
 

زیر بار زور نرفتن ملت ایران، آمریکا را عصبانی کرده است
 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب رهبر معظم انقالب: 

اسالمی در دیدار مسئوالن حج، بهره گیری از فرصت حج 
برای رساندن سخن نو جمهوری اسالمی به دنیا؛ یعنی 

 ............ صفحه 2الگوی مردم ساالری دینی را ...
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گفت و گوی قدس با مترجم کتاب »ریشه های الهیاتی مدرنیته« معاون وزارت علوم: ظریف در مجلس:

 :jامام علی
اصالح اختالف ها، 

از تمامی نمازها 
و روزه ها 

برتر است. 
نهج البالغه، وصیت 47
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مدرنیته غرب

 جهان شمول نیست
بودجه پژوهشی، حدود یک درصد 

بودجه کل کشور است
اگر به شورای امنیت برویم 
از »NPT« خارج می شویم

 ............ صفحه 10

 سردار قاآنی در مراسم معارفه فرماندهان جدید سپاه قدس با اشاره به ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی: 

دشمن را می زنیم؛ رو در رو و جوانمردانه

دومین موضع ملی و محکم 
AFC علیه حیله

زیر بار
»برجام فوتبالی« 

نمی رویم

 سیاست  روز گذشته طی مراسمی در حضور خانواده سردار سلیمانی، حکم فرماندهی و 
جانشینی نیروی قدس سپاه به سردار قاآنی و حجازی تحویل شد و از امروز رسماً این دو کهنه 
سرباز انقالب و جنگ فرماندهی سپاه قدس را در دست گرفتند. سردار سرتیپ پاسدار حجازی 
با نام کامل »سید محمد حسین زاده حجازی«، متولد سال 1۳۳۵ در اصفهان است. وی پس 
از پایان جنگ به عنوان معاون نیروی انسانی و معاون هماهنگ کننده نیروی مقاومت بسیج 
فعالیت داشت تا آنکه در اسفندماه سال 1۳۷۶ با حکم فرمانده معظم کل قوا به عنوان فرمانده 
نیروی مقاومت بسیج منصوب شد و به مدت 10 سال فرماندهی این نیرو را بر عهده داشت. 

 ............ صفحه 2سردار حجازی همچنین در سال 1۳۸۶ به عنوان رئیس...

 ورزش  سرانجام پس از گمانه زنی های مختلف 
رســانه ای صبح روز دوشــنبه کنفدراسیون 
فوتبال آســیا از طریق دبیرکل خود نامه ای را 
در ارتباط با پیشــنهاد کمیته مسابقات لیگ 
قهرمانان فوتبال آســیا به فدراسیون فوتبال 
ارســال کرد تا شــائبه های به وجود آمده در 
خصوص این ماجرا روشــن شود. داتو ویندزور 
جان، دبیرکل کنفدراســیون فوتبال آسیا در 
نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران شرایط حضور 

تیم های ایرانی در لیگ...

شیر آلوده نگرانی درخانواده ها 
را برانگیخته است

شیرتو شیر 
تأیید وتکذیب !

سلطان قاچاق سوخت را 
بهتر بشناسید

آقای 
»ه.پ«

 ............ صفحه ۶ ............ صفحه 9

کارشناسان از ضرورت اجرای 
نظام ارجاع می گویند

نبض ُکند عدالت 
در نظام سالمت
 ............ صفحه ۷

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سعداهلل زارعی

با نگاهی به نقشه دشمنان اسالم اعم از رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه در 
خواهیم یافت که در دو دهه اخیر آن ها تالش زیادی برای تسلط بر منطقه و تغییر 
شرایط منطقه به نفع خودشان کرده اند. به طور نمونه آمریکا از خاورمیانه جدید 
صحبت می کرد، منظورشان هم یک خاورمیانه تحت سیطره بود. با فروپاشی نظام 

دو قطبی شرق و غرب، منطقه از...

 مکتب حاج قاسم
و آینده تحوالت منطقه

 ............ صفحه 2

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول

بیمارستان شهید کامیاب 
شرح در صفحه 4
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فراخوان تجدید مناقصه نوبت  دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان بردسکن 
شرح در صفحه 8

/ع
98
13
37
5

/ع
98
13
43
1

آگهی مناقصه فروش
شرکت فرآورده های غذایی رضوی در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به 
فروش برس��اند از متقاضیان درخواست می گردد پیش��نهادات خود را حداکثر تا تاریخ 1398/11/10 به 
صندوق پستی 194- 91735 ارسال نمایند. میزان سپرده جهت شرکت در مناقصه یکصد میلیون ریال می باشد که 

می بایست اصل فیش واریزی به پیوست پیشنهاد قیمت ارسال گردد.
شماره حساب بانک ملت: 6052636867  بنام شرکت فرآورده های غذایی رضوی

زمان بازگش��ایی پاکت ها 10 روز بعد از مهلت مقرر فوق می باش��د ضمنًا ش��رکت در رد یا قبول پیش��نهادات مختار 
می باشد. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند با تلفن 36576362- 051 تماس حاصل نمایند.

- ضمنًا زمان بازدید روز شنبه مورخه 1398/11/5 تعیین گردیده است.
نوع سوخترنگمدلتیپسیستمنوع خودروردیف

بنزین- گاز سفید روغنی16001386پیکانوانت1
)دوگانه سوز(

بنزینسفید روغنی16001380پیکانوانت2

بنزین- گاز سفید روغنی16001386پیکانوانت3
)دوگانه سوز(

بنزینزرد روغنی20001363نیسانوانت4

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی ) بصورت نقدی (  نسبت 
به خرید انواع تیر س��یمانی  به ش��رح جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی  اقدام نماید. داوطلبان میتوانند 
 www.iets.mporg.ir و  http://www.setadiran.ir برای دریافت اس��ناد از تاری��خ 98/10/30   به س��ایتهای
مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت   20:00  تاریخ   98/11/10   مطابق شرح مندرج در اسناد 
مناقصه تنها از طریق س��امانه  تدارکات الکترونیکی دولت بش��رح تاریخ های قید ش��ده در اس��ناد مناقصات  

بارگذاری نمایند .
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

شرحشماره مناقصهردیف

مبلغ تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا 

واریز نقدی(ریال

تاریخ،روز و ساعت 
افتتاح پاکات الف، ب ،ج

محل افتتاح پاکات)الف،ب،ج(

1
مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

221/ع/98

خرید انواع 
1/140/000/000تیر سیمانی

روز شنبه تاریخ 

 98/11/12
ساعت 8:00

خراسان جنوبی،بیرجند، بلوار 
پیامبراعظم،

سایت اداری،شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان جنوبی، 

سالن جلسات

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

/ع
98
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36
9

مناقصه عمومی شماره 221/ع/98 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی  )نوبت دوم(

س
/ 9
81
34
48

آگهی مناقصه عمومی خرید ژنراتور برق

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد یک دستگاه ژنراتور برق 500 کیلوولت آمپر گازسوز 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب نماید . لذا از تامین کنندگان و تولیدکنندگان واجد ش�رایط 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم اعالم قیمت و تکمیل اس�ناد مناقصه به آدرس  مش�هد- خیابان 

دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1398/11/10 نس�بت به ارس�ال مدارک و مس�تندات اقدام نمایند .
مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه: 

1- واریز مبلغ 50،000،000 ریال  به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت شعبه آس�تان قدس به نام مؤسسه دامپروری 
صنعتی قدس رضوی . )جهت دریافت شناس�ه واریز با داخلی 139 تماس حاصل فرمایید(.

2- اص�ل پی�ش فاکت�ور اع�الم قیم�ت و نح�وه پرداخ�ت. 
3- کپی مدارک ، رزومه کاری و س�وابق اجرایی.

• مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.
جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 144و 124 تماس حاصل فرمائید .

استقبال با عکس ژنرال و اقبال!
پاکستانی ها در اعتراض به سفر معاون وزیر خارجه آمریکا به این کشور راهپیمایی کردند

 ............ صفحه ۸



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

روزنامـه صبـح ایـران

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به آیت اهلل کریمی و ماموستا قادری   سیاست: رهبر معظم انقالب در دو پیام جداگانه درگذشت همسر محترم آیت اهلل سیدجعفر کریمی و فرزند جناب ماموستا آقای 
مالقادر قادری را تسلیت گفتند. ایشان خطاب به ماموستا قادری گفتند: مصیبت وارده بر جناب عالی را صمیمانه تسلیت عرض می کنم و صبر و اجر الهی را برای شما و رحمت خدا بر جوان درگذشته مسألت می نمایم. 

همچنین خطاب به آیت اهلل سیدجعفر کریمی نیز تصریح کردند: درگذشت متعلقه  محترمه آن جناب را تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقاب اســامی در دیدار مسئوالن 
حج، بهره گیری از فرصت حج برای رساندن 
سخن نو جمهوری اســامی به دنیا؛ یعنی 
الگوی مردم ساالری دینی را مورد تأکید قرار 
دادند و گفتند: ایستادگی جمهوری اسامی 
ایران مقابل آمریکا و زیر بار زور نرفتن ملت 
ایران، حقیقتی جذاب برای دنیاست که باید 
از این جاذبه برای نشر حقایق 
اســام و ملت ایران استفاده 
کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در این دیــدار، هماهنگی و 
هم افزایی دستگاه های مختلف 
برای اجرای پر شکوه فریضه 
حج را قابل قدردانی دانستند 
و با تأکید بر اهمیت مســئله 
حــج به عنوان یــک حرکت 
سیاسی، اعتقادی و اجتماعی 
افزودند: البته بسیاری از کشورها از اهمیت و 
کارکردهای مهم حج غافلند، ولی امام بزرگوار 
بــه ما آموختند که حــج یک نقطه تحرک 
جــدی و بین المللی اســت و منافع فراوانی 
از آن برای امت اســامی مورد انتظار است. 
رهبر انقاب اســامی با اشاره به تاش های 
گوناگون قدرت های جهانی برای جلوگیری از 

شکل گیری امت واحده اسامی، گفتند: امت 
اسامی به معنای واقعی آن، یعنی یک واحد 
منســجم که با اراده و هدف مشترک اقدام 
کند، هنوز شــکل نگرفته است و متأسفانه 
در مقابل دعوت دلســوزان و خیرخواهان به 
اتحاد اسامی، تهمت زنی و تعارض و جنگ 

در کشورهای اسامی رواج دارد.

 چند برنامه توصیه شده رهبری برای 
انعکاس مبانی سیاسی جمهوری اسالمی

حضرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکید بر 
»حضور زائــران ایرانی در نمازهای جماعت 

مســجدالحرام و مســجدالنبی«، »تاوت 
کام اهلل مجید توسط قاریان برجسته ایرانی 
در این مســاجد« و »حضور فعال نخبگان 
مســلط به زبان های خارجــی از ایران برای 
پاسخگویی به شبهات« گفتند: انعکاس مبانی 
سیاســی نظام جمهوری اسامی و تبیین 
سخن نو آن برای دنیا یکی دیگر از کارهای 

مهم و الزم در حج است.
رهبر انقاب اســامی منظور آمریکایی ها 
از این حرف را که ایران باید به یک کشــور 
عادی تبدیل شود، دست کشیدن جمهوری 
اســامی از ســخن نو آن برای دنیا یعنی 

»تلفیق آرای مردمی با افکار اسامی و مبانی 
دینی در تشکیل و اداره جامعه« دانستند و 
افزودند: الگوی مردم ساالری دینی برای دنیا 
ناشناخته است و در مقابل میلیون ها وسیله 
تبلیغاتــی که امروز در حــال فعالیت علیه 
جمهوری اســامی است، می توان از فرصت 
حج برای تبیین این الگو و مسائلی مانند علت 
دشــمنی آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن 

ملت ایران استفاده کرد.
ایشان مبانی تفکر اسامی و تشریح مصادیق 
آن از جمله ایســتادگی جمهوری اسامی 
را برای دنیــا جذاب خواندند و گفتند: علت 
عصبانیت آمریکایی ها از ملت ایران، جذابیت 
ناشی از تصویر ایستادگی یک نظام مستقل 
در مقابل یک قلدر سر گردنه است که باید از 
این جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسام و 

ملت ایران استفاده کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن 
خودســازی و تغییر بنیادین و اساسی افراد 
پس از بازگشــت از حج را مهم دانستند و با 
تأکید بر مسئوالن حج و تبلیغات دینی برای 
کار وبرنامه ریزی در این خصوص، مسئوالن 
سازمان حج را به برخورد گرم، گیرا، مهربانانه 
و متواضعانه در مواجهه با زائران و مسائل آنان 

توصیه کردند.

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن حج:

زیر بار زور نرفتن ملت ایران،آمریکا را عصبانی کرده است

 کدام سود عدالت؟ اصاً بیشتر مردم تأیید نشدند و اسمشان در سایت نبود که 
شــماره حساب بدهند و سودی بگیرند؛ حاال دولت برای ظاهرنمایی فرصتی برای 
شماره حساب می دهد! ما هر جا رفتیم درست نشد یک شرکت دروغی سهام عدالت 

هم درست کردند! 09150001942
 کلمه »باید« بسیار کلمه بزرگی است. به کار بردن آن هم از سوی مسئوالن »باید« 
قانونی باشد! اگر ملت شریف، از سوی مسئوالن صداقت و یکرنگی ببینند و مسئوالن 
را در برابر آرای خود یکرنگ و »پاسخگو«ببینند، نیاز به هیچ تشویق و سفارشی در 

انتخابات نیست. 09150007863
 بیش از ۱۸ ماه است که دولت عمداً سفیری برای ابر قدرت اقتصادی چین معرفی 
نکرده است! در حالی که چین و روسیه به تنهایی اقتصاد ایران را به طور کامل از 
جهان غرب بی نیاز می کنند، پس از همکاری اروپا با آمریکا در کشــتار فرماندهان 
جهادی و ســپاهی مان دیگر مذاکره با تروریست ها خیانت ابدی و ضد ملی است. 

09360006158
 مردم شریف و متدین کشور، بیشتر به این فکر کنند که در انتخابات مختلف به 
چه »چیزی« رأی خواهند داد، تا اینکه به »چه شخصی«، مسئوالنی که حاضر به 
پاسخگویی به احدی در هیچ موردی نیستند، چه فرقی می کند چه کسی در چه 

سمتی قرار بگیرد. 09150008863
بنده سرپرســت خانواده چهار نفری هستم و برای یارانه معیشتی که به ما تعلق 
نگرفته اســت اعتراض کردیم؛ جواب آن آمده که پسر شما سه سال پیش رفته به 
کشور عمان و به همین علت یارانه معیشتی به شما تعلق نگرفته است، من چون 
پسرم تحت سرپرستی من بوده و خانه و ماشینی ندارم باید یارانه معیشتی نگیریم. 

05130000635
مجلس در رأس امور اســت، ولی ببینید مجلس ما چه جوری بوده است : ۱.به 
 2030 ،  FATF شفافیت مالی دولتمردان رأی نداد 2.دولت بدون توجه به قانون
و معاهــده پاریس را با بیش از 53 میلیارد دالر هزینه تحمیل کرد و مجلس هیچ 
اعتراضــی نکرد 3. ظریف نامه ای کاماً اســتبدادی ارائه کــرد و زنگنه نیز گفت 
هیئت رئیســه مجلس تصویب کرده تا نمایندگان را تا 300 نفر اســتخدام کنید. 

09170002138
صحبت های رئیس جمهور در کابینه دولت بسیار عالی و متین بود و قابل بحث 
و تجزیه و تحلیل اســت توسط شما عزیزان. اما یک نکته خیلی جالب این بود که 
ایشــان فرمودند ما خادم مردم هستیم  و ما مسئوالن نوکر مردم. معموالً نوکران 
زیر دســت هستند و به قول معروف هر چه آقا گفت باید انجام دهند، اما در عمل 
متأسفانه آقایان مدعی نوکری هستند و مردم را آقا و سرور می دانند، ولی در حقوق 
گرفتن و برنامه های خدمتی و خیلی مسائل دیگر که باید پاسخگو باشند، نیستند. 

05130001108

استعالم از مراجع اقتصادی برای احراز صالحیت
ره پیک گفت: شورای نگهبان برای اینکه بتواند کسب اطاعات کند، از مراجع ذی صاح 
و قضایی و امنیتی اســتعام می کند و اگر الزم باشــد از مراجع مالی و اقتصادی هم 
استعام می کند. »سیامک ره پیک« عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه شورای 
نگهبان کار خود را بر مبنای مستندات مراجع قانونی انجام می دهد، اظهار داشت: »خوِد 

شورای نگهبان اطاعات شخصی و خصوصی درباره هر نامزد ندارد«.

مالقات نمایندگان رد صالحیت شده با اعضای شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشت:»هر روز تعدادی 
از نمایندگانی که صاحیت آنان تأیید نشــده با اعضای شــورای نگهبان ماقات 
می کنند. مــدارک و دالیل برای آنان تبیین شــده و توضیحات آن ها اســتماع 
می شود. اگر چه دفاع رئیس مجلس از همکاران قابل درک است، ولی مناسب بود 

نمایندگان نیز مستندات را به رئیس مجلس ارائه می کردند«.

اصالح طلبان برای ورود به لیست پول می گیرند؟
ســخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: امســال ائتاف اصاح طلبــان یک ائتاف 
درون حزبی است و قطعاً از نامزد های دیگر وام نخواهند گرفت. اسماعیل گرامی 
مقدم در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان، درباره وجود افرادی که در قِبال 
پرداخت پول نام خود را در فهرست نامزدهای انتخابات قرار می دهند، گفت: این 
موضوعات بیشــتر تهمت اســت و واقعیت ندارد. او ادامه داد: تا حاال هم چنین 
موضوعی در جریان اصاح طلب ســابقه نداشــته و بیشتر فضاسازی ضد جریان 

اصاحات صورت گرفته است.

انشعاب در جناح راست و تنوع در مجلس پنجم
ســید مرتضی حسینی: در قسمت پیشین از مجلس چهارم به عنوان نخستین 
مجلسی گفتیم که در دامن تحوالت جدید همچون صلح، فقدان امام خمینی)ره( و 
تحت نظارت شورای نگهبان شکل گرفت. اما در انتخابات پنجمین دوره مجلس که 
در هجدهم اسفند ۱374 برگزار شد، بیشترین رقابت میان نیروهای سنتی و مدرن 
جناح راست شکل گرفت. گروه راست مدرن که گروهی از کارگزاران دولتی و وزرای 
کابینه هاشمی رفسنجانی بودند، به جامعه روحانیت مبارز پیشنهاد دادند که اسامی 
پنج نفر از افراد پیشنهادی آن ها را در فهرست نامزدهای خود برای انتخابات مجلس 

پنجم بگنجانند، ولی جامعه روحانیت مبارز مخالفت کرد و نپذیرفت.
نیروهای راســت مدرن هم که گروهی از کارگزاران دولتی و وزرای کابینه هاشمی 
رفسنجانی بودند، با جلب نظر رئیس جمهور و با شعار حمایت از سردار سازندگی و 
ادامه ســازندگی اقتصادی کار خود را شروع کردند و از جناح راست منشعب شدند. 
انتشار نامه ای از سوی ۱6 نفر از معاونان و وزرای وقت با امضای »جمعی از کارگزاران 

سازندگی«  در تاریخ 2۸ دی ۱374 این انشعاب را علنی کرد.
آن هــا گرچه همچون قدمای خود دارای گرایش اقتصــاد بازار آزاد و تقویت بخش 
خصوصــی بودند، اّما پــس از مخالفت های مجلس چهارم با برخی سیاســت های 
اقتصادی دولت و به ویژه سیاست تعدیل اقتصادی، هنوز حامی سیاست های دولت 

وقت بودند.
در منظر آنان توســعه اقتصادی بر توسعه سیاسی اولویت داشت و برخاف قدمای 
خود، خواستار فضای باز سیاسی فرهنگی بودند و بر تسریع روند بازسازی اقتصادی 

کشور و تشنج زدایی در حوزه سیاست خارجی تأکید داشتند.
فهرســت نامزدهای این گروه در انتخابات مجلس شــامل 20 نفر از اعضای راست 
مدرن همچون وزرای قبلی کابینه هاشــمی مانند عبداهلل نوری، مصطفی معین و 
رضا ملک زاده، شــهرداران مناطق تهران مثل داوود تاجران شــهردار منطقه 20 و 
محمدرضا تقوی منش شهردار منطقه ۱۸، معاونان شهرداری تهران چون ابوالقاسم 
آشوری معاون عمرانی شهردار تهران و ۱0 نامزد مشترک با جامعه روحانیت چون 

علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی بود.
در مقابل آن ها، فهرست ائتاف تشکل های همسو که از نیروهای جناح راست سنتی 
بودند، قرار داشــت. این فهرست شامل اعضایی از حزب مؤتلفه همچون حبیب اهلل 
عسگراوالدی، اسداهلل بادامچیان و سیدعلی نقی خاموشی و اعضای جامعه روحانیت 
چون موحدی ســاوجی، سید رضا تقوی و دیگران بود. آن ها شعار انتخاباتی خود را 
پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی، عدالت اجتماعی و توسعه و 

مشارکت مردمی انتخاب کردند.
این گروه شعار عدالت را که روزی شعار جناح چپ مذهبی و دولت موسوی بود، در 
مقابل نیروهای راست مدرن برافراشت تا بتواند به جذب اقشار ضعیف جامعه بپردازد 

و خود را متمایز جلوه کند.
در نهایت انتخابات مجلس پنجم در ۱۸ اسفند ۱374 برگزار شد. در این دوره چیزی 
حدود 70-60 درصد کرسی های مجلس به گروه راست سنتی تعلق گرفت. مجموع 
کرســی های مربوط به جناح چپ و کارگزاران حدود 70 تا۸0 کرسی بود که حدود 
30-25 درصد کل کرسی های مجلس را در برمی گرفت و عده ای هم از افراد مستقل 

بدون وابستگی جناحی وارد مجلس شدند.
نخستین جلسه مجلس پنجم در تاریخ ۱2 خرداد ۱375 و آخرین آن چهارم خرداد 
۱379 تشــکیل شد. در این دوره مجلس، هر چند اکثریت در دستان جناح راست 
ســنتی بود، اما اقلیت قدرتمندی از نیروهای طیف مدرن جناح راست و همچنین 
جناح چپ در مجلس شکل گرفت. اکثریت مجلس، فراکسیون »حزب اهلل« و اقلیت 
مجلس، »مجمع حزب اهلل« را شــکل دادند که مجمع حزب اهلل پس از دوم خرداد 

۱376 به فراکسیون »دوم خرداد« تغییر نام داد.
در این دوره مجلس دولت اصاحات در مرداد ۱376 آغاز به کار کرد. در این مجلس 
از 624 الیحه و طرح، تنها 365 مورد به تصویب مجلس رســید که در میان آن ها 
اصاح قانون مطبوعات به جنجال کشیده شد و ماجرای ۱۸ تیر ۱37۸ را شکل داد.

 سلسله گزارش های داستان مجلس تا انتخابات مجلس یازدهم ادامه خواهد داشت

 مکتب حاج قاسم
و آینده تحوالت منطقه

با نگاهی به نقشه دشمنان اسام اعم از رژیم 
صهیونیستی و آمریکا در منطقه در خواهیم 
یافت که در دو دهه اخیر آن ها تاش زیادی 
برای تسلط بر منطقه و تغییر شرایط منطقه 
به نفع خودشــان کرده اند. بــه طور نمونه 
آمریکا از خاورمیانه جدید صحبت می کرد، 
منظورشان هم یک خاورمیانه تحت سیطره 

بود.
با فروپاشــی نظام دو قطبی شــرق و غرب، 
منطقه از تحت سیطره آمریکا تا حد زیادی 
خارج شــده بود، به همین دلیل هم آمریکا 
دســت به انواعی از جنگ ها و درگیری ها و 
اقدامات تروریســتی زد تا این نقشه کثیف 
را در منطقه خاورمیانه پیاده کند. اما شاهد 
بودیم که سردار قاسم سلیمانی نقش بارزی 
در برهم زدن نقشــه آمریکا و رژیم اسرائیل 

داشت.
حاج قاسم توانست پس از دو دهه مجاهدت 
پیگیرانه بخش بزرگی از منطقه را از سیطره 
آمریکا خارج کند و عاوه بر این، امروز تمام 
ایــن کشــورها دارای توانمندی های دفاعی 
شــده اند. یعنی کشورهای منطقه می توانند 
در مقابل طرح های استکباری مقاومت کنند.

این ها تنها بخشــی از نتایج کاری است که 
سردار ســلیمانی در این دو دهه در منطقه 
انجام داده اســت، اما تبیین و تشریح مکتب 
فکری سردار سلیمانی مهم و برای ادامه این 

راه ضروری است.
این مکتب باید به نسل جوان منتقل شود و 
آن شــیرینی هایی که سردار در طول دوران 
حیات خود ایجاد کرد، باید در ذائقه جوانان 
هم حس شــود. باید کاری کنیم که جوانان 
باور کنند که راه سردار سلیمانی، راه سعادت 

آن هاست. 
بخشی از این کار با وارد کردن این مباحث در 
کتاب های درسی میسر خواهد شد، اما مهم تر 
از آن استفاده از هنر و ظرفیت های رسانه ای 
برای جا انداختن تفکر سردار سلیمانی است.

به طور مســلم نبود سردار سلیمانی ضایعه 
بســیار بزرگی برای ایران و جهان است و 
شاید به ســادگی نتوان جای خالی او را پر 
کــرد، اما در عین حال اگــر مکتب فکری 
او در ســطح جامعه و جهان تبیین شــود، 
رویش های بزرگی در منطقه خواهیم دید. 
شاید ســلیمانی ها به مفهوم یک شخص 
تکرار نشوند، اما راه سردار باید روشن بماند. 
بدون اینکه بخواهیم قیاســی میان سردار 
ســلیمانی با ائمه داشته باشــیم، اما باید 
بگویم همان طور که شهادت امیرالمومنین 
ضایعه بزرگی برای جامعه اسامی بود، اما 
در عین حال تبیین تفکر امام علی در طول 
تاریخ به نهضت های بزرگ عدالت محورانه 
و خداطلبانــه در جهان منجر شــد و این 
کاری است که باید برای سرباز اسام سردار 

سلیمانی هم انجام داد.

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

ایستادگی جمهوری 
اسالمی ایران مقابل 
آمریکا و زیر بار زور 
نرفتن ملت ایران، 
حقیقتی جذاب برای 
دنیاست

بــــــــرش

اگربهشورایامنیتبرویماز»NPT«خارجمیشویم
 سیاست  ظریف که روز گذشته برای پاسخ به سؤاالت نمایندگان 
به مجلس شــورای اســامی رفته بود، حرف های مگویی درباره 

تحوالت اخیر منطقه به خبرگزاری وابسته به مجلس گفت.
ظریف گفت: اظهارات اروپایی ها هیچ وجه قانونی ندارد؛ بنابراین ما 
از باوجه بودن اقدام اروپایی ها استفاده می کنیم. اگر اروپایی ها اقدام 
دیگری انجام دهند، بر پایه نامه رئیس جمهور در همان اردیبهشت 

۱397، موضوع خروج ایران از NPT مطرح می شود. 
وزیــر امور خارجه با بیان اینکه ایران پنج گام در راســتای کاهش 
تعهدات برجام برداشــته اســت و قرار نیســت گام دیگری برای 
کاهش تعهدات بردارد، گفت: در صورتی که اروپایی ها به تعهدات 
خود برگردند، ایران هم کاهش تعهدات را متوقف می کند، اما اگر 
اروپایی ها به رویه خود بر اساس بازی های سیاسی ادامه دهند؛ زیرا 
هیچ محمل قانونی ندارد، ما امکانات متعددی داریم. در نامه رئیس 
جمهور آمده اگر این موضوع به شــورای امنیت ارجاع شود، خروج 
ایران ازNPT مطرح خواهد بود، اما پیش از آن برنامه های دیگر را 

می توان در دستور کار قرار داد.

 توضیحات ظریف در صحن مجلس
ظریف در صحن مجلس نیز با تأکید بر اینکه دشمن امروز ملت ایران 
را نشــانه گرفته و تحت فشار قرار داده است، بیان کرد: فاجعه ترور 

سپهبد سلیمانی و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان در کرمان و 
سقوط هواپیمای اوکراینی همگی ما را به یکدیگر نزدیک می کند. 
در ســفر به هند به بنده اعام کردند که در 430 شــهر هند برای 
سردار سلیمانی مراسم برگزار شده است؛ از هند تا لبنان ، الجزایر 
و ایران همگی با خون سردار سلیمانی یکدست شدند. ما همه یک 
ملت هستیم و با عقاید مختلف زیر یک پرچم فعالیت می کنیم و با 
وحدت می توانیم مقتدرانه در برابر استکبار جهانی بایستیم. ظریف 
در ادامه با تأکید بر اینکه دشمن در مقابل مردم ایران احساس ضعف 
می کنــد، بیان کرد: آمریکایی ها در تحلیل های خود برنامه نابودی 
فردو را کشــیدند، اما پشت آن نوشتند اگر ما فردو را خراب کنیم 
این مردم متحدتر و منســجم تر در برابر ما می ایســتند و آن گاه 
خطر جــدی تری ما را تهدید می کند. حضرت آقا به همین دلیل 
تأکید داشتند که شهید سلیمانی از سردار سلیمانی برای دشمنان 
ترسناک تر است. اگر ما قدرت ملت را قبول نداشتیم در شهادت حاج 
قاسم دیدیم که مردم همه یکدست شده و در برابر استکبار ایستادند.

 سیاست  روز گذشته طی مراســمی در حضــور خانواده سردار 
سلیمانی، حکم فرماندهی و جانشینی نیروی قدس سپاه به سردار 
قاآنی و حجازی تحویل شــد و از امروز رسماً این دو کهنه سرباز 

انقاب و جنگ فرماندهی سپاه قدس را در دست گرفتند. 
سردار سرتیپ پاسدار حجازی با نام کامل »سید محمد حسین زاده 
حجازی«، متولد ســال ۱335 در اصفهان است. وی پس از پایان 
جنگ به عنوان معاون نیروی انســانی و معاون هماهنگ کننده 
نیروی مقاومت بسیج فعالیت داشت تا آنکه در اسفندماه سال ۱376 
با حکم فرمانده معظم کل قــوا به عنوان فرمانده نیروی مقاومت 
بسیج منصوب شد و به مدت ۱0 ســال فرماندهی این نیرو را بر 
عهده داشت. ســردار حجازی همچنین در سال ۱3۸6 به عنوان 
رئیس ستاد فرماندهی کل سپاه)معاون هماهنگ کننده( منصوب 
شــد و از خرداد ۱3۸7 تا مهر ۱3۸۸ نیز جانشــینی فرمانده کل 
سپاه را بر عهده داشــت. وی که دانش آموخته  دوره کارشناسی 
ارشــد مدیریت دولتی از دانشــگاه تهران و دارای مدرک دکترای 
مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی است، در سال های 
اخیر عاوه بر کارهای میدانی و عملیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
امام حسین)ع( نیز بوده است.  او همچنین در کارنامه کاری خود، 
معاونت آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستادکل نیروهای مسلح 
با حکم فرمانده معظم کل قوا را نیز بر عهده داشــته اســت و در 
ســال های اخیر نیز مسئولیت میدانی در یکی از محورهای جبهه 

مقاومت را بر عهده داشت.
سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در آیین معارفه 
به عنوان فرماندهی نیروی قدس سپاه که در ستاد فرماندهی کل 
سپاه برگزار شد، گفت: دشمن ناجوانمردانه سردار سلیمانی را شهید 
کرد، آن ها مرد میدان جنگ نبودند که در میدان جنگ با ایشــان 

درگیر شوند و در اوج ناجوانمردی این شهید عالی مقام را به شهادت 
رساندند. وی افزود: اگرچه او را ناجوانمردانه زدند، اما به لطف الهی و 
به همت همه آزادمردانی که در سرتاسر عالم خون خواه او هستند، 

ان شاء اهلل جوانمردانه و رو در رو دشمن او را خواهیم زد.

