
 

نهضت ترجمه ما را شیفته غرب کرده است
 اندیشــه   افراط و تفریط ها در نوع مواجهه گفت و گو با حجت االسالم دکتر امیر آقاجانلو درباره آسیب شناسی مواجهه روشنفکران با غرب

ایرانیان با غرب در ســده اخیر ســبب شــده 
جســت وجوی راه حل برای اصالح این رویکرد 
نیز ذیل همین ســوگیری ها به محــاق رود. 

موضوعی که خود نیاز به آسیب شناسی دارد و 
بهانه گفت و گوی ما با حجت االسالم دکتر امیر 
آقاجانلو دانش آموخته فلسفه دین شده است. 

 ............ صفحه 4این گفت و گو را...

12 11 7
گفت وگو با فائضه غفار حدادی  فتح اهلل زاده در گفت و گو با قدس:  وزیر بهداشت:

 :jامام جواد
فرمود: هر که 
کار زشتى را 

تحسین و تأیید 
کند، در ]ِعقاب[

آن شریک است. 
بحاراالنوار، ج۷۵، 

ص۸۲
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6خبر خوب برای تولید

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 مسعود بصیری

فاطمه حســینی، رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس گفته است قطعی 
اینترنت در ایران تنها به کسب و کارهای حوزه فناوری روزانه 2هزارو500 میلیارد 
تومان خســارت زده است. او همچنین اعالم کرده باید راهکاری برای جلوگیری 
از قطع اینترنت در کشــور اندیشــیده و این دکمه قرمز نباید فشرده شود. این 

صحبت ها درظاهر از سر دلسوزی بیان شده، اما در....

 ارتباط ارقام عجیب
و شبکه ملی اطالعات

7 سال مقاومت سازمان های بیمه گر برای درمان بخشی از نابسامانی های نظام سالمت

حال طرح »تجمیع بیمه ها در بیمه سالمت« خوش نیست

 اقتصاد  حجت االســالم والمسلمین 
منتظری، دادستان کل کشور در دستوری 
بــه نظام بانکی تأکید کرد آن دســته از 
واحد هــای تولیدی که برای پروژه ای وام 
گرفته و محــل اجرای آن پــروژه را در 
رهن بانک گذاشته اند، اگر قیمت محل، 
کفاف پرداخت بدهی شرکت را می دهد، 
به همان بســنده کند و سایر وثیقه ها و 
تضمین های تولیدکننده را به اجرا نگذارد. 
در متن دستور آمده است: ۱- مقام معظم 
رهبری همــواره بر حفــظ رونق تولید، 

ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش 
چرخ کارخانجات و هموار کردن مســیر 
سرمایه گذاری های قانونی تأکید کرده اند. 
بر همین اســاس، بانک ها با آن دسته از 
واحد های تولیدی کــه برای پروژه ای وام 
گرفته و محــل اجرای آن پــروژه را در 
رهن بانک گذاشته اند، اگر قیمت محل، 
کفاف پرداخت بدهی شرکت را می دهد، 
به همان بســنده کنند و سایر وثیقه ها و 
تضمین های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. 
پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، 

برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل 
اجرای پروژه اســت و بانک به سراغ بقیه 
اموال و دارایی های سرمایه گذار نمی رود. 
2. بر اساس قانون، تولیدکنندگان اجباری 
ندارند امالک شخصی و هر آنچه غیر از 
محل و تجهیزات کارخانه است را در قبال 
وامی که می گیرند، در رهن بانک بگذارند؛ 
بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه گذار، 
زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به 
واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار 
گرفت، آن رهن صحیح نیست و می توان 

فسخش کرد؛ مگر اینکه رهن با رضایت 
شخص ســرمایه گذار و بدون اجبار داده 
شده باشد. ۳. در سال ۸5 قانونی تصویب 
شــد که »قانون منطقی کردن نرخ سود 
تســهیالت بانکی« نام گرفت. بر اساس 
آن، گرفتن وثیقه از تولیدکننده توســط 
بانک ها خــارج از دارایی های موجود در 
محل کارخانــه و مرتبط با فرایند تولید، 
خالف اســت. بنابراین اگر صرفاً از زاویه 
نظم و قانون هــم به موضوع نگاه کنیم، 

خواهیم دید که به...

 ............ صفحه 7

عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون

 قضایی مجلس:

حبس ابد از قانون 
حذف شد

دستیار ظریف فرایند آزادی 
دانشمند کشورمان از آمریکا 

را اعالم کرد

روایت ایرانی 
از یک تبادل

 موانع قضایی و حقوقی از سر راه تولید کنندگان برداشته می شود 

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

 ............ صفحه 6

نویسنده باید نگران 
سرنوشت اثرش باشد

به وزیر 
برنامه دادم

بیماری آنفلوانزا 
مهار شد  

فراخوان مناقصه  نوبت اول 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان قوچان 
شرح در صفحه 8 

/ع
98
11
51
1

مناقصه عمومی
مؤسسه آستانه حضرت حسین بن موسی 
الکاظم)ع( و زیارتگاه شهید مدرس)ره(

 شرح در صفحه 8

/ع
98
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فراخوان مزایده نوبت اول 
بیمارستان دکتر شریعتی 

شرح در صفحه 8

/ع
98
11
52
3

فراخوان مزایده نوبت دوم 
خدمات دندانپزشکی در 
بیمارستان امام رضا )ع( 

شرح در صفحه 8

/ع
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فراخوان مناقصه  نوبت اول 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

شرح در صفحه 8 

/ع
98
11
50
3

))آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ((
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات 

عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید . 

ف
دی

ر

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین فرآیند  
ارجاع کار به ریال

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارحداقل رتبه و رشته مورد نیاز

1

و  شبکه  نگهداری  و  برداری  بهره  عملیات  انجام 
پیشگیرانه شبکه و اصالح  انشعابات آب شرب و عملیات 
فاضالب  و  آب  مدیریت  خدماتی  محدوده  در  شبکه 
4-1 منطقه  آب  شبکه  برداری  بهره  امور   ،  4 منطقه 

گواهی نامه صالحیت                       36156/462/324/0514/858/000/000 ماه
بهره برداری و نگهداری از 

تأسیسات آب شرب پایه 5 رسته 
شبکه ، انشعابات و مخازن صادره 
از شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور

به حساب جاری شماره  نقدی  1. واریز 
شعبه  پاسارگاد  بانك    100050005

آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4 . چك تضمین شده بانکی 2

و  شبکه  نگهداری  و  برداری  بهره  عملیات  انجام 
پیشگیرانه شبکه و اصالح  انشعابات آب شرب و عملیات 
فاضالب  و  آب  مدیریت  خدماتی  محدوده  در  شبکه 
4-2 منطقه  آب  شبکه  برداری  بهره  امور   ،  4 منطقه 

36216/774/639/0136/668/000/000 ماه

تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1398/9/19 لغایت 1398/9/25 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد و یا در 
سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد .

آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده : پایان وقت اداری مورخ 1398/10/9 و به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، 
دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد می باشد ، تلفن 37008124 .

مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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آگهی فراخوان مناقصه های  عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی 
کیفی به صورت فشرده  شماره 98/38

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان درنظردارد اقالم مشروحه ذیل موردنیاز خودرا ازطریق مناقصه عمومی  
دو مرحل��ه ای از فروش��ندگان و تولی��د کنندگان    واجد ش��رایط اس��ناد مناقص��ه خریداری  نمای��د . لذا ازکلیه  
فروش��ندگان واجدین  شرایط  براساس اسنادوش��رایط مناقصه دعوت بعمل می آید ازتاریخ انتشار آگهی به مدت5 روزبا ارائه 
فیش واریزی به  مبلغ 400000ریال به حساب  سپهر 0101847694000 نزدبانك صادرات مهدیه به نام شرکت توزیع برق استان 
همدان جهت خرید اس��ناد مناقصه اقدام و جهت دریافت اس��ناد مناقصه به آدرس سایتهای ذیل مراجعه نمایند و پیشنهاد مالی 

خود را به آدرس همدان خیابان مهدیه دبیرخانه شرکت توزیع تحویل نمایند.

شرحردیف
مقدار/ 

کیلو 
شماره 

مناقصه

آخرین مهلت 

تحویل پاکات

مبلغ                تاریخ جلسه بازگشائی پاکات
ضمانت نامه 

بانکی )ریال (
توضیحات

جالف و ب 

1
خرید سیم 
آلومینیوم 
نمره 120

910098/38
98/10/10
ساعت 12

98/10/11
ساعت 10

98/10/15
ساعت 10

300/000/000

سایر اطالعات 
وجزئیات در 
اسناد مناقصه 
مندرج است

 به پیش��نهادات فاقد امضاء مشروط ،مخدوش وپیش��نهاداتی که بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل شود مطلقا"ترتیب اثر داده 
نخواهدش��د. به پیش��نهادات فاق��د ضمانت نامه بانک��ی معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،کمترازمبلغ مقرر ،چک ش��خصی وش��رکتی 
ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد ش��د . اس��ناد درسایت های ذیل قابل دس��ترس می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 
38274632- 081تماس حاصل فرمایید.    س��ایت ش��رکت توزیع نی��روی برق اس��تان هم��دان : http://www.edch.ir  س��ایت  

http://iets.mporg.ir سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات     http://tender.tavanir.org.ir : معامالت شرکت توانیر
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی  برق استان همدان

شرکت توزیع برق استان همدان

ت اول
نوب

آگهی فراخوان مناقصه شرکت توزیع نیروی برق 
استان خراسان شمالی )نوبت دوم(

مناقصه عمومی یک مرحله ای 98/03
) توام با ارزیابی کیفی(

ای��ن ش��رکت در نظر دارد نس��بت ب��ه خری��د کاال از محل طرح تمل��ک دارایی در س��ال 1398، با 
مش��خصات زی��ر اقدام نماید. لذا از تمام��ی تامین کنندگان واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت 

دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: احداث 10650 متر ش��بکه فش��ار متوسط با سیم 120CCT جهت رینگ فیدرهای 

جرگالن و سبز شهرستان های راز و جرگالن و مانه و سملقان
*مهلت فروش اس��ناد و تحویل اس��ناد: از تاری��خ 1398/09/17 تا تاری��خ 1398/09/23 بوده و 
تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز یکش��نبه 98/10/08 میباشد تاریخ گشایش 
پاکات س��اعت 13:00 روز چهارش��نبه 1398/10/11 می باش��د . مناقصه گران می توانند اسناد را 
از طریق س��امانه تدارک الکترونیکی دول��ت http://setadiran.ir در قبال واریز مبلغ 500/000 
ریال به حس��اب سپرده س��پهر صادرات به شماره 0101806120009به نام تمرکز سایر درآمدهای 

این شرکت، دریافت نمایند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگذاری اس��ناد بصورت کام��ل و بدون نقص در 
س��امانه تدارکات الکترونیکی بوده و در تحویل اس��ناد فیزیکی نیز مالک زمان تحویل اسناد به 

دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
*مبل��غ و ن��وع تضمی��ن ش��رکت در فراین��د ارج��اع کار: برابرآئی��ن نام��ه تضمین��ات دولت��ی 
223/449/508 ری��ال ب��ه ص��ورت ضمانتنامه بانکی ) فراین��د ارجاع کار( به نف��ع کارفرما و یا 
به صورت وجه نقد، واریز به حس��اب )بانک مرکزی( ش��ماره 4001131707146258 به نام تمرکز 

وجوه سپرده این شرکت ارائه گردد.
آدرس: خراس��ان ش��مالی- بجنورد- خیابان طالقانی غربی- ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 

خراسان شمالی- امور تدارکات ) تلفن 058-31777413(
به پیش��نهادهای فاقد سپرده و امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر در فراخوان واصل می گردد ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
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آگهی تجدید مناقصه شماره 98/31
ش��رکت مخاب��رات ای��ران -منطقه ف��ارس در نظر دارد نس��بت 
ب��ه انج��ام عملیات حف��اری و کابل کش��ی فیبرن��وری محور یک ش��یراز                        
)مرکز صدرا- غدیر – دس��تغیب – ایمان ش��یراز ( بر اس��اس مشخصات 
موجود در اس��ناد و دس��تورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید .
لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط ، جهت ش��رکت در 

مناقصه دعوت بعمل می آید .
متقاضی��ان جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه پرت��ال ای��ن منطقه به                       

آدرس: fars.tci.ir مراجعه نمایند .
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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»واشنگتن پست« دروغ پردازی دولت آمریکا را افشاکرد

 ............ صفحه ۸

تکرار ویتنام
 978,000,000,000 دالر هزینه حضور ارتش آمریکا در افغانستان

 دروغ  بزرگ چهار دولت آمریکا برای وارونه جلوه دادن شکست نظامیان
 جهان  آرشیوی محرمانه از اسناد دولتی که روزنامه 
واشنگتن پست افشا کرده، نشان می دهد دولت آمریکا 
از زمان جورج بوش تاکنون، ضمن سرپوش گذاشتن 
به جنایــات خود در مورد وضعیت پیشــرفت جنگ 

در افغانســتان به مردم  ایاالت متحده دروغ گفته  تا 
شکســت های خود را توجیه کند. مقامات کاخ سفید 
اظهاراتی خوشرنگ و لعاب مطرح کرده اند، حال آنکه 
می دانسته اند گفته هایشان درست نیست و مدارکی را 

پنهان کرده اند که جای تردیدی باقی نگذاشــته بود 
که این جنگ، پیروزناشدنی شده است. به نوشته این 
روزنامه، این آرشــیو بیش از 2هزار صفحه ای، حاصل 

پروژه ای دولتی درباره ناکامی...



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

واکنش ایران به بیانیه جانشین موگرینی   سیاست: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تأسف از بیانیه نماینده جدید اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، این بیانیه را 
ناشی از اطالعات نادرست و جهت دار خواند و افزود: جمهوری اسالمی ایران هر گونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را مردود می داند. رعایت حقوق مردم برای ایران به عنوان یک 

نظام مردم ساالر یک اصل و از الزامات امنیت ملی است و عملکرد جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه گذشته نیز به خوبی نشانگر جدیت کشورمان در جهت ارتقای حقوق بشر و حفظ حقوق مردم بوده است.

 سیاست یک روز پس از اظهارات مقامات 
آمریکایی کــه از تبادل زندانیــان ایرانی و 
آمریکایــی ذوق زده شــده بودند، رســانه 
آمریکایی نیویورکر پشت پرده این ذوق زدگی 
را افشــا کرد. پس از این تحــوالت بود که 
دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور 
خارجه جزئیات بیشــتری از این موضوع را 

افشا کرد.
البته این افشــاگری شــاید بعــد از ادعای 
آمریکایی ها و مذاکره وانمود کردن این تبادل 
کمی با تأخیر بوده است، ولی می توان از آن 
به عنوان موضع رسمی وزارت خارجه در این 

باره یاد کرد.

 به آمریکایی ها گفتیم مذاکره 
در دستورعمل ما نیست

به گزارش ایرنــا، بهاروند، دســتیار وزیر و 
مدیــرکل آمریکای وزارت امــور خارجه در 
این بــاره گفت: »آمریکایی ها اول می گفتند 
ما مذاکره بکنیم که چگونــه تبادل کنیم. 
در حالــی که ما دســتورعملمان به عنوان 
وزارت امور خارجه مذاکره مستقیم با طرف 
آمریکایی نبود. درســت یا غلط ما بر اساس 
چیــزی کــه می بینیم عمل 
می کنیم بنابراین معتقد بودیم 
که این جزو کارهایی است که 
می شــود بدون مذاکره انجام 
داد و ضرورتی نــدارد در این 
مورد مذاکره کنیم. می توانیم 
یک نفــر را بدهیم و یک نفر 
را بگیریــم و موضوع آن قدر 
پیچیده نیســت که بخواهیم 
دربــاره آن مذاکــره و بحث 
آمریکای  مدیــرکل  کنیم«. 
وزارت امــور خارجــه اضافه 
کــرد: آمریکایی هــا در این 
مورد مقاومت می کردند. بعد 
موضــوع را تبدیل کردند به اینکه ما مذاکره 
مستقیم بکنیم و تکلیف این زندانی و کسی 
که زمانی به ایران آمده و بعد ناپدید شده و 
خیلی از دستگاه های ایران دنبال او گشتند 
و نتوانستند ردی از او پیدا کنند هم روشن 
بکنیم. ما جــواب رد دادیم و گفتیم که نه 
می توانیم مذاکره مستقیم بکنیم و نه واقعاً 
توانسته ایم ردی از آن فرد پیدا کنیم. بنابراین 

ما قولی نمی توانیم بدهیم که انجام شــدنی 
نیست و اگر قولی می دهیم باید انجام دهیم.

وی ادامــه داد: در نهایــت دوباره پس از 
تبادل چندین پیــام، آمریکایی ها گفتند 
اگــر مذاکــره مســتقیم نمی خواهید، ما 
تبــادل می کنیم به شــرط اینکه تکلیف 

آن فرد را روشن کنید. ما گفتیم که قباًل 
هــم گفته ایم واقعاً اطالعاتی در این مورد 
نداریم، نه اینکه چیزی را بخواهیم پنهان 
کنیم، این نشدنی است. آن ها گفتند پس 
ما تبادل می کنیم به شرط اینکه شما قول 
بدهید که اتوماتیک مذاکرات را برای بقیه 

همین طور ادامه دهیم.
بهاروند ادامه داد: در این مورد هم گفتیم 
ما قولــی نمی توانیم بدهیم. ما فقط قولی 
می دهیــم کــه می توانیم انجــام دهیم. 
آخرسر توافق کردند که ما تبادل می کنیم 
ولی بعضی از پرونده های ما هنوز باز است 
و اینجا تقریباً به توافق رســیدیم. ما هم 
گفتیم که توافــق می کنیم ولی خیلی از 
پرونده های ما باز اســت و اگر قرار باشد 
به پرونده ها رســیدگی شود، پرونده هایی 
هم ایران دارد که باز اســت و پرونده های 
خیلی بزرگی اســت. دســتیار وزیر امور 
خارجه دربــاره مدت زمان تبــادل پیام 
میان ایران و آمریــکا گفت: »این مرحله 
پیام بــردن و پیــام آوردن درباره تبادل 
افراد، ســه، چهار ماه طول کشید. یعنی 
مرحله جدی این بوده است، وگرنه اینکه 
کســی بگوید من فالن جا صحبت کردم، 
آن ها حرف های پراکنده ای بود که تأثیری 

نداشته است«.

 چرا آمریکایی ها مشتاق مذاکره اند؟
صحبت  های این دیپلمات ارشد کشورمان 
حاکی از اشتیاق فراوان آمریکایی ها برای 
مذاکره اســت، اما علت چیست؟ واقعیت 
این اســت که رئیس جمهور فعلی آمریکا 
به دنبال ثبت یک نقطه مثبت در کارنامه 
سیاست خارجی خود اســت؛ ترامپ که 
بــرای مذاکره با کره شــمالی تالش های 
زیــادی کــرد، در نهایت بــه یک عکس 
یادگاری اکتفا کرد و دســت کره ای ها را 
در حنا گذاشت.در مورد ایران نیز ترامپ 
و ســایر مقامات آمریکایی آشکارا تأکید 
کرده اند که  مذاکره بدون پیش شــرط 
است؛ منظور از پیش شرط همان سیاست 
اصولی جمهوری اسالمی است که از سوی 
رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور اعالم 
شده است، پس از برداشته شدن تحریم ها 

امکان مذاکره در قالب 1+5 وجود دارد.
نباید از خاطر بــرد که آمریکا و همپیمانان 
منطقه ای اش همچون رژیم صهیونیســتی 
و برخی کشــورهای متحجر، ایــن روزها با 
سوء استفاده از مطالبات مردمی در منطقه 
و کشورهایی همانند لبنان و عراق به دنبال 

افزایش فشار حداکثری خود هستند.

دستیار ظریف فرایند آزادی دانشمند کشورمان از آمریکا را اعالم کرد

روایت ایرانی از یک تبادل

 اول دی ماه رمز دوم پویا برای خدمات غیر حضوری بانک ها الزامی می شود و بدون 
آن امکان خرید شارژ و... غیر ممکن است، بانک مرکزی اعالم کرده بانک ها موظفند 
برای افرادی که توانایی خرید گوشی هوشمند ندارند، به صورت پیامکی این خدمت 
انجام شــود، اما متأسفانه در بانک انصار مرکزی مشهد این امکان وجود ندارد و این 
بانک از فعال سازی سامانه پیامکی رمز پویا برای صاحبان حساب های بدون گوشی 
هوشــمند خودداری می کند!؟ اگر تا قبل از اول دی این امکان در بانک انصار فعال 
نشود، بسیاری از مردم مجبور می شوند مثل چند سال پیش به فروشگاه ها بروند و 
شارژ سیم کارت بخرند و یا به عابر بانک بروند و پول را به حساب دیگری انتقال دهند! 

و این یک عقبگرد بزرگ و عجیب در قرن۲1است! 09360006158
 ازسوی شهرداری تهران نمایشگاه پسماند در شهر آفتاب با حضور انگشت شمار 
بازدید کننده و غرفه به علت بعد مسافت برگزار شد، مسئوالن وزارت کشور نگذارند 
وقت و هزینه شــهروندان این گونه به هدر رفته، و از مکان دیگری استفاده شود. 

09360005568
 بودجــه  باید به  بهداشــت و  درمان  و حمایت  از کشــاورزی  و آموزش  و تأمین 
 اجتماعی  داده  شــود تا مردم  ســالم  و از غذای  کافی  برخوردار و خیالشان  از آینده 
 فرزندان  راحت  باشد، اما با تأسف  صرف  حقوق های  نجومی  یا مؤسساتی  می شود که 
 آن ها  پول  را صرف  همایش های  بیهوده  و سفرهای  خارجی  می کنند، ولی  در سال 
 تولید، هیچ  تسهیالتی  حتی  برای  مخارج  جاری  ما کشاورزان  در نظر گرفته  نشده 

 است. 09150002986
 ریاست راهنمایی و رانندگی! بعضی رانندگان با بوق های ناهنجار اعصاب مردم را  

به هم می ریزند، چرا برخورد نمی کنید با تشکر. 09330003998
 خداوکیلی مقصر پیشــنهاد دادن این طرح های آبکی کیه ؟ باید مسئول دادن 
این طرح از کارکردن در همه ادارات دولتی اخراج بشه برای همیشه، طرح فروش 
صندلــی اتوبوس چیه آقای روحانــی! توجه داری زیر مجموعه های شــما چکار 
می کنند؟ طرح فروش صندلی اتوبوس. شاید در آینده نزدیک طرح فروش معافیت 
مالیاتی هم پیشنهاد بشه! بعید نیست چون کلیدهای طرح های آبکی دست بعضی 

از مسئوالن غیرانقالبی دست به دست می شود. 09360006282

وزیر سابق روحانی رئیس ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه شد
محمدباقر نوبخت، دبیر کل حزب اعتدال و توسعه با صدور حکمی علی جنتی را به عنوان 
رئیس ستاد انتخاباتی این حزب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی منصوب 

کرد. حزب اعتدال و توسعه از احزاب نزدیک به حسن روحانی است.

واکنش یک عضو پایداری به اظهارات شکوری راد
محمدجواد ابطحی، عضو جبهه پایداری در گفت وگو با نامه نیوز گفت: نگرانی جبهه پایداری، 
مشارکت مردم است. باید تالش کنیم مشارکت گسترده صورت بگیرد. یکی از اهداف پشت 
پرده فتنه بنزینی که حتی برخی مثل آقای شکوری راد )عضو حزب اتحاد ملت( به زبان 
آوردند، این است که به اصول گرایان ضربه بزنند و مشارکت مردم مناطق محروم و مستضعف 
را کم کنند؛ چون اقبال در این مناطق معموالً به سمت اصول گرایان است. معتقدیم باید 
تالش کنیم بازسازی اعتمادعمومی انجام شود تا در انتخابات مشارکت گسترده و حداکثری 

اتفاق بیفتد.

پول کثیف در انتخابات؛ هست یا نیست؟
بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با اعتمادآنالین گفت: یک زمانی آقای 
رحمانی فضلی بحث پول های کثیف را مطرح کرد. من همان موقع در صحن مجلس تذکر 
دادم که اگر این پول ها وارد مجلس شده، بیایید و به مردم بگویید. نظام با کسی تعارف ندارد 
و این پول ها متعلق به هر کسی که هست بیایند و بگویند. بنابراین بحث بیشتر تخریبی 
است. درثانی، چرا این موضوعات بیشتر در زمان انتخابات مطرح می شود؟ مشخص است 

جناحی از این موضوع سود می برد که آن را مطرح می کند.

نگرانی اصالح  طلبان از تأثیر عملکرد دولت بر آرای شان
جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران در گفت و گو با »تابناک«  درباره وضعیت فعلی اصالح طلبان 
گفت: ما به جهت محدودیت هایی که وجود دارد و عملکردی که متأسفانه دولت از خودش 
به تصویر کشیده و هزینه های آن بر سر اصالح طلبان خراب شده، مشکالتی داریم. به همین 
دالیل اصالح طلبان خیلی انگیزه ای برای ورود به انتخابات مجلس از خودشان نشان ندادند. از 
 این رو امیدوارم این رویه را کنار بگذارند و در عرصه انتخابات حضور چشمگیری داشته باشند.

عبدالباری عطوان، تحلیلگر سرشناس عرب: 
تهدید اسرائیل علیه ایران، نتیجه برعکس خواهد داشت

ایســنا: عبدالبــاری عطــوان، تحلیلگر 
سرشناس جهان عرب و سردبیر روزنامه رأی 
الیوم در یادداشتی که در این روزنامه منتشر 
شد، با اشــاره به افزایش تهدیدات مقامات 
صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران 
از جمله تهدیدهای اخیر بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی و نفتالی 
بنت، وزیر دفاع این رژیم نوشت: اسرائیلی ها احساس می کنند که شعله ور شدن آتش 
اعتراضات در کشــورهای همپیمان ایران از جمله عراق، لبنان و خود ایران فرصت 
بی نظیری برای ضربه وارد کردن به ایران اســت؛ زیرا رژیم صهیونیســتی در حال 
بررسی معاهده دفاع مشترک با آمریکاست. از سوی دیگر آقای کاتص، وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی معتقد است که عربستان و امارات نیز به آن ها خواهند پیوست. 
عطوان در بخش دیگری از یادداشت خود می نویسد: رژیم اسرائیل نمی تواند سوریه را 
برای ایران به ویتنام دیگری تبدیل کند و چه بسا نتایج برعکسی اتفاق بیفتد و سوریه 
به ویتنام اسرائیل تبدیل شود، زیرا سوری ها و همپیمانان خود یعنی ایرانی ها به مدت 
هشت سال در برابر توطئه های جهانی به رهبری آمریکا مقاومت کردند و از سوی 

دیگر جنبش های مقاومت و بیشتر ملت های عربی و اسالمی حامی آن ها هستند.

رأی الیوم: 
بسیار بعید است آمریکا وارد جنگ با ایران شود

انتخاب: محمد مصطفی العمرانی در رأی الیوم نوشــت: چنــد روز پیش، روزنامه وال 
اســتریت ژورنال خبری را در مورد احتمال اعزام 14 هزار سرباز آمریکا به خلیج فارس، 
منتشر کرد؛ هر چند که در ادامه سخنگوی پنتاگون در توییتی نوشت: »این گزارش اشتباه 
است. ایاالت متحده قصد اعزام این تعداد نیرو به خاورمیانه، برای مقابله با ایران را ندارد«، 
اما اهداف واشنگتن از این تنش زایی رسانه ای علیه ایران چیست؟ آیا واشنگتن سعی دارد 
با انتشار این گونه گزارش ها، فشار علیه ایران را افزایش داده و جنگ اقتصادی خود علیه 
تهران را توجیه کند؟  این نویسنده عرب در بخش دیگری از یادداشتش می نویسد: کاخ 
سفید هرگز وارد ماجراجویی جنگ با ایران، که خود از پیامدهای فاجعه بار آن آگاه است، 
نمی شــود. بنابراین، دولت آمریکا تالش می کند از اوضاع داخلی ایران، حالت ضعف و 
آشفتگی که در آن حاکم است و شرایط استثنایی همپیمانان آن در عراق و لبنان، استفاده 
کرده و دور جدیدی از فشارهای سیاسی و نظامی علیه ایران را آغاز کند؛ به این امید که 
فشارهای تازه، موجب نشستن تهران پای میز مذاکره با واشنگتن، برای امضای یک توافق 
هسته ای جدید و ارائه امتیازهایی در مورد پرونده های منطقه، از جمله در عراق، لبنان، 

سوریه و یمن شود.

