ام ﹟﹝ ﹏︮︀﹁︡ -﹟﹝ ار﹢﹛﹢︋ -︪︡﹞ -ر︲﹢ی
️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹋﹥ دارای رزو﹝﹥ ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡،  ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋
 ١٣٩٨/٠٩/٢۵ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در ️︗ ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ د︻﹢ت
︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝ ،︪︡︀رراه 
 ︀︋ ︀ ﹤︺︗︡ا، ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ ﹝︣ا︫ــ
 ﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨ ︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟   ٣٢٠٠١١٢۶ -٠۵١ ︑﹞︀س﹝︫

در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

/ع
۹۸
۱۱
۴۶
۴

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

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

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

 ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ﹡︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  

/ع
۰۰
۰۰
۰۰
۰

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
شركت (سهامى عام ) نخريسى و نساجى خسروى خراسان در ﹡︷︣ دارد :

︲︀︺︀ت ︎︣وژه ︠﹢د را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹁︣وش ر︨︀﹡︡ .﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ﹨﹞﹥ روزه از ٢٠/ ٩٨/٠٩   ︎﹤︡ه و اراا︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀و در ︡︀زد  ︋️︗
 ︪︡﹞ ا﹜﹩ ١۴ ︋﹥ آدرس ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ١٧ ︗︀ده ﹡﹫︪︀︋﹢ر ︊︮ ٩٨/٠٩/٣٠ از ︨︀︻️ ٨ ️︀︽﹛

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣ا︨︀ن ︧︣وی︠  ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹡︧︣﹩ و ﹡︧︀︗﹩︠ 
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ۴٣٢۶٧٣٠٠-٠۵١ /ع

۹۸
۱۱
۴۲
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︣︡️ ز﹡︖﹫︣ه 
︑︃﹝﹫﹟ ر︲﹢ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 
︫﹞︀ره ︔︊️ ۶۴٨٣۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

    ١۴٠٠٧۶۶٢۵٨١
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ﹏︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : -١﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹀﹫︡ 
را﹨︊︣ ︋ــ﹥ ︻﹠﹢ان ︋ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ 
﹥٩٨,١٢,٢٩ ا﹡︐︀ب   ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ل ︋︣ای︨ 
﹎︣د︡ -٢ ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︮﹢رت ︧ــ︀ب ︨﹢د و 
 ︹﹝︖﹞ ︉﹢︭︑ ﹤︋ ︋ــ﹥٩٧,١٢,٢٩ ﹩︐﹠﹞ ︀نز

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

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶٨٨١٠٢) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

۹ع
۸۱
۱۴
۱۱
۲

ر﹡ــ﹌   ١٣٩۵ ﹝ــ︡ل  ︨ــ﹫﹊﹙️  ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
﹝︪ــ﹊﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣٨١۴١/٧٧۴ ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   0200NC5043923 ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NC5***200L9511549 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︖︐︊﹩ ا﹞︡ی 

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

/ع
۹۸
۱۱
۴۶
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۱
۴۳
۹

︥و ٢٠۶  ر﹡﹌  ﹢اری︎  ﹢درو︨   ︠ ﹤﹇︀︙﹠ ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و︋   ︨،︤︊ ︋︣گ︨ 
︋﹠﹀︩ رو︾﹠﹩ ﹝︡ل ١٣٨٩ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 13389017278 و 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAAP13FE8BJ450906 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ا﹝﹫﹟ ا﹡﹀︣ادی  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩٩٣ ص ۶۵ اــ︣ان ٣۶︋ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢دروی وا﹡️ ﹝︤دا ﹝︡ل ١٣٩١ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای   ︠︤︊ ︋︣گ︨ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢١٨س٨٩ ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 NAGPC11CA101080 ﹩︨︀︫ و ︫ــ﹞︀ره FEA14735
︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙ــ﹩ ا﹋︊︣ د﹨﹆ــ︀ن ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۱
۴۶
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۱
۴۷
۱

︋︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ ︑﹊︐︀ز  ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ 
 *NEJ***125A*05004238 ︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝  ︫ ﹩﹊︪﹞
︋ــ﹥   NEJ***125A9012784 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶۶۵١٢اــ︣ان ۵۶۵ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
﹨﹢ــ︡ا ﹨﹢ــ︤اوی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥(︋︣گ ︨ــ︊︤)و﹋︀رت ︎﹑ک  ︠﹢درو ︨﹢اری ︨﹫︧︐﹛ 
 181B0085058 ﹝︡ل ١٣٩٧︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر PARS TU۵ ︌﹫︑ ︎︥و
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAAN11FE3JH952191 ︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
 ﹩︗︀ ﹟﹫︺﹞ ︣ان٨۴︋﹠︀مرو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ٩٣۴ط٣٧-ا–

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

/ع
۹۸
۱۱
۴۷
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ﹝ــ︡ل ١٣٩۴ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆︣ه 
︫ــ﹞︀ره   ٨۴۶٢١/٧٧۶ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ای 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   0125NC5020144 ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NC5***125A9460898 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹞︡ ︮︊﹢ری 
﹡ــ︥اد ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊ــ︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۱۱
۴۶
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠﹢دروی 
︎︣اــ︡ ﹝ــ︡ل ١٣٨١ ر﹡ــ﹌ ︨ــ︊︤ ︪ــ﹞﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٧۴ اــ︣ان  ۵٣٣ب٨۶  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
 ﹤︋ S1442280157787 ﹩00245530 و ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫️ دار﹢ش ﹋︀︸﹞ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۱
۴۵
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ر﹡ــ﹌   ١٣٩۴ ﹝ــ︡ل   ١١١SE ︠ــ﹢دروی  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٣۵و٩٩ ا︣ان 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   5488726 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٣۶
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︧﹫﹟ ﹝﹞︡︎﹢ر   ︋NAS411100F3446460

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

/ع
۹۸
۱۱
۴۲
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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روزنامـه صبـح ایـران

مناجات خوان سحرهای ماه رمضان درگذشت   معارف: سیدقاسم موسوی قهار، شاعر، مناجات خوان و نوحه خوانی که از ابتدای پیروزی انقالب با نوای دلنشین خود در برنامه های مذهبی رادیو و تلویزیون 
حضور داشت، پس از تحمل دوره ای بیماری، صبح دیروز دعوت حق را لبیک گفت. استاد موسوی قهار متولد ۱۳۲7 در خمین بود و از همان دوران نوجوانی همراه پدرش که روحانی شناخته شده ای بود، در مسجد 

دعاخوانی و مدیحه  سرایی را آغاز کرد تا اینکه اوایل پیروزی انقالب برای خواندن دعا و مناجات به رادیو دعوت شد؛ مردم با نوای مناجات او در سحرهای ماه مبارک رمضان مأنوس بودند.

 آیت اهلل جوادی آملی در پاسخ به پرسش پروفسور پیرونه،
 اسالم شناس ایتالیایی درباره آموزه های پیامبراسالم وصلح جهانی :

نظام هستی بر اساس صلح بنا شده است
اســراء: آیت اهلل جوادی آملی در 
دیدار با پروفسور پیرونه، اسالم شناس 
ایتالیایی و در پاسخ به پرسش او در 
پیامبر  آموزه های  »ارتباط  خصوص 
اســالم و صلح جهانــی« بیان کرد: 
اســالم مشــترکات فراوانی با دیگر 
ادیان و پیامبر اســالم و دیگر انبیا، 
هدف واحد و مشترکات فراوانی در 

راه و روش دارند؛ زیرا انبیا آمدند انسان را به خود معرفی کنند، جهان را به انسان 
بشناسانند و ارتباط انسان و جهان را برای انسان تبیین نمایند.وی ادامه داد: هدف 
همه انبیا یکی است و جهان، همان جهانی است که همه انبیا آن را معرفی می کنند 
و انسان همان انسانی است که همه انبیا درصدد تعلیم و تربیت او هستند، بنابراین 
هم راه و هم هدف انبیا یکی است؛ چه اینکه کل جهان یک واقعیت دارد و اجزایش 
با هم هماهنگ هستند و انسان نیز یک حقیقت است و نه دو حقیقت و این انسان 

و این جهان، جز وفاق، صلح و صفا چیزی را نمی پذیرد و با آن سازگار نیست.
آیت اهلل جوادی آملی در توضیح این مطلب افزود: تمام اجزای نظام ســپهری با 
هم هماهنگ هســتند چه اینکه تمام اعضای بدن انسان با هم هم آوا هستند؛ 
اگر گوشــه ای از بدن انسان آسیب ببیند، تمام اعضای بدن می کوشند آن زخم 
را درمان کنند، این طور نیست که اعضای دیگر عضو زخم شده را به حال خود 
رها کنند و بی تفاوت باشند؛ در واقع کل نظام هستی این گونه است و بر اساس 
صلح بنا شــده اســت؛ تعبیر لطیف قرآن کریم این است که »ما تَري  في  َخلِْق 

ْحمِن ِمْن تَفاُوٍت«. الَرّ
وی تصریح کرد: در صدر و ذیِل ساختار خلقت، یک جای خالی وجود ندارد و 
هر چیزی در جای خود قرار دارد، پس در اینجا دو مطلب موجود اســت؛ اول 
اینکه، هیچ خأل و خالی بودنی در ســاختار جهان هســتی وجود ندارد و دوم 
اینکــه هر چیزی در جای خود قرار دارد؛ از این رو برخی از حکمای اســالم 
گفته اند ساختار نظام خلقت مثل سلسله اعداد ریاضی است؛ شما اگر از یک تا 
بی نهایت بروید هرگز جای خالی پیدا نمی کنید، همچنین هر عددی در جای 
خود قرار دارد؛ مثاًل اگر 6 را از بین هفت و هشت بردارید هیچ جای دیگری در 
هستی نمی توانید برای او پیدا کنید. برخی دیگر از حکمای ما هم از ساختار 
نظام خلقت به جریان موسیقی تعبیر کرده اند؛ ابوریحان بیرونی می گوید نغمه 
عالم مانند نغمه موسیقی است؛ هر نُتی در جای خود قرار دارد و در عین حال 
با بقیه نُت ها هماهنگ اســت؛ انسان و جهان هستی با چنین ساختاری هرگز 

»جنگ« و آدم کشی را نمی پذیرد.

جامعهانسانیجزباصلحوصفاومحبتادارهنمیشود
آیت اهلل جوادی آملی اضافه کرد: انبیا آمدند به ما بگویند جامعه انســانی جز با 
صلح و صفا و محبت اداره نمی شــود. تعبیرات قرآنی در سه بخش خالصه شده 
اســت؛ بخش »محلی« که به ارتباط مسلمانان با یکدیگر مربوط می شود، بخش 
»منطقه ای« که به ارتباط بین مسلمانان با سایر موحدان عالم می پردازد و بخش 
ســوم بخش »بین المللی« که مربوط به انسانیت انسان و متعلق به کل بشر، چه 
موحد و چه غیرموحد است، چرا که »انسانیت« اصلی است که در همه انسان ها 
یکســان است. انسان تنها یک حقیقت دارد؛ از این رو خدای سبحان همه ما را 
فرزند یک نفر می داند و می فرماید »یا ابن آدم« یعنی شما شناسنامه عمیق علمی 
دارید، پدرتان مسجود فرشتگان بود، خودتان را ارزان نفروشید، نه بیراهه بروید 
و نه راه کسی را ببندید؛ معارفی مانند عقل و عدل نیز مانند انسانیت برای همه 

انسان ها یکسان و برای همه مورد پذیرش و مقبول است.
وی در پایان ســخنان خود ابراز کرد: این گوشــه ای از صلح دوستی همه انبیا 
به خصوص پیامبر گرامی اسالم است؛ وقتی حضرت مکه را فتح کرد، با وجود همه 
آسیب هایی که از مردم مکه دیده بود، فرمود اسلحه ها را کنار بگذارید، مشت های 
گره کرده را باز کنید و با هم مصافحه کنید؛ حرف جهانی اسالم همین است و 

بس! و از این زیباتر و دلپذیرتر وجود ندارد.

دیدگاه

اخالق

 معارف/مریم احمدی شــیروان  تاریخ 
اسالم، ســیره معصومین)ع( و متون اصیل 
دینی شــهادت می دهند که علم و آموزش 
در اســالم از جایگاهی رفیع برخوردار است. 
حال و هوای این روزها که با نام »دانشــجو« 
قرین شده، بهانه ای شــد تا در گفت وگو با 
دکتر رمضان علی تبــار، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، مفهوم 
و جایگاه علم آموزی در اسالم را مورد بررسی 

قرار دهیم که در ادامه می خوانید.

مفهومعلمدراسالموسیعتر
وعمیقترازمعنایرایجاست

دکتر رمضان علی تبار با اشــاره به تأکید بر 
علم آموزی در اســالم می گویــد: در آیات و 
روایات، بحث های فلسفی و معرفت شناختی 
زیادی در مورد علم آموزی انجام شده و حتی 
در بحث هــای آکادمیک امروزی هم در این 
باره نکات زیادی مطرح شــده است. در نگاه 
امروزی بیشتر بحث رشته های علمی و دارا 
بودن مدارک علمی و به عبارتی باسواد بودن 
مطرح اســت، اما در آیات و روایات معنای 
جامع و عمیقی نســبت به آن وجود دارد و 
بیشتر به بصیرت انسانی پرداخته می شود نه 
به مدرک دانشگاهی یا سواد به معنای توانایی 

خواندن و نوشتن.
او اضافه می کنــد: اصل در اســالم، وجود 
ویژگی های انسانِی انســان است؛ مهم این 
است که انسان به بصیرت، شناخت و حقیقت 
دنیا و آخرت در مــورد خود، خدا و دیگران 
رسیده و شناخت داشته باشد که این تعریف، 

مفهوم وسیع تری از علم را دربرمی گیرد. اگر 
فردی رشته ای را یاد گرفته یا سواد خواندن 
و نوشتن داشته باشد، فضیلتی است که به 
واسطه آن یک پله از دیگران جلو تر است؛ اما 
آنچه از علم آموزی در اسالم، قرآن و روایات 

آمده بسیار وسیع تر و عمیق تر است.

خداوندعلمرابهاهلتقواعطامیکند
عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی تأکید می کند: اگر شخصی 
حقیقت عالم، مبدأ و معاد را خوب بفهمد و 
خوبی و بدی را به اندازه ظرفیت خود بداند، 
باسواد است، اما اگر دارای مدارک و عناوین 
باالی علمی باشــد؛ اصطالحات، عناوین و 
عبارات را به زیبایی بداند و بیان کند در حالی 
که درباره خود، مبدأ و معاد شناختی نداشته 
باشد از نگاه دینی سواد ندارد. علم آموزی به 
معنای فهمیدن، شناخت و بصیرت است و 

مسائل بعدی فرعی علم محسوب می شوند. 
او در ادامه بیان می کنــد: برای علم آموزی 
تعابیری در آیات و روایات وجود دارد. بخشی 
آن را به نحوه عملکرد، سبک زندگی و اعمال 
و رفتار خود فــرد ارجاع می دهند؛ به بیانی 
دیگر با کالس و آموزش نوشــتن و خواندن 
یا شرکت در دوره  ای نمی توان ادعای داشتن 
علم کرد. علم خداوند بر اساس آیات و روایات 
به معنای نور است و شامل افرادی می شود 
که تقوای الهی داشته باشند.دکتر علی تبار 
به آیه 29 سوره انفال اشاره کرده و می گوید: 
در این ســوره آمده اســت که »إِن تَتَُّقوا اهلل 
یَجَعل لَُکــم ُفرقانًا« یعنی فرقــان و قدرت 
تشــخیص حق از باطل، حکمت و بینشی 
خدادادی است که به اهل تقوا داده می شود 
و به معلومات افراد وابسته نیست. این تعریف 
معنایی هستی شناسانه دارد؛ خداوند علم را به 

تمام افرادی که تقوا دارند عطا می کند.

