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یـــادداشــت  روز
میثم مهرپور

 در بیان دالیل افزایش قیمت بنزین در روزهای گذشته جدا از ادعای دولت در این 
باره، به نظر می رسد دلیل اصلی این کار از سه حالت کلی خارج نیست. استدالل 
نخســت مقابله با قاچاق بنزین، دوم افزایش رفاه خانوارها از قِبل بازتوزیع منابع 
ایجاد شده از افزایش قیمت بنزین و سوم جبران کسری بودجه از طریق استفاده 

از منابع ایجاد شده است. درباره دلیل نخست باید...

چرا بنزین مردم را بیشتر از دالر 
عصبانی کرد؟ 

ورود هر گردشگر سالمت به کشور معادل ۸۰ بشکه نفت ارزآوری دارد

غفلت از 90 درصد ظرفیت گردشگری سالمت

 قدس خراسان  رئیس کل بانک مرکزی 
با اشاره به اینکه تاب آوری خود را در برابر 
تحریم افزایــش داده ایــم، گفت:»ثبات 
اقتصادی« هــدف مهم بانــک مرکزی 
است. عبدالناصر همتی در جلسه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان که در 
برگزار شد،  استانداری خراســان رضوی 
اظهار کرد: مهم ترین وظیفه بانک مرکزی 
کنترل تــورم و ایجاد ثبــات اقتصادی 
در کشور اســت. وی افزود: در تمام دنیا 
وظیفه بانک های مرکزی چنین مواردی 
است، چرا که اگر تورم کنترل نشود، فقر 
گســترش پیدا می کند. رئیس کل بانک 

مرکزی »کمک به اشتغال و تولید« را هدف 
بعدی بانک مرکزی بیان کرد و ادامه داد: 
سیاست های ارزی در اختیار بانک مرکزی 
اســت، در این راستا با یک مانعی روبه رو 
هستیم و آن تحریم تروریستی اقتصادی 
آمریکا علیه مردم ایران است. وی گفت: 
الیحه اصالح نظام بانکی مورد تأیید علما 
و فقها قرار گرفته و از ســال آینده تمام 
جرایم و سود ها بر مبنای بانکداری بدون 
ربا خواهد بــود. رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین در حاشیه این جلسه در جمع 
خبرنگاران گفــت: قانون بانکداری بدون 
ربا از ابتدای سال آینده اجرایی می شود. 

همتی تصریح کــرد: الیحه اصالح نظام 
بانکی مورد تأیید علما و فقها قرار گرفته 
و از ســال آینده تمام جرایم و سود ها بر 
مبنای بانکداری بدون ربــا خواهد بود.   
وی چــاره حل مشــکالت بانک ها را در 
قانون »بانکداری بــدون ربا« عنوان کرد 
و گفت: طبق این قانون ســود واحدهای 
تولیدی باید به ســپرده گذاران پرداخت 
شــود و عالوه بر اصالح ساختار بانک ها، 
ما را از شائبه ربوی بودن سود بانکی نیز 
نجــات می دهد. وی ادامــه داد: دریافت 
ســود و نحوه محاسبه آن همیشه مورد 
انتقــاد بوده، اما با اجرای این قانون دیگر 

مشکلی نداریم و همه چیز شرعی خواهد 
بود. همتی با اشــاره به شــبهات برخی 
علما در خصوص محاسبه میزان سود و 
جرایم بانکی، اظهار کرد: خوشبختانه در 
این مصوبه این مشکالت برطرف شده و 
از سال آینده سیستم امهال بانکی اصالح 
می شــود و بر مبنای نظر شورای فقهی 
بازپرداخت  بانک مرکزی تسهیالتی که 
آن معوق شــود، نحوه محاسبه جرایم و 
سود در سود آن بر مبنای قانون بدون ربا 
و اصول شــرعی پیش بینی شده، خواهد 
بود. استاندار خراسان رضوی هم در این 

جلسه...

 ............ صفحه 7

اعتراف فدراسیون 
در بیانیه ای علیه منتقدان 

پافشاری ویلموتس 
برای دریافت 

غرامت سنگین

پیروزی حزب محافظه کار 
در انتخابات پارلمانی انگلیس

»جانسون« 
پشت دروازه 

خروج از اتحادیه

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دغدغه های فقها وعده داد 
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»شباب الرضاj« میزبان نوجوانان قرآنی
 آستان  کوچه  پســکوچه های تاریک و با هدف کشف و پرورش استعدادها برگزار می شود

تابلوهایی کوچک کــه با چراغ های کم نور 
روشن شده  بودند، نوســتالژی بسیاری از 
آن هاســت که کودکی و نوجوانی شــان با 

جلسات تالوت قرآن گذشته است؛ جلساتی 
که هم محلی بــرای آموزش قرآن بودند و 
هم جایگاهی برای رسیدن به محیط های 

 ............ صفحه 3حرفه ای تر تالوت...

 ............ صفحه 1 قدس خراسان
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گفت وگوی قدس با کوچک ترین مداح کشور گفت وگو با سلمان کدیور انتقاد آیت اهلل علم الهدی 

از پشت پرده برخی حمایت های اقتصادی در سیاست

 :jپيامبر
خداوند زيباست 

و زيبايى را دوست 
دارد، بخشنده 

است و بخشش را 
دوست دارد، پاكيزه 
است و پاكيزگى را 

دوست دارد. 
نهج الفصاحه، ح 690
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قدس خراسان/ 
به عشق اهل بیت b می خوانم

»پس از بیست سال«
هزینه های کاندیداها شفاف شود و پاسخ به پرسش های انسان امروز

مناقصه عمومی خرید و نصب آسانسور
معاونت عمرانی آستان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی آسانسور مورد نیاز یکی از پروژه  های در دست اجرای خود 
را به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه بین شرکتهای دارای دفتر مرکزی یا نمایندگی رسمی در مشهد، از طریق 
مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان ذیصالح و واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر 
تا تاریخ 1398/09/26 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس��تان قدس به نش��انی مش��هد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی 

آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با شماره تلفن  32001126-051 تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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اطالعیه
مالکین اراضی واقع در مسیر بولوار مهدیه حدفاصل دیوار آستان قدس تا شرکت تعاونی آب منطقه ای از 
پالک 177 اصلی بخش ده مشهد )برابر نقشه پیوست مندرج در ذیل آگهی( احتراما در اجرای مصوبه شماره 
/12389/97/5 ش تاریخ97/7/24 شورای اسالمی شهر مشهد اعمال ماده 9 الیحه قانونی نحوه خرید  و تملک 

اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 به اطالع می رساند طبق هماهنگی 
صورت گرفته با دس��تگاه قضایی و تحویل این اراضی توس��ط ایش��ان به شهرداری، شهرداری مش��هد در راستای اعمال ماده 
فوق الذکر نس��بت به تودیع ارزش ریالی اراضی تحویل ش��ده در حساب صندوق ثبت اقدام نموده است، لذا از کلیه مالکان 

و صاحبان سایر حقوق قانونی دعوت 
می شود ظرف مدت یک ماه با ارائه 
مدارک مالکی��ت و مثبته حق، جهت 
معرفی به اداره ثبت برای پرداخت 
ارزش اراضی تحت مالکیت و انتقال 
سند به شهرداری مراجعه فرمایند. 
در غی��ر این صورت پس از انقضای 
مهلت مذک��ور این اداره براس��اس 
اختی��ارات قانون��ی و هماهنگ��ی ب��ا 
مقام قضایی نس��بت به تنظیم سند 
ب��ه ن��ام ش��هرداری راس��ا ص��ورت 

می پذیرد.
شهرداری منطقه 12
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فراخوان مزایده نوبت دوم 
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 

درمانی خراسان رضوی 
شرح در صفحه 6
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مزایده اجاره 112هکتار زمین 
مرغوب با یک حلقه چاه 6 اینچ واقع 

در اراضی کنه بیست-سنگ بست
شرح در صفحه 8
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فارس: دســتیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با 
بیان اینکه هوشمندی ملت های منطقه، ایاالت متحده را 
به شکست خواهد کشاند، گفت: اطمینان می دهم آمریکا 
به زودی از منطقه غرب آسیا پا به فرار خواهد گذاشت 
و ملت سوریه آمریکایی ها را از کشورشان بیرون خواهند 
کرد. سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی 
فرمانده معظم کل قوا در یادواره شهدای تیپ نیروهای 
ویژه صابرین که در حسینیه شهدای بسیج برگزار شد، 
اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه یک نیروی پرافتخار است 

که حضوری جدی در میدان دارد.
وی با اشاره به مقام شامخ شهدا، افزود: شهادت راز و 
رمزی دارد که باید آن را شناخت. شریف ترین مرگ 
در راه خدا شهادت است و واژه شهادت و شهید بیش 
از 1۵0 بار در قرآن آمده اســت . بهترین و پاک ترین 
فرزندان این ملت در ۴0 سال گذشته در راه دفاع از 

ملت و امنیت ملی شــهید شده اند. دستیار و مشاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا با تشــریح خصوصیات 
اخالقی و معنوی شهدا، عنوان کرد: اگر شهدا نبودند، 
ایران و انقالب اســالمی هم نبود. ما با خانواده شهدا 
عهد و پیمان بسته ایم که از آرمان های امام بزرگوارمان 
دفاع کنیم؛ ما به شهیدان مدیونیم. سرلشکر صفوی 
تأکید کرد: شهیدان در مقابله با ظالمان، مستکبران و 

متجاوزان به امنیت ملت قهرمانانه ایستادند . 

سیاست: رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجی از 
کارشــکنی غرب در امور کشورهای مستقل انتقاد کرد. 
»ســیدکمال خرازی« در دیدار با پروفســور »یان شوئه 
تونگ« استاد برجسته و رئیس مؤسسه روابط بین الملل 
دانشگاه شینخوا با تأکید بر نقش مهم ایران و چین در 
تمدن بشــری اظهار کرد: چین و ایران تجارب تمدنی 
گرانســنگی دارند. چینی ها آموزه های کنفوســیوس 
و ایرانی ها آموزه های اســالمی را مبنــای تمدن امروز 
خود قــرار داده اند؛ بنابراین تبادل علمی و تمدنی برای 
بهره برداری از تجربیات دو ملت بسیار مفید خواهد بود. 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با انتقاد از رویکرد 
کارشکنانه قدرت های غربی در قبال کشورهای مستقل 
تأکید کرد: امضای ســند جامع همکاری های 2۵ ساله 
بین ایران و چین، امکان تقویت همکاری ها در حوزه های 
مختلف را فراهم خواهد کــرد. وی افزود: ایران از تبادل 

دانشجو و توسعه همکاری علمی بین دو کشور استقبال 
می کند. خرازی با تأکید بر اهمیت نقش رهبران در ایجاد 
اصالحات و حل مشکالت اظهار کرد: در انقالب ها، نقش 
رهبری برای هدایت ملت ها بسیار تعیین کننده است، در 
غیر این صورت، نهضت ملت ها به هرج و مرج می انجامد. 
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: مردم 
کشــورهای آسیایی باید فلسفه سیاســی امروز خود را 
براساس ارزش های تمدنی و فرهنگی خود تدوین کنند.

باشــگاه خبرنگاران: فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
گفت: ســامانه ها و تجهیزات دفاعی که در ایران تولید 
می شوند، ما را در زمره کشورهای برتر دنیا قرار داده اند. 
سردار ســرتیپ پاســدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه در دومین روز همایش سراسری 
فرماندهان و مسئوالن قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
با بیان اینکه فناوری روز دنیا در بسیاری از عرصه ها امروز 
به دســت توانمند فرزندان ملت ایران بومی سازی شده  
است، گفت: ســامانه ها و تجهیزات دفاعی که امروز در 
ایران تولید می شــوند، ما را در زمره کشورهای برتر دنیا 
قرار داده اند و به طور کامل بومی هستند. او با بیان اینکه 
اگر اقدامات 30 ساله قرارگاه نبود امروز شاهد تحریم های 
گسترده تری در حوزه های گوناگون صنعت، معدن، انرژی 
و اقتصاد بودیم، افزود: با مجاهدت های صورت گرفته در 
قرارگاه، امروز بسیاری از تحریم های ظالمانه نه تنها بی اثر 

بلکه به فرصتی برای رشــد و شکوفایی توان و ظرفیت 
داخلی مبدل شــده است. سردار حاجی زاده با اشاره به 
روند ارتقــای توانمندی در عرصه های مأموریتی نیروی 
هوافضای ســپاه تصریح کرد: در شروع اقدامات مربوط 
به حوزه هوافضا شــامل حوزه های موشکی و پدافندی، 
با چالش ها و موضوعاتی مواجه بودیم که در ابتدا تصور 
می شد اهداف پیش بینی شده دست نیافتنی هستند، اما 

از همه آن ها عبور کردیم و به قله ها رسیدیم.

سردار حاجی زاده: خرازی در دیدار یک مقام چینی مطرح کردپیش بینی سرلشکر صفوی:

سامانه های دفاعی ما جزو کشورهای برتر دنیاستانتقاد از کارشکنی غرب در امور کشورهای مستقلملت سوریه آمریکایی ها را بیرون خواهند کرد

جذاب ترین  نماز؛
نعمت   شگفت انگیز 

در پیام رهبر معظم انقالب به بیست و هشتمین 
اجالس سراسری نماز مطرح شد

 ............ صفحه ۵
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روزنامـه صبـح ایـران

 افکار عمومی هنوز تسلیح کننده صدام به سالح های شیمیایی را از یاد نبرده اند  فارس: سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه آلمان گفت: افکار 
عمومی هنوز تسلیح کننده دیکتاتور سابق عراق به سالح های شیمیایی را از یاد نبرده اند. سید عباس موسوی افزود: این گونه اظهارات غیرمسئوالنه و مداخله جویانه نمی تواند کوتاهی برخی کشورهای اروپایی در 

پایبندی به تعهداتشان ذیل برجام و نیز واکنش منفعالنه نسبت به رویکرد تروریسم اقتصادی آمریکا و مسئولیت ناشی از آن را تحت تأثیر قرار دهد.

 سیاست  آیت اهلل سیداحمد علم الهدی  
در خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار 
بارگاه رضوی  با اشاره به هفته نام نویسی 
برای انتخابات مجلس شــورای اسالمی، 
گفــت: در حقیقت انتخابــات یک مظهر 
قطعی مشــترک در انواع دموکراســی و 

مردم ساالری است.
به گزارش تسنیم، وی اضافه 
کرد: انتخابات در مردم ساالری 
غربی، ماهیتــاً با انتخابات در 
دینی  مردم ســاالری  نظــام 
متفاوت است، در دموکراسی 
غربی انتخابات در مقام رقابت 
قدرت است، برای اینکه قدرت 
حاکمیت به مردم و افراد و یا 
به یک حزب برســد، احزاب 
باهــم رقابت می کننــد، این 
انتخابــات نتیجــه رقابت در 
قدرت است، اما در نظام مردم 
ســاالری اســالمی انتخابات 
نتیجه رقابت در قدرت نیست، 
مشارکت سیاسی تکلیف مردم 

است.
 نماینده  ولی فقیه در خراسان 
رضوی با اشــاره به معنی نامزد شــدن در 
انتخابات گفــت: معنی کاندیدا شــدن در 

انتخابات این است که همه شما وظیفه دارید  
در مسائل سیاسی کشور دخالت کنید، آقا یا 
خانم نماینده هم از طــرف عده ای آدم این 
وظیفه شــرعی را انجام می دهد، پس تبلیغ 
معنی ندارد، پــول خرج کردن معنی ندارد، 

پوستر زدن به چه معناست؟

 برخی برای رسیدن به قدرت 
پول خرج می کنند نه تکلیف شرعی

وی افــزود: پــول خــرج کــردن برای 
نمایندگــی، یعنی رقابت در قدرت، این 
نماینــده بــر مبنای اندیشــه و تکلیف 

شرعی نیامده است کاندیدا بشود، هزینه 
می کند، پول مصرف می کند که به  قدرت 
برسد. آقای فرماندار گفتند 536 نفر برای 
انتخابات مجلس از مشــهد مقدس اسم 
نوشتند، مشــهد پنج کرسی دارد؛ یعنی 
برای هر کرســی 100 نفر آمدند،  یعنی 
این 100 نفری که برای تصاحب کرسی 
رقابــت می کننــد، واقعاً آمدنــد تکلیف 
شــرعی مشــهد و کالت را به نمایندگی 
انجام بدهند، یا بحــث رقابت در قدرت 
اســت؟ این با اندیشــه و اعتقاد اسالمی 
و دینی نمی ســازد، این اندیشه سیاسی 

لیبرال دموکرات است. امام جمعه مشهد 
مقدس در ادامه تأکید کرد: در درجه اول 
از دستگاه های نظارتی انتخابات و بعد از 
دستگاه های امنیتی خواهش می کنم که 
به این قضیه ورود پیدا کنند و هزینه های 
کاندیداها شفاف بشــود، یک آقای تاجر 
یا شــرکت اقتصادی به چه صورتی 100 
میلیون به حساب ســتاد انتخابات   یک 
نماینــده می ریزند؟ اگر بنا شــد کاندیدا 
شــدن در نمایندگی مجلــس رقابت در 
قدرت باشــد و در این رقابــت پول باید 
هزینه کــرد، چرا این هزینــه را آمریکا 
نکند؟ و آن نماینده بشــود عامل نفوذی، 
هزینه ها باید شــفاف بشود، دستگاه های 
امنیتی و قضایی ما باید بررســی کنند، 
اگــر یک آقایی آمــد در عرصه انتخابات 
میلیاردی هزینه کرد، حتماً بپرســید از 
کجاست؟ پشــت پرده کی هست؟ پشت 
پرده آمریکا، اســرائیل و انگلیس اســت، 

دنیای کفر با ما دشمن است.
وی ادامه داد: مســئله انتخابات یک دروازه 
بزرگ برای قلعه ایمن است، این قلعه دیوارش 
بلند است، چون دیوارش والیت است. از این 
دیوار هیچ دشــمنی نمی تواند باال بیاید، اما 
یک دروازه بزرگ به اسم انتخابات دارد، از این 

دروازه بزرگ دشمن وارد می شود.

انتقاد آیت اهلل علم الهدی از پشت پرده برخی حمایت های اقتصادی در سیاست

هزینه های کاندیداها  شفاف شود

 صرف نظر از عده ای اغتشاشگر که به قول آقای رئیس جمهور عددی هم نیستند، 
بقیه افراد معترض به اداره کردن این گونه  مملکت چه جرمی مرتکب شده اند که 

مسئوالن، مصادره به مطلوب می کنند ؟ 09150008863
 من یک موتور مدل 87 دارم، چرا باید بنزین آزاد بزنم و ســهمیه نداشته باشم 
چون پول ندارم موتور یا ماشین مدل باال داشته باشم باید چوب بی تدبیری مدیران 

و مسئوالن را بخورم. 09150003802
مراحل کمک به افراد واجد شرایط دریافت مستمری چیست و تا چه موقع ادامه 

دارد. 09360006282
ما ایرانی ها میهمان نواز و غریب نوازیم، با تبلیغ کردِن بوم گردی، یعنی همه چی 
میشه پـول؟ مابقی رو خودتون بیندیشید، که به کجا ختم می شه!؟ 09370008044

آقــای روحانی! گفتیــد کلید چرخید آیــا زندگی مردم هــم چرخید؟ آیا 
ســانتریفیوژها هم چرخید؟ بله راست گفتی چرخید ولی به سمت قفل شدن 
چرخید! یک خطای بزرگ راهبردی کــه در روند مذاکرات اتفاق افتاد، اینکه 
مسؤلیت مذاکره از دبیری شورای امنیت ملی سپرده شد به وزیر امور خارجه. 

09150001136
اصالحاتی ها و چهره ها و خواص با وجود هشــدار نیکان و بزرگان مبنی بر خطر 
کاهش )نابودی( جمعیت؛ کاری در مورد تغییر رویه جامعه و مؤثران نمی خواهند 

بکنند. 09190008895
لطفاً پیگیری کنید که قیمت بنزین ارزان و تک نرخی شود، گرانی بنزین زندگی 

مردم را دچار مشکل کرده است. 09160007739
لطفاً در جهت تکریم قاضی های شــریف و عادل چاپ شــود، درود بیکران 
بر رأی صادره توســط قاضی رســول احمدزاده، در اســتان البرز و تبرئه دو 
راننده تریلی که ماشــین شــان در چهــارراه گیر افتاده بــوده در راهبندان. 

09360005827

نام نویسی ۵۵ نفر برای هر کرسی پارلمان
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه به ازای هر کرسی مجلس شورای اسالمی 55 
نفر نام نویسی کردند، گفت: استان های البرز و تهران بیشترین نسبت و هرمزگان و کهگیلویه 
و بویراحمد، کمترین نسبت را دارند. موسوی افزود: 16 هزار و 151 نفر برای نام نویسی به 
ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداری ها مراجعه کردند. وی با بیان اینکه این رقم حدود 
3۲ درصد نســبت به دوره گذشته افزایش دارد، تأکید کرد: در روز آخر مهلت نام نویسی 
داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس، حدود 5 هزار و ۹00 نفر اسم نوشتند 

که معادل کل نام  نویسی های دوره نهم مجلس در سال 13۹0 بود.

از تحریم انتخابات تا اعالم حضور
رئیس دولت اصالحات در پیامی به پنجمین جلســه کنگره حزب اتحاد ملت اعالم کرد 
انتخابات عرصه مهم حضور اصالح طلبانه و مدنی مردم در صحنه است و اصالح طلبان اعالم 
کردند در انتخابات شرکت می کنند تا ان شاءاهلل افقی به آینده بهتر با وجود مشکالت گشوده 
شود. البته تا پیش از شروع ثبت نام ها، اصالح طلبان صحبت از حضور با شرط و شروط یا 

حتی تحریم انتخابات کرده بودند.

روایت عضو شورای نگهبان از ناهار کاری با اصالح طلبان
»هادی طحان نظیف« عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
درخصوص رفت و آمد برخی فعاالن جریانات سیاســی از جمله محمدرضا عارف و مجید 
انصاری نوشت: رفت و آمدهای کارشناسان و متخصصان موضوعات مختلف و شخصیت های 
سیاسی به شورای نگهبان از حیث تنوع و گستردگی، شاید در میان سایر دستگاه ها کم نظیر 
باشد. افراد متخصص در هنگام بررسی مصوبات و فعاالن سیاسی و احزاب در ایام انتخابات 
ارتباط شان با شورای نگهبان بیشتر می شود. شورای نگهبان وظیفه خود می داند دغدغه های 

آنان را بشنود و البته چارچوب های قانونی را تشریح کند.

احمدی نژادی ها؛ جریان مرده یا موج سوم؟
مهدی آیتی، کنشگر سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با ایلنا معتقد است که برای افزایش 
مشــارکت عمومی باالی مردم باید جریان سومی با شعارهای ملی گرایی و معیشتی وارد 
صحنه انتخابات شــود، اما درباره حضور احمدی نژاد به عنوان جریان ســوم، گفت: جریان 
احمدی نژاد به هیچ وجه موج سوم نخواهد بود، جریان احمدی نژاد را یک جریان موج مرده 
می دانم که یک پایگاهی در جامعه سطح پایین کشور که بیشتر بدنه روستاها باشد دارد، اما 

در بدنه جامعه شهری و روشنفکری، تحصیلکرده و نخبه جایگاهی ندارد.

بیم و امید اصالح طلبان و اصول گرایان از وحدت لیست ها
خبرآنالین نوشت: درحالی اصول گرایان نگران بیرون آمدن چند لیست از دل این جریان 
هســتند که اصالح طلبان همچنان به دنبال آن هســتند در قالب طرح سرا یک لیست 
انتخاباتی را سروسامان بدهند. فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان اصالح طلب در پاسخ به 
پرسشی درباره طرح »سرا« و احتمال نتیجه بخش بودن آن، اظهار کرد: با کلیت طرح سرا 
موافقیم اما سؤاالتی درباره الیه های دوم و سوم آن داریم، ولی در مجموع این طرح، طراحان 

خوبی دارد و امیدواریم همه جانبه به مسائل مربوط در آن توجه شود.

از بهارستان تا باغشاه
سیاست: پیش ازایــن گفتیم که چگونه در 14 مهر 1۲85 شمسی مجلس شورای 
ملی در کاخ گلستان و با حضور مظفرالدین شاه افتتاح شد، شاهِ بیمار تنها 10 روز 
پس از امضای قانون اساسی در هجدهمین روز دی ماه سال 1۲85 هجری شمسی 
درگذشــت تا ولیعهدش محمدعلی شــاه در ۲8 دی ماه بر تخت سلطنت بنشیند. 
محمدعلی شاه که در زمان ولیعهدی به وفاداری به رژیم مشروطه سوگند خورده و 
متن قانون اساسی را امضا کرده بود، مراسم رسمی تاج گذاری اش را بدون دعوت از 
نمایندگان مجلس برگزار کرد تا پایه رابطه شاه جدید با مجلس سست بنیاد گذاشته 

شود.
منازعه شاه و مجلس خیلی زود در موضوع اختیارات شاه آغاز شد و پس ازآن هر بار 
به شکلی بروز کرد، مجلس به دنبال تنگ کردن عرصه بر شاه و کوتاه کردن دست 
روس و انگلیس از ســفره مواهب ایران بود. شاه نیز با اقداماتی همچون بازگرداندن 
امین السطان مستبد به ایران درصدد بود تا دست مجلسیان را از سفره قدرت کوتاه 

کرده و قدرت خود را به رخ مجلسیان بکشد.
مخبرالسلطنه هدایت در کتاب »خاطرات و خطرات« گفته است: مجلس هشت فقره 
]موضوع[ از جمله مشروطیت، انجمن های ایالتی و والیتی، عزل موسیو نوز بلژیکی 
و منع اوالد ســاعد الملک از رفتن به تبریز را نوشتند تا به دست شاه برسد. شاه نیز 
مشروطه و انجمن ها را نپذیرفت و اخراج نوز را تأیید کرد. شاه مشروطه نمی خواست 
و مجلس در پی مشروطه خواهی بود. مخبر السلطنه به قول خود صالح دید بگوید در 
مملکت اسالمی مشروطه چه معنی دارد؟! اگر مشروعه ]اجرا شود[ پدر مشروطه است.

در ۲۹ مرداد 1۲86 محمدعلی شاه در پی دیدار با هیئتی از نمایندگان دست خطی 
مبنی بر موافقت با پیشــرفت اساس مشروطیت صادر کرد. این دست خط را امین 
السلطان به مجلسی برد که مجلس عزایش را رقم زد. امین السلطان از مجلس بیرون 
آمد که به ضرب تیر عباس آقا صراف تبریزی کشته شد. پس موازنه قدرت به سود 

مجلس پیش رفت. شاه ناگزیر از پذیرش مشروطه شد.
اما دیری نپایید که با مطرح شــدن متمم قانون اساسی زخم کهنه سر باز کرد. شاه 
خود را شبان گله می پنداشــت، او ارباب بود و مردم رعیتش؛ بنابراین تنزل قدرت 
شاهی را در متمم قانون اساسی نمی پذیرفت؛ اما فضای وحشت پس از قتل اتابک، 
اختالفات را پایان داد و متمم قانون اساسی نیز به امضای شاه رسید. شاه، بازی این 
مجلس، این بازیگر جدید میدان قدرت را برنمی تابید. صورت دوستی با مجلس را در 
ظاهر حفظ و اما در باطن عزم نابودی مجلس داشــت. ازاین رو، پای دررکاب خیانت 
گذاشت. او با همراهی حامیان داخلی و روس ها در سکوت انگلیسی ها از بریگاد قزاق 
کمک گرفت تا طومار مجلسی را برچیند که پدرش فرمانش را صادر و خود به حفظ 
آن ســوگند خورده بود. در نهایت دوم تیرماه 1۲87 لیاخوف روسی فرمانده بریگاد 
قزاق عمارت بهارســتان و مسجد سپه ساالر را هدف گلوله قرارداد. پس از دیری که 
توپ ها خاموش شــدند نوبت تاراج رسید. قزاق ها و دسته های انبوه دیگر در عمارت 
مجلس به غارت مشغول شدند. اسناد را در گونی کرده و به سفارت انگلیس دادند. 
منظور این بود که مجلسی که فرمان صدورش به دلیل تحصن در سفارت انگلیس 
شکل بگیرد، غیر از تعلقات مادی اش تمام اسنادش به انگلیس تعلق دارد و این گونه 
مجلس را قربانی مطامع خود کردند. حاال دیگر شاه شادکام فرمانروای مطلق و باغشاه 
بر بهارستان پیروز شده بود؛ اما این شادکامی دیری نپایید و با تصرف تهران توسط 

مشروطه خواهان استبداد محمدشاه درهم شکست.
سلسله گزارش های داستان مجلس تا انتخابات مجلس یازدهم ادامه خواهد داشت.