 ارتباط ارقام عجیب
و شبکه ملی اطالعات

فاطمه حســینی، رئیس فراکسیون فناوری و 
نوآوری مجلس گفته است قطعی اینترنت در 
ایران تنها به کســب و کارهای حوزه فناوری 
روزانه ۲هزارو500 میلیارد تومان خسارت زده 
اســت. او همچنین اعالم کرده باید راهکاری 
برای جلوگیــری از قطع اینترنت در کشــور 
اندیشیده و این دکمه قرمز نباید فشرده شود. 
این صحبت ها درظاهر از سر دلسوزی بیان شده، 
اما در خصوص آن باید به چند نکته مهم اشاره 
شود که به نظر می رسد در صحبت های خانم 
حسینی و کسان دیگری همچون ایشان نادیده 

گرفته شده است.
1- این عددی که رئیس فراکسیون فناوری و 
نوآوری مجلس بیان کرده، فقط در حوزه کسب 
و کارهای فناوری بــوده، پس احتماالً اگرعدد 
خسارت در سایر بخش ها را به آن اضافه کنیم، 
رقم بســیار زیادی خواهد شد که محاسبه آن 
کمی غیر قابل بــاور می نماید. مثالً اینکه فکر 
کنیم ساالنه چندصد هزار میلیارد تومان تبادل 
مالی کشور به اینترنت جهانی متصل است که 
هر آن با قطع شــدنش از ســوی غرب امکان 
فروریختنش وجود دارد، بسیار عجیب به نظر 
می رسد. سؤال اینجاست که آیا واقعاً این همه 
پول و تبادل مالی به اینترنت متصل است؟ پس 
چرا آمریکایی ها کــه همه چیز را بر ما تحریم 
کرده اند، با قطع اینترنت ســبب نمی شوند که 
تمام پول کشور طی چند دقیقه معطل مانده 

و کارها گره بخورد؟
۲- نکته دوم جالب تر است. بگذارید عدد اعالم 
شده خانم حسینی را در 365 روز سال ضرب 
کنیم. پاســخ مبلغ عجیب حدود یک تریلیون 
تومــان خواهد بــود؛ یعنی حدود هــزار هزار 
میلیارد تومان. واقعاً در کشــور ما این قدر در 
حوزه فناوری پول جابه جا می شــود و همه آن 
به اینترنت جهانی متصل است؟ البته این رقم 
خسارت است و حتماً وقتی کل پول را محاسبه 
کنیم باید به عددهای وحشــتناکی برسیم که 
حتماً یک نفر باید درباره مالیات   های دریافتی آن 
هم صحبت کند. بگذارید فکر کنیم که مالیات 
کشــور ما حدود ۲5 درصد باشد. پس مالیات 
این شــغل ها که اکثراً بخش خدماتی هستند 
و مالیات خدمات هم بیش از تولید است، باید 
چیزی حدود ۲50 هزار میلیارد تومان باشــد. 
واقعاً چنین عددی درست است؟ آیا ما این قدر 

مالیات از این بخش می گیریم؟
3- مســئله مهم دیگری که باید به آن اشاره 
کنیم، بحث وابســتگی ما به غرب است. اگر 
واقعاً کشــور ما این میزان از پول خود را به 
شــبکه های اجتماعی خارجــی و اینترنتی 
کــه روی آن کنترلی نــدارد، متصل کرده، 
پس باید هرچه ســریع تر بــه فکر محاکمه 
کسانی باشــیم که با وجود مصوبات مختلف 
در شــورای عالی فضای مجــازی و مجلس 
شورای اســالمی و دولت، همچنان اینترنت 
ملی را معطل نگه داشته و شبکه ارتباطات و 
شبکه های اجتماعی را داخلی نکرده اند. خانم 
حسینی و کسانی که چنین اعدادی را مطرح 
می کنند، نخستین مسئوالنی هستند که باید 
به این پرســش ها پاســخ بدهند. نمایندگان 
مجلس باید بگویند چرا شبکه ملی اطالعات 
راه اندازی نشده اســت؟ نکند این هم بشود 
مثل بنزین که افزایش پلکانی آن متوقف شد 
تا روزی که ناچار شــدند یک شبه قیمتش را 
افزایش دهند و به مردم شــوک وارد کنند. 
نکند روزی غــرب اراده کند و اینترنت ما را 
قطع کند و ناگهان هزاران هزار میلیارد تومان 

پول کشور معطل بماند؟
4- به نظر می رســد خانم حسینی و دیگر 
همفکران ایشــان به جــای اینکه این قدر 
نگــران دکمه قرمــز قطعــی اینترنت در 
ایران باشــند، باید نگــران دکمه قرمز آن 
سوی مرزها باشــند که دست تندروهایی 
چون ترامپ و صهیونیســت ها افتاده است 
و ممکن اســت هرآن کشــور ما را با یک 
چالش جدی مواجه کنند. نماینده مجلس 
بایــد علــت کم کاری هــا را توضیح دهد، 
نــه اینکه عدد و رقم اعــالم کند و نگران 
شــبکه های مجازی خارج نشــین باشــد. 
ایشان باید بگوید چرا اینترنت ما همچنان 

به اراده غربی ها متصل است؟
ایشــان باید توضیح دهند که چرا شبکه های 
اجتماعی داخلی با کم مهری مواجه شــده و 
نتوانسته اند حتی سرورهای الزم برای ادامه کار 

خود را خریداری کنند؟
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آمریکایی ها اول 
می گفتند ما مذاکره 
بکنیم که چگونه 
تبادل کنیم. در حالی 
که ما دستورعملمان 
به عنوان وزارت 
امور خارجه مذاکره 
مستقیم با طرف 
آمریکایی نبود

بــــــــرش

روحانی هشت روز دیگر به ژاپن می رودجوان گرایی نباید رانتی و سفارشی باشد
فارس: سرلشــکر محمدعلی جعفری مسئول 
قرارگاه فرهنگی-اجتماعی حضرت بقیه اهلل)عج( 
در برنامه جهان آرا، اظهار داشت: ممکن است باز 
هم این اشتباه رخ دهد که فکر کنند نقش مردم 
فقط حضور فیزیکی است. نقش مردم باید در 
حل مشــکالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی تعریف شود.
سردار جعفری با طرح پرسشی درباره چگونگی 
نقش آفرینی مردم، ادامه داد: خواســت رهبر 
انقالب ایجاد هســته های خودجوش مردمی با 
محوریت جوانان متعهد برای حل مشکالت است 
که البته این حرکت شروع شده است. این کار 
نیاز به تمرکز و پیگیری دارد و نیازمند هدایت 
و برنامه ریزی است که این به عهده حلقه های 
میانی و خود مردم اســت. وی گفت: در کشور 
ما مردم باید بدانند عدالت اجتماعی بدون قیام 
و حرکت کردن امکان ندارد اتفاق بیفتد. دقیقاً 
در زمانی که اسالم در حاکمیت قرار می گیرد، 
مردم باید برای برقراری عدالت اجتماعی حرکت 
کنند. این حرکت مردمی نخســتین اسمش، 
جهاد است. جهاد که فقط جنگ نظامی نیست. 
عمده کار، جهاد فرهنگی اجتماعی است و امروز 
این اولویت دارد. جنگیدن با سیستم های فساد و 
بی عدالتی و سوء مدیریت ها خودش جهاد است. 
اینکه بگوییم چون مسئوالن در صحنه نیستند 

ما هم کار نکنیم، درست نیست.

 سیلی خورده ها باید به میدان بیایند
فرمانده قــرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه اهلل 
با اشاره به نگرانی برخی از بی تجربگی جوانان 

عنوان کرد: در جنگ این مشــکل نبود؛ چون 
آن جوانی که به جبهه می آمد، هرلحظه امکان 
شهید شدن او وجود داشت. اینجا برای مقام و 
پست این خطر کامالً جدی است. جوان گرایی 
نباید رانتی و سفارشــی باشد. جوان گرایی باید 
واقعی باشد و سیلی خورده ها و کسانی که تفکر 
آن ها با رهبری هم گرا اســت، باید به میدان راه 

پیدا کنند. 
سردار جعفری با اشاره به تغییرات مورد انتظار 
مردم عنوان کرد: مردم از گرایش های مختلف 
خسته شــده اند و کسانی که قبالً مردم تجربه 

کرده اند، امتحان خوبی پس نداده اند. 
مــردم می داننــد در همین شــرایط اگر به 
توصیه های رهبر انقالب درباره اقتصاد مقاومتی 
گوش داده می شــد، بسیاری از این مشکالت 
نبود. مسئول قرارگاه بقیه اهلل تصریح کرد: به 
نظر من خواســت رهبر انقالب این است که 
جوان گرایی تنها راه برون رفت از این مشکالت 

است. 
تنها راهی که مردم را از این بن بســت خارج 
می کند، تغییر رویکرد مردم در انتخاب   هایشان 

است.

سیاســت: یک خبرگزاری ژاپنی اعالم کرد 
رئیس جمهور کشــورمان ۲۸ آذر به ژاپن سفر 
می کند. از ســوی دیگر نخســت وزیر ژاپن با 
بیان اینکه کشورش در حال برنامه ریزی برای 
سفر روحانی اســت، گفت: با پیگیری مداوم و 
گفت وگــو به تالش های دیپلماتیک خود برای 
کاهش تنش ها و دستیابی به ثبات در منطقه 
ادامه خواهیــم داد. به گزارش ایرنــا، کیودو، 
خبرگزاری رسمی ژاپن روز سه شنبه در گزارشی 
با اعالم این مطلب نوشت؛ سفر احتمالی »حسن 
روحانی« رئیس جمهوری اسالمی ایران با هدف 
کاهش تنش ها میان ایران و آمریکا در خاورمیانه 
و در راستای افزایش نقش ژاپن در کاهش این 

تنش ها انجام می شود.
آبه، نخست وزیر ژاپن در خرداد ماه گذشته در 
حالی به ایران سفر کرد که حامل پیغام دونالد 
ترامپ بود، اما با واکنش قاطع ایران، پاسخی که 

مدنظرش بود را دریافت نکرد.
ژاپن به لحاظ انرژی وابســتگی زیادی به نفت 
خلیج فــارس و کشــورمان دارد، اما به خاطر 
وابستگی به آمریکا امکان تأمین منافع خود را 
ندارد، از این جهت تــالش دارد با پادرمیانی و 
میانجیگری تنش ها در خلیج فارس را کاهش 

دهد.

 کسب اجازه از آمریکا 
برای سفر روحانی

البته این کشور حتی برای سفر روحانی به توکیو 
هم از آمریکا کســب اجازه کرده اســت. چند 
روز پیش روزنامه ژاپــن تایمز به نقل از منابع 

دیپلماتیک گــزارش داد آمریکا با طرح توکیو 
برای سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران 

به این کشور موافقت کرده است.
براساس این گزارش، یک مقام ارشد آمریکایی 
به دولت ژاپن پیام داده است واشنگتن از توکیو 
خواسته است نتیجه دیدار روحانی با »شینزو 
آبه« نخســت وزیر این کشــور به اطالع آن ها 
رسانده شود.  رسانه ژاپنی، کیودو به نقل از منابع 
خود اظهار مــی دارد یکی دیگر از اهداف آبه از 
دعوت رئیس جمهوری ایران به توکیو، دستیابی 
به تفاهم با ایران در مورد برنامه ژاپن برای اعزام 
نیروهای دفاع از خود به خاورمیانه است. توکیو 
برای ارتقای قابلیت های جمع آوری اطالعات و 
اطمینــان از ناوبری ایمن حمل و نقل دریایی، 
برای اعزام یک ناوشکن و یک هواپیمای گشت 
به منطقه در قالب یک ابتکار جداگانه از ائتالف 
به رهبــری ایاالت متحده که در نزدیکی تنگه 

هرمز فعالیت خواهد کرد، برنامه دارد.
البته سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه هفته گذشــته در دیدار با مقامات 
این کشور با طرح ژاپن برای اعزام نیروهای دفاع 

از خود به خاورمیانه مخالفت کرده بود.

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

بازتاب

سیاست خارجیسیاست داخلی
بنابراعالم رسانه های  این کشورسرلشکر جعفری: 

داستان تبادل از کجا شروع شد؟
بهاروند گفت: در مــورد این دو نفر که 
مبادله شــدند، قبالً صحبت هایی کلی 
مطرح بــود. آقای ظریف در حاشــیه 
مجمع عمومی در مصاحبه ای موضوع را 
مطرح کردند. بعضی ها مثل ریچاردسون 
صحبت هایی با دکتر ظریف داشتند، ولی 
ما صحبت مســتقیم با دولت آمریکا به 
ماهو دولت نداشتیم؛ یعنی ما ننشستیم 
با آن ها صحبت بکنیم. آقای ریچاردسون 
هم مأموریت دقیقی نداشتند که در این 
مورد با آقای ظریف صحبت کنند. آقای 
ظریــف موقعی که به نیویورک ســفر 
می کنند، به طور طبیعی صحبت هایی با 
سناتورها و افرادی که بازنشسته هستند، 
دارند. ایشان سعی می کنند مواضع ایران 
را برای افراد مؤثر در رســانه ها و فضای 
سیاسی توضیح دهند. صحبت هایی که 
آقای ریچاردســون، سفیر سابق آمریکا 
در ســازمان ملــل کردنــد در همین 
حد بود. چون ایشــان ســفیر سابق در 
ســازمان ملل بودند و اکنون بازنشسته 
هستند، صحبت هایی کرده بودند، ولی 

صحبت های ریچاردســون مــا را هیچ 
وقت بــه جلو نبرد. مــا در یک مقطع 
صحبت هایی در این مورد با ســفارت 
سوئیس که حافظ منافع آمریکاست و 
به خاطر سوابقی که این کشور اروپایی 
در مســائل انسان دوستانه دارد،  کردیم 
و پیام هایی رد و بدل شــد. در مقطعی 
ما یک پیــام از وزارت خارجه آمریکا از 
طریق سوئیس دریافت کردیم که گفته 
بودند اگر کانال دیگــری غیر از وزارت 
خارجه و دولت آمریکا در مورد زندانیان 

آمریکا صحبتی بکند، ما قبول نداریم.
به همین دلیل هــر دو طرف - ایران و 
آمریکا - از چند ماه پیش سعی کردیم 
از طریق حافظ منافــع پیام هایی را رد 
و بدل کنیم. ســفارت سوئیس در این 
میان نقش بســیار خوب،  بی طرفانه و 
منصفانه ای برای هر دو طرف ایفا کرد. 
با اینکه سوئیس حافظ منافع آمریکا در 
ایران است و حافظ منافع ما در آمریکا، 
 پاکستان است، ولی سوئیسی ها برای دو 

طرف کار کردند.

مجلس
الریجانی: 

 منفی بافی 
برای کشور َسم است

ایرنا: رئیس مجلس بابیان اینکه 
منفی بافی برای کشــور َسم است 
و نباید آیــه یأس بخوانیم، گفت: 
در شــرایط کنونی تحریم و فشار 
اقتصادی ظالمانه دشمنان باید با 
کار بیشتر بر مشکالت فائق بیاییم 

نه اینکه دل مردم را خالی کنیم. الریجانی گفت: همچنین 
نباید نهادهای کشــور را تخریب کرد؛ زیرا نظام اسالمی از 
همین نهادها تشکیل شده است. او مجلس شورای اسالمی را 
نتیجه حضور مردم در تعیین سرنوشت خود دانست و تأکید 
کرد: باید در یک فضای معقول و سنجیده برای باال بردن توان 
ملی با همدیگر و حمایت از مدیران دلسوز، توانمند و کارآمد 

کارها را به انجام برسانیم.

دفاعی-امنیتی
دیدار فرماندهان نیروی دریایی ایران و پاکستان

 بنادر چابهار و گوادر 
تقویت کننده یکدیگر هستند

دریایی  نیــروی  فرمانده  فارس: 
ارتش در دیدار همتای پاکستانی 
خود بــا تأکید بــر اهمیت بنادر 
چابهــار در ایــران و گــوادر در 
پاکســتان، تأکید کــرد: این دو 
ظرفیت نه تنها یکدیگر را تضعیف 

نمی کنند، بلکه تقویت کننده هم هســتند. دریادار حسین 
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران که به دعوت رسمی فرمانده نیروی دریایی پاکستان به 
این کشور سفر کرده است، گفت: چنانچه ستادهای دو طرف 
به توافق برسند، همکاری بیشتری خواهیم داشت و ما از هم 
اکنون آماده اعزام ناو به بنادر پاکستان هستیم و معتقدیم این 

اراده برای تعامل دو طرف نیز وجود دارد.

دولت
وعده جهانگیری

 دولت گلوگاه های فساد را 
شناسایی می کند

سیاست: معاون اول رئیس جمهور 
گفت: برخورد با فساد و مفسدان 
به تنهایی کافی نیست، شناسایی 
و رفع گلوگاه های فســادزا نقش 
مهمی در پیشــگیری از فســاد 
دارد. در همین راســتا به تمامی 

دســتگاه های اجرایی ابالغ شده که گلوگاه های فسادخیز را 
شناسایی و نسبت به رفع آن ها کوشا باشند. جهانگیری در 
جلســه هم اندیشی تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با 
مفاسد اقتصادی با اشاره به حساسیت افکار عمومی جامعه 
نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در 
رأس نظام، گفت: باید با همکاری قوای سه گانه و تشکل های 

مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور باال ببریم.

رنا
/ ای

نی
یما

سل
ه 

ضی
مر

س: 
عک

 عضو هیئت رئیسه مجلس تعداد طرح های استیضاح هایی که در مجلس دهم تدوین شده 
را اعالم کرد که برای وزارت کشور 6 بار استیضاح انجام شده است. علی اصغر یوسف نژاد، 
عضو هیئت رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی دیروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه در دوره دهم مجلس 3۸ استیضاح انجام شده است، گفت: اکنون هم استیضاح 

وزرای نفت، کشور و آموزش و پرورش در مجلس مطرح است.

 اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اشاره به تعیین رئیس جدید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به 
اینکه آقای کاظم جاللی هنوز به روســیه نرفته و در مرکز پژوهش ها حضور دارند، رئیس 
جدیدی انتخاب نشــده اســت. او تصریح کرد: جاللی نماینده مردم تهران در مجلس از 
نمایندگی به دلیل حضور در روسیه به عنوان سفیر استعفا داده است، اما می تواند تا زمان 
حضور در کشور در مرکز پژوهش ها به عنوان رئیس باقی بماند؛ بنابراین پس از رفتن وی، 

رئیس جدید انتخاب خواهد شد.

 پیوند مغزاستخوان 
سردار علی فضلی

سیاست: عمــل پیوند مغز استخوان سردار 
علی فضلی، از برجسته ترین فرماندهان دوران 
هشت ساله دفاع مقدس، روز دوشنبه انجام 
گرفته است. این عمل پس از انجام یک دوره 
شیمی درمانی صورت گرفته که نتایج مثبتی 
داشته است. به گفته تنی چند از همرزمان 
سردار فضلی و نیروهای تحت امر او در دوران 
جنگ تحمیلی، عمل پیوند مغز اســتخوان 
سردار فضلی آخرین مرحله از فرایند بهبود 
ایشان اســت که امید می رود نتایج مثبتی 

داشته باشد. 
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 آرزو داشتم خادم بشوم   آستان: جراح خیراندیش مغز و اعصاب که شنبه شب پس از پخش مستند »بدون تعارف« از رسانه ملی، با حکم تولیت آستان قدس رضوی به افتخار خادمی بارگاه منور رضوی نایل 
شد، گفت: سال هاست که آرزو دارم خادم حضرت رضا)ع( بشوم. دکتر رضا جباری افزود: مدتی است که هر ماه به شهر مشهد و به زیارت مضجع نورانی حضرت رضا)ع( مشرف می شوم، خادمی حضرت رضا)ع( جزو 

آرزوهای من بود. وی افزود: حتی یک بار نیز برای خادمی درخواست داده بودم و خوشحالم که سرانجام این آرزویم برآورده شده است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در حکمی از سوی تولیت آستان قدس رضوی
 محمدحسین استادآقا 

به عنوان مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی منصوب شد
آســتان: در حکمی از سوی تولیت 
آســتان قدس رضوی محمدحســین 
اســتادآقا به عنــوان مدیرعامل بنیاد 

کرامت رضوی منصوب شد.
به گزارش آســتان نیوز، حجت االسالم 
والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان 
قدس رضوی در حکمی محمدحسین 

استادآقا را به عنوان مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی منصوب کرد.
در متن این حکم تقویت رویکردهای دینی و انقالبی در ایفای نقش های اجتماعی- 
حمایتی همراه با ارتقای سطح کیفی فعالیت ها، توسعه خدمات به مستضعفان، 
نیازمندان و آسیب دیدگان با استفاده از ظرفیت های مردمی و خادمیاری، فراهم 
کردن زمینه مشــارکت داوطلبانه مردم به ویژه جذب موقوفات و نذورات مورد 

تأکید قرار گرفته است.
استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان های ملی و منطقه ای و رعایت انضباط مالی و 
اداری در همه فعالیت های بنیاد از دیگر مواردی است که از سوی تولیت آستان 

قدس رضوی بر آن تأکید شده است.
گفتنی است، در سابقه فعالیت محمدحســین استادآقا عناوین مختلفی دیده 
می شود که از آن جمله می توان به قائم مقامی مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 
سیســتان و بلوچستان، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان قم اشــاره کرد. پیش از این محسن منصوری به عنوان 

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی فعالیت می کرد.

مدیر مرکز امور بین الملل این نهاد مقدس تشریح کرد
 تالش آستان قدس رضوی

برای شبکه سازی مزارات جهان اسالم 
قدس/ محمدحسین مروج کاشانی: 
شبکه ســازی مزارات جهان اسالم در 
دستور کار مرکز امور بین الملل آستان 

قدس رضوی قرار دارد. 
مدیر مرکز امور بین الملل آستان قدس 
رضــوی در بازدیــد از روزنامه قدس با 
اعــالم این خبر افــزود: تاکنون حدود 

150 مزار مورد اطمینان، اعتماد و توجه مسلمانان شناسایی شده ودر نظر است 
در سال آینده همایشی با حضور متولیان مزارات جهان اسالم از سوی این مرکز 
برگزار شــود و یکی از آثار و برکات این موضوع ارتباط گیری با چندین میلیون 

مسلمان جهان اسالم از این طریق است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدعلی موحدی محصل در دیدار با سرپرست 
مؤسســه فرهنگی قدس، دبیران تحریریه و مدیران روزنامه قدس، »ماه امت« 
را پروژه دیگر این مرکز اعــالم کرد و افزود: ماه مبارک رمضان قله فعالیت های 

فرهنگی و دینی در میان برادران اهل سنت است.
این مقام مسئول متذکر شد:  تالوت های قرآن، مراسم خاص، حتی بازارهای ویژه 
ماه مبارک رمضان در بین اهل سنت در کشورهای گوناگون مانند مالزی، اندونزی، 
تایلند و... و همچنین اقتصاد اسالمی اهل سنت در این ماه از اهمیت بسزایی برای 

آنان برخوردار است.
مدیر مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی یادآور شد: قرار است این پروژه در 
دو بخش فرهنگی و اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت  ماه مبارک رمضان در شهر 
مشهد پیگیری شود و از این طریق برای جذب و آوردن بسیاری از مسلمانان و 
شیعیان به خصوص از کشورهایی مانند لبنان که عالقه مند هستند به مدت 10 
روز جهت گرفتن روزه ماه مبارک رمضان به مشهد و زیارت حرم امام رضا)ع( سفر 

کنند، تالش هایی به عمل آید.

 گستره خدماتی آستان قدس در حوزه بین الملل منحصر به  فرد است 
حجت االســالم والمســلمین موحدی در بخش دیگری از ســخنانش به بیان 
مزیت های نســبی آســتان قدس رضوی نسبت به ســایر اعتاب و آستان های 
 مقدس پرداخت و افزود: مقام شــامخ و علمی حضرت امــام رضا)ع( به عنوان 
عالم آل محمد)ع( و القابی مانند غریب الغربا و معین الضعفا و... موجب ایجاد یک 
جایگاه ویژه برای آستان قدس رضوی در جهان اسالم و در بین عاشقان و محبان 

اهل بیت)ع( در سراسر دنیا شده است. 
مدیر این مرکز بیان کرد: وجود چندین میلیون نفر از سادات رضوی در سراسر 
جهان که از لحاظ نسب و شجره نامه به امام علی بن موسی الرضا)ع( می رسند، 
از دیگر مزیت های نســبی آســتان قدس رضوی در بین مخاطبان این دستگاه 

باعظمت به شمار می رود.
به گفته این مقام مســئول، تقریباً بین 500 تا 600 میلیون اهل ســنت که 
محب و دوستدار اهل بیت)ع( هستند در کشورهای اطراف ایران مانند هند، 
پاکستان، افغانســتان، ترکیه، عراق، آسیای میانه و... حضور دارند که ارتباط 
گیری و جذب آنان برای زیارت بارگاه امام رضا)ع( برای آستان قدس رضوی 
یک فرصت و مزیت به شمار می رود. وی ادامه داد: هم اکنون هر هفته هیئتی 
از محبان اهل بیت)ع( از برادران اهل تسنن غیرایرانی برای زیارت بارگاه امام 

هشتم)ع( به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند.
حجت االسالم والمســلمین موحدی تصریح کرد: تنوع و گستره خدماتی که 
آستان قدس رضوی در حوزه بین الملل ارائه می دهد هم منحصر به فرد است 
و شــاید هیچ مرکز و مجموعه ای در دنیا مانند آســتان قدس رضوی با این 
خصوصیات و تنوع خدمات وجود نداشته باشد و همین ارائه خدمات فرهنگی 
در بخش های مختلف مانند کتابخانه، اسناد، معماری تا بخش های اقتصادی، 
علمی، اجتماعی و... یک جایگاه ویژه ای را برای آســتان قدس ایجاد کرده و 

این از دیگر مزایا و محاسن این آستان ملکوتی است.

 برجسته سازی نام و نشان حضرت رضا)ع( در میان مسلمانان 
حجت االسالم والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنانش به راهبردهای 
آستان قدس رضوی در حوزه بین الملل اشاره و خاطرنشان کرد: این راهبردها 
با مطالعات و بررســی های انجام شده و با توجه به ظرفیت ها و سیاست های 
آســتان قدس رضوی به دو بخــش »فرهنگی و اجتماعــی« و »فرایندی و 

تشکیالتی« تقسیم می شوند.
وی در زمینه راهبردهای فرهنگی و اجتماعی گفت: توســعه و گسترش کمی و 
کیفی زیارت امام رضا)ع(، ترویج و نشــر سیره و معارف رضوی در جهان اسالم، 
تحکیم هویت امتی با تأکید بر وحدت و مقاومت، برجسته ســازی نام و نشــان 
حضرت امام رضا)ع( در محیط های عمومی مســلمانان جهــان، ارائه خدمات 

اجتماعی در جهان اسالم و... برخی از این راهبردهاست.