علمنوریالهیاست
این استاد حوزه و دانشگاه عنوان می کند: اگر 
فردی با خواندن و نوشتن آشنا و دارای عمل 
صالح هم باشد و در مبانی دینی خداشناسی 
و انسان شناسی در مورد حقیقت هم شناخت 
داشته باشــد، از فردی که آن سواد را ندارد 
جلوتر اســت. اما علمی که طبق آیه  »أَلِْعلُْم 
نُــوٌر یَْقِذُفُه اهلل فِی َقلِْب َمْن یَشــآُء«، نوری 

اســت که خداوند به قلب هر 
که بخواهد می افکند، اختصاص 
به دانشــمندان و علما ندارد. 
مرحلــه بعد، ســوادآموزی به 
معنای امروزی است که خود 
فضیلــت اســت. او بــه ثمره 
علم آموزی در جامعه نیز اشاره 
کرده و یادآور می شود: معنای 
امری  علم آمــوزی  ابتدایــی 
معنوی و اخالقی اســت و اگر 
تمام انسان ها به آن علمی که 
خداوند به آن ها داده و بصیرت 
و شناختی که نسبت به جامعه 
و هستی دارد دست پیدا کنند، 
دنیا مدینه ای فاضله می شود.

توضیح  تبــار  علــی  دکتــر 
می دهد: البته برخی ســوادها 
هســتند؛ حضرت  انحرافــی 
امــام)ره( در کتــاب چهــل 

حدیــث خود می گویند حتــی علم توحید 
می تواند حجاب باشــد و حقیقت را بپوشاند 
اگر با بی اخالقی و تکبر همراه باشد به جای 
اینکه نور باشــد، تبدیل به ظلمت می شود. 

دکتر علی تبار در گفت وگو با قدس مطرح کرد

علمآموزیدراسالمبرویژگیهایانسانیتأکیددارد

قدرت تشخیص 
حق از باطل، 

حكمت و بینشی 
خدادادی است 
که به اهل تقوا 
داده می شود و 

به معلومات افراد 
وابسته نیست

بــــــرش

 آیت  اهلل جاودان در جلسه 
درس اخالق خود مطرح کرد

به یاد خدا بودن یعنی به 
دستورات الهی عمل کردن

شبستان: آیــت اهلل محمدعلی جاودان در 
جلسه هفتگی درس اخالق خود با استناد 
به روایتی از امــام صادق)ع( گفت: بهترین 
اعمال شــما در انصاف با مردم و مواســات 
داشتن با دوستان و نزدیکان است؛ بررسی 
کنید آیا همان گونه که برای خود می خواهید 
برای مردم هم می خواهیــد، خودخواهی، 
خودپســندی و اوقــات تلخی بــا مردم و 
خانواده از انصاف نیســت؛ شخص منصف 
باید بر غضب خود ســلطه داشته باشد، اما 
برخی انسان ها همچون حیوانی هستند که 
غضب بر آن ها غلبه دارد. وی با اســتناد به 
روایت دیگــری از معصومین)ع( بیان کرد: 
اگر در قیافه انسان به عالم برزخ بیایید ما را 
مالقات خواهید کرد؛ انسان کسی است که 
شهوت و غضب بر او غالب نیست؛ اگر انسان 
صاحب اختیار امیال و اعضای وجودی خود 

باشد، انسان است.
این اســتاد اخالق با توصیه بــه اینکه در 
همه احوال خدا را یاد کنید، اظهار کرد: به 
یاد خدا بودن یعنی به دســتورات و نواهی 
الهــی در همه احوال عمل کردن؛ به عنوان 
مثال خداوند می خواهد شما نماز اول وقت 

بخوانید همان را انجام دهید. 
وی بــا تأکید بر اینکه اگر کســی به ایمان 
برسد عمر او  سودبخش می شود، ابراز کرد: 
کســی که خدا، قیامت، حساب و کتاب را 
قبول داشته باشد، رشوه قبول نمی کند و به 
مال مردم دســت درازی ندارد؛ اگر کسی به 
اندازه ذره ای مدیون یا بدهکار به مردم باشد 
امکان پرواز در نماز نخواهد داشت، گناهان 
همه اعضای وجودی و روحی انســان را به 

زنجیر می کشند.
آیت اهلل جاودان با بیان اینکه ایمان دنباله و 
نیرویی دارد و نماز اول وقت پرهیز از حرام 
و گناه را به دنبال می آورد، خاطرنشان کرد: 
اصل ایمان ثمر دارد و سبب سودبخشی عمر 
انسان می شــود؛ نماز خواندن و کار کردن 
مؤمن سود روی ســود است؛ انسان مؤمن 
نمی تواند بیکار باشد و حتی یک دقیقه عمر 

خود را بیهوده تلف کند.

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

حجت االسالم قرائتی:

 در تبلیغ عقب
 هستیم

گفتار

رسا: حجت االسالم محسن قرائتی در مجتمع 
جامع امام خمینی)ره( با اشاره به تفسیر سوره 
مبارکه والعصر، اظهار کرد: در تفسیر قرآن برای 
عموم بهتر اســت به آیاتی بپردازیم که مردم 
بیشــتر با آن مأنوس هســتند. وی بیشترین 
خسارت ممکن را برای انسان، از ناحیه از دست 

دادن فرصت ها دانســت و گفت: باید نیازهای 
زمان خود را بشناسیم و با توجه به اولویت ها، 

برای عمر خود برنامه ریزی نماییم.
حجت االســالم قرائتی ادامــه داد: خداوند به 
پیامبر)ص( می فرماید به راه های پیامبران پیش 
از خود توجه کن؛ برای موفقیت در تبلیغ، باید 

کارهای خوب دیگــران را الگو قرار دهیم و از 
ســویی، خود نیز اهل ابتکار باشیم؛ در تبلیغ 
بسیار عقب هســتیم. محور اصلی درسی که 
می خوانیم، باید قرآن کریم باشد؛ در میان ما 
برخی مطالب بیان می شود که اگر با قرآن آشنا 
باشیم، نادرستی آن ها به روشنی مشخص می شود.

      نوبت دوم    1398/10/05      صفحه 5  19 /1398/09

آگهى ابالغ دعوتنامه هيئت تشخيص نمايندگى تعاون كار و رفاه اجتماعى 
شهرستان زيركوه

 به شركت اميد هفشجان فعال مجهول المكان بدينوسيله به شركت اميد هفشجان و به شماره 
ــت  ــى 10260286782 فعال مجهول المكان در خصوص دادخواس ــه مل ثبت 7571 و شناس
ــد ملى 5558793937و  ــنامه 657و ك ــماره شناس تقديمى آقايان على طاهرى بابادى به ش
ــنامه 211و كد ملى 1840233230 در كالسه  ــماره شناس ــمى كلوگردى و به ش تراب هاش

پرونده 5/ 98 
و به خواسته مطالبات حقوقى و مزاياى خويش مشتمل بر حقوق معوقه ، مزد ايام بالتكليفى 
ــه هيئت تشخيص  ــى كاردعوت نامه جلس ــتند به ماده 48 آيين دادرس در مدت كاركرد ، مس
ــتان زيركوه كه در مورخ 21 /  ــى پرونده در هيئت تشخيص شماره يك شهرس موضوع بررس
ــتان زيركوه به آدرس  ــاعت 9 در محل نمايندگى تعاون كار و رفاه شهرس 10 / 1398راس س
ــهيد رجايى برگزار مى گردد ابالغ مى  ــتان زيركوه انتهاى خيابان ش ــان جنوبى شهرس خراس

گردد .9811446
حبيب اهللا رضايى

رئيس  نمايندگى تعاون ، كار و رفاه اجتماعى شهرستان زيركوه 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــوزه ثبتى زبرخان پيروآگهى تحديد حدود قبلى كه به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت  ح
منتشرگرديده اينك برحسب درخواست واصله مستندبه ماده مذكوروماده 61ائين قانون ثبت 
ــرح زير:  ــمت ازامالك واقع دربخش 3 زبرخان حوزه ثبتى اين واحد بش تحديد حدود يك قس
ــدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك  ــابور )شهر درود( شش ــتان نيش اداره مخابرات شهرس
ــند تك برگ  ــى از 120 اصلى بخش 3 زبرخان واقع در اراضى درود را تقاضاى س 1331 فرع
ــت تحديد حدود  ــماره 100/98/1447798 مورخ 98/8/1 درخواس نموده و به موجب نامه ش
اختصاصى مورد تقاضاى خود را نموده است لذا عمليات تحديد حدود در روز دوشنبه مورخه 
ــد. لذابه موجب ماده 14 قانون ثبت امالك  98/10/16  قبل از ظهر در محل انجام خواهد ش
ــن آگهى اخطارمى گرددكه  ــيله اي ــماره هاى فوق الذكر بوس به صاحبان امالك ومجاورين ش
ــانند.چنانچه هريك ازصاحبان امالك يانماينده  ــاعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس درروزوس
ــك موردآگهى باحدود  ــند مطابق ماده15قانون مزبور مل ــى آنهادرموقع مقررحاضرنباش قانون
ــبت به حدودوحقوق  ــدواعتراضات مجاورين نس ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدش اظهارش
ــه درموقع مقررحاضر نبوده اندمطابق ماده20قانون ثبت فقط  ارتفاقى ونيز صاحبان امالك ك
ــى روزازتاريخ تحديدحدودپذيرفته خواهد شدودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين  تاس
ــت ازتاريخ تسليم اعتراض به ادره ثبت  تكليف پرونده هاى معترض ثبتى ،معترضين مى بايس
ظرف يك ماه دادخوست اعتراض خودرا به مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم ازمرجع 

مذكور اخذ وبه اين داره تسيلم نمايند.9811442
 تاريخ انتشار:98/9/19

رئيس ثبت اسنادوامالك زبرخان- سيد حسن پورموسوى

( آگهى ابالغ وقت رسيدگى به خوانده)
شماره پرونده : 9809985199600669 شماره بايگانى981091

ــود كه  ــى، فعال مجهول المكان ابالغ مى ش ــين رمضانى فرزند عل ــيله به اقاى حس بدين وس
ــته طالق به طرفيت  ــتى به خواس ــميه ميرزايى صبورى فرزند جان محمد دادخواس خانم س
ــه 981091 ثبت و براى  ــرز ارائه و به كالس ــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى باخ ــه ش ــما ب ش
ــيدگى تعيين گرديده است لذا مطابق ماده  ــنبه مورخه98,10,28 ساعت 10 وقت رس روز ش
73ق- آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد شما مى توانيد قبل از 
ــعبه اول دادگاه حقوقى عمومى شهرستان باخرز مراجعه و با ارائه ادرس  ــيدگى به دفتر ش رس
ــيدگى در  ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رس ــخه ثانى دادخواس جديد خود نس

دادگاه حاضر شويد. و در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد شد.9811441
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان

باخرز- نادر صادقى مشهد ريزه ئى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــين با ارائه دو برگ استشهاديه محلى گواهى امضا شده  آقاى /خانم عصمت بالش آبادى حس
طى درخواست مورخ14664-98/07/24تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول نسبت 
به ششدانگ خانه پالك3278-اصلى واقع دربخش2حوزه ثبتى شهرستان سبزوار كه در صفحه 
ــماره62532و625331صادر و  ــند دفترچه ايى بش 316و355جلد48-ثبت8675-8698و س
ــند مالكيت در اثر نقل مكان مفقود شده  ــليم شده است و حسب اعالم مالك-متقاضى س تس
ــك نوبت آگهى تا چنانچه  ــراى ماده120آئين نامه قانون ثبت مراتب ي ــت در اج را نموده اس
ــند مالكيت نزد خود ميباشند ظرف مدت  ده  ــخاصى مدعى انجام معامله يا وجود اصل س اش
ــند مالكيت يا سند معامله  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به همراه اصل س روز از تاريخ انتش
ــه گردد.چنانچه پس از اتمام مدت مقرر  ــمى به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلس رس
ــود  ــند معامله ارائه نش ــند مالكيت يا س ــراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل س اعت
ــام مالك خواهد نمود.(م  ــند مالكيت المثنى به ن ــن اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س اي

الف98/100/3155)9811438
تاريخ انتشار:1398/9/19

على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادو امالك سبزوار

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 ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى  آگه
ــمى/برابر رأى شماره 139860306007000617- 98/8/28  و ساختمان هاى فاقد سند رس
ــاختمان هاى فاقد سند  هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  رسمى مس
ــماره شناسنامه 7740 صادره از تربت جام در يك  آقاى/خانم محمد رحيمى فرزند جعفر بش
ــاحت 1157/63 مترمربع پالك  ــن مزروعى/ يك قطعه باغ به مس ــاب خانه/ يك قطعه زمي ب
ــده از پالك......  ــى فرعى از 166- اصلى اصلى مفروض و مجزى ش ــى از 517 فرع 3318 فرع
فرعى از..... اصلى قطعه ..... واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد خريدارى از مالك رسمى 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــفنديار مقصودپور محرز گرديده اس آقاى/خانم اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــى تقديم نمايند. بديهى اس ــود را به مراجع قضاي ــت خ دادخواس
ــد. آ-9810636      ــند مالكيت صادر خواهد ش ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مذك

م.الف98/153
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/19
رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده 

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 ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى  آگه
ــمى/برابر رأى شماره 139860306007000618- 98/8/28  و ساختمان هاى فاقد سند رس
ــاختمان هاى فاقد سند  هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  رس
ــنامه 40 صادره از تربت جام در يك  ــماره شناس آقاى/خانم محبوبه رحيمى فرزند جعفر بش
ــاحت 1157/63 مترمربع پالك 3318 فرعى از  ــاختمان به مس قطعه زمين محصور داراى س
517 فرعى فرعى از 166- اصلى اصلى مفروز و مجزى شده از پالك..... فرعى از..... اصلى قطعه 
ــان رضوى بخش 13 مشهد خريدارى از مالك رسمى آقاى/خانم اسفنديار  ....... واقع در خراس
مقصودپور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9810638    م.الف98/154
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/19
رئيس ثبت اسناد وامالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

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 139860306007000664 

-98/9/9 - هيئت اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
ــنامه 33  صادره از  ــماره شناس متقاضى آقاى براتعلى عزت احمدى   فرزند رمضانعلى  به ش
تربت جام  در   يك باب  ساختمان انبارى به مساحت  584,9 متر مربع پالك 1100- اصلى  
مفروز و مجزى شده  واقع در خراسان رضوى  بخش 13 مشهد خريدارى از  مالكيت رسمى  
ــذا به منظور اطالع عموم  ــت. ل ــاى محمد على و براتعلى عزت احمدى   محرز گرديده اس آق
ــبت به  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش ــت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــب در دو نوب مرات
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س

ــيد ظرف مدت يكماه  ــليم و پس از اخذ رس به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض، دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد.9811430(م الف : 98/174)
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/9/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/5

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 139860306007000668 

ــى اراضى و  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــت اول/دوم    موض -98/9/10 - هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
بالمعارض  متقاضى خانم عصمت جغطايى    فرزند امان اله  به شماره شناسنامه 864  صادره 
ــكونى با استثناء ثمن اعيان  به مساحت  154,30  ــاختمان مس از تربت جام  در   يك باب  س
ــان رضوى   ــده  واقع در خراس ــع پالك فرعى 167- اصلى  اصلى مفروز و مجزى ش ــر مرب مت
ــت.  ــمى  آقاى مهدى صادقى   محرز گرديده اس ــهد خريدارى از  مالكيت رس بخش 13 مش
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.9811432(م الف : 98/176)
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/9/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/5

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 139860306007000667 

-98/9/10 - هيئت اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
متقاضى غالم دوستى    فرزند شير محمد   به شماره شناسنامه 10802  صادره از تربت جام  
ــكونى با استثناء يك شانزدهم  اعيان  به مساحت  157,30 متر  ــاختمان مس در   يك باب  س
ــان رضوى   ــده  واقع در خراس مربع پالك14 فرعى از 1101 اصلى  اصلى مفروز و مجزى ش
بخش 13 مشهد خريدارى از  مالكيت رسمى  آقاى محمد ابراهيم و رجبعلى احمدى بنكدار    
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9811433(م الف : 98/175)
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/9/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/5