 سالمی: »شهید سلیمانی« 
خطرناک تر از »قاسم سلیمانی« است

فرمانده کل ســپاه نیز با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی زنده تر از 
قاسم سلیمانی و برای دشمن خطرناک تر از گذشته است، گفت: 
حاج قاسم دشمن را آواره و سرگردان کرده بود و مرد تغییر میدان 

موازنه در اوج نابرابری بود. 
سامی با بیان اینکه امروز یکی از تلخ ترین و غم انگیزترین تودیع 
های ســپاه را تجربه می کنیم، گفت: ما امروز یک فرمانده بزرگ، 
اسطوره فراموش نشدنی و تکرار ناپذیر که در بردارنده جمیع فضائل 

الهی بود را تا عرش تودیع می کنیم. 
وی افزود: تصور غلط دشمن این بود که اگر این سردار رشید سپاه 
اسام را ترور کند ،ماجرا تمام خواهد شد؛ اما همگان دیدند خون 
این شهید واالمقام و حضور پر شور و میلیونی مردم در تشییع پیکر 
وی، تمامی توطئه ها و ترفندهای شوم دشمن را بر باد داد و حرکت 
جدیدی را آغاز کرد. فرمانده کل سپاه از شهادت سردار سلیمانی 
به عنوان روح جدیدی که در کالبد انقاب اسامی دمیده شد، یاد 
کرد و گفت:  یاران شــهید سلیمانی امروز سربلند، مقتدر و زنده 
هستند، تفکر حاج قاسم در ذهن آن ها سرشار است و این راه ادامه 
دارد. سرلشکر سامی در ادامه اظهار کرد: به فضل الهی پرچمی که 
در دستان سردار سلیمانی بود، امروز به  فرمانده ای جانباز، دالور 
و متقی و مدیری مبتکر و خاق که بیش از 25 سال همرزم حاج 

قاسم بوده ، سپرده شده است؛ ســردارحجازی نیز که از امروز به 
عنوان جانشین نیروی قدس معرفی شده اند، این سمت را با تواضع 
و بزرگ منشی پذیرفتند و به فضل الهی این مسیر روشن با قدرت  

تداوم خواهد یافت. 

 توصیف الجزیره از فرمانده جدید سپاه قدس
روز گذشته وب ســایت الجزیره قطر با اشــاره به انتخاب سردار 
اسماعیل قاآنی به عنوان فرمانده جدید نیروی قدس سپاه تنها چند 
ساعت پس از ترور سردار قاسم سلیمانی نوشت: »انتخاب اسماعیل 
قاآنی در اوج تنش میان تهران و واشنگتن با هدف اطمینان از انتقال 

سریع و آرام در رهبری یک واحد راهبردی صورت گرفت«. 
»علی الفونه« که الجزیره از او به عنوان کارشــناس مسائل سپاه 
پاســداران نام برده و در»مؤسســه دولت های عــرب« به عنوان 
کارشناس ارشد مشغول به کار است، گفت: »در حالی که سلیمانی 
یک نماد ملی و رهبری کاریزماتیک بود که جمعیت را پشت سر 
خود بسیج می کرد... قاآنی در سایه مدام به نیازهای سازمانی و اداری 

نیروی قدس رسیدگی می کرد«. 
میثم بهاروش، تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئد به الجزیره گفت: 
»انتظار می رود همان سیاست های قبلی اما احتماالً با انرژی بیشتر و 
بی کم و کاست ادامه یابد، به ویژه اینکه فشار حداکثری آمریکا هم 

اکنون به نظر می رسد شامل حذف فرماندهان می شود«.

خبر

سیاست
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داستان مجلس )12(

دفاعی- امنیتی

سردار قاآنی در مراسم معارفه فرماندهان جدید سپاه قدس  با اشاره به ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی:

دشمنرامیزنیم؛رودررووجوانمردانه

سیاست خارجی
تهدیدها و رازهای ظریف در مجلس

قوه قضائیه
آیت اهلل رئیسی: 

 الزمه قوی شدن کشور اجرای عدالت 
و مبارزه بی امان با فساد است

قضائیه،  قوه  رئیس  سیاســت: 
فرمایشات رهبری در نماز جمعه 
تهران مبنی بر ضرورت قوی شدن 
کشور را نقشه راه برای همه مردم 
و به ویژه مسئوالن دانست و تأکید 
کرد: اجرای قاطع عدالت و مبارزه 

با فســاد از جلوه های قوت نظام قضایی کشور است. آیت اهلل 
رئیسی در جلســه شــورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: 
حضور مردم در این اجتماع عظیم، نماد وحدت امت و امام و 
پیوند همیشگی مردم و نظام جمهوری اسامی بود. دشمن 
تصور می کرد بتواند با القای شــبهه و شایعات، وانمود کند 
که مشکات، نارضایتی ها و نگرانی ها، در رابطه میان مردم و 

نظام خلل وارد می کند.

مجلس
ذوالنور مدعی شد

سقوط بوئینگ 737 بر اثر حمله سایبری 
فعالً منتفی است

کمیســیون  رئیس  ملت:  خانه 
امنیت ملی مجلس با اشــاره به 
جلسه کمیسیون امنیت ملی درباره 
موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی 
گفت: بر اساس بررسی ها و گزارش 
مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح 

خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی اثبات شد و علت 
سقوط بر اثر حمله سایبری منتفی است. وی افزود: ابهام در 
خصوص احتمال جنگ الکترونیک و هجوم سایبری در این 
حادثه به عنوان یکی از مباحث مطرح شد که تقریباً تاکنون 
این موضوع منتفی است، مگر آنکه در آینده اطاعاتی در این 
راستا بدست آید و اثبات شود که حمات و خرابکاری سایبری 

وجود داشته است، اما فعاً این موضوع اثبات نشده است.

 سیاست خارجی
موسوی در نشست خبری با خبرنگاران:

 نظام فعالً مسائل مهم تری
 از FATF دارد

موسوی،  عباس  ســید 
سخنگوی وزارت خارجه 
در نشســت خبری درباره مهلت 
  FATF کارگروه ویژه اقدام مالی و
در مجمع گفت: ما دیدگاه و نظرات 
خود را در مجمع مطرح کرده ایم، 

اما اعضای مجمع به دالیل مختلفی نتوانسته اند به جمع بندی 
برسند. می دانم چقدر وقت داریم، اما  با وجود اینکه مسئله 
لوایح مذکور هم مهم هســتند، اولویت های دیگری در حال 
حاضر برای نظام  ایجاد شده است. وی از لغو برنامه سفر ظریف 
به اجاس داووس به دلیل بر هم زدن برنامه اصلی و از پیش 
توافق شده برای وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد و گفت: 

رئیس دومای روسیه هفته آینده در تهران خواهد بود.
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 سعداهلل زارعی
 کارشناس روابط بین الملل
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 مکانیسم ماشه
خطر FATF را بیشتر کرد

سیاســت: مســعود براتی، تحلیلگر و 
کارشناس اقتصاد سیاسی درباره تحوالت 
اخیر ایران و اروپا نوشــت: با فعال شدن  
مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی 
بازگشت  قطعنامه های شورای  احتمال  و 
امنیت ســازمان ملل، خطــر فتف برای 

ایران چند برابر شد. 
توصیــه شــماره 7 فتــف از کشــورها 
می خواهد کــه قطعنامه هــای تحریمی 
شورای امنیت را که در زمینه ساح های 
کشــتارجمعی اســت، به طور کامل اجرا 
کنند. قطعنامه های مرتبط با ایران، یعنی 
قطعنامه 223۱ و قطعنامه های قبلی که 
به حالت تعلیق درآمــده بودند و حاوی 
اقتصادی هســتند،  تحریم های هدفمند 
ذیل توصیه شــماره 7 قــرار می گیرند. 
هرچند توصیه 7 در برنامه اقدام نیست، 
امــا خطر قــرار گرفتن ایــن توصیه در 
مطالبــات فتف از همان ابتدا احســاس 
می شــد، به خصوص در مــوارد مربوط 
بــه گام بعــدی کــه در بیانیه های فتف 
به آن اشــاره شــده بود. یک امید بسیار 
اندک در گذشــته این بود که قرار است 
محدودیت های قطعنامه 223۱ در پایان 
۱0 سال برداشته شــود؛ بنابراین برخی 
افراد قائل به پذیرش ریســک گام بعدی 
بودند که البته نادرســت بود؛ اما اکنون 
و با روشن شــدن بیش از پیش پادویی 
اروپا برای آمریکا، دیگــر آن امید اندک 
و غیرواقعــی هم وجود نــدارد. روزبه روز 
تکلیف مســئله تعامل با فتف برای داخل 

کشور روشن تر می شود.



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

 پذیرایی دائمی از زائران در چایخانه حضرتی حرم رضوی  آستان: مدیر امور خدمه آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه نخستین چایخانه حرم مطهر در دهه پایانی صفر به طور موقت دایر شد، گفت: 
با پیگیری انجام شده این ایستگاه ها به صورت دائمی پذیرای زائران و مجاوران هستند. محمد توکلی افزود: صحن های قدس و انقالب حرم مطهر امام رضا)ع( هم اکنون از ساعت 17 تا 21 پذیرای زائران هستند 

و قرار است این ایستگاه ها به صورت شبانه روزی دایر باشند. توکلی ادامه داد: دو چایخانه دیگر نیز در راسته بازار و پارکینگ شماره 4 دایر خواهد شد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  تولیت آستان قدس رضوی 
در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر خراسان رضوی:

حضور مردم در مناسبت ها سرمایه کشور است 

آستان: تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: اتحاد و حضور متعهدانه مردم در 
مناسبت های ملی سرمایه اصلی کشور و موجب هراس دشمن است. حجت االسالم 
والمسلمین احمد مروی صبح دیروز در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت دهه مبارک 
فجر خراسان رضوی که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، کار شورای 
ْرُهْم بِأَیَّاِم الَلِ إَِنّ فِي َذلَِك َلیَاٍت  هماهنگی تبلیغات اسالمی را مصداق آیه »َوَذِکّ
ارٍ َشــُكورٍ« دانست و اظهار کرد: کار شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی  لُِكِلّ َصَبّ

تقریباً مصداق همین آیه است که ایام الل را به مردم تذکر می دهد.
وی بیــداری جامعــه، درس گرفتن از تاریخ و حرکت جامعه به ســوی تكامل، 
معنویت، رشــد و کمال را از برکات گرامیداشــت ایام الل  دانســت و ابراز کرد: 
22بهمن، روز قدس و 9دی از ایام الل هستند و تشییع باشكوه پیكر مطهر حاج 

قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت نیز به تعبیر رهبر معظم انقالب از ایام الل بود.

 گرامیداشت ایام اهلل مصداق تعظیم شعایر الهی
تولیت آستان قدس رضوی گرامیداشــت ایام الل را مصداق تعظیم شعایر الهی 
دانست و ابراز کرد: گرامیداشت ایام الل در راستای هدایت جامعه به سوی معنویات 
اســت، از ایام الل باید درس گرفت و پیام هایش باید اســتخراج شود، انسان های 
متفكر و اهل اندیشــه و نظر باید پیام های ایام الل را استخراج و به جامعه منتقل 
کنند.وی با تأکید بر اینكه مراســم  ملی را باید نماد وحدت و اتحاد جامعه قرار 
دهیم، تصریح کرد: اتحاد و حضور متعهدانه مردم در مناسبت های ملی سرمایه 
اصلی کشــور ماست که دشــمن از آن هراس دارد، زیرا دشمن هر چقدر خوی 
استكباری و وحشیگری نیز داشته باشد باز هم می داند که با یك ملت نمی تواند 
بجنگد.حجت االسالم والمســلمین مروی افزود: در جریان تشییع باشكوه پیكر 
شهید حاج قاسم سلیمانی دشمن عظمت ملی کشور ما را مشاهده کرد، بنابراین 
تالش کرد به گونه ای این وحدت و اتحاد را بشكند، زیرا وقتی این اتحاد شكسته 

شد راه برای نفوذ هموار می شود.
وی تشییع پیكر شهید حاج قاسم سلیمانی را یك الگو و معیار برای حضور مردم 
پای ارزش های انقالب توصیف و ابراز کرد: این تشییع نشان داد مردم دل در گرو 
نظام و انقالب دارند، سردار سلیمانی یك ورزشكار یا هنرمند نبود، او یك پاسدار 
حزب اللهی ذوب در انقالب اسالمی بود، تشییع باشكوه پیكر این شهید عزیز نشان 

داد مردم پای کار انقالب هستند.
وی ابراز کرد: باید به مردم آگاهی داد تا باور داشته باشند که شرکتشان در این 
راهپیمایی ها بر امنیت کشور، وحدت ملی و عقب راندن دشمن تأثیرگذار است 
و مردم باید این ها را لمس کنند تا با همه گالیه ها و انتقاداتی که دارند، در این 
راهپیمایی ها شــرکت کنند، مگر افرادی که برای تشییع سردار سلیمانی آمدند 
گالیه، انتقاد و شــكایت نداشتند؟ حتماً داشتند اما با وجود این حضور یافتند و 

عظمت ملی را به دشمن نشان دادند.

 مردم را نسبت به آینده امیدوار کنیم
وی موضــوع حائز اهمیت دیگر را القــای امید به جامعه خواند و تصریح کرد: از 
موضوعات حائز اهمیت دیگر این است که ما به مردم امید بدهیم، ما باید مردم 
را نســبت به آینده امیدوار کنیم و ایــن کار را رهبر معظم انقالب همواره انجام 
می دهند.وی تصریح کرد: در جامعه انتقاد باید باشــد، باید مشــكالت جامعه، 
دردهای مردم و ضعف ها بیان شود، اما این امر نباید به صورتی باشد که مردم را 
ناامید یا دلسرد کنیم، انتقادها نباید به گونه ای باشد که مردم به اصل انقالب و 
نظام بدبین شوند.حجت االسالم والمسلمین مروی در پایان آمادگی آستان قدس 
رضوی برای همكاری و همراهی با شورای تبلیغات اسالمی برای برگزاری هر چه 

باشكوه تر و پرمحتواتر مراسمات را اعالم کرد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خبر داد  
 توزیع 250 تن کاالی اساسی 

در میان سیل زدگان سیستان و بلوچستان
آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی از توزیع 250 تن کاالی اساسی 
شامل برنج، روغن، گوشت و مرغ توسط 
آســتان قدس رضوی بین سیل زدگان 

سیستان و بلوچستان خبر داد.
مصطفی خاکســار قهــرودی گفت: از 
ســاعات ابتدایی وقوع سیل در استان 

سیستان و بلوچستان، خادمان و خادمیاران رضوی در محل حاضر و تمام جهد 
و همت خود را برای امدادرســانی و کاهش مشكالت و آالم آسیب دیدگان سیل 
معطوف کرده اند.وی ادامه داد: در میان انبوه نیازهای مردم سیل زده، توجه به آن 
دسته از نیازها که جزو ملزومات ابتدایی به شمار می آیند، بسیار ضروری است، 
به همین دلیل آستان قدس رضوی در نخستین گام ها تأمین مواد غذایی برای 

هموطنان سیل زده را در دستور کار خود قرار داده است.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینكه از ابتدای وقوع سیل تاکنون 
چندین هزار بسته معیشتی توزیع شده است، گفت: همچنین برای کاهش آالم 
مردم رنج دیده 250 تن کاالی اساســی شامل برنج، روغن، گوشت و مرغ توسط 

آستان قدس رضوی بین سیل زدگان سیستان و بلوچستان توزیع شده است.
مصطفی خاکســار قهرودی عنوان کرد: اســتقرار تیم خادمیاران سالمت، ارائه 
خدمات رایگان پزشــكی به همراه تحویل رایگان دارو، راه اندازی آشــپزخانه با 
ظرفیــت طبخ روزانه 15 هزار پرس غذای گرم، توزیع 12 هزار و 500 تخته پتو 
و 130 هزار بسته محصوالت نان قدس رضوی از دیگر خدماتی است که محبان 

امام مهربانی ها با نام حضرت رضا)ع( در مناطق سیل زده ارائه داده اند.

جهادگران رضوی به مناطق سیل زده اعزام شده اند 
آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی 
آســتان قدس رضوی از اعــزام تیم های 
جهادگر رضوی به مناطق سیل زده جنوب 

شرق کشور خبر داد.
حامد صادقی گفت: در پی وقوع سیل 
در سیســتان و بلوچســتان، تیم های 
متعدد جهادی-عمرانی از سوی آستان 

قدس رضوی به این استان اعزام شدند. وی در خصوص عملكرد تیم های جهادی 
عمرانی گفت: تیم های جهادی مذکور با بررســی های میدانی خسارت های وارد 
شده از سیل، مناطق مسكونی را بررسی کرده و پس از برنامه ریزی های الزم در 
خصوص تعمیر و بازسازی منازل آسیب دیده اقدام خواهند کرد.همچنین آستان 
قدس رضوی در راســتای امداد رســانی به مناطق سیل زده جنوب شرق کشور، 
چهار تیم از پزشــكان جهادی را به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان اعزام 

کرده است.
دادخدا خدایار، مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان سیستان 
و بلوچستان در این ارتباط گفت: تیم های پزشكی متشكل از پزشكان متخصص، 
عمومی و پیراپزشكی با حضور در مناطق سیل زده دلگان، جله چاه هاشم، قصرقند 

و بزمان در حال ویزیت مراجعه کنندگان این مناطق به صورت رایگان هستند.
وی تحویل داروی رایگان را از دیگر خدمات این تیم معرفی و ابراز کرد: در کنار 
اعزام تیم های پزشكی، آستان قدس رضوی اقالم دارویی به ارزش 350 میلیون 

ریال را نیز به مناطق سیل زده ارسال کرده است.
گفتنی اســت، آستان قدس رضوی در کنار ســایر گروه های امدادی و جهادی 
از آغازین روزهای وقوع ســیل، با حضور در مناطق جنوب شرق کشور در حال 

امدا درسانی به هموطنان است.

 قدس/ مجتبی بشکنی   بهار آرام آرام 
از پس این روزهای سرد و برفی زمستانی، 
دارد از راه می رسد، آستان قدس رضوی 
هم در قالب طرح »نگاه جدید« مجموعه 
برنامه هایی را برای ترویج و گفتمان سازی 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در نوروز 99 
پیش بینی کرده است. طرح »1+99« در 
اقدامات  جمله  از  دیگر  طرح  چهار  کنار 
قدس  آستان  ویژه  مناسبت های  ستاد 
رضوی در حوزه کتاب و در ایام تعطیالت 

سال جدید است. 
حجــت  والمســلمین  حجت االســالم 
گنابادی نژاد، رئیس ســتاد مناسبت های 
ویژه آستان قدس رضوی است. از او درباره 
برنامه های نوروزی و نهضت گفتمان سازی 
فرهنگ کتــاب و کتاب خوانی که چندی 
است پیش زمینه برنامه های این کالن نهاد 

مذهبی شده، پرسیدیم. 

 چرا کتاب و کتاب خوانی به  عنوان 
یکی از محورهــای اصلی برنامه های 
آستان قدس رضوی در نوروز 99 قرار 

گرفته است؟
انس با کتاب، توفیقی عظیم اســت که تا 
حد یك واجب دینی، به آن تأکید شــده 
است. در ساحت تمدنی نیز، توجه به کتاب 
به عنوان یكی از بهتریــن ابزارهای کمال 
بشری، دروازه ای به  سوی گستره  دانش و 

معرفت است.
ســروکار نداشتن مردم با کتاب، خسارتی 
بزرگ برای کشور به شــمار می رود و در 
بیان بــزرگان رهاورد مطالعــه و انس با 
کتاب، آرامشــی پایدار است. رهبر معظم 
انقالب در خصوص اهمیت مسئله کتاب و 
کتاب خوانی بیانات متعددی دارند، ایشان 
در اهمیــت و جایگاه کتاب در میان مردم 
ایــران می فرمایند: رواج کتــاب و روحیه  
کتاب خوانی در میان ملت عزیز ما که خود 
یكی از مشعلداران فرهنگ، کتاب و معرفت 
در طول تاریخ پس از ظهور اســالم بوده 
است، بسی کمتر از آن چیزی است که از 

چنین ملتی انتظار می رود.
اکنون  که ما به گام دوم انقالب رسیده ایم، 
بازخوانــی هر چه دقیق تر ســنت دیرین 
کتاب خوانی، گامی مؤثر و ضروری اســت. 
در همین راستا، ایجاد زمینه ای که میزان 
رویكــرد زائران و مجاوران بــه مطالعه را 
افزایش دهد، دستور کار ضروری مسئوالن 

و مدیران فرهنگی به شمار می رود.
طرح »کتــاب« در ایام نوروز 99، فرصتی 
است مغتنم و فراگیر تا زیبایی های انس با 
کتاب به عموم زائران و مجاوران ارائه شود 
و مخاطب در کنار این ســفره  گســترده، 
طعم دل انگیز و حالوت مطالعه را بچشد. 
در این صورت، فرهنگ کتاب خوانی، بیش 
از آنچه هست، در جمع خانواده، گروه های 
اجتماعی و اصنــاف گوناگون رواج خواهد 

یافت.

رویکردهای آستان قدس رضوی   
برای ترویج کتاب خوانی چیست؟

ســتاد مناســبت های ویژه آستان قدس 
رضــوی در ســه بخش ویــژه »گفتمان 
محوری«، »افق 5 ســاله« و »مأموریت« 
در خصوص طرح »کتــاب« برنامه ریزی 

کرده است.
تمام برنامه های آســتان قدس رضوی در 
نــوروز 99 در یك گفتمان محوری و ذیل 
چهار مفهوم »محبت و مودت«، »زیارت«، 

»ادب« و »تمدن سازی« تعریف می شود.
با توجه بــه این و دغدغه هــای پیرامون 
کتــاب و کتاب خوانی، بــرای حرکت در 
مسیر تمدن سازی و معرفت افزایی در حوزه 
زیارت، در حوزه کتاب یك برنامه پنج ساله 
ترسیم کرده ایم و براساس این برنامه انتظار 
می رود مشــهد در افق پنج ساله به برکت 
بارگاه منور امام رضا)ع( در حوزه  کتاب های 
 مبتنی  بر ارزش های  اسالمی، انقالبی و ملی 
به عنوان پایتخت کتاب و کتاب خوانی در 

جهان اسالم شناخته شود.
بر همین اساس، قرار گرفتن یك فعالیت 
کتاب محــور در بســته زیارتــی زائران 
و مجــاوران امــام هشــتم)ع( نیز محور 

مأموریت ها خواهد بود.
در این میان ما یك هدف را دنبال می کنیم 
و آن بهبود اثربخشی زیارت در میان زائران 
و مجــاوران با تأکید بر ظهــور و بروز آثار 
معرفتی و اجتماعی زیارت است؛ این هدف 
محقق نمی شود مگر با فراهم کردن زیارتی 
بانشاط و امیدآفرین همراه با امنیت از منظر 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
در ســطح بعــدی، راهبردهایــی که ما 
برای رســیدن به ایــن اهــداف در نظر 
گرفته ایــم در پنج عرصه نشــر، معرفی، 
توزیع، فرهنگ سازی و تسهیل در فضای 
مطالعه، ناظر بر گفتمان محوری است که 
می بایست منجر به اضافه  شدن یك فعالیِت 

کتاب محور در بسته سفر زائر شود.

 ســطح اجرایی طرح های ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی چگونه است؟

با عنایت به اصــل »توجه به جغرافیای 
حضــور زائر از مبدأ تا مبــدأ« در برنامه 
کالن آستان قدس رضوی در نوروز 99، 
ابتــدای حرکت زائر به  قصــد زیارت به  
عنوان گستره و اقلیم زیر پوشش طرح، 
مدنظر خواهد بود. بر این اســاس، عالوه 
بــر حرم مطهر و حریم حرم، در ســطح 
محــالت مشــهد و در اماکنی همچون 
مراکــز خریــد، هتل ها، حســینیه ها و 
محل هایی که زائران اســكان دارند، در 
بوســتان ها و مراکز تفریحــی و نیز در 
مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و در 
این  ان شاءالل  بین راهی  استراحتگاه های 

طرح در دستور کار قرار می گیرد.

 چه قالب هایی برای اجرای طرح های 
ترویج کتاب خوانی انتخاب کرده اید؟

بنــا داریم در قالب پنج طرح، بحث ترویج 
کتاب خوانی را در نوروز 99 عملیاتی کنیم. 
یكــی از عناوین اجرای ایــن طرح، طرح 
»1+99« اســت. این طرح با بهره گیری از 
فرصت حضور قابل  توجــه زائران نوروزی 
امــام مهربانی ها در گســتره  حرم، حریم 
و مشــهدالرضا)ع( و انتخاب 100 عنوان 
کتاب جذاب، مفید و تأثیرگذار مبتنی بر 
راهبردهای چهارگانه »نشــر«، »توزیع«، 
»ترویــج« و »مطالعــه« از 13 ماه رجب 
)مقارن با 18 اســفند 98( تا نیمه  شعبان 
)20 فروردین 99( به مدت 37 روز در حرم 
مطهر، حریم حرم مطهر و مبادی ورودی 
و خروجــی، محالت، معابر و مســیرهای 

ارتباطی مشهدالرضا)ع( اجرا می شود.
طرح »راســته بازار کتاب« محــور اجرای 
دیگــری از این طرح اســت کــه با هدف 
طراحــی، ایجــاد و راهبری »راســته بازار 
کتاب« در مسیرهای با دسترسی مناسب 
برای زائران، مبتنی بــر راهبرد »توزیع« و 

»ترویج« کتاب با حضور ناشــران برجسته 
مشهدی و کشوری از 18 اسفندماه آغاز و به 
 صورت مستمر در حریم حرم مطهر و اماکن 
مناسب در سایر معابر و مسیرهای ارتباطی 
مشــهدالرضا)ع( اجــرا خواهد شــد.طرح 
»ســوغاتی ها« با موضوع طراحی، تهیه و 
عرضه بســته های کتاب به  عنوان  سوغاتی  

و عیدی نیــز از 13 رجب به 
مدت 37 روز در حرم مطهر، 
حریم حرم مطهر و مسیرهای 

منتهی به حرم اجرا می شود.
نیز  کتــاب«  »ره بــاغ   طرح 
از جملــه طرح هایی اســت 
که در ســتاد مناسبت های 
ویژه آســتان قدس رضوی 
اســت.  برنامه ریزی  شــده 
طراحــی، ایجــاد و راهبری 
فضای مطالعه بزرگســال و 
کــودک، محوطه مخصوص 
رویدادهــای کتاب شــامل 
کتاب،  خوانــش  ســكوی 
جایــگاه معرفــی و امضای 
کتــاب و فضــای عرضه و 
ســازه های  انتقال  امــكان 
مربوطه به مكان های دیگر، 

از ویژگی های این طرح محســوب می شود.
این طــرح نیز از 18 اســفند 98 به مدت 
37 روز در حــرم مطهر، حریم حرم مطهر، 
راه آهــن، فرودگاه و مســیرهای منتهی به 
حرم برگزار می شود.ویژه برنامه های »کتاب، 
محله، نوروز« نیز شامل مجموعه فعالیت ها 
و اقداماتی اســت که در گســتره محالت 
شهر مشهد پراکنده خواهد شد و مهم ترین 
مخاطب آن مردم مشهد به  حساب می آیند. 
این فعالیت ها  عموماً به  صورت سیار بوده و 
در هــر محله به مدت یك یــا دو روز فعال 
خواهند بــود، مســجدمحوری و توجه به 
ظرفیت مدارس در ایام غیرتعطیل ویژگی 

مهم این طرح است.

 ما یک هدف را دنبال 
می کنیم و آن بهبود 

اثربخشی زیارت 
در میان زائران و 
مجاوران با تأکید 

بر ظهور و بروز آثار 
معرفتی و اجتماعی 

زیارت است

بــــــــرش

آستان قدس رضوی با طرح 1+99 به استقبال بهار می رود

زیارت های نوروزی با رنگ و بوی کتاب
وی

ض
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 با سالم و احترام؛ می خواستم بپرسم چرا 
افرادی که در آزمون حرم برای اداره تبلیغات 
در اردیبهشت ماه امسال قبول شدند هنوز 

فراخوان نشدند؟ 
09350000955

 نگهبانــان و خادمان حــرم مطهر در 
برقراری نظم خیلی مؤثرند من بارها شاهد 
تالش آنان بوده ام، از همه ممنونم. خدا و امام 

رضا)ع( پاداش خیر به آن ها بدهند.
09150002070

 کوچه پس کوچه های خیابان طبرسی 
بافت فرسوده و نازیبا دارد و در شأن زائران 
امام رضا)ع( نیســت. لطفاً آستان قدس با 
همكاری شــهرداری سروســامانی به این 

فرسودگی و نازیبایی این خیابان ها بدهد.
09350002386

 جای دوری نمی رود اگر آستان قدس به 
اتوبوسرانی برای تخصیص اتوبوس  در چهار 

طرف حرم امام رضا)ع( کمك کند.
09140002286

 با توجه به این توصیه که مردم به خاطر 
محیط زیســت کمتر از پالستیك استفاده 
کنند، از آستان قدس تقاضامندیم به جای 
پالســتیك دادن، برای کفش هــا از کاور 

استفاده کند.
09010001913

کاروان »مهر درخشان رضوی« 
قم عازم مشهد مقدس شد

آســتان: کاروان »مهر درخشان رضوی« از 
شهرستان قم به مشهد مقدس اعزام شد.