با مشارکت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی
»واژه های تشنه« در قم به کار خود پایان می دهد

آستان: اختتامیــه ششمین کنگره شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان با عنوان 
»واژه های تشــنه« با مشارکت انجمن ادبی رضوی مؤسسه آفرینش های هنری 

آستان قدس رضوی در قم برگزار می شود.
برپایی آیین پایانی ششــمین دوره کنگره واژه های تشــنه با حضور شاعران و 
داستان نویسان و اجرای احمد علوی، پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 14:30 در 

نگارستان اشراق قم واقع در ابتدای خیابان صفائیه صورت می گیرد.
محمدعلی مجاهدی، ســیدفضل اهلل قدســی، سیدسکندر حســینی بامداد، 
محمدحسین حسین زاده، محسن قاسمی، سیده تکتم حسینی، سیدابوالفضل 
مبارز، مرتضی شــاه ترابی، زهره عارفی، احمد مدقق، بتول سیدحیدری، کبری 
سادات بلخی، سیدرضا هاشمی، عاطفه جوشقانیان، شفیق صادقی، سیدحسین 
فصیحی، سیدرضا فرهام، حمزه محمودی، عاطفه جعفری، سیدمبین محمودی 

و... از جمله استادان و هنرمندان حاضر در این مراسم هستند.
اختتامیه این کنگره با همکاری مرکز فرهنگی هنری معاونت فضای مجازی، هنر 
و رسانه، انجمن ادبی رضوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی و 

انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان برگزار خواهد شد.
یادآور می شود، مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با بهره گیری از 
ظرفیت های این مؤسسه و همکاری با هنرمندان رشته های گوناگون در برگزاری 

برنامه های مختلف هنری در کشور مشارکت دارد.

کاشانی    مروج  قدس/محمدحسین   
همزمان با هفتاد و پنجمین سالروز افتتاح موزه 
آستان قدس رضوی، سی و هفتمین برنامه 
سه شنبه های فرهنگی با حضور حجت االسالم 
والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی 
معظم  مقام  هدایای  و  قرآن  موزه  محل  در 
رهبری حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد. 
در این برنامه برای نخستین بار مجموعه ای 
از نسخه های دست نویس ثقه االسالم مرحوم 
حاج شیخ عباس قمی)ره( موجود در گنجینه 

رضوی رونمایی شد. 

 بارگذاری 20هزار نسخه خطی 
روی سایت

رئیس ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آســتان قدس رضوی در این مراسم 
با بیان اینکه کتابخانه آستان قدس رضوی 
یکــی از بزرگ تریــن کتابخانه های جهان 
اسالم اســت، افزود: هرچند حفظ، حراست 
و نگهداری صحیح و درست از آثار موزه ای، 
کتابخانه ای ، اسناد و تراث فرهنگی و... الزم و 
ضروری است اما ما در آستان قدس رضوی 
فقط نگهبــان و انباردار ایــن آثار نفیس و 
ارزشمند نیســتیم، بلکه باید مروج این آثار 
برای دسترسی عموم عالقه مندان، محققان 

و فرهیختگان باشیم. 
این مقام مســئول اظهار کرد: در راســتای 
تســهیل و تســریع در دسترســی به این 
منابع ارزشــمند با رعایت قوانین، ضوابط و 
دســتورعمل های آستان قدس رضوی برای 
نخســتین مرتبه در تاریخ این نهاد مقدس 
بیش از 20 هزار نسخه خطی از کتاب های 
خطی و دست نویس کتابخانه آستان قدس 

رضوی روی سایت قرار داده شده است. 
رئیس این ســازمان بــه تالش های صورت 
گرفته برای تبدیل کتابخانه های آستان قدس 
رضوی به پایگاه فرهنگی و پویا برای ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی اشــاره کرد و گفت: در 
31 استان کشور، کانون های خادمیاری کتاب 
راه اندازی شده و هم اکنون حدود 120 نفر به 
عنوان خادمیاران کتاب در زمینه های مرتبط 
و از جمله در قسمت جذب منابع، نسخه های 
خطی، اسناد و... فعالیت می کنند و توفیقاتی 
هم در این زمینه ها داشته اند.حجت االسالم 
والمسلمین حسینی تصریح کرد: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون، حدود 77 هزار نسخه 
شــامل 22 هزار ســند، 875 نسخه خطی، 
54 هزار نســخه چاپی، در مجموع به ارزش 
حدود 1/5 میلیارد تومان و حدود 17 و 800 
شئ موزه ای هم به ارزش حدود یک میلیارد 
و 300میلیــون تومان به صــورت اهدایی و 
تقدیمی، جذب منابع فرهنگــی، موزه ای و 

کتابخانه ای آستان قدس رضوی شده است.

 راه اندازی بزرگ ترین فهرست 
دیجیتال نسخه های خطی جهان

وی همچنیــن بــه غنی ســازی منابع این 
سازمان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: به دنبال 
آن هســتیم بزرگ ترین کتابخانه دیجیتال 

فهارس نســخه های خطی جهان را در سال 
1399 در آســتان قدس رضوی راه اندازی 
کنیم و حتی اگر یک نسخه خطی ارزشمند 
در جهان اسالم در کشورهای مختلف عربی، 
اروپایی و آفریقایی و... باشد تالش می کنیم تا 
در این فهرست به طور کامل قرار داده شود. 
وی ادامه داد: حدود 85 درصد از اجرای این 
پروژه انجام شــده و از 120 کشور گوناگون 
جهان فهرست نسخه های خطی جمع آوری 
شده و نرم افزار رایانه ای انجام این پروژه هم 

به نحو مطلوب آماده سازی شده است.
این مقام مسئول به پیگیری راه اندازی موزه 
مجازی در آســتان قدس رضوی هم اشاره و 

خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین برنامه های 
ما در ســال 1399 پیگیری راه اندازی موزه 
مجازی در آســتان قدس رضوی است و این 
کار از اهمیت بسزایی برای معرفی تراث و آثار 
موزه ای این آســتان مبارک در کشور، جهان 
اســالم و دنیا برخوردار است.وی توضیح داد: 
هم اکنون بــه علت محدودیت فضا حدود 8 
هزار شــئ موزه ای در گنجینه های آســتان 
قدس رضوی در معرض دید عموم قرار داده 
شده اســت و با راه اندازی موزه مجازی بیش 
از این تعداد شــئ مــوزه ای در معرض دید 
عالقه منــدان قرار داده خواهد شــد و حدود 
90 درصــد از اقدامات و پیش بینی های الزم 

برای راه اندازی این موزه مجازی انجام شده و 
امیدواریم در سال آینده این موزه با موفقیت 

راه اندازی شود.

 ساخت موزه جامع رضوی 
در دستور کار قرار دارد

حجت االسالم والمسلمین حسینی در مورد 
ســاخت موزه جامع رضوی هم گفت: ایجاد 
مــوزه جامع رضوی در دوره تولیت ســابق 

مطرح  رضوی  قدس  آستان 
شــد و خوشبختانه براساس 
فعلی  تولیت  رهنمودهــای 
این آستان مقدس، پیگیری 
این پروژه هم در دستور کار 
این سازمان است.وی متذکر 
شد: این کتابخانه در راستای 
افزایــش فضــای مخــازن 
کتابخانــه ای خــود یکی از 
مخازن پیش بینی شده جدید 
را تحویل گرفته و حدود 20 
هزار نسخه کتاب هم به یک 
طبقه از ایــن مخازن جدید 

منتقل شده و امیدواریم با تدابیر اندیشیده 
شده تجهیز سایر مخازن مربوط هم در سال 
99 انجام شــود.همچنین چند پیشنهاد در 
زمینه راه اندازی یک مکان، رواق یا تاالر در 
حرم مطهر رضوی به عنوان قرائت خانه برای 
مطالعه فرزندان زائران و مجاوران در زمینه 
درس ها و کتاب های درســی، دانشگاهی و 
شخصی آنان، راه اندازی طرح سفیران میراث 
رضوی برای حضــور در مراکز کتابخانه ای 
مختلف سراسر کشور و کتابخانه های شخصی 
برای شناسایی، مرمت و تحویل گرفتن منابع 
کتابخانه ای و نســخه های خطی ارزشمند، 
راه اندازی خط تولید ســوغات فرهنگی زائر 
براساس اشیای موزه ای ارزشمند این سازمان 
در جهت معرفی این تراث فرهنگی و اقتصاد 
اسالمی و... از ســوی رئیس این سازمان به 

تولیت آستان قدس رضوی ارائه شد.

باید قدردان 
بزرگانی همچون 

شیخ عباس قمی 
باشیم و این 

قدردانی به وسیله 
نشر کتاب ها، 

اخالق، دین داری و 
معرفتشان است

بــــــــرش

 در آیین رونمایی از نسخه  های دست نویس و کتابخانه شخصی حاج شیخ عباس قمی بیان شد  

ساخت موزه جامع رضوی در دستور کار 
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 لطفاً در زمان هایــی که رواق  های حرم 
مطهر خلوت اســت، خدام برای نشســتن 
خانواده ها کنار یکدیگر سخت گیری نکنند. 

09150000166

 رواق دارالمرحمه از صحن جامع رضوی 
پله برقی دارد اما از ســمت دیگر، ســمت 
ورودی بــه رواق امام خمینی)ره( پله برقی 
ندارد. اگر می شــود برای آن طرف هم پله 

 برقی بگذارید. 
09150005437

 لطفــاً مفهوم نــوای نقــاره  را جایی 
بنویســید تا زائران هم بدانند که این نوا 

چه می خواهد بگوید. 
09150006984

 در صحن جامع رضوی یک ساعت وجود 
ندارد. چرا؟

09030001035

 آســتان قدس تغییر محــل مرکز امور 
خادمین را اطالع رسانی کند. خادمیارها در 

حرم سردرگم می شوند. 
09150006733

توزیع گوشت عقیقه توسط 
خادمیاران کرمانشاهی بین 
5هزار و 100 خانواده محروم

آســتان: مدیر دفتر نمایندگی آســتان 
از  اســتان کرمانشــاه  قــدس رضــوی 
توزیع گوشت عقیقه توســط خادمیاران 
کرمانشــاهی بین 5هزار و 100 خانواده 
محروم به مناسبت سالروز وفات حضرت 
معصومه)س( از محل نیت قربانی نذورات 

خیران خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار آســتان نیوز از 
کرمانشــاه، ســیدمحمدجعفر امامیــان 
با تأکید بر ســنت حســنه عقیقه برای 
رأس  تاکنــون 377  گفــت:  کــودکان 
گوســفند نذری با کمک خیــران در 9 
مرحله توسط خادمیاران دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در کرمانشاه تأمین 
و گوشــت قربانی نیز بین 5 هزار و 100 

خانواده توزیع شده است.
وی افــزود: مرحلــه نهم توزیع گوشــت 
عقیقه همزمان با ســالروز وفات حضرت 
معصومــه)س( بــه کوشــش خادمیاران 
رضوی به نیابت حضرت رضا)ع( به تعداد 
300 بســته از محــل تأمیــن 20 رأس 
گوسفند با کمک خیران برای نیت امینانه 

قربانی اجرا شد.
به گفته وی 9 مرحله توزیع گوشت قربانی 
در قالب شــبکه منطقه ای و محله ای بین 
خانواده زندانیان و محرومان در مناطق 3 
و 5 شهر کرمانشــاه، بخش های حمیل و 

ماهیدشت توزیع شد.

280 خانواده محروم 
ماهشهری تحت حمایت 

خادمیاران رضوی
آستان: خادمیاران رضوی بندر ماهشهر 
خوزســتان ســبد غذایی 280 خانواده 
محــروم را بــه ارزش 500 میلیون ریال 

تأمین کردند.
حجت االسالم والمسلمین جلیل علی نژاد، 
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در اســتان خوزســتان با بیــان اقدامات 
صــورت گرفته بــرای حمایت از اقشــار 
ماهشهر گفت:  بندر  محروم شهرســتان 
بــا پیگیری  و تــالش خادمیاران رضوی، 
ســبد غذایی 280 خانــواده محروم این 
شهرستان تأمین شده و میان آن ها توزیع 

شد.
وی افزود: بســته های غذایی تأمین شده 
شــامل اقالم ضــروری خانوارها از جمله 
برنج، روغن، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، 
چای و... است که ارزش تقریبی آن یک 

میلیون و 800 هزار ریال است.
وی با قدردانــی از فعالیــت خادمیاران 
رضوی این اســتان افزود: پایگاه مقاومت 
بسیج پتروشــیمی بندر ماهشهر، یاریگر 
خادمیاران رضوی برای تأمین و تهیه این 

بسته های غذایی بود.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در اســتان خوزستان با تأکید بر ادامه دار 
بودن طرح هــای حمایتــی از محرومان 
گفت: خادمیاران رضوی شهرســتان های 
محرومان  از  اســتان، حمایــت  مختلف 
مناطق خود را در مناســبت های ملی و 
مذهبی مختلف در دســتور کار خود قرار 

داده اند.

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 

h جشن ازدواج 290 زوج در رواق حضرت زهرا

 قدس  دومین مرحله اردوی طرح هم ســایه به میزبانی مرکز 
امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی آغاز شد. در پایان این 
دوره ســه روزه، 290 زوج آیین ازدواجشان را در رواق حضرت 

زهرا)س( جشن می گیرند. 

اردوی فرهنگی، آموزشی و زیارتی هم سایه، از سری برنامه های 
طرح بزرگ زندگی به ســبک رضوی اســت که از سوی مرکز 
امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی، به صورت رایگان و با 
رویکرد افزایش صیانت و اعتالی کارکرد خانواده و با بهره گیری 
از ظرفیت های آســتان قدس رضوی برای زائران و مجاوران به 

ویژه زوجین جوان برگزار می شود.
290 زوج از نومزدوجین اســتان های تهران، اصفهان، زنجان، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، قزوین، هرمزگان، 
همدان، خراســان شــمالی و خراســان جنوبی در این دوره 
شــرکت کرده اند و به مدت ســه روز در محل زائرشهر رضوی 
اســکان یافته اند و در طول اقامتشــان از دوره های آموزشی، 
فرهنگی، مهارت های زندگی و خانواده، روان شناسی زن و مرد 
و خانواده رضوی، برنامه معنوی شمیم رضوان، حکایت آفتاب، 
حرم گردی و حضور در دوره های آموزشی پایگاه آداب زیارت که 
با هماهنگی اداره انتظامات و اداره تبلیغات اسالمی آستان قدس 

رضوی طراحی شده، بهره مند شده اند.
برنامه پایانی اردوی ســه روزه طرح هم ســایه، جشن ازدواج 
زوج هــای شــرکت کننده در ایــن طــرح در رواق حضرت 
زهرا)س( حرم مطهر رضوی است که شرکت کنندگان پس 
از زیارت بــارگاه منور رضوی میهمان خوان پربرکت رضوی 

خواهند شد.
جشــن ازدواج نومزدوجین سراسر کشور با هدف ترویج ازدواج 
آســان، حمایت مــادی و معنوی و باال بردن ســطح آگاهی و 
تحکیم زندگی مشــترک زوج های جوان از ســوی مرکز امور 
بانــوان و خانواده آســتان قدس رضوی با همــکاری معاونت 
محرومیت زدایی، معاونت تبلیغات اســالمی، انتظامات آستان 
قدس رضوی و مؤسسه موقوفه رضوی)زائرشهر( در قالب طرح 
فرهنگی، آموزشــی و زیارتی »هم سایه« طراحی شده است و 
به صورت مرحله ای اجرا می شود.نخستین مرحله اردوی طرح 

هم سایه 12 آذرماه در حرم مطهر رضوی برگزار شد. 

خبر
فردا در قالب دومین مرحله اردوی طرح »هم سایه« برگزار می شود 

آستان: مرکــز جامع ارتباطات مردمی آستان قدس رضوی با 
شماره 138 ارتباط مردم از سراسر کشور را با مجموعه آستان 

قدس رضوی برقرار کرده است.
سال گذشته طرح پاسخگویی به سؤاالت مردمی پس از تعیین 
ملزومات و تهیه نرم افزار داخلی و شماره سه رقمی 138 اجرایی 
و به صورت آزمایشــی از دی ماه شــروع به فعالیت کرد و به 
صورت رسمی در دهه فجر سال 97 افتتاح شد.این شماره سه 
رقمی ملی بدون نیاز به پیش شــماره از سراسر کشور قابلیت 
تماس با آستان قدس رضوی را فراهم می سازد.در حال حاضر 
مرکز جامع ارتباطات مردمی آســتان قدس رضوی با حضور 
حدود 650 خادمیار خواهر و برادر در ســه شــیفت در تمام 
روزهای ســال چه تعطیل و چه غیرتعطیــل و به صورت 24 

ساعته، پاسخگوی مخاطبان تلفنی و مراجعان حضوری است.

در صورتی که مخاطب پرسشی داشته باشد با اطالعات مربوط 
که در بانک اطالعاتی در ســامانه پاسخگویی ثبت شده است، 
بالفاصله توسط خادمیار، پاسخگویی صورت می پذیرد، در غیر 
این صورت؛ پیام ثبت شده و به حوزه مربوط ارجاع داده می شود 
که پس از پاسخ حوزه، به صورت تلفنی به مخاطب اطالع داده 
می شــود.با کمک این سامانه مهم ترین درخواست ها، نیازها و 
دغدغه هــای زائران و مجاوران اســتخراج و به صورت ویژه در 
دستور رسیدگی آستان قدس رضوی و سیاست گذاری کالن 
مجموعه قرار می گیرد. در آینده بعضی از خدمات آستان قدس 
از طریق این سامانه ارائه خواهد شد.طبق اطالعات ثبت شده 
از ابتدای راه اندازی مرکز تاکنون تعداد 236 هزار و 842 تماس 
صورت گرفته و تعداد 43 هزار و 402 پیام حضوری نیز از طریق 

حضور خادمیاران در صحن ها و رواق ها جمع آوری شده است.

 مهم ترین موضوعات ثبت شده در سامانه
مهم ترین موضوعات ثبت شــده در سامانه به ترتیب؛ خدمات 
رفاهی، غــذای متبرک، روضه منوره، رفتــار و برخورد خدام، 

مراسمات حرم، زیارت آسان و گیت بازرسی بوده است.

 مهم ترین درخواست ها
همچنین غذای متبــرک، خادمیاری، روضه منوره، اطالع رســانی، 
تلفن های آستان قدس رضوی، خدمات رفاهی اعم از صندلی چرخدار، 

صندلی نماز و... به ترتیب از مهم ترین درخواست های مردم است.

  مهم ترین انتقادها و پیشنهادها
رفتار و برخورد خدام، غذای متبــرک، خدمات رفاهی، گیت 
بازرسی، روضه منوره و پوشش و حجاب نیز از مهم ترین انتقادهای 
دریافتی و همچنین روضه منوره، خدمات رفاهی، نرده کشی، 
زیارت آسان و مکان استراحت در روز از مهم ترین پیشنهاداتی 
اســت که از سوی مردم به این سامانه اطالع رسانی شده است.

138؛ راه برقراری ارتباط با آستان قدس رضوی
حرمشناسی

خبر
تولیت آستان قدس رضوی:

اخالص رمز ماندگاری مفاتیح الجنان است
آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
گفــت: اخالص رمز مانــدگاری کتاب 
است.حجت االســالم  مفاتیح الجنــان 
والمســلمین احمــد مــروی در آیین 
رونمایی از نســخه  های دست نویس و 
کتابخانه شخصی حاج شیخ عباس قمی 
با اشاره به خدمات شیخ عباس قمی ابراز 
کرد: این عالم ربانی کتاب های متعددی 
در حوزه های حدیث، تاریخ، فقه، رجال، 
کالم و دعا داشتند که یکی از آن  کتاب  
مفاتیح الجنان است، زندگی ایشان بسیار 
بابرکت بوده و توفیقات بسیاری داشتند.

وی رمز ماندگاری کتاب مفاتیح الجنان 
را اخالص شــیخ عباس قمی دانست و 
با نقل داستان هایی از اخالص و کرامات 
این عالم بزرگ شــیعه، تصریح کرد: ما 
باید قــدردان بزرگانی همچون شــیخ 
عباس قمی باشــیم و این قدردانی به 
وسیله نشر کتاب ها، اخالق، دین داری 

و معرفتشان است.
تولیت آســتان قدس رضوی گفت: دِر 
کتابخانه آستان قدس رضوی باید روی 
تمام فرهیختگان و دانش پژوهان عالم باز 
مروی  والمسلمین  باشد.حجت االسالم 
افزود: کتابخانه آستان قدس کتابخانه ای 
کم نظیر اســت و باید در محافل علمی 
دنیا حضوری فعال و تأثیرگذار داشــته 
باشد.تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
از مســئوالن کتابخانه آســتان قدس 
می خواهم حتمــاً روی موضوع معرفی 
صحیح تراث شیعه به جهان کار کنند و 
ضمن شناسایی نخبگان و صاحبنظران 
این رشته در کشور، نسبت به استفاده 
از نظــرات و به کارگیــری نوآوری های 
آنان اقــدام کنند تا کتابخانه آســتان 
قدس با توجه بــه منابع غنی که دارد، 
آن جایگاهی که شایســته اش است را 

بدست آورد.

صدایمردم

سرزمینآفتاب

خـــبر
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روزنامـه صبـح ایـران

حجاب در اندیشه اسالمی یک راه حل است و در نگاه غربی یک مسئله  مهر: حجت االسالم مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در برنامه »گفت و گوی اجتماعی« 
رادیو گفت و گو گفت: در نگاه اندیشه مدرن و غرب، حجاب یک مسئله است، در حالی که در نگاه دینی و اسالمی حجاب یک راه حل است. در غرب، فردیت را در نظر می گیرند و هرچیزی که من می پسندم حجت و 

ارزش است و این مقابل حجاب است، چون ایده حجاب به مثابه خیر عمومی تلقی می شود. یعنی حجاب برای این است که مصالح جامعه تأمین شود.

نیاز امروز ما »باور373« است تا نظریات ذهنی 
بــه عنوان مقدمه باید عرض کنم برخورد ما با غرب از زمانی آغاز می شــود که 
متوجه این مواجهه باشــیم و از این جهت ســؤال کنیم. پس زمانی که از وجود 
دیگری به اسم غرب آگاه می شویم، تازه می شود عنوان مواجهه را به این برخورد 
اطالق کرد. به همین دلیل شــاید نتوان زمانی که پرتغالی ها و اسپانیایی ها وارد 
ایران می شوند، عنوان مواجهه را به کار برد، چرا که ما اینجا فقط با مفهوم ظلم 
آشنا هستیم و به آن آگاهیم و هیچ شناختی از جهان طرف مقابل نداریم. با این 
معنا، مواجهه ما با غرب به طور نمادین از دوران قاجار آغاز می شود، آنجا که عباس 
میرزا سؤال های مهم خود مبنی بر دلیل توفیق دشمن و شکست خودمان را از 

ژوبر فرانسوی می پرسد. 
نکته دیگر این اســت که نوع مواجهه ما با غــرب به عنوان دیگرِی ما، الیه های 

گوناگونی دارد. 
اگــر امروز می گوییم منظور مــا از غرب، غرب جغرافیایی نیســت، منظورمان 
جنبه های هویتی، فرهنگی و سیاسی است. اهمیت این موضوع به این است که 
بدانیم در لحظه با کدام یک از این الیه ها روبه رو هســتیم. در ترکیب مواجهه ما 
با غرب، اول از همه باید مشــخص کنیم »ما« چه داریم که ما را از غرب متمایز 

می کند و در درجه دوم این تفاوت ها بیشتر ناظر بر کدام جنبه هاست. 
غرب شناسی فلسفی از زمان مرحوم فردید بین ما باب شد. نتیجه این رویکرد این 
گزاره شد که ما هم غرب هستیم و این را به نحو جدی نیز نشان دادند. بنابراین 
چون ما غربیم، پس دعوای زیادی در این بین وجود ندارد. درنهایت غرب شناسی 
فلسفی، تمایزی بین ما و غرب به وجود نیاورد و این اگر به این معنا باشد که ما 
در جنبه نظامی و سیاسی نیز با غرب مواجه نیستیم در واقع خلع سالح شده ایم. 
اشتباه است اگر بنا را بر این بگذاریم که چون تمایزی بین ما و غرب وجود ندارد، 

پس هیچ چالش جدی به لحاظ هویتی و فرهنگی نیز بین ما نیست. 
دغدغه من این اســت که اگر قرار است تحقیق فلسفی شکل بگیرد، بیشتر باید 

ناظر بر این باشد که ما چه هستیم.
 اگر روزی به لحاظ بنیادین به این نتیجه رسیدیم که ما می توانیم از مدرنیته عبور 
کنیم و این اتفاق ممکن شد، شاید ما هم بتوانیم مدرنیته خود را داشته باشیم. 
یعنی همان گونه که مدرنیته آمریکایی با مدرنیته روسی و چینی متفاوت است ما 
نیز مدرنیته را قبول کنیم ولی بانک بدون ربا داشته باشیم و ارزش های دینی را 

نیز در دل این مدرنیته پاس بداریم.
 فعالً تا زمانی که بتوانیم از آن عبور کنیم می توان مدرنیته به معنای سوبژکتیویته 
داشــته باشیم. بیشتر کسانی که روی غرب شناسی کار می کنند از جمله استاد 
داوری تا مرحوم فردید، روی نظریه عبور از سوبژکتیویته کار می کنند، در حالی 
که ما با غربی طرف هستیم که نظریه عبور از سوبژکتیویته جوابش را نمی دهد، 
بلکه باور 373 و زدن پهپاد جوابش را می دهد. نمی شود منتظر جواب تحقیقات 
و رسیدن به جواب فلسفی سؤال ها برای مواجهه با غرب ماند. ما باید در علوم و 
قدرت نظامی رشد کنیم و بعد بررسی کنیم که آیا مدرنیته بن بست دارد یا خیر. 
تأمل در مدرنیته ایرانی داســتان مواجهه شــورمندانه و پرماجرای قوم ایرانی با 
مدرنیته است. داستان از خوِد مدرنیته شروع می شود. از حادثه خجسته ای که در 
غرب اتفاق می افتد و همزمان متفکران و فالسفه ای ظهور می کنند تا این رخداد 
جدید را بشناسند و از آن تفسیری ارائه دهند. اما این متفکران، در تفسیر خود 
بــه حضور یک »غیر« یا »بیگانه« نیاز دارند تا در تقابل با آن، خوِد مدرن خویش 
را تعریف کنند. چنین اســت که دوگانه های عقالنی ـ غیرعقالنی، متمدن ـ بربر، 
غربی ـ شرقی، اروپایی ـ غیر و باالخره مدرن ـ سنتی پدید می آید و هرآنچه معقول 
و گشوده و مداراخواهانه و عرفی است به اولی و هرچه تعصب، جمود، بندگی و 

دینی است به دومی نسبت داده می شود.
البته مدرنیته می تواند ارزش های متفاوتی را در بربگیرد، یعنی ارزش های اخالقی 
می تواند کنار مدرنیته و سوبژکتیویته بنشیند. اآلن مدرنیته طوری شده که انگار 

یک فحش و چیزی ضد دین است.
 چین یا روسیه با رویکرد سوسیالیستی می تواند مدرنیته را قبول کند و ما هم با 
توجه به ارزش های اسالمی می توانیم مدرنیته را قبول کنیم. البته اینجا فقط بحث 
فلسفی مدرنیته مطرح است نه ارزش های اخالقی و سبک زندگی؛ چرا که فعاًل 

راهی برای عبور از سوبژکتیویته وجود ندارد.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد   افراط و 
تفریط ها در نوع مواجهه ایرانیان با غرب در 
سده اخیر سبب شده جست وجوی راه حل 
برای اصالح ایــن رویکرد نیز ذیل همین 
ســوگیری ها به محاق رود. موضوعی که 
خود نیاز به آســیب شناسی دارد و بهانه 
گفت و گوی ما با حجت االسالم دکتر امیر 
آقاجانلو دانش آموخته فلســفه دین شده 
است. این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

 جناب آقاجانلو! مواجهه روشنفکران 
ما با غرب چگونه بوده است؟

افراد و جریان های متفاوتی با غرب مواجهه 
داشته اند. آخوندزاده می گفت ما باید 
سر تا پا غربی شویم، در حالی که 
چنین امری نه تنها مطلوب نبود 
بلکه شدنی نیز نبود. هر فرهنگ 
و کشوری که مدرنیته را می گیرد 
آن را کانالیزه می کند و نمی توان 
یک نسخه واحد از مدرنیته را برای 
کشورهای مختلف مشاهده کرد. 
جالل نیــز در دورانی بود که 
مواجهه ما با غرب بیشتر ناظر 
بر ظواهر غرب بود به همین 
دلیل انگار هنوز برای مواجهه 
فلسفی و پرســیدن سؤاالت 
فلســفی از غــرب زود بود. 

