
 

موافقت رهبرمعظم انقالب با تخصیص 4 هزار میلیارد تومان به اهواز
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور خبر داد
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 :aحضرت محمد
بر امت خویش 
بیش از هر چیز 

از هوس و آرزوی 
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 رئیس جمهور: اگر هیچ نتیجه ای عاید ما نمی شود، ادامه نمی دهیم 

هشدار روحانی درباره خروج از برجام

آستان قدس رضوی 
اراضی رها شده موقوفاتی 

را تعیین تکلیف می کند 

ساخت مسکن 
مشارکتی 

در زمین های 
وقفی

 سیاست   حجت االسالم والمسلمین حســن روحانــی دیروز و پیش از ترک توکیو 
نشستی با مدیران ارشد ژاپنی داشت. وی به دو دستاورد توافق هسته ای اشاره کرد و 
گفت: دســتاورد نخست این بود که به دنیا ثابت کردیم دنبال سالح هسته ای نیستیم 
و حاضریم همه گونه نظارت های بین المللی را بپذیریم در صورتی که رفتار کشورهای 
بزرگ با ما رفتار عادی باشد. دستاورد دوم این بود که به دنیا ثابت کردیم پای تعهدات 
خودمان می ایســتیم و با وجود اینکه طرف تعهد به بخشی از تعهداتش عمل نکرده و 
یا یکی از آن ها به طور کامل خارج شده، ما همچنان در تعهدمان باقی هستیم. رئیس 

جمهوری اضافه کرد: البته پس از اینکه مدت زیادی...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسین محمودی اصل

نبــود کارخانه و صنایع مادر و بنگاه های تجاری و تولیدی در مرزها راهکاری جز 
کولبری برای مردم محروم مناطق مرزنشین باقی نگذاشته است. با آنکه دولت ها 
بر این موضوع تأکید دارند که برنامه هایی درراســتای ایجاد شــغل با استفاده از 
ظرفیت های بازارچه های مرزی دارند؛ اما رواج کولبری و معیشت نامطلوب مردم 

مرزنشین حکایت از غیرعملی شدن این وعده ها دارد...

 دولت ها به کولبری
 رسمیت می دهند
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زمین  دور  تا  دور  که  آجری  دیوار  آستان   
رنگی  قاب  یک  در  دیوار  روی  و  شده  کشیده 
بزرگ جمالتی نوشته شده که برای مشهدی ها 

آشناست: »این زمین موقوفه...

در پی یک عملیات پیچیده 
پلیس خراسان رضوی 

رقم خورد

کشف 2 تن 
تریاک با طعم 

گاز مایع!

ترامپ الیحه ایجاد 
نیروی فضایی ایاالت متحده 

را امضا کرد

دیگر 
فضا هم 

امن نیست
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کاپیتان های پرسپولیس چگونه 
روی نیمکت آرام گرفتند؟

کالدرون فاتح 
رختکن پر غرور
 ............ صفحه 10

سفر»احد« ادبیات دفاع مقدس 
به خانه ابدی

نیمه پنهان مفاخر ایران 
در قاب تلویزیون

بازداشت افراد 
برای جمع آوری ادله ممنوع است

کولبرها زیر بار وعده ها
از بازارچه مرزی، برقراری بیمه وتصویب قانون حمایتی در مجلس خبری نشد

فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان تایباد 
شرح در صفحه 4
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   آگهـی مزایده عمـومی
 )مرحله اول(-نوبت اول

  سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد در نظردارد نسبت 
ب��ه فروش امالک ذیل ازطریق مزایده و با ش��رایط  نقد واقس��اط اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند بمنظورش��رکت در مزایده وکس��ب اطالعات بیش��ترجهت 
دریافت و تحویل اسناد از تاریخ 1398/10/01لغایت 1398/10/10به دفترامالک 
س��ازمان مراجعه و یا با ش��ماره تلفن های 38222701 داخلی 242-248 تماس 

حاصل نمایند. 
1-تعداد23 قطعه زمین با کاربری های )نمایشگاهی، کارگاهی، خدماتی ( واقع 

درجنب پل الغدیرزارچ 
2- تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهرک صلواتی مهریز 

3- تعداد 1 واحد تجاری واقع درمجتمع خلیج فارس بلوارآزادگان یزد
4- تعداد 2 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع دربلوارجمهوری یزد

5- تعداد 1 واحد تجاری واقع درمجتمع سامان خیابان سلمان فارسی یزد 
6- تعداد 6 قطعه زمین با کاربری باغ ویال درمجتمع کاریزلند جاده یزد - تفت

7- تعداد 16 قطعه زمین واقع دراراضی کوره مهراکرمیه یزد                   
8- واگذاری مجوزیک قطعه زمین با کاربری مصنوعات سنگی و یک قطعه زمین 

کشاورزی با آب چشمه واقع درگردنه تخته سنگ علی آباد تفت 
/ع سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد
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مناقصه عمومی دو مرحله ای     ) نوبت دوم(
مناقصه شماره :98-20

1-دستگاه برگزارکننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
2-موضوع مناقصه: خرید تابلو کنترل ایس��تگاه پمپاژ آبگیر موقت طرح آبرسانی به بجنورد از 

سد شیرین دره                                                   3- برآورد اولیه :حدود 7 میلیاردریال
4- مبلغ تضمین ش��رکت درفرآیند ارج��اع کار:350.000.000ریال ب��ا اعتبارحداقل3ماه وقابل 

تمدیدتا3ماه دیگر
 www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(به نشانی
6- مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه:ازروز ش��نبه م��ورخ 98/9/30 ت��ا پایان وق��ت اداری روز                       

پنج شنبه مورخ  98/10/5  
7- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد

8- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز دوشنبه مورخ 98/10/16      
9-محل وزمان گش��ایش پاکات الف و ب: ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 98/10/16 شرکت آب 

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالیمنطقه ای خراسان شمالی

وب��ت دوم
ن

آگهی مناقصه خرید نوبت دوم
ش��رکت ف��رآورده ه��ای غذایی رض��وی در نظ��ر دارد اقالم 
ذی��ل را از طریق برگزاری مناقص��ه عمومی خریداری نماید. 
ل��ذا از تولی��د کنن��دگان و تامی��ن کنندگان درخواس��ت می 
گردد پیش��نهادات خود را حداکثر تا تاریخ 1398/10/9 به صندوق پس��تی               
194-91735 ارس��ال نمایند. میزان سپرده جهت شرکت در مناقصه یکصد 
میلی��ون ری��ال می باش��د که می بایس��ت اصل فی��ش واریزی به پیوس��ت 

پیشنهاد قیمت ارسال گردد. 
شماره حساب بانک ملت: 6052636867  بنام شرکت فرآورده های غذایی رضوی

زم��ان بازگش��ایی پاکته��ا:  10 روز بع��د از مهلت مقرر فوق می باش��د ضمنًا 
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

در ص��ورت نی��از به اطالعات بیش��تر می توانند با تلف��ن 051-36576362 
تماس حاصل نمایند.

- قوطی 800 گرمی چاپدار                     500/000   عدد 
- قوطی نیم چاپدار                                   500/000   عدد

- لفاف آبمیوه                                            6/000     کیلوگرم
- درب ایزی اپن 800 گرمی                     500/000   عدد

- درب ایزی اپن 380 گرمی                    500/000   عدد

/ع
98
12
05
0

سیاست: نخست وزیر مالزی گفت: ایران، مالزی، ترکیه و 
قطر به عنوان مانعی در برابر هر گونه تحریم اقتصادی بیشتر، 
در حال بررسی انجام مبادالت تجاری با یکدیگر از طریق 

طال و سیستم معادله تهاتری هستند.
»ماهاتیر محمد« نخســت وزیر باســابقه و باتجربه مالزی، 
در پایان اجالس سران اســالمی در کشورش، بر ضرورت 
خوداتکایی کشورهای اسالمی تأکید و در این خصوص از 
ایــران تمجید کرد.  در حالی که در پایان اجالس ســران 
اســالمی در کواالالمپور بر »ضرورت همکاری برای بازیابی 
تمدن اســالمی« تأکید شــد، ماهاتیر محمد به ضرورت 
»اســتقالل« کشــورهای اسالمی اشــاره کرد و گفت: اگر 
کشورهای اسالمی مستقل و قادر بر ایستادن روی پای خود 
باشند، چنین رفتارهایی با آنان نمی شود. به گزارش وبسایت 
روزنامه »استار«  مالزی، ماهاتیر به ایران اشاره کرد و گفت: 
برای من مهم اســت که مشخصاً به ایران اشاره کنم. ایران 
برخالف سال ها تحریم و محاصره، توانسته پیشرفت و تحول 

را ادامه دهد. ایران با افتخار چهارمین کشور دارنده بیشترین 
تعداد مهندس اســت. نخست وزیر مالزی که خودش نماد 
پیشرفت مالزی در دهه های گذشته است، به قطر نیز اشاره 
کرد و گفت: قطر هم هدف محاصره قرار گرفت و مثل ایران 
موفق شــد خودش را باال بکشــد و به شکل شگفت آوری 
پیشــرفت کند. با این حال ایــن تحریم ها و ممنوعیت ها 

محدود به ایران و قطر نخواهد ماند.
نخست وزیر مالزی هشدار داد که در چنین جهانی که برخی 

کشورها تصمیم های یکجانبه می گیرند تا چنین اقدامات 
 مجازات آمیــزی را اعمال کنند، مالزی و دیگر کشــورها
]ی اسالمی[ باید بدانند که ممکن است این مسائل بر ما 
نیز تحمیل شود. این مهم ترین دلیل خوداتکایی ما و تالش 
برای این هدف با دیگر کشورهای اسالمی است تا اگر چنین 

تدابیری بر ما تحمیل شد، با آن مقابله کنیم.
او به تردیدها و شایعات برخی کشورهایی که اجالس مالزی 
را به نوعی تحریم کردند نیز پاسخ داد. او بدون اشاره مستقیم 
به نام عربستان سعودی گفت: اجالس سران اسالمی قرار 
نیست اجالســی جایگزین برای اجالس های مشابه باشد. 
برخی درباره مقاصد برگزاری اجالس کواالالمپور- خواسته 
یا ناخواسته- دچار سوءتفاهم شده اند و دیدگاه های منفی 

آنان هیچ توجیهی در این خصوص ندارد. 
نخســت وزیر مالزی همچنین توضیح داد که اساساً هدف 
اجالس کواالالمپور یافتن راهکارهــا و راه حل ها و تدوین 

برنامه برای کمک به امت ]اسالمی[ است. 

ایسنا: رئیــس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر 
اینکه دشمنان ما مشتریان اطالعات مهندسی زیرساختی 
کشور هســتند، اظهار کرد: پدافند غیرعامل باید به جای 
پیوســت در ذات طرح هــای فنــی و مهندســی به ویژه 

زیرساختی گنجانده شود.
نشســت هم  اندیشــی مجریــان، ناظــران و نمایندگان 
دســتگاه  های اجرایی مرتبط با پدافند غیرعامل، به همت 
مرکز مطالعات فنی و مهندسی سازمان پدافند غیرعامل 
کشور با حضور سردار دکتر غالمرضا جاللی در سالن شهید 

سرلشکر حسن آبشناسان این سازمان برگزار شد. 
سردار جاللی در این نشست با بیان اینکه موضوع نظام فنی 
مهندسی پدافند غیرعامل نسبت به سایر موضوعات فنی 
مهندسی جوان است و نیاز به رشد و تعالی بیشتری دارد، 
اظهار کرد: استراتژیست های نظامی و سیاسی معتقدند که 
در هر عصر و دوره ای با توجه به رشــد و ظهور فناوری ها و 
فرصت های جدید، زمینه برخی تهدیدات نیز فراهم می شود. 

هر عصر و دوره ای جنگ خاص خود را دارد. این تهدیدات 
هم شامل تهدیدات نظامی و سیاسی و هم تهدیدات فناوری 
و علمی است. حال اگر هر کشور از این فرصت ها استفاده 
کند و نسبت به تهدیدات هوشیار باشد سود خواهد برد و 
پیشرفت می کند، در غیر این صورت دچار ضرر خواهد شد. 
وی ادامه داد: در این میان یکی از مهم ترین مســائلی که 
هم اکنون چالش برانگیز است و در آینده نیز ادامه خواهد 
داشت مسئله انرژی است. این در حالی است که ما در خلیج 

فــارس یعنی یکی از مناطق راهبردی جهان از نظر انرژی 
قرار داریم. بنابراین طبیعی است که کشورهای ابرقدرت به 
 دنبال تسلط بر این منطقه و تأمین منافع خود باشند و نوعی 
تعارض منافع راهبردی در منطقه خلیج فارس بین بازیگران 
اصلی و فرعی آن وجود داشــته باشد، اما با وجود کشوری 
مانند ایران در منطقه که نه به شــرق و نه به غرب وابسته 
است و مستقل عمل می کند طبیعی است که زمینه تخاصم 
خود به خود به علــت تعارض منافع در منطقه به صورت 
بالقوه وجود داشته باشد.  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور ادامه داد: این شرایط چند پیام دارد؛ از جمله اینکه هر 
نوع ایجاد زیرساخت و سرمایه گذاری در این منطقه همراه 
با درجه ای از ریسک تهدید روبه روست. بنابراین در چنین 
شرایطی، یک بســته الزامات کالبدی برای رعایت اصول 
پدافند غیرعامل و کالبدی در کنار ضوابط ایمنی خواهیم 
داشت. این طبیعت مطالعات استراتژیک و تهدیدشناسی در 
منطقه است و برنامه های توسعه ای ما از آن تأثیر می پذیرد.

سردار جاللی: تمجید نخست وزیر مالزی از ایستادگی ایران مقابل تحریم ها 

دشمنان ما مشتریان اطالعات مهندسی زیرساختی کشور هستنددر حال بررسی مبادالت تجاری با طال و تهاتر هستیم

 ............ صفحه 6
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روزنامـه صبـح ایـران

 موافقت رهبرمعظم انقالب با تخصیص 4 هزار میلیارد تومان به اهواز  صدا و سیما: رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت: رهبر معظم انقالب با درخواست وزیر کشور مبنی بر تخصیص 4 هزار 
میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی موافقت کردند و امید است با تخصیص این اعتبار بتوان اهواز را از این وضعیت نجات داد. اسماعیل نجار در حاشیه بازدید از مناطق دچار آبگرفتگی اهواز، افزود: تغییر اقلیم 

و تغییر نوع بارش ها در سال های اخیر الگوی بارش ها را تغییر داده، به طوری که25 آبان ماه در کمتر از سه ساعت، 88 میلیمتر باران در اهواز بارید.

رئیس جمهور  خلیل خانه:  آرش 
کشورمان روز گذشته از سفر ژاپن 
بازگشت، سفری که با گمانه زنی های مختلفی 
روبه رو شد؛ مهم ترین مسئله درباره این سفر، 
محتوای مذاکرات و نتایج آن بود. آیا با توجه 
به سفر قبلی »آبه« به تهران و بی نتیجه ماندن 
آن، شرایط سفر تغییر کرده بود؟ یا در ژاپن 
مباحث جدیدی به ویــژه در حوزه رابطه با 
آمریکا مطرح شده است؟ برای تحلیل سفر 
روحانی بــه ژاپن با ابراهیــم رضایی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و 
عضو کمیته هســته ای مجلس به گفت وگو 

نشسته ایم.

 تحلیل شــما از دستاوردهای سفر 
رئیس جمهور به ژاپن چیست؟  

از آنجایی که آمریکایی ها از آقای آبه خواسته 
بودند تا به ایران سفر کند و پیشنهاد مذاکره 
بدهد و دستاورد خاصی در آن سفر با پاسخ 
قاطع و منفی ایران حاصل نشد، سفر متقابل 
رئیس جمهــور ایران به توکیــو این ظن را 
تقویت کرد که ممکن اســت آقای روحانی 
داشــته  جدیدی  برنامه های 
باشد و البته نشانه هایی هم از 
پالس ها و پیام های آمریکایی ها 
به دولت ژاپن برای انتقال به 
ایران مشــاهده می شــد، اما 
باوجود مذاکــرات خصوصی 
و پشــت درهای بسته میان 
آقای آبه و روحانی هنوز خبر 
ویژه و اتفاق خاصی رونمایی 
نشده که بتوان از آن برداشت 
کرد که اتفاق مهمی رخ داده 
است. البته این هشدار به آقای 
روحانی پیش از سفر به ژاپن 
گوشزد شده بود که هوشیار 
باشــد و در دام آمریکایی هــا قرار نگیرد؛ اما 
توسعه مناسبات با ژاپن به عنوان یک شریک 
تجاری سنتی و قدیمی و یک قدرت اقتصادی 
در شرق آسیا بسیار مهم است؛ زیرا به دلیل 
تحریم ها و محدودیت های ایجادشده از سوی 
آمریکا و وابستگی اقتصادی و سیاسی ژاپن 
به این کشور مناسبات اقتصادی و تجاری ما 
کامالً تحــت تأثیر قرارگرفته و به ویژه اینکه 
ژاپــن خرید نفت از ایــران را متوقف کرده، 
آقای روحانی در تالش بــود تا در مذاکرات 
خود گشایشی در این حوزه به وجود آورد که 

نشانه ای در این جهت دیده نشد.

 اما نه در حــوزه برجام و نه فروش 
نفت، اتفاقــی نیفتاد و به جای آن ژاپن 
از تصمیم خود برای پیوستن به ائتالف 
آمریکا و اعزام نیرو به خلیج فارس خبر 

داد؟
به هرحال ژاپنی ها به قدری تابع سیاست های 
آمریکا هســتند که نمی توان از آن ها انتظار 
داشت مستقل عمل کنند و از راهبرد کلی 
آمریکا فاصله بگیرند. دیدیم که برای ســفر 
آقــای روحانی به ژاپن هم عمــالً از آمریکا 
کسب تکلیف کردند. اطاعت بی چون وچرا از 
آمریکا جایگاه ژاپن را در ســطح بین المللی 
بســیار متزلزل کرده و البتــه ما هم انتظار 
چندانی نداشتیم که آقای آبه بتواند تصمیم 
مســتقلی بگیرد؛ اما این مانــع از اقدامات 
دیپلماتیک در شرایط تنش و بحران نیست. 

اما موضوع حضــور نیروهای ژاپن در ائتالف 
آمریــکا برای به اصطالح تأمیــن امنیت در 
خلیج فارس هم از قبل اعالم شــده بود و به 
همین دلیل شــاید الزم بود تا مواضع ایران 
مســتقیم و از نزدیک برای توکیو تشــریح 
و تذکر داده شــود تا این کشــور از تبعات و 
خطرات چنین ریســکی مطلع باشد. ایران 
در مورد تمامیت ارضی، امنیت ســرزمینی 
و تهدید خطــوط قرمز خودش با هیچ کس 
تعــارف ندارد و کشــورهایی کــه در اقدام 
تحریک آمیــز و پرخطر آمریکا مشــارکت 
می کنند، باید کامــالً متوجه آثاری که این 
اقدام ممکن است برایشان داشته باشد قرار 
گیرند و بدانند که آمریکا سابقه طوالنی در 
قربانــی کردن و جلــو انداختن همپیمانان 
خــودش در مواقع بحرانــی دارد. جمهوری 
اسالمی ایران برای اینکه حسن نیت خودش 
را در عرصه بین المللی نشان دهد، با دوستان 

و شرکای خود رایزنی های دیپلماتیک الزم را 
انجام می دهد.

 به نظر شما با توجه به نتیجه سفر آبه 
به تهران و دیدارش با رهبری، همچنین 
وضعیت میدانی تنش میــان ایران و 
آمریکا، آیا سفر آقای روحانی در زمان 
مناسب انجام شــد؟ حتی رسانه های 
ژاپنی این سفر را درخواست و مطالبه 

آقای روحانی معرفی کردند؟
به هرحال این سفر به دعوت آقای آبه انجام 
شد. این اتفاق بداخالقی و بی اخالقی و قلب 
واقعیت از طرف رســانه های ژاپن بود؛ چون 
آقای آبه در سفر به تهران دعوت متقابل کرد 
از آقای روحانی؛ اما همین فضاسازی دلیلی 
بود بر آنکه دولت بایــد کامالً در مورد بازی 
ژاپنی ها در زمین آمریکا هوشــیار باشد. من 
معتقدم آقای روحانی در شرایط موجود و با 
توجه به وضعیت اقتصادی و مشــکالتی که 
دولت با آن روبه رو اســت مایل بود تا از این 
مسیر مزه دهان آمریکایی ها را بفهمد و این را 
بسنجد که ژاپن تا چه حد ممکن است بتواند 
در زمینه کاهش فشارها و تحریم ها نقش ایفا 
کند. به ویــژه پس از اتفاقی که به تازگی رخ 
داد و مبادلــه دو زندانی میان ایران و آمریکا 
و ابراز تمایل واشنگتن به تکرار این موضوع 
و مذاکره با ایران و خاصه در آستانه انتخابات 
پیش رو آقای روحانی امیدوار بود موفقیتی به 
دست آورد، اما از یک سو درگیر شدن ترامپ 
با موضوع اســتیضاح و از سوی دیگر رغبت 
نشان ندادن آبه سبب شد دستاورد خاصی در 

این سفر حاصل نشود.

 به تازگی کشورهای اروپایی ازجمله 

تروئیکای عضو برجام در بیانیه ای ضمن 
تکرار ادعاهای خــود در مورد برنامه 
موشکی ایران و ابراز نگرانی از گام های 
کشورمان در کاهش تعهدات هسته ای 
خود، تهران را به نقض قطعنامه مذکور 
متهم کردند و همزمــان برخی منابع 
غربی گفته اند که کشــورهای اروپایی 
باقیمانده در توافق هســته ای ایران، 
احتماالً مکانیسم حل وفصل اختالفات 
در برجام موسوم به مکانیسم ماشه را در 
ماه ژانویه، یعنی پس از گام پنجم ایران، 
فعال می کنند، اما قصد ندارند فوراً به 
شورای امنیت مراجعه کنند. تحلیل شما 

از این تهدید اروپایی ها چیست؟
این موضع گیری یک عملیات روانی و سیاسی 
اســت. اروپایی ها باوجود گذشت حدود یک 
ســال و نیم هنوز اقدام عملــی و جدی در 
زمینه عمل به تعهداتشــان پــس از خروج 
آمریکا از برجام انجام نداده اند و می دانند که با 
وجود تحریم های آمریکا نمی توانند هم کاری 
انجام دهند. آن ها بر این باور بودند که دولت 
روحانی تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهد 
بود که از برجام خارج شود و می توان بدون 
هزینــه و دادن امتیازی تهران را در برجامی 
یکطرفه نگاه داشــت؛ اما تصمیم نظام برای 
کاهش تعهدات برجامی این محاســبه را به 
هم زد. اگرچــه گام های کاهش تعهدات به 
نحوی طراحی شد که تاکنون ضرب الزم و 
تأثیرگذاری مطلوب را نداشته است. اروپایی ها 
اقدامات جزئی و کم اهمیت خود را در آستانه 
گام پنجم به شکلی می خواهند عرضه کنند 
کــه یک اتفاق مهــم جلوه کنــد؛ بنابراین 
می بینیم در بیانیه خود سهامدار شدن چند 
کشور اروپای شمالی را یک امتیاز مهم مطرح 
می کنند و تالش دارند ایران را مجاب کنند 
که این اتفاق را به عنوان یک گام مهم بپذیرد.

 آیا اروپایی هــا از گام پنجم ایران 
نگران هستند؟

رفتار آن ها نشــان می دهد که از این اتفاق 
کامالً نگران هستند. به باور برخی کارشناسان 
اگرچه چهار گام برداشته شده نتوانسته سبب 
تحریک اروپا و نگرانی جدی آن ها شود، اما 
تقریباً وضعیت برنامه هسته ای صلح آمیز ایران 
را به قبل از برجام نزدیک کرد، بنابراین گام 
پنجم برای اروپایی ها نگران کننده اســت و 
آن ها از این بیم دارند که برنامه هسته ای ایران 

با یک جهش در آینده نزدیک همراه شود.

تحلیل سفر رئیس جمهور به ژاپن در گفت وگو با عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

روحانی می خواست مزه دهان آمریکایی ها را بفهمد

بازنشســتگانی که به علت اجاره بهای خانه به حاشیه شهرها کوچ می کنند! 
می دانند از لحاظ اجتماعی و فرهنگی چه ظلم و خیانتی به این قشر زحمتکش 
و کودکان آن ها می کنند؟! چرا دولت روی این گرانی اجاره مســکن چشم های 

خود را بسته!؟ 09350002256
آزموده را آزمودن خطاست؛ نمی دانیم چه دست هایی پشت پرده است ؛ بنیاد شهید 
با عملکرد  بسیار ضعیف بیمه دی دوباره قراردادش را تمدید کرده است، ۹ ماه است 
که پول نسخه ها را نداده، هیچ دکتر و بیمارستانی هم قبول نمی کند. 09150007463

چرا به ماشین های مدل پایین که هنوز بیشترشون از ماشین نو هم بهتر کار 
می کنند و مدارک شــون کامله کارت سوخت نمی دن، یا کارت سوخت بدین 
یا هم که به قیمت بازار تحویل بگیرید به جاش ماشــین نو بدین؛ کسانی که 

خودروی مدل پایین دارن بنزین نمی خوان؟ 09350009683
از یک طرف آقای روحانی میگه به 60 میلیون نفر یارانه بنزین دادم، از طرف 
دیگر رســانه اعالم می کند مردم تهران 51 درصد پــول یارانه بنزین گرفتند؛ 
ایــران 85 میلیون جمعیت دارد پس جــوری که می گویند به 40 میلیون نفر 
یارانه دادند؛ چون نصف شهرهای ایران از تهرانی ها پولدارتر هستند پس جوری 

که دارند حساب می کنند به نصف مردم یارانه بنزین دادند. 09150004936
چشــم رؤسای جمهور، وزیر کشور و اســتانداران بعد از جنگ درخوزستان 
روشــن. آن موقع که تمام شــهرهای اهواز و آبادان و خرمشــهر قهرمان که 
با آتش های دشــمن تخریب شــده بود و زمین نزدیک به صفر رســیده بود، 
چرا بازســازی زیرساختی فاضالب و دیگرتأسیسات را با یک برنامه دراز مدت 
پایه ریزی نکردند که حاال مردم با یک باران فلج شــوند! ای آقایان به فرموده 
امام علی) ع( محکم کاری کنید. نمایشــی کار نکنید با محکم کاری و اخالص 

طرح ها برکت پیدا می کند نه با شعار. 09150009211
حاال که دولت تدبیر و امید بنزین سهمیه ای را لیتری 50 درصد و آزاد را تا ۳00درصد 
افزایش داده، خیلی بجاست که حقوق قشرآسیب پذیر به خصوص بازنشستگان را حداقل 

50 درصد افزایش دهد نه 15 درصد و حقش هم همین است. 09150002934

 امیر یوسف قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه حدود 
یک سال و نیم زمان برد که هوانیروز ارتش به فناوری سامانه دید در شب برای بالگردهای  
خود دســت پیدا کند، گفت: تنها چند کشور پیشرفته سامانه دید در شب بالگردها را در 
اختیار دارند. وی افزود: خیلی از کشورها هزینه های هنگفتی می پردازند و سامانه دید در 
شــب را از چند کشور معدود خریداری می کنند اما ما این سامانه را به صورت تمام بومی 

در کشورمان داریم.

 رئیس پیشــین سازمان اطالعات عربســتان در ادعاهایی تکراری ایران را به دخالت در 
امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد. ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطالعات 
عربســتان در گفت وگو با بخش عربی شبکه آر تی در مورد روابط تهران و ریاض و ادعای 
دخالت ایران در امور داخلی کشــورهای منطقه و اینکه شخصیت های عربی می گویند به 
خاطر جبر جغرافیایی ما مجبور به همزیستی با ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه 
هستیم، گفت: همزیستی با ایران پابرجاست اما آیا این همزیستی به سود کسی است؟ به 

نظرم به سود هیچ کس نیست!

 به گزارش عصرایران به نقل از وب ســایت روزنامه  صهیونیســتی اسرائیل هایوم، گیال 
گاملِیل وزیر برابری اجتماعی رژیم اســرائیل، مدعی شده دولت بنیامین نتانیاهو در یک 
مطالعه و تحقیق محرمانه دو ساله با همکاری شورای امنیت ملی این رژیم به این ارزیابی 
رسیده که مجموع ثروت رها شده یهودیان در ایران و چند کشور عربی طی دهه های گذشته 
افزون بر 150 میلیارد دالر اســت.به نوشته اسرائیل هایوم، دولت این کشور بر اساس این 
تخمین، برنامه ریزی خواهد کرد تا ایران و کشورهای عربی را وادار به پرداخت این مبلغ به 
عنوان غرامت کند و  اسرائیل موظف خواهد بود موضوع دریافت این مبلغ غرامت از ایران و 

کشورهای عربی را در مذاکرات آینده با این کشورها در دستور کار خود قرار دهد!