به همــت کانــون خادمیاری زیــارت دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی استان قم، 42 
نفــر از افرادی که بیش از 10 ســال به حرم 
مطهر رضوی مشرف نشــده بودند، در قالب 
طرح مهر درخشــان به مشهد مقدس اعزام 
شدند.در طرح مهر درخشان، زائران به صورت 
رایگان به مشهد مقدس سفر می کنند و ضمن 
بهره منــدی از برنامه های متنــوع فرهنگی، 
میهمان نعیم رضوان و مهمانسرای حضرتی 

می شوند.
این طرح با هدف شناســایی زائــر اولی ها و 
افرادی که به دلیل عدم توانایی مالی از سفر به 
مشهد مقدس محروم شده اند، زمینه تشرف به 

حرم رضوی را فراهم می آورد.

نومزدوجین خراسان شمالی 
»هم سایه« حرم مطهر شدند

آستان: به همت دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان خراســان شمالی، سومین 
کاروان زیارتــی طرح فرهنگی- آموزشــی 
»هم سایه« ویژه نومزدوجین خراسان شمالی 

به مشهد مقدس اعزام شدند.
مســئول دفتر نمایندگی آســتان قدس در 
خراســان شــمالی در گفت وگو با خبرنگار 
آســتان نیوز در بجنورد، گفــت: این کاروان 
زیارتــی در قالب طــرح »هم ســایه« ویژه 
نومزدوجین خراســان شــمالی از شهرهای 
بجنورد، گرمه، جاجرم و اســفراین به مشهد 
مقدس اعزام شــدند.محمد اکبرزاده با بیان 
اینكه این کاروان 96 نفره به مدت سه روز در 
مشهد مقدس به صورت رایگان اسكان داده 
می شــوند، افزود: با توجه به برنامه ریزی های 
انجام شــده این افــراد در مدت حضور خود 
در مشهد از کالس های آموزشی، مشاوره ای، 
اعتقادی و... حرم مطهر امام رضا)ع( بهره مند 
خواهند شــد و در پایان دوره نیز گواهی نامه 
حضور به آن ها اعطا می شــود.وی اظهار کرد: 
افرادی که در این دوره ها شرکت می کنند به 
مدت سه ســال به صورت رایگان از خدمات 
آموزشی و مشــاوره ای به صورت حضوری و 

غیرحضوری بهره مند خواهند شد.

 برگزاری طرح 
»خادم الشهید« در گرگان

آستان: خادمیاران آســتان قدس رضوی با 
گرامیداشــت یاد و نام خادم الرضا)ع(، سردار 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی، طرح »خادم 
الشــهید« را در گرگان برگــزار کردند. طرح 
خادم الشهید از جمله طرح های مهم آستان 
قدس رضوی است که با حضور 50 هنرمند و 

خادمیار در استان گلستان برگزار شد.
در این طرح، خادمیاران خوشنویس، رسانه، 
گرافیــك، شــعر و آوای رضوان بخشــی از 
فعالیت هــای کاری خــود را در معرض دید 
عموم قرار دادند. همچنین طرح هایی را برای 
زنده نگه داشتن یاد سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی نیز پیاده سازی کردند.

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 

توجه ویژه آستان قدس رضوی به احیا و گسترش سرودهای انقالبی

قدس/ صبا کریمی: »دفتر ســرود آوای رضــوان« از نهادهای 
موسیقایی زیرمجموعه مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 

رضوی با برگزاری یك مراسم افتتاحیه کار خود را آغاز کرد.
مراســم افتتاحیه دفتر آوای رضوان در تهران وابسته به مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی صبح دیروز 30 دی ماه 
با حضور محمدعلی چمی گو؛ مدیرعامل مؤسسه، حمید حسن پور؛ 
رئیس دانشــكده رســانه خبرگزاری فارس، دالوری؛ مدیر دفتر 
رسانه ای جبهه فرهنگی انقالب اسالمی و جمعی از مربیان سرود 

برگزار شد.
در ابتدای این نشســت چمی گو با اشاره به پیشینه فضای سرود 
اظهار کرد: سرود از ابتدای انقالب همواره مورد توجه قرار می گرفت 
و حتی با ورود امام خمینی)ره( به کشــور ایشان با سرود روبه رو 
شــدند اما سال ها بعد به دالیل مختلفی این هنر به حاشیه رانده 
شــد و هم کسانی که سرود می خواندند و از سویی دیگر متولیان 
فرهنگی و هنری نتوانستند این قابلیت ها را شناسایی و پیگیری 

کنند.
وی افزود: البته برخی هنرهای نزدیك به ســرود توانستند با 
تغییراتی که در سبك ها می دادند برای کار خود جذابیت ایجاد 
کننــد و جای ســرود را بگیرند. ضمن اینكه در مســاجد هم 
ســرود کار می شد اما گروه ها خودشــان را با مساجد تطبیق 
نمی دادند و به همین دلیل کم کم کنار گذاشــته شدند و به 

حاشیه رفتند.
مدیرعامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی تأکید 
کرد: در یكی دو سال اخیر با همت اهالی سرود، مربیان و استادان 
کار را آغــاز کردیم و به همت آســتان قدس رضوی حرکت های 
خوبی اتفاق افتاد. البته یكی از برنامه  های محوری آســتان قدس 
بحث ســرود اســت که آن را به صورت جدی پیگیری می کند و 

در واقع این از مطالبات فرهنگی آستان قدس است. این فرایند به 
آرامی پیش رفت تا اینكه ابتدای امسال یكی دو گروه سرود، آثاری 
را در محضــر رهبر معظم انقالب اجرا کردند. مقام معظم رهبری 
آن روز توجه ویژه ای به این گروه ها نشان دادند و با آن ها صحبت 
کردند و ایشــان چندین مرتبه در مراسم تأکید کردند که چنین 

حرکت هایی ادامه پیدا کند.
چمی گــو ادامه داد: در مدت این دو ســال همكاری با گروه های 
مختلف اتفاقات خوبی رقم خورد و ما در سراسر کشور و در تمامی 
نمازهای جمعه 5 یا 6 اجرای خوب و منسجم داشتیم که آخرین 
آن مصادف با شــهادت سردار ســلیمانی بود که هفت گروه یك 
ســرود واحد را در سراسر کشــور اجرا کردند. به نظرم این یكی 
از ظرفیت های ســرود است اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری 

داریم.
وی تأکید کرد: البته رسیدن به نقطه مطلوب الزامات زیرساختی 
مادی و معنوی دارد که بخشی از آن در آستان قدس رضوی انجام 
شده است و می بینید که در شهر مشهد هیچ برنامه ای نیست که 
در آن ســرود اجرا نشــود. اما برای کشوری شدن نیاز به الزاماتی 
داریم و باید نقش صدا و سیما هم در این میان بیشتر شود و ما به 

کمك رسانه ملی برای اطالع رسانی نیاز داریم.

 گروه های سرود به هویت یابی نوجوانان کمک می کنند
در ادامه رئیس دانشكده رسانه خبرگزاری فارس به الزاماتی برای 
بهبود شرایط موسیقی و ســرود اشاره کرد و گفت: چندین نهاد 
همچون آستان قدس رضوی، کانون فرهنگی مساجد، آموزش و 
پرورش و... در این میان همكاری دارند و باید مناسبات میان آن ها 

مشخص شود.
حســن پور تأکید کرد: البته یكی از آفت ها این اســت که این 
فعالیت هــا قائم به ذات شــناخته نشــده اند و وقتی حمایت 
نباشد آن ها هم متوقف می شــوند لذا باید تمهیداتی اندیشید 
کــه گروه ها به طور مســتقل فعالیت و از طریق کارشــان هم 
درآمد کسب کنند. البته باید این فعالیت ها بدون از بین رفتن 
رسالت هایشان به صورت مســتقل ادامه پیدا کنند.وی یادآور 
شد: البته مشــكل ما در میان جوانان و نوجوانان بحث هویت 
اســت و چنین فعالیت های فرهنگی مانند حضور در گروه های 
ســرود می تواند برای آن ها جنبه هویت یابی داشــته باشد اما 
آفت هایی هم به همراه دارد که اگر به خوبی مدیریت نشــود، 

می تواند موجب سرخوردگی شود.

سرود، جریان ساز و گفتمان ساز است
در ادامه دالوری، مسئول اســبق خانه سرود کشور و مدیر دفتر 
رســانه ای جبهه فرهنگی انقالب اســالمی تصریــح کرد: یكی 
از حوزه هــای جدی بحث آمــوزش و توانمندســازی گروه های 
ســرود است. متأسفانه بســیاری فضای علمی سرود را به خوبی 
نمی شناســند. یكی از اهداف سرود جریان سازی و گفتمان سازی 
اســت و باید ادبیات را در آن جدی بگیریم و این هم افزایی میان 
دستگاه ها و نهادهای متولی سرود را جدی تر بگیریم و البته اجازه 

ندهیم سرود به سمت سفارشی شدن حرکت کند.
جابر قربانی نســب، مربی ســرود نیز در بخــش دیگری از این 
نشســت گفت: مدتی پیش در حضور مقام معظم رهبری یك 
سرود اجرا کردیم که ایشان به آن توجه ویژه ای داشتند و بارها 
تأکید کردنــد که این حرکت ها را ادامه دهید. گروه »نســیم 
رحمت« از جمله مجموعه هایی اســت که با وجود امكانات کم 
به کار خود ادامه می دهد و امروز در شرایطی هستیم که بیش 
از یك هزار نفر خواهان عضویت در این گروه هستند. ما در این 
چارچوب خواهان این هستیم که مجموعه ای چون دفتر سرود 
آوای رضوان به کمك گروه های ســرود بیاید و مكان تمرین را 

به ما اختصاص دهد.

 احیای گروه های سرود، بازخوانی یک مدل اجتماعی است
در ادامه این نشست همتی فر، مدیر پردیس توانا عنوان کرد: پردیس 
توانا از مجموعه های تازه تأسیس وابسته به آستان قدس رضوی 
است که عمدتاً در حوزه کودک و نوجوان به فعالیت مشغول است. 
ما در این حوزه سرود را ذیل تعلیم و تربیت قرار دادیم و سرود از 
حوزه های خوش سابقه  است و ما نیز دهه فجر را به سرودهایش 
می شناسیم. ضمن اینكه خیلی از پیام های انقالب از طریق همین 
سرود به جامعه منتقل شده است. بنابراین معتقدم که سرود یك 
مقوله تربیتی است که هم روح را تربیت می کند و هم قابلیت های 
آموزش دارد. این شــرایط بازخوانی یك مدل اجتماعی است که 
توســط دوستان آوای رضوان در مشــهد شكل گرفت و امروز در 

تهران ادامه پیدا می کند.
یادآور می شــود، این دفتر با همكاری مؤسســه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی و بنیاد فرهنگی رضوی در راستای 
اشــاعه ســرودهای ملی و مذهبی و فعال کردن ظرفیت های 
نوجوانان و جوانان مســتعد در حوزه ســرود در تهران فعالیت 

خواهد کرد. 

گزارش خبری
در مراسم افتتاح دفتر سرود آوای رضوان عنوان شد 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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روزنامـه صبـح ایـران

بدون حکمت نمی توان اسالم و انقالب اسالمی را تصور کرد  اندیشه: به گزارش قدس و به نقل از خبرگزاری رسا آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
در دیدار اعضای کمیته علمی همایش ملی »نقش حکمت اسالمی در انقالب اسالمی« ابراز کرد: بدون حکمت نمی توان اسالم و انقالب اسالمی را تصور نمود. تا برهان نباشد، پایه اعتقادات آدمی سست خواهد بود. 

ارتباط حکمت با اسالم، از ضروریاتی است که باید بدان توجه نمود، زیرا اگر ایدئولوژی مبتنی بر جهان بینی اسالمی و مبتنی بر عقل ترسیم و ارائه شود، رفتارهای اجتماعی مبتنی بر عقل سلیم پیگیری خواهد شد.

درآمدی بر الهیات اومانیستی ماکیاولی
کلیشــه ای در تاریخ اندیشــه وجود دارد کــه در آن ماکیاولی به چهره ای 
ســکوالراندیش و دارای افکار مکارانه شناخته شده است. به نظر می رسد 
مقاصدی غیرمعرفتی در ساخت این کلیشه دخالت داشته اند که مهم ترین 
آن ها کتمان و پنهان ســازی امکان های اندیشه ای رادیکال ماکیاولی برای 
نقد ســرمایه داری اســت. ضمن آنکه جریان های هژمونیک ســکوالر نیز 
ترجیح می دهند خوانش های ضددینی از فیلســوفان مدرن را تقویت کنند 
تا مجالی برای طرح برداشــت های دگراندیش و جایگزین فراهم نشود. از 
نمونه های عینی این جریان، ترجمه هایی اســت که ذیل اندیشه ماکیاولی 
ســعی در بازسازی کاماًل متفاوت او در اذهان دارند. یعنی ضریب دادن به 
بخش هایی از اندیشــه های ماکیاولی که هیچ نسبتی با معاصر ما ندارد. از 
طرفی دیگر، کشــف و برمالسازی بنیادهای الهیاتی اندیشه های فیلسوفان 

مشروعیت و گسست اندیشه مدرن و مدرنیته را به چالش می کشد. 
طرح الهیاتی اندیشی ماکیاولی برای وی چندان دور از دسترس نیست. وی 
در زمینه ای دینــی - تئولوژیک زندگی می کرد. ایتالیا در دوران ماکیاولی 
جزو مقرهای مهم کاتولیسیســم به شــمار می رفت. پاپ به عنوان مرجع 
دینی، ملجأ سیاســی و مخزن اقتصادی ســرآمد بود. ماکیاولی در چنین 
شــرایطی هنر جنگ، شــهریار و گفتارها را نوشــت. امــا ماکیاولی مانند 
کاتولیک های زمانه خود نمی اندیشــید. انســان شــدن خدا پروژه ای بود 
که توســط کلیسا و ناآگاهانه آغاز شــده بود و روشنفکرانی مانند لئوناردو 
داوینچی و مایکل آنجلو در فلورانس طرح خدا شــدن انســان را در ســر 
داشــتند. تقاطع این دو جریان منجر به ظهور اندیشــه های اومانیستی یا 
اصالت انســان شد که حســاب ویژه ای برای اراده انســان باز کرده بودند. 

می توان به تعبیری خاص آغازگر این امر را ماکیاولی دانست.
گرایش های رومی در افکار ماکیاولی منجر به مردودشــماری آگوســتین 
)مهم ترین چهره فلســفی - کالمی قرون وسطا( شد. تمجیدهای ماکیاولی 
از روم پاگانــی به خاطر اخــالق و فضیلت رومی نبــود، بلکه معطوف به 
اثربخشی های سیاســی بود. چنانکه زندگی وی گزارش شده، ماکیاولی با 
روحانیت مسیحی سر ســتیز داشت، اما در هیچ کدام از بخش های متون 

نگاشته شده توسط او، نمی توان خداناباوری وی را نتیجه گرفت.
شکســت ساوناروال او را معتقد ســاخته بود که پرهیزگاری محض، بنیانی 
مؤثر بــرای زندگی اخالقی پــی نخواهد ریخــت. او عالقه مند به خلق و 
ســاماندهی جامعه انسانی بود. جامعه مد نظر وی به صورت آشکار نهادی 

الهی نداشت.
وی اهریمن شناســی و طالع بینی را به سخره می گرفت. در نظر ماکیاولی، 
تراژن و داوود در زمره کســانی بودند که با تأثیر مســتقیم نجات یافتند. 
موســی، کوروش و تسئوس دوســتان خداوند بودند و اسکیپو آفریکانوس 
مردی الهی بود و کســانی که بیش از همه مایه خشنودی خداوند هستند، 

مصلحان بودند.
او اســتدالل کرد که خداوند به انســان ها قدرت انتخاب بخشــیده است 
و در امور بشــری دخالت نمی کند. در نظر ماکیاولــی مردان فضیلت مند 
نه قدیســان و شهدای مسیحی، بلکه کســانی بودند که دولت هایی بنیان 
می نهادند و قوانینی وضع می کردند. از دیدگاه وی، عملی که بیش از همه 
خداوند را خشــنود می ســاخت، نه کار معنوی یا دینی، بلکه دولت مداری 
در عالی ترین ســطح بود. به عقیده ماکیاولی خداوند تشــخیص می دهد 
که شــهریاران باید به اعمالی شــریرانه دســت بزنند تا دولتی بسامان را 
بنیان نهند و حفظ کنند. به همین خاطر ماکیاولی چزاره بورجا را همانند 
شــخصیت های الهی مورد ســتایش قرار می داد. او بورجا را برتر از موسی، 

کوروش، تسئوس و رومولوس می دانست.
ماکیاولی معتقد بود انســان ها نه به ســوی خیر خداوند، بلکه به ســوی 
خیر خودشان هدایت می شــوند. با این حساب ماکیاولی از جهان اندیشی 
مسیحی عرفی فاصله گرفته بود. خداوند جهان ماکیاولی را خلق کرده بود، 
 اما عشــق الهی در این جهان حکم نمی رانــد. خداوند در جهان ماکیاولی 
هیچ کاره محســوب می شــد. در اندیشــه ماکیاولی، فرد در قلمرو عمل، 
می توانست به مقام خدایی برسد اما سرنوشت و بخت همانند غول هایی بر 
سر راه او هستند. بر خالف تصور عامه، ماکیاولی نظری نیز بر کتاب مقدس 
داشــت. در فصل های ششم و هجدهم شهریار، ماکیاولی می گوید هر کس 
عهد عتیق را بدون پیش داوری بخواند، خواهد دید که از ابزارهای شریرانه 
دفاع کرده است. ماکیاولی به وضوح این آموزه مسیح را که جهان بر اساس 
تقدیر و عدل الهی اداره می شــود، رد کرد و مدعی شد کار جهان به بخت 

و خشونت پیش می رود. 
آنچه پر واضح اســت، نسبتی اســت که ماکیاولی با مسیحیت برقرار کرده 
است و می توان به صورت اجمالی آن را الهیات اومانیستی ماکیاولی معرفی 
کرد. جهانی که در آن انســان سرنوشــت را در پیش دارد و خبری از خدا 

)یا خدایان( نیست. 
البتــه این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که تراژدی تاریخی شــهریار با 
اینکه خدایان را حذف کرد، اما غول بخت یا سرنوشت را در جهان انسان ها 
رها کرده اســت. تفوق اراده خدا بر اراده انســان که در تراژدی های یونان 
و عهد عتیق قابل مشــاهده اســت، برای ماکیاولی به تنازع ویرتو و فورتانا 
بدل شده است. ظهور مسیح وار شهریار و خصلت های منجیگری وی نیز از 
همان روحیه های الهیاتی است که ماکیاولی در ساخت فیگور شهریار بهره 
برده اســت. همان طور که برای رنسانس فلورانسی می توان گفت کلیسا و 
مســیحیت رومی آن را متولد کرد، ماکیاولی را نیز باید فرزند )نامشــروع( 

مسیحیت دانست.

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد  مایکل 
آلن گیلســپی در کتاب »ریشه های الهیاتی 
مدرنیته« پاسخ کلیشــه ای و رایج از مفهوم 
مدرنیته و ریشه ها و زمینه های ظهور آن را 
به چالش می کشد و به دنبال ارائه یک روایت 
دقیق از روند تحوالت فکری است که زمینه 
ظهور مدرنیته را فراهم کردند. دغدغه او در 
این کتــاب اثبات نقش اصلی دین و الهیات 
در شکل گیری ایده مدرنیته است، درست بر 
خالف آنچه روایت های رسمی 
از مدرنیته بیان می کنند. زانیار 
ابراهیمی، دانشــجوی دکترای 
علوم سیاسی دانشگاه تهران و 
مترجم این کتاب اعتقاد دارد 
غربی هــا که دوران مــدرن را 
تجربه کرده اند با سنت الهیاتی 
خود ســروکله زده اند و با آن 
مخالفت و موافقت و از ذخایر 
آن اســتفاده کرده اند، ولی ما 
نسبت به ذخایر سنتمان در 
غفلت به سر می بریم و تالشی 
بــرای اســتخراج مفاهیم و 
کانسپت های جدید از اندیشه 
اسالمی و تاریخ خودمان انجام 
نمی دهیــم. آنچــه در ادامه 
می خوانید حاصل  گفت و گوی 

ما با او در همین باره است.

 جناب ابراهیمی! تز اصلی گیلسپی 
در کتاب »ریشه های الهیاتی مدرنیته« 
چیست و چه شد که سراغ ترجمه این 

کتاب رفتید؟
این کتاب، از مهم ترین کتاب هایی است که 
ایــن تز را مطرح می کند که ایدئولوژی های 
آخرالزمانــی و کل اندیشــه دوران مدرن، 
صــورت سکوالرشــده یــا دنیوی شــده 
آخرالزمانی یهودی مسیحی است. پیش از 
آن می خواســتم کتاب »مشروعیت دوران 
مدرن« هانس بلومنبــرگ را ترجمه کنم، 
ولی از آنجایی که این کتاب نثر انگلیســی 
آمریکایی دارد و پیچیدگی های نثر آلمانی 
را ندارد بهتر می توانســت مخاطب را با این 
تز آشــنا کند تا در قدم های بعدی مخاطب 
با مطالب سنگین تر حاوی این تز آشنا شود. 

 آیا گیلسپی توانسته گزاره معروف 
»ســرخوردگی از میراث باســتانی و 
ناامیدی از پایان تاریخ« را در این کتاب 

به خوبی تبیین کند؟
بایــد به نکته ای توجه کــرد؛ نقطه عزیمت 
کارهــای این شــکلی، از نقطــه اوجش در 
سال های 1950 و پس از جنگ جهانی دوم 
است. یعنی وقتی که جنگ جهانی دوم تمام 
شــده و تصور شر به واســطه وقایع ناگواری 
چون جنگ جهانی دوم و رادیکالیسم راست 
و چپ به اوج رســیده است. حتی نویسنده 
نیز کتابش را با یک شــر با عنــوان حادثه 
11 سپتامبر شــروع کرده است. نویسنده با 
نوشــتن این کتاب می خواهد با این ادعای 
غربی ها مخالفت کند که کسانی که به آن ها 
حمله کرده اند از تمدن به دور بوده و وحشی 

هستند و توحش با غربی ها بیگانه بوده است؛ 
ما چیز دیگری هستیم. نویسنده می خواهد 
یــادآوری کند ما نیز یکســری ریشــه ها و 
اعتقاداتی داریم که آن ها را فراموش کرده ایم. 
ریشه هایی که زیر خروارها الیه های تاریخی 
پنهان شده و نویسنده می خواهد این ریشه ها 
را بــه غربی ها یادآوری کنــد و بگوید تصور 
اینکه شرقی ها با ما خیلی تفاوت دارند را کنار 
بگذارید. اینجاست که می گوید ما غربی ها نیز 
ریشــه های الهیاتی داشتیم. درزمینه اینکه 
گیلســپی چگونه به تصور پایان تاریخ نگاه 
می کند از آنجایی که به شدت متأثر از هایدگر 
است، تصویر ناامیدانه ای درباره دوران مدرن 
اســت و اعتقاد دارد دوران مدرن دستخوش 
تناقض هایی اســت که راه چاره ای برای آن 
تناقض ها وجود ندارد. اعتقاد او این است که 
این تناقضات ارثیه دوران قرون وسطاســت. 

از  تعریف خاصی  گیلسپی  تعریف   
مدرنیته اســت یا خیر؟ متأثر از نگاه 

هایدگر است و جدید نیست؟
تعریف گیلسپی را هم می توان خاص نامید و 
هم می توان گفت خاص نیست. خاص نیست 
چون شبیه هایدگر است و گیلسپی از این نظر 
اندیشمندی تلقی نمی شود که اندیشه تازه ای 
را مطــرح می کند، شــرح او از مدرنیته او را 
خاص می کند. تزی که او ارائه می دهد نشان 

نمی دهد او مدرنیته را تأیید یا نقض می کند. 
علتش نیز این اســت که گیلسپی همان قدر 
دوران مدرن را دستخوش تناقض می داند که 
دوران مدرن قرون وســطا را. به همین دلیل 
او مدرنیته را نفی نمی کند تا پیکره الهیات را 
تأیید کند بلکه هم مدرنیته و هم پیکره الهیات 

یهودی مسیحی را نفی می کند. 

 تأکید این کتاب روی اهمیت الهیات 
یهودی مســیحی برای ما که در شرق 

هستیم از چه نظر است؟
نکته ای که ذهنم را مشغول کرده این است 
که وقتی انســان شــرقی و خاورمیانه ای با 
چنین کتاب هایی مواجه می شود، نسبت او 
با مدرنیته چه خواهد بود؟ نکته این اســت 
همه کسانی که در این بحث مشارکت دارند، 
در این اختالف ندارنــد که الهیات یهودی 
مسیحی مقدمه ضروری ظهور دوران مدرن 
است. حرفی که این ها می زنند به قول »وبر« 
پیامد ناخواسته دارد و آن اینکه در صورتی 
کــه ما الهیات را مقدمه ضــروری مدرنیته 
بدانیم، مدرنیته را از یک امر جهان شمول به 
یک امر محلی تبدیل کرده ایم و اگر مدرنیته 
امری محلی تلقی شــود کــه تنها در غرب 
امکان ظهور داشــته است، آن گاه نسبت ما 
با مدرنیته زیر سؤال می رود. یعنی مدرنیته 
به پدیده ای تبدیل می شــود که تنها در آن 

کانتکس امکان زایش داشته است. متفکران 
زیادی همراه با این نویســنده اعتقاد دارند 
اگــر الهیات در کار نبود، دوران مدرنیته نیز 
ظهور نمی کرد، چرا که تا پیش از نوشــتن 
این کتاب، تلقی این بود که ما دوران یونان 
باســتان داشتیم و دوران قرون وسطا و یک 
دوران مدرن که می شود گفت قرون وسطا 
یک میان پرده اســت و اگر ایــن دوران را 
نادیــده بگیریم هیچ اتفاقــی نمی افتد، در 
حالــی که کســانی در این بحث شــرکت 
کردند که معتقد بودند دوران قرون وســطا 
و الهیات یهودی مسیحی میان پرده نیست 
بلکه مقدمه ضروری شــکل گیری مدرنیته 
اســت؛ وقتی این حرف را بزنیم نمی توانیم 
مدرنیته را پدیده جهان شمول بخوانیم، چرا 
که کانتکس و زمینه این موضوع دیگر یک 

کانتکس شرقی نخواهد بود.

 ما در فضای دانشــگاهی فعلی چه 
باید کنیم؟ رویکرد ما نسبت به مدرنیته 

و پست مدرن چه باید باشد؟
این از دیگر نقاط ضعف ماســت که فضای 
دانشگاهی ما دچار یک نابهنگامی است. اآلن 
فضای دانشگاه ما از اندیشه پست مدرن زیاد 
می داند در حالی که هنوز شناخت جامع و 
کاملی از مدرنیته ندارد. ضمن اینکه تلقی که 
از دوران مدرن داریم، یک تلقی یکسویه است.

گفت و گوی قدس با زانیار ابراهیمی مترجم کتاب »ریشه های الهیاتی مدرنیته«

مدرنیته غرب، جهان شمول نیست  چه زمانی مدرنیته را
بهتر فهم می کنیم؟

انتشار کتاب »ریشه های الهیاتی مدرنیته« 
آلن گیلســپی مــوج جدیــدی در میان 
متفکران بــا دیدگاه های مختلــف به راه 
انداخــت که به تمجید و نقد و پیشــنهاد 
این کتاب پرداختند. نکته مهم این اســت 
که گیلسپی تکه جدیدی از پازل متفکران 
مشابه خودش را در باب مدرنیته و شناخت 
جهان جدید به ما می دهد که اگر بخواهیم 
و خاستگاه های  مدرنیته  تبارشناســی  به 
اندیشــه ای آن بپردازیم می توانیم او را در 
کنار افرادی همچــون هانس بلومنبرگ و 
آموس فانکنشــتاین و اریک فوگلین قرار 
داد. او روایــت متفاوتی از آن مدرنیته تک 
خطی که سال ها متفکران طرفدار مدرنیته 
در کشــور به ما می داننــد ارائه می دهد. 
مایکل آلن گیلســپی در کتاب ریشه های 
الهیاتی مدرنیته ، پاســخ کلیشه ای و رایج 
از مفهوم مدرنیته و ریشــه ها و زمینه های 
ظهور آن را به چالش می کشد و به دنبال 
ارائه یــک روایت دقیــق از روند تحوالت 
فکری اســت که زمینه ظهور مدرنیته را 
فراهــم می کند. دغدغــه او در این کتاب 
اثبــات نقش اصلــی دیــن و الهیات در 
شکل گیری ایده مدرنیته است، درست بر 
خالف آنچه روایت های رسمی از مدرنیته 
بیان می کنند. گیلســپی این تصور را که 
مدرنیته ریشــه و هســته ای خداناباورانه، 
دین ســتیزانه یا حتی ال ادری گرایانه دارد، 
اشــتباه می داند و به ما نشان خواهد داد 
مدرنیته از همان آغاز نه تنها در پی حذف 
دین نبود، بلکه می خواست دیدگاهی تازه 
را دربــاره دیــن و جایــگاه آن در زندگی 
انســان بپرورد. بــه عقیده او مــا زمانی 
مدرنیتــه را به درســتی خواهیم فهمید 
 کــه آن را تالشــی برای یافتن پاســخی 
متافیزیکی-الهیاتی تازه به مسئله  طبیعت 
و ارتباط با خدا و جهــان طبیعی بدانیم. 
مســئله ای که در جهان قرون وســطای 
متأخــر و در نتیجه  نبرد بــی اماِن عناصِر 

متناقِض خود مسیحیت پدید آمد.
به نظر زمان آن فرا رسیده که بتوانیم برای 
شناخت صحیح و دقیق تر مدرنیته به سراغ 
کالن پروژه هــا برویم و مواجهه خود با غرب 
را از این منظر مورد بازخوانی قرار دهیم. افق 
این حرکــت را باید در بازتعریف مدرنیته از 
دیدگاه گیلسپی و بلومنبرگ از مدرنیته قرار 
دهیم و بدانیم با چنین نگاهی دیگر جهانی 
بــودن و همراهی با آن بر ما تأثیری نخواهد 
گذاشــت، چرا که خوانش مدرنیته در این 
دیدگاه و شــکل گیری آن متأثــر از الهیات 
یهودی  مسیحی است و نسبت مستقیمی 

با کانتکس و پارادایم فعلی ما ندارد. 
برای فهم بهتر جهان مدرن نگاه گیلســپی 
و اندیشــه او بــه این خاطر توجــه ما را به 
افق های تازه ای گشــوده که کمک می کند 
مرحله تازه ای از اندیشه ورزی نسبت به غرب 
را دنبــال کنیم و به دنبال پرســش بزرگ 
گیلسپی باشــیم که اگر ریشه های مدرنیته 
همان چیزی اســت که او آن را برخاسته از 
الهیات یهودی مسیحی می داند، مواجهه ما 
با سنت و میراث خودمان چگونه باید باشد؟ 

حاشیه

بیش از تاریخ غرب باید تاریخ اسالم و ایران را بخوانیم
نکته ای که وجود دارد این است، غربی ها که دوران مدرن را تجربه 
کرده اند با سنت الهیاتی خود ســروکله زده اند و با آن مخالفت و 
موافقت و از ذخایر آن اســتفاده کرده اند، ولی ما از ذخایر ســنت 
خودمان استفاده نمی کنیم. مثالً از اندیشه اسالمی و تاریخ خودمان 
هیچ کانسپت و مفهوم جدیدی بیرون نمی کشیم. هم ریشه های 
الهیاتی و هم کل سنت یک ضرورت است که ما در دانشگاه ها از آن 
غافل بوده ایم. ما بیش از آنکه تاریخ غرب بخوانیم باید تاریخ اسالم و 
ایران بخوانیم، تاریخی که به ما ربط داشته باشد. از آن تاریخ است 

که اندیشــه بیرون می آید و دوران تازه ای ظهور می کند. سروکله 
زدن بیش از حد ما با غرب نقطه ضعف اساسی دارد و آن این است 
که ما از جایی که اآلن هستیم غافل مانده ایم یعنی از تاریخ وسنت 
و الهیات و همه آنچه من آن را ذیل ســنت می آورم. من با اینکه 
در دانشگاه های ایران درس خوانده ام اطالعاتم از اندیشه اسالمی، 
اطالعات حداقلی است و میراث خوار نقطه ضعفی هستم که به آن 
اشاره کردم. یعنی اطالعاتم از تاریخ و الهیات غرب بیش از اطالعاتم 

از اندیشه و سنت ایرانی اسالمی است.