 چــه خوانش هــای 
دیگــری از غرب در این 

میان وجود داشت؟
عالمــه  این هــا  کنــار  در 
طباطبایی مواجهه کالمی با 
غرب داشــت و درصدد بود 
این حرف ها در جامعه انحراف ایجاد نکند، 
به همین دلیل سراغ کتاب های مارکس را 
نمی گیرد و به دنبال سؤال های متن جامعه 
مــی رود. عالمه موفق بود به این خاطر که 
می خواســت از چارچوب هــای عقیدتی 
نظام اسالمی دفاع کند. جریان هایی مثل 
آخوندزاده و مرحوم شیخ اسماعیل محالتی 
بیشتر با ظاهر غرب مواجه بودند و افرادی 

چون مرحوم شیخ فضل اهلل، دغدغه فقهی 
و حقوقی داشتند. بیشتر دعواهای مشروطه 
ناظر به قانون بود و باورش ســخت است 
بپذیریم دعواها بر سر آزادی بوده است. به 
نظرم هنوز نیز مواجهه ما از جنس سیاسی 
و اجتماعی است. پرسش فلسفی از غرب 
زمانی میسر است که غرب برای ما مشخص 
باشــد. خود غربی ها وقتی از غرب سؤال 
کردند که غرب محقق شده بود و مدرنیته 
بعد از هگل بســط پیدا کرده بود. دو قرن 
زمان الزم بود تا هایدگر پس از هگل بیاید 
و بگوید آن طفلی که هگل به ارمغان آورد 
معیوب و ناقص است. تا هایدگری نباشد و 
مدرنیته ای متولد نشود پرسش از مدرنیته 
چه معنایی دارد؟ مگر اینکه بگوییم مراتبی 
از مدرنیته بر ما ظهور پیدا کرده و محقق 
شده که آن هنگام شــاید بتوان گفت ما 
در آســتانه پرســش از غرب قرار داریم. از 
چیزی که محقق نشــده نمی توان سؤال 
کرد، همان طور که از چیزی که برای فرد 
دیگری محقق شده نمی توانیم سؤال جدی 
بپرســیم. آن مقدار از مدرنیته که برای ما 
محقق شود، می شود از آن سؤال کرد و آن 
هنگام اســت که می توان از آن عبور کرد. 
اگر ما با غرب به نحو فلسفی نسبت نداریم، 
عبور از غرب بی معناست. اآلن مگر چقدر 
غرب شــده ایم که می خواهیم از آن عبور 
کنیم؟ شاید بهتر باشد انرژی خود را صرف 

مسئله های دیگر کنیم. 

 یعنی اگر خود را درگیر این بحث ها 
نمی کردیم اآلن در استفاده از میراث 

خودمان جلوتر بودیم؟
ما می توانیم از غرب استفاده کنیم ولی برای 
خودشناسی، نه غرب شناسی. باید از خود 
بپرســیم برای خودشناسی چه می توانیم 
بکنیم و با این نیت به ســراغ غرب برویم. 
مثالً اگر در غرب دیالکتیک یا پدیدارشناسی 
هســت، خوب است ما هم از این حیث که 
می شــود آن ها را در خودمان جست و جو 
کنیم، ببینیم. متأسفانه خیلی از مفاهیم با 
ورود به فلسفه اسالمی ما را دچار التقاط کرد. 

 به نظر در بحث زبانی نیز به واسطه 
ترجمه ها هنوز مشکل داریم؟

در مورد زبان چند نکته وجود دارد. نخست 
اینکه ما زبان را بلد نیستیم بنابراین سراغ 
ترجمه ها رفتیم که ســری های اول آن ها 
دقیق نبود و ارتباط درســتی برقرار نشد. 
اآلن در رشــته پزشــکی اجازه نمی دهند 
زبان بلد نباشــید و پزشکی بخوانید. زبان 
و فلســفه با هم گره خورده اند و نمی شود 
آن ها را از یکدیگــر جدا کرد. بنابراین اگر 
می خواهیم فلسفه را یاد بگیریم باید زبان 
را بلد باشیم. در مورد ترجمه نیز باید گفت 
خود ترجمه پــس از مدتی موجب غنای 
یک زبان می شود ولی هر چه ترجمه بیشتر 
شود، معضل ما نیز بیشــتر می شود؛ چرا 
که دیگر نمی شــود جلو ترجمه را گرفت. 

به نظر من آســیبی که ترجمه به فضای 
فلســفی ما زده بیشــتر از فواید آن بوده؛ 
چون معموالً سوءتفاهم های زیادی به وجود 
آورده است. کســانی که فلسفه را به زبان 
آلمانی می خوانند همیشه می گویند شما 
که ترجمه اش را خوانده اید دچار سوءتفاهم 
هستید. هر اندیشه ای که ترجمه می شود، 
باعث می شود ما تجربه ای را از سربگذرانیم. 
هر چه تشــتت این تجربه ها بیشتر شود، 
تصمیم گیری برای این فرهنگ دشــوارتر 
است. اگر فضای ما سنتی  بود می دانستیم 
چکار کنیم ولــی وقتی مخلوط با هگل و 
هایدگر می شود، دشــوارتر می شود. نکته 
دیگر در مورد ترجمه بعــد از فردید بود؛ 
او زبانــی را در ترجمــه انتخــاب کرد که 
بیشــتر بار منفــی داشــت و حامل لعن 
بود. مثــاًل ســوبژکتیویته را فرعونیت یا 
عنانیــت ترجمه می کند. ایــن فرهنگ از 
ایــن کلمات بار منفی آن هــا را می فهمد. 

 یعنی ضرورتی بــرای به وجود آمدن 
نهضت ترجمه ای در زمان حال وجود ندارد؟

در قرن ســوم که نهضت ترجمه راه افتاد، 
جهان اســالم قدرت هضم نظریات غربی را 
داشــت اما اکنون به دلیل نبود بالندگی و 
نشــاط در جامعه علمی، ما را شیفته غرب 
می کند.آن وقت مجبور می شــوید همه را 
محــدود کنید تا غربی نشــوند. آنجا وقتی 
فارابی، افالطون و ارسطو را می خواند، آن ها را 
هضم می کند و فلسفه ای را بازتولید می کند 
که ســاخت و بافتی کامالً اسالمی دارد. ابن 
رشد یک ارسطویی است که وقتی ابن سینا را 
می خواند، می گوید تو هیچ چیز نفهمیده ای، 
چرا کــه تعارضات و تفاوت های ارســطو و 
ابن سینا آن قدر زیاد اســت که ابن رشد به 
عنوان یک ارسطویی نمی تواند با ابن سینا 
ارتباط برقــرار کند. نکته دیگــر اینکه ما 
100سال پس از نهضت ترجمه شاهد تمدن 
اسالمی بودیم اما اآلن چه داریم؟ نمی شود 
درهای کشور را بست؛ ولی بنده اعتقاد دارم 
این اشکال وجود دارد که ترجمه بیشتر در 
این فضا ما را با تشتت بیشتر مواجه می کند.

گفت و گو با حجت االسالم دکتر امیر آقاجانلو درباره آسیب شناسی مواجهه روشنفکران با غرب

نهضت ترجمه ما را شیفته غرب کرده است  تربیت قرآنی
 راهکار اصالح سبک زندگی

شبستان: »حسین اسدی« درباره برنامه های 
ســازمان تبلیغات اســالمی در حوزه تحقق 
اهــداف بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی، 
به خبرگزاری شبســتان گفــت: بیانیه گام 
دوم انقــالب برداشــتی دقیــق و مبتنی بر 
واقعیت های روز ایران و جهان اســت؛ از این 
رو، سازمان تبلیغات اسالمی حرکت در مسیر 
اجرای بندهای مختلف این سند راهبردی با 
تکیه بر معارف نورانــی قرآن و اهل بیت)ع( 
را وظیفــه ذاتی خود می داند.مشــاور رئیس 
ســازمان تبلیغات اســالمی گفت: برخی از 
اسناد راهبردی که مقام معظم رهبری صادر 
می کنند از سوی مسئوالن مورد توجه جدی 
قرار نگرفته است و با آن ها برخورد شعاری و 

صرفاً تبلیغاتی می شود.
اســدی اضافه کرد: تعداد قابل توجهی سند 
و قانون خوب در کشــور وجــود دارد که به 
دلیل کم توجهی به آن هــا، جامعه ما دچار 
آســیب های جدی در حوزه های اجتماعی و 
فرهنگی اســت. قرآن در رأس این اســناد و 
قوانین اســت که در صورت عمل به آن ها از 

این مشکالت عبور خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه هنوز گفتمان قرآنی در متن 
جامعــه و در الیه های تصمیم گیران جامعه 
حکمفرما نشده، تأکید کرد: اگر هر مسئولی 
بر محور قرآن انتخاب شود و قرآنی عمل کند، 
مطمئناً سبک زندگی دینی در جامعه حاکم و 

دنیا گلستان می شود.
مشاور رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی در 
امور قرآنی با اشــاره به اجرای برنامه های این 
ســازمان با رویکرد تربیت محور، تأکید کرد: 
تربیت قرآنی بهترین راهکار گسترش سبک 
زندگی دینی و اصالح جامعه است؛ موضوعی 
کــه به صورت جدی در تمام بدنه و الیه های 

این سازمان مدنظر قرار گرفته است.

خبر

در قرن سوم که 
نهضت ترجمه 
راه افتاد، جهان 
اسالم قدرت هضم 
نظریات غربی را 
داشت اما اکنون به 
دلیل نبود بالندگی 
و نشاط در جامعه 
علمی، ما را شیفته 
غرب می کند

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

حجت االسالم دکتر امیر آقاجانلو اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

کارت خ��ودرو و کارت هوش��مند اتوب��وس اس��کانیا 
مدل 1383 رنگ سفید به شماره انتظامی 465ع66 
ایران 42 ش��ماره موتور 8030892 و ش��ماره شاسی 
3550685 ب��ه مالکیت علی اکبر آزاد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز خ��ودروی چری م��دل 1397 رنگ س��فید 
روغنی به شماره انتظامی 153ل95 ایران 36 شماره 
موتور MVME4T15BARJ002477 و ش��ماره شاسی 
NATFCANH1J1011274 ب��ه مالکی��ت امی��ر خانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و سند کمپانی خودروی 131SE مدل 1395 
رن��گ س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 146ه�87 
ای��ران 36 ش��ماره موت��ور M135619054 و ش��ماره 
شاس��ی NAS412100G3390799 به مالکیت رسول 
ش��ربتی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باشد. 
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 405 خودروپ��ژو  ماش��ین،  وکارت  س��بز  ب��رگ 
انتظام��ی  بش��ماره  م��دل83  آی  ایک��س  ال  ج��ی 
577/78س17ب��ه رنگ مش��کی متالیک به ش��ماره 
شاسی83067507  وش��ماره  موتور12483156709 
متعل��ق به آق��ای غالمرضا شمس��ی حص��ارک مفقود 

وازدرجه اعتبارساقط می گردد
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س��ند مالکی��ت ، برگ کمپان��ی ، شناس��نامه مالکیت 
)ب��رگ س��بز ( و کارت شناس��ایی س��واری پرای��د 
دی ام )ه��اچ بک ( م��دل 1388 به ش��ماره انتظامی
651 و59 ای��ران 12 ب��ه  ش��ماره موت��ور 2832779 و 
شماره شاسی  S1442288202688 بنام مریم بهادری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب��رگ س��بز خودرو س��واری تیب��ا  م��دل 1394 رنگ 
س��فید روغنی  ش��ماره موت��ور 8261190 و ش��ماره 
شاس��ی NAS811100F5881552 به شماره انتظامی

 231 و 96 ایران 42 به مالکیت علی اصغر رئوف رحمتی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب��رگ س��بز خ��ودروی ام وی ام م��دل 1393 رن��گ 
قرم��ز متالیک به ش��ماره انتظام��ی 318ب12 ایران 
36 ش��ماره موتور MVM472FGE038626 و شماره 
شاسی NATEBAFB7E1016803 به مالکیت مجتبی 
اس��ماعیل زاده مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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برگ س��بز و س��ند محض��ری خودروی نیس��ان وانت 
م��دل 1389 رنگ آبی به ش��ماره انتظامی 739ق13 
ایران 64 ش��ماره موتور 319080 و ش��ماره شاس��ی 
PL140EE11517 به مالکیت عطااله س��مائی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
پرای��د م��دل 1390 رن��گ س��فید روغنی به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   12 ای��ران  362س95  انتظام��ی 
4406746 و ش��ماره شاس��ی S1422290308017 به 
مالکی��ت مصطفی خ��اوری فخر مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه
 درشرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا

دراج��رای ماده169الیحه اصالحی قانون تجارت به اطالع س��هامداران ش��رکت صندوق حمایت 
ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا)سهامی خاص( ثبت شده به شماره317میرساند، 
ک��ه باعنای��ت به مصوب��ه مجمع عمومی ف��وق العاده م��ورخ1396/2/2و تفوی��ض اختیارعملی 
نمودن افزایش س��رمایه به هیئت مدیره، نظربه اینکه مقرراس��ت س��رمایه ش��رکت ازمبلغ 
21191240000ریال به مبلغ40000000000 ریال منقسم به40000000 سهم ده هزار ریالی بانام 
وازطری��ق) مطالبات / آورده نقدی ی��ا تواما ویاموارد مندرج درماده158الیحه اصالحی قانون 
تجارت( افزایش یابد. لذا باتوجه به ماده 166الیحه اصالحی قانون تجارت هرس��هم حق تقدم 
نسبت به یک سهم مالکیت خودرادارا می باشد از0/88صاحب سهم دارای کلیه سهام داران 
محترم شرکت درخواست می شود ازتاریخ نشراین آگهی به مدت60روزازسلب حق تقدم خود 
از بخشی ازسهام جدید طبق ماده 167الیحه اصالح قانون تجارت ضمن مراجعه به دفترصندوق 
واطالع ازمیزان قدرالسهم، نسبت به واریزبه حساب سپرده شماره733613516این شرکت 
نزدبانک کشاورزی شعبه پیشوا واریزواصل فیش مربوطه رابه شرکت صندوق توسعه بخش 
کش��اورزی شهرستان پیش��وا تسلیم نمایید . بدیهی اس��ت پس ازانقضاء مهلت مقرر،هیئت 

مدیره می تواند سهام باقی مانده را به سایرمتقاضیان واگذارنماید.
هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا
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آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده  شرکت شهاب 
خودرو)سهامی عام( به شماره ثبت 8747 و 

شناسه ملی 10100372558
س��هامداران  کلی��ه  از  وس��یله  بدی��ن   
ش��رکت و نماین��دگان قانونی آن��ان دعوت                               
می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
بط��ور ف��وق العاده ش��رکت ش��هاب خودرو                                  
)س��هامی ع��ام( ک��ه در س��اعت14:00 روز 
ش��نبه مورخ 1398/09/30 واقع در مشهد 
چهارراه شهداء سازمان مرکزی ، دفتر قائم 
مقام محترم آس��تان قدس رضوی تشکیل                   

می گردد ، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1-  تصوی��ب ف��روش ام��وال غی��ر منق��ول 
شرکت

2- س��ایر موارد در صالحیت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده

هیئت مدیره شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(

9ع
81
15
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آگهی تغییرات شرکت صنایع سیم و کابل مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7035 و شناسه ملی 10380228501    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمد علی مهادی به کد ملی 
0070728186 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهردخت تربتی به کد ملی 0702253707 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره آقای محمد طغرائی به کد ملی 0939499266 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب 
ش��دند و کلیه اس��ناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادهاوعقود اسالمی با دو امضاء 

از سه امضاء هیئت مدیره و حق امضای نامه های اداری بامدیرعامل همراه با مهرشرکت می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )691708(
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اص��ل برگ س��بز )شناس��نامه خودرو (وان��ت لندرور 
م��دل 1368 ب��ه رنگ زرد خردلی  به ش��ماره انتظامی 
63 ای��ران 584 ط28 به ش��ماره موتور 31522098 و 
ش��ماره شاس��ی 566264 به مالکیت سیروس عباسی 
محم��د زمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باش��د .
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برگ سبز، س��ند کمپانی خودرو سواری ساینا  مدل 
 M15/8626592 1397 رنگ سفید روغنی  شماره موتور
و شماره شاس��ی NAS831100J5782249 به شماره 
انتظامی 753 س 66 ای��ران 36 به مالکیت محبوبه 
ایمان��ی ازغندی مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 
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برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
پراید صبا مدل 1381 رنگ س��بز یش��می به ش��ماره 
انتظامی 676س29 ایران 42 شماره موتور 339779 
و ش��ماره شاس��ی s1412281804934 ب��ه مالکی��ت 
مس��عود رجب��ی خالنل��و مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
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مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
49
3

ب��ه   206 خ��ودروی  مال��ک  کبی��ر  محم��د  اینجان��ب 
ش��ماره ش��هربانی 339 ط 59 ای��ران 36 و ش��ماره 
NAAP03EE7GJ842884 و ش��ماره موت��ور  بدن��ه 
165A0079974 ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اسناد مذکور را نموده ام 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفتر حقوقی س��ازمان 
فروش ش��رکت ای��ران خودرو واقع در پیکان ش��هر 
س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی اس��ت پس 
از انقض��ای مهلت مزب��ور طبق ضوابط مق��رر اقدام 

خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

آگهی تغییرات شرکت گندم کوب مشهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25822                      

و شناسه ملی 10102591087    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,11,06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 -موسس��ه تراز محاس��ب ماندگار 
ب��ه شناس��ه مل��ی 14004773042 ب��ه عن��وان 
بازرس اصلی و خانم ش��یما حی��دری به کد ملی 
3674181703ب��ه س��مت ب��ازرس عل��ی البدل 
شرکت برای مدت یکسال مالی 97 تعیین شدند 
2- روزنامه قدس جهت درج آگهی های ش��رکت 

تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )691664(

/ع
98
11
51
5

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه 
خاوران صنعت گران قدر طوس شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 45979 و                          
شناسه ملی 10380622081    

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ع��ادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,06,12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مسعود 
ش��ریعتی به ش��ماره مل��ی 0946338914 
جایگزین آقای محمد رضا صالحی به س��مت 

مدیر تصفیه برای مدت 2 سال گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )691676(

9ع
81
15
16

آگهی تغییرات شرکت توسعه امید یادگاران 
ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

33224 و شناسه ملی 10380484113    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
سالیانه مورخ 1398,06,03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : صورت های مالی منتهی به سال مالی 1397 
مورد تصویب قرار گرفت. مؤسس��ه حسابرسی 
وخدمات مدیریت بخردیار )حسابداران رسمی ( 
بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای 
عب��اس صالح بعن��وان بازرس عل��ی البدل برای 
س��ال مالی 1398 انتخ��اب گردیدن��د . روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت 

برای مدت یک سال انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )691682(

9ع
81
15
17

 آگهی تغییرات شرکت منحله در 
حال تصفیه تابان مهر قدر شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 47566                                  
و شناسه ملی 10380637038    

مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده مورخ 
1398,06,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 -آقای مسعود شریعتی به شماره ملی 
0946338914 تاتاری��خ 1400,06,02 به 

سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )691710(

9ع
81
15
19

آگهی تغییرات موسسه خدمات دارویی رضوی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 147 و 

شناسه ملی 10380026657    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1398,05,23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : -موسسه حسابرس��ی مفید راهبر 
با شناس��ه مل��ی 10861836531 بعنوان بازرس 
اصل��ی ب��رای س��ال مال��ی 1398,12,29انتخ��اب 
گردید - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی 
مؤسسه برای س��ال مالی منتهی به 1397,12,29 

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

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )691723(

9ع
81
15
20

 آگهی تغییرات اتحادیه صنف عکاسان فیلمبرداران و تولید کنندگان عکس مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5283 و شناسه ملی 14006391615    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396,03,30 و برابر نامه ش��ماره 120,1653663مورخ 96,4,10 س��ازمان صنعت 
,معدن وتجارت خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- محمد علی دائمی ش��یر علیزاده ش.ملی: 09431691510 - علیرضا 
منصورزاده ش ملی 0937812153 سید ابراهیم زارع حسینی ش ملی : 0793331234 علی نظام الملکی ش ملی 0938956353 
یحی��ی ی��زدی راد ش ملی : 0943009571 به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت 4س��ال انتخاب گردیدن��د 2- حمید رضا صابر 
افش��اریان کد ملی : 0702072990 بس��مت بازرس اصلی و ش��اهین همایونی کدملی 0941037126به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت 4سال انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )691724(

9ع
81
15
21

آگهی تغییرات شرکت ویال شهر سر باغان مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 57488 و شناسه ملی 14005663602    
به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,24 و نامه ش��ماره 2,84834 مورخ 1398,07,16 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: -اقای محمد حسین پرنده به کدملی 5639676116 
به س��مت رئیس هیئت مدیره -خانم فاطمه باقی ارومه به کدملی 0037069454 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید اس��حاقی ثانی 
کاخکی به کدملی 0919778887 به سمت منشی هیئت مدیره آقای رضا فانی کد ملی 2249111421 به سمت مدیر عامل به مدت سه سال شرکت 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واس��ناد بهادار وتعهد آور ش��رکت پس از تصویب هئیت مدیره عالوه بر مهر ش��رکت با امضاثابت اقای رضا فانی 
)مدیر عامل(ویکی از دو امضا اقای محمد حسین پرنده وخانم فاطمه باقی ارومه معتبر میباشد 4-نامه های عادی به امضا  اقای رضا فانی )مدیر 

عامل(ودر صورت لزوم با امضا محمد حسین پرنده )رییس هئیت مدیره (ومهر شرکت معتبر میباشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )691741(

9ع
81
15
22
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روزنامـه صبـح ایـران

 روش شناســی فقه رهبر انقالب برای حوزه های علمیه مغتنم اســت     رسا: حجت االسالم دکتر احمد مبلغی در دومین نشست روش شناســی اجتهادی رهبر انقالب در درسنامه غناء، با بیان اینکه 
روش شناسی از ضرورت های مؤکد در حوزه های علمیه برای پیگیری است و فواید بی شماری از جنبه های مختلف دارد؛ رهبر انقالب را فقیهی توانمند، دارای نگاه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و مغتنم برای حوزه های 

علمیه دانست و گفت: روش شناسی فقه ایشان از این نظر اهمیت دارد که دارای دیدگاه ها و رویکردهای بدیع، دقیق و قابل آموزش و پیگیری است که برای حوزه های علمیه قابل استفاده است.

آیت اهلل مصباح یزدی: 
هیچ عذری برای تغافل از مسائل سیاسی و اجتماعی نداریم

امام خمینیeنهال انقالبیگری را در حوزه های علمیه غرس کرد
حوزه: آیــت اهلل محمدتقی مصباح 
یــزدی در دیدار اعضای شــورای 
هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه 
با ابراز امیدواری از رشــد حوزه های 
علمیه در زمینه عمــل به وظایف 
اینکــه حوزه های  انقالبی گفــت: 
علمیه امروز انگیزه دارند در زمینه 
انقالبیگری مسئولیت پذیر باشند به 

برکت تالش های خالصانه رهبر معظم انقالب اســت. وی با اشاره به اینکه نهال 
انقالبیگری توســط امام خمینی)ره( در حوزه های علمیه غرس شد، ادامه داد: 
پیامبر اکرم)ص( هنگامی که جامعه اســالمی را در مدینه تشــکیل دادند، در 
مسجد می نشستند و به امور سیاسی، قضایی، جنگی، اجتماعی و فرهنگی مردم 
می پرداختند؛ این مسئله پس از گسترش اسالم در دوران امیرمؤمنان)ع( توسعه 

پیدا کرد و افرادی برای رسیدگی به هر کدام از مسئولیت ها تعیین شدند.
مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( با بیان اینکه امر به معروف و 
نهی از منکر باید توأم با رعایت ادب باشد، خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد هر کسی 
در هر مکانی با هر لحنی به امر به معروف و نهی از منکر بپردازد نتیجه اش توهین 
و درگیری و کشمکش خواهد بود، اما اگر این مهم با دالیل منطقی و با رعایت 
آداب صورت گیرد اثرگذارتر می شود. وی ابراز کرد: اگر کسانی به امر به معروف 
و نهی از منکر بپردازند که به آداب آن آشنا نباشند قطعاً کارشان اثرات معکوس 
خواهد داشت.این استاد حوزه علمیه آگاهی دینی و بصیرت اجتماعی و سیاسی را 
الزمه موفقیت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دانست و بیان کرد: معرفت و 
آگاهی دینی باید توأم با بصیرت سیاسی و اجتماعی باشد؛ زیرا برای امر به معروف 
و نهی از منکر مســئوالن نیازمند آگاهی کامل نسبت به مسائل روز اجتماعی و 
سیاسی هستند . البته در هر کاری باید از افراط و تفریط پرهیز کرد و دانست که 
پرداختن بیش از حد به مسائل سیاسی مانع پرداختن به وظایف علمی و طلبگی 
می شود. وی به ابعاد شخصیت شهید آیت اهلل بهشتی اشاره و عنوان کرد: شهید 
بهشتی همواره نسبت به افزایش سطح درک سیاسی تأکید می کرد و می گفت من 
وقت ناهار خود را به گونه ای تنظیم می کنم که بتوانم اخبار رادیو را گوش بدهم؛ 
امروز روزگاری است که نمی توان شانه از زیر بار مسئولیت های اجتماعی خالی کرد.

 اخالص امام خمینیe سبب تحول در تاریخ شد
آیت اهلل مصباح یزدی با بیان اینکه امام راحل در روزگاری که پرداختن به مسائل 
سیاسی برای علما و روحانیون قبیح دانسته می شد تحولی عظیم در ساحت سیاست 
دینی ایجاد کردند، اظهار کرد: رفتار امام خمینی)ره( به گونه ای بود که امروز ما هیچ گونه 
عذری برای تغافل از مسائل سیاسی و اجتماعی نداریم. وی با اشاره به توکل خالصانه 
امام راحل به خداوند متعال تأکید کرد: تنها مسئله ای که امام خمینی)ره( را به این 
سطح از معنویت رساند و سبب شد تحولی عظیم در تاریخ ایجاد کنند »اخالص« بود.

مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( با بیان اینکه فعاالن عرصه امر 
به معروف و نهی از منکر در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید از افراط 
و تفریط پرهیز کنند، ابراز کرد: فعاالن عرصه اجتماعی برای خود چارچوبی داشته 
باشند که از خطوط قرمز آن عبور نکنند؛ همچنین باید در این چارچوب نسبت به 
دیگران انعطاف وجود داشته باشد؛ زیرا نمی توان انتظار داشت چند انسان به یک 
صورت و واحد بیندیشند و عمل کنند. وی با اشاره به اینکه با تفرقه و ولنگاری هیچ 
کار اجتماعی  پیش نمی رود، بیان کرد: در عرصه فعالیت های اجتماعی نباید کسی 
خودرأی عمل کند، بلکه همه باید تالش کنند از تفرقه پرهیز کرده و با یکدیگر 
اتحاد داشته باشند؛ در عرصه فعالیت های اجتماعی همواره باید به دنبال مسیر 
اصلح باشــیم و ضمن پایبندی به اصول  و آرمان ها درون مجموعه خود انعطاف 
داشته باشیم.آیت اهلل مصباح یزدی در پایان عنوان کرد: امروز نباید به هیچ حدی 
از معلومات اکتفا کرده و بپنداریم در زمینه اطالعات دینی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی اطالعاتمان کامل است، بلکه باید همواره در پی افزایش سطح آگاهی 
خود باشیم، زیرا از خود راضی بودن سبب ایجاد غرور شده و ما را به عقب می راند.