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 139860306007000675 

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
ــنامه 14   ــماره شناس ــرف رحيمى مروى   فرزند رضاقلى  به ش بالمعارض  متقاضى خانم اش

صادره از تربت جام  در يك باب ساختمان به مساحت  117,35 متر مربع پالك 1360 فرعى     
ــان رضوى  بخش 13 مشهد خريدارى  ــده  واقع در خراس از 121 -  اصلى  مفروز و مجزى ش
ــكر   محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ــمى  عليرضا جانش از  مالكيت رس
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود و در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض، دادخواس
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9811434(م 

الف : 98/171)
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/9/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/5

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى 
ــف وضعيت ثبتى  ــه قانون تعيين و تكلي ــاده 13 آيين نام ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ــند رسمى برابر راى شماره 139860318603006814 مورخ  اراضى و ساختمانهاى فاقد س
1398/08/12 هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت ،تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى 
ــينى نژاد فرزند ميرغالمرضا به شماره شناسنامه 111 صادره از رشت در قريه  ميرمهدى حس
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 113/75 مترمربع  پيله داربن در شش
ــى 2377 از اصلى 58 مفروز مجزى از پالك 29 از اصلى 58 واقع در بخش چهار  ــالك فرع پ

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

صادر خواهد شد.م الف 4164(9811424)
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/09/19                تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/10/04

حسين اسالمى كجيدى
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
حوزه ثبت تايباد 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــتقر  مصوب 1390/09/20 امالك متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مس
در بخش 14مشهد واحد ثبتى شهرستان تايباد مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه وبالمعارض 

آن محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد: 
خانم جميله برآبادي فرمان آبادي به شناسنامه شماره 9277 كدملي 0748432353 صادره 
ــمس الدين در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 392 مترمربع پالك شماره  تايباد فرزند ش
2634/215 فرعى و 215 فرعي از 251 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14مشهد حوزه 
ــمتى از  ــاد ((موازى 18,60 متر مربع واقع در پالك 215فرعى و از محل قس ــت ملك تايب ثب
مالكيت رسمى ومشاعى عبدالوهاب عزيزى و ولى محمد تيموريان نصر آباد و قسمتى از پالك 
ــمتى از پالك و موازى 373,40 متر مربع از پالك 2634 /215 فرعى از 251 اصلى و  و قس
ــمى عبدالواحد اقبالى بر آباد و قسمتى از پالك 2634فرعي  ــمتى از مالكيت رس از محل قس

)) كالسه 96-468 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى 
ــتاها راى هيئت الصاق تا در صورتيكه اشخاص  ــهرها منتشر و در روس ــار در ش و كثير االنتش
ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها 
ــيد اخذ نمايند.  ــليم ورس ــاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــخ الص از تاري
ــت به  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در 
ــت و در صورتيكه اعتراض در  اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارايه حكم قطعى دادگاه اس
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه  مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست.9811427
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/9/19 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/04

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد-غالمرضا آقازاده



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 19 آذر  1398  13 ربیع الثانی 1441 10 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9130

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rدرآمد مالیاتی 99، شرط و شروط دارد
در الیحه بودجه 99 که توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
شــد، از محل اخذ مالیات، درآمد 200 هزار میلیاردی پیش بینی شــده است، 
مشــروط بر تحقق آن؛ چرا که دریافت مالیات در سال جاری در بهترین شرایط 
رقمی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان بود؛ به عبارتی مالیات واقعی سال جاری 
چیزی بین 120 تا 130 هزار میلیارد تومان است؛ افزایش 60 هزار میلیارد تومانی 

در سال آینده نیازمند تغییر روشی اساسی در گرفتن مالیات است.
تجربه بسیاری از کشورها در برنامه ریزی های مالیاتی کوتاه مدت نشان داده چند 
محور افزایش مالیاتی، شــوک و جهش مالیاتی محل تمرکز بوده است. تجربه 
چندین ساله آمریکا در توجه به کیفیت ممیزی ها، رسیدگی ها و بازنگری ها در 
حسابرســی مالیات هاست. کیفیت ممیزی یکی از محورهای اصلی است که در 
کوتاه مدت تحقق آن امکان پذیر اســت؛ رسیدگی به پرونده های مالیاتی باید از 
دســت مأموران که با ســرعت عمل و دقت نظر کمتری انجام می شود از حالت 
سنتی خارج شده و به صورت ماشینی و مکانیزه دنبال شود. شناسایی درآمدهای 
مالیاتی و کشف آن ها یکی از موضوعاتی است که در طول یک سال می تواند محل 
مناسبی در تأمین بودجه کشور از طریق مالیات باشد؛ موضوعی که نمایندگان 
مجلس باید در کمیسیون تلفیق و کمیســیون های تخصصی بدان وارد شوند. 
کاهش ارتباط چهره به چهره مأموران مالیاتی با مؤدیان می تواند از طریق بخش 

نامه ها و اصالح ساختار سامانه ای صورت گیرد. 
نکتــه دومی که در بحث افزایــش مالیات باید درالیحــه بودجه محل اهتمام 
نمایندگان باشد، دریافت مالیات از خانه های خالی است که رویکرد دولت بدان 

تغییر کرده؛ این موضوع می تواند در گردونه وصول مالیات مفید باشد.
نکته سوم تداوم پیشرفت دریافت مالیات از تراکنش های بانکی است؛ شناسایی 
300 هزار نفر در سال جاری با درآمد میلیاردی که فاقد هر گونه پرونده مالیاتی 
بودند نیز می تواند به اخذ مالیات کمک کند؛ مشروط بر کاهش ارتباط چهره به 
چهره و مکانیزه شــدن دریافت مالیات؛ توجه به ایجاد زیرساخت ها و بانک های 
اطالعاتی و استناد به قانون اساسی در مستند بودن روند رسیدگی با این شرط 
که روند طوالنی و هفت گانه دادرســی تا دریافت مالیات نهایی موانعی بر ســر 
راه دریافــت به موقــع مالیات ایجاد نکند.موضوع دیگری که ســازمان مالیاتی 
می تواند بر آن تمرکز کند کاهش معافیت های هنرمندان با درآمدهای سرشــار 
یا معافیت های زنجیره ای برخی از اصناف است که به طورکلی مالیاتی پرداخت 
نمی کنند. به طورقطع هیچ کشوری معافیت صفر ندارد؛ همواره تولید نخستین 
گزینه حمایتی مورد نظر دولت ها به شمار می رود؛ اما برخی معافیت ها می تواند 
منجر به ایجاد تبعیض و دوگانگی شود. در حالی از کارگری با حقوق 3 میلیون 
تومانی در ســال جاری مالیات دریافت می شــود که گاه از برخی با درآمدهای 
میلیاردی ریالی مالیات گرفته نمی شود! نکته دیگری که نمایندگان مجلس در 
بررسی الیحه بودجه باید مد نظر قرار دهند، افزایش مالیات شرکت های دولتی 
ناکارآمد و زیانده است؛ آمارها نشان می دهد شرکت های دولتی که نصف بودجه 
به آن ها تعلق دارد؛ 2 تا 3 درصد مالیات می پردازند؛ در حالی که زیاندهی باال و 

ناکارآمدی بسیاری از خود نشان داده اند.

 حذف معافیت های مالیاتی بهترین راه 
برای جبران کسری بودجه سال آینده است

ایسنا: حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد 
گفت: حذف معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای جبران کسری 
است. نظام مالیاتی کشور بسیار ضعیف و ناکارآمد است. چند 
وقت پیش جامعه هنری از مالیات معاف شدند که می توان 
این موضوع را به بسیاری از بخش ها تعمیم داد. پیشنهاد من 
حذف معافیت مالیاتی برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی کشور است. با حذف 
معافیت مالیاتی ظرفیت مالیاتی کشور مشخص می شود با این اتفاق نیازی به درآمد 
حاصل از فروش نفت نداریم و می توان درآمد نفت را صرف پروژه های عمرانی کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

سال بعد کسری بودجه نداریم 
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  جزئیات بودجه ســال 
آینده کل کشــور از سوی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه تشریح شــد؛ بودجه ای که به حوالی رقم 

2 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس اظهارات محمدباقر نوبخت الیحه ای که 
دو روز پیش رئیس جمهور به مجلس تقدیم کرد 
برای دخل و خرج کشــور در سومین سال تحریم 
بزرگ اقتصادی و مبتنی بر طرح اصالح ســاختار 
بودجه ابالغی از سوی رهبری، تهیه و تدوین شده 
و بناست اهدافی راهبردی نظیر کاهش بیکاری و 
افزایش تولید، رشــد اقتصادی و خروج از رکود را 
محقق ســازد؛ ضمن اینکه جبران کاهش قدرت 
خرید مردم، کاهش فقر مطلق، استمرار طرح تحول 
سالمت، مهار تورم و حذف یارانه های پنهان را هم 

هدف گذاری کرده است.
بر اساس آنچه محمدباقر نوبخت در نشست خبری 
روز گذشــته خود با خبرنگاران در میان گذاشت، 
بودجه سال آینده کل کشــور، جمع اضداد را در 
خود دارد، بدان معنی که هم زیر فشارهای شدید 
اقتصادی و تحریم و با توجــه به محدودیت های 
درآمدی بسته شده و هم آن طور که رئیس سازمان 
برنامه و بودجه مدعی اســت، قرار است کشور را 

بدون کسری و سر به سر اداره کند! 

 سهم صندوق توسعه 36 درصد است
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور در تشریح 
بودجــه هــزار و 9۸۸ هزار میلیــارد تومانی کل 
کشــور در سال آینده گفت: منابع عمومی بودجه 
با رشــدی ۸ درصدی نسبت به سال جاری ۴۸۴ 
هزار میلیارد تومان دیده شده که درآمد دولت 261 
هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای 
9۸ هزار و ۸00 هزار میلیارد تومان )با رشد منفی 
3۸ درصدی( و واگــذاری دارایی های مالی 12۴ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده اســت. در 
بخش مصارف هم با رشــد ۸ درصدی، عدد ۴۸۴ 
هزار میلیارد تومان بدست آمده که این بدان معنی 
است که با این بودجه، کشور را بدون کسری اداره 
خواهیم کرد. به گفته وی بودجه عمومی ۵63 هزار 
میلیارد تومانی کشــور به عالوه منابع هزار و ۴۸3 
هزار میلیارد تومانی شــرکت ها بودجه کل کشور 
را مبتنی بر طرح اصالح ساختار بودجه ابالغی از 

سوی رهبری به نزدیک 2 هزار هزار میلیارد تومان 
افزایش داده است.

وی ادامه داد: سال آینده 261 هزار میلیارد تومان 
از بودجه ۴۸۸ هزار میلیارد تومانی کشور از طریق 
مالیات )17۵ هزار میلیارد تومان(، حقوق گمرکی 
)20 هزار میلیارد تومان( و سایر درآمدها )66 هزار 
میلیارد تومان( حاصل خواهد شد. همچنین منابع 
حاصــل از صادرات نفت و گاز افزون بر ۴۸/۸ هزار 
میلیارد تومان دیده شــده که این عدد در مقایسه 
با امسال رشد منفی 6۸ درصدی را تجربه خواهد 
کرد. ضمناً درآمدهای ارزی صادرات نفت 1۸.26 
میلیارد دالر و صادرات گاز ۴ میلیارد دالر اســت 
که مجمــوع این دو حــدود 22.2۵ میلیارد دالر 
خواهد بود که صندوق توسعه ملی در آن سهمی 
36 درصدی )معادل ۸ میلیارد دالر( خواهد داشت.

 رشد 86 درصدی فروش اوراق
 سال آینده نسبت به امسال

نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار ما و در واکنش 
به برخی اظهارنظرها کــه افزایش 1۴۴ درصدی 
واگذاری دارایی های مالی را به منزله آینده فروشی 
و تحمیل فشار بر دو لت های آینده می داند، گفت: 
پیش بینی شده سال آینده 12۴ هزار میلیارد تومان 
دارایی مالی واگذار شود، اما فروش اوراق ۸0 هزار 
میلیارد تومان خواهد بود که رشدی ۸6 درصدی در 

مقایسه با امسال خواهد داشت. 
فروش اوراق برای تأمین منابع مالی دولت، شیوه ای 
رایج در دنیاســت و اقتصادهای بزرگی مانند ژاپن 
و آمریکا عمــده منابع خود را از این طریق تأمین 
می کنند و حجم این منابع در ایران بســیار ناچیز 
است.رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: با این 
شــیوه پول را از اقتصاد جمع می کنیم و دوباره باز 
می گردانیم بدون اینکه پول پرقدرت به اقتصاد وارد 

کنیم و تورم و رشد نقدینگی پیش بیاید. 
به گفته وی ســال آینده حداقل ۴7 هزار میلیارد 
تومان از اوراق سال های گذشته سر رسید خواهد 
شد و اوراق قرار نیســت روی هم جمع شود. وی 
تأکیــد کرد: هر اتفاقی برای کشــور بیفتد، اوراق 
سررسید شــده در اولویت پرداخت قرار دارند و به 
خزانه اجازه داده شده حتی بدون تخصیص سازمان 
برنامه و بودجه و از هر جایی اوراق را بازخرید کنند.

  افزایش حقوق متناسب
 با تورم بر بودجه تحمیل می شود

نوبخت به افزایــش ۴ درصدی هزینه های جاری 
کشور هم اشاره کرد و ادامه داد: بودجه جاری برای 
سال آینده 367/2 هزار میلیارد تومان دیده شده و 
طبق قانون چه بخواهیم چه نخواهیم این هزینه ها 
بر بودجه تحمیل می شود. افزایش حقوق متناسب 
با تــورم، توجه به ارتقای رفاه اجتماعی، آموزش و 
پژوهش و دفاع و امنیت کشور هزینه هایی هستند 

که الجرم بر بودجه تحمیل می شوند. 
نوبخت خاطرنشان کرد: سال آینده اعتبارات تملک 
دارایی افزون بر 70/۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود 
که رشدی ۵ درصدی دارد. در سال جاری تاکنون 
3۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص 
داد ه ایم و ســال آینده عدد ۴7 هزار میلیارد تومان 
برای تملک دارایی های مالی با رشــد 60 درصدی 

پیش بینی شده است.

 پردرآمد ها از یارانه حذف خواهند شد
معاون رئیــس جمهور در خصــوص هدفمندی 
یارانه ها و طرح حمایت معیشــتی هم گفت: سال 
آینــده در بودجه برای حــذف 2۴ میلیون نفر از 
یارانه بگیران حکمــی نداریم اما پردرآمدها حذف 
خواهند شد. یارانه حمایت معیشتی البته آزمایش 
خوبــی برای ما بود تا پولی را بین 60 میلیون نفر 
توزیع کنیم. تکدرخاطری هم در میان مردم پس 
از افزایش قیمت بنزین پیش آمد و چند صد هزار 
نفری که یارانه شــان قطع شد هم اعتراض زیادی 
داشــتند که تا پایان مهلت مقرر به اعتراضاتشان 
رسیدگی خواهد شد تا در صورت تأیید، یارانه آنان 
واریز شود.به گفته وی سال آینده نخستین سیاست 
در اعتبارات هزینه ای، جبران کاهش قدرت خرید 
مردم خواهد بــود که این امــر از طریق افزایش 
1۵ درصــدی حقوق، اختصــاص 6 هزار میلیارد 
تومان برای همسان ســازی حقوق بازنشستگان، 
3 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان و 
31 هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی به 
حدود 60 میلیون نفر و ۴3 هزار میلیارد تومان برای 
یارنه نقدی به حدود 7۸ میلیون نفر اجرایی خواهد 
شد.نوبخت ادامه داد: برای کاهش فقر مطلق حدود 
1۵ هزار و ۵۵0 میلیارد تومان دیده شده، پرداخت 

3 تا 6 برابری مستمری به خانواده های کمیته امداد 
و بهزیستی اســتمرار خواهد داشت و برای طرح 
تحول سالمت هم ۵ هزار و 200 میلیارد تومان در 

نظر گرفته شده است.