متفکران در این 
مورد اختالف ندارند 
 که الهیات 
یهودی - مسیحی 
مقدمه ضروری 
ظهور دوران مدرن 
است

بــــــــرش
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 سید جواد نقوی

 داوود طالقانی، پژوهشگر فرهنگ و ارتباطات

یادداشت

یادداشت

/ع
98
13
39
0

کارت، برگ سبز، سند کمپانی و پالک خودروی وانت 
نیسان مدل 1384 رنگ آبی  شماره موتور 91021 
و ش��ماره شاسی 310822 به ش��ماره انتظامی 687 
د 15 ای��ران 42 ب��ه مالکیت فریده رش��یدی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی س��مند مدل 1398 رنگ س��فید 
ش��ماره   12 ای��ران  174و67  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه 
1NAAC9 124K1350638 و ش��ماره شاس��ی   موتور
CE1KF566421 ب��ه مالکی��ت محم��د عل��ی ظف��ری 
ش��اذیله مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
13
39
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
13
39
1

س��ند مالکیت خودروی سواری پژو 405 مدل 1381 
رنگ عنابی متالیک  شماره موتور 22528103971 
و ش��ماره شاس��ی 81305734 به ش��ماره انتظامی 
834 ن 84 ایران 12 به مالکیت حمید توانایی مروی 

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

مف
ی 

گه
آ

بدینوس��یله اعالم میدارد دفترچ��ه وکالت خانم 
زهرا احم��دی امین به ش��ماره پروانه 500545 
ال��ف/ 95 مح��ل خدمت حوزه قضای��ی زابل با کد 
مل��ی 3673611100 مفق��ود گردی��ده و از درج��ه 

اعتبار ساقط است .

/ع
98
13
42
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودروی پژو پ��ارس م��دل 1387 رنگ 
خاکس��تری متالی��ک به ش��ماره انتظام��ی 328ن95 
ای��ران 12 ش��ماره موت��ور 12487205147 و ش��ماره 
شاس��ی NAAN01CA29E800510 به مالکیت محمد 
ای��ل بیگی مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
12
77
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خودروی 206 مدل 1394 رنگ س��فید 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 638س25 ایران 71 ش��ماره 
1NAAP1 163B0165562 و ش��ماره شاس��ی   موتور
FE8FJ312076 به مالکیت فرشید حیدریان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
13
43
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
13
44
0

اینجانب امیر حس��ین اکبری مالک خودروی سواری 
پژو پارس  به ش��ماره ش��هربانی 74 ص 598 ایران 
و   NAAN01CAXDK838772 بدن��ه  ش��ماره  و   36
شماره موتور 124K0280534 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذکور را 
نموده اس��ت ل��ذا چنانچه هر کس ادعای��ی در مورد 
خ��ودروی مذک��ور دارد ظرف م��دت 10 روز به دفتر 
حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
اق��دام خواهد ش��د. برگ س��بز خودرو نی��ز مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

کلیه مدارک خودرو س��واری پرای��د مدل ۱۳۸۷ به 
شماره انتظامی ۵۴ ل ۸۵۸ ایران ۳۲ و شماره موتور 
 S1412287791819 شاس��ی   ش��ماره  و   ۲۴۹۰۲۲۹
بنام مجید سمیعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است  

/ع
98
13
37
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

خان��م مری��م جبارزادن��وری دارای ش ش 898 
صادره از مشهد متولد63/02/27 فرزند مسعود 
اظه��ار م��ی دارد که دانش��نامه پای��ان تحصیالت 
مقطع کارشناس��ی ایش��ان مفقود گردیده اس��ت 
ل��ذا بموجب ای��ن آگهی دانش��نامه مذکور ابطال 
می گ��ردد از یابنده تقاضا می ش��ود مدرک فوق 
را از طری��ق پس��ت به نش��انی مش��هد- پردیس 
دانشگاه فردوسی- مدیریت آموزشی- اتاق202 
ارس��ال و ی��ا در ص��ورت ام��کان تحوی��ل نمای��د

مدیریت آموزش��ی دانش��گاه فردوس��ی مشهد. 

/ع
98
12
77
4

مه
شنا

دان
ن 

دا
فق

ی 
گه

آ

برگ س��بز خ��ودروی وان��ت پیکان م��دل 1390 رنگ 
س��فید ش��یری به ش��ماره انتظامی 581س16 ایران 
42 ش��ماره موتور 11490097133 و ش��ماره شاس��ی 
مس��عود  مالکی��ت  ب��ه   NAAA46AA7CG324107
مش��ایخی قویونلو مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
13
39
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ع 9
81
34
33

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انجام امور بی خطرس��ازی )امحاء( 

زباله های عفونی بیمارس��تان شهید کامیاب را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000202، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم 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 ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 210/000/000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی: مشهد- 

چهارراه نخریسی تحویل گردد.
*تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/30

*مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/7

*مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/17
*زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/23

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده )نوبت دوم(

مجم��ع عمومی نوب��ت دوم ش��رکت تعاونی مس��کن 
تصفیه(ب��ه  )درح��ال  ورامی��ن  ادارات  ش��هدای 
ش��ماره ثب��ت 2074راس س��اعت10صبح روزجمع��ه 
مورخ98/11/18درمح��ل کان��ون مالئ��ک ب��ه نش��انی 
قرچک . ش��هرک طالئی��ه. میدان گل گن��دم. انتهای 
بلوارصنوبرتشکیل می گردد.لذا ازکلیه سهامداران 
دعوت می شود بادردس��ت داشتن مدارک عضویت 
ی��ا فیش واریزی درمحل مذکورحضوربهم رس��انند.

نام��ه  ماده19آئی��ن  بموج��ب  رس��اند  م��ی  باط��الع 
نحوه تش��کیل مجام��ع عموم��ی تع��داد آراء وکالتی 
هرعضوحداکث��ر3رای وهرش��خص غیرعضوتنهایک 
رای خواه��د ب��ود واعضاء متقاضی اعط��ای نمایندگی 
می بایس��ت بهمراه نماینده خود حداکثرتا48 ساعت 
قبل ازبرگزاری مجمع درساعت اداری به محل اداره 
تعاون ،کارورفاه اجتماعی قرچک به نشانی: باقرآباد 
جن��ب مجتم��ع فرهنگ��ی ورزش��ی ش��هید مالآقایی 
حاضرتاپس ازاحرازهویت وتائید وکالت برگه ورود 
به مجمع رادریافت دارند. دستورجلسه: 1. بررسی 
اس��تعفاء اعض��ای هیئ��ت تصفیه2. انتخ��اب اعضای 
هیئت تصفی��ه جدید)درصورت تصویب اس��تعفای 
موضوع بند1(3. تصمیم گیری در خصوص جابه جایی 
واحده��ا4. تصمیم گیری درخص��وص افزایش وام. 
مقام دعوت کننده : اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی 

شهرستان قرچک 
اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان قرچک

9ع
81
34
21

آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان بیمه شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 509625 و شناسه 

ملی 10380485171    
  ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره 
ش��ماره  مج��وز  و   1397,11,23 م��ورخ 
97,403,123275 مورخ��ه 97,12,18 بیم��ه 
مرک��زی ای��ران تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
- مح��ل ش��رکت در واح��د ثبتی ته��ران به 
آدرس ته��ران ، س��عادت آب��اد ، ش��هرک 
مخاب��رات ، خیاب��ان پیون��د یک��م ، پالک1 ، 
واحد1 ، کدپستی1981913671 تغییر یافت 

   سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)740687(

9ع
81
33
76

آگهی تغییرات شرکت پردازشگران 
قاصدک سبز )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 13819                                           
و شناسه ملی 14005375667    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398,10,10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : تع��داد اعضای هیئت 
مدیره به 5 نفر تغییر و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح مذکوراصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

قزوین اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری قزوین )741393(

9ع
81
33
87

آگهی تغییرات شرکت پردازشگران قاصدک سبز )سهامی خاص( به شماره ثبت 13819 و شناسه ملی 14005375667    
  به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد باغبانها به کد ملی 0071241655 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای علی حاجی شفیعها به کد ملی4324342393 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدمهدی آهنی 
ه��ا ب��ه کد ملی 4323593651به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای میثم چهره س��از به کد ملی 1090317417 به س��مت عضو هیئت 
مدیره و آقای علیرضا خدابخش به کد ملی 4323013272 به س��مت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.حق امضاءکلیه اوراق و اس��ناد 
بهاداروتعهدآورازقبیل چک،س��فته وبروات، اوراق عادی و اداری ب��ا امضا ثابت مدیر عامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )741396(

9ع
81
33
88

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 98/11/5 لغایت 
تصفیه  هیئت  دفتر  آدرس  به   98/11/15
تعاونی ، واقع در بلوارشهید کالنتری سایت 
آبادگران ایران ، انجمن شرکتهای ساختمانی 
و تاسیساتی خراسان رضوی ارائه نمایند.

/ع
98
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42
0

آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق )نوبت دوم(
دره سهامی خاص به شماره ثبت 100 شناسه 

ملی 10862043289
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مندرج 
مدیرعام��ل  ب��ه  اساس��نامه   15 م��اده  در 

تفویض گردید.
 ب��ا ثب��ت این مس��تند تصمیم��ات تفویض 
اختی��ارات هیئ��ت مدی��ره ب��ه مدیرعام��ل 
انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق 
الکترونیک ش��خصیت حقوق��ی مرقوم ثبت 
و در پای��گاه آگهی های س��ازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان 

غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تکاب
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98
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6

ب��رگ سبزس��واری ام وی ام  م��دل 1389 رن��گ 
 MVM372FGA015299 موت��ور  ش��ماره  س��فید 
ش��ماره شاس��ی NATEBABA291000205 ش��ماره 
س��مانه  مالکی��ت  ب��ه   12 ای��ران  928ی79  پ��الک 
مرتض��وی زاده مفق��ود گردیده واز درج��ه اعتبار 

س��اقط   میباش��د. /ع
98
13
44
7
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گه
آ

پی��رو چاپ آگه��ی تجدید مناقص��ه اداره کل 
راه و شهرس��ازی مازن��دارن مورخ��ه 10/28 
صفح��ه 4به ش��ماره آگه��ی 9813229 نوبت 
دوم صحیح می باش��د که بدین وسیله اصالح 

م��ی گ��ردد .
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روزنامـه صبـح ایـران

 با زیارت باید به درجه »منا اهل البیت« برسیم  آستان: آیت اهلل سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( در حرم مطهر رضوی گفت: با زیارت اهل بیت)ع( باید به درجه »منا اهل 
البیت« برسیم، البته این مقام نیاز به این دارد كه تمام رفتار خود را از اهل بیت)ع( الگو بگیریم. امام رضا)ع( در تفسیر آیه »قالَ  یا نُوحُ  ِإنَّهُ  لَْیَس  ِمنْ  أَْهِلكَ  ِإنَّهُ  َعَملٌ  َغْیُر صاِلحٍ « فرمودند: هر كه از اصحاب و اقوام 

ما، خدای عزوجل  را اطاعت نكند، از ما نیست. مؤمن واقعی و پیرو اهل بیت)ع( هرگز این توصیه های اهل بیت)ع( را كوچك نمی شمارد و هر آینه به آن عمل می كند.

 هیئت های مذهبی می توانند 
در رفع مشکالت جامعه مؤثر باشند

ایکنا: دکتر محمدحسین رجبی دوانی در نشست علمی »الگوی هیئت های مذهبی 
در ارتقای معنویت، اخاق و ســبک زندگی اســامی ایرانــی« گفت: مقام معظم 
رهبری در بیانیه گام دوم انقاب تأکید می کنند که انقاب اسامی وارد مرحله دوم 
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است و برای برداشتن گام های استوار 
در آینده باید آینده را درســت شناخت و از گذشته درس گرفت. اگر از این راهبرد 
غافل شویم، دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده در معرض تهدید های 

ناشناخته قرار خواهد گرفت.
این پژوهشگر تاریخ اسام با بیان اینکه باید نگاهی به وضعیت هیئت های مذهبی 
در گذشــته و 40 سال اخیر داشته باشــیم، افزود: در بحث علم تاریخ تمدن آمده 
اســت که حاکمیت ها یا فرهنگ مردم می تواند نهاد های تمدنی را پدید بیاورند. در 
تمدن سازی ها یکی از مؤلفه های مهم ایجاد نهاد های اجتماعی است که از سوی مردم 
یا حاکمیت پدید می آید. از زمانی که مذهب شــیعه در کشور ما به عنوان مذهب 
رســمی اعام شد، زمینه ایجاد نهاد های مذهبی ایجاد شــد. وی با اشاره به اینکه 
هیئت های مذهبی نهاد هایی استثنایی و منحصر به فرد هستند که در هیچ تمدن و 
مذهبــی نمونه آن را نمی توان پیدا کرد، تصریح کرد: رهبر معظم انقاب در همین 
رابطه با موضوع مداحی که یکی از اصول هیئت هاست فرمودند: »هیئت های مذهبی 

امتیاز شیعه اند و تنها شیعه این امر مهم را دارد«.
این استاد دانشگاه ادامه داد: هیئت های مذهبی در دوران صفویه شکل گرفتند و در 
دوران قاجار قوام جدیدی پیدا کردند. در زمان پهلوی اول به صورت علنی و آشــکار 
بــه مقابله با هیئت ها می پرداختند و پهلوی دوم که در ظاهر این کار را نمی کرد، با 
ترویج فرهنگ منحط غربی و به ســخره گرفتن ارزش های دینی، درصدد تضعیف 
جایگاه هیئت های مذهبی در کشــور بودند؛ که البته هرچه فشار بیشتری آوردند، 
نتیجه عکس گرفتند. وی افزود: بعد از آن هیئت ها در انقاب اســامی بسیار مؤثر 
بودند، به طوری که مردم را در محرم سال ۵۷ به میدان مبارزه با طاغوت آوردند. در 
آن دوران، بخش مهمی از نیرو های مردمی از هیئت های مذهبی برخاسته از مساجد 
و حسینیه ها بودند که پس از انقاب به جبهه های نبرد با دشمن بعثی و صهیونیستی 
صدام اعزام می شدند. رجبی دوانی با تأکید بر اینکه هیئت های مذهبی تقویت کننده 
روحیه اخاقی و معنوی رزمندگان در دوران دفاع مقدس بودند، افزود: مقام معظم 
رهبری در بیانیه گام دوم انقاب، هفت عرصه را برای ســاختن کشور مطرح کردند 
که هیئت های مذهبی در تمام این عرصه ها می توانند نقش آفرین باشند، اما کارکرد 

اصلی آن ها در حوزه ارتقای اخاق، معنویت و سبک زندگی است.
این پژوهشــگر تاریخ اسام اضافه کرد: یکی از برکات انقاب اسامی ورود گسترده 
و همه جانبه جوانــان در راه اندازی و اداره هیئت هاســت؛ ورود افراد تحصیلکرده و 
دانشــگاهی به هیئت ها یکی دیگر از برکات انقاب است؛ به طوری که اکنون تعداد 
زیادی از هیئت های دانشجویی و هیئت های اساتید دانشگاهی را هم در کشور داریم.

رجبی دوانی به ترویج روحیه انقابی و جرم ســتیزی از سوی هیئت های مذهبی و 
دوران پس از پیروزی انقاب اسامی تأکید کرد و گفت: همین بچه هیئتی ها بودند 
که در سال ۸۸ به مقابله با فتنه خائنانه دشمنان انقاب و اسام و رهبران آن مبادرت 
کردند. در آن زمان تاش دشــمن برای ســکوالر کردن هیئت های مذهبی بسیار 
زیاد بود و اگر هیئت های مذهبی سکوالر شوند، کشور و نظام اسامی دچار آفات و 
آسیب های بسیاری می شوند. وی با بیان اینکه باید تاش کرد که هیئت های مذهبی 
از ماهیت اصلی خود خالی نشوند، گفت: هیئت ها نباید صرفاً به مداحی اکتفا کنند 
و نباید از سخنرانان متعهد، انقابی و فاضل خالی شوند. سخنرانی روحانیون انقابی 

باید محور فعالیت هیئت ها باشد؛ هرچند در بسیاری از هیئت ها این چنین نیست.
این پژوهشــگر تاریخ اسام اظهار کرد: هیئت ها می توانند در رفع مشکات جامعه 
مؤثر و نمود بیرونی داشته باشــند؛ همان طور که حضرات معصومین)ع( دغدغه و 
اهتمام جدی به رفع مشــکات مردم داشتند؛ بنابراین اگر مردم متوجه شوند که 
هیئت  مشکات آنان را برطرف می کند، مطمئناً بیشتر جذب آن می شوند و همین 
موضوع زمینه ای برای ارتقای روحیه انقابی در آنان و تحقق اخاق، معنویت و سبک 
زندگی ایرانی-اسامی در جامعه می شود. وی با بیان اینکه این سنت خداوند است 
که اگر افراد برای رضای پروردگار فعالیت کنند، خداوند به آنان نصرت می رســاند، 
گفت: این به شرطی اســت که هیئت ها راهنمایی شوند تا در عرصه های گوناگون 
تبیین شده از سوی رهبر معظم انقاب در گام دوم، شاهد بروز و ظهور فعالیت های 

ارزشمند آن ها باشیم.

 معارف / مریم احمدی شــیروان  آیا 
هر خبری را می توان درست دانست و به 
آن اعتماد کرد؟ پاســخ به این پرسش در 
زمانه ما که با تعدد منابع خبری و جنگ 
رســانه ای مواجهیم، از اهمیت بیشتری 
برخــوردار اســت. آیه 6 ســوره مبارکه 
حجرات به اهمیت توجه به اخبار موثق و 
عواقب تکیه کردن بر اخبار غیرموثق اشاره 
دارد؛ در این آیه بیان شــده است: »یَا أَیَُّها 
ُنوا  الَِّذیَن آَمُنوا إِْن َجاَءُکْم َفاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبَیّ
أَْن تُِصیُبــوا َقْوًما بَِجَهالَِه َفُتْصِبُحوا َعلَی َما 
َفَعلُْتْم نَاِدِمیَن«؛ ای مؤمنان، هر گاه فاسقی 
خبری برای شما آورد تحقیق کنید، مبادا 
از روی نادانی به قومی رنجی رســانید و 
سخت از کار خود پشیمان گردید. در این 
رابطه با استاد عباس رفعتی نایینی، مشاور 
عالی و دستیار مدیر حوزه های علمیه در 
امور رسانه ای و مدرس خارج فقه رسانه به 
گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

 مهم ترین شرط اعتبار خبر
عدالت راوی است

حجت االســام رفعتی نایینی در ابتدا با 
اشاره به آیه شــریفه 6 سوره حجرات و 
شــرایط حجیت و اعتبار خبر یا همان 
ســامت و صحت خبر می گوید: در این 
آیه آمده اســت اگر یک فرد عادل خبر 
را آورد و گزارشــگر فــردی عادی بود، 
خبرش پذیرفته اســت، اما اگر فاســق 
بود خبر او پذیرفته نمی شــود؛ خبر در 
دین، علوم انسانی و علوم بشری جایگاه 
مهمی دارد و در این آیه مهم ترین شرط 
ســامت، اعتبــار و ارزش خبر، عدالت 
راوی اســت؛ عدالتی که در برابر فســق 

آورده شده است.
او ادامــه می دهــد: عدالــت یــا همان 
شــرط اثباتی در مقابل شــرط سلبی و 
عدم فســق قرار داده شده است. فاسق 
به فردی گفته می شــود کــه علناً گناه 
می کند؛ فســق با تجاهر فســق تفاوت 
دارد. مخالفت داشــتن بــا فرمان خدا 

و واجب خدا را انجــام ندادن و حرام را 
انجام دادن به معنای فسق است، اما در 
این آیه، فاســق فردی است که مرتکب 
کبائر شــده و بر گناهــان صغیره اصرار 
داشــته باشــد و عادل به فــردی گفته 
می شود که گناهان کبیره را ترک کرده 

و اصراری بر گناه صغیره نداشته باشد.
مدیر شبکه جهانی والیت تأکید می کند: 
مهم ترین گناه کبیره ای که در خبرنگار، 
راوی، خبرگــزاری و منبع خبر برای پی 
بردن به سامت و صحت خبر باید توجه 
کنیم، این اســت که دروغگو نباشند و 
تهمت نزنند؛ فــردی که دروغ می گوید 
باز هــم دروغ خواهد گفت و فرد تهمت 
زننده، به دفعات این کار را تکرار خواهد 
کرد و نمی توان خبر صحیح را از او باور 

کرد. 
وی خاطرنشــان می کند: بر اساس این 
آیه باید توجه داشــته باشــیم اگر خبر 
این قــدر مهم اســت که منبــع اصلی 
بســیاری از علوم بشری، انسانی، مسائل 
اجتماعی و زیربنای تصمیم گیری هاست، 
پس باید به سامت منتقل کننده خبر و 
خبرگزاری که آن را ارائه می کند توجه 
کنیم؛ مهم ترین شــرط بر سامت خبر 
این اســت که خبر را از منبع ســالم و 
موثــق و بدون دروغگویــی و تهمت به 

دست بیاوریم.

 بدون تحقیق خبری را نپذیریم
رفعتی نایینی تصریــح می کند: در عصر 
فناوری اطاعات و رسانه هر فرد با داشتن 
گوشی موبایل هوشمند خود صاحب یک 
رسانه است؛ او به سادگی اخبار را دریافت 
کرده و به چندین نفر دیگر ارسال می کند 
و خودش خبرنگار، گزارشــگر و صاحب 
رسانه است. هر چند که در مواردی منبع 
خبر هم ذکر می شــود، اما اگر منبع خبر 
شامل این آیه شریفه شده و از صحت آن 
مطمئن نباشــیم، نمی توانیم آن را بیان 
کنیم؛ یا اگر در صحــت آن تردید داریم، 
آن را به عنــوان منبع موثق اعام نکنیم 
تا خواننده ای کــه از طریق ما این خبر را 
می خواند، بداند باید بررسی و تحقیق کند.

اســتاد درس خارج فقه رسانه به تفسیر 
و شــأن نزول این آیه نیز اشــاره کرده و 
بیان می کند: این آیه شــأن نزول ویژه ای 
دارد که با عصر و زمان ما ســازگار است. 
در ایــن خصوص نقل شــده که رســول 
خدا)ص( ولید را بــه جانب بنی مصطلق 
فرســتاد تا از آن هــا زکات بگیرد و وقتی 
او به نزدیک آن ها رســید، آن ها سواره به 
اســتقبال او آمدند و او پنداشت که آن ها 
می خواهنــد با او بجنگند؛ پس به ســوی 
رسول اهلل)ص( بازگشت و گفت آن ها با ما 
قصد جنگ دارند و من تا وضعیت آن ها را 
دیده ام برگشتم. خبر دروغ و برداشت غلط 

سبب شد مســلمانان نیز تحریک شده و 
شمشیرهایشان را بردارند؛ به واسطه فردی 
فاســق، جنگی در حال شعله ور شدن بود 
که این آیه نازل و بیان شــد که نباید هر 

خبری را باور کرد و با آن تحریک شد.

 در مواجهه با اخبار این آیه را 
نصب العین خود قرار دهیم

ادامه می دهد: متأســفانه  نایینی  رفعتی 
در دنیای امــروز که به تعبیر مقام معظم 
امپراتوری رســانه ای مواجه  بــا  رهبری 
هســتیم، بیشــتر از نصف اخبــاری که 

معاند،  خبرگزاری هــای  در 
ماهــواره ای،  شــبکه های 
شــبکه های مجــازی و... رد 
و بدل می شــود، دروغ است 
و چــون اخبــار دروغ را باور 
ذهنیت  دچــار  می کنیــم، 
می شویم. مشکل اول در این 

منتقل کردن ســریع  راه 
هر خبری به افراد است و 
مشکل دوم هم این است 
که آن را باور می کنیم؛ بر 
اســاس این آیه تا تحقیق 
نکــرده و بــه ســامت و 
نبرده ایم،  پی  خبر  صحت 

آن خبر اعتبار ندارد.
اســتاد حوزه علمیه  این 
در پایــان بــا اشــاره به 

کشــور  اخیر  اغتشاشــات 
می گویــد: بســیاری از افــرادی که در 
حوادث تلــخ و ناگوار کارهای ناصواب و 
حرام انجــام دادند، به این دلیل بود که 
اخبار دروغ فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعــی را باور کردند. متأســفانه در 
طول تاریخ هم آســیب باور شــایعات 
خیلــی زیاد بوده اســت؛ بنابراین ما که 
در عصر رســانه زندگــی می کنیم، باید 
این آیه را نصب العین خود قرار دهیم تا 
هر خبری را باور نکنیم و بر اساس خبر 

دروغ تصمیم گیری نکنیم.

گفت وگو با استاد رفعتی نایینی درباره شرط پذیرفتن اخبار و اعتماد به رسانه ها

نباید هر خبری را باور کرد

بر اساس آیه ششم 
سوره حجرات، 
مهم ترین شرط 
صحت یک خبر 
این است که آن 
را از منبع موثق 

کسب کنیم

بــــــرش

 بایسته های تحول
 در حوزه علمیه

معارف: آیت اهلل ســیدمصباح عاملی، مدیر 
حوزه علمیه خراســان در دیــدار جمعی از 
مدیران مدارس علمیه خراســان شــمالی با 
اشــاره به اینکه حوزه تحولی و انقابی باید 
ســه مرحله نگاه، گفتمان و حرکت و عمل 
تحولی داشته باشد، ابراز کرد: در گام نخست، 
می بایست سعی کرد ابتدا این فکر و اندیشه 
در مخاطبان به وجود بیاید و حتی نقدها نیز 
با همین رویکرد باشــد. وی دومین بحث را 
گفتمان تحولی برشــمرد و اظهار کرد: امروز 
نگاه و گفتمان تحولی در میان همه مخاطبان 
بــه ویژه مدیران مدارس وجود دارد که الزمه 
تحولي شدن حوزه نیز همین همراهي و تداوم 
این راه است. عضو شورای عالی حوزه علمیه 
خراسان سومین نکته را حرکت و عمل تحولی 
دانســت و از آن به یک اقیانوس تعبیر کرد و 
گفت: تحولی که در یک چارچوب خاصی قرار 
بگیرد برخاف تحول است؛ یعنی باید همانند 
آنچه که در عالم هســتی در هر لحظه یک 
تغییر، حرکــت، تحول، دگرگونی و انقاب با 
تدبیر خداوند به صــورت هدفمند، روزآمد و 

کارآمد انجام می شود، اتفاق بیفتد.
مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به اینکه 
حوزه انقابی مؤثر، حوزه ای است که در دو 
بخش تعلیم و تربیت دقت دارد، اظهار کرد: 
خودســازی نکته مهمی اســت که باید در 
عرصه تعلیم و تربیت متناســب با حوزه ای 
در تــراز انقاب و نظام بــا تحول خواهی و 
پاســخگویی برنامه ریزی و سپس با هدایت 
دینی، سیاســی و خدمــت اجتماعی برای 
جامعه اقدام کرد.آیت اهلل عاملی یادآور شد: 
حرکت اجتهادی و فقاهتی مستمر در طول 
تاریخ همان فقاهت پاســخگو بوده که باید 
روزآمــد و کارآمد باشــد؛ از این رو عبارت 
ا الَْحَواِدثُ  الَْواقَِعُه« در توقیع شریف به  »َوأََمّ
همین نکته اشاره می کند که باید حوادث را 
شناخت و آینده نگر بود و تدبیر خود را برای 
پاســخگویی به کار گرفت. وی خاطرنشان 
کرد: باید به جامعه ورود داشــت زیرا کار با 
گوشه گیری پیش نمی رود؛ یعنی از یک سو 
امروز کار سخت و از سوی دیگر زمینه های 
فراوانی هســت که می توان نقش سربازی 

خود را به طور اتم و اکمل انجام داد.