 دیدار فرمانده ارتش 
 و نیروی انتظامی 

با موضوع اغتشاشات اخیر

سیاست: امیــر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موســوی، فرمانده کل ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران به اتفاق جمعی از معاونان 
خود با حضور در ســتاد فرماندهی نیروی 
انتظامی با سردارحســین اشتری دیدار و 

گفت و گو کردند. 
در این دیدار، فرمانده کل ارتش جمهوری 
اســالمی ایران ضمن قدردانی از فرمانده 
و مجموعه نیــروی انتظامی در »مدیریت 
کنتــرل  در  هوشــمندانه  و  مقتدرانــه 
نیروی  اظهارداشــت:  اخیر«،  ناآرامی های 

انتظامی، نماد امنیت کشور است. 
وی گفت: اگر می شــد حجــم توطئه ها و 
طراحی های خبیثانه دشــمنان را که برای 
برهم زدن امنیت کشور برنامه ریزی شده، 
برای مردم بازگو و تشــریح کنیم، شــبانه 
روز باید شاکر خداوند و قدردان نیروهای 

مسلح و دستگاه های امنیتی باشیم. 
اشتری نیز با اشاره به حوادث اخیر کشور، 
خاطرنشــان کرد: نیروی انتظامی در این 
حــوادث با آمادگی کامل حضور داشــت؛ 
اغتشاشــات اخیر متفاوت از گذشته و به 
صورت پراکنده بود که بــه یاری خداوند 
مدیریت شــد کــه جــا دارد از همکاری 
سایر ســازمان ها و دستگاه های امنیتی به 
ایران  اســالمی  ارتش جمهوری  خصوص 

قدردانی و تشکر کنم.

بی.بی.سی فارسی شریک 
طرح تروریسم اقتصادی 

علیه ملت ایران
سیاست: ســفیر ایــران در لندن با اشاره 
به تفســیر دروغین بی.بی.ســی فارســی 
از شــرایط اقتصــادی ایران کــه روزهای 
گذشــته پخش شــد، گفت: می گویند ما 
خبرنگاریــم، ولی این مشــارکت در طرح 
تروریسم اقتصادی اســت. وی در صفحه 
 BBC توییترش نوشــت: »دیشب مجری
فارســی در مصاحبه بــا »فرناز فصیحی« 
فعال سیاســی در آمریکا که از قبل ضبط 
و طراحی شــده بود، با تفســیری بسیار 
دروغین از شرایط اقتصادی ایران، آشکارا 
مردم را به خارج کردن فوری دارایی خود 
از بانک ها فرامی خواندند. بعد هم می گویند 
ما خبرنگاریم. خیر، این مشارکت در پروژه 

تروریسم اقتصادی است«. 
بعیــدی نــژاد در توییتی دیگر نوشــت: 
»آفکام، نهاد نظارت بر رسانه های تصویری 
انگلیس در پاســخ به شــکایت جمهوری 
اســالمی ایــران علیه شــبکه های معاند، 
ضمن تأیید دریافت شکایت ایران، آمادگی 
خود را برای بررسی این شکایت به محض 
دریافت برنامه های مشخص مورد شکایت 

اعالم کرد«. 
 BBC وی افزود: »همزمان شکایت علیه
 BBC فارسی نیز از طریق شبکه جهانی

در جریان است«.

دیدار دریادار خانزادی با 
فرمانده نیروی دریایی قطر 

با  ارتش  نیــروی دریایی  فرمانده  فارس: 
حضور در ســتاد فرماندهی نیروی دریایی 
قطــر با فرمانده این نیرو دیدار و گفت وگو 

کرد. 
دریادار حسین خانزادی با اشاره به ریاست 
نیروی دریایی ایران در اجالس فرماندهان 
نیروهــای دریایی حاشــیه اقیانوس هند 
از  ایران  )آیونز(، گفــت: نیروی دریایــی 
نیــروی دریایــی قطر به عنــوان ناظر در 
رزمایش آیونز که قرار اســت تا پایان سال 
در شمال اقیانوس هند برگزار شود دعوت 

به عمل می آورد. 
فرمانده نیروی دریایــی ارتش با تأکید بر 
این موضــوع که نیروی دریایــی ایران و 
عمان به صورت ســاالنه و مشترک و یک 
بار در میان تمریــن دریایی مرکب امداد 
و نجات برگزار می کنند، خاطرنشان کرد: 
از اهداف برگزاری این تمرینات مشــترک 
ارتقای ســطح یکپارچگی و تحرک نیروی 
دریایی دو کشــور و افزایش سطح امنیت 
مرزهای مشترک آبی و ارتقای هماهنگی 
و تبادل تجربه اســت که از نیروی دریایی 
کشــور قطر به عنوان یک کشور دوست و 
همسایه جهت حضور در تمرینات دریایی 

نیز دعوت به عمل می آید.

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

معنی کاندیدا شدن 
در انتخابات این 
است که همه شما 
وظیفه دارید  در 
مسائل سیاسی 
کشور دخالت کنید، 
آقا یا خانم نماینده 
هم از طرف عده ای 
آدم این وظیفه 
شرعی را انجام 
می دهد، پس تبلیغ 
معنی ندارد

بــــــــرش

از گلوله های خاص در قم تا کشته شدن در بیرون از اعتراضاتپاسخ رهبر انقالب به نهی موضع گیری در ماجرای بنزین 
سیاســت: در ســه شــماره  پیشین خط 
حــزب اهلل، تحلیل ها و تبیین هایــی درباره  
ماجرای آشــوب های اخیر منتشر شد. اما به 
گفته این نشریه نظر به اهمیت این موضوع، 
در اطالع نگاشــت این شــماره، به بازخوانی 
برخی از فرازهای مهم آن، که به نظر می رسد 
برای عده ای از مخاطبان، همچنان دارای ابهام 

است، پرداخته می شود.
این نشــریه با طرح این پرسش که »پاسخ 
رهبــر انقالب به اشــخاصی که ایشــان را 
از موضع گیــری نهــی کردند چــه بود؟«، 
می نویســد: برخی از دلســوزان که متوجه 
دقیق ابعاد حوادث اخیر نشده بودند، به رهبر 
انقالب پیشــنهاد دادند برای تصمیمی که 
دولت بر اساس اختیارات قانونی گرفته، خود 
را هزینــه نکنند، اما نظر رهبر انقالب کاماًل 
متفاوت بود. رهبــر انقالب معتقدند؛ »اصاًل 
رهبری وجودش برای همین مواقع اســت و 
اعتبار رهبری هم برای اســتفاده در همین 
زمان هاست«؛ یعنی زمان هایی که کشور در 
شرایط خاص قرار دارد و جز با ورود رهبری، 
مســئله حل نخواهد شــد. بنابراین در این 
مواقع، اساساً رهبری »تکلیف شرعی« دارند، 
فارغ از آنکه نتیجه آن به نفع شخص رهبری 

باشد یا به ضرر او، وارد میدان شده و انقالب 
را از خطر اصلی نجات دهند. یعنی درســت 
به مانند سیره امام خمینی)ره(. ایشان بارها 
فرمــوده بودند: »من تکلیفم را تشــخیص 
داده ام و هر کجا باشــم انجام وظیفه خواهم 
کــرد، هر چه پیش آمد، بــرای من اهمیت 

ندارد«.
در بخشــی دیگر از ایــن مطلب با طرح این 
پرسش که »آیا بیانات رهبر انقالب، به معنای 
حمایت ایشــان از دولت است؟« آمده است:  
واضح اســت که در اینجا، دفــاع از تصمیم 
درست یا نادرســت دولت موضوعیت ندارد. 
اصل، نقشــه و توطئه  خطرناکی اســت که 
دشمن و آشوبگران در حال پیاده کردن آن 
هستند. اصل، جلوگیری از »ناامنی« کشور و 

مردم است.

سیاست: روز پنجشنبه دو مقام ارشد قضایی 
و امنیتی در اظهارات جداگانه، اطالعات قابل 
توجهی درباره اغتشاشات اخیر بنزینی و طرح 

کشته سازی معاندان ارائه کردند.
دریابان علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی با ســفر به شهرستان های غرب 
استان تهران با خانواده جانباختگان حوادث 
آبان ماه سال جاری دیدار کرد و گفت: بیش 
از 85 درصــد از جانباختــگان رخدادهای 
اخیر در شهرســتان های تهران در هیچ یک 
از تجمع هــای اعتراضی حضور نداشــته اند 
و به صورت مشــکوک با ســالح های سرد و 
گرم غیرســازمانی کشته شــده اند؛ بنابراین 
اجرای طرح کشته ســازی از سوی معاندان 
در ایــن منطقه قطعی اســت. بــه گزارش 
خبرگــزاری میزان  وی ضمــن دلجویی از 
خانواده جانباختگان، از عزم مسئوالن نظام 
بر ای ترمیم ســریع خسارت ها و کاهش آالم 
خانواده محترم شهدا و جانباختگان حوادث 
اخیر خبر داد و تأکید کرد: الزم است از همه 
ظرفیت های ملی برای تســریع در انجام این 

وظیفه ملی استفاده شود.
از سوی دیگر دادســتان کل کشور در مشهد 
در خصوص اعتراضات اخیر خاطرنشــان کرد: 

در اغتشاشــات، حــوادث و وقایع اینچنینی 
مسئوالن انتظامی و امنیتی وظیفه دارند امنیت 
را به جامعه برگردانند. ممکن است در میدان 
اغتشاشات افرادی بی گناه بازداشت شوند. ما به 
دنبال این بودیم که افراد بی گناه از گناهکاران به 
سرعت تفکیک شوند. بحث اعتراض از اغتشاش 

جداست. مردم حق دارند که اعتراض کنند. 
البتــه وی تصریح کرد: مــا در میدان 7۲ 
تــن قم، از یک ماشــین پژو 84 اســلحه 
شــکاری بــا گلوله هــای خــاص آن در 
بحبوحــه همین حوادث کشــف کردیم، 
تعداد زیادی از کشته شده هایی که ما در 
سراسر کشــور داریم با همین اسلحه های 
شکاری است، گلوله هایی به تازگی اختراع 
شــده که ویژگی خاصی در این گلوله های 

اسلحه های شکاری است.

سیاست: برایان هوک، مسئول کارگروه ایران در وزارت خارجه 
آمریکا در مصاحبه ای بار دیگر مدعی شد میلیون ها  بار گفته ایم 
که دنبال تغییر نظام ایران نیستیم! هرچند دولت آمریکا همواره 
از آمادگی برای گفت وگوی »بدون قید و شرط« با ایران صحبت 
می کند، اما تأکید دارند که این گفت وگوها باید به تحقق شروط 
دوازده  گانه »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا منتهی شــود، 

یعنی توقف کامل برنامه هسته ای، موشکی و منطقه ای.
از سوی دیگر مقام های آمریکایی با شروع اعتراضات به افزایش 
قیمت بنزین، از آشوب و اغتشاش در خیابان های ایران حمایت 
کردند. به گفته روزنامه آمریکایی »واشنگتن تایمز« در اقدامی 
جدید کنگره آمریکا در رفتاری مداخله جویانه نخستین الیحه 
را در حمایــت از معترضان ایران ارائه داده اســت  و ایران را به 
واکنش خشونت بار در قبال معترضان و نقض حقوق بشر متهم 

کرده است.
این رفتار منافقانه آمریکایی ها درحالی است که تحریم هایی که 
آمریکا روز چهارشنبه علیه ایران وضع کرد، به صراحت صادرات 
دارو، اقالم غذایی و زراعی به ایران را با ممنوعیت مواجه کرده 
اســت. »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا این هفته با حضور 

در یک نشست خبری، اعالم کرد واشنگتن تحریم های تازه ای 
علیه شــرکت خطوط کشــتیرانی ایران )IRISL( و شرکت 
ای-ســیل )E-Sail( مستقر در چین، اعمال می کند. هرچند 
شرکت خطوط کشــتیرانی ایران پیش از این هم در فهرست 
تحریم ها قرار داشت، اما تحریم هایی که هفته گذشته اعالم شد، 
از این منظر تازگی دارند که بر اســاس فرمان اجرایی 1338۲ 
و دو برچسب »اشاعه تسلیحات کشــتار جمعی« و »مقررات 
تحریم های مالی ایران« صادر شده اند. وزارت خزانه داری آمریکا 
در توضیــح خود در مورد آثار این تحریم ها، به صراحت عنوان 
کرده اســت اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقالم انسانی به 

ایران را محدود می کند.
در صفحه پرسش و پاسخ های خزانه داری آمریکا، در این رابطه 
آمده است: »ایاالت متحده مجوزها و معافیت های گسترده ای 
ذیــل تحریم ها دارد که اجازه فروش محصــوالت زراعی، غذا، 
دارو و تجهیزات پزشــکی به ایران توســط افراد آمریکایی یا 
غیرآمریکایی را می دهد. اما ایــن مجوزها و معافیت ها عموماً 
تراکنش با افرادی که ذیل فرمان اجرایی 1338۲ تحریم شده اند 

را شامل نمی شود«.

بنا بر اعالم واشنگتن، تحریم هایی که این هفته رسانه ای شد، 
از روز 8 ژوئــن ۲0۲0 میــالدی )1۹ خــرداد 13۹۹( اجرایی 
می شوند. به نوشته خزانه داری آمریکا، از آن تاریخ به بعد، »اتباع 
ایاالت متحده، مگر با دریافت مجوزهای موردی، از مشــارکت 
در تراکنش با IRISL و E-Sail منع خواهند شــد، از جمله 
از تراکنش های مربوط به فــروش محصوالت زراعی، غذا، دارو 
و تجهیزات پزشــکی از ســوی اتباع ایاالت متحده یا از ایاالت 

متحده«.
خزانه داری آمریکا می افزاید: »عالوه بر این، افراد غیرآمریکایی 
 E-Sail و IRISL هم که آگاهانه در تراکنش های مشخص با
مشارکت داشته باشند، حتی برای فروش محصوالت زراعی، غذا، 
دارو و تجهیزات پزشــکی، خود را در معرض تحریم های دیگر 

قرار می دهند«.

خبر
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داستان مجلس )2(

سیاست خارجی

آمریکا می گوید میلیون ها بار گفته ایم تغییر نظام ایران را نمی خواهیم!

دعوت به مذاکره همراه با تحریم اضافه!

 امنیتی-اطالعاتیسیاست داخلی
اظهار نظر دو مقام مسئول درباره کشته های حوادث اخیرخط حزب اهلل منتشر کرد

دفاعی-امنیتی
سردار سالمی خطاب به دشمنان:

 دست از فتنه برندارید
 انتقام می گیریم

ایسنا: فرمانده کل سپاه پاسداران، 
خامــوش کردن فتنه ها را ســند 
وفاداری ملت به انقالب اســالمی 
دانست و خطاب به  آمریکا، رژیم 
صهیونیستی، انگلیس و دشمنان  
منطقه ای  ایران گفت:  اگر دست از 

فتنه علیه ایران اســالمی برندارید، شما را تعقیب می کنیم، 
می یابیم  و به آتش کشیدن منافعتان از شما انتقام می گیریم. 
سردار سالمی در جمع بســیجیان شهرری گفت: در حال 
حاضر به دشــمن و خیمه آن ها نزدیک هستیم و آن ها در 
حال عقب نشینی هستند و در حال عقب نشینی این فتنه ها 

را برپا می کنند.

سیاست خارجی
منوچهر متکی:

 از عربستان و امارات ناراحتیم 
اما دشمن اصلی آمریکاست

سیاســت: وزیر امــور خارجه 
پیشــین کشــورمان با اشاره به 
برخــی از دلخوری های ایران از 
مقامات سعودی و اماراتی گفت: 
اما مــا فرامــوش نمی کنیم آن 
کســی که در سنگر اصلی شب 

و روز در مقابل ما قرار دارد، آمریکاســت نه ســعودی و 
امارات. به گزارش ایسنا وی در دانشگاه امام صادق)ع( با 
بیان اینکه »آمریکا در افغانســتان و عراق تالش می کند 
دولت های متحد او و دشــمن ایران سرکار باشند« گفت: 
ایــران حق دارد بــرای مقابله با این راهبــرد در منطقه 

نقش آفرینی کند.

نماز جمعه
تأکید خطیب نماز جمعه تهران بر شنیدن صدای مردم

 مسئوالن 
گوش های خود را باز کنند

موحدی کرمانی  آیت اهلل  فارس: 
در نمــاز جمعه تهــران با بیان 
گوش های  باید  مسئوالن  اینکه 
خــود را                            باز کننــد، گفت: معنا 
نــدارد که به مردم وقت مالقات 
نمی دهند؛ وای به کسی که فکر 

کند کسی اســت. مسئوالن ممکن است به دلیل مشغله 
فراوان وقت کمی داشته باشند، ولی باید فردی را                            مأمور 
به دیدار با مردم کرده تا حرف های آن ها را                            گوش دهند؛ 
انجــام ندادن این کار اصاًل خوب نیســت و همین کارها 
مردم را                            ناراحت می کند؛ چون نمی توانند درد دلشــان را                            

بگویند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی:
قضات در برابر تضییع حقوق موقوفات بایستند

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
گفت: قضات در برابــر تضییع حقوق 
موقوفات بر اساس قانون و شرع بایستند.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
صبح پنجشــنبه در دومین نشســت 
مشترک دادســرای انتظامی قضات و 
حفاظت و اطالعات قوه قضائیه سراسر 

کشور که در ساختمان مرکزی دادگستری استان خراسان رضوی در مشهد برگزار 
شد، با تأکید بر اهمیت جایگاه قضات در اسالم و ارج امر قضا در آیات و احادیث، 
تصریح کرد: اهمیت قضاوت در اسالم سبب شده تا آیات، احادیث و توصیه های 

فراوانی در خصوص تبیین جایگاه قضاوت در جامعه بیان شود.
وی با بیان اینکه در دین اسالم شأن و جایگاه قضاوت بسیار ممتاز تعیین شده 
و خداوند قضاوت را در روز قیامت کار خود معرفی کرده اســت، ابراز کرد: شأن 
قضاوت آن قدر باال اســت که خداوند در موارد متعدد یکی از شئون خود در روز 
قیامت را قضاوت خوانده و این نشــان دهنده اهمیت قضاوت و حکم کردن بین 

مردم است.
تولیت آســتان قدس رضوی در ادامه با اشاره به تأکیدات اسالم بر اهمیت حفظ 
و صیانــت از موقوفات و اجرای نیات واقفان، تصریح کرد: دفاع و صیانت از کیان 
موقوفات یک وظیفه اخالقی و واجب شــرعی برعهده ماســت، درخواست ما از 
دادستانان و قضات محترم کشور این است که در خصوص موقوفات، آنچه حکم 

الهی و قانون است، اجرا شود.
حجت االسالم والمســلمین مروی بیان کرد: در گذشــته آقایان شورای عالی 
شهرسازی وزارت راه نقشه ای را برای مشهد تهیه کرده  بودند که بخش عمده ای 

از زمین های آستان قدس در آن طرح از بین می رفت.
وی افزود: من به مقامات دولتی هم گفته ام که این چگونه طرحی است که بخش 
زیادی از زمین های آستان قدس را از بین می برد، الحمدهلل این کار خالف قانون 
توسط دیوان عدالت اداری نقض و آن تصمیم غلط و اشتباه اصالح شد که جای 

تشکر دارد.
تولیت آســتان قدس رضوی تصریح کرد: اگر طرحی متعارف برای شهر است و 
زمین آستان قدس هم در آن طرح قرار گرفته، مشکلی ندارد، اما در برابر اقدامات 
خالف قانون و شرع باید ایستاد، این زمین ها متعلق به حضرت رضا)ع( است که 
واقفان با خلوص نیت وقف آســتان حضرت ثامن الحجج)ع( کرده اند، ما موظف 

به نگهداری و عمل به نیات واقفان هستیم و این زمین ها متعلق به فرد نیست.
حجت االسالم والمسلمین مروی خطاب به قضات و دادستان های کشور حاضر در 
این مراسم گفت: ما از شما می خواهیم خادمان حضرت رضا)ع( باشید و در نهایت 
دقت و حساسیت بر اساس قانون و شرع از موقوفات این امام همام صیانت کنید.

با سخنرانی رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی انجام شد 
آغاز طرح »سالم بر امام« در دانشگاه آزاد اسالمی 

آســتان: برنامه ملی قرائــت زیارت 
امین اهلل در قالب طرح »سالم بر امام« با 
سخنرانی رئیس سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی، در واحدهای دانشگاه آزاد 

اسالمی سراسر کشور آغاز شد.
این طرح برگرفته شــده از اســتحباب 
قرائــت زیــارت امیــن اهلل در روزهای 

چهارشنبه است. با اجرای این طرح در چهارشنبه های امام رضایی، دل های تمام 
عاشــقان و دلدادگان همزمان با حرم مطهر رضوی در سراســر کشور به بارگاه 

حضرت علی بن موسی الرضا)ع( متصل می شود.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در این مراسم که در محل مسجد 
دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، رجوع به آموزه های اسالمی را راه حل رفع بسیاری 
از مشکالت اجتماعی دانســت و گفت: مسیر درمان و پیشگیری از آسیب های 
سبک زندگی، رجوع کردن به سبک زندگی اهل بیت)ع( عصمت و طهارت)ع( 

است و مفاهیم زیارت امین اهلل آثار مثبتی بر اصالح سبک زندگی دارد.
حجت االسالم حجت گنابادی نژاد گفت:  امام رضا)ع( فرموده است: »اگر مردم 

زیبایي هاي سخنان ما را مي شناختند، بي شک از ما پیروي مي کردند«.
وی افزود: ســبک زندگی مردم جامعه در حال آسیب دیدن است و این واقعیت 

محدود به قشر خاصی از جامعه نیست و به صورت فراگیر توسعه یافته است.
وی با تأکید بر اینکه مفاهیم زیارت امین اهلل آثار مثبتی بر اصالح سبک زندگی 
دارد، افزود: مسیر درمان و پیشگیری از آسیب های سبک زندگی رجوع کردن به 
سبک زندگی اهل بیت عصمت و طهارت )ع( است. یکی از سرمایه های ما برای 
ارتباط با اهل بیت)ع( زیارت است. معنی زیارت در یک جمله به معنای تجدید 
میثاق با امام اســت. حجت االسالم گنابادی نژاد با اشاره به اینکه زیارت امام)ع( 
با دور شــدن از ضریح مبارک این امام تمام نمی شود بلکه زیارت از کنار ضریح 
حضرت رضا)ع( آغاز می شــود، تصریح کرد: در متــن زیارت امین اهلل از امام)ع( 
نفس مطمئنه درخواست می کنیم و کاربرد آن هم در زندگی و اعمال اجتماعی 
ماست. بسیاری از نیازهایی که در این دعا می خوانیم بیشتر از آنکه در کنار حرم 
راهبردی باشــد، بیرون از حرم کاربرد دارد.وی افزود: در دو سه سال اخیر ستاد 
طرح »سالم بر امام« و کانون فرهنگی جواد االئمه)ع( اقدامات ارزشمندی را در 
مسیر توسعه این طرح ادامه دادند.رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
بیان کرد: دانشــگاه آزاد اسالمی مشهد نخستین دانشگاهی است که در زمینه 
توسعه طرح ملی »سالم بر امام« گام برداشته و میزبان پایه گذاری این اقدام نورانی 
و مبارک شده است. حجت االسالم گنابادی نژاد گفت: اگر به دنبال رشد و تعالی 
علمی، فرهنگی و اجتماعی هستیم، باید به امام رضا)ع( مراجعه کنیم و از آموزه ها 

و برکات زندگی ایشان بهره مند شویم.

عرضه رب تولیدی شرکت فراورده های غذایی رضوی 
در سراسر کشور

آستان: مدیرعامل شرکت فراورده های 
غذایی رضوی از عرضه رب گوجه فرنگی 
تولید شده توسط این کارخانه در سراسر 

کشور خبر داد.
حمید رضا اصیلی گفت: رب گوجه فرنگی 
تولیــدی در ایــن مجموعــه از طریق 
شرکت های پخش محصوالت غذایی در 

سراسر کشور به فروش می رسد. وی ادامه داد: رب گوجه فرنگی تولید شده توسط 
شــرکت فراورده های غذایی رضوی در بسته بندی های 800 گرمی، 5 کیلویی و 

حلب 17 کیلویی تولید و به بازار عرضه می شود. 
مدیر عامل شرکت فراورده های غذایی رضوی با اشاره به ارسال رب گوجه فرنگی 
توســط این شرکت به مهمانســرای حضرت رضا)ع( خاطرنشان کرد: از ابتدای 
امسال تاکنون نزدیک به 10 تن رب در بسته بندی 18 کیلویی برای مهمانسرای 

حرم مطهر رضوی ارسال شده است.
وی درباره نقاط قوت رب تولیدی این مجموعه و خطوط مربوط به آن در ســال 
جاری در مقایســه با سال های گذشــته گفت: با توجه به بهسازی خطوط، رب 
گوجه فرنگی تولیدی در این شــرکت نســبت به سال گذشته از رنگ مطلوب و 
کیفیت بهتری برخوردار است.اصیلی ادامه داد: عالوه بر این، شرکت فراورده های 
غذایی رضوی در سال رونق تولید، از حداکثر ظرفیت خط تولید گوجه فرنگی به 
صورت شبانه روزی استفاده کرده است.وی کنترل گوجه فرنگی های تحویل داده 
شــده به شرکت، برگشت بارهای نامرغوب پس از بررسی و همچنین جداسازی 
و ســورت محصول در هنگام تولید را از جمله اقدامات صورت گرفته به منظور 

افزایش کیفیت محصول در سال جاری عنوان کرد.
اصیلی ادامه داد: کنترل های میکروبی همزمان با تولید محصول، بخشی دیگر از 
اقداماتی به شمار می رود که در راستای تولید محصولی با کیفیت عالی انجام شده 
است.مدیر عامل شرکت فراورده های غذایی رضوی با اشاره به رویکرد این مجموعه 
بــه منظور بهبود کیفیت و تنوع محصوالت از طریق بهره گیری از دانش فنی به 
روز در این صنعت گفت: شــرکت برای این منظور موفق به دریافت استانداردها 
و گواهی نامه هــای ملی و بین المللی همچون HACCP ، ISO9001:2008 و 

HALAL  شده است.

 قدس/ محمد حسین مروج کاشانی  
تابلوهایی  و  تاریک  پسکوچه های  کوچه  
کوچک که با چراغ های کم نور روشن شده  
بودند، نوستالژی بسیاری از آن هاست که 
کودکی و نوجوانی شان با جلسات تالوت 
قرآن گذشته است؛ جلساتی که هم محلی 
برای آموزش قرآن بودند و هم جایگاهی 
حرفه ای تر  محیط های  به  رسیدن  برای 
تالوت. حاال در حالی که جلسات خانگی 
هستند،  پررونق  همچنان  قرآن  تالوت 
آمده اند  کمک  به  هم  دیگری  نهادهای 
استعدادهای  پرورش  و  شناسایی  به  تا 
تالوت  ملی  »طرح  کنند.  کمک   قرآنی 
شباب الرضا)ع(« با همین هدف راه اندازی 

شده است. 