حوزه علمیه

اخالق

 معارف/ مریم احمدی شیروان  اگر چه 
زیارت و ارتباط معنــوی با معصومین)ع( 
زمان و مکان نمی شناسد اما چهارشنبه ها 
از آن روزهایی است که زیارت امام رضا)ع( 
در آن توصیه شده و به اصطالح روز زیارتی 
آن حضرت است. ممکن است برای برخی 
این ســؤال پیش آمده باشد که اساساً چرا 
به زیارت می رویم؟ یا این زیارت چه اثرات 
مادی و معنوی بــرای ما به همراه دارد؟ و 
سؤاالتی از این دســت که در گفت وگو با 
حسینی  نژاد،  سیدعلی اکبر  حجت االسالم 
قائم مقام تولیت آســتان مقدس حضرت 
فاطمه معصومه)س( به آن ها پاسخ داده ایم.

 عارف به حق امام بودن شرط 
قبولی زیارت است

حجت االسالم حسینی نژاد در این خصوص 
می گوید: فلســفه زیارت ارتباط گرفتن با 
مقامی است که فهمش از هر جهت باالتر 
اســت؛ به خصوص در زیارت مزارها هدف 
این اســت که اســتفاده معنوی و مادی 
ببریم، زیرا فردی که الگو و اســوه ماست 
و ما به او متوسل شده ایم، از جهات مادی 
و معنــوی موفق بــوده و بهترین روش را 
در زندگی دنیایی در پیش گرفته اســت. 
پس اگر می خواهیم زندگی موفقی داشته 
باشــیم باید زندگــی دنیایی اســوه ها و 
الگوهایی که به زیارتشــان می رویم را هم 
مطالعه کنیم تا بتوانیم با آشــنایی بهتر و 

کامل تری آن ها را زیارت کنیم.
او اضافــه می کند: طبق آنچــه در آیات و 
روایات آمده آن شخصی در زیارت موفق تر 
اســت و بهره بیشــتری می برد و زیارت 
مقبولی خواهد داشــت که عارف به حق 
کسانی باشــد که آن ها را زیارت می کند؛ 
عارف کسی است که از زندگی الگوی خود 
شناخت داشته باشد و با اتکا به آن، زندگی 
دنیایی و جایگاه معنوی اسوه اش را در کنار 
هــم درک کند.قائم مقام تولیت آســتان 
مقدس حضرت فاطمــه معصومه)س( در 

ادامه بیان می کند: هر قدر شناخت بیشتری 
به زندگی این بــزرگان پیدا کنیم، زیارت 
آن ها حال و معنویت بیشتری به ما می دهد 
و احســاس می کنیم آنچه را می خواهیم 
بدست آورده ایم؛ با این کار دنیای ما ادامه 

مسیری است که این بزرگان رفته اند.

 زیارت به روح انسان آرامش می دهد
حســینی نژاد توضیح می دهــد: در بُعد 
معنوی نیــز چنین اســت؛ روایت داریم 
انبیا و اولیای الهی، یاران و اصحاب آن ها، 
شهدای راه خدا، علما و یا به طور کلی هر 

که از نظر معنوی به مقاماتی رسیده باشد، 
می تواند صدها و هزاران نفر را شفاعت کند 
و همین که چنین فردی در آن دنیا شفیع 
ما شــود، کمکی برای ما در دنیا و آخرت 
است؛ البته نباید آرامشی که هنگام و پس 
از زیارت شامل حال زائران می شود را هم 

نادیده گرفت.
او تأکید می کند: وقتی با شناخت کامل از 
زندگی بزرگان دین به زیارت ایشان رفتیم، 
درمی یابیم کــه بزرگ ترین موفقیت آن ها 
انجام دســتورات الهی بوده است. آن ها در 
این راه موفق، پیشــتاز و پیشــگام بودند؛ 

بنابراین ما برای اینکه در زندگی و دنیایمان 
موفق باشیم باید راهشــان را ادامه دهیم؛ 
البته ممکن است نتوانیم همه کارهایی را 
که آن ها انجام داده اند، پی بگیریم اما هرچه 
در افــکار و اعمال دنیایی و معنوی خود به 
بزرگانی که الگویمان هستند بیشتر نزدیک 
شویم، فیض بیشــتری از زیارت مزارشان 
نصیب ما شــده و بیشــتر به زیارت آن ها 

عالقه مند می شویم.

زیارت آگاهانه ، مهم تر از 
تعدد زیارت بدون درک

رئیس مجمع نمایندگان طالب 
و فضالی حــوزه علمیه قم با 
بیان اینکــه پیغمبر خدا)ص( 

بنده و رســول خداست و 
بزرگان دین همه عبد خدا 
می کند:  عنــوان  بوده اند، 
طبق آنچه در روایات آمده 
مزار ایشان از اماکنی است 
که دعــا در آنجا باال رفته 
و اوج می گیــرد؛ با زیارت 
آن بزرگــواران احســاس 
می کنیــم آن هــا در کنار 
زیارت  البته  هســتند،  ما 

آگاهانه و با معرفت که سبب تقویت ایمان 
می شود، مهم تر از تعدد زیارت بدون درک 

است.
قائم مقام تولیت آســتان مقدس حضرت 
فاطمه معصومــه)س( در پایان به کارکرد 
زیارت نیز اشــاره کرده و توضیح می دهد: 
انجام زیــارت را از منظر فردی، اجتماعی 
و هویتــی می توان مــورد ارزیابــی قرار 
داد؛ در بعــد فردی، زائر بــه امید ثواب و 
پاداش های مقرر آخرتــی به زیارت اقدام 
می کند و بــا حضور در فضــای معنوی 
مزار، اعتقــادات خود را بازخوانی می کند؛ 
از نظر اجتماعی هم بــا حضور در اماکن 
متبرکه با هم کیشــانش ارتبــاط برقرار 
کرده و پیونــد خود را اســتوار می کند.

گفت وگو با حجت االسالم حسینی نژاد درباره چرایی و چگونگی زیارت مطلوب

زیارت آگاهانه سبب تقویت ایمان می شود

زائری از زیارت 
بهره بیشتری 

می برد که عارف به 
حق کسانی باشد 
که آن ها را زیارت 

می کند

بــــــرش

ارزش انسان به این است که 
با اختیار خدا را اطاعت کند

رسا: آیــت اهلل محمدمهدی شــب زنده دار 
در جلســه درس اخالق خود با اشــاره به 
درخواست امام سجاد)ع( از خداوند متعال 
در بخشــی از دعــای مــکارم االخالق که 
»من را بنــده خودت قرار بده« گفت: گاهی 
عبد تکوینی اســت و قطعاً در دعا این معنا 
مقصود نیست؛ چرا که حاصل است. معنای 
دوم عبد، بندگی و اطاعت امر موالست که 
مراد حضرت همین معناست. هوای نفس 
و خواســته های نفســانی می تواند معبود 
برخی انسان ها باشد و افراد گوش به فرمان 
خواسته های نفس خود هســتند و از این 
بدتر کســانی هســتند که  بنده شهوات و 

خواسته های دیگران هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان 
اینکه انسان نباید از خواسته های شیطان به 
عنوان دشمن آشکار خود اطاعت کند، اظهار 
کرد: اگر هر روز موظف هستیم سوره حمد 
را قرائت کنیم برای این است که انسان تنها 
باید پــروردگار عالم را اطاعت کند و احدی 
در عالم حتی معصومــان عبودیت بالذات 
ندارند؛ البته در شعاع خداوند متعال که امر 
به اطاعت از پیامبر و اهل بیت)ع( کرده تابع 
این بزرگواران هســتیم. وی افزود: باالترین 
عملی که انسان را به غایت خلقت می رساند 
بندگی و اطاعت خداوند متعال است؛ تمام 
ارزش یک انسان به این است که به انتخاب 
و اختیار خود بنده الهی باشد و این راه را در 

پیش بگیرد.
عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: 
انسان باید با استفاده از امکانات و فرصت های 
زندگــی، دنیا و آخرت خود را آباد کند. اگر 
انســان بنده خدا باشــد بی نیاز از دیگران 
خواهد شــد و به مقام خوف الهی می رسد 
اما اگر بنده خدا نباشد به امور دنیا مشغول 
خواهد شد. استاد اخالق حوزه علمیه قم با 
اشاره به روایتی از رسول گرامی اسالم)ص( 
گفت: یکــی از توصیه هــای مهم حضرت 
ســکوت و پرهیز از سخنان بی فایده است؛ 
یکی از ویژگی های کســانی که به مقامات 
عالی حکمت می رســند این است که کم 

سخن می گویند.

معارف
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اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر آرای صادره ذیل 
1ـ برابر  رای شماره 139860308001001930 ـ  1398/04/29 تصرفات مالکانه بالمعارض 
ــنامه 3121  به شماره ملی  ــماره شناس ــن   بش متقاضی آقای کاظم افضلی فرزند محمد حس
ــدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 108/05  متر مربع  ــبت به شش 0651980054  نس
ــتگردی  ــمتی از پالک1396 ـ اصلی بخش دو  بیرجند از محل مالکیت آقای محمد دس قس

محرز گردیده است.
ــه  ــات مالکان ــماره 139860308001002816   ـ 1398/07/29 تصرف ــر  رای ش 2ـ براب
ــماره ملی  ــنامه 194  به ش ــماره شناس ــن   بش بالمعارض متقاضی  رقیه رحیمی  فرزند حس
0650574303  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/05 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 4537 فرعی از 1554ـ  اصلی بخش 2  بیرجند از محل مالکیت آقای غالمرضا 

شکروئی محرز گردیده است.
ــماره 13986030801002821ـ 1398/07/29 تصرفات مالکانه بالمعارض  3ـ برابر  رای ش
ــروی فر  فرزند مراد بشماره شناسنامه 6  به شماره ملی 0652759130    متقاضی محمد خس
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 55/73 متر مربع قسمتی از پالک  1396 ـ 

اصلی بخش 2  بیرجند از محل مالکیت خانم کلثوم دستگردی محرز گردیده است.

علیهذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
ــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  که اش
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
ــع قضایی تقدیم نمایند.  ــت خود را به مراج ــلیم اعتراض،دادخواس مدت یک ماه از تاریخ تس
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9811514
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/20                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/07
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی  ــی موضوع م آگه
ــماره 139860308001003156 ـ  ــند رسمی            برابر رای ش ــاختمانهای فاقد س و س
1398/08/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض  ــند رسمی مس فاقد س
ــهر به  ــنامه 5 صادره از آرین ش ــماره شناس ــبزه کار فرزند برات بش متقاضی خانم گلثوم س
شماره ملی 0889923035 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 200/44  متر 
ــمتی  از پالک 355 فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت علی اکبر  مربع قس
چهکندی نژاد محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  ــود در صورتی که اشخاص نس روز آگهی می ش
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9811460
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/20         تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/07

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــف وضعیت ثبتی واراضی  ــن نامه قانون تعیین تکلی ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئی ــی موض آگه
ــماره 139860308308000010 مورخه  ــر رای ش ــمی / براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
1398/02/23 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ــه تصرفات مالکانه بالمعارض  ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیش ــمی مس ــند رس فاقد س
ــنامه 2468 صادره از بیرجند در  ــماره شناس متقاضی آقای علی اصغر آتش خیز فرزند محمد بش
ــمتی از پالک 1160  -اصلی واقع در بخش2  ــاحت 4325متر مربع قس یک قطعه باغ منزل مس
ــه خریداری ازمالکین رسمی ورثه مرحوم فاطمه مودی و علی مودی و غالمسحین محمد  سربیش
ــت به فاصله 15 روز آگهی  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب ــرز گردیده اس پورمح
ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتی که اش می ش
ــلیم و پس  ــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس می توانند از تاریخ انتش
ــت خود را به مراجع قضایی  ــلیم اعتراض،دادخواس ــید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس از اخذ رس
ــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضای مدت مذک تقدیم نمایند. بدیهی اس

سند مالکیت صادر خواهد شد.9810747
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/05       تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/20
محمد حسین مصلحی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی/ برابر رای شماره 139860308001003163ـ  1398/09/03 
ــند  ــاختمانهای فاقد س هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
ــات مالکانه بالمعارض متقاضی  ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرف ــمی مس رس
ــماره شناسنامه 51 صادره از قهستان نسبت به  ــی فرزندعبدالرحیم بش آقای احمد علی عباس
ــاحت 184/71متر مربع قسمتی از پالک 1396  -اصلی  ــدانگ یکباب ساختمان  به مس شش
بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد علی اشرفیان محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتی که اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
ــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی  ــته باش ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داش صدور س
ــید،ظرف مدت یک ماه  ــلیم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در  ــلیم اعتراض،دادخواس از تاریخ تس
ــند مالکیت صادر خواهد  ــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

شد.9810749
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/05

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/20
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد 
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید  ــمی آنان در هیات مس عادی یا رس
ــریه آگهی های ثبتی )کثیر  ــه جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش ــرار گرفت ق

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
ــه پرونده 311-98 آقای مسعود خان محمدی  فرزند براتعلی در ششدانگ یک باب  1-کالس
ــاحت 202/00 متر مربع قسمتی از پالک شماره یک   اصلی سه یک  ــکونی به مس منزل مس

آب خریداری از مالک رسمی از مالکیت مصطفی مهدوی
ــدانگ یک  ــان محمدی فرزند براتعلی  در شش ــعود خ ــه پرونده 310-98 آقای مس 2-کالس
ــماره یک  اصلی سه یک آب    ــمتی از پالک ش ــاحت 211/30 متر مربع قس باب منزل به مس

خریداری از مالک رسمی از مالکیت مصطفی مهدوی
3-کالسه پرونده 313-98  آقای مسعود خان محمدی فرزند براتعلی  در ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به مساحت 257/40 متر مربع قسمتی از پالک شماره یک اصلی سه یک آب 

خریداری از مالک رسمی از   مالکیت مصطفی مهدوی
ــعود خان محمدی فرزندبراتعلی در ششدانگ یک باب  ــه پرونده 312-98  آقای مس 4-کالس
ــاحت 215/00 متر مربع قسمتی از پالک شماره یک اصلی  سه یک  ــکونی  به مس منزل مس

آب خریداری از مالک رسمی از مالکیت مصطفی مهدوی
ــالمی ایران به بهره برداری شرکت  ــه پرونده 111-95  متقاضی دولت جمهوری اس 5-کالس
ــه ملی10860326899  در ششدانگ یک قطعه  ــمالی به شناس ــان ش آب منطقه ای خراس
زمین محل مخزن سد به مساحت 3865517/0046مترمربع قسمتی ازپالک یک اصلی شیخ 
امیرتتلو وتمامی ششدانگ پالک های که درمحل سدبارزوواقع درشیخ امیرتتلو به نام متقاضی 
ــه کارشناسی(ازذیل تمامی مالکیت  ــندمالکیت صادر گردیده است )طبق صورتجلس ثبت وس
رسمی متقاضی درپالکهای قید شده درصورتجلسه کارشناسی ونقشه منضم پرونده وقسمتی 
ازمالکین پالک یک اصلی شیخ امیرانلوکه درصورتجلسه کارشناسی قید گردیده است/ به این 
ــیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد  وس
ــتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه  ــار آگهی و در روس چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش
ــذ نمایند. معترضین باید  ــید اخ ــلیم و رس اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس
ــت به دادگاه عمومی محل  ــلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس ظرف یک ماه از تاریخ تس
ــه اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض  ــت ب نمایند و گواهی تقدیم دادخواس
ــت به دادگاه عمومی محل  ــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس در مهل
ــند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از  ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9810735
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/09/20
صمد ابراهیم زادهرئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی/ برابر رأی شماره 139860306010002380- 1398/08/28 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا  مس
ــنامه 2568 صادره از قوچان در ششدانگ یک باب خانه به  ــماره شناس نوری فرزند محمد بش
ــمتی از پالک 2134 اصلی بخش یک قوچان خریداری از  ــاحت 130/02 مترمربع در قس مس
ــمی آقای علی اکبر فروزانی و خانم صدیقه ایران دوست محرز گردیده است. لذا به  مالک رس
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

ــبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  نس
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ــلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است  ماه از تاریخ تس
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.9810732 کالسه 1398114406010000102
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

ــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  ــی موضوع م آگه
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــوع قانون  ــت اول موض ــماره 139860306010002359- 1398/08/27 هیئ ــر رأی ش براب
ــند رسمی مستقر در واحد ثبتی  ــاختمانهای فاقد س تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
ــم معصومه نصرتی داغیان  ــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خان ــوزه ثبت ملک قوچ ح
ــنامه 2829 صادره از قوچان در ششدانگ یک باب ساختمان به  ــماره شناس فرزند محمود بش
ــمتی از پالک 169 اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی  ــاحت 128/52 مترمربع در قس مس
ــهرت  ــت آقایان محمد رحیم و علی محمد و عید محمد ش ــی و از محل ماکلی ــه مصطف کالت
همگی موسی پور فرخانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
ــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  ــود در صورتی که اش فاصله 15 روز آگهی می ش
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم  ــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس خ

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9810733 
کالسه 1398114406010000079

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/5             تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

ــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  ــی موضوع م آگه
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139860306010002356- 1398/08/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ــای حمید صفایی گوجه فرزند غالمرضا  ــک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آق مل
ــدانگ یک باب منزل به مساحت 79/41  ــماره شناسنامه 1170 صادره از قوچان در شش بش
ــمتی از 169 اصلی بخش دو قوچان  مترمربع تمامت پالک 2457 فرعی از 169 اصلی و قس
ــجاعت )پالک 2457  ــمی خانم زینب ش واقع در اراضی کالته مصطفی خریداری از مالک رس
ــی از 169 اصلی( و از محل مالکیت آقای احمد میرزا زاده ارثی از خان محمد میرزا زاده  فرع
ــوم مراتب در دو  ــت. لذا به منظور اطالع عم ــالک 169 اصلی( محرز گردیده اس ــی )پ فرخان
ــخاص نسبت به صدور سند مالکیت  ــود در صورتی که اش نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
ــید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  ــلیم و پس از اخذ رس خود را به این اداره تس
ــت در صورت انقضای مدت  ــی تقدیم نمایند. بدیهی اس ــود را به مراجع قضای ــت خ دادخواس
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد9810734. کالسه 

1398114406010000128
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/5        تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/20

رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی 
ــکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد  متقاضیان پرونده های تش

مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001010888 ــماره  ش رأی  1ـ 
ــدانگ یک  ــم محمد ابوالفتحی فرزند عباس در شش 1398114430001000889 آقای/خان
ــاحت 160 مترمربع پالک شماره 10766  اصلی واقع در بخش یک ثبت  ــاختمان بمس باب س
ــماره 43052 مورخ  ــند قطعی ش ــر 647 صفحه 365 به موجب س ــادره در دفت ــند ص قم. س

1397/06/12 دفترخانه 52 قم. )م الف 3952 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001010688 ــماره  ش رأی  2ـ 
1397114430001001713 آقای/خانم صباح عباس قوزی فرزند علی در ششدانگ یک باب 
ساختمان بمساحت 72/69 مترمربع پالک شماره 10349  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی مع الواسطه از خانم آغا چاوشی زاده. )م الف 3951 (
3ـ رأی شماره 139860330001011152 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001855 
آقای/خانم محمد زادصفر فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 83/35 مترمربع 
ــم. مبایعه نامه عادی مع  ــی واقع در بخش یک ثبت ق ــماره 7 فرعی از 11192  اصل ــالک ش پ
ــند صادره در دفتر 104 صفحه 55 به موجب سند قطعی  ــطه از خانم مهری مظاهری س الواس

شماره 36142 مورخ 1355/09/16 دفترخانه 4 قم. )م الف 3950 (

ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001008175 ــماره  ش رأی  4ـ 
ــیدمحمد در  ــری مفرد فرزند س ــن قنب ــم سیدحس 1398114430001000403 آقای/خان
ــاحت 170/96 مترمربع پالک شماره 15 فرعی از 11027  ــدانگ یک باب ساختمان بمس شش
اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند صادره در دفتر الکترونیکی 139720330001026302 

. )م الف 3949 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011243 ــماره  ش رأی  5ـ 
ــیدمجتبی نادعلی قنبری فرزند سید محمود در  1398114430001000507 آقای/خانم س
ــاحت 167/30 مترمربع پالک شماره 24 فرعی از 10250  ــدانگ یک باب ساختمان بمس شش
اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند صادره در دفتر 287 صفحه 630 به موجب سند قطعی 

147149 مورخ 1385/12/28 دفترخانه 3 قم. )م الف 3948 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011554 ــماره  ش رأی   -6
1398114430001000470 آقای/خانم صفرعلی محمدی فرزند قاسم در ششدانگ یک باب 
ــماره 10994  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم.  ــاختمان بمساحت 198 مترمربع پالک ش س

سند قطعی شماره 6580 مورخ 1397/10/22 دفترخانه 82 قم. )م الف 3878 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011126 ــماره  ش رأی   -7
ــدانگ یک  ــم غالمرضا رضائیان فرزند محمد در شش 1398114430001000072 آقای/خان
ــماره 10477 اصلی واقع در بخش یک ثبت  ــاختمان بمساحت 120 مترمربع پالک ش باب س
ــند صادره در دفتر 571 صفحات 461 و  ــی س ــطه از محمد درویش قم. مبایعه نامه مع الواس
ــورخ 1392/05/22 دفترخانه 24 قم و 58224 مورخ  ــند قطعی 68286 م 458 به موجب س

1386/01/28 دفترخانه 21 قم. )م الف 3881 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011378 ــماره  ش رأی  8ـ 
ــین در ششدانگ  1398114430001000328 آقای/خانم محمدتقی عبدی خاوه فرزند حس
ــاحت 170/54 متر مربع پالک شماره 11291  اصلی واقع در بخش  ــاختمان بمس یک باب س
ــتیک  ــرکت تولیدی صنعتی جهش پالس ــطه از ش ــت قم. مبایعه نامه عادی مع الواس ــک ثب ی
ــماره 60689 مورخ 1367/12/28 دفترخانه 6 قم.  ــند قطعی ش ــهامی خاص به موجب س س

)م الف 3886 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011556 ــماره  ش رأی   -9
1398114430001000956 آقای/خانم حیدر شاهی فرزند عبدالباقی در ششدانگ یک باب 
ــاحت 132/20 متر مربع پالک شماره 11208  اصلی واقع در بخش یک ثبت  ــاختمان بمس س

قم. سند قطعی شماره 24449 مورخ 1398/03/23 دفترخانه 39 قم. )م الف 3885 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011524 ــماره  ش رأی   -10
1398114430001001120 آقای/خانم نورمحمد پرهیزکار اصل فرزند جانعلی در ششدانگ 
یک باب ساختمان بمساحت 141/83 مترمربع پالک شماره 2 فرعی از 6711  اصلی واقع در 
ــند صادره در دفتر الکترونیکی 139820330001015231 به موجب  بخش یک ثبت قم. س

سند قطعی 52821 مورخ 1398/05/12. )م الف 3884 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011541 ــماره  ش رأی   -11
1398114430001000318 آقای/خانم جعفر پورسمیعی فرزند نجف در  ششدانگ یک باب 
ــاختمان بمساحت 65 مترمربع پالک شماره 16 فرعی از 11395  اصلی واقع در بخش یک  س
ــن رضوی سند صادره در دفتر 170 صفحه  ــطه از ابوالحس ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواس

124. )م الف 3883 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011526 ــماره  ش رأی   -12
ــکراله در ششدانگ یک  1397114430001002126 آقای/خانم ابوالفضل مرادعلی فرزند ش
باب ساختمان بمساحت 81/50 مترمربع پالک شماره 179 فرعی از 1 فرعی از 11135  اصلی 
واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواسطه از زهرا مدرسی سند صادره در دفتر 

297 صفحه 106. )م الف 3882 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011367 ــماره  ش رأی   -13
ــین در  ششدانگ  1398114430001000326 آقای/خانم محمدتقی عبدی خاوه فرزند حس
ــماره 11291 اصلی واقع در بخش  ــاحت 176/05 مترمربع پالک ش ــاختمان بمس یک باب س
ــتیک  ــرکت تولیدی صنعتی جهش پالس ــطه از ش ــت قم. مبایعه نامه عادی مع الواس ــک ثب ی
ــماره 60689 مورخ 1367/12/28 دفترخانه 6 قم.  ــند قطعی ش ــهامی خاص به موجب س س

)م الف 3080 (
ــه  کالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011379 ــماره  ش رأی   -14
ــین در ششدانگ  1398114430001000330 آقای/خانم محمدتقی عبدی خاوه فرزند حس
ــماره 11291 اصلی واقع در بخش  ــاحت 260/68 مترمربع پالک ش ــاختمان بمس یک باب س
ــتیک  ــرکت تولیدی صنعتی جهش پالس ــطه از ش ــت قم. مبایعه نامه عادی مع الواس ــک ثب ی
ــماره 60689 مورخ 1367/12/28 دفترخانه 6 قم.  ــند قطعی ش ــهامی خاص به موجب س س

)م الف 3879 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
ــی به مالکین مشاعی مراتب در دو  ــمی صادر گردد با توجه به عدم دسترس ــند مالکیت رس س
ــته باشند ظرف مدت 2  ــخاص ذینفع اعتراضی داش نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اش
ــناد منطقه یک قم تسلیم  ــار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس ماه از تاریخ انتش
ــلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه  ــید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تس و رس
ــت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به  و دادخواس
ــاس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد  ــت که صدور سند بر اس توضیح اس

بود. آ9810634
تاریخ انتشار اول: 1398/09/04
تاریخ انتشار دوم: 1398/09/20

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rدولت در چاپ پول ناپرهیزی کند، قیمت ارز باال می رود
تسنیم: طهماســب مظاهری، رئیس 
کل اسبق بانک مرکزی گفت: متأسفانه 
رشــد نقدینگی باالی 25 درصد بوده و 
وقتی چاپ پول صورت می گیرد، طبیعتاً 
قیمت واحد ارز را باال می برد. وی افزود: 
بانک مرکزی یک کار درســت انجام و 
اجازه داد شاخص های اثرگذار از جمله 
نقدینگی در قیمت ارز با آرامش و نوسان نه چندان شدید که در ارز جهانگیری 
شــاهد بودیم، اثر خود را بگذارد و از سیاست سرکوب نرخ ارز تبری جست؛ باید 

همتی را تشویق کرد که این کار را ادامه دهد.

 جلوگیری از فساد ۶۱ میلیون یورویی 
در سه مناقصه یک شرکت دولتی 

تسنیم: حجت االسالم درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه 
به طور متوســط ساالنه 25 هزار مناقصه و مزایده را نظارت می کنیم، گفت: در 
سه مناقصه یکی از شرکت های دولتی، پیش از انعقاد قرارداد، ۶۱ میلیون یورو از 
میزان قرارداد کاهش یافت. وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در اقتصاد گفت: به 
جز موارد محرمانه بقیه فعالیت دستگاه ها باید در سامانه ها به طور شفاف، مشخص 
و در دسترس عموم مردم قرار گیرد و این موضوع از رانت نیز جلوگیری می کند. 
وی تأکید کرد: فساد، خط قرمز سازمان بازرسی و دستگاه قضایی است و بدون 

هیچ اغماضی با آن برخورد می کنیم. 