معارف
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هیئت

حوزه علمیه

آگهي نوبتي )سه ماهه سوم سال 1398(
حوزه ثبتي سبزوار

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئين نامه مذكور اسامي اشخاصي كه نسبت به امالك مجهول المالك واقع 
در بخشهاي تابعه حوزه ثبتي سبزوار كه تاآخر آذر ماه 1398 تقاضاي ثبت نموده اند با نوع ملك مورد تقاضا براي 

اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد:
بخش 3سبزوار

پالك 1-  اصلي ، اراضی كالته استاد حسن خان :
87 فرعی،امير خاكشور فرزند ابراهيم ،ششدانگ يکباب كارگاه بمساحت 586/04 مترمربع 

پالك 5-  اصلي ، اراضی قلعه نو:
6147 فرعی،محمدرضا رمضانی فرزند رجبعلی و بانو زهرا نامجو فرزند عباس باالمناصفه ،شش��دانگ يکباب چهار 

ديواری بمساحت 107/65 مترمربع 
پالك 6-  اصلي ، اراضی كلوت :

7092 فرعی،طاهره سنگ سفيدی فرزند احمد ،ششدانگ  يك قطعه چهارديواری بمساحت 200 مترمربع 
7669 فرعی، آقايان غالمرضا و داود هر يك نس��بت به يکدانگ ونيم و خانمها  مهناز ،طيبه ،فاطمه و ثريا هر يك 
نسبت به سه چهارم دانگ شهرت همگي مجيديان  فرزندان عليرضا، ششدانگ يك قطعه زمين محصور بمساحت 

168/60 مترمربع
18855 فرعي، عباس رازقی فرزند عبدل، حس��ن غالمی فرزند محمد، س��يدمرتضی حسينی فرزند سيد جعفر 
، س��يدمحمد حس��ينی فرزند سيدحس��ين، رضا قهرمانی فرد فزرند حس��ن، اكرم دولت آبادی فرزند سليمان، 
پروان��ه خيرآبادی فرزند عبدالرحمان، محمود برزوي��ی فرزند حجی ابراهيم، مهرداد حقيقی دولت آبادی فرزند 
عبداله، محمدرضا كيانی تبار فرزند اسماعيل، احمد حداد سبزوار فرزند علی، حسين اميديان فر فرزند محمد، 
احمد بيدی فرزند حس��ين، عليرضا اكبری فرزند غالمرضا، موس��ی الرضا وحيدی اصل فرزند رجبعلی، حسين 
وحيدی اصل فرزند رجبعلی، محمدرضا مومن فرزند عباس��علی، س��عيد اس��تادی فرزن��د محمدعلي ، عليرضا 
ابارش��ی فرزند حبيب، رضا دارينی فرزن��د امام قلی، ابراهيم دولت آبادی فرزند محمود، حس��ين مالك فرزند 
عل��ی اصغر، ه��ادی برآبادی فرزند محم��د، محمدرضا نجم آب��ادی فرزند ابراهيم، علی محس��نی منش فرزند 
محمد، محمد افچنگی فرزند عباس، جعفر بيدی فرزند عليرضا، س��يد تقی كمالی زاده فرزند س��يدعلی، س��يد 
ابوالفض��ل كمالی زاده فرزند س��يدعلی، رضا عجم��ی فرزند محمد، محمد عجمی فرزن��د غالمرضا، عبدالکريم 
الهامی نژاد فرزند غالمحس��ين، عباس كرمی فرزند علی، حس��ن زندی فرزند رجبعلی، علی اكبر معتمدی كيا 
فرزند غالمحسين، فرح رمضانی فرزند محمد، پروين جلينی فرزند عباس، جمشيد سلمانی فرزند جان محمد، 
حس��نعلی زاهدی فرزند ابراهيم، محمد رجب زاده فس��نقری فرزند حسن، مرتضی آزاد فرزند محمدرضا، اصغر 
زعفرانيه فرزند علی، محمود س��تاری فرد فرزند حس��ين، س��عيد نقی زاده فرزند عزيزاله، كاظم طالقانی فرزند 
رجبعلی، س��يد محسن علوی رفيعی فرزند سيدحس��ن، سيدحسن علوی رفيعی فرزند سيدموسی، حسين پور 
آرين فرزند علی اكبر، علی اكبر پورآرين فرزند غالمرضا، مريم احسان فر فرزند ابوالقاسم، محمد مهدی كرابی 
فرزند محمد، محمد تقی قهرمانی نس��ب فرزند حس��ين، صغری كيفی فرزند غالمحس��ين، مرادعلی زردكوهی 
فرزند باباحس��ين، محمد س��ليمانی فرزند علی اصغر، محمود كسکنی فرزند محمدحس��ين، علی اصغر زارعی 
فرزند جواد، آس��يه ش��عبانی فرزند محمدهادی، غالمحس��ين محمدی فرزند اس��ماعيل، مهدی مهرپويا فرزند 
قربان، تاج محمد عربی الرهنگ فرزند محمدعلی، حس��ين نادری فرزند س��ليمان، غالمرضا برزويی فرزند علی 
اكبر، حس��ن فس��نقری فرزند علی، علی برآبادی فرزند محمد، محمد اتحادی فرزند حسن، علی فصيحی نسب 
فرزند حس��ن، رحمت اله صمدی فرزند اسداله، صفرعلی برغمدی فرزند محمدحسين، محمد حسين ابراهيمی 
فرزند تاج محمد، علی اكبر ش��هرآبادی فرزند برات، محمدحس��ين صمدی فرزند اسداله، جعفر استاجی فرزند 
علی، س��يد اميد بنی هاشمی فرزند سيدعباس، سيداحمد بنی هاشمی فرزند سيد عباس، محمد قارزی فرزند 
اس��ماعيل، علی قارزی فرزند اسماعيل، غالمرضا اس��تاد فرزند محمد، عليرضا احسان دوست فرزند عيدمحمد، 
علی رودس��رابی فرزند محمد، علی اميرپور فرزند محمدحسين، مسلم باش��تنی فرزند علی، عبدالرئوف فاتحی 
فرزند غفور، احمد ايوبی فرزند حس��ين، احمد مقدسی پور فرزند محمد حسن، احمد نصيری نيا فرزند عبداله، 
مهدی زاهدی فرزند يوس��ف، عليرضا صادقی فرزند عباس، رمضانعلی برزويی فرزند محمد، حس��ن قلعه نويی 
فرزن��د محم��د، ابراهيم باغانی فرزند يداله، عباس فريدی پور فرزند عل��ی اكبر، محمدعلی بازقندی فرزند علی 
اصغر، محمد اجتهادی فرزند جعفر، علی گردش��ی حس��ن آباد فرزند برات اله، غالمرضا فروزنده فرزند عزيزاله، 
محمد لش��کريان فرزند محمدتقی، حس��ين عبدالهی خوش��مردان فرزند محمدتقی، فهيمه برزويی فرزند علی 
اكبر، حس��ين عادلی فر فرزند صفرعلی، موس��ی الرضا سديدی فرزند حسن، برات علی استيری فرزند رجبعلی، 
حميد گوهری فرزند رمضانعلی، علی قيامي فرزند حس��ن، قاس��م دارينی فرزند حس��ين، مهدی باغانی فرزند 
مس��لم، حسين باغانی پور فرزند محمد، غالمحس��ين كرابی فرزند محمدحسين، هادی غفاريان دادرس فرزند 
ابراهيم، عليرضا خس��روجردی فرزند محمدرضا، حس��ين بيدخوری فرزند عليرض��ا، ابوالفضل زردكوهی فرزند 
مرادعلی، حس��ن رش��يدی فرزند غالمرضا، زهرا س��ربازی فرزند غالمحس��ين، هادی زين العباد فرزند حسين، 
علی عجمی فرزند محمد، علی زين العباد فرزند حس��ين، اصغر اس��تاجی فرزن��د محمد، رمضانعلی لعل كارگر 
فرزند علی، س��يدمجيد حسينی باغخيراتی فرزند سيدرضا، محمد علی كارگری فرزند رجبعلی، محمد باشتنی 
فرزند رمضان، علی اصغر بنجخی فرزند محمدولی، علی اكبر دهقان باغخيراتی فرزند حس��ن، س��ميرا محمدی 
فرزند محمد، مهدی احسان دوست فرزند محمد، محمدرضا كوشکی فرزند غالمحسين، محمد كالغوری فرزند 
حسن، منصور قزی فرزند عبدالرحيم، مصطفی بهروزي فرزند حسن، علی عباس زاده امامی فرزند حسين، علی 
زارع مقدم فرزند محمدرضا، حميدرضا رجبی مقدم فرزند ميرزا حسن، محمدعلی فيلسرائی فرزند عبدالحسين، 
علی طبس��ی فرزند محمدحس��ين، علی اصغر عبادی نسب فرزند عباس، عباس هاشم آبادی فرزند محمدعلی، 
احمديگانه دوس��ت فرزند حس��ين، جعفر جهان نيا فرزند غالمرضا، محمدعلی استيری فرزند رضا علی، عباس 
بنجخی فرزند محمدعلی، احمد آزاديان فرزند محمدحس��ين، محمد حس��ين اس��المی ابراهيم آباد فرزند علی 
اصغر، جواد رستمی فرزند حسين، شهرام اكرمی فرزند حبيب اله، نعمت اله قدرتی علی آباد فرزند علی، نرگس 
براتی فرزند محمدحس��ن، عليرضا باغانی فرزند احمد، علی اكبر باش��تنی فرزند قنبر، خديجه مس��کنی فرزند 
رحمت، عزت اله دولت آبادی فرزند محمود، حس��ين اس��تاجی فرزند محمد، فرش��ته فيض آبادی فرزند علی، 
رمضانعلی برزويی فرزند محمد، رمضانعلی ش��عبانی فرزند محمدرضا، زهره بی بی س��يدی پور فرزند سيد علی 
اصغر، هادی اس��تاجی فرزند محمد، حس��ين سعادت طلب فرزند حجی بابا، حس��ين سراجه فرزند علی اصغر، 
علی اكبر اس��ماعيل زاده فرزند حس��ين، هادی ش��اهمرادی فرزند علی اكبر، علی سعادت طلب فرزند حسين، 
كاظم باغانی فرزند رمضانعلی، علی صبوری فرزند غالمحس��ين، قاس��م نيك پويا فرزند ذبيح اله، س��ارا دولت 
آبادی فرزند محمد، علی س��نگ سفيدی فرزند غالمحس��ين، محمد رازقی فرزند عبدل، موسی سنگ سفيدی 
فرزند حسين، اسماعيل سعيدنيا فرزند حبيب اله، مرتضی خرم فرزند علی محمد، محمدعلی عنابستانی فرزند 
محمدابراهيم، اس��داله سمائی فرزند غالمعلی، حسين خسروجردی فرزند محمدحسن، غالمرضا باشتنی فرزند 
قربانعلی، علی پورمعظمی فرزند محمدرضا، عباس كس��کنی فرزند ش��عبان، مجيد جباری فرزند عبدالحسين، 

علی اصغر فيروزآبادی يزد فرزند كاظم، ابراهيم مشقی فرزند حسن، مهرداد استيری فرزند محمدعلی، رمضان 
قزی فرزند صفرعلی، سيدمحمد حسينی باغخيراتی فرزند سيدرضا، غالمحسين كوشکی فرزند ابراهيم، حسن 
ني��ك خصال فرزند علی، علی دولت آبادی فرزند عباس��علی، قمر جزن��دری فرزند آدينه علی، علی اصغر كرابی 
فرزند قنبر، س��يد اميد افتخار فرزند سيدعلی، محمدرضا اكبری فر فرزند اسمعيل، فاطمه دشتی فرزند عباس، 
عل��ی اصغر توصيفی فرزند علی، فريدون عباس زاده امامی فرزند حس��ين، حجی محمود صاحبی فرزند جبار، 
محمد وحدت فرزند عبداله، فاطمه طاهری ثانی فرزند حس��ين، حس��ن برآب��ادی فرزند قدرت،مهدی برآبادی 
فرزند محمد، جعفر نودهی فرزند علی، نبی اله نخعی فرزند بيك محمد  هر كدام نس��بت به يکصد و ده س��هم 

مشاع از  بيست و دو هزارسهم ششدانگ يك قطعه زمين بند سار به مساحت 7016متر مربع 
18939 فرعی،حميد رضا فرهادی فر فرزند عليرضا و خانم عفت اكبری  فرزند برات اله  بالمناصفه، ششدانگ 

يکباب منزل بمساحت 103/90 مترمربع
18975 فرعی،صديقه ابراهيمی فرزند عزيزاله ،ششدانگ يکباب منزل بمساحت 116/61 مترمربع 

19000 فرعی،زهرا قزی فرزند حسين ، ششدانگ يکباب منزل بمساحت 74/27 مترمربع 
19102 فرعی،موسی الرضا ابراهيمی باغخيراتی فرزند محمد ،ششدانگ يکباب منزل بمساحت 151 مترمربع 

19108 فرعی،مسلم باشتنی فرزند محمد علی ،ششدانگ يکباب منزل بمساحت 99/30 مترمربع 
19119 فرعی،هادی برقبانی فرزند محمد علی،ششدانگ يکباب منزل بمساحت 129/87 مترمربع 

19122 فرعی،محمدتقی آزاد فرزند محمد ،ششدانگ يکباب منزل بمساحت 112/18 مترمربع 
پالك  162-  اصلي ، اراضی ايزی:

5513 فرعی،بتول موالئي فرزند حسين ،ششدانگ يکباب ساختمان بمساحت 179/30 مترمربع 
پالك  199-  اصلي ، اراضی آب باريك:

526 فرعی،مهدی آب باريکی فرزند اسماعيل ،ششدانگ يکباب ساختمان دامداری بمساحت 5 /5442 مترمربع 
پالك  201-  اصلي ، اراضی رباط سرپوش :

1112 فرعی،محمدعلی توسلی پور فرزند عباسعلی ،ششدانگ يك قطعه زمين مشجر بمساحت 15147 مترمربع 
1113 فرعی،محمد علی توسلی پور فرزند عباسعلی ،ششدانگ يك قطعه زمين مشجر بمساحت 20469 مترمربع 

پالك  219-  اصلي ، اراضی نجم الدين :
161 فرعی،مازيار برزويی و مرداويج برزويی فرزندان مراد علی باالمناصفه،ششدانگ يك قطعه باغ مشتمل بر گاوداری 

و دامداری  بمساحت 9034/41 مترمربع 
162 فرعی،مازي��ار برزوي��ی و مرداويج برزويی فرزندان مراد علی باالمناصفه،شش��دانگ ي��ك قطعه زمين مزروعی  

بمساحت 83785/36 مترمربع 
پالك  478-  اصلي ، اراضی توحيد شهر:

9492 فرعی،سيد ابوالقاسم سخايی راد فرزند محمد و سيد اسماعيل سنگ سفيدی  فرزند محمد هر كدام نسبت به 
5 سهم و سيد محمد ،سيد علی ،سيد حميد ،سيد مجيد ،سيد سعيد شهرت همگي فرخی فر فرزندان سيد ابوالفضل 
هر كدام نسبت به يك سهم مشاع از 5 سهم از 15 سهم به استثنای بهای ثمنيه عرصه و اعيان ،ششدانگ يك قطعه 

باغ ميمی ديمه زار  بمساحت 35374/50 مترمربع 
بخش 12 سبزوار

پالك  1 -  اصلي ، اراضی عميداباد:
21172 فرعی،قاسم فطرتی فرزند محمد ، ششدانگ يکباب مغازه تجاری به مساحت 49 مترمربع

21179 فرعی،احمد رضا كيوانفر  فرزند براتعلی و ناهيد حاجي شمس��ايی فرزند علی اكبر باالمناصفه ، شش��دانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 12/84 مترمربع

پالك  2-  اصلي ، اراضی عبدالرحمن:
15677 فرعی،عفت ارقند فرزند احمد ، ششدانگ يك قسمت از جوی عمومی متروكه به مساحت 9/29 مترمربع 

لذا در اجراي ماده 16و17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهي شده در باال معترض مي باشد و يا اينکه بين 
متقاضيان ثبت و ديگري اقامه دعوي در دادگاه شده و در جريان رسيدگي است مي بايستي گواهي مشعر بر جريان 
دعوي يا اعتراض خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين اگهي ظرف 90 روز و در مورد اگهي اصالحي به مدت 30 روز 
به اين اداره تسليم ورسيد دريافت نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست 
خود را به مرجع قضايي ذيصالح تقديم در غير اينصورت متقاضي يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اين اداره ثبت تسليم نمايد .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.آ-9813414
)م الف 98/100/3207(

تاريخ انتشار نوبت اول :      سه شنبه   1398/11/01
تاريخ انتشار نوبت دوم :    پنج  شنبه   1398/12/01

علي آب باريکي 
 رئيس ثبت اسنادوام���الك سبزوار

برگ اجرایی                                                                           
مشخصات محکوم عليه   1 –  ابراهيم ايروانی   2 –  علی صدقی جنبدواز                                                              
نشانی محل اقامت :  1 -  روستای اردوغش         2 – مجهول المکان                                                     

مشخصات محکوم له   نام نام خانوادگی  :  علی ايروانی  نام پدر ابراهيم
نشانی محل اقامت :  زبرخان روستای اردوغش                                                                             

محکوم به                                                            
به موجب رای شماره   235  تاريخ  98/9/9  شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهر خرو و رای شماره – تاريخ – 

شعبه – دادگاه عمومی- كه قطعيت يافته است 
محکوم عليه محکوم اس��ت به : حضور در يکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال سند رسمی خودرو به شماره پالك 
12 ايران 263 ن 61 و پرداخت هزينه دادرس��ی و اخذ محکوم به در حق خواهان . ضمنا نيم عش��ر دولتی محاسبه 

شود . 
به اس��تناد ماده 19 آيين نامه اجرايی ماده 134 قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی .اجتماعی.فرهنگی محکوم 

عليه مکلف است :                                                             
پ��س از اب��الغ اين برگ اجرايی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به 
و ي��ا انجام تعهد و مف��اد رای بدهد . در غير اينصورت برابر م��واد 66.64.38.35.34.24. قانون اجرای احکام مدنی 
و مواد 526.523.522 قانون دادرس��ی مدنی اقدام قانونی از س��وی اجرای احکام دادگس��تری صورت می پذيرد . 

آ-9813413
امضاء و مهر مسيول دبير خانه شورا                        امضا و مهر قاضی شورا 

سيد حسن سامغانی قاضی شعبه هفت شورای حل اختالف خرو        

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالك متقاضيان كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تايباد 
مورد رس��يدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به ش��رح ذيل 

آگهی ميگردد:
آقاي ناصر محمدزاده استادي به شناسنامه شماره 9324 كدملي 0748432825 صادره تايباد فرزند جان محمد در 
ششدانگ يکباب منزل مسکونی به مساحت 125 مترمربع پالك شماره 2082فرعی مجزاشدهاز 765و1038 فرعي 
از251 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالکيت مشاعی ناصر 

محمدزاده استادی )متقاضی( و تمامت پالك كالسه 1397-456
لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه 
مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلی و كثير االنتشار منتشر تا در صورتيکه اشخاص 
ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم ورسيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمايند و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارايه حکم قطعی دادگاه است و در صورتيکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مينمايد و صدور سند 

مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.آ-9813411
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/11/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/16 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد-غالمرضا آقازاده

پرونده کالسه 9709987570100289 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باخرز تصمیم نهایی 
شماره 9809975199601648 

شاكی: خانم فرح دخت اسدی فرزند نصراله به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان باخرز- شهر باخرز- بخش 
يك – وليصر 11 

متهمين:   1.آقای علی محمد اسدی فرزند فرهنگ به نشانی- بخش باخرز شهرستان تايباد- مجهول المکان
اتهام:فروش مال غير

گردش كار پرونده: در تاريخ97.3.1 ش��اكيه فوق طی ش��کوائيه ای عليه متهم فوق الذكر دائر بر: تخريب عمدی و 
فروش مال غير،  در دادس��را باخرز اعالم ش��کايت نموده دادس��را با صدور دستورات موضوع را به انتظامی ارجاع كه 
آن مرجع اقدام به ادامه تحقيق نموده و پرونده را تکميال به دادس��را ارس��ال داش��ته است دادسرا اقدام به تحقيق از 
طرفين نموده كه موضوع را فروش مال غير تلقی و در اين خصوص قرار جلب و كيفرخواس��ت صادر س��پس پرونده 
به دادگاه ارسال شده است دادگاه با تعيين وقت رسيدگی با وصف حضور شاكيه و عدم حضور متهم اقدام به ادامه 

رسيدگی نموده است.
رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای علی محمد اسدی فرزند فرهنگ فاقد ساير مشخصات به لحاظ متواری بودن دائر بر: فروش 
مال غير يك باب منزل مسکونی به متراژ 542 متر مربع به مبلغ 9 ميليون تومان، موضوع شکايت خانم فرح دخت 
اسدی، دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده اعم از مفاد كيفر خواست صادره توسط دادسرا و اظهارات شاكيه و 
دفاعيات متهم شادمان در مرجع انتطامی و جلسه دادسرا و ارائه مدارك مربوطه و مالحظه مفاد قرار داد عادی فروش 
منزل توسط متهم و نظريه كارشناسی كه حکايت از فروش كل يك باب منزل مسکونی به متراژ542 متر مربع توسط 
متهم علی محمد اس��دی به آقای رمضان ش��ادمان دارد ، با عنايت به عدم حضور متهم درمراحل دادرسی  و احظار 
ايشان از طريق نشر آگهی در روزنامه و بالدفاع ماندن اتهام وی، بنابراين سوء نيت متهم محرز و اركان مادی تشکيل 
دهنده بزه معنونه تحقق يافته است لذا دادگاه بزه انتسابی به متهم را وارد و ثابت دانسته و مستندا به ماده يك قانون 
مجازات راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری با 
رعايت ماده 19 قانون مجازات اسالمی1392 متهم فوق الذكر را به رد مال به شاكيه و تحمل دو سال حبس تعزيری 
و پرداخت جزای نقدی به مبلغ9 ميليون تومان در حق دولت محکوم می نمايد رای صادره غيابی محسوب و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 

اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان خراسان رضوی است.آ9813410
رئيس شعبه101 دادگاه كيفری دو شهرستان باخرز-مجيد شيری

اداره ثبت اسناد و امالك حوره ثبت ملك بهار
 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139860326007001055 مورخ 1398/9/25 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم باجی وزيری فرزند عزت اله  بش��ماره شناس��نامه 10511 صادره از بهار دراعيانی ششدانگ يك باب 
خانه ساختمان تجاری- مسکونی به مساحت 300/38 متر مربع پالك 10987 فرعی ازقسمتی از پالك 228/4039 
فرعی از 139 اصلی واقع دربهار بخش چهار همدان خريداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای ذكريا بهمنی محرز 
گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. )م الف 416 (آ-9813408
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/11/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/11/16 
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار- هادی يونسی عطوف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظريه اينکه آقای داريوش موس��ی الرضائی زيارت   فرزندحش��مت اله به استناد وكالت نامه شماره 103262- 
1398/10/24تنظيمی دفتراس��ناد رسمی شماره 38شيروان از جانب خانم شهناز قوامی فرزند حسين بشماره 
شناس��نامه 7منضم به دوبرگ استش��هاديه گواهی شده توس��ط دفتر اسناد رسمی ش��ماره38 جهت دريافت 
س��ندمالکيت المثن��ی نوبت اول به اي��ن اداره مراجعه نموده ومدعی اند كه س��ند مالکيت دودانگ مش��اع از 

شش��دانگ  پالك1847فرعی از7 اصلی  واقع در قطعه س��ه شيروان بخش 5قوچان به آدرس زيارت كه متعلق 
به موكل ايش��ان  می باش��د بعلت  نامعلومی   مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالك معلوم گرديده كه سند 
مالکيت آن بش��ماره چاپی 235934ذيل دفتر268صفحه 146وشماره ثبت 64697 بنام نامبرده صادروتسليم 
گرديده است   لذا به استناد تبصره يك اصالحی ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهی ومتذكر 
ميگردد  هركس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سندمالکيت نزد خود می باشد 
بايس��تی ظرف 10روز ازتاريخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکيت يا سندمعامله رسمی 
به اين اداره تس��ليم نمائيدبديهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مق��رر يا وصول اعتراض بدون 
ارائه س��ند مالکيت يا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور س��ند مالکيت المثنی وتسليم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ-9813407
تاريخ انتشار:98/11/01

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای محس��ن چ��اری وكي��ل  رس��می آق��ای  في��روز رض��وان ن��ژاد ب��ا تس��ليم درخواس��ت ب��ه ش��ماره 
139802153618001120 -98/10/03   اعالم داش��ته كه  سند مالکيت  4433.15 سهم مشاع از 45743 
س��هم شش��دانگ يك قطعه زمين به مس��احت 45743 پالك 1/7069-اصلی واقع در بخش 2 سيستان  بنام 
فيروز رضوان نژاد صادر و تس��ليم گرديده و اعالم داش��ته كه بر اثر  اسباب كشی  مفقود گرديده كه درخواست 
ص��دور س��ند مالکيت المثنی نموده لذا ب��ا عنايت به تبصره  ماده 120 آيين نام��ه اصالحی قانون ثبت امالك 
مص��وب 80/11/8 مراتب باس��تناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهی می ش��ود تا هر كس مدعی انجام 
معامله می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 10مدت  روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکيت يا س��ند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيده يا 
در صورت اعتراض سند مالکيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنی سند مالکيت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسليم خواهد كرد. م الف:1535 آ-9813415  تاريخ انتشار: 98/11/01
مهدی پهلوانروی- كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای مس��لم صي��ادی وكي��ل  رس��می آق��ای  فري��دون رض��وان نژاد ب��ا تس��ليم درخواس��ت به ش��ماره 
139802153618001120 -98/10/03   اعالم داش��ته كه  س��ند مالکيت  6528.9 سهم مشاع از 45743 
س��هم از شش��دانگ يك قطعه زمين به مساحت 45743 پالك 1/7069-اصلی واقع در بخش 2 سيستان  بنام 
فريدون رضوان نژاد صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر  اسباب كشی  مفقود گرديده كه درخواست 
ص��دور س��ند مالکيت المثنی نموده لذا ب��ا عنايت به تبصره  ماده 120 آيين نام��ه اصالحی قانون ثبت امالك 
مص��وب 80/11/8 مراتب باس��تناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهی می ش��ود تا هر كس مدعی انجام 
معامله می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 10مدت  روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکيت يا س��ند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيده يا 
در صورت اعتراض سند مالکيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنی سند مالکيت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسليم خواهد كرد. م الف:1537 آ-9813417
تاريخ انتشار: 98/11/01

مهدی پهلوانروی- كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای مي��الد رنجک��ش وكي��ل  رس��می آق��ای  غالمعلی رض��وان ن��ژاد با تس��ليم درخواس��ت به ش��ماره 
139802153618001121 -98/10/03   اعالم داش��ته كه  س��ند مالکيت  3959.4 سهم مشاع از 45743 
س��هم شش��دانگ يك قطعه زمين به مس��احت 45743 پالك 1/7069-اصلی واقع در بخش 2 سيستان  بنام 
غالمعلی رضوان نژاد صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر  اسباب كشی  مفقود گرديده كه درخواست 
ص��دور س��ند مالکيت المثنی نموده لذا ب��ا عنايت به تبصره  ماده 120 آيين نام��ه اصالحی قانون ثبت امالك 
مص��وب 80/11/8 مراتب باس��تناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهی می ش��ود تا هر كس مدعی انجام 
معامله می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 10مدت  روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکيت يا س��ند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيده يا 
در صورت اعتراض سند مالکيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنی سند مالکيت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسليم خواهد كرد.  تاريخ انتشار: 98/11/01 م الف:1536 آ-9813418
مهدی پهلوانروی- كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
با اس��تناد ماده 12 قانون ثبت اس��ناد وامالك ومواد 59و64 آئين قانون ثبت وتبصره يك از ماده25 اصالحيه قانون 
مصوب بهمن ماه1351 اسامی اشخاصی  كه در سه ماهه سوم سال 1398 در خواست ثبت نموده اند، بشرح ذيل 
آگهی می ش��ود. اين آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز منتش��ر می شود ومدت اعتراض و واخواهی از تاريخ اولين 
انتش��اربه مدت 90 روز خواهد بود. لذا باس��تناد ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك هر كس نسبت به امالك مندرج  
دراين آگهی اعتراض دارد. می بايست، وا خواهی خود را از تاريخ اولين انتشار به مد ت 90روز به اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان فامنين  تسليم نموده ورسيد اخذ نمايد ونيز چنانچه قبال بين متقاضی ومعترض دعوايی در دادگاه 
مطرح ش��ده باش��د  می با يس��ت  گواهی مبنی بر جريان  دعوی  از دادگاه  اخذ و به اين اداره تسليم گردد درغير 
اينصورت پس از س��پری شدن مهلت  فوق الذكر اين اداره برابر مقررات نسبت به صدورسند مالکيت اقدام خواهد 

نمود. 1- پالك 130 فرعی مجزی شده از پالك 95 اصلي آقای محمد كاظمی فرزند. حسين نسبت به 
) يك و يك چهارم( شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ  يك قطعه زمين مزروعی آبی به مسا حت 79565،46 متر 
مربع )هفتاد و نه هزار پانصد و ش��صت و پنج متر مربع و چهل و ش��ش صدم متر مربع( واقع در اراضی قريه طاوه 
بخش پنج همدان ،2- پالك  131 فرعی مجزی شده از پالك 95 -اصلی آقای غالمرضا ملك قاسمی فرزند. ماشاء 
اله نسبت به          )يك و يك چهارم ( شعير مشاع از 96 شعيرششدانگ يکباب، دامداری بمساحت  791.63 متر 
مربع ) هفتصد و نود و يك متر مربع و ش��صت و س��ه متر متر مربع( واقع در اراضی قريه طاوه بخش پنج همدان.                

)م الف294( آ-9813409
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/1 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/1
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w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rدر سرگیجه استراتژیک مذاکره خطرناک است
مجید شــاکری، اقتصاددان در واکنش 
به گفته هــای اخیــر رئیس جمهور در 
مجمع عمومی بانــک مرکزی مبنی بر 
اینکــه »من بلد نیســتم کاری به دنیا 
نداشــته باشــم و برای حل مشکالت، 
فقط به داخل نگاه کنم. اگر اقتصاددانی 
بلد است که تمام روابط خارجی خراب 
باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید....« در نامه ای به نقد و 

بررسی نوع نگاه رئیس جمهور به رابطه اقتصاد و سیاست  خارجی پرداخته است.
فارغ از شــعارهای معمول و در یک نگاه کالن، برجام تالشی بود برای ستاندن 
امتیازات اقتصادی )با هدف گذاری غایی نرمال کردن روابط اقتصادی ایران مذکور 
در بند ٢٩( به ازای دادن امتیازات کالن امنیتی در حوزه هســته ای و غیر از آن. 
این توافق در بخش ستانده ها به وضوح روی دو محور جاری و توسعه ای متمرکز 
بود، اما در عمل دو عامل نداشتن نقشه کالن برای اقتصاد و عدم دقت در جزئیات 
حیاتی موجب شد خیلی پیش از خروج آمریکا از برجام مشخص شود این معامله 
ظرفیت الزم را برای پوشش نیازهای اقتصاد ایران در قیاس با انتظارات اولیه ندارد.
این مثال و مثال های مشابه در خود درس های مهمی دارد که عدم توجه به آن و 

تأکید صرف بر مذاکره، خردمندانه نمی نماید.
نبود هدف گذاری صحیح: ایران در چاره سازی تحریم های مالی در برجام، به 
دنبال رفع )لغو/ تعلیق( تحریم های مالی بود نه تضمین حدمشخصی از انتقاالت مالی 
به صورت آزادانه. نکته بسیار مهم آن است که بدانیم )و از این تجربه مهم بیاموزیم( 
این دو هدف با هم یکی نیستند. زمان نشان داد اگر هدف از مذاکرات نه لغو تحریم ها 
بلکه حفظ حد مشخصی از تسویه دالری می بود، نتایج متفاوتی را شاهد بودیم.