 یک میلیون شغل جدید در سال آینده
وی ادامه داد: سیاســت مهار تــورم از طریق عدم 
تأمین هزینه ها با پول پرقدرت و نیز عدم افزایش 
قیمــت کاالها و خدمات دولتــی به ویژه کاالهای 
اساســی و دارو با استمرار تأمین ارز ۴هزار و 200 
تومانی، همچنــان دنبال خواهد شــد. دو هدف 
راهبردی بودجه سال آینده کاهش بیکاری با ایجاد 
یک میلیون فرصت شغلی جدید و افزایش تولید با 
ایجاد رشــد 2 درصدی و خروج از رکود است که 
البته مجامع جهانی هم خروج ایران از رکود را در 
سال آینده پیش بینی کرده بودند.نوبخت همچنین 
در توضیــح دلیل افزایش قیمت بنزین در ســال 
جاری و چرایی عدم اجرای این تصمیم در ســال 
آینده گفت: در سال جاری افزایش قیمت بنزین در 
الیحه دیده شــده بود اما مجلس آن را رد کرد. ما 
نمی توانستیم این کار را با توجه به شرایط در سال 
99 انجام دهیم. اگر دولت محافظه کار  بود، با افزایش 
مصرف بنزین به بیش از 100 میلیون لیتر در روز 
بود باید بنزین وارد می کردیم. بر همین اســاس 
برای کنترل مصرف به سمت سهمیه بندی رفتیم.

 راه فرار مالیاتی بسته می شود
رئیس ســازمان برنامه و بودجه همچنین به درج 
مالیات بر مجموع درآمد خانوار و عایدی سرمایه در 
طرح اصالح ساختار بودجه اشاره کرد که راه را بر 
فرارهای مالیاتی خواهد بست، اما این امر را منوط 
به اصالح قانون مالیات ها دانســت. وی ادامه داد: 
پرداخت مالیات از سوی شرکت های زیرمجموعه 
دولت 3.۵ درصد مالیات کشور را تشکیل می دهد 

و تالش داریم مالیات را به جای اینکه به بنگاه های 
تولیدی متمرکز کنیم، به ســمت بخش دیگری 

ببریم و زمینه ای را برای رشد تولید فراهم کنیم. 
به گفته وی سال آینده تا 36 میلیون تومان )حدود 
3 میلیــون تومان در مــاه( معافیت مالیاتی برای 

کارمندان در نظر گرفته شده است.

 بنزین دو نرخی حذف نمی شود
وی در پاسخ به پرسشــی در خصوص دو ساالنه 
شدن بودجه بر خالف قانون اساسی گفت: قرار نبود 
بودجه ســال 1۴00 در سال آینده دیده شود، اما 
بودجه سال آینده را در طرحی دو ساله دیده ایم تا 
به دلیل پرمشکل بودن سال آینده بتوانیم منابع را 
بهتر مدیریت و از برخی ذخایر کمتر استفاده کنیم. 
در هر صورت آنچه به مجلس داده ایم تنها بودجه 
ســال آینده اســت.وی حذف بنزین دو نرخی در 
سال آینده را رد و نرخ ارز نیمایی را ۸ هزار و ۵00 
تومان اعالم کرد.نوبخت در پاسخ به این پرسش که 
چرا نرخ ارز نیمایی را ۸هزار و ۵00 تومان تعیین 
کرده اید، گفت: برای کاالهای اساســی ارز ۴هزار و 
200 تومانــی در نظر گرفته شــده که این کاالها 
شامل برنج، روغن، شکر، کاغذ، الستیک، تجهیزات 
پزشکی و دارو و برخی نهاده های کشاورزی است. 
از وزارت جهاد و بهداشت خواستیم اعالم کنند چه 
میزان ارز برای کاالهای اساســی و دارو تخصیص 
یافته که رقم 7 میلیارد دالر از سوی جهادکشاورزی 
و 3 میلیارد دالر از سوی وزارت بهداشت اعالم شد 
و ما رقم را بیشتر و درمجموع 10.۵ میلیارد دالر 
در نظر گرفتیم. درنهایت غیر از کاالهای اساســی 
به منظور کنترل قیمت ها حداکثر نرخ محاسباتی 
ارز ۸هزار و۵00 تومان محاســبه شــده اســت.

اضافه می شــود در این نشست همچنین حمید 
پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه شایعه 
افزایش قیمت گازوئیل در دو سال آینده را تکذیب کرد. 

پاداش ۱۰۶ میلیارد تومانی به خوش مصرف ها   محمدحسن متولی زاده، مدیر عامل توانیر گفت: ۲۹ میلیون مشترک خانگی داریم که از این تعداد مصرف برق ۲۴ میلیون مشترک در حد الگوی 
مصرف است و مهم تر از آن ۸ میلیون نفر از این ۲۴ میلیون، ضمن اینکه الگوی مصرف را رعایت کردند، مصرفشان در تابستان امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته و مشمول پاداش ۱۰۶ میلیاردی 

خوش مصرف ها شده اند. 

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 دکتر سیاوش غیبی پور، اقتصاددان و کارشناس مالیات

      نوبت دوم    1398/10/04      صفحه 6  19 /1398/09
شماره پرونده: 139804007141001068/1

شماره بايگانى پرونده: 9801214
شماره ابالغيه: 139805107141004200

تاريخ صدور: 1398/09/17
((آگهى ابالغ اجرائيه مهريه كالسه پرونده139804007141001068/1))

ــين ايزانلو نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1341/07/04 شماره  ــيله به آقاى عبدالحس بدين وس
ــود كه خانم  ــدا 25 پالك 8 – ابالغ مى ش ــورد خيابان دهخ ــاكن بجن ــنامه : 967 س شناس
ــند نكاحيه  ــول مبلغ 258/708/633 ريال بابت مهريه مندرج در س ــتاره نادرى جهت وص س
ــماره 2528-1361/11/06 تنظيمى دفتر ازدواج شماره 9 شهر بجنورد عليه شما اجرائيه  ش
ــماره بايگانى  ــه 139804007141001068/1 و به ش صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــه 1398/09/11 مامور ابالغ، ابالغ  ــت و طبق گزارش مورخ ــكيل گرديده اس 9801214 تش
واقعى به شما در نشانى اظهارى ميسر نگرديده است؛ لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده 
ــماره 139805007141011666 – 1398/08/17 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد  به ش
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ــوب ميگردد، نسبت به پرداخت  ــت روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ظرف مدت بيس

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.م الف1023(9811421)
حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 9204007141000257/1
شماره بايگانى پرونده: 9200257

شماره ابالغيه: 139805107141003717
تاريخ صدور: 1398/08/22

آگهى اخطاريه ممنوع الخروجى و آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 
پرونده 9204007141000257/1

ــى به شماره شناسنامه 1164 و شماره ملى  ــيله به آقاى رضا حافظى راد فرزند عيس بدين وس
0681835176 مديون پرونده اجرايى كالسه به شماره بايگانى 9200257 ابالغ مى گردد كه 
ــدانگ پالك ثبتى شماره 7137 فرعى از 164 اصلى بخش دو بجنورد و ششدانگ پالك  شش
ثبتى شماره 7140 فرعى از 164 اصلى بخش دو بجنورد از محل مالكيت شما در قبال مبلغ 
2/770/729/736 ريال بابت اصل طلب بانك پارسيان با وكالت شركت تامين انديش  پارس 
ــت گرديده است،  ــارت  تاخير و پنج درصد بابت حقوق دولتى متعلقه بازداش و به انضمام خس
لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراء مراتب به شما اخطار مى شود ضمناً هر گونه نقل و انتقالى 
ــبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود در ضمن اين  ــما نس از طرف ش
ــر مى گردد و  ــار محلى چاپ و منتش آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــار اين آگهى ادامه خواهد يافت همچنين به موجب اين  عمليات اجرائى بالفاصله پس از انتش
ــيان به  ــما ابالغ مى گردد كه در مورخ 1398/07/14 بابت بدهى به بانك پارس اخطاريه به ش
وكالت از شركت تامين انديش پارس ممنوع الخروج از كشور گرديده ايد در ضمن اين آگهى 
ــار محلى چاپ و منتشر مى گردد و عمليات  در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش

اجرائى بالفاصله پس از انتشار اين آگهى ادامه خواهد يافت.9811448
حميد عزيزى

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 9204007141000257/1
شماره بايگانى پرونده: 9200257

شماره ابالغيه: 139805107141003720
تاريخ صدور: 1398/08/22

آگهى اخطاريه ممنوع الخروجى و آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده 
9204007141000257/1

ــماره شناسنامه : 481 و شماره  ــيد عسگر شريفيان فرزند على به ش ــيله به آقاى س بدين وس
ــماره بايگانى 9200257- ابالغ مى  ــه به ش ملى 0681784636 مديون پرونده اجرايى كالس
ــماره 2 فرعى از 2938- اصلى بخش  ــاع از نوزده سهم پالك ثبتى ش ــهم مش گردد كه دو س
ــهم پالك ثبتى شماره 144 فرعى از 153  ــاع از پنجاه و چهار س ــهم مش يك بجنورد و دو س
ــاع از نوزده سهم پالك ثبتى شماره 2840 فرعى از  ــهم مش – اصلى بخش دو بجنورد و دو س
ــال مبلغ 2/770/729/736 ريال  ــما در قب 169- اصلى بخش دو بجنورد از محل مالكيت ش
ــارت  ــركت تامين انديش پارس و به انضمام خس ــيان با وكالت ش بابت اصل طلب بانك پارس
تاخير و پنج درصد بابت حقوق دولتى متعلقه بازداشت گرديده است؛ لذا طبق ماده 87 آئين 
ــما نسبت  ــود ضمناً  هر گونه نقل انتقالى از طرف ش ــما اخطار مى ش نامه اجراء مراتب به ش
ــت و ترتيب اثر داده نمى شود در ضمن اين آگهى به علت عدم  ــت ممنوع اس به مورد بازداش
ــت در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى  ــايى آدرس طبق گزارش مامور ابالغ اداره پس شناس

ــار اين  ــر مى گردد و عمليات اجرائى بالفاصله پس از انتش ــار محلى چاپ و منتش كثيراالنتش
ــما ابالغ مى گردد كه در  ــه خواهد يافت و همچنين به موجب اين اخطاريه به ش ــى ادام آگه
ــركت تامين انديش پارس  ــيان به وكالت از ش ــت بدهى بانك پارس ــورخ 1398/07/14 باب م
ممنوع الخروج از كشور گرديده ايد. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
ــار اين  ــر مى گردد و عمليات اجرائى بالفاصله پس از انتش ــار محلى چاپ و منتش كثيراالنتش

آگهى ادامه خواهد يافت.9811450
حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 9204007141000257/1
شماره بايگانى پرونده: 9200257

شماره ابالغيه:139805107141003722
تاريخ صدور: 1398/08/22

آگهى اخطاريه ممنوع الخروجى و آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 
پرونده9204007141000257/1

ــريفيان فرزند سيد عباس به شماره شناسنامه 993 و  ــيله به آقاى سيد ابوالفضل ش بدين وس
شماره ملى 0681900091 مديون پرونده اجرايى كالسه به شماره بايگانى 9200257- ابالغ 
ــى از 2137- اصلى بخش يك  ــماره 9 فرع ــدانگ پالك ثبتى ش مى گردد كه مازاد اول شش
ــال بابت اصل طلب بانك  ــما در قبال مبلغ 2/770/729/736 ري ــورد از محل مالكيت ش بجن
ــركت تامين انديش پارس و به انضمام خسارت تاخير و پنج درصد بابت  ــيان با وكالت ش پارس
حقوق دولتى متعلقه بازداشت گرديده است؛ لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراء مراتب به شما 
ــما نسبت به مورد بازداشت ممنوع  ــود. ضمناً هر گونه نقل و انتقالى از طرف ش اخطار مى ش
ــايى آدرس طبق  ــود. در ضمن اين آگهى به علت عدم شناس ــت و ترتيب اثر داده نمى ش اس
ــار محلى چاپ و  ــت در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش گزارش مامور ابالغ پس
ــى ادامه خواهد يافت و  ــاراين آگه ــر مى گردد و عمليات اجرايى بالفاصله پس از انتش منتش
ــه در مورخ 1398/07/14 بابت  ــمار ابالغ مى گردد ك ــن به موجب اين اخطاريه به ش همچني
بدهى بانك پارسيان به وكالت از شركت تامين انديش پارس ممنوع الخروج از كشور گرديده 
ايد در ضمن اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى چاپ و منتشر 

مى گردد و عمليات اجرائى بالفاصله پس از انتشار اين آگهى ادامه خواهد يافت.9811451
حميد عزيزى

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 139304007141000063/1
شماره بايگانى پرونده: 9300066

شماره ابالغيه: 139805107141003960
تاريخ صدور: 1398/09/03

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده 139304007141000063/1
ــماره ملى  ــدر: ابراهيم به ش ش 9 و ش ــن محمدى نام پ ــيله به آقاى محمد حس ــن وس بدي
ــه به شماره بايگانى 9300066- ابالغ مى گردد  0682280712 مديون پرونده اجرايى كالس
ــى از 200- اصلى و مازاد  ــالك ثبتى 526 فرع ــدانگ عرصه و اعيان پ ــتم شش كه مازاد هش
چهاردهم ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 2855 فرعى از 164 – اصلى بخش دو بجنورد 
ــما در قبال مبلغ 2/620/076/919 ريال بابت اصل طلب بانك پارسيان با  از محل مالكيت ش
وكالت شركت تامين انديش پارس و به انضمام خسارت تاخير و پنج درصد بابت حقوق دولتى 
ــت ؛ لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراء مراتب به شما اخطار مى  ــت گرديده اس متعلقه بازداش
ــما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب  ــود. ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف ش ش
ــار  ــود/ در ضمن اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش اثر داده نمى ش
ــار اين آگهى ادامه  ــردد و عمليات اجرائى بالفاصله پس از انتش ــر مى گ ــى چاپ و منتش محل

خواهد يافت.9811453
حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 3674178291 به شرح دادخواست  ــهركى  داراى شناس آقاى مهدى نخجوان ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  ــه 980605 از اين شورا درخواس به كالس
ــنامه 1765 در تاريخ 98/4/9 اقامتگاه دائمى  ــهركى    بشناس ــادروان جواد نخجوان ش كه ش
ــت به افراد ذيل: 1- مهدى   خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــرادر  متوفى 2- غالمرضا  ــد ملى 3674178291 ب ــهركى فرزند عباس داراى ك ــوان ش نخج
ــى 5338871149 برادرمتوفى  3- محمدرضا  ــهركى  فرزند عباس داراى كد مل نخجوان ش
ــى 4- عليرضا   ــى 3670212914 برادر متوف ــد عباس داراى كد مل ــهركى  فرزن نخجوان ش
ــرادر متوفى 5- حميدرضا  ــهركى  فرزند عباس داراى كد ملى 5338871157 ب ــوان ش نخج

ــرادر متوفى/ متوفى وارث  ــاس داراى كد ملى 3670224890 ب ــهركى فرزند عب نخجوان ش
ديگرى ندارد 

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
ــر نخستين آگهى ظرف يكماه  ــد از تاريخ نش اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش

به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9811425
م الف: 1292

مظاهرى- رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم فضه مرادى  باستناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضا شهود و به گواهى دفتر اسناد 
ــند مالكيت 2/89506 ششدانگ  ــماره 66 زاهدان رسيده است مدعى است كه س ــمى ش رس
اعيان يك باب خانه  پالك5097/1  -اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان خيابان 
سيروس  مورد ثبت 8259 صفحه 55 دفتر 42  بعلت جابجايى  از بين رفته درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد تبصره يك ماده 120 آيين نامه ثبت در يكنوبت 
ــند مالكيت نزد خود يا انجام معامله نسبت  ــى مدعى وجود س ــود تا چنانچه كس آگهى مى ش
ــر آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل  ــد از تاريخ نش به ملك مرقوم مى باش
ــيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرار  ــند معامله باين اداره اعالم و رس ــند مالكيت يا س س
ــند  ــيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل س گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرس
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد 9811426(م 

الف: 695)
تاريخ انتشار:1398/09/19

حسينعلى ماليى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

شماره: 139860306007000622
تاريخ: 1398/8/29

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

ــاده 13 آيين نامه قانون تعيينتكليف وضعيت ثبتى و اراضى  ــى موضوع ماده 3 قانون و م آگه
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 139860306007000615- 98/8/28 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــم مريم رحيمى فرزند جعفر  ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خان ــك تربت جام تصرف مل
بشماره شناسنامه 1336 صادره از تربت جام در يك قطعه زمين محصور داراى ساختمان به 
ــى از 517 فرعى فرعى از 166- اصلى اصلى  ــاحت 1157/63 مترمربع پالك 3318 فرع مس
مفروز و مجزى شده از پالك....... فرعى از....... اصلى قطعه ....... واقع در خراسان رضوى بخش 
13 مشهد خريدارى از مالك رسمى آقاى/خانم اسفنديار مقصودپور محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين  نسبت به صدور س
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است  ماه از تاريخ تس
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. آ-9810640    م.الف98/155
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/19
رئيس ثبت اسناد وامالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

شماره: 139860306007000623
تاريخ: 1398/8/29

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

ــاده 13 آيين نامه قانون تعيينتكليف وضعيت ثبتى و اراضى  ــى موضوع ماده 3 قانون و م آگه
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 139860306007000614- 98/8/28 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 

ــم ميثم رحيمى فرزند جعفر  ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خان ــك تربت جام تصرف مل
ــنامه 963 صادره از تربت جام در يك قطعه زمين محصور داراى ساختمان به  ــماره شناس بش
ــى از 517 فرعى فرعى از 166- اصلى اصلى  ــاحت 1157/63 مترمربع پالك 3318 فرع مس
مفروز و مجزى شده از پالك....... فرعى از....... اصلى قطعه ....... واقع در خراسان رضوى بخش 
ــهدجام خريدارى از مالك رسمى آقاى/خانم اسفنديار مقصودپور محرز گرديده است.  13 مش
ــود در صورتى كه  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش ل
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 
ــيد، ظرف  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. آ-9810642    م.الف98/156
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/19
رئيس ثبت اسناد وامالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

شماره: 139860306007000621                                    تاريخ: 1398/8/29
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
ــاده 13 آيين نامه قانون تعيينتكليف وضعيت ثبتى و اراضى  ــى موضوع ماده 3 قانون و م آگه

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139860306007000616- 98/8/28 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــم رحيمى فرزند جعفر  ــام تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم قاس ملك تربت ج
ــنامه 0921021895 صادره از تربت جام در يك قطعه زمين داراى ساختمان  بشماره شناس
به مساحت 1157/63 مترمربع پالك 3318 فرعى از 517 فرعى فرعى از 166- اصلى اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك....... فرعى از....... اصلى قطعه ....... واقع در خراسان رضوى بخش 
13 مشهد خريدارى از مالك رسمى آقاى/خانم اسفنديار مقصودپور محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين  نسبت به صدور س
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است  ماه از تاريخ تس
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. آ-9810644   م.الف98/157
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/19
رئيس ثبت اسناد وامالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأى شماره 139860306010002520- 1398/09/16 هيئت اول موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محسن عباس نژاد گرمجان فرزند 
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــنامه 10 صادره از قوچان در شش ــماره شناس محمدعلى بش
108/23 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 3857 اصلى بخش يك قوچان و از محل مالكيت 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــين رضازاده باجگيران محرز گرديده اس آقاى حس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــى تقديم نمايند. بديهى اس ــود را به مراجع قضاي ــت خ دادخواس
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9811458 كالسه 

1398114406010000219
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/4

رئيس ثبت اسناد و امالك قوچان- عباس برق شمشير
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

یارانه مراکز نگهداری معلوالن به ۹۲۰ هزار تومان رسید   ایرنا: وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی گفت: برای مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت پیش بینی های الزم انجام و مقرر شده مبلغ 
یارانه آن ها بر اساس هزینه تمام شده پرداخت شود. مبلغ این یارانه از آبان ماه امسال به ماهانه ۹۲۰ هزار تومان و برای افراد مجهول الهویه و افراد فاقد سرپرست مؤثر به یک میلیون و ۴۰ هزار تومان رسیده 

است. وی افزود: ۴۷ هزار فرد دارای معلولیت جسمی، ذهنی و سالمند در مراکز سراسر کشور نگهداری می شوند.

در فیس بوک اخبار جعلی همچنان منتشر می شود
مهر: محققان انگلیســی ادعا می کنند 
با وجود کاهش انتشــار اخبار جعلی در 
توییتر، انتشار این محتوا در فیس بوک 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش پرس اسوسیشنز، تحلیل های 
مؤسسه اکسفورد اینترنت )OII( از اخبار 
جعلی نشان می دهد به طور کلی سطح 

اخبار جعلی پیش از برگزاری انتخابات انگلیس در ۱۲ دسامبر کاهش یافته است. 
وب سایت های اخبار جعلی به طور متوسط روزانه ۹.۶ خبر منتشر می کنند. این در 
حالی است که خبرگزاری های بزرگ روزانه ۳۸.۲ خبر در روز منتشر می کنند. اما 
جالب آنکه بیشتر اخبار جعلی این وب سایت ها در فیس بوک به اشتراک گذاشته 
می شود. محققان OII همچنین متوجه شدند ۴۰درصد از اخبار جعلی منتشر 
شده در فیس بوک با واکنش های شدید کاربران روبه رو شده است. حال آنکه انتشار 
اخبــار خبرگزاری های مختلف در فیس بوک واکنش های نرمال کاربران را در پی 
داشته است. این گروه از محققان اخبار جعلی را محتوایی تعریف کرده اند که به طور 
عمدی برای گمراه کردن، فریب دادن و گسترش اطالعات غلط منتشر می شوند. 

منبع منتشرکننده بســیاری از وب سایت های اخبار جعلی در آمریکا، کانادا 
یا آلمان است. 

نیمی از زنان 30 ساله انگلیسی »بی فرزند« هستند
فارس: به گزارش دیلی میل، نتایج تازه ترین بررسی  آماری نشان می دهد نیمی از 
زنان ۳۰ ساله صاحب فرزند نیستند و این یک تفاوت آشکار را نسبت به نسل قبل 
بیان می کند. داده های منتشر شده حاکی از آن است،  در نسل های گذشته و نسل 
مادراِن زناِن بی فرزند کنونی از هر پنج زن ۳۰ ســاله، دست کم چهار زن صاحب 

فرزند بوده است. 
کارشناســان باور دارند، تغییر شرایط زندگی همراه با پیشرفت ها در عرصه های 
مختلف، عالقه زنان به ادامه تحصیل و اشــتغال منجر به ازدواج در سنین باال و 

خودداری از فرزندآوری شده است.
گاهی اگر ازدواج هم در سنین جوانی صورت گیرد از تولد فرزند خبری نیست و 
تمام این ها جامعه امروزی را ساخته که کم و بیش درگیر بحران پیری و کاهش 

جمعیت هستیم.
آمارهای رسمی نشان می دهد که تقریباً نیمی از زنان، خانواده خود را تا ۳۰ سالگی 

تشکیل نمی دهند و تعداد فزاینده ای نیز همچنان بی فرزند می مانند.
بررســی اخیر به طور کامل روی کشــور انگلیس متمرکز بوده؛ کاهش نرخ 
فرزندآوری زنان کنونی یک تقابل واضح در مقابل نسل مادرانشان است که در 
دهه ۱۹۴۰ به دنیا آمدند؛ هشــت نفر از هر ۱۰ نفر از آن ها حداقل یک نوزاد 

در سن ۳۰ سالگی داشتند.
بررسی های اخیر حاکی از آن است که فشارهای مالی نیز در این امر نقش داشته اند 

و زنان احساس می کنند نمی توانند در ۲۰ سالگی فرزندی داشته باشند.

دیوان عدالت اداری مرخصی زایمان چهار ماهه پزشکان طرحی را حذف کرد
اقدامی علیه فرزندآوری »پزشکان« 

فارس: دیوان عدالــت اداری در اقدامی 
عجیــب مرخصــی زایمان چهــار ماهه 
پزشــکان طرحی را حذف کرد، این اقدام 
درحالی صورت می گیرد که پیش از ابالغ 
این مصوبه پزشکان طرحی می توانستند 
از این فرصت چهارماهه اســتفاده کنند؛ 
این موضوع درحالی مطرح شــده است 
که مرخصی زایمان این پزشکان بر خالف 

ســایر اقشــار ۹ ماهه نبوده و این افراد می توانستند تنها از یک مرخصی چهار ماهه 
استفاده کنند.

 چرا مرخصی زایمان لغو شد؟
مائده پرویزی، متخصص اعصاب و روان در خصوص چرایی لغو مرخصی زایمان توسط 
دیوان عدالت اداری، گفت: پزشکان پس از طی کردن دوره پزشکی عمومی، براساس 
قانون باید حدود دو سال دوره طرح خود را بگذرانند و طبق قانونی که مجلس تصویب 
کرده اســت، پس از طی کردن این مراحل در مدارج باالتر نیازی به گذراندن طرح 
ندارند. وی افزود: وزارت بهداشت با تدوین آیین نامه ای داخلی بر خالف قانون مجلس، 
تعهد محضری از متخصصان می گیرد تا آن ها در رشته های تخصصی بیش از نیم تا 
دو برابر مدت تحصیل خود را خدمت کنند. براســاس این آیین نامه، پزشکان دوباره 
وارد گذراندن دوره طرح می شوند و از آنجا که در این دوران عموم متخصصان زن در 
دوران ازدواج و بارداری قرار می گیرند، نیازمند استفاده از مرخصی زایمان با تسهیالت 
آن هستند. وی عنوان کرد: در دوره وزیر بهداشت قبلی، وزارتخانه اعالم کرده بود که 
پزشک متخصص ضریب کای متعهد به خدمت به ازای هر فرزند چهار ماه می تواند از 
مرخصی زایمان با حقوق و احتساب دوره خدمت مانند سایر مشاغل استفاده کند که 
در آن دوران تعدادی از پزشــکان برای اعتراض به این موضوع به دیوان عدالت اداری 
شکایت کردند تا بتوانند مدت زمان مرخصی زایمان را مانند تمام زنان شاغل در کشور 

به ۹ ماه برسانند.
این متخصص ادامه داد: در آن دوران رأی های متفاوتی از شــعب مختلف درباره این 
شکایت صادر شد و وقتی اختالف  نظر به وجود آمد، دیوان عدالت اداری، رأی وحدت 
رویه را در هیئت عمومی صادر کرد که براساس آن، همین چهار ماه مرخصی زایمان 
با احتساب حقوق و دوره تعهد نیز لغو شد، به دلیل اینکه این پزشکان تعهد محضری 

امضا کرده اند و به واسطه این تعهد این افراد متفاوت از سایر مشاغل دانسته شده اند.
پرویزی افزود: با اعالم این موضوع عمده پزشکان زن با مشکالت عدیده ای مواجه شدند 
و بسیاری از آن ها که در شهرهای دوردست مشغول به خدمت هستند، مجبورند به 
همــراه فرزند خود در این مناطق حضور یابند و عده ای دیگر نوزاد خود را در شــهر 
دیگری نزد خانواده گذاشــته و خود به شهر محل خدمت می روند. اجرای این طرح 

مغایر با شعارهای افزایش جمعیت و به نظر نوعی تبعیض شغلی و جنسیتی است.

 23 روز در ماه را باید به همراه نوزاد کار کنیم!
سمانه آصفی، متخصص کودکان نیز گفت: وضعیت کاری پزشکان طرحی در حال 
حاضر دشــوار است، به دلیل اینکه آن ها مجبورند ۲۳ روز در ماه را در مراکز درمانی 
فعالیت کنند و همین موضوع کار را برای افرادی که دارای فرزند نوزاد هستند دشوارتر 
می کند. این متخصص کودکان با بیان اینکه اغلب پزشکان پس از طی کردن دوران 
رزیدنتی و انترنی اقدام به فرزندآوری می کنند، گفت: پس از این زمان نیز اگر پزشک 
خانمی اقدام به فرزندآوری نکند، از لحاظ ســنی و جسمی دیگر قادر به فرزندآوری 
نخواهد بود، لذا توقع می رود وزارت بهداشت و سایر نهادهای مربوط این موضوع را به 

طور جدی پیگیری کنند. 

 فرصت فرزندآوری گرفته خواهد شد
نرگس عباس زاده، متخصص قلب و عروق نیز در این باره گفت: ما خودمان پزشــک 
هستیم و همواره به مردم توصیه می کنیم که فرزندانشان از شیر مادر تغذیه کنند. نکته 

طنز اینجاست که حال ما خودمان از این موضوع محروم شده ایم.
وی اظهار کرد: عموم خانم های پزشک پس از طی کردن درس و طرح خود اقدام به 
فرزندآوری می  کنند به طوری که در بهترین حالت، اغلب این افراد تصمیم می گیرند 
در سنین ۳۰ سال به باال ازدواج یا تشکیل خانواده دهند و از نظر پزشکی فرزندآوری 

باالی ۳۰ سال خطراتی را در پی خواهد داشت. 

 نقش وزارت بهداشت در صدور این رأی 
مسئوالن وزارت بهداشــت معتقدند که این موضوع رأی دیوان عدالت اداری بوده و 
وزارت بهداشت ملزم به اجرای این قانون است.کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط 
عمومی وزارت بهداشت، در این خصوص گفت: دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین 
این رأی را صادر کرده است و در واقع این رأی نقض بخش نامه قبلی وزارت بهداشت 
مبنی بر احتساب چهار ماه از هر دوره مرخصی زایمان به عنوان تعهد خدمت پزشکان 
است. وی با بیان اینکه وزارت بهداشت موظف است بر اساس قوانین این رأی را اجرا 
کند، گفت: دیوان عدالت اداری از جایگاه قانونی خود به این نتیجه رســیده اســت 
که موضوع بخش نامه وزارت بهداشــت مبنی بر پذیرش چهار ماه مرخصی زایمان 
متخصصین طرح دیگر به عنوان دوره تعهد خدمت از اختیارات وزارت بهداشت نبوده 
و وفق مقررات این رأی الزم االجراست اگرچه به لحاظ تدبیری و سیاست های جمعیت 

ممکن است این رأی با نظر وزارت بهداشت منطبق نباشد.

شاخص  میانگین  مصدق     محمود  جامعه/   
آلودگی هوا در ایران رو به افزایش است. این نکته را 
می توان به راحتی با نگاهی به نقشه های کشورهای 
آلوده دنیا در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ پی برد. این 
وضعیت در حالی است که ما قوانین و مصوبات زیادی 
برای مقابله با آلودگی هوا در کشور داریم. قوانین و 
مصوباتی که البته بسیاری از آن ها یا به صورت ناقص 
عملیاتی می شوند و یا اصالً اجرا نمی شوند. مصوبه 
نصب فیلتر دوده روی خودروهای سنگین دیزلی 
نمونه بارزی از این دست مصوبات است. بر اساس 
این مصوبه که سال ۱۳۹۳ در راستای بهبود کیفیت 
هوای کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است نه 
تنها خودروهای سنگین دیزلی در حال تولید بلکه 
همه خودروهای دیزلی در حال تردد در کشور نیز 

باید مجهز به فیلتر دوده شوند.
شــاید عمده ترین دلیلی که موجب شد تا هیئت 
دولت چنین طرحی را تصویب کند نقشــی است 
که خودروهای سنگین دیزلی در آلودگی هوا دارند. 
به عبارت دیگر احتراق ناشــی از موتورهای دیزلی 
حاوی دو آالینده ســمی و خطرناک؛ ذرات معلق و 
اکسیدهای نیتروژن است که هر دو عاملی برای بروز 
سرطان ریه، تشدیدکننده احتمال ابتال به سرطان 

مثانه و بیماری های قلبی و عروقی تلقی می شوند. 
با وجود این نکته اینجاست که این مصوبه هم مثل 
خیلی از مصوبات دیگر دچار حاشــیه شده است و 
خبری از نصب این وسیله روی خودرو های سنگین 

دیزلی در حال تردد در کشور نیست. 