 نوجوان ها فقط تا پایان آذر 
فرصت دارند 

حجت االسالم سید مسعود میریان، مدیر 
مرکز قرآن کریم آســتان قدس رضوی 
است. او می گوید: این طرح ویژه پسران 
نوجوان 8 تا 14 ساله و دختران نوجوان 
10 تا 15 ســاله است و کشف و پرورش 
نوجوانان مستعد قرآنی به منظور تربیت 
چهره های برجســته قرآنی بــه عنوان 
قاریان تراز اول کشــور و جهان اسالم از 

اهداف مهم آن است. 
ارتقای ســطح علمی و عملی و رشــد 
و شــکوفایی قــرآن آمــوزان نوجوان، 
آموزش  نوین  از روش هــای  بهره گیری 
قــرآن کریم، آموزش کامل رشــته های 
مرتبــط با تالوت و قرائــت قرآن مانند 
صوت، لحــن، تجوید، حفــظ، مفاهیم 
و...، آموزش اجــرای تالوت های اثرگذار 
و معناگــرا از جمله اهــداف دیگر این 
طرح اســت که مدیر مرکز قرآن کریم 
آســتان قدس رضــوی   به آن اشــاره 

می کند. 
این مقام مســئول خاطرنشان می کند: 
اجــرای این طرح که در شــورای عالی 
قرآن کریم آســتان قــدس رضوی در 
ســال جاری تصویب و بــه مرکز قرآن 

کریــم ســازمان فرهنگی این آســتان 
مقدس ابالغ شــده اســت، با همکاری 
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از تیرماه سال 98 آغاز و 

نام نویسی از متقاضیان ادامه دارد.
حجت االسالم میریان ادامه می دهد: هم 
اکنون در 28 اســتان کشور، مؤسسات 
قرآنی برتر و منتخب ، شناسایی و جهت 
نام نویسی و اجرای این طرح هماهنگی 
های الزم به عمل آمده و این مؤسسات 
آمادگــی دارند تــا در زمینــه اجرای 
 هرچه بهتــر این طرح، نقــش آفرینی 

کنند.
او از تمدید مهلت نام نویســی هشتمین 
دوره طرح ملی تالوت شباب الرضا)ع( تا 
پایان آذرماه سال جاری هم خبر می دهد 
و می گوید: اســتعدادهای قرآنی تا پایان 
آذرماه جاری فرصت دارند تا با مراجعه 
به پایگاه اطالع رسانی طرح ملی تالوت 
و   www.Melitelavat.ir نشانی  به 
اپلیکیشن روبیکا، ثبت نام اولیه خود را 

انجام دهند.

حجت االســالم میریــان تأکید می کند: 
پیــش از ورود بــه طرح ملــی تالوت ، 
نیازی به گذراندن دوره آموزش خاصی 
نیست و تمامی نوجوانان پسر ودختر در 
رده های سنی اشــاره شده می توانند در 

این طرح نام نویسی کنند.

 اجرای طرح شباب الرضا)ع(
چگونه است؟

مدیــر مرکز قرآن کریم آســتان قدس 
رضوی دربــاره روش و چگونگی اجرای 
دراین  می گوید:  شــباب الرضا)ع(  طرح 
طرح، حتــی نوجوانانی کــه هیچ دوره 
خاصی از فنون قرائت قرآن کریم را هم 
نگذرانده اند، پس از گذراندن دوره پیش 
نیــاز و یادگیری یکی از الگوهای تالوت 
از استادان برجسته جهان اسالم شامل: 
»استاد عبدالباسط«، »استاد منشاوی«، 
اســماعیل« و »استاد  »استاد مصطفی 
شحات محمد انور« و موفقیت در آزمون 
ورودی )یعنــی موفقیــت در تقلیــد از 
طریقه های قرائت یکی از استادان فوق( 

به دیگر دوره های ایــن طرح راهنمایی 
می شوند.

میریــان  حجت االســالم 
دوره  می دهــد:  توضیــح 
های اصلی این طرح شامل 
سطح  یعنی  ســطح  ســه 
سطح  متوسطه(  یک)دوره 
سطح  و  پیشرفته(  2)دوره 
برای  و  بوده  عالی(  3)دوره 
هر سطح هم مدت دوسال 
پیــش بینی شــده و این 
طرح در مجموع در مدت 

6 سال اجرا می شود.
به گفته این مقام مسئول 
در هر سطح از سطوح سه 
گانه این طــرح، یک ترم 
چهار  مدت  به  آموزشــی 
مــاه درنظر گرفته شــده 
دیگر  عبارت  به  و  اســت 
در مدت دو ســال جهت 

هرسطح، 6 ترم آموزشی برای نوآموزان 
نوجوان قرآنی، ارائه می شود.

پرورش نوجوانان 
مستعد قرآنی 

به منظور تربیت 
چهره های برجسته 

قرآنی از اهداف مهم 
طرح »شباب الرضا)ع(« 

است

بــــــــرش

با هدف کشف و پرورش استعدادها برگزار می شود

»شباب الرضا j« میزبان نوجوانان قرآنی 
وی
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 خواهشمندیم مثل قدیم مکانی مناسب 
برای کبوترهای حرم در نظر بگیرید.

09150008349

اقدام خداپسندانه، ارزشی وخیرخواهانه 
تولیت محترم در لغــو افزایش قیمت قبر 
جا در صحن های حرم مطهر وخواجه ربیع، 

شایسته قدردانی و تشکر است. 
09150005443

زمین هــای اطراف حرم مطهر فقط باید 
به فضای ســبز و گلــکاری و درختکاری 
اختصاص یابد. متأســفانه همه مسئوالن 
همــواره از کمبود فضای ســبز در اطراف 
حرم می گویند، اما اقدامی نمی کنند. تراکم 
جمعیت و کمبود فضای ســبز آینده این 

محل را بحرانی می کند! 
09030005204

چقدر خوب بود اگر در ایستگاه راه آهن 
نیشابور یا مشهد به لکوموتیوران ها هم ژتون 
غذا می دادید. شغل ما طوری است که در هر 
بار رفت و برگشت حدود هزار نفر زائر را باید 

با هوشیاری باال جابه جا کنیم.
09150002973

هجدهمین نشست تخصصی 
 بانوان رهرو انقالب اسالمی 

با عنوان »برهان« برگزار شد
آستان: نشســت »برهان« با موضوع نقش 
اجتماعی زنان در رونق تولید ملی برگزار شد 
کــه در جریان آن، به نقش مادران در تقویت 
و رونق تولید تأکید شد.مدیر دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه گفت: 
نشست »برهان« با محوریت نقش اجتماعی 
زنــان در رونق تولید ملی برگزار شــد؛ زیرا 
عرصه های اثربخشــی بانوان در تقویت رونق 
تولید را می توان در نقش مادری و خانه داری 
آنان جست وجو کرد.سیدمحمدجعفر امامیان، 
با قدردانی از برگزاری دوره های آموزشی برای 
بانوان در حاشیه این نشست، گفت: خیاطی، 
چرم سازی و روبان دوزی از جمله کالس های 
آموزشی اســت که به منظور توانمندسازی 
بانوان برگزار شــده و 100 نفر از بانوان در آن 

شرکت می کنند.

نخستین کاروان زوج های 
زائر اولی آذربایجان غربی 
عازم مشهد مقدس شدند

آستان: نخستین کاروان زوج های جوان زائر 
اولی و محروم استان آذربایجان غربی به همت 
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در این 
 استان و با کمک خیران به بارگاه ملکوتی امام 

علی بن موسی الرضا)ع( مشرف شدند.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در اســتان آذربایجان غربی، در آیین بدرقه 
زوج های جوان گفت: این کاروان شامل 42 
زوج جوان در قالب طرح هم ســایه کانون 
زنان و خانواده دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی زندگی مشــترک خود را با زیارت 

بارگاه منور امام رضا)ع( آغاز می کنند.
به گفته حجت االسالم نوروز نژاد، زوجین 
در این ســفر ســه روزه عالوه بر برگزاری 
جشــن ازدواج در حرم مطهر امام رضا )ع(، 
از خدمات آموزشی و مشاوره ای حضوری و 

غیر حضوری بهره مند خواهند شد.

 زوج های جوان 
 خراسان رضوی میهمان 

»زندگی به سبک رضوی«
آستان: به همت مرکز امور بانوان و خانواده 
و معاونــت محرومیت زدایی آســتان قدس 
رضوی 100 زوج جوان مناطق محروم استان 
خراســان رضوی میهمان طرح »زندگی به 
ســبک رضوی« شدند.این گروه 200 نفره از 
شهرستان های کاشمر، خلیل آباد، و بردسکن به 
دعوت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی و همــکاری معاونت محرومیت زدایی 
و دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
خراسان رضوی با هدف زیارت بارگاه نورانی 
امام هشتم)ع( به مشهد مقدس سفر کرده و از 
ویژه برنامه های اردوی یک روزه طرح »زندگی 
به سبک رضوی« استفاده کردند.»زندگی به 
ســبک رضوی« یک طرح آموزشی است که 
در راستای افزایش صیانت و اعتالی کارکرد 
خانواده و با بهره گیری از سبک زندگی رضوی 
برای زائران و مجاوران به ویژه زوج های جوان، 
توســط مرکز امور بانوان و خانواده آســتان 
قدس رضوی برگزار می شود و زوج های جوان 
شرکت کننده در این طرح به مدت سه سال از 
خدمات آموزشی، حمایتی و مشاوره ای رایگان 

بهره مند خواهند شد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

e نمایشگاه »انس با خدا« در مقبره عالمه طبرسی
قدس: رئیس اداره پاســخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر 
رضــوی از برپایی نمایشــگاه »انس با خــدا« در محل مقبره 
 مرحوم عالمه طبرسی)ره( واقع در جنب باغ رضوان بارگاه منور 

امام رضا)ع( خبر داد.
حجت االســالم والمسلمین مهدی حســن زاده در این باره به 
خبرنگار قدس گفـــت: این نمایشگاه با عنوان انس با خدا و با 
موضوع نماز در ارتباط با مفاهیم و مطالبی همچون: شیوه های 
دعــوت به نماز، آثار و برکات دنیــوی و اخروی نماز، خانواده و 
نماز، نماز در سیره اهل بیت)ع(، فرهنگ سازی نماز اول وقت، 
زیبایی های نماز شــب، مسجدمحوری و نماز جماعت و... همه 

روزه)به جز جمعه ها( از ساعت 7 صبح تا 19 برای بازدید عموم 
زائران، مجاوران، کاروان ها و گروه های زیارتی دایر است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه بر اساس تجربیات و تدابیر اندیشیده 
شده برای آشــنایی عموم زائران و خانواده ها با مفهوم اهمیت 
نماز در سیره اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و در زندگی فردی 
و اجتماعی، تشــویق افراد به توجه بیشتر به فریضه الهی نماز، 
فرهنگ ســازی نماز اول وقت به خصوص نماز جماعت و... دایر 
شده است. رئیس این اداره افزود: از جمله برنامه های پیش بینی 
شده در این نمایشگاه می توان به تابلوخوانی و تدبر در آیات قرآن 
مجید و احادیث حضرات معصومین)ع( در موضوعاتی مانند: آثار 

و برکات نماز، خداشناسی، مشاوره در خصوص تصحیح قرائت 
نماز، شــیوه های دعوت به نماز، پاسخ به شبهات مطرح شده 
در مورد نماز، احکام و مسائل اعتقادی نماز، برگزاری مسابقات 

مرتبط با مفهوم نماز و... اشاره کرد.
وی متذکر شد: پس از پایگاه آداب زیارت شهید هاشمی نژاد)ره( 
واقــع در صحــن جامع رضوی، پایــگاه آداب زیــارت عالمه 
طبرسی)ره( واقع در جنب باغ رضوان، به عنوان دومین پایگاه 
دائمی آداب زیارت وابسته به این اداره برپا شده و در زمینه بیان 
آداب زیارت، حرم شناسی، کارگاه آموزشی نماز و... برای عموم 

عالقه مندان، زائران و مجاوران دایر است.

خبر
رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر رضوی تشریح کرد

 آســتان  نخســتین رویداد ملی خالقیت و 
نوآوری در عرصه خانواده در قالب »جشــنواره 
خانواده رضوی« به همت مرکــز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی روزهای پنجشنبه 
و جمعه در محل تاالر شــیخ طبرســی بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار 

شد.
محورهای نخستین جشــنواره خانواده رضوی 
شــامل طرح، ایده و الگــوی عملیاتی، تجربه 
عملیاتی و ســوابق برنامه اجرا شده، تولیدات و 

محصوالت آموزشی، فرهنگی و ترویجی بود.
تسهیل ازدواج جوانان، تحکیم خانواده و کاهش 
طالق، آموزش و مشاوره خانواده، سبک زندگی، 
فرزنــدآوری و فرزندپروری از جمله موضوعاتی 

این جشنواره دو روزه بود.
مراسم افتتاحیه این جشنواره صبح پنجشنبه 
21 آذر ماه برگزار  شــد و پس از آن 28 نفر از 
کنشــگران اجتماعی مناطق مختلف ایده های 
خودشــان را در موضوعــات گوناگون همچون 
مراکز همسان گزینی مشاور محور، خانه حقوق 
خانواده، خانواده پایدار، زندگی به سبک رضوی، 
فرهنگ ســازی ازدواج آســان، توانمند سازی 
بانــوان، خانواده در رســانه ملی، خبرنگاری در 
حوزه خانواده، مســکن فانوس، همسان گزینی 
آدم و حوا، مهربانو، خانه های نورانی، چرخه رشد 
خانواده و... در طول دو روز ارائه کردند.مراســم 
اختتامیه جشنواره خانواده رضوی هم جمعه شب 
در سالن همایش شیخ طبرسی بنیاد پژوهش های 
اســالمی آســتان قدس رضوی برگزار شــد.

 ارائه مباحث آموزشی 
به مخاطبان با حمایت تشکل های مردمی 

سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آســتان 
قدس رضوی در نخستین روز جشنواره خانواده 
رضوی با بیان اینکه مرکز امور بانوان و خانواده، 

مرکزی ســتادی و راهبردی است، افزود: ما با 
راه اندازی ایــن مرکز خدمات هدفمندی را در 
قالب مباحث آموزشــی و فرهنگی با حمایت 

تشکل های مردمی به مخاطبان ارائه می کنیم.
فاطمه دژبرد به طرح زندگی به سبک رضوی که 
یکی از طرح های اجرایی این مرکز است، اشاره 
کرد و گفت: در این طرح زوجین را در سال های 
نخستین زندگی با برگزاری کالس های آموزشی 
همراهی می کنیم تا بنیان خانواده شان محکم تر 
شــود.دژبرد تصریــح کرد: این طرح در ســال 
نخست اجرایی به صورت متمرکز در مرکز امور 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوی اجرا شد و 
امسال به صورت گسترده تر در سراسر کشور در 
حال اجراست. وی طرح »هم سایه« را از دیگر 
طرح های اجرایی این مرکز برشــمرد و گفت: 
این طرح ویژه زوجین محروم سراســر کشــور 
اســت که با میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی در حال برگزاری است و 
تاکنون بیش از 2 هزار و 500 زوج جوان از آن 
بهره مند شده اند.دژبرد با بیان اینکه بسیاری از 
مردم ایران آرزو دارند تا زندگی مشــترک خود 
را در بقاع متبرکه آغاز کنند، گفت: با اجرا شدن 

طرح »هم سایه« برای جوانان این فرصت فراهم 
شده تا زندگی مشترک خود را به سبک زندگی 
رضوی متصل کنند.وی ادامه داد: طرح »حسنا« 
یکی دیگر از طرح  های مرکز امور بانوان و خانواده 
آستان قدس رضوی است که این طرح می تواند 
راهکار افزایش ازدواج و احیای ســنت واسطه 

گری برای تشکیل خانواده جوانان باشد. 
دژبرد گفت: در این طرح ویژه واسطین محلی 
که معتمد مردم هستند و واسطه گری ازدواج را 
بر عهده دارند، کالس  های آموزشی در دو بخش 
عمومــی و تخصصی برگزار می  کنیم تا این امر 

خطیر با آگاهی بیشتری صورت گیرد.
وی راه انــدازی پردیــس خواهران دانشــگاه 
علوم اســالمی رضوی را از دیگــر رخدادها در 
حوزه بانوان برشــمرد و گفت: این طرح ها برای 
تکمیل شــدن نیازبه نظرات و ایده های ســایر 
مراکز فرهنگی و دانشگاه ها در حوزه خانواده و 
زنان دارد.سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده 
آستان قدس رضوی گفت: اتفاق دیگری که به 
برکت اهتمام آستان قدس رضوی در حوزه زنان 
و خانواده رخ داده اســت، افتتاح رواق حضرت 

زهرا)س( است.

وی راه انــدازی باغ اردوگاه خاتــون را از دیگر 
رخدادهای مهم در حوزه خانواده دانست و اظهار 
کرد: این باغ اردوگاه با محور بحث نوآوری های 
فرهنگی تربیتی و اجتماعی افتتاح شد که پس 
از راه اندازی این مجموعه رویدادهای مختلف و 
ویژه برنامه هایی با محوریت خانواده وبانوان در 

این مکان انجام شده است.

 دریافت 400 طرح و ایده
پس از فراخوان جشنواره 

دبیر جشــنواره خانواده رضوی هم در حاشیه 
مراسم افتتاحیه جشنواره خانواده رضوی با اشاره 
به موضوعات پنج گانه جشنواره خانواده رضوی 
که شامل تسهیل ازدواج جوانان، تحکیم خانواده 
و کاهش طــالق، آموزش و مشــاوره خانواده، 
سبک زندگی و فرزندآوری و فرزندپروری است، 
ابراز کرد: این جشنواره می تواند فرصت مطلوبی 
برای فعاالن حوزه خانواده باشد تا گامی مؤثر در 
مسیر پیشبرد اهداف و برنامه هایشان در زمینه 

کاهش آسیب های حوزه خانواده بردارند.
علیرضــا نائینی با بیــان اینکه فراخــوان این 
جشنواره از سه ماه پیش آغاز شد، گفت: بیش از 
یک هزار نفر در این جشنواره نام نویسی کردند 
که حدود 400 طرح و ایده در بخش اول ارسال 
شــد و از این تعداد 80 ایده انتخاب شــد که 
مجموعاً در این جشنواره 28 طرح و ایده موفق 

به ارائه شده است.
دبیر جشنواره خانواده رضوی با اشاره به اینکه 
از منتخبان این جشنواره که ایده ها و طرح های 
موفق در مناطق محروم کشور داشته اند، حمایت 
خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: بهره گیری از 
ظرفیت هــای مردم در بهبــود کیفیت زندگی 
افراد و تحکیم بنیاد خانواده در مناطق محروم 
در راســتای محرومیت زدایی، مهم ترین عامل 

برگزاری جشنواره خانواده رضوی است.

طرح 28 ایده موفق در نخستین جشنواره ملی خانواده رضوی
 نخستین رویداد ملی خالقیت و نوآوری در عرصه خانواده به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار شد 

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

برگزاری دوره آداب پذیرایی برای خدمتگزاران بارگاه رضوی  آستان: مدیر آموزش سازمان حرم مطهر رضوی از برگزاری دوره اختصاصی بهداشت عمومی و آداب پذیرایی و تشریفات، به همت 
مدیریت آموزش سازمان حرم مطهر رضوی و با همکاری مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی خبر داد.احمد میرزاده گفت: این دوره آموزشی از هجدهم آذرماه شروع شده و تا ۲۴ آذرماه با حضور 

نیروهای افتخاری، خدمه و خادمیاران از معاونت تبلیغات اسالمی، اماکن متبرکه و امور زائران و سازمان عمران توسعه حریم حرم در محل تاالر قدس سازمان کتابخانه ها ادامه خواهد یافت.
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روزنامـه صبـح ایـران

تغییر ارزش ها از تهران به شهرهای دیگر سرایت می کند    فرامرز رفیع پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در نشست »آنومی و اخالق؛ خطر ویرانی پای بست« در دانشگاه تهران گفت: براساس نظریه مرتون اگر برای مردم ارزش ، نیاز و هدف های جدید به 
وجود بیاید و آن ها امکانات کافی نداشته باشند، در آن صورت آن ها به دنبال راه های انحرافی می روند یعنی انسان به دنبال بیراهه یا راه های میانبر برای رفع نیازها می رود. تغییر ارزش ها در کشور ما در مرکز تهران رخ می دهد، این تغییر ارزش ها در تهران با صرف مدت زمانی به مناطق 

دوردست کشور انتقال پیدا می کند.

 اندیشه/ فاطمی نژاد   دوازدهمین محفل فکری 
فعاالن فرهنگی مشــهدالرضا)ع( با موضوع »بازنمایی 
رسانه ای مشــهد در کشور« با هدف بررسی فرصت ها 
و تحلیل عملکرد رسانه ها با سخنرانی حجت االسالم 
هاشمی بذرگری؛ مدیرمسئول سابق روزنامه شهرآرا، 
ســیدعلی علوی؛ ســردبیر روزنامه خراسان و ناصر 
 نعمتــی؛ مدیر خبرگــزاری فارس خراســان رضوی 

برگزار شد.

 حجت االسالم بذرگری: امام رضا)ع( 
نقطه اصلی گفتمان رسانه ای مشهد باشد

حجت االســالم محســن هاشمی 
بذرگری در این نشست با اشاره به 
تأثیر فــرم بر محتوا، بــر ضرورت 
حساسیت نســبت به مبانی علوم 
ارتباطات تأکید کرد و گفت: یکی از 
نگرانی ها در مورد بحث های نظری این اســت که ممکن 
است ما متأثر از این مبانی از تأثیر تکنیک بر محتوا غافل 
شویم. مثاًل وقتی از این بحث می شود که رسانه باید به چه 
چیزی ضریب بدهد، از ارزش های خبری صحبت می شود 
که یکی از آن ها، ارزش برخورد و درگیری اســت. یعنی 
علوم ارتباطات و رسانه برای درگیری ارزش قائل هستند 
در حالی که قرآن یکی از دالیل بررسی خبر فاسق را این 

می داند که نکند منجر به درگیری دو گروه شود.
حجت االسالم هاشمی افزود: صحبت از رسانه و رسالت 
رســانه ای اگر بر مبنای غیرالهی باشــد کاماًل با دیدگاه 
اسالمی متفاوت می شود. مثاًل اومانیسم می گوید انسان 
فراغــت دارد و باید او را ســرگرم کــرد، درحالی که در 
دیدگاه اسالمی سرگرمی به تنهایی اصالت نداشته و لهو 

و لعب جایگاهی ندارد.

 کارکرد رسانه اظهار منصفانه
و شجاعانه حق است

مدیرمسئول ســابق روزنامه شهرآرا شجاعت و انصاف را 
الزمه کار رسانه ای دانست و خاطرنشان کرد: آیه »الذین 
یبلغون رســاالت اهلل و یخشونه و ال یخشون احدا اال اهلل 
و کفی باهلل حسیبا« یک منظور باالدستی در کار رسانه 
اســت که در آن رعایت تقوا و انصاف و شــجاعت بیان، 

الزمه پیام  رسانی و ابالغ شمرده می شود.
حجت االسالم هاشــمی با بیان اینکه کارکرد رسانه در 
دیدگاه اســالمی اظهار منصفانه و شجاعانه حق است، 
عنوان کرد: مبنای کار رســانه ای اظهار کاماًل شجاعانه و 

منصفانه حق است. رســانه ای که بترسد و محافظه کار 
باشد محکوم به شکست است. 

 جهل تصوری، مشکل مشهد در حوزه رسانه
مدیرمسئول ســابق شــهرآرا عدم ارائه تصویر واقعی، 
درســت و مناسب از مشهد را یک گزاره قطعی دانست 
و ادامه داد: این مشــکل دو دلیل عمده دارد؛ همان طور 
که در بحث منطقی از تصویر و تصور صحبت می شــود 
به نظرم مهم ترین اشکال ما مشکل تصوری است یعنی 
ما دچار جهل تصوری از مشــهد هستیم.وی افزود: امام 
در بحث والیت فقیه می فرمایند این موضوع والیت فقیه 
اصاًل به اســتدالل نیاز ندارد، شــما آن را تصور کنید تا 
به همین واســطه به تصویر آن برسید. یعنی اصاًل نیاز 
به اســتدالل ندارد، بلکه با تصور والیت فقیه، به تصویر 
والیت فقیه می رسیم. ما جهل تصوری جدی از مشهد 

در حوزه رسانه داریم. 

 مزیت قطعی رسانه ای مشهد
امام رضا)ع( است

حجت االســالم هاشمی با اشاره به تصورات خوشبینانه 
و بدبینانه نسبت به مشهد، گفت: ما مشهد را به واسطه 
جهل تصوری به خوبی نمی شناسیم. دعواهای گفتمانی 
نیز بیشتر سر ساخت و سازهاست و اصاًل کسی سر موضوع 

حضرت رضا)ع( صحبتی نمی کند. 
حجت االسالم هاشــمی ادامه داد: رهبر معظم انقالب 

چند ســال گذشته در مورد امام رضا)ع(، حضرت را یک 
مبارز دائمی خستگی ناپذیر معرفی کردند. حال سؤال من 
این اســت که چنین تصویری از امام رضا)ع( در کجای 
بازنمایی رسانه ای ما قرار گرفته است؟ این خودش یک 
جلوه از جهل تصوری و شناخت ناقص ما از امام رضا)ع( 
اســت؛ در حالی که حضرت بایــد نقطه اصلی گفتمان 

رسانه ای ما باشد.
وی اضافه کرد: با وجود امام رضا)ع( گشتن دنبال مزیت 
نســبی دیگر برای مشــهد، آب در هاون کوبیدن است. 

مزیت قطعی رسانه ای مشهد، امام رضا)ع( هستند. 
حجت االسالم هاشمی بذرگری با بیان اینکه حوزه علمیه 
مشــهد به عنوان دومین در جهان اسالم، جایی در قاب 
رسانه ای نداشــته، گفت: چندسال پیش در سند چشم 
انداز 20 ساله مشــهد اصاًل نامی از حوزه علمیه مشهد 
آورده نشــد، در حالی که رهبری در خاطراتشان نزدیک 
بــودن حوزه های علمیه اطراف حرم را از مزیت های این 
شهر می دانستند. ضمن اینکه اگر قبول کنیم مشهد شهر 

زیارتی است، الزمه اش تبلیغی بودن آن است.

 امام رضایی فکر و جهانی عمل کنیم
مدیرمسئول سابق روزنامه شهرآرا در پایان عنوان کرد: 
اآلن خطی که در رســانه دنبال می شود هضم شدن در 
مدل توســعه جهانی و به تبع آن پیــاده کردن آن در 
الگوهای بومی اســت، در حالی که برعکــس باید امام 

رضایی فکر و جهانی عمل کرد.

 علوی: مشهد می تواند 
نماد تمدن نوین اسالمی شود

ســید علی علوی، ســردبیر روزنامه 
خراسان با اشاره به ظرفیت های پیش 
روی رسانه در مشهد عنوان کرد: به 
عقیده من مهم ترین فرصت، ظرفیت 
مشــهد برای تبدیل شــدن به نماد 
تمدن نوین اسالمی است؛ همان چیزی که در ادبیاتمان با 

عنوان پایتخت معنوی ایران از آن یاد می کنیم. 
ســید علی علوی پرداختن به مباحث نظری در بازنمایی 
رسانه ای مشــهد را ضروری دانست و گفت: خالصه نظریه 
بازنمایی این است که واقعیت یک چیز و آنچه رسانه ها انتقال 
می دهند چیز دیگری اســت. حال به فراخور اینکه صاحب 
رسانه یا انتقال دهنده پیام چه منافعی داشته باشد، بخشی از 
واقعیت در رسانه بازتاب داده می شود. نظریه برجسته سازی 
نیز ناظر به بحث دروازه بانی خبر ادعا می کند که مِن رسانه 
نمی گویم چطور فکر کن، ولی به مخاطب می گویم به چه 

چیزی فکر کند.