بی توجهی  به اهمیت یکسان همه اجزای زنجیره: فروش نفت، کشتیرانی، 
بیمه و تحریم بانکی در امتداد هم هســتند نه جــدای از هم. توفیق در یکی و 
شکســت در دیگری خروجی کل زنجیره را محدود می کند. نمی توان جداگانه 

آن ها را فهرست کرد و از توفیق در دو مورد و شکست در دو مورد سخن گفت.
بی توجهی به بخش خصوصی: چه در برجام و چه در خواسته های مذاکراتی 
بعدی آن، نقاط تمرکز اساساً خواسته های مدیران دولتی بوده و نه بخش خصوصی.

 نبود یک برنامه عمرانی جهت دهنده به ســرمایه گذاری ها:  نبود هیچ 
نوع برنامه عمرانی که سرمایه گذاری های مختلف را به هم متصل کند، از زوایای 
مختلف مشکالت جدی ایجاد کرد. بی برنامگی چنان آشکار بود که در جلسات 
رسمی دولتی به فهرست اولویت های ســرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران، به 

عنوان نقشه راه نگاه می شد.
عدم همسازی قوانین داخلی با موقعیت جدید: فهرست تالش هایی که در 
ابتدا برای ســرمایه گذاری در ایران شد و به سد قوانین داخلی به خصوص قانون 
»حداکثر اســتفاده از توان تولید و خدمات کشور« برخورد، اساساً بلند بود. این 
مسئله به خودی خود به صورت بخشی از مسئله نداشتن راهبردی کلی که قوانین 

داخلی با آن متناسب شوند، قابل تفسیر است.
در جمع بندی این بخش از نامه می توان چنین گفت که نداشتن طرح کلی ایجابی 
برای اقتصاد قبل از مذاکرات موجب شد اوالً هسته سختی از خواسته ها که کف 
یک نتیجه قابل پذیرش برای طرف ایرانی را دربرگیرد، به صورت احصا شده روی 
میز قرار نگیرد. ثانیاً اساساً امکان رویکرد ایجابی به مذاکرات منتفی شود و طرف 
ایران صرفاً »عدم ســلب و نگذاشتن مانع« را بخواهد نه فهرستی از خواسته های 
ایجابی سنجش پذیر و سوم جزئیات مهم تر از کل عمالً به فراموشی سپرده شود. 
این سرگیجه راهبردی پیش، همزمان و پس از برجام ادامه داشت به نحوی که در 

نبود راهبرد، ابزار )مذاکره( به جای راهبرد نشست.
با وجود همه داده های واضح پیشــین باز در پی اثبات اینکه باید مذاکره کرد یا 
نکرد نیســتم، بلکه بر این حقیقت اصــرار دارم که مذاکره پیش نیازهایی به جز 
میــل قلبی ما دارد و آن پیش نیازها عقالً ممکن اســت به معقول بودن مذاکره 
نکردن ختم شود. به هر روی مذاکره وقتی گرفتار سرگیجه استراتژیک هستید 

ابداً توصیه پذیر نیست.
در پایان مجدداً تأکید می کنم پیش نیاز وقوع )و نه حتی توفیق( مذاکره، خروج 

ایران از سرگیجه استراتژیک موجود است.

شیر آلوده بعد از کیک قرص دار موج دیگری از نگرانی در خانواده ها را برانگیخت

شیر تو شیر تأیید  وتکذیب !

 26 فروردین 94
 خطر َسم در شیر بر اثر تغذیه دام ها

 از نان های کپک زده 
دانشکده  فرزاد شــیدفر،رئیس   
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران هشــدار داد: در صورتی که 
دام از نان های کپک زده یا علوفه 
آلوده تغذیه کند، احتمال وجود آلودگی به  خصوص 

سم آفالتوکسین در شیر بسیار افزایش می یابد. 
در نان های کپک زده آفالتوکسین B1 وجود دارد 
کــه در اثر تغذیه دام می تواند در بدن دام تبدیل به 
آفالتوکســین M1 شود که در شــیر وجود دارد و 
حتی در اثر پاستوریزاسیون شیر نیز از بین نمی رود، 
بنابراین می تواند در شــیرهای پاستوریزه نیز وجود 

داشته باشد.

 31 تیر 94
تحقیقات برای حذف سم لبنیات با باکتری های 

مفید پروبیوتیک 
محبوبه سرابی، عضو هیئت علمی 
گروه زیست فناوری موادغذایی 
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 
گفت: محققان پژوهشکده علوم 
و صنایع غذایی در تالش هســتند تا با استفاده از 
باکتری های مفید پروبیوتیک، ســم آفالتوکسین 
موجود در شیر و برخی از لبنیات را حذف کنند. 
اکنون بنا داریم ســتون ثابتی را در کارخانه تولید 
لبنیات طراحــی کنیم تا با اســتفاده از باکتری 
پروبیوتیک پیش از اینکه شــیر به مرحله تولید 
برســد، میزان آفالتوکسین آن کاهش یافته و در 
نهایت شیر عاری از این سم تولید شود.به گفته وی، 
اکنون این طرح در مرحله آزمایشــگاهی است و 

امیدواریم به زودی اجرایی شود.

 10 آبان 94
20 درصد شیرها آفالتوکسینی هستند

دکتر عبدالوهاب البرزی، رئیس 
مرکز تحقیقات میکروب شناسی 
پزشکی شیراز گفت: چند سال 
پیش در همین مرکز تحقیقات 
در مورد میزان آفالتوکسین موجود در شیرهایی 
که در شیراز عرضه می شود، یک تحقیق انجام شد. 
این تحقیق نشــان داد که ٢0 درصد از شیرهای 
موجود آفالتوکسینی باالتر از حد نرمال دارند. پس 
از این تحقیق به وزارتخانه اطالع داده شد و ستادی 
هم برای رفع این مشــکل ایجاد شد. این ستاد با 
کمک دستگاه های مختلف اقداماتی برای حل این 
مشکل انجام داد، ولی پس از مدتی متوقف شد و 

دیگر کسی آن را پیگیری نکرد.

 17 آبان 98
140 هزار تن ذرت  دپو شده در گمرگ آلوده به 

آفالتوکسین است
نایب رئیس  خجســته،  امیــر 
کمیســیون اصل ٩0 مجلس با 
بیــان اینکه ۱۴0 هزار تن ذرت 
آلوده دپو شده در گمرک بندر 
امام آلوده به قارچ سمی آفالتوکسین است، گفت: 
عده ای از مسئوالن درباره موضوع واردات ذرت های 
آلوده قصور کرده اند . براساس اطالعات دقیقی که 
از سوی مردم، دلسوزان و گمرکات به فراکسیون 
مبارزه با مفاسداقتصادی و اصل ٩0 رسیده، ۱۴0 
هزار تن ذرت آلوده به قارچ ســمی آفالتوکسین 
است.وی گفت: باید زمانی که آن ها وارد کشور شد 
مرجوع می شدند، اما این اقدام صورت نگرفت و باید 
مسئوالن پاسخگو باشند. چه کسی در این چهار 

سال آن ها را مرجوع نکرده است.

 29 دی 98
مأموریت الریجانی به کمیسیون کشاورزی 

درباره شیر های آلوده 
رئیس مجلس گفت:کمیسیون 
کشــاورزی مباحث مطرح شده 
درخصوص آلودگــی لبنیات و 
شیرهای مصرفی به آفالتوکسین 
را که در صدا و ســیما مطرح شده، بررسی کند و 
گزارشی ارائه دهد. علی الریجانی این سخن را در 
پاســخ به حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
شاهین شهر در مجلس گفت که در تذکری اظهار 
کرد: روز گذشته مطالبی درباره آلودگی شیرهای 
خوراکی به آفالتوکسین مطرح شد و هنوز ابعاد آن 
مشخص نیست. صدا و سیما نیز مطلبی را در این 
زمینه پخش کرده و مشخص نیست اصالً در چند 
مورد این اتفاق رخ داده و هر چه ســریع تر باید در 

این مورد شفاف سازی صورت گیرد.

 29 دی 98
وجود سم آفالتوکسین در شیر تولیدی کشور 

تکذیب شد
دامپزشکی کشور طی  سازمان 
اطالعیــه ای با رد وجود ســم 
آفالتوکســین در شیر تولیدی 
کشور اعالم کرد: استاندارد ایران 
در این زمینه از اتحادیه اروپا سختگیرانه تر است. 
سازمان دامپزشکی اعالم کرد: اظهارات شخصی به 
عنوان کارشناس در برنامه شبکه سه  سیما کذب 
محض، غیرعلمی، غیرمســتند و مصداق واقعی 
تشویش اذهان عمومی است. در حوزه  تأمین ماده 
اولیه کارخانجات لبنی مراکزی در چارچوب ضوابط 
بهداشتی، کنترل های تخصصی اعم از نمونه برداری 
و آزمایش های الزم را انجام می دهند و حمل ونقل 

شــیر و فراورده های آن با مدرن ترین روش های 
بهداشتی صورت می پذیرد و حتی تردد وسایل نقلیه 

شیر و فراورده های لبنی رصد و پایش می شود.

 29 دی 98
آفالتوکسین شیر تولید داخل کمتر از آمریکا 

معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: 
میزان آفالتوکسین در شیر تولید 
داخل کشور به مراتب از کشور  
آمریــکا پایین تــر و نزدیک به 
استاندارد های اروپایی است. ایرج حریرچی گفت: 
سم آفالتوکسین همواره در خوراک دام ها موجود 
بوده و میزان آن در شیر ۱00 نانوگرم در لیتر است. 
میزان این ســم در لبنیات کشور های اروپایی 50 
نانوگرم در لیتر و در آمریکا 500 نانوگرم در لیتر 
اســت که مطالعات جهانی حاکی از نزدیک بودن 
لبنیات تولید داخل کشور به استاندارد های اروپایی 
و سالمت آن است .بر اساس 5۱ مطالعه اخیر در 
جهان، میزان آفالتوکســین در لبنیات روزبه روز 
کاهش می یابد و تولیدکنندگان ما نیز استاندارد های 

بهتری را رعایت می کنند.

 30 دی ماه 98
عده ای درصدد حذف شیر از سبدغذایی مردمند

معاون بهداشت وزارت بهداشت 
گفت: اخبــار کذب و غیرواقعی 
مثل وجود سم آفالتوکسین در 
شیر موجب می شود مصرف شیر 

از سبدغذایی روزانه مردم حذف شود. 
علیرضا رئیســی اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد 

در رسانه ها و شبکه های مجازی با مطالب غلط و 
غیرعلمی در خصوص وجود سم آفالتوکسین در 
شیر موجب نگرانی مردم شده اند که این موضوع 

اساس علمی ندارد.
میزان آفالتوکسین در شیر در کشور ما بسیار کمتر 
از مقادیر مجاز است. وجود آفالتوکسین در شیر در 
همه کشورها وجود دارد ولی نکته مهم این است 
که وجود آفالتوکسین در صورتی که از مقدار مجاز 
و استاندارد کمتر باشــد، مشکلی برای سالمتی 

ایجاد نمی کند.

 30 دی ماه 98
مجلس آلودگی شیر  را رد کرد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی 
در مجلــس با اشــاره به اینکه 
براســاس آمارها و گزارش های 
ارائه شده هیچ گونه آلودگی به 
سم آفالتوکسین در شیرهای تولید کشور مشاهده 
نشده، ادامه داد: براساس آمارهای ارائه شده توسط 
مســئوالن، ایران در زمینه کمیت تولید شیر در 
میان کشــورهای مطــرح جهان قرار داشــته و 
شرکت های مطرح جهان ســازنده شیرخشک با 

واحدهای تولید شیرایرانی قرارداد دارند.
مستندات و اعداد و ارقام مطرح شده توسط مجری 
صدا و سیما از سوی مراجع رسمی و قانونی نبوده 
و مطالب ارائه شده به واحدهای تولید شیر کشور 
آسیب بســیار زیادی را وارد کرده است. مقرر شد 
سازمان صدا و ســیما با پوشش خبری و پخش 
برخی برنامه ها ذهنیت منفــی به وجود آمده در 

زمینه شیرهای توزیع شده ایرانی را از بین ببرد.

بیشترین سهم آلودگی هوا مربوط به موتورسیکلت هاست    فارس/ محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر گفت: در حال حاضر بیشترین سهم آلودگی ها مربوط به موتورسیکلت هاست. می خواهیم  
موتورسیکلت ها را در کالنشهرها برقی کنیم. اکثر دارندگان موتورسیکلت اقشار ضعیف هستند و روزانه 200 کیلومتر در تهران را طی می  کنند و در سال 2هزار و 100لیتر مصرف بنزین دارند که هزینه آن 

6 میلیون تومان خواهد شد. با برقی شدن این موتورها هزینه برق مصرفی آن ها حدود 600 هزار تومان در سال خواهد بود و از این محل هر دارنده موتورسیکلت 5 میلیون تومان در سال منفعت خواهد برد. 

یادداشت فجازی

 سه شنبه 1 بهمن 1398 25 جمادی االول 1441 21 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9166 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای نبی بخش ناروئی فرزند علی به ش��ماره ملی 3719479552 و شماره شناسنامه 893 به شرح دادخواست به 
کالسه شماره 45/1/98 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی ناروئی 
پدرش به ش��ماره ملی 3590685220 در اقامتگاه دائمی خود بزمان – سمسور فوت نموده و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق پسر متوفی 2- بی بی نور بارانی فرزند چراغ به شماره ملی 
3719747085 همسر متوفی 3- زرملک قلندرزهی فرزند خدابخش به شماره ملی 3719396762 همسر متوفی 
4- زلیخا ناروئی به ش��ماره ملی 3719479544 دختر متوفی 5- نازملک ناروئی به ش��ماره ملی 3719765776 
دختر متوفی 6- گراناز ناروئی به ش��ماره ملی 3719970493 دختر متوفی 7- محمدگل ناروئی به ش��ماره ملی 
3719827429 پسر متوفی 8- عبدالمجید ناروئی به شماره ملی 3719827437 پسر متوفی 9- مهدی ناروئی به 
شماره ملی 3580299956 پسر متوفی 10- اله بخش ناروئی به شماره ملی 3580299948 پسر متوفی 11- نادر 
ناروئی به ش��ماره ملی 3710163935 پسر متوفی 12- حسین ناروئی به شماره ملی 3710163927 پسر متوفی 
13- یاس��ر ناروئی به ش��ماره ملی 3710163919 پس��ر متوفی 14- عثمان ناروئی به شماره ملی 6820011652 
پس��ر متوفی 15- ابراهیم ناروئی به ش��ماره ملی 6820025947 پس��ر متوفی 16- معصومه ناروئی به شماره ملی 
6820025955 دختر متوفی 17- نعمت اله ناروئی به شماره ملی 6820034156 پسر متوفی 18- ناصر ناروئی به 
شماره ملی 6820038003 پسر متوفی 19- یوسف ناروئی به شماره ملی 6820055031 پسر متوفی 20- راشد 
ناروئی به شماره ملی 3612641131 پسر متوفی 21- محسن ناروئی به شماره ملی 3613016370 پسر متوفی . 

که ان مرحوم ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از مرحوم نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد .آ-9813427
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن 

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرائی کالسه9800124علیه حمید رضا کنگرلو
بدینوسیله به آقای حمید رضا کنگرلوفرزند علیرضا شناسنامه شماره528 ساکن پیشوا راه آهن ک امام حسین پ10 
ابالغ میگردد:که خانم مریم زارع تاجیک جهت وصول مبلغ 4845000000 ریال باس��تناد مهریه مندرج درس��ند 
ازدواج شماره780علیه شما اجراییه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه9800128دراین اداره تشکیل شده وطبق 
گزارش مورخ98/10/18 مامورپست محل اقامت شمابشرح متن سند شناخته نشده لذابنا به تقاضای بستانکارطبق 
ماده 18آیین نامه اجرامفاد اجراییه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه 
ظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماییدعملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. 258/م الف آ-9813428
رئیس ثبت شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای فیض ا... جعفری بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
ش��ماره یکتا13980215379000197وشماره ترتیب15947 مورخ98/5/6دفتراسناد رسمی شماره7پیشوا و طی 
درخواست وارده 1398856010460002837مورخ 98/5/6تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت تک برگی رانموده 
اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : فیض ا... 
جعفری2. میزان مالکیت : س��ه دانگ شش��دانگ یکباب خانه3. ش��ماره پالک : 152فرعی از102* اصلی مفروزاز 
پالک24 *4. محل وقوع: واقع درحصارک بخش بهنام وس��ط پیش��وا5. علت ازبین رفتن : مفقود ش��دن به دلیل 
جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : س��ه دانگ مشاع ازشش��دانگ عرصه واعیان یک باب خانه به مساحت81/5 
مترمربع ذیل ثبت88214 دفتر118صفحه383بنام فیض ا... جعفری ثبت وسند بشماره چاپی729271صادر گردیده 
است لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم 
تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس از انتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه 
و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت 
طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه 

فردوس اداره ثبت اسناد وامالک پیشوا 257م/ الف آ-9813429
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

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

برابر رای شماره 2190-98 مورخ 98/10/18 هیات به شماره کالسه 87-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نور محمد جباری فرزند حسن بشماره شناسنامه 2644 صادره از بجنورد در یک باب 
خانه به مساحت 185.40 متر مربع از  پالک 102 فرعی از 125 اصلی اراضی قریه عزیز بخش دو بجنورد خریداری 
از مالک رسمی آقای علی اکبر فتحی حمزانلوئی فرزند حسن محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813430
تاریخ انتشار نوبت اول:  01                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 16                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

موضوع: اصالحیه آگهی مزایده کالسه: 9701789
پیرو صورت جلسه مزایده به شماره: 139804306091000412 کالسه 9701789 که در تاریخ: 25 دیماه 1398: 
در آن روزنامه محترم تحت ش��ماره: 464 م.الف 9813142 آ به چاپ رس��یده مقتضی است اصالحیه زیر در همان 

صفحه به چاپ برسد:
»در سطر اول پاراگراف آخر تعداد بازداشتی های پالک ثبتی مورد مزایده 3 )سه( مورد صحیح است«

مراتب بدین وسیله اصالح و اعالم می گردد. آ- 9813322
مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پورسربندی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9600280
بانک پاسارگاد به استناد سند رهنی شماره 182303- 93/03/19 دفتر اسناد رسمی شماره 59 مشهد علیه شرکت 
سقف گستران توس )سهامی خاص( بشماره ثبت 11987 )بعنوان وام گیرنده( و آقای سعید نعیمی فرزند عربعلی 
به شماره ملی 0933868510 )بعنوان راهن( اجرائیه ای تحت کالسه 9600280 در قبال مبلغ یک میلیارد و پانصد 
و ی��ازده میلیون و یکصد و هش��تاد هزار و نهصد و هش��تاد )1/511/180/980( ریال ص��ادر نموده که پس از ابالغ 
اجراییه در مورخ 96/07/20 و 97/05/24 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی چهل و یک هزار و 
سیصد و شصت و سه )41363( فرعی مفروز و مجزی شده از نه هزار و پانصد و شصت و نه )9569( فرعی از چهار 
)4( اصلی بخش نه مشهد طبقه دوم بمساحت یکصد و چهل و پنج )145( مترمربع با عرصه وقف به آدرس مشهد 
بلوار سیدرضی، سیدرضی 10 پالک 244 طبقه دوم به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد میلیون )8/700/000/000( 
ریال ارزیابی و قطعیت یافته که مش��خصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارش��ناس در روز ارزیابی به این 

شرح می باشد:
ملک مورد تعرفه یک دستگاه آپارتمان سه خوابه به آدرس مذکور می باشد. عرصه ملک مورد نظر یک قطعه زمین 
به مساحت 250 مترمربع که موقوفه آستان قدس رضوی بوده و اعیان کلی مجموعه که در 4 طبقه احداث گردیده 
اس��ت ش��امل پارکینگ و پیلوت در طبقه همکف و 4 واحد مسکونی آپارتمانی در طبقات همکف تا سوم می باشد. 
سیستم سازه ای اسکلت فلزی با سقف طاق ضربی بوده و نمای مجموعه با آجر 3 سانت سفال دوغابی اجرا گردیده 
است. اعیان ملک مورد تعرفه 145 مترمربع بوده شامل نشیمن و پذیرایی، سه اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حمام 
می باشد. کف واحد سنگ و دیوارها گچ و نقاشی شده می باشد، آشپزخانه اپن با کابینت فلزی بوده و دارای سیستم 
گرمایشی پکیج و رادیاتور و سرمایش کولرآبی است. همچنین واحد آپارتمانی مذکور دارای حق استفاده از پارکینگ 
مشاعی در طبقه همکف می باشد. قدمت احداث بنا حدود 17 سال بوده، ملک موصوف دارای امتیازات مستقل آب 
و برق و گاز می باشد. مجموعه مسکونی فاقد آسانسور است، حدود مشخالت ملک مورد تعرفه اجماالً بر وضع موجود 
منطبق بوده و در حال حاضر در تصرف مالک آقای سعید نعیمی می باشد. با عنایت به موارد فوق، میزان سهم العرصه 
و اعیان ملک، کیفیت احداث اعیان، نحوه مالکیت عرصه، امکانات و امتیازات مورد بهره برداری، ممر و دسترس��ی، 
موقعیت ملک، تناسب و شاخصه های ابعادی و کاربری اعیان، بها روز امالک مشابه در منطقه و سایر عوامل دخیل 
در امر کارشناسی ارزش روز ملک مزبور به همراه کلیه امتیازات متعلقه، بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و تعهدات 
احتمالی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی مبلغ 8/700/000/000 ریال )هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال( تقویم 

و ارزیابی گردید. همچنین حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:
شماالً: اول بطول 0/73 متر دوم بطول 2 متر سوم در 3 قسمت بطول های 0/20 و 0/90 و 0/30 متر و چهارم بطول 
0/30 متر پنجم بطول 2/15 متر شش��م بطول 0/30 و 0/30 و 0/90 و 0/2 و 2 متر پنجره و دیوارس��ت به فضای 
خیابان. شرقاً اول بطول 0/73 متر پنجره و دیواری است به فضای خیابان. دوم بطول 4/50 متر دیواریست به اراضی. 
سوم در 4 قسمت بطولهای 2 و 3 و 2 و 3/10 متر درب و دیواریست به پلکان مشترک. چهارم در 2 قسمت بطولهای 
0/80 و 0/90 متر پنجره و دیواریست به داکت مشترک. پنجم بطول 6/60 متر دیواریست به اراضی جنوباً: اول بطول 
2/10 متر دوم در 3 قس��مت بطولهای 0/70 و 1/90 و 0/30 متر. س��وم بطول 6 متر پنجره و دیواریس��ت به فضای 

صحن حیاط. غرباً: بطول 15/30 دیواریست به اراضی.
مل��ک موص��وف برابر نام��ه ش��ماره 139885606004012495- 98/10/18 وارده بش��ماره 13290- 
98/10/21 دفتر امالک بازداش��تی دارای یک فقره بازداش��تی می باش��د. مزایده پالک ثبتی فوق الذکر از 
مبلغ هش��ت میلیارد و هفتصد میلیون )8/700/000/000( ریال در روز ش��نبه مورخ 1398/11/19 از 
ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع مشهد خیابان پاسداران، 
نبش پاس��داران 3/1 اداره اجرای اسناد رسمی ش��عبه اسناد رهنی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر اس��ت طبق تبصره 6 ما ده 121 آ.ا پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د به عهده برنده مزایده می باشد، نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9813339 م.الف 480
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9807607
بدین وس��یله به ورثه مرحوم امید نیک بین فرزند علی به شناس��نامه 298 به نام های: خانم طناز نیک بین نام پدر: 
امید تاریخ تولد: 1396/03/21 ش��ماره ملی: 0961503009 ش��ماره شناس��نامه: 0961503009 با قیومیت 
محس��ن امیری ش��اه بنده فرزند حسن ش��ماره ملی 0934203318- و منیر گلباف نام پدر: بهادر تاریخ تولد: 
1342/10/10 ش��ماره ملی: 6519671347 ش��ماره شناسنامه: 87- و غزل نیک بین نام پدر: امید تاریخ تولد: 
1389/10/07 ش��ماره ملی: 0960161058 شماره شناسنامه: 0960161058 با قیمومت محسن امیری شاه 
بنده فرزند حس��ن ش��ماره ملی 0934203318 ابالغ میش��ود که خانم مریم امیری ش��اه بنده نام پدر: حسن 
تاریخ تولد: 1358/5/1 ش��ماره ملی: 00934566070 شماره شناسنامه: 16471 جهت وصول مهریه به مبلغ 
تعداد 200 عدد س��که تمام بهار آزادی به اس��تناد سند ازدواج: شماره سند: 4459، تاریخ سند: 1385/10/17 
دفترخانه ازدواج ش��ماره 91 مش��هد استان خراسان رضوی علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
کالس��ه 9807607 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1398/10/11 مأمور پست محل اقامت 
مدیون به ش��رح متن سند شناس��ایی نشد، لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 19/18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت. آ- 9813342 م.الف 481
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

ابالغ ماده 87 کالسه 9501092
بدین وسیله به خانم صاحبجان دهقان نیری فرزند محمد ک.م 5529719201 احدی از ورثه مرحوم حسین دهقان 

نیری ابالغ می گردد که:
باقیمانده پالک ثبتی 40598 فرعی از 4 اصلی بخش نه مشهد متعلق به مورث شما در قبال طلب فرشته معین مقدم 
بانضمام حقوق دولتی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه 

نقل انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9813344 م.الف 482
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدینوسیله به مهتاب فخری مقدم به کد 0872372324 ابالغ می گردد: در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به 
عملیات اجرایی وارده به ش��ماره 59340- 1398/10/28 موضوع پرونده اجرایی کالسه فوق، نظریه رئیس ثبت به 
شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 
روز از تاریخ ابالغ کتباً به شعبه/اداره اجرا اعالم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. )با توجه به توع و مبلغ ارزیابی مستند به بند 5 ماده 69 آئین نامه اجرا نصف از اتومبیل مذکور 
از مستثنیات و نصف دیگر آن خارج از مستثنیات تشخیص داده می شود. علی ایحال وفق ماده 169 آئین نامه اقدام 

نمائید.( آ- 9813348 م.الف 483
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدینوسیله به مریم زاهدی به کد 0681922451 ابالغ می گردد: در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به عملیات 
اجرایی وارده به شماره 59340- 1398/10/28 موضوع پرونده اجرایی کالسه فوق، نظریه رئیس ثبت به شرح بین 
الهاللین به ش��ما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ ابالغ کتباً به ش��عبه/اداره اجرا اعالم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. )با توجه به توع و مبلغ ارزیابی مستند به بند 5 ماده 69 آئین نامه اجرا نصف از اتومبیل مذکور از 
مس��تثنیات و نصف دیگر آن خارج از مستثنیات تشخیص داده میش��ود. علی ایحال وفق ماده 169 آئین نامه اقدام 

نمائید.( آ- 9813349 م.الف 484
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده اجرایی کالسه 9505370
بدین وسیله به آقای احسان حاتمی نام پدر: محمدولی تاریخ تولد: 1315/03/01 شماره ملی: 0681515414 شماره 
شناسنامه: 71 ابالغ می شود پالک ثبتی 81277 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد متعلق به شما در قبال طلب خانم 
طاهره اسالمی بجنوردی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه 

نقل انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9813350 م.الف 485
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده اجرایی کالسه 9001701 )90/62(
بدینوسیله به وراث مرحوم ابوالفضل قربانی فرخد شامل:

1- سورنا قربانی فرخد نام پدر: ابوالفضل کدملی 0926856464 متولد: 1382/10/04 با قیمومیت خانم مریم ذکائی 
نام پدر: رضا شناس��نامه شماره 714 و کدملی 3621042778 و 2- رومینا قربانی فرخد نام پدر: ابوالفضل کدملی: 
02002082646 متول��د: 1378/02/03 و 3- منیره زندی کریم خانی نام پدر: مراد متولد: 1309/07/09 کدملی: 
0935375163 ابالغ می شود: پالک ثبتی 711 فرعی از 37 و 38 اصلی بخش ده مشهد متعلق به مورث شما در 
قبال طلب خانم مریم رضا دوس��ت بازداش��ت گردید. لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود 
ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9813351 

م.الف 486
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ ماده 87 کالسه 98006006
بدین وسیله به ورثه مرحوم علیرضا برجسته: آقای حسن برجسته فرزند حسین ک.م 6509395118 و خانم مینا 
ساالری مقدم فرزند فرزند اکبر به کدملی 6509783452 ابالغ می گردد که: مبلغ 386/500/000 ریال متعلق به 
مورث شما نزد بانک ملی در قبال طلب خانم فاطمه ازرم بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب 
بش��ما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نس��بت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده 

نمی شود. آ- 9813352 م.الف 487
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ ارزیابی ماده 102 آئین نامه اجرا )کالسه 9603211(
بدین وسیله به شرکت گچ ماشینی طوس با ش ث: 3905 ابالغ می گردد:

در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9603211 له بانک اقتصاد نوین علیه شرکت گچ ماشینی طوس و محمدحسین 
صلواتی میبدی ابالغ می گردد: پالک ثبتی ش��ماره 15157 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد مورد وثیقه سند 
رهنی ش��ماره 181286 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 59 شهر مشهد به مبلغ 12/550/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیئت کارشناسی به مبلغ 9/000/000 ریال بصورت علی 
الحساب 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- 9813353 م.الف 488
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال1398
حوزه ثبتی زیرکوه

به دس��تور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اس��امی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهوااللمالک واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا آخر آذر ماه س��ال یکهزار و س��یصد و نود 
و هش��ت شمس��ی تقاضای ثبت نمودهاند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 
25-اصالح��ی قان��ون ثبت باید تجدید گردد، ب��ا نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی می شود:
 بخش9زیرکوه:  قطعات مفروزه کرکسو پالک  641-اصلی

1-پالک 2 فرعی علی ش��اکری شش��دانگ یک  قطعه زمین مزروعی  به نش��انی  بخش زهان روستای 
شاج- اراضی مزرعه کرکسو.

بخش14 زیرکوه:
قطعات مفروزه مزرعه حاجی آباد پالک 49-اصلی

2-پالک 2850  فرعی حس��ین مطهری  شش��دانگ یک قطعه زمین بایر  به نش��انی  ش��هر حاجی آباد 
بلوار شاهد-شاهد 12.

3-پالک 2853 فرعی  آقایان اس��فندیار و عید محمد س��عدی شش��دانگ یک قطعه زمین بایر)هرکدام 
نسبت به سه دانگ مشاع( به نشانی  شهر حاجی آباد بلوار امام رضا )ع(

4- پالک 2854 فرعی حس��ن بخشانی ششدانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی  شهر حاجی 
آباد خیابان بهشتی یک.