  توفیقی در اجرای مصوبه نداشته ایم 
کمیته  دبیر  اشجعی،  بهزاد 
گواهی نامه  صــدور  فنــی 
زیســت محیطی ســازمان 
محیط زیست درباره آخرین 
وضعیت اجــرای مصوبه یاد 

شــده به قدس می گوید: در خصوص نصب فیلتر 
دوده روی خودروهای جدید مشــکل خاصی وجود 
نــدارد و مصوبه دولت در حال اجراســت و خودرو 
تولیدی یا باید استاندارد یورو۴ به عالوه فیلتر دوده و 
یا استاندارد EEV را داشته باشد در غیر این صورت 
اجازه شــماره گذاری به آن داده نمی شــود. اما در 
خصوص نصب فیلتر دوده روی خودروهای در حال 
تردد هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. یعنی از حدود 
۹۰۰ هزار خودرو دیزلی موجود در کشور فقط 5۰ 
دستگاه اتوبوس متعلق به شهرداری تهران مجهز به 

فیلتر دوده شده اند.
وی با اشاره به نقش ناوگان عمومی در آلودگی هوا 
می افزاید: بر این اساس سازمان محیط زیست فیلتر 
کردن 5۰ هزار دستگاه اتوبوس  شهری را به عنوان 
مرحله نخست اجرای مصوبه، در دستور کار قرار داده 
که متأسفانه تاکنون توفیقی در این زمینه نداشته و 

در همان گام نخست متوقف شده است. 
وی بــا بیان اینکه مصوبه نصب فیلتــر دوده روی 
خودروهای در حال تردد بیشتر متوجه وزارت کشور 
و مشخصاً سازمان شهرداری ها و دفتر حمل و نقل 
و ترافیک این وزارتخانه اســت، می افزاید: با وجود 
این وزارت کشــور سال هاست که این مصوبه را به 

بهانه های مختلف اجرایی نمی کند. بنابراین ما باید 
در وهله نخست از سد دفتر حمل و نقل و ترافیک 

وزارت کشور بگذریم.
وی با اشــاره به اینکه به نظر می رسد وزارت کشور 
مصوبه نصب فیلتر دوده روی خودروهای ســنگین 
دیزلی را قبول نــدارد، می گوید: این موضوع عمده 
مشکل در اجرای این مصوبه است. به طوری که در 
بودجه امسال و سال آینده شهرداری تهران ردیف 
بودجه نصب فیلتر دوده حذف شده است. در واقع 
آن ها راحت ترین راهــکار یعنی خرید اتوبوس های 
جدیــد را دنبال می کنند کــه روی آن فیلتر دوده 

نصب است. 
وی از پیگیری هــای ســازمان محیط زیســت در 
خصوص اجرا نشــدن این مصوبه توســط وزارت 
کشــور خبر می دهد و می گویــد: مقام های وزارت 
کشور ابتدا موضوع سوخت را بهانه کردند و گفتند 
با توجه به سوخت مورد استفاده خودروهای دیزلی 
در ایران، نصب فیلتر دوده مناســب نیســت که ما 
در همان قانونی که تجهیز خودروهای ســنگین به 
فیلتر را الزامی کــرده، وزارت نفت را مکلف کردیم 
تا سوخت متناســب برای اســتفاده از فیلترها را 
در کالنشــهرها توزیع کند که از سال ۹۳ سوخت 
توزیعی خودروهای دیزلی حداقل در کالنشهر تهران 
یورو۴ است و مشکلی در استفاده از فیلتر دوده وجود 
ندارد. در ســایر شهرها هم بر اساس پایش صورت 
گرفته از سوی سازمان محیط زیست حداقل از دو 
سال پیش تاکنون کیفیت سوخت دیزل در سطحی 
نیســت که مشــکلی برای فیلتر دوده ایجاد کند. 
عالوه بر این حساســیت فیلترها نسبت به کیفیت 
ســوخت یک موضوع نسبی است و نمی توان برای 
همه فیلترها عدد خاصی تعیین کرد. ضمن اینکه در 
دنیا فیلترهایی ساخته شده اند که نسبت به گوگرد 
ســوخت حساسیتی ندارند و نمونه هایی از آن ها به 

داخل کشور وارد شده و در حال تست شدن هستند. 
بنابراین این حرف که همه فیلترها نسبت به کیفیت 
سوخت حساس هستند و موجب تخریب فیلتر دوده 
می شوند به لحاظ فنی درســت نیست و می توان 
فیلترهایی تولید یا وارد کرد که نســبت به کیفیت 

سوخت حساس نباشند.
وی اضافــه می کند: پس از حــل و فصل موضوع 
ســوخت، مباحث اجرایی را مطرح کردند، در واقع 
گفتند که نصب فیلتر دوده موضوع تازه ای است و 
چندان قابلیت اجرایی نــدارد. ما برای حل و فصل 
این مباحث دو کتابچه قطور شامل اسناد، مدارک، 
تجربه ها و گزارش های جهانی را برای وزارت کشور و 
نهادهای دیگر فرستادیم و نشان دادیم استفاده از این 
فیلترها در دنیا موضوع تازه ای نیست به طوری که از 
سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱5 حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

خودرو در دنیا مجهز به فیلتر دوده شده اند. 
اشــجعی بیان می کند: وزارت کشــور و ســازمان 
شــهرداری ها پس از همه موارد یاد شده حاال بهانه 
می آورند که بودجه اجرای این طرح را ندارند، حال 
آنکه در صورت نصب فیلتر دوده با صرف کمترین 
هزینه؛ بیشــترین فایــده را در کاهش آلودگی هوا 
می بریم. چون هزینه یک فیلتر دوده برای اتوبوس 
بیــن ۳ تا ۴ هزار دالر اســت که با هزینه نصب در 
نهایت ۶۰ تا 7۰ میلیون تومان تمام می شــود. به 
عبارت دیگر اگر ۲هزار اتوبوس در تهران رتروفیت 
شود به رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان نیاز داریم 
امــا در عین حــال با این اقدام بخــش عمده ای از 

آالیندگی ها از بین می رود. 
در واقــع شــاخص کلرســنجی دود خروجــی از 
خودروهای سنگین دیزلی در حال حرکت ۲.۸ است 
که این رقم خیلی باالست. یعنی طبق استانداردهای 
بین المللی باید ۰/7 باشد. با وجود این اگر خودرویی 
فیلتر دوده داشته باشد حتی اگر بسیار ضعیف باشد 

حداکثر عددی که در کلرســنجی به آن می رسیم 
شــاید ۰/۱ یا ۰/۲ باشد. یعنی خودرویی که فیلتر 
روی آن نصب شــده باشد عدد کلرسنجی آن ۰/۲ 

باالتر نمی رود.
وی از امکان تولید فیلتر دوده در داخل کشــور خبر 
می دهد و می گوید: تولید فیلتر دوده فناوری چندان 
دشــواری نیست. یعنی به جز هسته آن که در حال 
حاضر فقط یک یا دو کشور می توانند تولید کنند سایر 
بخش های آن را می توانیم در داخل تولید کنیم که 
هم اکنون چند شرکت داخلی طرح هایی در زمینه 
تولید فیلتر دوده در دســت اجرا دارند و نمونه هایی 
هم ساخته اند که نتیجه تست آن ها مثبت بوده است. 
وی در پاســخ به این پرسش که اگر وزارت کشور 
و شــهرداری ها زیــر بار اجرای مصوبه یاد شــده 
نروند ســازمان محیط زیســت چه اقدامی انجام 
خواهد داد؟ می گوید: تاکنون که پیگیری های ما 
به نتیجه نرسیده است. ظاهراً باز می خواهند بهانه 
تازه ای بیاورند ولی ما بدون شــک تا یک دو سال 
دیگر صبر نمی کنیم به همین دلیل می خواهیم از 
طریق بازرسی کل کشور اقدام کنیم تا کسانی که 
در اجرای این مصوبه کم کاری می کنند متقاعد به 

اجرای این مصوبه شوند.

 اگر پول داشته باشیم... 
رئیس  علیخانی،  محمد  اما 
کمیســیون عمران و حمل 
و نقل شــورای شهر تهران 
می گویــد: اجــرای مصوبه 
مذکور با دو مشکل اساسی 

مواجه است؛ نخست اینکه شــهرداری پولی برای 
خرید و نصب فیلتر دوده روی ناوگان عمومی ندارد 
و دوم اینکه فیلترهای دوده وارد شده قبلی کارایی و 
کیفیت الزم را ندارند و یا اینکه با موتور اتوبوس های 

ما تناسبی ندارند. 
وی با اشاره به اینکه چند نفر دالل طرح فیلتر دوده 
را مطرح کردند و با توجیه هایی توانســتند آن را در 
دولت تصویب کنند، تصریح می کند: نمی گویم دولت 
از این موضوع خبر داشته است اما دولت به بعضی 
از کارشناســان اعتماد می کند اما آخر این قضیه را 
که نگاه می کنیم، می بینیم یک مشت دالل دنبال 
این موضوع بوده اند. در واقع عده ای می خواستند از 
خارج فیلتر دوده وارد کنند و برای خود کاسبی راه 
بیندازند. حتی 5۰ فیلتر هم روی اتوبوس ها نصب 
شــده اما چون قدرت موتور را کم می کرده اســت 
راننده ها آن را باز کردند و کنار گذاشــته اند. یعنی 
هزینه بیخود صورت گرفته است. با وجود این همان 
عده تالش می کنند تا بقیــه فیلترهای خود را به 

شهرداری بفروشند.
وی با اشاره به اینکه بررسی های کارشناسان وزارت 
کشــور نشــان داده که فیلترهای دوده وارد شده 
کارایی الزم را ندارد، می گوید: نتایج بررســی های 
شورای شهر هم نشان می دهد فیلترهای وارد شده 
غیراستاندارد هستند و تناسبی با خودروهای سنگین 
ما ندارند. بنابراین وقتی آقای پور سید آقایی، معاون 
حمل و نقل شــهرداری تهران به شورا آمد و عنوان 
کرد باید مصوبه دولت اجرا شود ما هم گفتیم اجرا 
کنید اما فیلتر استانداردی را نصب کنید که با موتور 
اتوبوس های شهرداری همخوانی داشته باشد. البته 
به تازگی روند ناصحیح گذشــته کمی اصالح شد؛ 
یعنی یک شرکت آلمانی به عنوان ارائه کننده موتور 
اتوبوس های دوکابین به شهرداری فیلترهایی می دهد 
که با موتورهای خودروهای ما تناســب دارد و عمر 
آن ها نامحدود است حتی آن ها را دو سال تضمین 
می کند. با وجود این مشکل اصلی در استفاده از فیلتر 
دوده به بودجه شهرداری برمی گردد. یعنی به فرض 
استاندارد و کارا بودن فیلترهای دوده شهرداری در 
حال حاضر پولی بابت خریــد این فیلترها ندارد و 
اگر هم پول داشته باشیم اولویت شورا و شهرداری 
خرید اتوبوس های نو است نه نصب فیلتر دوده روی 

اتوبوس هایی که بسیاری از آن ها فرسوده هستند.
وی با بیان اینکه در ردیف بودجه ۱۳۹۸ شهرداری 
اصالً ردیف اعتباری برای نصــب فیلتر دوده روی 
اتوبوس های شــهری لحاظ نشده و برای 5۰ فیلتر 
نصب شــده روی اتوبوس ها هم از اعتبارات ســال 
۹7 اســتفاده شده است، می گوید: ما قوانین زیادی 
در زمینــه کاهش آلودگی هوا و ضرورت توســعه 
حمــل و نقل عمومی و حمایت دولت از این بخش 
داریم اما بیش از ۹۰درصد این مصوبات از ســوی 
دولت عملیاتی نشــده است مثل قانون هوای پاک، 
صرفه جویی مصرف سوخت و کمک وزارت نفت به 

حمل و نقل عمومی و... . 
بنابراین وقتــی دولت به تعهداتش عمل نمی کند، 
بدهی اش را به شــهرداری نمی پردازد و یارانه بلیت 
مترو و پول کمک برای خرید اتوبوس را نمی دهد، 
کدام شــهرداری آن قدر تــوان مالی دارد که بیاید 
مصوبه یاد شده را اجرا کند و بابت فیلتر کردن هر 
اتوبوس حدود ۱۰۰ میلیون تومان بپردازد؟ پاســخ 
روشن است؛ این در توان هیچ یک از شهرداری های 

کشور نیست.  

درباره یک مصوبه زیست محیطی که میان وزارت کشور و سازمان محیط زیست پاسکاری می شود

چالش بود و نبود »فیلتر دوده«
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دستچین

رأی جالب یک دادگاه برای دو متهم اعتراض های بنزینی
جامعه: وحید یامیــن پور، فعال رســانه ای رأی جالب دادگاه 
عمومی چهارباغ را برای دو راننده تریلی که در اعتراض به گرانی 
بنزین در خیابان متوقف شده و متهم به اخالل در نظم و آسایش 
عمومی بودند، در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده است. دادگاه 
ضمن تبرئه متهمان، بی تدبیــری دولت را در اجرای یک طرح 
غیرکارشناسی، مسئول اخالل در نظم عمومی اعالم کرده است.

بیمارانی که نه خاص اند نه زیر پوشش بهزیستی!
ایلنا: کــوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناســی ایران 
گفــت: ۴هزار تا ۴هزار و 5۰۰ بیمــار ای ال اس »ALS« داریم. 
این بیماران فراموش شــدگان جامعه هستند. نه بیماران خاص 
محسوب می شوند و نه زیر پوشش بهزیستی قرار می گیرند. این 
بیماری در افراد کارآمد و یک ورزشکار حرفه ای هم ممکن است 

به یکباره عالیم آن بروز کند و عضالت و تکلمش از کار بیفتد.

پیشنهاد آموزش زبان چینی در مدارس
میزان: حجت االســالم ذوعلــم، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه یادگیری زبان های خارجی و 
زبان های عربی و زبان فارســی سه حوزه را در سازمان تشکیل 
می دهد، گفت: پیشــنهاد داده ایم زبــان چینی و عربی در کنار 
زبان های دیگر نه به شــکلی که امروز در مدارس آموزش داده 

می شود به فهرست آموزش های ما افزوده شود.

»ازدواج« در حال احتضار!
تسنیم: دکتر ســینا کلهر، معاون مرکز پژوهش های مجلس 
گفت: متأســفانه ازدواج در حال »احتضار« است؛ چرا که ۱۳ تا 
۱۴ میلیون مجــرد داریم و فقط ۲۰ درصد جوانان برای ازدواج 
اقدام می کنند! کلهر با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: 
قانونی نوشــته اند که قصد اجرایش را نداشته اند! منابع مالی اش 

مشخص نیست و متولی خاصی هم ندارد.

راه اندازی شبکه ملی اطالعات مساوی قطع اینترنت نیست
پدافند  رئیس ســازمان  ســردار غالمرضا جاللــی،  فارس: 
غیرعامل گفت: راه اندازی این شــبکه به هیچ وجه به معنای 
قطع اینترنت بین الملل نیســت؛ بلکه بستری است که مردم 
بتوانند از یک ســو از خدمات باکیفیت و با سرعت شبکه ملی 
اطالعات بهره مند شوند و هم اینکه سرعت اینترنت بین الملل 

در کشور نیز ارتقا پیدا کند.