 عدم انسجام پیکره مشهد
دلیل بازنمایی های منفی از مشهد است

علوی با بیان برش های متفاوت اجتماعی، سیاسی، رسانه ای، 
فرهنگی مذهبی و اقتصادی در بحث بازنمایی رسانه ای شهر 
مشــهد عنوان کرد: در برش سیاسی، پس از دوران مرحوم 
آیت اهلل طبسی، پیکربندی منسجمی در مشهد شکل نگرفت 
و تا هنگامی که پیکره منســجمی شکل نگیرد این تشتت 
در تصویر بازنمایی شده از مشهد در رسانه ها وجود خواهد 
داشــت. ضمن اینکه فضای سیاسی کشور پس از سال 88 
و چهره های سیاسی حاضر در مشهد، قالب هایی بودند که 

ناگزیر توجهات را به خود جلب می کردند.
وی ادامه داد: از منظر برش اجتماعی باید قبول کنیم هویت 
یکپارچه ای در مشــهد وجود نــدارد و تنها عنصر هویتی 

مشترک، امام رضا)ع( هستند.
ســردبیر روزنامه خراسان با اشاره به اهمیت برش رسانه ای 
اظهار کرد: مشهد دومین قطب رسانه ای کشور در رسانه های 
مکتوب و نخستین قطب رسانه ای در عرصه فضای مجازی 
اســت؛ بنابراین چنین ظرفیتی ناخودآگاه سبب می شود 
کوچک ترین اتفاقات در مشــهد ضریب پیدا کرده و برای 
صاحبان رسانه جذاب تلقی شوند. نمونه اش اتفاقات دی 96 
مشهد که در هیچ شــهر دیگری چنین ضریبی در فضای 

رسانه ای پیدا نمی کرد.
علوی تصویر بازنمایی شده مشــهد در رسانه ها را متأثر از 

عناصر اقتصادی نیز دانست و اضافه کرد: قضایایی همچون 
پدیده و مؤسسات مالی دومینوهایی بودند که همه از مشهد 

آغاز شدند و نباید از آن ها در دل این تصویر غفلت کرد. 
علوی برش مردمی را آخرین قطعه پازل رسانه ای در تصویر 
بازنمایی شده از مشهد معرفی کرد و گفت: باید خواست و 
تناسبی بین خواست مردم و نیاز رسانه ای وجود داشته باشد. 
برقرار کردن تناسب بین توجه به خواست و سلیقه مردم و 
نیازی که ما در رسانه ضرورت می دانیم به مخاطب تزریق 
کنیم نکته ای است که ما را در رسیدن به یک راه حل کمک 
خواهــد کرد. گاهی ضرورت دارد حتی به آنچه در رســانه 
اعتقاد نداریم ولی مورد پسند مخاطب هست بپردازیم تا در 
موقع الزم بشود با مخاطب وارد گفت و گو در سایر حوزه ها 
شد. سردبیر روزنامه خراسان در بیان راه حل بازسازی تصویر 
بازنمایی شده از مشهد در رسانه ها گفت: به این منظور تغییر 
افراد جواب نمی دهد و ما باید نظامی در جهت ضریب دادن 

به اخبار در بحث دروازه بانی خبر ایجاد کنیم.

  نعمتی:ضرورت نگاه انتقادی 
به کاال های ژورنالیستی در مورد مشهد

ناصر نعمتی، مدیر خبرگزاری فارس 
خراســان رضوی با اشــاره به نکات 
مثبــت و منفی متفــاوت در بحث 
بازنمایی رســانه ای در مشهد، گفت: 
باید با دید انتقادی جامعه شناسی خبر 
به سراغ تصویر بازنمایی شده مشهد در رسانه رفت. دیدگاهی 
که واقعیت رســانه ای را برســاختی از واقعیت های عینی، 
قراردادی و ذهنی می داند که در دل روایت یک رسانه هضم 

شده اند.
نعمتی با بیان اینکه نباید تصویر کردن رســانه، تصورات از 
مشــهد را دچار اختالل کند، ادامه داد: فاصله بین تصویر و 
تصور مسئله ای است که باید آن را مدنظر قرار دهیم و ببینیم 
کدام رویدادها و اتفاقات بر نشان شهری مشهد و بحث برند 
شهری چیزی اضافه می کنند. ضمن این سؤال باید بررسی 
کنیم آیا این اتفاقات حول محور کانونی حرم منهای مشهد 
است؟ به نظرم تا به این پرسش ها جواب ندهیم نمی توانیم 

مسائلمان را در حوزه تصویر رسانه ای حل کنیم.
مدیر خبرگزاری فارس خراســان رضــوی افزود: ما باید به 
کاالهای ژورنالیستی نگاه انتقادی داشته باشیم و با الگوهای 

انتقادی با پیام ها برخورد کنیم.
وی با اشــاره به پژوهش ها در مورد بازنمایی غیرواقعی در 
رسانه گفت: در پژوهش جهانی به این نکته تأکید می شود 
که بازنمایی غیرواقعی در وهله اول متأثر از دروغ مطبوعات به 

نیابت از تشکیالت است؛ یعنی رسانه ها به نیابت از تشکیالت 
یا بهتر اســت بگوییم اصحاب انتخابــات، فضایی را ایجاد 
می کنند و خود درگیر آن فضا می شوند.نعمتی در بیان راه 
حل ایجابی برای بازسازی تصویر رسانه ای مشهد گفت: نشان 
شــهر مشهد فعالً مثبت نیست که با جریان هایی همچون 

»خبر خوب« می توان تصویر منفی را به مرور مثبت کرد.

 جلیلی نژاد: تصویر منفی، سهم مشهد از سرانه رسانه
 ســردبیر روزنامه قدس نیز گفت: 
مشهد امروز نه فقط در داخل کشور، 
بلکه بیرون از آن هم اهمیتی راهبردی 
پیدا کرده است. این مسئله را می شود 
از تمامی اتفاقات رسانه ای که روزانه 
حول شهر مشهد شکل گرفته، پررنگ شده و در بازنمایی 
رســانه ای به مخاطبان رســانه اعم از مکتــوب، مجازی و 

تصویری ارائه می شود، فهمید.
جلیلی نژاد افزود: بهتر اســت با اتفاق نظری که در این 
مورد وجود دارد از بحث اهمیت و چرایی عبور کرده و به 
ماهیت و چگونگی فضای رسانه اِی شکل گرفته از کنش  و 
واکنش ها در مشهد بپردازیم و به عنوان مقدمه بحث، این 
گزاره را قبول کنیم که به حقیقت مسائل هیچ شهری به 
پیچیدگی مشهد نیست.وی ادامه داد: به نظر یکی ازدالیل 
این پیچیدگی، وجود کانون های قدرت متفاوت در مشهد 
اســت. در مشهد کانون های قدرت متفاوتی از استانداری و 
فرمانداری گرفته تا شهرداری و شورای شهر و آستان قدس 
و امام جمعه و نماینده ولی فقیه را داریم که حضورشــان 
در شهر پررنگ است. ازطرف دیگر ما در مشهد شکاف های 
فرهنگی و اجتماعی متفاوتی را داریم که در شهرهای دیگر 
دیده نمی شــود. بحث هایی مثل مرکــز و پیرامون، متن و 
حاشیه  شــهر، شیعه و سنی، زائر و مجاور و بسیاری از این 
جنس مســائل اجتماعی هستند که می توان به آن، شدت 
گرفتن مهاجرت به مشــهد در 70 سال اخیر و به خصوص 
پس از ماجرای اصالح اراضی را اضافه کرد. صحبت از هویت 
موزائیکی و عدم یکپارچگی شهر مسئله ای است که شاید در 

هیچ کالنشهری به اندازه مشهد نباشد. 
جلیلــی نژاد تصریح کــرد: مجموعه این اتفاقات، ســبب 
پیچیدگی مســائل شــهر و اهمیت راهبردی آن و موجب 
شده از منظر بیرونی هم حساسیت ویژه ای نسبت به اخبار 
شهر وجود داشته باشد.البته آنچه ما در رسانه ها از مشهد 
ساخته ایم و در فضای بیرونی گسترش پیدا کرده، تأثیر 
منفی روی برند مشهد گذاشته است. شاید مقایسه برند 
مشهد و برند اصفهان در این پازل رسانه ای، ما را به درک 

بهتری از این گزاره برساند. 

در دوازدهمین محفل فکری فعاالن فرهنگی مشهد عنوان شد

فاصله زیاد ارزش های خبری با ارزش های رضوی
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کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره    ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۱۹۹۷-۱۳۹۸/۷/۲۱      هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک زاب��ل تصرفات مالکانه ب��ال معارض متقاضی آق��ای محمدعظیم  س��رابندی  فرزند گل محمد 
بشماره شناسنامه  ۶۵ صادره از زابل در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت   ۷۷۱۰ متر مربع 
در قس��متی ازپالک ۵۸۵ فرعی از ۸۸ اصلی     واقع در بخش ۲ سیس��تان شهرس��تان زابل اراضی 
قریه کرباس��ک مقدار ۷۴۹۶سهم از کل ۱۸۷۴۰ سهم موضوع مالکیت مشاعی متقاضی محمد عظیم 
س��رابندی ذیل ثبت ۹۳۹۷ دفتر ۶۱ صفحه ۵۲ و مقدار ۲۱۴ مترمربع  خریداری س��هم االرث کنیز و 
عصمت از وراث اکبر بردبار که تاکنون از طرف کسی درخواست ثبت نگردیده است و در اجرای ماده 
۱۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی نس��بت به تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود اقدام گردد محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود 
در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

توضیحات: طبق نامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۹۸/۳/۵ مدیریت جهاد کشاورزی زابل تغییر کاربری 
منحصرا طرح گردشگری بصورت ششدانگ بالمانع است. م الف:۱۳۰۶ آ-۹۸۱۱۶۰۸

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره    ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۰۴۹-۱۳۹۸/۷/۲۴      هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاض��ی آقای امیر رمرودی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه  ۳۹۴ صادره از زابل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۳۰۳/۴۰ متر 
مربع در قسمتی ازپالک ۵۲۸ فرعی از ۱ اصلی     واقع در بخش ۲ سیستان شهر زابل خیابان 
بهار- بهار ۱۲   خریداری از مالک رسمی آقای حسن برزگر سیاهمردی محرز گردیده  است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:۱۳۱۷ آ-۹۸۱۱۶۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره    ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۱۹۱-۱۳۹۸/۰۸/۲۰      هی��ات اولموضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت مل��ک زابل تصرفات مالکانه ب��ال معارض متقاضی آقای مهدی نارویی س��الخورده 
فرزند محمد بشماره شناسنامه  ۲۶۹۱۳ صادره از زابل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت   
۱۴۱/۲۳ متر مربع در قسمتی ازپالک ۳۷۱ فرعی     از ۱ اصلی واقع در بخش ۲ سیستان شهر 
زابل کوچه ۱۱ فرخی سیستانی    خریداری بطور مع الواسطه از محمدعلی مهری و خریداری 
م��ازاد عرصه  طی نامه ش��ماره ۸۷۶۲/۱۳۹۸ م��ورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ از ش��هرداری زابل محرز 
گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .۹۸۱۱۶۱۰  م الف:۱۳۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چ��ون آق��ا نورعلی دالرامی  فرزند عباس احدی از مالکین مش��اعی پالک ۴ فرعی از ۱۳۸۲-  
اصلی واقع   در بخش یک  سیستان شهرستان زابل خیابان میدان بشیراهلل  طبق درخواست 
ش��ماره ۱۵۸۹۴- ز  مورخ ۹۸/۹/۱۴ تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد به 
قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می 
گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز 
دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ دراین اداره 
و ی��ا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا ب��ا حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۹/۲۳  م الف:۱۳۱۴  آ-۹۸۱۱۶۱۱
مهدی پهلوانروی   

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره    ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۱۹۶-۱۳۹۸/۸/۲۰      هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد 
ثبت��ی حوزه ثب��ت ملک زابل تصرفات مالکان��ه بال معارض متقاضی آقای غالمحس��ین صیاد 
اربابی  فرزند چوپان بش��ماره شناس��نامه  ۲۱۸۳ صادره از زابل در ششدانگ یک باب خانه به 
مس��احت   ۱۸۲/۳۰ متر مربع در قس��متی ازپالک ۹۸۵ فرعی از ۱ اصلی     واقع در بخش ۲ 
سیستان شهر زابل خیابان شهید باقری- ۱۴ متری هنرستان فنی- کوچه چهارم سمت راست 
خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی ازبکپور وکالتا از طرف عیسی ا زبکپور و مازاد عرصه از 
شهرداری زابل محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
توضیحات: در خصوص ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند نسبت به تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود اقدام گردد. م الف:۱۳۰۵ آ-۹۸۱۱۶۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم لیال قدوی  فرزند محمدرضا احدی از مالکین مشاعی پالک ۵۷۹الی ۵۷۷   اصلی 
واقع   در بخش یک سیس��تان شهرس��تان زابل خیابان فرهنگ کوچه هلنی طبق درخواست 
شماره ۱۵۶۹۹- ز  مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به 
قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می 
گردد و از س��ایر مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به 
افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دراین 
اداره و ی��ا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد ش��د. 

م الف:۱۲۹۷  آ-۹۸۱۱۶۱۴
تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۹/۲۳ 

مهدی پهلوانروی / رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چ��ون آقا نعمت اله بهزادی فرزند ابراهیم احدی از مالکین مش��اعی پالک ۹۸۵-  اصلی واقع   
در بخش یک  سیستان شهرستان زابل  طبق درخواست شماره ۱۵۱۹۵- ز  مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع 
مصوب س��ال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به 
دیگر مالکین مش��اعی دسترس��ی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 
۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و 
کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا 
در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور 
حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می 

گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:۱۲۴۰  آ-۹۸۱۱۶۱۵
تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۹/۲۳ 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم فاطمه پودینه  اصالتا پورس��یف فرزند علی احدی از مالکین مش��اعی پالک ۷۴۷ 
فرعی از۱ اصلی واقع   در بخش۲ سیس��تان شهرس��تان زابل خیابان پاسداران کوچه ۱۶طبق 
درخواس��ت شماره ۱۵۲۴۹- ز  مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم 
باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده ودر 
ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و آدرس 
آنها مش��خص نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی الزم 
االج��را آگهی می گردد و از س��ایر مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوق��ی در این ملک 
دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در س��اعت ۸ صبح روز یکش��نبه مورخ 
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ درای��ن اداره و ی��ا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و 
نظ��ارت آنان عم��ل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام 

عمل افراز نخواهد شد. م الف:۱۲۹۳  آ-۹۸۱۱۶۱۶
تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۹/۲۳ 

مهدی پهلوانروی 
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای محس��ن صفرپ��ور فرزند یداهلل به پرداخت مبل��غ ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
در پرونده کالس��ه ۴۶۷، پالک ثبتی ش��ماره ۱۵۰ اصلی مشهد به نشانی جاده سیمان شهید 
کشمیری ۴۲ انتهای میالن دارای عرصه به مساحت حدود ۱۲۵ مترمربع و اعیان به مساحت 
حدود ۱۰۰ مترمربع ش��امل منزل مس��کونی ویالیی ی��ک خوابه توقیف گردی��ده و به مبلغ 
۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ س��اعت ۱۱ صبح در 
محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مش��هد واقع در نشانی وکیل آباد ۸- مجتمع قضایی 
اج��رای احکام کیف��ری ط دوم )واحد مزایده( مزایده و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش 

خواهد شد. قیمت پایه ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. آ- ۹۸۱۱۹۵۴
دادیار شعبه ۱۰ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۱۰ مشهد

 ملیحه قویدل

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 ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۱۰۰۰۲۴۱۴- ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود علیزاده فرزند عزیزاله بش��ماره 
شناس��نامه ۰۸۶۰۱۷۵۰۰۶ صادره از قوچان در یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۸ مترمربع 
در قس��متی از پالک ش��ماره ۱۶۹ اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی کالته مصطفی و از 
محل مالکیت ش��رکت تعاونی مسکن ارتش تیپ دو قوچان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود  در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۶۰۱۰۰۰۱۴۶ آ-۹۸۱۱۵۷۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۹/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۰/۸

رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان
 عباس برق شمشیر

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 ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۱۰۰۰۲۲۸۰- ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیزاله علیزاده فرزند براتعلی بش��ماره 
شناس��نامه ۳۲۵ صادره از قوچان در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت ۱۹۸ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره ۱۶۹ اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی کالته مصطفی و از محل 
مالکیت شرکت تعاونی مسکن ارتش تیپ دو قوچان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
م��دت دو م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۶۰۱۰۰۰۱۴۴ آ-۹۸۱۱۵۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۹/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۰/۸

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

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
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی            برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۳۲۹ � 
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمد رضا جعفری فرزند علم  بش��ماره شناس��نامه ۲۴ به شماره ملی ۰۶۵۱۴۳۴۵۷۲ 
نس��بت به ششدانگ یکباب منزل مس��کونی به مساحت ۱۵۹/۲۸  متر مربع قسمتی از پالک 
۳۴۳ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده اس��ت . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ-۹۸۱۱۵۷۴
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۸/۰۹/۲۳                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۰/۰۹
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
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۳۸۲ 
� ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هی��ات اول/دوم موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای/ علی بی نوائی فرزند احمد بش��ماره شناس��نامه ۵ صادره از بیرجند و شماره 
ملی ۰۶۵۲۴۵۵۹۴۸  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه باغ به مس��احت ۱۹۵۲/۵۵  متر مربع 
قس��متی از پالکهای  ۱۰۴ و ۱۰۶ و ۱۱۳ فرعی و تمامت پالکها ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۵ و ۱۰۸ 
و ۱۱۰ فرع��ی از ۱۵۵  � اصل��ی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت بانو کنیز گل نیچه و عباس 
کالته کاظمی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
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.۹۸۱۱۵۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۸/۰۹/۲۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۰/۰۹

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۶۸۶ 
-۱۶/۹/۹۸ - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی خانم طاهره رجبی    فرزند عباسعلی   به شماره شناسنامه ۰  صادره از سرایان  در   
یک باب  منزل به  مساحت  ۱۳۸.۴۰ متر مربع پالک۵ فرعی از ۳ اصلی مفروز و مجزی شده  
واقع در خراسان رضوی  بخش ۱۳ مشهد خریداری از  مالکیت رسمی  آقای اسماعیل اسدی    
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
ش��ود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۱۷۷/۹۸ آ-۹۸۱۱۵۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۹/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۰/۹

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام
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روزنامـه صبـح ایـران

آیت اهلل نوری همدانی: ائمه جمعه با مردم ارتباط مستقیم داشته باشند  رسا: حضرت آیت اهلل حسن نوری همدانی در دیدار رئیس و معاونین شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، نقش امامان جمعه را به 
 عنوان مهم ترین شبكه ارتباطی مردم و نظام بسیار مهم توصیف و در این زمینه توصیه هایی كرد.وی اولین و مهمترین وظیفه ائمه جمعه را رعایت تقوا، مردمی بودن و ساده زیستی دانست و خطاب به حجت االسالم حاج علی اكبری 
گفــت: مــردم بــا عالمی ارتباط پیدا می كنند كه در بین آنها باشــد؛ با آنها ارتباط مســتقیم برقرار كند و حرف آنها را بشــنود؛ یكی از موفقیت های جناب عالی ارتباط مســتقیم با مردم و جوانان اســت كه بحمداهلل دارید.

 حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی 
در بیست و هشتمین اجالس سراسری نماز:

 از گذشته شرایط بهتری داریم 
ولی نسبت به برنامه عقب ماندیم

المسلمین  و  االسالم  حوزه:حجت 
محسن قرائتی، در اختتامیه بیست 
و هشــتمین اجالس سراسری نماز 
اظهار کرد: کشــور در برابر توطئه  
دشــمنان با نماز مقاوم می شود و  
همانند هشت ســال دفاع مقدس 
اگر کشور امروز وارد جنگ شود اهل 
مسجد به جبهه های جنگ خواهند 

رفت.
وی تصریح کرد: با ضایع شــدن نماز، فســاد در جامعه زیاد می شود، کسی که 

می خواهد با خدا باشد راه حل آن نماز است.
رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه نماز انسان را از فحشاء و منکر باز می دارد، ادامه 
داد: کسی که اهل مسجد و نماز شد مثل انسانی که لباس پاکیزه و تمیزی بر تن 

دارد هر جای آلوده نمی نشیند و خود را آلوده  به گناه نمی کند.
حجت االســالم و المسلمین قرائتی با بیان اینکه برای نجات نسل امروز مسئله 
نماز اهمیت دارد، یادآور شد: در اختیار کردن دوست نیز باید به مسئله نماز توجه 

کرد چرا که انسانی که خدای متعال را نادیده گرفته شما را نیز نادیده می گیرد.
وی بیان کرد: کسی که خدمات خدای متعال، لطف پدر و مادر و دوستان قبلی را 
نادیده بگیرد، محبت شما را نیز نادیده خواهد گرفت، باید شرایط را برای ازدواج 
افراد شایسته و اهل نماز فراهم کنیم تا افرادی که شایسته و اهل نماز نیز نیستند 

به سمت اقامه نماز بیایند.
رئیس ستاد اقامه نماز بیان کرد: برای همه جا پول وجود دارد به جز برای نماز، در 
حدیث داریم جایی که برای نماز بنا است هزینه کنید و نکردید دوبرابرش را برای 

چیزهای دیگر هزینه خواهید کرد.
حجت االســالم و المســلمین قرائتی بیان کرد: این اجالس فرصتی است که 
دســتگاه های فرهنگی به فکر بیفتند، وضع نماز خوب نیست ، گرچه از گذشته 

شرایط بهتری داریم ولی نسبت به برنامه عقب ماندیم.
وی افزود: بودجه را به نماز اختصاص نمی دهیم و ســیلی می خوریم، دولت باید 
تالشش را برای نماز بیشتر کند، اقدامات خوبی اتفاق افتاده ولی فساد زیاد است 

و باید پرتالش باشیم.
رئیس ستاد اقامه نماز بیان کرد: در کشور ما بیش از ۳ میلیون بیکار وجود دارد و 
نزدیک به ۳ میلیون نفر از اتباع افغان نیز مشغول به کار هستند و این مهم بیانگر 

آن است که کار وجود دارد ولی جوانان ما اهل کار نیستند.
حجت االسالم و المســلمین قرائتی با بیان اینکه برای اقشار شغلی مختلف 
باید در خصوص اقامه نماز برنامه داشــته باشــیم، تاکید کرد: ما برای اقشار 
مختلف کاری نکردیم در تهران ۵۰ هزار تاکســی وجود دارد و اگر در هنگام 
اذان از طریق رادیو آن را از تاکسی پخش کنند ۵۰ هزار نقطه در تهران اذان 

پخش می شود.
وی با بیان اینکه ستاد اقامه نماز باید برنامه های جدیدی برای اقامه نماز در نظر 
بگیرد تا بتوانیم فرهنگ اقامه نماز را گسترش دهیم، خاطرنشان کرد: مشکالت 
مملکت ما بر این اســت که مدیران کشور ما متین هســتند ولی کار کشور با 
»منطق« پیش می رود و باید تالش مســئوالن بیشتر شود، با ابالغیه و فکس 

نامه ها کارها پیش نمی رود.
حجت االسالم و المســلمین قرائتی افزود: طرح تحول در آموزش و پرورش 
تا ۲۰ ســال دیگر به جایی نمی رســد چرا که این کار مرد تحول می خواهد 

نه طرح.
رئیس ستاد اقامه نماز بیان کرد: اجالس نماز باید خروجی داشته باشد ، ۳ هزار 
روحانی در سپاه، ۴۰۰ روحانی در ستاد نیروهای مسلح وجود دارد و بسیاری از 
روحانیون در ادارات مشغول هستند و اگر این روحانیون در مدارس حضور یابند 

بسیاری از مشکالت مدارس برای اقامه نماز حل می شود.

در مراسم رونمایی از کتاب »حوزه و بایسته ها« مطرح شد
 تأکید شهید صدر

بر توجه حوزه علمیه به ابعاد اجتماعی اسالم
ایکنــا: حجت االســالم مجتبی 
رونمایی  مراسم  در  الهی خراسانی 
از کتــاب »حــوزه و بایســته ها؛ 
گفتارهــا و نوشــتارهای شــهید 
صدر دربــاره حــوزه، روحانیت و 
مرجعیت« که در مشــهد برگزار 
شد، با اشــاره به ابعاد اندیشه های 
اصالحی شهید آیت اهلل سیدمحمد 

باقر صدر در حوزه علمیه بیان کرد: اندیشــه های اصالحی حدود ۲۰۰ سال 
در حوزه سابقه داشته و همچنان نیز ادامه دارد و بزرگان این نهاد به فراخور 
وسعت اجتماعی خود سبب پیشرفت هایی برای حوزه شده اند. وی اضافه کرد: 
اندیشه های اصالحی چون به دســت زعمای حوزه انجام می شود، نمی توان 
آن را کم توجهی به حوزه دانســت، بحث این است که همیشه بین خوب و 
خوب تر باید سراغ افضل برویم و برای بعضی از این امور در تحول نیازها باید 
شــکل اجرایی ســنت ها تغییر کند، ضمن اینکه به شکل حوزوی آن و نحوه 

تأثیر نیز توجه شود.
عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی گفت: هندسه وار بودن این 
اندیشــه ها یکی از ویژگی های اندیشه های اصالحی شهید صدر است؛ فردی 
مانند شــهید صدر کم اســت که در همه حوزه ها وارد شــده باشد و به طور 
کلی و همه جانبه یک طرح را بســازد. وی با بیان اینکه بخشی از اندیشه های 
اصالحی شــهید آیت اهلل سیدمحمد باقر صدر ناظر به تشکیالت حوزه است، 
افزود: بخشــی از اندیشه ها، ضمن مباحثه با برخی شاگردان شکل پیدا کرده 
است، در بحث اندیشــه های اصالحی مرجعیت نیز طرح از ابتدای مرجعیت 
یعنی ارائه رســاله آغاز  شده و یک ســازوکار مشورتی و انتخابی در آن بیان 
می شــود؛ پیش بینی برخی این است شهید صدر آمادگی عراق برای پذیرش 

والیت فقیه را در نظر داشته است.

 حوزه علمیه باید در توازن قدرت سیاسی جامعه مشارکت داشته باشد
این پژوهشگر علوم اســالمی بیان کرد: شهید صدر قائل به این بود که در اداره 
سیاســی جامعه باید بیش از یک حزب نقش داشته باشد. حزب در اینجا یعنی 
یک تشکیالت مؤثر بر مؤلفه قدرت؛ بنابراین حزب در تعریف ایشان می تواند غیر 
از مباحث سیاسی در مقایسه فرهنگی و اجتماعی نیز اثرگذار باشد. با این نظریه، 
روحانیت موظف اســت در هیچ حزبی وارد نشود، بلکه باید نقش ارشاد، هدایت 
و تنظیم مناسبات بین احزاب و نیز مناسبات بین احزاب و حکومت را پیگیری 
کند. وی اظهار کرد: بنا بر نظر شــهید صدر بخشــی از روحانیت به عنوان ولی 
می تواند در نقطه اقتدار سیاســی قرار بگیرد، اما سایر بخش های حوزه نه اینکه 
جزئی از ساختار قدرت باشند، بلکه باید در توازن قدرت سیاسی جامعه مشارکت 
داشته باشند. شهید صدر در مباحث آموزشی نیز سعی داشت یک توازن علمی 
میان  رشته های علوم اسالمی در حوزه ایجاد کند تا در نهایت شاهد تنوع در بین 

رشته های حوزه علمیه باشیم.
الهی خراسانی با اشاره به اندیشه های شهید صدر در بخش فرهنگ حوزه علمیه 
اظهار کرد: توجه دادن ابعاد اجتماعی اسالم موردی از این بخش است که سعی 
داشت با روشنگری فکری، توجه دادن به ابعاد اجتماعی را پیگیری کند. ایشان 
معتقد بود طالب باید در عرصه سیاست مسائل را بپرسند و بدانند؛ اعتقادی که 
در شــهر نجف جز در شخصیت امام خمینی)ره( در افراد دیگری دیده نمی شد. 
اســتاد سطح عالی حوزه علمیه خراســان در پایان افزود: سومین ایده اصالحی 
ایشان تشکیل حکومت اســالمی و تبیین مسئولیت عالم دینی تا مرز شهادت 
بود،؛ این روحیه مبارزه و جهاد در شهید چنان است که یکی از شاگردان ایشان 
می گفت ما وقتی از درس شهید صدر خارج می شدیم احساس می کردیم قدرت 
منهدم کردن هر بخشی از سیاست را داریم. از دیگر نظرات اصالحی شهید صدر 
می توان به ایجاد فضای مناظره و پاسخگویی به شبهات روز و کرسی درس متنوع 

ایشان اشاره کرد.