5-پالک 2855 ابراهیم عباسی ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی  شهر حاجی 
آباد بلوار جهاد جهاد17.

6- پالک 2856 فرعی غالمحسن غالمحسینی ششدانگ یک باب ساختمان دوطبقه به نشانی  
شهر حاجی آباد بلوار غفاری.

7- پالک 2887فرعی حسین لشکری ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی  شهر 
حاجی آباد بلوار مطهری-خیابان مطهری 22 .

8_پالک 2888 فرعی حجی علی س��کندری شش��دانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی  شهر 
حاجی آباد بلوار شاسکوه.

9- پالک 2890 فرعی محمد رضا فالحی شش��دانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی  
شهر حاجی آباد بلوار جهاد-جهاد10.

10- پ��الک 2891 فرعی فاطمه عامری شش��دانگ یک قطعه زمی��ن  غیر موات مزروعی  به 
نشانی  شهر حاجی آباد- خیابان بهشتی سه.

قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک 83-اصلی
11-پالک 254 فرعی علی زنگنه ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی شهرستان زیرکوه -شهر آبیز

12-پالک 3670 فرعی علی زنگنه ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی شهرستان زیرکوه- شهر آبیز
13- پالک 3671 فرعی حس��ین یاری آبیز یک قطعه زمین مزروعی به نش��انی شهرس��تان 

زیرکوه- شهر آبیز
لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد ویا 
اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی شده ودر جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر 
جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف90روز و به استناد 
تبصره یک ماده 25-اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به اداره ثبت اس��ناد 
وامالک زیرکوه تس��لیم و رسید دریافت نموده،و برابر ماده74 و86 آئین نامه قانون ثبت، معترضین می 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه دهد. 
ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدیدی منظور میگردد و از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدید تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود..آ-9813426
تاریخ انتشارنوبت اول :1398/11/01      تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/12/01     

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603006251مورخ 1398/08/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای حس��ین باقری حس��ن رودی فرزند صفر محمد به شماره شناسنامه 3126 صادره از رشت در قریه 
شالکو در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 101/07 متر مربع پالک 
فرعی 38847 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 287 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک 
رسمی خانم امهانی شافعی بوساری محرز گردیده است ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 4833 آ-9813404
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/11/16 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603006252مورخ 1398/08/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم زینب محمدی پور ماشک فرزند رستمعلی به شماره شناسنامه 1889 صادره از رشت در قریه شالکو 
در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 101/07 متر مربع پالک فرعی 
38847 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 287 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می 
خانم امهانی شافعی بوساری محرز گردیده است ، لذا به 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 دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 4835 آ-9813405
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/1  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/11/16 

حسین اسالمی کجیدی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

 اقتصاد/ زهرا طوسی  ادعای عرضه شیرهای 
پاســتوریزه  آلوده به ســم »آفالتوکسین« را بهادر 
حاجی محمدی، بازرس انجمن بهداشت و ایمنی 
موادغذایی ایران، در برنامه سالم صبح بخیر شبکه 
ســه ســیما مطرح کرد و مدعی شــد شیرهای 
پاســتوریزه ای که از سوپرمارکت ها تهیه می شود 
مقدار زیادی آلودگی به ســم آفالتوکسین دارند، 

سمی که منجر به سرطان کبد می شود.

حاجی محمــدی آماری را که بــه گفته خودش از 
پژوهش های تعدادی از استادان دانشگاه استخراج 
شــده درباره میزان آلودگی شیرهای پاستوریزه در 
شهرهای مختلف کشور اعالم کرد و گفت: طبق این 
آمارها ۳۳ درصد نمونه های شیر پاستوریزه آلوده به 
این ســم بودند. با این حال بسیاری از کارشناسان 
اگر چه وجود ســموم در شیر را تکذیب کردند اما 
بخشــی دیگر از کارشناســان سرنوشت نا معلوم 

ذرت های آلوده را مربوط به این موضوع می دانند. 
قابل توجه است بدانید محصوالت برخی برندها که 
در یک سیستم بســته از تولید غذای دام تا تولید 
محصــول لبنی را در اختیار دارند، کمترین و البته 
فاقد آفالتوکسین در محصوالت هستند. با این حال 
پرونده شیرهای آلوده که از سال ٩۴ مطرح و مدتی از 
 مختومه شدن آن می گذشت، دوباره باز شده است . 

با هم سیر تاریخی این پرونده را  مرور می کنیم.



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

حقوق دی ماه معلمان با اعمال رتبه بندی پرداخت شد  فارس: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حقوق دی ماه معلمان با اعمال رتبه بندی خبر داد. علی الهیار ترکمن 
در نشست خبری اظهار کرد: در دی ماه امسال هزار و 400 میلیارد تومان به حقوق معلمان اضافه و بر این اساس رتبه بندی در حقوق دی معلمان اعمال شد. وی اضافه کرد: رتبه بندی فرایندی است که از ارتقای 

صالحیت ها آغاز و به کیفیت منجر می شود که در آن مشوق  های مالی پیش بینی شده اما متأسفانه مشوق های مالی اصل در رتبه بندی می شود.

 جریمه سنگین بیرون انداختن ته سیگار از خودرو 
در استرالیا

در  اســترالیایی  رانندگان  ایســنا: 
صورت پــرت کردن ته  ســیگارهای 
خود از خودرو به بیرون، ممکن است 
با جریمه هایی تا ۱۱ هزار دالر مواجه 

شوند.
مجازات جدیدی کــه روز جمعه در 
ایالت »نیو ساوت ولز« به مرحله اجرا 

گذاشته شد می تواند برای دیگر سرنشینان خودرو نیز در صورت پرت کردن 
ســیگار از خودرو به بیرون اعمال شود و مبلغ جریمه برای دیگر سرنشینان 

خودرو هزار و 320 دالر خواهد بود.
این جریمه ســنگین در صورتی اعمال می شود که فرد تخلف را در روزهای 
ممنوعیت کامل آتش افروزی مرتکب شــود که در شــرایط نامســاعد آب و 
هوایی اعالم شده و شامل ممنوعیت روشن کردن آتش در فضاهای باز یا هر 
گونه فعالیت دیگری می شــود که احتمال آتش سوزی را در پی داشته باشد. 
بــا این حال هنوز مبلغ جریمه در روزهایی که ممنوعیت کامل آتش افروزی 

اعالم نشده، مشخص نشده است.
اعمال این جریمه ها در روزهایی در نظر گرفته شــده که آتش ســوزی های 

طبیعی گسترده در سراسر استرالیا، خسارات بسیاری وارد کرده است.
براساس اعالم رسانه های داخلی اســترالیا، در سال 20۱۹ میالدی بیش از 
200 نفر در حال پرتاب ســیگار روشــن از خودرو خود در ایالت نیو ساوت 

ولز دستگیر شده اند. 
عالوه بر جریمه نقدی، متخلفان در روزهای ممنوعیت کامل آتش سوزی ۱0 
امتیاز منفی نیز روی گواهینامه های خود دریافت می کنند و این میزان برای 

روزهایی که ممنوعیت اعالم نشده پنج امتیاز منفی خواهد بود.
این نخستین جریمه  از این دست است که در این ایالت اعمال می شود. نیو 
ساوت ولز واقع در جنوب شرقی استرالیا در آتش سوزی های اخیر این کشور 

دچار خسارات گسترده ای شده است.

 چین استفاده از پالستیک های 
یکبار مصرف را ممنوع کرد
تســنیم: چین به عنــوان یکی از 
کننده  مصرف  کشورهای  بزرگ ترین 
پالستیک در جهان شناخته می شود 
و برای همین منظور برنامه ای بزرگ 
برای کاهش مصرف پالســتیک خود 

طرح ریزی کرده  است.
به همین منظور استفاده از کیسه های 

پالستیکی در شهر های بزرگ چین تا پایان سال 2020 و در دیگر نقاط این 
کشور تا پایان سال 2022 ممنوع خواهد شد.

یک میلیارد و 400 میلیون نفر در چین از کیســه های پالســتیکی استفاده 
می کنند که زباله های تولید شده معادل ۱00 زمین فوتبال است. این کشور 
در ســال 20۱7 حدود 2۱5 میلیون تن زباله خانگــی جمع آوری کرد که 

مشخص نیست از این میزان زباله چه میزان آن بازیافت شده  است.
بر اساس آمار دانشگاه آکسفورد، چین در سال 20۱0 حدود 60 میلیون تن 
زباله پالستیکی تولید کرده است و آمریکا با 38 میلیون تن زباله پالستیکی 

پس از چین رتبه دوم تولید زباله های پالستیکی را به خود اختصاص داد.
البته این نخســتین اقدام چین برای مبارزه با محصوالت پالستیکی نیست 
و در ســال 2008 این کشور خرده فروشان را از ارائه کیسه های پالستیکی 

رایگان منع کرده  بود.

انتقاد از کم توجهی مسئوالن
کسی بودجه ساخت مرکز فرماندهی مدیریت بحران 

را تقبل نمی کند
مصدق:  محمود  جامعــه-  گروه 
ســاختمان فعلی ســازمان مدیریت 
بحران کشــور در منطقه الهیه تهران 
چندان مناسب مدیریت و امدادرسانی 
در شرایط بحرانی نیست. چرایی آن 
هم عمدتاً به عدم دسترســی سریع 
این مرکز به شبکه بزرگراهی، شبکه 

ریلی و هوایی برمی گردد. به همین دلیل از اوایل دهه ۹0 ضرورت ســاخت 
یک مرکز جدید فرماندهی مدیریت بحران در بین دســت اندرکاران مطرح 
شد. حتی کمی بعد برای این منظور ابتدا قطعه زمینی در مجاورت فرودگاه 
مهرآباد و در نزدیکی تهرانســر و ســپس زمینی در منطقه 22 شهرداری به 
مدیریت بحران واگذار شــد که پس از ارزیابی هــای اولیه، فاقد ویژگی های 
الزم شــناخته شد. ســرانجام قطعه زمینی به مساحت حدود 20 هکتار در 
محدوده شهر آفتاب برای ساخت مرکز فرماندهی و کنترل و مدیریت بحران 
کشــور انتخاب شد و از سه سال پیش ساخت این مرکز در دستور کار قرار 
گرفت. اما مشکل اینجاست که روند اجرای این پروژه آن گونه که باید، پیش 
نمــی رود. موضوعی که البته انتقاد مصطفی نجار، رئیس ســازمان مدیریت 
بحران کشــور را در پی داشته اســت؛ به طوری که وی از همکاری نکردن 
برخی دستگاه ها در خصوص ساخت مرکز فرماندهی و مدیریت بحران کشور 
گالیه می کند و می گوید: متأســفانه برخی از دستگاه  ها به دلیل اینکه نگاه 
کاماًل غیرکارشناســی به این موضوع داشته و نگاهشان بیشتر بخشی است، 
مشــکالت فراوانی برای ما ایجــاد کرده اند. البته ما فعاًل این دســتگاه ها را 
معرفی نمی کنیم، ولی تالش می کنیم این مشــکالت را یکی پس از دیگری 

رفع کنیم و در سه سال آینده این پروژه را به پایان برسانیم. 

 آماده هر نوع همکاری هستیم 
رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهرداری 
تهــران به قدس می گویــد: در قانون جدید مدیریت بحران کشــور برای هر 
دســتگاه وظایفی تعیین شده اســت، اما اینکه برای ساخت مرکز فرماندهی 
برای دستگاه های اجرایی وظیفه ای تعیین شده باشد بنده چیزی ندیدم. شاید 
آقای نجــار بتواند کمی دقیق تر در این زمینه توضیح دهد. وی با اشــاره به 
اینکه عمده مشکل در اجرای ســاخت مرکز جدید مدیریت بحران کشور به 
بحث بودجه برمی گردد، می گوید: این پروژه بودجه بســیار زیادی می طلبد و 
در شرایط اقتصادی موجود هم کسی این بودجه را تقبل نمی کند.  وی با بیان 
اینکه شهرداری تهران زمین برای ساخت مرکز یاد شده را در اختیار سازمان 
مدیریت قرار داده است، می افزاید: اما مشکالت دیگری هم وجود دارد. با این 

حال شهرداری آمادگی دارد در سایر امور هم همکاری کند. 

 روند اجرای پروژه به کندی پیش می رود
امیر قادری، سرپرســت معاونت بازســازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران 
کشور هم در پاسخ به قدس می گوید: قطعاً همه دستگاه های اجرایی در حوزه 
مربوطه در اجرای پروژه ســاخت مرکز فرماندهی مدیریت بحران مسئولیت 
قانونــی دارند. مثاًل شــهرداری باید در صدور پروانه ســاخت همکاری کند؛ 
سازمان برنامه بودجه باید در تأمین اعتبار کمک کند یا وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان ســازمان مجری باید در این زمینه اقدام کند؛ همه مسئولیت دارند، 

یعنی همه باید روند کار ساخت را سرعت ببخشند. 
وی با اشــاره به حادثه خیز بودن ایران و افزایش آمار وقوع ســیالب و زلزله 
در سال های اخیر، ســاخت مرکز جدید فرماندهی مدیریت بحران را بسیار 
ضروری ارزیابی می کند و می افزاید: باید مرکزی داشــته باشــیم که ضمن 
مقاوم بودن، دارای ویژگی های مناســب برای امدادرسانی در شرایط بحرانی 

در نقاط مختلف کشور باشد. 
قادری در خصوص آخرین وضعیت ساخت مرکز فرماندهی مدیریت بحران کشور 
می گوید: ساخت این مرکز در مرحله اولیه است و روند کار به کندی پیش می رود؛ 
اما اینکه چه زمانی این پروژه به سرانجام می رسد باید از وزارت راه و شهرسازی به 
عنوان سازمان مجری پرسید. به هرحال هر دستگاهی که در این موضوع مسئولیت 

دارد باید کار خود را به درستی انجام دهد. 

 جامعه/اعظم طیرانی  شورای عالی سالمت دو 
سال پیش 6۹ شاخص عدالت در سالمت را تصویب 
نوزادان،  میر  و  مرگ  همچون  شاخص هایی  کرد. 
کودکان، مادران باردار، شیوع فشارخون، دیابت و 
و  ترافیکی  حوادث  غیرواگیر،  بیماری های  برخی 
غیرترافیکی، شیوع کم وزنی و سوءتغذیه، پوسیدگی 
دندان و نرخ ناباروری؛ البته برخی از شاخص های 
مرتبط با سالمت که مسئولیت آن با دستگاه هایی 
قرار  توجه  مورد  نیز  است  بهداشت  وزارت  از  غیر 
گرفت که از جمله آن ها می توان به دسترسی مردم 
به آب و هوای سالم، خط فقر، پوشش سازمان های 
بهداشتی  سرویس های  به  مردم  دسترسی  بیمه، 
یا دفع مناسب فاضالب و یا میزان جذب خالص 

دانش آموزان در سال اول ابتدایی اشاره کرد.
قرار بود پس از ابالغ آیین نامه اجرایی انتشــار این 
شــاخص ها در ســازمان برنامــه و بودجه، تمامی 
دستگاه های مرتبط مانند وزارت بهداشت، مؤسسه 
تحقیقات سالمت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار 
و سایر دستگاه های مرتبط موظف شوند بر اساس 
قانون انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطالعات، این 
شــاخص ها را به صورت دوره ای بــه مردم گزارش 
کنند؛ موضوعی که پس از گذشــت دو سال مورد 
توجه قرار نگرفته است. فارغ از کم کاری دستگاه های 
متولی در ارائه گزارش یاد شده، پرسش اینجاست که 
راهکارهای متولیان و صاحبنظران نظام سالمت برای 

تحقق این مهم چیست؟

 مهم ترین راه مدیریت هزینه های حوزه درمان
بهــزاد کالنتــری، مدیرکل 
مدیریت بیمارستانی خدمات 
بالینی معاونت درمان وزارت 
بهداشــت بــا بیــان اینکه 
الزمه رسیدن به عدالت در 

ســالمت، اجرای نظام ارجاع است، می گوید: ایجاد 
نظام ارجاع، سطح بندی خدمات و استحقاق سنجی، 
تدوین و اجرای محصوالت دانشــی در حال انجام 
است. مهم  ترین راه مدیریت هزینه های حوزه درمان 
و خدمات درمانی، نظام ارجاع،  سطح بندی خدمت و 

استحقاق سنجی است.
وی معتقد است: زمانی که نظام ارجاع استقرار پیدا 
کند، پزشک خانواده هم باید مستقر شود تا ما بتوانیم 
مدیریت درمان را به آن محول کنیم؛ بنابراین با ایجاد 
فرایند مدیریت درمان و اجرای راهنماهای بالینی، 
هزینه ها نیز کنترل خواهد شد و تقاضاهای القایی از 
بین خواهد رفت. در این نظام، باید بیمار ارجاع داده 
شود و بیماران نمی توانند به دلخواه خود برای درمان 
به سطح 2 و 3 مراجعه کنند. این موضوع، با داشتن 

کد ارجاع برای بیمار فراهم می شود.

 دغدغه های جدی نظام سالمت
کارشناس  قاســمی،  کاظم 
دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی 
و رســیدگی به شــکایات 
ایران   بیمه سالمت  سازمان 
نیز می گوید: هدف بسیاری 

از کشور های جهان این است که نظام تأمین مالی 
ســالمت خود را به گونه ای طراحی کنند که مردم 
را در برابر هزینه های تأمین سالمت محافظت کرده 
و میزان دسترســی تمامی جمعیت را به خدمات 

سالمت فراهم کنند.
وی معتقد اســت: گرچه در ســال های اخیر نظام 
ســالمت توانســته اســت با اســتفاده از راهبرد 
مراقبت هــای بهداشــتی اولیه به پیشــرفت های 
چشمگیری دست یابد، اما همچنان یکی از مهم ترین 
دغدغه های سیاســت گذاران، برقــراری عدالت در 

سالمت و دسترسی به خدمات سالمت است.
قاسمی مشکالت مالی را یکی از دغدغه های جدی 
نظام ســالمت و در پی آن بیمه سالمت می داند و 
می گوید: محدودیت منابع، افزایش هزینه های درمان 
نسبت به خدمات بهداشتی، پیشگیری، گستردگی 
و پراکندگی ســازمان های متولی سالمت، کاهش 

شــدید منابع مالی و همچنین بدهی های قبلی به 
ارائه دهندگان خدمات از جمله عواملی بوده و هستند 
که در صورت عدم توجه و برنامه ریزی دقیق، اجرای 
طرح تحول ســالمت را دچار چالش خواهد کرد؛ 
نمایندگان مجلس و دولت باید چــاره ای برای آن 

بیندیشند.

مردم  از  ســالمت  نظام های  حمایــت   
حســن جان فــدا، دکترای 
تخصصی مدیریت بهداشت 
و درمان نیز راه تحقق عدالت 
در ســالمت را اجرای قانون 
نظام ارجاع در کشور می داند 

و می گوید: نخســتین هدف در نظام سالمت ایران 
ارتقای سطح توزیع سالمت، پاسخگویی به انتظارات 
پزشکی و غیرپزشکی مردم و توزیع آن و مشارکت 
عادالنه مردم در تأمین هزینه های ســالمت است 
و در نهایت اینکه برای رســیدن به این اهداف باید 
بدانیم مســئولیت نهایی عملکرد نظام سالمت در 
هر کشــور بر عهده دولت است و نظام های سالمت 
عالوه بر مسئولیت ارتقای سالمت افراد، موظفند از 
مردم در برابر هزینه های مالی بیماری حمایت کنند. 

رهبر معظم انقالب در این خصوص به مســئوالن 
ســفارش فرموده اند »کاری کنید بیمــار جز درد و 
رنج بیماری اش، ناراحتی و دغدغه دیگری  نداشته 
باشــد«؛ در واقع دیدگاه دولت نسبت به همه ارکان 
نظام سالمت باید کالن و جامع باشد، اما متأسفانه 
در ایران این موضوع با وضعیت مطلوب فاصله دارد و 
تا زمانی که قانون نظام ارجاع در کشور اجرا نشود این 
مهم تحقــق نخواهد یافت. وی ادامه می دهد: طرح 
تحول نظام سالمت طرحی بود که در ابتدا با هدف 
کاهش پرداخت مســتقیم از جیب مردم و کاهش 
درصــد خانوارهایی که به خاطــر دریافت خدمات 

سالمت دچار هزینه کمرشکن شده اند، اجرا شد.
بر اساس اسناد باالدستی، حداکثر پرداخت از جیب 
مردم در حوزه درمان باید 30 درصد باشد، در حالی 
که پیش از اجرای طرح تحول سالمت به 60 درصد 
رســیده بود و ما از نظر وضعیت کلی اهداف نظام 
ســالمت در بین ۱۹۱ کشور  دنیا رتبه ۱۱4، از نظر 
سطح سالمت رتبه ۹6، از نظر توزیع سالمت رتبه 
۱۱3 و به لحاظ شاخص رشد تأمین هزینه ها رتبه 
۱۱2 را به خود اختصاص داده بودیم. این در حالی 
است که پیش از سال ۹2 میانگین شاخص پرداخت 
از جیب مردم در دنیا کمتر از ۱8 درصد و در ایران 

بیش از 56 درصد بود، ضمن آنکه تعداد تخت های 
بیمارستانی نسبت به جمعیت استاندارد نبود و به 
ازای هر هزار نفر ۱.4 تخت بود، همچنین بیش از 50 
درصد این تخت ها فرسوده بود و با مسئله زیرمیزی و 

سایر مشکالت حوزه سالمت نیز مواجه بودیم. 

 درمان محوری جایگزین پیشگیری محوری 
دکتر جان فدا می افزاید: در چنین شــرایطی طرح 
تحول نظام سالمت از ســوی وزارت بهداشت اجرا 
شد که تا حدودی رضایت مردم را به ویژه در بخش 
پرداخــت از جیب بیماران که به 6درصد رســیده 
بود، جلب کرد. اما در ادامه راه با چالش هایی نظیر 
قوانین باالدستی، تأمین منابع مالی، تضاد و شکاف 
درآمدی در نیروی انسانی به ویژه تیم های بهداشتی 
و درمانی، کسر منابع مالی در صندوق های بیمه ای 
و تنگناهای سیاســی موجود در طرح مواجه شد، 
به طوری که به قوانین باالدســتی و سیاست های 
کلی کشــور توجه کافی نشــد و پزشک محوری، 
جایگزین خدمات محوری و در پی آن بیمارمحوری 
و درمان محــوری جایگزیــن ســالمت محوری و 
پیشگیری محوری شــد که موفقیت طرح را تا حد 

قابل توجهی زیرسؤال برد. 

 اتفاقی در تضاد با قانون نظام ارجاع سالمت 
وی تصریح می کند: نکته قابل توجه در طرح تحول 
سالمت متخصص گرایی و کم توجهی به سطح یک 
خدمات سالمت بود، به طوری که با اجرای این طرح 
بیماران به سمت پزشکان متخصص و فوق تخصص 
هدایت شــدند که این اتفاق در تضاد با قانون نظام 
ارجاع ســالمت و منجر به ناتوانی بیمه در پرداخت 
تعهدات خود، کمبود منابع مالی، فشــار مضاعف 
بر پرســنل درمانی به ویژه کادر پرستاری، افزایش 
پیش بینی نشده تعداد بیمه شدگان و تفاوت پرداخت 
در بخش دولتی و خصوصی شد که ادامه طرح را با 
مشکل روبه رو کرد و اکنون درصدی از فرانشیزی که 
به مردم داده می شــد، قطع و از تعهد بیمه ها خارج 
شده است. بنابر این اکنون به مرحله ای رسیده ایم که 
برخی از مردم نمی توانند خدمات سالمت - به ویژه 
درمان - را به طور منصفانه دریافت کنند و نمی توان 
گفت طرح تحول ســالمت نقش مؤثری در ایجاد 

سالمت عدالت محور داشته است. 
به گفته وی، طرح تحول نظام ســالمت برای ادامه 
نیازمند اصالحاتی است که ضرورت دارد با همکاری 
وزارت رفاه و وزارت بهداشــت صورت گیرد، ضمن 
آنکه پرونــده الکترونیک ســالمت و اجرای نظام 
ارجاع سالمت می تواند تا حد قابل توجهی به ادامه 
موفقیت آمیز این طرح و اجرای سالمت عدالت محور 
در حوزه های مختلف نظام سالمت کشور کمک کند. 

کارشناسان بهداشت و درمان از ضرورت اجرای نظام ارجاع می گویند

نبض ُکند عدالت در نظام سالمت 
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دستچین

بی اطالعی اعضای هیئت علمی از نقشه جامع علمی 
فارس: محمدحسین یادگاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت 
مدرس و رئیس سابق جهاد دانشگاهی با بیان اینکه ریل گذاری 
کار آموزش و پژوهش در کشــور باید تغییر کند، گفت: در حال 
حاضر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از نقشه جامع علمی کشور 
اطالعی ندارند که در این زمینه باید از طریق دانشگاه ها و رسانه ها 

مطلع شوند. 

بودجه ایمن سازی جاده ها صرف حوادث غیرمترقبه می شود
خانه ملت:محمدرضــا بادامچی، عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس گفت: ایران حادثه خیز اســت و به طور مداوم در کشور 
با بحران هایی مواجه می شــویم، در واقع وقتی جاده ای در دست 
تعمیر است و بحرانی پیش می آید مجبور می شوند بودجه را صرف 

حوادث غیرمترقبه کنند و از ایمن سازی جاده ها غفلت می شود.

مقاالت سفارشی برای مجالت خارجی
مهر: حســین آقابابایی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم در 
خصوص پرونده حقوقی تهیه مقاله برای مجالت خارجی گفته 
است: یکی از این پرونده ها مربوط به تعداد زیادی مقاله است 
که به سفارش برخی دانشــجویان یا ممکن است به سفارش 
استادان تهیه شده باشند، در هر صورت این  مقاله ها متقاضی 
داشته و به زبان انگلیسی تهیه و برای مجالت خارج از کشور 

ارسال می شده است.

پدیده ناخوشایند شکار تفریحی اتباع خارجی
تسنیم:حجت االسالم پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کالت گفت: 
بسیار ناخوشایند است که شــاهد شکار تفریحی اتباع خارجی 
هستیم؛ جالب آنکه بومیانی که امکان خرید مجوزهای شکار را 
ندارند اگر شکار کنند به محاکم قضایی کشیده  می شوند، اما یک 
خارجی در برابر چشمشان حیوانات مناطقشان را شکار می کند آن 

هم فقط به قصد تفریح و صرفاً به این دلیل که پول دارد!

وضعیت، چندان هم قرمز نیست
ایلنا:علی شهری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
تهران در واکنش به اظهارات شــهردار تهــران در خصوص اینکه 
تعدادی از مدارس تهران در وضعیت قرمز ایمنی هستند، گفت: اینکه 
وضعیت هایی را اعالم کنیم که حاصــل آن جز نگرانی برای اولیاء 
نیست، شــرایط را برای مردم سخت می کنیم. این مدارس شرایط 

مطلوبی ندارند، اما در شرایط عادی مشکلی رخ نخواهد داد.

جایی از تصرف متجاوزان محیط زیست در امان نیست!
خانه ملت: یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیســیون قضایی و 
حقوقی مجلس می گوید: متجاوزان به محیط زیســت به اندازه 
کافی دشت ها، کوه ها، تپه ها و حتی رودخانه ها را تصرف کرده اند 
و دیگر جایی نمانده که از تصرف آن ها در امان باشــد. این بناها 
پروانه ساختمانی، آب، برق، تلفن و گاز دارند بنابراین دولت در 

این خصوص بی تقصیر نیست. 

اداره ۱۴ میلیون دانش آموز در توان یک وزارتخانه نیست
باشــگاه خبرنگاران جوان:علی اصغر فانی، وزیر اســبق 
آموزش و پرورش با بیان اینکه اداره ۱4 میلیون دانش آموز از 
توان یک وزارتخانه خارج است، افزود: یک آموزش و پرورش 
قادر نیســت به اداره همه دانش آموزان کشور به طور کامل 
بپــردازد، بنابراین ما باید در آموزش و پرورش مشــارکت را 

توسعه دهیم.

تعطیلی ها را جبران می کنیم
میزان: عبدالرضا فوالدوند، مدیرکل آموزش و پرورش تهران در 
واکنش به این موضوع که بسیاری معتقدند این حجم از تعطیالت 
مدارس با کالس جبرانی قابل جبران نیست، گفت: اینکه برخی 
اعالم کرده اند کالس های جبران روز هایی را که تعطیل شده اند 
جبران نمی کند را قبول نداریم. امسال میزان تعطیلی ها نسبت به 

سال گذشته 5 تا 6 روز بیشتر شده است.

کاسبی در حوزه پژوهش 
فارس: رضا زنگنه، معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه فنی و 
حرفه ای می گوید: متأسفانه در حوزه پژوهش کاسبی راه افتاده 
است. بسیاری از شــرکت ها از افراد پول می گیرند و مقاله های 
آن ها را منتشــر می کنند که به هیچ عنوان برای کشــور نتایج 
مطلوبی ندارد. اکنون نزدیک به ۹0 درصد مقاالت علوم انسانی ما 

به خارج ارسال نمی شود.

میراث فرهنگی

معاون میراث فرهنگی و گردشگری:
میراث فرهنگی به کمک 

خانواده های زندانیان می آید
 فــارس   وزارت میــراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری در راستای توانمندسازی 

خانواده های زندانیان به کمک آن ها می آید.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری با اشاره به آسیب پذیری خانواده های 
زندانیان گفت: معاونت صنایع دســتی وزارت 
گردشــگری آمادگی دارد در ابتدای همکاری 
با انجمن حمایت زندانیان، فضایی برای بازدید 
میهمانــان و عرضه صنایع دســتی در اختیار 
خانواده هــای زندانیان قرار دهــد. همچنین 
با راه اندازی ســایت فروش آنالیــن تولیدات 
خانواده های زندانیان اقدام مؤثری در راســتای 
کاهش وقوع جرم در این خانواده ها به عمل آید.

پویا محمودی همچنین افزود: در آینده نزدیک 
طرحی با آســتان قدس بــرای فروش صنایع 
دستی در دست اقدام است که می توان خانواده 
زندانیان را نیز شــامل این طــرح کرد تا این 

خدمات شامل این خانواده ها هم شود.