 امیر سرلشــکر »سید عبدالرحیم موســوی« فرمانده کل ارتش در جمع اعضای هیئت 
فرزندان شهدای اسالم شامل فرزندان شهدای شاخص ارتش گفت: حوادث و اتفاقاتی که 
این روز ها رخ می دهد، در مقایسه با دوران هشت سال دفاع مقدس قابل مقایسه نیست و 
وقتی آن دوران را در ذهن تداعی کنیم، متوجه یاری خداوند و کار بزرگ شهدا می شویم و 

به این مطلب مهم دست می یابیم که چقدر بدهکار شهدا هستیم.

جز این هشت جبهه سیاسی، بقیه غیرقانونی اند!
ایسنا نوشــت: تاکنون تشکیل هشت جبهه برای فعالیت سیاسی و انتخاباتی به اطالع 
کمیســیون ماده 10 احزاب رســیده که بر این اساس فعالیت سایر جبهه ها و ائتالف ها 
غیرقانونی است. کمیسیون ماده 10 احزاب، فعالیت جبهه های زیر را قانونی دانسته است: 
جبهه مردمی نیروهای انقالب به پاسخگویی محمد حسن رحیمیان، جبهه هماهنگی 
اصالحات به پاسخگویی حســین کمالی و ابراهیم اصغرزاده، جبهه اصالح طلبان ایران 
اســالمی به پاسخگویی داوود محمدی، جبهه پیشــرفت، رفاه و عدالت به پاسخگویی 
شهاب الدین صدر، جبهه مستقلین و اعتدال گرایان به پاسخگویی قدرتعلی حشمتیان، 
جبهه اصول گرایان اســتان قم به پاســخگویی احمد امیرآبادی فراهانی، جبهه ائتالف 
نیروهای انقالب اســالمی به پاســخگویی غالمعلی حداد عادل، جبهه ایستادگی ایران 

اسالمی به پاسخگویی عبدالحسین روح االمینی.

برخالف انتظار، مشارکت باالست
محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با ایلنا گفت: با توجه به فضای 
عمومــی و انتظار برای برگزاری انتخابات ســرد، معتقد هســتم در انتخابات پارلمان و 
فعالیت های انتخاباتی در حوزه های متعدد و متکثری که وجود دارد، آن قدر انگیزه های 
منطقه ای، قومی، بومی باال هست که انتخابات را پر نشاط خواهد کرد؛ بنابراین انتخابات 
پیش رو انتخاباتی پر شور خواهد بود، به خصوص اینکه در آستانه انتخابات هم کشور و 

فضای رسانه ای و تبلیغاتی و انتخاباتی خیلی مؤثر واقع می شوند.

درس عبرت لیست بندی در مشهد برای اصول گرایان
غالمعلی حدادعادل در نشست مسئوالن، دبیران  استان ها و شورای بانوان ائتالف نیروهای 
انقالب به برخی پیامدهای عدم وحدت در انتخابات های گذشته اشاره کرد و گفت: در 
انتخابات گذشته، شورای شهر مشهد در دست نیروهای انقالبی بود، اما در انتخابات اخیر 
هفت لیست از سوی نیروهای انقالب ارائه شد، ولی رقیب تنها یک لیست داد و پیروز شد. 
حدادعادل، وحدت را برای حفظ نظام واجب دانست و در خصوص رایزنی با برخی جریان 
های سیاسی گفت: ما با جامعه روحانیت مبارز صحبت کردیم و سه نفر از آن ها به عنوان 
عضو ناظر در شورا حضور دارند. وی با بیان اینکه ما وظیفه داریم در درجه اول مردمی که 
دلبسته ارزش ها هستند را پای صندوق رأی بیاوریم، تصریح کرد: البته این موضوع، به 

معنای عدم تالش برای جذب رأی قشر خاکستری نیست.
 

ناامیدی چهره جنجالی اصالحات از انتخابات
عباس عبدی، چهره جنجالی این روزهای اصالحات به خبرآنالین گفت: مسئله انتخابات 
برای اصالح طلبان تمام شــده است و اگر در انتخابات شرکت کنند برای آن است که به 
هرحال حضوری داشته باشند و بگویند ما بوده ایم. در این صورت مسئله این نیست که چه 
کسی هست یا نیست یا تأیید می شود یا رد می شود، مسئله این است که اعتبار انتخابات 
در ایران از نظر بخش قابل توجهی از مردم به خصوص در شهرهای بزرگی مانند تهران با 
ابهام مواجه شده است. یعنی مردم از خود می پرسند که می توانند نامزد داشته باشند یا 
نه؟ و نیز آیا کاندیداها در صورت پیروزی می توانند کار مناسبی انجام دهند و آیا دستشان 

برای نظارت مؤثر و قانون گذاری باز است یا اینکه مانند سال های گذشته خواهد بود؟ 

چه کسی رئیس مجلس می شود؟
صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که با 
توجه به عدم شرکت الریجانی در انتخابات مجلس، محوریت جریان اصول گرایی حول چه 
شخصی است و گزینه اصلی ریاست مجلس آینده کیست، اظهار داشت: آقای الریجانی 
هیچ وقت جزو جریان اصول گرایی نبوده و بعید هم می دانم که خودشان چنین ادعایی 
داشــته باشند و در میان اصول گراها از هر طیفی نمی دانم چه تعدادی از آن ها ایشان را 
به عنوان لیدر قبول داشته باشند. کوشکی در خصوص ریاست مجلس گفت: به صورت 
سنتی مشهورترین ها کاندیدای ریاست مجلس می شود، اما امروز صحنه سیاسی کشور به 
سمتی می رود که خیلی از گزاره های سنتی بی رونق می شود. جامعه ما بسیار تغییر کرده 
و ممکن است رئیس مجلس آینده از میان افرادی باشد که مشهور نباشند، اما در خود 
مجلس بتوانند توجه نمایندگان را جلب کنند. اینکه بگوییم رقابت بین سه یا چهار چهره 

سنتی مشهور خواهد بود، همان نگاه سنتی قبل است.

مرثیه ای برای شمشادها
فرمانــده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها 
گفت:» متأسفانه حدود هزار درخت شمشاد 
در جنگل هــای عباس آباد قطع شــده اند و 
نیروهای حفاظتی ما نیز در زمینه برخورد با 
متخلفان و جلوگیری از قطع درختان کوتاهی 

کرده اند«.
این تازه تریــن فصل از تــراژدی جنگل ها، 
باغ ها ودرختان در کشور است. آبان ماه سال 
گذشته نیز یک عضو شورای هماهنگی شبکه 
ملی محیط زیســت و منابع طبیعی کشور 
گفته بود: »بر اســاس آمــار منابع طبیعی و 
جنگل داری کشور، جنگل های شمال در 40 
سال گذشته از ۳ میلیون و 600 هزار هکتار 
به یک میلیون و 800 هزار هکتار رســیده 

است«.
قهربــا طبیعــت از جنگل هــا تا شــهرها 
جریــان دارد. جنگل هــا مــورد هجــوم 
جنــگل خواران قــرار می گیــرد و روز به 
روز درخت هــای آن بــه یغمــا مــی رود. 
شمشــادهای باغ های کالنشهرها از تهران 
تا مشــهد و دیگرکالنشــهرها در سالیان 
متمادی سربریده شــدند و به جای آن ها 
اســکلت های آهنی برج ها کاشــته شد و 
چنین اســت که امــروز با قهــر طبیعت 
مواجه هستیم؛ بارندگی ها به خاطر تغییر 
اکوسیستم سیل آساست. انگارآسمان بغض 
شــش ماهه اش را 6 روزه می گرید و سیل 
ویرانگر در نبود درختان جنگل ها، شهرها 
و روستاها را در می نوردد وآلودگی هوا در 
شهرها در فراق درختان، نفس شهروندان 
را به شــماره می اندازد ومسئوالن تنها راه 
چاره را در شرایط فعلی، تعطیلی می دانند 
وپس از آن چشــم به آسمان می دوزند تا 
شــاید ببارد ویا نســیمی بوزد و آسمان را 

آبی کند.
همین چند روز پیش شــهردار تهران میزان 
آلودگــی را در حــدی اعالم کــرد که باید 

پایتخت را تخلیه کنند!
»رخ زردم همه را کرد خبر ای شمشاد«
»زخم این درد به دل نیز منقش دارم«

ســوگمندانه تراینکه فرمانده یگان حفاظت 
ســازمان جنگل ها گفته اســت: »متأسفانه 
مجبــور به اخــراج نیروهــای حفاظتی آن 
منطقه شــدیم« این در حالی اســت که به 
گفتــه وی اعتبارات حفاظت از طریق دولت 
به آن ها تخصیص داده نشده است و نیروهای 
حفاظتی جنگل های شمال بیش از هشت ماه 

است که حقوقی دریافت نکرده اند!
چگونه می توان انتظار داشــت مأموری که 
هشت ماه حقوق نگرفته در برابر قطع درختان 
مقاومــت کند و با متخلفان درگیر شــود و 
جلوی نابودی جنگل را بگیرد.  جنگل ها برای 
ســودجویی ثروت اندوزان به یغما می رود و 
باغ ها - که ریه های شهرهای بزرگ هستند- 
برای جبران کســری بودجه شهرداری ها و 

مدیریت شهرها به برج  تبدیل می شوند.
 نتیجه قهربا طبیعت جز قهر طبیعت نیست. 
بارندگی های سیل آســای ناشی از اختالل 
در اکوسیستم، شــهرها و روستاها را طعمه 
سیل می کند و آلودگی هوا، هوای پاک را از 

شهروندان دریغ می کند.
اما در این میان شمشادهای دون پایه ای  که به 
خاطر بی مهری مدیران بلند پایه خشکیده اند 
و در برابر خانواده های خود سرافکنده شده اند، 
شکسته می شوند تا مدیران با سربلندی به مافوق 

خود گزارش دهند که: همه چیز عالی است!
مگر در آموزه های دینی نگفته اند؛ کسی که 

»معاش« ندارد »معاد« هم ندارد؟
عدالت آن اســت که در سوگ شمشادهای 
عباس آباد به جای اخراج مأمورانی که هشت 
ماه حقوق نگرفته اند؛ جای مردان سیاســت 

بنشانند  درخت!

روایت روحانی از پیشنهاد جدید 
ژاپن برای شکستن تحریم ها

سیاست: رئیس جمهور با بیان اینکه ژاپنی ها و 
اروپایی ها فعال هستند تا تحریم ها را بشکنند، 
گفــت: ژاپنی ها در حوزه شکســتن تحریم ها 

پیشنهادهای جدیدی داشتند.
حجت االسالم حســن روحانی، رئیس جمهور 
کشورمان پس از بازگشت از سفر مالزی و ژاپن، 
در نشست خبری در فرودگاه مهرآباد، با اشاره 
به جزئیات این دو ســفر اظهار داشت: اجالس 
مالزی یک اجــالس نویی برای کشــورهای 

اسالمی بود.
رئیس جمهور افزود: امنیت انرژی وابســته به 
منطقه است و مذاکرات خوبی داشتیم. ژاپن از 
طرح ایران حمایت می کند. ژاپن می خواهد یک 
کشتی تجسسی را به منطقه بیاورد، البته نه به 
خلیج فارس بلکه در باب المندب و دریای عمان 
که به ما توضیح داد و تشریح کرد. نظر ما درباره 
امنیــت منطقه ثابت اســت و امنیت آن باید 
توسط کشورهای منطقه باشد. روحانی تصریح 
کرد: ژاپن و آقای آبه اعالم کرده اند می خواهند 
در چابهار سرمایه گذاری کنند. ترانزیت جنوب 
به شمال که از چابهار شروع می شود و تا خزر، 
ترکمنستان و اینچه برون می آید، برایشان مهم 

است.

خبر

صدای مردم   

بدون تیتر

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

آقای روحانی در 
شرایط موجود 
و با توجه به 
وضعیت اقتصادی 
و مشکالتی که 
دولت با آن روبه رو 
است مایل بود تا 
از این مسیر مزه 
دهان آمریکایی ها 
را بفهمد

بــــــــرش

آیا انتقاد از رهبری، موجب رد صالحیت می شود؟هشدار روحانی درباره خروج از برجام
والمسلمین  االســالم  حجت  سیاســت: 
حســن روحانی دیروز و پیش از ترک توکیو 
نشســتی با مدیران ارشد ژاپنی داشت. وی 
به دو دســتاورد توافق هسته ای اشاره کرد 
و گفت: دستاورد نخست این بود که به دنیا 
ثابت کردیم دنبال سالح هسته ای نیستیم 
و حاضریم همه گونه نظارت های بین المللی 
را بپذیریم در صورتی که رفتار کشــورهای 
بزرگ با ما رفتار عادی باشــد. دستاورد دوم 
این بود که به دنیا ثابت کردیم پای تعهدات 
خودمان می ایســتیم و با وجود اینکه طرف 
تعهد به بخشــی از تعهداتش عمل نکرده و 
یــا یکی از آن ها به طور کامل خارج شــده، 
ما همچنان در تعهدمان باقی هستیم. رئیس 
جمهوری اضافه کرد: البته پس از اینکه مدت 
زیــادی صبر کردیم و بعــد از این صبر، اگر 
ببینیم که از این توافق هیچ نتیجه ای عاید ما 
نمی شود و صرفاً ناچاریم بعضی از تعهداتمان 
را اجرا کنیم، به طور طبیعی تصمیم بعدی 
مــا ممکن اســت ادامه این تعهد نباشــد. 
معتقدیم، صلح، امنیت، ثبات و رفتار انسانی 
متقابل و همزیستی مســالمت آمیز به نفع 
همه کشــورهای دنیا خواهد بود. وی عنوان 
کرد: در یک جایگاه بســیار مهم جغرافیایی 
قرار گرفتیم و کاماًل به امنیت منطقه مان و 

آبراه ها متعهد هســتیم. در طول بیش از دو 
قرن گذشته ایران هیچ گاه آغازگر هیچ جنگ 
و تجاوزی نبوده است. روحانی تصریح کرد: 
امروز هم از جنگ نفرت داریم و عالقه مندیم 
اگر مشــکلی با کشــوری داریــم از طریق 
گفت وگــو آن را حل و فصــل کنیم. دنبال 
ســالح های کشــتار جمعی از جمله سالح 
هســته ای هم نبوده و نخواهیم بود و شــما 
می دانید هم شما قربانی سالح جمعی بودید 
و هم ما. شما قربانی سالح هسته ای بودید و 
ما قربانی سالح شیمیایی. رئیس جمهوری 
یادآور شد: اما متأسفانه فشار آمریکا بر ایران 
و کشورهای دیگر یک واقعیت تلخ است که 
امروز با آن روبه رو هستیم. مهم این است در 
این شرایط سخت باز هم راهی را پیدا کنیم 
که با هم تجارت و مراوده داشته باشیم و به 

نفع دو ملت گام برداریم.

مینا افرازه: عباســعلی کدخدایی، 
سخنگوی شورای نگهبان در نشست 
خبری خود با خبرنــگاران درباره انتقاد برخی 
نسبت به رهبر انقالب و مالک بررسی صالحیت 
آن ها برای انتخابات مجلس شــورای اسالمی، 
اظهار داشت: درباره انتقاد، رهبر معظم انقالب 
فرمودند در این زمینه کشــور آزادی داریم. از 
رهبر تا کوچک ترین فرد در کشــور، خود را در 
معــرض انتقاد قرار می دهند. ما انتقاد را مالک 
بررسی صالحیت قرار نمی دهیم اما توهین، افترا 
و بحث های ساختارشکنانه تکلیفش با انتقاد فرق 
می کند و ما قطعاً موارد ساختارشکنان را مورد 

مالک قرار می دهیم.
در ادامه نشســت، سخنگوی شورا درباره نقش 
شــورای نگهبان در بررسی صالحیت ها گفت: 
ما در کشــور آزادی داریم هر کســی که له یا 
علیه شــورای نگهبان حرفی بزند، صدایش را 
می شنویم. بارها گفته ایم مالک شورای نگهبان 

در بررسی صالحیت ها فقط قانون است.
کدخدایــی ادامه داد: صالحیــت نمایندگان 
یا رئیس جمهوری یا خبــرگان رهبری فقط 
برای یــک دوره تأیید می شــود؛ در طول آن 
دوره ای کــه این افراد تأیید می شــوند، دیگر 
شــورای نگهبــان اظهارنظــری نمی کند و 
طبیعتاً صالحیت آن فرد برقرار اســت. پس 

اگر نماینــده ای برای دور بعد تأیید صالحیت 
نشود به این معنا نیســت که در دوره کنونی 
صالحیتش مشــکل دارد، بلکه صالحیت وی 
تأییدشده اســت. این عضو حقوقدان شورای 
نگهبان درباره زمان بررسی تأیید صالحیت ها 
اظهار داشت: روند بررسی ها در جدولی که از 
سوی وزارت کشور آمده مشخص شده است. 
هم اکنون در مرحله رسیدگی هیئت نظارت 
استانی اســت و تا دهه دوم دی ماه نتایج این 
هیئت اعالم می شود. سپس به هیئت مرکزی 
می رود و در نهایت دهه دوم بهمن ماه ما نتایج 

اصلی را اعالم می کنیم.
وی همچنین در واکنش به پرسش خبرنگاری 
مبنی بر برگزاری جلســات شورای نگهبان با 
برخی اصالح طلبان بــرای تأیید صالحیت ها، 
تصریح کرد: دوســتان مختلفی به ما مراجعه 

می کنند، این رویه جاری ماست. 

فارس: »مایکل مولُری« قائم مقام ســابق دستیار وزیر دفاع 
آمریکا در امور »خاورمیانه« در یک مصاحبه ضمن تأکید بر 
مخالفت پنتاگون با خروج از برجام گفت: فشــار حداکثری 

نتوانسته ایران را به پای میز مذاکره بکشاند. 
مایکل مولُری که از ۲5 مهرماه 1۳۹6 تا دهم آذرماه 1۳۹8 
قائم مقام دســتیار وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه بود، 
معتقد است که مواضع واشنگتن علیه تهران به ویژه »کارزار 
فشار حداکثری« در کشــاندن ایران به میز مذاکره مد نظر 

آمریکا ناکام مانده است. 
مولُری در مصاحبه با »فارن پالیســی« به پرســش های این 
رســانه خبری- تحلیلــی آمریکایی درباره مســائل منطقه 
 غرب آســیا به ویژه مواضــع دولت آمریــکا در قبال ایران 

پاسخ داد. 
در ایــن مصاحبــه، ایــن مقام ســابق پنتاگون بــار دیگر 

اتهام زنی های بی ســند درباره دست داشتن ایران در حمله 
۲۳ شــهریورماه یمنی ها به آرامکو را تکرار کرد؛ اتهامی که 

سازمان ملل هم آن را نپذیرفته است.

 عربستان شریک کلیدی ماست
وی در پاســخ به این پرســش که »آیا ما درباره قتل جمال 
خاشقچی و مسئول شناختن عربستان سعودی باید کارهای 
بیشــتری انجام می دادیم؟« گفــت: بله. ما بایــد اقدامات 
بیشــتری انجام می دادیم اما عربستان سعودی یک شریک 

کلیدی ماست. 
ایــران، تهدیدی بــرای منطقه اســت و ســعودی مؤلفه 
تشکیل دهنده بزرگی در تالش های ما )در برابر ایران( است 
و ما باید یک موازنه برقرار کنیم و باید ضمن پاسخگو کردن 
ســعودی ها درباره قتل خاشــقچی، روابطمان )با عربستان 

سعودی( را حفظ و آن را تقویت کنیم.
وی همچنین در پاســخ به این پرسش که شما اول دسامبر 
به کار در پنتاگون پایان دادید. به نظر شما چه چیزی نیمه 
کاره، باقی مانده اســت؟ گفت: ما بایــد ایرانی ها را به میز 

)مذاکره( برگردانیم. 
زمان جیمــز متیس، وزیر دفاع ســابق آمریکا نخســتین 
چیــزی کــه او به مــا می گفت ایــن بود کــه هیچ جنگ 
 )دیگــری( در خاورمیانــه ایجــاد نشــود، نــه یک جنگ 

با ایران.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

زائراولی های استان البرز راهی مشهدالرضا)ع( شدند   آستان:  به همت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( کرج که سال ها آرزوی زیارت حرم 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( را در دل می پروراندند، روز گذشته راهی مشهد مقدس شدند.مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز گفت: این کاروان که 38 نفر از زائران و شیفتگان امام رضا)ع( 

را همراه دارد، با بدرقه خادمیاران آستان قدس رضوی در استان و کمیته امداد امام خمینی)ره( راهی مسیر عشق و بهشت ایران شدند.
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کشت تریتیکاله در سازمان موقوفات ملک 
آســتان: مدیر کشــاورزی سازمان 
موقوفات ملک آســتان قدس رضوی 
از کشــت تریتیکاله با رویکرد تأمین 
علوفه خبر داد. تریتیکاله یا چاودم از 
غالت جدیدی است که با تالقی گندم 

و چاودار حاصل شده است. 
محمد هاشم زاده گفت: در سال زراعی 

99-98، 60 هکتار از ســطح کشــت غالت ســازمان موقوفات ملک به کشت 
تریتیکاله اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی از کاشــت تریتیکاله برداشت آن به صورت علوفه ای و 
تأمین علوفه مورد نیاز گاوداری های سازمان است.

مدیر کشــاورزی سازمان موقوفات ملک آســتان قدس رضوی افزود: ضمن 
اینکه در چاه هایی که با محدودیت زمین روبه رو هســتند، کاشت تریتیکاله 
و برداشــت به صورت علوفه موجب می شود امکان کشــت دوباره در زمین 
برداشــت شده با محصوالت بهاره فراهم شود؛ لذا این محدودیت بسیار مهم 

حذف خواهد شد.
وی با اشاره به کشت این محصول با استفاده از دستگاه ردیف کار غالت خاطرنشان 
کرد: امکان تنظیم عمق مناسب استقرار بذر در خاک، تنظیم مقدار بذر مصرفی 
در هر هکتار و همچنین یکنواختی محصول از جمله مزیت های این دستگاه به 

شمار می رود.
هاشم زاده ادامه داد: این سازمان به منظور بهبود تغذیه گیاهی و افزایش راندمان 
تولیــد در این مزارع، برنامه هایی نظیر بازدید ماهانه کارشــناس تغذیه از مزارع 
سازمان موقوفات ملک و استفاده از کودهای ریزمغذی باکیفیت را در سال جاری 

در دستور کار دارد.
وی کمبود دستگاه چاپر با هد مخصوص برداشت تریتیکاله به صورت علوفه ای را 

یکی از مهم ترین مشکالت کشت این محصول عنوان کرد.
هاشــم زاده افزود: عالوه بر این، با توجــه به اینکه تریتیکاله کمتر بین دامداران 
شناخته شده، فروش آن با مشکالتی همراه است، به گونه ای که کشاورزان پیش 
از کاشــت باید برنامه برداشت و مشتری علوفه را مشخص کرده باشند و سپس 

نسبت به برداشت آن اقدام کنند.

در گفت وگو با رئیس اداره امور کفشداران حرم مطهر مطرح شد 
 حرم مطهر رضوی کتابخانه ای 

با 200 هزار جلد کتاب 
آســتان: حتماً برایتان جالب است 
بدانید ســاماندهی قرآن هــا و کتب 
ادعیه و انتقال کتاب های فرســوده و 
آســیب دیده در بارگاه منور رضوی از 
وظایف عمده  بخش کفشداران است. 
زیرمجموعه های   از  یکی  »انواریاران« 
اداره  کفشــداران حرم مطهر اســت 

کــه وظیفه تأمین کتب انوار، تنظیم و مرتب  کــردن کتب ادعیه در رواق ها، 
شبستان ها و صحن ها را در هشت کشیک بر عهده دارد.

برای آشنایی بیشــتر با خدمات این بخش با جواد حالجی، رئیس اداره امور 
کفشداران حرم مطهر به گفت وگو نشستیم تا با وظایف و خدماتی که توسط 

این خادمان انجام می شود بیشتر آشنا شویم.

 آشــنایی بسیاری از زائران با کفشــداری در حرم مطهر فقط در 
محدوده کفشداری هاســت. آیا همه خدمــات این مجموعه فقط به 

گرفتن کفش و پس دادن آن خالصه می شود؟
خیر. خدمت کفشداری حرم مطهر رضوی بخش های متفاوتی همچون خدمه 
خواهر، شمیم رضوان، صحافی و بسته بندی دارد. فقط یکی از زیرمجموعه های 
کفشــداری، بخش کتب انوار اســت. کتب انوار در حقیقت همان کتاب های 
ادعیه اســت که در جای جای اماکن متبرکه رضوی و حتی در مناسبت های 
ویژه در خارج از حریم حرم نیز یافت می شــود. سابقه این بخش هم به سال 
88 و زمانی که تصمیم گرفته شــد خدمتی با عنوان صندلی تاشو ارائه شود 
باز می گردد. به مرور زمان این خدمت گســترش پیدا کرد و رفته رفته بحث 
تنظیف کتب نیز به این بخش محول شد. این بخش افزون بر یک هزار و 547 
نیروی افتخاری دارد که از ســال 95 با مطرح شدن بحث خادمیاری استانی، 
2هزار و 800 نفر به مجموعه معرفی شــدند که به طرق مختلف و در فصول 
سال حضور پیدا می کنند و در طول سال هر فرد از 4 تا 12 خدمت به زائران 

خدمت رسانی می کند.
بخش کتب انوار عالوه بر تأمین و تنظیم کتب انوار و همچنین تنظیف قفسه  ها، 
وظیفه دیگری نیز به عهده دارد؛ توزیع پالستیک، ارائه صندلی تاشو در رواق ها 
و صحن های حرم مطهر رضوی، تحویل کالســکه و صندلی چرخدار، تهیه و 
توزیع کتب بریل، خدمت توان یابان که مختص به زیارت ســالمندان است و 
جمع آوری کتب غیرمأثوره از جمله این وظایف اســت. همچنین چند سالی 
اســت که خادمیاران بخش انواریاران با برپایی ایستگاه امام حسن مجتبی)ع( 

بعد از پل گلبهار به زائران پیاده دهه پایانی ماه صفر خدمت رسانی می کنند.

 یکی از خدماتی که به آن اشــاره کردید تهیه کتب ادعیه به خط 
بریل برای روشندالن است. محل استقرار این کتاب ها کجاست؟  

در صحن های آزادی، انقالب اسالمی، دارالحجه، ایوان غربی مسجد گوهرشاد و 
مخزن دارالسیاده تعدادی کتب ادعیه شامل قرآن، منتخب ادعیه و نهج البالغه 
از هر نسخه یک الی دو نسخه به خط بریل تهیه شده و در نظر داریم تا تعداد 

این کتاب ها را بیشتر کنیم.

 چه تعداد کتاب در مجموعه حرم مطهر وجود دارد؟
در مجموع به غیر از مخازن، بیش از 200 هزار جلد کتاب ادعیه شامل قرآن 
کوچک و بزرگ، منتخب ادعیه، مفاتیح، صحیفه ســجادیه و نهج ا لبالغه در 

صحن ها، شبستان ها و رواق های متبرکه در اختیار زائران است.
برای اینکه مجموع کتب موجود در حرم مطهر رضوی یکسان و یک فرم باشد، 
این کتاب ها از چاپ و انتشــارات آستان قدس رضوی و یا از انتشارات به نشر 
تهیه می شود و بر اساس برنامه ریزی و بودجه ساالنه، بالغ بر 5 هزار جلد از هر 

نوع کتب ادعیه تهیه می شود.

 اگر زائری نذر کرده باشد کتاب ادعیه به حرم اهدا کند، آیا می تواند 
کتاب را به قفسه ها منتقل کند؟

خیــر. از آنجایی که تمامی کتاب های ادعیه موجود در حرم مطهر یکســان 
هســتند از ورود کتاب های غیرهمسان ممانعت می شــود. بهتر است زائران 
گرامی اگر نذر کتاب دارند به انتشارات به  نشر مراجعه و کتب ادعیه مورد نظر 
خود را صرفاً برای مشابه بودن با سایر کتاب های موجود در حرم تهیه کنند و 
به دفاتر نذورات تحویل دهند. سیاست ما این است کتاب هایی که با کتاب های 
موجود شباهت ندارند را جمع آوری کنیم و در قسمت های مختلف یا برای اهدا 
به زائران به معاونت تبلیغات آستان قدس و یا برای اهدا به سایر بقاع متبرکه 

به سازمان فرهنگی تحویل داده می شود.

 چطور این کتاب ها همیشه سالم و نو به نظر می رسند؟
خدام هر روز گشت زنی می کنند و کتاب هایی که به علت استفاده زیاد پاره 
و فرســوده یا جلد آن ها جدا شده اســت و نیاز به ترمیم دارند را از داخل 
رواق هــا و صحن ها جمع آوری و هر روز به بخش صحافی ارجاع می دهند و 
پس از انجام صفر تا صدی کار صحافی و مرمت، به صحن ها برگشــت داده 

می شوند.
بخش صحافی حرفه ای بســیار تخصصی است که حدود 180 نیرو دارد و این 
افراد غالباً از جمله افراد باتجربه و متعهدی هستند که آشنایی کامل با صحافی 
کتب را دارند و در حوزه بیرون از حرم حرفه آن ها صحافی است. این بخش در 
ضلع شــمال شرقی صحن جامع مستقر شده و مجهز به دستگاه های خاص و 
بسیار ارزشمندی است که به صورت اختصاصی تهیه می شوند و در هر پست 
18 نفر در قالب هشــت کشیک مشــغول خدمت هستند که زیر نظر معاون 

کشیک ارائه خدمت می کنند.