خبر

حوزه علمیه

اجالس نماز فرصتی برای بررسی و بازنگری عملکرد مسئوالن است 

اخالق

تســنیم: آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در 
بیست و هشــتمین اجالس سراسری نماز با 
عنوان »نماز و مدرسه« در گرگان  اظهار کرد: 
با پیگیری و احساس مسئولیت حجت االسالم 
قرائتی بیســت و هشتمین اجالس سراسری 
نماز با کمک مردم گلســتان در این اســتان 

برپا شد.
وی افزود: موضوع نماز به برکت نظام مقدس 
جمهوری اسالمی بســیار موضوع پر بحث و 
قابل توجهی برای حوزه و دانشــگاه بوده و از 
مباحثی اســت که به برکت پیام مقام معظم 
رهبــری و پیگیری حجت االســالم قرائتی 
بســیاری از اندیشــمندان قلم زدند و نکات 
ارزشــمندی را نســبت به آیات نورانی قرآن 

نگاشتند.
رئیســی تصریح کرد: این اجالس برکتی که 
برای پرداختن به موضوع نماز در کشور داشته 
چــه در محافل علمی و فرهنگــی و چه در 

شیفتگان نماز بسیار بوده است.
وی ادامــه داد: این اجــالس ظرفیتی برای 
بررســی و پرداختن دارد و موقعیتی است تا 
بازنگری به عملکرد مســئوالن داشته باشیم 
تا گامــی بهتر برداریم زیــرا اقامه نماز یکی 
از شــرایط اساســی برای افرادی اســت که 

مسئولیت دارند.
رئیــس قوه قضائیــه اظهار کرد: بــا هواها و 
هوس ها و کشش ها و گرایش های نفسانی 
و آنچه که انسان را از معراج باز می دارد، تنها 
راهی که انســان از شیطنت ها بتواند در پناه 
آن قرار بگیرد ذکر اســت و کامل ترین ذکر 
نماز است.وی افزود: نماز به عنوان کوثری در 
خانه مومن است که پنج بار در شبانه روز خود 
را در این کوثر پاکیزه می کند و با نماز آتش 

ها خاموش می شود.
رئیســی گفت: کامل ترین ارتباط با خداوند 
در پرتــو نماز می تواند صورت بگیرد و این 
ارتباط برای انســان رمز صراط مستقیم و 
سیره و ســلوک در این عالم و سعادت در 

آن عالم است.
وی اظهار کــرد: اساســی ترین پایه جامعه 
اسالمی اقامه نماز اســت و میعادگاه ارتباط 
با خدا نماز اســت، مساجد خانه های خدا در 
زمین و مرکز ارتباط با خدا هستند و اگر این 
ارتباط قطع شود، ز مینه سقوط و از بین رفتن 

انسان و وجود اوست.
رئیســی افزود: رمز و رازی در معدن پر رمز 
نماز نهفته است، توجه به اسرار و حقیقت نماز 
امری بسیار کلیدی بوده و اگر بخواهیم اقامه 
نماز در جامعه شکل بگیرد باید تمام زوایایی 
که عقل ورود می کند و نسخه ای که خداوند 

ترسیم فرمود را ابالغ کرد.
وی گفت: جامعه باید قرآنی و بر اساس نماز 
ساخته شود، از اهداف انبیا عبادت پروردگار 
است و محوری ترین نکته در این باب اجرای 
عدالت اســت، جامعه عادالنه بــدون قانون 
عادالنه امکان پذیر نیست. با اقدامات توام با 
عدالت جامعه برخوردار از عدالت می شود که 

در پرتو نماز اتفاق می افتد.
رئیــس قوه قضائیه اظهار کرد: نماز ماموریت 
همه انبیاست و به وسیله نماز و ارتباط با خدا 
می توان جامعه را به سمت عدالت سوق داد و 

بسیاری از مشکالت را حل کرد.

وی گفت: باید برای دوری از بالها به خداوند 
پناهنده شد و باید در تمام تهدیدها به خداوند 
پناه برد. باید آســیب های اجتماعی را دنبال 
کنیم، آسیب هایی که امروز جوانان، اقتصاد و 

سیاست ما را تهدید می کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: آسیب های اجتماعی 
در پرتــو ارتباط با خــدا و قانون خدا کاهش 
می یابد و برپا داشتن نماز در تمامی سطوح 
فرهنگی تاثیرگذار اســت و می تواند جامعه، 

اقتصاد و سیاست ما را مصون سازی کند.
وی گفت: ظلم به خدا، ظلم به خود، ظلم به 
دیگران و ظلم به هستی و طبیعت جامعه را 
تهدید می کند و برای برقراری تعادل در این 
چهار زاویه باید بر اساس عدالت عمل کنیم. 
دستگاه های اجرایی، قانون گذاری و قضایی با 

شاخص نماز ارزیابی می شود.
رئیســی اظهار کرد: در عربســتان صبح تا 
شــب نماز می خوانند اما اگر قرار است اقامه 
نماز شــود نفی حکومت آل سعود است که 
با حکومتی ظالم بر مردم حکمرانی می کند. 

اقامه نماز نفی هر گونه ظلم و ستم است.
وی اظهار کــرد: این اجالس به اقامه نماز در 
مساجد و مدارس می پردازد اما باید جلوه های 
اقامه نمــاز را به آنچه حقیقــت نماز اقتضا 

می کند، گسترش داد.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز معتقد هستم 
راه پنــاه بردن ما به قانون خــدا و نماز برای 
رهایی از آســیب های اجتماعی که جامعه را 
رنج می دهد می تواند راهکاری برای برون رفت 

از آن باشد.
وی اظهار کــرد: ارتباطات دیجیتال می تواند 
تبدیل به فرصتی شــود، این ارتباطات همه 
الیه هــای جامعــه را تحت تاثیر قــرار داده 
اســت. فضای مجازی باید مدیریت شــود و 
مصون سازی و صیانت بخشی از جوانان اتفاق 
بیفتد که در پرتو ارتباط با خدا و نماز اســت 
و ساخته شدن انسان هایی که تکانه ها در آنها 

هیچ تکانی ایجاد نکند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در پرتو نماز می توانیم 
از استکبار، خود بزرگ بینی و خودمحوری که 

ریشه همه مفاسد اخالقی است دوری کنیم.
وی افزود: آسیب های اجتماعی، فساد اخالقی، 
فکری، اجرایی و عملی جامعه را رنج می دهند 
و راهــکار برون رفت از این فســاد ارتباط با 
خداست.وی تصریح کرد: در جامعه می گویند 
اگــر مدیر و بازرس باشــد کارمند خوب کار 
می کند امــا راه آنکه در خلوت هم خوب کار 

کند نماز و ارتباط با خداست.
وی گفــت: امــروز برخــورداری از عدالــت 
اجتماعی، عدالــت اقتصادی، عدالت قضایی، 
عدالت فرهنگی و ... که موهبت الهی است در 
پرتو نماز و اقامه آن شکل می گیرد و جامعه 

را به سوی اهداف بلند عالی سوق می دهد.
رئیسی افزود: اقداماتی در دستگاه های مختلف 
اجرایــی، قانون گذاری و قضایــی را ضرورت 
می دانیم، اما کاهش بســیاری از پرونده ها در 
دستگاه قضایی با گسترش معنویت و توجه به 

نماز صورت می گیرد.
وی گفــت: فقــر محصول بــی عدالتی های 
اجتماعی و قوانین ناعادالنه اســت و اگر این 
قوانین براساس نماز و آموخته های قرآن باشد 

شاهد آن نخواهیم بود.

سبک زندگی
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 معارف   در بیســت و هشتمین اجالس 
سراســری نماز پیام رهبــر معظم انقالب 
توســط آیت اهلل ســیدکاظم نورمفیدی، 
نماینده ولی فقیه در گلستان قرائت شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آیــت اهلل خامنه ای، 
ایشان در این پیام با اشاره به اینکه نماز از 
جمله  بزرگ ترین و جذاب ترین نعمت های 
شگفتی ســاز است که انســان را در برابر 
این پدیــده  الهی خیره و مبهوت می کند، 
خاطرنشــان کردند: خداوند این نعمت را 
به ما هدیه فرمود که بــا آن جان خود را 
پاالیش کنیم و ارتباطات بشری را برخوردار 
از معنویت کرده و امن و ســالمت روانی و 
رهایی از چالش های ستیزگرانه و بهجت و 

نشاط را نصیب جامعه  سازیم.

 نماز، نعمت شگفت انگیز الهی
در متن کامل پیام امام خامنه ای به بیست 
و هشــتمین اجالس سراسری نماز آمده 
است: »در میان نعمت های بزرگ الهی که 
هیچ کس قادر بر شــمارش آن ها نیست ، 
برخی برجســتگی های نمایانی دارند که 

اهل تأمل را به شگفتی می رساند  و از جمله 
 جذاب  ترین های این نعم شگفتی ساز، نماز 
است«.ایشان ادامه می دهند: »ترکیب اذکار 
نماز، ترکیب حــرکات نماز، ترتیب اوقات 
نمازهای واجب و مستحب ، تأکید بر تمرکز 
و حضور قلب در آن ، تأکید بر مســجدی 
کردن آن، تأکید بر جمعی کردن آن، الزام 
پاکیزگی در آن، هم در تن و پوشش با دور 
کردن نجاست  و هم در دل و روح با غسل 
و وضــو ، الزام بــه روی آوردن در آن از هر 

نقطه  جهان به یک کانون مرکزی - کعبه 
شریف-  و بسی نکات و نقاط ظریف و دقیق 
و پر مضمون در این فریضه  ممتاز و یکتا ، 
آدمــی را در برابر این پدید ه  الهی خیره و 
مبهــوت می کند«. رهبــر معظم انقالب 
می افزایند: »خداونــد این نعمت بزرگ را 
به ما هدیه فرموده اســت . با آن می توانیم 
جان خــود را پاالیش کنیــم ، می توانیم 
خــود را از گناهــان دور کنیم ، می توانیم 
ارتباطــات بشــری را در جامعــه  خود ، 

برخوردار از معنویت کنیم و بدین وسیله ، 
امن و سالمت روانی و رهایی از چالش های 
ستیز گرانه ، و بهجت و نشاط را نصیب آن 
سازیم «.ایشان ادامه می دهند: »این هدیه 
به صورت فریضه و تکلیف در آمده است تا 
دست کم ، جامعه از حداقل های آن محروم 

این وزن  با  نماند . هدیه ای  
عظیم و متقابالً با کمترین 
هزینه مالی و وقت حقیقتاً 
در خور سپاس پایان ناپذیر 
ما ست. حضار محترم ! ما هم 
در ادای این شــکر واجب ، 
قاصر یــا مقصریم . کارهای 
زیــادی بایــد بشــود که 
امیدوارم عالم مجاهد جناب 

حجت االسالم قرائتی ما همه 
را به آن متذکر گردند«. 

گفتنی اســت، بیست و هشتمین اجالسیه 
سراســری نماز روز پنجشنبه هفته گذشته 
با حضور رئیس دســتگاه قضا، وزیر آموزش 
و پرورش، رئیس ســتاد اقامه نماز و جمعی 
از مسئوالن در دانشگاه آزاد اسالمی گرگان 

برگزار شد.

در پیام رهبر معظم انقالب به بیست و هشتمین اجالس سراسری نماز مطرح شد

نماز؛جذاب ترین نعمت   شگفت انگیز 

هدیه ای  با این وزن 
عظیم و متقابال 

با کمترین هزینه 
مالی و وقت حقیقتًا 

در خور سپاس 
پایان ناپذیر ما ست

بــــــرش

حجت االسالم علیرضا پناهیان:
در زمینه آموزش های دینی 

دچار اشتباه شده ایم
رســا: حجت االســالم علیرضا پناهیان در 
چهاردهمین همایش کشوری ستاد فرهنگی 
فجــر انقالب اســالمی با عنــوان »گام دوم 
انقالب اسالمی در خودسازی، جامعه پردازی 
و تمدن سازی« که در قم برگزار شد، با اشاره 
به اهمیت مسئله سبک زندگی دینی گفت: 
دشمنان بشریت به صورت مستقیم عقاید و 
افکار مردم را تغییر نمی دهند، بلکه ابتدا سبک 
زندگی آن هــا را تغییر داده تا آرام آرام تغییر 

ذائقه داده و از عقاید خود دست بکشند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر مواد سند ۲۰۳۰ 
ســبک زندگی را نشــانه گرفته انــد، افزود: 
دشمن با ســند ۲۰۳۰، از طریق حذف »بابا 
آب داد« از کتاب های اول دبستان سعی می 
کند پدرساالری در خانواده ها را از بین ببرد؛ 
پدرســاالری در خانواده ها که از بین رفت به 
تبع والیتمــداری در جامعه از بین می رود و 
در نتیجه صهیونیست ها می توانند بر جامعه 

تسلط پیدا کنند.
تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه با بیان اینکه 
دین اســالم برای همه امور زندگی بشریت 
برنامه دارد، ابراز کرد: ما در زمینه آموزش های 
دینی دچار اشــتباه شده ایم، چرا که به جای 
اینکه آداب و احکام را به مردم بیاموزیم روی 
عقاید و افکارشان کار می کنیم و همواره تنها 

به شبهات پاسخ می گوییم. 
وی بــا تأکید بر تبیین الزامــات و ضروریات 
تحقق ســبک زندگی دینی بر اساس اهداف 
بیانیه گام دوم انقالب عنــوان کرد: مواردی 
همچون فعالیت مؤثر اجتماعی جدا از برنامه 
عادی شغلی و زندگی فردی، ایجاد شبکه های 
تشکیالتی و تغییر تصورات غلط برخی افراد 
نســبت به ادبیات انقالب اســالمی از جمله 
اقتضائات بیانیه گام دوم است.اســتاد حوزه و 
دانشگاه با بیان اینکه انقالب از دیدگاه رهبر 
معظم انقالب به منزله عقالنیت اســت، بیان 
کرد: اینکه رئیس جمهــور انقالبیگری را به 
»احساســات انقالبی« تعبیر می کند ناشی 
از ضعف فکری، فرهنگی و عقیدتی اســت؛ 
آرمان های انقالب بســیار واقع بینانه است و 
مرادمــان از آرمان های انقالب، تأمین منافع 

و عقالنیت است.

آیت اهلل میرباقری:
 غرب به دنبال تغییر

بافت زیستی جامعه ماست

رســا: نماینده مجلس خبــرگان رهبری 
بــا بیان اینکه روح تمدن غــرب را جدایی 
دین از زندگی بشــریت تشکیل می دهد، 
گفت: رویکرد ما در برابر مدرنیته »مواجهه 
محمدمهــدی  اســت.آیت اهلل  تمدنــی« 
میرباقری در چهاردهمین همایش کشوری 
ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی با عنوان 
»گام دوم انقالب اســالمی در خودسازی، 
جامعه پردازی و تمدن سازی« با بیان اینکه 
انقالب اسالمی در راستای تحقق آرمان ها و 
اهداف خود فعال و پویاست، گفت: تمامیت 
تمدن غرب مســئله مســتحدثه ماست و 
ما باید همواره در پی آن باشــیم که بدانیم 
چگونه با آن مواجهه داشــته باشیم؛ تمدن 
غرب مبتنی بر ایده های بزرگ اســت که 
روح آن را شــکل می دهد و این ایده ها در 
پی آن است که آموزه های دینی را از حیات 
بشر پاک سازی کرده، حیات اجتماعی بشر 
را ســکوالر کند و نوعی زندگی غیر دینی 
تشــکیل دهد.نماینده مجلــس خبرگان 
رهبری با بیان اینکه تمــدن غرب از ابتدا 
به دنبال منزوی کردن دین در زندگی بشر 
بوده اســت، تأکید کرد: این تمدن همواره 
دین را به عرصه های فردی ســوق می دهد 
و ســپس ســعی می کند در همان عرصه 
شخصی و فردی نیز آن را منزوی سازد.وی 
با اشاره به اینکه غرب پس از جنگ جهانی 
دوم با تشکیل نهادهای بین المللی همواره 
به دنبال تســلط و حکمرانی جهانی بوده و 
هســت، بیان کرد: غربی ها در راستای ایده 
تسلط جهانی خود، کنوانسیون ها ، معاهدات 
و اسناد مختلفی طراحی کرده و آن را برای 
اجرا به سایر کشور ها فرستادند که نمونه بارز 
آن سند ۲۰۳۰ اســت که به صورت چراغ 

خاموش در کشور ما نیز در حال اجراست.
آیت اهلل میرباقری با بیان اینکه غربی ها برای 
همه عرصه های زندگی مــا برنامه دارند و 
می خواهنــد ذائقه ما را تغییر دهند، عنوان 
کرد: الگوی پیشــرفتی که غربی ها برای ما 
طراحی می کنند صرفاً از این جهت نیست 
که ســطح زندگیمان را همانند خودشان 
کنند، بلکه می خواهند ما نیز همانند آن ها 
بیندیشــیم؛ به بیان دیگر غربی ها به دنبال 

تغییر بافت زیستی جامعه ما هستند.

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

رئیس قوه قضائیه در گرگان: 

عبدالرسول عمادی عصر پنجشنبه  فارس: 
در بیست و هشتمین اجالس سراسری نماز 
در گــرگان اظهار کرد: در مدرســه در کنار 
محتواهای درســی مضامین دینی نیز قرار 
دادیم و این را بخشی از برنامه درسی لحاظ 
کردیم در حالی که دین روح دروس ماست و 

بخشی از برنامه درسی ما نیست.
وی تصریح کرد: متأسفانه ما همچنان نظام 
تعلیم و تربیت را آموزشــی می نامیم این در 
حالی اســت که نظام ما باید تربیتی باشد و 
برای گذر از نظام آموزشــی به تربیتی طرح 

سند تحول بنیادین را در دستور کار داریم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: آموزش 
و پرورش باید از نظام آموزش محور به تربیت 

محور گذر کند.
عمادی تأکید کرد: هنوز نتوانستیم نگاهی که 
سند تحول بنیادین دارد را در نظام آموزش و 
پرورش نهادینه کنیم ما باید به دانش آموزان 
یاد بدهیم چیزی که آنها یاد می گیرند برای 

رسیدن به یک هدف اساسی تر است.
وی با بیان اینکــه در پیام های مقام معظم 
رهبری به اجالس سراسری نماز توجه ایشان 
را به نوجوانان و جوانان می بینیم، گفت: این 
به معنای آن است که محوریت اصلی در نظام 

تربیتی باید مبنی بر نماز باشد.

مشــاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
اجرای طرح ســند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش تصریح کرد: هشــت الی 9 سال 
است که ســند تحول بنیادین اجرا شده و 
آن چیزی که تاکنون از ســند اجرا شــده 
ســاختاری اســت و در این بخش توفیق 

چندانی نداشتیم.
عمــادی تأکید کرد: همه باید در راســتای 

تبیین نظری نماز گام برداریم.
 معاون فرهنگی و پژوهشــی وزارت آموزش 
و پرورش نیز در این جلسه اظهار کرد: 11۰ 
هزار مدرسه در آموزش و پرورش وجود دارد 
و 17 الی ۲۰ هزار روحانی در مدارس نماز را 

اقامه می کنند.
علیرضا کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر 
کمبود منابع و روحانیون  از جمله مشکالت 
ما در مدارس است، افزود: به طور قطع حضور 
روحانیون به کیفیت نماز در مدرســه کمک 

می کند.
وی با بیان اینکه در 7۰ هزار مدرســه نماز 
جماعت اقامه می شــود، یادآور شد: مدرسه 
آغاز جذب دانش آموزان اســت و روحانی با 
نقش پذیری هایی که به دانش آموز می دهد، 
می تواند زمینه های جــذب دانش آموزان را 

فراهم کند.
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اقامه نماز در 70 هزار مدرسه کشور
معاون فرهنگی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد

ایبنا: در بیست و هشتمین اجالس سراسری 
نمــاز از 18 عنوان کتاب کــه ویژه این دوره 
از اجالس به همــت مرکز تخصصی نماز با 
موضوع »نماز و مدرسه« تهیه و منتشرشده 

بود، رونمایی به عمل آمد.
حجت االســالم علی اصغر آیتی مدیر مرکز 
تخصصی نماز درباره کتاب های منتشرشده 
گفــت: ایــن کتاب ها بــا موضــوع »نماز و 
مدرســه« و در قالب داستان و طنز منتشر 
شده اند. این آثار به گونه ای تألیف شده اند که 
با بیانی داستانی و زبانی طنز روی مخاطبان 
دانش آموز نوجوان اثرگذاری بیشتری نشان 
دهد.آیتی ادامه داد: کتاب »درس نامه معلمان 
و مربیان برای دختران ســوم ابتدایی« ویژه 
دختران ســوم ابتدایی که در آســتانه سن 
تکلیف هستند منتشرشده و در آن هر آنچه 
دختران الزم اســت بدان آگاه شوند تبیین 

شده است.
وی افــزود: »گــروه نماز بازها«، »مســجد 
کالس  »ماجراهــای  عجیب وغریــب«، 
پرحاشیه« و »بی نمازها خوشبخت ترند« که 
این مورد آخر مجموعه داستانی دخترانه است 

نیز در این مراسم رونمایی شدند.
آیتی به تألیف و انتشــار ۵ کتاب سه زبانه با 
هدف تأثیرگذاری و جذب افراد به سوی نماز 

با بهره مندی از پیام های کوتاه اشــاره کرد و 
گفت: »مراقب قلب ســپاهت باش«، »ببین 
آنکه را دیده نمی شــود«، »زندگی با اعمال 
شاقه«، »زندگی تو چقدر می ارزد« و »فرشته 
نجات من« عناوین ایــن کتاب های ۳ زبانه 
است که با موضوع اهمیت نماز و تشکر از خدا 

تألیف و منتشر شده اند.
آیتی اظهــار کرد: کتاب های »صد پیامک از 
خدا« با عباراتی کوتاه و انگیزشی با موضوع 
دعوت به نماز و »آموزش نامه نگاری به خدا« 
کتابی درباره آمــوزش نامه نگاری با موضوع 
آداب نماز و »فرهنگ اصطالحات نماز« هم 
از دیگر آثاری اســت که امــروز از آن ها نیز 

رونمایی به عمل آمد.
مدیر مرکــز تخصصی نمــاز در خاتمه به دیگر 
کتاب های این آیین رونمایی اشــاره کرد و گفت: 
»اعترافات اصلی ســران اصلی بانــد ت.ن.ن«، 
»درمان وجدان درد بدون درد و خونریزی«، »هزار 
راه برفته در زندگی آقای کفترزاده«، »مهارت های 
زندگــی در زندگــی داش بهــرام« و »به خاطر 
آدم خوارها نماز بخون« مجموعه ای جذاب 5 جلدی 
است که با نگاهی طنز و کاریکاتور با موضوعاتی 
چون پاسخ به شــبهات نماز، موانع نمازخواندن، 
دعوت نامناســب بــه نماز و عوامــل ترک نماز 

منتشرشده اند.

خبر

رونمایی از 18 عنوان کتاب در اجالس سراسری نماز
حجت االسالم علی اصغر آیتی مدیر مرکز تخصصی نماز خبر داد
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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 r چرا بنزین مردم را بیشتر از دالر عصبانی کرد؟
در بیان دالیل افزایش قیمت بنزین در روزهای گذشــته جدا از ادعای دولت در 
این باره، به نظر می رســد دلیل اصلی این کار از ســه حالت کلی خارج نیست. 
استدالل نخست مقابله با قاچاق بنزین، دوم افزایش رفاه خانوارها از قِبل بازتوزیع 
منابع ایجاد شــده از افزایش قیمت بنزین و سوم جبران کسری بودجه از طریق 
اســتفاده از منابع ایجاد شده است. درباره دلیل نخست باید گفت قیمت بنزین 
در کشورهای همسایه مانند افغانستان و ترکیه همین االن بسیار باالتر از 3هزار 
تومان اســت. بنابراین باوجود این افزایش قیمت، قاچاق همچنان ادامه خواهد 
داشت. درباره حالت دوم نیز باید گفت این اقدام با این استدالل صورت پذیرفت 
که چون افراد دهک های باالی جامعه بیشتر از دهک های پایین  از یارانه استفاده 
می کنند - براساس آمارها حدود 20 برابر بیشتر - پس با بازتوزیع منابع حاصل از 
گران کردن بنزین میان مردم، به معیشت و رفاه عمومی جامعه کمک می شود. با 
توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد قدرت خرید رقمی حدود 50 هزار تومان 
هیچ تناسبی با ارقام پرداختی سال 89 و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
ندارد، طبیعتاً نمی تواند پوشش دهنده افزایش هزینه های ناشی از افزایش 50 تا 
200 درصدی قیمت بنزین باشد، بنابراین عمالً بازتوزیع این منابع میان بخشی 
از مردم با توجه به نحوه اجرای آن )پرداخت حداکثر به پنج نفر و کاهش رقم با 
افزایش تعداد خانوار( نه تنها موجب کاهش ضریب جینی یا افزایش رفاه اجتماعی 
نخواهد بود بلکه وضعیت را بدتر خواهد کرد. موضوع جبران کســری بودجه نیز 
به دلیل تبعات تورمــی اجرای این طرح در کنار ادعای دولت مبنی بر بازتوزیع 
تمام درآمدهای حاصل از اجرای آن میان مردم احتمالی بعید به نظر می رســد. 
عالوه بر این موارد این پرسش مطرح است که چرا افزایش قیمت بنزین این قدر 
بر اقتصاد ایران تأثیر می گذارد؟ آیا تأثیرات واقعی افزایش قیمت بنزین به اندازه 

تأثیرات روانی آن است؟ 
برای پاسخ به این پرسش در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر 
افزایش قیمت بنزین در هزینه های مردم اثر منفی بیشتری دارد یا افزایش نرخ 
ارز؟ چرا نارضایتی مردم از افزایش 50 تا 200 درصدی قیمت بنزین بسیار بیشتر 
از افزایش بیش از 400 درصدی نرخ ارز در سال 97 بود؟ همه می دانیم افزایش 
نرخ ارز سبب شد بخش عمده ای از سرمایه های مردم به باد رفته و اثرات منفی 
زیادی در جامعه به وجود آورد و آثار تورمی بســیاری به جامعه تحمیل شد. اما 
چرا چنین اعتراضاتی در برابرش صورت نگرفت؟ دلیل ســاده این موضوع این 
است که اگر چه بنزین اثرات واقعی بسیار کمتری در برابر نرخ ارز بر اقتصاد ایران 
دارد اما تأثیر آن در زندگی شهروندان ایرانی از دالر ملموس تر )نه بیشتر( است، 
همیــن قابل لمس بودن نیز ضرورت گفت وگو دربــاره آن را ایجاب می کند. در 
واقع نقش بنزین در زندگی روزمره افراد در کنار قابل لمس بودن آن برای عموم 
مردم موجب شد اقناع و صحبت کردن دولتمردان با افکار عمومی بیش از پیش 
ضروری باشد. در کنار اقناع افکار عمومی پیش از اجرای طرح، روش اجرا نیز باید 
به گونه ای می بود که مانند تجربه سال 89 و واریز یارانه های نقدی، پیش از آغاز 
اجرای طرح، منافع اجرای آن پیش از فکر کردن به هزینه ها، در ذهن مردم  شکل 
گرفته و وارد محاسباتشــان شود. موضوعی که در تجربه اخیر دولت در افزایش 

یکباره قیمت بنزین رخ نداد. 