جوانان

سردار تقی مهری بیان کرد
شرایط بخشش اضافه خدمت 

غیبت سربازی 
 ایرنا   رئیس ســازمان وظیفــه عمومی نیروی 
انتظامی ضوابط و مقررات بخشش اضافه خدمت 
کارکنان وظیفه حین خدمت را تشــریح کرد و 
گفت: بر اساس ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح، 
بخشش اضافه خدمت غیبت سربازی، تنها شامل 
مشموالنی می شــود که به خدمت سربازی اعزام 
شــوند. ســردار تقی مهری افزود: در صورتی که 
در سوابق خدمتی کارکنان وظیفه، حسن ُخلق، 
جدیت در وظایف محوله، ابراز شجاعت و فداکاری 
از سوی فرماندهان تأیید شود، تمام یا بخشی از 
اضافه خدمت ســنواتی آن ها برابر ضوابط مورد 

بخشش قرار می گیرد.
وی همچنین افزود: اضافه خدمت سربازان حین 
خدمت در مواردی مانند سرباز نمونه و موفقیت در 
ثبت ابتکار منجر به تولید محصول یا مقاله علمی 
معتبر، حفظ حداقل یک جزء قرآن کریم، گذراندن 
دوره های تخصصی مورد نیاز یگان نیروهای مسلح 

در صورت تأیید فرماندهان بخشیده می شود.

آموزش

معاون وزارت علوم:
 بودجه پژوهشی، حدود 

یک درصد بودجه کل کشور است
 پانا   معاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم با 
اعالم اینکه بودجه پژوهشی در کشور کافی نیست، 
گفت: اکنون میزان بودجه پژوهشــی حدود یک 

درصد بودجه کل کشور است.
مسعود برومند افزود: میزان بودجه پژوهشی باید 
بیشتر باشد تا به اهداف برنامه ششم توسعه برسیم. 
وی گفت: تالش و رایزنی می کنیم تا عدد بودجه 
باالتــر برود؛ امــا نکته مهم در ماجــرای بودجه 
پژوهشی، هزینه کرد آن است که باید به این بخش 

نیز توجه شود.
در سال آینده نیز ۱0 درصد بودجه پژوهشی 
دســتگاه ها باید به بخش پژوهش اختصاص 
یابد و در این راستا آیین نامه اجرایی آن باید 

آماده شود.
اعتبار لحاظ شده در الیحه بودجه ۹۹ برای مراکز 
پژوهشی و پژوهشگاه های دانشگاه ها، حدود 7 هزار 
و 44۱ میلیارد ریال است که در مقایسه با بودجه 

سال ۹8، تنها 2.۱2 درصد افزایش دارد.

بهداشت و درمان 

واکنش انجمن تغذیه به آفالتوکسین شیرها
آفالتوکسین شیر در آمریکا 

پنج برابر ایران است
 ایسنا   رئیــس انستیتو تغذیه  و صنایع غذایی 
گفت: میزان مجاز آفالتوکسین در شیر در آمریکا 

پنج برابر استانداردهای ایران است.
جالل الدین میرزای رزاز گفت: بررسی چند مطالعه 
پراکنده دانشجویی نمی تواند مبنای صحیحی برای 
درک میزان آالینده هایی همچون آفالتوکسین آن 

هم در ماتریکسی پیچیده همچون شیر باشد.
وی افزود: در خصوص میزان آفالتوکســین برای 
شیر در ایران در استاندارد ملی 5۹25، حد مجاز 
0.۱ )یک دهم( میلی گرم در کیلوگرم در نظر گرفته 
شده است. حال جالب توجه است که این میزان 
در آمریکا پنج برابر است و با این حساب بسیاری 
از شیرهایی که در آمریکا تولید می شوند، ممکن 
است در ایران از حد مجاز آفالتوکسین عبور کنند.
رزاز گفت: زمانی که موضوعی تخصصی در رسانه 
ملی و برای مخاطب عام مطرح می شود، باید منابع 
استنادی بسیار قوی در این خصوص وجود داشته 

باشد تا موجب تشویش اذهان عمومی نشود. 

رفاه و آسیب های اجتماعی

در گفت وگو با یک مددکار مطرح شد
 ماجرای ضرب و شتم 
یک جوان اوتیسمی 

 برنــا   هفته گذشــته یک  جوان 2۱ ســاله 
اوتیسمی در آمل توسط یک جوان مورد ضرب 
و شــتم قرار گرفت و اکنون به دلیل خونریزی 

داخلی در بیمارستان بستری است.
لیال پیکانی، مددکار انجمن اوتیسم ایران با بیان 
این مطلب افــزود: ماجرا از این قرار بود که در 
یک ساندویچی با تحریکات دو جوان، این فرد 
اوتیســم ضربه ای به یکی از آن ها وارد می کند 
و در پاســخ مورد ضرب و شــتم واقع شده و 
سرش به آسفالت خیابان برخورد کرده و دچار 

خونریزی داخلی می شود. 
وی گفت: این اتفاق به دلیل شناخت نداشتن 
جامعه از اختالل اوتیســم صورت گرفته است. 
باید توجه کرد که یک فرد اوتیسم نحوه تعامل 
اجتماعی دوطرفه را نمی داند، بنابراین نباید از 
او توقع داشت در صورت قرار گرفتن در محیط 
دعوا بتواند فضا را مدیریت کرده و با فرد مزاحم 

مدارا و سازش کند. 

فراسو

گزارش روز
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

اخبار ضد و نقیض در مورد توافق بر سر انتخاب نخست وزیر جدید عراق در دوره انتقالی

آرامش  به بغداد  بر می گردد؟
  جهان منابع رســانه ای در عــراق از نزدیک 
بودن مأمور کردن محمــد توفیق العالوی وزیر 
ارتباطات سابق عراق برای تشکیل دولت آتی این 
کشــور خبر دادند. شبکه العهد در خبری اعالم 
کرد با اجماع احزاب سیاســی عراق، العالوي به 
عنوان نامزد نخســت وزیری موقت )برای دولت 
انتقالی( انتخاب شــده است. این در حالی است 
که عصر روز گذشته یک منبع در ائتالف »الفتح« 
عراق از حصول توافق میان گروه های سیاســی 
با برهم صالح درباره نامزد نخســت وزیری عراق 
در دوره انتقالی خبر داد و گفت: »نشست برهم 
صالح با گروه های سیاسی درباره بحران انتخاب 
نخســت وزیر جدید در نهایت به نتیجه رسید و 
همگی بر روی نخســت وزیری »علی الشکری« 
مشــاور رئیس جمهور و وزیر سابق برنامه ریزی 
توافق کردند و این امر به زودی اعالم خواهد شد«. 
برخی منابع سیاســی عراقی نیز از انتخاب علی 
عبداالمیر عــالوی، وزیر بازرگانی ســابق برای 
تصدی پست نخســت وزیری عراق خبر دادند. 
وی نامــزد مد نظر نخبگان وابســته به غرب و 
دانش آموخته دانشــگاه هاروارد است. همزمان 
خبرگزاری واع هم به نقل از یک منبع آگاه اعالم 
کرد عبداالمیر العالوی که در بیروت بود به سوی 
بغداد برای مکلف شــدن برای نخســت وزیری 
حرکت کرده اســت. این خبرگزاری گزارش داد 
عالوی شــروط را پذیرفته است و برای نخست 
وزیری مکلف خواهد شــد. این در حالی اســت 
که خبرنگار روسیاالیوم در بغداد به نقل از منابع 
وابسته به رئیس جمهوری عراق اعالم کرد برهم 
صالح تاکنون نام هیچ نامــزدی را برای تصدی 

پست نخست وزیری دریافت نکرده است.
»مختــار الموســوی« نماینده ائتــالف »البناء« 
در پارلمــان عــراق هــم روز یکشــنبه درباره 
جدیدترین گزینه های پیشــنهادی این ائتالف 
برای نخســت وزیری توضیح داد و گفت: ســه 
گزینــه برای نخســت وزیری مطرح اســت که 
عبارتند از »علی شــکری« مشاور رئیس جمهور، 
»محمد توفیق عالوی« وزیر ارتباطات ســابق و 
»مصطفی الکاظمی« رئیس دستگاه اطالعات ملی 
عراق، اما شــکری بیش از سایران بخت تصدی 
پست نخست وزیری را دارد. این نماینده عراقی 
گفت: آنچه در شــرایط کنونی از اهمیت زیادی 
برخوردار است، مســئله انتخاب نخست وزیر و 
پیامدهای حضور آمریکا و تظاهرات  قریب الوقوع 
ضدآمریکایی اســت و پس از ایــن تظاهرات و 
پیامدهای آن، یکی از این سه شخصیت را برای 
تصدی پست نخست وزیری معرفی خواهیم کرد.

پیش از این »عبداالمیر تعیبان« نماینده ائتالف 
»الفتح« در پارلمان عراق با اشاره به اینکه رایزنی 
فراکســیون های سیاسی بر ســر معرفی نامزد 
نخست وزیری انجام اما توافق نهایی حاصل نشده 
اســت، گفت: پرونده انتخاب نخست وزیر آینده، 
پس از »تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی« روز ۲۴ 

ژانویه )جمعه ۴ بهمن( نهایی خواهد شد.

 بغداد  در مسلخ منفعت طلبی واشنگتن
امیدواری برای انتخاب نخست وزیر عراق در حالی 
اســت که اعتراضات مردمی در عراق از سه روز 
پیش و در پی ناتوانی سیاستمداران این کشور در 
انتخاب نخست وزیر دوباره جان گرفته؛ تحولی که 
به وضوح می توان رد پای منفعت طلبی آمریکا در 
ادامه این اعتراضات و تبدیل آن به هرج و مرج را 

مشاهده کرد. 
به نظر می رســد در وهله نخست واشنگتن در 

تالش اســت با توسعه پروژه آشــوب در عراق 
این گونه وانمود کند که این کشور ناامن بوده و به 
این وسیله، سیاسیون عراقی را برای حفظ نظامیان 
آمریکایی در این کشور متقاعد سازد؛ امری که در 
تقابل آشکار با مصوبه دو هفته پیش مجلس عراق 
درباره اخراج اشــغالگران از خاک این کشور قرار 
دارد. پرده دوم به منفعت طلبی اقتصادی ایاالت 
متحده باز می گردد. آمریکا در پی آن اســت با 
سوءاســتفاده از ناامنی عراق، دولت این کشــور 
را زیر فشــار قرار دهد تا از توافق نامه اقتصادی و 
امنیتی با چین که پیش از آغاز آشوب ها در عراق 
به امضای دو طرف رسیده بود منصرف شود و به 
این طریق بغــداد را به لحاظ اقتصادی کامالً به 

واشنگتن نیازمند و وابسته سازد.

 دست رد عبدالمهدی بر سینه آمریکا
در همین راســتا یک نماینده جریان »حکمت 
ملی« عراق هرج و مرج موجود در عراق را زاییده 
توطئه آمریکا و به علت دلخوری این کشــور از 

نزدیکی بغــداد به پکن خوانده 
و از دســت رد نخست وزیر این 
کشور به سینه واشنگتن درباره 
لغو توافق نامه با چین خبر داد. 
»حسن خالطی« با بیان اینکه 
عبدالمهدی  عــادل  از  آمریکا 
خواســته این توافق نامه را لغو 
کند، هرگونه اعتراض رســمی 
به توافق بغداد بــا چین را رد 
کــرد و گفت: پارلمــان حق و 
اختیار ندارد که توافق با چین 
را رد کند. ضمن اینکه اعضای 
پارلمان عــراق در جریان این 
توافق نامه بودند و موضع آن ها 

کامالً مثبت بود. 
پیش از ایــن نیز »مهدی تقی 
امرلی« عضو کمیسیون دفاعی 
پارلمان عراق، وضعیت امروز این 
کشور را نتیجه خشم آمریکا از 
نخست وزیر عراق به دلیل سفر 

به چین اعالم کرده بود. پیش از آغاز اعتراضات 
خیابانی در عراق، عبدالمهدی ماه ســپتامبر در 
سفری چند روزه به چین رفت و چندین قرارداد 
تجاری با این کشــور امضا کرد. به گفته ناظران، 
این چرخش بغداد به سوی شرق و فاصله گرفتن 
از آمریکا، سبب شده واشنگتن، بغداد را زیرفشار 

بی سابقه قرار دهد.
بر اساس توافق صورت گرفته میان بغداد و پکن، 
عراق ۱۰۰ هزار بشکه نفت از سهم اوپک خود را 
به چین خواهد داد و درآمد مربوط به این توافق 
برای حل بحران در دو بخش مسکن و راه سازی 

این کشور استفاده خواهد شد. از سوی دیگر بر 
اساس این توافق نامه، یک حساب مشترک میان 
بغداد و پکن در یک بانک چینی افتتاح خواهد 
شــد و درآمدهای حاصل از این توافق به بانک 
فدرال آمریکا نخواهد رفت و به همین دلیل نیز 
واشنگتن به صراحت خواستار لغو این توافق است 
و از نخست وزیر خواسته به کمک وکالی حقوقی، 

این توافق نامه را لغو کند.
شــاید هیچ چیز دردناک تر از این نباشــد که 
بدانیم درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به 
طور مستقیم به خزانه آمریکا واریز می شود و از 
آنجــا در اختیار دولت بغداد قرار می گیرد. عالوه 
بر این، تمامی تراکنش های مالی بغداد از طریق 
بانک های عراقی و خارجی نیز در آمریکا تحلیل 
و بررسی می شود. همین موضوع نشان می دهد 
ایاالت متحده آمریکا تا چــه اندازه اوضاع عراق 
را تحت کنترل دارد و اساســاً اشغال این کشور 
در ســال ۲۰۰3 نه بــرای برپایی یک حکومت 
دموکراتیک، بلکه مقدمه ای برای سوار شدن بر 
مقدرات یک کشور مسلمان و 
باسابقه بوده است. این رویکرد 
نشان می دهد واشنگتن در هیچ 
رابطه ای به دنبال ارتباط متوازن 
و محترمانه نیست بلکه همواره 
منافع یکطرفه خود را جســت 

وجو می کند.

 بغداد و نگاه به شرق 
همراســتا با این تحــوالت و 
در اقدامی که احتماالً خشــم 
مقامات کاخ سفید را به دنبال 
خواهــد داشــت، یــک عضو 
کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان 
عراق از ســفر یک هیئت این 
کشور به روسیه، چین و اوکراین 
به منظــور عقــد قراردادهای 
تسلیحاتی در آینده ای نزدیک 
خبر داد؛ اقدامــی که از تالش 
مقامــات بغداد بــرای کاهش 
وابستگی نظامی به ایاالت متحده حکایت دارد. 
»بدر الزیادی« گفت: به زودی هیئت هایی به این 
سه کشور به منظور توافق با آن ها درباره واردات 
سامانه های پیشرفته برای حمایت از حریم هوایی 
عراق و تکمیل دوربین های حرارتی مدرن در مرز 
با هدف شناسایی هر گونه تحرکات تروریست ها، 
سفر می کنند. این نماینده پارلمان عراق همچنین 
گفت: »عدم تکمیل تسلیح نیروهای مرزی عراق به 
سالح های پیشرفته به رویکرد اشتباه در اعتماد به 
توافق نامه با آمریکا بازمی گردد که مبالغ هنگفتی 
نیز برای آن صرف شد اما تکمیل هم نشد؛ از این 

رو عراقی ها باید به خودشان اتکا کرده و به اردوگاه 
شرقی برای تسلیح ارتش عراق رو آورند«. پیشتر 
برخی رســانه های عراقی با اشاره به سوءاستفاده 
آمریکا از حریم هوایی این کشور از رایزنی مقامات 
این کشــور برای خرید ســامانه دفاع موشکی 

اس3۰۰ و اس۴۰۰ از روسیه خبر داده بودند.

 بازی بارزانی در زمین واشنگتن 
در میانه این تحوالت و در حالی که مقامات بغداد 
برای کاهش وابستگی به آمریکا هم قسم شده اند، 
یک کارشناس نظامی عراق از دیدار دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا با »مسعود بارزانی« رئیس 
حزب دموکرات کردستان عراق در حاشیه نشست 
اقتصادی داووس در سوئیس خبر داد؛ اقدامی که 
از تــداوم بازی بارزانی در زمین یانکی ها حکایت 
دارد. »صفاء االعسم« هدف از این دیدار را بررسی 
ســاخت بزرگ ترین پایــگاه آمریکایی در اربیل 
عنوان کرده اســت. وی افزود: »آمریکا برنامه ای 
برای خروج از عراق ندارد بلکه عملیات ســاخت 
دو پایگاه نظامی جدید در دشت نینوا و اربیل را 
آغاز کرده است«. او همچنین گفت: در این دیدار 
»انتقال مقر فرماندهی نیروهای آمریکایی در غرب 
آسیا به اربیل به عنوان اقدامی علیه دولت عراق 

و پارلمان آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت«.
سه روز پیش نیز یک منبع سیاسی، از دیدار میان 
مقامات آمریکایی و دولت منطقه کردستان عراق 

خبر داده بودند.
 گفته می شود در این دیدارها درباره روند تداوم 
حمایــت ُکردها از بقای نیروهای آمریکایی و رد 
مســئله خروج آن ها از عراق یــا لغو توافق نامه 
امنیتی و همکاری درباره ســاخت چهار پایگاه 
نظامــی از جمله پایــگاه »الحریــر« در منطقه 
کردستان گفت وگو شده است.اعتراضات مردمی 
در عــراق طی چند روز گذشــته و در ســایه 
توطئه های سعودی - آمریکایی افزایش یافته و 

رنگ و بوی خشونت باری به خود گرفته است.
 با آنکه جمعیت حاضر در خیابان در مقایسه با 
دو ماه گذشته کاهش یافته اما از یکشنبه، حجم 
خرابکاری ها مثل بستن مسیر فرودگاه یا پل ها و 
آتش زدن ساختمان ها یا محاصره مراکز مهم مثل 
نیروگاه برق افزایش یافته است. پیرو این مسئله 
»عبدالکریم خلف« سخنگوی فرمانده کل نیروهای 
مسلح عراق، از تصمیم شورای امنیت ملی عراق 
برای دادن اختیارات بیشتر به نیروهای امنیتی 
برای بازداشت افرادی که برای بستن خیابان ها 
و ادارات تــالش می کنند خبر داد. این در حالی 
است که برخی رسانه های سعودی و آمریکایی، 
همچنان در قالب جنگ نــرم در حال تحریک 
معترضان و بزرگنمایی اعتراض ها، با هدف تحقق 

خرابکاری عناصر نفوذی هستند.

یک بام و دو هوای مقامات واشنگتن
ترامپ: رابطه خوب با روسیه 

و چین به نفع آمریکاست
جهــان: در حالی که 
آمریکا  جمهور  رئیس 
بــه بهانه هــای واهی 
روسیه و چین را تحت 
شــدید ترین تحریم ها 

قرار داده، روز گذشــته »دونالــد ترامپ« در 
اظهاراتی بر خالف عملکرد و سیاست خارجی 
کشورش، در جریان یک سخنرانی در تگزاس 
مدعی شــد داشــتن روابط خوب با چین و 
روسیه و همچنین سایر کشورها برای آمریکا 
مزیت به همراه دارد؛ اما نمی خواهیم دیگران 
از ما استفاده کنند. ترامپ از زمان آغاز دوره 
ریاست جمهوری خود مدعی بهبود مناسبات 
آمریکا با روســیه بوده، اما نهادهای امنیتی 
ایاالت متحده همچنان روســیه را به عنوان 
یکی از اصلی ترین تهدیدها علیه امنیت ملی 

آمریکا قلمداد می کنند. 

خطاب به پوتین
جانسون: وقت عادی سازی 

رابطه با روسیه نرسیده!
ایرنا: بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس در 
دیداری که با والدیمیر 
رئیس جمهور  پوتیــن 
حاشــیه  در  روســیه 
کنفرانــس صلح لیبی 

به میزبانی برلین داشت؛ مدعی شد مادامی 
که مسکو به »اقدامات ثبات زدای« خود پایان 
نداده، عادی ســازی رابطه دو کشــور میسر 
نخواهد شد. گفتنی اســت، دیدار طرفین با 
محوریت مســائل امنیتی در لیبی، سوریه، 
عراق و ایران انجام شد. رابطه مسکو- لندن از 
سال گذشته که »سرگئی اسکریپال« جاسوس 
دوجانبه در انگلیس مســموم شد به سردی 
گراییده اســت. در این ماجرا، لندن انگشت 

اتهام را به سوی روسیه نشانه رفته است.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی:
 به دنبال عادی سازی روابط

 با اعراب هستیم
»اســرائیل  فــارس: 
خارجه  وزیــر  کاتص« 
رژیــم صهیونیســتی 
گفــت، در چارچــوب 
روابطی کــه میان این 

رژیم و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
توســعه پیدا می کند، هدف اســرائیل توافق 
سیاســی و عادی سازی روابط است. برخی از 
کشــورهای عربی معروف به محور عربستان 
ســعودی که شــامل بحرین، امارات و دولت 
مستعفی یمن می شود، از زمان روی کار آمدن 
»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه سعودی در سال 
۲۰۱5 و ولیعهد سعودی »محمد بن سلمان« 
به دنبال عادی ســازی روابط خود با تل آویو 
هستند؛ روابطی که پیشتر در پشت پرده بود. 
در همین راستا رژیم صهیونیستی قرار است 
در نمایشگاه »اکسپو دبی ۲۰۲۰« شرکت کند 
و امروز وزارت امور خارجه این رژیم از همکاری 
امارات با این رژیم برای آغاز روند ساخت غرفه 

اسرائیل در این نمایشگاه خبر داد.

تاوانی که آمریکایی ها  برای پرکردن جیب البی های اسلحه می دهند
هفت تیرکشی در تگزاس با هفت کشته و زخمی

العالم: در حادثه تیراندازی درون یک سالن موسیقی در مرکز »سن آنتونیو« ایالت 
»تگزاس« دســت کم دو نفر جان خود را از دست دادند و پنج نفر دیگر نیز زخمی 
شدند. به گزارش راشاتودی این اتفاق ظاهراً در پی درگیری میان دو گروه از هواداران 
رخ داده اســت. به دنبال وقوع این درگیری، یک عامل مسلح، شروع به تیراندازی 
کرد که در نتیجه آن دو نفر قربانی و پنج نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند که 
حال زخمی ها وخیم گزارش شــده است. این در حالی است که شب یکشنبه نیز 
وقوع تیراندازی در منطقه »دایاموند هد« شهر هونولولو، ایالت هاوایی موجب کشته 
شــدن دو مأمور پلیس شــد و فرد مظنون به تیراندازی از صحنه جرم گریخت. 
همچنین تیراندازی چند روز پیش در میدان مسابقه بسکتبال آموزشگاهی در یکی 
از شهرهای آمریکا نیز به کشته شدن یک جوان منجر شد. به نوشته خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس« »مارک استریکلند« ۸۱ ساله حین بازی بسکتبال در مدرسه ای در 
»داالس« با ضرب گلوله مجروح و روز جمعه جان خود را از دســت داد. این حادثه 
۱۱ ژانویه )شنبه ۲۱دی( در شهر داالس رخ داد. تعداد تماشاچیان این بازی حین 
تیراندازی حدود 56۰ نفر اعالم شد.آزاد بودن حمل سالح در آمریکا روزانه به بروز 
خشونت های مرتبط با تیراندازی در سراسر این کشور منجر شده است و تعدادی 
نیز در این حوادث جان خود را از دست می دهند، با این حال البی سالح در آمریکا 
به اندازه ای قدرتمند است که حتی کنگره نیز تاکنون نتوانسته اقدام منسجمی برای 

محدود کردن حمل سالح در این کشور انجام دهد.

پوتین »دادستان کل« روسیه را برکنار کرد
تابناک: »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روســیه دادستان کل این کشور را از 
مقام خود برکنار کرد. یوری شــایکا از سال ۲۰۰6 در این مقام بوده است. پوتین 
همچنین »ایگور کراسنوف«، معاون کمیته بازرسی فدرال را به عنوان دادستان کل 
موقت تعیین کرده است. مجلس علیای روسیه و شورای فدرال اعالم کرده اند که 
فردا درباره کراسنوف رای گیری خواهند کرد. این تصمیم پوتین در حالی اتخاذ 

شد که روز شنبه نیز مدودف نخست وزیر و کابینه وی استعفا دادند.

توسط نیروهای امنیتی لبنان انجام شد
 بازداشت یک آمریکایی در »بیروت«

 به دلیل جاسوسی برای تل آویو
ایسنا: نیروهای امنیتی لبنان یک روزنامه نگار آمریکایی حاضر در محل اعتراضات 
بیروت را به دلیل جاسوسی برای رژیم صهیونیستی دستگیر کردند. این روزنامه نگار 
آمریکایی که نامش ذکر نشده اســت، در حال فیلم برداری از درگیری های اطراف 
پارلمان لبنان در مرکز بیروت بود که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. روزنامه نگار 
آمریکایی فیلم های خود را برای روزنامه صهیونیستی هاآرتص ارسال می کرده است.  
موج جدید درگیری ها در لبنان در پی مبادرت برخی عناصر آشوب طلب به تخریب 

بانک ها و آسیب زدن به اموال عمومی، از چندی پیش آغاز شده است.

پاکستانی ها در اعتراض به سفر معاون وزیر خارجه آمریکا به این کشور
 همراه با تصاویر سردار سلیمانی و اقبال الهوری راهپیمایی کردند

استقبال با عکس ژنرال  و اقبال
مشرق: همزمان با سفر معاون وزیر امور 
خارجه آمریکا به پاکستان شهرهای بزرگ 
این کشور صحنه تظاهرات ضد آمریکایی 
مردم شد. ده ها هزار مسلمان پاکستانی با 
به دست گرفتن پوسترهای سردار شهید 
ســلیمانی،ابو مهدی المهندس و محمد 
اقبال الهوری خشم خود را نسبت به سفر 
»آلیس ولز« معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و میانه به کشورشان 
نشان دادند. پاکستانی ها ضمن آتش زدن پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید 
کردند اجازه نخواهند داد کشورشان محل حضور نیروهای آمریکایی شود. براساس 
اعالم مسئوالن احزاب سیاســی و مذهبی پاکستان، این تظاهرات و راهپیمایی 
»مرگ بر آمریکا« نام داشــت و تنها به این دلیل برگزار شــد که همراهی مردم 
پاکستان با جبهه مقاومت نشان داده شود. تظاهرات ضدآمریکایی در پاکستان زیر 
بارش سنگین برف در شهرهای مختلف ادامه دارد و حتی مردم شهرهایی مانند 
سکردو در دمای منفی ۱9 درجه سانتیگراد به خیابان ها آمده و علیه سیاست های 
کاخ سفید شعار سر دادند. آلیس ولز با هدف رایزنی و گفت وگو با سران اسالم آباد 
وارد این کشور شد و به نظر می رسد موضوع کشمیر و تحوالت اخیر منطقه یکی 
از محورهای مهم جلســات وی باشــد. برخی از سران احزاب مسلمان پاکستان 
در این خصوص اعالم کرده اند تا چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی تظاهرات 

ضدآمریکایی در تمام شهرها ادامه خواهد یافت.

  نمابر تحریریه:     376۱۰۰۸7 -376۸۴۰۰۴  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 376۱۸۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       3765۱۸۸۸   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    3766۲5۸7   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                376۱۰۰۸6   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       37۰۸۸   )۰5۱(
)۰5۱(   376۲۸۲۰5                                             
                                      فاکس: 376۱۰۰۸5  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱735  
  تلفن:                           )9 خط(  376۸5۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6۱۸۲   و   669379۱9 )۰۲۱(
 نمابر:                                     6693۸۰۱3  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

چهره

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 سه شنبه 1 بهمن 1398 25 جمادی االول 1441 21 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9166 

کارت  و  کمپان��ی  محضری،س��ند  سبز،س��ند  ب��رگ 
خ��ودروی 206 م��دل 1386 رن��گ ن��وک م��دادی به 
ش��ماره انتظام��ی 645ط 99 ایران 12 ش��ماره موتور 
ب��ه   21503724 شاس��ی  ش��ماره  و   14186007210
مالکیت حس��ین هادیان مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
13
38
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول (
ش��رکت آب و فاض��اب اس��تان خراس��ان ش��مالی در نظ��ر دارد از مح��ل مناب��ع اعتب��ارات عمران��ی                               
)اس��ناد خزانه ، اوراق مش��ارکت ، ریالی( بر اس��اس  قانون برگزاری معامات دولتی پروژه مشروحه 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصاح واگذار نماید

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

610،970،130،187 ماهخط انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب شهر شیروان 1

س��ایر توضیحات تکمیلی و ش��رح کار در اسناد اعام شده است که الزم اس��ت مناقصه گران حداکثر 
ظرف 3  روز پس از انتش��ار آگهی از طریق س��امانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ 

آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان خراسان شمالی
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ت اول
نوب آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 
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بر اس��اس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی دو 
مرحله ای واگذار میگردد:        

1-  دستگاه مناقصه گذار : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– خیابان 
وحید دستگردی – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش

2- ش��رح پروژه: عملیات اجرایی تهیه، حمل و نصب نیوجرس��ی مفصلی)بتنی(،تابلو،عائم و خط کشی در محور های ساری-
تاکام، س��وادکوه، کنارگذرهای س��اری، بابل، نور، پلور، بایج��ان به طول 110کیلومتر، با مدت اجرای کار 24 ماه، در اس��تان 

مازندران
3-  س��یر مراحل دریافت اس��ناد و برگزاری فرایند مناقصه: صرفًا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اس��ناد از س��امانه مذکور حداکثر تا تاریخ 1398/11/08 میسر خواهد 

بود.
ضمنًا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : 41934 
4- محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه )صرفا پاکت الف( اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی– شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/11/19 و تاریخ جلسه مناقصه ساعت 13روز یکشنبه 

مورخ 1398/11/20 می باشد. 
مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد. و در صورت لزوم یکبار قابل تمدید می باشد. 

5- ب��رآورد : براس��اس فهرس��ت بهای پای��ه راه، راه آه��ن و باند فرودگاه س��ال 1398 ب��ه مبل��غ 435,160,000,000 ریال 
میباشد.

6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 11،000،000،000 ریال تعیین میگردد. 
7- مهندسین مشاور طرح: مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران ) مترا(  ) تلفن : 021-74508000 (

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 
شناسه آگهی 738622/ م الف 3592

آگهی مناقصه شماره )) 2098001004000097 ((                                        
در سامانه تداركات الكترونیكی دولت

وزارت راه و شهرسازی
ش��رکت س��اخت و توس��عه زی��ر 

بناهای حمل و نقل کشور
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تهی��ه و طب��خ و توزیع 

غذای شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن را از 
طریق انجام مناقصه عمومی به بخش غیر دولتی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2098000060000200، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 630.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
ب��ه حس��ابداری ش��بکه مذکور به نش��انی : شهرس��تان 

بردسکن  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/30

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/6

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/16
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/17

* 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 پزشكی مشهد

فرا خـــبر

خـــبر

یک نماینده جریان 
»حکمت ملی« 
عراق هرج و مرج 
موجود در عراق 
را زاییده توطئه 
آمریکا و به علت 
دلخوری این کشور 
از نزدیکی بغداد 
به پکن خوانده 
است و از دست رد 
نخست وزیر این 
کشور به سینه 
واشنگتن درباره 
لغو توافق نامه با 
چین خبر داد

بــــــــرش

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/43 12/15 
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