ایران سهم دو درصدی از بازار کشورهای همسایه دارد
ایرنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بازار کشورهای همسایه سالیانه 
یک هــزار و 2۰۰ میلیارد دالر حجم مبادالت تجــاری دارد، اما ایران با رقم 2۴ 
میلیارد دالر ســهم 2 درصدی از آن دارد. حسین مدرس خیابانی افزود: وزارت 
صمت به لحاظ کشــوری مهم ترین برنامه خود را گســترش صــادرات به ۱5 
کشورهمسایه پیش بینی کرده و برآوردهای سازمان توسعه تجارت ایران حاکی از 
آن است که توانمندی صادرات ۱۰۰ میلیارد دالری به این کشورها وجود دارد. وی 
تصریح کرد: حدود هشت ماه است که اقتصاد ایران از یک اقتصاد تک محصولی، به 
صادرکننده ای با سبد متنوعی از کاالها تبدیل شده و هدف اصلی وزارت صنعت، 
افزایش حجم صــادرات و نیز ارتقای میانگین ارزش کاالهای صادراتی اســت.

 کنترل حساب های بانکی
 سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد نیست

ایسنا: عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیان اینکه کنترل گردش مالی 
حســاب های بانکی یکــی از بهترین 
راهکارهایی اســت کــه می توان برای 
شــناخت افــراد غنی به کار بســت، 
گفت: برخی مدعی می شــوند کنترل 
حســاب های بانکی سرک کشیدن به 
زندگی خصوصی اســت. این اظهار نظر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیســت. 
احمد توکلی گفت: این نکته مهم را نباید فراموش کرد که مقام مالیاتی، مقام 
قضایی و مسئوالن کنترل پولشویی به لحاظ قانونی امکان بررسی حساب های 
بانکی را دارند و این روند به هیچ عنوان سرک کشیدن به حساب افراد محسوب 
نمی شود.توکلی یادآور شد: هدفمندی یارانه ها به این معناست که افراد نیازمند از 
خدمات اجتماعی گسترده تری استفاده کنند؛ این در حالی است که امروز پرداخت 
یارانه ها به همه اقشار جامعه در تضاد کامل با نفس هدفمندسازی یارانه هاست.

 آغاز عملیات بزرگ ترین مزرعه 
تولید بیت کوین با سرمایه گذاری چینی ها 

فارس: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شــرکت توانیر از آغاز عملیات اجرایی 
بزرگ ترین مزرعه تولید بیت کوین به ظرفیت ۶۰ مگاوات توســط سرمایه گذار 
چینی در رفسنجان خبر داد وگفت: استخراج کنندگان رمزارز اگر بدون مجوز اقدام 
به تولید بیت کوین کنند از آن ها خسارت خواهیم گرفت. به گفته وی در منطقه 
اقتصادی جلفا نیز درخواست ایجاد یک مزرعه تولید بیت کوین به ظرفیت ۱2۰ 
مگاوات وجود دارد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شــرکت توانیر با اشاره به 
اینکه برخی از تولیدکنندگان بیت کوین از دستگاه های کم بازده و قدیمی استفاده 
می کنند، گفت: مصرف انرژی این دستگاه ها زیاد است. اگر متقاضیان در مزرعه تولید 
بیت کوین این اقدامات خود را انجام دهند شامل تخفیف های خوبی خواهند شد.

خودروهاي ناقِص کف کارخانه در سایپا به صفر رسید 
خبر آنالین: ســیدجواد ســلیماني، 
مدیرعامل گروه خودروســازي ســایپا 
پارکینگ هایــی که  تمامــي  گفــت: 
خودروهاي ناقص کِف کارخانه ســایپا 
در آن هــا پارک بودند، تخلیه شــده و 
در حال حاضر هیچ خــودرو ناقصی از 
گذشته در سایپا باقی نمانده است. در 
حال حاضر تعداد خودروهاي تولید شــده قبلی ســایپا که داراي کسري قطعه 
بودند به صفر رســیده است. وی افزود: تمام ۸۰هزارِ خودرو ناقِص کف کارخانه 
سایپا که از ابتدای سال ۹۸ تولید شده  بودند، تکمیل و تحویل مشتریان شد و از 
این به بعد عرضه و تحویل محصوالت سایپا، منطبق با میزان تولید خواهد بود.

تجارت 20 میلیارد دالری ایران و چین در ۱0 ماهه 20۱9
فصل تجارت: چانگ هوا، سفیر چین 
در ایران با اشاره به اینکه حجم تجارت 
ایران و چین در ســال گذشته میالدی 
به 35 میلیارد دالر رسید، گفت: در ۱۰ 
ماهه سال جاری میالدی حجم تجارت 
دو کشــور ایران و چین به 2۰ میلیارد 
دالر رسیده است. وی با بیان اینکه چین 
جامعه بین المللی را به حمایت کامل از منافع ایران تشویق می کند، گفت:  ما حتماً 
از شرکت های خصوصی چینی درخواست می کنیم در ایران سرمایه گذاری کنند و 

برنامه داریم در آینده  نزدیک یک هیئت سرمایه گذاری به ایران بفرستیم.

شاخص دسترسی مردم به مسکن وخیم تر شد
نود اقتصادی: وضعیت هفت متغیر بازار مســکن بــا انجام یک خودآزمایی 
توســط دولت، در تابلو رسمی اعالم شــد. بخش هایی از گزارشی که با عنوان 
عملکرد ســال دوم برنامه ششم توسعه منتشر شده است، نشان می دهد سال 
گذشته شاخص دسترسی به مسکن )نسبت قیمت خانه به درآمد خانوار( که 
مطابق هدف گذاری دولت قرار بود از »۱۰ سال« در سال ۹۶ به »۹سال« کاهش 

پیدا کند، تحت تأثیر جهش قیمت ها به »۱۱ سال« رسید.
 مطابق این تابلو، نوسان قیمت ها خیلی بیش از حد متعارف و تیراژ ساخت به 

مراتب کمتر از نیاز بازار بوده است.

مالیات حقوق بگیران ۶۶ درصد افزایش یافته، مالیات 
بر ثروت ۱۶ درصد 

مســتخدمین  حیدر  آنالیــن:  خبر 
حسینی، معاون اســبق بانک مرکزی 
گفــت: از ســال ۹2 تــا ۹۶ مالیــات 
حقوق بگیران ۶۶ درصد و مالیات کاال و 
خدمات بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته 
است. در حالی که میزان افزایش مالیات 
بــر ثروت فقط ۱۶ درصد بوده و به پای 
تورم هم نمی رســد. در واقع ثروتمندان در شرایط تورمی حداقل مالیات را هم 

پرداخت نکردند اما حقوق بگیران مالیات بیشتری پرداختند.

بنزین در ایران و تحوالت در عراق ارز را باال کشیدند

بانکمرکزیخریددالرراپرریسکمیداند
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  هیجان های 
ناشــی از افزایش قیمت بنزین و بار تورمی 
این اتفاق، بازار ارز را در کانال رشد به پیش 
می بــرد و این در حالی اســت که فعاالن 
حرفه ای بازار، شرایط را برای خرید مناسب 

نمی دانند.
۹۰ روز پیــش از ســهمیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین را باید دوران آرامش بازار ارز 
دانســت. در آن ایام دالر در فضایی نسبتاً 
آرام، در کانال ۱۱ هزار تومان و در محدوده 
۱۱هــزار و ۴5۰ تا ۱۱هــزار و5۰۰ تومان 

روزگار می گذراند.
اعــالم خبــر افزایش قیمت 
بنزیــن در ثانیه های ابتدایی 
روز جمعه 2۴ آبان کافی بود 
که بازار از روز شنبه وضعیت 
صعودی را از ســر بگیرد. در 
لحظه تنظیم این گزارش در 
حال حاضر دالر در بازار آزاد 
۱3 هزار و ۹7۰، درهم امارات 
3 هزار و ۸7۸ و پوند انگلیس 
تومــان   ۶3۹ و  هــزار   ۱۸
قیمت گذاری شده و این در حالی است که 
صرافی های بانکی نیز همســو با بازار آزاد، 
قیمت دالر را با ۱5۰ تومان افزایش نسبت 
به روز دوشنبه به ۱3 هزار و 7۰۰ و یورو را 

به ۱5 هزار تومان افزایش داده اند. 

تأثیرتورمیبنزین8تا25درصد
در خصوص چرایی رشــد رکورد شــکنانه 
نرخ ارز )در مقایســه با ۹۰ روز گذشــته( 
کارشناســان دالیــل متعــددی را مطرح 
می کنند، اما از میان تمام این دالیل، تأثیر 
تورمی افزایش قیمت بنزین بیش از سایر 
آن ها بر سر زبان هاست؛ تأثیری که برخی 
مطالعات آن را ۸ تا ۱۰ درصد و برخی ۱۰ 

تا 25 درصد تخمین می زنند.
از نگاه تحلیلگران، نزدیک شــدن به پایان 
ســال میالدی و موعد تســویه حساب با 
طرف های خارجی، فرا رســیدن تقاضای 
ارزی برای واریز شهریه های دانشگاهی برای 
ترم جدید، در پیش بودن مســافرت های 
نوروزی، پیوســتن کشــورهای جدید به 
اینستکس، اعالم عمومی میزان درآمدهای 
ارزی کشــور در بودجه سال آینده، جبران 

کســری بودجه در ماه های پایانی ســال 
و ناآرامی هــای عراق دالیلی هســتند که 
می توانند تأثیر کوتاه مدتی بــر بازار ارز و 
تقاضای وارد آمده به این بازار داشته باشند.

برخــی صاحبنظران بر ایــن عقیده اند که 
به جز افزایش قیمــت بنزین، هیچ دلیل 
اقتصادی دیگری برای صعود چشــمگیر 
نرخ ها در بــازار ارز وجود ندارد؛ دلیلی که 
البتــه رئیس کل بانک مرکــزی هم آن را 
تأیید کرده و دالالن کارکشته بازار هم بر آن 
صحه می گذارند. بر همین اساس ضرورت 
پرهیز از رفتار هیجانی از سوی متقاضیان 
و پرریسک بودن این ورود به دلیل ریزش 
ناگهانی قیمت ها در آینده نزدیک بارها مورد 

تأکید واقع شده است.

افزایشقیمتارز؛اتفاقی
نهلزومًاپایدار

یک اقتصاددان در این خصوص می نویسد: 
اجرای طرح بنزینــی و پیامدهای آن جدا 
از درســت و غلط اصل طرح، اثرات فوری 
روی انتظارات داخلی و مهم تر از آن خارجی 
داشــته اســت. در داخل پس از یک دوره 
پیوسته کاهش شدید تورم نقطه به نقطه 
)به عنوان نزدیک ترین سنجه ای که به تورم 
انتظاری در اختیار داریم( شــاهد افزایش 
جدی در انتظارات تورمی پس از مســئله 
بنزیــن بودیم. همچنیــن کیفیت اجرای 

طرح اساســاً انتظارات عمومی نســبت به 
اقتصاد را پس از ثبات نســبی و طوالنی از 
بهار امسال دستخوش تغییرات کرد. بخش 
مهم تر مســئله اما به تغییر روند انتظارات 
خارجی نســبت به ایران و تنگ تر شــدن 
بعضی کانال ها با تصور ضعیف شدن ایران 
برمی گردد که جنــس متفاوتی از واکنش 

بانک مرکزی را طلب می کند. 
مجید شــاکری معتقد اســت این حقایق 
حکم نمی کند که روند افزایشی نرخ لزوماً 
پایدار باشــد؛ چرا که دو نیروی مهم رو به 
پایین در این میانه قابل توجه است: نخست 
روند فصل و خروج از مشکالت تقویمی با 
گذر زمان )به خصوص که سازوکار تسویه 
یوان برای سال چینی در سال جاری حتی 
نســبت به ســال قبل هم قوی تر به نظر 
می آید( و دوم و مهم تر نتایج ســفر رئیس 
کل بانک مرکزی به عمــان که به مراتب 
از پیش بینی هــای قبل از ســفر مفیدتر و 
عملگرایانه تر بوده است و پاسخ مستقیمی 
به مشکل تنگ تر شدن کانال های خارجی 
است. به نحوی که حتی احتمال گشایش 
یکباره کانال های غیر مترقبه مالی )شبیه به 
زمستان ۹5 اما با منشأ متفاوت( در عمان 

هم ابداً کم نیست.
وی ادامه می دهد: از زاویه رویکرد پولی به 
نرخ ارز هم یــک ترمز جدی برای افزایش 
بلندمدت نرخ وجــود دارد. باوجود افزایش 

رشد پایه پولی عمالً مسیر رشد نقدینگی 
چندان با رشد پایه پولی همنوا نیست. این 
موضوع خودش را از کانال کاهش شــدید 
نســبت وام به ســپرده در بانک ها باوجود 
تقریباً دو برابر شدن نسبت ذخایر مازاد به 
سپرده و کاهش شدید نرخ بین بانکی نشان 
می دهد. اگــر چه این خبر از لحاظ نیاز به 
تأمین مالی خبر مثبتی نیست ولی به لحاظ 
ارزی اثر جدی در به تأخیر انداختن تبعات 

تغییر ترکیب پایه پولی دارد.

مردمدرمارپیچارزوتورم
ناموجــه و غیر اقتصادی بودن افزایش نرخ 
ارز در این روزها در حالی است که برخی از 
صاحبنظران افزایش ۱5 درصدی نرخ دالر 
در نتیجه افزایش سه برابری قیمت بنزین را 
شروعی برای تالطم و بی ثباتی اقتصاد کالن 
کشــور و دور تازه گرانی کاالها و خدمات و 
دریافت مالیات تورمی از عموم شهروندان 
می دانند.به باور احسان سلطانی مردم از 3۰ 
سال پیش تاکنون در مارپیچ افزایش نرخ 
ارز- افزایش نــرخ تورم گرفتار آمده اند، آن 
هم در اقتصادی که هیچ چیز آن درســت 
کار نمی کند، در دستان اقلیتی خاص اداره 
می شــود، دستمزدها به شــدت سرکوب 
می شود، بخش خصوصی واقعی جایگاهی 
در آن ندارد و میدان بازی به شدت ناعادالنه 

شکل گرفته است.

 4 اولویت پیش
 از افزایش قیمت بنزین

اگر مبحث اخیر گران شدن بنزین را به صورت 
یک سیاست منفرد و در خأل بررسی و برآیندی 
از مصالح و مفاسد آن را محاسبه کنیم، ممکن 
است بتوان با این جمع بندِی برخی از کارشناسان 
همراه شد که معتقدند این سیاست اگر به شکل 
درست و با اصالحاتی مانند تخصیص سهمیه به 
فرد یا خانواده به جای خودرو و همچنین تالش 
برای اقناع عمومی اجرا می شد، می توانست در 
بلند مدت و به ویژه پس از تعدیل آثار روانی شوک 
اولیه ناشی از آن، به نفع طبقات متوسط و محروم 
جامعه باشد. اما از نگاه سیاست گذاری عمومی، 
برای ارزیابی یک سیاست غیر از بررسی منفرد 
باید آن را در معرض مقایســه با سیاســت های 
جایگزین نیز قرار داد و تحلیل کرد که آنچه ما 
از یک سیاست به عنوان هدف انتظار داریم آیا از 
طریق سیاست های دیگری با هزینه های کمتر و 

منافع بیشتر قابل تحقق نیست؟ 
نمونه های ذیل به عنوان چند مثال در این زمینه 

بیان می شود.
۱- بر اســاس برخی آمار منتشر شده، در حال 
حاضر ســالیانه حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان 
یارانه خوراک کارخانه های صنایع باالدســتی 
پتروشــیمی اســت که همین مسئله موجب 
ایجاد عدم تــوازن در زنجیــره این صنعت و 
تضعیف بخش هــای دارای ارزش افزوده باالتر 
در آن شده اســت. دولت می توانست با حذف 
این یارانه، بخشــی از درآمد حاصل از آن را به 
توسعه بخش پایین دستی پتروشیمی و ارائه 
مشوق های صادراتی به آن تخصیص دهد و بقیه 
آن را در جهت حل مسئله پیش آمده در زمینه 

درآمدهای جاری خود هزینه کند.
2- در نظام مالیاتی کشــور ما اگر سرمایه ای در 
بخش تولید ســرمایه گذاری شــود، 25 درصد 
از ســود حاصل از آن به عنوان مالیات توســط 
دولت اخذ می شــود، اما اگر همین سرمایه در 
بانک باشــد یا صرف داللی در حوزه هایی مانند 
مسکن شــود، مشمول پرداخت مالیات نیست. 
بنابراین اتخاذ سیاست مالیات بر سود سپرده های 
بانکی و مالیات بر افزایش ارزش دارایی در عمل 
می تواند ضمن افزایش درآمد دولت، در هدایت 
سرمایه های مردمی به بخش های مولد مؤثر باشد.

3- مطابق آمار مرکز آمار ایران در حال حاضر 
تعداد واحدهای مســکونی بیش از تعداد کل 
خانوار در کشــور بوده و یکی از مسائل اصلی 
حوزه مسکن، وجود تعداد زیادی خانه های خالی 
است که صرفاً به امید افزایش قیمت، خریداری 
و نگهداری می شود. در صورت تصویب سیاست 
مالیات بر خانه های خالی، عالوه بر منتفع شدن 
دولــت از درآمد آن، مســکن به تدریج از یک 
کاالی سرمایه ای تبدیل به کاالی مصرفی شده 
و بخش عمده ای از مسئله مسکن عامه مردم نیز 
با توجه به افزایش عرضه در بازار کاهش می یابد.

۴- تعرفه های نظام درمان نیز از دیگر زمینه های 
سیاســت گذاری است که رشد بی رویه آن در 
سال های پس از دولت یازدهم بخش عمده ای از 
درآمدهای جاری دولت و بودجه رفاه و سالمت 
مردم را مصروف خود نموده و منافع آن تنها به 
بخش خاصی از طبقه پزشکان تعلق پیدا می کند.

این سیاســت ها به معنای عدم ضرورت ورود 
دولت به اصالح نظام یارانه ای در کشور نیست، 
بلکه اولویت گذاری زمانی در اصالح ســاختار 
اقتصادی کشــور را بیان می کند. در واقع اگر 
اصالح ساختار اقتصادی کشور را شامل چهار 
بسته اصالح نظام بانکی، اصالح نظام مالیاتی، 
اصالح نظام رفاه اجتماعی و اصالح نظام یارانه ها 
بدانیم، اصالح نظام یارانه ای می توانست آخرین 
حلقه از این بسته منسجم باشد. به نظر می رسد 
آنچه دولت را به شروع از این بسته که ذی نفع 
اصلی آن عامه مردم هستند، ترغیب کرده، وجود 
ذی نفعان قوی در سایر حلقه ها و تعارض منافع 
میان سیاست های مذکور و بخش تأثیرگذاری 
از بدنه مؤثر در تصمیم گیری های دولت است.

افزایش قیمت 
بنزین در ایران و 
همچنین تحوالت  
در عراق از 
مهم ترین دالیل 
افزایش نرخ ارز به 
حساب می آیند

بــــــــرش

گمرک تا شهریور ۹۹ به طور کامل الکترونیکی می شود   مهر : فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عملیاتی شدن گمرک الکترونیک در شهریور ۹۹ خبر داد و گفت: دریافت مالیات تا پایان 
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 اقتصاد  وقتی سارقان اینترنتی با استفاده 
از نرم افزارهای تقلبــی و ایجاد درگاه جعلی 
بانکی )فیشینگ( با بدست آوردن اطالعات 
کارت بانکی، ازحساب مردم برداشت کردند 
بانک ها در اقدامی پیشگیرانه، طرح استفاده 
از رمز دوم یکبار مصرف را برای مشــتریان 
تا پایان آذرماه الزامــی کردند.بانک مرکزی 
که چندی پیــش ذخیره اطالعــات کارت 
بانکی مشــتریان از جمله شماره کارت، کد 
CVV2، رمــز دوم کارت و اطالعات مالی 
مشتریان مانند صورتحساب و مانده حساب را 
در اپلیکیشن های موبایلی ممنوع اعالم کرده 
بود، حاال طرح اســتفاده اجباری از رمز دوم 
یکبار مصرف را در دســتور کار قرار داده و از 
مردم خواسته برای ایمن ماندن از دستبرد و 
گرفتاری در تله فیشینگ هر چه زودتر و تا 
پایان ماه جاری برای دریافت آن اقدام کنند.

فعال ســازی رمز پویا که قرار بود خردادماه 
امســال اجرا شــود و به دلیل ناتوانی برخی 
بانک ها در ایجاد زیرساخت پایدار به تعویق 
افتاده بود، این روزها با فعالیت 3۰ بانک، به 

صورت جدی از مشتریان مطالبه می شود.

رمز دوم ثابت یا ایســتا برای همه خرید های 
اینترنتی قابل استفاده بود ولی اگر کالهبرداری 
می توانست به آن دست پیدا کند قادر بود از 
کارت شما پول برداشت کند، ولی این کار از 
طریق رمز پویا ممکن نیست، چون بانک برای 
هر بار استفاده به شما یک رمز موقت 7 رقمی 
می دهد که تنها ۶۰ ثانیه و برای یک تراکنش 
قابل استفاده است. این رمز به راحتی توسط 
پیامک و از طریق ســامانه های بانکی به شما 
اعالم می شــود. این سامانه با یک بار مراجعه 
به بانک روی گوشــی شما نصب می شود. به 
گفته همتی، رئیــس کل بانک مرکزی این 
فرایند کامالً رایگان است و بانک ها نیز بابت 
آن هیچ کارمزدی از مشتری های خود دریافت 

نخواهند کرد. 
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برای فعال سازی رمز پویا تا آخر آذر ماه فرصت دارید
بانک ها هیچ کارمزدی دریافت نمی کنند

 اقتصاد   طبق سیاســت جدید بانکی که 
به منظور مبارزه با پولشــویی اجرایی شده، 
هر شــماره ملی می تواند در طول روز نهایت 
تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته 

باشد.
طبق اعــالم بانــک مرکــزی، از این پس 
تراکنش های افراد در هر شبانه روز از طریق 
درگاه های غیر حضوری تا سقف ۱۰۰ میلیون 
تومان امکان پذیر است. این کار که در ادامه 
اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت 
جریان وجوه در کشــور صورت می گیرد، از 
امروز بیســتم آذر، در همه سامانه های بین 

بانکی عملیاتی می شود.
گزارش های موثق نشــان مــی داد دالل ها و 
سفته بازان با افتتاح حســاب در ده ها بانک 
و مؤسســه اعتباری بــا کارت های مختلف 
خریدهای چند صد میلیونی خود را مدیریت 
می کنند؛ حــاال با بخش نامــه جدید بانک 
مرکزی رسماً دستشان در پوست گردو مانده 
و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در 

بانک های مختلف بهره ای به جیب بزنند.
به نظر می رســد با پایبندی همــه بانک ها و 

مؤسســات اعتباری به این فرایند، جابه جایی 
وجــوه میلیاردی و رتق و فتــق فعالیت های 
سفته بازانه در درگاه های غیر حضوری متوقف 
می شــود، همچنین اعمــال محدودیت های 
فوق از سوءاســتفاده ها در قالب کالهبرداری، 
فیشینگ و پولشــویی نیز جلوگیری کرده و 
حجم خسارتی که از این مسیر ایجاد می شود را 
به شدت کاهش می دهد.توجه کنید که با اقدام 
فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه 
با مبالغ باال به وجود نیامده و مردم برای انتقال 
وجه یا خرید با مبالغ باال می توانند از ســامانه 
ســاتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام 
دهند. مردم همچنین می توانند در معامالت 
بزرگ با مبالغ باال از انواع و اقسام چک ها ازجمله 
چک عادی، رمزدار و تضمین  شده بهره گیرند.
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100 میلیون تومان برای هر کد ملی در24 ساعت
سقف تراکنش  غیر حضوری بانک ها اعالم شد

 اقتصاد  حجت االسالم والمسلمین منتظری، دادستان کل 
کشــور در دســتوری به نظام بانکی تأکید کرد آن دســته از 
واحد هــای تولیدی که برای پروژه ای وام گرفته و محل اجرای 
آن پروژه را در رهن بانک گذاشــته اند، اگر قیمت محل، کفاف 
پرداخت بدهی شرکت را می دهد، به همان بسنده کنند و سایر 

وثیقه ها و تضمین های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. 

در متن دستور آمده است: 
۱- مقــام معظم رهبری همواره بر حفــظ رونق تولید، ارتقای 
امنیــت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار 
کردن مسیر سرمایه گذاری های قانونی تأکید کرده اند. بر همین 
اساس، بانک ها با آن دسته از واحد های تولیدی که برای پروژه ای 
وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، 
اگر قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شــرکت را می دهد، به 
همان بسنده کنند و سایر وثیقه ها و تضمین های تولیدکننده را 
به اجرا نگذارند. پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای 
وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک 

به سراغ بقیه اموال و دارایی های سرمایه گذار نمی رود.
2. بر اســاس قانــون، تولیدکنندگان اجبــاری ندارند امالک 

شــخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه است را 
در قبال وامی که می گیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر 
بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی 
هم به واحد تولیدی اش نــدارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن 
رهن صحیح نیســت و می توان فسخش کرد؛ مگر اینکه رهن 

با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.
3. در سال ۸5 قانونی تصویب شد که »قانون منطقی کردن نرخ 
سود تسهیالت بانکی« نام گرفت. بر اساس آن، گرفتن وثیقه از 
تولیدکننده توسط بانک ها خارج از دارایی های موجود در محل 
کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، خالف است. بنابراین اگر صرفاً 
از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که 
به گرو گرفتن دارایی های شخصی تولیدکننده به بهانه پرداخت 

تسهیالت بانکی به او تخلف به حساب می آید.
۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشــته شــده، بر 
اساس نظر کارشــناس، کفاف تســویه بدهی تولیدکننده را 
بدهد، بانک حق ندارد حســاب های شرکت را مسدود کرده و 
یا از ارائه دســته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را 
ممنوع الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم »ممانعت از حق« 
و »سلب آزادی مشروع افراد« تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.

5- مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی های شــرکت کفاف 
تســویه بدهی آن را می دهــد، بانک ها حق ندارند به ســراغ 
دارایی های دیگر تولیدکننده بروند و بقیه تضمینات او از قبیل 

چک و سفته اش را به اجرا بگذارند.
۶. درباره آنچه گفته شــد، ســه ســند قوی داریم. اول، ماده 
2۹۰ قانون مدنی، دوم قانون »عدم الزام ســپردن وثیقه ملکی 
به بانک ها« و ســوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت 
بانکی. در کنار این قوانین، بخش نامه ریاست جمهوری و دادنامه 
شماره ۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخش نامه بانک 
مرکزی هم هست؛ بنابراین اگر مسئوالن بانک ها از هر یک از 
این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات هایی 
از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در 

انتظارشان باشد.

6 خبر خوب  برای تولید
موانع قضایی وحقوقی از سر راه تولید کنندگان برداشته می شود

گزارش خبری

بیمه 200 هزار قالیباف قطع شد

خبر فارسی: عبداهلل بهرامی، مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی هــای تولید فرش دســتباف شــهری و 
عشــایری ایران گفت: بیمه 2۰۰ هزارقالیباف با 
کاهش کمک دولتی قطع شد و خواسته ما این 
است که هنرصنعت قالیبافی در شمول معافیت 
از مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. به گفته وی، 
دولت از سال ۹2 بودجه الزم برای سازمان تأمین 
اجتماعی را                            در زمینه زیر پوشش قرار دادن بیمه 
قالیبافــان پرداخت نکرد، بنابراین 2۰۰ هزار نفر 
از قالیبافان بیمه شده ریزش پیدا کردند و تعداد 
کارگران بیمه شــده این هنرصنعت از ۴5۰ هزار 
نفر به حدود 25۰ هزار نفر رسید؛ یعنی برخالف 
مصوبه ای که قرار بود بیمه قالیبافان افزایش یابد، 

با عدم تأمین بودجه، این تعداد کاهش یافت.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

بیماری آنفلوانزا مهار شد  ایرنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: ویروس آنفلوانزا با اقدامات و آموزش های داده شده و با همکاری مردم در مناطق مختلف کشور مهار شد. وی با اشاره به جذب ۱۰هزار نیرو 
در وزارت بهداشت تصریح کرد: مراحل جذب نیروها آغاز شده و تا یک ماه آینده انجام می شود. نمکی همچنین با اشاره به اینکه یک هزار طرح درمانی تا پایان امسال در مناطق مختلف کشور افتتاح می شود، اظهار 

کرد: تا هفته سالمت در اردیبهشت ماه به صورت میانگین هر هفته ۵۰ طرح با وجود مشکالت مالی به بهره برداری می رسد.