 قدس دیوار آجری که دور تا دور زمین 
قاب  یک  در  دیوار  روی  و  شده  کشیده 
رنگی بزرگ جمالتی نوشته شده که برای 
مشهدی ها آشناست: »این زمین موقوفه 
است«  رضوی  قدس  آستان  به  متعلق  و 
زمین های بسیاری در گوشه و کنار شهر 
همین وضعیت را دارند؛ زمین هایی که گاه 
حتی زحماتی هم برای ساکنان محله ایجاد 
کرده است. آن  قدر که تولیت آستان قدس 
رضوی در یکی از سخنرانی هایش به آن 

اشاره می کند. 
چهارم آبان ماه حجت االسالم والمسلمین 
مروی در جلســه ستاد ساماندهی مسائل 
فرهنگی حاشیه شهر مشهد به مشکالت 
زمین های بایر آستان قدس در حاشیه شهر 
مشهد اشاره کرده و می گوید: از زمین های 
حاشیه شهر بارها بازدید کرده ام و به تازگی 
نیز بازدیدی از این زمین ها داشــتم، این 
زمین ها شــرایط خوبی ندارند و مردم هم 
نسبت به اینکه زمین ها رها شده و ناامنی 

ایجاد کرده اند، شکایت هایی دارند.
او ادامــه می دهد: من به دوســتان عرض 
کردم، ما فرض کنیم اگر خانه خودمان کنار 
این زمین ها باشد، چکار می کنیم؟ فرض 
کنیــم خودمان کنار ایــن زمین  ها داریم 
زندگی می کنیم، به مدیران امالک و اراضی 
آستان قدس گفته ام بنشینند و یک راهی 
برای سر و سامان دادن به این زمین ها پیدا 
کنند، تا از رهگذر زمین های آستان قدس 

برای مردم مشکلی ایجاد نشود.
اما آستان قدس رضوی برای این زمین های 

کوچک پراکنده چه برنامه ای دارد؟

 زمین های موقوفه آستان قدس 
رضوی زمینه ساز محرومیت زدایی 

تولیت آستان قدس رضوی در همان جلسه 
به یکی از برنامه های آستان قدس رضوی 
بــرای زمین های موقوفه اشــاره می کند. 
ایــن برنامه البته در ادامه دیگر برنامه های 
عام المنفعه ای است که آستان قدس رضوی 

آن ها را بی هیچ انتفاع مالی اجرا می کند. 
حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید بر 
اینکه انجام پروژه های عمرانی و درمانگاهی 
در حاشیه شهر مشهد در برنامه های آستان 
قدس رضوی است، تصریح می کند: تالش 
داریم در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد 
درمانگاه و دارالشــفای مجهز و مناســب 
احــداث کنیم تا از این طریق نســبت به 
محرومیت زدایی در حوزه ســالمت اقدام 

کرده باشیم.
حجت االســالم والمســلمین مروی البته 
در بخش دیگری از ســخنان خود گریزی 
هم به شرایط واقعی اقتصاد آستان قدس 

رضوی می زند و می گوید: این گونه شایع 
شده است که آستان قدس سرمایه و ثروت 
بسیاری دارد، گاهی گفته می شود آستان 
قــدس  با پولش می تواند نصــف دولت یا 
کشور را اداره کند و از این قبیل سخن ها 
که عده ای خواســته یا ناخواســته به آن 
می پردازند، اما حقیقت آن اســت که این 

سخنان به هیچ عنوان صحیح نیست.
او تصریح  می کند: آســتان قدس رضوی 
به واســطه امالک و اراضی که مردم وقف 
آن کرده انــد، دارایی زیــادی دارد، اما این 
دارایی ها به معنای پــول و نقدینگی باال 
نیست. بودجه امسال آستان قدس رضوی 
تقریباً یک پنجم بودجه برخی نهادهاست.

تولیت آســتان قدس رضــوی می گوید: 
بســیاری از امــالک آســتان قدس هیچ 
درآمدی برای ایــن مجموعه ندارد، از 30 
میلیون زائری که ساالنه به مشهد می آیند 
و چرخــش مالــی عظیمــی را در حوزه 
اقتصاد زیارت رقم می زنند هیچ درآمدی 
نصیب آستان قدس نمی شــود و ما تنها 
خدمات دهی به این زائران را برعهده داریم. 

 سرمایه گذاری
برای گره گشایی از کار مردم 

اینکه آستان قدس رضوی از گردش مالی 
حوزه اقتصاد زیارت سهمی ندارد، اشاره به 
تغییر سیاست هایی دارد که آستان قدس 
رضوی را از ســرمایه گذاری در پروژه های 
کالن اقتصادی به سرمایه گذاری در ساخت 

جاده رسانده است. 
تولیت وقت آستان قدس رضوی اسفندماه 

96 در یــک برنامه زنــده تلویزیونی این 
را اعــالم می کند و می گوید: ســاماندهی 
اقتصادی آستان قدس رضوی در راستای 
گره گشایی از مشکالت مردم است، بر این 
اساس از پروژه های مشهدمال و جهان مال 
خارج و عواید آن در جهت مشــارکت در 
ســاخت آزادراه مشــهد- چناران صرف 
شده، در حوزه دارویی نیز به عرصه تولید 
داروهایی با قیمت پایین برای بیماری های 

خاص وارد شدیم.
او خاطرنشــان می کنــد: آســتان قدس 
رضــوی در پروژه جاده چناران- مشــهد 
ســرمایه گذاری کرده و اگرچه نسبت به 
پروژه های واحدهای تجاری سود اقتصادی 
کمتری را می برد، اما اقدامی در راســتای 
آســایش و امنیت جانی زائران انجام داده 

است. 
اما اگر آســتان قدس رضــوی زمین های 
در اختیــارش را به عرصه پروژه های کالن 
اقتصادی نکشاند، چه استفاده ای می تواند 

از آن  ها بکند؟ 

 ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد
با مشارکت مردمی 

مرتضی حقیقی، معــاون امالک و اراضی 
آستان قدس رضوی است. او از پروژه هایی 
مشارکتی خبر می دهد که قرار است در این 
زمین های کوچک پراکنده انجام شود تا هم 
آن هــا را از بالتکلیفی درآورد و آباد کند و 
هــم ارزش افزوده ای از طریق این زمین ها 

حاصل کند.
او می گوید: آســتان قدس رضوی آمادگی 

دارد در اراضــی وقفی بــزرگ مقیاس و 
کوچک مقیاس، پس از تأیید توان سنجی 
مالی و فنی با مردم مشارکت کند، مشروط 
بر اینکه فرد درخواست کننده به لحاظ فنی 

و مالی صالحیت الزم را داشته باشد.
حقیقی هم به تغییــر رویکردها در حوزه 
ســرمایه گذاری اقتصادی آســتان قدس 
رضوی اشــاره می کنــد. او می گوید: در 

حال حاضر آســتان قدس 
رضوی به ساخت پروژه هایی 
ورود  مشــهدمال  همچون 
پیــدا نمی کنــد و به جای 
آن وارد مشارکت و ساخت 
واحدهای مسکونی کوچک 

شده است. 
حقیقــی در توضیــح ایده 
مســکن های  ســاخت 
می افزاید:  مقیاس  کوچک 
برنامه ریزی شده تا بتوانیم 
در مناطــق کم برخــوردار 
با رویکرد ساخت  مشــهد 
مسکن برای اقشار کم درآمد 

با الگوی مشارکت مردمی اقدامات درخور و 
شایسته ای را انجام دهیم.

با این توضیح باید منتظر باشیم تا به زودی 
در زمین های موقوفه پراکنده در گوشه و 
کنار شهر، شــاهد رشد طرح های کوچک 
باشیم؛ طرح های مشارکتی که  اقتصادی 
هم زمینه ساز عمران و آبادی و اشتغال زایی 
اســت و هــم ارزش افــزوده ای را بــرای 
سرمایه های راکد آستان قدس به ارمغان 

می آورد.

برنامه ریزی شده تا 
بتوانیم در مناطق 

کم برخوردار مشهد 
با رویکرد ساخت 

مسکن برای اقشار 
کم درآمد با الگوی 
مشارکت مردمی 
اقدامات درخور و 

شایسته ای را انجام 
دهیم

بــــــــرش

آستان قدس رضوی اراضی رها شده موقوفاتی را تعیین تکلیف می کند 

 یکــی از بهترین لحظــات خانواده ها، ساخت مسکن مشارکتی در زمین های وقفی
تشــرف به حرم مطهر امــام رضا)ع( به 
همــراه فرزندان و اهل خانه اســت، لطفاً 
تعداد رواق های خانوادگی در حرم مطهر 

رضوی بیشتر شود.
09210000692

 در بین امکانات حرم وجود تاکســی 
حرم ویژه زائران و تحت مدیریت آســتان 
قدس بســیار خالی اســت. غیرمنصفانه 
بــودن قیمت هــای تاکســی و برخورد 
نامناســب رانندگان یکی از مشکالت این 

شهر است.
09130000847

 ســخنرانی ها و مراسم مذهبی و دینی 
حرم مطهر الزم است اما باید مراعات زمان 
و وقت زائران هم بشــود، ســخنرانی ها اگر 

خالصه تر باشد مفیدتر است.
09120005781

 ازدحام و شلوغی اطراف ضریح مطهر امام 
رضا)ع( نیازمند کار فرهنگی و مذهبی است.

09030003038

جشنواره ملی »نقش بانوان 
 در رونق تولید ملی« 

در اصفهان برگزار شد
آستان  نمایندگی  دفتر  مدیر  آســتان: 
قدس رضوی در اســتان اصفهان گفت: 
جشــنواره ملی فرهنگ کارآفرینی بانوان 
با عنــوان »نقش بانــوان در رونق تولید 
ملی« با هدف نشــر فرهنگ اشتغال زایی 
و کارآفرینــی بانوان در اســتان اصفهان 

برگزار شد.
کانون بانوان دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در این استان، جشنواره کارآفرینی 
بانــوان را برگزار کرد. هــدف از برگزاری 
این جشنواره، نشر فرهنگ اشتغال زایی و 
کارآفرینــی بانوان و حفظ کرامت و بنیان 

خانواده است.
ســیدرضا مرتضوی، مدیر دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضــوی در اصفهان گفت: 
این  بــرای برگزاری  رایزنی های مختلفی 
جشنواره انجام شــد که هماهنگ کردن 
مراکز مختلف امور بانوان شهرســتان ها از 

جمله آن است.
وی افزود: به منظور زمینه ســازی حضور 
بانوان در فعالیت های کارآفرین و مشاغل 
خانگــی، دوره های مختلف آموزشــی در 
زمینه صنایع دستی، خیاطی، آشپزی و... 
برگزار شد تا بانوان استان در راستای حفظ 
کرامت و تحکیم بنیان خانواده فعالیت خود 
را آغاز کنند. مدیر دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در اصفهان، مهم ترین ویژگی 
جشنواره کارآفرینی بانوان را تقویت روحیه 
خودباوری آنان دانسته و ابراز کرد:  بانوان 
خادمیار می توانند با فعالیت های اشتغال زا 
در محیط خانــواده، نقش مهمی در رونق 
تولید ملی و راه اندازی کســب و کارهای 

کوچک ایفا نمایند.
مرتضــوی صنایــع دســتی، پوشــاک و 
مانند  ارگانیــک  محصــوالت خوراکــی 
میوه جات فرآوری شده، خشــکبار و... را 
محصوالت ارائه شــده در این جشــنواره 
معرفــی کــرد و افــزود: در پایــان این 
جشــنواره، بانوان کارآفرین نمونه انتخاب 
شده و برای شــرکت در جشنواره خاتون 

معرفی می شوند.

نام نویسی 15 هزار مازندرانی در 
j سامانه خادمیاران امام رضا

آستان: مســئول دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در مازندران به نام نویســی 
15 هزار و 732 نفر در سامانه خادمیاری 
اشــاره کرد و گفت: بسیاری از خادمیاران 
اطالع درســتی از چگونگــی فعالیت در 
ســامانه ندارند که کانون هــای محلی و 
موضوعی باید شــیوه ثبت خدمت در این 
ســامانه را برای خادمیاران تشریح کنند.

محمد اســماعیل امامزاده در گردهمایی 
مشــترک هم افزایی کانون های موضوعی 
آستان قدس رضوی ساری در مسجد امام 
حسن مجتبی)ع( گفت: خادمیاران رضوی 
در زمینه توزیع غذای گرم، پوشاک، پتو، 
نوشــت افزار، درمان بیماران، بهســازی و 
نوســازی، تهیه جهیزیه نوعروسان، توزیع 
ســبد کاال و کمک های نقدی مشــارکت 

دارند.
وی افزود: همه ثبت نامی ها دعوت به جلسه 
توجیهی و آموزشی شــدند و تاکنون 10 

هزار نفر از این تعداد تأیید اولیه شده اند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آستان: مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه های آزاد اسالمی 
خراســان رضوی گفت: طرح ملی ســالم بر 
امام)ع( با موضوع قرائــت زیارت امین اهلل تا 
انتهای ســال در دانشــگاه های آزاد اسالمی 
خراســان رضوی به صورت مســتمر برگزار 

می شود.
حجت االســالم جواد مهدوی نسب، مسئول 
دفتر نهاد رهبری دانشگاه های آزاد اسالمی 
 خراســان رضوی گفــت: با اجــرای طرح 
 ســالم بر امام)ع( دل های عاشقان حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( هر چهارشنبه پس 
از نماز ظهر و عصر به واسطه زیارت امین اهلل 

راهی حرم منور رضوی می شود.
وی ادامه داد: آستان قدس رضوی با حمایت 
از ابتکار یک جمعیــت مردم نهاد طرح ملی 
ســالم بر امام)ع( را در دانشگاه های سراسر 
کشور برگزار می کند و دانشگاه آزاد اسالمی 
مشــهد آغازکننده این جریــان در محیط 

دانشجویی شده است.
مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های آزاد 
اسالمی خراسان رضوی افزود: راه اندازی طرح 
ملی ســالم بر امام)ع( در محیط فرهنگی و 
دانشجویی بستر جریان سازی فرهنگ رضوی 

برای دانشجویان و استادان را ایجاد می کند.
مهدوی نسب ادامه داد: همراه با معرفی طرح 
ســالم بر امام)ع( در دانشگاه ها انتظار داریم 
دانشگاه های آزاد اسالمی در استان خراسان 
رضــوی از این هفته به تدریج این مراســم 
پرفیــض دینی را برگزار کننــد. این طرح با 
موضوع قرائت زیارت امین اهلل تا انتهای سال 
در دانشگاه های آزاد اسالمی خراسان رضوی 

به صورت مستمر برگزار می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: کانــون فرهنگــی 
جواداالئمه)ع( با حمایت ســازمان فرهنگی 
 آســتان قدس رضوی زمینــه اجرای طرح 
ســالم بر امام)ع( را در دانشگاه های سراسر 

کشور فراهم کرده اند.

آستان: به همت بنیاد فرهنگی رضوی سامانه 
طرح خادمیــاران نوجــوان در جمع مدیران 
منتخب مدارس متوســطه اول و دوم کشــور 
معرفی شد. سامانه طرح خادمیاران نوجوان در 
جمع مدیران منتخب مدارس متوسطه اول و 
دوم کشور که به دعوت بنیاد فرهنگی رضوی 
در نشســت هم اندیشــی و هماهنگی حضور 
داشتند، توسط مهدی خداوردی؛ رئیس اداره 
توسعه خدمات تربیتی در جامعه بنیاد فرهنگی 

رضوی معرفی شد.
وی ضمن ارائه توضیحاتی درباره این ســامانه 
گفت: طــرح خادمیــاران نوجــوان در قالب 
گروه های فرهنگی و تربیتی نوجوانان به همت 

بنیاد فرهنگي رضوی راه اندازی شده است.
خداوردی افزود: خدمات رسانی در حرم مطهر 
رضوی و انجام فعالیت های داوطلبانه اجتماعی 
در محیط مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی از 
جمله مسئولیت های گروه های خادمیاران است 
که تحت سرپرســتی خادمیــار مربی صورت 

می گیرد.  رئیس اداره توسعه خدمات تربیتی 
در جامعه بنیاد فرهنگی رضوی خاطرنشــان 
کــرد: خادمیــاران نوجــوان عالوه بــر انجام 
خدمــات، آموزش های الزم در حوزه مســائل 
مذهبــی، اعتقادی و آموزش هــای موضوعی 
را دریافــت خواهند کــرد.وی افــزود: طرح 
خادمیاران نوجــوان رضوي، ویژه دانش آموزان 
دوره متوســطه اول و دوم دختر و پسر است، 
لذا داوطلبان می توانند پس از نام نویســی در 
طــرح در قالب گروه هاي تربیتــي 30 تا 40 
نفره سازماندهی شده و به صورت افتخاری در 
طول ماه در دو جلســه )10ساعت در ماه( به 
خدمتگزاری در حرم مطهر رضوی)یک جلسه 
در مــاه( و انجام خدمت اجتماعي در ســطح 
محله)یک جلسه در ماه( بپردازند. دانش آموزان 
عالقه مند به شرکت در طرح خادمیاران نوجوان 
 رضوي مي توانند برای نام نویســی به نشــاني
مراجعه   http://bonyadfarhangi.aqr.ir

کرده و فرم ثبت نام اینترنتي را تکمیل کنند.

خبرخبر

سامانه طرح خادمیاران نوجوان معرفی شداجرای طرح سالم بر امام j در دانشگاه های خراسان رضوی
با حضور مدیران منتخب مدارس متوسطه اول و دوم کشورتا انتهای سال انجام می شود 

 آستان  مدیــر عامل شرکت فرش آســتان قدس رضوی از 
افزودن فرش هــای رنگی جدید به حرم مطهر رضوی از نوروز 

1399 خبر داد.
غالمرضا باغشــنی گفــت: گلیم فرش ها یا بــه عبارت دیگر 
فرش های رنگی، بر اســاس دســتور معاونت اماکن متبرکه و 
امور زائران آستان قدس رضوی برای مفروش کردن مسیرهای 
تردد زائران در صحن های حرم مطهر از دی ماه ســال 1395 
از شرکت های تولیدکننده فرش ماشینی خریداری شده است.

وی ادامــه داد: این گلیــم فرش ها تاکنــون در چند مرحله 
خریداری و در حرم مطهر رضوی مفروش شــده و هم اکنون 

در حال استفاده است.
مدیرعامل شرکت فرش آســتان قدس رضوی افزود: در نوروز 
سال 1399 تمامی گلیم فرش های موجود جمع آوری می شود، 

فرش هــا با نقش و نگار جدید با توجه به شــرایط جوی مورد 
اســتفاده قرار خواهد گرفت که در حال حاضر حدود 34 هزار 

مترمربع در نظر گرفته شده است.
وی دربــاره ویژگی های فرش های رنگــی مذکور تصریح کرد: 
گلیم فرش ها توسط کارخانجات فرش ماشینی تولید می شود 

و جنس نخ تار از پلی استر پنبه و جنس نخ پود از کنف است.
باغشــنی ادامه داد: در تولید فرش های جدید از هشت رنگ با 
تراکم هزار استفاده شده ولی رنگ اصلی یا زمینه آن ها شامل 

آبی کمرنگ و آبی پررنگ است.
وی طرح نقشه فرش های رنگی در نظر گرفته شده برای حرم 

مطهر رضوی را قابی عنوان کرد.
باغشنی با اشاره به بخش هایی که فرش های رنگی جدید در ایام 
نوروز سال آینده پهن خواهد شد، بیان کرد: فرش های با نقش و 

نگار جدید در صحن های مقدس انقالب، آزادی، بعثت، مسجد 
گوهرشاد، جمهوری، جامع رضوی، کوثر، باب السالم و هدایت 

ترجیحاً به عنوان مسیر راه استفاده خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت فرش آستان قدس رضوی ادامه داد: 
همچنیــن می توان باغ رضوان، رینگ جمهوری و غدیر و 
بســت های طوسی، شــیخ بهایی، حرعاملی و طبرسی را 

نام برد.

فرش های رنگی جدید از نوروز در حرم مطهر رضوی 
مدیرعامل شرکت فرش آستان قدس رضوی خبر داد 

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

رونق تولید

گفت وگو



w w w . q u d s o n l i n e . i r
یکشنبه 1دی  251398 ربیع الثانی 1441 22 دسامبر 2019  سال سی و سوم  شماره 9140

روزنامـه صبـح ایـران

عرفان لسان فطرت است      اندیشه/ اسماعیل منصوری الریجانی در نشست علمی »نسبت صلح و عرفان« گفت: ما هر چه به عرفان لگد بزنیم در واقع با حسن و عشق و زیبایی های آفرینش خداحافظی کردیم. 
باید با عرفان آشتی کرد. عرفان لسان فطرت است. از نظر مالصدرا، مقصود از حکمت در آیه »اْدُع ِإلَی َسِبیِل َرِبَّك ِبالِْحْکَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسنَِة َوَجاِدلُْهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن« شناخت همان زیبایی و عشق است. کسی که 

زیبایی آفرینش و سّر عشق را بشناسد حکیم است. 

 دانشگاه بدون ایدئولوژی 
در جریان های موجود هضم می شود

اندیشــه: بیســتمین مناظره فصل 
ســیزدهم مجلــه تصویــری »زاویه« با 
موضوع »اســتقالل دانشگاه در ایران« با 
حضور دکتر میثم سفیدخوش، استادیار 
فلسفه غرب دانشــگاه شهید بهشتی و 
دکتر علی خورسندی طاسکوه، استادیار 
مدیریت و برنامه ریزی درســی دانشگاه 

عالمه طباطبایی از شبکه چهار سیما پخش شد. 
علی خورسندی در خصوص چیستی مفهوم استقالل دانشگاه گفت: چهار مدل 
مختلف حکمرانی بر دانشگاه در جهان داریم که عبارت اند از: مدل آکادمیک، بازار، 
نهاد قدرت یا دولت و مدل ایدئولوژیک. استقالل دانشگاه به معنی رهایی دانشگاه 
از سیطره نهادهای دولتی و فرادولتی یا حکمرانی دانشگاهیان بر دانشگاه است. 
از آن طرف چهار نوع اســتقالل دانشگاه داریم: استقالل علمی، استقالل مالی، 
استقالل استخدامی و استقالل سازمانی که مهم ترین بُعد است. 30 شاخص برای 
سنجش این مدل های استقالل داریم.نویسنده کتاب در دست انتشار »استقالل 
دانشگاه در ایران« افزود: در انگلیس دانشگاه ها استقالل سازمانی باال اما استقالل 
مالی کمی دارند. در استقالل سازمانی مسئله هیئت امنا و انتصاب مدیران است. 
همین مشکلی که ما در کشورمان داریم و حداقل در 60 سال اخیر این استقالل 
عمالً از دانشگاه ما گرفته شده است و همواره دانشگاه در ایران تحت کنترل وزارت 

علوم بوده  است که وزارت علوم هم تحت کنترل نهادهای باالتری بوده است.
میثم ســفیدخوش در ادامه برنامه گفت: این مهم است که چه کسانی استقالل 
دانشــگاه را نمی خواهند؟ در معناشناسی استقالل دانشگاه باید توجه کنیم که 
استقالل دانشگاه با جدایی دانشگاه از... متفاوت است. این اشتباه خیلی در کشور 
ما رایج اســت. نوعی خودبســندگی در این مفهوم وجود دارد که حتی شــکل 
نمادین هم پیدا کرده است. مثالً اینکه دانشگاه ها به بیرون از شهر منتقل شوند 
و دیوارهای بزرگی دور آن ها کشــیده شود. استقالل دانشگاه با جدایی از دولت، 

سیاست، متن جامعه، بازار و صنعت تفاوت دارد.
علی خورســندی سپس گفت: دانشگاه مســتقل به معنی بی قیدی نسبت به 
بافت های سیاسی و اجتماعی جامعه نیست. اگر دانشگاه را عقل و خرد نقدکننده 
می دانیم پس باید برای این کار استقالل الزم را داشته باشد. استقالل به معنای 
جدایی نیست. نسبت معنادار و مثبتی بین دانشگاه مطلوب با سطح استقالل آن 
وجود دارد. اگر 300-200 دانشگاه برتر جهان را مالحظه کنید - که هیچ کدام از 
دانشــگاه های ما در این رده جایی ندارند - سطح باالیی از استقالل دارند و مدل 

حکمرانی آن ها آکادمیک است نه حکمرانی دولت یا حکمرانی ایدئولوژیک.

  خروجی دانشگاِه وابسته تکنوکرات های مقوم وضع موجود است 
اســتادیار مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبایی افزود: یکی از 
دالیلی که ما ســری در سران دانش جهان نداریم کنترل نهادهای فرادانشگاهی 
اســت. وزارت علوم دانشــگاه ها را رهبــری نمی کند بلکه کنتــرل می کند و 
آیین نامه ســازی می کند و یکی از مهم ترین ضعف های ما این است. این کار به 
دلیل نداشتن اعتماد به نهادهای دانشگاهی است. نکته دوم این است دانشگاهی 
که استقالل نداشته باشد خروجی آن مجموعه ای از تکنوکرات های محافظه کاری 
است که مقّوم وضع موجودند و ابتکار و عبور از مرزهای دانش به حاشیه می روند. 
اینکه تعداد زیادی هیئت علمی در دانشگاه ها وجود دارد و کارشناسانی برای آن ها 

آیین نامه می نویسند توهین به دانشگاهیان است. 
میثم ســفیدخوش در ادامه عنوان کرد: اینکه کســانی برای دانشــگاه تصمیم 
می گیرند به این دلیل اســت که به مانع بزرگی به اسم ایده های درونی دانشگاه 

بر نمی خورند.
حبیب رحیم پور، مجری برنامــه در واکنش به این اظهار نظر گفت: یعنی نهاد 
دانشگاه، نهادی شکل پذیر از ســوی دولت است؟ میثم سفیدخوش پاسخ داد: 
دقیقاً همین طور اســت. نمی دانیم قرار است دانشگاه خدمت به الهیات کند یا 
جست وجوگر حقیقت باشد و یا کارآفرین؟ وقتی دانشگاه ایدئولوژی ندارد نیروهای 
طبیعی موجود، آن را می بلعند. بحث درباره استقالل دانشگاه یک بحث سیاسی 
است و نمی توان از این مسئله پرهیز کرد. در پایان قرون وسطی، سه گانه سیاست 
و دانشگاه و الهیات شکل گرفت. دانشگاه پدیده ای معطوف به زندگی شهری است 
در نتیجه تمام نیروهای اجتماعی به آن چشم می دوزند و مسئله مندی دانشگاه 

از اینجا شروع می شود.

حجاب دماسنج عفاف در جامعه است
رســا: حجت االســالم مهدی بیاتی، 
رئیس مؤسسه عفاف و حجاب طهورا در 
گفت  وگو با خبرگزاری رســا با اشــاره به 
اهمیت و درهم تنیدگی عفاف با حجاب 
گفت: حجاب دماســنج عفاف است و به 
صورت طبیعی پوشــش این خانم یا آقا 
خبر از میزان تقید او می دهد و ناخودآگاه 
این کار را هم انجام می دهد و قرار نیست 

کسی تصمیم بگیرد.
وی افزود: وقتی حجاب را خراب می کنید، در یک فیلم حساسیت فرد را نسبت به 
وجه نمادین حجاب از بین می برید و می گویید این پوشش حتماً الزمه خوب بودن 
یک فرد نیست، نباید انتظاری از تصویرسازی که در ذهن مردم شده است، داشت.

مسئول مؤسســه طهورا به انتقاد از عملکرد صداوسیما پرداخت و عنوان کرد: در 
سیاست های کلی صداوسیما و در ترویج مسئله حجاب چندگانگی و اختالل وجود 
دارد. یعنی وجه سیاســی پخش برنامه های خارجی و قانون کردن رعایت حجاب 
برای همه کسانی که نقش غلط بازی می کنند، آن برکت حجاب را از بین می برد 
و همین مســئله بر فهم ناخودآگاه اجتماع تأثیر می گذارد، حجاب و عفاف باعث 

مصونیت می شود.
وی در پایان به تبلیغات صداوسیما اشاره کرد و توضیح داد: در برنامه های نمایشی یا 
پیام های بازرگانی که تکرار زیادی دارند و روی مخاطب تأثیر دیگری می گذارد، برای 
فروش پودر ماشین لباسشویی خانمی که جذابیت بصری دارد، با ادا و لحن خاص 

صحبت کردن و پوشش شیک و مرتب، تبلیغ می کند.

خبر

  اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  کاوش رابطه 
میان فقه و حکومت به اندازه حیات انسان 
اهمیت دارد. فقه، رفتارهای هدفمند انسان 
را که مرتبط با خواسته های خالق و پروردگار 
عالم اســت، ســامان می دهد و حکومت، 
روابط انســان ها در یک جامعه را مدیریت 
و تنظیم می کند. موضوع فقه حکومتی به 
عنوان ســامانه پیونددهنده این دو عرصه 
سبب شــد با حجت االسالم علی محمدی، 
رئیس مؤسسه معنا به گفت و گو بنشینیم.