 تدوین سازوکار استقبال بخش خصوصی 
از واگذاری نیروگاه ها  

فــارس: همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشــاره به اینکه 
سازمان خصوصی ســازی در حال پیگیری موضوع واگذاری نیروگاه برق به بخش 
خصوصی است، گفت: دنبال ســازوکاری هستیم که بخش خصوصی برای خرید 
نیروگاه برق ترغیب و برای این بخش توجیه داشته باشد. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر 60 درصد نیروگاه های کشور در اختیار بخش خصوصی است، گفت: پس اگر 
می خواهید نیروگاه خصوصی شود، باید با قیمت باالتری برق آن را                            خریداری کنید، 
اما به هر حال برای واگذاری نیروگاه مشوق های الزم برای بخش خصوصی نیاز است.

وجود قرص در مواد غذایی؛ یک ادعای غیرقابل اثبات است

صحنه سازی علیه خصوصی ترین صنعت کشور
صنعت  خصوصی ترین  غــذا  اقتصاد    
کشور اســت که با احتســاب حلقه های 
قبلی و بعدی زنجیــره صنایع غذایی، از 
کشــاورزی و حمل و نقل گرفته تا توزیع 
و بــازار، بزرگ ترین صنعــت مردمی در 

اقتصاد ایران به شمار می رود.
تمــام ســرمایه گذاری در صنایع غذایی 
ایــران به عنوان یکی از صنایع پیشــران 
کــه از ظرفیت های تولیــدی و صادراتی 
فراوانی نیــز برخوردار 
بخش  توســط  است، 
صــورت  خصوصــی 
طوری  به  می پذیــرد، 
وزن  همواره  مردم  که 
-بیش  توجهــی  قابل 
را در  از 90 درصــد- 
دارند؛  خــود  مالکیت 
ساختار  ترتیب  این  به 
موجــود تولید در این 
رقابتی تر  بسیار  حوزه 
و  از دیگر حوزه هاست 
درجه انحصار و تمرکز 
در آن ناچیز است. اما 
وضعیت ممتاز این صنعت در کشور این 
روزها با ســناریوهای طراحی شده برای 
ضربه به ایمنی صنایع غذایی کشور مورد 

تهدید قرار گرفته است.

 افزایش سهم صادرات 
در سایه شایعات

در شــرایط کنونی که بــا کاهش درآمد 
ارزی حاصــل از تحریم فــروش نفت و 
پتروشــیمی و تحریم های بانکی و ارزی 
مواجه هســتیم و نگاه فعاالن اقتصادی 
بــه افزایــش ســهم صنایــع غذایی و 
صادرات آن به کشورهای مختلف به ویژه 
کشورهای همســایه معطوف شده است، 
 دامن زدن به شــایعاتی درباره سالمتی 
مواد غذایی می تواند فعالیت بیش از 13 
هــزار و 900 واحد تولیدی در سراســر 
کشور را زیر ســؤال ببرد؛ صنعتی که به 
خاطر گســتردگی آن، نوســان و شوک 

را به  ســرعت به مصرف کنندگان منتقل 
می کند.

 محدودیت، ممنوعیت و حاال شایعه
هم اکنون سهم صادرات صنایع غذایی در 
کشــور ما 10 میلیارد دالر در سال است 
که البته در سال گذشته با افت و خیزهای 
زیــادی همراه بــود و تصمیم گیری های 
آنی در خصوص ممنوعیت یا محدودیت 
در صــادرات برخی کاالها موجب شــد 
بازارهایــی کــه ســال ها برای بدســت 
آوردن آن تالش شــده بود، از بین برود؛ 
اینک به این فهرســت می توان شایعات 
 درباره محصــوالت غذایی آلــوده را نیز 

افزود. 
تولیــد 300 میلیــون تن  پیش بینــی 
تولیدات کشــاورزي در ســال 1404 از 
ظرفیت بــاالی صنعت غذا بــرای ایجاد 
ارزش افزوده حکایت دارد که از چشــم 
سیاســت گذار نیز پنهان نمانده اســت. 
آن طور کــه برخی فعــاالن این صنعت 
گفته اند تنها 35 درصد از ظرفیت موجود 
صنایــع غذایی برای تأمیــن نیاز داخلی 
کافی اســت و بقیه این ظرفیت می تواند 
در راســتای ارزآوری، اشــتغال و توسعه 

بزرگ ترین  بــه کار گرفته شــود.  پایدار 
مشــتری ایران در این بخش، عراق است 
و پس از آن کشورهای افغانستان، امارات 
متحــده عربی، پاکســتان، فدراســیون 
روســیه، ترکیه، ویتنام، ترکمنســتان و 
آلمان هستند که محصوالت ایرانی را سر 

دست می برند.

 تهدیِد مردمی ترین صنعت کشور 
درســت در زمانی که توســعه صادرات 
مردمی ترین صنعت کشــور هدف گذاری 
شده، انتشار فیلم هایی در فضای مجازی 
که نشــان می دهد مواد غذایی تولیدی 
داخــل حاوی افزودنی هــای خطرآفرین 
است، سالمتی محصوالت غذایی را محل 

تردید معرفی می کند.
»جاســازی قرص در کیک و کلوچه های 
بوفه مدارس« آخرین موردی اســت که 
پس از قضیه شــایعه شیرهای وایتکسی 
و... در شبکه های مجازی دست به دست 
می شود تا ضمن تشویش اذهان عمومی و 
خدشه دار کردن جو روانی جامعه، اعتبار 
محصوالت داخلی را از چشــم خریداران 

خارجی نیز بیندازد. 
پیگیری هــا در خصــوص خوراکی های 

حاوی قرص ادامه دارد و در عین حال بر 
همگان نیز مســلم است که این قرص ها 
نمی تواننــد از مبــدأ کارخانه در مراحل 
پخــت، آماده ســازی و بســته بندی در 
بین این محصــوالت غذایی جای گذاری 
شــده باشــند. پلیس هم معتقد اســت 
شرکت های تولید مواد غذایی هیچ وقت 
 اعتبار خود را با چنین اقداماتی خدشه دار 

نمی کنند.

 فرایند تولید کیک اتوماتیک است
فاطمــه نوروزیان، یک مقام مســئول در 
دانشگاه علوم پزشکی نیز با تأکید بر اینکه 
هنوز مورد اثبات شده ای از مسمومیت در 
این زمینه گزارش نشــده، گفته است به 
صورت تصادفی از هر کدام از شرکت های 
مــواد غذایی در مناطق مختلف اســتان 
نمونــه ای به صــورت کارتن هــای 100 
عددی از محصوالت مختلف تهیه شــد، 
ولی در هیچ کدام از این محصوالت مورد 

مشکوک و جسم خارجی یافت نشد.
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا 
و دارو نیز موضوع وجود قرص در کیک و 
فراورده های غذایی را یک موضوع امنیتی 
می داند و می گویــد: افرادی که با فرایند 
تولید مواد غذایی آشنایی دارند می دانند 
چنین چیزی امکان پذیر نیســت؛ فرایند 
تولید کیک اتوماتیک است و امکان ندارد 
قــرص در داخل کیکی کــه پخته وجود 

داشته باشد. 
به نظر می رســد این موضــوع خارج از 
بحث تولید فراورده های غذایی باشد و از 
جنس ایمنی و ســالمت نیست و به طبع  
پلیس فتا و پلیس امنیت به این موضوع 

رسیدگی می کنند.
خــود،  شــماره  ارائــه  بــا  جهانپــور 
09121170026 از تمامی شــهروندانی 
که بــا ایــن مشــکل روبه رو هســتند 
درخواست کرده است هرگونه استناداتی 
در مورد این موضوع را به واتساپ خودش 
ارســال کنند و مطمئن باشــند موضوع 

پیگیری خواهد شد.

پیشنهاد کاالبرگ به جای 
یارانه معیشتی در سال آینده 

بائــوج الهوتی، عضو  تجارت آنالین: مهرداد 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به 
توزیع 36 هزار میلیارد تومان نقدینگی ناشــی 
از توزیع یارانــه بنزینی، گفت:  از آنجا که توزیع 
یارانه نفتی موجب تزریق 36 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی به جامعه شده، بهتر است دولت در سال 
آینده کاالبرگ الکترونیکی را فعال کند و مجلس 
نیز در تالش اســت این مهم را در الیحه بودجه 
بگنجاند؛ چرا که یارانه معیشتی روش غلطی برای 
حمایت از مردم اســت. البته به مردم وعده این 
یارانه داده شــده، به همیــن دلیل باید آن را در 

قالب بهتر و با روش مناسب  تر اجرا کرد.

 آینده فروشی با فروش
۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق  

تسنیم: یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به 
پیشنهاد فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق 
مالی توســط دولت در سال 1399 گفت: اگر 
دولت موفق به فروش این اوراق شــود در واقع 
موفق به بی سابقه ترین آینده فروشی در اقتصاد 
ایران شده است. علوی راد با اشاره به اینکه عدم 
تحقق درآمدهای ناشــی از فروش اوراق مالی 
می تواند ضربه بزرگی به  مجموع منابع درآمدی 
دولت وارد کند، افزود: اگر اوراق فروش نرود به 
هر میزان عدم فروش، دولت با کســری منابع 

درآمدی در بودجه عمومی مواجه خواهد شد.

 برنامه ریزی برای افزایش
4۸ میلیارد دالری صادرات 

تی نیوز: قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی 
بــا بیان اینکه از ظرفیــت 100 میلیارد دالری 
صادرات به کشــورهای همســایه برخورداریم، 
گفت:  هدف ما افزایش صادرات به این کشورها 
به میــزان 48 میلیارد دالر تا دو ســال آینده 
است. مدرس خیابانی با بیان اینکه برای توسعه 
صادرات، اولویت ما توســعه روابط تجاری با 15 
کشور همســایه است، افزود: در حال حاضر 15 
کشــور همسایه ایران، هزار و 200 میلیارد دالر 
واردات دارند که با بررسی های انجام شده ایران 
ظرفیت صادرات 100 میلیــارد دالری به این 

کشورها را دارد. 

دامن زدن به 
شایعاتی درباره 
سالمتی مواد 
غذایی می تواند 
 فعالیت بیش 
از 13 هزار و ۹۰۰ 
واحد تولیدی در 
سراسر کشور را 
زیر سؤال ببرد

بــــــــرش

راه اندازی سامانه جدید توزیع تایر   خط بازار: حمید محله ای، معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت با اعالم آغاز به کار »سامانه توزیع تایر وزارت صنعت« با هدف رفع نیاز گروه جدیدی از متقاضیان 
گفت: کمبود تایر های »کامیونتی« و »نیسان  باری« که سایز های ۱۶ تا ۲۰ دارند، رفع خواهد شد. وی افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به این درگاه و ثبت کد ملی و مشخصات خودرو خود، حواله تایر مورد نیاز 

خود را دریافت کنند؛ البته صدور حواله برای این رانندگان مشروط به راستی آزمایی پیمایش خودرو و تطبیق مشخصات آن ها با بانک  اطالعاتی موجود در سامانه  است.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 میثم مهرپور

خبر

}در اجرای ماده 11 قانون جامع حدنگارکلیه اس��ناد دفترچه ای می بایس��ت به س��ند تک 
برگ تبدیل گردد{

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی فریدونکنار

نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب1۳۹۰/۹/2۰ ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی فریدونکنار مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در دهفری . فریدونکنار پالک اصلی ۶۴ بخش 2

باقیمان��ده ۶۴ اصلی فرعی آقای حامد بابایی نس��بت به شش��دانگ ی��ک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۴۷۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی ۶۶ بخش 2
۷۶۹ فرعی آقای اباذر فیروزجاهی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۴2۵ متر مربع خریداری مع الواسطه از احمد خبازی مالک رسمی.
۸۳1 فرعی خانم عطیه امامقلی نژاد نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 12۵.۳۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای کریم رمضان پور مالک رسمی.
۸۳۳ فرعی آقای مسعود خبازی کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۴۰۰.۶۹ متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم فرخ لقا بهرامی مالک رسمی.
۸۴۰ فرع��ی آقای محمد علی نوری کناری نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۴۵2.۸۰ متر مربع خریداری مع الواس��طه از آقای موس��ی نوری کناری 

مالک رسمی.
۸۸۴ فرعی خانم اولیا علی زاده دوغی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
ب��ه مس��احت 1۵۷.2۳ متر مربع خریداری مع الواس��طه از آقای محم��ود ارجمند خوارزمی 

مالک رسمی.
1۰۵۵ فرعی آقای علی اکبر خوش بخت کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۶۶.۷۰ متر مربع خریداری مع الواس��طه از خانم نجیبه خاتون اس��دی 

مالک رسمی.
1۷۸۶ فرع��ی آقای مختار ضربی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین ب��ا بنای احداثی به 

مساحت 12۳.۳1 متر مربع خریداری مع الواسطه از ذوالفقار ضربی کناری مالک رسمی.
1۷۸۷ و 1۷۹2 فرعی آقای کرم رمضانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 2۴۸.۸۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم حوا عابدیان مالک رسمی.
1۸۷۵ فرعی محمد آقاجانی منقاری نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 11۴.۶۶ متر مربع خریداری مع الواسطه از سید جواد طاهری و سید مهدی طاهری 

بالسویه مالک رسمی.
2۰1۰ فرع��ی خانم زهرا صادقی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی به 

مساحت 2۰۶.۶۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.
22۵۰ فرعی آقای رضوان محس��نی نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 21۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان مالک رسمی.
۳۵۸1 فرعی آقای اسداله علی زاده الری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت ۳۷۳.1۹ متر مربع خریداری مع الواسطه از رمضانعلی علیزاده مالک رسمی.
۳۶۵۹ فرعی خانم مریم کاش��ی پزا نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 12۴.۹۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.
باقیمانده 2۶۰۹ فرعی خانم فاطمه ش��یرگایی سوته نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی به مساحت 2۵۳.۴۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی 11۹ بخش 2

۳۵2 فرعی خانم مینا فرش��یدی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی به 
مساحت ۹2.۵۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

باقیمانده ۸۵ فرعی فرج اله قربانی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 1۹۴.۴۶ متر مربع خریداری مع الواسطه از منورصدفی رشتی مالک رسمی.

ل��ذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می و م��اده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوب��ت به فاصله 1۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ای��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نش��ده، واح��د ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه ح��اوی تحدید حدود، مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و نس��بت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. م.الف: ۹۸/1۳۰/11۰1۴  آ-۹۸11۶۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۸/۰۹/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۸/1۰/۰۷

مرتضی خواجوی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9800155
بدین وسیله طبق مواد 1۸ و 1۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بدین وسیله به آقای 
ابوالفضل ش��ریعتمداریان فرزند علی اکبر متولد 1۳۵۳/۰۸/۰2 به شماره شناسنامه ۸۰ 
و به ش��ماره ملی ۶۵1۹۶۸1۹11 بدهکار پرونده کالسه 1۳۹۸۰۴۰۰۶2۳2۰۰۰1۴1، 
با توجه به گزارش مأمور پس��ت ابالغ واقعی به وی میس��ر نگردیده است ابالغ می گردد 
که برابر س��ند ازدواج به ش��ماره 2۶1۵ مورخ 1۳۷۹/11/1۸ نسبت به تعداد 1۰۰ عدد 
س��که تمام بهار آزادی طال درخواس��ت صدور اجرائیه گردیده است و پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است و فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت 1۰ روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  

م.الف ۶/۹۸/۸۹ آ-۹۸11۵۷2
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مه والت- علی اکبر شجاعی

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آق��ای ابوالفضل آقایی فرزند عبدالحس��یبن فعال مجه��ول المکان ابالغ 
می ش��ود که آقای عبدالباس��ط مال عبدالعزیزی دادخواس��تی به خواس��ته تنظیم سند 
یک دس��تگاه اتومبیل پراید به ش پالک1۵ ج ۸۳2 ایران۳۶ به طرفیت ش��ما به شعبه 
دو ش��ورای حل اختالف باخرز ارائه و به کالس��ه ۹۸.۵۳۷ ثبت و برای روز چهارش��نبه 
مورخه1۳۹۸.1۰.1۸ س��اعت ۴ عصر وقت رس��یدگی تعیین گردیده است لذا به استناد 
ماده ۷۳ ق – آ – د – م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج می گردد شما 
می توانید قبل از رسیدگی به دبیر خانه شورای حل اختالف شعبه دو شهرستان باخرز 
مس��تقر در مجتمع ش��ماره دو به نش��انی بلوار امام خمینی جنب دفتر نماینده مجلس 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر جهت رس��یدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی 

خواهد شد.الف  آ-۹۸11۵۷1
مسئول دبیر خانه شعبه دو شورای خل اختالف باخرز

خدادادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای یوس��ف ماکوئی دارای شناس��نامه ش��ماره ۰۷۴۰۰۵۰۶۰۵ به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه ۴/۹۸۰۳1۰ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان لیلی پس��ندیده خواجه بیک به شناس��نامه 2۶۶ در 
تاریخ 1۳۹۸/۰۸/۰۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
1-  فاطمه ماکوئی فرزند ابراهیم به ش ملی ۰۷۴۰۰۰۸1۸۸ متولد 1۳۶۸/1/2۸ فرزند 

متوفی 
2- یوس��ف ماکوئی فرزند ابراهیم به ش ملی ۰۷۴۰۰۵۰۶۰۵ متولد 1۳۶۹/1/2۳ فرزند 

متوفی 
۳- محمد ماکوئی فرزند ابراهیم به ش ملی ۰۷۴۰1۷۵1۰۶ متولد 1۳۷1/11/22 فرزند 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶2 ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار : 1۳۹۸/۰۹/2۳ آ- ۹۸11۶2۵

حسن رضائی منفرد
قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حس��ن انصاری ریزه ئی دارای شناس��نامه ش��ماره ۰۷۴۰۳2۸۳۷۹ 
به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 2/۹۸۰2۴2ح از این شورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عارف انصاری ریزه ئی به شناس��نامه 
۰۷۴1۰2۶1۷1 در تاری��خ 1۳۹۸/۶/2۸ در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حس��ن انص��اری ریزه ئی با کد مل��ی ۰۷۴۰۳2۸۳۷۹ فرزن��د عبدالرحیم صادره از 

تایباد پدر متوفی 
2- زه��را انصاری ریزه ئی با کد ملی ۰۷۴۰۴۶۴۸۳۵ فرزن��د غفار صادره از تایباد مادر 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶2 ق امور حسبی 
ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. ۹۸11۶2۶
تاریخ انتشار : 1۳۹۸/۰۹/2۳ 

سیدسعید هرمزی
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك کبودر آهنگ
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 1۳۹۸۶۰۳2۶۰۰2۰۰۰۵۵۶ هی��ات موض��وع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کب��ودر آهنگ تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد صوفی فرزند عباس بش��ماره شناسنامه 
۸۴۰۸ صادره از کبودر آهنگ در شش��دانگ اعیانی به انضمام یک دانگ 
عرصه یکباب خانه به مساحت 1۵2۶1 متر مربع پالک 22۵ اصلی واقع 
در بخش ۴ همدان شهرس��تان کبودراهنگ خریداری ش��ده با واسطه از 
آقای��ان علیرضا حاجی ئی و محمد عباس��ی محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د. بده یهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 1۷۹(
 تاریخ انتشار نوبت اول 1۳۹۸/۹/2۳                   آ-۹۸11۶۴۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۸/1۰/۸ 
محمد صادق بهرامی  رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ

فراخوان مزایده
نوبت دوم 

�
دانشگاه�علوم�پزشکی�و�خدمات�
در� � رض��وی� خراس��ان� درمان��ی�

نظردارد�تعداد��27دس��تگاه�خ��ودرو�غیر�قابل�
پ��اک�را�از�طری��ق�مراک��ز�اس��قاط�دارای�مجوز�
و�از�طری��ق�انج��ام�مزایده�عموم��ی��به�فروش�
برساند.اش��خاص�حقوق��ی�واج��د�ش��رایط�م��ی�
توانن��د��جهت�بازدی��د�،�از�تاریخ��1398/9/23
لغای��ت��1398/9/27ب��ه�آدرس�مش��هد�بلوار�
پی��روزی�-نب��ش�پی��روزی��50– جن��ب�پایگاه�
اورژان��س�115-�انب��ار�خودروه��ای�فرس��وده�
دانش��گاه�مراجعه�و�برگ�ش��رایط�مزایده�را�از�
طریق�س��امانه�ت��دارکات�الکترونیکی�دولت�به�
آدرس:��www.setadiran.irبه�شماره�فراخوان�
�1098000060000001دریاف��ت�و�حداکثر�ده�روز�
پ��س�از�پایان�مهلت�دریاف��ت�،تحویل�نمایند.�

قابل�ذکر�است:
*�تضمین�ش��رکت�در�مزایده��مبلغ��50.000.000

ریال�میباشد.
کلیه�پیش��نهادات�رسیده�حداکثر�ده�روز�پس�
از�پایان�مهلت�ارس��ال�م��دارک�در�محل�دفتر�
نماین��ده�رئیس�دانش��گاه�بازگش��ایی�و�قرائت�
خواه��د�گردی��د�.هزین��ه�درج�آگهی�ب��ه�عهده�

برنده�مزایده�می�باشد�.�
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
11
60
3

مجوز�حمل�س��اح�ت��ک�لول�گلوله�زن��ی�کالیبر��7/92
گلنگدن��ی�س��اخت�ایران�به�ش��ماره��۴57۴6و�ش��ماره�
سریال�مجوز�حمل��2223278متعلق�به�آقای�احسان�ا...�
ش��ه�بخش�به�کد�مل��ی��3621520821فرزند�مصیب�

مفقود�و�از�درجه�اعتبار�ساقط�می�باشد.

/ع
98
11
64
2

دی
قو
مف
ی�
گه
آ

برگ�س��بز�و�س��ند�کمپان��ی�وکلیه�م��دارک�مالکیت�
خودرو�س��واری�پژو�پارس���PARSTU5رنگ�س��فید�
مدل��۱۳۹۶ش��ماره�موتور��181B0025976وشماره�
شاسی��NAAN11FE3HH034984به�شماره�انتظامی�
۹۹۶د۵۲ ایران ۳۸ ب��ه�مالکیت�خانم�طیبه�مینایی�

مفقود�گردیده�و�از�درجه�اعتبار�ساقط�است. /ع
98
11
64
0

دی
قو
مف
ی�
گه
آ

/ع
98
11
64
9

برگ�س��بز�خ��ودرو�مینی�بوس�بنز�م��دل��1360رنگ�
س��بز�خاکس��تری�متالیک�ش��ماره�موت��ور��058228و�
ش��ماره�شاس��ی�408354 ب��ه�ش��ماره�انتظامی��375
ع��86ای��ران��12به�مالکیت�علی�اکب��ر�پرآور�مفقود�

گردیده�و�از�درجه�اعتبار�ساقط�می�باشد.� دی
قو
مف
ی�
گه
آ

/ع
98
11
62
9

برگ�س��بز�خودروی�س��واری�پیکان�مدل��1381رنگ�
س��فید��به�ش��ماره�موتور��1112812655۴و�ش��ماره�
شاس��ی��81۴261۴3به�ش��ماره�انتظام��ی��899ب���31
ایران��12به�مالکیت�علیرضا�صلواتی�لقمانی���مفقود�

گردیده�و�از�درجه�اعتبار�ساقط�میباشد. دی
قو
مف
ی�
گه
آ

کلیه�مدارک�موتورس��یکلت�پیشرو�پیام��125
مشکی�مدل��1389به�شماره�موتور��81572211
�NCR***125H8971596و� و�ش��ماره�شاس��ی�
ش��ماره�پ��اک�ای��ران����96�325/578مفقود�

گردیده�و�از�درجه�اعتبار�ساقط�است�.

/ع
98
11
62
7

دی
قو
مف
ی�
گه
آ

آگهی مزایده)نوبت دوم(
 ش��هرداری�کاش��مر�در�نظر�دارد�موارد�زیر�را�از�طریق�مزایده�کتبی�به�مدت�یک�س��ال�بصورت�اجاره�واگذار�

نماید.
1-�کارواش�واقع�در�جانبازان�جنوبی�جنب�جایگاه��CNG)تجدید(
2-�واحد�های�تجاری�شماره��18و��19و��20مجتمع�سیدمرتضی�

3-�تعدادی�از�واحدهای�تجاری�طبقه�همکف�مجتمع�تجاری�خیابان�امام
۴-�کافی�شاپ�پارک�بانوان

5-�تعدادی�از�واحدهای�اداری�– مسکونی�ابتدای�خیابان�دادگستری
6-�تعدادی�از�واحد�های�تجاری�طبقه�اول�مجتمع�تجاری�خیابان�امام

7-�کارواش�اتوبوسی�جنب�میدان�بار
8-�کارگاه�موزائیک�سازی�روبروی�بهشت�بقیع
9-�غرفه�های�میوه�و�تره�بار�میدان�فاطمیه

10-�واحد�تجاری�ابتدای�خیابان�امام�موسی�صدر
شرایط�مزایده:

1-�دریافت�اسناد:�از�مورخه��98/9/23لغایت�پایان�وقت�اداری��98/10/2می�باشد.
2-�سپرده�شرکت�در�مزایده:�حداقل��5%�قیمت�کل�پایه�اجاره�سالیانه�می�باشد.

3-�هزینه�انتشار�آگهی�برعهده�برنده�مزایده�است.
۴-�شهرداری�در�رد�یا�قبول�یک�یا�کلیه�پیشنهادات�مختار�است.

5-�قیمت�پایه�اجاره�در�اسناد�مندرج�است.
6-�بازگشایی�پاکات:�ساعت��18عصر�روز�چهار�شنبه�مورخه�98/10/۴

7-�محل�دریافت�اسناد�مزایده�و�کسب�اطاعات�بیشتر،�امور�حقوقی�و�قراردادهای�شهرداری�با�تلفن�تماس:�
۴-55227701-�55229899می�باشد.

8-�باقی�شرایط�در�اسناد�مزایده�مندرج�است.
�روابط�عمومی�شهرداری�کاشمر� /ع

98
11
25
2

/ع
98
11
25
4

آگهی مناقصه )نوبت دوم(
ش��هرداری�کاش��مر�در�نظر�دارد�نس��بت�به�واگذاری�موارد�ذیل�از�طریق�مناقصه�عمومی�اقدام�

نماید.
1-�اجرای�عملیات�تکمیلی�پارک�دانش

2-�اجرای�کانال�سر�پوشیده�آبهای�سطحی�خیابان�خرمشهر�)تجدید(
3-�انجام�عملیات�تولید�مصالح�سنگی،�بتن�و�آسفالت
۴-�تامین،�نگهداری�و�آبیاری�پارک�جنگلی�سیدمرتضی

5-�اجرای�عملیات�سقف�کاواک�قسمت�اداری�فرهنگسرای�بزرگ�کاشمر
6-�نگهداری�فضای�سبز�)پیمان�الف(

شرایط�مناقصه:
1-�سپرده�شرکت�در�مناقصه:�حداقل��5%�برآورد�اولیه�پیمان

2-�دریافت�اسناد:�از�مورخه��98/9/23لغایت�98/10/2
3-�هزینه�انتشار�آگهی�برعهده�برنده�مناقصه�است.

۴-�شهرداری�در�رد�یا�قبول�یک�یا�کلیه�پیشنهادات�مختار�است.
5-�قیمت�پایه�در�اسناد�مندرج�شده�است.