آمریکایی ها مردگانشان را به خاک تبدیل می کنند
مهر: یک شــرکت نوپا در آمریکا از 
برنامه های خود بــرای تبدیل جنازه 
افراد به خاک بــرای کمک به حفظ 

محیط زیست خبر داده است.
اینترســتینگ  گــزارش  بــه 
اینجینیرینگ، قرار است این شرکت 
به نام Recompose فعالیت خود را 

برای تولید کمپوست انسانی از سال ۲۰۲۱ آغاز کند.
رونــد تبدیل جنازه افراد به خاک توســط این شــرکت در صورت رضایت 
بســتگان درجه اول آن ها حدود 3۰ روز طول می کشــد و شــرکت مذکور 

امیدوار است افراد زیادی از این ابتکار عمل استقبال کنند.
Recompose می گویــد به دنبال مرگ افراد، باقیمانده جنازه آن ها منجر 
به انتشــار گاز دی اکسیدکربن و مواد دیگری در جو کره زمین می شود که 
به محیط زیســت و کره زمین آسیب می زند. از سوی دیگر اختصاص زمین 
بــه دفن افراد در آمریکا با توجه به درگذشــت ســاالنه ۲.۷ میلیون نفر در 
این کشــور فرایندی پرهزینه است که کم کم به یک چالش مبدل می شود. 
همچنین هزینه های باالی دفن و خاکسپاری نیز برای بخش زیادی از مردم 

آمریکا به یک چالش مبدل شده است.
اما تبدیل جنازه افراد به خاک ســبب صرفه جویی گســترده مالی، کمک به 
حفظ محیط زیســت، جلوگیری از اســراف آب و آلوده شدن جو کره زمین 

و غیره می شود.
این شــرکت فعاًل مجوز تبدیل جنازه ۷۵نفر به خاک را به طور آزمایشــی 
دریافت کرده و احتماالً با اجرایی شــدن قانونی تازه در این زمینه در آمریکا 

از بهار سال آینده روند آن تسریع می شود.
برای انجام این کار بدن افراد فوت شده درون محفظه ای خاص و بسته قرار 
می گیرد و روی آن ها با خرده چوب و برخی مواد دیگر پوشــانده می شود و 
ســپس این مجموعه در معرض تزریق هوای طبیعی قرار می گیرد تا زمینه 
برای تسریع فعالیت میکروب ها و باکتری های تجزیه کننده بدن فراهم شود. 
در نهایت پس از گذشــت 3۰ روز جنازه به طور کامل تجزیه شــده و خاک 

قابل استفاده برای رشد گیاهان تهیه می شود.

با امضای استیو جابز
فالپی دیسکی که ۸۴ هزار دالر فروخته شد!

ایسنا: یــک فالپی دیسک متعلق به 
ســال ۱۹۸۸ با امضای اســتیو جابز 
در حراجی به قیمــت ۸۴ هزار دالر 
فروخته شــد. در این فالپی دیسک 
ابزارهای سیستم مکینتاش نسخه ۶ 

وجود دارد.
به گزارش دیلی میل، به نظر می رسد 

امضای استیو جابز حتی از مالقات با او نیز گرانبهاتر است.
 این دیســک حاوی ابزارهای نرم افزاری سیستم مکینتاش است و در اصل 

قیمت آن ۷هزار و ۵۰۰ دالر تخمین زده می شد. 
حراج فالپی دیســک مذکور با قیمت یک هزار دالر آغاز شد. در توضیح آن 
در وب سایت آمده است: فالپی دیســک ابزارهای سیستم مکینتاش نسخه 
۶ اســت که پشت آن »استیو جابز« امضا کرده است. این دیسک در وضعیت 

مناسبی قرار دارد و اندکی جوهر روی آن دیده می شود.
این در حالی است که استیو جابز عالقه ای به امضا کردن یادگاری نداشت و 

بیشتر اوقات درخواست کلکسیونرها برای امضا را رد می کرد. 
البته چهار روز پیش یک محصول دیگر اپل نیز به حراج گذاشــته شد. این 
محصول یک رایانه اپل مکینتاش اصلی )یکی از دو نســخه باقی مانده( بود 

که به قیمت ۱۵۰هزار و ۷۵ دالر فروخته شد.

جوالن دالالن مدرک در فضای مجازی
۱۳۰ میلیون بدهید، آیلتس بگیرید!

باشــگاه خبرنگاران جوان: یادگیری 
زبان انگلیســی به عنوان نخستین زبان 
رسمی دنیا آرزوی بسیاری از ماست. برای 
یادگیری این زبان و گرفتن مدارک معتبر 
در این زمینه مثل مدرک آیلتس و تافل 

سه راه دارید. 
شما برای گرفتن مدرک تافل یا باید در 

دانشگاه مشغول به خواندن این رشته شوید یا به مؤسسه های خصوصی مراجعه 
کنید یا به صورت خودخوان ســطح تسلط به زبان انگلیسی را در خود باال ببرید 
و پس از آن در آزمون تافل یا آیلتس که سالی یک بار در کشور در برخی مراکز 
که دارای مجوز هستند برگزار می شود شرکت کنید. هزینه شرکت در این آزمون 
امســال حدود 3 میلیون تومان است که اگر در آن پذیرفته نشوید باید یک سال 
دیگر صبر و دوباره در این آزمون شرکت کنید.  این موضوع شاید برای فردی که 
الزامی به داشتن این مدرک ندارد دلهره آور نباشد، اما برای دانشجوی دکترا که باید 
مدرک زبان معتبر به دانشگاه ارائه کند یا فردی که به دنبال بورس گرفتن باشد 

قطعاً دلهره و اضطراب آور است.
اما فروش مدرک و رواج تقلب علمی این اضطراب و دلهره را از خیلی ها می گیرد و 
اعتبار علمی کشور را به ثمن بخس فروخته و به فروشنده های علم، ثروت بخشیده 
است. شاید شما هم به یاد بیاورید زمانی که بچه بودیم حس دکتر بودن، دانشمند 
بودن، معلم بودن و دیده شدن البته به صورت واقعی نه تقلبی آرزوی همه ما بود، 
اما وضعیت کنونی به گونه ای شده است که گویا همه آدم های اطرافمان سعی دارند 
با پول، فخر مدارکشــان را بفروشند، مدارکی که برای به دست آوردن آن ها فقط 

پول پرداخته اند و بس.
خرید مدرک برای همه ما عــادی و جعل مدارک داخلی موضوعی طبیعی 
شــده اســت، اما بازار مکاره خرید مدرک گســتره نفــوذش را به مدارک 
بین المللی نیز کشــانده و خرید و فــروش این مدارک نیز هر روز زیر گوش 
مســئوالن داغ و داغ تر می شود، اما بوی سوختن اعتبار این مدارک به مشام 

هیچ کس گویا نمی رسد.
روز گذشــته با اســتوری عجیبی در فضای مجازی یا شاید بهتر است بگویم با 
آگهی فروش مدرک روبه رو شــدیم. آگهی فروش مدرک تافل و آیلتس که جزو 
معتبرترین مدارک زبان در ســطح جهان هستند و صالحیت یک فرد در زبان 
انگلیسی با داشتن این مدرک مهر تأیید می خورد. در گفت وگو  با دارنده این پیج 
متوجه شدیم که این مدارک را با پرداخت ۴۵ تا ۵۲ میلیون نیز نمی توانید بخرید 
و باید پول بیشــتری پرداخت کنید. همچنین به جزئیات بیشتری پی بردیم و 

متوجه شدیم که قیمت از ۴۰ و ۵۰ میلیون خیلی باالتر است.
این فروشنده مدرک آیلتس و تافل گفت: قیمت بستگی به نمره ای که می خواهد 
دارد، مدرک آیلتس را تا نمره ۷ حدود ۷ هزار و ۵۰۰ دالر برایتان می گیریم )یعنی 
با قیمت دالر ۱۲ هزار تومانی شــما باید ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه 
کنید( و کامالً معتبر است، ولی اگر نمره پایین تر بخواهید هم داریم؛ مثالً با نمره 
۶.۵ اورال باید ۴۶ میلیون پرداخت کنید، ولی مدرک باالتر از نمره ۷ نداریم و اگر 
نمره ۸ می خواهید یک نفر را معرفی می کنم که فقط او می تواند به شما کمک 

کند و قیمت مدرکش هم ۱3۰ میلیون تضمینی است.
دارنده این پیج در ادامه گفت: این مدارک کامالً معتبر است و استعالم از سایت 
خودشان صورت می گیرد و به شما اطمینان می دهیم که هیچ مشکلی برایتان 

پیش نمی آید.
شاید تا چند سال پیش اگر به دنبال خرید مدرک بودید به سختی به فروشنده 
واقعی دست پیدا می کردید، اما امروزه فضای مجازی سرشار از صفحاتی است که 
به تبلیغ فروش مدرک می پردازند و هیچ ارگانی پیش پایشان توان قد علم کردن 
ندارد و بازار سیاهی به راه انداخته اند که روزگار اعتبار و صالحیت علمی را سیاه 
کرده است و هر روز اعتبار بیشتری می بخشد بر ثروتمندانی که در همین شهر 
کنار گوشــمان زندگی می کنند و با پول، مدرک دکترا که هیچ؛ اعتبار مدارک 

بین المللی را نیز به سخره می گیرند.
افسوس و صد افسوس که شاهدیم علم را در بازار مکاره ثروت چوب حراج زده اند 
و هر روز متفکران و نوابغ که هر جامعه ای باید از ظرفیت آن ها استفاده کند، کنج 

عزلت گزیده اند و آقازاده ها با گرفتن این مدارک معتبر تر می شوند.

 جامعه/اعظم طیرانی   گرچه طرح تجمیع منابع 
بیمه ای یکی از اهداف برنامه ششم توسعه بود اما با 
این حال هنوز پس از گذشت هفت سال این هدف 
که نقش مؤثری در بهبود حال نظام سالمت دارد، 
محقق نشده است. چند روز پیش صالح مهرداد، 
با  سالمت  بیمه  سازمان  بیمه گری  اداره  رئیس 
انتقاد از مقاومت برخی از سازمان های بیمه گر که 
تحت نظر وزارتخانه های خاص هستند و به دلیل 
برخورداری از قدرت البیگری باال، در برابر تجمیع 
مقاومت می کنند، گفته بود: به دلیل مقاومت برخی 
برای تجمیع  بیمه ها هنوز زیرساخت های الزم  از 

ایجاد نشده است. 

 البیگری در همه نهادها وجود دارد
مره صدق، عضو  ســیامک 
کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شــورای اســالمی 
در گفت وگــو بــا مــا و در 
واکنش بــه اظهارات رئیس 

اداره بیمه گری ســازمان بیمه سالمت در خصوص 
مقاومت برخی از ســازمان های بیمه گر که به دلیل 
برخــورداری از قدرت البیگری باال، در برابر تجمیع 
مقاومت می کنند، می گوید: متأسفانه البیگری در 
همه نهادها و سازمان ها وجود دارد اما امید می رود 
اگر مشکلی در خصوص تجمیع بیمه ها و البیگری 
سازمان های بیمه گر وجود دارد مدیر عامل سازمان 
بیمه سالمت ایران به اطالع کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس برساند تا همکاری الزم برای رفع این 

مشکل انجام شود.

 تجمیع بیمه ها؛ خوب یا بد؟
مره صدق معتقد است: تا زمانی که تجمیع بیمه ها در 
کشور تحقق نیابد همچنان باید شاهد نابسامانی های 

متعدد در حوزه درمان باشیم. 
دکتر مره صدق می افزاید: اینکه بیمه تأمین اجتماعی 
در بیمه خدمات درمانی ادغام شود و یا بیمه خدمات 
درمانی در بیمه تأمین اجتماعی ادغام شود اهمیتی 
ندارد و یا حتی سیســتمی مستقل از دو وزارتخانه 
ایجاد شــود که نقشی در درمان نداشته باشد. مهم 
این است که سیستم بیمه ای کشور یک متولی واحد 
داشته باشد که تنها وظیفه اش پوشش بیمه ای باشد.

وی ادامــه می دهد: تا زمانی کــه اراده جدی برای 

تجمیع بیمه ها و ایجاد زیرســاخت های الزم برای 
آن وجود نداشــته باشد نمی توان انتظار داشت این 
مهم تحقق یابد، زیرا ایجاد این زیرساخت ها حداقل 
نیازمند زمانی دوساله است و با توجه به اینکه تجمیع 
بیمه ها یکی از ریشــه ای  ترین مسائل بخش درمان 
کشور است امید می رود در همین دولت تحقق یابد.

 چرا تأخیر شد؟
مره صدق در خصوص دالیل تأخیر در اجرای قانون 
تجمیع بیمه ها می گوید: به دلیل درگیری های نهاد ها 
و ســازمان هایی که تصور می کنند با جدا شــدن 
بخشی از بیمه منابع آن ها کاهش می یابد، متأسفانه 
تاکنون این مهم تحقق نیافته است. ضمن آنکه در 
حال حاضر ما در سیستم بیمه پایه مشکالتی نظیر 
ارائه درمان مستقیم از سوی بیمه ها را داریم که ثابت 
شده است خرید خدمت مستقیم برای سازمان های 
بیمه گر به مراتب بیشتر از دخالت مستقیم در امر 
درمان است به ویژه اینکه ارائه خدمات بهداشتی و 
درمانی بدون فرانشیز کار اشتباهی است و  با توجه به 
اینکه ما سیستم ارجاع مدونی نداریم موجب اتالف 
سرمایه در حوزه دارو و مراجعات مکرر و بدون دلیل 

بیماران به مراکز درمانی می شود. 

ســیدهادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران کشور نیز در خصوص مقاومت برخی 
از بیمه ها و سازمان ها برای تجمیع می گوید: برخی 
بیمه ها به دلیل محاسباتی که در چرخه بیمه گری و 
انتقال منابع به صندوق بیمه مورد نظر دارند تمایلی 
به تجمیع بیمه ها ندارند و طبیعی است که سازمان ها 

در مقابل آن مقاومت کنند. 
کارشناس  یزدانی،  فرشــید 
رفاه و تأمیــن اجتماعی نیز 
مخالفت  دالیل  در خصوص 
اغلب ســازمان های بیمه گر 
با تجمیع بیمه هــا در بیمه 

ســالمت می گوید: در حال حاضر وزارت بهداشت 
خود تولیدکننده، عرضه کننده و ناظر اســت و این 
یک خطای ساختاری در وزارت بهداشت است که 

باید اصالح شود. 
به گفتــه وی در بحث تجمیــع، جنس منابع نیز 
بایــد مورد توجه قرار گیرد، زیــرا با توجه به اینکه 
ارائه دهنده خدمت پزشکان و وزارت بهداشت هستند 
با قرار دادن بیمه ها در اختیار وزارت بهداشــت، در 
واقــع فرایند خرید خدمات هــم در اختیار وزارت 
بهداشت قرار می گیرد، در حالی که از لحاظ منطقی 

نمی توان شــرایطی ایجاد کرد که همان فردی که 
خودش ارائه دهنده خدمت است، خریدار هم باشد. 
زیرا چنین شرایطی موجب ایجاد هزینه های پِرت 
می شــود و حداقل هیچ تعهدی بــرای مدیریت و 

کاهش هزینه ها وجود نداشته باشد.
یزدانــی ادامه می دهد: هم اکنون سیاســت گذار و 
تولیت نظام درمانی کشور و همچنین ناظر، وزارت 
بهداشت و خریدار بیمه ها هستند که زیر نظر وزارت 
تعــاون، کار و و رفاه اجتماعــی فعالیت می کنند. 
در نتیجــه وقتی خریدار بــودن را هم به اختیارات 
مجموعه وزارت بهداشت اضافه  کنید، این موضوع 
یک انحصارگرایی ایجاد می کند که مغایر با منافع 

مصرف کنندگان یعنی مردم است.
وی می افزایــد: اگر دولت بخواهــد قانون تجمیع 
بیمه هــا را اجرا کنــد باید همه مناســبات اعم از 
اســتقالل ارائه کننده خدمات و ناظر، جنس منابع 
و همســو کردن ســهم پرداختی مصرف کنندگان 
)هم اکنون بیمه شــدگان تأمین اجتماعی ۹درصد 
پرداخت می کنند در حالی که دولت ۶درصد برای 
بیمه شدگان بیمه سالمت می پردازد( را تعریف کند 
تا مانند طرح تحول ســالمت مــردم و بیمه ها را با 

مشکل مواجه نسازد. 

 »نه«؛ به تجمیع بیمه ها در بیمه سالمت 
دبیرکل  ابوی،  ســیدهادی 
کانــون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران کشــور در 
پاســخ به این پرسش که آیا 
تجمیع بیمه ها در ســازمان 

بیمه سالمت را می توان اتفاق خوبی پیش بینی کرد، 
می گوید: تجمیع بیمه ها در بیمه ســالمت تصمیم 
درستی نیست. زیرا بیمه سالمت مشکالت اساسی 
دارد و در مقایسه با سایر بیمه ها از جمله بیمه تأمین 
اجتماعی از قدمت بسیار کمتری برخوردار است و با 
توجه به اینکه در حال حاضر فقط در حوزه درمان ارائه 
خدمت می کند، متأسفانه در همین حوزه هم موفق 
عمل نکرده و بیمه شدگان این سازمان از خدماتی که 
ارائه می شود )در مقایسه با ارائه خدمات سایر بیمه ها( 
رضایت چندانی ندارند و مشخص نیست زمانی که 
افراد به بازنشستگی برسند چه خدماتی ارائه خواهد 
داد. بنابراین طبیعی است که بیمه هایی نظیر تأمین 
اجتماعی به هیچ عنوان موافق تجمیع در این بیمه 
نخواهند بود؛ چراکه خدمات بیمه تأمین اجتماعی در 

مقایسه با سایر بیمه ها کامل تر است.

 افزایش قدرت سازمان های بیمه گر
بــه گفته شــهرام توفیقی، 
دبیر انجمــن علمی اقتصاد 
اســاس  بر  ایران  ســالمت 
تجربه کشور های مختلف دنیا 
هر چه تعداد ســازمان های 

بیمه گر کاهش یابد، قدرت آن ها افزایش می یابد و این 
نشان می دهد تجمیع بیمه ها در نهایت به نفع مردم 
خواهد بود.  دکتر توفیقی در خصوص سازمان ناظر 
نیز می گوید: در ســبک مدیریتی در ایران، تا زمانی 
که سازمان بیمه سالمت تحت نظر وزارت رفاه بود 
وزیر سابق بهداشت به شیوه های خاص، بدون در نظر 
گرفتن نظر بیمه ها خرج تراشی می کرد، اما هنگامی 
که تحت پوشش وزارت بهداشت قرار گرفت متوجه 
شــد که برخی تصمیم گیری ها نیازمند اجماع ملی 
است. بنابراین اگر قرار باشد طبق روال گذشته وزارت 
بهداشت اداره شود، بهتر است بیمه تحت نظر وزارت 
بهداشت باشد، اما به لحاظ علمی و تجربه جهانی بهتر 
است »سازمان بیمه مرکزی سالمت« تحت نظارت 

نهاد یا سازمانی به جز وزارت بهداشت باشد.
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دستچین

مسئول نظارت بر کتاب های کمک درسی غیراستاندارد 
خانه ملت: جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در واکنش به اظهارات مدیر کل دفتر انتشــارات و فناوری 
آموزشی در خصوص غیراستاندارد بودن ۹۰ درصد کتاب های کمک 
درســی گفت: چاپ و نشــر کتاب های کمک درسی ذیل سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که سازمانی عریض و طویل است، 

صورت می گیرد و این سازمان باید نظارت های خود را تقویت کند.

نباید در مسیر اشتغال جوانان سنگ اندازی کرد
خانه ملت: اســفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس 
شــورای اســالمی می گوید: تنها ۱۰ درصد گردش مالی دولت 
متعلق به شــرکت های دانش بنیان اســت. می طلبد دستگاه ها 
بــرای حمایت از این شــرکت ها 3۰درصد بودجــه خود را در 
اختیارشان قرار دهند و اگر دولت نمی تواند برای دانش آموختگان 
اشتغال زایی کند، اجازه دهد خودشان برای اشتغال فعالیت کنند.

کمبود معلم؛ جرقه استیضاح وزیر آموزش  و پرورش
تســنیم: عباس پاپی زاد ، نماینده مردم دزفول در مجلس و 
از امضاکنندگان اســتیضاح وزیر آموزش  و پرورش با اشــاره به 
کمبود معلم در مدارس گفت: در شرایطی که به دالیل مختلف 
نمی  توانیم رئیس جمهور را استیضاح کنیم، باید وزیر آموزش و 
پرورش استیضاح شود؛ یکی از دالیل طرح استیضاح این است 

که دولت وادار به تمکین از قانون شود.

زنگ خطری برای آموزش عالی کشور 
پانا: میرحمایت میرزاده، ســخنگوی کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: بسیاری از افرادی که به 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای مراجعه می کنند، افرادی هستند 
که پس از اخذ مدرک لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا به 
این ســازمان برای کسب مهارت مراجعه می کنند که این زنگ 

خطری برای آموزش عالی کشور به شمار می  آید.

بازگشت جوانان تحصیلکرده دانشگاه های دنیا
ایسنا: سورنا ستاری، معاون علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه 
در کشور ما نیروی انســانی توانمند وجود دارد، گفت: ما شاهدیم 
ســالیانه حدود ۷۰۰ نفر از جوانانمان که در ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا 
تحصیل می کردند به کشور برمی گردند که می توانیم از دانش آن ها 

به خصوص در شرایط فعلی برای مقابله با تحریم استفاده کنیم.

تبلیغات بازرگانی هم »کودک کار« دارد!
فارس: سیدبشــیر حســینی، کارشــناس ســواد رسانه ای 
می گوید: اســتفاده از کودکان در تبلیغات مثل اســتفاده از 
کودک کار شده اســت. کودک کار قباًل سر چهارراه آدامس 
می فروخت و این گونه سازماندهی می شد، اکنون با رضایت 
خانواده به یک مدل تبدیل شــده اســت. خانواده ها با وجود 
رضایت و خوشحالی شان دقت نمی کنند آینده کودک چقدر 

متأثر از حضورش در تبلیغات می شود. 

واگذاری مدرسه دولتی به مدرسه غیردولتی
تسنیم: حجت اهلل بنیادی، استاد دانشگاه فرهنگیان می گوید: 
برخی مدارس دولتی در حال تخریب اند و در منطقه ای به غلط 
یا عمداً مدرسه ای دولتی ساخته ایم تا آن را مازاد جلوه دهیم و 
به اقساط به یک مؤسس پولدار غیردولتی واگذار کنیم. حتی این 
مدرسه را به قیمت درست نمی فروشند تا بعد مدرسه روستایی را 
آباد کنند و استنادشان هم این است که قانون مجوز داده است!

تبعات نبود کارکنان آموزش و پرورش در رتبه بندی معلمان
خانه ملت: صدیف بدری، نماینــده مردم اردبیل، نمین، نیر و 
ســرعین در انتقاد از حذف کارکنــان اداره آموزش و پرورش از 
مزایای رتبه بندی معلمان گفت: عدم برخورداری این کارکنان 
از مزایای رتبه بندی معلمان در کنار عدم پرداخت و نامناســب 
مزایای ایشــان می تواند ادارات آموزش و پرورش را از نیروهای 

باتجربه خالی کند.

حمله با قمه به مددکاران
ایلنا: حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون ســازمان بهزیســتی 
می گوید: در ســعادت آباد که مددکاران برای جذب کودکان کار 
اقدام کردند، با قمه به آن ها حمله شــد. یا سرکرده یکسری از 
کودکان به مددکار ما عکس نشــان داده است که این کودکان 
برای من هســتند، با این ها کاسبی می کنم. شما به چه حقی 

بچه های من را جذب می کنید!

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان اورژانس کشور: 
۶۰ تا ۹۰ دقیقه مجاورت با گاز 

مرگ را در پی دارد
 میزان   مجتبی خالدی، ســخنگوی سازمان 
اورژانس با تأکید بر اینکه ۶۰ تا ۹۰ دقیقه زمان 
الزم است تا مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 
منجر به کما و در نهایت مرگ فرد شود، افزود: 
در مــوارد خفیف قرار گرفتــن در معرض گاز 
مونوکسید کربن برای مدت متوالی نیز می تواند 

اثرات مخرب داشته باشد.
وی گفت: عالمت مسمومیت با گاز مونوکسید 
کربن گاهی با ســرماخوردگی و حتی آنفلوانزا 
اشتباه گرفته می شود. سردرد، سرگیجه، ضعف 

و بی حالی از عالیم اصلی گازگرفتگی است.
وی بــا بیان اینکه اگر افراد در فضای بســته 
و مملــو از گاز دچار پرخوابی شــوند باید به 
سرعت از فضا خارج شده تا از کما و در نتیجه 
مــرگ آن ها جلوگیری شــود، ادامه داد: اگر 
فرد پس از حضور در فضای باز حال عمومی 
مساعدی پیدا کرد به طور حتم مسمومیت با 

گاز تأیید می شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

هشدار یک کارشناس دارویی
گول تبلیغات ترک اعتیاد با 

مواد دست ساز را نخورید
 میزان   کارشــناس دارویی معاونت غذا و دارو 
دانشگاه تهران با بیان اینکه نباید گول تبلیغات 
ترک اعتیاد با مواد دست ساز را خورد، گفت: مواد 
دست سازی که برای ترک اعتیاد تبلیغ می شوند، 

مؤثر نیستند.
نازنین فاطمه فضائلی دربــاره این اقالم گفت: 
مصرف این اقالم و گیاهان مانند ســماق، گل 
گاوزبان و... به صورت تکی هیچ اشــکالی ندارد 
اما در صورت ترکیب این مواد و داشتن ادعای 
درمانــی، دریافت مجوز و طــی کردن مراحل 

قانونی الزامی است.
وی درباره این اقالم بی نام و نشان افزود: ترکیبات 
این اقالم مشخص نیست. همچنان درباره میزان 
مواد مؤثره و روش ساخت آن ها نیز اطالعاتی در 
دست نیست و ممکن است عوارض خطرناکی 
برای مصرف کننده ایجاد کند. فضائلی در ادامه 
افزود: تاکنــون هیچ موردی درباره ترک اعتیاد 

افراد با این مواد دست ساز مشاهده نشده است.

آموزش

استاندار تهران پیشنهاد کرد
 تهاتر، راه حل مشکل 

مدارس اجاره ای
 تسنیم   انوشیروان محسنی بندپی، استاندار 
تهران با اشــاره به کمبود فضاهای آموزشی در 
اســتان تهران گفت:  در استان تهران با کمبود 
فضاهای آموزشــی مواجه ایم کــه می توان از 
ظرفیــت مؤسســه های غیردولتــی خیریه و 
آموزش های برخط برای تکمیل آموزش استفاده 
کرد. وی همچنین تصریح کرد: برای بعضی از 
مناطق فضای ورزشی، فروشگاهی و غیره ایجاد 
شده منتها به مســائل آموزشی چندان توجه 
نشــده این در حالی است که نباید اجازه دهیم 
به آموزش و پرورش لطمه ای وارد شود؛ چرا که 
استکبار جهانی درصدد آسیب زدن به حوزه های 
بنیادی و حاکمیتی از جمله آموزش و پرورش 
است. استاندار تهران در ادامه با اشاره به وضعیت 
مدارس بنیاد شهید خاطرنشان کرد: آموزش و 
پرورش زمین هایی دارد که می تواند این زمین ها 
را با بنیاد شهید تهاتر کند تا معضل مدرسه های 

اجاره ای نیز با این اقدام حل  شود.