 جناب محمدی! فقه حکومتی را با 
چه شاخصه هایی می توان تعریف کرد؟

به نظرم فهم مســئله فقه حکومتی با 
توجه به بیانات رهبری چهار الزمه 
دارد. نخستین عنصر این است که 
فقه حکومتی، فقه بخشی از حیات 
انسان نیست بلکه همه عرصه های 
حیــات انســانی را دربرمی گیرد. 
به همین خاطر تمام عرصه های 
حیات طیبه و سبک زندگی انسانی 
را مورد توجــه دارد و چیزی 
را فروگــذار و رهــا نمی کند. 
به معنای دیگــر جامعیت در 
مواجهــه دارد. این معنا مکرر 
در بیانــات حضرت امــام)ره( 
و رهبری تکرار شــده اســت. 
عنصــر دوم توجه به مســئله 
نظام سازی است. فقه حکومتی 
هنگام بررسی مســئله، صرفاً 
به رفتــار آحاد توجه نمی کند 
بلکــه مســئله را در ســطح 
می بیند.  اجتماعــی  نظامات 
مالحظه مســئله نظامات اجتماعی با مسئله 
آحاد فــرق دارد. مثالً صحبت می شــود که 
قاضی باید مجتهد باشد؛ حال که آیا مجتهد 
متدین می تواند قاضی باشــد یا خیر؟ یعنی 
قاضی در مقام انشای حکم باید مجتهد باشد. 
وقتی به موضوع نظام ســازی توجه می کنید 
با مســائلی روبه رو می شــوید کــه اگر آن ها 
را از هــم گسســته و جــدا بررســی کنید 
بــا چنیــن ســؤاالتی مواجه نمی شــوید.

 این وحدت رویــه چگونه با تکثر 
اجتهاد ممکن می شود؟

 وقتــی وارد نظام ســازی می شــوید وارد 
مســئله ای به اســم وحدت رویه و انسجام 
می شــوید که اگر انجام نشود فساد فراگیر 
می شود. امام خمینی)ره( می فرمودند: »در 
حکومت اسالمی همیشه باید باب اجتهاد 
باز باشــد و طبیعت انقالب و نظام همواره 
اقتضا می کند نظرات اجتهادی - فقهی در 
زمینه های مختلــف ولو مخالف با یکدیگر 
آزادانه عرضه شــود و کســی توان و حق 

جلوگیری از آن را ندارد.
 مهم شناخت درســت حکومت و جامعه 
است که براســاس آن، نظام اسالمی بتواند 
به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند؛ وحدت 
رویه و عمل ضروری است و همین جاست 
که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست؛ 
یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم 
باشــد ولی نتواند مصلحت جامعه و یا افراد 
صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد 
و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی 
فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری 
باشــد، این فــرد در مســائل اجتماعی و 
حکومتی مجتهد نیســت و نمی تواند زمام 

جامعه را به دست گیرد«.

 آیا ایــن فقه حکومتــی از نظر 
اندیشه ای به حد مطلوب رسیده است؟

مؤلفه های فقه حکومتــی یکی فراگیری 

نســبت به عرصه های مختلــف و دیگری 
توجه به مسئله نظام سازی و وحدت رویه 
اجتماعی اســت؛ یعنی این نظام سلســله 
مراتبی را چگونه می خواهد فهم کند. مسئله 
بعدی کلیدواژه »اداره« اســت که اگر آن را 
در فرموده هــای امام و رهبری دنبال کنیم 
می فهمیم فقهی که ما به دنبالش هستیم، 
فقه اداره از گهواره تا گور اســت. یعنی قرار 
نیســت فقط بیان حکم کند. یک تلقی از 
مســئله فقاهت داریم که فقه صرفاً بیانگر 
حکم اســت و زمینه اجرا و تحقق، کاری 
به فقیه نــدارد. این همان تلقی فقه فردی 
ماست. وقتی نگاه حاکمیتی به فقاهت داریم 
و از بستر والیت به مسئله نگاه می کنیم، فقه 
دیگر این نیست که بیان حکم باشد بلکه کار 

فقیه بیان و تحقق حکم است.

 به یک معنا فقه حکومتی درصدد 
تحقق دین الهی است؟

طالب در جلســه ای در ماه مبارک رمضان 
به محضر رهبری مشــرف شدند، رهبری 
در آنجا به دو نکته اشاره کردند که نخست 
توصیه ایشان به درس و بحث بود و دومین 
خطابشان به طالب این بود که »فکر نکنید 
غایت رسالت حوزه، تبلیغ دین است؛ بلکه 
غایت رسالت حوزه به تبع رسالت انبیا تحقق 
دین اســت« و ایشان اشــاره کردند که کار 
حضرت امام)ره( در راســتای تحقق انقالب 

اسالمی را باید یک کار حوزوی تلقی کرد.

  این اداره کردن معادل همان برنامه 
داشتن است؟

مســئله اداره ما را رهنمون می کند که فقه 
حکومتــی خروجی اش فقــط بیان حکم 
نیســت. وقتی با نگاه معرفتــی به آن نگاه 
می کنیم فقهی است که خروجی اش بیان 
حکم نیست بلکه نظام برنامه است. برنامه 
زندگــی را می خواهد ارائه بدهــد. برنامه 
احکامش از هم جدا نیســت و انسجام دارد 

و دوم اینکه وهله ای نیست و ممتد است.

 جامعیت، نظام سازی و اداره کردن را 
به عنوان سه مؤلفه فقه حکومتی بیان 

کردید، شاخصه چهارم چیست؟
ویژگی چهارم مســئله ای اســت که ما با 
عنوان اجتماع نظام بــه آن نگاه می کنیم. 
نظام ســازی کار حاکمیت اســت و در این 
بســتر مردم را دعوت می کند. این مسئله 
خود نیــاز به تحول دارد. همزمان با ارتقای 
حاکمیت و تکامل جامعه به سمت اهدافش، 
ساختار ها و نظامات اجتماعی باید متحول 
شود. نظام ســازی واسطه حاکمیت و مردم 
است. اگر به مراحل پنج گانه تحقق تمدن 
اســالمی در نگاه رهبر معظم انقالب دقت 
کنیــم می بینیم مــا باید در نظام ســازی 
چارچوب های کلــی را بگذاریم و بعد از آن 
نظامات اجتماعی و حاکمیت اسالمی بشود.

 اگــر نظامــات اجتماعــی و حاکمیت را 
اســالمی نکردیم نمی توانیــم وارد مرحله 
شــویم.  دولت ســازی  و  جامعه ســازی 
به تعبیری ســاختارهای اجتماعی واسطه 
میــان مردم و حاکمیت اســت؛ یعنی اگر 
حاکمیت بخواهد مــردم را دعوت به دین 
کند، باید ساختارهای اجتماعی را بهینه و 
اســالمی کند. چیزی که ما در حدود 30 
ســال در آن متوقف شده ایم. اگر این کار را 
نکنیم نمی شود و نمی توانیم سبک زندگی 
مردم را بهینه کنیم. به همین خاطر مسئله 
نظامات اجتماعی هم اســتنباط آن و هم 
اینکه متناسب با حرکت جامعه آن را سیر 
بدهیم، ویژگی چهارم فقه حکومتی است 
که به تحوالت و تکامل اجتماعی می اندیشد.

گفت و گوی قدس با حجت االسالم محمدی، رئیس مؤسسه معنا

بدون نظام سازی  اسالمی،  جامعه سازی محقق نمی شود
عضو فرهنگستان علوم اسالمی قم تأکید کرد

نظریه مقاومت محصول 
عینی تمدن ماست

: حجت  شبســتان 
 االســالم  جمالــی در 
گفت و گو با خبرگزاری 
شبستان با اشاره به راه 
کاربردی سازی  تحقق 

علوم انســانی در جامعه، گفت: دوطرفه شدن 
اتوبان تولید علم در گرو وحدت حوزه و دانشگاه 
است. باید مسائل جامعه در علوم انسانی سرریز 
و پس از آن در الگوهای توســعه نمودار شود، 
اما چنین فضایی را ایجاد نکرده ایم. در کشــور 
ما تولید علــم در قالب های مختلف به منصه 
ظهور می رسد، به ویژه شاهد انتشار انواع و اقسام 
مقاله ها هستیم اما با این وجود پژوهش آنچنان 
که باید در عرصه کاربرد وارد میدان عمل نشده 

است، به نظرتان علت این مسئله چیست؟
عضو فرهنگســتان علوم اســالمی قم تأکید 
کرد: متأسفانه در تراز حرکت تمدنِی انقالب 
اســالمی، هنوز حوزه پژوهش ما محرز نشده 
است، الزمه تحقق این مهم آن است که نهاد 
علم تمدن ساز داشته باشیم. تازه روز وحدت 
حوزه و دانشگاه را پشت سر گذاشته ایم، خوب 
است در این مجال اشــاره ای چند به برخی 
موضوعات داشته باشیم. اکنون سه نهاد علمی 
در کشورمان داریم، یک نهاد دانشگاه، یک نهاد 
حوزه و نهاد ســومی که وظیفه کارشناسی و 
تصمیم گیری و تصمیم سازی علم را دارد که 

شامل اتاق های فکر در وزارتخانه ها می شوند.
حجت االسالم جمالی ادامه داد: باید بین این 
سه نهاد ارتباط و پیوندی دقیق ایجاد شود تا 
شاهد شکل گیری نهاد علم تمدن ساز باشیم؛ 
البته نــه به این معنا که نهادی دیگر در کنار 
این ســه نهاد شکل بگیرد، بلکه نهادی که به 
عنوان نخ تسبیح بین این سه نهاد، کار را دنبال 
کند، دانشــگاه و حوزه و نظام تصمیم سازان 
و اتاق هــای فکر با یکدیگر ارتبــاط برقرار و 
محصوالت خــود را رد و بدل کنند. باید یک 
ارتباط مستمر بین این نهادها صورت پذیرد، 
آن هم به صورت روشــمند و قاعده مند. برای 
تولید نظریه باید این رفت و برگشت صورت 
پذیرد. آزمون و خطا باشــد.این استاد حوزه 
علمیه تصریح کرد: مسئله آن است که حوزه 
و دانشگاه ارتباط روشمند علمی با هم ندارند. 
برای ملموس تر شــدن بحث مثالی را مطرح 
می کنم. عینیت های تمدنــی که در جامعه 
اسالمی ما در طول سالیان اخیر رخ داده، در 
جهان تأثیر گذاشــت. نظریه مقاومت و ابعاد 
مقاومت و فقه مقاومت خود نمونه بارزی است.

 برای فهم تمدنی اربعین چه کرده ایم؟
وی افزود: مســئله امت در جریــان اربعین 
بسیار پررنگ می شود. اما حوزه های علمیه و 
نهادهای اجرایی برای فهم این حادثه تمدنی 
چکار کرده اند؟ اشاره به این نقطه است که ما از 
ظرفیت هایی هم که داریم، استفاده نمی کنیم. 
حجت االسالم جمالی درخصوص تجاری سازی 
علوم انسانی گفت: این تعبیر یک تعبیر عاریتی 
از نظام مادی و تمدن لیبرال دموکراسی است 
که با نگاه سودانگارانه همه چیز را می بیند، به 
نظرم باید عینیت انگاری وجود داشــته باشد 
و پژوهش ها شــکل کارآمد پیدا کنند. اکنون 
بســیاری از پژوهش های ما روی زمین مانده 
است. باید قاعده مند کار کنیم و نیاز به پژوهش 
داریــم، دوره اینکه یک نفــر بیاید و در همه 
حوزه ها عالمه باشد، گذشته و امروز نیاز به کار 
جمعی داریم.وی در پایان افزود: معتقدم که 
حوزه و دانشگاه باید اتاق فکر حاکمیت باشند 
تا بتوانند حاکمیت را با عقالنیت تمدنی پیش 
ببرند. اکنون با کمبود نظریه پردازی مواجهیم. 
باید ســمت علومی برویم که وجاهت درست 
می کند، مســیر علم اکنون یکطرفه و بیشتر 

متمرکز بر ترجمه است، 

خبر

   عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عنوان کرد

خبر

اندیشه: احمــد پاکتچی، عضو 
علوم  پژوهشــگاه  علمی  هیئت 
انســانی و مطالعات فرهنگی در 
دنیای  در  »اسالم پژوهی  نشست 
مدرن؛ جریان  ها و چالش  ها« که 
در دانشگاه شهید بهشتی برگزار 
شد،گفت: تلقی خیلی  ها این است 
که فقط در کشور ما این طور است 
که خبر بد می  شــنویم، اما این طور نیست و کل ویژگی تمدن 
مدرنیته متأخر، زندگی روی آتشفشان است. یکی از ویژگی  هایی 
که »بک« برای مدرنیته نوع دوم ذکر می  کند نیز انفرادی شدن 
است. اینکه آدم  ها به غار تنهایی خود رفته  اند و با هم هستند، 
اما تنها هستند و می  گوید که این موضوع با نابرابری اجتماعی 
نیز نسبت مستقیم دارد. ویژگی دیگری که بک می  گوید، همان 
بحث مدرن شدگِی بازتابی است، به این صورت که در مورد هر 
چیزی، گویی به تصویر آن بســنده می  کنیم و دنبال عینیت 
نیستیم.پاکتچی تصریح کرد: این تمدن متأخر، ویژگی  اش این 
است که می  گوید، مثالً رئیس جمهور شدن چیز خاصی نیست و 
همین که نخست وزیر یا رئیس جمهور شدید، تمام است و نباید 

نگران باشید که فرضاً در این زمینه تجربه ندارید و... بعد می  بینید 
که درست است و کار پیش می  رود. علم نیز همین طور است. یک 
موقع علم معنای متفاوتی داشت، اما امروز می  گویند از دانشگاه 
مدرک بیاورید تا از نظر ما عالم محســوب شوید. بنابراین گویی 
فقط به صورت بازتابی است و قادر نیست به چیز واقعی برسد و 

نظریه »بک« این است که دنیای متأخر مدرن، بر این مبناست.

    مدرنیته جامد در برابر مدرنیته مایع
وی بیان کرد: شخصیت مهم دیگری که در زمینه مدرنیته نظریه 
دارد »زیگمونت باومن« است که اصطالح مدرنیته مایع و در مقابل، 
مدرنیته جامد را قرار می  دهد و گویی تا قبل از دهه 70، با مدرنیته 
جامد و حاال با مدرنیته مایع ســروکار داریم. یکی از مالک  های 
اصلی که برای مدرنیته مایع ذکر می  کند رهایی در معنای منفی 
آن است. از جمله نظریه فرد علیه شهروند را دارد. از زمان کانت، 
تمام اندیشمندان غرب تالش کردند افراد را شهروند جامعه بدانند 
و به عناصر مســئولی در جامعه تبدیل کنند که مدرنیته جامد 
بود و در مدارس نیز ســعی می  شد فرد را طوری تربیت کنند که 
شــهروند باشد و این در انگلستان و فرانســه زیاد بود، اما از نظر 
»باومن« در مدرنیته مایع، در شرایطی هستیم که افراد درگیر یک 

نوع رهاشــدگی هستند؛ یعنی جامعه مخل زندگی آن ها نیست 
و آن ها صبح که بیرون می  آیند وارد جامعه می  شــوند و شب از 
جامعه خداحافظی می  کنند. پاکتچی در ادامه افزود: یک بحث در 
این مورد این است که می  گوید چطور کار آدم  ها از صورت جامد 
به صورت مایع درآمده است. قدیم یک نفر شغلی داشت و تا آخر 
عمر همان را ادامه می  داد، اما در دنیای مدرِن مایع، آدم  ها مجبور 
هستند شغل و جای خود را عوض کنند.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود بیان کرد: ما در معرض انتخاب نیستیم و متأسفانه 
بدون اینکه بخواهیم، چندین دهه اســت که وارد مدرنیته مایع 
شــده  ایم. در مورد دین نیز این طور اســت که افرادی می  گویند 
دین در مدرنیته دوم و مایع، یک خاطره فرهنگی است. ما وقتی 
می  شــنویم در کشــورهای غربی افرادی که به کلیسا می  روند 
بیشتر شــده  اند و یا افراد بیشتری به کتاب مقدس رویکرد پیدا 
کرده  اند، فکر می  کنیم که تمام حربه  های بی دینان در این زمینه 
شکســت خورده و همه چیز به روال برگشته است، اما مطالعات 
نشــان می  دهد این طور نیســت و در واقع دین دارد کارکرد یک 
خاطره فرهنگی پیدا می  کند و افراد به عنوان یک مسئله هویتی و 
خاطره فرهنگی به دین باز می  گردند، نه اینکه به عنصر اصلی دین 

بازگشت کرده باشند. 

مقام معظم رهبری 
در جلسه ای با 
طالب: »فکر نکنید 
غایت رسالت 
حوزه، تبلیغ دین 
است؛ بلکه غایت 
رسالت حوزه به 
تبع رسالت انبیا 
تحقق دین است«
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متالی��ک به ش��ماره انتظام��ی 513ه��� 69 ایران 36 
ش��ماره موت��ور VQ30527907B و ش��ماره شاس��ی 
رض��ا  امی��ن  مالکی��ت  ب��ه   PKLHA33CD101776
مادرشاهیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  /ع
98
12
01
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تم��ام م��دارک اع��م ازب��رگ س��بز وس��ند کمپان��ی 
وکارت خ��ودرو پژوم��دل 1392 س��فید روغن��ی ب��ه 
ش��ماره انتظام��ی 89 – 559س18 وش��ماره شاس��ی
 124K  0583156 موت��ور  ش��ماره  و   NAANICAOEH196924
مفق��ود گردی��ده وازدرج��ه اعتبارس��اقط م��ی باش��د.

/ع
98
12
04
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو پراید صبا جی تی ایکس مدل1380 
وش��ماره  747ج56   –  79 انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه 
 S  14122807 شاس��ی  وش��ماره  موت��ور00282429 
مفق��ود گردی��ده وازدرجه اعتبارس��اقط می باش��د.

)قزوین(

/ع
98
12
04
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
12
04
3

 405 پ��ژو  س��واری  خ��ودرو  س��ند  و  س��بز  ب��رگ 
ش��ماره  متالی��ک    خاکس��تری  رن��گ   1395 م��دل 
شاس��ی ش��ماره  و   124K0830815 موت��ور 

NAAM01CE7GK410719 به شماره انتظامی 529 ه 
46 ایران 42 به مالکیت بی بی عفت رئیس الساداتی  

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

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
12
04
2

ب��رگ س��بز موت��ور س��یکلت آوا م��دل 1392 
رنگ قرمز   ش��ماره موتور 000366 و شماره 
شاس��ی 9200053 به ش��ماره انتظامی 16819 
ایران 769 به مالکیت سید محمد باقر حسینی 
معینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز و کارت خ��ودروی س��واری س��مند مدل 
1388 رنگ خاکستری به ش��ماره انتظامی 446ج49 
ایران 42 ش��ماره موت��ور 12488233991 و ش��ماره 
شاسی NAACA1CB6AF213625 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
11
99
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند وفاکتور فروش خودرو شناسنامه )برگ سبز( 
نوع س��واری سیس��تم س��ایپا تی��پ  131LE به رنگ 
سفید روغنی مدل 1392 شماره موتور 5005604 به 
شماره شاس��ی NAS411100D-4916586  به شماره 
پالک 916ج81-ایران95 بنام مصطفی شفیعی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. /ع
98
12
04
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپان��ی خودروس��واری) ه��اچ ب��ک( ام.وی.
ام X33S م��دل 96 ب��ه رن��گ قه��وه ای متالیک به 
ش��ماره انتظام��ی 29 /783 ن  31به ش��ماره موتور 
NATG-  و ش��ماره شاسی  MVM484FBDH013566

BAYLXH1013882 متعلق ب��ه آقای روح اله باقری 
مفقود وازدرجه اعتبارساقط می گردد. /ع

98
12
03
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
98
7

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم 

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

ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان تایباد را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000187، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 900.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه در مهل��ت مق��رر به 
حس��ابداری ش��بکه مذکور به نش��انی : شهرس��تان تایباد    

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/30

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/10/5

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/15
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/18

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطالعیه 
تهیه  منحله  تعاونی  شرکت  تصفیه  هیئت 
پیمانکاران  نیاز  مورد  کاالهای  توزیع  و 
تسویه  به  نسبت  دارد  نظر  در  خراسان 
حساب دیون شرکت فوق الذکر )به غیر از 
همه  از  بدینوسیله  نماید.  اقدام   ) سهام 
میشود  دعوت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
مستندات خود را از تاریخ 98/10/5 لغایت 
تصفیه  هیئت  دفتر  آدرس  به   98/10/15
تعاونی ، واقع در بلوارشهید کالنتری سایت 
آبادگران ایران ، انجمن شرکتهای ساختمانی 
و تاسیساتی خراسان رضوی ارائه نمایند.

/ع
98
12
02
2

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  
)نوبت اول(   تاريخ انتشار: 1398/10/01

    جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق العاده  ش��رکت تعاونی 
ش��ماره4118 میدان میوه وتره بار بش��ماره ثبت 6620 
رأس س��اعت 11 روز یکشنبه مورخ 10/15/ 98 در محل 
حس��ینیه س��ید الش��هدا واقع در ایالم پیچ عاش��وری 
تشکیل میگردد. از عموم اعضاءدعوت بعمل می آید که 
در روز مق��رر و در محل مذکور حضور به هم رس��انند. 
بدیهی اس��ت حضور کلیه اعضاء در جلسه ضروری و در 
صورت عدم حضور برابر اساسنامه هیچگونه اعتراضی 
در رابط��ه با تصمیمات متخ��ذه در مجمع مؤثر نخواهد 
بود. ضمنا هر عضو می تواند اس��تفاده از حق رای خود 
را ب��ه یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج 
از اعضاء واگذار کند محل بررس��ی وکالت نامه ها دفتر 
تعاونی واق��ع در بلوار خلیج فارس روبروی پارک کوثر 
می باش��د. ارائه وکالتنامه های کتبی یا محضری جهت 
بررسی حداکثر یک روز قبل از برگزاری مجمع بایستی 

تحویل هیئت مدیره شرکت تعاونی گردد.
دس��تور جلس��ه: 1- گزارش��ی از عملکرد شرکت توسط  
ریی��س هیئ��ت مدی��ره 2- تغییر م��اده 21 اساس��نامه 

)تغییر در نحوه اطالع رسانی مجامع(
3- نقل و انتقال سهام

4- ماموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره 
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی 4118 میدان میوه 

و تره بار–حجت اله گوهری زاد

9ع
81
20
24

 آگهی تغییرات شرکت توانا فاطر شريف
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6714 و شناسه ملی 14006227534    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,12,11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : -1عضای هیئت مدیره و س��مت انها تا تاریخ 99,12,11به قرار ذیل تعیین 
گردیدند - خانم الهام دوستی به شماره ملی 4490147783 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئ��ت مدیره -خان��م خاتون عبدی به ش��ماره ملی 4529695816 به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدیره -آقای ابراهیم کرمیان به ش��ماره ملی 5819905024 به س��مت عضو هیئت 
مدیره -2 کلیه اس��ناد رس��می و اوراق به��ادار و تعهدآور بانک��ی و اوراق عادی و اداری 
با امضای خانم الهام دوس��تی و مهر ش��رکت معتبر می باش��د. -3 آقای عبداله دوس��تی 
نیا به ش��ماره ملی 5810045766 به س��مت بازرس اصلی و آقای جلیل ش��رفی به شماره 
ملی 4500688258 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 

-4روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )704102(

9ع
81
20
34

 آگهی تغییرات شرکت توانا فاطر 
شريف شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 6714 و شناسه ملی 
    14006227534

مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,11 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-1 تعداد اعض��اء هیئت مدیره به 3 
نف��ر افزایش یافت و م��اده مربوطه 

اساسنامه اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
ایالم )704105(

9ع
81
20
35

ویژگی مدرنیته، زندگی روی آتشفشان است



w w w . q u d s o n l i n e . i r
یکشنبه 1دی  251398 ربیع الثانی 1441 22 دسامبر 2019  سال سی و سوم  شماره 9140

روزنامـه صبـح ایـران

پاداش صبر بر گناه بی حساب است  شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان در جلسه درس اخالق خود گفت: اگر گناه نکنید با این نیت که چون خدا راضی نیست، این صبر ارزش دارد؛ وقتی انسان بر گناه 
نکردن صبر کند بار او بسیار سبک می شود و به میزان سبکی به ملکوت الهی نزدیک شود. انساِن سبک از بار گناه، خود را از مردم طلبکار نمی بیند؛ وقتی عقل انسان کامل شود خود را از همه عالم پست تر می بیند 

و این سبب برتری او می شود. اجر و پاداش کسی که بر گناه نکردن صبر می کند و دهنه نفس اماره را محکم گرفته و کنترل می کند، بی حساب است.

محمدحسین رجبی دوانی در مشهد عنوان کرد
بازخوانی نمونه هایی از حماسه سازی های 

امیرمؤمنان
معارف: دکتر محمدحسین رجبی 
دوانی، پژوهشگر تاریخ اسالم و عضو 
هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع( 
در نشســت »حماســه های اهــل 
بیت)ع( و تأثیر آن بر حماسه سازی 
و هنر در ایران« که در حوزه هنری 
خراســان رضوی برگزار شد، گفت: 
ســیره و عمــل امیرالمؤمنین)ع( 

نقطه اوج حماســه اسالمی اســت؛ آن هم در زمانی که اسالم پس از ظهورش، 
دربرابر بزرگ ترین قدرت های منطقه ای ایستادگی می کند. در این زمان، علی بن 
ابیطالب)ع( است که پیشتاز و یکه تاز میدان های مقابله است و نه فقط در میادین 

نبرد بلکه حتی در سیاست هم تبدیل به ید قاهر دین خدا می شود.
وی با اشــاره به مصداقی از دالوری حضرت علی)ع( در جنگ بدر خاطرنشــان 
کرد: برابر منابع تاریخی اهل ســنت، بیش از نیمی از کشته های قریش در این 
جنگ به ید باکفایت امیرالمؤمنین)ع( بوده است. این استاد دانشگاه در تشریح 
حماسه آفرینی های امام علی)ع( در جنگ اُُحد نیز گفت: در غزوه احد، پرچمدار 
کفار که نماد فتح سپاه مشرکین بود، جلو آمد و هماورد طلبید و چنین گفته شده 

که امیرالمؤمنین)ع( به مقابله رفت و به سرعت او را کشت. 
در ادامــه کار و به انتقام قتل این پرچمدار، طبق روایت اهل ســنت پنج دالور 
و طبق روایت شــیعه 9 پهلوان دشــمن جلو آمدند که باز هم همگی به دست 
امیرالمؤمنین)ع( کشــته شــدند. در این جنگ، کفار تمام تالش خود را به کار 
بردند که پیامبر)ص( را بکشــند و یا دستگیر کنند اما رشادت چهار نفر به ویژه 

امیرالمؤمنین)ع( مانع از این کار شد.
این پژوهشگر تاریخ اسالم در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: حقیقت این 
است که علی)ع( سردار غالبی نبود که بدون هیچ خدشه ای فقط کشته باشد و 
خود کوچک ترین جراحتی برنداشته باشد. واقعیت این است که علی از مجروحان 
عمده جنگ احد است تاجایی که پس از نبرد احد، هنگامی که ابوعبیده جراح 
زره را از پیکر علی درآورد، 90 زخم در بدن او ایجاد شده بود که مرهم نهادن بر 
آن ممکن نبود؛ از این رو پارچه بزرگی را مرهم مالیدند و علی را در آن پیچیدند. 
عالوه بر این، ابن اثیر در کتاب شناخت صحابه می نویسد علی در احد 16 زخم 
کاری خورد که هر کدامش یک مرد جنگی را از پا می انداخت، اما هربار که علی 

می خواست زمین بیفتد، گویا جبرئیل او را بلند می کرد. 
وی جنگ خندق را شاخص ترین نمونه حماسه آفرینی در تاریخ اسالم دانست و 
اظهارکــرد: در لحظاتی که عمر بن عبدود هماورد می طلبید و هیچ کس جرئت 
رویارویی تن به تن با او را نداشت، علی بن ابیطالب)ع( برای جنگیدن با او و دفاع از 
اسالم بی تابی می کرد، اما پیامبر)ص( به او اذن میدان نمی داد تا بلکه دیگر دالوران 
مسلمان پیشقدم شوند. دقیقاً در زمانی که عمرو لب به تمسخر اسالم گشود و 
چنین ندا داد که »گلوی من از هماورد طلبیدن خسته شد. آیا کسی نیست که 
جرئت دفاع از دین محمد را داشــته باشد؟« پیامبر)ص( علی بن ابیطالب)ع( را 

به میدان فرستاد و فرمود: امروز همه اسالم در برابر همه کفر قرار گرفته است.
رجبی دوانی خاطرنشان کرد: مصاف این دو پهلوان موجب شده بود گرد و غبار 
مانع دید لشــکریان شــود، اما پس از چندی، صدای تکبیر علی)ع( بر همگان 
مسجل کرد که اسالم پیروز تقابل با کفر شده است. اینجا یکی از نمونه های مدح 
حضرت توسط دشمنان را شاهد هستیم؛ جایی که پس از قتل عمرو، خواهرش بر 
پیکر برادر حاضر شد و اشعاری را خواند که باوجود اندوه، پر از مدح علی)ع( است 
تاجایی که می گوید برادرم به دست جوانمردترین مرد عرب کشته شده است. وی 
در پایان یادآور شد: پیامبر اسالم در وصف حماسه آفرینی علی)ع( در روز خندق 
می فرماید: »َضربَُة َعلٍی في یَوِم الَخنــَدق اَفضُل ِمن ِعباَدةِ الثََّقلَین« یعنی ارزش 
ضربت علی در روز خندق - که به هالکت عمروبن عبدود انجامید - از عبادت های 
تمام انسان ها و جنیان در طول تاریخ بیشتر است. این ها همه از مصادیق حماسه 
در تاریخ اسالم است که بعدها حتی در آثار حماسه پردازان ایرانی نظیر فردوسی 

نیز رخ نمود و جلوه مصداقی پیدا کرده است.