6-�بازگشایی�پاکات:�ساعت��18عصر�روز�چهار�شنبه�مورخه�98/10/۴
7-�محل�دریافت�اس��ناد�مناقصه�و�کسب�اطاعات�بیشتر،�امور�حقوقی�و�قراردادهای�شهرداری�

با�تلفن�تماس:�۴-55227701-�55229899می�باشد.
8-�باقی�شرایط�در�اسناد�مناقصه�مندرج�است.

�روابط�عمومی�شهردای�کاشمر�
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 دانشگاه ها روی موضوع حقوق عامه کار کنند  مهر: حجت االسالم محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفت: مسئله حقوق عامه از وظایف احصا شده در قانون اساسی است. ما به این مسئله ورود پیدا 
کردیم و آن وقت دیدیم که دامنه آن بسیار گسترده است و خیلی موارد از مصادیق حقوق عامه هستند. نحوه برخورد با حقوق  عامه مختلف متفاوت است. ما یک تعریف کامل و جامعی برای حقوق عامه نداریم. در 

دانشگاه ها باید روی این موضوع کار شود. فقط نباید در دانشگاه روی مسائل صنعتی و بازار کار شود، در علوم انسانی کرسی های آزاداندیشی ظرفیت کار زیادی دارد.

 فقر شدید ساالنه ۱۰۰ میلیون انسان 
به دلیل هزینه های مراقبت های سالمت 

ایرنا: دبیرکل ســازمان ملل متحد در 
پیامی به مناسبت روز بین المللی پوشش 
سالمت، گفت غیرقابل قبول و ناعادالنه 
است که نیمی از جمعیت جهان هنوز 
به خدمات ضروری سالمت دسترسی 
ندارند و هر ســاله ۱۰۰ میلیون نفر به 
دلیل هزینه مراقبت های سالمت دچار 

فقر شدید می شوند.
آنتوتیو گوترش گفت: در حالی که تعداد افرادی که به خدمات بهداشتی و درمانی 
دسترسی پیدا می کنند از گذشته بیشتر است، هنوز هم تعداد بسیاری از افراد از 

این خدمات محروم هستند. 

6 میلیون نوجوان آمریکایی سیگار دود می کنند
فارس:به گــزارش دیلی میل، گزارش 
مرکــز کنترل و پیشــگیری از امراض 
آمریکا نشان می دهد بیش از ۶ میلیون 
و 2۰۰ هزار دانش    آموز در این کشور از 

دخانیات استفاده می کنند.
کارشناســان باور دارند شیوع استفاده 
از ســیگارهای الکترونیکی عامل این 

افزایش چشمگیر است و همه این ها در حالی است که کارشناسان بارها هشدار 
داده اند. آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از 4 میلیون و 7۰۰ هزار 
نوجوان دبیرستانی دخانیات مصرف می کنند و تعداد آن ها در سال گذشته تنها 

4 میلیون نفر بوده است. 
بیش از ۱/5 میلیون کودک و نوجوان دیگر که در مقطع های پایین تر هســتند 

عادت به استعمال دخانیات دارند.
کارشناســان می گویند: بیش از 27/5درصد از نوجوانان دبیرســتانی ســیگار 
الکترونیکی مصرف می کنند و تمام این ها نشــأت از بی توجهی به هشــدارهای 

استعمال دخانیات الکترونیکی می گیرد.
رابرت ردفیلد، مدیر CDC با ابراز تأسف از آمار و ارقام گفت:این امر تأیید می کند 

که نیاز به »پیشگیری« در بین جوانان ما  دیده می شود.

 ۴۴ درصد از شاغالن آمریکایی 
کمتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند!

تسنیم:مطالعات جدید نشان می دهد 
که 5۳ میلیون شــاغل آمریکایی )44 
درصد از جمعیت شــاغل( دستمزدی 
کمتر از حداقل دســتمزد مصّوب این 

کشور دریافت می کنند!
 »CBS« بــه گــزارش پایگاه خبــری
براساس گزارشی که مؤسسه »بروکینگز« 

منتشر کرده است، این 5۳ میلیون نفر که 44 درصد جمعیت شاغالن آمریکا را 
دربرمی گیرند، در رده سنی ۱8 تا ۶4 سال قرار دارند.

این مؤسســه در گزارش خود می نویسد، بسیاری از این مزدبگیران گرفتار یک 
اقتصاد ناکارآمد شــده اند که حدود ۱۰ دالر و 22 سنت در هر ساعت دستمزد 
می گیرند. به گفته کارشناسان، میانگین ساالنه دستمزد این افراد تنها ۱8 هزار 

دالر است و نسبت به حداقل درآمد در کشور آمریکا بسیار پایین تر است. 
به طور کلی درآمد متوسط خانوارهای آمریکایی ساالنه ۶۶ هزار و 4۶5 دالر است 

که نیمی از خانواده ها بسیار کمتر از این رقم درآمد دارند. 
بســیاری از شاغالن در ســال های نخســت کاری مجبور به پذیرش درآمد 
کم برای ماندن در شــغل موردنظر هســتند؛ آن ها به این امید که در آینده 
درآمدشــان اضافه شود ســختی های کار را تحمل می کنند، اما این افزایش 

هرگز اتفاق نمی افتد! 
بروکینگز دریافت که مشاغل کم دستمزد بین یک سوم تا دو سوم کل مشاغل 
تقریباً 4۰۰ منطقه شهری آمریکا را شامل می شوند؛ این گزارش نشان می دهد که 
حدود نیمی از مجموع کارگران کم درآمد در ۱۰ حرفه متمرکز شده اند، از جمله 
فروشندگی، خرده فروشی، آشــپزی، نظافت ساختمان ها و کارگران ساختمانی 

شغل های کم درآمد هستند. 
شهرهای کوچک تر در جنوب و غرب آمریکا بیشترین سهم را در مشاغل کم درآمد 
دارند، مانند »الس کروس«،»نیومکزیکو«، »جکسونویل« و »کارولینای شمالی« که 

۶۰ درصد مشاغل کم درآمد را در خود جای می دهند. 
نویســندگان بروکینگز خاطرنشان کردند نه تنها شهرهای کوچک در جنوب 
و غرب سهم باالیی از مشاغل کم درآمد دارند بلکه برخی از شهرهای بزرگ 
نیز درگیر این معضل هســتند. نزدیک به یک میلیون نفر در »واشــنگتن«، 
7۰۰ هزار نفر در »سانفرانسیســکو« و 5۶۰ هزار نفر در »سیاتل« مشغول به 

حرفه های کم درآمد هستند. 
به گفته مؤسســه بروکینگز این مسئله با بهبود مهارت های کارگران کامالً قابل 
حل نیست؛ به عبارت دیگر حتی اگر کارگران با دستمزد پایین نیز تحت آموزش 
شغلی قرار بگیرند و مهارت های جدیدی آموزش ببینند، تضمین نمی شود در هر 

نقطه که در حال حاضر زندگی می کنند، شغلی با درآمد خوب پیدا کنند.

 تکرار ادعایی بی سند 
درباره ازدواج دختران زیر ۱5 سال

فارس: سینا کلهر، معاون پژوهش های 
اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های 
مجلــس از احتضــار ازدواج در میان 
ایرانیــان خبر داده و گفته اســت: ۱4 
میلیون مجرد در کشــور وجود دارد و 
تنها 2۰ درصد از ایــن جمعیت برای 

ازدواج اقدام می کنند.
وی با اشــاره به آمار ازدواج سال ۱۳97 که در آن  کل جمعیت در سن ازدواج، 
پسران نزدیک به یک میلیون نفر بیشتر از دختران هستند، گفت: این پسرها در 
دو بازه سنی 24 -2۰ و 29-25 قرار دارند و ۶۰ درصد پسران 2۰ تا 24 ساله با 

دختران یک گروه سنی پایین تر از خود ازدواج می کنند.
کلهر خاطرنشــان کرد: پس اگر دختران می خواهند شانس باالی ازدواج داشته 

باشند باید در بازه های سنی ۱9 -۱5 و 24-2۰ ازدواج کنند.
این در حالی اســت که عده ای از نمایندگان مجلــس و مدیران دولت به دنبال 
تصویب قانون افزایش حداقل ســن ازدواج بودند و به عبارتی می خواستند جلو 
یکی از این بازه ها را با تصویب قانون »افزایش حداقل سن قانونی ازدواج« بگیرند!

در چنین شرایطی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به افزایش 4 
برابری ازدواج در میان دختران کمتر از ۱5 سال که برخی از جریان های سیاسی 

از آن به عنوان کودک همسری یاد می کنند بازهم واکنش نشان داده است.
وی عنوان کرد: در برخی نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج شاهد افزایش 4 
برابری آمار کودک همسری هستیم و پیشنهاد کرده برای حل این معضل وجود 

سنی برای دریافت این وام قرار داده شود.
محمدجواد تندگویان با بیان اینکه پیشنهاد دولت برای تسهیل ازدواج در الیحه 
بودجه ســال آینده برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان بدون تغییر نســبت به سال 
گذشته باقی مانده اســت، اظهار کرد: از این رو هم وام کمکی به افزایش میزان 
ازدواج نمی کند.  معاون امور جوانان با وجود اینکه معتقد است ۳۰ میلیون تومان 
نمی توانــد کمکی به افزایش میزان ازدواج در کشــور کند اما این رقم را موجب 

مشکالت و آسیب های دیگر یعنی همان کودک همسری عنوان کرده است.
در حالی که براســاس آمارها افزایش وام ازدواج در ۱۰ ســال گذشــته تغییر 
محسوسی را در میان ازدواج افراد زیر ۱5 سال نشان نمی دهد. وی فقر فرهنگی و 
اقتصادی را دالیل گرایش ازدواج ها در سنین پایین عنوان کرده اما با وجود اینکه 
این ادعا را بارها در نشســت های خبری رسمی از زبان وی شنیده ایم، تا به حال 
آمار مستندی از افزایش این نوع ازدواج ها ارائه نداده است. به نظر می رسد معاون 
امور جوانان با تکرار این ادعای بدون سند به دنبال همصدایی با دولت و مجلس 

برای به جریان انداختن دوباره قانون افزایش سن ازدواج است.

از یک دهه  بیش  اعظم طیرانی     جامعه/ 
می گذرد،  ایران  در  سالمت  گردشگری  عمر  از 
در  که  گردشگری  از  تخصصی  شاخه  این  اما 
سایر کشورهای منطقه مانند ترکیه ، ارمنستان و 
هند ساالنه سود قابل توجهی را نصیب دولت ها 
می کند، هنوز نتوانسته جایگاه خود را در ایران 
پیدا کند. کارشناسان معتقدند با ورود هر گردشگر 
سالمت به کشور ۳ تا 5 هزار دالر و معادل 8۰ 
به  توجه  با  که  می شود  ارزآوری  نفت  بشکه 
سیاست های کاهش وابستگی بودجه به فروش 
نفت، گردشگری  سالمت یکی از راه های کسب 
درآمدهای ارزی به ویژه در شرایط فعلی، عاملی 

پیشران و تحریم شکن است.

 راه زیادی باقی مانده است
رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت 
در گفت وگــو با ما در خصــوص ظرفیت های 
گردشگری سالمت در ایران می گوید: پزشکی 
ایران از هزاران ســال پیش مــورد توجه دنیا 
به ویژه کشــورهای حــوزه خلیج فارس بوده و 
در 4۰ سال اخیر نیز همواره مردم کشورهای 
حوزه خلیج فارس برای استفاده از ظرفیت های 
بســیار خوبی کــه در ایران وجود داشــته به 
کشــور ما و بــه ویژه شــهرهای جنوب غرب 
کشــور سفر می کنند. ضمن آنکه از اوایل دهه 
8۰ گردشــگری ســالمت به عنــوان صنعتی 
ارزآور تعریف شــد و در حوزه هــای مختلف 
پالستیک،  جراحی  ارتوپدی،  چشم پزشــکی، 
قلب و عروق، درمــان ناباروری و همچنین در 
حوزه ســرطان و جراحی های عمومی بیش از 
پیش مورد اقبال بیماران کشــورهای همسایه 
قرار گرفــت و اکنون آن ها به جای ســفر به 
کشــورهای اروپایی و آمریکای شمالی ترجیح 
می دهند خدمات پزشــکی خــود را از ایران 

دریافت کنند. 
ســعید هاشــم زاده با اشــاره به ظرفیت های 
موجود در حوزه پزشــکی کشور می افزاید: ما 
می توانیم با جذب ۱/5 تا 2 میلیون گردشــگر 
ســالمت ســاالنه 7 تا ۱۰ میلیارد دالر درآمد 
ارزی داشته باشــیم، چنانکه سال 95 حدود 
۱5۰ هزار گردشگر ســالمت، سال 9۶ حدود 

۳۰۰ هزارنفر ، سال 97 بیش از 55۰ هزار نفر 
و ۶ ماهه نخست امســال 5۰۰ هزار گردشگر 
سالمت داشته ایم. با این حال هنوز تا رسیدن 

به آمار مورد نظر فاصله زیادی داریم. 

 موانع توسعه صنعت گردشگری سالمت
دکتر هاشم زاده می افزاید: 
پایین  قیمت  خوشبختانه 
خدمــات پزشــکی ایران 
یــک گزینه جذاب  به  را 
منطقه  کشــورهای  برای 

تبدیــل کرده، ضمن آنکه عــالوه بر دارابودن 
جاذبه های گردشگری، فاصله اندک جغرافیایی 
و فرهنگی با برخی از کشور های همسایه نظیر 
ترکمنستان، تاجیکســتان، افغانستان و حتی 
عراق نیز موجب شــده گردشــگران سالمت 
منطقه اقبال بســیار خوبی نسبت به کشور ما 
داشته باشند به ویژه آنکه بسیاری از مسلمانان 
منطقه بــه دلیل وجود بــارگاه منور حضرت 
ثامن الحجج علی بن موســی الرضا)ع( ترجیح 
می دهنــد ضمن زیارت، برای دریافت خدمات 

پزشکی به ایران سفر کنند. 

وی با اشاره به محدودیت های استفاده از این 
صنعت می افزاید: به دالیل مختلف مثل نبود 
برنامه جامع عملیاتی، نبود ســاختار سازمان 
یافتــه و تأمین نشــدن زنجیره ارزش در این 
حــوزه تاکنون نتوانســته ایم جایــگاه واقعی 
خود را بین کشور های منطقه در این صنعت 

کسب کنیم.
وی در خصوص برنامه ها و راهکارهای توسعه 
گردشگری ســالمت در ایران می گوید: وزارت 
بهداشــت کوشــیده  بــا ایجاد شــرکت های 
تسهیلگر سالمت، دست ِدالالن را از این حوزه 
کوتاه کنند که خوشبختانه صدور مجوز برای 
فعالیت این شــرکت ها از خرداد ماه آغاز شده 
تا این شــرکت ها اطالعات صحیح را در حوزه 
پزشــکی از طریق اینترنــت، فضای مجازی و 
یا تلفن در اختیار مردم کشــورهای همسایه 
قــرار دهند تا بیماران خارجــی پیش از ورود 
به ایران بتوانند شــهر مقصــد و مرکز درمانی 
خــود را انتخاب کنند و از بــدو ورود به ایران 
نیز توسط همین شرکت ها هدایت و حتی پس 
از بازگشــت به کشور مبدأ نیز از طریق همین 
شرکت ها  فرایند درمان خود را پیگیری کنند. 

 ظرفیت خالی 90 درصد گردشگری سالمت
رئیس   محمد جهانگیری، 
بین المللی  خدمات  انجمن 
ســالمت ایران نیز با اشاره 
ایران  استثنایی  به ظرفیت 
در زمینه جذب گردشــگر 

سالمت در ایران می گوید: گردشگری سالمت 25 
درصد حجم گردشگری دنیا را به خود اختصاص 
می دهد و ما با توجه به ظرفیت های پزشکی کشور 
باید بکوشیم با ساماندهی این صنعت ارزآور زمینه 
رونق و توســعه آن را تا رسیدن به جذب ساالنه 2 
میلیون گردشگر سالمت فراهم آوریم و این ظرفیت 
بالقوه کشور را به فعلیت برسانیم، این در حالی است 
که متأسفانه تاکنون تنها توانسته ایم از ۱۰ درصد 
این ظرفیت ارزآور اســتفاده کنیم و 9۰ درصد آن 
بدون استفاده باقی مانده که نشان می دهد این حوزه 

جای کار و سرمایه گذاری زیادی دارد.

 تهیه سند راهبردی برای گردشگری سالمت
به گفته دکتر جهانگیری عالوه بر پیشرفت علم 
پزشکی در حوزه های مختلف و شهرت پزشکان 
ایرانی در دنیا، کشور ما دارای ظرفیت های درمانی 

طبیعی، انواع اقلیم آب و هوایی، چشمه های آب 
گرم و تنوع گیاهان دارویی است که این ویژگی ها 
می تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران سالمت 
داشته باشد. وی ادامه می دهد: باید برای توسعه 
و بهره منــدی از ظرفیت های بالقــوه این حوزه 
سند اســتراتژیک جامع و برنامه راهبردی تهیه 
و تصویب شود تا همه دســتگاه ها فعالیت های 
خود را در قالب سند تعریف کنند. همچنین باید 
بکوشیم با تسهیل در حمل ونقل، افزایش تعداد 
و ایجاد پروازهای مســتقیم به کشور های مقصد 
و همچنیــن فراهم کردن شــرایط نقل و انتقال 
پول، زمینه استفاده آسان گردشگران سالمت از 
خدمات درمانی و تندرستی کشور را فراهم کنیم.

 ایجاد دهکده سالمت برای گردشگران سالمت 
رئیس انجمن خدمات بین المللی سالمت ایران 
با اشــاره به اینکــه در همه دنیــا تولیت حوزه 
گردشگری سالمت در دست دولت و برنامه ریزی 
و اجرای آن بر عهده بخش خصوصی است، اضافه 
می کند: ضرورت دارد در این حوزه به تشکل های 
اقتصادی ایجاد شده در بخش خصوصی بهای الزم 
داده شود تا بتوانند با نابسامانی های موجود مقابله 
کنند تا فقط افراد متخصص در حوزه گردشگری 

سالمت در این حوزه فعالیت داشته باشند. 
دکتر جهانگیری با اشاره به اقداماتی که از سوی 
انجمن خدمــات بین المللی ســالمت ایران و با 
همکاری آستان قدس رضوی برای ترویج صحیح 
جذب گردشــگری ســالمت انجام داده اســت، 
می گویــد: تاکنون چهار کنفرانس گردشــگری 
سالمت کشورهای اسالمی در بیمارستان رضوی 
مشهد مقدس برگزار شــده است، ضمن آنکه با 
ایجاد همگرایی بین ۶۰ بیمارستان نمونه کشوری 
برای جذب گردشــگر ســالمت در این انجمن و 
برگزاری 22 دوره آموزشــی بــا همکاری وزارت 
بهداشت گام هایی برای ارتقای توسعه این صنعت 
نوپا برداشته شده است. وی همچنین از مشخص 
کردن ۱5 نقطه جغرافیایی که قابلیت ایجاد دهکده 
سالمت در کشور را دارند خبر می دهد و می افزاید: 
امید می رود با بررســی این نقاط از سوی وزارت 
گردشگری و وزارت بهداشت زیرساخت های الزم 

برای بهره مندی بیشتر از این صنعت فراهم شود.

ورود هر گردشگر سالمت به کشور معادل ۸۰ بشکه نفت ارزآوری دارد

غفلت از 90 درصد ظرفیت گردشگری سالمت
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دستچین

حتی یک ریال سرانه درمان به۴0 میلیون کارگر ندادند!
ایلنا:اکبر شــوکت، عضو کارگری هیئت امنای سازمان تأمین 
اجتماعی گفت:دولت هرساله برای 8۰ میلیون جمعیت کشور 
یک ســرانه درمان عالوه بر بودجه های جاری درمانی اختصاص 
می دهد، اما یک ریال ســرانه درمــان به4۰ میلیون نفر جامعه  
کارگری ندادند. وزارت بهداشت در همه ۳۰ سال گذشته، سرانه 
درمان کارگران را به جیب زده و برای خودش هزینه کرده است.

رسانه ها از تبلیغات کمک درسی ها خودداری کنند
خانه ملت: ســیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس گفت: متأسفانه نظام آموزشی ما تحت الشعاع 
درآمدهای تبلیغاتی قرار گرفته و رسانه ها باید از تبلیغات کتاب های 
کمک درســی خودداری کنند. همچنین در زمینــه تعداد و تنوع 
کتاب های کمک درسی باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد، چرا که 
در هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما کتاب کمک درسی وجود ندارد.

دلیل بدهی های سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سالمت 
فارس: بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: در واکنش به اعتراض برخی از پزشــکان درباره پرداخت 
نشدن کارانه ها و تصمیم به لغو اعمال جراحی غیرضروری اظهار 
کرد: در طرح تحول سالمت به بهانه ماندگاری پزشکان در مناطق 
محروم کارانه آن ها افزایش پیدا کرد و همین موضوع موجب ایجاد 

بدهی های سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سالمت شد.

فعالیت 6هزار البراتوار دندان سازی غیرمجاز در کشور 
ایرنا:رئیس انجمن صنفی کارآفرینان پروتز دندان گفت: حدود 
۶ هزار البراتوار دندان سازی غیرمجاز در کشور فعالیت دارند که 
هیچ نظارتی از ســوی وزارت بهداشت بر فعالیت آن ها صورت 
نمی گیرد. وی افزود:این البراتوارها به صورت غیرقانونی و مستقیم 
با بیمار ارتباط برقرار کرده و با تجهیزات غیراســتاندارد اقدام به 

قالب سازی دندان بیماران می کنند.

راه دخل و تصرف دولت در بخش درمان را می بندیم
خانه ملت: محمدنعیم امینی فرد،عضو کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت:مجلس در بودجه سال 98 پیش بینی کرد 
که یک درصد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به بخش درمان 
اختصاص یابد، اما سازمان برنامه و بودجه در این موضوع دخل 
و تصرف کرد.در بودجه ســال 99 می کوشــیم حکم قانونی را 

پیش بینی کنیم که دولت دخل و تصرف نکند.

هشدار به دستگاه های کم کار در ساماندهی معتادان متجاهر
تسنیم: مهدی مهرانگیز، سرپرست دادسرای مبارزه با موادمخدر 
گفت:به دستگاه های کم کار در زمینه ساماندهی معتادان متجاهر 
تذکرات داده و به آن ها وقت دادیم، اما در صورت محرز شــدن 
قصور، حتماً برخورد الزم صورت می گیرد. اگر دستگاهی درباره 
ساماندهی معتادان متجاهر کوتاهی داشته باشد، برای آن پرونده 

قضایی تشکیل داده و با آن ها برخورد می کنیم.

وجود جسم خارجی در کیک ها  بُعد امنیتی دارد
آنا: کیانوش جهانپور، ســخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت: 
وجود جســم خارجی از جمله قرص و کپسول در تعدادی از 
بســته های فراورده های غذایی به هیچ وجه به سطح تولید و 
پخش کالن مرتبط نبوده و به نظر می رسد موضوعی فراتر از 
حوزه ســالمت بوده و حتی می تواند ابعاد انتظامی، سیاسی و 

امنیتی داشته باشد.

طرح کاهش آلودگی هوا بی فایده است
میزان: شادمهر کاظم زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس دهم 
با اشاره به تردد روزانه 7 میلیون خودرو در تهران گفت: شواهد 
حاکی از بی تأثیر بودن اجرای طرح کاهش آلودگی هوا در بحث 
تردد ها و همچنین کاهش آلودگی هوا بوده است.وی تصریح کرد: 
دولت باید یک بار برای همیشــه مشکالت کالنشهر ها به ویژه 

تهران را مرتفع کند.

سهم مغفول وزارت بهداشت و پلیس راهور از سود بیمه ها 
میزان:هدایت اهلل خادمی، نماینده مردم ایذه در مجلس گفت: 
طبق برنامه پنجم توسعه شرکت های بیمه باید ۱۰ درصد سود 
خود را به وزارت بهداشــت و ۱۰ درصد دیگر را به پلیس راهور 
تخصیص می دادند. این مصوبه تاکنون محقق نشده است.با توجه 
به تعداد باالی شرکت های بیمه ای در کشور باید این مصوبه هر 

چه سریع تر اجرایی شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان امور دانشجویان:
بازرسان وزارت بهداشت به 

آشپزخانه دانشگاه ها  می آیند
 ایرنا   رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: این 
سازمان از وزارت بهداشت درخواست کرد بازرسان 
این وزارتخانه سرکشی به رستوران های دانشگاه ها 
را مانند رستوران های تمام شهرها در برنامه اصلی 
خود قرار دهند. مجتبی صدیقی افزود: تاکنون 5۰ 
درصد آشپزخانه های دانشگاه ها صنعتی شده و در 
صورت به وجود نیامدن مشــکالت اعتباری، این 

اقدام بزرگ تا سال آینده عملیاتی می شود.
وی از بازدید ســرزده کارشناســان بهداشــت 
دانشــگاه ها از آشــپزخانه ها خبــر داد و گفت: 
کارشناسان بهداشت داخل دانشگاه ها با بضاعتی 
که دارند، به صورت سرزده یا با برنامه ریزی قبلی به 
رستوران ها سرکشی می کنند. وی خاطرنشان کرد: 
دانشگاه ها در طول یک سال حدود ۱2۶ میلیون 
وعده غذایی به دانشجویان ارائه می دهند که این 
آمار در طول یک ماه به ۱5 میلیون وعده غذایی 
می رســد. هر چند همان یکی دو مورد از مسائل 
بهداشتی هم نباید در غذای دانشجویان دیده شود.

آموزش

معاون حقوقی وزیر علوم:
شیوه نامه تشکیل کمیته های 

اخالق در پژوهش تصویب شد
 مهر   معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم 
از تصویب شیوه نامه تشکیل کمیته های اخالق 
در پژوهش در دانشگاه ها خبر داد و گفت: این 

شیوه نامه به زودی ابالغ می شود.
حمیدرضا علومی یزدی گفت: کمیته مرکزی 
اخالق در پژوهش در وزارت علوم تشکیل شد 
و شیوه نامه تشکیل این کمیته ها در دانشگاه ها 
نیز تصویب شــده که به زودی به دانشــگاه ها 
ابالغ می شــود. وی ادامه داد:  برهمین اساس 
دانشــگاه ها نیز در کمیته هایی که تشــکیل 
می دهند، وظایفی را که قانون برای آن ها دراین 

خصوص تعیین کرده، اجرا می کنند.
علومی یزدی افزود: در شــیوه نامه تشکیل این 
کمیته ها، وظایــف و ســازوکارهای جدیدی 

پیش بینی شده است.
همچنین مقرر شد کمیته مرکزی اخالق ارتباط 
مســتمری با کمیته های اخــالق در پژوهش 

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برقرار کند.

محیط زیست

معاون محیط زیست ارائه کرد
پاسخ مبهم درباره استاندارد 

نبودن خودرو های داخلی
 باشــگاه خبرنگاران جوان    معاون محیط 
زیست در خصوص استاندارد نبودن خودرو های 
داخلی که موجب آلودگی هوا می شوند، پاسخ 

مبهمی داد.
مسعود تجریشی گفت: اگر در بسیاری از موارد 
نتوانستیم به اجماع برسیم به این دلیل بود که 

حاضر نیستیم در لوای قانون حرکت کنیم.
وی افزود: اگر قرار باشد به دلیل تحریم و یا هر 
مسئله ای بگوییم این قانون را عمل نمی کنیم 
نمی توانیــم در یک کار جمعی بــه اهدافمان 
برسیم. تجریشــی گفت: اگر در قانون ضعیف 
هستیم باید آن را تصحیح کنیم مانند این است 
که خودروساز بگوید چون این مشکالت را دارم 
به قانون عمل نمی کنم، بنابراین یا باید مدیران 
را تغییر داد  یا به صورت مکتوب عمل نکردن 

به قانون  را ارائه دهند.
وی همچنین بیان کرد: باید فرهنگ و روحیه 

کار های جمعی را بین خودمان تقویت کنیم.