در آموزش و پرورش فناوری هراسی داریم
ایرنا: امیر ناظمی، رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران گفت: 
سال هاست از حضور اینترنت ۴G در کشور می گذرد اما برخی از 
روستاها هنوز نمی پذیرند در روستایشان دکل BTS نصب شود. 
بیش از یک سال قبل استارت پروژه های آشنایی دانش آموزان با 
حوزه فناوری را زدیم اما هنوز در حوزه آموزش و پرورش مشکل 

عمده فناوری هراسی داریم.

آموزش

معاون وزارت علوم خبر داد 
افزایش ناکافی بودجه دانشگاه ها 

در سال آینده؛ فقط 10 درصد
 ایسنا   معــاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
وزارت علوم از افزایش حدود ۱۰درصدی بودجه 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی در الیحه بودجه 
سال ۹۹ خبر داد. محمدتقی نظرپور گفت: در 
حال حاضر کمتر از ۶۰ درصد اعتبارات مصوب 
دانشگاه ها تخصیص پیدا کرده که البته میزان 
ایــن تخصیص متفاوت اســت، اما در مجموع 
متوسط ۹ ماهه تخصیص دانشگاه های ما حدود 
57 درصد است. وی در خصوص افزایش حدود 
۱۰درصدی بودجه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
برای سال ۹۹ در الیحه پیشنهادی دولت گفت: 
این میزان نیاز دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی 
مــا را برطرف نمی کند؛ چراکــه نیازهای این 
مراکز صرفاً بخش پرداخت حقوق نیست بلکه 
فعالیت های پژوهشــی و تحقیقی را نیز شامل 
می شود. نظرپور افزود: بودجه پیشنهادی یک 
مبلغ متوسط است و ممکن است برای برخی 

دانشگاه ها افزایش و یا کاهش داشته باشد.

ارتباطات و فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات:
 اشراف و تحلیل استارت آپ ها
بر اطالعات از ما قوی تر است!

 ایسنا    محمدجواد آذری جهرمی در سومین 
همایش و نمایشگاه تهران هوشمند گفت: امروز 
اگر هوشمند مدیریت نکنیم، قطعاً مؤثر نخواهیم 
بــود. وزیر ارتباطات تأکید کــرد: امروز فضای 
استارت آپی کشور به جایی رسیده که اشراف و 
تحلیل آن ها بر اطالعات از ما قوی تر اســت لذا 
باید تغییر شیوه و نگرش داشته باشیم تا بتوانیم 

از ظرفیت ها بهره بگیریم.
وی تأکید کرد: باید برای نســل آینده در حوزه 
محیط زیست فکری کنیم و آن را اجرایی کنیم 
قطعاً چاره ای جز این نیســت. همه ما در هوای 
آلــوده در این چند روزه محبــوس بودیم. کره 

زمین را باید برای آیندگان به ارث بگذاریم.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت های 
خود از اعالم یک خبر به صورت ســورپرایز در 
روز پنجشنبه اشاره کرد و افزود: روز پنجشنبه 
یک سورپرایز ویژه داریم که توسط شبکه های 

اجتماعی اطالع رسانی می کنیم.

رفاه و آسیب های اجتماعی

از دو روز دیگر کلید می خورد
 مرحله دوم جمع آوری 

کودکان خیابانی
 ایلنا    فرزانه مروســتی، مدیرکل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با بیان 
اینکه مرحله دوم جمع آوری کودکان خیابانی از 
یکی دو روز آینده آغاز می شود، گفت: در مرحله 
دوم یکی از اقدامات ما شناسایی باندهایی است 
کــه این کودکان را در ســر چهارراه ها به کار 
گرفته و شــب ها آن ها را جمع آوری می کنند. 
در این مرحله از نیروی انتظامی خواســته ایم 
شناســایی و برخورد با این باندها را در دستور 
کار قرار دهد و زمینه شناســایی این باندها را 
فراهم کند و با بهزیستی در این زمینه همکاری 

الزم را داشته باشد.
وی یادآور شــد: در مرحله دوم برای اینکه به 
دستگاه ها وظایفشان را تأکید کنیم جداگانه با 
دستگاه های مجری تفاهم نامه ای امضا می کنیم 
که هم آن ها شــرح وظایف خودشان را بدانند 
و هــم اینکه در واقع با قدرت بیشــتری کار را 

جلو ببریم.

حوادث

هشدار یک مقام انتظامی:
پلیس فتا هیچ  گونه ایمیلی 

برای شهروندان نفرستاده است
 مهر    رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به ارسال 
ایمیل با نام و نشان پلیس فتا در روزهای اخیر 
به شهروندان هشــدار داد و اعالم کرد که این 
نشــانی ها صحت ندارد. ســرهنگ علی محمد 
رجبی گفت: ایمیل پلیس فتا تحت سرورهای 
خود این پلیس اســت و پلیس فتا هیچ  گونه 
ایمیلی تحت سرویس دهنده های دیگر مانند 
Gmail ،Yahoo ، hotmail و یا سایر میل 
سرورها ندارد. وی افزود: پلیس فتا به هیچ عنوان 
کاربران را با ایمیل برای پاســخگویی نسبت به 

عملکرد خود در فضای سایبر احضار نمی کند.
به گفته سرهنگ رجبی در صورت نیاز به احضار 
کاربــران این دعوت که به درخواســت مراجع 
قضایی است به صورت کتبی به در منزل کاربران 
ارسال می شود. این رویه برای کاربران حقوقی 
مثل شــرکت ها، نهادها یا دیگر دســتگاه های 

اجرایی نیز به صورت اظهاریه کتبی است.

حقوقی و قضایی

یک مسئول قضایی:
۵00 زندانی از پابند الکترونیک 

استفاده می کنند
 ایرنا    مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک 
قضایی گفت: طبق آخرین اطالعات موجود، حدود 
5۰۰ زندانی در کشــور از امکان پابند الکترونیک 
بهره مند هستند. حســن روحانی نیا افزود: پروژه 
پابند الکترونیــک یکی از طرح های ارزشــمند 
دســتگاه قضایی بود که از ســال ۹۴ عملیاتی 
شــد. این اقدام، فرایند فوق العاده ای برای حفظ 
خانواده و بازگشت ســریع تر زندانیان به جامعه 
است؛ برخی از محکومان دوران محکومیت خود 
را گذرانده اند و پابندها منفک شده است اما برخی 
دیگر همچنان ادامه دارد. روحانی نیا گفت: دفاتر 
خدمــات الکترونیک قضایی در خصوص مالقات 
مجازی زندانیان این امکان را دارد و اعالم آمادگی 
می کند تا خانواده زندانیان البته با سازوکاری که 
مدنظر سازمان زندان ها اســت، با زندانیان دیدار 
مجازی و شفاف داشته باشند. وی گفت: هنوز از 
ظرفیت های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به 

طور جدی استفاده نشده است.

فراسو

گزارش روز
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چهلمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس درسایه تداوم تنش ها

دوحه به ریاض نزدیک می شود؟
  جهان/ سید احمد موسوی   ریاض، پایتخت عربستان 
امروز میزبان چهلمین نشست سران کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس است. این نشست در حالی برگزار می شود که پیش 
از این عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس 
هدف از برگزاری آن را گفت وگوی ســران کشورهای شورای 
خلیج فارس درباره موضوعات و مســائل مهمی در حوزه های 
سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به منظور تحکیم 
همکاری بیشتر بین اعضا عنوان کرده بود. از سوی دیگر، صباح 
الخالد الحمد الصباح، نخست وزیر کویت نیز در اظهارنظری در 
این رابطه، نشست آتی شورای همکاری خلیج فارس را ایستگاه 

مهمی در روند صلح میان اعضای این شورا دانست.
در حالی که روابط دیپلماتیک قطر و عربســتان و سه کشور 
عربی دیگر بیش از دو سال است قطع است، برخی کارشناسان 
تالش های چند ماه اخیر برای حل بحران روابط با قطر را مفید 
تلقی کرده و انتظار دارند اجالس پیش رو، نقطه  عطفی برای 
از سرگیری روابط میان کشورهای عربستان سعودی، امارات 

متحده عربی، بحرین و مصر با قطر باشد.
ارسال فراخوان از سوی ملک سلمان بن عبدالعزیز، شاه سعودی 
خطاب به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر برای حضور 

در این نشست و تحرکات اخیر قطری ها برای نزدیکی به ریاض 
را می توان به عنوان نشانه هایی از تمایل دوحه برای از سرگیری 
روابط با کشورهای عربی همسایه و پایان دادن به بحران روابط 
با کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر، محسوب کرد. اما 
در حالی که شواهد از گشایش بحران میان قطر و چهار کشور 
عربی حکایت داشت، انتشار خبر سفر  شیخ تمیم بن حمد آل 
ثانی، امیر قطر روز دوشنبه و در فاصله یک روز مانده به نشست 
سران شورای همکاری خلیج فارس به کشور آفریقایی روآندا، 
مشارکت وی در نشست ریاض را در هاله ای از ابهام فروبرد. این 
در حالی است که نتیجه بخش بودن نشست سران کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس حتی باوجود شرکت امیر قطر که 
ممکن اســت به هر سر و شکلی خودش را از روآندا به نشست 
ریاض برســاند، به خودی خود با تردیدهای جدی مواجه بود 
و ســفر غیرمنتظره امیر قطر به روآندا فقط به پیچیدگی های 
این ماجرا افزود. درواقع باید گفت شکاف ایجاد شده به واسطه 
دشمنی های ریاض علیه دوحه، ادامه حیات شورای همکاری 
خلیج فارس را هدف قرار داده و بعید به نظر می رسد گفت وگو 
و حل بحران میان عربستان و قطر بتواند روح تازه ای به کالبد 

بی جان این شورا که با بحران ماهیتی مواجه شده است، بدمد.

کاهش شمار نظامیان سودان 
در جنگ یمن به یک سوم

مهر: »عبداهلل حمدوک« روز یکشــنبه اعالم 
کرد شــمار نیروهای نظامی ســودان که در 
جنگ یمن درحال انجام عملیات هســتند، 
از ۱۵هزار نفر به ۵هزار تن رســیده اســت. 
حمدوک در ادامه افزود به اعتقاد وی، ]برای 
بحران یمن[ هیچ گونه راه حل نظامی ممکن 
نیست. شایان ذکر است که نیروهای نظامی 
سودان به عنوان بخشــی از ائتالف متجاوز 

سعودی به جنگ یمن اعزام شدند.

 صدور فرمان بازداشت
 بیش از ۲۰۰ مسئول عراقی 

تابناک: به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، 
دایــره تحقیقات کمیته شــفافیت عراق در 
بیانیه ای عملکرد ماه اکتبر خود را در صدور 
احکام بازداشــت و احضار وزیــران و دیگر 
مقامات این کشور شــامل ۲۵۶ نفر تشریح 
کرد. در این بیانیه آمده است: در مدت مذکور 
احکام احضار9 وزیر شامل دو وزیر فعلی، پنج 
وزیر سابق، دو وزیر اسبق، ۱۲ عضو پارلمان 
کــه ۱۰ نفر آن ها از اعضــای پارلمان فعلی 
هســتند، یک معاون وزیر فعلی، ســه نفر از 
معاونان وزرای سابق و دو نفر از معاونان وزرای 
اسبق صادر شــد. به گفته کمیته شفافیت 
عراق احــکام احضار و بازداشــت همچنین 
شامل یک استاندار فعلی، ۱۱ استاندار سابق، 
۱۱۸ عضو شوراهای استانی فعلی، ۲۶ عضو 
شوراهای استانی سابق و ۱۱ عضو شوراهای 

استانی اسبق عراق است.
در پایان آمده است: در مجموع احکام احضار 
و بازداشت ۲۵۶ متهم صادر شده است که از 
این بین برای ۲۲۱ نفر حکم احضار و ۳۵ نفر 
حکم بازداشت صادر شده است که ۵۱ مورد 
از این احکام اجرایی شده و ۶۸ متهم هم به 

دادگاه های تحقیقاتی دیگر معرفی شدند.

آغاز چهاردهمین نشست 
مذاکرات صلح سوریه 

ایرنا: شهر نورسلطان، پایتخت قزاقستان از 
امــروز به مدت دو روز )۱۰ و ۱۱ دســامبر( 
میزبان چهاردهمین نشست مذاکرات صلح 
سوریه )روند آســتانه( با حضور هیئت های 
مذاکــره کننده ســه کشــور ضامــن روند 
آســتانه )ایــران، روســیه و ترکیه( اســت. 
وزارت  ســخنگوی  اســمادیاروف،  ایبــک 
خارجه قزاقســتان پیش از این گفته بود در 
چهاردهمین دور از مذاکرات آســتانه درباره 
اقداماتی از جمله آزادی زندانیان، جست وجوی 
مفقودان و ارائه کمک های بشردوستانه بحث 
و تبادل نظر خواهد شد. پیش از این قرار بود 
ایــن دور از مذاکرات اواخر اکتبر )اوایل آبان( 

برگزار شود که به تعویق افتاد.

بن بست انتخاباتی افغانستان 
ادامه دارد

 نزدیــک به دو و نیم ماه از رأی گیری 
ریاســت  انتخابات  دوره  چهارمیــن 
جمهوری افغانســتان می گذرد، با این وجود 
بن بســت اعالم نتایج همچنان ادامــه دارد و 
آخرین نشســت برای حل ایــن بحران نیز با 
اعتراض نامزدها و بدون نتیجه به پایان رسید. 
در عیــن حال تظاهرات تیم ثبات و همگرایی 
علیه کمیسیون انتخابات که آن ها را متهم به 
حمایت از تیم دولت ساز می کند، در استان های 
مختلف افغانســتان ادامه دارد،آن ها دیروز در 
استان های »سمنگان« و »هرات« تظاهرات کرده 
و از کمیسیون انتخابات خواستند که ۳۰۰ هزار 
رأی غیربیومتریک شــده را باطل اعالم کنند.

 
 جنگنده یونانی

 ناوچه ترکیه ای را نشانه رفت
فارس: فارس: همزمان با ادامه تنش میان یونان 
و ترکیه بر سر حفاری های آنکارا در مدیترانه و 
دریای اژه، روز گذشته یک خبرنگار برجسته 
یونانی تصویری منتشر کرده که نشان می دهد 
نیروی هوایی این کشور یک ناوچه نظامی ترکیه 
را نشانه رفته است. وزارت دفاع یونان هنوز به 
انتشار این تصاویر واکنشی نشان نداده است. 
ترکیــه از ماه ها پیش در دریای اژه و مدیترانه 
برای استخراج نفت و گاز مشغول حفاری است. 
این اقدام آنکارا با اعتراض چند کشور حاشیه 
این دو دریا از جمله یونان مواجه شــده است.

یا من یا هیچ کس!
لبنان و »حریری« از استعفا تا باج خواهی 

جهان: قرار بود روز دوشنبه جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب نخست وزیر برگزار 
شود و »سمیر الخطیب« گزینه ای بود که بیشترین بخت را داشت، اما روز گذشته 
و پس از دیدار با مفتی کل اهل سنت لبنان شیخ »عبداللطیف دریان« در دارالفتوا 
از نامزدی برای نخست وزیری استعفا داد و گفت: دریان به او گفته از سعد الحریری 
حمایت می کند. بر اســاس قانون اساسی لبنان، نخست وزیر از میان اهل سنت 
انتخاب می شود و از این حیث، تصمیمات دارالفتوا در این زمینه مورد توجه است.