حقوقی و قضایی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس:
 حبس ابد از قانون 

حذف شد
 تسنیم   عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی 
مجلس از تصویب طرح کاهش مجازات حبس در 

این کمیسیون خبر داد.
یحیی کمالی پور در تشریح جزئیات نشست این 
کمیسیون گفت: پس از استماع نظرات موافقان 
و مخالفــان طرح کاهش مجازات حبس تصویب 
و برای بررســی در جلســه علنی تقدیم هیئت 
رئیســه مجلس شــد. وی همچنین اظهار کرد: 
مهم ترین هدف از این طرح حبس زدایی و کاهش 
مجــازات حبس بود. با این طرح برخی از عناوین 
مجرمانه ای که جزو جرایم غیر قابل گذشت بودند، 
در زمــره جرایم قابل گذشــت آمدند. همچنین 
طبق این طرح تمامی جریان قابل گذشــت نیز 

مجازات هایشان به نصف کاهش پیدا کرد.
کمالی پور با بیان اینکه بر اساس این طرح عنوان 
حبس ابد از قانون حذف شد و جرایم آن کاهش 
یافت، بیان کرد: همچنین طبق این طرح در تعدد 
جرم در جرایم مشابه، یک مجازات تعیین می شود.

شهری

رئیس پلیس راه راهور ناجا:
 رانندگان ریسک نکنند؛ 

تمام دوربین ها روشن هستند
 مهر   رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: تمامی 
دوربین های جاده ای روشــن هستند و تمامی 
نقاط جاده حتی بین خطوط را زیر پوشــش 
دارند، رانندگان ریســک نکنند و با سرعت باال 

از جلو دوربین ها عبور نکنند.
سردار تیمور حسینی افزود: دوربین های جاده 
عمدتاً سرعت متوسط را می گیرند، یعنی اینکه 
برخی به دوربین که می رســند سرعتشان را 
پایین می آورند و بعد از آن مجدد با سرعت باال 

رانندگی می کنند کاری بی فایده است.
وی افزود: خاصیت دوربین این است که هر از 
چند گاهی نیاز به کالیبره شدن دارد و این کار 
به صورت مدام و مستمر انجام می شود. توصیه 
می کنم هیچ کس به عنوان اینکه این دوربین 
فعال نیست ریسک نکند و از جلو دوربین  ها با 
سرعت رد شود. سردار تیمور حسینی گفت: تا 
بــه امروز افزون بر ۲هزار دوربین در محورهای 

مواصالتی کشور داریم.

فراسو

برداشت آزاد 
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»واشنگتن پست« دروغ پردازی دولت آمریکا  برای سرپوش گذاشتن 
برشکست هایش  درافغانستان را افشاکرد

  تکرار ویتنام  
  جهــان  آرشــیوی محرمانــه از اســناد دولتی کــه روزنامه 
واشنگتن پست افشا کرده، نشــان می دهد دولت آمریکا از زمان 
جورج بوش تاکنون، ضمن سرپوش گذاشتن به جنایات خود در 
مورد وضعیت پیشرفت جنگ در افغانستان به مردم  ایاالت متحده 
دروغ گفته  تا شکست های خود را توجیه کند. مقامات کاخ سفید 
اظهاراتی خوشرنگ و لعاب مطرح کرده اند، حال آنکه می دانسته اند 
گفته هایشان درست نیست و مدارکی را پنهان کرده اند که جای 
تردیدی باقی نگذاشته بود که این جنگ، پیروزناشدنی شده است.

به نوشته این روزنامه، این آرشیو بیش از ۲هزار صفحه ای، حاصل 
پروژه ای دولتی درباره ناکامی آمریکا در جنگ افغانستان است. در 
جریان این طرح با شــمار زیادی از مقام های ارشد، دیپلمات ها و 
فرماندهان نظامی آمریکا و همچنین مقام های افغانستانی گفت وگو 
شده و بسیاری از آن ها انتقاداتی در مورد این جنگ مطرح کرده اند.

 978 میلیارد  دالری که بر باد رفت
شرکت کنندگان در این مصاحبه ها که تصور می کرده اند گفته های 
آن ها علنی نمی شــود، از اشتباهات مهلک آمریکا در افغانستان و 
حجم عظیم پولی که در این جنگ صرف شــده، پرده برداشته اند. 
هرچند دولت آمریکا در مورد هزینه های خود در طول این جنگ 
رقمی اعالم نکرده، اما یک تخمین ساده، رقمی بین ۹۳۴ تا ۹۷۸ 

میلیارد دالر را نشان می دهد. البته این رقم، شامل هزینه های آژانس 
مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( و اداره امور کهنه سربازان نمی شود.

 دروغ بزرگ چهار دولت آمریکا
این اسناد همچنین با ادعاهای مقام های آمریکایی که در طول ۱۸ سال 
گذشــته هر سال ادعا می کرده اند که جنگ به خوبی پیش می رود و 
ارزش ادامه دادن را دارد، در تضاد است. برخی از این مقام ها از تالشی 
عامدانه برای تحریف وقایع جنگ افغانستان پرده برداشته و گفته اند 
هم در مقر ارتش آمریکا در کابل و هم در کاخ سفید، آمارهای جنگ 
به نحوی دستکاری می شده تا به نظر برسد که ایاالت متحده در حال 
پیروزی در جنگ اســت، در حالی که واقعیت خالف این بوده است.

واشنگتن پست عالوه بر این مصاحبه ها، به هزاران یادداشتی که »دونالد 
رامسفلد« وزیر دفاع آمریکا خطاب به زیردستان خود نوشته نیز دست 
پیدا کرده است. او در یکی از این یادداشت ها، خطاب به چند ژنرال و 
دستیار ارشد خود نوشته است: »شاید ناشکیبا باشم. اما اگر حواسمان 
نباشد که آنچه را برای ایجاد ثبات الزم برای خروج از افغانستان نیاز 
است ببینیم، هیچ وقت نمی توانیم ارتش ایاالت متحده را از افغانستان 
خارج کنیم«.واشنگتن پست در ادامه گزارش خود، اسناد به دست آمده 
را با اسناد جنگ ویتنام مقایسه کرده است که در سال ۱۹۷۱ منتشر 
شد و نشان داد مقام های آمریکایی در آن جنگ هم حقایق را از مردم 

خود پنهان کرده اند. این رسانه در ادامه نوشته است مقام های آمریکایی 
در ابتدای جنگ همواره مقایسه جنگ افغانستان با ویتنام را به تمسخر 
می گرفتند با این وجود، با طوالنی شــدن جنــگ، به مرور هراس از 
تبدیل افغانستان به ویتنامی دیگر در میان مقام های آمریکایی شیوع 
یافته است. یکی دیگر از ابعادی که این اسناد مشخص می کند، این 
است که مقام های دولت های بوش، اوباما و ترامپ بر خالف آنچه ادعا 
کرده اند، در واشنگتن به دنبال »ملت سازی« بوده اند و با هزینه های 
هنگفت تالش کرده اند تا دولت مرکزی افغانســتان و ساختارهای 
سیاسی این کشور را آن طور که مد نظر واشنگتن است، از نو ایجاد 
کنند.مقام های آمریکایی در این مصاحبه هــا اذعان کرده اند که با 
وجود سرازیر شدن پول های هنگفت به افغانستان، توسعه چندانی به 
دست نیامده، بلکه در عوض فساد بیش از پیش گسترش یافته و این 
امر بسیاری از مردم افغانستان را به سمت طالبان سوق داده است. 
همزمان، مقام های آمریکایی در این مصاحبه ها اذعان کرده اند حمله 
این کشور به افغانستان نه تنها به تولید مواد مخدر در این کشور پایان 

نداده، بلکه این مسئله را بیش از پیش تشدید کرده است.

 بشار اسد: اروپا بازیگر اصلی
 ایجاد هرج ومرج در کشور ما بود

سوریه از جنگ قدرتمندتر 
خارج خواهد شد

باشگاه خبرنگاران: پس 
از آنکــه شــبکه ایتالیایی 
انتشــار  از   RaiNews
مصاحبه ای که هفته پیش 
با بشاراســد گرفتــه بود، 

خــودداری کرد، صفحه ریاســت جمهوری 
سوریه در توییتر اقدام به انتشار این مصاحبه 
کرد.رئیس جمهور ســوریه در این مصاحبه  
ضمن نکوهش غرب تأکید می کند کشورهای 
اروپایی بازیگر اصلی ایجــاد هرج  و مرج در 

سوریه بودند. 
اســد در ادامه این مصاحبه گفت: ســوریه 
از جنگ کنونی درس های بســیار زیادی را 
فراگرفت و طبیعی اســت که دمشق از این 

جنگ با قدرت بیشتری خارج خواهد شد.
وی به روند سیاسی در سوریه نیز اشاره کرد 
و گفت: »اوضاع سیاســی در سوریه به دلیل 
وجود بازیگران متعدد در درگیری این کشور 
پیچیده شده و این بازیگران به دنبال طوالنی 
کــردن درگیری در ســوریه و تبدیل آن به 

جنگ فرسایشی هستند«.
 رئیس جمهور ســوریه گفت: در این کشور 
هیچ گونه جنگ مذهبی، نژادی یا سیاســی 
وجود نداشــته، بلکه تروریســت هایی که از 
قدرت های خارجی حمایت می شدند و پول و 
سالح داشتند به جنگ علیه سوریه پرداختند. 
رئیس جمهور سوریه به حضور ارتش ترکیه 
در شمال این کشور اشــاره کرد و گفت: در 
طوالنی مدت یا میان مدت ترکیه باید خاک 
ســوریه را ترک کند و تردیــدی درباره این 
موضوع وجود نــدارد. وی در ادامه مصاحبه 
با این رســانه ایتالیایی به هجوم پناهندگان 
به اروپا پرداخت و گفت: »چرا پناهندگان به 
اروپا آمدند؟ این ســؤال ساده ای است؛ چون 
تروریســم از سوی اروپا و همچنین آمریکا و 
ترکیه حمایت می شد، اما اروپا بازیگر اصلی 
در ایجاد این هرج و مرج در ســوریه بود و در 
نتیجه هر آنچه را که بکاری برداشت می کنی«.

 لبخند به صلح
 پوتین  و زلنسکی برای 

نخستین بار دور یک میز
ولودیمیر  و  پوتیــن  والدیمیــر  جهان: 
زلنسکی در حاشــیه نشست چهارجانبه 
موســوم بــه »نورماندی« که در فرانســه 
برگزار شــد، در تالش برای پایان دادن به 
درگیری هایی در شرق اوکراین که از سال 
۲۰۱۴ منجر به کشــته شدن بیش از ۱۳ 
هزار نفر شده است، همراه با رهبران فرانسه 
و آلمان پشت یک میز نشستند. پوتین و 
زلنسکی در پی این نشست ۹ ساعته توافق 
کردند از پایان ســال جــاری میالدی در 
شرق اوکراین آتش بس کامل برقرار شود. 
همچنین توافق شد که در ماه دسامبر تمام 

اسرای دو طرف تبادل شوند. 

مجلس نمایندگان آمریکا علیه ترامپ رأی گیری می کند
پیچ آخر استیضاح

جهان- موسوی: »اوکراین گیت« یا همان پرونده افشای جزئیات مکالمات تلفنی 
بین ترامپ و زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی 
بر قطع کمک های مالی واشنگتن به اوکراین، با تالش های کاخ سفید برای مسکوت 
ماندن آن تبدیل به یکی از جنجالی ترین پرونده های مرتبط با دولت ایاالت متحده 
شده است.روز گذشته خبرگزاری رویترز، به نقل از یکی از دستیاران ارشد نمایندگان 
دموکرات مجلس خبر داد نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا قرار است 
بامداد امروز و در یک کنفرانس خبری بخش هایی از مفاد پرونده اســتیضاح رئیس  
جمهور آمریکا را منتشر کنند. این در حالی است که کمیته قضایی مجلس نمایندگان 
روز دوشنبه پایان روند جلسات استماع و تحقیق درباره تخلف رئیس جمهور آمریکا 
بــا موضوع »ممنوعیت مداخله خارجی در انتخابات ایــاالت متحده« را اعالم کرده 
بود. اتهام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر اســاس طرح استیضاح نمایندگان 
دموکرات، »سوءاستفاده از قدرت« و »پنهان کاری در برابر تحقیقات کنگره« است.بر 
اساس آخرین گزارش کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، ترامپ و دولت وی 
اقدامات بی سابقه ای را برای کارشکنی و جلوگیری از انتشار شواهد و مدارک مرتبط 
با پرونده اســتیضاح انجام داده اند و حتی در برخی موارد دست به تهدید و ارعاب 
شــاهدان احتمالی زدند.در این گزارش با اشاره به تمکین ریچارد نیکسون در برابر 
صالحیت کنگره برای انجام تحقیقات در ماجرای واترگیت، ترامپ نخستین رئیس 
جمهور آمریکا لقب گرفت که تمام قد در برابر روند تحقیقات استیضاحش ایستاده 
و با رد مرجعیت کنگره، صالحیت این نهاد را زیر سؤال برده است.برخی کارشناسان 
معتقدند روندی که نمایندگان دموکرات آمریکا برای استیضاح رئیس جمهور این 
کشــور آغاز کرده اند، با وجود نرســیدن به نتیجه نهایی- به واسطه حضور اکثریت 
جمهوری خواهان در مجلس سنا- می تواند فشارها را بر ترامپ در فاصله کمتر از یک 
سال مانده تا انتخابات ۲۰۲۰ افزایش دهد و کفه ترازو را به نفع نامزدهای دموکرات 
سنگین تر کند؛ حال اینکه برخی دیگر از این مسئله نگرانند که ترامپ از حضورش در 

جلسه احتمالی استیضاح به عنوان تریبونی علیه دموکرات ها استفاده کند.

سران قطر، عمان و امارات در اجالس ریاض شرکت نکردند
ائتالف صندلی های خالی

فارس: چهلمین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض 
پایتخت عربستان سعودی که برای حل بحران روابط دوحه-ریاض امید زیادی به آن بسته 
شده در حالی روز گذشته در سایه استقبال سرد رهبران عربی به کار خود پایان داد که 
عالوه بر قطر سران عمان و امارات هم در آن حضور نداشتند. اگرچه به واسطه اختالفات 
گسترده میان ریاض و دوحه عدم حضور امیر قطر در این نشست قابل پیش بینی بود 
اما عدم شرکت رهبران امارات و عمان در این نشست نشان دهنده نارضایتی این دو 
کشور از سعودی در قبال پرونده های مختلف منطقه ای می باشد. »محمد بن راشد« 
حاکم دبی، »بن طارق بن تیمو« معاون نخست وزیر عمان و از طرف قطر »عبداهلل بن 
ناصر بن خلیفه آل ثانی« نخست وزیر این کشور در این اجالس شرکت داشته اند. به نظر 
می رسد امیر قطر تا رفع تحریم ها، در هیچ نشست رسمی در سطح سران حضور نیابد.

  نمابر تحریریه:     ۳۷6۱۰۰۸۷ -۳۷6۸۴۰۰۴  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 ۳۷6۱۸۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       ۳۷65۱۸۸۸   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷66۲5۸۷   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷6۱۰۰۸6   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰۸۸   )۰5۱(
)۰5۱(   ۳۷6۲۸۲۰5                                             
                                      فاکس: ۳۷6۱۰۰۸5  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷۳5  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷6۸5۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱۸۲   و   66۹۳۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     66۹۳۸۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

 با ارائه الیحه ای انجام شد  به درخواست آمریکاتشدید جنگ تجاری
جمع آوری رایانه های خارجی 

در ادارات چین
شورای امنیت درباره کره شمالی 

تشکیل جلسه می دهد
چاره جویی کنگره آمریکا مقابل 

جاه طلبی هسته ای ریاض
همه مؤسســات عمومی و دولتی 
چین بر اساس فرمان رئیس جمهور 
این کشــور موظف شــده اند رایانه های 
خارجی و تجهیزات ذی ربط کشــورهای 
دیگر را در مدت سه سال جمع آوری کنند. 
به نظر می رســد این اقدام پاســخی به 
فشــارهای بی امان آمریکا بر شرکت های 
ارتباطاتی چین باشد. این اقدام چین ضربه 
بزرگی به تجارت شــرکت های ارتباطاتی 
آمریکا وارد خواهد آمد. این نخستین بار 
است که چین در چنین وسعتی تصمیم 
می گیرد استفاده از فناوری های خارجی را 
محدود و بر فناوری های داخلی تکیه کند.

ایسنا: شــورای امنیــت ســازمان ملل، به 
درخواســت آمریکا امروز درباره آزمایش های 
موشکی کره شمالی تشکیل جلسه می دهد. 
پیونگ یانــگ در روزهای اخیــر یک موتور 
موشک آزمایش کرده است. پس از بن بست 
ایجاد شده در مذاکرات خلع سالح هسته ای 
شــبه جزیره کره، کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی چهارشنبه برای دومین بار طی دو ماه 
گذشته، ســوار بر اسب سفید نمادین خود از 
کوهستان مقدس »پائکتو« که محل یک جنگ 
قدیمی نیز بوده بازدید کرد؛ حرکتی که به گفته 
کارشناسان نشان از اتخاذ مواضع سرسختانه 
علیــه واشــنگتن در آینده نزدیک اســت.

مهر: دموکرات های کنگــره آمریکا با ارائه 
الیحــه ای در تعیین سیاســت نظامی این 
کشور، برخورداری ریاض از فناوری آمریکا در 
ساخت نیروگاه هسته ای را به امضای پروتکل 
الحاقی مشــروط کردند. ســعودی باید بر 
اساس الیحه سیاست نظامی با بازرسی های 
جامع سازمان ملل موافقت کند. گفتنی است 
این الیحه کشورهای خواهان برخورداری از 
انرژی هسته ای را به امضای پروتکل الحاقی 
در راســتای اطمینان از عدم ساخت مواد 
مورد اســتفاده در تســلیحات اتمی ملزم 
می کند. این شرط نگرانی مقامات واشنگتن 
از جاه طلبی های سعودی را نشان می دهد.

گزارش

فراخبر

چهره

  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
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مناقصه عمومی جهت خرید پلیت کولر و آیس بانک
 واحد دامداری مؤسسه آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و زیارتگاه شهید مدرس)ره( 
وابس��ته به آس��تان قدس رضوی واقع در طبس، در نظر دارد نسبت به خرید اقالم ذیل از طریق 

استعالم قیمت از فروشندگان واجد شرایط اقدام نماید:
1- یک دستگاه آیس بانک 15000 لیتری 

2- یک دستگاه پلیت کولر 2 تن 
3- یک دستگاه مخزن نگهداری شیر 5 تن 

4- یک دستگاه یونیت باالنس تانک، پمپ و فیلتر 1000 لیتری 
آدرس                                                                 ب��ه  مؤسس��ه  س��ایت  از  را  قیم��ت  اس��تعالم  فرم ه��ای  توانن��د  م��ی  متقاضی��ان 
www.Mighatalreza.Razavi.ir  و یا از طریق مراجعه حضوری به واحد اداری مؤسسه به آدرس 
ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارك مربوطه، حداکثر تا 10 روز پس از انتش��ار 

آگهی، تحویل و یا پست پیشتاز فرمایند.
آدرس: اس��تان خراس��ان جنوبی، طبس، آس��تان حضرت حسین بن موس��ی الکاظم)ع(، ساختمان 

اداری - تلفن: 3-32813300-056 - فاکس:  05632813105
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فراخوان مزایده
نوبت دوم 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد محل��ی را ب��ه منظ��ور ارائ��ه 

خدمات دندانپزشکی در بیمارستان امام رضا )ع( را از 
طری��ق انجام مزایده عمومی  به بخش غیردولتی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده به شماره فراخوان 
5098000060000010، از دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه 
پیش��نهاد مزایده  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مزایده   گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مزایده ف��وق مبل��غ 120.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به  
حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد - 

میدان امام رضا )ع(تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/9/19

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/9/24

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/4
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/10/7

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مزایده
نوبت اول 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد محلی را به منظور ارائه خدمات 

رادیولوژی و س��ونوگرافی و س��ی تی اسکن بیمارستان 
دکت��ر ش��ریعتی را از طریق انج��ام مزای��ده عمومی  به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مزایده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 5098000060000009، از 
دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
www.setadiran. :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی

ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزای��ده فوق مبل��غ 420.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به  
حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد - 

ابتدای جاده طرقبه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/9/17

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/9/23

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/3
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/10/4

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد امور تهیه و طب��خ و توزیع غذای 

ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان  را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000179، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 2.110.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه در مهل��ت مق��رر به 
حس��ابداری ش��بکه مذکور به نشانی : شهرس��تان قوچان    

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/20

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/9/25

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/5
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/7

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ام��ور تهیه و طبخ و توزیع  غذای 

بیمارس��تان ش��هید هاش��می ن��ژاد  را از طری��ق انجام 
مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخش غیردولت��ی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000177، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
2.520.000.000ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در 
مهلت مقرر به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نشانی : 
مشهد - سی متری طالب- انتهای خیابان ابوریحان تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/20

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/9/25

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/5
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/7

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری ساوجبالغ

به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( این شرکت رأس 
س��اعت 9 صبح روز پنجش��نبه مورخ 98/10/26 در محل سالن کنفرانس دادگستری واقع در هشتگرد، سایت اداری، 

طبقه دوم تشکیل می گردد،حضور بهم رسانید.
یادآوری می ش��ود:1-در صورتی که حضور عضوی در مجمع میس��ر نباش��د می تواند حق حضور و اعمال رأی از س��وی 
خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچکس نمی تواند نمایندگی بیش از سه )3( عضو 
را بپذیرد و هر ش��خص غیر عضو تنها یک)1( رأی خواهد داش��ت، اضافه می ش��ود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء 
اکثریت هیئت مدیره و بازرس��ان تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
از تاری��خ 98/10/7 لغای��ت 98/10/19 از س��اعت 9/30 صبح لغایت 13/30 )به مدت 13 روز( ب��ه همراه نماینده خود 
با در دس��ت داش��تن مدارک موید عضویت درتعاونی) رس��ید پرداخت حق عضویت، ورقه س��هام و گواهینامه موقت 
س��هم، کارت عضویت و یا دفترچه عضویت( و کارت شناس��ایی معتبر درمحل دفتر تعاونی واقع در هشتگرد- ابتدای 
بلوارآی��ت ا     هلل خامن��ه ای- دادگس��تری هش��تگرد حاضر و پس از اح��راز هویت طرفین، عضوی��ت متقاضی و اهلیت 

نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط اکثریت هیئت مدیره و بازرس تعاونی تأیید و صادر گردد.
2- اعضایی که تمایل به کاندیداتوری هیئت مدیره بازرس��ان را دارند درخواس��ت کتبی)فرم شماره 1( حداکثر ظرف 
مدت هفت)7( روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی با همراه داشتن مدارک الزم)مستندات دال بر اثبات 
عضویت در تعاونی، رس��ید پرداخت حق عضویت، ورقه س��هم، گواهینامه موقت سهم و یا کارت عضویت و یا دفترچه 
عضوی��ت( کپی صفحات شناس��نامه- م��درک تحصیلی-تخصصی و تجربی- کارت ملی، کارت پای��ان خدمت) آقایان( و                

)2 قطعه عکس( به دفتر تعاونی تحویل ورسید دریافت نمایند.
3- این مجمع باحضور نصف بعالوه یک نفر کل اعضا تعاونی رس��میت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با 

ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دس��تور جلسه:1-اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس��ان 2- انتخ��اب اعضای اصلی و علی الب��دل هیئت مدیره و 

بازرسان3- طرح و تصویب انتخاب روزنامه
رییس هیئت مدیره  9ع

81
15
10

آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی زرین گوهر آریا ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 722 
و شناسه ملی 14007418275    

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,07,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. 
سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال طی گواهی شماره 89 ,ج,2500 مورخ 
1397,6,7 بانک توس��عه تعاون شعبه مرکزی قزوین به شماره حس��اب 2500,111,3797393,1 
پرداخت گردید. س��رمایه ش��رکت مبلغ یک میلیون ریال می باش��د که تماما پرداخت گردیده 
است. 2. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 
منقس��م به یکصد و پنجاه هزار س��هم ده هزار ریالی با نام از محل آورده نقدی س��هامداران 
طبق گواهی ش��ماره 298-1-2107 مورخ 1397,6,27 بانک ملت ش��عبه ام��ام خمینی قزوین به 
حساب سپرده ش��ماره 8471699212 افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح گردید : س��رمایه ش��رکت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال منقس��م به یکصد و 

پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت شده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا )691211(

9ع
81
12
42

/ع
98
11
46
2

»آگهی مناقصه عمومی شماره 98/22«  نوبت دوم
ش�رکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد نس��بت به خرید لوله های دیواره و سقف اواپراتور و اکونومایزر واحدهای 
بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط ذیل و همچنین شرایط فنی و خصوصی کار پیوست اسناد مناقصه اقدام نماید. 
عالقه مندان جهت خرید اسناد مناقصه با ارائه معرفینامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب سیبای شماره 

0105692716008 بنام شرکت مدیریت تولید برق نکا نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
1- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 7 روز کاری.

2- مدت زمان تحویل: 6 ماه از تاریخ مبادله قرارداد
3- پیشنهاددهندگان بایستی پیشنهاد خود را بر اساس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 98/10/15 به 
اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا- کیلومتر 25 جاده زاغمرز- نیروگاه شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید دریافت 

دارند. پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخه 98/10/16 با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.
4- س��پرده ش��رکت در مناقصه: مبلغ سپرده ش��رکت در مناقصه معادل 640/698/000 ریال است که بایس��تی به یکی از صورت های 

مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
4-1- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا 0105692716008 این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا

4-2- چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما.
4-3- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پیوست که می بایست دارای 3 ماه اعتبار باشد.

5- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.
6- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقًا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت مش��اهده آگهی و خالصه اسناد به س��ایت های www.tender.tpph.ir، www.npgm.ir و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای 
کسب موارد بازرگانی با شماره تلفن 34622465- 011 خانم حیدری و کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره همراه 09112523876 آقای 

مهندس موسی نژاد تماس حاصل فرمایید.
اداره روابط عمومی /ع
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»آگهی مناقصه« نوبت دوم
فضاه��ای  بازآفرین��ی  و  عم��ران  س��ازمان 
ش��هری ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردیف 
330105 بودج��ه س��ال 98 در نظ��ر دارد اجرای 
پ��روژه آیلندکمربندش��مال غ��رب را ب��ه مبلغ 
واج��د  پیمان��کار  ب��ه  ری��ال   3/520/000/000
ش��رایط واگذار نمای��د. لذا ش��رکت های دارای 
رتبه ابنیه یا راه می توانندجهت دریافت اسناد 
مربوطه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه 
بیشترباش��ماره  اطالع��ات  کس��ب  نمایندجه��ت 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرمایند 
یا ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس 
www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ س��پرده ش��رکت 
درمناقص��ه معادل176/000/000ری��ال به صورت 
نقدیاضمانت نامه بانکی می باشد. ضمنًا سازمان 
در رد ی��ا قب��ول هر ی��ک از پیش��نهادها مختار 
است. آخرین مهلت شرکت در مناقصه و تحویل 
پاکت ه��ای پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه س��ازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 14/10 روزشنبه 
رأس  مناقص��ه  می باش��د.   98/09/30 م��ورخ 
س��اعت10صبح روز یکش��نبه مورخ 98/10/1در 

محل سازمان عمران برگزار می گردد.
 مجید استیری رئیس سازمان
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