خانه و خانواده

گزارش سازمان ثبت احوال کشور
 آخرین آمار از طالق و ازدواج 

در پنج سال اخیر
 باشگاه خبرنگاران جوان   براساس گزارش 
آماری سازمان ثبت احوال ازدواج کشور آمار 
ازدواج در پنج سال اخیر رو به کاهش است.
براســاس این گزارش آمار طالق و ازدواج 
در سال های 9۳ تا 97، آمار ازدواج کاهش 
پیدا کرده و به ازای آن طالق روند صعودی 

داشته است.
در ســال 9۳، 774 هــزار و 5۱۳ ازدواج و 
۱55 هــزار و ۳۶9 طالق ثبت شــده و در 
ســال 94 نیز ۶85 هــزار و ۳52 ازدواج و 
۱۶۳ هزار و 7۶5 طالق صورت گرفته است.

در ســال 97، 549 هزار و 8۶۱ ازدواج و 
۱74 هزار و ۶98 طالق ثبت شــده است؛ 
این در حالی است که در سال 9۳ در برابر 
هــر ۱۰۰ مــورد ازدواج 2۳ مورد طالق 
وجود داشــته، اما همین آمار در سال 97 
در برابر هــر ۱۰۰ ازدواج ۳2 مورد طالق 

بوده است.

علم و فناوری

کارشناس نجوم خبر داد
 امشب آسمان 

شهاب باران می شود
 مهر   کارشــناس نجوم با بیان  اینکه یکی از 
بارش های مهم شــهابی امشــب رخ می دهد، 
گفت: شــنبه 2۳ آذرماه بارش شهابی جوزایی 
به اوج می رسد و آسمان شهاب باران  خواهد شد.

علی آزادگان گفت: بارش شــهابی جوزایی در 
ایــن چند دهه اخیر گوی ســبقت را از بارش 

برساووشی ربوده است. 
وی با بیان اینکه امشب شنبه 2۳آذر ماه بارش 
شهابی در آسمان ایران قابل رؤیت است،عنوان 
کرد: ارتفاع نســبتاً باالی کانون بارش شهابی 
موجب می شود برخالف دیگر بارش های شهابی 
پیش از نیمه شب نیز شهاب هایی از این بارش را 
بتوان دید. وی تأکید کرد: ویژگی منحصر به فرد 
بارش جوزایی این اســت که پیش از نیمه شب 

هم امکان رصد دارد.
کارشــناس نجوم بیان کرد: اوج بارش جوزایی 
در ســال ۱۳98 پیش بینی می شود که حدود 

ساعت 4 عصر شنبه 2۳ آذر رخ دهد. 

فراسو

پس از خبر
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الجزیره: رئیس کمیســاریای ملی مستقل 
انتخابات الجزایر اعالم کرد عبدالمجید تبون با 
بدست آوردن ۵۸.۱۵ درصد آرا پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور شده است. میزان 
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۳۹.۳۳ 

درصد درداخل و خارج از کشور بوده است.

خبرگزاری فرانســه: بوکوحرام مسئولیت 
حمله به یک اردوگاه ارتش نیجر در ایناتس،  
منطقه ای در غرب این کشور و همجوار با مرز 
مالی را که ۷۱ کشته برجای گذاشت، پذیرفت.

هشدار نسبت به توطئه واشنگتن
 آمریکا در پی ایجاد 

جنگ داخلی در عراق است
جهان: با تــداوم اقدامات مشــکوک در عراق 
همزمان با اعتراضات مردمی، برخی شخصیت ها 
و جریان های سیاسی عراق نسبت به توطئه های 
آمریکا برای ایجاد جنگ داخلی در این کشــور 
هشــدار دادند. در همین راستا »مهدی تقی« 
عضو کمیســیون امنیتی پارلمان عراق تأکید 
کــرد آمریکا قصد ایجاد جنگ داخلی در عراق 
را دارد و در واقع، علت ناامنی های کنونی است. 
عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر پیشبرد امور 
دولت عراق نیز با اشاره به حادثه قتل یک جوان 
عراقی و آویزان کردن وی بر تیر برق در میدان 
الوثبه تأکید کرد: این مســئله نشــان می دهد 
گروه های سازمان یافته ای وجود دارند که تحت 
پوشــش تظاهرات، دست به کشــتار، ارعاب و 
تعطیل کردن دولت می زنند. در روزهای گذشته 
همزمان بــا فروکش کردن مــوج اعتراضات، 
سلسله اتفاقات مشکوکی از جمله ترور برخی 
سازمان دهندگان اعتراضات، تیراندازی به سوی 
معترضان و چاقوکشــی علیــه آن ها، موجب 
شعله ور شدن خشم مردم شده است. در همین 
حال حجت االســالم »احمد الصافی« نماینده 
مرجعیت عراق و خطیب جمعه دیروز شــهر 
مقدس کربال، در ســخنانی با یادآوری دومین 
سالروز شکست داعش در عراق، گفت: کسانی 
که داعش را شکست دادند، می توانند اصالحات 
را نیز به پیش ببرند. او با بیان اینکه مردم عراق 
در مقابل کارزار اصالح کشور قرار دارند؛ شرط 
اساســی پیروزی در این کارزار را پیش گرفتن 
روند مســالمت آمیز اعتراضات دانست و گفت: 
اکثریت تظاهرات کننــدگان به اهمیت دوری 
از خشــونت و هرج و مــرج در روند اعتراضات 
واقف هستند. نماینده مرجعیت عراق گفت که 
باید تمامی سالح ها در کنترل حکومت باشد و 
نباید اجازه داد که هیچ گروه مسلحی خارج از 
حکومت تحت هر نامی شکل گیرد و دست به 

سالح ببرد.
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 اوغلو در صف مخالفان سلطان
 حزب رقیب اردوغان
رسماً آغاز به کار کرد

فارس: نخست وزیر پیشین ترکیه روز گذشته 
رسماً تشکیل حزب جدید خود به نام »حزب 
آینده« را اعالم کرد. داووداوغلو ۶۰ ساله که 
خود زمانی رهبری حزب حاکم ترکیه یعنی 
»عدالت و توســعه« را برعهده داشــت و به 
عنوان نظریه پرداز سیاست خارجی این حزب 
شناخته می شد، در پی اختالف با اردوغان در 
تاریخ بیست ودوم شهریور امسال از عضویت 

در این حزب کناره گیری کرد.

 دولت »مودی« الیحه جنجالی اعطای شهروندی
 به اقلیت های غیرمسلمان را تصویب کرد

اعطای تابعیت هندی به همه جز مسلمانان!
جهان: به دنبال تصویب طرح »متمم حقوق 
شهروندی« در مجلس اعیان هند، اعتراضات 
گســترده ای در بخش هایی از این کشور بر 
پا شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد تجمع 
اعتراضی دانشجویان هندی در دهلی نو در 
اعتراض به این قانون، به درگیری با پلیس 
ضدشــورش منجر شده است. براساس این 
گزارش، صدها دانشجوی دانشگاه اســالمی »جامیا میلیا« در اعتراض به این قانون 
در خیابان های دهلی نو تجمع کرده بودند که منجر به اســتفاده از گاز اشــک آور از 
سوی پلیس شــد. غیر از دهلی نو، ایالت های آسام و تریپورا نیز در چند روز گذشته 
عرصه اعتراضات علیه تصویب این قانون بوده است. روز پنجشنبه در اعتراضات ایالت 
آســام حداقل دو نفر با شلیک پلیس کشته شــدند. براساس این طرح که در زمینه 
حقوق شهروندی است، دولت هند قرار است به شهروندان اقلیت کشورهای همسایه 
که غیرمسلمان هستند، حقوق شهروندی اعطا کند. بر اساس این مصوبه که به تصویب 
مجلس اعیان هند رسیده، به اقلیت هایی در کشورهای بنگالدش، افغانستان و پاکستان 
که به ادعای این الیحه »تحت ظلم« هستند، امتیاز شهروندی هند اعطا می شود، اما 
مســلمانان، مشمول این قانون نمی شوند! نمایندگان پارلمان هند چهارشنبه شب با 
۱۲۵ رأی موافــق در مقابل ۱۰۵ رأی مخالف، این الیحه را تصویب کرده بود. قانون 
فوق به هندوها، ســیک ها، بودایی ها، جین ها، پارسیان )زرتشتی ها( و مسیحیانی که 
پیش از ۳۱ دســامبر ۲۰۱۴ )۱۰ دی ماه ۱۳۹۳( از ســه کشور پاکستان، افغانستان 
و بنگالدش به هند مهاجرت کرده اند، شــهروندی اعطا می کند که مجموع این افراد 
چندین میلیون نفر می شوند. این در حالی است که مسلمانان در برخی مناطق هند 
برای حفظ تابعیت خود باید شــواهدی از تابعیت هندی پدربزرگشان،  از جمله سند 
ملکی، ارائه دهند. بسیاری از منتقدان دولت مودی معتقدند که این طرح در راستای 
انزوای بیشتر مسلمانان هند تهیه و تصویب شده است. مخالفان می گویند این الیحه 
برای نخستین بار مسیری قانونی برای بدست آوردن تابعیت هندی بر اساس مذهب 

ارائه می کند، اما علیه مسلمان ها تبعیض آمیز است. 
پیش از این نیز دولت هند در مناطق مســلمان نشین از جمله ایالت آسام رویه ای را 
برای ســلب حق تابعیت مسلمانان به راه انداخته بود که با اعتراضات بسیاری مواجه 
شد. بر اساس این طرح، حدود ۲ میلیون مسلمان که اصلیتی بنگالدشی دارند، از حق 
شهروندی هند محروم و احتماالً از این کشور اخراج خواهند شد. دولت نخست وزیر 
نارندرا مودی و حزب افراطی هندو – ملی گرای مطبوع وی - بهاراتیا جاناتا )بی جی پی 
( – پیش از این نیز با لغو خودمختاری منطقه کشمیر با اکثریت مسلمان رویکرد ضد 
اسالمی از خود نشان داده که همین مسئله با واکنش دیگر کشورها مواجه شده است.
اکنون و در پی تصویب این قانون شدت اعتراضات به حدی است که هند ترجیح داده 
فعالً مسئله کشمیر را نادیده بگیرد و شماری از نظامیان خود را از آنجا به آسام منتقل 
کرده است. هند ۱۷۰ میلیون مسلمان دارد و قانون جدید ناقض حقوق آن ها خواهد 
بود. تصویب این قانون اصل سکوالر بودن قانون اساسی هند را زیر سؤال می برد. این 
الیحه نخستین بار در ۲۰۱۶ ارائه شد و در راستای وعده انتخابات پارلمانی حزب جناح 
راســتی حاکم بهاراتیا جاناتای مودی در ۲۰۱۴ بود، اما پس از بروز مخالفت هایی از 
دستور کار خارج شده بود. در عین حال با تأکید و پیگیری حزب حاکم، تصویب این 

الیحه بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

 واکنش سازمان ملل
سازمان ملل متحد روز جمعه در نخستین واکنش، از تصویب این طرح ابراز نگرانی کرد 
و تأکید کرد قانون جدید حقوق شــهروندی هند اساساً تبعیض آمیز است و خواستار 
بازنگری در آن شد. جرمی الورنس، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت: قانون 
جدید از مسلمانان همانند آنچه که برای دیگر اقلیت ها درنظرگرفته است، محافظت 
نمی کند؛ بنابراین موجب تضعیف تعهدات این کشور به برابری در برابر قانون مطابق آنچه 
که در قانون اساســی این کشور آمده است، خواهد شد. پیش از این روزنامه جی جی 
پرس ژاپن نیز گزارش داد که سفر » شینزوآبه« نخست وزیر این کشور به هند که قرار 
بود روز یکشنبه انجام شود، به دلیل وقوع اعتراضات در هند لغو و به تأخیر افتاده است. 
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 واشنگتن خبر داد تشدید تنش ها میان دو متحد ناتو مصالحه نخواهم کرد
عبداهلل عبداهلل برای غنی 

خط و نشان کشید
سنای آمریکا »نسل کشی 

ارامنه« را به رسمیت شناخت
توافق با چین بر سر مرحله 
نخست موافقت نامه تجاری

ایسنا: »عبداهلل عبداهلل« ریاست اجرائیه 
افغانســتان تأکید کــرد در ایــن دور از 
انتخابات ســازش نمی کنــد و به مبارزه 
برای پیــروزی ادامه خواهد داد. وی که با 
روزنامه نیویورک تایمز مصاحبه می کرد، 
افزود: غنی برای کشور یک چالش بوده و 
موضوع این اســت که چگونه وی را بدون 
اینکه به کشور لطمه بزند، از قدرت کنار 

گذاشته شود. 

باشگاه خبرنگاران: مجلس سنای آمریکا 
بدون توجه به هشــدارهای شدید مقام های 
ترکیه ای، نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری 
عثمانی در سال ۱۹۱۵ میالدی را به رسمیت 
شــناخت. روز چهارشنبه نیز کمیته روابط 
خارجی ســنای آمریکا، ترکیــه را به دلیل 
خرید ســامانه پدافند هوایی اس- ۴۰۰ از 
روسیه تحریم کرد. روابط آمریکا و ترکیه در 

ماه های گذشته پرتنش شده است. 

مهر: تیم مذاکره کننده آمریــکا از توافق 
با چین بر ســر مرحله نخست موافقت نامه 
تجاری دوجانبه با این کشور خبر دادند. اوایل 
روز پنجشنبه ترامپ اعالم کرد: این کشور به 
همراه چین در آستانه امضای یک توافق نامه 
تجاری دوجانبه هستند. اکنون این توافق نامه 
کــه اجرای دور جدید تعرفــه های تجاری 
آمریــکا علیه چین را به تأخیــر می اندازد، 

نیازمند کسب امضای دونالد ترامپ است.

گزارش بدون تیتر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 جهان  نتایــج انتخابات پارلمانی انگلیس، 
حاکــی از پیروزی قاطــع محافظه کاران به 
رهبری بوریس جانسون است؛ پیروزی ای که 
گفته می شود در ۴۰ سال گذشته این حزب 
بی ســابقه بوده و سرنوشت خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا را به سرعت مشخص می کند. در 
همین رابطه شبکه »اسکای نیوز« گزارش داد 
حزب جانسون با بدست آوردن ۴۳.۵ درصد 
آرا، ۳۶۵ کرسی پارلمان را از آن خود ساخته 
اســت. پس از آن حزب کارگــر به رهبری 
»جرمی کوربین« نیز با کسب ۳۲.۴ درصد 
آرا ۲۰۳ کرسی پارلمان را تصاحب کرد. دو 
حزب »ملی اسکاتلند« و »لیبرال دموکرات« 
نیز هرکدام به ترتیب ۴۸ و ۱۱ کرسی را در 

پارلمان انگلیس به خود اختصاص دادند. 
فراینــد رأی گیری در انتخابات سراســری 
بریتانیا از روز پنجشــنبه در چهار کشــور 
انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی آغاز 
شــد. این نخستین انتخابات 
سراسری در انگلیس بود که 
به دلیل ناتوانی جانســون در 
تصویب طرح برگزیت و خروج 
از اتحادیه اروپا در تاریخ مقرر 
آن )۳۱ اکتبــر - ۹ آبان(، در 
آخریــن ماه ســال میالدی 
)دســامبر(  برگزار شد. بر پایه 
انجام شده  نظرسنجی  نتایج 
رأی گیــری  حوزه هــای  در 
پیش بینی می شد که محافظه 
در  را  کرســی   ۳۶۸ کاران 
مجلس عــوام تصاحب کنند. 
این رقم کــه بهترین نتیجه 
برای حــزب محافظه کار از زمــان پیروزی 
»مارگارت تاچر« در ســال ۱۹۸۷ است، در 
حالــی رقم خواهد خورد کــه این حزب در 
انتخابات ســال ۲۰۱۷، توانســته بود ۳۱۷ 
کرسی بدست آورد. ۶ حزب در این انتخابات 

برای بدســت آوردن کرســی های پارلمان 
انگلیس )۶۵۰ کرســی( حضور داشتند. هر 
حزب برای کسب اکثریت پارلمان باید دارای 

حداقل ۳۲۶ کرسی پارلمان شود.

 جانسون: خروج از اروپا را از امروز 
اجرا می کنیم

»بوریس جانســون« نخســت وزیر انگلیس 
و رهبر حــزب محافظه کار این کشــور در 
نخســتین واکنش به پیروزی در انتخابات 
پارلمانی، این نتیجه را نشــان دهنده حکم 
قطعی برای اجرای برگزیت عنوان کرد. وی با 
بیان اینکه طرح برگزیت را در تاریخ سی ویکم 
ژانویــه ۲۰۲۰ )یازدهم بهمن( اجرا می کند، 
توضیــح داد: »هیچ اما و اگر و شــایدی هم 
ندارد. به عنوان یک کشور متحد از اتحادیه 
اروپا خارج می شویم و کنترل قوانین، مرزها، 
پول، تجارت و سیستم مهاجرتی را دوباره در 
دست می گیریم«. جانسون همچنین فرایند 
خروج از اتحادیه اروپا را از همین امروز اعالم 
کرد.در پی این اتفاق »دونالد ترامپ«، رئیس 
جمهــور آمریکا در حســاب توییتری خود 
به پیروزی حزب محافظــه کار در انتخابات 
پارلمانــی انگلیس واکنش نشــان داد و از 

این موضوع اســتقبال کرد. ترامپ در ادامه 
همچنین با اشاره به نتایج انتخابات پارلمانی 
انگلیس، گفت: حال آمریکا و بریتانیا می توانند 
آزادانه به توافق تجاری گسترده جدید پس از 

برگزیت دست یابند. 
کســب پیروزی در انتخابات سراسری روز 
پنجشنبه می تواند جایگاه جانسون در دفتر 
نخست وزیری را تحکیم بخشد و راه را برای 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در مدتی کمتر 
از دو ماه هموار ســازد. جانســون پیشتر در 
مراسم رونمایی از برنامه حزب محافظه کار 
برای دولت بعدی، وعده داده بود در صورت 
پیروزی در انتخابات، انگلیس روز ۳۱ ژانویه 
)یازدهم بهمن( اتحادیه اروپا را ترک خواهد 

کرد. 

 کوربین: شبی ناامید کننده بود؛ استعفا 
می دهم

از ســوی دیگر در پی شکست حزب کارگر 
در انتخابات پارلمانی انگلیس، جرمی کوربین، 
رهبر این حزب گفت: از رهبری حزب کارگر 
کناره گیری خواهد کرد. کوربین با بیان اینکه 
این به وضوح شبی ناامیدکننده برای حزب 
کارگر اســت، به سیاســت های پیشنهادی 

خود برای گسترش خدمات عمومی و مقابله 
با بحران اقلیمی اشــاره کــرد و افزود: این 
سیاست ها محبوبیت زیادی دارند؛ اما برگزیت 
چنان جامعه را دوقطبی کرده که نمی توان 

یک بحث سیاسی معمول داشت.

 ادامه چالش های برگزیت
در همیــن حال وزیر اول اســکاتلند ضمن 
مخالفت با خروج کشورش از اتحادیه اروپا، 
گفت همه پرســی مجدد برگزیــت باید در 
اسکاتلند برگزار شود. »نیکوال استورجن« با 
بیان اینکه اسکاتلند خواهان دولت »بوریس 
جانسون« نخست وزیر انگلیس نیست، گفت: 
مــا به هیچ وجه خواهان خــروج از اتحادیه 
اروپا نیســتیم و باید همه پرسی مجددی در 
این کشور برای تصمیم گیری مستقل مردم 
اسکاتلند برگزار شود. این واکنش استورجن 
در حالی اســت که حزب »ملی اسکاتلند« 
به رهبری وی توانسته کرسی های بیشتری 
نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۷ بدست بیاورد. 
پیش از این بسیاری از تحلیلگران با اشاره 
بــه احتمال پیروزی حــزب محافظه کار و 
تأکید آن بر پیگیری روند برگزیت نســبت 
به افزایــش تمایالت اســتقالل طلبانه در 
اســکاتلند هشــدار داده بودند. نخستین 
بریتانیا  از  اســکاتلند  استقالل  همه پرسی 
در ۱۸ ســپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد، که در 
نهایت بــا رأی منفی بیــش از ۵۰ درصد 
رأی دهندگان، اسکاتلند به عنوان بخشی از 

بریتانیا باقی ماند. 
اکنون اما با توجه به تمایل مردم اسکاتلند 
برای مانــدن در اتحادیه اروپا و از ســوی 
دیگــر جدیت جانســون در پیگیری روند 
برگزیت برگزاری همه پرسی دوباره در این 
زمینه امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد؛ 
مسئله ای که قطعاً چالش های دیگری برای 

لندن به همراه خواهد داشت.

پیروزی تاریخی حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی انگلیس

»جانسون« پشت دروازه خروج از اتحادیه

»بوریس جانسون« 
نخست وزیر انگلیس 
و رهبر حزب 
محافظه کار این کشور 
در نخستین واکنش به 
پیروزی در انتخابات 
پارلمانی، این نتیجه 
را نشان دهنده حکم 
قطعی برای اجرای 
برگزیت عنوان کرد

بــــــــرش
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»آگهی مناقصه« 
نوبت اول

و  منظ��ر  س��یما،  س��ازمان 
فضای س��بز ش��هری ش��هرداری 
س��بزوار در نظ��ر دارد عملی��ات 

فض��ای  از  حراس��ت  و  حفظ،نگهداری،نگهبان��ی 
مبل��غ  ب��ه  ی��ک  س��بز ش��هر س��بزوار منطق��ه 
ب��ه  دو  منطق��ه  و  52/041/857/294ری��ال 
مبلغ53/297/146/809ری��ال را به مدت یک 
س��ال به پیمانکار واجد ش��رایط واگ��ذار نماید.

لذا شرکت های دارای صالحیت می توانند جهت 
دریاف��ت اس��ناد مربوطه به ام��ور قراردادهای 
س��ازمان مراجع��ه نمایند.جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن05144641000تم��اس 
حاصل فرمایند یا به س��ایت سازمان به آدرس

کنند.مبلغ  WWW.Sabzevarparks.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقص��ه ب��رای منطقه یک 
منطق��ه  ب��رای  و  معادل2/600/000/000ری��ال 
دو2/660/000/000ری��ال ب��ه ص��ورت نق��د یا 
ضمانت نامه بانکی می باش��د.ضمنا سازمان در 
رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها مختار است.

آخرین مهلت شرکت در مناقصه و تحویل پاکت 
ه��ای پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه س��ازمان،پایان 
ش��نبه  س��ه  روز  س��اعت14:10  اداری  وق��ت 
مورخ98/10/10می باش��د.مناقصه رأس ساعت 
10صبح روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 در محل 

سازمان برگزار می گردد.
 کاظم خلیلی دارینی

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری سبزوار

آگهی مزایده عمومی
اداره کل آموزش و پرورش خراس��ان رضوی در نظر دارد تعداد 35 )س��ی و پنج( دستگاه انواع 
خودرو )قابل بازس��ازی و ش��ماره گذاری(  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت                               

)www.setadiran.ir( از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضی��ان می توانند از تاری��خ 98/09/23 لغایت پایان وقت اداری 98/10/03 برای بازدید از 
خودروها در انبار مرکزی واقع در بلوار توس نبش سه راه کارخانه قند آبکوه مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/10/03
زمان بازگشایی : 98/10/5 ساعت 8 صبح
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1 - برگزاری مزایده صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش��د و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد مزایده )در صورت وجودهزینه مربوطه(، پرداخت 
تضمین ش��رکت در مزایده )ودیعه( ، ارس��ال پیشنهاد قیمت ، بازگش��ایی پاکتها، اعالم برنده، 

واریز وجه مزایده و تحویل کاال، از طریق سامانه امکان پذیر می باشد.
2 - با توجه به ماهیت مزایده، مزایده گر قبل از ارائه پیش��نهاد حتما از اقالم موضوع مزایده 

بازدید به عمل آورد.
3 - مزایده  گر می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با ش��ماره های 

ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 - 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اس��تان در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام 
/ پروفایل مزایده گر" موجود است.

شماره تلفن های تماس جهت بازدید و پاسخگوی:
انبارمرکزی 37612522 - 051

کارشناسی اموال 32225282 - 051
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

کارشناسی امور مالی و جمعدار اموال
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آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان سینا پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36798 و 

شناسه ملی 10380523447    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
ش��ماره3,12587  نام��ه  و   1398,08,28 م��ورخ 
م��ورخ 98,8,27 اداره کل آم��وزش فنی و حرفه 
ای خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1 - به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق 
و م��اده مربوط��ه در اساس��نامه اص��الح گردید: 
) آم��وزش در رش��ته ام��ور مال��ی وبازرگانی – 
فعالیته��ای مطالعاتی پس از اخذ مجوزهای الزم 
و ثب��ت موضوع فعالیت مذکور ب��ه منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد .( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )692889(
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 آگهی تغییرات شرکت سرام صنعت آریاز توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41706 و 

شناسه ملی 10380575572    
 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1397,10,15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی 
مش��هد به آدرس مشهد-دهستان طوس. 
روس��تای چهل حجره . بلوار توس . خیابان 
توس 97 . پالک 0-مجتم��ع صنعتی پوریا . 
طبقه همکف کد پستی 9197186765 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح 

فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )692902(
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مزایده اجاره 112هکتار زمین مرغوب با یک حلقه 
چاه 6اینچ واقع در اراضی کنه بیست-سنگ بست                                                            

))تاریخ مزایده  مورخ 1398/09/27 ساعت 08:00((
موسس��ه دامپروری صنعت��ی قدس رضوی در نظر دارد نس��بت به اجاره 
112 هکتار زمین مرغوب با یک حلقه چاه 6 اینچ واقع در اراضی کنه بیست-س��نگ 
بست به منظور انجام امور کشاورزی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. سپرده 
شرکت در مزایده به میزان 10،000،000ریال که به بصورت واریز وجه نقد بشماره 
حساب 83887459 بانک کشاورزی شعبه مشهد بنام موسسه دامپروری صنعتی 

قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با مؤسس��ه دامپروری صنعتی ق��دس رضوی تماس 

حاصل فرمایید. تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

 روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
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» آگهی تجدید مزایده کتبی «
 شهرداری قائم شهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائم شهر نسبت به واگذاری جایگاه CNG واقع در 

خیابان جویبار)شریعتی(  را از طریق مزایده کتبی به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات 
بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور 

قراردادها و  یا به سایت www.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند.
1-نوع کار: واگذاری جایگاه CNG واقع در خیابان جویبار )شریعتی ( به منظور بهره برداری،نگهداری، سرویس و عرضه گاز به خودروها تحت قرارداد حاضر 

بنحو اجاره برابر قیمت مصوبه دولت
2- محل دریافت اسناد مزایده : واحد امور قرادادهای شهرداری قائم شهر می باشد.

3- مدت اجاره : به مدت یکسال شمسی می باشد.
4- مبلغ پایه بابت اجاره یکسال : اجاره بهاء ماهیانه مبلغ به عدد  285.000.000 ریال به حروف )دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال( که مجموع اجاره بهاء 

یکسال  مبلغ به عدد 3.420.000.000 ریال به حروف )سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال( می باشد.
5- میزان س��پرده ش��رکت در مزایده : 5 درصد مبلغ پایه، مبلغ به عدد 171.000.000 ریال به حروف )یکصدو هفتاد و یک میلیون ریال( به صورت ضمانت 

نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
6- بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

7- مطابق ماده 8 آئین نامه مالی شهرداری ها، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد 
قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید ودر صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز 

پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 98/9/16 لغایت 98/10/1 قابل تحویل به متقاضیان می باشد.

9- زمان تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/10/4 بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد.
10- به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس 

از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13/30 روز یکشنبه مورخ 98/10/8 در دفتر شهردار قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد.

12- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

14- چاپ آگهی نوبت اول مورخ 98/9/16     15- چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 98/9/23
 عباس صالح زاده-شهردار قائم شهر 
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