گفتار

تفسیر

 معارف/ مریم احمدی شیروان   »قلب 
نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آماده 
پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده 

شود.
 پــس در تربیت تو شــتاب کردم، پیش 
از آنکه دل تو ســخت شــود و عقل تو 
به چیز دیگری مشــغول گــردد«؛ کالم 
امیرالمؤمنین)ع( در نهج البالغه که بیان 
می کند کودکان و نوجوانان، به یک برنامه 
صحیح زندگــی نیاز دارنــد؛ نیازی که 
برآورده نمی شود، مگر با احیای فطرت و 
فراهم کردن زمینه های رشد و به کمال 
رســاندن فضائل اخالقی آن ها؛ و در این 
میان نماز کامل ترین پاسخ به عالی ترین 

نیاز انسان است. 
چگونگی روش ها و ارائه شیوه های جذب 
نوجوانان بــه تکالیف دینی و به خصوص 
اقامه نماز، بهانه ای شد تا با حجت االسالم 
ســیدجواد بهشتی، مشــاور امور قرآنی، 
توســعه فرهنگ اقامه نماز و عترت وزیر 

آموزش و پرورش به گفت وگو بپردازیم.

  شکل گیری شخصیت دینی فرد
 در گرو رابطه او با خداوند است

حجت االسالم ســیدجواد بهشتی درباره 
نقش مدرسه در نهادینه کردن رفتارهای 
دینــی از جمله نمــاز بــرای نوجوانان، 
می گوید: در زمان به دنیا آمدن انســان، 
خداوند امکانات شناختی همچون دیدن 

و شنیدن را برایش فراهم کرده است.
 آرام آرام با رشد انسان، شخصیت او هم 

شکل می گیرد. 
خداوند سرشــت انســان را برای حفظ 
یکتاپرســتی آفریده است و این خانواده، 
مدرســه و محیط هستند که گاهی او را 
به بیراهه می برند، یعنی شخصیت بچه ها 
در چند ســال اول در خانه و ســپس در 
ســال های نوجوانی در مدرســه شــکل 
می گیرد؛ بنابراین مدرسه و خانه مأموریت 
دارند فرزندشان را برای رسالتی که خدا 
او را برای آن آفریده است، تربیت کنند.

 او در ادامه بیــان می کند: بزرگان دین، 
نماز را ستون دین معرفی کرده اند. یعنی 
تمام وزن دین روی این ستون سوار شده 
است و تمرکز اصلی شکل گیری شخصیت 
دینی فرد در گرو رابطه عاشقانه، خالصانه 
و صادقانه با خداوند است. پدر و مادر در 
خانه و به دنبالش معلم، مربی و مدیر در 
مدرســه همه از عواملی هستند که باید 
کمک کنند تــا این بندگی نه به صورت 
تصنعی و اجباری، بلکه به صورت طبیعی 
رشد کند. اگر رابطه بندگی انسان با خدا 
به صورت غیرطبیعی رشد کند، همانند 
گل های زینتی بی استفاده، بی بو و بی ثمر 

خواهد بود.
مشــاور وزیر آمــوزش و پــرورش دوره 
تحصیل در مدرســه را بر اســاس سند 
تحــول بنیادین به چهار دوره تقســیم 
کرده و عنوان می کند: دختران و پسران 
در ایــن دوره های تحصیلــی مختصاتی 
دارنــد که بر همان اســاس باید آن ها را 
به نماز که ستون دین است، راغب کرد؛ 
یعنی مدرسه باید نماز را همچون عادت 
خوشایندی که با میل و عقل کودکان و 
نوجوانان سازگار اســت، ایجاد کند؛ اگر 
مسئوالن مدرسه به نمازخانه کم توجهی 
کنند و این مکان به یکی از نامناسب ترین 
مکان های مدرسه تبدیل شود، آزاردهنده 

اســت و هدف اصلی را تحــت تأثیر قرار 
می دهــد. او در مورد ویژگی های نوجوان 
نیز عنوان می کند: نوجــوان آرام آرام از 
دنیای عواطف محض به سمت عقالنیت 

می رود و دین او منطبق با عقل است.
در ســنین متوسطه اول و متوسطه دوم، 
آرام آرام روحیه پرسشــگری در او شکل 
پیدا می کنــد و دوســت دارد کارهایی 
که انجام می دهد منطق داشــته باشــد؛ 
بنابراین به صورت مداوم پرسش هایی را 
از مربیان، والدین و معلمان خود پرسیده 
و چرایی کارهایش را واکاوی می کند. این 
ما هستیم که باید با صبوری و مهربانی، 
پاســخگوی رفتن غریزه به سمت ریشه 
پدیده ها باشیم و دالیل کارها را آرام آرام 
و به حدی که بــرای مخاطب قابل فهم 

باشد، بیان کنیم.

 در تبلیغ مسائل دینی از شیوه های 
مستقیم و غیرمستقیم استفاده کنیم

حجت االسالم بهشتی با بیان اینکه امروز 
پس از ورود به مدارس متوجه می شویم 
پررونق ترین نمازها در دوره ابتدایی است 
و نمازها در دوره های متوسطه اول و دوم 
کمرنگ و کمرنگ تر می شــوند، توضیح 
می دهــد: بایــد کار ویــژه ای را در دوره 
متوســطه انجام بدهیم و آن پاسخگویی 

به پرسش های نوجوانان است.
 نوجوانان می خواهند به صورت مستقل 
متوجه شــوند کــه چــرا کاری را انجام 
می دهنــد و این فقط مختــص به نماز 
نیســت بلکه بــرای مســائل اجتماعی، 
اعتقادی و رفتاری نیز صدق پیدا می کند 
و معلم ها باید پاسخگوی این نیاز باشند. 

بــا مراجعه به منابــع مرتبط با عصمت، 
قــرآن یا احادیثی که از پیامبر و ائمه)ع( 

به جــای مانده اســت باید 
جواب پرسش های نوجوانان 
را پیدا کنیــم و آن ها را در 

اختیارشان قرار دهیم.
 یکــی از مختصــات دوره 
نوجوانی نقش آفرینی اســت 
و نوجوان باید نقشــی را ایفا 

قدردانــی  او  از  و  کــرده 
شــود، به طور نمونه باید 
مسئولیت هایی را در اقامه 
نماز مدرسه به آن ها واگذار 

کنیم.
او در پایان و در پاســخ به 
این پرسش که آیا آموزش 
مســتقیم ما را به نتیجه 
به  رساند،  خواهد  مطلوب 
حدیثی از امیرالمؤمنین)ع( 
اشــاره کــرده و یــادآور 
می شود: طبق فرموده این 
امام)ع( خداوند آیات کتاب 
خود را به هفت شکل نازل 

فرموده است.
تشویق ها،  نهی ها،  امرها،   
هشدارها، قصه ها، مثل ها و 
جدل ها. چهار شکل از این 

اشــکال، تبلیغ مستقیم و سه مورد دیگر 
تبلیغ غیرمستقیم است. پس ما در تبلیغ 
مســائل دینی باید از شیوه های مستقیم 
و غیرمســتقیم استفاده کنیم. هر کدام از 
آن ها تأثیر خود را دارند اما شکل و جایگاه 
اســتفاده از آن را باید خودمان تشخیص 

داده و انتخاب کنیم.

گفت وگو با حجت االسالم بهشتی درباره شیوه های ترویج دینداری در خانواده و مدرسه

از  پرسش های نوجوانان استقبال کنیم 

نوجوانان 
می خواهند به 

صورت مستقل 
متوجه شوند که 

چرا کاری را انجام 
می دهند و این 

فقط مختص به نماز 
نیست، بلکه برای 
مسائل اجتماعی، 

اعتقادی و رفتاری 
نیز صدق پیدا 

می کند؛ بنابراین 
باید پاسخگوی این 

نیاز بود

بــــــرش

 عقل، نتیجه علم همراه 
با عمل است

اســراء: آیت اهلل جوادی آملی در شرح نود 
و ششمین کلمه قصار نهج البالغه می گوید: 
وجود مبارک حضــرت امیر)ع( می فرماید: 
ٍد)ص( َمْن أََطــاَع اهلل َو إِْن  »إِنَّ َولِــی ُمَحمَّ
ٍد َمْن َعَصی اهلل  بَُعَدْت لُْحَمُتُه َو إِنَّ َعُدوَّ ُمَحمَّ
َو إِْن َقُربَْت َقَرابَُتهُ «؛ ممکن است کسی عموی 
پیامبر باشد و »تَبَّْت یدا« درباره او نازل شود؛ 

پس ُقرب ظاهری معیار نیست.
 از طــرف دیگر در قرآن کریــم فرمود: »َو 
تِلَْک األْمَثــاُل نَْضِربَُها لِلنَّــاِس َو َما یْعِقُلَها 
إاِلّ الَْعالُِمــوَن«؛ ما عقــل می خواهیم؛ علم 
نمی خواهیم! ما باال رفتن می خواهیم؛ نردبان 
نمی خواهیــم! این نردبان برای این اســت 
که انســان باال برود، علم برای این است که 
انسان عاقل شــود؛ یعنی علم مقدمه است 
برای عقل و عقــل را هم که وجود مبارک 
حضرت معرفی کرد و فرمــود: »َما ُعِبَد بِِه 
الرَّْحَمان َو اْکُتِســَب بِِه الْجنان«. کسی که 
عمری نردبان تراشــی کند، نردبان فروشی 
کند، نردبان ســازی کند و نردبان را معرفی 
کند، ولــی از آن باال نرود، این در مقدمات، 

گیر است!
بنابراین تالش و کوشــش ما این نیســت 
که مجتهد شــویم، بله! مجتهد شدن چیز 
خوبی است، اما مصداق تهیه نردبان است، 
تهیه ابزار نوشتن است؛ نوشتن، یاد گرفتن 
است، قلم و مرّکب به دست آوردن است، اما 
چیزی بنویسیم که خدا به آن قسم یاد کند؛ 
»ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن« این مخصوص انبیا 
نیست، هر آدمی ممکن است کتابی بنویسد 
که خدا به این کتاب َقســم بخورد، آیا این 
کم مقامی اســت؟ اآلن خدا قسم می خورد 
به مکاسب شیخ انصاری، به آثار امام)ره( و 
عالمه طباطبایی و امثالهم؛ آیا این کم مقامی 
است؟ پس معلوم می شود که این آقا ترقی 
کرده و از نردبان باال آمده؛ دین هم همین را 
می خواهد. اگر ما در جامعه این گونه افرادی 
داشته باشیم جامعه به جلو حرکت خواهد 
کرد. حضرت می خواهد این نکته را یادآور 
شــود که علم همراه با عمل است که شده 
عقِل ممثَّل و این هدف رسالت انبیا را تأمین 
می کند؛ معلوم می شود آن که پیروی عملی 

ندارد اصالً عالِم نیست.

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

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9709855
بدینوسیله به متعهد )راهن(: ونوس صفاریان طوسی نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1354/01/21 
ش��ماره ملی: 0937875686 شماره شناس��نامه: 119 مدیون- سند رهنی و شرطی: شماره 
س��ند: 195162، تاریخ س��ند: 1391/10/28، بانک مربوطه: اقتصاد نوین تنظیمی دفترخانه 
اس��ناد رسمی شماره 71 شهر مشهد استان خراس��ان رضوی ابالغ می گردد که بانک اقتصاد 
نوین اجرائیه ای تحت کالس��ه 9709855 علیه ش��ما صادر نمود و چ��ون برابر گزارش مأمور 
پس��ت مشهد، آدرس شما مورد شناس��ائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد 
که بدهی ش��ما بابت س��ند مذکور به موضوعات الزم االج��را: 798/148/088 ریال )هفتصد 
و نود و هش��ت میلیون و صد و چهل و هش��ت هزار و هش��تاد و هش��ت ریال( و اصل طلب: 
413/771/432 ریال و خس��ارت تأخیر تأدیه: 384/376/656 ریال و خس��ارت تأخیر روزانه: 
41 درصد، تاریخ مبنای محاس��به خس��ارت: 1397/09/15 تا تاریخ تقاضا می باشد و خسارت 
تأخیر و س��ایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز ب��ه آن اضافه می گردد و طبق ماده 18- 
آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان 
انتش��ار در روزنامه، اجرائیه ابالغ ش��ده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34- اصالحی 
قانون ثبت پس از گذش��ت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت 
و مورد رهن عبارت اس��ت از: شش��دانگ پالک ثبتی 2899 از باقیمانده 2126 فرعی از 184 
اصلی بخش 10 مش��هد می باش��د، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز 

آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9811992 م.الف 361
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9805069
بدینوس��یله به خانم فاطمه حاجی ن��ژاد نام پدر: غالمعلی تاریخ تولد: 1364/05/17 ش��ماره 
ملی: 0944631339 ش��ماره شناس��نامه: و س��کینه فالحتی نام پدر: غالمرض��ا تاریخ تولد: 
1323/12/11 ش��ماره ملی: 0888950020 شماره شناسنامه: 296 )بعنوان بدهکار و راهن( 
مدیون س��ند رهن��ی 16489 تنظیمی دفترخانه 171 مش��هد ابالغ میگ��ردد که بانک ملت 
اجرائیه ای به کالس��ه 9805069 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت 
مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی 
شما بابت سند مذکور موضوعات الزم االجرا: 407/720/494 ریال )چهارصد و هفت میلیون و 
هفتصد و بیس��ت هزار و چهارصد و نود و چهار ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد و خسارت تأخیر 
و س��ایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نی��ز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در 
روزنامه، اجرائیه ابالغ ش��ده محس��وب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن 
عبارت اس��ت از: ششدانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی نوزده هزار و هشتصد 
و هفتاد و نه فرعی از دویس��ت و س��ی و دو اصلی بخش نه مش��هد میباشد، طبق مقررات از 
طریق مزایده بفروش خواهد رس��ید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتش��ر نخواهد ش��د. 

آ- 9811993 م.الف 362
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9805038
بدینوس��یله   زه��را حاجی نژاد نام پ��در: غالمعلی تاری��خ تولد: 1352/11/20 ش��ماره ملی: 
0939640041 ش��ماره شناس��نامه: 1570 و س��کینه فالحتی نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 
1323/12/11 ش��ماره ملی: 0888950020 شماره شناسنامه: 296 )بعنوان بدهکار و راهن( 
مدیون س��ند رهن��ی 16488 تنظیمی دفترخانه 171 مش��هد ابالغ میگ��ردد که بانک ملت 
اجرائیه ای به کالسه 9805038 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت 
مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی 
ش��ما بابت سند مذکور موضوعات الزم االجرا: 618/640/151 ریال )ششصد و هجده میلیون 
و شش��صد و چهل هزار و صد و پنجاه و یک ریال( تا تاریخ تقاضا میباش��د و خس��ارت تأخیر 
و س��ایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نی��ز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در 
روزنامه، اجرائیه ابالغ ش��ده محس��وب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن 
عبارت اس��ت از: ششدانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی نوزده هزار و هشتصد 
و هفتاد و نه فرعی از دویس��ت و س��ی و دو اصلی بخش نه مش��هد میباشد، طبق مقررات از 
طریق مزایده بفروش خواهد رس��ید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتش��ر نخواهد ش��د. 

آ- 9811994 م.الف 363
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9805068
بدینوسیله به خانم سکینه فالحتی )ورثه مرحوم غالمعلی حاجی نژاد( نام پدر: غالمرضا تاریخ 
تولد: 1323/12/11 ش��ماره ملی: 0888950020 ش��ماره شناسنامه: 296 )بعنوان بدهکار و 
راهن( مدیون سند رهنی 16487 تنظیمی دفترخانه 171 مشهد ابالغ میگردد که بانک ملت 
اجرائیه ای به کالس��ه 9805068 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت 
مش��هد، آدرس شما مورد شناس��ائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به ش��ما ابالغ میگردد که 
بدهی ش��ما بابت سند مذکور موضوعات الزم االجرا: 623/650/866 ریال )ششصد و بیست و 
س��ه میلیون و شش��صد و پنجاه هزار و هشتصد و شصت و شش ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد 
و خس��ارت تأخیر و س��ایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق 

ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر 
و از زمان انتش��ار در روزنامه، اجرائیه ابالغ ش��ده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 
اصالح��ی قان��ون ثبت پس از گذش��ت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملی��ات اجرائی جریان 
خواهد یافت و مورد رهن عبارت اس��ت از: شش��دانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پالک 
ثبتی نوزده هزار و هش��تصد و هفتاد و نه فرعی از دویس��ت و سی و دو اصلی بخش نه مشهد 
میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد. آ- 9811995 م.الف 364
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 9802882
بموج��ب پرونده اجرایی کالس��ه ف��وق خانم مریم صفری مق��دم نام پدر: قرب��ان تاریخ تولد: 
1336/09/10 ش��ماره ملی: 0941749533 ش��ماره شناس��نامه: 403، جه��ت وصول مبلغ 
200/000 ریال در سال عقد )مقوم به 258/000/000 ریال( علیه ورثه مرحوم نوروز قاسمی 
بشرح: 1- فهیمه قاسمی نام پدر: نوروز تاریخ تولد: 1361/06/27 شماره ملی: 0942986466  
ش��ماره شناسنامه: 3080 و 2- زهره قاسمی نام پدر: نوروز تاریخ تولد: 1363/06/15 شماره 
ملی: 0943556007 ش��ماره شناسنامه: 2157 و 3- مهناز قاسمی نام پدر: نوروز تاریخ تولد: 
1355/09/21 ش��ماره ملی: 0937914533 شماره شناسنامه: 1674 و 4- احمد قاسمی نام 
پدر: نوروز تاریخ تولد: 1357/06/14 شماره ملی: 0934548463 شماره شناسنامه: 14724 
و 5- فاطمه قاس��می نام پدر: نوروز تاریخ تولد: 1359/06/30 ش��ماره ملی: 0938874039 
شماره شناسنامه:  3303 و 6- عاطفه قاسمی نام پدر: نوروز تاریخ تولد: 1366/08/24 شماره 
ملی: 0945712766 شماره شناس��نامه: 14292 به استناد سند ازدواج شماره 1505 تاریخ 
1354/09/11 دفترخانه ازدواج ش��ماره 100 و طالق ش��ماره 20 شهر مشهد استان خراسان 
رضوی شهرس��تان مش��هد مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالس��ه فوق در اداره 
اجرای ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در تاریخ 1398/05/09 
از طریق نش��ر آگهی به مدیونین ابالغ ش��ده اس��ت. س��پس به تقاضای بس��تانکار طی وارده 
24715- 1398/05/15 کامی��ون کمپرس��ی بن��ز ال.پی.کا 32/808 مدل 1357 به ش��ماره 
انتظامی 659ع67 ایران 12 متعلق به مدیون بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری 

ارزیابی که طبق گزارش کارشناس رسمی وارده به شماره 34336- 1398/07/02:
از یکدس��تگاه کامیون بنز خاور 808 مدل س��ال 1357 به رنگ نارنجی و به ش��ماره انتظامی 
659ع67 ای��ران 12 متوقف در پارکین��گ ابتدای جاده ده غیبی بازدید و نتیجه بش��رح زیر 

اعالم میگردد:
1- وضعیت اتاق راننده و اتاق بار بس��یار نامناسب دارای پوسیدگیهای فراوان نیاز به بازسازی 
دارد شاس��ی کامیون مزبور از قس��مت انتهایی اتاق بار س��مت چپ دارای شکس��تگی. فاقد 
الستیک قابل استفاده. چراغ های راهنمای جلو و شیشه بزرگ جلو شکسته است. با عنایت به 
م��دل اتومبیل و وضعیت موجود کامیون از رده خارج و در وضعیت موجود غیرقابل اس��تفاده 
میباشد بعلت نداشتن باطری امکان روشن شدن و بررسی فنی مقدور نشد با عنایت به موارد 
اش��اره ش��ده قیمت پایه روز کامیون مزبور مبلغ یکصد میلیون ری��ال -100/000/000 ریال 

معادل ده میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.
طبق گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 24364- 1398/07/02 محل توقف خودرو پارکینگ 

ده غیبی می باشد و در زمان بازدید خودرو مذکور در محل پارکینگ قرار داشت.
که پس از قطعیت ارزیابی در روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر 
جلسه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در 
خ ام��ام خمینی 28 از مبلغ پایه 100/000/00 ریال ش��روع و به باالترین مبلغی که خریدار 
داش��ته باش��د فروخته خواهد ش��د. ضمناً هزینه های قانونی حق حراج به مبلغ 6/000/000 
ریال و نیمعش��ر به مبلغ 5/000/000 ریال طبق مقررات از برنده مزایده وصول خواهد ش��د. 
همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین شده 

برگزار می گردد. آ- 9812000 م.الف 365
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی اخطاریه ماده 87 و 101 پرونده اجرایی کالسه 9707844
بدینوس��یله به خان��م لیال عقل مند جعفرآبادی ن��ام پدر: رجبعلی تاریخ تول��د: 1329/03/02 
شماره ملی: 0872559300 شماره شناسنامه: 26 ورثه مرحوم محمود سرشار جعفرآبادی ابالغ 
می گردد: در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه فوق، برابر صورت جلس��ه مأمور اجرا نامه وارده به 
ش��ماره 1087/98/01/18 و گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 6051 مورخ 
1398/02/14 خودرو س��واری س��ایپا 141 به ش��ماره انتظامی 176 ط 32 ایران 36 بازداشت 
و طبق نظریه کارش��ناس رس��می به مبلغ 230/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ 
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 2/000/000 ریال 
به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9812001 م.الف 366
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای احمد س��رو قد رضوی بموجب بعنوان متولی موقوفه میرزا جعفر س��روقد 
برابر نظریه ش��عبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه به ش��ماره 95/1119065 مورخ 
1395/11/30 باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ یک باب 
خانه وقفی به ش��ماره پالک 1611 اصلی بخش یک مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به 
علت س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده 
در ذیل ش��ماره ثبت 7417 دفتر 71 صفحه 76 بنام حاج محمد باقر س��روقد رضوی بعنوان 
متصدی در وقف اوالد ثبت و س��ند المثنی نوبت اول بش��ماره چاپی 984538 صادر گردیده 

است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9812005 م.الف 367
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006220000057
بدینوس��یله به آقایان حس��ین مالحی فرزند رمضان ش��ماره ملی 0934675058 )متعهد( و 
علی مالحی فرزند رمضان ش��ماره ملی 0943683106 و یاس��ر مالحی فرزند علی ش��ماره 
ملی 0943767652 )ضامنین( پرونده کالس��ه 139804006220000057 که برابر گزارش 
1398/08/30 مأمور پست ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 
119510208- 1395/04/08 بین ش��ما و بانک س��په مبل��غ 787/809/057 ریال تا تاریخ 
صدور اجرائیه 1398/08/20 با خس��ارت روزانه 462/679 ریال بدهکار می باش��ید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد 
اس��ناد رسمی بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9812006 م.الف 368
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمد قربان اش��تری برابر وکالتنامه ش��ماره 20164 مورخ 1398/09/26 
دفترخانه 1202 تهران بوکالت از طرف خانم مولود حدادی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه 
منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان به شماره پالک 41574 فرعی از 
8209 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 
389517 دفتر 2433 صفحه 40 بنام مولود حدادی ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 220313 

پ 90 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9812007 م.الف 369
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی// برابر رای شماره 139860308001003290 � 1398/09/12 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 

رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسین محمود آبادی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 347 صادره از سربیشه وشماره 
ملی 0651495751 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر مرغداری که بر اثر عبور 
رود خانه به 2 قطعه تبدیل به مس��احت 1212/49 و 3721/35  متر مربع قس��متی از پالک 
61 � اصلی مزرعه اهنگران بخش2 بیرجند از محل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده 
اس��ت . ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9811192
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اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی// برابر رای شماره 139860308001003287 � 1398/09/12 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
غالمرضا ده نوی فرزند حس��ن بشماره شناسنامه 4 صادره از بیرجندوشماره 5239868905  
نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 155/18  متر مربع بپالک 23 فرعی از 410 � 
اصلی بخش یک بیرجند از محل مالکیت فاطمه عریانی )دختر غالمرضا(محرز گردیده اس��ت 
. ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت 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 تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9811193
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/14                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/01
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
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هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی// برابر رای شماره 139860308001003282 � 1398/09/12 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عباس��علی گلستانی راد فرزند حسین بشماره شناس��نامه 353 صادره از بیرجندوشماره ملی  
0651695007  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان 
که بر اثر عبور رودخانه بصورت 3 قطعه به مساحت های 6664 و 3235 و 69/20  متر مربع 
قسمتی از پالک 229 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده 
اس��ت . ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
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یکشنبه 1دی  251398 ربیع الثانی 1441 22 دسامبر 2019  سال سی و سوم  شماره 9140

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r سپرده های بانکی بلوکه می شود؟
تسنیم: عبدالناصــر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی به شایعات درباره بلوکه کردن 
و برداشــت خمس و زکات از سپرده های 
بانکی پایان داد و اعالم کرد: رسانه ها، در 
مورد مطالب کذبی که به نقل از اینجانب 
در فضــای مجــازی می چرخد، ســؤال 
می کنند، مطالبی نظیر اگر مجبور شویم، 
ســپرده های مردم را بلوکه می کنیم! یا قرار است،  از سپرده های مردم در بانک های 
کشور خمس و زکات برداریم! این شایعات نشانگر موفقیت تالش های بانک مرکزی 
در خنثی کردن تالش عوامل برهم زننده ثبات بازار پول و ارز و اقتصاد کشورمان است. 

جزئیات صادرات ایران به عراق پس از ناآرامی های اخیر
فارس: رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تأکید براینکه جای نگرانی برای وضعیت 
تجارت ایران و عراق نیست، گفت: این وضعیت گذراست اما باید برای توسعه روابط 
تجاری به ســرمایه گذاری مشترک بین دو کشور توجه شود. یحیی آل اسحاق با 
اشاره به صادرات 13 میلیارد دالری ایران به عراق در سال گذشته افزود: عالوه بر 
این، هدف گذاری  تجارت 20 میلیارد دالری بین ایران و عراق حتماً امکان پذیر و 

دست یافتنی است. 

ایران یک میلیون تن گندم از بازار جهانی خریداری کرد 
رویترز: منابع آگاه می گویند ایران در هفته های گذشته از روسیه و کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا نظیر آلمان یک میلیون تن گندم خریداری کرده است. این حجم گندم 
از روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر آلمان  توسط ایران سفارش داده شده 
است. قرار است هفته آینده دو کشتی باری بزرگ پانامکس حامل گندم روسیه بنادر 
این کشور را به مقصد ایران ترک کنند. بنا به گفته یکی از مقامات انجمن صنایع 

غذایی، ایران قصد دارد تا پایان سال جاری 3 میلیون تن گندم وارد کند.

 واگذاری هزار و 100 میلیارد تومان اموال دولتی
 تا پایان ا سفند 

مهر: ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در بخش 
واگذاری دارایی های دولت نســبت به سال گذشته رشد خوبی را شاهد بودیم؛ 
برآورد ۶ ماهه از طرح های مشــارکتی که به بخش خصوصی واگذار کردیم در 
اســتان تهران ۸00 تا ۹00 میلیارد تومان بوده اســت.وی ادامه داد: با توجه به 
رویکــردی که در حوزه منابع مالی و تأمین آن وجود دارد تا پایان ســال هزار 
و 100 میلیارد تومانی که در حوزه واگذاری ها پیش بینی شــده است، محقق 

خواهد شد.

دستور جلسه کمیته دستمزد بدون اشاره به دستمزد ۹۹ 
ایســنا: رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ورود مجلس به موضوع 
دستمزد سال ۹۹ کارگران را موجب دلگرمی جامعه کارگری دانست و گفت: به دلیل 
تغییر نرخی که در خصوص برخی اقالم ایجاد شده، هزینه سبد معیشت کارگران را 
باید بروزرسانی کنیم.چمنی گفت: دستور جلسه  کمیته دستمزد که به تازگی به دست 
ما رسیده هیچ اشاره ای به دستمزد سال ۹۹ ندارد در حالی که سه ماه تا پایان سال 
باقی مانده و این نشان می دهد که شورا تمایل ندارد به بحث دستمزد ۹۹ ورود کند.