روزنامه »االخبار« در این باره نوشت: »الحریری بار دیگر نامی را که قرار بود جانشین 
وی در پست نخســت وزیری باشد، سوزاند. سمیر الخطیب پس از آنکه حمایت 
از الحریری را در دارالفتوا شــنید از نامزدی عذر خواســت. الحریری و دارالفتوا با 
یکدیگر بر اصل تفاهم برای انتخاب نخست وزیر مکلف پیش از دعوت به رایزنی های 
پارلمانی مشروعیت دادند. الحریری از تعطیلی دولت به باج خواهی رسیده: یا من 
یا هیچ کس؛ و باید شروط من محقق شود. وی این بار بر موضع طایفه ای آشکار و 
شروط بین المللی که قرار است در کنفرانس پاریس ویژه گروه بین المللی حمایت 

از لبنان )پنجشنبه آینده( آشکار شود، تکیه کرد«.
در ادامه این گزارش آمده، تمامی شــاخص ها داللت بر آن داشــت که سرنوشت 
الخطیب نیز مانند سرنوشت نامزدهای قبلی نخست وزیری یعنی »بهیج طباره و 
محمد الصفدی« است. »سادیســم سیاسی« الحریری بسیار هزینه بر شده است؛ 
کشــور در حال فروپاشی اقتصادی بی سابقه است و او از تقدیم قربانی در مسیر 
رسیدنش به نخســت وزیری لذت می برد و دائماً شعار »من، نه فرد دیگری« سر 
می دهد. حاال این ســؤال مطرح است که قربانیان بعدی برای نخست وزیری چه 

کسانی هستند؟ فعالً دو اسم »نواف سالم و فؤاد المخزومی« مطرح است.
االخبار در ادامه به بیانیه هفته پیش سه نخست وزیر پیشین لبنان اشاره کرد که 
در آن مدعی شده بودند »میشل عون« رئیس جمهور اختیارات نمایندگان پارلمان 
برای انتخاب نخست وزیر را نقض کرده است. این روزنامه نوشت: »دیروز مشخص 
شــد که مشــکل در تعرض به اختیارات نمایندگان در مأمور کردن نخست وزیر 
نیست، بلکه در طرف نقض کننده اســت. بنابراین تعرض دارالفتوا در این زمینه 
مجاز است و یک اقدام طبیعی است، اما آن ها با این کار این توجیه را برای عون یا 
هر رئیس جمهور پس از آن به وجود آوردند که تفاهم بر اسم نخست وزیر قبل از 

رایزنی ها در پارلمان مجاز است«.
پس از این اتفاقات، »اللقاء التشاوری للنواب السنة المستقلین« تشکیل جلسه داد و 
اعالم کرد: مصادره زندگی سیاسی توسط مراجع دینی )دارالفتوای سنی( به نقش 
ســازمان های قانونی و در مقدمه آن ها پارلمان پایان می دهد«. فیصل کرامی، از 
اعضای این جریان نیز اعالم کرد: »اگر طایفه سنی از دارالفتوا بیعت کامل با سعد 

الحریری را اعالم کند، پس فایده رایزنی های پارلمانی چیست؟
در پایان این گزارش آمده: با اتفاق اخیر، سعد الحریری امور را به خانه اول بازگرداند. 
بر اساس برآوردها آنچه در حال حاضر موجب تأخیر در تشکیل دولت شده، نزاع بر 
سر دو گزینه است؛ الحریری نخست وزیر دولتی بدون حضور »جبران باسیل« وزیر 
خارجه باشد یا اینکه دولتی با حضور هر دو یا بدون حضور هر دو تشکیل شود و باید 
منتظر جلسه پارلمان در دوشنبه هفته آینده بود. جبران باسیل، وزیر خارجه دولت 
پیشبرد امور لبنان دیروز در گفت وگویی با شبکه »فرانس ۲4« هشدار داد در صورتی 
که تنش های فعلی ادامه پیدا کند، این کشور شاهد »آشوبی ویرانگر« خواهد بود.

  نمابر تحریریه:     ۳7۶۱۰۰۸7 -۳7۶۸4۰۰4  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳7۶۱۸۰44-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳7۶۵۱۸۸۸   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳7۶۶۲۵۸7   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳7۶۱۰۰۸۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰۸۸   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳7۶۲۸۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳7۶۱۰۰۸۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- 9۱7۳۵  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳7۶۸۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱۸۲   و   ۶۶9۳79۱9 )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶9۳۸۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            3۰۰۰4567

عکس نوشت

آخر اصالحات !
زنان و مردان عربستانی از یک در وارد  رستوران  می شوند

در ادامه اصالحات ظاهری بن ســلمان، وزارت امور شهری و روستای 
ســعودی مجوز ورود زنان و مردان از یک درب به رستوران های این 
کشور را صادر کرد! در طول سال های گذشته هیئت موسوم به امر به 
معروف و نهی از منکر اجازه ورود زنان و مردان به رستوران ها از یک درب 
مشترک را نمی داد. با این حال، در بخش نامه صادره از سوی وزارتخانه 
مذکور سخنی در خصوص محدودیت ورود همزمان زنان و مردان به 
مکان های دیگر از جمله بیمارستان ها و ادارات، به میان نیامده است.

گزارش اخبار  کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/2411/57

22/3923/12 5/025/34

16/1716/51

6/327/03

16/3717/11
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برگ س��بز خودرو س��واری پراید م��دل 1384 رنگ نقره ای 
 S1412284482113 شماره موتور 01098775 و شماره شاسی
به ش��ماره انتظامی 894 ص 36 ایران 36 به مالکیت هادی 

خزیمه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

 1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 شماره سامانه تدارکات           شماره مرجع                                  موضوعردیف
 الکترونیکی دولت

اجرای قسمتی از خط انتقال فاضالب شهر 1
 2098001434000087            2/222-3-98طالخونچه مبارکه

ادامه خط انتقال آب به نطنز،بادرود و صنایع 2
2098001434000088            2/223-3-98وابسته منطقه نطنز

2-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها 
از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس: www.setadiran.irانجام خواهد شد 
و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ  98/09/17 میباشد

 تاریخ روز ساعت عنوان

 98/09/20 چهار شنبه00 : 16               مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  

98/09/30                      شنبه00 : 16   مهلت زمانی ارسال پیشنهاد  

98/10/01                     یکشنبه00 : 08               زمان بازگشائی پاکتها  

3-اطالع��ات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه 
پاکتهای الف: 3-1-آدرس: اصفهان، خیابان ش��یخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت ش��رکت 

آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن : 8 -36680030-031    اتاق)292 (
4-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1-مرکز تماس:  41934- 021 
4-2-دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تانها، در س��ایت س��امانه  )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / 
پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

م��دل 1393  پرای��د  وان��ت  خ��ودروی  ب��رگ س��بز 
رن��گ س��فید ب��ه ش��ماره انتظام��ی 491ص12 ایران 
شاس��ی  ش��ماره  و   5059123 موت��ور  ش��ماره   36
NAS451100E4905359 ب��ه مالکی��ت ص��ادق عابد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور وراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6297 و شناسه ملی 10380221159    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,08,18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ماده 24 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : 
نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت 

مدیره تعیین خواهد نمود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )688109(

9ع
81
14
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 باشگاه خبرنگاران  بر اساس گزارش جدید 
مؤسسه تحقیقات استکهلم، سهم شرکت های 
آمریکایی در فروش تســلیحات، تجهیزات و 
خدمات نظامی در جهان ۵9 درصد، ســهم 
شرکت های روســی ۸.۶ درصد، شرکت های 
انگلیسی ۸.4 و شــرکت های فرانسوی ۵.۵ 
درصد ارزیابی شده است. شرکت های دفاعی 
روسیه در سال قبل نیز از انگلیسی ها پیشی 
گرفته و رتبه دوم را در این عرصه به دســت 
آوردند. در این گزارش همچنین آمده است: 
از ســال ۲۰۰۲ حجم کلی فروش تجهیزات 
نظامــی در جهان 47 درصــد افزایش یافته 
است. البته در این آمارگیری اطالعاتی درباره 
چین به خاطر فقدان آن، منتشر نشده است.

طبق اطالعات مؤسسه استکهلم، ۱۰ شرکت 
روســی در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر جهان 
در زمینه فروش تسلیحات نظامی قرار دارند. 
فروش ســالح های شــرکت های تجهیزات 
نظامی روســیه در ســال ۲۰۱۸ نسبت به 
۲۰۱7 به میــزان اندکی )یعنی ۰.4 درصد( 

کاهش یافته است. 

خبر

سوداگران مرگ از شرق تا غرب
آمریکا و روسیه در صدر فروشندگان سالح در جهان

 مهدی خالدی   این روزها در ســایه اعتراضات 
مردمی عراق و در فضای غبارآلود ایجاد شــده در 
پی این آشوب ها، جریان های مشکوکی که از سوی 
طرف های خارجی زخــم خورده از محور مقاومت 
مدیریت و تغذیه می شوند، در تالش هستند ضمن 
سوء اســتفاده از این روند، با چیدن سناریوی مد 
نظر خود جمهوری اسالمی ایران را به عنوان متهم 
نخست در تحوالت عراق جا بزنند. در این بازی قرار 
اســت پازل به گونه ای چیده شود که ایران مقصر 

اوضاع کنونی در همسایه شرقی معرفی شود. 
 شــامگاه جمعه یک گروه مسلح ناشناس سوار بر 
وانت به میدان »الخالنی« و منطقه »پل السنک« در 
۵۰۰ متری میــدان تحریر در بغداد حمله کرده و 
با جمعی از تظاهرات  کنندگان که در این محدوده 
تجمع کرده اند، درگیر می شــوند. حدود ۳۰ نفر از 
معترضان در این تیراندازی جان خود را از دســت 
می دهنــد. فالح الفیاض، رئیس ســازمان حشــد 
الشعبی بالفاصله با صدور بیانیه ای اعالم کرد هیچ 
یک از نیروها و تشکالت این سازمان در میدان های 

تظاهرات نقش میدانی ندارند. 
در مورد این توطئه دو نکته قابل ذکر است. نخست 
اینکه هویت افراد مهاجم، تاکنون ناشناخته است. 
دوم؛ منابع امنیتی در نجف گفتند چند روز پیش 
از این اتفاق ۱۲ ماشین پیک آپ با شماره دولتی که 
بعضاً ماشین های نظامی بوده اند، به صورت شبانه و 
از درب خانه ها، ربوده شده و به بیرون نجف منتقل 
شــده اند. آمریکا بدون توجه بــه این واقعیت ها به 
سرعت انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفته و 
چهار شخصیت عراقی نزدیک به تهران از جمله سه 

تن از فرماندهان حشدالشعبی را تحریم می کند. 
رشته توییت دکتر معصومی زارع، تحلیلگر مسائل 
عراق در باب  حوادث اتفاق افتاده در میدان الخالنی 
و  پل الســنک به روشــنی گویای توطئه پیش رو 
است. او همزمان با این تحوالت نوشت: خودروهای 
ناشــناس وارد می شــوند؛ می زنند؛ می کشــند و 
می رونــد... نه حتی یک نفر تلفات یا بازداشــتی 
یا حتی یک عکــس از چهره مهاجمان؟! نه حتی 
رهگیری از طریق دوربین های مداربســته بغداد؟! 

متهم: جریان های نزدیک به ایران!
پرده دوم از پروژه متهم ســازی صبح شنبه کلید 
می خــورد. در این هنگام و در شــرایطی که رهبر 
جریان صدر عراق در  ایران است، رسانه ها از حمله 
پهپادی و سپس راکتی به منزل سیدمقتدی صدر 
خبر می دهند. از هویت مسئول حمله اطالعاتی در 

دست نیست.
 رســانه های وابسته به واشــنگتن و ریاض اما در 
ادامه موج رســانه ای خود علناً یا ضمناً گروه های 
نزدیک به ایران را به دســت داشتن در این اتفاق 
متهــم می کنند. این در حالی اســت که برخی از 
منابــع نزدیک به نیروهای امنیتــی عراق از رژیم 

صهیونیستی به عنوان عامل پشت پرده این حمله 
نام برده اند. این اما پایان اتفاقات مشکوک در عراق 
نیست. روز گذشــته نیز دو نفر از دست اندرکاران 
اعتراضات در اســتان کربال، در حاشیه اعتراضات 
خیابانی این کشــور، ترور شــدند. در ویدئویی که 
در فضای مجازی منتشر شده، افراد نقا بدار »فاهم 
الطائی« و »ایهاب جواد الوزنی« را هدف گلوله قرار 
می دهند. استان بصره نیز شاهد عملیات مشابهی 
بوده، به طوری که »هدی« یکی از فعاالن اعتراضات 

پس از بازگشت از تجمعات،  ربوده می شود.
در این حوادث، رسانه های ضد عراقی مانند شبکه 
آمریکایی الحره، شبکه ســعودی العربیه و شبکه 
انگلیسی بی.بی.سی عربی حشد الشعبی را متهم 
کرده اند. همــه  این حرکات قابلیت آن را دارند که 
پازل جنگ شیعی-شیعی در عراق و طرح اختالف 

میان تهران و بغداد را تکمیل کنند.
رویدادهــای مشــکوک اخیر مجموعــه اهداف 
همبسته ای را دنبال می کنند؛ انحالل  حشدالشعبی 
)بــه مثابه نیروی اصلی در مقابله با اشــغالگران(، 
بازداشــت و محاکمه فرماندهان و رهبران نزدیک 
بــه ایــران، زمینه ســازی برای تقابــل نهادهای 
نظامی-امنیتی با حشدالشعبی و حمله رسانه ای به 
 مرجعیت و منزوی ســازی  نهاد اجتهادی دین و 
ممانعت از نقش آفرینی مؤثر آن در تحوالت پیش 
رو و به طور معین ماهیت نظام سیاسی پیش رو از 

جمله این اهداف است.
اکنون عراق در موقعیت خطیر و سرنوشت سازی 

قرار دارد.
 در شرایطی که ایاالت متحده همچنان به سنگ 
اندازی های خود در مقابــل رایزنی های گروه های 
عراقی برای تعیین نخســت وزیــر ادامه می دهد، 
ســیر ورود دالرهای نفتی سعودی -اماراتی به این 
کشور شــدت گرفته است. این تحوالت هوشیاری 
بیشــتر جریان های عراقی برای عبور از این فتنه 
غربی - عربی - عبری را طلب می کند. روز گذشته 
دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق به آمریکا، رژیم 
صهیونیستی، امارات و عربستان درباره دخالت آن ها 
در امور عراق هشدار داد. قیس الخزعلی، تأکید کرد 
آن ها در ریختن خون عراقی ها دست داشته و به 

این دلیل بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد.

گزارش تحلیلی

پروژه غربی - عربی متهم سازی ایران
پشت پرده ماجراهای اخیر عراق چیست؟

 تسنیم   اعتصاب های شهروندان فرانسوی 
در اعتراض به سیاست های »امانوئل مکرون« 
رئیس جمهور این کشور در زمینه اصالحات 
قانون بازنشستگی فرانسه همچنان ادامه دارد. 
برنامه لغو گســترده حرکت قطارهای درون 
شــهری و اختالل در تردد در پاریس موجب 
شده تا برخی رسانه های این کشور دوشنبه را 
»روز سیاه پاریس« خطاب کنند. به نوشته این 
وبگاه، فرانسه یکشنبه نیز برای چهارمین روز 
متوالی با اعتصاب های فلج کننده مواجه شددر 
روزهای گذشته اعتصاب های سراسری مدارس 
پاریس را تعطیل و  شهروندان پایتخت فرانسه 
را با مشکل رفت وآمد در سطح شهر مواجه کرد. 
در پاریس، موزه معروف »لوور« چند سالن خود 

را تعطیل کرد و سالن اپرا و چند تئاتر این شهر 
نیز برنامه های خود را لغو کردند. گفته می شود 
در تظاهرات سراسری دوشنبه دست کم ۸۰۰ 
هزار نفر شرکت کردند. این اعتراضات در حالی 
اســت که اعتراضات جنبش جلیقه زردها در 
فرانسه و علیه نظام ســرمایه داری به تازگی 
یک ســالگی خود را پشت سر گذاشته است.

خبر

دوشنبه سیاه پاریس
تداوم اعتصاب خطوط حمل و نقل عمومی فرانسه
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