فرار مالیاتی کامالً کسری بودجه را پوشش می دهد
نود اقتصادی: نصراهلل پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۹۹ اظهار کرد: 
رقم فرار مالیاتی به اندازه ای بزرگ است که کامالً کسری بودجه را پوشش می دهد. اما 
الزم است دولت در قبال مالیاتی که می گیرد برای مردم شفاف کند که آن را چگونه 
هزینه کرده است. در همه دنیا دولت ها هزینه کرد مالیات ها را گزارش می کنند. در 
حال حاضر مردمی که به ما مراجعه می کنند نگران این هستند که مالیات ها چگونه 
خرج می شود. وی ادامه داد: فروش دارایی های دولت در بودجه نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته ما اموال مازاد در دولت داشتیم و داریم؛ طبیعتاً دولت باید اموالی که برای 

کشور سودی ندارد را رها کند و دست از بنگاه داری بردارد. 

تمام کاالها باید به سمت نیمایی شدن بروند
ایرنا: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: من هنوز به رغم برخی حرف ها به این 
امر اعتقاد دارم که تمام کاالها باید به سمت نیمایی شدن بروند. شاهد هستید از زمانی 
که گوشت نیمایی شد بازار چقدر آرام گرفت. عباس کشاورز گفت: امروز خوشبختانه 
هیچ گزارشی مبنی بر گرانی و کمبود نهاده ها منتشر نشده است و ما در حوزه بذر، 
سموم و نهاده ها از ذخایر کافی برخوردار هستیم. وی بیان کرد: سیاست ما از یک سال 
و نیم پیش این بوده که کاالهای نهایی با ارز نیمایی وارد شــود و ارز 4هزار و 200 
تومانی برای کاالهای واسطه که در تولید مؤثر هستند، پرداخت شود. این اتفاق درباره 

گوشت، کره، چای و حبوبات افتاد و قیمت گوشت نیز بهبود پیدا کرد.

معافیت های مالیاتی را نه فقط کم نکردند بلکه زیاد کردند       مهر: علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جریان بررسی لوایح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون 
اقتصادی نه تنها هیچ معافیتی حذف نشد، بلکه دو سه مورد معافیت جدید هم اضافه شد. وی افزود: به اعتقاد بنده آن دسته از معافیت ها که دارای اولویت نیستند باید حذف می شدند که متأسفانه باوجود 

تالش های فراوان نتوانستیم اعضای دیگر را به این کار مجاب کنیم. وی افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی عالوه بر جبران کسری بودجه، شفافیت اطالعاتی در حوزه های مختلف را به دنبال دارد.
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حسین محمودی اصل، 
اقتصاددان

 اقتصاد/فرزانــه غالمی   زمســتان بار 
دیگر کولبران را به صدر اخبار آورده است؛ 
جامعه ای پراکنده در چهار استان کشور که 
با استناد به قانونی بودن واردات کاال توسط 
مرزنشینان، در سخت ترین نقاط جغرافیایی 
تردد و فعالیت می کنند، اما گاه همدســت 

قاچاقچیان معرفی می شوند.
با اینکه دولت در سال های اخیر، ساماندهی 
کولبــران را در پیش گرفته، اما در خصوص 
آمــار کولبران هنوز آماری به طور رســمی 
اعالم نشده و بر اساس شنیده های غیررسمی 
معیشت 70 تا 100 هزار نفر در استان های 
آذربایجان غربی، کردســتان، کرمانشــاه و 
سیســتان و بلوچســتان از پدیده کولبری 
متأثر است.بر اساس اظهارات صاحبنظران، 
ضعف بیش از پیش تولید ملی، مهیا نبودن 
زمینه برای رشد اقتصادی و بیکاری گسترده، 
کولبری را در مناطق مرزی آن هم نه با سودای 
سودهای افسانه ای و نشأت گرفته از فعالیت 
مافیایی قدرتمند بلکه به اندازه امرار معاشی 
بخور و نمیــر حتی از ســوی جوانانی که 
تحصیالت عالی دارند، توجیه پذیر کرده است.

 فعالیت سالم اقتصادی توجیه 
نداردکولبران هم چاره ای ندارند

به گفته یک فعال اقتصادی در 
مناطق کردنشین، کولبران از 
روی ناچــاری و بــرای رفع 
معیشــتی،  مشــکالت 
را  کوهستان های سخت گذر 
طی می کنند و به اندازه قوت 
روزانه خانوارشان درآمد کسب 
می کننــد. این ها نه منحرف 
هســتند و نــه قاچاقچی و 
متخلف، بلکه تنهــا به فکر 
تأمین زندگی حداقلی هستند.
فاروق کیخسروی به خبرنگار 
مــا می گوید: ایجاد شــغل 
مهم ترین مانع در برابر کولبری 
است. متأسفانه مشکل عمده 
در این میان به ســاختار اقتصادی کشــور 
برمی گــردد که آزادی عمــل برای بخش 
خصوصی واقعی قائل نیســت. واقعیت این 
اســت که واحدهای تولیــدی یکی پس از 
دیگری در حال تعطیلی و ورشکســتگی 
هستند و در همین شرایط سرمایه گذاران با 
پذیرش ریسک های مختلف، اجازه ریزش 
نمی دهنــد  را  شــغلی  فرصت هــای 
به بــاور نایب رئیس  .
اتاق بازرگانی سنندج 
نمی توان قاطعانه و با 
صراحت گفت کدام 
فرد یا مجموعه پشت 
فعالیت کولبران قرار گرفته و ســود کالن 
حاصل از فعالیت آنان را کدام قاچاقچیان به 

جیب می زنند اما بــا ردیابی های گمرک و 
دیگر مراجع می توان استان های مصرف کننده 
و افراد پشت پرده را به آسانی شناسایی کرد.

کیخســروی ادامــه می دهد: متأســفانه 
تولیدکننده ای که به صورت سالم فعالیت 
می کند با انواع فشارهای عوارضی، مالیاتی، 
تأمین اجتماعی و... از ادامه فعالیت باز می ماند 
حال آنکه فعالیت غیرقانونی، سودآور است و 
در چنین فضایی که فعالیت سالم اقتصادی 

توجیهی ندارد کولبران هم چاره ای ندارند.

 مجلس نتوانسته بهبودی ایجاد کند
وی با انتقاد از مجلس به عنوان قوه قانون گذار 
در حمایت از کولبــران می گوید: مجلس 
نتوانسته در ساختار اقتصادی پر از مشکل 

کشور، تغییر و بهبودی ایجاد کند. 
 تــا زمانی کــه اقتصاد به ســمت بخش 
خصوصی واقعی سوق داده نشود، پدیده های  
آســیب زایی مانند کولبری بیش از پیش 

تشدید می شود.
کیخســروی می گوید: آن ها که کشــتی 
کشتی کاالی قاچاق به کشور وارد می کنند 
و اســکله ها را اختیار گرفته اند، قاچاقچی 
هســتند نه کولبر بینوایی که برای گذران 

معاش این همه سختی را به جان می خرد.
وی به رونق بخشی به بازارچه های مرزی با 
هدف توسعه صادرات اشاره و اضافه می کند: 
کولبران بیشتر لوازم خانگی، موبایل، آرایشی 
و بهداشــتی وارد می کنند. من به شخصه 
مخالف کولبری هســتم چرا که حتی اگر 
فعالیت کولبران قانونــی و توأم با پرداخت 
عوارض باشــد باز هم ترویجی است برای 
کاالهای قاچاق خارجی. بر همین اساس باید 
به فکر جایگزین مؤثر و پایدار برای کولبری 
بود و این جایگزین چیزی جز توسعه صنایع 

و تولیدات ملی در این مناطق نیست.
کیخسروی خاطرنشان می کند: در کشوری 
مانند ترکیــه وقتی یک فعــال اقتصادی 

تســهیالتی دریافت می کند هیچ شیوه ای 
جز تولید بــرای ســودآوری و بازپرداخت 
دیون بانکی نیســت اما در ایران متأسفانه 
حداقل نصف این تسهیالت دریافتی برای 
سودآوری جذب بازارهای سوداگری ارز، طال 
و مسکن می شود و همواره سر تولید، صنعت 

و کشاورزی بی کاله می ماند.

 مجلس از کولبر ها حمایت نمی کند
عضــو کمیســیون 
اقتصادی مجلس هم 
با اشــاره به رد طرح 
دو فوریتی ساماندهی 
و حمایت از کولبران 
در مجلس در ســال گذشته به خبرنگار ما 
می گوید: نگاه ما در این طرح، بیانات رهبری 
بود و خواستار قانونی شدن فعالیت در مرزها 
 بودیم. رهبری، کولبر را قاچاقچی نمی داند

 اما جای تأسف دارد که مجلس این طرح را 
رد کرد.شهاب نادری اضافه می کند: جوانان 
تحصیلکرده فوق لیسانس و دکترا برای نان 
شــب کولبری می کننــد. از دولت انتظار 
می رفت معیشت مرزنشینان را مدنظر داشته 
باشد و امنیت و شغل پایدار برای مردم این 

مناطق ایجاد کند.
وی از عملکرد مجلس هم انتقاد می کند و 
می گوید: در حالی که در جنگ تمام عیار 
اقتصادی هستیم، مجلس رفتاری حمایتی 
بــرای کولبران و البتــه مجموعه اقتصاد 
کشــور نداشت و بســیاری از نمایندگان 
روزه ســکوت گرفته اند.شایان ذکر است 
که در سال های اخیر طرح های متعددی 
به صورت آزمایشی در خصوص ساماندهی 
کولبران در اســتان از انسداد کامل مرزها 
تا تبدیل کولبری به پیله وری ارائه شــد، 
ولی هیچ کدام از ایــن اقدامات به نتیجه 
نرسید. در گذشته دستورعملی بود که در 
چارچوب آن، این کار با عنوان کوله بری در 

مرزهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، 
کردســتان و آذربایجــان غربــی انجام 
می گرفت. هــدف دســتورعمل، تقویت 
معیشت مردم مرزنشین بود، اما عمالً هیچ 
تقویتی در معیشت مردم دیده نشد و این 
به خاطر مشکالتی بود که این دستورعمل 

در گذشته داشته است.
با توجه به اینکه سال گذشته بازارچه های 
مرزی اســتان به خاطر بعضــی تغییر و 
تحوالت بسته شــد، دولت برای کمک به 
معیشت مرزنشــینان طرح هایی را مطرح 
کرد که ورود 100 نوع کاال از هزار و 33۹ 
کاالیی که پیش ازاین از طریق مرزها وارد 

کشور می شد را آزاد کرد.
 اقدام دوم فروش ســوخت نفت و گاز به 
مرزنشــینان و واریز سود حاصل از فروش 
این ســوخت به حساب مرزنشــینان بود 
که این مهم از ســال ۹۵ اجرایی شــد.در 
خصوص بحث تســهیالتی که قــرار بود 
برای کولبران در نظر گرفته شــود برخی 
دســتگاه های اجرایی کم کاری کردند، اما 
برای اجرایی شدن آن در سال ۹۸ از سوی 
مجلس پیگیری هــای الزم صورت گرفت 
و بودجه ای بــرای اجــرای آن در الیحه 
بودجه ســال ۹۸ نیز پیش بینی شد، اما 
همچنان برخی دستگاه ها اجرای طرح را 
نگه داشته اند تا با برنامه ریزی منسجم تری 

اجرایی کنند.
علــی ربیعی در زمــان وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی و در یــک برنامه کاماًل 
تبلیغاتی، وعده بیمه کــردن کولبران را 
مطرح کرد. از زمان وعده ربیعی سه سال 
می گذرد و وی دیگر وزیر نیست و همچنان 
هیچ خبــری از عملیاتی کردن این وعده 
وی در میان نیست. جهانگیری، معاون اول 
دولت تدبیر و امید هم در تیرماه ۹۶ و آذر 
۹7 وعده هایی در خصوص داستان کولبری 

را مطرح کرد ولی عملی نشد.

از بازارچه مرزی، برقراری بیمه وتصویب قانون حمایتی در مجلس خبری نشد

کولبرها زیر بار وعده ها
 دولت ها به کولبری
 رسمیت می دهند

نبود کارخانه و صنایع مادر و بنگاه های تجاری 
و تولیدی در مرزها راهکاری جز کولبری برای 
مردم محروم مناطق مرزنشین باقی نگذاشته 
است. با آنکه دولت ها بر این موضوع تأکید دارند 
که برنامه هایی درراستای ایجاد شغل با استفاده 
از ظرفیت های بازارچه های مرزی دارند؛ اما رواج 
کولبری و معیشت نامطلوب مردم مرزنشین 
حکایت از غیرعملی شــدن این وعده ها دارد.

کاهش 47 درصدی صادرات ایران به ترکیه و 
کاهش ۵/۵ درصدی واردات به کشور نیز بیانگر 
اهمیت ضرورت توجه به مبادالت مرزی است، 
مبادالتــی که اگر در مرزها انجام گیرد حالل 
مشکالت اقتصادی بســیاری از مرزنشینان 
خواهد بود؛ اما کم کاری و بی توجهی دولت ها 
به موضوع اشتغال و معیشت مردم در مرزها 
موجب شــده کاالیــی که از مســیر عادی 
می تواند وارد یا صادر شــود، از مســیر کوه ها 
تبدیل به شــغل خطرناکی شــده که ساالنه 
تعداد زیادی از هموطنان کولبر را کشــته یا 
دچار معلولیت های غیرقابل جبرانی می کند. 
دولت ها با عدم ایجاد اشــتغال بــرای مردم 
مرزنشین به نوعی رســمیت دهنده کولبری 
هســتند؛ در حالی که گسترش بازارچه های 
مرزی و مبادالت کامالً قانونی و بدون حادثه 
برای مرزنشــینان یا راه اندازی صنایع پایین 
دستی و تبدیلی ارزان قیمت و کم هزینه در 
مناطق مرزی می تواند عالوه بر ایجاد اشتغال، 
منجر به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد شــود؛ 
اما عدم امتیازدهی دولت به مرزنشینان راه را 
برای سودبری کالن قاچاقچیان باز کرده است.

واردات کاال بــه عنوان یک حرکت مافیایی 
امتیازی است که قاچاقچیان سازمان یافته، 
ســودهای کالنی از آن بــه جیب می زنند؛ 
در حالــی که ســهم کولبران از این ســود 
تقریباً هیچ اســت! کولبــران در این مافیا 
کارگرانی ارزان قیمت هســتند که به بهای 
از دســت دادن جان یا معلولیت جســمی 
مجبور بــه عبور از ســخت ترین گذرگاه ها 
و کوهستان های ســخت می شوند تا سهم 
بســیار ناچیزی از امتیــاز بزرگی که به نام 
آن ها لحاظ شــده اما نصیــب قاچاقچیان 
می شــود را در نبــود شــغل و کار به خود 
اختصاص دهند. اگــر دولت قاچاقی که در 
قالب کولبری انجام می شود را رسمیت دهد 
و کاالها به صورت عادی و قانونی با پرداخت 
عوارض وارد کشور شوند؛ دریافت 4 درصد 
عوارض از این موضوع در پنج سال می تواند 
منجر به راه اندازی تأسیسات و تولیدی برای 
ایجاد شغل و ارزش افزوده و تأمین معیشت 
کولبران و خانواده های جویای کار در مناطق 
مرزی شــود. آمارها حاکی از آن اســت که 
ســاالنه 3 میلیارد و ۶00 میلیون دالر کاال 
از طریــق کولبری وارد کشــور می شــود.

 آن ها که کشتی 
کشتی کاالی 
قاچاق به کشور 
وارد می کنند و 
اسکله ها رادر 
اختیار گرفته اند، 
قاچاقچی هستند 
نه کولبر بینوایی که 
برای گذران معاش 
این همه سختی را 
به جان می خرد

بــــــــرش

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره139860306010002433-1398/09/06 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك قوچان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب اله حاتم پور فرخانی فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 
1543 صادره از قوچان در شش��دانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 198 مترمربع در قس��متی 
از پ��الك ش��ماره 169 اصل��ی بخش دو قوچ��ان واقع در اراض��ی كالته مصطف��ی و از محل مالكیت 
آقایان خلیل فوالدس��ر وس��ید حسین بهره مند و موس��ی قوچانیان  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اط��الع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نس��بت 
به صدور س��ند مالكیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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 یك ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر خواهد شد)آ9811230(.كالسه 

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

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139860306010002446-1398/09/07 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك قوچان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حامد مختاری آزاد فرزند فریدون بشماره شناسنامه 4499 
صادره از قوچان در شش��دانگ یك باب منزل به مساحت 88.72 مترمربع در قسمتی از پالك شماره 
166 اصل��ی بخ��ش دو قوچان واقع در اراضی فرخان علی��ا  و از محل مالكیت آقایان خان محمد بكی 
فرخانی و عباس علی اكبر فرخانی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

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

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                    
برابر رای ش��ماره139860306010002438-1398/09/07 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك قوچان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حسن حسین زاده فرزند احمد بشماره شناسنامه 31 صادره 
از قوچان درشش��دانگ یك باب س��اختمان  به مساحت 133.92 مترمربع در قسمتی از پالك شماره 
166 اصل��ی بخ��ش دوقوچان واقع در اراضی فرخ��ان علیا  واز محل مالكیت آق��ای عبدالعلی اكبری 
فرخانی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

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

عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139860306010002451-1398/09/07 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك قوچان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای خسرو فالحی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1459 صادره 
از قوچان در شش��دانگ اعیان یك باب ساختمان  به مس��احت 101.14مترمربع در قسمتی از پالك 
ش��ماره 324 اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی قره جوی و از محل مالكیت آس��تان قدس رضوی  
محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی كه اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

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

عباس برق شمشیر / رئیس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                    
برابر رای ش��ماره 139860306010002411-1398/09/04 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك قوچان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای رضا حبیبی فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 205 صادره از 
قوچان در ششدانگ یك باب منزل به مساحت 211.69 مترمربع قسمتی از پالكهای 3181 باقیمانده 
و ش��ماره  یك فرعی از 3181 اصلی بخش یك قوچان   خریداری از مالك رس��می آقای حس��نقلی 
دالور  محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

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

عباس برق شمشیر / رئیس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره139860306010002423-1398/09/05 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك قوچان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای هادی هاش��می گنبد جق فرزند یوس��ف بشماره شناسنامه 
23 صادره از قوچان در شش��دانگ یك باب منزل به مس��احت 58.35 مترمربع در قس��متی از پالك 
ش��ماره 172 اصلی بخش دو قوچ��ان واقع در اراضی نظرآباد   واز محل مالكیت آقای عبداله ش��كوه 
صارمی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

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

عباس برق شمشیر / رئیس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهی موضوع  ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��رآراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقردرواحد ثبتی قوچ��ان تصرفات مالكانه وبالمع��ارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت.
لذامش��خصات متقاضیان وامالك موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 
روزآگهی می ش��ود درصورتی كه اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باش��ند،می توانندازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اس��نادوامالك 
قوچان تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید،ظرف مدت یك ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خودرابه 

مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-آقای نعمت اله سبیانی  فرزند محمد حسن به شماره ملی 6359037300صادره فاروج در ششدانگ 
یك باب مغازه  به مساحت 40.80 متر مربع در قسمتی از پالك شماره 172 اصلی بخش دو قوچان 

واقع در اراضی نظرآباد و از محل مالكیت شهرداری قوچان .كالسه 1398114406010000227
2-آقای نعمت اله سبیانی  فرزند محمد حسن به شماره ملی 6359037300صادره فاروج در ششدانگ 
یك باب مغازه  به مساحت 40.50 متر مربع در قسمتی از پالك شماره 172 اصلی بخش دو قوچان 

واقع در اراضی نظرآباد و از محل مالكیت شهرداری قوچان .كالسه 1398114406010000228
3-آقای نعمت اله سبیانی  فرزند محمد حسن به شماره ملی 6359037300صادره فاروج در ششدانگ 
یك باب مغازه  به مساحت 32.40 متر مربع در قسمتی از پالك شماره 172 اصلی بخش دو قوچان 

واقع در اراضی نظرآباد و از محل مالكیت شهرداری قوچان .كالسه 1398114406010000229
بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای م��دت مذكوروع��دم وصول اعت��راض طبق مقررات س��ند مالكیت 

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

عباس برق شمشیر / رئیس ثبت اسنادوامالك قوچان
                  

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قاون یاد ش��ده اس��امی افرادی كه اسناد عادی یا 
رس��می آنان در هیأت مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك فاروج مورد رسیدگی و تأیید قرار گرفته 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )كثیر االنتشار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالك 8 اصلی- اراضی جعفرآباد

1274/86 سهم مشاع از 2426/86 سهم ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی دارای پالك .... فرعی از 
121 و 124 فرعی از 8 اصلی فوق به مساحت 2426/86 متر مربع ابتیاعی آقای اصغر معینی فاروجی 
فرزند رمضانعلی از محل مالكیت ثبتی رس��می آقای رمضانعلی معینی برابر رأی شماره 1398/636-

98/07/13 كالسه 106-1397هیأت
576 سهم مشاع از 2426/86 سهم ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی دارای پالك .... فرعی از 121 
و 124 فرعی از 8 اصلی فوق به مساحت 2426/86 متر مربع ابتیاعی آقای عزیزاله چشم دهام فرزند 

علی حس��ین از محل مالكیت ثبتی رس��می آقای رمضانعلی معینی برابر رأی ش��ماره 1398/775-
98/08/28 كالسه 49-1398هیأت

576 س��هم مش��اع از 2426/86 سهم شش��دانگ یك قطعه زمین مزروعی دارای پالك .... فرعی از 121 و 124 
فرعی از 8 اصلی فوق به مس��احت 2426/86 متر مربع ابتیاعی آقای مصطفی فرهنگ فرزند 
علی اكبر از محل مالكیت ثبتی رسمی آقای رمضانعلی معینی برابر رأی شماره 1398/776-

98/08/28 كالسه 48-1398هیأت
بخش سه قوچان پالك 12 اصلی – اراضی مفرنقاه

ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی دارای پالك 91 فرعی از 12 اصلی فوق به مساحت 733/68 متر 
مربع ابتیاعی آقای محمدعلی امروزی از محل مالكیت ثبتی رسمی آقای علی اصغر زاهدی برابر رأی 

شماره 1398/729-98/08/14 كالسه 120-1397 هیأت
بخش سه قوچان پالك 50 اصلی – اراضی نجف آباد

-س��ه دانگ و س��ه ربع دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی دارای پالك .... فرعی از 50 
اصلی فوق به مس��احت 4278/99 متر مربع ابتیاعی ش��ركت مزرعه سبز خرم از محل مالكیت ثبتی 
رس��می خانم فروغ مهدوی و آقای اسماعیل درودی برابر رأی شماره 1398/637-98/07/13 كالسه 

62-1397 هیأت
-دو دانگ و ربع دانگ مش��اع از شش��دانگ یك قطعه زمین مزروعی دارای پالك .... فرعی از 50 اصلی 
فوق به مساحت 4278/99 متر مربع ابتیاعی خانم میترا درودی فرزند اسماعیل  از محل مالكیت ثبتی 

رسمی آقای اسماعیل درودی برابر رأی شماره 1398/638-98/07/13 كالسه 63-1397 هیأت
-س��ه دانگ و  س��ه ربع دانگ مش��اع از شش��دانگ یك قطعه زمین مزروعی دارای پالك .... فرعی از 
50 اصلی فوق به مس��احت 190277/66 متر مربع ابتیاعی شركت مزرعه سبز خرم  از محل مالكیت 
ثبتی رس��می خانم فروغ مهدوی و آقای اس��ماعیل درودی برابر رأی شماره 98/07/13-1398/639 

كالسه 64-1397 هیأت
-دو دانگ و ربع دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی دارای پالك .... فرعی از 50 اصلی 
فوق به مس��احت 190277/66 متر مربع ابتیاعی خانم میترا درودی فرزند اس��ماعیل  از محل مالكیت 
ثبتی رسمی آقای اسماعیل درودی برابر رأی شماره 1398/640-98/07/13 كالسه 65-1397 هیأت

بخش سه قوچان پالك 135 اصلی –  اراضی ریزه
-ششدانگ یك باب منزل دارای پالك .... فرعی از 131 فرعی از 135 اصلی فوق به مساحت 287/51 
متر مربع ابتیاعی آقای عبدالعلی صحرائی ریزه  فرزند براتعلی از محل مالكیت ثبتی رس��می ش��یرین 

فرزند عباس  برابر رأی شماره 1398/539-98/05/26 كالسه 44-13977 هیأت
لذا بدینوس��یله به فروش��ندگان و مالكین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند 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 ملك تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یك ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه اداره ثب��ت محل تحویل دهد در صورتی ك��ه اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند 

خواهد نمود ضمناً صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود.9811208
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/16              تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/01

محمد اسماعیل فرهمند / رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فاروج

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139760306015008356-1397/9/19 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تایباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه رضائی كالته ئی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 
8149 صادره از تایباد در شش��دانگ یك قطعه زمین دیوار ش��ده دارای اعیان به مس��احت 167.97 
مت��ر مرب��ع پالك 514 فرعی از 283 اصلی واقع در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد خریداری از 
محل قس��متی از مالكیت راضیه اكبری حصار و قس��متی از پالك محرز گردیده است. حقوق ارتفاقی 
: حقوق عبور از پالك 395 فرعی از 283 اصلی مجاور ش��مالی تصدیق می ش��ود. لذا به منظور اطالع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و 

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

غالمرضا آقازاده -رئیس ثبت اسناد و امالك تایباد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه 1 دی  1398  25 ربیع الثانی 1441 22 دسامبر 2019  سال سی و سوم  شماره 9140 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

ســهمیه های کنکور در مجلس و شــورای عالی انقالب فرهنگی اصالح می شــود  فارس: منصور غالمی، وزیر علوم در پاسخ به این پرسش که الیحه پیشنهادی وزارتخانه های علوم و بهداشت برای 
ساماندهی و کاهش سهمیه های کنکور به مراجع تصمیم گیر متعددی مربوط می شود و این طرح چگونه باید قانونی و اجرایی شود، گفت: الیحه ای که به تازگی از سوی وزارت علوم و بهداشت مطرح شده است، فعالً در 

حد پیشنهاد است. وزیر علوم گفت: سهمیه هایی که مصوب مجلس را دارند در مجلس و سهمیه هایی که مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی را دارند در همین شورا مطرح و اصالح شوند.

جمعیت جهان به مرز ۸ میلیارد نفر نزدیک می شود
ایسنا: یک بنیاد آلمانی جمعیت فعلی 
جهان را بیش از ۷میلیارد و ۷۵۰ میلیون 

نفر برآورد کرده است.
 )DSW( »بنیاد آلمانی جمعیت جهانی«
برآورد کرده است که جمعیت کره زمین 
تا پایان سال جاری میالدی، یعنی 1۰ 
روز دیگر حدود ۷میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

نفر خواهد بود. در ماه آوریل ســال جاری سازمان ملل هم در گزارشی به کمیته 
جمعیت و توسعه، ساکنان کره زمین را در همین حد تخمین زده بود.

بر اساس گزارش بنیاد آلمانی، تنها در سال جاری میالدی حدود ۸۳ میلیون نفر به 
جمعیت جهان افزوده شده که تقریباً معادل جمعیت آلمان است.

از آنجا که میانگین ســن افراد در کره خاکی افزایش یافته و مرگ و میر کودکان 
نسبت به سده های گذشــته کاهش یافته، انتظار می رود که رکورد ۸ میلیاردی 
جمعیت در سال ۲۰۲۳ میالدی زده  شود و در سال ۲۰۵۰ به حدود 1۰ میلیارد 
نفر برسد. براســاس گزارش بنیاد آلمانی در هر ثانیه به طور متوسط ۲.۶ نفر به 

جمعیت جهان افزوده می شود.
میزان زایمان در آفریقا از سایر نقاط جهان بیشتر است. در این قاره، زنان به طور 
متوسط ۴.۴ فرزند می زایند در حالی که میانگین زایمان در جهان ۲.۴ فرزند است.
براســاس پیش بینی سازمان ملل، جمعیت آفریقا که در حال حاضر یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون نفر است در سال ۲۰۵۰ میالدی به ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر 

خواهد رسید.

فرانسه گوگل را 167 میلیون دالر جریمه کرد
فارس: به گزارش انگجت، فرانســه پس از چهار سال تحقیق و بررسی در مورد 
عملکرد گوگل این شرکت را 1۶۷ میلیون دالر جریمه کرده است. علت این جریمه 

قوانین تبلیغاتی و غیرقابل پیش بینی این شرکت عنوان شده است.
تحقیقات فرانسه در این زمینه پس از آن آغاز شد که یک شرکت فرانسوی به نام 
گیب مدیا، گوگل را به تعلیق حســاب کاربری گوگل ادز خود بدون اطالع قبلی 
متهم کرد. مقامات این کشور می گویند قوانین گوگل در این زمینه مبهم و غیرقابل 

درک است و گوگل در حال سوءاستفاده از قدرت خود در بازار تبلیغات است.
گــوگل این دیدگاه را رد کرده و می گوید در برابر آن درخواســت فرجام خواهی 
خواهد کرد. این شرکت علت حذف آگهی های شرکت یادشده را تبلیغات فریبنده و 
غیرواقعی دانسته است. در بیانیه گوگل در این زمینه آمده است: ما تالش می کنیم 
از افراد در برابر تبلیغات آزاردهنده و فریبنده حفاظت کنیم و آگهی های اینچنینی 

را تعلیق و حذف می کنیم.

 فروش دخانیات به افراد زیر ۲1 سال در آمریکا 
ممنوع شد

تسنیم: آمریکا حداقل سن مجاز برای 
خرید دخانیات و سیگارهای الکترونیکی 

را از 1۸ سال به ۲1 سال افزایش داد.
مجلس سنای آمریکا یک بسته جدید  
قانونی را برای سال آینده تصویب کرد 
که از جمله شــامل بــاال رفتن حداقل 
سن برای خرید محصوالت تنباکویی و 

سیگارهای الکترونیکی می شود.
پایگاه خبری »دوویچه وله« در گزارشی نوشت، مرگ ده ها آمریکایی پس از مصرف 
سیگارهای الکترونیکی بسیاری را در این کشور نگران کرده است و مجلس سنا به 
دنبال تصویب قوانین سخت تر برای کاهش و جلوگیری از مصرف دخانیات است. 

مرکز »کنترل و پیشگیری بیماری« آمریکا )CDC( می گوید: تاکنون بیش از ۵۰ 
نفر بر اثر مصرف این نوع سیگارها جان خود را از دست داده  و دست کم ۲هزار و 
۴۰۰ نفر به بیماری های تنفسی و ریوی دچار شده اند؛ به گفته این مرکز استعمال 

دخانیات در این کشور هر سال جان ۴۸۰ هزار نفر را می گیرد.
تحقیقی که در ماه اخیر توسط دانشگاه »یِیل« منتشر شده نشان می دهد سیگار 
الکترونیکی، هنگام مصرف مواد شیمیایی ای تولید می کند که در بسته بندی آن 

ذکر نشده است.

رئیس قوه قضائیه: 
بازداشت افراد برای جمع آوری ادله ممنوع است

ایرنا: رئیس قوه قضائیه گفت: بازداشت 
افراد برای جمع آوری ادله ممنوع اســت؛ 
ابتــدا دالیل را جمع آوری و ســپس در 
صورت ضرورت حکم دســتگیری صادر 
کنید. آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در 
گردهمایی قضات دادســرای عمومی و 
انقالب تهران افزود: به نظر می رسد قضات 

باید دقت بیشتری در صدور حکم بازداشت و حبس داشته باشند و به سهولت نباید 
دستور بازداشت داد، مگر در مواردی که قانون اعالم کرده و چاره ای وجود ندارد.

   تعداد زیاد پرونده قضایی افتخار نیست
وی تصریح کرد: تعداد زیاد پرونده در دستگاه قضا افتخار نیست بلکه باید با کار انقالبی 

پرونده های بالتکلیف، مسن و پیچیده را به سرانجام رساند.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: احکامی که قضات صادر می کنند، همچنین تصمیمات و 
آرای عادالنه آن ها می تواند جامعه را از اضطراب های اجتماعی و اقتصادی حفظ کند.

رئیسی افزود:  احکام و آرای عادالنه قضات و دستگاه قضایی مرجع و پناهی است که 
مظلومان به آن روی می آورند و باید با مهربانی با آن ها برخورد شود. همه می دانیم که 

کار و پرونده، زیاد است اما نباید گشاده رویی را از دست داد.

  با مراجعه کنندگان به خوبی رفتار شود
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: حتماً شنیده اید که بعضی از مراجعان از رفتار نامناسب 
در مراجع قضایی گله مند هستند. باید با مراجعه کنندگان به خوبی رفتار شود و حتی 
اگــر کاری در حیطه وظایف آن مرجع نبود به مراجعه کننده راهکار ارائه دهند تا از 

او رفع ظلم شود.
وی افزود: اینکه یک قاضی از صبح تا ظهر کارهای روزمره انجام می دهد، بسیار خوب 
است اما یکسری کارها خاص و ویژه هستند. گاهی وقتی صبح به سر کار می روید، 
می بینید کسی در راهروی دادگستری است و هنگامی که دارید خارج می شوید نیز 
همچنان او را می بینید، اگر از وی بخواهید مشــکل خود را بیان کند، کار ویژه ای 

انجام داده اید.
آیت هلل رئیسی گفت: چند روز پیش در بازدید از یکی از مجتمع ها خانمی را در راهرو 
دیدیم که گریه می کرد و وقتی علت را از وی جویا شدم، به من گفت، همسرم چهار 
سال است نگذاشته بچه ام را ببینم؛ آیا برای من و شما در دستگاه قضایی امکان دارد 
که اجازه ندهیم این ظلم صورت گیرد یا نه؟ وی افزود: اگر بتوانیم کمک کنیم دل 

این مادر آرام گیرد، چرا نباید این کار را انجام دهیم.
آیت اهلل رئیسی یادآور شد: برخی پرونده ها گاهی 1۰۰ تا ۴۰۰ مالباخته دارند، این ها 

مواردی هستند که می شود روی آن تصمیم گیری سریع تری صورت گیرد.

  روزانه وضعیت زندان ها را بررسی کنید 
آیت اهلل رئیســی با تأکید بر بازدید مستمر قضات از زندان و با اشاره به بازدید اخیر 
خود از زندان اصفهان خاطرنشان کرد: هر روز پیش از شروع کار به فهرست زندانیان 
نگاه و وضعیت آن ها را بررســی کنید و حتماً در مواردی که قانون اجازه می دهد، از 

مجازات های جایگزین استفاده کنید.
وی درباره پیشنهاد ایجاد دفتر فنی در دادسراها و بررسی دفاتر خدمات الکترونیک 
قضایی و موضوع افزایش دادخواســت ها که مورد اشاره معاون دادستان بود، گفت: 

ایجاد دفتر فنی در دادسراها، پیشنهاد قابل توجهی بود و آن را دنبال می کنیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: قضات نباید از تهدید برخی افراد و شکایت های واهی از میدان 
به در شوند و به هیچ عنوان نباید به سخنان مالمت کنندگان توجه کرد و نباید این 

مسائل، ما را از هدف ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی باز دارد.
وی اضافه کرد: یقین بدانید قاضی شجاع، قانونمند و جسور که با شجاعت تصمیم 
می گیرد و تحت نفوذ صاحب نفوذ قرار نمی گیرد، حتماً مورد حمایت ماست و به آن 

قاضی افتخار می کنیم.

 گروه جامعه/ محمود مصدق    مدارس کشور 
یا کتابخانه ندارند یا اگر هم دارند فاقد کتابدار 
متخصص هستند و حاال معلمان و دانش آموزان 
عالقه مند به علم و آگاهی بخشی باید نقش کتابدار 

را در مدارس ایفا کنند.
ســال 1۳۸9 با مصوبه دولت، عنــوان کتابدار از 
سیستم آموزش و پرورش حذف شد و کتابداران 
در بخش پرورشــی مدارس به کار گرفته شدند؛ 
اقدامی که همان زمان خیلی از کارشناسان حوزه 
فرهنگــی آن را فرصت ســوزی و برخالف ترویج 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی توصیف کردند.
وصفی که هرچه زمان گذشت بیشتر رنگ واقعیت 
به خود گرفت تا جایی که حاال بعضی از نمایندگان 
مجلس و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش حذف 
عنوان کتابدار را یک اشتباه می خوانند و از ضرورت 
احیای پُست کتابدار سخن می گویند. به باور این 
افراد، کتابداری در دنیای امروز یک علم اســت و 
بدون استفاده از کتابداران متخصص و حرفه ای در 
مدارس نمی توان فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی را 

در فضاهای آموزشی نهادینه کرد.

  کاری سخت و زمانبر 
دکتر مهدی علی اکبرزاده، 
کارشناس حوزه فرهنگ و 
هنــر در گفت و گو با قدس 
می گویــد: حذف پســت 
کاهش  دلیل  بــه  کتابدار 

حجم کارکنان آموزش و پــرورش و دولت انجام 
شده که نمی بایست این اتفاق می افتاد.

وی ســمت کتابدار را برای تقویت سطح مطالعه 
و کتاب خوانــی در جامعه و به تبع آن توســعه و 
پیشرفت کشــور بســیار مهم ارزیابی می کند و 
می گوید: بر همین اساس بنده زمانی که مدیریت 
اداره کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش 
را به عهده داشــتم بارها تالش کردم این پست را 
احیا کنم اما نتیجه ای حاصل نشــد. البته احیای 
چنین پستی با توجه به اینکه سیاست انقباضی 
و کوچک کردن نظام اداری در دســتور کار است 

کاری مشکل و زمانبر است. 
وی با اشــاره به اینکه بعضی ها به اشــتباه تصور 
می کنند کتابدار فردی اســت که فقط کتاب ها 

را به دانش آمــوزان و معلمــان امانت می دهد، 
می افزاید: درحالی که کتابدار، کارشــناس است 
و با علم روز کتابداری و تحقیق آشــنایی دارد و 
می تواند دانش آموزان را در مسیر مطالعه هدایت 
کند، اما متأسفانه تلقی یاد شده موجب حذف این 
سمت شده اســت و امروز جای خالی کتابداران 
را دانش آموزان گرفته اند. این درحالی اســت که 
همچنان جای کتابداران کارشــناس در مدارس 
خالی است و اگر بتوان حداقل در مدارس خاص و 
ویژه ای که دارای امکانات الزم هستند از کتابداران 

متخصص استفاده کرد به نفع کشور است. 

 دود حذف کتابدار مدارس در چشم جامعه 
سید محمد جواد ابطحی، 
آموزش  کمیتــه  عضــو 
کمیســیون  پــرورش  و 
تحقیقــات  و  آمــوزش 
عنوان  حذف  هم  مجلس 

کتابدار از چارت ســازمانی آموزش و پرورش 
را اقدامــی اشــتباه و به زیان مصالح کشــور 
می خوانــد و به قدس می گویــد: با این کار به 
جای حل مشــکل، صورت مســئله را حذف 

کردند. 

وی اضافــه می کند: اســتفاده از کتابداران در 
حوزه آموزش به دلیل کمبود شــدید معلم در 
مدارس، نبود کتابخانه در بسیاری از مدارس، 
کم توجهی معلمان و مدیران مدارس در سوق 
دادن دانش آموزان به استفاده از کتابخانه، غنی 
نبودن کتابخانه هــا از لحاظ کمیت و کیفیت، 
دانش آموزان،  توجــه  مورد  کتاب های  کمبود 
به وجــود آمــدن کتابخانه هــای مجــازی و 
اســتفاده از افراد غیرکارشــناس بــه عنوان 
کتابدار مهم ترین دالیل حذف پســت کتابدار 
در یک دهه گذشــته است؛ اما این موضوع در 
مجموع ســبب اخالل در فعالیت کتابخانه ها 
و کــم رغبتی دانش آمــوزان در اســتفاده از 
کتابخانه های مدارس شده که دود آن به چشم 

جامعه می رود. 
وی از ضرورت احیای عنوان کتابدار در سیستم 
آموزش و پرورش کشــور ســخن می گوید و 
می افزاید: البته برای احیای پســت یاد شــده 
تاکنون در مجلس و دولــت طرح و الیحه ای 
مطرح نشده است. ضمن اینکه دوستان ما در 
کمیتــه آموزش و پرورش هم درگیر مســائل 
روزمره مثل بورسیه و انتقال دانشجو شده اند و 

عماًل برنامه ای در این زمینه ندارند. 

 درخواست وزیران برای احیای کتابداری
علی رمضانــی، مدیر کل 
فرهنگی و هنــری وزارت 
نیز  آمــوزش و پــرورش 
نیرو  تعدیل  برنامه  اجرای 
پــرورش  و  آمــوزش  در 

را عامل اصلی حذف ســمت کتابــداری در این 
سیستم عنوان می کند و به قدس می گوید: جدا 
از این موضوع، در گذشــته از معلمانی که به هر 
نحو امکان استفاده از آن ها در کالس های درس 
نبود برای بخش کتابداری اســتفاده می شد که 
حوزه معاونت امور پرورشی عالقه مند به استفاده 
از این گونه همکاران به عنوان کتابدار نبود، چون 
معتقد اســت کتابداری یکــی از تخصصی ترین 
کارهاست و کسی که در این پست قرار می گیرد 

باید دانش و تخصص این حوزه را داشته باشد. 
رمضانی از درخواســت های مکرر وزرای آموزش 
و پــرورش از ســازمان برنامــه و بودجه برای 
احیای پســت کتابــدار در سیســتم آموزش و 
پرورش خبــر می دهد و می افزایــد: از آنجا که 
حذف پست کتابدار به آموزش و پرورش آسیب 
می زند، ما برای کاهش آسیب های ناشی از این 
موضوع بر اساس دستورات وزارتخانه از ظرفیت 

دانش آمــوزان و فرهنگیــان به عنــوان کتابدار 
اســتفاده می کنیم. اما واقعیت این است که این 
عزیزان تنهــا می توانند به ما کمــک کنند اما 
نمی توانند جای خالی کتابداران متخصص را در 

مدارس پر کنند. 
وی با اشــاره به اینکه نبود کتابداران متخصص 
در مدارس موجب کاهش انگیزه دانش آموزان در 
مطالعه کتاب های غیردرسی شده است، تصریح 
می کند: سیاست آموزش و پرورش این است که 
دانش آموزان از کتاب هایی کیفی که شاخص های 
سند تحول را داشته باشند استفاده کنند، اما نبود 
کتابدار متخصص می تواند این موضوع را تحت 
تأثیر قرار دهد. ضمن اینکه االن به دلیل نداشتن 
کتابــدار نمی توانیم طرح وجیــن کتاب ها را در 

مدارس اجرا کنیم.
وی ناتوانــی آموزش و پرورش در اجرای طرح 
برپایی نمایشــگاه کتاب در ۵۰ هزار مدرســه 
کشــور را یکی دیگــر از پیامدهای اســتفاده 
نکــردن از کتابــداران متخصــص در مدارس 
می داند و می گویــد: باوجود برنامه ریزی برای 
۵۰ هزار مدرسه اما در برپایی نمایشگاه در ۲۰ 
هزار مدرســه با مشکل مواجهیم؛ در حالی که 
اگر کتابدار متخصص داشتیم می توانستیم در 
همه 1۰۰ هزار مدرسه کشور نمایشگاه کتاب 

برپا کنیم. 
رمضانی حضور کتابــدار متخصص در کتابخانه 
مدارس را موجب رشد نهضت مطالعه در کشور 
می داند و می گوید: بنابراین از دولت و ســازمان 
برنامه و بودجه می خواهیم اجازه جذب کتابدار را 

به آموزش و پرورش بدهد.
وی در پاســخ به این پرســش که در صورت 
همکاری دولت، آمــوزش و پرورش به جذب 
چه تعداد نیــرو احتیاج دارد، می گوید: اگرچه 
معتقدیم در طول روز حداقل یک کتابدار باید 
در مدرسه باشد اما با توجه به شرایط موجود، 
بــرای شــروع کار به جذب 1۵ هــزار نیروی 
متخصــص نیاز داریم تا بتوانیم با اســتفاده از 
ظرفیــت دانش آموزان، فرهنگیــان و انجمن 
کتابداران به نیازها پاسخ دهیم و کتابخانه های 
مدارس را از وضعیت رکود خارج و آن ها را به 

یک بخش جریان ساز تبدیل کنیم.
وی در پایــان از آمادگی کامل وزارت آموزش و 
پرورش برای ارائه الیحه احیای پست کتابدار در 
سیستم آموزش و پرورش خبر می دهد و تصریح 
می کند: البته این موضوع مســتلزم ابراز تمایل 
هیئت دولت است، در این صورت ما این آمادگی 
را داریم تا در اسرع وقت الیحه را تهیه و تقدیم 

هیئت دولت کنیم تا تصویب شود. 

مدارس کشور چقدر به فرهنگ کتاب خوانی کمک می کنند؟ 

جای خالی 15 هزارکتابدار  متخصص در مدارس 
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دستچین

چرا کسی معلم تقویتی زبان فارسی  نمی گیرد؟ 
مهــر: حیدر تورانی، سرپرســت ســابق ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی گفت: آن قدر که در میان خانواده ها تمایل 
برای فرستادن به آموزشــگاه زبان انگلیسی است برای تقویت 
زبان فارسی وجود ندارد. وی گفت: اگر زبان فارسی دانش آموزان 
ضعیف است این ها فقط به کتاب برنمی گردد؛ آیا تاکنون مشاهده 

کرده اید کسی معلم تقویتی زبان فارسی برای فرزندش بگیرد؟ 

به  جای البی، قانون هوای پاک را اجرا کنند
ایسنا: دکتر عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به راهکارهای 
کاهش آلودگی هوای تهران گفت: اگر موتورسیکلت سازها به جای 
اینکه هر روز به دنبال البی باشند، قانون را اجرا کنند، این مشکل 
حل می شود. متأسفانه هم خودروسازها و هم موتورسیکلت سازها 

دائم به دنبال دور زدن قانون هوای پاک هستند.

برخی بیماران خاص »یارانه معیشتی« دریافت نمی کنند!
فارس: یونس عرب، مدیرعامل انجمن تاالســمی ایران گفت: 
برای اختصاص سبد معیشتی هیچ مشورتی با انجمن بیماران 
خاص صورت نگرفته است در حالی که این بیماران با هزینه های 
سنگین درمان روبه رو هستند، متأسفانه برخی از همین بیماران 
یارانه معیشــتی دریافت نمی کنند. ما اعتقــاد داریم که یارانه 

بیماران خاص و سخت درمان باید دو برابر شود.

بیش از ۲۰۰ غلط نگارشی در یک کتاب درسی!
ایسنا: امیرشهاب شاهمیری، استاد دانشگاه و محقق زبان فارسی 
درباره چالش های آموزش زبان فارسی می گوید: سال ها بود که از 
غلط های نگارشی دانشجویان در پایان نامه ها و متون دیگر تعجب 
می کردم تا آنکه فرزندم به کالس اول رفت و متوجه شــدم که 
بیش از ۲۰۰ غلط و ســهل انگاری نگارشی در کتاب فارسی اول 

دبستان وجود دارد.

بودجه ای که می تواند کالس ها را تعطیل کند
برنا:علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت 
آموزش  و پرورش، گفت: بودجه پیشــنهادی این وزارتخانه در سال 
99 حدود ۲۰ درصد از موارد آموزشــی و تحصیلی را کاهش داده و 
به نظر می رسد منجر به تعطیلی کالس ها شود. این بودجه می تواند 
در روحیه معلمان به ویژه معلمان حق التدریســی اثرگذار باشد. به 

این دلیل که معموالً حقوق ها با تأخیر برای معلمان واریز می شود.

1۳۴ دانشجوی متخلف از ادامه تحصیل منع شدند
ایســنا: دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت بهداشت گفت: با استناد به مصوبه شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو، بیش از 1۳۴ دانشجو که با عناوین 
مختلف از جمله فرزند هیئت علمی و... بدون داشتن حد نصاب 
و شرایط قانونی به رشته های  پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی 

تغییر رشته داده بودند از ادامه تحصیل منع شدند.

می توانیم ایجاد شغل کنیم، اما نمی کنیم!
ایلنا: حمیدرضا طیبی، عضو شــورای عالــی انقالب فرهنگی 
و رئیس جهاد دانشــگاهی گفت: من از ابتدای فعالیتم در این 
سازمان خدمت کرده ام و با قاطعیت می گویم ما هیچ مشکلی در 
توسعه علم و فناوری برای تأمین نیازهایمان نداریم، ولی باید باور 
داشته باشیم که می توانیم این کار را انجام دهیم و ایجاد شغل 

کنیم اما متأسفانه این کار را نمی کنیم.

یکی از تلخ ترین صحنه ها در تمام کشورها
مهر: سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
گفت: در تمام دنیا نباید کودکان بی سرپرســت و بدسرپرست 
محملی برای جلب مشارکت خیران در مراکز و مؤسسه ها شوند. 
یکی از تلخ ترین صحنه هایی که در تمام کشورها می توان دید این 
است که کودکان مراکز نگهداری کودکان، به نمایشگاهی برای 

جلب مشارکت مردم، خیران و بنگاه ها تبدیل شوند.

چرا ری باید از تهران جدا شود؟
فارس: محســن هاشمی، رئیس شــورای اسالمی شهر تهران 
می گوید: اهالی شــهر ری بر جدایــی از تهران تأکید می کنند. 
موضوعی که آن ها را به سمت جدا شدن سوق می دهد کهریزک 
و آرادکوه است. البته بهشت زهرا و توسعه آن هم یکی از دالیل 
مردم شــهر ری است که به واســطه آن از جدایی ری و تهران 

حرف می زنند.

آموزش

در مقایسه با هفت سال گذشته
صف کنکور کارشناسی ارشد 

خلوت شد
 ایرنا   آزمون کارشناســی ارشد99 در مقایسه 
با سال های گذشته با کاهش چشمگیر متقاضی 
مواجه و حدود ۵۰۰ هزار نفر نسبت به هفت سال 

پیش از تعداد متقاضیان این کنکور کاسته شد.
این در حالی است که سال گذشته ۵۲۲هزار و 

۸۷۳ نفر در جلسه آزمون شرکت کردند. 
آزمون سال9۳ با 9۵۰هزار و ۴۲9 نفر بیشترین 
تعداد داوطلبان کارشناســی ارشد را در هفت 
سال گذشــته داشــت و آزمون ســال99 با 
۴۸1هزار و ۸۲ داوطلب ثبت نام کننده شاهد 
پایین ترین میزان استقبال از کنکور کارشناسی 

ارشد هستیم.
ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش پیش 
از ایــن اعالم کرده بود که وقتی ورودی کنکور 
کارشناسی کاهش می یابد دو سال بعد انتظار 
کاهش تعداد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 
را هم باید داشــته باشیم؛ این مسئله در مورد 

کنکور دکترا هم صدق می کند.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت:
 شیمی درمانی، استاندارد 

و مصرف دارو بهینه می شود 
 ایسنا   رئیــس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشــت از بهره برداری از 
ســامانه سیمای ســرطان در آینده ای نزدیک 
خبــر داد و گفت: با اجرای این کار هم خدمات 
شیمی درمانی استانداردسازی شده و هم مصرف 

داروهای شیمی درمانی بهینه می شود.
دکتر مهدی شادنوش گفت: یکی از مهم ترین 
دســتاوردهای شــبکه یکپارچه اطالعات در 
مدیریت بیماری ها، ارتقای خدمات تشخیصی و 
درمانی است. در حوزه سرطان استانداردسازی 
خدمات شــیمی درمانی از یک طرف و مصرف 
بهینه داروهای شــیمی درمانی از سوی دیگر 
به کمک سامانه سیمای ســرطان امکان پذیر 
می شود؛ به  طوری که دارو در مراکز درمانی به 
میلی گرم برای بیماران محاسبه شده و مشخص 
می شود که یک بیمار چند میلی گرم دارو مصرف 
کرده است. در صورت اجرای این طرح بیمار بر 
اساس میزان داروی مورد نیازش هزینه می کند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون این سازمان خبر داد
 چک و چانه بهزیستی 
برای افزایش بودجه ۹۹

 ایسنا   معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی 
از پیشنهاد یک هزار و ۳۰۰ میلیاردی دولت برای 
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در ســال 

آینده خبر داد.
محمد نفریه گفت: پیشــنهاد دولت برای اجرای 
قانون حمایت از حقوق معلوالن در الیحه بودجه 
سال آینده، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است 
که این رقم در ســال گذشــته یک هزار و 1۰۰ 
میلیارد تومان بود. ۳۰۰ میلیارد تومان هم برای 
اجرای ماده ۶ قانــون حمایت از حقوق معلوالن 
پیشــنهاد شــده اســت. این ماده در ردیف های 

بودجه ای وزارت بهداشت پیش بینی شده است.
نفریه در ادامه از آغاز رایزنی سازمان بهزیستی 
با مجلس برای افزایش بودجه این ســازمان و 
اجرای قانون مذکور خبر داد و گفت:  امیدواریم 
با حضور نمایندگان ســازمان برنامه و بودجه، 
ما و دســتگاه های حمایتی دیگر از توجه الزم 

برخوردار شویم.

خانه و خانواده

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی:
فردای »شب یلدا« هیچ 
امتحانی برگزار نمی شود

 فارس    خســرو ساکی، رئیس مرکز سنجش 
و پایش کیفیت آموزشی گفت: برنامه امتحانات 
نهایی دی، آخر مهر امسال به ادارات کل آموزش و 
پرورش استان ها ابالغ شد و فردای شب یلدا)یعنی 

امروز( هیچ امتحانی برگزار نمی شود.
وی گفــت: این برنامه امتحانی ویژه دانش آموزان 
پایــه دوازدهــم دوره دوم متوســطه )روزانــه، 
بزرگســاالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد(، 
دانش آموزان ســوم متوسطه رشــته های نظری 
شــیوه نیمســالی- واحدی، دانش آموزان سال 
سوم متوســطه رشته های فنی و حرفه ای و دوره 
پیش دانشگاهی )بزرگساالن، آموزش از راه دور و 
داوطلبان آزاد( است. ساکی افزود: امتحانات نهایی 
دی ماه از دوم دی با امتحان دروس تعلیمات دینی 
۳)دینی، اخالق و قرآن( و علوم و معارف قرآنی)۳(، 

اصول عقاید)۲( و معارف اسالمی آغاز می شود.
وی گفت: امتحانات نهایی دی دوشــنبه ۲۳ دی 

با امتحان دروس فلسفه و منطق پایان می پذیرد.

علم و فناوری

برای نخستین بار و برای شبیه سازی
محقق ایرانی تراشه پژوهشی 

بیماری ابوال را ساخت
 مهر   گروهی از پژوهشــگران به سرپرســتی 
علیرضا مشــاقی، محقق ایرانی و استاد دانشگاه 
لیدن در هلند برای نخســتین بار فرایند بیماری 
ابــوال و تــب هموراژیک آن را روی یک تراشــه 
کوچک بازســازی کردند. »اندام روی تراشه« و یا 
»اندام تراشــه« یک فناوری جدید است که در آن 
اندام های انسانی در ابعاد کوچک روی یک تراشه 
کوچک بازسازی می شوند. این مدل های کوچک 
هم مانند نمونه های واقعی از بدن انســان توسط 
عوامل بیماری زا از جمله ویروس ها بیمار می شوند. 
از آنجا که در ســاخت این تراشه ها از سلول های 
انسانی استفاده می شــود، نشانگرها بیماری های 
انسانی را دقیق تر از مدل های حیوانی از خود بروز 
می دهند. تراشه ابوالیی مشاقی نه تنها سندروم 
تب هموراژیک بلکه فرایندهای بیوشــیمیایی و 
بیومکانیکی ایجادکننده این سندروم را به خوبی 
نشان می دهد. همچنین پژوهشگران از این تراشه 

برای تست چند داروی جدید استفاده کرده اند.

فراسو

خبر مشروح
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تبعات گسترده تجاوزات سعودی به یمن
  ۱۰ هزار نفر معلول 

و ۸۰ هزار کودک دچار 
اختالالت روانی شده اند

تســنیم: وزارت حقوق بشــر دولت نجات 
ملی یمن در کنفرانسی مطبوعاتی به تشریح 
خســارت های وارده به یمن در پی پنج سال 
جنگ تحمیلی سعودی به این کشور پرداخت. 
بر اساس گزارش وبگاه »انصاراهلل«، در گزارش 
این وزارتخانه آمده است، با ادامه حمالت به 
یمن و محاصره این کشــور میزان فقر به ۸۵ 
درصد و میزان بیکاری به ۶۵ درصد رســیده 
است.وزارت حقوق بشر یمن افزود: ۸۰ هزار 
کودک در نتیجه پنج سال بمباران مستقیم 
منازل دچار اختالالت روانی و عصبی مختلف 
شده اند. ۹هزارو۸3۵ غیرنظامی به دلیل هدف 
گرفته شدن مســتقیم دچار معلولیت های 
دائمی شده اند که در بین آن ها ۸۰۰ کودک 
وجــود دارد. در ادامه این گــزارش آمده، در 
هزارو7۰۰ روز جنگ علیه یمن 43هزارو34۵ 
غیرنظامی کشــته و زخمی شده اند و تعداد 
قربانیان در نتیجه عملیات نظامی غیرمستقیم 

به 47۶هزارو1۹7 نفر رسیده است.
وزارت حقوق بشر یمن اعالم کرد، ۲4 میلیون 
و 1۰۰ هــزار نفر نیاز فــوری به کمک های 
ضروری مانند غذا، آب، بهداشــت و آموزش 
و34۰ هزار شــخص نیاز به سفر به خارج از 

کشور برای درمان دارند.

آمریکا می خواهد حمام خون 
سوریه را به لبنان منتقل کند

 روزنامه اینترنتی رأی الیوم سرمقاله 
روز گذشته خودرا به موضوع انتخاب 
نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در لبنان 
اختصاص داد و نوشــت: دولتی که حســان 
دیاب، نخســت وزیر جدید لبنان، ســخت 
مشغول تشکیل آن اســت، دولت حزب اهلل 
نیســت، بلکه دولت اکثر لبنانی هاست و اگر 
پاسخ به خواســت همه مردم لبنان نباشد، 
دست کم پاسخی است به خواست معترضان 
لبنانی که برای اصالحات، مبارزه با فســاد و 
ریشه کن کردن آن و نجات کشور از بحران 
اقتصادی شدید به خیابان ها آمدند. دیاب، که 
تأیید و حمایت نمایندگان حزب اهلل، جنبش 
امل و جریان ملی آزاد لبنان را به دست آورد، 
تأکید کــرد دولت جدید متشــکل از افراد 
متخصــص مســتقل خواهــد بود نــه از 
سیاستمداران و این یعنی دولت آینده لبنان 
فرقه گرا نیست و سیاستمدارانی که معترضان 
لبنانی به اتهام فســاد، دور شدن آن ها را از 
صحنه سیاست خواستار بودند در دولت آینده 
لبنان جایی ندارند. ســید حســن نصراهلل، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان، در ســخنرانی اخیر 
خود تأکید کرد خواســتار »دولت تک حزبی« 
نیست، چه از اردوگاه خودش یعنی »وفاداری 
به مقاومت« و چه از اردوگاه دیگر. او بر دولت 
»شــراکتی« تأکید و ابراز امیدواری کرد سعد 
حریری آن را تشــکیل دهد، اما او )حریری( 
تحت فشارهای آمریکا و عربستان، کناره گیری 

را برگزید.
در ادامه این مطلب آمده اســت: سختی های 
حسان دیاب برای تشکیل دولت زیاد خواهد 
بود، به خصوص از سوی برخی طرف هایی که 
می خواهند کشور را به سمت نزاع فرقه ای و 
بی ثباتی بکشــانند و خأل سیاسی را نهادینه 
کنند. امروز و در جریان »خوشــحالی مردم« 
از انتخاب این مرد کارشــناس مســتقل و 
اندیشمند، شاهد بســتن راه ها در طرابلس، 
عمار و بخش هایی از بیروت از سوی طرفداران 
اردوگاه دیگر بودیم که در رایزنی ها به دیاب 
رأی ندادنــد و بــه صراحــت از جریان های 
المستقبل به رهبری سعد حریری و نیروهای 
لبنانی بــه رهبری ســمیر جعجع صحبت 

می کنیم.
دیود هیل، فرستاده آمریکا، که در حال حاضر 
در لبنان به ســر می بــرد و روز جمعه نیز با 
میشل عون،رئیس جمهور لبنان دیدار کرد، 
انواع حیله گری و فریب را به کار می برد و ادعا 
می کند کشورش به دنبال ثبات لبنان است 
و هرگونه دخالت در امور داخلی لبنان را رد 
می کند. اما وقتی مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا، و جفری فلتمن، سفیر اسبق آمریکا 
در لبنان، لبنانی ها را به انقالب علیه حزب اهلل 
تحریک و تأکید می کنند در سایه وجود سالح 
مقاومت، ثبات در لبنان محقق نمی شــود، 
نشــان دهنده این اســت که آمریکا طرحی 
آشــکار با عنوان »یا خلع ســالح حزب اهلل یا 
جنگ داخلی« دارد و می خواهد حمام خونی 
را که در ســوریه به راه افتاد به لبنان منتقل 
کند. آمریکا، لبنانــی می خواهد که در برابر 
طرح های اسرائیل برای سیطره بر ذخایر نفت 
و گاز در مدیترانه و ترســیم مرزهای دریایی 
تسلیم باشد و تنها عامل بازدارنده این طرح ها 
مقاومت و ســالح آن است، به همین سبب 

توطئه های بزرگی علیه آن چیده می شود.

پایگاه خبری هیل:
حل مشکالت افغانستان فراتر از توان آمریکاست

ایســنا: پایگاه خبری هیل در یادداشــتی به قلم »جراد البر« کارشناس نظامی 
درباره اوضاع وخیم افغانســتان نوشت: در بحبوحه از سرگیری مذاکرات آمریکا و 
طالبان، رسانه ها گزارش دادند که ترامپ به زودی خروج 4 هزار نظامی آمریکایی 
از افغانستان را اعالم می کند. از سوی دیگر بانک جهانی اعالم کرده حتی با وجود 
اعالم آتش بس در افغانســتان، دولت برای رشد اقتصادی به کمک های خارجی 
نیاز خواهد داشــت، این در حالی است که 7۵ درصد هزینه های دولت از طریق 

کمک های خارجی تأمین می شود.
این یادداشت ادامه می دهد: مشکالت حال حاضر در افغانستان فراتر از توان جامعه 
جهانی بوده و بر اثر اعترافات مقامات ارشــد آمریکا که به صورت محرمانه توسط 
واشنگتن پست افشا شد، پیروزی در جنگ افغانستان غیرممکن شده و  به همین 

دلیل هرگونه کاهش در تعداد نیروهای آمریکایی گامی در مسیر درست است.
روزنامه »واشنگتن پســت« مجموعه ای از اسناد محرمانه را منتشر کرده که نشان 
می دهد دولت های آمریکا یکی پس از دیگری در مورد واقعیات جنگ در افغانستان 
به مردم خود دروغ گفته اند تا تصمیمات خود در مورد این مناقشه را توجیه کنند. 
به نوشته هیل، آمریکا برای آنکه امنیت خود را حفظ کند، نیازی به کنار آمدن با 
طالبــان ندارد و در حال حاضر هیچ چیز دیگری وجود ندارد که آمریکا بتواند در 
افغانستان انجام دهد. هیل می افزاید: دلیل مذاکرات با طالبان این است که آمریکا 
به آن ها نیاز دارد تا از تبدیل شدن افغانستان به مکانی برای تروریسم جلوگیری 
کند، اما در واقع تروریسم نیازی به مکان برای انجام فعالیت تروریستی خود ندارد. 
به نوشته این پایگاه خبری آمریکایی، در دو دهه اخیر گروه های تروریستی حمالت 
گسترده ای را در شهرهای لندن و پاریس انجام دادند و حمالت 11 سپتامبر نیز از 
چندین مکان متفاوت در جهان طرح ریزی شده بود. همچنین آمریکا این توانایی 
را دارد که از  راه دور فعالیت های تروریستی را رصد و هرگونه خطر بالقوه را پیش 
از حمله خنثی کند. هیل کمک های خارجی را فسادآور دانست و تأکید کرد: در 
زمینه کمک های خارجی نیز، حتی اگر یک راه حل سیاسی بین دولت افغانستان و 
طالبان حاصل شود، مشکالت حکومتی و رشد کند اقتصادی آن قدر بزرگ هستند 

که با فرستادن کمک های خارجی حل نخواهد شد.
بر اساس این یادداشت، مشکالت افغانستان ساختاری بوده، دولت افغانستان یکی 
از فاســدترین دولت ها در این کره خاکی بوده و نظام سیاســی با اختالف نژادی 
درآمیخته شده و دولت به طور پیاپی در پایین ترین رتبه از نظر عملکرد اقتصادی، 
امنیت ملی و آزادی قرار می گیرد. به دلیل ســرازیر شــدن پول از خارج، دولت 
افغانســتان به یک دولت متمرکز، عدم پاسخگو و فاسد تبدیل شده و صاحبان 
قدرت و افراد پرنفوذ این پول ها را در جهت اهداف سیاسی و اقتصادی خود مصرف 
می کنند. هیل همچنین ادامه می دهد: این کمک ها چرخه معیوب را شکل داده و 
توانایی دولت افغانستان برای جمع آوری درآمد و تأمین امنیت برای شهروندانش را 
تضعیف می کند، دلیل این مشکالت قانون اساسی افغانستان است که در آن همه 
قدرت در دستان نور چشمی های فاسد در کابل است و بنابراین ارسال کمک های 

خارجی تغییری در اوضاع افغانستان به وجود نخواهد آورد.
این پایگاه آمریکایی در پایان می نویســد: ایاالت متحده باید ســرمایه گذاری در 
افغانســتان را هم از نظر نظامی و هم در حوزه های دیگر متوقف کند. باید روشن 
باشــد که افراد خارجی مشــکالت را حل نخواهند کرد. آمریکا و جامعه جهانی 
عامل شکل گیری وضعیت وخیم افغانستان بوده و هیچ گاه قادر به حل مشکالت 
این کشور نخواهند بود و بنابراین زمان آن فرا رسیده که آمریکا به طور کامل از 

افغانستان خارج شود.

درگیری سنگین در ادلب سوریه
 ۲۰۰ تروریست کشته یا زخمی شدند

از  روســیه  نظامی  فرمانده  یک  العالم: 
حمالت تروریســت ها بــه مواضع ارتش 
ســوریه در ادلب خبــر داد و ضمن بیان 
اینکه 17 نظامی ســوری جان باختند، 
گفت: حدود ۲۰۰ تروریســت نیز کشته 
یا زخمی شدند. »یوری بورکنوف« افزود: 
»ارتش ســوریه دو حمله شــبه نظامیان 
»هیئه التحریر الشــام«، »انصار التوحید« و »حراس الدین« در منطقه ادلب را دفع 
کرده اســت؛ 17 نظامی ارتش سوریه جان باختند و از تروریست های وابسته به 

گروه های فوق الذکر نیز حدود ۲۰۰ نفر کشته یا زخمی شدند«.
 در عین حال مرکز موســوم به دیده بان حقوق بشــر سوریه نزدیک به معارضان 
اذعان کرد 7۰ نفر از شــبه نظامیان در درگیری با نیروهای ارتش سوریه کشته 
شده اند.ارتش سوریه شامگاه پنجشــنبه گذشته پس از بمباران هوایی گسترده 
مواضع تروریست ها موفق شد منطقه »ام جالل« در جنوب ادلب را از اشغال جبهه 
النصره و اجناد القوقاز آزاد کند. مقامات سوری بارها تأکید کردند این استان را از 

تروریست ها پس خواهند گرفت.

   حمله تروریست ها به تأسیسات نفتی سوریه
در ســوی دیگر یک روز پس از انتشار اخباری درباره حمله به چند نقطه نفتی 
سوریه، دمشق تأیید کرد سه تأسیسات نفتی این کشور هدف حمله تروریست ها 

قرار گرفته است.
 خبرگزاری رســمی سوریه )ســانا( اعالم کرد: در بیانیه وزارت نفت سوریه آمده 
اســت »سه تأسیسات نفتی ما هدف حمله تروریستی همزمان قرار گرفته است. 
پاالیشــگاه حمص، کارگاه گاز جنوب منطقه میانی و ایستگاه گاز الریان هدف 
قرار گرفته و به آن ها خســارات مادی وارد شــده است«. سانا نوشت: این تجاوز 
به تأسیسات نفتی در زمانی انجام می شود که آمریکا با همکاری ترکیه در حال 

سرقت نفت و گاز منطقه جزیره ]شرق سوریه[ هستند.

در اقدامی تالفی جویانه
ترامپ خواستار استیضاح »پلوسی« شد

مهر: دونالــد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اقدامــی تالفی جویانه در پیامی 
توییتری »نانسی پلوسی« رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا را متهم کرد 
که اقدامات پشت پرده ای را برای کارشکنی در امور جمهوری خواهان سنا و قضاوت 

قابل پیش بینی آن ها درباره روند استیضاح انجام می دهد.
 وی در این پیام که بوی انتقام از آن به مشام می رسد، نوشت: پلوسی به دنبال بده 
بستان با سناست. چرا او را استیضاح نمی کنیم؟ این توییت ترامپ در حالی است 
که طرح استیضاح ترامپ با دو اتهام سوءاستفاده از قدرت و همچنین ممانعت از 
انجام تحقیقات از سوی کنگره در نیمه شب ۲7 آذر با اکثریت آرای اعضای مجلس 

نمایندگان به تصویب نهایی رسید.

تصمیم دیوان کیفری درباره رژیم اسرائیل پیروزی 
عدالت بود

ابنا: احمد بحر، معــاون اول رئیس مجلس قانون گذاری فلســطین از تصمیم 
اخیر دیوان کیفری بین المللــی در خصوص تحقیق درباره جنایات جنگی رژیم 
صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین استقبال و آن را پیروزی عدالت خواند. بحر 
با بیان این مطلب افزود: این تصمیم گام نخست در راستای بازخواست و محاکمه 
اشــغالگران به خاطر جنایاتشان محسوب می شود. دیوان کیفری بین المللی به 
تازگی تصمیم گرفته اســت که تحقیقاتی گسترده را در خصوص جرایم جنگی 

رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی آغاز کند.
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 جهان   سخنگوی وزارت خارجه روسیه با 
انتقاد از اجرایی شدن طرح تحریم خط لوله 
انتقال گاز این کشور به اروپا موسوم به نورد 
استریم ۲، این اقدام را سنگ اندازی آمریکا در 
مسیر توسعه اقتصادی دیگر کشورها عنوان 
کرد. »ماریا زاخــارووا« در صفحه فیس بوک 
خود نوشــت: »کشــوری با بدهی ملی ۲۲ 
تریلیون دالری، کشورهای معتبر را از توسعه 
بخش های اصلی اقتصادشان باز می دارد؛ تفکر 
حیات آمریکایــی نمی تواند رقابت جهانی را 

برتابد«.
 این مقام روس با بیان اینکه وزارت خزانه داری 
آمریکا به صورت معمول تحریم های اقتصادی 
علیه دیگر کشورها اعمال می کند، افزود: »به 
زودی آن ها )آمریکا( درخواست می کنند که 
نفس کشیدن را متوقف کنیم. عده ای نیز از 

آن تبعیت خواهند کرد«.

دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا، الیحه 
بودجه نظامی ســال آینده این کشور را که 
مــورد تأیید کنگره نیز قــرار گرفته بود، در 
یک مراسم در کاخ ســفید امضا و به قانون 
تبدیل کرد؛ بودجه ای که در بخشی از آن به 
تحریم شرکت های مشارکت کننده در نورد 
استریم ۲ اشاره شده است. در صورت اجرایی 
شــدن این پروژه، میزان ظرفیت انتقال گاز 
طبیعی روســیه به آلمان به دو برابر ظرفیت 

کنونی افزایش پیدا خواهد کرد. 

روسیه

به زودی از ما خواهند خواست نفس نکشیم !
مسکو در واکنش به تحریم های آمریکا علیه »نورد استریم ۲ «

 جهان   در حالی که رایزنی جناح های مختلف 
عراق بر سر تعیین نخست وزیر همچنان ادامه 
دارد، یکی از نمایندگان فراکسیون پارلمانی 
صادقون وابسته به جنبش عصائب اهل الحق 
مدعی شــد جمع آوری امضا برای برکناری 
برهم صالح رئیس جمهور این کشور هم آغاز 
شده اســت. عدی عواد، با انتشار بیانیه ای با 
تأکید بر اینکه مهم ترین وظیفه رئیس جمهور، 
حمایت از قانون اساســی و جایگاه آن است، 
اعالم کــرد: برای برکناری رئیس جمهور، در 
حال جمع آوری امضا هستیم. با وجود پایان 
مهلت قانونی، رئیس جمهور به زمان بندی های 
قانونــی درباره تعیین نخســت وزیر احترام 
نگذاشــت. قرار بود صالح تا روز پنجشــنبه 
مأمور جدید تشــکیل کابینه را تعیین کند، 
اما در مشــورت با دادگاه قانون گذاری عراق 
موضوع معرفی نخســت وزیر تا روز یکشنبه 

)امروز( تمدید شــد. این در حالی اســت که 
بر اســاس آخرین اخبار منتشــر شده هنوز 
توافقی میان گروه های عراقی بر سر تعیین 
نخست وزیر حاصل نشــده است. در همین 
راستا روز گذشــته فاضل الفتالوی نماینده 
ائتالف فتح در پارلمان عــراق از عدم توافق 
میان گروه های سیاســی درباره نخست وزیر 
جدید خبر داد. گفتنی است که تاکنون اسامی 
مختلفی برای نخســت وزیری عراق پس از 
استعفای عادل عبدالمهدی مطرح شده است. 

عراق

جمع آوری امضا برای برکناری رئیس جمهور عراق
همزمان با تداوم رایزنی بر سر تعیین نخست وزیر مطرح شد

تحلیل

اخبار

خبر

تحلیل

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

  جهان/ سید احمد موسوی   وقتی 
دولت ترامپ برای نخستین بار ایجاد نیروی 
فضایی را به عنوان ششمین شاخه ارتش 
ایاالت متحده در ژوئن ۲۰1۸ پیشنهاد داد، 
بســیاری این ایده را خشونت بار و برخی 
دیگر یک شوخی قلمداد کردند؛ اما وقتی 
مجلس نمایندگان اجازه تأسیس آن را به 
عنوان بخشی از الیحه مجوز دفاعی صادر 
کرد و دونالد ترامپ روز ۲۰ دسامبر ۲۰1۹ 
در پایگاه مشترک اندروز در مریلند قانون 
مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۰ را 
امضا کرد، شوخی ایجاد نیروی فضایی به 
واقعیت تبدیل شد. نکته قابل توجه در این 
بین رأی مثبت قابل توجه دموکرات ها به 
این الیحه بود که البتــه در ازای موافقت 
جمهــوری خواهان بــا تصویب مرخصی 
1۲ هفته ای زایمان برای کارمندان فدرال 
صورت گرفت.بر اساس گزارش هیل، ایده 
نیروی فضایی ایــاالت متحده برای انجام 
رسالت اصلی خود، یعنی حفظ صلح در فضا 
توسعه یافته است. ایده ای که 
هدف آن صرفاً تبدیل شدن 
به نیرویی نیســت که فقط 
بتواند جنگ فــرا زمینی را 
بر عهده گیــرد، بلکه باید از 
وقوع جنگ جلوگیری و آن 

را مهار کند. 

  نیروی فضایی آمریکا 
چه ویژگی هایی دارد؟

بر اســاس برنامــه اعالمی 
نیروی فضایی در بلند مدت 
ســومین بخش از یک سه 
گانه شامل ناسا و شرکت های 
فضایی تجاری آمریکا خواهد 
که  فضایی  مثلثــی  بــود؛ 
اطمینان حاصل خواهد کرد 
که از تسلط ایاالت متحده و متحدانش بر 
توسعه اقتصادی، اکتشافات علمی و توسعه 

سفر انسان به فضا تسلط دارند.
 بر اســاس قانون ملی اختیــارات دفاعی، 
نیروی فضایی ایاالت متحده به عنوان یک 
شــاخه جداگانه نظامی در وزارت نیروی 
هوایی یعنی به همان روشــی که نیروی 
دریایی به عنوان یک ســرویس مستقل 
در وزارت نیروی دریایی سازماندهی شد، 
تأسیس خواهد شد. به گفته باربارا بارت، 
وزیر نیروی هوایی آمریکا، نیروی فضایی 
نخستین سرویس جدید ارتش است که از 

سال 1۹47 ایجاد شده است، هنگامی که 
نیروی هوایی از سپاه هوایی ارتش ایاالت 
متحده متولد شد. آمریکا برای شکل گیری 
نیروی فضایی خــود، بودجه ۲۰ میلیارد 
دالری در نظر گرفته و »دونالد ترامپ«رئیس 
جمهــوری این کشــور دربــاره آن گفته 
فرماندهی فضایی نیــروی هوایی آمریکا 
نه تنها درعرصه دفاعی، بلکه توانایی های 
تهاجمــی آن نیز افزایــش خواهد یافت.

به گفته جان جــی ریموند، ژنرال نیروی 
هوایی و نخستین فرمانده نیروی فضایی 
آمریــکا در حالی که کنگــره هنوز اجازه 
استخدام نفرات جدید را صادر نکرده، قرار 
شده حدود 1۶ هزار پرسنل نظامی و غیر 
نظامی از فرماندهی فضایی نیروی هوایی 
به نیروی فضایی ایاالت متحده واگذار شود. 
در این رابطه دفتر رئیس ســتاد عملیات 
فضایی - با عنوان مقر نیروی فضایی - طی 
۶۰ روز آینده در محل پنتاگون ایجاد و در 
ابتدا با حدود 4۰ نفر - که در حال حاضر 
در قالب کارگروه برنامه ریزی نیروی فضایی 
تحت سرپرســتی ژنرال کلینتون کراسیر 

هستند- کار خود را آغاز خواهد کرد.

  بودجه اولیه ایجاد
 نیروی فضایی چقدر است؟

کنگــره 4۰ میلیون دالر بــرای عملیات و 
نگهداری نیــروی فضایی در ســال مالی 
۲۰۲۰ تصویب کرده که بیشتر این بودجه از 
طریق بودجه نیروی هوایی داخلی به نیروی 
فضایی منتقل می شــود. البته این بودجه 
کمتر از 7۲.4 میلیــون دالر مدنظر دولت 
ترامپ است، با این حال به گفته وزیر نیروی 
هوایی آمریکا،»بودجه اختصاص یافته برای 

شــروع کافی است«. این در حالی است که 
خانم بارت در تاریخ ۲ دســامبر درخواست 
بودجه میلیاردی برای ایجاد نیروی فضایی 

برای سال مالی ۲۰۲۰ ارائه کرده بود.

  واکنش ها به تصویب قانون
 بودجه دفاع ملی

امــا تصویب قانــون دفاع ملــی آمریکا و 
همچنین دستور شکل گیری نیروی فضایی 
این کشــور با واکنش پکن همــراه بود و 
وزارت خارجــه چین ضمــن ابراز نگرانی 
از نظامی شــدن فضا، مذاکره در خصوص 
ســندی قانونی برای کنترل تســلیحات 
در فضا و اســتفاده صلح آمیــز از فضا را 
یک اضطرار رو به افزایش دانســت. پیش 
از ایــن والدمیر پوتیــن، رئیس جمهوری 
روســیه با ابراز نگرانی از توجه آمریکا به 
حوزه »فضا« تأکید کرده بود ، کشــورهای 
پیشرو در جهان به سرعت در حال توسعه 
سیســتم های فضایــی مــدرن نظامی و 
ماهواره های دو منظوره هســتند و روسیه 
نیز باید همان کار را انجام دهد. البته رقابت 
قدرت های بزرگ همانند آمریکا ،روسیه و 
چین در عرصه فضا از سال ها پیش شکل 
گرفته اســت و هر یک از آنان برتری خود 
در عرصه جنگ فضایی را شانس پیروزی 

خود بر رقبا می دانند.
برنامــه آمریکا برای تشــکیل فرماندهی 
نظامی در فضا در کنار بخش های مختلف 
نیرهای مسلح خود از سیاست کاخ سفید 
بــرای تقویــت و گســترش نظامی گری 
حکایت دارد کــه جنبه نوین آن در قالب 
ارتقا ظرفیــت و توان نظامــی در عرصه 

فضایی تجلی یافته است. 

  نظامی گری آمریکا در فضا و 
رقابت راهبردی سایر قدرت ها

در حالی آمریکا برنامه گسترش نظامی گری 
در فضا را در دستور کار قرارداده است که 
پیش بینی می شــود قدرت های بزرگ نیز 
برای حفظ توان رقابــت راهبردی با کاخ 
ســفید، برنامه های مفصلــی برای عرصه 
فضایی و تســخیر فضای مــاورای جو در 

پیش بگیرند. 
ژنرال فیلیپ الوینی، رئیس ستاد نیروی 
هوایی فرانســه می گوید؛ اگر ما جنگ در 
فضا را ببازیــم، جنگ را در همه جبهه ها 
خواهیم باخت.  به نظر می رســد برنامه 
ماجراجویانه آمریکا بــرای نظامی کردن 
فضا کــه رقابت تازه ای را با رقبا کلید زده 
است، می تواند بیش ازپیش امنیت جهانی 
را به مخاطره اندازد. سران کشورهای ناتو 
در اجالس لندن در تاریخ 4 دسامبر، تحت 
فشار آمریکا، توافق کردند که فضا را »حوزه 
پنجم عملیات نظامــی« اعالم کنند. این 
بدان معنی اســت که فضای بیرونی پس 
از آســمان، زمین، دریا و فضای سایبری 
به حوزه جدید برای عملیات های نظامی 
تبدیل خواهد شد. به نوشته اسپوتنیک، 
در حال حاضــر، نیروهای فضایی آمریکا 
عمیقاً در سیســتم مبارزاتی مشــترک 
ادغام شــده اند و ۹۰درصــد از ارتباطات 
نظامی، 1۰۰درصد ناوبری و موقعیت یابی 
و 1۰۰درصــد از اطالعات هواشناســی 
را تأمیــن می کند. همچنیــن این بدان 
معناســت که اگر یک گرهی از سیستم 
فضایی از کار بیفتد یــا مورد حمله قرار 
گیرد، این کار برای کل سیستم عملیات 
های مشترک نظامی به یک فاجعه واقعی 
تبدیل می شــود. در ســال هــای اخیر، 
روسیه ســرمایه گذاری در زمینه فضایی 
را افزایــش داده و اکنون این فرصت را به 
دســت آورده تا ضربات فضایی به ایاالت 
متحده وارد کند که این امر موجب نگرانی 
بزرگی برای این کشور شده است.در حال 
حاضر مهم ترین مانع در برابر نظامی گری 
فضایی ایاالت متحده، مقاومت بین المللی 
اســت. اما ، هیچ نیــروی مخالفی وجود 
ندارد که بتواند از اقدامات ایاالت متحده 
برای پیشبرد نظامی سازی فضای بیرونی 
جلوگیری کند. بیشتر کشورها و مردمان 
جهان ناگزیر با ایده نظامی ســازی فضای 
بیرونی که توســط ایــاالت متحده پیاده 

می شود، مخالفت می کنند.

ترامپ الیحه ایجاد نیروی فضایی ایاالت متحده را امضا کرد

دیگر فضا هم امن نیست

در حالی آمریکا 
برنامه گسترش 
نظامی گری در فضا 
را در دستور کار 
قرارداده است که 
پیش بینی می شود 
قدرت های بزرگ 
نیز برای حفظ توان 
رقابت راهبردی 
با کاخ سفید، 
برنامه های مفصلی 
برای این عرصه در 
پیش بگیرند

بــــــــرش

شمار کشته شدگان اعتراضات هند به 20 نفر رسید

جهان: با کشــته شــدن ۵ تن دیگر در تظاهرات روز گذشته 
هند کــه در واکنش به تصویب الیحه تبعیــض آمیز حقوق 
شــهروندی از سوی مجلس این کشور صورت می گیرد، شمار 
کلی کشته شــدگان این اعتراضات به ۲۰ نفر افزایش یافت. به 
نوشته خبرگزاری »آسوشیتدپرس«، »او.پی سینگ« رئیس پلیس 
ایالت »اوتار پرادش« در این خصوص گفت: »ممکن است تعداد 

کشته شدگان افزایش یابد«.
قانون شــهروندی هند 11 روز پیش مورد تصویب قرار گرفت.  
بر اســاس این الیحه، بودایی ها، مسیحیان، هندوها، پارسیان 

)زرتشــتی ها( و ســیک هایی که پیش از سال ۲۰1۵ میالدی 
و عمدتاً از کشورهای مســلمان نشین به این کشور مهاجرت 
کرده اند، می توانند شــهروندی هنــد را دریافت کنند، اما اگر 
در بین آن ها کسانی مســلمان باشند، نمی توانند شهروند هند 
شــوند. این الیحه اکنون پس از تصویب در دو مجلس سفلی 
و علیای هند، درحال اضافه شــدن به قانون اساسی این کشور 
است. بسیاری از معترضان این قانون، مسلمانان هندی هستند؛ 
زیرا در سال های اخیر، این جمعیت به طور گسترده مورد آزار و 
اذیت قرار گرفته اند و گروه های تندروی هندو چندین شهروند 
مسلمان را به اتهام های ثابت نشده به قتل رسانده اند. این الیحه 
عمالً مسلمانان هند را آسیب  پذیرتر از قبل می  کند. با وجود 
اعتراضات گسترده و کشته شدن شماری از شهروندان، دولت 

هند تاکنون از لغو این قانون خودداری کرده است.
با ادامه یافتن اعتراضات به ویژه در ایالت آسام همچنان حکومت 
نظامی پابرجاست و اینترنت برای مقابله با معترضان مسلمان قطع 
شده است. با وجود اقدامات دولت هند برای آرام کردن اعتراضات، 
سران تشــکل های معترض از جمله جنبش های دانشجویی، 
گروه های حامی حقوق بشر و جنبش های اسالمی اعالم کرده اند 
تا لغو قانون جنجالی شــهروندی، به تظاهرات ادامه می دهند.

    جلسه اضطراری کابینه هند 
همزمــان با ایــن تحوالت و بــا افزایش حجــم تظاهرات در 
شــهرهای مختلف هند و برخورد خشن پلیس با معترضان به 
الیحه جنجالی اعطای شهروندی به غیرمسلمانان، کابینه هند 
به درخواست نخست وزیر جلســه اضطراری تشکیل می دهد. 
به نوشــته خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع دولتی، »نارندا 
مودی« از تمام اعضای شــورای وزیران خواست تا با حضور در 
جلســه ای اضطراری، وضعیت امنیتی در این کشور را بررسی 

کنند.
تصویب این الیحه تبعیض آمیز علیه مسلمانان در حالی است 
که دولت مودی، اوایل ماه آگوست )اواسط مردادماه( در اقدامی 
که با اعتراض گسترده در منطقه کشمیر روبه رو شد، وضعیت 
خودمختاری این منطقه یا همان ماده 37۰ قانون اساســی را 
لغو کرد. از آن زمان، کشمیر در وضعیت امنیتی به سر می برد 
و چندین هزار نظامی هندی با حضور در این منطقه با هرگونه 

اعتراضی برخورد می کنند. 
تلفن های همراه و اینترنت هم برای چند هفته در این منطقه 
قطع بود و شــهروندان برای تردد در کشــمیر باید از ایست و 

بازرسی های متعدد عبور می کردند. 

گزارش
تداوم مخالفت با تصویب قانون تبعیض آمیز دولت »مودی«
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